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Changes in groundwater quality were studied during 1969- 1990 in the 
municipalities of Lammi and Koski , southern Finland , with three springs, 
five dug wel1s and one esker pond as research subjects. The sampling sites 
are located in till and sand/gravel areas. AI1 the sites represent groundwater 
with a short retention time. 

Sampies were taken from the monitoring sites every other month. They 
were analysed for pH, electrical conductivity, anions (HCO" SO., CI), ca
tions (Ca, Mg, Na, K) , nitrogen compounds, KMnO. number and some hea
vy metals , for a total of 32 parameters. The quality parameters of the water 
at the monitoring sites and of the rainwater collected from the area are shown 
as time series graphs. 

The pH values of the water at the monitoring sites have declined substan
tial1y since the mid- 1970s, the hydrogen ion concentration having increased 
by a factor of 10 in I S years. The increase in acidity has also rai sed the electri
cal conductivity of the waters . At two sites in the sand area - aspring and a 
shallow dug weil - the alkalinity of the water has declined since the early 
1980s, whereas at other sites the water has retained its good buffer capacity. 
At several sites, the pH shows a significant negative correla tion with SO. 
and Ca concentrations. In regression ana lysis, the pH in sand areas was best 
explained by the HC03 concentration and in the till areas by the CO2 con
centration. The electrical conductivity of the spring waters was best explained 
by the NO) concentration and that of the weil waters by the Ca concentrati
on. Factor analyses divided the monitoring sites into two groujls. For the si
tes at which the water was already acidified or had started to acidify the va
riables formed an ' acidi fication factor ' . The variables of the second group -
the waters of the springs in a natural state and those of a dug wel1 - did not 
constitute an ' acidification factor', but the hydrogen ion , e lectrical conducti
vity and one of the main ions formed a factor of their own . The percentage 
of total variance of all the factors that included hydrogen ion as a variable 
has increased heavily since the late 1970s. 

The intensity of grollndwater acidification at the monitoring sites depends 
on the size of the catchment area and the type of land-use there, the depth of 
the wel1, sulphur dioxide deposition and the impact of surface water on the 
groundwater. 
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JOHDANTO 

Lammin - Kosken alueen pohjaveden seuranta
tutkimuksen on aloittanut erikoistutkija Juho Hyyp
pä Geologian tutkimuskeskuksessa 1960-luvun 10-
pussa. Tutkimuksen käynnistymiseen vaiklltti kak
si seikkaa. Vuosina 1966 - 1976 oli kansainvälinen 
hydrologian vuosikymmen (International Hydro
logical Decade, IHD) , jonka puitteissa GTK:ssa py
rittiin perustamaan pysyviä pohjaveden seurantasar
joja. Tutkimlls sUlIntalltlii Lammin Pääjärven ym
päristöön , koska hydrologian laitos sllunniteli sin
ne myös muuta hydrologista tlltkimusta. Toinen syy 
Lammin ja Kosken ailleen seurantakohteiden perus
tamiseen oli tarve saada Etelä-Suomeen vertailllaille 
Vuotson Kliltalan pohjaveden sellrantatutkimuksel
le, jonka J. Hyyppä oli aloittanut vuonna 1959 Lo
kan tekoaltaan vaikutusten seuraamista varten. Vuo
desta 1969 lähtien on Lammin Pääjärven ympäris
töstä otettu pohjavesinäytteet joka toinen kuukau
si. Seurantakohteiksi vakiintui vuosien varrella kol
me lähdettä, viisi kaivoa ja yksi harjulampi. Kaikki 
tutkimuskohteet edustavat Iyhyen kierron pohjavet
tä, ja veden viipymä maaperässä on muutamasta 
kuukaudesta muutamaan vuoteen. 

Suomessa Soveri (1985) sekä Soveri ja Ahlberg 
(1990) ovat seuranneet pääasiassa hiekka-alueilla 
olevien 54:n lähteen ja havaintoputken veden laa
tua ja tulleet siihen tulokseen, että pohjaveden pH
arvoissa ja alkalisuudessa ei oie tapahtunut merkit
täviä muutoksia, mutta S04-' Ca- ja N03-pitoisuu
det ovat lisääntyneet. Korkka- iemi (1990) on to
dennut 94 kaivoa käsittävän vertailututkimuksen 
perusteella, että pohjavedet ovat happamoituneet ja 
että alkalisllus on vähentynyt. Lahermo (1990) on 
kartoittanut koko maan pohjavesitilannetta 5 900 
näytteen perusteella ja todennut, että happamimmat 
pohjavedet ovat Itä-Suomen vanhan arkeeisen poh
jagneissin alueella ja Keski-Suomen sekä Lapin gra
niittialueilla. Saman aineiston perusteella Mäkinen 
(1990) on todennut, että 90 % kaivovesistä on po
tentiaalisia putkiston syövyttäjiä (parametreina pH, 
alkalisuus ja kovuus). Pohjoismaissa, etenkin Ruot
sissa, on pohjaveden laatua ja sen muutoksia tutkittu 
laajasti (esim. Jacks & Maxe 1984, Astrup & Pers
son 1984, von Brömsen 1989). von Brömsen (1989) 
on tutkinut useita eri aineistoja vuodesta 1948 läh
tien ja todennut, että eri maalajeissa olevien yksi
tyisten kaivojen (n = 4300, n = 815 , n = 822) pH
ja alkalisuusarvot ovat laskeneet osassa Ruotsia jo 

1960-1uvulta, mutta viimeistään 1970-luvulta läh
tien. 

Tässä raportissa esitellään veden laatumulltokset 
seurantakohteittain. Näin yksityiskohtaiseen esitys
muotoon on päädytty, koska Suomen pohjavesien 
pitkän aikavälin muutoksista on saatavilla hyvin 
vähän tietoa. Pohjaveden laatua on tutkimuksen 
kuluessa selvitetty mittaamalla J 6 - 32:ta eri muut
tujaa. Eri muuttujien aikasarjoista näkyy selvästi , 
miten sUlIria vaihteluita pohjaveden laadussa tapah
tuu jopa kahden peräkkäisen näytekerran tai kah
den eri vuoden välillä. Tämä osoittaa, miten tärkeää 
seuranta on arvioitaessa sekä pohjaveden laatua että 
myös määrää. 

Viime vuosikymmenten aikana on kasvava teol 
lisuus ja fossiilisten polttoaineiden Jisääntyvä käyttö 
ollut syynä useiden vakavien ympäristömuutosten 
syntyyn. Sadevettä, pintavettä, maaperää ja pohja
vettä happamoittavat Jaskeuman rikki- ja typpiyh
disteiden kasvava määrä. Laskeuman rikkiyhdistei
den määrä kasvoi Suomessa voimakkaasti 1960-Ju
vulla, ja päästöt olivat suurimmillaan 1970-1uvulla. 
Ilmansuojelullisin toimin päästöt saatiin vähene
mään 1980-1uvun alusta lähtien. Typpiyhdisteiden 
suhteellinen ja määrällinen osuus on kuitenkin sa
manaikaisesti kasvanllt. Typpipäästöjen suurimmat 
lähteet ovat tällä hetkellä liikenne (50 - 60 %) ja 
energiantuotanto. Vaikka rikkiyhdisteiden määrä 
pieneni 1980-luvulla, o l i niiden happamulltta ai
heuttava osuus vielä vuonna 1987 kuitenkin suu
rempi kllin typpiyhdisteiden vastaava OSLIUS. (Kaup
pi et al. 1990.) 

Suomen maaperä on luonnostaan hapan, mutta 
ihminen on toiminnallaan paikoitellen Iisännyt ja 
nopeuttanut happamoitumista. Kallioperämme muo
dostuu happamista, runsaasti Si02:a sisältävistä ki
vilajeista (esim. graniitti ja gneissi) . Kasvillisllus, 
etenkin heikosti hajoava havupuiden karike, lisää 
maaperän happamllutta. Myös pitkä talvi, alhainen 
lämpötila ja suuri kosteus tuottavat happamia hu
musaineita , jotka imeytyvät hiljalleen vajoveden 
mukana maaperään ja happamoittavat sitä. Happi, 
maaperän mikro-organismit, juurien toiminta ja ai
neenvaihdunta tuottavat orgaanisia happoja, hiili
dioksidia sekä vetyioneja, jotka rapauttavat maape
rän mineraaliainesta. Veden ja hiilidioksidin reak
tiot tuottavat myös neutraloivia HC03-ioneja, ja 
luonnontilaisissa olosuhteissa maaperän reaktiot 
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ovatkin tasapainossa (kuva 70). Maaperän happa
muus määräytyy kuitenkin vetyionien määrän pe
rusteella: mitä enemmän vetyioneja, sitä happa
mampaa maaperä on. Ylimääräiset vetyionit, joita 
useimmiten tuottaa lisääntynyt rikkilaskeuma, alka
vat korvata emäskationeja (Ca2+, Mg2+, Na+, K+), 
jotka kulkeutuvat kasvien ulottumattomiin maape
rän syvempiin osiin ja pohjaveteen. Näin maaperän 
kemiall inen tasapaino alkaa häiriintyä (kuva 71 ). 
Pohjaveden happamoituessa pH-arvot usein ensin 

nousevat lisääntyneiden kationien ja riittävän pus
kurikapasiteetin johdosta. pH-arvot kLtitenkin laske
vat, kun H+-ioneja t .Iee enemmän kuin maaperässä 
ja pohjavedessä on HCO,'-ioneja neutraloimaan nii 
tä . Tällöin pH ja alkalisuus laskevat sekä Ca-, SO.j
ja NO}-pitoisuudet kasvavat (kuva 72). Myöhem
mässä vaiheessa kasvavat myös alumiini- ja rau ta
pitoisuudet. (Mm. von Brömsen 1989, Räisänen 
1989, Derome 1990" Swedish Environmental Pro
teetion Agency 1991.) 

TUTKIMUSALUEET 

Tutkimusalueen yleiskuvaus 

Tutkimuskohteiden, viiden kaivon, kolmen läh
teen ja yhden harjulammen valuma-alueet sijaitse
vat Etelä-Suomessa, Lammin ja Kosken (HI) kun
nissa (kuva I ). Alueen kallioperää luonnehtii Lam
min kirkonkylän pohjoispuolinen kiillegneissivyö
hyke, joka vaihettuu Pääjärven eteläpuolella granii
tiks i (kuva 2). Vaihettumisvyöhykkeellä on emäk
sisiä metavulkaniitteja ja granodioriitteja (Laitaka-

ri 1980). Tutkimusalue sijoittuu 1:n ja Il:n Salpaus
selän väliselle vyöhykkeelle, jonka maaperän pää
piirteinä ovat suuret harjujaksot, pienemmät reuna
muodostumat sekä kumpumoreenialueet (kuva 3). 

Tutkimuksen seurantakohteet on jaettu kahteen 
hydrogeologiseen ryhmään, hiekka- ja sora-alueisiin 
sekä moreenialueisiin sen perusteella, missä maa
lajissa pohjavesi muodostuu . 

Hiekka- ja sora-alueiden seurantakohteiden kuvaus 

Seurantakohde 1 on suuren Kukonharjun lounais
rinteessä oleva Kellolähde (kuvat 4 ja 5). Lähde on 
laaja ja syvä luonnontilainen allas, josta purkautuu 
vettä keskimäärin 8 I/s. Lähteen vesi virtaa Teuron
jokeen. Alueen kallioperä on mikrokliinigraniittia. 
Kukonharju on ainekseltaan karkearakeinen laaja 

harju , joka s ijaitsee ruhjelaakson reunalla. Harju 
laajenee koillisessa ja muuttuu moreenipeitteisek
si. Kukonharju on osa [ Salpausselkään liittyvää 
suurta harjujaksoa. Harju on Kellolähteen valuma
alueella lähes luonnontilainen, sillä soranottoa on 
vain vähän. 

Kuva I . Tutkimusalueen s ij ai nti . Yarjostetulta alueelta on tulostettu GTK:n 
pohjavesitiedoston laatutietoja vertail uaineistoksi. 
Fig. I. Location of the stlldy area, Quality data on the shaded area were re· 
triel'ed FOn! the GSF's grollndwater data file for compariso/l. 
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Kuva 2. Tutkimusalueen kallioperä sekä seurantakohteiden sijainti. 1 = amfiboliitti , 2 kiillegneissi , 3 granodioriitti , 4 
graniitti , 5 = peridotiitti , 6 = gabroja 7 = hapan gneissija kvartsiitti (Laitakari 1964, Lehijärvi 1961). 
Fig. 2. Solid geology of /h e sllIdy area and /h e loca/ion of /h e monilOring si/es. 1 = amphiboli/ e, 2 = mica gneiss , 3 = granodio
ri/e.4 = grani/e . 5 = perido/i/e, 6 = gabbro . and 7 = acid gneiss and quarl:i/e (Lai/akari 1964, Lehijärvi /96/ ). 

Seurantakohde 2 on Palomaan kylän länsiosas
sa, hiekka- ja soramuodostuman alarinteellä oleva 
puukehikkoinen lähde (kuvat 6 ja 7). Lähteen koh
dalla pintamaa on moreenia ja hietaa. Lähde on laa
jan pell on reunassa. Peltoa on laajennettu vuonna 
1990 lähemmäksi lähdettä. Alueen kallioperä on 
amfiboliittia, jossa on välikerroksina kiillegneissiä. 
Pohjoispuolella graniitin kontakti on kuitenkin hy
vin lähellä. Lähteestä noin 40 metriä etelään on teh
ty maaperäkairaus, jonka mukaan maakerrostumat 
ovat seuraavat (maaperäkartta 2134 07): 

Piste 308: 
0,0 - 2,5 m hiesua, hietaa, savea 
2,5 - 3,6 m soraa 
-> soraa, kivi es ti kairaamisen 

Lähteestä purkautuva vesi muodostuu kaakkois
puolisella hiekka- ja sora-alueella sekä mahdollises
ti myös pohjoispuolisella alueella. Kaakkoispuoli
sella muodostumisalueella on pieni käytössä oleva 
sorakuoppa. 

Seurantakohde 3 on Hyrkkälän kylässä, pienessä 
harjussa lähellä Mustajoen rantaa oleva betoniren
kainen 1,6 metrin syvyinen kuilukai vo (kuvat 8 ja 
9). Kaivossa on sinkkipellillä päällystetty puukan
si . Kaivon käyttö on vähäistä. Muutama metri kai
von alapuolella Mustajoen rannassa on pientä tih
kuvirtausta. Alueen kallioperä on kiillegneissiä. 
Kaivosta 50 metriä kaakkoon (piste 312) ja pohjoi
seen (piste 313) on tehty maaperäkairaukset (maa
peräkartta 2134 07): 
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1.~ 2. 

Kuva 3. Tutkimusalueen maaperän pääpiirteet (Kukkonen 1985 ja 199 1) ja seurantakohteide:1 sekä VYH:n sadehava intoaseman 
(0) sij a inti. l = Salpausselän vyöhyke, 2 = kumpumoreenikenniä. 
Fig. 3. Majorfeall/res of lhe soil in lhe sludy area (Kukkonel1 1985, 1991). The localion of fl'e moniforing sifes and the precipi
tation observat ion station of the NBWE (0). J = ice-marginal formations. 2 = hWl1mocky moraine ji'elds. 

Piste 312: 
0 - 1,4 m 
1,4 - 3,5 m 
3,5 - 9,6 m 
9,6-11,1 
-> kallio 

hiekkaa 
hiesua ja savea 
soraa, hiekkaa, hietaa ja hiesua 
moreema 

Piste 313: 
0,0 - 5,6 m 
5,6 - 12,4 m 
12,4 - 13 ,5 m 
13 ,5 - 16,25 m 
-> kallio 

hietaa, hiesua, savea 
soraa 
hiekkaa 
moreenia 

Kairaukset osoittavat kaivon sijaisevan harjujak
son kohdassa , jossa hienot sedimentit peittävät sora
ja hiekkakerrostumia. Harjun kasvillisuu s on rehe
vää kuusikkoa ja sekametsää. Kaivon valuma-

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

alueella olevaa peltoa viljellään. LäheIIä olevaa 
maantietä ei suolata. Mustajoen yläjuoksulla olevien 
soiden , Järvilähteensuon ja Luhtsuon, ojitukset vai
kuttavat Mustajoen veteen, mutta vaikutus kai von 
veteen on epätodennäköistä. 

Seurantakohde 4 on Palomaan kylässä harjun 
suppakuopassa oleva parin sadan metrin pituinen 
Vähäjärvi (kuvat 6 ja 10). Alueen kallioperä on 
amfiboliittia, jossa on välikerroksina kiillegneissiä. 
Vähäjärvi sijaitsee harjumuodostuman keskiosassa. 
Muodostuman länsiosa on korkeampaa, ja kerros
paksuudet ovat n. 20 m. Aines on pinnalta hiekkaa 
ja hietaa, syvemmällä soraa (N iemelä 1979). Vähä
järven luoteispää on 1 - 3 metrin , keskiosa 5 - 6 
metrin syvyinen ja kaakkoisosassa on alue , jonka 
syvin kohta on 12,7 metriä. Harjulammen rannalla 
on kaksi kesämökkiä. Muodostuman länsireunalla 
on pieni , käytössä oleva sorakuoppa. 



i~'~dO 
1·1 2·1 3.1 4.1 5·1 I 
6·1 7. 1 8·1 LJ 9·1 Ct 5t 10. ( -.J 

Kuva 4. Seurantakohde I on Kellolähde karttalehdellä 213309 , x-koord inaatti 676725 ja y-koordi naatti 
256498. I = moreeni , 2 = sora , 3 = hiek ka , 4 = karkea hieta , 5 = hieno hie ta , 6 = hiesu, 7 = savi, 8 = lieju, 
9 = saraturve, rahkaturve ja 10 = kali io. 
Fig. 4. Monitoring site I. Kellolähde, is a spring in the area ofmap sheet 2133 09 at x = 676725 and y = 
256498 . 1 = till , 2 = grOl'el. 3 = sand. 4 = fine sand, 5 = coarse sil!. 6 = sill, 7 = c/a)'. 8 = gyllja. 9 = 
Carex peat . Sphagnll/11 peal alld JO = balrock. 

Kli va 5. Sellrantakohde I on Klikonhaljlln e te lärintee llä oleva SU ll 
ri, luonnontil a ine n Kellolähde. Valokuva J. Väätäinen . 
Fig. 5. MonilOring sile I. Kellolähde, is a large spring in a ltal/I

ral stale on Ihe sowhern slope ofKllkonl!{//ju esker. Photo 1. Vää
liiinen. 

9 
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Kuva 6. Seurantakohteet 2, 4 ja 8 ovat karttalehdellä 2 134 07 . Kohde 2 on Koi vuaho-nimi sen talon puu
kehikkoinen lähde, x = 6772 77 ja y = 2567 22. Kohde 4 on Vähäjärvi , x = 6772 48 ja y = 2567 60 . Kohde 
8 on kesäas unnon betonirenkainen kuilukaivo, x = 6773 02 ja y = 2567 70. 
Fig. 6. Monitoring sites 2, 4 and 8 are 10CGted inthe area ofmap sheet 2134 07. Site 2 is aspring with a 
woodenji-ame at Koil'/laho farm,.r = 6772 77 and y = 256722. Site 4 is Vähäjän 'i pond, .r = 6772 48 and 
y = 256760. Si te 8 is adlig we/llined witlr concrete rings in the grounds ola summer cOllage,.r = 6773 02 
(/I1d Y = 2567 70. 

Kuva 7. Seurantakohde 2 on hiekk a- ja soramuodostuman alarin
teellä oleva lähde . Valokuva J. Väätäinen . 
Fig. 7. Monit oring site 2 is a spring on the lower slope of a sand 
(/I1d grC/\ 'el formation . Photo 1. Väätäinen. 



Kuva 8. Seurantakohde 3 on karttalehdellä 213407 oleva l oenranta-nim isen talon betonirenkainen kuilll
kaivo, x = 6775 24 ja y = 2566 52. 
Fig. 8. MOlliforing sire 3 is a dl/g weillined wirh cOllcrere rillgs in rhe grol/nds ofloenranra far/11 in rhe 
area of map sheef 2/34 07 af x = 6775 24 Clnd y = 2566 52. 

Kuva 9 . Seurantakohde 3 on pienen harj un alarintee llä oleva ma
tala kuilukaivo. Valokllva J. Väätäinen. 
Fig. 9. Moniroring sire 3 is CI shallow dl/g weil Oll fhe Imver slope 
ofa sl11all esker. Phoro 1. Vääräinen. 

11 
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Kuva 10. Seurantakohde 4 on hiekka- ja sorall1uodostull1an sup
pakuopassa oleva pieni lall1pi. Valokuva J. Väätäinen. 
Fig. 10 . MonilOl'ing sile 4 is a sl1lall pond occupying a kellie i'7 a 
sand al/d grarel fO I'I1lC/lion. Ph0 10 J . Vääläin en. 

Moreenialueiden seurantakohteiden kuvaus 

Seurantakohde 5 on Käikälän kylässä moreeni
peitteisen rinteen juurella rantakerrostumassa ole
va Jähde (kuvat J I ja 12). Virtaama on keskimää
rin 0,5 I/s. Moreeni on hyvin hienoainespitoista. 
Alueen kallioperä on amfiboliittia, jossa on väliker
roksina kiillegneissiä ja kvartsimaasälpäliusketta. 
Valuma-aJue on luonnontilaista metsää ja peltoa. 
Lähde oli aikaisemmin katettu pUlIrakennelmalla, 
joka purettiin vuonna 1975. 

Seurantakohde 6 on lahkolan kylässä moreeni
peitteisen mäen rinteessä oleva 4,0 metrin syvyinen 
kuiJlIkaivo (kuvat 13 ja 14). Alarinteellä 1110reenia 
peittää hieta. All1een kallioperä on grano-dioriittia. 
Kaivon vieressä kahdeksan metrin päässä on aikai
semmin ollut virtaava lähde, joka ehtyi kaivoa kai
vettaessa. Kaivosta on rakennettu vesijohto ym
pärivuotisesti aSllttliun taloon. Kaivon yläpuolinen 
aille on kUllsil11etsää ja osittain hevoslaidunta sekä 
peltoa. Vallll11a-alueella on myös varastorakennuk
sia. Kaivosta 150 metrin päässä on vilkkaasti liiken
nöity Lahden-Tampereen valtatie. 

Seurantakohde 7 on lahkolan kylässä laajan mo
reenipeitteisen rinteen jllurella oleva kuilukaivo 
(kllvat 13 ja 15). Pintamaa on kaivon kohdalla hie
taa. Kaivo on 6 metrin syvyinen ja kalliopohjainen. 
Kaivossa on useimmiten hyvin vähän vettä , l11utta 
se on ympärivuotisesti käytössä. AllIeen kallioperä 
on granodioriittia. Valuma-all1e on Ilionnontilaista, 
rehevää kuusi- ja sekametsää. Vaillma-alueen reu-

nassa , noin 200 metrin päässä kaivosta on viLkkaasti 
liikennöity Lahden-Tampereen vaJtatie. 

Seurantakohde 8 on Palol11aan kylän luoteispuo
lella 1110reenirinteessä metsän reunassa oleva beto
nirenkainen 2,1 metrin syvyinen kuillikaivo (kuvat 
6 ja 16). Rinnettä peittää ohllt hietakerros . Ailleen 
kallioperä on graniittia., jossa on slilkeumina al11fi 
boliittia. Kaivosta on ylivirtaama pohjaveden pin
nan ollessa korkealla, mutta joskus kaivo kllivuu 
kokonaan. Vuonna 1983 kaivoa siirrettiin aikaisem
l11asta paikastaan n. 3 metriä rinteen SUlIntaan ylös
päin, ja tällöin uusittiin myös betonirenkaat. Moree
ni on hyvin hienoainespitoista ja kasvillisllus rehe
vää. Suppalan sora- ja hiekkamuodostllman suun
nasta ei tapahdll pohjaveden virtallsta kai von suun
taan , vaan vall1ma-allle on kai von pohjois- ja länsi
puolinen pieni moreeniailie. Kaivo on käytössä vain 
kesäaikana. 

Seurantakohde 9 on Etolan kylän Tlolassa moree
nipeitteisessä rinteessä oleva 3,3 metrin syvyinen 
betonirenkainen kuilukaivo, joka rakennettiin vuon
na 1978 (kuvat 17 ja 18). Ennen kai von rakental11is
ta näytteet otettiin 10 metrin päässä, alavirran puo
lella olleesta lähteestä. Kaivon rakentamisen joh
dos ta lähde kasvoi umpeen. 

Kaivossa on betonikansi ja ilmanvaihtoplltki. 
Kaivon valuma-alue on pieni ja moreenipeite ohut. 
Vaillma-alueella on voimakasta l11aataloustoimin
taa: suuri navetta ja kasvihuone sekä lIseita asuin
rakennllksia. Kahdeksan perhettä käyttää kai von 
vettä ympärivuotisesti. 
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Etollan Ja 

'{ 

Kä l ka~än Jakokunta 

Kuva 1 I. Se urantakohde 5 o n karttalehdellä 2 13407 o leva luonnontilainen lähde. x = 677 1 7 1 ja y = 
256108. 
Fig. 11. Monitorillg site 5 is a spring in a nawral state ill the area of map sheet 2134 07 at .r = 677 J 7 J 
ell/d y = 2561 08. 

Ku va 12 . Seurantakohde 5 on moreen irinteen rantakerros tumassa 
o leva lähde. Valoku va J. Väätäinen. 
Fig. / 2. MOllitorillg site 5 is a sprillg ill the littoral deposit ofa 
moraille slope. Photo 1. Väätäinel1. 

13 



14 

Kuva 13. Seurantakohteet 6 ja 7 ovat karttalehdellä 2134 04. Kohde 6 on Ojantau ;ta nimisen talon beto
nirenkainen kuilukaivo, x = 6771 94 ja y = 2554 78. Kohde 7 on betonirenkainen kuilukaivo, x = 6771 64 
ja y = 2554 55. 
Fig. 13. Moniloring siles 6 e/lld 7 are localed in Ihe area of map sheel 2134 04. Sire 6 is a eilig welllilled 
wilh concrele rings in Ihe grollnds ofOjanlallslafarm al x = 6771 94 and y =2554 78. Sile 7 is adlig weil 
/illed wilh concrele rings al x = 6771 64 ell1d y = 2554 55. 

Kuva 14. Seurantakohde 6 on moreenirinteessä oleva kuilukaivo. 
Valokuva J. Väätäinen. 
Fig. 14. MOllilorillg sile 6 is a eilig weil Oll a moraine slope. Pho
to./. Vööläinen. 



Kuva 15. Seurantakohde 7 on moreenirinteessä oleva kalliopoh
jainen kuilukaivo. Yalokuva J. Yäätäinen. 
Fig. 15. M onilOring site 7 is 0 dllg weil bOllomed on ba/rock on 0 

momille s/ope. Photo J. Vääräi ll en. 

Kuva 16. Seurantakohde 8 on moreenirinteessä oleva be lOniren
kainen mat a la kuilukaivo. Yalokuva J. Yäätä inen. 
Fig. 16. MOl1itoring sire 8 is 0 shollol1' dllg welliined H'irh COI1(,
rere rillgs 0 11 0 moroine s/ope. Photo .l. \läätäillen. 

15 
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Kuva 17 . Se urantakohde 9 o n karttale hde llä 213407 llola nimi sen talon betonire nkainen kuilukaivo, x = 
677 1 7 1 ja y = 2563 43. 

Fig. 17. Monilorillg sile 9 is adlig ...... elllilled ...... ilh cOllcrele rillgs in Ih e grolillds of !lOIeI fa rm in Ih e area 
ofmap 5heel2 134 07 al x = 677 / 7/ alld y = 256343. 

Kli va 18. Seurantakohde 9 on pienen moree nimäen rinteessä ole·va 
kllillikaivo. Valokuva J. Väätäinen. 
Fig. / 8. Moniloring sile 9 is adlig weil 011 Ihe slope of a sl1Ialll1lo
raine hlll1ll11od:. Pholo 1. \lääläill('lI. 
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NÄ YTTEIDEN OTTO JA KENTTÄMÄÄRITYKSET 

Vesinäytteet otetaan joka toinen kuukausi. Seu
rantakohteissa 2, 6 ja 7 näytteenotto aloitettiin mar
raskuussa vuonna 1969, kohteissa 3, 8 ja 9 tammi
kuussa vuonna 1970 ja kohteessa 4 elokuussa vuon
na 1972. Kohteet 1 ja 5 otettiin seurantaan mukaan 
vuoden 1974 marraskuussa. Muutamina talvina oli 
niin paljon lunta ja jäätä, ettei näytteitä saatu, ja 
kolme kertaa näytteitä ei muista syistä oIe otettu. 
Pitkinä kuivina kausina seurantakohteista 7,8 ja 9 
ei aina oie saatu näytteitä. 

Lähteistä näytteet otetaan suoraan muovipulloi
hinja syvemmistä kaivoista muoviämpärillä. Aikai
semmin kaivonäytteet otettiin Ruttner-noutimella. 
Noutimista kuitenkin luovuttiin heti 1980-luvun 
alussa, kun havaittiin , että ne voivat aiheuttaa nik
keli-, lyijy- ja kuparikontaminaatiota. 

Vuodesta 1974 lähtien on näytteenottopaikalla 
määritetty lämpötila elohopealämpömittarilla, vapaa 
hiilidioksidi titraamalla, pH, sähkönjohtavuus ja 
liuennut happi elektrometrisesti. Kenttämittareina 
on WTW:n pH 90 -mittari, WTW:n LF 91 -sähkön
johtavuusmittari sekä Yellow Springsin YSI Model 
54A -happimittari. Talvella ja sadesäällä kenttämää
ritysten teko on hankalaa ja joskus epäluotettavaa, 
koska alhaiset lämpötilat ja kosteus haittaavat lait
teiden toimintaa. Laboratoriota varten näytteet ote
ta an yhden litran ja 100 ml:n muovipulloihin ja ra
donnäyte geelillä täytettyyn lasiampulliin. 100 ml:n 
näytteet suodatetaan ja kestävöidään (taulukko 1). 
Pohjavedenpinnan systemaattinen mittaaminen on 
tutkimuksen kuluessa ollut puutteelli sta. 

ANALYYSIMENETELMÄ T 

Näytteiden saavuttua laboratorioon ne pyritään 
analysoimaan välittömästi. Analyysit on tehty Geo
logian tutkimuskeskuksen vesilaboratorioissa lu
kuun ottamatta vuodesta 1988 alkaen Säteilyturva
keskuksen laboratoriossa tehtyjä radonmäärityksiä. 
Taul ukossa 1 on esitetty Geologian tutkimuskes
kuksen laboratorioissa veden laadun määrityksessä 

käytetyt menetelmät tutkimuksen eri vaiheissa. Sä
teilyturvakeskuksen laboratoriossa on määritetty 
vesinäytteiden sisältämä radonkaasu Lumagel-nes
tetuikeampullista mittaamalla radon in ja sen lyhyt
ikäisten tyttärien lähettämät alfa- ja beetahiukkaset. 
Laitteistona on ollut Wallac Ultro-Beta 1210 -nes
tetuikelaskin. 

AINEISTON TIETOKONEKÄSITTEL Y 

Suurin osa seuranta-aineistosta tallennettiin 
V AX-tietokoneelle vuonna 1988 . Uudet analyysi
tiedot on lisätty tiedostoon ni iden valmistuttua. 
Vanhan aineiston mahdollisten virheiden jäljittämi
nen ja korjaaminen on ollut vaikeaa ja joskus mah-

dotonta, koska alkuperäisiä työkirjoja ei oIe ollut 
saatavilla. Aineisto on käsitelty tilastollisesti mik
rotietokoneen SPSS-X-ohjelmistolla (SPSS-X 
User's Guide, 1988). 

ALUETTA KUORMITTAVAT TEKIJÄT JA SADEVEDEN LAATU 

Tutkimusalueella on vain vähän teollisuutta tai 
muuta sellaista toimintaa, joka aiheuttaisi ilmape
räistä tai suoraan maaperään ja pohjaveteen tulevaa 
paikallista kuormitusta. Tutkimusalueen sadeveden 
määrää ja laatua käsitellään Lammin biologisella 
asemalla olevan vesi- ja ympäristöhallituksen 
(VYH) sadevesiaseman (kuva 3) aineiston perus
teella. Havaintoasema on ollut toiminnassa vuodes
ta 1971 lähtien. Sadevettä on koottu ja veden mää
rää mitattu VYH:n kehittämällä keräimellä, jonka 
rakennetta muutettiin vuonna 1980 (Järvinen 1986). 
Sadevedestä on analysoitu pH, sähkönjohtavuus, 

vahvat hapot (H+), sulfaatti, kloridi, orgaaninen hii
li, natrium, kalium , kalsium, magnesium, kokonais
typpi, nitraattityppi , ammoniumtyppi ja kokonais
fosfori. Määritykset on tehty kerran kuukaudessa 
kuukauden ensimmäisenä päivänä otetusta koonti
näytteestä (Järvinen & Vänni 1989a-h ja I 990a-k). 
Tässä tutkimuksessa ei oie käsitelty sadeveden 
sisältämiä vahvoja happoja (H+), orgaanista hiiltä, 
kokonaistyppeä eikä kokonaisfosforia, koska vas
taavia määrityksiä ei oie tehty pohjavedestä. 

Kuvassa 19 on vuosina 1971 - 1989 mitatun kuu
kausisadannan määrä. 1980-luku oli se lvästi runsas-
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Taulukko I. GTK:n vesilaboratorion analyysimenetelmät vuosien 1969 - 1990 aikana. 
Table 1. Analytical methods used by the water laboratory of the GSF dl/ring 1969-1990. 

muutluja 
variable 

pH 
pH 

sähkönjohtavuus -
elect. cond. 

väri luku 
colour l1/./mber 

CI 

alkaliteetti 
alkalinity 

KMnO.-Iuku 
KMn04 number 

S04 

Na, K 

Ca, Mg 

Fe, Mn 

menetelmät 
methods 

WTW:n pH-mittari, yhdis te lmäelektrodi -
by WTW pH meter, multiple eleetrode 

Philipsin PW 9504 -sähkönjohtavu usmittari -
by Philips PW 9504 electrical conducti\ ,ily meIer 

Hell ige-komparaattori 
by Heilige comparator 

spektrofotometrises ti -
by speclropholometry 

aluksi spektrofotometrisesti , vuodesta 1989 lähtien ionikromatografises ti, Dionex 2000i 
initially by speclrophotometry, since 1989 by ionography 

aluksi titrimetri ses ti , vuodesta 1989 lähtien ionikromatografisesti _. 
inilially by tilrimetry, since 1989 by ionography 

titrimetrises ti -
by lilrimerry 

titrimetrises ti -
by litrimetry 

aluks i epäsuora liekkimenetelmä Varian Techtron FAAS, vuodesta 1981 lähtien Perkin-Elmer FAAS, 
vuodesta 1989 lähtien ionikromatografises ti -
inilially by inclirect Varian Techll'on FAAS,from /981 by Perkin-Elmer FAAS, since 1989 by iono
graphy 

aluksi liekkifotometri sesti, vuodesta 1975 lähtien Varian Techtron FAAS, vuodesta 1980 lähtien 
Perkin-Elmer FAAS -
initially by flame photometry,Jrom 1975 by Varian Techll'on FAA~' , since 1989 by Perkin- EImer 
FAAS 

aluksi titrimetrises ti , vuodesta 1980 lähtien Perkin-Elmer FAAS -
initially by titrimefry, since 1980 by Perkin-Elmer FAAS 

aluksi spektrofotometrisesti , vuodesta 1978 lähtien Varian Techtron FAAS , vuodesta 1980 lähtien 
Perkin-Elmer FAAS -
initially by spectrophotometry,from 1978 by Varian Techll'on FAAS, since 1980 by Perkin- EImer 
FAAS 

Zn Varian Techtron FAAS, vuodesta 1980 läht ien Perkin-Elmer FAAS -
by Varian Techll'on FAAS, since 1980 by Perkin-Elmer FAAS 

Cu, Ni , Pb, Cd , Cr, Co Varian Techtron GAAS, vuodesta 1984 lähtien Perkin-Elmer GAAS, vuodesta 1988 lähtien Varian 
SpectrAA GAAS -
by Varian Techll'on GAAS, ji'om 1984 by Perkin-Elmer GAAS, since 1988 by Varian SpectrAA GAAS 

Al Perkin-Elmer GAAS, vuodesta 1988 Varian SpectrAA GAAS -
by Perkin -Elmer GAAS, since 1988 Varian SpeclrAA GAAS 

FAAS- (liekki AAS) ja GAAS- (Iiekitön AAS ) menetelmillä ana lysoid ut näytteet on suodatettu (0,45 ~m) ja kestävöity 
lisäämällä 0,2 ml (vuodesta 1990 lähtien 0,5 ml) suprapur H 0 / 100 ml. 
Sampies analysed by FAAS (flame AAS) and GAAS (flameless AAS) melhods werefiltered (0.45 pm ) and consen'ed by adding 
0.2 ml (sil1Ce 19900,5 ml) of suprapur HN0 31100 ml. 

sateisempi kuin 1970-1uku. Kuvissa 20 ja 21 on sa
devedestä mitattujen muuttujien aikasarjat. Muut
tujille on yhteistä pitoisuuksien suuri vaihtelu. Sa
deveden sähkönjohtavuudella on merkittävä positii
vinen korrelaatio kloridin, sulfaatin ja nitraatin 
kanssa sekä merkittävä negatiivinen korrelaatio sa
demäärän ja pH:n kanssa (taulukko 2). Vuosina 
1972, 1979 ja 1983 mitattiin korkeita sähkönjohta
vuusarvoja (kuva 20a) , mutta samanaikaisesti ei 
anionien tai kationien aikasarjoissa näkynyt suuren-

tuneita pitoisuuksia. Sadeveden pH-arvojen kehi
tyksessä oli nähtävissä selvä laskeva trendi samalla 
kun mittausarvojen vaihteluväli pieneni 1980-luvul
la. Sadeveden pH-arvo oli 1970-1uvulla usein alle 
4,0, mutta 1980-1uvulla ei niin happamia sateita 
enää havaittu (kuva 20b), Sadeveden sulfaattipitoi
suudet olivat 1970-1uvulla suurempia kuin 1980-lu
vulla (kuva 20c). Rikkidioksidipäästöt Suomessa 
ovat vähentyneet sei västi vuoden 1982 jälkeen 
(Kauppi et al. 1990), Useille ioneille (CI, Ca, Mg, 



a, K) oli 1970-luvulla luonteenomaista suuret pi
toisuudet ja niiden suuret vaihtelut. Pitoisuudet vä
henivät ja vaihteluväli pieneni 1980-1uvulla (kuvat 
20d- f ja 21a- b). Nitraatti- ja ammoniumpitoisuu
det oliv at poikkeuksellisen suuria talvella ja kesäl
lä 1979, muuten pitoisuudet olivat tasaisen pieniä 
(kuvat 21c-d). 
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Kuva 19 Sadannan Illäärä (Illlll/kuukausi ) vuosina 1971 - 90 
VYH:n Lallllllin havaintoaselll alla. 
Fig. 19. Precipirarion (111111/ l11 ol1lh ) in 1971-90 ar rhe Lammi 
obselwlfion srario/l oj rh e NBWE. 

Taulukko 2. Lallllllill a olevalla havaintoaselllalla (VYH ) Illitatun sadeveden korrelaatiolllatrii si. Lihavoirujen arvojen Illerkitse-
vyystaso (P) =<0.0 I. 
Table 2. CorreICllio/ll1larri.r fo r rhe rain warer l1Ieasured ar rh e Lammi obserl'arion srarion oj rh e NBWE. The lel'e l ojsignijicance 
ojrhe \'CIllIes in bold (P ) = < 0.01 . 

Na H. CI sj. SO. 0 -, sad. Ca EH K Mg 

Na 
NH. .62 
CI .51 .11 
sj. 1 .32 .42 .51 
SO. .32 .23 .52 .68 

0 -, .13 .46 .24 .66 .48 
sad -' - .05 - .04 -.35 -.31 -.35 -.42 
Ca .14 .05 .38 .22 .38 .15 -.32 
pH . 11 .07 . \1 -.24 .01 -.26 -.02 .40 
K .04 - .09 .17 . 10 .05 - .18 - .06 .32 .49 
Mo e .24 .26 .27 .20 .18 - .06 - .07 .60 .56 .63 

1) sähkönjohtavllus - elecrrical condllcril'iry 
2) sadellläärä - precipirarion 

POHJA VEDEN SEURANT ATULOSTEN PAIKKAKOHT AINEN T ARKASTELU 

Havaintojen luotettavuus 

Kunkin seurantakohteen analyysitulokset esite
tään aikasarjoina. Monissa seurantasarjoissa pitoi
suudet vaihtelevat paljon jopa peräkkäisinä näyte
kertoina. Mahdollisten virheiden eliminoimiseksi on 
anionien (HC03, S04' Cl , 0 3) ja kationien (Ca, 
Mg, Na, K) käyriä verrattu sähkönjohtavuus- ja pH
käyriin ekä keskenään. Suuret poikkeamat on tar
kistettu työkirjoista ja tallennuksista. Aineistossa on 
silti monia poikkeavan suuria tai pieniä alkuainepi
toisuuksia, jotka aikasarjakuvissa esitetään sellaisi
naan , koska niiden todellista virheellisyyttä on vai
kea osoittaa. Suuria pitoisuusvaihteluja on etenkin 
ennen vuotta 1980 analysoiduissa tuloksissa. Vaih
telut vähenevät selvästi vuoden 1980 jälkeen, jol
loin analytiikassa siirryttiin monen alkuaineen osal
ta atomiabsorptiospektrometriaan. Myös näytteen-

ottoon on vuosien mittaan kiinnitetty enemmän huo
miota, joten kontaminaation mahdollisuus on vä
hentynyt. Kaikki poikkeamat eivät kuitenkaan oie 
aiheutuneet näytteenotosta tai vanhasta analyysitek
niikasta. Eräissä näytepaikoissa on tapahtunut het
kellisiä tai pysyviä muutoksia. Esimerkiksi kaivon 
renkaiden uusiminen näkyi välittömästi veden laa
dussa. Veden laadun muutosten tulkintaa vaikeut
taa myös valuma-alueella ja kai von ympäristössä 
tapahtuneiden pysyvien muutosten puutteellinen 
kiljaaminen. Sähkönjohtavuuden ja pH:n kenttä- ja 
laboratoriomittausten tilastollisten tunnuslukujen 
suuret erot johtuvat aineistojen erilaisesta koosta 
sekä mittarikaluston erilaisuudesta kenttätutkimus
ten alkuvaiheessa. 

Analyysivalikoima on jonkin verran muuttunut 
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Kuva 20 a-f. Sadeveden sähkönjohtav uus (a), pH (b), sulfaatti - (c), kloridi - (d), kalsiulll - (e) ja Ill agnesiulllpito isuus (f) VYH :n 
Lallllllin havaintoaselllall a. Kerä illlen rakennetta on Illuutettu vuonna J 980. 
Fig. 20 a-f Electrical conducti\'it)' (a), pH (b), and the concel1lrations 0/ sulphate (c), chloride (d), calcium (e) and magnesium 
(/) 0/ rain water GI the Lammi observation station 0/ the NBWE. The stl'llcture 0/ the co/lector was alte red in 1980. 
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Kuva 21 a-d. Sadeveden natrium- (a), kalium- (b), nitraatti -(c) ja ammoniumpitoi suus (d) VYH:n Lammin havaintoasemalla. 
Fig. 21 a-d. Th e concentrations of sodium (a), potasshlll1 (b). nitrate (c) and ammonium (d) of the rain water at the Lammi 
observation starion of the NBWE. 

tutkimuksen kuluessa. Happimääritykset on tehty 
vuodesta 1974, hiilidioksidimääritykset vuodesta 
1978 ja piihappomäärityksiä vasta vuodesta 1989 
lähtien. Analyysivalikoimasta on laboratoriorutii
neissa tapahtuneiden muutosten takia poistettu eräi
tä analyysejä, kuten nitriittimääritys vuonna 1980 
sekä ammonium- ja fosfaattimääritykset vuonna 
1989. Raskasmetallimäärityksiä on sitä vastoin li-
ätty. Määritysten alarajaa on monen alkuaineen 

osalta voitu alentaa, koska analyysimenetelmät ovat 
parantuneet. Tärkeä li säys analyysivalikoimaan tuli 
vuoden 1986 alu sta, jolloin alumiinin määritys aloi
tettiin. 

Aikasarjojen pitoisuusakselit ovat muuttujakoh
taisia ja samat eri seurantakohtei ssa. Ainoastaan 
kohteiden 4 ja 9 joidenkin muuttujien asteikot poik
keavat muista , koska seurantakohteessa 4 pintave
den kaltaisen veden alkuainepitoisuudet ovat pieniä 
ja seurantakohteessa 9 alkuainepitoisuudet ovat ker
taluokkaa suuremmat ku in mui ssa näytepaikoissa. 

Tilastollisena vertailuaineistona on käytetty Geolo
gian tutkimuskeskuksen pohjavesitiedostosta Etelä
Suomen 1:400000 -mittakaavaisten karttalehtien 
10, 20, 30, 11 , 21 , 31 ja 41 alueelta tulostettua ve
sianalyysiaineistoa (rasteroitu alue kuvassa 1). 
Hiekka- ja sora-alueilta vertailuaineistona on 381 
kuilukaivoa ja 377 lähdettä sekä moreenialueilta 
1 089 kuilukaivoa ja 423 lähdettä. Vähäjärven ver
tailuaineistona on vesi- ja ympäristähallituksen ve
sien- ja ympäristäntutkimuslaitoksen ns. tuhannen 
järven aineistosta (vrt. Verta et al. 1990) rajattu 20 
järven otos. Rajauksen kriteereinä olivat järven si
jainti (kuva 1, rasteroitu alue) , järven valuma-alueen 
maaperä (hiekkaa tai soraa) sekä järven pinta-ala 
(alle 11 ha). Veden laatutiedot ovat vuoden 1987 
syksyn täyskieITon aikana otetuista näytteistä. Otok
sen kaikki järvet eivät oie samanlaisia suppakuopas
sa olevia lampia kuin Vähäjärvi. Usean järven va
luma-alueella on soistuneita alueita tai suota. 

Korrelaatiomatriisitaulukoihin on tulostettu vain 
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ne muuttujat, joiden analyysitulokset ovat pääosin 
suurempia kuin ko. alkuaineen määritysraja (vrt. 
taulukot 3, 5, 7, 9, 1 1,13 , 15 , 17 ja 19). Tästä syys
tä useimmat raskasmetallitulokset eivät oie muka
na matri isissa. Jos seurantakohteessa jollain raskas
metallipitoisuudella kuitenkin on merkittävä korre-

laatio jonkin muun lTluuttujan kanssa se on mainit
tu tekstissä. Korrelaatiomatriisissa muuttujat on ryh
mitelty niin , että keskenään voimakkaasti korreloi
vat muuttujat ovat peräkkäin ja muodostavat näin 
ryhmiä. Sadevesiaineiston matriisi on ryhmitelty eri 
lailla. 

Hiekka-alueiden pohjaveden laatu 

Seurantakohde 1, hiekka-alueen antoisa lähde 

Veden yleiskuva 

Seurantakohde 1 on lähes luonnontilaisen harjun 
alarinteessä oleva antoisa Kellolähde. Lähteen vesi 
on tasalaatuista, vähäsuolaista, pehmeää pohjavet
tä. Happea on runsaasti, hiilidioksidia vähän ja läm
pötila on tasainen. Vedessä on vain vähän orgaa
nista ainesta, typpiyhdisteitä tai rautaa. Myös ras
kasmetallipitoisuudet ovat pieniä. Taulukossa 3 on 
Kellolähteen veden laatutietoja. Veden pH-arvo oli 
vuoteen 1980 asti vakaa ja lähellä neutraalia, mutta 
vuodesta 1981 lähtien arvo on kuitenkin laskenut. 
Anioni- ja kationipitoisuudet ovat S04:a lukuun ot
tamatta vertailuaineiston arvoja pienempiä, ja nii
den vaihtelut ovat vähäisiä. Sulfaattipitoisuus li
sääntyi jonkin verran vuoteen 1982 asti , mutta pie
neni sen jälkeen ja on pysynyt vakaana vuoden 1988 
arvoja lukuun ottamatta. 

Sähkönjohtavuus, pH, liuennut happi , hiilidioksidi 
ja lämpötila 

Veden sähkönjohtavuusarvot ovat hyvin pieniä, 
ja arvojen vaihtelu on vähäistä (kuva 22a). Näyt
teissä, joissa sähkönjohtavuusarvot ovat kohonneet, 
ovat yleensä kaikki pääkomponenttien pitoisuudet 
(HCO" S04' CI, Ca, Mg, Na) lisääntyneet. Arvois
sa on heikko nouseva trendi. Sähkönjohtavuudella 
on merkittävä positiivinen korrelaatio Na:n ja N03:n 
kanssa ja merkittävä negatiivinen korrelaatio pH:n 
kanssa (taulukko 4). 

pH-arvot olivat vakaita 1980-1uvun alkuun asti, 
mutta 1askivat sen jälkeen jyrkästi (kuva 22b). 
7.12 .1983 mitattiin poikkeukseUisen pieni pH-arvo 
5,7, mutta ana1yysi ei osoita muiden muuttujien ar
voissa mitään poikkeavaa, joten alhainen arvo saat
taa oUa mittausvirhe. pH:lla on merkittävä positii
vinen korre1aatio HC03:n ja Mg:n kanssa ja mer
kittävä negatiivinen korrelaatio sähkönjohtavuuden, 
Na:n ja N03:n kanssa (taulukko 4). 

Lähdeveden happipitoisuudet ovat suuria ja ar
vojen vaihtelut pieniä. Hiilidioksidimäärä on pieni 
ja vakaa, samoin lämpötila (kuvat 22c-e). 

Bikarhonaatti , kloridi , sulfaatti , kalsium, 
magnesium , natrium ja kali um 

Bikarbonaattipitoisuuksien perustaso on melko 
matala, ja vaihtelut ovat vähäisiä (kuva 22f). Ar
voissa on kuitenkin heikko laskeva trendi. HCO,:lIa 
on merkittävä positiivinen korrelaatio pH:n kanssa 
(taulukko 4) . Veden kloridipitoisuudet ovat pieniä, 
ja vaihteluväli on vähäinen (kuva 23a). Kloridipi
toisuudella on merkittävä positiivinen korrelaatio 
Ca:n kanssa (taulukko 4). Sulfaattipitoisuudet ovat 
vertailuaineiston suuruusluokkaa, ja arvojen vaih
teluväli on pieni (kuva 23b). Pitoisuudet lisääntyi
vät hieman vuoteen 1988 asti, mutta vähenivat sen 
jälkeen. Sulfaatilla on merkittävä negatiivinen kor
relaatio Mg:n kanssa (taulukko 4). 

Kalsiumpitoisuudet ovat pieniä ja vaihtelut vä
häisiä (kuva 23c). Kalsiumilla on merkittävä posi
tiivinen korrelaatio CI:n ja Mg:n kanssa (taulukko 
4). Magnesiumpitoisuudet ovat samaa suuruusluok
kaa ku in vertailuaineistossa (kuva 23d). Vuoteen 
1980 asti Mg määritettiin titrimetrisesti kokon ais
kovuuden ja Ca-määrän erotuksena, joten tältä ajalta 
tulokset eivät oIe täysin luotettavia. Vuosina 1980 
- 90 pitoisuudet hieman pienenivät. Vuoden 1982 
talvi- ja kesänäytteen Mg- ja Na-pitoisuudet olivat 
poikkeuksellisen pienet, eikä syytä tähän tiedetä. 
Magnesiumilla on merkittävä positiivinen korrelaa
tio pH:n ja Ca:n kanssa ja merkittävä negatiivinen 
korrelaatio S04:n kanssa (taulukko 4). Natrium- ja 
kaliumpitoisuudet ovat pieniä ja vaihtelut vähäisiä 
(kuva 23e-f). Natriumilla on merkittävä positiivi 
nen korrelaatio sähkönjohtavuuden, K:n ja N03:n 
kanssa ja merkittävä negatiivinen korrelaatio pH:n 
kanssa (tau1ukko 4). 

KMnOr luku , väriluku, nitraatti , nitriitti, 
ammonium ,fosfaatti ja piihappo 

KMn04-luvut ovat pieniä ja arvojen vaihtelut 
vähäisiä (kuva 24a). KMn04-luvulla on merkittävä 
positiivinen korrelaatio AI:n kanssa (taulukko 4). 
Väriluku oli vain muutamia kertoja määritysrajan 
yläpuolella (kuva 24b). Suurimmat arvot mitattiin 
syksyllä 1984 ja 1987. Nitraattipitoisuudet ovat hy-
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Taulu kko 3. Hiekka-alueen antoisan lähteen (seurantakohde I) veden analyysitulosten tunnuslu kuja. Vertai luaineistona Etelä-
Suomen hiekka-ailleiden lähdevedet. 
Tahle 3. Parameters oj the water anCilyses jor CI high yield spring in a sand area (mon itoring site I ). Spring waters oj the sand 
areas in sourhern Finland as rejerenee. 

min - med- max - Ikm - määri - määritysrajan vertai lu- vertai lu-
ri tys- ali ttav ien aineisto aineisto 
raja - määritysten med- Ikm -

%-osuus -
min. med. max. Inlmber analytieal %-value oj material material 

ojsamples deteetion sampies with j or jor 
level eoneel1lration rejerens rejerens 

lower thanthe med. number 
analytieal ojsamples 

deteetion lel'el 

Sähkönjohtavllus mS/m,25°C lab. - 5,8 7,0 10,0 89 9,5 2 18 
Eleetrieal eonduetivity lab. 
Sähkönjohtavuus mS/m,25°C 
kenttä - j1eld 7,5 8,9 11 ,9 74 11, I 240 
pH lab . - lab. 5,7 6,7 7, 1 88 6,4 34 

kenttä - jield 5,3 6,8 7,6 73 6,3 235 
° 2% 40, 1 90,0 122, 1 80 70,0 384 
CO2 mg/I I 5 10 69 20 19 1 
Lämpötila °C - temperature 3,2 5,2 7,3 86 6,3 239 
HC03 mg/I 18,9 23,2 29,9 89 26,2 2 12 
CI -"- 1,6 2,6 6,0 89 1,0 5,6 2 12 
SO .. - "- 8,0 13,0 17,4 84 1,0 11 ,0 208 
Ca -"- 5,2 6,0 7,8 89 0,5 8,9 2 10 
Mg -"- 0,5 1 2, 1 3,8 89 0,05 2,2 2 10 
Na - "- 0,6 3,3 4,8 89 0,5 4,3 206 
K -"- 1,0 1,5 3,0 89 0,5 1,6 207 
KMn0 4-luku mg/I - 0,8 2,5 7,7 55 4,7 216 
KMn04 -number 
Väriluku Pt mg/I - <5 <5 35 55 5 5 202 
colour numher 
N03 mg/I 0,16 1,42 4,4 89 1,0 209 
N02 -"- <0,0 1 <0,01 <0,01 32 0,01 100 0,08 4 
NH .. -"- <0,05 <0,2 0,29 76 0,2 96 * 0,35 10 
PO .. ~g/I <5,0 <5,0 6,8 76 5,0 97 0,18 7 
Si02 mg/I 11 ,4 12,7 13, I 12 1,0 0 12,4 209 
Fe - "- <0,05 <0,05 0,09 89 0,05 92 0,05 222 
Mn - "- <0,02 <0,02 0,04 89 0,02 97 0,02 209 
Zn Ilg/1 <20,0 20,0 30,0 78 20,0 23 20,0 20 1 
Cu -"- <0,5 1,45 10,5 78 0,5 I 2,0 202 
N' " I- - <0,5 <0,5 8,5 78 0,5 76 2,0 197 
Pb - "- <0,5 <0,5 9,0 78 0,5 91 1,0 197 
Cd -"- <0, 1 <0,5 0,9 72 0, 1 79 * 0,5 20 1 
Cr -"- <0,5 <0,5 1, 1 39 0,5 88 0,5 79 
Co-"- <0,5 <0,5 <0,5 39 0,5 100 0,5 79 
AI -"- 1,0 3,5 30,0 29 1,0 4,8 27 
Rn Bq/I 77 86 96 14 I 35 53 

* %-Iuku on laskettu alemman alarajan mukaan -
* %-value is ealculated aceording to the lower analytical detection level. 

vin pieniä, ja vaihtelu on vähäistä (kuva 24c). Nit
raatilla on merkittävä positiivinen korrelaatio säh
könjohtavuuden ja natriumin kanssa sekä merkittä
vä negatiivinen korrelaatio pH:n kanssa (taulukko 
4). itriitti- , ammonium- ja fosfaattimääritykset oli
vat muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta alle 
määritysrajan. Piihappopitoisuudet ovat vertailuai
neiston suuruusluokkaa, ja vaihtelut ovat pieniä 
(kuva 24d). Pienimmät mittausarvot olivat kevääl
lä 1989 j a kesällä 1990. 

Rauta, mangaani , sinkki, kupari, nikkeli , lyijy, 
kadmium, kromi, koboltti, alumiini ja radon 

Raudan ja mangaanin määritysarvot olivat kahta 
ja sinkin nelj ää lukuun ottamatta aUe määritysrajan . 
Kuparipitoisuuksien määrässä on jonkin verran 
vaihtelua, mutta pitoisuudet ovat kuitenkin pieniä 
(kuva 24e). Nikkeli- , kadmium- ja alumiinipitoisuu
det ovat muutamaa ylitystä lukuun ottamatta alle 
määritysrajan (kuvat 24f j a 2Sa-b). Kadmiumin 
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Kuva 22 a- f. Pohjaveden sähkönjohtavuus (a), pH (b), Iiuennut happi (e) , hiilidioksidipitoi slius (d), lämpötila (e) ja bikarbo
naattipitoi suu s (f) seurantakohteessa I, 
Fig. 22 a- f Electrical condllcti l'ity (a) , pH (b) , dissoil 'ed oxygen (c) , tile cOllcentration of carhon dioxide (d), temperature (e) 
and the concentratioll of bicarbonate (f) ofgrolllldwater at 1110nitoring site j . 
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Kuva 23 a- f. Pohjaveden klorid i- (a), sul faa tti - (b), ka lsiulll - (e). lllagnes iulll- (d), natriulll - (e) , ja kaliulllpito isuus (f) seuranta
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Fig . 23 a-f. Concel1lralions 0/ ch loride (CI), slI lphale (b), calcillm (c). magnesillm (d) , sodillm (e) and potassium (j) 0/ grall nd
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Kuva 24 a- f. Pohjaveden kaliumpermanganaattiluku Ca), väri luku Cb), n itraatti- Ce), piihappo· Cd), kupari- Ce) ja nikkelipitoisuus 
(f) seurantakohteessa I. 
Fig. 24 a-f PotassiWl1 permanganare I1II/11her (a), co lour !lumher (b). and the concentrOlions 0/ nirrC/le (c), silica (d) , copper (e) 
alld nickel (f) 0/ grOllndwater ar l11onitoring site I . 
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TaIJle 4. Correlatioll matrix/or tile grOllllelwater ar mOllitoring site J. The lel 'el 0/ sigllijicance 0/ rhe va llI es in IJolel (P) = <0.0/ . 

pH HCO, Ca Mg Na K 0 , SO. C I sj . AI vä ri KM nO. tOC C01 S i0 1 

I. pH 
2. HCO, .31 
3. Ca . 18 .07 
4. Mo e .36 .07 .45 
5. a -.32 -.24 . 19 .22 
6. K .0 1 .09 .07 .25 .42 
7. 0 , - .57 - .1 4 .2 1 - .09 .39 .23 
8. SO. -. 15 -.02 -.05 - .34 -.08 -. 19 .06 
9. C I .07 .04 .52 .2 1 . 12 .20 .25 -.17 
10. sj. " -.51 - .09 . 14 -. 19 .35 .22 .75 .12 . 16 
11 . AI .09 .05 .25 -.0 1 -. 16 -.23 -.03 .23 03 .02 
12. väri 11 -.03 - .1 8 . 11 - .2 1 -.02 -.06 -.2 1 . 15 - .11 -.02 .28 
13. KM nO/ ' - .07 .0 1 .27 -.06 - .02 - . 11 -.14 .33 . 11 -.06 .66 .38 
14. tOC -. 14 .03 -.05 .07 . 16 .06 -.07 . 14 .04 .08 -.05 .05 .03 
15. C01 -.05 .02 .00 - .09 .25 -. 11 .0 1 . 18 .1 0 .07 .23 -. 16 - .05 .10 
16. S i0 1 .20 .26 .27 . 10 -.10 .22 .24 -.60 .43 38 -.36 -.6 1 - .32 - .66 

" sähkönjohtavu us - electrical conelll cril 'ity 
11 vä rilu ku - cololl r 
31 KM nO.- Iu ku - KMIIO[l1lll1lber 
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määritysrajaa laskettiin vuonna 1985 arvoon 0,1 I-lg/l. 
Kaikki koboltin sekä yhtä lukuun ottamatta Iyijyn 
ja kromin mittausarvot olivat alle määritysrajan. 
Radonpitoisuuksien perustaso on tasaisesti melko 
korkea (kuva 25c). 

Seurantakohde 2, hiekka-alueen 
puukehikkoinen lähde 

Veden yle isku\'G 

Seurantakohde 2 on harjun alarinteessä pellon 
reunassa oleva puukehikkoinen lähde. Lähteen ve-

den kokonaissuol ap itoi suu s on vertailuaineistoon 
nähden hieman suurempi. Taulukossa 5 on lähteen 
veden laatutietoja. Sähkönjohtavuusarvot nousivat 
vuosina 1969 - 79 , mutta vakiintuivat sen jälkeen 
muutamia huippuarvoj a lukuun ottamatta tasolle 
15 mS/m. pH-arvot olivat vuosina 1969 - 77 vakai
ta , mutta laskivat se lvästi sen jälkeen. Bikarbonaat
tipitoisuuden perustaso on ollut koko tutkimuksen 
ajan korkea, mutta pitoi suus kuitenkin pieneni hie
man vuoden 1985 jälkeen. Happipitoisuus on mel
ko pieni ja hiilidioksidipitoisuus on hieman lisään
tynyt, mutta lämpötiJa on vakaa muutamaa jääty
mistä lukuun ottamatta. Sulfaattipitoisuus vaihtelee 
paljon , ja muut pääkomponenttien pitoisuudet ovat 

Tau lukko 5. Hi ekka-alueell a pellon reunassa olevan lähteen (seurantakohde 2) veden analyysi tuloslen tunnu slukuj a. Vertailuai
nei stona Etelä-Suomen hiekka-a lueiden lähdevedet. 
Table 5. Parameters of the water analyses for a sprillg located Il ear a field in a sand area (l1Ionitoring site 2). The spring waters 
of salld areas in sOllthern Fillialld as referellce. 

min - Illed - max - Iklll - määri - Illääri lysrajan verta ilu- vertailu-
ritys- alittavien aine isto aineisto 
raja - määrityslen med - Ikm -

%-osuus -
min. med. max. nlll1lber analytical '7c-l'a lll e of material material 

of sampies detection sampies with for for 
lel 'el concentration referens referens 

lower thall the med. number 
tJnalytical of sampies 

detection lel'el 

Sähkönjohtavuus mS/m,25°C lab. - 9.7 14,3 24,3 120 9,5 2 19 
Electrical condllClil 'itv lab. 
Sähkönjohtavuus mS/m,25°C 
kenttä -lieid 14,1 15 ,3 16,6 77 11 , 1 240 
pH lab. - lab. 5,6 6,3 6,7 11 9 6,4 34 

kenttä - fleld 5,6 6,2 7,1 75 6,3 235 
0 ,% 24,7 50,4 97 ,3 88 70,0 186 
CO, mg/ l 7 30 55 7 1 20 191 
Lämpötil a °C - temperature 0,0 5,2 10,0 92 6,3 239 
HC03 mg/l 32,2 41 ,5 54,3 11 7 26,2 2 12 
CI -"- 4,4 6,7 11 ,0 120 5,6 2 12 
SO, -"- 11 ,5 24,0 43 ,0 105 \ ,0 11 ,0 208 
Ca -"- 7,2 13,0 18,6 120 0,5 8,9 2 10 
Mg -"- 1,9 5,0 7,0 11 9 0,05 2,2 2 10 
Na -"- 4, 1 5,9 7, 1 120 0,5 4,3 206 
K -"- 1,7 2,2 3,0 120 0,5 1,6 207 
KMnO.,- luku mg/ l - 0,6 2,5 4 ,4 56 4,7 2 16 
KMIlO.,-nllmber 
Väriluku Pt mg/ l - 5 5 10 56 5 5 202 
Colour number 
NO, mg/l 3, 1 7,5 20,0 120 1,0 209 
NO, -"- <0,01 <0,0 1 0,06 58 0,0 1 98 0,08 4 
NH., -"- <0,05 <0,2 0,25 104 0,2 97* 0,35 10 
PO., Ilg/1 <5,0 <5,0 9,6 107 5,0 99 0, 18 7 
SiO, mg/l 16,3 17,2 17,7 12 1,0 12,4 209 
Fe -"- <0,05 <0,05 0.61 11 9 0,05 92 0,05 222 
Mn -"- <0,02 <0,02 0,02 11 9 0,02 97 0,02 209 
Zn Ilg/1 <20,0 20,0 90,0 79 20,0 43 20,0 201 
Cu -"- 0.7 2,5 50,0 79 0.5 2,0 202 
N" " [ - - 0,7 7,7 43 .0 79 0.5 2,0 197 
Pb -"- <0,5 <0,5 1,9 79 0,5 82 1,0 197 
Cd -"- <0, 1 0,5 1,1 73 0, 1 30 0,5 20 1 
Cr -"- <0,5 <0,5 1,0 40 0,5 88 0,5 79 
Co -"- <0,5 1,2 7.7 40 0,5 3 0,5 79 
AI -"- 9,4 33,0 100,0 29 1,0 48 ,0 27 
Rn Bq/l 86 89 100 14 I 35 53 

* %- Iuku on laskettu alemman alarajan Illukaan -
* %-l'aille is calclliated according to the lower analytical detection lel'el. 
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Taulukko 6. Seurantakohde 2: n pohjaveden korrelaatiomatrii si. Lihavoitujen arvojen merkitsevyystaso (P) = <0.0 I. 
Table 6. Correlation matrix/ar the gral/ndwater atl1lonitoring site 2. The lel'el o/ signijicance 0/ the 1'Gll/es in bald (P ) = <0.0 / . 

EH HCO, Ca Mg Na K NO, 

l. pH 
2. HCO, .20 
3. Ca .16 .11 
4. Mg .00 .23 .34 
5. Na - . 19 .27 .1 8 .28 
6. K -.28 .20 .28 .38 .39 
7. 0 , .34 .07 . 18 - .05 .13 - .10 
8. SO. - .39 .13 .46 .49 .30 .45 -.35 
9. CI .09 .21 .45 .32 . 14 .27 . 15 
10. sj .') - .26 .35 .26 .47 .33 .40 - .09 
11. AI . 17 - .30 .50 .58 - .03 .14 - .1 4 
12. väri2) .0 1 .00 .02 - .1 8 - .05 - . 15 - .20 
13. KMnO/) .35 .34 .20 .44 .07 .09 .00 
14. tOC - .31 .04 - .23 - .31 .09 .14 - .02 
15. CO, -.34 -.23 - .07 - .20 - .03 - .03 .04 
16. Si02 - .59 -.30 - .58 - .32 - . 17 -.32 - .70 

11 sähkönjohtavuus - electrical conductil'it)' 
2) väri luku - c% l/r 
,) KMnO.-Iu ku - KMn O;·nl/l1Iber 

muuttumattomia vaikkakin hieman I isääntyneet ver
tailuainei stoon nähden. Orgaanisen aineksen ja typ
piyhdisteiden määrä on vähäinen. Useimmat raskas
metallipitoi suudet ovat pieniä, mutta Co-pitoisuus 
on poikkeuksellisen suuri ja Ni-pitoisuus hieman 
tavanomai sta suurempi. 

Sähkönjohtavuus, pH, Iiuennut happi , hiilidioksidi 
ja lämpötila 

Sähkönjohtavuusarvot kasvoivat tutkimuksen 
ensimmäisen 10-vuoti sjakson aikana, mutta vuosi
na 1980 - 90 arvoissa e i enää voi nähdä selvää tren
diä (kuva 26a). Mittaustuloksissa on muutamia kor
keita arvoja (maaliskuussa vuosina 1978 , 1981 ja 
1984 sekä toukokuu ssa 1981 ), mutta kyseisissä 
näytteissä ei näy pääkomponenttien pitoi suuksien 
(Cl , S04' HC03, Ca, Mg, Na tai K) lisääntymistä. 
Sähkönjohtavuudella on merkittävä positiivinen 
korrelaatio KMn04-luvun, S04:n, HC03:n, Mg: n, 
Na:n, K:n ja Al:n kanssa sekä merkittävä negatiivi
nen korre laatio piihapon ja pH:n kanssa (tauluk
ko 6). pH-arvojen vaihte luväli on pieni (kuva 26b). 
Arvoissa on kuitenkin nähtävissä selvä laskeva tren
di vuodesta 1977 lähtien. pH:lla on merkittävä po
sitiivinen korrelaatio N03:n ja KMn04:n kanssa 
sekä merkittävä negatiivinen korrelaatio sähkönjoh
tavuuden, K:n, lämpötil an, S04:n j a CO2:n kanssa 
(taulukko 6). Happi- ja hiilidioksidipitoisuuksien 
vaihtelut ovat melko suuria (ku va 26c-d). Pieniä 
0 2-pitoi suuksia esiintyi epäsäännölli sesti eri vuo
denaikoina, mutta CO2-pitoisuudet ovat pienimmil
lään tammi- ja maaliskuun näytte issä. Happipitoi
suus ei korre loi merkittävästi minkään muun muut-

SO. CI si· AI väri KMnO. tOC CO2 Si02 

.30 

.46 .14 

.83 .30 .51 

.02 - . 11 - .05 - .14 

.29 .14 .51 .61 -. 10 

.1 3 -.03 -.07 .05 .03 .04 

.1 2 - .03 - . 18 .22 . 14 -.03 .25 
- .04 -.76 -.79 .05 .23 .19 - .14 

tujan kan ssa. Hiilidioksidilla on merkittävä negatii
vinen korrelaatio pH:n kanssa (taulukko 6). Läm
pötilan vaihtelut ovat vähäisiä, mutta vuonna 1978 
ves i jäätyi tammi- ja marraskuu ssa (kuva 26e). 
Lämpötila ll a on merkittävä positii vinen korrelaatio 
Cu :n ja Ni:n kanssa j a merkittävä negatiivinen kor
re laatio pH :n j a Mg:n kan ssa. 

Bikarbonaatti , kloridi , sulfaatti , kalsium, 
magnesium, natrium ja kalium 

Veden bikarbonaattipitoi suudet ovat suuria, ja 
vedellä on hyvä puskurikyky (kuva 26f) . Arvot py
sy ivät hyvin vakaasti tasolla 40 mg/I. Tarkastelu
jakson 1980 - 90 loppupuolella pitoisuudet hieman 
vähenivät. Bikarbonaatilla on merkittävä positiivi
nen korre laatio sähkönjohtavuuden ja Na:n kanssa 
(taulukko 6) sekä merki ttävä negatiivinen korrelaa
tio Co:n kanssa. Kloridi pitoisuuksien vaihte lut ovat 
melko pieni ä, eikä mitään trendiä oIe havaittavissa 
(kuva 27a). Vuoden 1988 tammikuun j a heinäkuun 
välillä pito i uudet olivat poikkeukselli sen suuria. 
Sama poikkeama oli myös mui ssa näytepaikoissa, 
eikä poikkeamien syytä tiedetä. Se voi olla todelli
nen pitoisuuksien suureneminen , näy tte iden konta
minaatio ta i määritysvirhe. Kloridilla on merkittä
vä positiivinen korre laati o S04:n, Ca:n j a Mg:n 
kanssa ja merkittävä negatiivinen korrelaatio Si02:n 
kanssa (taulukko 6). Lähdeveden sulfaattipitoisuu
det ja niiden vaihtelut ovat melko suuria (kuva 27b). 
Pitoisuudet kasvoivat koko 1970- ja 1980-1uvun 
alun ajan , mutta vähenivät tutkimuksen viime vuo
sina. Vuoden 1984 maaliskuussa S04-pitoisuu s oli 
poikkeuksellisen pieni , kun taas veden pH-arvo ja 
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HC01-pitoisuus olivat tavanomaista suurempia. Ti
lanne oli samanlainen seurantakohteessa 8. Sulfaat
tipitoisuudella on merkittävä positiivinen korrelaa
tio sähkönjohtavuuden, CI:n, Ca:n, Mg:n, a:n, 
K:n , i:n, Co:n ja AI:n kanssa ja merkittävä nega
tiivinen korrelaatio pH:n ja N03:n kanssa. 

Kalsiumpitoisuuksien vaihtelut ovat melko pie
niä (kuva 27c). Vuosina 1969 - 79 pitoisuudet hie
man suurenivat, ja jälkimmäisen tarkastelujakson 
(1980 - 90) aikana ne pienenivät. Kalsiumilla on 
merkittävä positiivinen korrelaatio CI:n , S04:n, 
Mg:n , K:n ja AI:n kanssa (taulukko 6). Vuosina 
1969 - 79 magnesiumpitoisuudet lisääntyivät ja oli
vat vuosikymmenen taitteessa melko vakaita, mut
ta 1980-111vlln alusta lähtien pitoislludet ovat selväs
ti pienentyneet (kuva 27d). Vuoteen 1980 asti mag
nesium määritettiin titrimetrisesti kokonaiskovuu
den ja Ca-määrän erotuksena. Nämä tulokset eivät 
oie täysin luotettavia. Magnesiumilla on merkittä
vä positiivinen korrelaatio sähkönjohtavuuden, 
KMn04-luvun , CI:n, S04:n, Ca:n, K:n, Na:n ja AI:n 
sekä merkittävä negatiivinen korrelaatio lämpötilan 
kanssa (taulukko 6). Natrillm- ja kalillmpitoisUllk
sien vaihteillt ovat hyvin pieniä (kuva 27e- f). Nat
riumilla on merkittävä positiivinen korrelaatio säh
könjohtavlluden , S04:n, Mg:n, HC03:n ja K:n kans
sa (tauillkko 6). Kaliumilla on merkittävä positiivi
nen korrelaatio sähkönjohtavuuden, S04:n, Mg:n , 
Ca:n ja Na:n ja merkittävä negatiivinen korrelaatio 
pH-arvojen kanssa (taulukko 6). 

KMnOr luku, väriluku , nitraatti, nitriitti, 
ammonium,fosjaatti ja piihappo 

Lähdeveden KMn04-luvllt ovat tasaisen pienla 
(kuva 28a). Vedessä on vain vähän orgaanista ai
nesta ja rautaa. KMn04-luvulla on merkittävä posi
tiivinen korrelaatio sähkönjohtavuuden, Mg:n , pH:n 
ja AI:n kanssa (tauillkko 6). Raudan kanssa ei tule 
korrelaatiota, koska kaikki rauta-arvot vuodesta 
1981 lähtien ovat alle määritysrajan. Värilukujen 
mittaustulokset ovat neljää lukuun ottamatta alle 
määritysrajan 5 Pt mg/I. 

Nitraattipitoisuudet ovat melko suuria vertailu
aineistoon nähden (kuva 28b, taulukko 5). Lähteen 
vesi tulee ilmeisesti paitsi Vähäjärven suunnalta 
myös koillisesta peltojen suunnalta. Nitraattipitoi
suudet oliv at suurimmillaan vuosina 1975 - 77 (vrt. 
seurantakohde 3) . Nitraattipitoisuudella on merkit
tävä positiivinen korrelaatio pH:n ja merkittävä ne
gatiivinen korrelaatio S04:n, Si02:n (taulukko 6) ja 
Ni:n kanssa. Nitriitti- ja fosfaattipitoisuudet ovat 
yhtä lukuun ottamatta alle määritysrajan. Ammo
niumpitoisuudet ovat määritysrajan tuntumassa, ja 
raja nostettiin vuoden 1976 alussa arvoon 0,2 mg/I. 
Melko suuret piihappopitoisulldet osoittavat, että 
vesi on ollut kau an kontaktissa mineraaliaineksen 
kanssa (ku va 28c). Piihapolla on merkittävä nega
tiivinen korrelaatio sähkönjohtavuuden, CI:n (tau-

lukko 6) ja Rn:n kanssa. Vaikka Si02-määrityksiä 
on vähän, korrelaatiokertoimen suuri itseisarvo on 
riippuvullden kannalta merkittävä. 

Rauta , mangaani , sinkki, kupari , nikkeli, Iyijy , 
kadmium, krami, koholtti, alumiini ja radon 

Rautapitoisuudet ovat muutamaa määritystä lu
kuun ottamatta alle määritysrajan (kuva 28d). Kaik
ki mangaanimääritykset ovat alle määritysrajan 
(0,01 mg/I). Sinkkipitoislludet ovat pieniä, ja vain 
osa ylittää määritysrajan (kuva 28e) . Sinkillä on 
merkittävä positiivinen korrelaatio Cu:n kanssa. 
Kuparipitoisulldet vaihtelevat melko paljon (kuva 
28f). Pitoisuudet ovat usein suuria kesällä ja alku
syksyllä, mikä saattaa johtua huuhtoumasta vierei
seltä pellolta, joko savesta tai lannoitteista. Saveen 
on todettu sitoutuneen sUllrempia kuparipitoisuuk
sia kuin hiekkaan tai moreeniin (Erviö & Virri 
1965). Poikkeavan suuret raskasmetallipitoisuudet 
saattavat olla peräisin rnyös kiisumineraaleista, joita 
alueen kallioperässä esiintyy (Laitakari, 1980). Ku
paripitoisuudet olivat erityisen suuria vuoden 1986 
kesällä ja syksyllä. Samanaikaisesti Ni-, Pb- , Co
ja AI-pitoisuudet olivat Sllurentuneet. Vesi oli tuol
loin hieman tavanomaista happamampaa, ja 
KMn04-luku oli noussut. Vuoden 1986 elo-, syys- , 
loka- , marras- ja jOUlllkuu olivat poikkeuksellisen 
runsassateisia. Kuparipitoisuudella on merkittävä 
positiivinen korrelaatio Zn:n, Ni:n ja lämpötilan 
kanssa. Näytepaikan mkkelipitoisuudet ovat keski
määräistä suurempia (kuva 29a). Pitoisuuksien pe
rustaso on kohonnut ja pitoisuuksissa on huippuja 
samanaikaisesti muiden lisääntyneiden raskasmetal
lipitoisuuksien kanssa. Eräissä näytteissä ainoastaan 
Ni-pitoisuus on suurentllnut (esim. tammikuu 
1983). Nikkelipitoisuudella on merkittävä positiivi
nen korrelaatio S04:n, Cu :n, Co:n , AI:n ja lämpöti
lan kanssa sekä merkittävä negatiivinen korrelaatio 
N03:n kanssa. Lyijy- ja kromipitoisuudet ovat muu
tamaa havaintoa lukllun ottamatta alle määritysra
jan (0,5 Ilg/1). Vain muutamat kadmiumarvot ylitti
vät määritysrajan (kuva 29b). Kohonneet arvot ei
vät oie samanaikaisia kuin korkeat Ni- ja Cu-arvot. 
Kobolttipitoisuuksien perustaso on selvästi korkea 
koko yhdeksän vuoden tarkastelujakson ajan (kuva 
29c) . Huippuarvot ovat samanaikaisia suurien Ni
ja Cu-pitoisullksien kamsa. Kobolttipitoisuudella on 
merkittävä positiivinen korrelaatio S04:n ja AI:n 
kanssa. Myös alumiinipitoisuudet ovat lisääntyneet 
vertailuaineistoon nähden (kuva 29d). Myös alumii
nilla on merkittävä positiivinen korrelaatio sähkön
johtavuuden, KMn04-1uvun, S04:n, Mg:n , Ca:n, 
Ni:n ja Co:n kanssa. Radonpitoisuudet ovat vakai
ta ja vaihtelut ovat vähäisiä (kuva 2ge). Radonilla 
on merkittävä positiivinen korrelaatio sähkönjohta
vuuden ja merkittävä negatiivinen korrelatio Si02:n 
kanssa. 
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Kuva 26 a- f. Pohjaveden sähkönjohtavuus (a) , pH (b) , liuennut happi (e) , hiilidioksidipitoisuus (d) , lämpötil a (e) ja bikarbonaat
tipitoisuus (f) seurantakohteessa 2, 
Fig . 26 a-f Electrical conductil ,ity (a), pH (b) , dissolvecl oxygen (c), the concentration of carhon dioxide (d), temperatllre (e) 
alld the cOllcentratioll of hicarbonate (f) of grot/ndwater at monitoring site 2 . 
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Kuva 27 a-f. Pohjaveden kloridi- (a), su lfaatti - (b), kalsiulll- (C), lllagnesiulll- (d), natriulll- (e) , ja kaliulllpitoisuus (f) seuranta
kohteessa 2, 

Fig. 27 a--/ COl7cenlrGlions ofchloride (a), sl/Iphale (b), calcium (c), magnesil/m (d), sodil/m (e) alld pOlassil/m (}) ofgr oundl1'a
leI' GI mOllilorillg sile 2. 
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Kuva 28 a- f. Pohjaveden kaliumpermanganaattiluku (a), nitraatti- (b), piihappo-(c), rauta- (d). s inkki- (e) ja kuparipi toi suus ( f) 
seurantakohteessa 2 . 
Fig. 28 a-f. Potassillm permallganate nllmber (a ). al1d the concel1lratio l1s of l1itrate (b). silica (c). iro /1 (d ). :inc (e) (md copper 
(f) ofgrOll ndwater at /1/ ol1itoring site 2. 
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Kuva 29 a-e. Pohjaveden nikkeli - (a), kadmium- (b), koboltti- (e), alumiini- (d) ja radonpitoisuus (e) seurantakohteessa 2. 
Fig. 29 a-e. Concentrations of nickel (a) , cadmium (h) . cohalt (c). alumini/lm (d) and radon (e) of groundwater at monitoring 
site 2. 



Seurantakohde 3, hiekka-alueen kuilukaivo 

Veden yleisku\'a 

Seurantakohde 3 on pienen harjun alarinteessä 
lähellä joen rantaa oleva matala betonirenkainen 
kuilukaivo. Kaivon veden sähkönjohtavuusarvot 
ovat samaa suuruusluokkaa kuin vertailuaineiston 
kaivojen vesissä. Seurantakohteen veden laatuomi
naisuudet on esitetty taulukos a 7. Orgaanisen ai
neksen määrä on suuri, ja vedessä on usein happi
vajausta. Nitraattipitoisuus oli etenkin 1970-luvul
la suuri. Veden happamuus lisääntyi, puskurikapa-
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siteetti (Heo)) väheni koko tutkimuksen ajan ja 
emä kationien määrä laski 1980-1uvulla. Kaivove
dessä on poikkeuksellisen suuret alumiini-, rauta-, 
kupari- ja kromipitoisuudet. Myös radonpitoisuudet 
ovat keskimääräistä suurempia. 

Sähkönjohtal'UUS, pH, liuennut happi, hiilidioksidi 
ja lämpötila 

Sähkönjohtavuusarvoissa oli ennen vuotta 1976 
suuria vaihteluja, mutta myöhemmin vaihtelut vä
henivät (kuva 30a). Vuoden J 980 maaliskuun näyt
teen sähkönjohtavuusarvo on 22,7 mS/m. Kaivo oli 

Taulukko 7. Harjun rellnassa joen rannalla olevan kuilukaivon (seurantakohde 3) veden analyysitulosten tlinnusillkuja. Vertailll
aineistona Ete lä-Suomen hiekka-a lue iden kaivovedet. 
Tahle 7. Paral11elers of lhe waler analysesfor adlig welllocClled on a ril'er hank on lhe lower slope of an esker (l11oniloring sile 
3). The wellwCllers of sand areas ill sOlllhel'l1 Finland as referellce. 

min -

l1Iill. 

Sähkönjohtavuus mS/m,25°C lab. -
Electrical condllctil'ity lah. 
Sähkönjohtavulls mS/m ,25°C 
kenttä -iield 

7,8 

10.8 
5.5 
5.3 

14,8 
10 
0,0 

pH lab. - lah. 
kenttä - field 

o~% 
CO~ mg/I 
Lämpötila °C - tel11peratllre 
HC03 mg/ I 
CI - "-
S04 -"-
Ca -"-
Mg - "-
Na -"-
K -"-
KMn04-lukli mg/I -
KMnO-l-nllmher 
Väriluku Pt mg/I -
Colollr nlll11her 
NO, mg/I 
NO,-"-
NH4 -"-

P04 iJ/1 
Si02 mg/I 
Fe -"-
Mn -"-
Zn iJg/1 
Cu -"-

j - "-

Pb - "
Cd -"
Cr -"
Co-"
AI-"
Rn Bq/I 

15 ,9 
2.4 

11,0 
9,5 
1,6 
2,8 
0,8 
5,7 

5 

1,2 
<0,01 
<0,05 
<5,0 

8,9 
<0,05 
<0,02 

<20,0 
2,5 

<0,5 
<0,5 
<0,1 
<0,5 
<0,5 

103 ,3 
7 

med -

med. 

14,1 

15 ,0 
6,3 
6,3 

61,6 
25 

4,2 
36.6 

9,6 
22,0 
15,4 
3,7 
5.9 
2,2 

2 1,7 

22 

10,6 
<0,01 
<0,2 
<5,0 
16,2 
0,1 

<0.02 
20,0 

7,6 
2,0 

<0,5 
0,5 
0,8 
0,55 

230,3 
47 

* %- Iuku on laskettll alemman alarajan mllkaan -

max -

ma.r. 

22,7 

18,4 
6,9 
6.9 

95,0 
40 
I 1,8 
49,4 
23,4 
37,0 
23 , 1 

7,3 
10,0 
5.3 

48,8 

60 

42,8 
0,1 I 
0,57 

142,0 
18,0 

1,6 1 
0, 15 

200,0 
30,0 

200.0 
100,0 

0,7 
1,8 
1,1 

656 
72 

Ikm - määri-
ritys
raja -

IIl1mber analYlical 
of sampies deteClion 

In'e l 

119 

8 1 
11 8 
76 
89 
72 
93 

118 
11 9 1,0 
95 1.0 

119 0,5 
117 0,05 
117 0,5 
119 0,5 
56 

56 5 

11 9 
59 0,01 

104 0,2 
104 5,0 

12 1,0 
118 0.05 
118 0,02 
79 20,0 
79 0,5 
79 0,5 
79 0,5 
73 0,1 
40 0,5 
40 0,5 
29 1,0 
14 I 

* o/c- l'Glue is calculated according to lhe lower analytical detectioll lel·el. 

määritysrajan 
alittavien 
määritysten 
%-OSULIS -

'7c -l 'a llle of 
sal11ples wilh 
concelilralioll 

lower lhall lhe 
analylical 

deleclionlel'el 

93 
58* 
97 

33 
89 
41 

3 
62 
32* 

9 
41 

vertai lu
aineisto 
med -

malerial 
for 

referells 
l11ed. 

17,5 

2 1,2 
6,3 
6,4 

65,0 
35 

7,2 
43 ,9 

9.2 
18,0 
16,6 
3,9 
7,1 
3,6 
6,0 

5 

4,4 

13,9 
0 ,06 
0,02 

40,0 
4,3 
2,0 
1,0 
0,5 
0,5 
0,5 

16,6 
24 

vertailu
aineisto 
Ikm -

material 
for 

referens 
nlll1lber 

of sampies 

377 

375 
39 

376 
365 
379 
379 
377 
377 
377 
377 
377 
377 
377 
375 

370 

375 

° ° ° 377 
377 
377 
377 
377 
373 
373 
377 
127 
127 
46 
52 
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tuolloin jäässä, ja olosuhteet vedessä olivat muut
tuneet pelkistäviksi. Happipitoisuus väheni sam al
la kun SO~- , Cl- ja Ca-pitoisuudet kasvoivat ja lisä
sivät sähkönjohtavuutta. Vuoden 1989 maaliskuus
sa veden sähkönjohtavuusarvo 7,8 mS/m oli poik
keuksellisen pieni. Kyseinen talvi oli lämmin , ja 
lumen sulaminen oli alkanut jo maaliskuussa ja lai
mentanut pohjavettä. Tarkastelujaksolla 1969 - 79 
sähkönjohtavuudella oli nouseva ja jälkimmäisellä 
jaksolla 1980 - 90 laskeva trendi. Sähkönjohtavuu
della on merkittävä positiivinen konelaatio CI:n, 
S04:n, Ca:n, Mg:n, a:n, K:n, N03:n ja Si02:n ja 
merkittävä negatiivinen korrelaatio KMn04- ja vä
riluvun kanssa (taulukko 8). Veden pH-arvoissa on 
selvä laskeva trend i koko tutkimuksen ajan, ja ar
vojen vaihtelut ovat suuria (kuva 30b). Vuosien 
1980 - 1991 aikana trendin jyrkkyys vielä kasvoi . 
pH:lla on merkittävä positiivinen korrelaatio Cl:n, 
HC03:n, Na:n ja Ca:n (taulukko 8) ja merkittävä 
negatiivinen kon'elaatio NH~:n ja Rn:n kanssa. 

Happipitoisuuksien vaihteluväli on suuri, ja vesi 
on ajoittain vähähappista (kuva 30c) . Hapella on 
merkittävä negatiivinen korrelaatio CO2:n ja Si02:n 
kanssa. Hiilidioksidipitoisuudet vaihtelevat vähän , 
eikä trendiä oIe havaittavissa (kuva 30d). Pitoisuu
det olivat suurimmillaan kesänäytteissä. HiiJidiok
sidilla on merkittävä positiivinen korrelaatio läm
pötilan ja radonin sekä merkittävä negatiivinen kor
relaatio 0 2-pitoisuuden kanssa. Lämpötilojen vuo
denaikaisvaihtelu on matalassa kaivossa suuri (kuva 
30e). 

Bikarbonaatti , kloridi , sulfaatti , kalsium , 
magnesium , natrium ja kalium 

Bikarbonaattipitoisuus on vertailuaineistoon näh
den pieni, ja arvoissa on selvä laskeva trendi, joka 

- - ---------- - -----------, 

voimistui vuoden 1980 jälkeen (kuva 30f). B ikar
bonaatilla on merkittävä positiivinen korrelaatio 
pH:n, CI:n , Ca:n, a:n , K:n (taulukko 8) ja Zn:n 
sekä merkittävä negatiivinen korrelaatio NH4:n 
kanssa. Kloridipitoisu ksien vaihteluväli on suuri 
(kuva 31a). Tarkastelujaksolla 1969 - 79 vaihtelu 
oli vähäisempää ja pitoisuudet olivat suurempia 
kuin jakson 1980 - 90 aikana, jolloin pitoisuudet 
vaihtelivat paljon, multa nii ssä oli kuitenkin selvä 
laskeva trendi. Vuoden 1989 kevään Cl-pitoisuus 
oli pieni, koska kevät oli hyvin lämmin ja sulami 
nen oli alkanutjo varhain. Vuoden 1980 maaliskuun 
suuri Cl-pitoisuus liittyy jäätymiseen (vrt. sähkön
johtavuus) . Kloridilla on merkittävä positiivinen 
korrelaatio sähkönjohtavuuden, pH:n , HC03:n, 
Ca:n , Mg:n, Na:n, K:n .. N03:n ja Si02:n sekä mer
kittävä negatiivinen korrelaatio KMnO~-luvun, vä
riluvun (taulukko 8) ja NH4 :n kanssa. Sulfaattipi
toisuudet ovat hieman lisääntyneet vertailuaineis
toon nähden. Pitoisuudet suurenivat vuosien 1974 
- 80 aikana (kuva 31b), ja korkeita arvoja oli vuo
teen 1982 asti , jonka j älkeen ne jonkin verran las
kivat. Sulfaatilla on merkittävä positiivinen korre
laatio sähkönjohtavuuden, Ca:n , Mg:n, a:n , NH4 :n 
ja Si02:n kanssa sekä merkittävä negatiivinen kor
relaatio väriluvun ja N03:n kanssa (taulukko 8). 

Kalsiumpitoisuudet lisääntyivät tarkastelujakson 
1969 - 79 aikana, mutta vuosien 1980 - 90 aikana 
niillä oli selvä laskeva trendi (kuva 31c). Vuoden 
1980 maal iskuun suuri pitoisuus liittyy jäätymiseen 
(vrt. sähkönjohtavuus) . Kalsiumilla on merkittävä 
positiivinen korrelaatio sähkönjohtavuuden, pH:n , 
CI:n, S04:n, HC03:n , Mg: n, Na:n, K:n ja N03:n 
kanssa sekä merkittävä negatiivinen korrelaatio 
KMn04-luvun ja väril vun kanssa (taulukko 8) . 
Vuosina 1969 - 78 magnesiumpitoisuudet lisään
tyivät, ne olivat suurimmillaan vuosina 1978 - 80 

Taulukko 8. Seurantakohde 3: n pohjaveden kOITelaatiomatrii si. Lihavoitlljen arvojen merkitsevyys taso (P) = <0.0 I. 
Table 8. Correlalion marrixfor Ih e groundwaler al moniloring sile 3. Th e lel'el of signif icance of Ihe l'all/ es in bold (P) = <0.01. 

pH HCO, Ca Mg Na K NO, SO. CI sj . AI väri KMnO. tOC CO2 Si02 

I. pH 
2. HCO) .67 
3. Ca .50 .65 
4. Mg - .02 . 16 .55 
5. Na .27 .46 .73 .63 
6. K .13 .32 .40 .39 .40 
7. NO, .12 . 12 .33 . 17 .38 . 15 
8. SO. - .21 .05 .32 .52 .37 . 10 -.43 
9. CI .42 .43 .76 .54 .62 .38 .39 .24 
10. sj .]) .06 .25 .69 .72 .71 .40 .42 .41 .61 
11. AI - .18 -.08 -.29 -.48 - .32 - .19 -.50 .05 -.26 - .39 
12. väri" - .23 - .24 -.50 - .68 -.50 -.47 - .15 -.41 -.52 -.56 .52 
13. KMnO/ i - .22 - .1 8 -.47 - .58 -.37 -.40 - .12 -.28 -.45 -.46 .29 .71 
14. tOC - .15 .1 7 . 10 .00 .20 .33 - .01 .20 .06 .19 -.03 .09 .10 
15 . CO2 - .27 .1 1 - .09 -.05 .04 .05 . 12 .05 -.05 .04 . 16 .27 .25 .45 
16. Si02 -.62 - .55 .59 .87 .83 .44 .85 .95 .86 .86 - .21 -.57 -. 12 .55 .57 

I) sähkönjohtavuus - e/eclrical conduclil ,ily 
2) värilukll - colour 
)) KMnO. -luku - KMn04-number 



ja sen jälkeen ne selvästi pienenivät (kuva 31 d). 
Vuoteen 1980 asti Mg:n määritettiin titrimetrisesti 
kokonaiskovuuden ja Ca-määrän erotuksena, joten 
tältä ajalta tuJokset eivät oie täysin luotettavia. Mag
nesiumilla on merkittävä positiivinen korrelaatio 
sähkönjohtavuuden, Cl:n, S04:n, Ca:n, Na:n, K:n ja 
Si02:n kanssa sekä merkittävä negatiivinen korre
laatio KMn04-luvun, väriluvun ja AI:n kanssa (tau
lukko 8). Natriumpitoisuudet kasvoivat vuosina 
1969 - 78, ne oliv at suurimmillaan vuosina 1978 -
82 ja pienenivät sen jälkeen (kuva 31e). Pitoisuuk
sien muutokset ovat samanlaisia kuin kalsiumilla ja 
magnesiumilla. Trendi näkyy kuitenkin heikoimpa
na natriumpitoisuuksissa. Natriumilla on merkittä
vä positiivinen korrelaatio sähkönjohtavuuden, 
pH:n, Cl:n , SO.j:n, HC03:n, Ca:n, Mg:n , K:n, N03:n 
ja Si02:n kanssa sekä merkittävä negatiivinen kor
relaatio KMn04 - ja väriluvun kanssa (tauJukko 8). 
Kaliumpitoisuuksien vaihteJuväli on melko suuri 
(kuva 31f). Vuoden J 974 eJokuun suuri pitoisuus 
(5,3 mg/I) oli samanaikainen korkean pohjaveden
pinnan tason kanssa, ja oli ilmeisesti kaivoon jou
tuneen pintaveden vaikutusta. Muita merkkejä pin
tavesien vaikutuksesta ei kuitenkaan samanaikaises
ti ollut. Vuoden 1978 tammikuussa veden K-pitoi
suus oli poikkeuksellisen pieni, ja samanaikaisesti 
myös muiden pääkomponenttien pitoisuudet olivat 
vähentyneet lähes puoleen tavanomaisesta tasos
taan. Kaliumilla on merkittävä positiivinen korre
laatio sähkönjohtavuuden, Cl:n, HC03:n, Ca:n, 
Mg:n, Na:n ja lämpötilan sekä merkittävä negatii
vinen korrelaatio KMn04- ja väriluvun kanssa (tau
lukko 8). 

KMnOrluku, väriluku, nitraatti, nitriitti, 
ammonium, fosfaatti ja piihappo 

KMn04- ja väriluvut ovat suuria, koska vedessä 
on runsaasti orgaanista ainesta sekä rautaa (kuvat 
32,a-b) . KMn04- ja väriluku kasvoivat vuoden 1984 
alun jälkeen, jolloin veden happipitoisuus väheni ja 
rauta- sekä kuparipitoisuudet lisääntyivät. KMn04-

luvulla on merkittävä positiivinen korrelaatio väri
luvun, Fe:n ja Cu:n sekä merkittävä negatiivinen 
korrelaatio sähkönjohtavuuden, Cl:n, Ca:n, Mg:n, 
Na:n ja K:n kanssa. Väriluvulla on edellisten lisäk
si merkittävä positiivinen korrelaatio Al:n sekä mer
kittävä negatiivinen korrelaatio S04:n, NH4:n ja 
Zn:n kanssa. 

Nitraattipitoisuudet olivat suuria ja vaihtelivat 
paljon, etenkin tarkastelujakson 1969 - 79 aikana 
(kuva 32c). Vuosien 1976 - 78 suurien pitoisuuk
sien alkuperää ei tiedetä, koska vedessä ei saman
aikaisesti ollut muita poikkeuksellisen suuria pin
tavesistä peräisin olevia ainespitoisuuksia. Nitraat
tipitoisuuksien trend i vaihteli tutkimuksen aikana. 
Nitraatilla on merkittävä positiivinen korrelaatio 
sähkönjohtavuuden, CI:n, Ca:n, Na:n ja Si02:n sekä 
merkittävä negatiivinen korrelaatio S04:n ja Al:n 
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kanssa (taulukko 8.) Nitriittipitoisuus ylitti vain har
voin määritysrajan. Vuosien 1969 - 79 aikana am
moniumpitoisuudet olivat enimmäkseen määritys
rajan tuntumassa. Vuoden 1975 loppuun asti raja oli 
0,05 mg/l (kuva 32d). Vuoden 1980 jälkeen näyt
teiden NH4-pitoisuudet olivat jatkuvasti uuden mää
ritysrajan 0,2 mg/I yläpuolella. NH4 :11a on merkittä
vä positiivinen korrelaatio väriluvun ja S04:n sekä 
merkittävä negatiivinen korrelaatio pH:n , CI:n ja 
HC03:n kanssa. Fosfaattipitoisuudet olivat yhtä lu
kuun ottamatta aivan määritysrajan (5,0 flg/I) tun
tumassa tai sen alapuolella (kuva 32e). Vuoden 
1972 elokuun suuri pitoisuus lienee analyysivirhe, 
koska muut komponentit eivät osoita pintavesien tai 
muun likaantumisen vaikutusta. Piihappopitoisuuk
sien vaihteluväli on suuri (kuva 32f). Pitoisuudet 
olivat pienimmillään maaliskuun näytteissä, joissa 
monet muutkin muuttujat osoittivat suJamisvesien 
vaikutusta. Piihapolla on merkittävä positiivinen 
korrelaatio sähkönjohtavuuden, CI:n, S04:n, Mg:n, 
Na:n, N03:n (taulukko 8) ja Rn:n kanssa. 

Rauta, mangaani, sinkki, kupari , nikkeli, ly ijy , 
kadmium , kromi, koholtti, alumiini ja radon 

Kaivoveden rautapitoisuus on niin korkea, että 
lääkintöhallituksen suosittelema raja-arvo, 0,2 mg/I, 
ylittyi useita kertoja. Pitoisuudet ovat olleet syksys
tä 1984 lähtien jatkuvasti määritysrajan yläpuolella 
(kuva 33a). Sitä aikaisemmin pitoisuudet olivat 
ajoittain suuria, mutta välillä oli jaksoja, jolloin ar
vot oJivat alle määritysrajan. Suuria pitoisuuksia oli 
säännöttömästi kaikkina vuodenaikoina. Rautapitoi
suudella on merkittävä positiivinen korrelaatio 
KMn04-luvun, väriluvun ja AI:n kanssa. Mangaani
pitoisuus oli vain muutaman kerran määritysrajan 
yläpuolella (kuva 33b) . Nikkelipitoisuudet oliv at 
yleensä pieniä, mutta poikkeuksena olivat vuodet 
1978 - 79 (kuva 33c). Nikkeli- samoin kuin Zn-, 
Cu- ja Pb-pitoisuudet olivat poikkeuksellisen suu
ria vuoden 1978 lokakuussa ja vuoden 1979 maa
liskuussa, jolloin havaittiin suuria raskasmetallipi
toisuuksia myös seurantakohteissa 6 ja 8. Poik
keuksellisen suuret pitoisuudet viittaavat Ruttner
näytteenottimen aiheuttamaan kontaminaatioon. 
Seurantakohteen veden kuparipitoisuus oli keski
määräistä suurempi ja vaihteluväli on melko suuri 
(kuva 33d) . Kuparilla on merkittävä positiivinen 
korrelaatio KMn04-1uvun, Zn:n, Ni:n ja Cr:n kans
sa. Sinkkipitoisuudet oliv at suurimmillaan vuosien 
1978 - 83 aikana, mutta pienenivät sen jälkeen sel
västi (kuva 33e). Sinkillä on merkittävä positiivi
nen korrelaatio sähkönjohtavuuden , CI:n, HC03:n, 
Ca:n, Mg:n, Na:n, Cu:n ja Ni:n kanssa sekä mer
kittävä negatiivinen korrelaatio väriluvun kanssa. 
Lyijypitoisuudet olivat muutamaa näytekertaa lu
kuun ottamatta lähellä määritysrajaa (kuva 33f). 
Lyijyllä on merkittävä positiivinen korrelaatio 
Mg:n, Zn:n, Cu:n, Ni :n, Cr:n ja Co:n kanssa. Vuo-
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Kuva 30 a- f. Pohjaveden sähkönjohtavuus Ca) , pH Cb). liuennut happi Ce), hiilidioks idipitoi suus Cd), lämpötila Ce) ja b ikarbo
naattipitoi suus Cf) seurantakohteessa 3. 
Fig. 30 a- f. Electrical condl/Clil'ity (a ). pH (h). dissoll'ed oxygell (c) . the concentration 0/ carboll dioxide (d). temperatl/re (e) 
and the cOl1 centration 0/ bicarbonate {/} 0/ grol/ndwater at mOllitoring site 3. 
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Kuva 31 a- f. Pohjaveden kloridi- (a), sulfaatti- (b), kalsium- (c), magnesium- (d), natrium- (e), ja kaliumpitoisuus (f) seuranta
kohteessa 3. 
Fig . 31 a-f Concenrrarions ofchloride (a), sulphare (b), calcium (c) , magnesium (d) , sodium (e) and porassium (f) ofground
warer ar moniroring sire 3. 
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Kuva 32 a- f. Pohjaveden kaliumpermanganaattiluku (a), väriluku (b) , nitraatti- (c), ammonium-Cd ), fosfaatti- (e) ja piihappopi
toi suus (f) seurantakohteessa 3. 
Fig. 32 a- f Porassium permanganale numher (a) , colour numher (h) and Ihe concentraliolls 0/ nil/'Qle (c), ammonium (d), 
phosphorus (e) and silica (/) 0/ graundwaler al monitoring site 3. 
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Kuva 33 a- f. Pohjaveden rauta- (a) , mangaani- (b), nikkeli- (e) , kupari- (d), sinkki- (e) ja Iyijypitoisuus (f) seurantakohteessa 3, 
Fig. 33 a- f Concenlralions of iron (Cl ), mClngCln ese (b), nickel (c ), copper (e!), ::inc (e) (/I1e! leCid (f ) of groundwCller ClI monilor
ing sile 3 . 
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KlI va 34 a- e. Pohjaveden koboltti- (a). kromi- (b), kadmillm- (c) , alum iini- (d) j a radonpitoisuus (e) seurantakoh teessa 3. 
Fig. 34 a-e. Concel1lrations of cohalt (a). chromium (h) . cadmium (c). aluminium (d) and radon (e) ofgroundwater at monito
rillg site 3. 



den 1985 kevääl1ä koboltin määritysrajaa alennet
tiin tasolle 0,5 flg/l. Vuosina 1989 - 90 kobolttipi
toisuudet olivat hieman määritysrajan yläpuoleIIa 
(kuva 34a). 

Kromipitoisuudet ja niiden vaihteluväli olivat 
muiden seurantapisteiden aineistoon ja vertailu
aineistoon verrattuna suuria (kuva 34b). Suuret pi
toisuudet eivät noudattaneet vuodenaikavaihtelua, 
eivätkä korreloineet pH:n eivätkä orgaanisen ainek
sen kanssa. Ainoat merkittävät positiiviset korrelaa
tiot olivat Cu:n , Ni:n ja Al:n kanssa (taulukko 8) . 
Kadmiumpitoisuuden määritysrajaa alennettiin vuo
den 1985 kevääIIä tasoon 0.1 flg/l. Pitoisuudet oli
vat määrity srajan tuntumassa ja ylittivät sen vain 
muutaman kerran (kuva 34c). Alumiinipitoisuudet 
ja ni iden vaihtelut olivat suuria vertailuaineistoon 
ja muihin seurantakohteisiin nähden (kuva 34d). 
Alumiinipitoisuus oli poikkeukseIlisen suuri sil1oin , 
kun veden pH-arvo ja happipitoisuus olivat pienen
tyneet. Tämän johdosta KMn04- ja väriluku sekä 
Fe-pitoisuus olivat suurentuneet ja nitraattipitoisuus 
oli pienentynyt. Alumiinilla on merkittävä positii
vinen korrelaatio väriluvun, Fe:n ja Cr:n kanssa 
sekä merkittävä negatiivinen korrelaatio Mg:n ja 
N03:n kanssa. Lyhytaikai sen seurannan perusteella 
arvioituna radonpitoisuudet olivat kesällä pienim
millään (kuva 34e) . Radonpitoisuudella on merkit
tävä positiivinen korrelaatio SiOz: n ja CO2:n kans
sa sekä merkittävä negatiivinen korrelaatio pH:n 
kanssa. Radonmäärityksiä on vähän, mutta korre
laatioanalyysissä kerroin on niin suuri, että riippu
vuudeIla on merkitystä. 

Seurantakohde 4, harjun suppakuopan lampi 

Veden yleisku va 

Seurantakohde 4 on harjun suppakuopassa oleva 
pieni, osittain pohjavedestä muodostunut lampi . 
Vähäjärven veden kokonai ssuolapitoisuus on erit
täin pieni, ja vähäinen kokonaisuolapitoisuus onkin 
pintavesille I uonteenomai sta. pH-arvot laskivat jyr
kästi koko tutkimuksen ajan, mutta HC03-pitoisuu
det olivat vakaat aina ] 980-luvun puoliväliin asti, 
jonka jälkeen ne hieman pieneni vät. Veden humus
pitoisuus ja raskasmetallipitoisuudet olivat pieniä. 
Seurantakohteen veden laatuominaisuudet on esitet
ty taulukossa 9. 

Sähkönjohtavuus, pH, liuennut happi, hiilidioksidi 
ja lämpötila 

Vähäjärven veden sähkönjohtavuusarvot ja nii
den vaihtelut olivat pieniä (kuva 35a). Sähkönjoh
tavuudeIla on merkittävä positiivinen korrelaatio 
Cl:n, S04: n, Ca:n ja K:n kanssa sekä merkittävä 
negatiivinen korrelaatio pH:n, lämpötilan (tauluk
ko 10) ja 0 2:n kanssa. pH-arvot olivat vertailu-
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aineistoon nähden pieniä ja arvojen vaihtelut suu
ria. Aikasarjassa näkyy jyrkkä pH-arvojen lasku 
(ku va 35b). Pintavesistä ovat kaikkein herkimpiä 
happamoitumi seIIe Etelä-Suomen pienet järvet 
(Forsius 1987). Pintavesille on luonteenomaista pH
arvojen suuri vuotuinen vaihtelu. pH:l1a on merkit
tävä negatiivinen korrelaatio sähkönjohtavuuden, 
S04: n ja Na:n kanssa sekä merkittävä positiivinen 
korrelaatio HC03:n kanssa (taulukko 10). Happipi
toisuudet vaihtelevat vuodenaikojen mukaan paljon, 
talvella ja keväälIä jääpeitteen aikana 0 2-pitoisuus 
oli pienimmillään (kuva 35c). Happipitoisuudella on 
merkittävä positiivinen korrelaatio lämpötilan kans
sa ja merkittävä negatii vinen korrelaatio sähkönjoh
tavuuden sekä K- ja COz-pitoisuuden kanssa. Vä
häjärven veden CO2-pitoi suudet olivat pieniä, ja ar
vojen vaihtelu oli vähäistä (kuva 35d). Lämpötilat 
vaihteli vat vuodenaikojen mukaan pintavedelle 
ominaisella tavaIIa (kuva 35e). Lämpötilalla on 
merkittävä positiivinen korrelaatio 0 2:n kanssa sekä 
merkittävä negatiivinen korrelaatio sähkönjohta
vuuden ja Ca:n kanssa. 

Bikarbonaatti, kloridi, sulfaatti, kalsium, 
magnesium, natrium ja kalium 

Bikarbonaattipitoisuudet olivat pieniä, ja niiden 
vaihtelu oli vähäistä (kuva 35f). Pitoisuudet piene
nivät hieman ] 980-Iuvulla verrattuna 1970-lukuun. 
Bikarbonaatilla on merkittävä positiivinen korrelaa
tio pH:n kanssa (taulukko 10). Kloridipitoisuudet ja 
niiden vaihtelut olivat pieniä (kuva 36a). Kloridi
pitoisuudella on merkittävä positiivinen korrelaatio 
sähkönjohtavuuden ja K-pitoisuuden kanssa (tau
lukko ]0). Sulfaattipitoisuudet oIivat pieniä, mutta 
ne kasvoivat tutkimuksen aikana jonkin verran 
(kuva 36b). Sulfaatilla on merkittävä positiivinen 
korrelaatio sähkönjohtavuuden ja merkittävä nega
tiivinen korrelaatio pH:n kanssa (taulukko 10) . 

Kalsiumpitoisuudet olivat pieniä, ja vaihteluväli 
oli vähäinen (kuva 36c). KalsiumiIla on merkittävä 
positiivinen korrelaatio sähkönjohtavuuden, Mg:nja 
K:n kanssa sekä merkittävä negatiivinen korrelaa
tio lämpötilan kanssa (taulukko 10). Magnesiumpi
toisuudet pienenivät 1980-luvun alun jälkeen tasolle 
0,5 mg/l ja pysyivät hyvin vakaina (kuva 36d). Vuo
teen 1980 asti Mg-määritys tehtiin titrimetrisesti 
kokonaiskovuuden ja Ca:n erotuksena, ja siksi tä
män ajan tulokset eivät oie täysin luotettavia. Nat
riumpitoisuudet vaihtelivat melko paljon, mutta sel
keää trendiä ei aineistossa oIe (kuva 36e). Natriu
miIla on merkittävä negatiivinen korrelaatio pH:n 
kanssa (taulukko 10). Kaliumpitoisuudet vaihtelivat 
enemmän tutkimuksen alkupuolella, mutta vuoden 
1984 jälkeen pitoisuudet pienenivät tasoIle 0,7 mg/l 
(kuva 36f). Kaliumpitoi suudella on merkittävä po
sitiivinen korrelaatio sähkönjohtavuuden, CI:n ja 
Ca:n kanssa (taulukko J 0) sekä merkittävä negatii
vinen korrelaatio happipitoisuuden kanssa. 
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Taulukko 9. Harjun suppak uopassa olevan pienen lammen (seurantakohde 4) veden analyys itulosten tunnuslukuja. Vertai luai -
neistona otos VYH :n tuhannen järven ai neistosta Etelä-S uomen al ueelta. 
TaMe 9. Paral11erers oJ rhe warer al1alyses Jor a sl1Iall pond occupying a kerrIe in an esker (molliroring sire 4). A sampIe ji"om rhe 
NBWE's rhousand- Iake dara file j i'OI17 sOlllhern Fililand as reJerence. 

min - med - max - Ikm - määri- määritys rajan vertailu- verta il u-
ritys- al ittav ien ai neisto aineisto 
raj a - määrirysten med - Ikm -

%-osuus -
min . l11 ed . l11ax. l1umber al1al"rical o/c -\'[/ Iu e oJ marerial marerial 

oj"samples derecriol1 sampIes wirh Jor Jor 
lel'el cOl7celllrarion rej"erens reJerens 

lower rhal7 rhe med. I1llmber 
al1alyrical oJsamples 

derecriol1 leI 'eI 

Sähkönjohtavuus mS/m,25°C lab. - 0,7 1,3 3,5 102 4,0 20 
Elecrrical condueril 'i,)' lab . 
Sähkönjohtavuus mS/m,25°C 
kenttä - fie ld 0 ,7 1,4 2,9 73 
pH lab. - lab . 4,4 5.8 7,4 10 1 6, 1 20 

kenttä - Jield 4.5 6.2 8,0 72 
0 ,% 4.9 86,3 151 ,9 85 
CO, mg/I 0,7 9,0 16,0 85 
Lämpötil a °C - rel1lperarure 0,0 6,7 26,2 90 
HCO, mg/I 1,8 6, 1 13,4 10 1 5, 1 20 
CI - - 1,0 1.6 5,0 10 1 1,0 1,7 20 
SO, - "- 0,5 1,8 8,5 97 1,0 7,4 20 
Ca - "- 0,3 1,0 3,3 101 0,5 3,8 20 
Mo - "-b 0, 17 0,4 1 2,2 10 1 0,05 0,85 20 
Na -"- 0, 1 0,6 6,4 102 0,5 1,75 20 
K -"- 0,5 0,9 2,7 102 0,5 0,7 20 
KM nO,-luku mg/I - 6,6 19,6 32,9 55 
KMI70 ,-number 
Väri luku Pt mg/I - 5 15 25 55 5 70 20 
Colour number 
N0 3 mg/I 0, 1 1,0 21,0 102 

0 1 -"- <0,01 <0,01 0,0 1 45 0,0 1 98 
NH, - "- 0,09 0,25 0,56 89 0,2 39 0,04 20 
PO, ~g/I <5,0 <5,0 9,2 88 5,0 99 
SiO, mg/I 0, 1 1,0 1,0 12 
Fe - "- <0,05 <0,05 0,17 102 0,05 70 
Mn -"- <0,02 <0,02 0,07 10 1 0,02 53 
Zn ~g/I <20,0 20,0 160,0 76 20,0 4 1 
Cu -"- 0,5 2,9 190 ,0 76 0,5 
Ni " <0.5 2,0 30,0 76 0,5 16 
Pb - "- <0,5 <0,5 7,9 76 0,5 56 
Cd - "- <0,1 <0,5 0,7 70 0, 1 63* 
Cr - "- <0,5 <0,5 4 ,7 39 0,5 75 
Co -"- <0,5 <0,5 1,0 37 0,5 84 
AI - "- 1,0 12,8 109,0 28 1.0 
Rn Bq/I I 2 3 13 I 

* %- Iuku on laskettu alemman alarajan mukaan -
* %-I'alue is calculated accordil1g ro the lower analytical detection lel'el. 

KMnO.-/uku , l'äri/uku , nitraatti, nitriitti , 
ammonium,fosfaatti ja p iidioksidi 

KMnO.j- luvut vaihteJi vat melko paljon ja arvot 
laskiva t selväs ti tutkimuksen aikana (kuva 37a). 
KMnO.j-Iuvulla on merkittävä pos iti iv inen korrelaa
tio ainoastaan väriluvun kanssa (taulukko 10). Myös 
väriluvut vaihte li vat palj on, mutta aineistossa ei 01-
Lut trendi ä (kuv a 37b). Nitraatti - ja nitriittipitoisuu
det oli vat lähes koko tutkimuksen ajan määritysra-

jan alapuole lla. Nitraattipitoisuus oli suurempi sil
loin , kun vesi oJi tavanomaista happamampaa. Nit
raattipitoisuu s oli heinäkuussa L987 po ikke ukselli
sen suuri , j a samassa näy tteessä o li myös suuret 
KMn04- ja väriluvut. Ammoniumpitoi suudet va ih
telivat pa Lj on, mutta v iime vuos ina pitoi suudet pie
nenivät selvästi (kuva 37c). Fosfaatti- ja piihappo
pitoisuudet o li vat määri tysrajan alapuoJell a koko 
tutkimuksen ajan . 
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Kuva 35 a- f, Pohj aveden sähkönjohtav uus (a) , pH (b), liuennut happi (e), hiilidioksidipitoisuus (d), lämpötil a (e) ja bikarbo

naattipitoisuus (f) seurantakohteessa 4. 
Fig. 35 a-f. EleCirical condl/elil'ily (a). pH (iJ), dissoll'ed oxygen (e), Ihe COllcenlra lion of eariJon dioxide (d). lemperarl/re (e) 

alld Ihe concel1 l rarion of bieariJonale (f) of gro l/ndwarer al monilOring si le 4. 
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Ku va 36 a- f. Pohj avede n kloridi - (a). sul faa tt i- (b). kai si um- (c). magnes ium- (d ), natrium- (e). j a ka liumpito isuus (f) seuranta
kohreessa 4. 
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Kliva 37 a-f. Pohjaveden kalilimpermanganaattilllkli (a), värilliku (b), ammonillm- (e) , kllpari- (d), s inkki- (e) ja ailimiinipitoi
SliliS (f) sellrantakohteessa 4. 
Fig. 37 a-f PotassiUnl permangallate number (a), colour numhe,. (b) , alld tile cOllcentrations of ammonium (c), coppe,. (d). 
::ink (e) al/cl a luminium (f) of groundwater at monitoiring site 4. 
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Taulukko 10. Seurantakohde 4:n pintaveden korre laat iomatrii si. Lihavo itujen arvojen merkitsevyystaso (P) = <0.0 I. 
Table 10. Correlai/Oll malri.r Jor Ihe gral/Ildwaler al mOllilaring sile 4. The lel 'e l oJ signiJicance oJ Ihe \'alues in bold (P) = 
<O.Of. 

2H HCO, Ca Mg Na K 

I. pH 
2. HCO, .34 
3. Ca -.01 .1 4 
4. Mg .24 .1 6 .30 
5. Na -.32 .0 1 .06 .22 
6. K - .04 .23 .36 .22 .23 
7. 0 3 -.24 .00 - .07 - .13 .04 -.05 
8. SO~ -.40 - . 16 .24 -.0 1 .1 7 .09 
9. CI .21 . 11 .22 .10 .00 .53 
10. sj. 11 -.39 . 16 .52 . 11 . 15 .57 
11 . AI - .07 .1 6 .04 -. 15 - .06 .05 
12. väri 21 .11 .06 .03 -. 11 .00 -. 12 
13. KMnO/ ' - .03 .07 - . 14 -.09 .14 - .08 
14. tOC .22 - .15 -.35 -.03 .06 -.29 
15. CO2 - .1 3 .27 . 10 .03 -.01 .08 
16. Si02 .08 .67 -. 13 .20 .23 .34 

IJ sähkönjohtavuus - eleClrica l eOlldliefil 'ify 
21 väriluku - colOllr 
31 KMnO~- luku - KMIlO;-lll/mher 

Rauta, mangaani , sinkki , kupari, nikkeli, Iyljy, 
kadmium , krami, kobaltti , alumiini ja radon 

NO, 

.02 
-. 17 

.02 
- .07 

.26 

. 10 

.1 6 

.03 

Vähäjärven veden rauta- ja mangaanipitoisuudet 
oJivat aivan määritysrajan tuntumassa koko tutki
muksen ajan. Sinkkipitoisuudet vaihtelivat jonkin 
verran , mutta vuodesta 1984 lähtien pitoisuudet ja 
niiden vaihteJut oJivat kuitenkin pieniä (kuva 37e). 
Sinkillä on merkittävä positiiv inen korrelaatio säh
könjohtavuuden , Cu:n ja i:n kanssa. Kuparipitoi
suudet vaihtelivat melko paljon (kuva 37d). Vuo
den 1978 maaliskuu ssa Cu-pitoi suus oJi 190 I-lg/l, 
ja samassa näytteessä oli myös suuri Zn-, Ni- ja Pb
pitoisuus. Vesi oli tuolloin hapanta, pH oli 5 ,7 ja 
Jähes hapetonta. Näyte on otettu Ruttner-näytteen-

SO~ CI si· AI vä ri KMnO~ tOC CO2 SiO, 

.06 

.5 1 .38 

.29 .1 7 .1 6 

.14 .11 -.22 -. 18 

.2 1 .25 .1 0 . 19 .39 
- .2 1 - . 18 -.58 -.3 1 .2 1 .11 
-.01 .09 .22 .15 .0 1 -. 13 - .22 

. 10 .09 .12 .25 . 12 .32 

ottimella tavanomaista pintanäytettä syvemmältä 
no in 5 metrin syvyydeltä. Kuparipitoi suudella on 
merkittävä positiivinen korrelaatio Zn:n, Ni:n ja 
Cr:n kanssa. Nikkelipitoi suudet ja niiden vaihtelut 
ovat pieniä , vain vuoden 1978 maali skuussa pitoi
suus (30 I-lg/I) oli suuri . Lyijy- , kadmium- , kobolt
ti - ja radonpitoisuudet olivat pieniä, aivan määritys
rajan tuntumassa koko tutkimllksen ajan. Kromipi
toisuus oli hieman kasvanut vuoden 1984 maali s
kuussa, samoin i-pitoi suus. Vuoden 1985 heinä
kuussa Cr-pitoisuus oli 4 ,5 I-lg/I, ja tulos on mah
dolli ses ti virheellinen. Muulloin Cr-pitoisuus oli 
aivan määr itysrajan tuntumassa. Alumiinipitoisuu
det olivat myös pieniä, ainoastaan vuoden 1988 
marraskuussa pitoisuus oli kasvanut. 

Moreenialueiden pohjaveden laatu 

Seurantakohde 5, moreenirinteen 
rantakerrostumassa oleva lähde 

Veden yleiskuva 

Seurantakohde 5 on metsalsen moreenirinteen 
rantakerrostumassa oleva pieni luonnontilainen läh
deo Lähdeveden kokonai ssuolapitoisuus on vakaa ja 
lähe llä vertailllaineiston arvoa. Seurantakohteen 
veden laatuominai suudet on es itetty taulukossa 11. 
Vuosien 1980 - 90 aikana sähkönjohtavuudessa on 
havaittavissa pieni nou seva trendi. Arvoja kohotti 
S04- ja Cl-pitoi suuksien li sääntyminen. Muut pää
komponenttipitoisuudet ovat me lko vakaita. pH-ar-

vot laskivat koko tutkimuksen ajan, mutta HC03-

pitoisuu s pysyi vakaana lukuun ottamatta vuoden 
1976 tapahtumia. Happi- ja hii lidioksidipitoi suu s 
sekä lämpötila ovat vakaita. Orgaanisen aineksen 
määrä oli pieni , mutta tutkimuksen alkuaikoina ve
dessä oli slluria N03-pitoisuuksia. Raskasmetallipi
toi suudet olivat koko tutkimuksen ajan pieniä. 

Sähkönjohtavuus, pH , liuennul happi , hiilidioksidi 
ja lämpötila 

Sähkönjohtavuuksien vaihteluväli on melko pie
ni muutamaa kohonnutta arvoa lukuun ottamatta 
(kuva 38a). Vuoden 1976 sy ksy ja vuoden 1977 tal-

3 
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Taulukko 1 I. Moreenirinteen rantakerrostumassa olevan lähteen (seurantakohde 5) veden analyysitulosten tunnuslukuja. Vertai-
luainei stona Etelä-Suomen moreenialue iden lähdevedet. 
Table 11 . Parameters oJ the water analyses Jor aspring located in a lirroral deposit on amoraine slope (mon itoring site 5). 
Spring waters oJ till areas in southern Finland as reJerence. 

min - med- max - Ikm - määri- määritysrajan vertailu- vertailu-
ritys- alittavien aineisto aineisto 
raja - määritysten med - Ikm -

%-osuus -
n1ln. med. max. numher analytical %-value oJ material material 

oJsamples detection sampIes with Jor Jor 
level concentration reJerens reJerens 

lower than the med. number 
analytical oJsamples 

e!etection level 

SähkönjohtavuLis mS/m,25°C lab. - 8,4 10,6 16,8 90 8,8 404 
Electrical cone!uctivity lab. 
Sähkönjohtavuus mS/m,25°C 
kenttä -Jie!d 12,0 12,9 21,7 42 10,9 403 
pH lab. -lab. 5,4 6, 1 6,8 89 5,9 26 

kenttä -Jield 5,5 6,2 7,2 72 6,0 412 
0 "% 35,6 86 ,6 120 84 70 384 
CO" mg/l 10 20 35 70 30 412 
Lämpötila °C - temperature 2,1 4,4 6,5 88 6,5 411 
HC03 mg/l 8,5 21,3 57,3 90 23,8 404 
CI -"- 3,2 8,7 15 ,6 90 4,2 402 
SO" -"- 4,2 8,3 27,0 87 I 13,3 403 
Ca -"- 4,0 9,3 13 ,3 90 0,5 7,5 405 
M<J -"-e 1 ,5 2,8 4,8 90 0,05 2,1 405 
Na -"- 1,5 5, I 6,4 90 0,5 4,0 405 
K - "- 1,0 1,6 10,5 90 0,5 1,6 405 
KMn04-luku mg/l - 0,6 3,0 15,8 55 5,2 402 
KMnO,,-number 
Väriluku Pt mg/l - 5 5 15 55 5 404 
CoLour number 
NOJ mg/l 0,7 1 16,0 48 ,0 89 1,0 397 
N02 -"- <0,0 1 <0,01 0, 15 33 0,0 1 97 0 
NH" -"- <0,05 <0,2 1,25 78 0,2 95 0 
PO" llg/l <5,0 <5,0 14,2 77 5,0 94 0 
Si02 mg/l 13,3 15,4 16,3 12 1 12,5 405 
Fe - "- <0,05 <0,05 1,85 90 0,05 88 0,05 405 
Mn -"- <0,02 <0,02 0,18 90 0,02 92 0,02 405 
Zn llg/l <20,0 <20,0 150,0 77 20 81 20,0 403 
Cu -"- 0,7 1,9 10,8 77 0,5 0 2,4 398 
N' " I -- <0,5 1,8 6,0 77 0,5 36 2,0 398 
Pb - "- <0,5 1,0 2,2 77 0,5 36 1,0 398 
Cd -"- <0,1 <0,1 0,7 71 0,1 79 0,5 403 
Cr - "- <0,5 <0,5 1,1 40 0,5 88 0,5 123 
Co - "- <0,5 <0,5 1,0 40 0,5 85 0,5 123 
AI - "- 7, 1 15,0 77,0 29 I 26,6 17 
Rn Bq/l 36 45 61 14 I 41 45 

* %-Iuku on laskettu alemman a larajan mukaan -
* %-value is calculatee! according to the lower analytical detection level. 

vi olivat poikkeuksellisia. Syksy oli vähäsateinen 
eikä lähteestä tapahtunut virtausta, joten näyte otet
ti in seisovasta vedestä. Talvella lähde jälleen virta
si, mutta veden sähkönjohtavuus oli poikkeukselli
sen suuri. Maaliskuussa lähteen peitti jää, joka ri
kottiin näytteenottoa varten. Nämä tapahtumat nä
kyvät useiden muuttujien poikkeavina arvoina. Säh
könjohtavuusarvot olivat 1980-luvulla hieman ko
honneet kloridi- ja sulfaattipitoisuuksien lisäännyt
tyä, ja arvoissa on pieni nouseva trendi. Sähkönjoh
tavuudella on merkittävä positiivinen korrelaatio 

S04:n ja CI:n kanssa ja merkittävä negatiivinen kor
relaatio pH:n kanssa (taulukko 12). pH-arvot olivat 
melko vakaita vuosina 1974 - 1977. Sen jälkeen 
vaihteluväli kasvoi ja arvot laskivat (kuva 38b). 
pH:lla on merkittävä positiivinen korrelaatio bi kar
bonaatin kanssa sekä merkittävä negatiivinen kor
relaatio sähkönjohtavuuden, S04:n ja Cl:n kanssa 
(taulukko 12). 

Lähteen veden happipitoisuus on suuri ja vuoden
aikaisvaihtelu huomattava (kuva 38c). Happipitoi
suus on ollut usein syksyllä ja taivella pieni. Hiili-
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Taulukko 12. Seurantakohde 5: n pohj aveden korrelaatiomatrii si. Lihavoitujen arvojen merki tsevyystaso (P) = <0.0 I. 
Table 12. Correlation matrix Jor the groundwater at monitoring sire 5. The level oJ signijicance oJ the vahles in bold (P) = 
<0.01. 

pH HCO, Ca Mg Na K NO, 

I. pH 
2. HC03 .35 
3. Ca - .2 1 .19 
4. Mg . 14 .22 .40 
5. Na - .25 .07 . 17 - . 15 
6. K .03 . 17 . 14 .24 -.55 
7. 0 3 .07 -.29 .11 - .03 .05 -.24 
8. SO. -.54 -.36 .18 - . 11 - .20 .53 - .09 
9. CI -.42 .00 .34 .05 .38 -.22 - . 14 
10. sj . l) - .43 - .1 6 .27 - .02 .26 .13 - .07 
11. AI .29 - . 16 .61 .27 - . 17 .44 .34 
12. väri2) .09 . 14 - .1 0 - .30 .0 1 - .2 1 - .2 1 
13. KMnO}) - .02 .00 -.08 - .07 -.29 . 13 -.08 
14. [oC -.06 .19 . 16 - .05 . 12 .16 .15 
15. CO2 -.28 - .19 .01 - .1 9 - .07 -. 18 .0 1 
16. Si02 -.08 .47 - .68 - .72 .14 - .5 1 - .74 

I) sähkönjohtavuus - electrical cOllductivity 
2) väriluku - colour 
]) KMnO. -Iuku - KMnO.-number 

dioksidipitoisuudet ja lämpötilat sekä niiden vaih
telut ovat pieniä (kuva 38d- e). Hiilidioksidilla on 
merkittävä positiivinen korrelaatio S04:n kanssa 
(taulukko 12) . 

Bikarbonaatti, kloridi, sulfaatti, kalsium, 
magnesium, natrium ja kalium 

Bikarbonaattipitoisuuksien vaihtelut olivat muul
loin pieniä, paitsi syksyn 1976 ja talven 1977 väli
senä aikana, jolloin lähde ei virrannut ja jäätyi ko
konaan (kuva 38f) . Tältä ajalta tulokset ovat poik
keukselli sia. Bikarbonaatilla on merkittävä positii
vinen korrelaatio pH:n kanssa sekä merkittävä ne
gatiivinen korrelaatio S04:n ja N03:n kanssa (tau
lukko 12). Kloridipitoisuuksien perustaso on vertai
luainei ston moreenialueiden lähdevesiin verrattuna 
kaksinkertainen (kuva 39a). Pitoisuuksissa on nou
seva trendi , joka on voimakkaimmillaan vuosina 
1974 - 1983 , jonka jälkeen pitoisuudet pysyivät 
melko vakaina vuoteen 1988 asti . Talven 1988 ja 
kesän 1988 välisenä aikana pitoisuudet olivat poik
keukselli sen suuria. Kloridipitoisuudet suurenivat 
samanaikaisesti mui ssakin näytepaikoi ssa. Sadeve
den pitoi suudet eivät olleet tavanomaista korkeam
pia. Kloridilla on merkittävä positiivinen korrelaa
tio Na:n, Ca:n ja sähkönjohtavuuden kanssa sekä 
merkittävä negatiivinen korrelaatio pH:n kanssa 
(taulukko 12). Sulfaattipitoisuuksien vaihteluväli on 
pieni , mutta pitoisuuksissa on nouseva trendi (kuva 
39b). Syksyllä 1976 havaintosarjassa on poikkeuk
selli sen suuri arvo (vrt. sähkönjohtavuus) . Sulfaa
tilla on merkittävä positiivinen korrelaatio CO2:n, 
K:n ja sähkönjohtavuuden kanssa sekä merkittävä 

SO. CI sj . AI väri KMnO. tOC COl SiO l 

. 15 

.36 .33 

.37 .23 .45 

.10 - .07 - .16 .0 1 

.04 -.23 -. 17 . 10 - .04 

.11 -. 13 .00 - .20 - . 11 .1 9 

.39 . 11 .03 .02 .22 - .17 . 14 
- .78 - .68 - .67 -.67 - .1 3 .17 - .06 

negatllvmen korrelaatio pH:n, HC03:n ja Si02:n 
kan ssa (taulukko 12). 

Kalsiumpitoisuus on vakaa, ja arvojen vaihtelu
väli on pieni lukuun ottamatta syksyn 1976 ja tal
yen 1977 välistä aikaa (ku va 39c). Pitoisuuksi ssa 
ei oIe nähtävissä trendiä, mutta vuodesta 1988 läh
tien pitoi suudet olivat kuitenkin hieman suurempia. 
Kalsiumilla on merkjttävä positiivinen korrelaatio 
Mg: n, Cl:n ja Al:n k anssa (taulukko 12). Magnesi
umpitoisuuksien vaihteluväli on melko pieni lukuun 
ottamatta vuosien 1974 - 1980 määrityksiä, jotka 
saattavat oll a epätarkkoj a määritysmenetelmän 
vuoksi . Pitoisuudet ovat hieman lisääntyneet viime 
vuosien aikana (ku va 39d). Natriumpitoisuuksien 
vaihteluväli on pieni , ja arvoi ssa on heikko nouse
va trendi (kuva 3ge). Kaliumpitoi suudet olivat va
kaita lukuun ottamatra syksy n 1976 ja talven 1977 
välistä aikaa (vrt. sähkönjohtavuus) . Vielä kesällä 
1977 kaliumpitoisuudet oli vat hieman tavanomai s
ta korkeampia (ku va 39f) . 

KMnOr luku, väriluku, nitraatti, nitriitti, 
ammonium, JosJaalti ja piihappo 

KMn04-1uvut ovat pieniä, ja ni iden vaihtelu on 
vähäi stä (kuva 40a). Muutamana syksynä arvot oli
vat tavanomaista suurempia. Väriluku on myös pie
ni , j a alaraja ylittyi vain kolme kertaa vuosien 1987 
- 88 aikana. Nitraattipitoisuudet j a niiden vaihtelut 
olivat suuria (kuva 40b). Osa suuri sta pitoisuuksis
ta liittyy vuosien 1976 - 77 syksyynja talveen (vrt. 
sähkönjohtavuus). Vuoden 1975 heinäkuun nitraat
tipitoi suus oli suuri , mikä aiheutui lähdettä suo
janneen puukehikon purkamisesta. Vuoden 1984 10-
kakuun suuri pitoisuus liittyi tilanteeseen , jossa 
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Kuva 38 a- f. Pohj aveden sähkönjohtavuus (a) , pH (b), liuennut happi (c), hiilidiok sid ipitoisu us (d) , lämpöt ila (e) j a bikarbo
naattipitoisuus (f) seurantakohteessa 5. 
Fig. 38 a-f. Electrical condllctil'ity (a) , pH (b), dissoh'ed oxygen (c). the concentration of carbol7 dioxide (d) , temperature (e) 
and the concentration of bicarbonate (j) ofgrollndwater at monitoring site 5 . 
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Kuva 39 a- f. Pohjaveden kloridi- (a) , sulfaatti- (b), kal sium- (C), magnesium- (d), natrium- (e), ja kaliumpitoisuus (f) seuranta
kohteessa 5. 
Fig. 39 a- f Concentrations of chloride (a ), sulphale (b) , calcium (c) , magnesium (d) , sodium (e) and pOlassium (f) of ground
water at moniloring site 5. 
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Kuva 40 a-f. Pohjaveden kaliumpermanganaattiluku (a), nitraatti- (b), piihappo- (c), ku pari (d), alumiini- (e) ja radonpitoi suus 
(f) seurantakohteessa 5. 
Fig. 40 a-f Potassium permanganate number (a) , and concentrations ofnitrate (b), silica (c), copper (d) , aluminium (e) and 
radon (f) of groundwater at monitoring site 5. 
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vesi oli poikkeukselli sen hapanta ja alkaliteetti pie
ni. Tällöin m yös S04-pitoisuus suureni . Vuosien 
1989 ja 1990 maaliskuussa pitoislludet olivat jälleen 
poikkellksellisen slillria. V 1I0desta 1987 lähtien 
N03-pitoisuuksilla on ollut pieni nouseva trendi. 
Nitriittipitoisuus ylitti määrity srajan ainoastaan 
vuoden 1977 maaliskuussa, jolloin pitoisuus oli 
0,15 mg/I (vrt. sähkönjohtav uus). Tällöin myös 
NH4- ja P04-pitoisuudet li sääntyivät. NH4-pitoisuus 
kasvoi myös syksyn 1976 aikana. Piihappopitoisllu
det ovat melko suuria , mikä viittaa siihen, ettei ve
den viipymä maaperässä oie aivan Iyhyt. Pienim
mät pitoisuudet olivat maali skuu ssa otetuissa näyt
teissä (kuva 40c). 

Rauta , mangaani , sinkki, kupari, nikkeli, /y ljy , 
kadmium, kromi, kobo/tri, a/umiini ja radon 

Rautapitoisuus oli kolmea havaintokertaa lukuun 
ottamatta alle määritysrajan (0,05 mg/I) . Syksyllä 
1976 rautapitoisuus nou si tasoll e 1,85 mg/I (vrt. 
sähkönjohtavuus). Muut kaksi kohonnutta arvoa 
ovat aivan määritysrajan tuntumassa. Mangaanipi
toisuus oli alle määritysrajan (0,02 mg/I) muulloin 
paitsi syksyllä 1976 ja talvell a 1977. Sinkkipitoi
suudet oliv at aivan määritysrajan tuntumassa tai sen 
alapuolella muulloin paitsi talvell a 1986, jolloin pi
toi suus oli 150 j.!g/l. Samanaikaisesti eivät muut ras
kasmetallipitoisulldet kuitenkaan olleet suuria. Ku
paripitoisuudet ja ni iden vaihtelut olivat pieniä 
(kllva 40d). Nikkeli-, Iyijy- , kadmium-, kromi- ja 
koboittipitoisuudet olivat hyvin pieniä. Arvot nOll
sivat vain satunnai ses ti määritysrajan yläpuolelle. 
Alumiinipitoisuudet ja niiden vaihtelut oliv at pie
niä (kuva 40e). Suurin arvo oli vuoden 1990 maa
li skuussa, jolloin vedessä näkyi jo sulamisen vai
kutus , N03- ja K-pitoi sulldet olivat silloin hieman 
suurentuneet. Radonpitoisuuksien vaihtelllväli oli 
pieni, ja pitoisuustaso oli samaa suuruusillokkaa 
kuin vertailuaineistossa (kuva 40f) . 

Seurantakohde 6, moreenialueen kuilukaivo 

Veden y /eiskuva 

Seurantakohde 6 on moreenirinteessä pihapiiris
sä oleva neljän metrin syvyinen betonirenkainen 
kuilukaivo. Seurantakohteen veden Iaatuominaisuu
det on esitetty taulukossa 13 . Kaivoveden sähkön
johtavuuksien mediaani on pieni vertailuaineistoon 
nähden . Arvot nousivat kuitenkin koko tutkimuk
sen ajan, ja niitä nostivat li sääntyneet S04-' Ca- ja 
N03-pitoisuudet. pH-arvot ovat laskeneet vuodesta 
1976 lähtien, eikä HC03-pitoisuuksilla ollut trendiä, 
vaikka pitoi suudet vaihtelivat paljon. Myös Iämpö
tila, 0 2- ja CO2-pitoisuudet sekä orgaanisen ainek
sen ja typpiyhdisteiden määrät vaihtelivat paljon. 
Vedessä oli joskus syksyisin ja keväisin selvä pin-

tavesien vaikutus. Ajoittain myös muutamat raskas
metallipitoisuudet li sääntyivät hieman. 

SähkönjohtOl'uUS, pli, liuennut happi, hii/idioksidi 
ja /ämpöti/a 

Sähkönjohtavuuksien vaihteluväli oli melko suuri 
(kuva 41a). Arvot olivat vuosien 1970 - 75 aikana 
pieniä ja vakaita, mikä johtllu pienistä CI- , S04-' 
N03- , Ca- , Na- ja K-pitoisullksista. Kaivon raken
teita muutettiin vuoden 1976 aikana, mlltta valuma
alueella tapahtuneista muista muutoksista ei oie tie
toa. Poikkeuksellisen korkeita arvoja mitattiin esi
merkiksi vuoden 1977 talvella ja keväällä . Kevät
näytteessä sulamisvedet vaikuttivat jo selvästi : pH 
oli tavanomaista matalampi ja N03- sekä K-pitoi
sUlldet olivat suurentllneet. Myös kasvaneet CI-, 
S04-' Ca- ja Mg-pitoi sulldet li säsivät sähkönjohta
vuutta. Vuoden 1977 maaliskuu ssa veden sähkön
johtavuutta lisäsi sUllrentunut N03-pitoisuus. Vuo
den 1980 elokuussa vesi oli poikkeuksellisen hapan
tao Tällöin kaikki pääkomponenttipitoisuudet suu
renivat ja aiheuttivat sähkönjohtavuuden li säänty
mi sen. Arvoilla on selvä nouseva trend i koko tut
kimuksen ajan. Sähkönjohtavuudella on merkittä
vä positiivinen korre: laatio kaikkien muiden pää
komponenttien paitsi HC03:n kanssa sekä lisäksi 
N03:n ja NH4:n kan ssa. Merkittävä negatiivinen 
korrelaatio on pH:n kanssa (taulukko 14). pH-arvo
jen vaihteluväli on suuri ja aineistossa on selvä las
keva trend i vuodesta J 976 lähtien (kuva 41 b). 
pH:IJa on merkittävä negatiivinen korrelaatio kaik
kien muiden pääkomponenttien paitsi HC03:n kans
sa sekä sähkönjohtavlluden, N03:n, H4:n ja CO2:n 
kanssa (taulukko 14). Happi- ja hiiIidioksidipitoi
slluksien vaihtelut oli vat suuria (kuva 41c-d). Hap
pipitoi suudet olivat pienimmillään kesällä ja syk
syllä. Pienimmät CO, -pitoislIudet olivat usein ke
väällä ja talvella ja suurimmat syyksyllä. Kaivove
den lämpötilan vaihtelut olivat suuria , mikä viittaa 
pintavesien vaikutukseen (kuva 4 Je) . Maksimi mi
tattiin vuoden 1988 heinäkuussa, jolloin oli satanut 
runsaas ti. 

Bikarbonaatti , kloridi . suljaarti , ka/sium , 
magnesium , natrium ja kalium 

B ikarbonaatti pitoislluks ien vaihtel ut olivat suu
ria ja ne lisääntyivät I980-luvulla (kuva 41f). Sel
vää trendiä ei aineistossa kuitenkaa oie nähtävi ssä. 
Bikarbonaatilla on merkittävä positiivinen korrelaa
tio lämpötilan , CO2:n, KMn04-luvlln, väriluvun, 
Ca:nja AI:n kanssa (taulukko 14). Kloridipitoisuuk
sien vaihteluväli on melko suuri , ja pitoisuuksissa 
on pieni nouseva trendi (kuva 42a). Kloridilla on 
merkittävä positiivinen korrelaatio sähkönjohtavllll
den, S04:n , Ca:n, Mg:n , Na:n ja K:n kanssa sekä 
merkittävä negatiivinen korre laatio pH:n kanssa 
(taulukko 14). Sulfaattipitoisuuksien perustaso on 
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Taulukko 13. Moreenialueell a pihapiirissä olevan kuilukaivon (seurantakohde 6) veden analyysitulosten tunnuslukuja. Vertailu-
aineistona Etelä-Suomen moreenialueiden kuilukaivovedet. 
Table / 3. Parameters of Ih e waler analyses for a dug wel! on a farm in a til! area (monitoring site 6). Dug wel! waters of til! 
areas in southern Finland as reference. 

min- med - max - Ikm - määri- määritysrajan verta ilu- vertailu-
ritys- alittavien aine isto aineisto 
raja - määritysten med- Ikm -

%-osuus -
min. med. max. number analytical %-value of malerial material 

ofsamples detec·tion sampies with for for 
level concentratiol1 referens referens 

lower than the med. number 
analylical of sampies 

delection level 

Sähkönjohtavuus mS/m,25°C lab. - 5, 1 11 ,3 17,9 116 17,5 1054 
Electrical conduclivity lab. 
Sähkönjohtavuus mS/m,25°C 
kenttä - field 12,6 15 ,5 24,0 69 2 L, I L075 
pH lab. - lab . 5,4 6, 1 6,7 ]]6 6, 1 88 

kenttä - field 5,0 6,2 7,3 74 6,3 L064 
° 2% 16,2 72 ,5 L20,0 88 6 1,0 1011 
CO2 mg/l 6 40 120 70 40 108 1 
Lämpötila °C - temperature 0,9 5,0 15 ,6 92 7,6 L08 L 
HC03 mg/l 25,0 34,2 54,3 L14 47,6 1052 
CI -"- 2,8 5, L 10,6 L17 8,6 1053 
50 .. - "- 3,8 9,7 31 ,0 108 18,6 1049 
Ca -"- 6,0 11,0 20,0 IL 7 0,5 17,3 105L 
Mg - "- 1,3 2,9 5,1 L15 0 ,05 3,5 L051 
Na - "- 2,9 5,4 7,8 ]]7 0,5 7,2 L051 
K - " - 0,9 1,5 5,7 11 7 0,5 4,3 L051 
KMnO .. -Iuku mg/l - 1,3 5, L 42,3 56 9,2 1052 
KMno.,-number 
Väriluku Pt mg/L - 5 5 40 56 5 10 1047 
Colour number 
N03 mg/l 2,3 LO,O 30,6 LL7 6,4 1039 
N02 -"- <0,01 <0,0 1 0,3 57 0,01 98 0 
NH4 - "- <0,05 <0,2 1,53 103 0,2 68* 0 
P04 1lg/i <5 ,0 <5 ,0 90,0 104 5,0 81 0 
Si02 mg/L 12,6 16,7 18,0 L2 1,0 L3,5 1055 
Fe - "- <0,05 <0,05 0,55 117 0,05 57 0,07 1051 
Mn -"- <0,02 <0 ,02 0,12 IL7 0,02 85 0,02 1051 
Zn Ilg/1 <20,0 20,0 600,0 79 20,0 9 40,0 1051 
Cu - "- 1,4 3,6 75,0 79 0,5 5,0 1051 
N' " I -- <0,5 2,0 60,0 79 0,5 12 2,0 L037 
Pb - "- <0,5 <0,5 6,0 79 0,5 85 1,0 1040 
Cd - "- <0,1 <0, 1 L,7 73 0, 1 58 0,5 1054 
Cr - "- <0,5 <0,5 2,3 40 0,5 6L 0 ,5 238 
Co-"- <0,5 0 ,5 2,3 40 0 ,5 45 0 ,5 238 
AI-"- 6,5 40, L 155,1 29 L,O 41 ,4 58 
Rn Bq/l 23 56 87 L4 I 15 70 

* %-Iuku on laskettu alemman alarajan mukaan -
* %-value is calculated according 10 Ih e lower analylical detection level. 

matala, mutta arvojen vaihteluväli on suuri (kuva Ca: n, Mg:n, Na:n, K:n, CO2:n ja N03:n kanssa sekä 
42b). Suuret pitoisuudet maaliskuussa 1977 , elo- merkittävä negatiivinen korrelaatio pH:n kanssa 
kuussa 1980 ja 1988 sekä marraskuussa 1990 oli- (taulukko 14). 
vat näytteissä, joissa näkyi selvästi pintavesien vai- Kalsiumpitoisuuksien vaihteluväli ei oIe kovin 
kutusta. Tällöin vedet oliv at poikkeuksellisen hap- suuri, vaikka pitoi suuksissa oli selviä huippuarvo-
pamia, orgaanista ainesta oli runsaasti , happea vä- ja, jotka liittyivät pintaveden vaikutukseen (vrt. säh-
hänja Fe-, Ca- , Na- , K- , N03- (paitsi vuonna 1988), könjohtavuus ja sulfaatti). Pitoisuuksissa on selvä 
NH4- ja P04-pitoisuudet olivat lisääntyneet. Myös nouseva trendi (kuva 42c). Kalsiumilla on merkit-
Al-pitoisuudet olivat selvästi kasvaneet elokuussa tävä positiivinen korrelaatio sähkönjohtavuuden, 
1988 ja marraskuussa 1990. Sulfaattipitoisuuksilla Cl :n, S04: n, HC03:n, Mg:n , Na:n, K:n, N03:n ja 
on selvä nouseva trendi. Sulfaatilla on merkittävä CO2:n kanssa sekä merkittävä negatiivinen korre-
positiivinen korrelaatio sähkönjohtavuuden , CI:n, laatio pH:n kanssa (taulukko 14). Vuoden 1980 jäl-
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Taulukko 14. Seurantakohde 6:n pohjaveden korrelaatiomatrii si. Lihavoitujen arvojen merkitsevyystaso (P) = <0.0 I. 
Table 14. Correlation matrix Jor the groundwater at moniroring site 6. Th e level oJ sigliiJicance oJ the \'(lIlI es in bold (P) = 
<0.01. 

pH HCO, Ca Mg 0 , 

I. pH 
2. HCO, -.01 
3. Ca -.66 .42 
4. Mg -.38 .04 .51 
5. a -.69 .25 .90 .47 
6. K -.38 . 18 .56 .52 .56 
7. NO) -.68 -.22 .62 .36 .74 .33 
8. SO. -.63 . 16 .84 .48 .77 .49 .49 
9. CI -.43 . 10 .53 .51 .49 .48 .21 
10. sj l) -.70 .23 .83 .47 .85 .53 .73 
11. AI - .23 .64 .33 .07 .1 7 .39 -.72 
12. väri 2) - .20 .62 .40 -. 13 .1 2 .11 -.59 
13. KMnO}) - .1 8 .64 .42 .00 .23 .20 -.64 
14. tOC -.28 .48 .35 - .03 .31 .1 I .06 
15. CO2 -.48 .52 .52 .08 .29 .18 - .18 
16. Si02 .1 2 - .22 .56 .58 .69 - .30 .87 

I) sähkönj ohtavuus - electrical condllctil 'iry 
2) väriluku - colour 
3) KMnO.-I uku - KMn0 4-nllmber 

keen magnesiumpitoisuuksien vaihtelut ovat vähäi
siä eikä aineistossa oie nähtävissä selvää trendiä 
(kuva 42d). Vuoteen 1980 ast i Mg määritettiin ko
konaiskovuuden ja Ca-määrän erotuksena. Tältä 
ajalta tulokset eivät oie täysin luotettavia. Natrium
pitoisuuksien vaihtelu on melko pientä, mutta ar
voissa on selvä nouseva trendi (kuva 42e) . Kalium
pitoisuuksien vaihteluväli on suuri (kuva 42f) . 
Huippuarvot liittyvät pintavesien vaikutukseen. 
Kaliumilla on merkittävä positiivinen korrelaatio 
N03:n, P04:n ja kaikkien muiden pääkomponenttien 
paitsi HC03:n kanssa ja merkittävä negatiivinen 
korrelaatio pH:n kanssa (taulukko 14). 

KMnOr luku , väriluku , nitraatti, nitriitti , 
ammonium, JosJaatti ja piihappo 

KMn04-1uku vaihtelee voimakkaasti (kuva 43a). 
Arvot olivat usein korkeita syksyisin, mutta myös 
vuosien 1987 ja 1988 heinäkuussa oli korkeat ar
vot. Vuosien 1980 - 1985 aikana arvot oliv at tasai
sesti pieniä, mikä johtui veden vähäisestä ralltapi
toisuudesta. KMn04-luvulla on merkittävä positii
vinen korrelaatio väriluvun, HC03:n, Fe:n, Al:n, 
Ca:n , S04: n ja CO2:n kanssa sekä merkittävä nega
tiivinen korrelaatio N03:n ja Si02:n kanssa (tau luk
ko 14). Koska väri- ja KMn04-luku kuvastavat ve
den humus- ja rautapitoisuuden määrää, niiden 
vaihtelut aikasarjassa ovat samankaltaisia (kuva 
43b). Nitraattipitoisuudet vaihtelivat paljon (kuva 
43c). Nitraattipitoisuudet oliv at suuria vuoden 1977 
maaliskuussa ja vuoden 1984 lokakuussa, jolloin 
näytteet olivat tavanomaista happamampia. Maalis
kuun näytteessä oli myös muita pintaveden vaiku-

SO. CI sj . AI väri KMnO. tOC CO2 Si02 

.53 

.72 .40 

.38 .07 .08 

.39 .2 1 .22 .87 

.39 .24 .27 .93 .88 

.21 .01 .30 .17 .15 .17 

.49 .24 .27 .69 .50 .50 .49 

.36 .38 .76 -.87 -.84 -.80 .59 - .48 

tuksen merkkejä. Pitoisuudet li sääntyivät vuoteen 
1985 asti, jonka jälkeen ne hieman vähenivät, mut
ta vaihtelivat paljon. Nitraatilla on merkittävä po
sitiivinen korrelaatio sähkönjohtavuuden, S04:n , 
Ca:n , Mg:n, Na:n, K:n ja Si02:n kanssa ja merkit
tävä negatiivinen korrelaatio KMn04-luvun, värilu
vun ja Al:n kanssa (taull1kko 14). Nitriittipitoisuu
den vaihteluväli on suuri (kuva 43d). N02-pitoisuus 
ylitti kolme kertaa lääkintöhallituksen (LKH) aset
taman laatutavoitteen ylärajan 0 ,1 mg/l (lääkintö
hallitus 1990). Ylitykset tapahtuivat keväällä vuo
sina L971 ja 1973 lumien sulamisen aikana sekä 
syksyllä 1977. 

Ammoniumpitoisuudet kohosivat ajoittain hie
man määritysrajan yläpuolelle , ja kahtena keväänä 
pitoisuus nousi yLi LKH :n määrittämän laatutavoit
teen 0,5 mg/l (kuva 43e). Keväällä 1971 lisääntyi 
samanaikaisesti myös N02-pitoisuus. Keväällä 1986 
NH4-pitoisuuden olles~;a 1,53 mg/l oli analyysiva
likoima jo laajempi, j a veden laadun muutosta oli 
helpompi seurata. Ved essä oli runsaasti orgaanista 
ainesta, P04- ja K- sekä Al-pitoi suudet olivat suu
rentuneet, joten sulam i.svesien vaikutus näkyi sel
västi. Ammoniumilla on merkittävä positiivinen 
korrelaatio sähkönjohtavuuden, S04:n, 0 2:n ja 
P04 :n kanssa . Fosfaattipitoisuudet olivat suurim
maksi osaksi määritysrajan tllntumassa (kuva 43f) . 
Korkeita arvoja esiintyi keväällä lumen sulamisen 
aikaan sekä syyssateiden aikaan otetuissa näytteis
sä. Piihappopitoi suus oli suuri vertailuaineistoon 
nähden, mikä osoittaa, että veden viipymä maape
rässä on melko pitkä (kuva 44a) . KevääLlä 1989 
Si02-pitoisuus oli tavanomaista pienempi , ja näyt
teessä oli muitakin suLarnisveden vaikutuksen merk-
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Kuva 41 a-f. Pohj aveden sähkönjohtav uus (a), pH (b), liuennut happi (e), hiilidioksidipiroisuus (d) , lämpötila (e) ja bikarbo
naattipitoi suu s (f) seurantakohteessa 6. 
Fig . 41 a-f Eleclrical conducliviry (a), pH (b), dissol\'ed oxygen (c), Ihe concenlralion 0/ carbon dioxide (d) , lemperalure (e) 
and Ihe concenlrarioll 0/ bicarbonale (/) 0/ groundwaler al mOlliloring sile 6. 
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Ku va 42 a- f. Pohjaveden kloridi - (a), sul faatt i- (b), kalsiulll- (c), lllagnesiulll- (d), natriulll- (e), ja kaliulllpilOisuus (f) seuranta
kohteessa 6. 
Fig. 42 a-f. Concenlralions of chloride (a), slliphare (b), calcium (c), magnesium (d), sodium (e) and porassium (f) of ground
warer al moniloring sile 6. 
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Kuva 43 a- f. Pohjaveden kaliumpermanganaaltiluku (a), vä riluku (b), nilraalti- (e), nitriitti - (d), ammonium- (e) ja fosfaa ltipi

toi uus (f) seurantakohteessa 6. 
Fig . 43 a-I Potassillm permanga/late /lllmher (a) . CO /Ollr nllmber (h) and the concentrations of nitrate (c ). nitrite (d) ammo-

nillm (e) and phosphoru s (f) ofgroll/ldwater at monitoring site 6. 
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Kuva 44 a- f. Pohjaveden piihappo- (a) , rauta- (b) , mangaani- (e), s inkki- (d) , kupari - (e) ja nikkelipitoisuus (f ) seurantakoh
teessa 6. 
Fig. 44 a-f. Concel1lralions ofsilica (a), iron (b), manganese (c), :inc (d), copper (e) and nickel (f) ofgroundwaler al monilor
ing sile 6. 
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Kuva 45 a-f, Pohjaveden Iyijy- (a), kadmium- (b), kromi - (c), koboltti- (d), alumiini- Ce) ja radonpitoi slIus (f) seurantakohtees
sa 6, 
Fig, 45 a--f Concentrations of lead (0) , cadmium (b) , chromium (c), cobalt (d), aluminium (e) and radon (f) ofgroundwater at 
monitoring site 6, 
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kejä. Keväällä 1990 ei näytteenotto osunut aivan 
lumen sulamisen aikaan, sillä Si02-pitoisuus oli 
vain hieman tavanomaista pienempi. 

Rauta, mangaani, sinkki, kupan', nikkeli, Iy ijy , 
kadmium, krami, koboltti, alumiini ja radon 

Kaivoveden rautapitoisuus ylitti muutamia ker
toja LKH:n laatutavoitteen 0,2 mg/I (kuva 44b). 
Lisääntyneet pitoisuudet eivät liittyneet selkeästi 
vuodenaikoihin, vaan huippuarvoja esiintyi eri ai
koina. Suurimmat pitoisuudet olivat kuitenkin syys
näytteissä. Raudalla on merkittävä positiivinen kor
relaatio KMnO.- luvun , väriluvun ja AI:n kanssa. 
Mangaanipitoisuudet olivat yleensä alle määritys
rajan (kuva 44c). Li ääntyneet pitoisuudet liittyivät 
aina suureen Fe-pitoisuuteen. Sinkkipitoisuudet oli
vat useimmiten määritysrajan tuntumassa (kuva 
44d). Suuret pitoisuudet olivat näytteissä, jotka oli 
otettu vesijohdosta. Vuoden 1977 syyskuussa suo
raan kaivosta otetussa näytteessä oli suuri Zn-pitoi
suus, mutta tällöin muut raskasmetallipitoisuudet 
eivät o lleet lisääntyneet samanaikaisesti. 

Kuparipitoisuudet olivat yleensä pieniä (kuva 
44e). Jäätymisen takia yhteensä neljä näytettä otet
tiin hanasta, yksi sy ksyllä 1979, yksi syksyllä 1982, 
yksi talvella 1985 ja yksi keväällä 1985. Näissä 
näytteissä oli putkistosta peräisin olevia, selvästi 
suurentuneita Cu- ja Zn-pitoisuuksia. Talvella 1985 
oli lisäksi Cr-pitoisuus lisääntynyt (kuva 45c) ja 
keväällä 1985 hieman Ni-pitoisuus. Nikkeli-, Iyijy
ja kadmillmpitoisuudet olivat määritysrajan tuntlI
massa muulloin , paitsi keväällä 1979 (kuvat 44f, 
45a-b). Näihin suurentuneisiin raskasmetal lipitoi
Sllllk iin on syynä Ruttner-näytteenotin. Kobolttipi
toislllldet ylittivät muutamia kertoja määritysrajan 
(kllva 45d). Sllllrin arvo oli syyskuussa 1985 , jol
loin myös Fe- , Mn-, Cu-, Ni- ja Cr-pitoisuudet oli
vat hieman suurentuneet. Aillmiinipitoislluden vaih
teluväli on melko suuri (kuva 45e). Pitoisuudet oli
vat talvella pieniä, samoin maaliskuun näytteissä 
silloin, kun lumen sulaminen ei vielä ollut alkanllt. 
Myöhemmin keväällä ja syksyllä, kun pohjaveteen 
sekoittui enemmän pintavettä, alumiinipitoislludet 
suurenivat alumiinin kiinnittyessä orgaaniseen ai
nekseen. Radonpitoisuuksien vaihteluväli on mel
ko suuri (kllva 45f). Pitoisuudet olivat kesällä pie
nempiä kuin muina vuodenaikoina. 

Seurantakohde 7, moreenialueen kuilukaivo 

Veden yleiskuva 

Sellrantakohde 7 on moreenipeitteisen mäen ala
rinteessä pihapiiri sä oleva betonirenkainen 6 met
rin syvinen kalliopohjainen kuilukaivo . Valuma
alue on pieni, ja vesimäärän mllutokset aiheuttavat 
voimakasta veden laadun vaihtelua. Vaihtelu näkyy 

erityisen selvästi sähkönjohtavuudessa, pH:ssa sekä, 
0 2-' HC03-, Na-, Ca-, Zn-, Cu- ja Ni-pitoisuuksis
sa. Veden laatuominaisuudet on esi tetty taulukossa 
15. pH-arvot ovat laskeneet vuodesta 1976 lähtien. 
Myös 0 3-pitoisuus on pienentynyt tutkimuksen 
jälkimmäisen tarkastelujakson (1980 - 90) aikana. 
Orgaanisen aineksen määrä vedessä oli pieni koko 
tutkimuksen ajan. 

Sähkönjohtavuus, pH, liuennut happi, hiilidioksidi 
ja lämpöfila 

Veden sähkönjohtavuuden vaihtelut olivat suuria, 
mutta arvoissa ei oie nähtävissä trendiä (kuva 46a). 
Vuoden 1972 maaliskuussa sulamisvedet laimensi
vat poikkeuksellisen paljon veden suolapitoisuutta. 
Sähkönjohtavuudella on merkittävä positiivinen 
korrelaatio CI:n , HC03:n, Ca:n, Na:n ja K:n kanssa 
sekä merkittävä negatiivinen korrelaatio CO2:n 
kanssa (taulukko 16). pH-arvojen vaihteluväli on 
suuri (kuva 46b). Vuosien 1969 - 1979 aikana pH
arvot olivat melke vakaita, mutta vuosien 1980 -
1990 aikana ne laskivat selvästi. pH:lla on merkit
tävä positiivinen korrelaatio HC03:n Ca:n , Mg:n, 
N03:n (taulukko 16), Zn:n ja Cu:n kanssa sekä mer
kittävä negatiivinen korrelaatio S04: n ja CO2:n 
kanssa. Happipitoisuuden perustaso on korkea, mut
ta pohjaveden pinnan ollessa alhaalla pitoisuus vä
henee (kuva 46c). Hiilidioksipitoisuudet ovat mel
ko pieniä (kuva 46d). Hiilidioksidilla on merkittä
vä negatiivinen korrelaatio pH:n , HC03:n, sähkön
johtavuuden ja Ca:n kanssa sekä merkittävä posi
tiivinen korrelaatio S04: n kanssa (taulukko 16). 
Seurantakohteen veden lämpötilan vaihtelu oli mel
ko vähäistä (kuva 46e). 

Bikarbonaatti , kloridi , sulfaatti, kalsium, 
magnesium , natrium ja kalium 

Bikarbonaattipitoisuuksien vaihtelut olivat suu
ria , mikä aiheutui pohjaveden pinnan suuresta vaih
telusta (kuva 46f). Pitoisuuksissa ei oie havaittavis
sa trendiä. HC03-pitoisuudella on merkittävä posi
tiivinen kOlTelaatio sähkönjohtavuuden, pH:n, Ca:n, 
K:n (taulukko 16), Zn :n ja i:n kanssa. Myös klo
ridipitoisuuksien vaihtelut olivat suuria (kuva 47a). 
Pitoisuuksissa on pieni laskeva trendi . Kloridilla on 
merkittävä positiivinen kOlTelaatio sähkönjohtavuu
den , Na:n, pH:n, Ca:n ja N03:n kanssa (taulukko 
16). Sulfaattipitoisuuksien vaihtelut olivat pieniä, 
mutta arvoissa näkyy heikko nouseva trendi vuo
sien 1978 - 85 aikana (kuva 47b) . 

Kalsiumpitoisuudet vaihtelivat runsaasti vuoden
aikojen mukaan vedenpinnan korkeudesta riippuen 
(kuva 47c). Kalsiumilla on merkittävä positiivinen 
korrelaatio sähkönjohtavuuden, pH:n, HC03:n, 
Na:n, K:n, CI:n (taulukko 16), Zn:n, Cu:n ja Ni:n 
kanssa ja merkittävä negatiivinen korrelaatio CO2:n 
kanssa. Vuosina 1980 -- 90 Mg-pitoisuudet ja nii-
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Taulukko 15. Moreenialueella pihapiiri ssä olevan kuilukai von (seurantakohde 7) veden analyysitu losten runnuslukuja. Vertailu-
ainei stona Etelä-Suomen moreenialueiden kuilukaivovedet. 
Table 15. Parameters oJ the water analyses Jor a dug weil on a Jarm in a till area (monitoring sire 7). Dug weil waters oJ till 
areas in sourhern Finland as reJerenee . 

min - med - max - Ikm - määri - määritysrajan vertailu- vertailu-
ritys- alittavien aineisto aineisto 
raja - määritysten med - Ikm -

%-osuus -
min. med. max. numher analytieal %- I'alue oJ material material 

oJ sampIes deteetion sampIes with Jor Jor 
lel'el eoneentration reJerens reJerens 

lower than rhe med. number 
analytieal oJsamples 

deteetion lel 'el 

Sähkönjohtavuus mS/m,25°C lab. - 5,9 12,9 19,5 11 4 17,5 1054 
Eleetrieal condllcril'ity lab. 
Sähkönjohtavuus mS/m,25°C 
kenttä -Jield 10,8 16,5 2 1,7 63 2 1, 1 1075 
pH lab. - lab . 5,5 6,4 7, 1 113 6.1 88 

kenttä - Jie/d 5,3 6,4 7,2 70 6,3 1064 
O2 % 12,6 85, I 109,5 82 6 1,0 IOII 
CO2 mg/I 5 20 45 70 40 1081 
Lämpötila °C - temperature 2,0 5,0 8,0 87 7,6 108 1 
HCOJ mg/I 11 ,6 36,0 66,5 111 47,6 1052 
CI -"- 4,2 10,7 22,4 11 4 1,0 8,6 1053 
S04 -"- 6,5 13,5 21 ,0 97 1,0 18,6 1049 
Ca -"- 6,4 14,3 21 ,7 11 4 0,5 17,3 1051 
Mcr -"-

"' 
0,77 2,0 4,7 11 2 0,05 3,5 105 1 

a -"- 3,4 8,3 14,2 11 4 0,5 7,2 105 1 
K -"- 1,2 1,9 2,8 114 0,5 4,3 1051 
KMn04-luku mg/I - 0,6 3,6 6,8 56 9,2 1052 
KMnO.-number 
Väriluku Pt mg/ I - 5 5 15 56 10 1047 
Colour number 
N03 mg/I 3,0 10,6 37,5 114 6,4 1039 
N02 -"- <0,0 1 <0,0 1 0,05 52 0,01 85 0 
NH4 -"- <0,05 <0,2 0,2 1 99 0,2 99* 0 
P04 ~g/l <5,0 <5,0 20,0 10 1 5,0 65 0 
Si02 mg/l 11 , I 12,4 13,5 12 1,0 13,5 1055 
Fe -"- <0,05 <0,05 0,91 11 3 0,05 68 0,07 1051 
Mn -"- <0,02 <0,02 0, 1 11 4 0,02 9 1 0,02 1051 
Zn ~g/I <20,0 60,0 330,0 76 20,0 3 40,0 105 1 
Cu -"- 1,0 5,8 45,0 76 0,5 5,0 1051 
N " " I -- 0,5 3,2 80,0 76 0,5 15 2,0 1037 
Pb -"- <0,5 <0,5 3,4 76 0,5 82 1,0 1040 
Cd -"- <0, 1 0,5 0,5 72 0,1 45 * 0,5 1054 
Cr -"- <0,5 <0,5 1,2 40 0,5 6 1 0,5 283 
Co -"- <0,5 <0,5 1,0 40 0,5 76 0,5 283 
AI -"- 4,2 10,0 17,0 29 1,0 41,4 58 
Rn Bg/ I 36 67 96 14 I 15 70 

* %- Iuku on laskettu alemman alarajan mukaan -
* %-value is caleulated aeeording 10 the lower analytical deteetion level. 

den vaihtelut olivat pieniä (kuva 47d). Vuoteen 
1980 asti Mg-määritys tehtiin titrimetri sesti koko
naiskovuuden ja Ca-määrän erotuksena, joten tältä 
ajalta tulokset eivät oIe täysin luotettavia. atrium
pitoisuudet vaihtelivat paljon (kuva 47e). Vuosina 
1969 - 79 aineistossa ei ollut selvää trendi ä, mutta 
vuo ina 1980 - 90 pitoisuudet pienenivät. atriu
milla on merkittävä positiivinen korrelaatio sähkön
johtavuuden, CI:n, Ca:n, Si02:n ja N03:n kanssa 
(taulukko 16). Kaliumpitoisuudet ja ni iden vaihte
lut olivat pieniä (kuva 47f). Kaliumilla on merkitt-

tävä posltuvmen korrelaatio sähkönjohtav uuden , 
S04:n, HC03:n ja Ca:n kanssa (taulukko 16). 

KMn04 -luku , l'äriluku, nitraatti , nitriitti , 
ammonium, JosJaatti ja piihappo 

KMn04-1uvut ja niiden vaihtelut olivat piel1la 
(kuva 488.). Väriluvun arvo ylitti määrityksen ala
rajan (5 Pt mg/I) vain muutamia kertoja ja oli s il
loinkin aivan määritysraj an tuntumassa. 
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Taulu kko 16. Seurantakohde 7: n pohj aveden korrelaatiomatri is i. Lihavoituj en arvojen merkitsevyystaso (P) = <0.0 I. 
Table 16. CorrelGlion matrix Jor tlre grolllldwGler at 11I0nitoring site 7. Tlre lel'el oJ sigl1ljicance oJ the I'aill es in bold (P ) = 
<0.01. 

~H HCo., Ca Mg a K NO, SO. CI sj. AI väri KMnO. tOC CO, SiO, 

I. pH 
2. HCO, .40 
3. Ca .56 .82 
4. Mo 

'" 
.33 .00 . 13 

5. Na . 12 .09 .38 .1 3 
6. K -. 18 .34 .35 .00 .22 
7. 0., .50 - .06 .20 .43 .43 -.2 1 
8. SO. -.54 . 18 .08 -.24 .04 .47 -.52 
9. CI .28 -.08 .29 .23 .67 -.07 .60 -. 18 
10. sj.1l .24 .65 .83 . 11 .58 .46 .20 .24 .38 
11. AI -. 10 -.24 -.20 -.2 1 - .23 .00 -. 13 .36 .0 1 -.24 
12. väri" .08 .22 .24 -.08 .03 . 12 -.06 . 18 - .04 .22 .2 1 
13. KMnO/ ' -. 16 -. 14 - .08 .24 .26 .20 .29 .17 . 12 .0 1 .03 -.2 1 
14. tOC -.08 .18 .05 - .04 -.06 . 13 - .0 1 - .07 - . 16 .06 -.20 -.09 . 15 
15. CO, -.69 - .34 -.48 -.06 -. 14 -. 13 -.26 .32 -.08 -.34 . 13 -.06 . 10 . 11 
16. SiO, .32 .74 .63 -.43 .72 .09 .38 .00 -.60 .5 1 -.58 .09 .34 .7 1 -.22 

1) sähkönjohtavu us - electrical COlldllCtil'ity 
21 väri luku - colollr 
31 KMnO.- luku - KMnO"- nul1Iber 
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50 ~--------------------

45 
I"g/ l 

90 
Cu 

,..g / l 

40 BO 

35 70 

30 60 

25 50 

20 40 

15 30 

10 20 

5 10 

0 0 
66 70 72 74 76 76 60 62 64 66 B6 90 92 66 70 6ß 90 92 72 74 76 76 

AIKA AlM 

C I BO 
d 

400 

350 A l I"g/I 
160 Rn B q / l 

140 
300 

120 
250 

100 
200 

60 

150 60 

100 40 

50 20 

0 
66 70 72 74 76 76 60 

~ 

82 64 66 88 90 92 
0 
66 70 72 74 76 76 80 82 64 86 66 90 92 

AIKA AIKA 

Kuva 49 a-d. Pohjaveden kupari- (a), ni kkeli- (b), alumiini - (c) ja radonpitoisuu s (d) seurantakohteessa 7. 
Fig. 49 a-d. COllcelltrations of copper (a), nickel (b), allll1lilliul1I (c) and radon (d) ofgrollndwater al mOlliloring sile 7. 
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Nitraattipitoisuudet vaihtelivat paljon vuosina 
1969 - 79, mutta myöhemmin vaihteluväli pieneni 
ja arvot laskivat (kuva 48b). Nitraatilla on merkit
tävä positiivinen korrelaatio pH:n, CI:n, Na:n ja 
Mg:n kanssa sekä merkittävä negatiivinen korre
laatio S04:n kanssa (taulukko 16). Ammoniumpi
toisuus oli koko tutkimuksen ajan määritysrajan 
(0,2 mg/I) alapuolella. Nitriittipitoisuus nousi mää
ritysrajan (0,01 mg/I) yläpuolelle kolme kertaa. Fos
faattipitoisuus oli aivan määritysrajan (5 Ilg/l) tun
tumassa koko tutkimuksen ajan (kuva 48c). Piihap
popitoisuudet ja niiden vaihtelut olivat pieniä (kuva 
48d). Pienimmät pitoisuudet olivat kevätnäytteissä. 

Rauta , mangaani , sinkki , kupari , nikkeli , Iy ijy , 
kadmium, kromi , koboltri , alumiini ja radon 

Rautapitoisuudet vaihtelivat tarkastelujaksolla 
1969 - 79 jonkin verran, mlltta vuosina 1980 - 90 
ne oliv at lähes koko ajan määritysrajan alapuolella 
(kuva 48e). Vuoden 1972 elokuussa Fe-pitoisllus oli 
suuri, mutta se saattoi olla virheellinen arvo. Man
gaanipitoisuus ylitti vain muutamia kertoja määri
tysrajan . Sinkkipitoisuudet vaihtelivat paljon , ja 
sinkkiä oli pohjavedessä lähes koko ajan (kuva 48f). 
Sinkillä on merkittävä positiivinen korrelaatio säh
könjohtavuuden, pH:n, HC03:n, Ca:n , Cu:n ja Ni:n 
kanssa. Myös kuparipitoisullksien vaihtelut olivat 
suuria (kuva 49a). Kuparilla on merkittävä positii
vinen korrelaatio pH:n , HC03:n, Ca:n , Zn:n ja Ni:n 
kanssa. Nikkelipitoisulldet vaihtelivat paljon , ja 
vaihteluväli kasvoi tutkimuksen jälkimmäisellä tar
kastelujaksolla (kuva 49b). Lisääntyneet Zn-, Cu
ja Ni -pitoisuudet ovat peräisin kaivon metallisesta 
käsipumpusta. Nikkelillä on merkittävä positiivinen 
korrelaatio HC03:n, Ca:n, Zn:n ja Cu:n kanssa. Lyi
jy- , koboltti- , kromi- , kadmium- ja alumiinipitoi
suudet olivat alle määritysrajan tai aivan sen tuntu
massa koko tutkimuksen ajan. Radonpitoisuuksien 
vaihteluväli on melko suuri , mutta se1keää vuoden
aikavaihtelua ei näin Iyhyestä aikasarjasta näy (kuva 
49d). Pitoisuudet olivat kuitenkin suuria molemmis
sa kevätnäyttei ssä. 

Seurantakohde 8, moreenialueen kuilukaivo 

Veden yleiskuva 

Seurantakohde 8 on moreenirinteessä metsän reu
nassa oleva matala betonirenkainen kuilukaivo läh
teikköalueella. Valuma-alue on hyvin pieni. Vesi
määrän suuret muutokset aiheuttavat voimakasta 
veden laadun vaihtelua. Veden laatutiedot on es i
tetty taulukossa 17. Vaihtelu näkyy suurina sähkön
johtavuuden, pH-arvojen sekä HC03- ja Ca-pitoi
suuksien muutoksina. Myös lämpötila sekä orgaa-

nisen aineksen ja typpiyhdisteiden määrä vaihtelee 
runsaasti , mikä viittaa pintavesien ajoittaiseen vai
kutukseen. Raskasmetalli- ja radonpitoisuudet vaih
televat myös paljon. 

Sähkönjohtavuus, pI! , liuennut happi , hiilidioksidi 
ja lämpötila 

Kaivon veden sähkönjohtavuus vaihtelee paljon 
vllodenaikojen ja vesimäärän mukaan (kuva SOa). 
Sähkönjohtavuusarvot olivat pienimmillään kesä
näytteissä. Vuosina 1989 ja 1990 kesänäytteiden 
arvot olivat kuitenkin poikkeuksellisen suuret. Suu
rimmillaan mittausar·vot olivat syys- ja talvinäytteis
sä. Vesi jäätyi usein talvisin , koska kaivo ei ollut 
käytössä. Tutkimuksen ajan arvoissa on selvä nou
seva trendi . Sähkönjohtavulldella on merkittävä 
positiivinen korrelaatio pH:n, S04:n, HC03:n, Ca:n, 
Na:n, K:n , KMn04-luvun, Si02:n (taulukko 18) ja 
NH4 :n kanssa sekä rnerkittävä negatiivinen korre
laatio radonin kanssa. pH-arvojen vuotuinen vaih
telu oli suuri (kuva SOb). Tutkimuksen alkllajan pH
arvoissa on nähtävissä nOllseva trendi , mutta jo vuo
desta 1976 lähtien pI-! on laskenut. Kevätnäytteiden 
vesi oli happaminta, ja pH-arvot vaihtelivat välillä 
5,4 - 6,5. Talvella pH-arvot olivat korkeimmillaan 
ja vaihtelivat välillä 5,9 - 7,4. pH:lla on merkittävä 
positiivinen korrelaatio sähkönjohtavuuden, 
KMn04-luvun, väriluvun, HC03:n, Ca:n , K:n , Na:n, 
CI:n (taulukko 18) ja P04:n kanssa sekä merkittävä 
negatiivinen korrelaatio Rn:n ja CO2:n kanssa. 

Happipitoisuus vaihtelee voimakkaasti pohjave
den pinnan liikkeiden mllkaan (kuva 50c). Happi
pitoisuudella on merkittävä negatiivinen korrelaa
tio HC03:n kanssa. Kaivoveden hiilidioksidipitoi
suus oli muutamaa lPoikkeusta lukuun ottamatta 
me1ko pieni (kuva Süd) . Hiilidioksidipitoisuudella 
on merkittävä negatiivinen korrelaatio pH:n kanssa 
(talllukko 18). Lämpötilat vaihte livat suuresti vuo
denaikojen mukaan (kuva 50e) . Lämpimintä vesi oli 
vuosien 1980 ja 1983 elokuun alussa otetuissa näyt
teissä. Talviaikaan kaivovesi usein jäätyi. Lämpö
tilalla on merkittävä negatiivinen korrelaatio AI:n 
ja pH:n kanssa (taulukko 18). 

Bikarbonaatti , kloridi , sulfaatri , kalsium , 
magnesium, natrium ja kalium 

BikarbonaattipitoislJuksien vaihteluväli on suuri 
(kuva SOf) . Pitoisuudet olivat suuria talvi- ja syys
näytteissä ja pieniä kevätnäyttei ssä, joissa vaihte
lurajat olivat 10,4 - 34,8 mg/I. Bikarbonaatilla on 
merkittävä positiivinen korrelaatio sähkönjohtavull
den , pH:n, KMn04-1uvun, väriluvun, Ca:n, Na:n , 
K :n, S04:n, Si02:n (taulukko 18), NH4:n ja Fe:n 
kanssa sekä merkittävä negatiivinen korrelaatio 
N03:n ja 0 2:n kanssa. Kloridipitoisuus oli pieni ja 



69 

Taulukko 17. Moreenialueella metsän reunassa olevan kuilukaivon (seurantakohde 8) veden analyysitulosten tunnuslukuja. Ver-
tailuainei tona Etelä-Suomen moreenialueiden kuilukaivovedet. 
Table J 7. Parameters oJ ..... ater analyses Jor a d//g weil at the edge oJa Jorest in a till area (mollitoring site 8). DIIg weil waters oJ 
till areas in sOllthem Finland as reference. 

min - med - max - Ikm - määri - määritysrajan vertailu- vertailu-
ritys- alittav ien ai neisto aineisto 
raja - määritysten med - Ikm -

%-osuus -
min . med. max. Illlmber analytical %-I'alile oJ material material 

oJ sampIes detectioll sampIes witl! Jor Jor 
lel'el concelllration reJerells reJerens 

lower than the med. I1l1mber 
analytical oJ sampIes 

detection lel'el 

Sähkönjohtavuus mS/m,25°C lab. - 5,3 9,3 18,0 115 17,5 1054 
Electrical condllctil 'ity lab. 
Sähkönjohtavuus mS/m,25°C 
kenttä -Jield 9,0 13,2 22,7 74 2 1, 1 1075 
pH lab. - lab. 5,4 6,2 7,4 114 6, 1 88 

kenttä - Jield 5.4 6,4 7,2 7 1 6,3 1064 
O~% 27,9 69,2 102,5 83 61 1011 
CO~ mg/I 3 15 40 7 1 40 1081 
Lämpötila °C - temperatlIre 0,0 4,4 13,3 88 7,6 1081 
HCO, mg/I 10,4 2 1,0 65,3 11 2 47 ,6 1052 
CI -"- 1,8 3,2 6,0 114 1,0 8,3 1053 
SO. -"- 6,8 15,0 38,0 101 1,0 18,6 1049 
Ca -"- 5,2 9,3 2 1,9 114 0,5 17,6 1051 
Mo -"-

b 0.78 2,0 4,3 11 3 0,05 3,5 1051 
Na -"- 2.5 4,0 7,3 115 0,5 7,2 1051 
K -"- 0,7 1,2 5.0 115 0,5 4,3 1051 
KMnO.-Iuku mg/ I - 2,2 8,2 40.0 55 9,2 1052 
KMnO. -n//mber 
V äri I uku Pt mg/I - 5 10 50 55 5 10 1047 
colollr Inlmber 
N03 mg/I 2,0 12,5 60,0 115 6,4 1039 
NO~ -"- <0,01 <0,01 0,38 54 0,01 83 0 

H -"-• <0,05 0,2 1,0 99 0,2 50* 0 
PO. iJ g/1 <5,0 <5,0 11 3,0 102 5,0 72 0 
SiO~ mg/I 9,4 12,3 14,5 12 1,0 13,5 1055 
Fe -"- <0,05 <0,05 0,77 115 0,05 65 0,07 1051 
Mn -"- <0,02 <0,02 0,08 115 0,02 93 0,02 1051 
Zn iJg/1 <20,0 20,0 150,0 75 20,0 40 40,0 1051 
Cu -"- 1,0 3,2 14,3 75 0,5 5,0 1051 

i -"- <0,5 2,0 72,0 75 0,5 44 2,0 1037 
Pb -"- <0,5 <0,5 43,0 75 0,5 88 1,0 1040 
Cd -"- <0, 1 <0,5 2,4 71 0,1 50* 0,5 1054 
Cr -"- <0,5 <0,5 1,8 39 0,5 78 0,5 283 
Co-"- <0,5 <0,5 1,0 39 0,5 75 0,5 283 
AI -"- 10,9 32,5 85,0 28 I 41,4 58 
Rn Bq/I 4 44 180 14 I 15 70 

* %-Iuku on laskettu a lemman alarajan mukaan -
* %-I'alue is calculated according to the lower analytical detection lel'el. 

vaihtelu vähäistä (kuva Sla). Kloridipitoisuudella 
on merkittävä positiivinen korrelaatio KMn04-lu
vun , väriluvun, S04:n ja pH:n kanssa (taulukko 18). 
Sulfaattipitoisuudet vaihtelivat paljon , ja niissä on 
nähtävissä selvä nouseva trendi (kuva Slb). S04-
pitoisuus oli poikkeuksellisen suuri vuoden 1976 
marraskuussa, jolloin vedessä oli runsaasti rautaa. 
Tällöin myös N03-, K- sekä Ca-pitoisuudet olivat 
suuria. Veden laadun muutokset alkoivat jo kesäl
lä , jolloin kaivo oli pumpattu tyhjäksi. Lokakuun 

näytteessä NH4-, P04- ja Fe-pitoisuudet olivat kas
vaneet voimakkaasti. Myös talveJla 1990, jolloin 
S04-pitoisuus oli suuri, orgaanisen aineksen määrä 
sekä Ca-pitoisuudet olivat lisääntyneet. Sulfaatilla 
on merkittävä positiivinen korrelaatio sähkönjohta
vuuden , Ca:n , a:n, HC03:n, Cl:n , Si02:n ja K:n 
kanssa sekä merkittävä negatiivinen korrelaatio 
N03:n kanssa (taulukko 18). 

Kalsiumpitoisuudet vaihtelivat paljon (kuva SIe). 
Vuosien 1969 - 1976 aikana Ca-pitoisuuksis a oli 
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Taulukko 18. Seurantakohde 8:n pohjaveden korrelaatiomatriisi. Lihavoitujen arvojen merk itsevyystaso (P) = <0.0 I. 
Table 18. Correlalioll l1l(ffri.r fo r Ih e grOllndw(ffer (ff11l0nilOring sile 8. The lel'el of significance ol lhe \'(lIlIes in bald (P) = <0.01. 

pH HCO, Ca Mg 0 3 

I. pH 
2. HCO, .61 
3. Ca .58 .81 
4. Mg - .22 -.27 - .01 
5. Na .26 .58 .64 .03 
6. K .37 .65 .51 - .1 7 .73 
7. NO, - .06 -.38 - .08 .35 -. 19 -.37 
8. SO.) - .03 .26 .49 .05 .61 .35 -.32 
9. CI .26 .02 .21 .14 .17 .14 - .04 
10. sj. I ) .35 .71 .88 .11 .75 .61 - .06 
11. AI .28 .01 .15 .50 .09 .17 - .22 
12. väri 21 .48 .47 .42 - .1 3 .40 .56 - .34 
13. KM nO/I .55 .45 .55 . 16 .45 .58 - .08 
14. tOC -.28 - .01 - .24 - .20 - . 13 .13 -. 14 
15 . CO, -.42 - .25 - .27 .20 -.23 - .21 .11 
16. Si02 .53 .73 .67 - .03 .45 .64 - .43 

I ) sähkänjohtavuus - eleclrical COlldllClil'ily 
,I väriluku - cololl r 
JI KMnO.)- luku - KMnO.j-nllmber 

nou seva trendi , jonka jälkeen ei trendiä ollut, mut
ta arvojen vaihteluväli kasvoi . Kalsiumilla on mer
kittävä positiivinen korrelaatio sähkönjohtavuuden , 
pH :n, KMn04-luvun, väriluvun, S04:n, HC03:n, 
Na:n , K:n (taulukko 18), NH4:n ja Fe:n kanssa sekä 
merkittävä negatiivinen korrelaatio Rn:n kanssa. 
Vuosina 1980 - 1990 Mg-pitoisuudet hieman pie
nenivät (kuva 51d). Vuoteen 1980 asti Mg määri
tettiin titrimetrisesti kokonaiskovuuden ja Ca-mää
rän erotuksena, joten tältä ajalta tulokset eivät oie 
täysin luotettavia. atriumpitoisuudet olivat pieniä 
ja arvojen vaihtelu oli vähäistä vuoden 1983 syk
syyn asti , jolloin kaivoon laitettiin uudet betoniren
kaat ja pitoisuustaso kohosi hieman (kuva Sie). 
Kaivon kaivaminen ja renkaiden uusiminen suuren
si li säksi hieman pH-arvoa, sähkönjohtavuutta sekä 
HC03-, Ca- ja K-pitoisuuksia. Muutokset eivät 01-
leet pitkävaikutteisia a- ja K-pitoisuuksien lisään
tymistä lukuun ottamatta. Natriumilla on merkittä
vä positiivinen korrelaatio sähkönjohtavuuden, 
S04:n, HC03:n, Ca:n, K:n, KMnO. -luvun , värilu
vun , Si02:n ja pH:n kanssa (taulukko 18). Kalium
pitoisuudet vaihtelivat paljon, ja pitoisuudet kasvoi
vat selvästi vuosien 1980 - 1990 aikana (kuva 51 t). 
Kaliumpitoisuudella on merkittävä positiivinen kor
relaatio sähkönjohtavuuden, pH:n , KMnO. :n, väri
luvun , SO. :n, HC03:n, Ca:n, a:n (taulukko 18) ja 
NH. :n kanssa sekä merkittävä negatiivinen korre
laatio N03:n ja Rn:n kanssa. 

KMnOr luku , väriluku , nitraatti, nitriitti, 
ammonium, fosfaatti ja piihappo 

KMn04 - ja väriluku vaihtelivat paljon (kuva 52a
b). Huippuarvot ovat kevään ja syksyn näytteissä. 
KMn04- ja väri1uvuilla on merkittävä positiivinen 

SO.) CI sj. AI väri KMnO.) tOC CO, SiO, 

.28 

.64 .13 

.39 .45 .06 

.19 .49 .33 .49 

.30 .52 .40 .56 .75 
- .16 - .27 -.26 -.59 - .05 - .09 
- .07 - .15 - .28 .26 .04 - .04 .12 

.29 .14 .67 .02 .41 .20 - .11 - .42 

korrelaatio keskenään ja pH:n, Cl:n , HC03:n, Ca:n, 
K:n, PO.:n sekä Al:n kanssa (taulukko 18). Myös 
nitraattipitoisuudet vaihtelivat paljon, ja kaikki suu
rimmat arvot ovat toukokuun näytteissä (kuva 52c). 
Pitoisuudet olivat suurempia vuosina 1969 - 1979 
kuin myöhemmin. JälkimmäiseJlä tarkastelujaksol
la pitoisuudet vähenivät ja vaihteluväli pieneni . Nit
raatilla on merkittävä positiivinen korrelaatio Mg:n 
kanssaja merkittävä negatiivinen korrelaatio S04:n, 
HC03:n, Si02:n ja K:n kanssa (taulukko 18). Nit
riittipitoisuus kohosi määritysrajan yläpuolelle seit
semässä näytteessä (kuva 52d). Vuoden 1978 maa
liskuussa pitoisuus oli poikkeuksellisen suuri. Kai
vovesi oli jäässä, ja o losuhteet olivat muuttuneet 
pelkistävään suuntaan. Ammoniumpitoisuudet oli
vat melko suuria, mutta LKH:n asettama talousve
den laatutavoite (0 ,5 mg/I) ylittyi vain muutaman 
kerran (kuva 52e). Vuoden 1976 syksyllä ammo
nium- ja fosfaattipitoisuudet olivat suuret. Ammo
niumilla on merkittävä positiivinen korrelaatio säh
könjohtavuuden , HCO:\ :n, Ca:n , K:n, PO.:n ja Fe:n 
kanssa. Fosfaattipitoisuudet olivat vuosina 1969 -
79 suurempia kuin jälkimmäisellä tarkastelujaksol
la (kuva 52t). Fosfaatilla on merkittävä positiivinen 
korrelaatio pH:n , KMn04-1uvun, väriluvun, NH4:n 
ja Fe:n kanssa. Piihappopitoisuudet vaihtelivat pal
jon, mutta aikasarjan Iyhyyden vuoksi vuotuista pi
toisuusrytmiä on vaikea nähdä. Pienimmillään pi
toisuudet olivat tammikuussa 1989 sekä heinäkuus
sa 1989 ja 1990 (kuva 53a). 

Rauta , mangaani , sinkki , kupari , nikkeli , Iyl}y, 
kadmium , kromi , koboltti , alumiini ja radon 

Rautapitoisuuden perustaso on matala (kuva 
53b) , mutta ajoittain pitoisuus kasvoi yli LKH:n laa-
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tutavoitteen (0,2 mg/I). Fe-pitoisuuden lisääntyes
sä suurenivat usein myös Mn-, Cu- ja AI-pitoisuu
det. Rautapitoisuudella on merkittävä positiivinen 
korrelaatio HC03:n , Ca:n, NH. :n ja PO. :n kanssa. 
Mangaanipitoisuudet olivat yleensä alle määritys
rajan (0,02 mg/I) . Pitoislludet ylittivät määritysra
jan vain viisi kertaa. Kaivoveden sinkkipitoisuudet 
vaihtelivat jonkin verran , ja suuret pitoisuudet oli
vat usein talvinäytteissä (kuva 53c). Sinkkipitoisuu
della on merkittävä positiivinen korrelaatio ClI:n 
kanssa. Kuparipitoisuudet olivat pieniä (kuva 53d). 
Nikkelipitoisuudet olivat pieniä yhtä näytettä lu
kuun ottamatta (kuva 53e). Vuoden 1979 maalis
kuussa i-pitoisuus oli suuri ja samanaikaisesti 
myös Pb-, Zn-, Cu- sekä Cd-pitoisuudet olivat li
sääntyneet. SUlIrten pitoisuuksien syynä on Ruttner
näytteenotin. Lyijy- ja kadmiumpitoisuudet olivat 
alle määritysrajan tai aivan sen tuntumassa muul
loin paitsi vuoden 1979 maaliskuussa. Kromi- ja 
koboittipitoislilidet ylittävät muutamia kertoja mää
ritysrajan (0,5 /-lg/I) . Alumiinipitoisuudet ja ni iden 
vaihtelut olivat pieniä (kuva 53f). Alumiinilla on 
merkittävä positiivinen korrelaatio KMnO. -luvun, 
väriluvun ja Mg:n kanssa ja merkittävä negatiivi
nen korrelaatio lämpötilan kanssa (taulukko 18). 
Radonpitoisuudet vaihtelivat paljon (kuva 54). Ne 
seurasivat pohjaveden virtauksen vaihtelua. Korkeat 
Rn-pitoisuudet olivat touko- ja heinäkllun näytteis
sä ja pienet pitoisulldet marras-, tammi- ja maalis
kUlIssa . 

Seurantakohde 9, moreenialueen kuilukaivo 

Veden yleiskul'Q 

Seurantakohde 9 on mäenrinteessä pihapiirissä 
oleva 3,3 metrin syvyinen betonirenkainen kuilll
kaivo. Valuma-alueen kallioperää peittää vain ohut 
moreenikerros. Maatalous kuormittaa suuresti pien
tä valuma-aluetta, mikä seikka on heikentänyt poh
javeden laatua ratkaisevasti. Veden laatlltiedot on 
esitetty taulukossa 19. Vesi on vähähappista, ja se 
sisältää runsaasti CO2:a. Veden kokonaissuolapitoi
suus on suuri , ja se lisääntyi koko tutkimuksen ajan. 
Sitä kasvattivat kaikki pääkomponenttipitoisuudet. 
pH-arvot laskivat vuosien 1976 - 90 aikana. Useat 
pitoisuudet ylittävät lääkintöhallituksen (LKH) ta
lousvedelle asettamat laatuvaatimuk et sekä -tavoit
teet (lääkintöhallitus 1990). 

Sähkönjohtavuus , pH, liuennut happi , hiilidioksidi 
ja lämpötila 

Kaivoveden sähkönjohtavuusarvot olivat suuria 
ja kasvoivat koko tutkimuksen ajan (kuva 55a). 
Sähkönjohtavuudella on merkittävä positiivinen 
korrelaatio kaikkien pääkomponenttien (S04' CI, 
HCO" Ca, Mg, Na), K:n, Si02:n, CO2:n (talilukko 
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Kuva 54. Pohjaveden radonpitoi slills seurantakohteessa 8. 
Fig. 54 . Th e concelllralioll of radon of grOlllldwaler all17oni
loring sile 8 . 

20), H. :n, Mn:n ja Co:n kanssa sekä merkittävä 
negatiivinen korrelaatio pH:n kanssa. pH-arvot oli
vat vakaita vuoteen 1976 asti, jonka jälkeen ne las
kivat (kuva 55b). pH:lla on merkittävä negatiivinen 
korrelaatio sähkönjohtavuuden , HCO, :n , Ca:n , 
Mg:n , Na:n ja K:n kanssa (tallillkko 20) sekä posi
tiivinen korrelaatio P04:n ja Fe:n kanssa. Kaivove
den happipitoisLlLlS on pieni ja vesi oli usein lähes 
hapetonta (kuva 55c). Veden hiilidioksidipitoisLlLlS 
ja sen vaihtelut olivat sLluria (kuva 55d). CO2-pi
toisuudella on merkittävä positiivinen korrelaatio 
sähkönjohtavuuden, HC03:n, Ca:n , Mg:n, Na:n, 
K:n, KMn04-llIvun (taulukko 20) , NH4:n, Mn:n ja 
Co:n kanssa sekä merkittävä negatiivinen korrelaa
tio NO):n kanssa. Lämpötila vaihteli paljon, ja vaih
telllväli kasvoi jälkimmäisellä tutkimusjaksolla vuo
sien 1980 - 90 aikana (kuva 55e). 

Bikarhonaatti , kloridi , sulfaatti , kalsium , 
magnesium , natrium ja kalium 

Veden bikarbonaattipitoisuus on suuri, mediaani 
oli 2 ,5-kertainen vertailuaineiston mediaaniin ver
rattuna ja pitoisuus lisääntyi koko tutkimuksen ajan 
(kuva 55f). Vesi puskuroitllu lisääntyneiden katio
nimäärien takia. HCO)-pitoisuudella on merkittävä 
positiivinen korrelaatio CO2:n, sähkönjohtavuuden, 
Cl:n , Ca:n, Mg:n, Na:n, K:n (talilukko 20), Co:n, 
Mn:n ja NH4:n kanssa sekä negatiivinen korrelaa
tio pH:n kanssa. Kloridipitoisuuden mediaani on 
lähes kolminkertainen vertailuaineiston mediaaniin 
nähden (kuva 56a). Viime vuosien aikana CI-pitoi
suudet ovat olleet erityisen suuria. Kloridilla on 
merkittävä positiivinen korrelaatio sähkönjohtavull
den , HC03:n, Ca:n , Mg:n, Na:n , K:n (taulukko 20), 
Mn:n ja Co:n kanssa. Sulfaattipitoisulis on suuri, ja 
mediaani on lähes kaksinkertainen vertailuaineiston 
mediaaniin verrattuna (kuva 56b). Pitoisuus lisään
tyi koko tutkimuksen ajan. Syksyllä 1976 kai von 
vesi oli pelkistyneessä tilassa lähes hapeton, ja S04-' 
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Taulukko 19. M o reeni a illeell a p iha piiri ssä o levan kuilli kaivon (seurantakohde 9) veden ana lyys itli losten tun nlls lukuja. Verta ilu-
aineis to na Ete lä-S lIomen moreenial ueiden kui luka ivovedet. 
Table 19. Paral1lelers of Ihe waler allalrses f or adlig weil Oll a farm in a lill area (l1Ioll ilorillg sile 9). D IIg weil walers of li ll 
areas ill SOli Illern Finland as reference. 

min - med - m ax - Ikm - määr i- määr itysrajan verta ilu - verta ilu-
r itys - a li ttav ie n a ine isto ai ne isto 
raja - määritysten med - Ikm -

%-OS LILI S -

l1Iin . l1Ied. l1Iax . /lllmber a/lalylical o/c- rallle of l1Ialerial nWlerial 
ofsamples deleClion sampIes wilh fo r for 

lel'el ( Ollcel1lnllion referens referens 
lower Ihan Ihe med. IIl1l11ber 

allalwical ofsal1lples 
d,,'eCliol1 lel'el 

Sähkönjohtavuus mS/m,25°C lab. - 24.9 42 ,7 66,3 11 4 17,5 1054 
Eleclrical condllClil'itl' lab. 
Sähkönjohtavuus mS/m,25°C 
ken ttä -iield 45 ,1 54,5 6 1.1 56 2 1,1 1075 
pH lab. - lab. 5,7 6,2 6.8 11 4 6.1 88 

kenttä - field 5,7 6. 1 7,4 73 6,3 1064 
0 ,% 3,8 2 1,4 73,3 8 1 6 1 10 11 
CO , mg/l 80 150 260 70 40,0 108 1 
Läm pötila °C - lemperalllre 0,0 5,3 14,2 89 7,6 108 1 
HC03 mg/ l 73.2 11 9,6 237 .9 11 3 47 ,6 1052 
C I - - 17.6 32,4 78,0 Ll 5 1,0 8,6 1052 
SO. -"- 25.0 35 ,0 62,0 100 1,0 18,6 1049 
Ca -"- 23 ,2 46,0 65.4 11 5 0,5 17,3 105 1 
Mg - "- 6,3 12,7 18.0 1L 4 0,05 3,5 105 1 

a -"- 3,7 12,5 16,0 115 0.5 7,2 1052 
K " 1,0 16,0 25 ,0 11 5 0.5 4,3 105 1 
KMnO.- Iuk u mg/l - 1,0 8,7 12,0 55 9,2 1052 
KMnO.- llIlIllber 
Väriluku Pt mg/l - 5 5 15 55 5 10 1047 
colollr nllmber 
NO, mg/l 0,1 34,7 120,0 114 6,4 1039 
NO, - "- <0,0 1 <0,0 1 2,5 54 0,0 1 78 0 
N H. - "- 0.07 0,32 2,5 100 0,02 I 0 
PO. /J g/I <5,0 <5,0 125 ,0 102 5,0 93 0 
S iO, mg/l 15,3 15,9 16,4 12 1,0 13,5 1055 
Fe -"- <0,05 <0,05 7, 14 11 5 0,05 62 0,07 105 1 
M n -"- <0,02 0,28 1,16 11 5 0,02 10 0,02 105 1 
Z n /Jg/I <20,0 30,0 120,0 77 20,0 17 40,0 105 1 
C u -"- 1,5 9,0 22,5 77 0,5 5,0 105 1 

i - - 0,6 2,9 50,0 77 0,5 2.0 1037 
Pb -"- <0,5 <0.5 50.0 77 0.5 58 1,0 77 
Cd -"- <0, 1 0,5 1,4 72 0, 1 2 1* 0,5 1054 
C r -"- <0,5 <0,5 2,5 39 0,5 76 0,5 283 
Co -"- <0,5 4,5 15,9 39 0,5 3 0,5 283 
A I - "- 4,0 10,8 20,0 28 1,0 4 1,1 58 
Rn Bq/l 18 130 160 14 I 15 70 

* %- Iuku o n laske ttu a lemma n a laraj a n mukaan -
* %- l'allle is calcillaled according 10 Ih e lower analylical deleClio /l level. 

NH4-, P04-, N02- , Fe- ja Mn-pito isuudet kasvoivat 
tode ll a suuriksi (ks. 0 3)' Sulfaatilla on merkittävä 
positiivinen korre laatio sähkönjohtav uuden, Ca:n , 
Mg:n , Na :n, K:n (taulukko 20) ja P04:n kanssa. 

Kalsiumpitoisuus on suuri , ja mediaani on lähes 
kolminkertainen vertailuaine iston medi aaniin näh
den (ku va 56c). Kalsiumill a on merkittävä positii
vinen korrelaatio sähkönjohtav uuden, CO2:n, Cl :n, 
S04: n, HC03:n, Mg: n, Na :n, K:n, NH4:n (taulukko 
20) , Mn :n ja Co: n kanssa sekä merkittävä negatii 
v inen korre laatio pH:n kan ssa . Magnesiumpitoisuus 

on suuri , mediaani on 3,6-kertainen vertailuaineis
ton medi aaniin nähden j a aineistossa on nou seva 
trendi (ku va 56d). Magnes iumilla on hyvin saman
laiset korrelaatiot kuin Ca:lla (taulukko 20). Nat
riumpitoisuus on suuri ja pitoisuudet kasvoivat koko 
tutkimuksen ajan (kuva 56e). Toukokuussa 1978 
Na- ja K-pitoi suudet olivat poikkeuksellisen pienet. 
Poikkeukselliset arvot vo ivat liittyä kaivon raken
teen muuttamiseen. Natriumill a on merkittävä po
sitiivinen korrelaatio sähkönjohtavuuden ja kaikki
en pääkomponenttien sekä K:n kanssa ja merkittä-
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Taulukko 20. Seurantakohde 9:n pohjaveden korrelaatiomatriisi. Lihavoitujen arvojen merkitsevyystaso (P) = <0.0 I. 
Tahle 20. Correlatiol1 matrixfor the grolll1dwater at monitorillg site 9. The lel 'el of significallce of the )'ailles in hold (P) = <0.01. 

12H HCO, Ca Mg Na K 0 , 

I. pH 
2. HCO, -.37 
3. Ca - .35 .82 
4. Mg -.38 .68 .65 
5. Na -.38 .58 .69 .62 
6. K -.52 .76 .75 .69 .77 
7. NO, - . 19 -. 19 .04 .19 .16 .07 
8. SO. - .25 .28 .40 .48 .45 .43 .14 
9. CI - . 14 .41 .62 .53 .44 .42 . 11 
10. sj .11 -.40 .79 .80 .77 .71 .80 .16 
11 . AI .20 - .25 - .27 - .38 .00 - .42 .14 
12. väri 21 .08 .17 .00 - .1 7 - .07 .06 - .17 
13. KMnO} 1 . 14 .36 .3 1 .27 .1 2 .24 - .1 9 
14. tOC - .21 .14 .00 .03 .09 .25 .04 
15 . CO2 - .30 .73 .63 .52 .35 .48 -.61 
16.Si02 .50 .38 .69 .51 .37 .45 - .47 

I1 sähkönjohtav uus - electrical condllctil'ity 
21 väri luku - colollr 
'I KMnO.-Iuku - KMn0-l-nllmher 

vä negatiivinen korrelaatio pH:n kanssa (taulukko 
20). Kaliumpitoisuuden mediaani on lähes ne linker
tainen vertailuaineiston mediaaniin verrattuna (kuva 
56f). Kaliumpitoisuus kasvoi tutkimuksen aikana 
paljon. Kaliumilla on merkittävä positiivinen kor
relaatio sähkönjohtavuuden , pääkomponenuien 
(taulukko 20), NH4:n Mn:n, Co:n ja CO2:n kanssa 
sekä merkittävä negatiivinen korrelaatio pH:n kans
sa. 

KMnOr luku , väriluku , nitraatti, nitriitti, 
ammonium,fosfaatti ja piidioksidi 

Veden KMnO.- j a väriluku ovat pieni ä (kuva 
57a). itraattipitoisuus on suuri , ja mediaani on yli 
viisinkertainen vertailuaineiston mediaaniin verrat
tuna (kuva 57b) . Pitoisuu s on lähes koko ajan o llut 
suurempi kuin LKH:n asettama talousveden laatu
vaatimus (25 mg/I). Vuosien 1980 - 90 aikana pi
toi suudet hieman pienenivät. Kesäll ä 1975 nitraat
tipitoisuus oli poikkeuksellisen suuri , mUtta veden 
tilasta ei kuitenkaan saa selkeää kuvaa pienen ana
Iyysivalikoiman vuoksi. Kesällä 1976 kaivon ve
denpinta oli laskenut runsaasti, ja syksyllä ja talvel
la vesi jäätyi useamman kerran. Näiden muutosten 
johdosta vesi oli välillä pelkistyneessä tilassa, 0 2-
pitoisuus oli lähellä noll aa, typpi oli nitriittinä ja 
ammoniumina, Fe-pitoisuus oli yli 7 mg/l ja PO.
pitoisuu s 125 j..lg/l (vrt. S04)' Nitraatin korrelaatiot 
ovat poikkeuksellisia, ja merkittävä positiivinen 
korrelaatio on vain Co:n ja CO2:n kanssa. Itmttl
pitoi suus on suuri , ja kaksi kertaa se oli erityisen 
suuri (kuva 57c). Pitoisuus oli usein suurempi kuin 
LKH:n talousveden laatuvaatimusten raja 0,1 mg/I. 
Nitriitillä on merkittävä positiivinen korrelaatio 

SO. CI sj. AI vär i KMnO. tOC CO2 Si02 

. 16 

.46 .48 
-. 16 - .28 -.39 

.01 - . 11 .20 .33 

.09 .14 .27 - .19 - .02 

.04 - .11 . 10 - .21 - .03 .27 

.29 .19 .54 - . 11 .07 .39 - .03 
- .2 1 .46 .75 .20 .34 - .3 1 .45 

PO.:n kanssa. Ammoniumpitoisuus on suuri (kuva 
57d). Suurin osa arvoista oli suurempia kuin , LKH:n 
talousveden laatuvaatimusten raja (0,5 mg/I). Am
moniumilla on merkittävä positiivinen korrelaatio 
sähkönjohtav uuden , HCO):n, Ca:n , K :n, Mn:n j a 
CO2:n kan ssa. Fosfaattipitoisuus ylitti muutamia 
kertoja määritysrajan , ja kerran pitoisuu s oli pelkis
tymisen takia erittäin suuri (kuva 57e). Piihappopi
toisuus on pohjavedelle ominaisella tasolla, ja vaih
te Iuväli on pieni (kuva 57f). 

Rauta , mangaani, sinkki, kupari, nikkeli , Iy ijy , 
kadmium , kromi, koboltti , alumiini ja radon 

Rautapitoi suus ylitti määritysrajan usein vuosi
na 1969 - 79 , mutta oli sen jälkeen lähes koko ajan 
määritysrajan alapuolella (kuva 58a). Vuoden 1976 
syksyllä Fe-pitoisuus oli suuri (vrt. NO) ja S04)' 
Mangaanipitoisuus on suuri , ja mediaani on 14-ker
tainen vertailuaineiston mediaaniin verrattuna (kuva 
58b). Pitoisuus on lähes koko ajan ollut suurempi 
kuin LKH :n talousveden laatutavoite (0, 1 mg/I ). 
Mangaanipitoi suudella on merkittävä positiivinen 
korrelaatio sähkönjohtavuuden , Cl :n, HCO):n, Ca:n, 
Mg:n, K:n , NH4:n, Co:n ja CO2:n kanssa. Sinkki-, 
kupari- ja nikkelipitoisLludet ovat hieman kasvaneet 
(kuvat 58c-e). Lyijy- ja kadmiumpitoisuudet olivat 
pieniä j a usein alle määritys rajan (kuvat 58f-59a). 
Maaliskuussa 1979 Pb-ja Cd-pitoi suudet olivat 
poikkeukse llisen suuret (50 j..lg/l). Samassa näyt
teessä myös Cu- ja i-pitoi suudet olivat lisäänty
neet. Suurten pitoi suuksien syynä on Ruttner-näyt
teenotin. Kromipitoisuus oli lähellä määritysrajaa 
muulloin paitsi talvella ja keväällä 1984 ja 1985 , 
jolloin pitoisuudet olivat poikkeukse llisen suuria 
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Kuva 55 a- f. Pohjavede n sä hkönjohlavulIS (a). pH (b), liuennut happi (c). hiilidi oks iclipitoisuus (cl). lämpöti la (e) ja bikarbo
naattipitoi sllus (f) se llrantakohteessa 9. 

Fig. 55 a-f Elecfrical eOndIlCli\'if." (a), pH (h ), dissofl'ed oxygell (e) , fh e eOlleen/ra/iOIl 0/ earhon dioxide (d ), fel1lpera/llre (e) 
and fhe coneenfrafioll o/bicarhonafe (ji o/grollndwater afl1loniforillg sife 9. 
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Kuva 56 a-f. Pohj aveden kl oridi - (a), sulfaatti - (b), kalsium- (c), magnes ium- (d), natrium- (e) , ja kaliumpitoi suus (f) seuranta
kohteessa 9. 
Fig . 56 a- f COl1cen lraliol1s of chloride (a) , slIlphale (b) , calcillm (c) , magnesium (d), sodillm (e) e/l1d porassillm (f) ofgrollnd
waler al mOllilorillg sire 9. 
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Kuva 57 a- f. Pohjaveden kaliulllperlllanganaattiluku (a), nitraatti- (b), nitriitti- (c), alllllloni ulll - (e), fosfaatti- (e) ja piihappopi
toi suus (f) seurantakohteessa 9, 
Fig. 57 a-I PO!assium permanganate nUn/her (a), and the concentrations ofnitrate (h). nilrile (ci , ammonium (d), phosphorus 
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Kuva 58 a-f. Pohjaveden rauta- (a), mangaani- (b), sinkki- (e), kupari- (d), nikke li- (e) ja Iyijypi to isuus (f) seurantakohteessa 9, 
Fig. 58 a-f. Concentrations ofi/'On (a) , manganese (b) , :inc (c ), copper (d) , nickel (e) and lead (j) ofgroundwater at monitor
i/lg site 9. 
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Kuva 59 a-d. Pohjaveden kadmium- (a) , kromi- (b), koboltti- (c) ja radonpitoisuus (d) seurantakohteessa 9. 
Fig. 59 a- d. COllcenlralions ofcadmium (a) , chromium (b), coba!, (c) , and radon (cl) ofgroundwaler al mOlliloring sile 9. 

(kuva 59b). Samanaikaisesti eivät muut raskasme
tallipitoisuudet olleet lisääntyneet. KoboLttipitoisuus 
oli suuri (kuva 59c), ja sillä on merkittävä posi
tllvlnen korrelaatio sähkönjohtavuuden , CI:n , 
HC03:n, Ca:n , Mg:n, K :n, Mn :n ja CO2:n kanssa 
sekä merkittävä negatiivinen korrelaatio N03:n 

kanssa. Alumiinipitoisuudet ja ni iden vaihtelut oli
vat pieniä. Radonpitoisuudet ja niiden vaihtelut oli
vat sitä vastoin suuria (kuva 59d). Vuosien 1989 ja 
1990 lokakuussa sekä vuoden 1991 maali skuussa 
pitoisuudet olivat pien iä. Radonilla on merkittävä 
positiivinen korrelaatio CO2:n kanssa. 

AINEISTON TILASTOLLINEN KÄSITTELY 

Yleistä 

Erilaisilla tilastotieteellisillä menetelmillä selvi
tettiin seurantakohteiden pohjavedessä tutkimuksen 
aikana tapahtuneita muutoksia ja niiden riippuvuuk
sia ja etsittiin yhteisiä ja yksittäisiä tekijöitä , jotka 
vaikuttavat pohjaveden geokemiallisiin muutoksiin 
eri maalajeissa. Seurantakohteet 4 ja 9 jäteti in vä
hälle huomiolle, koska kumpikaan paikka ei oie 

edustava pohjaveden tutkimuskohde. Kohde 4 on 
pieni harjuLampi, joka saa vesitäydennystä pohja
vedestä, mutta jonka veden kemiaa säätelevät pin
taveden reaktiot. Kohde 9 edustaa maatalouden 
kuormittamaa va luma-aluetta, jossa pääasiassa maa
talouden päästöt säätelevät veden kemiallisia reak
tioita. 
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Korrelaatiot ja hajontakuvat 

Kun korrelaatiomatriiseja tarkastellaan, havaitaan 
eri seurantakohteiden aineistoissa selkeitä yhteisiä 
piirteitä (taulukot 4, 6,8, 10, 12, 14, 16, 18 ja 20). 
pH:lla ja S04-pitoisuudella sekä sähkönjohtavuudel
la on merkittävä negatiivinen korrelaatio se uran ta
kohteissa 2, 4, 5, 6 ja 7. Seurantakohteessa 1 on 
pH:lla sähkönjohtavuuden lisäksi merkittävä nega
tiivinen korrelaatio N03-pitoisuuden kanssa. Useis
sa kohteissa (2, 6, 7 ja 8) on myös CO2-pitoisuu
della ja pH:lIa merkittävä negatiivinen korrelaatio. 
HCO,-pitoisuudella ja pH:lla on merkittävä positii
vinen korrelaatio kohteissa I , 3, 4, 5, 7 ja 8. Sade
veden pH:lla on merkittävä negatiivinen korrelaa
tio sadeveden N03-pitoisuuden ja sähkönjohtavuu
den kanssa sekä merkittävä positiivinen korrelaatio 
Mg-, K- ja Ca-pitoisuuksien kanssa (taulukko 2). 

Eri seurantakohteiden sähkönjohtavuudella on 

merkittävä positiivinen korrelaatio usean ionin 
kanssa, mutta suurimmat korrelaatiokertoimen ar
vot ovat seuraavilla ioneilla: S04:n kanssa kohteis
sa 2, 5 ja 9 sekä eri kationien (Ca, Mg, Na) kanssa 
kohteissa 3, 4, 6, 7 ja 8. Sadeveden sähkönjohta
vuudella on merkittävä positiivinen korrelaatio S04-
ja NO,-pitoisuuksien kanssa. Useassa seurantakoh
teessa, erityisesti moreenialueilla, oli sähkönjohta
vuudella ja Ca-pitoisuudella merkittävä positiivinen 
korrelaatio. Kuvassa 60 on esitetty sähkönjohtavuu
den ja Ca-pitoisuuden sirontakuvat eri seurantakoh
tei ssa. 

Kuvassa 61 on esitetty HCOr pitoisuuden ja 
emäskationien (Mg+Ca) riippuvuu s eri seuranta
kohtei ssa. Kohteissa 3, 6, 7 ja 8 on selvä lineaari
nen riippuvuus . 

Regressioanalyysi 

Aineisto on käsitelty valikoivalla regressio
analyysillä stepwise- menetelmällä (SPSS-X User's 
Guide, 1988). Aineistosta valittiin se litettäviksi 
muuttujiksi pH ja sähkönjohtavuus. Menetelmällä 
etsitään lineaarisen vaihtelun selitystä. 10kainen 
seurantakohde on käsitelty erikseen. Aineistojen 
soveltuvuus regressioanalyysiin tes tattiin tutkimal
la muuttujien normaalisuutta. Te tien perusteella eri 
seurantakohteiden aineistot soveltuvat regressio
analyysiin erilailla. Aineistot, joissa selitettävänä 
muuttujana oli sähkönjohtavuusarvot soveltuivat 
seurantakohteiden 4 ja 8 aineistot erinomaisesti ana-

lyysiin. Kohteiden I, 2, 3, 7 ja 9 aineistot soveltui
vat analyysiin hyvin. Seurantakohteiden 5 ja 6 ai
neistot soveltuivat huonosti. Aineistot, joissa seli
tettävänä muuttujana oli pH, soveltuivat analyysiin 
yleisesti huonommin, mutta kohteet 1, 3 ja 4 sovel
tuivat testin perusteella kuitenkin hyvin. Regressio
analyysi tehtiin edellä kuvatuista puutteista huoli
matta koko aineistosta. Regressioanalyysissä pohja
veden pitoisuuksia käsiteltiin laatuyksikköinä mg/I. 
Selitysprosentit on esitetty taulukoissa 21 - 24. 
Käsiteltävä aineisto rajattiin vuoden 1980 lokakuus
ta vuoden 1990 marraskuuhun , koska KMn04- ja 

Taulukko 2 1. Hiekka-alueiden seurantakohte iden regress ioanalyysi, jossa selitettävänä muuttuj ana on pH ja selitysas te on pro
sentteina. 
Tahle 21 . Regressiol1 analysis for rhe moniroring sires in sand areas wirh pH as rhe explanarory variable and rhe coejficienr of 
dererminarion in per cenr. 

Seuranta- Seuranta- Seuranta- Seuranta-
kohde 1 kohde 2 kohde 3 kohde 4 

HC03 20,8 HC03 44, 1 HC03 43,3 SO. 17 ,8 
N03 13.6 Ca 7,8 CO2 9, 1 
K 5,4 

Taulukko 22. Moreenialueiden seurantakohte iden regressioanalyysi , jossa selitettävänä muuttujana on pH ja se litysas te on pro
sentte ina. 
TaIJle 22. Regression analysis for rhe mOl1iroring sires in rill areas wirh pH as rhe explanarory variable and rhe coejficiel1l of 
derermil1arion in per cenr. 

Seuranta
kohde 5 

2 1,4 
14,3 

Seuranta
kohde 6 

CO2 24,4 
HC03 7,8 
sj/ec 6, 1 

sj/ec = sähkönj ohtavuu s - elecrric conducriviry 
t = lämpötil a - remperarure 

Seuranta
kohde 7 

CO, 52 ,5 
HC03 15,2 

Seuranta
kohde 8 

K 48 ,3 
HC03 7,5 
t 7,5 

Seuranta
kohde 9 
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Kuva 60. Sähkönjohtavuuden ja kalsiumpitoi suuden suhde er i seurantakohte iden pohjavedessii . 
Fig. 60. The ra lio 0/ electrieal conductil 'il), 10 Ih e calcium concenlralioll 0/ groundl1'ater al l'arious mOlliloring siles. 
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Ku va 61 . Magnes ium - ja kal s iumpito isuuden summan suhde bikabonaattipito isuuteen e ri seurantakohte iden pohj avedessä . 
Fig . 61 . The Mg+CaIHCO I rario in groundwarer at various monitoring sites. 
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Taulukko 23. Hiekka-a lueiden seurantakohteiden regressioanalyysi, jossa selitettävänä mUl.lttujana on sähkönjohtavuus ja se li 
tysas te on prosentteina. 
Table 23. Regression allalY.I' isj(H Ihe moniloring siles in salld areas wilh electrical COlldllCll l'ily as Ihe e.rplalla!ory l'ariable alld 
Ihe coejjrc ienr 0/ delerl11inalion ill per celll . 

Seuranta- Seuranta- Seuranta- Seuranta-
kohde I kohde 2 kohde 3 kohde 4 

NO, 50,3 KMnO. 25,7 Ca 59,7 t 37,7 
Ca 5,6 pH 8,7 NO, 18,8 pH 11 ,0 

K 5,5 CI 10,9 
Na 3,4 

Taulukko 24. Moreenialueiden se urantakohteiden regressioanalyysi, jossa selitettävänä muuttujana on sähkönjohtavul.l s ja seli 
ty sasle on prosenlleina . 
Table 24. Regressioll allalvsis/or Ihe l11onilOrillg sires ill lill areas wilh eleclrical condllclil 'ily as Ihe explanalory l'ariable and 
Ihe coejjrciellr 0/ delermillalion in per cel1l . 

Seuranta- Seuranta- Seuranta- Seuranla- Seuranta-
kohde 5 kohde 6 kohde 7 

NO, 56,5 Ca 58,8 Ca 
Ca 15,0 NO} 9,4 Na 

Na, 3,0 pH 

väriluvun määritys aloitettiin vasta lokakuussa 1980 
ja CO2:n sekä IämpötiIan määritys vuonna 1978. 

Hiekka-alueilla pH:n lineaarista muutosta selit
tää parhaiten HC03-pitoisuuden muuttuminen (20,8 
- 44, I %), eli maaperän ja pohjaveden puskuriky
ky on hiekka-aIueiIla tärkein happamuuden sääteIi
jä. Seurantakohde 4 (Vähäjärvi) poikkeaa muista 
hiekka-alueiden kohteista sii nä , että pH:n muutos
ta selittää parhaiten SO. -pitoisuuden muuttuminen. 
Seurantakohteessa 1, Iähes luonnontilaisen valuma
alueen lähdevedessä, on 0 1-pitoisuuden muuttu
minen myös merkittävä pH:n muutoksia säätelevä 
tekijä, samoin kuin luonnontilaisen moreenialueen 
lähteen vedessä, kohteessa 5. Kun aineisto käsitel
tiin pääkationien ja pääanionien ekvivalentteina ja 
pH vetyionina, tuli myös magnesium merkittäväksi 
selittäjäksi kohteessa I (8 ,6 %) ja kohteessa 2 
(36,6 %). 

Moreenialueilla kohteissa 5, 6 ja 7 pH:n lineaa
risen muutoksen paras se Iittäjä on CO2-pitoisuuden 
muuttuminen (21,4 - 52,5 %). Myös HC03-pitoi
suuden muutos seIittää pH:n muuttumista merkit
tävästi (7,5 - 15,2 %) useissa kohteissa. Pintaveden 
vaikutukset säätelevät seurantakohteiden 8 ja 9 
pH:n muutoksia eniten. Aineiston käsitteIy ekviva
Ientteina toi ainoastaan kohteessa 7 li säselitykseks i 

kohde 8 kohde 9 

73 ,8 Ca 77,3 HC03 58,4 
5,6 SO. 3,4 NO, 7,5 
3,0 NO, 3.0 

K 2,4 
KMnO. 2,0 

suIfaatin seIitysprosentin 5,8. 
Regressiomallissa, jossa seIitettävänä muuttuja

na on sähkönjohtavuus, eroavat Iähdevedet selvästi 
kai vovesistä. Luonnon tiIaisten lähteiden (seuranta
kohteet 1 ja 5) veden sähkönjohtavuuden lineaaris
ta muutosta selittää parhaiten 0 3-pitoisuuden 
(50,3 - 56,5 %) muuttuminen . Pellon reunassa ole
vassa lähteessä (seurantakohde 2) muutosta seIittää 
parhaiten KMnO. -luvun muutos. Kaivovesissä (seu
rantakohteet 3, 6, 7 ja 8) sähkönjohtavuuden muu
tosta selittää parhaiten Ca-pitoisuuden muutos. Vä
häjärvi eroaa selvästi muista kohteista, sillä sähkön
johtavuuden muutoksia seIittää parhaiten Iämpöti
lan ja pH:n muutokset. Kohteessa 9 seIittää HC03-

pitoisuuden muuttuminen parhaiten sähkönjohta
vuuden muutosta. Aineiston käsitteIy ekvivaIenttei
na toi maIIiin kohteessa 3 magnesiumin lisäselittä
jäksi (68,9 %) ja kohteessa 2 aIkaIiteetin (7,7 %). 

Regressioanalyysituloksissa näkyi SO.:n osuus 
pH:n ja sähkönjohtavuuden muutosta selittävänä 
muuttujana yllättävän huonosti, vaikka korrelaatio
matriiseissa näkyi vahva riippuvuus. Ainoastaan 
Vähäjärven veden muutoksissa ja seurantakohteen 
8 veden muutoksissa oIi sulfaatti se littävänä tekijä
nä. 

Faktorianalyysi 

Faktorianalyysiä on käytetty aineiston muuttu
jien välisten riippuvuuksien kuvaamiseen ja muut
tujien ryhmittelyyn faktoreiksi eIi indekseiksi, jot
ka uutena yhdistelmämuuttujana paremmin kuvaa
vat veden laatumuutoksia. FaktorianaIyysi on tehty 

koko aineistosta sekä erikseen kustakin seuranta
kohteesta. MoIemmissa anaIyyseissä faktorit on ro
tatoitu Varimax-rotatoinnilla, jotta kunkin muuttu
jan faktorilataus saadaan sllureksi tai selvästi pie
neksi. 
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Kuva 62. Koko aineiston faktori I suhde faktori 2 seurantakohteitta in. umerot ovat seurantakohteiden numeroita. * = useampi 
havainlo. 
Fig. 62. Th e f aclOr l lf aclOr 2 ratio of the total material, hy monitoring site . Nllmhers ref er to the monitoring si/es. * = se\'eral 
ohsen 'ations. 

Taulukossa 25 on koko aineiston, lukuun otta
matta seurantakohteita 4 ja 9, faktorimatriisi. Ai
neisto on vuoden 1980 lokakuusta vuoden 1990 lop
puun , koska tältä ajalta on määritetty sekä KMn04-
että väri1uku. pH-arvot on faktorianalyysissä käsi
telty vetyionina (H+). Kun koko aineisto käsitellään 
yhdessä, muuttujat ryhmittyvät faktoreihin niin, että 
faktoriin 1 ryhmittyy suurin osa muuttujista ja fak
toriin 2 KMn04-luku ja väriluku. Vetyioni on mo
lemmissa faktoreissa lähes samansuuruisella latauk
sella. Näin ei tarvittavaa hajontaa eri muuttujien vä
lilie saada muodostumaan. Koko aineiston faktorei
den suhde toisiinsa on esitetty seurantakohteittain, 
jotta selviäisi miten eri kohteet eroavat toisistaan. 
Kuvassa 62 erottuvat luonnontilaiset lähteet (koh
teet I ja 5) selvästi omaksi ryhmäkseen, mutta muu
ten kohteet eroavat vain vähän toisistaan. Seuran
takohteissa 3 ja 8 orgaanisen aineksen faktorin la
tausarvot ovat suurimpia. 

Seuraavassa vaiheessa käsiteltiin aineisto koko 
tutkimuksen ajalta ja muuttujiksi valittiin edellisen 
faktorianalyysin (taulukko 25) ensimmäisen fakto
rin tärkeimmät muuttujat: sähkönjohtavuus, H, 
HC03, S04' Cl, Ca, Na, K ja NO, . Mg jätettiin pois, 
koska vuosina 1969 - 80 käytetyllä menetelmällä 
saadut tulokset eivät oie täysin luotettavia. 

Taulukossa 26 on esitetty hiekka-alueiden seu
rantakohteiden faktorit ja taulukossa 27 moreenialu
eiden seurantakohteiden faktOl·it. Seurantakohtee
seen 8 muodostui neljä faktoria ja muihin kohtei
si in kolme. Ensimmäinen faktori, "yleisfaktori", sai 
useimmissa kohteissa suurimman Iatauksen sähkön
johtavuuden lisäksi nitraatista, kalsiumista tai nat-

riumista. Kohteissa 1,5 ja 6 ryhmittyi myös vetyio
ni positiivisella latauksella ensimmäiseen faktoriin. 
Kahdessa hiekka-alueen kohteessa muodostui fak
tori 2 "neutralointi- faktoriksi ", johon kuului Ca ja 
HC03. Kun vetyioni on tässä faktorissa, sillä on 
negatiivinen lataus. Kolmanteen faktorin kuului 
NO, ja S04' joilla oli vastakkaiset lataukset. Fakto
ria voisi sanoa "Iaskeuma- tai happamoitumis
faktoriksi". Moreenialueiden faktoreilla 2 ja 3 ei 
ollut yhtä selviä yhteisiä ominaisuuksia ku in hiek
ka-alueen kohteissa oli. 

Faktorianalyysin tulosten selkeyttämiseksi fakto
rit purettiin näytteenottoajan perusteella ja kunkin 

Taulukko 25. Koko aineiston , lukuunottamatta seurantakohteita 
4 ja 9, faktorimatriisi. 
Tahle 25. FaClor ma/rix of the whole material . excluding si/es 
4 and 9 . 

Muuttuja Faktori 1 Faktori 2 Kommunal iteetti 

H - .356 -.366 .261 
sj/ec .953 .096 .917 
SO. .515 .099 .275 
CI .660 - .018 .435 
HCO, .849 - .204 .764 
Ca .916 .195 .878 
Na .831 - .1 75 .721 
KMnO. .066 .920 .851 
väri .004 .892 .796 
t .239 - .454 .264 
CO2 .653 .224 .477 
NO, .153 .445 .221 
K .748 .075 .566 

sj/ec = sähkönjohtavuus - elec/ric COlldIlC/i\ 'ity 
t = lämpötila - temperature 
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Taulukko 26. Hiekka-a lueiden seurantakohteiden fak tOJ·it. I = faktorin lataus, 2 = fa ktorin kOllllllunaliteetti. 
Table 26. Facra rs jar the lIlonitoring sites in sand areas. I = Jactor load, 2 = JaclOr cOll1l1ui'wlity. 

Seurantakohde I Seurantakohde 2 Seurantakohde 3 
2 

Faktori 1 
2 2 

NO, .837 .793 Ca .866 .778 sj/ec .923 .856 sjlec .818 .727 CI .73 1 .598 CI .830 .752 H .733 .596 SO. .637 .799 Na .822 .767 HCo., - .42 1 .359 K .404 .503 Ca .806 .877 Na .413 .593 K .468 .305 
NO., .461 .924 

FaktOJ'i 2 
Ca .820 .68 1 HCo., .846 .77 1 H - .883 .8 12 
CI .8 17 .749 a .672 .463 HCo., .852 .830 
HCO, .404 .359 sjlec .630 .525 Ca .475 .877 

K .430 .503 

Faktori 3 
K .732 .578 H .780 .638 SO. .844 .926 
Na .648 .593 NO, - .7 11 .5 16 NO, - .842 .924 
SO. - .655 .482 SO. .56 1 .799 

Taulukko 27. Moreenialueiden seu rantakohteiden faktoril. I = fak torin lataus, 2 = faktorin kO'11lllunaliteetti 
Table 27. Factors JOI" the monitaring sites in ti// areas. I = Jactar load, 2 = Jactar coll1l11unality. 

Seurantakohde 5 Seurantakohde 6 Seurantakohde 7 Seurantakohde 8 

2 2 

Faktori I 
sjlec .730 .553 NO, .865 .880 
H .7 16 .6 14 sj/ec .852 .83 1 
CI .699 .596 Na .835 .879 
Ca .567 .399 H .773 .6 13 
SO. .5 10 .836 Ca .757 .928 
Na .466 .734 SO. .687 768 

Faktori 2 
K .886 .876 CI .883 .798 
SO. .72 1 .836 K .747 .649 
Na - .7 18 .734 SO. .509 .768 

Ca .428 .928 

Faktori 3 
HCo., .908 . 845 HCO, .98 1 .968 
NO, - .659 .482 Ca .412 .928 
K .300 .876 NO, - .360 .880 

Faktori 4 

seurantakohteen näy tekerralle laskettiin faktoripis
tem"vo, joka esitetään ajan funktiona (vrt. Ranta et 
a1. 1989). Faktorin painoarvon muuttuminen ajan ja 
seurantakohteen muiden faktoreiden suhteen (kuvat 
63 - 69) kertoo pohjavesien muuttumisesta enem
män kuin faktorimatrii s i. 

Kuvassa 63 on esitetty Kellol ähteen (seuranta
kohde I) ko lmen faktorin pa inoarvon muuttuminen 
vuosien 1976 - 90 aikana. Faktori 1 eli "y leisfak
tori" muodostuu nitraati sta , sähkönjohtavuudesta , 
vetyionista, negati i visesti latalltuneesta bikarbonaa
tista sekä natriumi sta (taulukko 26). Faktorin pai
noarvo on kasvanut koko tutkimllksen ajan . Fakto-

Ca 
HCO, 
sjlec 
H 

CI 
Na 
NO., 
sj/ec 

SO • 
K 
H 

0., 

.929 

.920 

.750 
- .605 

.893 

.880 

.700 

.469 

.894 

.686 

.6 " 
-.528 

2 

.936 

.892 

.864 

.768 

.816 

.838 

.77 1 

.864 

.8 18 

.627 

.768 

.771 

2 

sjlec .956 .926 
Ca .858 .877 
Na .801 .728 
SO. .717 .842 
HCO, .684 .892 
K .578 .7 17 

NO., - .944 .899 
K .564 .7 17 

H -.883 .840 
HCO, .504 .892 
SO. - .435 .842 

CI .961 .946 
SO. .308 .842 

rin 2 (kalsium, kloridi ., bikarbonaatti) painoarvo 
nOllsi vuoteen 1980 asti, mutta laski sen jälkeen. 
FaktOl"in 3 (kalium, natrium , sulfaatti, nitraatti) pai
noarvo laski hieman vuoteen 1988 asti, mutta nou
s i sen jälkeen. Faktori 1 se littää 29,7 %, faktori 2 
18,3 % ja faktOl"i 3 13 ,2 %, yhteensä 61,8 % fakto
rianalyysin muuttujien yhteisvaihtelusta. Vetyionin 
kommunaliteetti on .596 (taulukko 26), eli faktorit 
yhteensä selittävät 59,6 % vetyionin vaihtelusta. 
Sähkönjohtavuuden vaihtelusta faktorit selittävät 
72 ,7 %. Kuvissa 64 - 69 on esitetty muiden seuran
takohteiden faktoreiden painoarvojen kehitys tutki
muksen aikana. 

6 
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Kuva 63. Sellrantakohteen 1 kolmen faktorin (taulukko 26) painoarvon kehitys vuosien 1976 - 90 ai kana. Faktori I (NO), 
sähkönjohtavuus, H, HC03 negatiivisell a latallksella) selittää 29,7 %, faktori 2 (Ca, CI ja HCO) se littää 18,3 % ja faktori 3 
(K, Na ja SO. negatiivisella latauksella) se littää 13,2 % muuttlljien yhteisvaihtelusta. 
Fig. 63. The trend in the percentage oftotal variance ofthreefactors (Table 26)for monitoring site 1 du ring 1976 - 90. Factor 
1 (NOJ, electrical conductivity, H, HCO j with a negative loading) explains 29.7 %,factor 2 (Ca, Cl and HCO,) explains / 8.3 % 
and factor 3 (K, Na and 504 with a negative laading) explains / 3.2 % of the total variance in the variables. 
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KlIva 64. Sellrantakohteen 2 kolmen faktorin (taulukko 26) painoarvon kehitys vllosien 1972 - 90 aikana. Faktori 1 (Ca, CI , 
SO. ja K) selittää 29,9 %, faktori 2 (HCO), Na, sähkönjohtavulls j a K) selittää 19,5 % ja faktOl'i 3 (H, N03 negatiiviseJla va
raukseJla j a SO. ) selittää 12,8 % muuttujien yhteisvaihtelusta. 
Fig. 64. Th e trend in the percentage of total variance of threefactors (Table 26) for monitoring site 2 du ring 1972 - 90. Factar 
I (Ca, Cl, 50., and K) explains 29.9 %, fa ctor 2 (HCO. j , Na, electrical conductivity and K) explains 19.5 % andfactor 3 (H, 
NO; with a negative loading and 50.4 ) explains 12.8 % ofthe total variance in the variables. 
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Kuva 65. Seurantakohteen 3 kolmen faktorin (taulukko 26) painoarvon kehitys vuosien 1972 - 90 aikana. Faktori I (sähkön
johtavuus, Cl, Na, Ca, K ja NO) selittää 48 ,7%, faktOl'i 2 (H negatiivisella latauksella , HC03 ja Ca) selittää 16,5 % ja faktOl'i 3 
(SO. ja NO) negatiivisella latauksella) selittää 13,2 % muuttujien yhteisvaihtelusta, 
Fig. 65 . The Ire nd in Ih e percenlage oJ lolal variance oJ Ihree Jaclors (Table 26) Jor moniloring sile 3 during 1972 - 90 , Faclor 
1 (eleclrical conduclivilY, CI , Na , Ca , K and NO j ) explains 48.7 %,jaclor 2 (H wilh a negalive loading, HC01 and Ca ) explains 
16.5 % and Jaclor 3 (504 and NO j wilh a negalive loaeling) explains 13.2 % oJ Ihe lolal variance in Ihe variables . 
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Kuva 66, Seurantakohteen 5 kolmen faktorin (taulukko 27) painoarvon kehitys vuosien 1974 - 90 aikana. Faktori I (sähkön
johtavuus, H, CI , Ca, SO. ja Na) selittää 26,4 %, faktori 2 (K , SO. ja Na negatiivisella latauksella) selittää 22,3 % ja faktori 3 
(HCO), N03 negatiivi sella lataukse ll a ja K) selittää 17,3 % muuttujien yhteisvaihtelusta, 
Fig. 66. Th e Iren eI in Ihe percenlage oJ 10lal variance oJ Ihree Jaclors (TaiJle 27) Jor moniloring sile 5 eil/ring 1974 - 90 . Faclor 
I (e leclrical condllcli vilY, H. CI , Ca , SO. and Na ) explains 26.4 %,Jaclor 2 (K, SO. and Na wilh a negarive loading) explains 
22.3 % anelJaclor 3 (HCO j , NO j wilh a negalive loading anel K) explains 17,3 % oJlhe IOral variance in Ih e variables. 
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Kuva 67. Seurantakohteen 6 kolmen faktorin (taulukko 27) painoarvon kehitys vuosien J 972 - 90 aikana. Faktori I (NO), 
sähkönjohtavuus, Na, H, Ca ja SO.) selittää 56 % , faktor i 2 (CI, K, SO. ja Ca) selittää 15 , I % ja faktOl'i 3 (HC03, Ca ja NO) 
negatiivisella latauksella) selittää 10,2 % muuttujien yhteisvai htelusta. 
Fig. 67. The lrend in lhe pereenlGge oj 10lal \'arianee oj lhree jaelors (Table 27) jor 1110niloring sile 6 dllring 1972 - 90. FaClor 
1 (N0 3 , eleelrieal eondllelil'ilY, Na , H , Ca and SO.,) explains 56 %,faClor 2 (CI . K, SO., alld Ca) explains 15.1 % and jaelor 3 
(HCO" Ca and NO, wilh a negalil'e loading) explains 10.2 % oj lhe 10lalvarianee in lhe variables. 
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Kuva 68. Seurantakohteen 7 kolmen faktorin (tau lukko 27) painoarvon kehitys vuosien 1972 - 90 aikana. FaktOl'i I (Ca, HCO), 
sähkönjohtav uus ja H negatiivi sella latauksella) selittää 38,8 %, faktori 2 (C I, Na, NO, ja sähkönjohtavuus) selittää 25,9 % ja 
faktOl'i 3 (SO., K, H ja NO) negatiivisella latauksella) selittää J 6,8 % muuttujien yhteisvaihtelusta. 
Fig. 68. The lrene! in lhe percel1lage oj 101G1 \'ariance oj lhree jaelors (TaMe 27) jor 1110ni/Oring sile 7 dl/ring 1972 - 90. Faelor 
1 (Ca. HCO" eleclrical cOndIlCli\'ily and H with a negali\'e loading) explains 38.8 %./ac/Or 2(CI , Na, N0 3 and electrical con
dIlCli\·ity) explains 25.9 o/c andjaclOr 3 (SO.,. K , Hand NO, with a negati\'e loading) explains 16.8 % oj lhe IOIGI \'ariance in (he 
\'ariaMes. 
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Kuva 69. Seurantakohteen 8 neljän faktorin (taulukko 27) pa inoarvon kehitys vuosien 1972 - 90 aikana. Faktori 1 (sähkönjoh
tavuus, Ca, Na, S04, HC03 ja K) selittää 47 ,2 %, faktori 2 (N03 negatiivisella lataukse lla Ja K) se littää 14,7 %, faktOl'i 3 (H 
negatiivisella latauksella, HC03 ja S04 negatiivi sella latauksella) selittää 12,1 % ja faktori 4 (CI ja SO,,) selittää 11 ,2 % muuttu
jien yhteisvaihtelusta. 
Fig . 69. Th e trend in the percentage of tOlalvariance offourfactors (Table 27) f or 1110nitoring site 8 dl/ring /972 - 90. Factor 
1 (e lectrical condllctil'ity , Ca , Na , SO" HC0 3 and K) explains 47.2 % ,factor 2 (NO, with a negatil'e loading and K) explains 
14.7 %,factor 3 (H with a negative loading, HCO, and SO, with a negative loading ) explains /2 .1 % andfactor 4 (CI and S04) 
explains 11 .2 % of the total variance in the variables. 

TULOSTEN T ARKASTELU 

Muutokset seurantakohteiden pohjavedessä 

Kaikki pohjaveden seurantakohteet edustavat 
nopean kierron pohjavettä. Veden viipymä maape
rässä on lyhyt, muutamista kuukausista muutamiin 
vuosiin. Vedet täyttävät myös melko hyvin lääkin
töhallituksen talousvedelle asettamat laatutavoitteet 
ja -vaatimukset muisssa kuin seurantakohteessa 9, 
jossa vesi on maatalouden kuormituksen takia heik
kolaatuista. Eniten kohteiden veden laatua heiken
tää nliden matala pH, ja tavallisesti ohjearvon ala
raja 6,5 alittuu. Useimmiten suuria ainespitoisuuk
sia on ollut kohteessa 3, jossa on ylittynyt Fe-, Al-, 
N03-pitoisuuden sekä KMn04-1uvun alaraja. Koh
teessa 8 on ollut suuria N03-pitoisuuksia ja suuria 
KMn04-lukuja sekä kohteessa 6 usein suuria Fe-pi
toisuuksia. 

Kaikkien havaintopaikkojen yhteisenä ominai
suutena on tutkimuksen aikana oll ut pohjaveden 

pH:n aleneminen ja kokonaissuolapitoisuuden (säh
könjohtavuuden) lisää tyminen. Suomen maaperän 
pohjavedet ovat luontaisesti happamia (Lahermo 
1970, 1971 ja Lahermo et a1. 1990). Vuosina 1978 
- 1991 kootun GTK:n pohjavesiarkiston mukaan 
koko maan kuilukaivojen pH:n mediaaniarvo on 6,3 
(n = 4 988) ja lähdevesien pH:n mediaaniarvo on 
6,2 (n = 2 720) . Pohjavesi on hyvin hapanta, kun 
pH on alle 6 ja erittäin hapanta, kun pH on alle 5 
(lacks & Maxe 1984). Pohjaveden pH-arvot laski
vat lähes kaikissa seurantakohteissa 1980-luvun 
alun jälkeen ajoittain alle kuuden, kohteessa 8 muu
tamia kertoja jo 1970-luvulla. Vähäjärvessä pH las
ki kaksi kertaa alle viiden. Seurantakohteessa 1, 
Kukonharjun paksuissa hiekka- ja orakerrostumis
sa virtaavassa pohjavedessä oli selvästi korkeammat 
pH-arvot kuin muissa kohteissa. Kaikissa se uran ta-
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Kuva 70. Yksinkertaistettu kaavio maaperän rapautumisesta ja kationinvaihdosta. Tilanne, jossa las
keuman rikkidioksidipitoisuus on normaali , alkuperäinen tasapai notil a (Swedish Environmental Pro
tection Agency). 
Fig. 70. A simplijied scheme oj soil weathering and cation exchange. The primm'y equilihrium con
dirion. The sulphur dioxide concenrrarion in rhe deposirion is normal (Swedish Environmenral Pro
recrion Agency). 

kohteissa pH-arvot kuitenkin laskivat tutkimuksen 
aikana jyrkästi. Vetyionien määrä kymmenkertais
tui 10 - 15 vuoden aikana. 

Maaperän ja pohjaveden happamoitumisen aiheut
taa maaperään tuleva ylimäärä vetyioneja, joita ve
destä ja CO2:sta syntyvät HCOr ionit ja mineraali
aineksen rapautumistuotteet eivät ehdi neutraloida. 
H+ -ionit korvaavat maaperässä emäskationeja (Ca2+, 
Mg2+, Na+), jotka vapautuvat ja kulkeutuvat maa
perän alempiin osiin ja pohjavesiin. Kuvassa 70 on 
maaperässä tapahtuvien kemiallisten reaktioiden 
kaavio tasapainotilanteessa. Kuvassa 71 on tilanne, 
jo sa maaperään tulee ylimäärä vetyioneja ja sul
faatti-ioneja kasvavan rikkilaskeuman johdosta. 
Happamoituminen etenee usein niin , että pohjave
den pH nousee ensin hieman, mutta laskee pian, ja 
saman- aikaisesti HC03-, Ca-, Mg-, Na-, K- ja S04-
pitoisuudet alkavat kasvaa (Jacks & Knutsson 
1981 ). Kuvassa 72 maaperän happamoituminen on 
jo kehittynyt pitkälle, ja pohjaveteen vapautuu vety
ioneja sekä alumiinia. Laboratoriokokeissa on saa
tu samoja tuloksia sadetettaessa maanäytteitä hap
pamalla liuoksella. Tällöin maahiukkasista irtoaa 
ensin ravinteita (Ca, Mg, K) ja myöhemmin alumii
nia (Nissinen 1990). Lammin ja Kosken alueen seu
rantakohteet ovat pohjaveden happamoitumispro
sessin eri vaiheissa. Kaikkien kohteiden pH on las
kenut, mutta alkalisuus (HC03) eli veden kyky pus-

kuroitua on huonontunut merkittävästi vain hiekka
alueella pellon reunassa olevassa lähteessä ja ma
talassa kaivossa (kohteissa 2 ja 3). Kaivossa (koh
teessa 3) puskurikapasiteetti on heikentynyt vuodes
ta 1979 lähtien ja lähteessä (kohteessa 2) vuodesta 
1985 lähtien. 

Pohjaveden kal siumpitoisuus on kasvanut useis
sa kohteissa vuoteen 1980 asti, jonka jälkeen se on 
ollut vakaa tai se on vähentynyt kuten kohteissa 2 
ja 3. Kellolähteen ja moreenialueen lähteen sekä 
yhden kaivon vedessä (seurantakohteissa 1, 5 ja 7) 
Ca-pitoisuudet ovat olleet vakaat tai ne ovat vaih
delleet tietyi ssä rajoi ssa ilman trendiä koko tutki
muksen ajan. Magnesiumpitoisuudet ovat pienen
tyneet 1980-1uvulla kohteissa 2,3 ja 8 ja olleet va
kaat kohteissa 1, 5 , 6 ja 7. Myös natriumpitoisuus 
on ollut vakaa koko tutkimuksen ajan kohteissa 1, 
2 ja 5. Kohteissa 6 ja 8 natriumpitoisuus on lisään
tynyt koko tutkimuksen ajan, ja kohteissa 3 sekä 7 
pitoisuudet ovat suurentuneet 1970-1uvulla, mutta 
laskeneet 1980-luvun aikana. 

Pohjaveden sulfaattipitoisuus on kasvanut koh
tei ssa 2 ja 3 vuoteen 1982 asti ja kääntynyt laskuun 
sen jälkeen. Kohteissa 1, 5, 6, 7 ja 8 sulfaattipitoi
suuden lisääntyminen on päättynyt vuoden 1984 
aikoihin, jonka jälkeen pitoisuudet ovat vakiintuneet 
kohteelle ominaiselle tasolle. Kohteissa 1 ja 5 pi
toisuudet ovat jo alkaneet pienentyä vuodesta 1988 
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Kuva 71. Yksinkertaistettu kaavio maaperän rapautumisesta ja kationinvaihdo!aa. Tilanne, jossa las
keuman li sääntynyt rikkidioksidipitoisuus on vaikuttanut maaperään jo jonkin aikaa, happamoitu
misprosessin varhainen vaihe (Swedish Environmental Protection Agency). 
Fig. 71. A simplijied scheme oj soil weC/lIJering and fhe cafion exchange. The increased slIlphllr 
dioxide concenfrafion in fhe deposifion l/CIs heen ajfeefing fhe soi l jor some fil1le. an earl)' sfage in 
the acidijieation process (Swedish En\'ironmental Protection Agenc)'). 
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Kuva 72. Yksi nkertai stettu kaavio maaperän rapautumi sesta ja kationinvaihdosta. Ti lanne, jossa las
keuman lisääntynyt rikkidioksidipitoisuus on vaikuttanut jo kauan, happamoitumisprosessin myö
häinen vai he (Swedish Environmental Protection Agency) . 
Fig. 72. A simplijied seheme oj soil weC/lhering and fh e cation exchange. The increased slIlphur 
dioxide concellfrafion in fhe deposifion Iws been ejfecfi\'e jor a long fime. a late srage in fhe acidiji
cafion process (Swedish En\'ironmellfal Proteoion Agency). 



lähtien. Laskeuman rikkidioksidipitoisuudet ovat 
vähentyneet 1980-1uvun alusta lähtien (Kauppi et al. 
1990). Ilmansuojelullisin toimenpitein voidaan vai
kuttaa myös pohjavesien laatuun, ja alkanutta huo
noa kehityssuuntaa voidaan muuttaa. Seurantakoh
teiden veden nitraattipitoisuuksissa on vaikea näh
dä yhtenäistä trendiä, koska pitoisuudet suurenevat 
hetkellisesti tai joksikin aikaa valuma-alueella ta
pahtuneiden muutosten tai pintavesien vaikutuksen 
mukaan. Kloridipitoisuus on pysynyt useimmissa 
seurantakohteissa vakaana. Kohteessa 7 pitoisuudet 
ovat pienentyneet koko tutkimuksen ajan, ja koh
teessa 3 pitoisuudet ovat kasvaneet koko 1970-1u
vun, mutta vähentyneet sen jälkeen. Nämä pohja
veden pääkomponenttien muutokset näkyvät koh
teiden sähkönjohtavuuden vaihteluissa. 

Seurantakohteissa 2 ja 3 on edellä esitetyn hap
pamoitumismallin (kuvat 70 - 72) mukaan happa
moitumista jo tapahtunut. Seurantakohteissa 6 ja 8 
täyttyvät muut ehdot, mutta HC03-pitoisuus ei oie 
vähentynyt eli happamoituminen on alkamassa. Ai
kasarjakuvista voi nähdä, että pH:n aleneminen on 
tapahtunut useissa seurantakohteissa portaittain. 
Vähäjärvessä (kohteessa 4) pH:n lasku on ollut vielä 
voimakkaampaa kuin pohjavesikohteissa. Veden 
alkalisuus on myös hieman laskenut 1980-luvun ai
kana. Kohteessa 3 on poikkeuksellisen suuri alumii
nipitoisuus , sillä mediaaniarvo on suurempi kuin 
LKH:n laatutavoite (200 j.!.g/l) . Myös rau ta- ja ku
paripitoisuudet ovat ajoittain olleet suuret. Kaivo on 
matala ja pohjaveden pinta on lähellä maanpintaa 
ja siksi erityisen herkkä muutoksiJle. Orgaaniseen 
ainekseen sitoutunut alumiini on peräisin maan pin
takerroksista, joita vesi huuhtoo pohjaveden pinnan 
ollessa korkealla. Ajoittain suuria KMn04-lukuja ja 
hieman suurentuneita alumiini- ja rautapitoisuuksia 
on myös kohteiden 6 ja 8 pohjavedessä. 

Raskasmetallipitoisuudet ovat olleet satunnaisesti 
suuria muutamissa muissakin, kuin edellä maini
tuissa, kohteissa. Sinkki- ja kuparipitoisuudet ovat 
olleet kai von rakenteiden johdosta suuria lähes koko 
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tutkimuksen ajan kohteessa 7. Kobolttipitoisuus on 
ollut muiden kohteiden pitoisuuksia suurempi koh
teessa 2. Pitoisuuden kasvaminen aiheutuu ilmeises
ti pellon lannoituksesta. Kohteessa 6 on ollut muu
tamia kertoja suuria alumiinipitoisuuksia ja kolme 
kertaa suuret kupari- , nikkeli- ja sinkkipitoisuudet, 
kun näyte on kovan pakkasen takia otettu hanasta. 
Ruttner-näytteenottimen käyttö näkyy satunnaisina 
suurina nikkeli- , kupari-, lyijy- ja sinkkipitoisuuk
sina 1970-1uvun lopulla otetuissa näytteissä. 

Ruotsissa on tutkittu pohjaveden happamoitumi
sen mekanismia hiekkamailla. Vähäsateisten vuo
sien johdosta maaperän happiolosuhteissa tapahtuu 
muutos, joka aiheuttaa rikki- ja typpiyhdisteiden 
hapettumista. Näin maaperään tulee happolisäys, 
kun rikin ja typen oksideista muodostuu vahvoja 
mineraalihappoja. Seuraavien runsassateisten vuo
sien aikana happo huuhtoutuu alaspäin aina pohja
veteen asti ja aiheuttaa tilapäisen pH:n alenemisen 
(lack & Knutsson 1981). Lammin biologisella ase
malla mitattu sademäärä oli 1970-1uvulla pienempi 
kuin 1980-1uvulla. Seurantakohteiden pohjavesien 
pH-arvot laskivat selvästi 1980-1uvlln alun jälkeen, 
joten pitkäaikaiset sademäärän muutokset voivat 
oUa yksi selittävä tekijä myös Lammin ja Kosken 
tutkimusalueilla. Vuosien 1989 - 90 aikana seuran
takohteiden pH-arvot ovat hieman nousseet. 

Maaperän kyky suojata pohjavettä happamoitu
miselta riippuu sen puskurikyvystä. Rapautumis
herkkyys ja puskurikyky vaihtelevat paljon eri mi
neraaleilla. Useimpien kivilajien kemiallinen rapau
tuminen kuluttaa vetyioneja, mikä neutraloi maa
nestettä ja hidastaa happamoitumista. Seurantakoh
teiden 2, 4 , 5 ja 9 valuma-alueiden kallioperässä on 
amfiboliittia, joka voimakkaasti rapautuvana kivi
lajina tuottaa vetyionien tilalle runsaasti metalli-io
neja, jotka reagoivat edelleen maan vaihtllvien ka
tionien kanssa. Myös mineraalien ja veden suuri 
kontaktipinta, pohjaveden viipymä maaperässä, 
maaperän paksuus, topografia ja humuskerroksen 
paksuus lisäävät pllskurikykyä. 

Pohjaveden laadun riippuvuus sadeveden laadusta ja määrästä 

Sadeveden laatu- ja määrätiedot ovat Lammin 
biologisella asemalla olevalta VYH:n mittausase
malta, joka on 1,5 km:n päässä lähimmästä ja 12 
km:n päässä kaukaisimmasta seurantakohteesta. Sa
deveden laadun muutos näkyy selvästi pH-arvois
sa, jotka ovat laskeneet 1970-1uvun alusta lähtien. 
Puhtaan, ilmakehän CO2-pitoisuuden kanssa tasa
painossa olevan sadeveden pH on 5,65 (Reuss 
1977). Vuosina 1971 - 79 pH-arvojen vaihteluväli 
oli suuri, ja viisi kertaa sadeveden pH oli alle 4. 
Vuosien 1980 - 90 aikana vaihteluväli pieneni, eikä 
hyvin happamia sateita enää esiintynyt. Sadeveden 
S04-' CI-, Mg-, Ca- ja K-pitoisuudet vähenivät, niin 

että pitoisuudet ja niiden vaihteluväli olivat selväs
ti pienempiä 1980-1uvulla kuin 1970-luvulla. Sa
mansuuntaisia muutoksia oli S04-' Ca- ja Mg-pitoi
suuksissa seurantakohteden 2 ja 3 pohjavedessä. Sa
deveden laatumuutosten heijastuminen se uran ta
kohteiden pohjaveden laadussa näkyi melko vähän, 
vaikka eri maalajeille laskettiin eripituisia imeyty
misviiveitä maaperän raekoostumuksen perusteella. 
Sadeveden laatua on syytä myöhemmin tutkia kun
kin seurantakohteen valuma-alueella, koska valu
ma-alueen puulajistolla on vaikutusta sadeveden 
määrään ja kemialliseen koostumukseen. Puuston 
latvuskerrokseen pidättyy kuusikossa keskimäärin 
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Kuva 73. Kuukau sisadannan määrän ja seurantakohteen 5 poh
javeden N03-p itoi suuden suhde. 
Fig . 73 . Th e ratio of monthly precipitationto the NOj cOllcell
tration in grollndwater at monitoring site 5. 

27 %, männikössä keskimäärin 22 % ja koivikossa 
keskimäärin 15 % sadevedestä. Latvusto vaikuttaa 
myös sadeveden laatuun. Kaikkien puulajien latvus
tot pidättävät sadevedestä ja kuivalaskeumasta typ
piyhdisteitä ja lisäävät sadannan mukana maahan 
tulevan kalsiumin, magnesiumin, kaliumin ja man
gaanin määrää. Kuusimetsien latvustot lisäävät mer
kittävästi rikkilaskeumaa koivumetsiin verrattuna. 
Kuusikon läpi tulleen sadeveden sulfaattipitoisuus 
on noin kaksinkertainen avoimen paikan las
keumaan verrattuna (Hyvärinen 1990). 

Kuvissa 73 - 75 näkyy sademäärän muutosten 
heijastuminen pohjaveden laatuun eri seurantakoh
teissa. Pohjaveden N03- ja HC03-pitoisuudet olivat 
suurimmillaan kuukausisadannan ollessa 20 - 50 
mm. Aineistossa on mukana vuosien 1971 - 90 huh
ti-marraskuussa otetut pohjavesinäytteet. Kuvissa 
74 ja 75 seurantakohteelle 8 ei oie laskettu imeyty
misviipymää, koska valuma-alue on hyvin pieni ja 
imeytyminen melke tehokasta, vaan pohjavesiha
vainto on samalta kuukaudelta kuin sadeveden 
koontinäyte. Seurantakohteessa 5 imeytymisviipy-
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Kuva 74. Kuuk ausi sadannan määrän ja seu rantakohteen 8 poh
javeden NO,-p itosuuden suhde. 
Fig. 74 . Th e ratio of month!y precipitatiollto the NO, concen
tratioll in groL/ndwater at monitoring site 8. 
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Kuva 75 . Kuukausi sadannan määrän ja seurantakohteen 8 poh
javeden HC03-pitoisuude n ~; uhde. 

Fig . 75. The ratio of monthly precipiwtion to the HC03 con
celltration in groundwarer at monitoring sire 8 . 

mäksi on arvioitu 15 vuorokautta, koska moreeni
rinnettä peittää hienorakeinen rantakerrostuma 
(kuva 73) . Joten pohjavesihavainto on sadeveden 
koontinäytettä vastaavan kuukauden puolivälin ja 
seuraavan kuukauden puolivälin väliseltä ajalta. 

Tilastollisen käsittelyn tulokset 

Korrelaatiomatriisien perusteella voidaan havai
ta , että pH:n laskiessa nousevat sähkönjohtavuus
arvot ja S04-pitoisuudet kohteissa 2, 4, 5, 6 ja 7 sekä 
sähkönjohtavuusarvot ja N03-pitoisuudet kohtees
sa 1. Lisäksi CO2-pitoisuudet suurenevat kohteissa 
2,6, 7 ja 8. pH:n laskiessa pienenevät HC03-pitoi
suudet eli veden puskurikyky kohteissa 1,3, 4,5,7 
ja 8. Sadeveden pH:n laskiessa kasvavat sadeveden 
N03-pitoisuudet ja sähkönjohtavuusarvot, mutta 
Mg- , K- ja Ca-pitoi suudet pienenevät. Sähkönjoh
tavuusarvojen nousun aiheuttaa useiden ionien pi
toisuuksien lisääntyminen, mutta vahvin positiivi
nen korrelaatio sähkönjohtavuudella on S04:n kans
sa kohteissa 2, 5 ja 9 sekä eri kationien (Ca, Na, 
Mg) kanssa kohteissa 3, 4, 6, 7 ja 8. 

Regressioanalyysin perusteella maaperän ja poh
javeden puskurikyky (HC03) säätelee eniten hap
pamuutta hiekka- ja sora-alueilla. Luonnonti laisis
sa lähdevesissä N03-pitoisuuksien muutokset sää
telivät selvästi veden pH-muutoksia. Vähäjärven 
pH:n muutosta selittää parhaiten S04-pitoisuuden 
muuttuminen , joten laskeumasta peräisin oleva rik
kidioksidi on merkittävä happamuuden säätelijä 
Vähäjärvessä. Vähäjärven veden alkalisuuden (HC03) 

perustaso on alhaisempi kuin pohjavesissä, ja siinä 
on myös lievä laskeva trendi . Moreenialueiden koh
teissa pH:n muutosta sel:ittävät parhaiten CO2-pitoi
suuden muutokset. Hiiliclioksidipitoisuus on moree
nialueiden seurantakohteiden pohjavedessä samaa 
suuruusluokkaa kuin hiekka-alueiden seurantakoh-



teiden vedessä, mutta arvojen vaihtelut ovat suu
rempia. Moreenimaa on tiivis, joten maan ilman
vaihto on huonompaa kuin hiekkamailla. Hiilidiok
sidia on maaperässä ja pohjavedessä ajoittain pal
jon. Moreenialueiden seurantakohteiden valuma
alueet ovat myös selvästi pienempiä kuin hiekka
alueiden valuma-alueet, joten pohjaveden viipymä 
maaperässä on Iyhyt. Moreenialueiden kohteissa 8 
ja 9 selittivät K- ja N03-pitoisuuksien muutokset eli 
pintavesien vaikutukset parhaiten pH:n muuttumis
tao Si110in kun regressioanalyysissä selitettävänä 
muuttujana on sähkönjohtavuus, eroavat lähdevedet 
ja kaivovedet selvästi toisistaan. Luonnontilaisten 
metsässä olevien lähteiden veden sähkönjohtavuu
den lineaarista muutosta selitti parhaiten N03-pitoi
suuden muuttuminen. Pellon reunassa olevassa läh
teessä muutosta selitti parhaiten KMn04-luvun 
muutos, mikä viittaa pell on suunnalta tulevaan vai
kutukseen. Kaivovesissä (seurantakohteet 3, 6, 7 ja 
8) sähkönjohtavuuden muutosta selitti parhaiten Ca
pitoisuuden muutos . Pohjaveteen tulevan rapautu
mis- ja kationinvaihtoprosessin tuloksena tai beto
nirenkaista vapautuvan Ca-pitoisuuden vaihtelut ja 
määrä selittävät parhaiten sähkönjohtavuuden muu
toksia. Regressio- analyysin mukaan S04-pitoisuu
den muutos selittää pH:n ja sähkönjohtavuuden 
muutokset vain pintavedessä. 

Seurantakohteiden faktoreiden muuttujien ryhmi-
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tyksessä on kaksi pääryhmää. Ensimmäisen ryhmän 
seurantakohteissa 2, 3, 7 ja 8 muuttujista ryhmittyi 
oma "happamoitumisfaktori" , joka muodostui ve
tyionin lisäksi sulfaatista, nitraatista, kaliumista tai 
bikarbonaatista eli alkalisuudesta, jo11a oli negatii
vinen lataus. Seurantakohteissa 3 ja 8 vetyioni ryh
mittyi samaan faktoriin bikarbonaatin kanssa nega
tiivisella lataukse11a, jolloin faktorin painoarvo oli 
laskeva. Tähän pääryhmään kuuluvilla kohtei11a on 
yhteisenä piirteenä havaittava happamoituminen . 
Kohteet 2 ja 3 ovat edenneet happamoitumisproses
sissa jo pitkälle ja kohde 8 aikaiseen vaiheeseen. 
Kohde 7 on hydrogeologialtaan hyvin samanlainen 
kuin kohde 8, sillä molemmilla on pieni valuma
alue ja veden laatu vaihtelee voimakkaasti veden
pinnan muutosten mukaan. Nämä alueet ovat hyvin 
herkkiä ympäristön muutoksille. Toisessa päätyy
pissä (seurantakohteet 1, 5 ja 6) faktorit muodos
tuivat niin, että ensimmäiseen faktoriin ryhmittyi
vät sähkönjohtavuus, vetyioni ja jokin kationeista 
tai anioneista. Tämän ryhmän faktoreiden muodos
tuminen vastaa luonnontilaisen lähdeveden tilannet
tao Kohde 6 kuuluu yllättävästi tähän ryhmään. Kai
kissa niissä faktoreissa, joihin vetyioni , on ryhmit
tynyt on selvä kasvava painoarvo. Kun vetyioni ja 
bikarbonaatti-ioni ovat ryhmittyneet samaan fakto
riin, saa vetyioni negatiivisen latauksen ja faktorin 
painoarvo on laskeva. 

YHTEENVETOJAPÄÄTELMÄT 

Tämän tutkimuksen tarkoituksena on ol1ut selvit
tää pohjaveden laadun muutoksia vuosien 1969 -
1990 aikana. Tutkimuksen aineistona on yhdeksän 
seurantakohdetta, jotka sijaitsevat Lammin Pääjär
yen ympäristössä. Kohteina on kolme lähdettä, neljä 
betonirenkaista kuilukaivoa ja yksi haljun suppa
kuopassa oleva lampi. Neljä kohteista on hiekka- ja 
sora-alueilla ja viisi moreenialueilla. Kohteiden ve
den laadun seuranta on aloitettu hieman eri aikoi
hin vuosien 1969 - 1974 välillä. Pohjavedestä on 
otettu näytteet kuusi kertaa vuodessa. Vedestä on 
määritetty tutkimuksen alusta lähtien sähkönjohta
vuus, pH, alkalisuus (HC03), N02, N03 , NH4, P04, 
Cl, S04' Ca, Mg, Na, K, Fe ja Mn. Määrityksiä on 
vuosien kuluessa lisätty niin , että tutkimuksen lop
puaikana vedestä määritettiin yhteensä 32 eri muut
tujaa. Edellisten lisäksi on kentä11ä määritetty säh
könjohtavuus , pH, CO2 , O2 ja lämpötila sekä labo
ratoriossa KMn04- ja väriluku, Si02, Zn , Cu, Ni, 
Pb, Cd, Cr, Co, Al ja Rn. 

Tutkimuksen alkuosassa on esitelty seurantakoh
teet ja käsitelty niiden pohjaveden sekä Lammin 
biologisella asemalla olevan mittausaseman (VYH) 
sadeveden laadun muutokset parametrikohtaisesti 
aikasarjakuvina. Aineiston tilastotietee11inen käsit-

tely ja tu losten tarkastelu osassa etsitään ja selvite
tään niitä yhteisiä ja yksittäisiä geokemiallisia muu
toksia ja riippuvuussuhteita, joita pohjavedessä on 
tutkimuksen aikana tapahtunut. 

Kaikki tutkimuksen seurantakohteet lukuun otta
matta Vähäjärveä edustavat nopean kierron pohja
vettä. Pohjavedet muodostuvat sade- ja sulamisve
sien imeytyessä maaperään ja viipyvät maaperässä 
lyhyen ajan, usein muutamia kuukausia tai vuosia. 
Muiden paitsi yhden seurantakohteen vedet ovat 
hyviä talousvesiä. Ne täyttävät lääkintöhallituksen 
antamat talousveden laatutavoitteet ja -vaatimukset 
yleensä muilta osin, mutta vedet ovat olleet koko 
tutkimuksen ajan happamia. 

Tutkimuksen aikana pohjaveden laatu on muut
tunut merkittävästi sekä moreeni- että hiekka- ja 
sora-alueiden seurantakohteissa. Kaikissa kohteis
sa pohjaveden pH on laskenut, ja kokonaissuolapi
toisuus on lisääntynyt. pH-arvojen lasku on alka
nut viimeistään 1970-luvun lopussa, ja lasku on 01-
lut useissa kohteissa voimakasta. Vetyionien mää
rä on kymmenkertaistunut tutkimuksen aikana. Al
kalisuus on vähentynyt kahdessa kohteessa selvästi 
1980-luvun alusta lähtien. Kohteissa, joissa alkali
suus on vähentynyt, ovat myös Ca- ja Mg-pitoisuu-



98 

det pienentyneet 1980-luvun alusta lähtien 1970-
luvun jyrkän nousun jälkeen. Muissa kohteissa ovat 
Ca-, Mg- ja Na-pitoisuudet joko hieman lisäänty
neet tai pysyneet muuttumattomina. Pohjaveden 
sähkönjohtavuutta lisäsi eri kohteissa eri pääkom
ponenttipitoisuuksien suureneminen. Useissa koh
tei ssa lisääntymisen aiheutti S04-pitoisuuden kas
vu. Vaikka kaikkien kohteiden pohjaveden pH on 
laskenut, eivät kaikkien kohteiden vedet oIe kuiten
kaan happamoituneet. Seurantakohteet ovat pohja
veden happamoitumisprosessin (kuvat 70 - 72) eri 
vaiheissa. Kaksi hiekka-alueen kohdetta, pellon reu
nassa oleva lähde ja matala kuilukaivo, ovat jo hap
pamoituneet. Kaksi pienen moreenialueen kaivoa 
ovat happamoitumisen varhaisessa vaiheessa. 

Näiden neljän seurantakohteen vedessä on ollut 
myös ajoittain suuria alumiini- j a rautapitoisuuksia 
sekä korkeita KMn04-lukuja. 

Veden pH:n lasku Vähäjärvessä on ollut jyrkem
pää kuin alueen pohjavesissä. Alkalisuus on selvästi 
alhaisemmalla tasolla kuin pohjavesissä, ja se on myös 
hieman laskenut 1980-luvun puolenvälin jälkeen. 

Korrelaatioanalyysillä saatiin useimmissa koh
teissa pH:lle ja S04-pitoisuudelle merkittävä nega
tiivinen korrelaatio ja luonnontilaisen hiekka-alueen 
lähdevedessä myös pH:lle ja N03:11e. Regressio
analyysi osoitti selvän eron hiekka- ja sora-aluei
den sekä moreenialueiden pohjavesien välillä. Reg
ressioanalyysissä selitettävänä muuttujana oli pH ja 
sähkönjohtavuus. pH:n lineaari sta muutosta selitti 
kaiki ssa hiekka- ja sora-alueiden lähtei ssä ja kai
voi ssa parhaiten alka li suuden (HC03) muuttuminen 
ja Vähäjärven vedessä S04-pitoi suuden muuttumi
nen. Moreenialueiden kohteissa pH:n muutosta se
litti parhaiten COr pitoisuuden muuttuminen. Sil
loin kun regressioanalyysissä selitettävänä muuttu
jana oli sähkönjohtavuus, lähdevedet erosivat kai
vovesistä selvästi. Luonnontilaisten lähteiden ve
dessä muutosta se litti parhaiten NO)-pitoisuuden 
muutos ja pellon reunassa o levassa lähteessä 
KMn04-luvun muutos. Kaivovesissä muutosta se
litti parhaiten Ca-pitoisuuden muutos. Sellrantakoh
teittain tehdyssä faktorianalyysissä kohteista muo
dostlli kaksi ryhmää. Toisen ryhmän mllllttlljista 
muodostui oma "happamoitumisfaktori", johon 

kUlllllivat vetyionin lisäksi S04' N03 ja K sekä 
HC03, jolla oli vastakkainen lataus . Tähän ryhmään 
kUllluivat seurantakohleet, joiden pohjavedet olivat 
joko jo happamoitllneet tai ne olivat happamoitu
mi sprosessin varhaisessa vaiheessa. Toiseen pää
ryhmään ei mllodostunut omaa "happamoitumisfak
tOl'ia", vaan vetyioni ryhmittyi samaan faktoriin 
sähkönjohtavlluden ja jonkin kationin tai anionin 
kan ssa. Tähän ryhmää kuulllivat kaksi luonnonti
laista lähdettä sekä yhi moreenialueen kuilllkaivo. 
Faktoreille laskettiin jokaiselle näytekerralle pis
tearvo, joka esitettiin ajan funktiona. Kaikkien nii
den faktoreiden , joiden muuttlljana oli vetyioni, pai
noarvo kasvoi voimakkaasti 1970-1uvlln lopllsta 
lähtien. 

Johtopäätöksenä voidaan sanoa, että vaikka kaik
kien seurantakohteiden pohjaveden pH-arvot ovat 
laskeneet voimakkaasti tutkimuksen aikana, eivät 
kaikkien kohteiden vedet silti oIe happamoitumis
kehityksessä vielä kovin pitkällä. Useimmissa ve
sissä on edelleen jäljellä hyvä puskurikapasiteetti. 
Pohjaveden laatumllutokset eivät myöskään oIe kai
kilta osin peruuttamattomia, vaan ihminen voi toi
minnallaan muuttaa jo alkanutta kehityssuuntaa. 
Pohjavesien sulfaattipitoisuudet lisääntyivät koko 
1970-luvunja 1980-luvun alun ajan, mutta pitoisuu
det kääntyivät laskuun tai ainakin kasvu pysähtyi 
1980-luvun alun jälkeen, jolloin laskeuman rikki
dioksidipitoisuudet on ratkaisevasti saatu vähene
mään . Merkittävää on myös se, että vaihtelut poh
javeden koostumuksessa ja sen muutoksissa eri va
luma-alueilla Lammin ja Kosken alueella ovat 01-
leet eri laisia. Seurantakohteet ovat lähekkäin, joten 
alueelle tuleva laskeuma on sama. Lehvästösadan
ta tosin muuttaa jonkin verran maahan imeytyvän 
veden koostumusta, etenkin S04-pitoisuutta. Suu
rimmat erot aiheutuvat kuitenkin hydrogeologisis
ta, geokemiallisista sekä antropogeenisistä tekijöis
tä, jotka voivat olla hyvin paikallisia. Valuma-alu
een suuruus , maaperän rakenne, raekoon jakauma, 
maaperän geokemiallinen koostumus, maankäyttö
muoto , kaivon syvyys sekä pintavesien vaikutus 
pohjaveteen erottuivat tekijöiksi, jotka aiheuttivat 
keskinäisiä eroja seurantakohteiden pohjavesien 
laatumuutoksi ssa. 
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SUMMARY: Groundwater monitoring in the 
Lammi - Koski area, results for 1969-1990. 

The present work investigated changes in 
groundwater quality in the municipalities of Lam
mi and Koski, southern Finland, du ring 1969-1990. 

The subjects of monitoring were three springs, 
five dug wells lined with concrete rings, and one 
sma11 pond in an esker kettle. All the sampling si
tes, which are located in ti11 and sand/gravel areas, 
represent groundwater with a short retention time 
varying from a few months to a few years. The 
sam pies were taken six times a year and, from the 
beginning of the study, were analysed for electrical 
conductivity, pH, alkalinity (HCO,) , N02, N03, 

NH., PO. , CI , SO., Ca, Mg, a, K, Fe and Mn. Over 
the years , the number of parameters determined was 
increased, until eventually the water was being ana
Iysed for 32 variables. In addition to the above, the 
sampies were analysed in the field for electrical 
conductivity, pH, CO2, O2 and temperature, and in 
the laboratory for KMnO. and colour numbers , and 
for Si02, Zn , Cu , i, Pb, Cd, Cr, Co, Al and Rn 
(Table 1). 

The first part of the report describes the main 
geological setting of the study area and the hydro-
10gy of the monitoring sites. The quality specifica
ti on of the water at the monitoring sites and that of 
the rainwater at the observation station of the Na
tional Board of Waters and the Environment 
(NBWE) at Lammi are given, by parameter, as time 
series graphs. The graphs show the changes that 
have occurred in groundwater quality during the 
monitoring. The pH values of the groundwater have 
decIined clearly since the mid-1970s. The concent
ration of the hydrogen ion has increased by a factor 
of ten during 10-15 years. Electrical conductivity 
has also increased at all the monitoring sites since 
the mid-1970s, often due to the increase in the con
centrations of S04 and Ca. AIthough the pH values 
of the water have fallen at a11 the monitoring sites, 
not all the waters have acidified. The waters at most 
of the sites still have substantial buffer capacity 
even though the S04 concentrations have risen at 
a11 sites and those of Ca, Mg and Na at most of 
them. At two sites in a sand area - aspring near a 
field and a sha110w dug weil - the alkalinity (HC03) 

of water has been declining since the early 1980s. 
The concentrations of Ca, Mg, a and S04 rose bet
ween 1975 and 1985 only to fall again thereafter. 
The dug welIs in the sand area and two dug wells 
in the till area exhibit intermittently high Fe and Al 
concentrations and elevated KMn04 numbers. The 
spring in the sand area near a field exhibits an abnor
ma11y high Co concentration. At the other sites, high 
heavy metal concentrations are exceptional. In the late 
1970s, the metal parts of a Rutter sampier were found 
to be contaminating the water sampIes with Ni, Pb, 
Cu and Zn; these sam piers were then rejected. 

Correlation analysis showed a significant nega
tive correlation between pH and SO. concentration 
at most of the sites and between pH and N03 con
centration in the spring water of a sand area in a 
natural state. Regression analysis established a mar
ked difference in the variables explaining the pH 
between the groundwaters in sand areas and till are
aso The linear change in the pH of the groundwater 
in a11 the springs and wells in the sand and gravel 
areas was best explained by the change in alkalini
ty (HC03). The buffer capacity of soil and ground
water was the dominant factor controlling the pH 
in the sand and gravel areas. The change in pH in 
the water of Vähäjärvi pond was best explained by 
the change in SO. concentration, chiefly caused by 
sulphur dioxide deposition in the surface water. At 
the till area sites, the change in pH was best exp
lained by the change in CO2 concentration. The 
compactness of till reduces soil aeration , and CO2 

is not removed as effectively as from sandy soils. 
With electrical conductivity as the explanatory va
riable in the regression analysis, a marked differen
ce was seen between spring waters and well waters. 
In the spring waters in a natural state, the change 
was best explained by the variation in N03 concent
ration, and in the spring near the field, by the va
riation in KMnO. number, i.e. in the concentration 
of oxidable substances. For the weil waters the 
change was best explained by the variation in Ca 
concentration. 

The factor analysis made by monitoring site di
vided the sites into two groups. The variables of one 
group formed an 'acidification' factor composed of 
the hydrogen ion, S04' 0 3 and K, and of HC03 

with an opposite loading. This group contained the 
monitoring sites at which the groundwaters were 
already acidified or were in an early stage of acidi
fication. In the other group the hydrogen ion for
med a factor with electrical conductivity and some 
of the cations or anions. This group contained two 
springs in a natural state and one dug weil in the 
till area. Factor scores were calculated for each 
sample set and plotted as a function of time. The 
percentage of total variance of all the factors with 
the hydrogen ion as a variable has increased strong
ly since the late 1970s. 

The changes in water quality at the monitoring 
sites had several features in common although also 
distinct differences. The greatest differences are due 
to hydrogeological , geochemical and anthropogenic 
factors, that is, the size of the catchment area, the 
structure and geochemical composition of the soil 
and the grain size distribution in it , the type of land
use , the depth of the weIl, and the influence of sur
face waters on the groundwater. 
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