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Esipuhe 

Geologian tutkimuskeskuksella on vesi- ja ympäristöhallituksella on ollut sopimukseen perustuvaa 
yhteistyötä jo vuodesta 1980 lähtien. Kuluneiden vuosien aikana yhteiskunnan asettamat 
ympäristötutkimusten ja -selvitysten vaatimukset ovat merkittävästi lisääntyneet ja edelleen 
laajentaneet organisaatioiden välistä kontaktipintaa. 

Yhteensä yli 130 ympäristöongelrnien kanssa työskentelevää tutkijaa kummastakin organisaatiosta 
kokoontui 28.11.1993 Geologian tutkimuskeskukseen serninaariin,jossa keskusteltiin ajankohtaisista 
ympäristötutkimukseen liittyvistä asioista. Tilaisuuden aluksi kuultiin Y mpäristörninisteriön odotukset 
sekä kummankin viraston johdon näkemykset tämänhetkisestä virastojen toirnialaan kuuluvasta 
ympäristötutkimuksesta Suomessa. Ohjelma koostui muuten lyhyehköistä, lähinnä informatiivisluon
teisista esityksistä ja niiden pohjalta käydyistä keskusteluista. 

Esityksissä kuvattiin kummankin viraston tuottarnia ympäristötutkimuksen perustietoja, esiteltiin 
käytössä ja kehitteillä olevia tutkimusmenetelrniä sekä jaettiin informaatiota uusimmista sovelluksista 
ja tutkimustuloksista. Keskeisellä sijalla keskusteluissa olivat soran ja kiviainesten oton sekä 
pohjaveden saannin ristriita ja ympäristövaikutukset sekä näihin llittyen pohjaveden laadun tarkkailu. 
Toinen keskeinen ja käynnissä oleva tutkimuskokonaisuus on ilman kautta leviävien saasteiden 
vaikutus - happamoittava ja muu haittavaikutus - maaperään sekä pohja- ja pintavesiin. On 
välttämätöntä edelleen kehittää ja soveltaa nykyaikaista mallinnustekniikkaa mm. haitta-aineiden 
leviärnisen ennustamiseksi. Ympäristön muutosten seurantaja erityisesti säädösteitse asetettujen 
raja-arvojen valvonta on tehnyt välttämättömäksi menetelrnien, lähinnä näytteenotto- ja 
analyysimenetelrnien, standardoinnin. Suojeltavien geologisesti ja geomorfologisesti arvokkaiden 
kohteiden inventointi ja luokittelu on käynnissä. Kaatopaikat sekä yleisemrninkin jätteiden 
sijoituspaikat aiheuttavat tarpeen paitsi tutkia niiden ympäristöä pilaavia vaikutuksia myös kehittää 
menetelrniä haittojen rninimoimiseksi. Kummallakin virastolla on käytettävissään nykyakaisimmat 
tietotekniikan sovellukset aina kartta- ja satelllittitietojärjestelrnien käyttöä myöten. 

Serninaaripäivä oli Iyhyt ja tiivis ja osanottajiIIe raskaskin - asiaa olisi ollut keskusteltavksi 
pitemmäksikin ajaksi. On kuitenkin uskottava että tämäkin seminaari osaltaan Iisäsi synergiaa 
ympäristötutkimuksissa kahden keskeisen viraston yhteiseen työskentelyynja samalla kasvattaa 
niiden yhteiskunnalle tuottamaa hyötyä. 

Tässä GTK:n tutkimusraportissa julkaistaan Iyhennelmät kaikista seminaarissa pidetyistä 
ohjelmanmukaisista esityksistä. Kirjoitusten kirjo on laaja lähes poliittisista kannanotoista puhtaasti 
tieteellisiin artikkeleihin. Perusteellisempaa tietoa esitetyistä asioista haluava 1öytänee tämän 
perusteella tiedon oikeiIIe lähteiIIe. 

Espoossa 15.7.1993 

Reijo Salminen Risto Lemmelä 
Geologian tutkimuskeskus Vesi- ja ympäristöhallitus 
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Arvoisat vieraamme ja GTK-laiset 

Äiti-Maa voi huonosti. Sen varsin pitkän 
geologis-paleontologisen historian ja evoluution 
tuorein tuote, ihminen, on kuin bakteeri tai 
virus, joka toiminnallaan on vaikuttanut luonnon 
omaehtoiseen kehitykseen. Tällä tehokkaalla 
luonnontuotteella on aivoiksi sanottu, tunteille ja 
toiminnalle ohjelmoitu, luonnon itsensä kehittä
mä tietokone, joka on tiedostanut, toivon mu
kaan maapallon onneksi, äiti-Maan huonon voin
nin. Juuri tämän vuoksi olemme kokoontuneet 
tänne maantutkimuksen, maamme varsinaiseen 
geologian alan tutkimuskeskukseen. Olemme 
iloisia ja tyytyväisiä, että Te, Vesi- ja Ympäris
töhallituksen pääjohtaja Kaj Bärlund olette tuo
neet työtoverinne maisterit, insinöörit ja tohtorit 
vastaavien Geologian tutkimuskeskuksen tutki
joiden joukkoon pohtimaan yhdessä yhteiseen 
ympäristöömme liittyviä kysymyksiä ja erityi
sesti sitä, kuinka me yhteistuumin voisimme 
tutkia maankamaraamme ja tutkimuksiemme 
tulosten pohjalta vaikuttaa yhteiskuntaan, sen 
toimintoihinja yksilöihinkin, luontoa hoitaen tai 
sitä järkevästi, maan edun ja resurssit huomioi
den, hyödyntäen. 

Suhteessa Suomen valtiolliseen ikään Geo
logian tutkimuskeskus on vanha tutkimuslaitos. 
Se perustettiin v. 1885 Suomen Senaatin ehdo
tuksesta itsenäiseksi tutkimuslaitokseksi geologi
sia tutkimuksia varten silloisen "teollisuushalli
tuksen lähimmän valvonnan alaiseksi", kuten 
teksti kuuluu. Ehdotuksen hyväksyi Hänen Ma
jesteettinsa Keisari Aleksanteri III toukokuun 
21. päivänä 1885 antamallaan armollisella ase
tuksella. 

Toki tämän laitoksen alkua ennenkin oli maas
samme suoritettu geologista tutkimusta erityises
ti vuorityötä varten. Myös Suomesta oli valmis
tettu geologisia karttoja. 1800-1uvun puolenvälin 
tienoilla oli yleisesti hyväksytty geologiaan 
vaikuttavia uusia tieteellisiä teorioita, kuten 
mekaaninen lämpöteoria, lajien kehitysoppi, 
jääkausiteoria, mikroskoopin kehittäminen ja 
siinä polarisoidun valon käyttöönotto. Pian va
kiintui aktualismi. Kivitiede eH petrologia pääsi 
kehittymään ja jääkausiteoria h) väksyttiin. Oli 
siis olemassa tarpeelliset edellytykset monipuoli
seIle geologiselle tutkimukselle. Tutkimuslaitok
sen rooli maamme geologisessa tutkimuksessa 
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Geologian tutkimuskeskus. Tutkimusraportti - Geological Survey of Fillialld, Report of Illvestigatioll 119. 1993 
Veikko Lappalaillell 

selkiytyi ratkaisevasti. 
Geologisesti syntynyt ja myös siten toimiva 

kivikehä, joka sisältää irtaimet maalajit ja myös 
maa- ja kalliovedet, on kaiken elollisen toimin
nan pohja. Kasvit imevät maamehuista ravin
teensa, elollinen luonto puolestaan saa ravinton
sa kasveista tai sitten itsestään. Elollisessa luon
nossa on niitä rakennekomponentteja, joita on 
elottomassakin luonnossa. Sijaintipaikkansaja 
evolutiivisen asemansa mukaan elollinen olio on 
oppinut elämänsä ylläpitämiseksi käyttämään 
hyväkseen tiettyjä ravinteita. Kun geologista 
luontoa häiritään, jopa rikotaan, vaikuttaa se 
tähän olioon tai olioryhmään. Se puolustautuu, 
muuttaa paikkaa, sairastuu tai kuolee. Pahim
massa tapauksessa se häviää sukupuuttoon. 

GTK on nykyaikainen tutkimuslaitos , jolla on 
käytössään hyvin ja ajanmukaisesti varustetut 
laboratoriot ja uusin tietotekniikka. Se tutkii ja 
selvittää sekä inventoi maankamaran raaka-aine
varoja, tuottaa geologista perus- ja käytännön 
tietoa. Geologian tutkimuskeskukselle ja vesi- ja 
ympäristöhallitukselle on yhteistä toimiminen 
ympäristöalalla ja geologian sovellutuksien 
hyödyntäminen ympäristöhuollossa. Mainitut 
toiminnat ovat tutkimuskeskuksen virallisia 
avaintulosalueita sen nykyaikaisessa tulosvas
tuullisessa toiminnassa, johon GTK siirtyy heti 
ensi vuoden alussa harjoiteltuaan sitä lähes vuo
den. 

GTK on kauppa- ja teollisuusministeriön 
alainen tutkimuskeskus, kuten muun muassa 
naapurinsa VTI. Sen toimintaan varten varataan 
valtion budjetista vuosittain varat. Ripeästi ke
hittyvä maksullinen, konsultatiivinen palvelutoi-
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minta muodostaa meJrkittävän ja kiintoisan työ
kentän. Se on perustieteen suoraa soveltamista ja 
hyödyntämistä yhteiskunnan käyttöön. Mark
kinoidentuntemus ja asiakashakuisuus merkitsee 
tieteelliselle tutkimuslaitokselle ai van uutta 
kulttuuria samoin kuin tiukka tulosohjaus ja 
-budjetointi. Kaikkeen tähän on jo varauduttu ja 
osin kouluttauduttukin. Huonoista ajoista huoli
matta Geologian tutlkimuskeskus uskoo täyttä
vänsä sille asetetut tehtävät ja velvoitteet. Onhan 
sillä käytettävissään noin 800 henkilöä, joista 
lähes 300 on suorittanut akateemisen lopputut
kinnon joltakin geologian osa-alueelta tai geolo
giaa lähellä olevalta tieteen alalta. Tasokkaan ja 
asialleen vihkiytyneen tutkijakunnan lisäksi 
GTK:n etuna on asiantunteva näytteenotto- ja 
muu henkilökunta sekä, kuten mainitsin, kor
keatasoiset laboratoriot. 

Arvoisatläsnäolijat. Valtiovalta, siis työnanta
jamme, on varmasti tyytyväinen siihen, että 
olemme tänään hakeutumassa yhteistyöhön eri
tyisesti ympäristöasioissa. Valtion meille antama 
tuki on vaarassa ehtyä. Tästä syystä on annetta
va näyttöä siitä, mikä oikeuttaa meidät saamaan 
valtionrahoitusta. Päällekkäisiä tutkimuksia 
tulisi välttää, tutkimuslaitosten tulisi erikoistua 
ja ennen kaikkea pitäisi tiedon pienessä Suomes
sa kulkea nopeasti tutkimusvirastosta toiseen. 

Lausun Teidät kaikki tähän historialliseen 
tilaisuuteen osallistuvat sydämellisesti tervetul
leiksi - tilaisuuteen, jossa kaksi merkittävää 
asiantuntijavirastoa kohtaavat toisensa. Toivon 
samalla, että yhteistyömme ja tehtäväkenttämme 
täsmentyy ja muotoutuu maamme ympäristöntut
kimuksen ja -hoidon hyväksi. 
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A VAUSPUHEENVUORO GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUKSEN 
JA VESI- JA YMPÄRISTÖHALLITUKSEN 

YMPÄRISTÖNTUTKIMUSSEMINAARISSA 18.11.1992 

Kaj Bärlund 

Bärlund, Kaj 1993. Opening address, Geological Survey of Finland and 
Na tional Board of Waters and the Environment: Joint Environmen tal 
Research Seminar, November 18, 1992 . Geologian tutkimuskesku s, 
Tutkimusraportti - Geolog ical Survey 0/ Finland, Report o/ lnvestigalion 
119,9-10. 

Kaj Bär/ulld, Vesi- ja ympäris töhallilus, PL 250, 00101 HELSINKI 
Kaj Bärlund, National Board 0/ Waters and Ih e Environment, P.O. Box 
250, FIN-00101 HELSINKI, F1NLAND 

Hyvät kuulijat! 

Ympäristötiedolle asetetaan lähivuosina aivan 
uusia vaatimuksia. Kestävän kehityksen mukai
nen ympäristöpolitiikka edellyttää ympäristön ja 
ekosysteemien sisäisten vuorovaikutusten hallin
nan ohella myös ympäristön ja yhteiskunnan 
välillä vaikuttavien taloudellisten, sosiaalisten ja 
kulttuuristen vuorovaikutuskytkentöjen hallintaa. 
Nopeasti lisääntyvän monitieteisen tiedon hyö
dyntäminen käytännön päätöksenteossa puoles
ta an edellyttää eri tieteenalojen vuorovaikutuk
sen mahdollistavien uusien menettelytapojen, 
mallien ja menetelmien kehittämistä. Tämä on 
välttämätöntä, jotta riittävän pitkällä aikajänteel
lä ja erilaisissa alueellisissa ulottuvuuksissa 
kyetään tarkastelemaan ilmaan, vesiin, maape
rään ja eliöyhteisöihin kohdistuvia vaikutuksia 
rinnan taloudellisten ja sosiokulttuuristen vaiku
tusten kanssa. 

Myös suomalainen yhteiskunta on muuttumas
sa tavalla, joka ei voi olla vaikuttamatta ympä-

ristöntutkimuksenkin strategioihinja valintoihin. 
Valtion menojen leikkaaminen, Euroopan ta
loudellinen ja muu yhdentyminen, ensi vuonna 
voimaan astuva ET A-sopimus sekä Suomen 
todennäköinen EY-jäsenyys kuluvan vuosikym
menen puolivälissä ovat kaikki tekijöitä, jotka 
pakottavat huolellisesti tarkistamaan myös 
ympäristötiedon keruun ja ympäristöntutkimuk
sen tarpeen ja prioriteetit. Samanaikaisesti on 
havaittavissa ympäristöuhkien ja -ongelmien 
mittakaavan muuttuminen. Ne koskevat yhä 
laajempia alueita ja koko maapallon elämää 
ylläpitäviä monimutkaisia perusprosesseja. 
Puhutaan ympäristön globaalimuutoksesta. 

Tällaisessa tilanteessa on varsin luonnollista 
ja täysin välttämätöntä, että ympäristöntutkimuk
sen parhaat suomalaiset voimat voidaan yhdistää 
yhteisillä ohjelmilla ja voimavarojen optimaali
sella käytöllä. Geologian tutkimuskeskuksella ja 
vesi- ja ympäristöhallituksella, varsinkin sen 
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Geologian tutkimuskeskus , Tutkimusraportti - Geological Survey of Fifllafld, Report of Iflvestigatiofl 119, 1993 

Kaj Bärlund 

vesien- ja ympäristöntutkim.uslaitoksella, on 
ollut erityiseen sopimukseen perustuvaa yhteis
työtä jo vuosikymmenen verran. Nyt on tullut 
aika kriittisesti tarkastella tätä yhteistyötä ja 
luoda sille uusia ulottuvuuksia. Geologian tutki
muskeskuksen ja vesi- ja ympäristöhallituksen 
ohjelmia tutkiessa löytää paljon yhteisiä toimin
ta-alueita ja intressejä - ja samalla, mahdolli
sesti, myös työnjaon tarkistamistarvetta. Tänään 
pidettävä yhteinen seminaari on oiva alku tällai
sen analyysin ja ehkä uuden yhteistoiminnan 
tekemiselle. 

Vesi- ja ympäristöhallituksen tutkimuksella, 
tietopalvelulla ja muilla toiminnoilla on vahva 
kytkentä ympäristöhallintoon. Sen on kyettävä 
kokoamaan, tuottamaan ja jalostamaan ympäris
tötietoa mahdollisimman laajasti niin ympäris
tönsuojelun keskus-, alue- kuin paikallishallin
nonkin tarpeisiin. Virastolle on viime vuosina 
annettu lukuisia uusia tehtäviä tutkimuksessa, 
ympäristön tilan seurannassa, ympäristötietopal
velussa, ympäristövahinkojen torjunnassa, jäte
huollossaja kemikaalivalvonnassa, vain tärkeim
mät mainitakseni. Ympäristövaikutusten arvioin
timenettely, samoin kuin ympäristönsuojelun 
taloudellisen ohjauksen sekä luonnonvarojen 
kestävän käytön ja luonnonsuojelun edistämisen 
tarpeet tuovat vesi- ja ympäristöhallitukselle 
lisää vaativia aSiantuntijatehtäviä, joissa on 
kyettävä käsittelemään asioita ongelmakeskeises
ti ja monitieteisesti. Virastolla on jo varsin 
laajan asiantuntemuksen omaava tutkimuslaitos 
sekä ympäristötietokeskus, joka muun muassa 
vastaa valtakunnallisesta ympäristötietojärjestel
mästä. Molemmilta odotetaan yhä selvemmin 
yhteensovittavaa roolia maamme ympäristötie
don tuotannossa, käsittelyssä ja levittämisessä. 

Myös Geologian tutkimuskeskus on maamme 
ympäristöntutkimuksessa merkittävä toimija. 
Viime vuoden toimintakertomuksensa mukaan se 
"etsii maa- ja kallioperän luonnonvaroja sekä 
tuottaa maankäytön suunnittelua ja ympäristön 
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tilan seurantaa edistävää geologista tietoa yhteis
kunnan ja elinkeinoelämän tarpeisiin". Geologi
an tutkimuskeskuksella ja vesi- ja ympäristöhal
lituksella onkin samantyyppistä asiantuntemusta 
ja samansuuntaisia pyrkimyksiä eräiden hyödyn
nettävien luonnonvarojen, maaperän suojelun ja 
jätteiden tutkimuksessa, samoin kuin tutkimus
menetelmien kehittämisessäja laboratoriotoimin
nassa. 

Selvästi yhteisiä kiinnostuksen kohteita ovat 
tällä hetkellä maa-ainesten oton ympäristövauri
oiden minimointi, sora- ja hiekkaesiintymien 
säästäminen pohjaveden muodostumis- ja varas
tointipaikkoina, pohjavesien hydrogeokemialli
sen laadun kartoitus, pohjavesitutkimusten 
menetelmäkehittely, geologisesti ja geomorfolo
gisesti arvokkaiden kohteiden saattaminen luon
nonsuojelun piiriin, happaman laskeuman, ilma
peräisten raskasmetallien ja ilmastonmuutoksen 
maaperävaikutusten selvittäminen sekä kaato
paikkojen ja kaivosten jätealueiden ympäristö
vaikutusten selvittäminen. Tärkeitä kontaktipin
toja on myös kemiallisessa laboratorioanalytii
kassa, kartta- ja satelliittitietojärjestelmissä, 
digitaalisessa kuvankäsittelyssä sekä kansainvä
lisessä yhteistyössä, tulevaisuudessa ehkä eten
kin kehi tysyhtei styöh ankkei ssa. 

Edellä kuvattujen yhteisten intressienja asian
tuntemusalueiden tulee merkitä yhteistyön sy
ventämistä Geologian tutkimuskeskuksen ja 
vesi- ja ympäristöhallituksen välillä. Laitosten 
yhteinen asiantuntemus edustaa varsin keskeistä 
osaa maamme ympäristöntutkimuksen asiantun
temuksesta, katsotaanpa sitä sitten kansallisten 
tai vaikkapa globaalisten tietotarpeiden näkökul
masta. Tulevan yhteistyön perustan muodostavat 
kummankin organisaation vahvan osaamisen 
alueet. Toivon, että jo tämä seminaari kykenisi 
loppupäätelmissään määrittelemään näitä, sa
moin kuin keinoja, joilla vältetään tarpeettoman 
päällekkäisen asiantuntemuksen ylläpitäminen. 

Toi votan seminaarille menestystä! 
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Maassamme harjoitetulla ympäristöpolitiikalla 
on saavutettu viime vuosina paljon myönteisiä 
tuloksia. Vesien tila on selvästi parantunut. 
Pahiten likaantuneet alueet ovat supistuneet ja 
haitat näillä lieventyneet. Ponnisteluista huoli
matta vesien tila ei kuitenkaan oIe kaikilta osin 
parantunut toivotulla tavalla. Toteutetut toimet 
eivät oIe olleet läheskään riittäviä, kun otetaan 
huomioon luonnon sietokyvyn asettamat vaati
mukset. Rehevöityminen on lisääntynyt. Monissa 
sellaisissa vesissä, jotka ovat aiemmin säilyneet 
puhtaina, esiintyy runsaasti sinileviä, kalaverkot 
limoittuvat ja sameus heikentää veden ul
konäköä. 

Happamoituminen on myös vakava vesien
suojeluongelma. Äskettäin ilmestyneiden tutki
musten mukaan vesiä happamoittava kuormitus 
ylittää kriittisen kuormituksen rajat jopa 80 
prosentissa järvistä. Tutkijoiden arvioiden mu
kaan ei edes 70 prosentin vähennys vuoden 1985 
rikin ja typen kokonaislaskeumasta riittäisi 
suojelemaan kaikkia näitä järviä. 

Ympäristöongelmien luonne on muuttunut. 
Esimerkiksi ilmastomuutoksenja happamoitumi
sen vaikutukset ulottuvat hyvin laajoille alueille. 
Vaikutukset ovat aiempaa pitkäaikaisempia. 
Tutkijat ovat arvioineet, että ympäristön tilan 
palautuminen voi kestää kuormituksen loputtua 
jopa satojakin vuosia. 

Tutkimuksen avulla on voitava ennakoida 
odotettavissa olevia ympäristön tilan muutoksia 
ja näihin muutoksiin on voitava varautua. 
Samanaikaisesti on otettava huomioon useiden 
erilaisten muutosilmiöiden, esimerkiksi ilmaston 
muuttumisen, rehevöitymisen ja happamoitumi
sen, yhteisvaikutukset. Muutosten ennakoimi
nen ja niihin varautuminen edellyttävät, että 
tutkimustiedoista on voitava muodostaa koko
naiskuva ympäristön tilasta. Ekosysteemin 
toimintamekanismit ja toimintaan vaikuttavat 
tekijät on tunnettava, mikä edellyttää systee
mianalyyttistä tutkimusta ja monitieteellistä 
lähestymistapaa. Vaikutusten arviointia varten 
on kehitettävä menetelmiä, joissa tarvitaan 
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ekologista, taloudellista, teknologista ja yhteis
kunnallista tutkimustietoutta. 

Ympäristön tilan seurannan avulla tuotetaan 
tietoa ympäristön tilan kehittymisestä ja siihen 
vaikuttavista tekijöistä. Seurantojen tuottaman 
tiedon tulee palvella ympäristön tilan kokonais
kuvan muodostamista. Eri seurantajärjestelmät 
pitää sovittaa aiempaa paremmin yhteen. Maa
alueiden seurantojen asiantuntemusta tulee 
kehittää. Seurantoja varten on kehitettävä uusia 
menetelmiä. Uusia menetelmiä olisivat kauko
kartoitus , geologiset informaatiojärjestelmät sekä 
tulosten havainnollistamista palvelevat menetel
mät. 

Kestävän kehityksen edistäminen edellyttää 
ympäristönsuojelun yhdentämistä yhteiskun
nan kaikkiin toimintoihin. Haittojen pienentä
mistä on tarkasteltava hyvin laaja-alaisesti, ei 
pelkästään päästöjen vähentämisenä tai muina 
yksittäisinä toimina. Teollisuuden aiheuttamien 
ympäristöhaittojen vähentämiseksi tarvitaan toi
mialoittaisia tutkimusohjelmia, joissa tarkastel
laan haittojen vähentämistä "kehdosta hautaan" 
-periaatteella. Ympäristöhaittojen arvioinnissa 
on otettava huomioon tuotteiden valmistuksessa 
käytettävät raaka-aineet, tuotantoprosessi, pääs
töjen puhdistus, jätteiden sijoitus, tuotteen 
käytöstä ja käytöstä poistamisesta aiheutuvat 
haitat. Keskeisiä tutkimusaloja ovat säästävä 
teknologia sekä jätteiden määrän vähentämi
seen ja hyötykäytön edistämiseen liittyvä 
tutkimus . 

Luonnonvarojen käyttöön liittyvää tutkimus
ta on myös tarpeen tehostaa. Tärkeitä kohteita 
ovat muun muassa metsätalouden vaikutuksia ja 
sen aiheuttamien haittojen vähentämistä sekä 
hyvää viljelykäytäntöä koskeva tutkimus . Yh
dyskuntien kestävän käytön edistäminen vaatisi 
muun muassa yhdyskuntatoimintojen ja asutuk
sen sijoittamiseen, rakenteisiin sekä erilaisten 
toimintojen, esimerkiksi jätehuollon järjestämi
seen, liittyvää tutkimusta. 

Aiemmin syntyneiden haittojen korjaami
nen vaatii tutkimusta ympäristön tilan palautta
mis- ja hoitomenetelmistä sekä niiden vaikutuk
sista. Vesistöjen kunnostuksista on jo kokemuk
sia. Sen sijaan saastuneiden maa-alueiden kun-
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nostus edeHyttää paljon tutkimusta. Vesistöjen 
kalkituksen tarvetta ja tarkoituksenmukaisuutta 
tutkitaan parhaillaan. 

Ympäristöonnettornuuksiin ja -vahinkoihin 
varautuminen edeHyttää myös tutkimuksellisia 
valmiuksia. Tätä varten on tarpeen kehittää 
riskien ja onnettomuuksien vaikutusten arvioin
tiin sekä haittojen vähentämiseen tarvittavia 
menetelmiä. Tutkimusvalmiuksia tarvitaan paitsi 
öljy- ja kemikaalionnettomuuksien, myös esi
merkiksi äkillisien leväesiintymien tai lintu
kuolemien varalta. 

Kansainvälistyminen luo myös ympäristön
suojeluHe uusia ulottuvuuksia. Esimerkiksi 
suurin osa maamme ympäristöä happamoittavas
ta kuormituksesta tulee maamme ulkopuolelta. 
Suomen etujen mukaista on vaikuttaa kuormituk
sen vähentämiseen kansainvälisillä sopimuksilla. 
Sopimusten aikaansaaminen edellyttää runsaasti 
tutkimustietoa. Suomen tulisi hyödyntää Euroo
pan yhdentymisen suomia mahdollisuuksia 
osallistua maamme kannalta tärkeisiin tutki
mushankkeisiin. Meillä tulisi oHa tähän hyvät 
valmiudet, joita tulisi edistää koulutukseHa. 
Toisaalta maassamme tulisi huolehtia siitä, että 
maamme luonnon erityispiirteet huomioon 
ottavasta tutkimuksesta huolehditaan kansalli
sesti. 

Muita keskeisiä ympäristöntutkimuksen haas
teita ovat 

1) yhteistyön ja työnjaon kehittäminen eri tutki
muslaitosten välillä 
2) aiempaa suurempi tarve asettaa eri tutki
mushankkeita tärkeysjärjestykseen 
3) tutkimuksenja ympäristönsuojelun päätöksen
teon valmisteluun liittyvän yhteistyön lisäämi
nen 
4) tutkijoiden vastuun korostaminen (liittyy 
myös tutkimustuloksista tiedottamisen lisäämi
nen) 
5) yhteiskunnan arvoja ja asenteita koskevan 
tutkimuksen lisääminen 
6) ympäristötalouUa koskevan tutkimuksen 
lisääminen 
7) tutkimustiedon tuottaminen myös ympäristö
kasvatusta ja -valistusta varten. 
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JOHDANTO 

Geologisesta näkökulrnasta tarkasteltuna 
voidaan yrnrnärtää, että yrnpäristöntutkirnus on 
luonnonvarojen ja luonnonarvojen arviointia 
sekä ihrnisen toirninnan vaikutusten arviointia 
luonnon tasapainoon ja aineiden kiertokulkuun 
luonnossa huornioiden niiden kestävä käyttö. 
Yrnpäristötutkirnuksen piiriin kuuluu siten rnyös 
se, että arvioidaan ennaHa ihrnisen toirninnasta 
luonnonvaroihin ja yrnpäristöön aiheutuvia 
riskejä. 

Yrnpäristöntutkirnus on GTK:ssa nuorta ver
rattuna tutkirnuskeskuksen yli satavuotiseen 
historiaan ja perinteisiin. GTK:n voitaneen 
katsoa tulleen rnukaan yrnpäristöselvityksiin 
1960-70-luvulla. Näihin aikoihin käynnistettiin 
valtakunnallisia ohjelrnia, jotka ovat voineet 
käyttää hyväkseen tutkirnuskeskuksen aineistoja. 
Tällaisia ohjelrnia olivat soidensuojeluohjelrna, 
jossa käytettiin hyväksi rnrn. GTK:n laajaa 
turvetutkirnusaineistoa, sekä harjujensuojeluoh
jelrna, jossa hyödynnettiin tutkirnuskeskuksen 

valtakunnallisen hiekka- ja soravarojen arvioin
nin tuloksia. 

Tutkirnuskeskuksen organisaatioon yrnpäris
töntutkirnus tuli 1980-luvun lopulla, jolloin 
käynnistyi yrnpäristöntutkirnusprojekti. Nykyisin 
voirnassaolevassa GTK:n asetuksessa vuodelta 
1990 rnääritellään GTK:n tehtäväksi rnrn. suorit
taa rnaankarnaran luonnonvarojen etsintää ja 
arviointia, jotta tuotettaisiin tietoa yhteiskunnan 
ja elinkeinoelärnän tarpeisiin. Näiden tietojen on 
tarkoitus edistää luonnonvarojen tasapainoista ja 
kestävää käyttöä sekä rnaankarnaran käytön 
suunnittelua ja yrnpäristön tilan seurantaa. On 
siis huornattava, että asetukseen on kirjattu sekä 
kestävän käytön periaate että yrnpäristön tilan 
seuranta. 

Tutkirnuskeskuksen tutkirnuspoliittinen ohjel
rna on valrnisturnassa. Se tulee käsittärnään neljä 
osa-ohjelrnaa. Valrniina ovat jo tiedepoliittinen 
ohjelrna, kartoituspoli ittinen ohjelrna sekä raa
ka-ainepoliittinen ohjelrna. Osoituksena siitä, 
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että ympäristöntutkimus on GTK:ssa varsin uusi 
ala on se, että tutkimuspoliittisen ohjelman 
puuttuva osa eli ympäristöpoliittinen ohjelma on 
parhaillaan työryhmän valmisteltavana ja se 
valmistuu vuoden 1993 aikana. 

GTK siirtyy vuoden 1993 alusta tulosbudje
tointiin ja tulosohjaukseen. Samalla on määritel
ty tutkimuskeskuksen avaintulosalueet. Yksi kol
mesta avaintulosalueesta on ge010gian hyväk
sikäyttö ympäristönhuollossa. Tehtävänä on 
tutkia geologisen luonnon nykytilaa ja seurata 
siinä tapahtuvia muutoksia. Tällä avaintulosalu
eella tuotetaan tietoa geologisen ympäristön 
tilasta ja ihmisen toiminnan vaikutuksesta ympä
ristöön. Tavoitteena on edistää geologisen tiedon 
hyväksikäyttöä pyrittäessä ehkäisemään ympäris
töön liittyvien ongelmien syntymistä ja pyrittä
essä ratkaisemaan jo syntyneitä ongelmia. 
KTM:n asettamien tulostavoitteiden mukaisesti 
ympäristöge010gisia tutkimuksia tullaan lisää
mään. Nykyisin ympäristönhuollon avaintulos
alueella on käytettävissään henkilöresursseja 
noin 70 htv. 

Ympäri stögeologian keskeisiä tutkimusaloja 
GTK:ssa ovat 

1) ydinjätteiden sijoitustutkimus 
2) teollisuus- ja yhdyskuntajätteiden sijoitus
paikkatutkimus 
3) ympäristögeokemiallinen tutkimus 

4) maa-aines- ja pohja vesitutkimus 
5) ki viainestutkimus 
6) turvetutkimus 
7) paleoekologinen tutkimus 

Näiden tutkimusten tukena on edelleen vahva
na alueena mainittava kemian laboratorio. Labo
ratorioissa on perinteisesti monipuolinen ja 
hyvin kehittynyt epäorgaaninen analytiikka. 
Ympäristöntutkimuksen tehostamisen myötä 
ollaan kehittämässä myös orgaanista analytiik
kaa. 

Tutkimuskeskuksen ympäristöntutkimusten 
vahvana tukena on lisäksi mainittava kehittynyt 
tietotekniikka. GTK:n mittavat eri alojen geolo
giset tietokannat on rakennettu VAX -VMS
laitteistolle. Keskuskoneilla ja työasemilla on 
monipuolisia sovelluksia. Niitä voidaan käyttää 
paitsi geologisen tiedon havainnollistamiseen 
myös tilastolliseen käsittelyyn, karttatuotantoon, 
kuvankäsittelyyn sekä erilaiseen mallinnukseen. 
Mainittakoon, että eräiden kansainvälisten geo
logisten ja ympäristöntutkimushankkeiden kart
tatuotanto tehdään tutkimuskeskuksessa kehite
tyillä ohjelmillaja hyödyntämällä niihin liittyviä 
ti edonhallinta j ärj estelmi ä. 

Käsittelen seuraavassa lyhyesti ja luette
lonomaisesti tutkimuskeskuksen ohjelmassa 
olevia ympäristöntutkimuksia, joista osa on 
palvelututkimuksia. 

HYÖDYNNETTÄ VIEN LUONNONVAROJEN TUTKIMUKSET JA YMPÄRISTÖ 

Maa-ainestutkimukset 

Tutkimuskeskus on inventoinut 1970-luvulta 
lähtien Suomen hiekka- ja soravaroja. Myöhem
min ovat ohjelmaan tulleet myös soraa korvaavi
en materiaalien, lähinnä moreenimuodostumien, 
selvitykset sekä savivarojen inventoinnit. Inven
tointien päätavoite on käyttökelpoisuuden ja 
esiintymien taloudellisuuden arvioiminen. Lisäk
si inventointien yhteydessä tuotetaan sellaista 
tietoa, jonka avulla voidaan minimoida ympäris
tövauriot maa-ainesten otossa. 
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GTK tutkii ja suunnittelee entisten maa-ainek
sen ottoalueiden uudelleenkäyttöäja saneerausta. 
GTK:ssa tutkitaan myös pohjaveden aHa olevia 
maa-aineskerrostumia. Näillä tutkimuksilla 
tuotetaan perustietoa sekä pohjavesiesiintymistä 
että käyttökelpoisest lll harjuaineksesta. Näiden 
tietojen perusteella on suunniteltavissa sekä 
puhtaan pohjaveden ottaminen että toisaalta 
soran ottaminen hallitusti. 
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Kiviainestutkimukset 

Luonnon sora- ja hiekkaesiintymät vähenevät 
etenkin suurten asutuskeskusten liepeillä. Niitä 
on myös syytä säästää pohjaveden muodostumis
ja varastointipaikoiksi. Tästä syystä rakentami
sen ja muun elinkeinoelämän tarvitsema kivi
aines otetaan yhä useammin kalliosta. GTK 
tutkii käyttöön otettavan kiviaineksen laatua ja 

teknisiä ominaisuuksia sekä tuottaa suunnittelun 
pohjaksi tarvittavia teemakarttoja. Tutkimuskes
kuksessa selvitetään myös kaivosten ja raken
nuskivilouhosten tuotannossa syntyvien, maise
maa rumentavien sivukivien hyötykäyttömahdol
lisuuksia. 

Turvetutkimukset 

Tutkimuskeskus selvittää normaalin turvevaro
jen inventoinnin ohella turvetuotannon ympäris
tövaikutuksia. Niitä selvitetään käyttämällä 
apuna mallinnusta kiintoainesten ja liuenneiden 

ainesten maanen, niiden käyttäytymisen ja 
leviämisen selvittämiseen. GTK osallistuu pinta
valutuskenttien ympäristön ja pohjavesiolosuh
teiden tutkimukseen mm. maatutkaluotauksin. 

Pohjavesitutkimukset 

Pohjaveden käyttö yhdyskuntien vedenhankin
nassa on jatkuvasti lisääntymässä. Pohjavettä 
käyttämällä voidaan usein taloudellisimmin 
ratkaista taajaman vedentarve. Pohjavesi on 
pintavesilähteeseen verrattuna suojatumpi ja 

siten avainasemassa kriisiaikojen vesihuollossa. 
Tutkimuskeskuksella on käytössään monipuoli
set ja tehokkaat pohjavesitutkimuksiin soveltu
vat geofysikaaliset menetelmät. 

Arvokkaat geologiset muodostumat 

Tutkimuskeskus selvittää geologisesti ja 
geomorfologisesti arvokkaiden kohteiden saatta
mista luonnonsuojeluohjelmien piiriin. Osa 
näistä kohteista kuuluu World Heritage -ohjel
maan, osa kansalliseen Geologisen luonnon 

säilytys -ohjelmaan. Näiden ohjelmien tarkoi
tuksena on maalle tyypillisten geologisten muo
dostumienja niiden maisema-arvojen säilyttämi
nen - toisaalta samalla tulee turvata elinkei
noelämälle välttämätön raaka-ainehuolto. 

TEOLLISUUS- JA YHDYSKUNTAJÄ TTEIDEN SIJOITUSPAIKKA TUTKIMUKSET 

Kaatopaikkojen sijoitustutkimukset 

Tutkimuskeskuksen monipuolisen tietämyksen 
avulla voidaan selvittää mm. kallioperän heik
kousvyöhykkeet sekä maaperän paksuus ja 

läpäisevyys. Näitä perustietoja hyväksikäyttä
mällä kaatopaikka voidaan sijoittaa ympäristön 
kannalta mahdollisimman turvalliseen paikkaan. 
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Y dinjätteiden sijoitustutkimukset 

GTK selvittää ydinjätteiden Ioppusijoituksen 
turvallisuuden kannalta oleellisia geologisia 
perustekijöitä. Keskeisiä menetelmiä ovat kal-

lioperän rakennetutkimukset ja kalliopohja
vesitutkimukset. 

Kaivosten jätealueiden ympäristövaikutusten tutkimukset 

Lopetettujen kaivosten jätealueiden vaikutus 
ympäröiviin alueisiin voi olla paikallisesti mer
kittävä. lätealueilta on saattanut liueta esim. 
raskasmetalleja ympäristön pinta- ja pohjavesiin. 
Niiden kemiallista koostumusta sekä kiinto-

aineksen Ieviämistä tutkitaan vesi-, sammal-, 
humus- ja maanäytteistä. GTK selvittää ne 
tekijät, jotka haittojen minimoinnissa on otettava 
huomioon. 

Am pumaratojen raskasmetalli tu tkim ukset 

Pitkään käytössä olleilta ampumaradoilta 
joutuu maaperään runsain määrin Iyijyä ja nik
keliä ja vähäisessä määrin muitakin raskasmetal
Ieja. Ne liukenevat maaperään ja myrkyttävät 

ympäröiviä vesistöjä. GTK selvittää maaperään 
joutuneen metallin talteenottoa ja hyödyntämistä 
sekä stabilointia, jolla voidaan estää vesistöjen 
pilaantuminen. 

MAAPERÄN YMP ÄRISTÖTUTKIMUKSET 

Maaperän happamoitumistutkimukset 

Happaman laskeuman vaikutusta maaperään 
tutkitaan mittaamalla maannoksen eri kerrosten 
kemiallista koostumusta ja määrittämällä niiden 
haponneutralointikykyä. Näin voidaan arvioida 
maaperän happamoitumisherkkyyttä. Vertailuai
neistoa on käytettävissä pahasti saastuneilta 

alueilta mm. Kuolan ja Keski-Euroopan teolli
suusalueilta. Keskeisiä tutkimuskohteita ovat 
happamoitumisen aiheuttamat muutokset maape
rän pintaosassa sekä kivennäismaan rapautumis
nopeudessa. 

Purovesien ja -sedimenttien ympäristögeokemialliset tutkimukset 

Ihmisen aiheuttamia vaikutuksia pintavesiin 
seI vitetään purovesien ja niiden orgaanisten 
sedimenttien kemiallisen koostumuksen avulla. 
GTK tekee koko maan kattavan kartoitusluontei
sen tutkimuksen. Siinä selvitetään veden Iaatu-

määritteitä sekä puroveden ja sedimenttien 
raskasmetallipitoisuuks:ia . Kansanterveyslaitos 
määrittelee sedimenteis1:ä myös eräiden mikrobi
en ja orgaanisten yhdisteiden pitoisuudet. 

Pohjaveden hydrogeokemialliset tutkimukset 

Pohjaveden Iaatua seurataan havaintopisteissä. 
Tällaista seurantatietoa on yli 30 vuoden ajalta . 
Pohjaveden raskasmetallipitoisuuksia seI vi tetään 
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geokemiallisin menetelmin. Tänöin selvitetään 
erityisestimyrkyllisiin arseeni- ja alumiinipitoi
suuksiin vaikuttavia tekijöitä. 
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Ilmasta tulevan laskeuman raskasmetallipitoisuuden selvittäminen 

Eräät sammallajit soveltuvat hyvin ilmaperäi
sen laskeuman selvittämiseen. Erityisen hyvin 

niiden avulla voidaan mitata raskasmetallipitoi
suuksia. 

Isotooppitutkimukset 

Isotooppitutkimuksilla selvitetään raskasmetal
likuormituksen määrää, lähteitä ja laajuutta. 
Voimala- ja räjähdeperäisten ydinsaasteiden 
leviämistä tutkitaan strontium- ja uraani-isotoop-

pien avulla. Hapen ja vedyn isotooppisuhteilla 
selvitetään pohjavesien alkuperää ja muodos
tumisalueita. 

Geofysikaaliset menetelmät saastuneen maaperän tutkimuksissa 

Maahan joutuneet aineet muuttavat maaperän 
fysikaalisia ominaisuuksia, joten vieraiden 
ai neiden leviämistä voidaan seurata geofysikaali-

silla tutkimuksilla, samoin voidaan selvittää 
tällaisten aineiden mahdolliset leviämisreitit. 

Paleoekologiset tutkimukset 

Geologisen tiedon avulla selvitetään mennei
syydessä tapahtuneita ilmastomuutoksia sekä 
happamuuden vaihteluja vesistöissäja maaperäs
sä. Asutukseneteneminen ja ihmisen elintapojen 
muutokset rekisteröityvät maakerroksiin, joista 
ne voidaan selvittää paleoekologisilla tutkimus-

menetelmillä. Onkin tärkeätä ymmärtää geolo
gisten prosessien merkitys. Niiden avulla voi
daan selvittää, mitkä ympäristön muutokset 
johtuvat luonnosta ja mitkä ovat ihmisen toimin
nan aiheuttamia. 

YHTEENVETO 

Tutkimuskeskuksen kokonaishenkilömäärä on 
noin 800. Näistä lähes 300 on akateemisen 
koulutuksen saaneita. Mittavan henkilömäärän 
lisäksi tutkimuskeskuksen vahvuus on sen henki
löstön monipuolinen koulutustausta, joka tarjoaa 
merkittävän synergiaedun. Tasokkaan tutkija
kunnan lisäksi GTK:lla on kokenut ja asiantun
teva näytteenotto- ja muu kenttähenkilökunta. 
Tutkimuskeskus toimii valtakunnan laajuisesti ja 
alueellisen toiminnan selkeyttämiseksi sekä 
yhteyksien pidon helpottamiseksi maa on jaettu 
kolmeen alueeseen, joissa kaikissa on myös 
kemian laboratoriot. Voitaneen perustellusti 
todeta, että GTK tuottaa perustiedot maankama
ran raaka-ainevaroista, koska GTK on valtakun-

nallinenja puolueeton tutkimuslaitos. Perustieto
jen pohjalta voidaan laatia hyvät suunnitelmat, 
joissa otetaan huomioon toisaalta raaka-aineiden 
hyödyntäjien tarpeetja toisaalta ympäristönhuol
Ion näkökohdat. 

Ympäristöntutkimus on hyvin laaja ja moni
puolista asiantuntemusta edellyttävä koko
naisuus. Tuskin mikään organisaatio pystyy 
vastaamaan kaikista ympäristöntutkimuksen 
tarpeista yksinään. Asiantuntijaorganisaatioista 
koostuvalla verkostolla olisi käsityksemme 
mukaan parhaat edellytykset vastata nykyisiin ja 
tulevaisuuden haasteisiin ympäristöntutkimuk
sessa. 
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JOHDANTO 

Y mpäristötietokeskus on osa ympäristöminis
teriön alaista vesi- ja ympäristöhallitusta. Tällä 
hetkellä keskuksessa on työssä noin kolmekym
mentä henkilöä. Keskuksen alkuvaiheessa kes
keinen hanke oli ympäristötietojärjestelmän 
rakentaminen, mutta varsin pian niin kansainvä
liset hankkeet kuin julkaisutoimintakin alkoivat 
kasvaa ripeästi. Ympäristötietojärjestelmän eri 
rekisterien tietosisällönja tietopalvelusovellusten 
koordinointi on edelleen keskeinen tehtävä 
ympäristötietokeskuksessa, vaikka rekisterien 
kehittämis- ja ylläpitovastuuta siirretäänkin yhä 
enemmän muille yksiköi1le. Tietojen laadun ja 
kattavuuden varmentamisen ohella huomiota 
kiinnitetään mahdollisuuksiin käyttää j a soveltaa 
tietoa eri käyttötarkoituksiin. 

Ympäristötietokeskuksen päätavoitteena on 
päätöksenteon tarvitseman ympäristötiedon 
tarjoaminen sekä muu yleisen ympäristötietoi-

suuden parantaminen. Edellä mainittu ympäris
tötietojärjestelmän edelleen kehittäminen on eräs 
keino tavoitteeseen pääsemiseksi. Toinen tärkeä 
keino on tiedon jalostaminen ja julkaiseminen. 

Pääosa ympäristötiedoista saadaan vesi- ja 
ympäristöhallituksen omasta toiminnasta sekä 
muualta ympäristöhallinnosta. Myös asiakaskun
ta on pääosin ympäristöhallinnossa. Sekä tietojen 
hankinta että asiakaskunta ovat selvästi laa
jenemassa ympäristöhallinnon ulkopuolelle. 
Ympäristötietokeskus palvelee aSiakkaitaan, 
toimittamalla tietoja sellaisinaan tai halutulla 
tavalla muokattuina eri tietovälineillä ja jul
kaisemaIla kokoamiaan tietoja; kotimaisen tiedon 
osalta tarjolla on myös ympäristötietojärjestel
män suorakäyttömahdollisuus. Tarvittaessa 
ympäristötietokeskus voi myös hankkia muualta 
tietoja ja yhdistellä niitä omiin ympäristötie
toihinsa. 
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YMPÄRISTÖTIETOJÄRJESTELMÄ 

Y rnpäristötietojärjestelrnä sisäl tää pääosin 
valtakunnallista yrnpäristötietoa. Se koostuu 

kolrnesta pääosasta: perusrekisterit, karttatieto
järjestelrnä ja satelliittitietoj ärjestelrnä. 

Y m päristötietojärjestelmän perusrekisterit 

Yrnpäristötietojärjestelrnän rekistereistä ja 
tietojärjestelrnistä on otettu käyttöön lähes neljä
kyrnrnentä. Niissä on pääosin tyypillisiä perustie
toja; rnittaus- ja havaintoarvoja. Pääosa tiedoista 
kertyy vesi- ja yrnpäristöhallinnon ornasta toi
rninnasta ja rnuualta yrnpäristöhallinnosta. Ta
voitteena on edelleen laajentaa tietopohjaa 
etenkin yrnpäristöhallinnon ulkopuolelle. 

Rekistereissä on tietoja rnrn. seuraavilta aloil
ta: 
- hydrologia 
- veden laatu ja kuorrnitus 
- ilrnan laatu ja kuorrnitus 
- suojelualueet 
- kernikaalit 
- vesistöjen käyttötoirninta 
- yrnpäristötutkirnus ja julkaisut. 

Pääosa rekistereistä on tehty INGRES-relaa
tiotietokantoina. Järjestelrnässä on rnyös joitakin 
tekstitietokantoja, jotka on tehty TRIP-tieto
kantoina. Laiteympäristönä ovat Digital Equip-

rnent Corporationin V AX/VMS- ja DEC/ULT
RIX-keskuskoneet. Rekistereihin on laadittu 
käyttösovelluksia tietojen poirnintaa ja erilaisia 
raporttejaja tilastoja varten. INGRES sovelluksi
na laadittuja rekistereitä voidaan käsitellä rnyös 
suoraan relaatiotietokantojen kyselyihin tarkoite
tuilla SQL-käskyillä (SQL, structured query 
language). Rekistereistä poirnitut tiedot voidaan 
siirtää keskuskone- tai rnikroyrnpäristöön jatko
käsittelyä varten. 

Pääosa perusrekistereistä on julkisia ja avoirnia. 
Niihin on rnahdollisuus saada hakernuksesta 
suorakäyttöoikeus, jonka rnyöntää yrnpäristötie
tokeskus. Yhteyden saa joko VT-päätteellä tai 
useirnrnilla rnikroje:n pääteohjelrnilla. Sekä 
rnodeerniyhteydet että yhteydet Datanet- ja 
FUNET-verkkojen lkautta ovat käytettävissä. 
Käytön laskutusperusteena on vesi- ja yrnpäristö
hallituksen tietokone:iden käyttö; erityistä tieto
yksikkökohtaista trns. hintaa ei oIe. Joissakin 
tapauksissa rnyönnetään alennusta käyttökustan
nuksista. 

Karttatietojärjestelmä 

Karttatietojärjestelrnä sisältää erilaisia digitaa
lisia eli tietokoneella käsiteltävässä rnuodossa 
olevia karttoja, rnrn. hallinnolliset rajat, rnaantie
teelliset rajat, vesistöalueet, tiestö ja korkeus
käyrät. Karttoja on saatavissa eri rnittakaavoissa. 
Karttojen käsittelyä varten on käytettävissä rnrn. 
FINGIS-, ARC/INFO- ja MapInfo-ohjelrnat. 

Y rnpäristöhallinnon ornaa tuotantoa ovat rnrn. 
vesistöalueisiinja luonnonsuojelualueisiin liitty
vät kartta-aineistot. Yrnpäristötietokeskuksen 

rnuilta tuottajilta ostarnien aineistojen edelleen 
luovuttarniseen saattaa liittyä rajoituksia. 

Pääosa perusrekisterien tiedoista on varustettu 
koordinaateilla, jolloin tiedot voidaan yhdistää 
karttatietoihinja esittää karttapohjilla esirnerkik
si erilaisina teernakarttoina. Tuotannon painopis
tettä onkin siirretty teernakarttoihin ja rnuihin 
havainto-, kartta- ja satelliittitietojen yhdistelyi
hin, jotka antavat kuvan yrnpäristön kuorrnituk
sesta ja tilasta. 

Satelliittitietojärjestelmä 

Järjestelrnässä voidaan käsitellä satelliittikuvia 
ja niistä tehtyjä tulkintoja. Keskeinen tietoaineis
to on koko Suornen kattava rnaankäyttö- ja puus
totulkinta, joka valrnistui vuonna 1991 rnaanrnit-
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taushallituksen ve:tärnänä useiden laitosten 
yhteistyönä. Tulkinnassa on n. 50 eri luokkaa; 
erilaisia rnaankäyttötyyppejä, kuten vedet, pellot, 
suot, rnetsät sekä erilaisia puustotyyppejä ja 
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metsien Iuokitus puumäärän mukaan. Yhteen 
kuvaan voidaan valita halutut Iuokat, yhdistellä 
Iuokkia ja esittää Iuokat halutulla tavalla. Tul
kinnan erotuskyky on 25 m x 25 m. 

Ympäristötietokeskus saa Ilmatieteen laitoksel
ta kesäaikana kaikki sääsatelliittikuvat, joissa 
Suomi näkyy. Riittävän pilvettömiä kuvia käyte-

tään mm. lämpötilojen ja kasvillisuusindeksin 
seurantaan. 

Veden Iaadun seurantaa satelliittikuvista on 
kokeiltu ja ensimmäiset tulokset ovat olleet 
lupaavia. 

Kartta- ja satelliittitietojärjestelmät eivät tois
taiseksi oIe suorakäytössä. 

Tietojen toimitus tilauksesta 

Y mpäristötietokeskuksesta voi tilata niin 
perusrekisterien sisältämiä tietoja kuin kartta- ja 
satelliittitietojärjesteImänkin aineistoja. Keskus 
tuottaa myös erilaisia teemakarttoja ja muita 
havainto-, kartta- ja satelliittitietojen yhdistettyjä 

tulosteita. Tällaisista pal veluista veloitetaan 
omakustannushinta, joka koostuu käytetystä 
työajasta, tietokonekustannuksista, materiaali
kustannuksista j ms. 

Tulevia näkymiä 

Y mpäristötietokeskuksessa on aloitettu uuden 
palvelutietokannan suunnittelu ja rakentaminen. 
Sen keskeinen sisältö tulee olemaan alueellisesti 
ja ajallisesti jalostettu yhteenvetotieto. Pääosa 
tiedoista on peräisin nykyisistä perusrekistereis
tä, mutta tavoitteena on lisäksi hankkia muiIta 
tiedontuottajilta muuta ympäristötietoa. Palvelu
tietokantaan raken ne ta an graafinen, hyperteksti
pohjainen käyttöliittymä, jota voidaan käyttää 
mikroilla. Ensimmäinen täysimittainen koeversio 
valmistuu vuoden 1993 alkupuolella ja laajem-

paan käyttöön tietokanta ja sen käyttöliittymä 
saadaan vuonna 1993. 

Myös perusrekisterien käyttöliittymiä pyritään 
parantamaan. Päähuomio tässä on tietojen poi
mintamahdollisuuksien lisäämisessä, jolloin 
niiden siirto jatkokäsittelyyn helpottuu. 

Ympäristötiedon saatavuutta on parannettava. 
Eri tiedontuottajien tietoja täytyy voida siirtää ja 
yhdistelläjatkojalostusta varten. Tämä edellyttää 
pysyvän yhteistyön luomista eri hallinnonaloilla 
toimivien yksiköiden väli1le. 

KANSAINV ÄLINEN YMPÄRISTÖYHTEISTYÖ 

Kansainvälinen ympäristöyhteistyö on ollut 
suuresti laajenemassa. Siihen kuuluu useita 
hankkeita. Niiden tuottamat tietoaineistot ovat 
yleensä vain hankkeen osapuolien käytettävissä. 

Y mpäristötietokeskus voi tarvittaessa toimia 
välittäjänä tietoaineistojen käyttösopimusten 
teossa. 

Ympäristön yhdennetty seuranta 

Ympäristön yhdennetty seuranta (Integrated 
Monitoring, IM) on Yhdistyneiden kansakuntien 
Euroopan talouskomission (UNECE) perustama 
hanke, jota hoidetaan osana Convention on Long 
Range Transport of Air Pollutants (LRTAP) 
-toimintaa. IM-hankkeessa tutkitaan pienten, 

luonnontilaisten valuma-alueiden ilman kautta 
saaman epäpuhtauskuorman määrää ja epäpuh
tauksien kulkeutumista ekosysteemeissä. Ilma
kuormituksen, vesien, maaperän ja biologisten 
parametrien mittauksen lisäksi tutkimuksessa 
käytetään mallintamista. Hankkeen pilottivaihe 

21 



Geologian tutkimuskeskus , Tutkimusraportti - Geological Survey of Fi1l1alld, Report of lllvestigatioll 119, 1993 
Tapalli Säynätkari 

päättyi tänä vuonna, ja jatkopäätös tehdään 
syksyn aikana. Y mpäristötietokeskus toimii 
hankkeen kansainvälisenä tietokeskuksena, johon 
hankkeeseen osallistuvat 20 maata toimittavat 

tuloksensa. Ympäristötietokeskus laatii vuosittai
set yhteenvetoraportitja välittää tietoja osallistu
jille. 

HELCOM ja Baltic GIS 

HELCOM (Itämeren suojelukomissio) kerää 
Itämeren seurantatietoa mm. avomeren kemiasta, 
hydrografiasta, plankton- ja pohjaeliöstöstä sekä 
radioaktiivisuudesta. Y mpäristötietokeskus on 
tämän tietojärjestelmän kansainvälinen tietokes
kus. Tietosisältöön on suunniteltu liitettäväksi 
myös rannikkovesien tilaa kuvaavaa tietoa. Myös 
tämä osuus tulee mahdollisesti ympäristötieto-

keskuksen ylläpidettäväksi. Itämeren valuma
alue käsittää lähes kokonaan Suomen, Ruotsin, 
Viron, Latvian, Liettuan ja Puolan sekä osia 
Tanskasta ja Saksasta. Rakenteilla on myös 
Baltic GIS eli Itämeren valuma-alueen karttatie
tojärjestelmä, joka sisältää koko alueelta siihen 
littyvää karttatietoa sekä satelliittikuvatulkintojen 
avulla saatua tietoa maankäytöstä. 

Tietoyhteistyö Eurooppaan 

Y mpäristötietokeskus toimii koordinoijana ja 
keskuspaikkana useissa eurooppalaisissa hank
keissa, joissa kootaan Suomea koskevaa ympäris
tötietoa ja toimitetaan sitä edelleen. Tärkein 
yhteistyöosapuoli on Euroopan ympäristövirasto 

(European EnvironOlental Agency), joka on 
aloittamassa toimintaansa. Tällä hetkellä on 
meneillään sekä C01UNE-hanke että Euroopan 
ympäristöntilaraportin (Pan-European Environ
mental Report, ilmestyy 1993) tietojenkeruu. 

Pohjoismainen ympäristöyhteistyö 

Pohjoismainen ympäristöntilaraportti on 
painovaiheessa ja ilmestyy maalis-huhtikuussa 
1993. Suomea koskevat tiedot on toimittanut 
ympäristötietokeskus. Lisäksi osallistutaan mm. 
Pohjoismaisen koodauskeskuksen toimintaan 
(Nordic Coding Centre, NCC). Koodauskeskus 

tuottaa luetteloita, joissa on esitetty parametrit ja 
niistä käytettäväksi suositellut koodit sekä 
tarvittaessa analyysimenetelmät yms. standardit. 
Koodiluetteloita on mm. kemiallis-fysikaalisille 
parametereille sekä eri eliöryhmille. Ympäristö
tietokeskus välittää näitä koodiluetteloita. 

Lähialueyhteistyö 

Lähialueiden ympäristöyhteistyössä pyritään 
ensi sijassa sei vittämään Suomen lähialueiden 
aiheuttamaa ympäristökuormitusta Suomeen. 
Yhteistyömuotoina ovat mm. tietotaidon ja 
laitteiden vienti, tietojen jatkojalostus ja jul-

kaisujen toimitus Suomessa sekä koulutus ja 
opastus. Yhteistyö on jo aloitettu Viron ja Kuo
lan alueen kanssa. Seuraavaksi yhteistyötä on 
suunniteltu aloitettavaksi Pietarin ja sen jälkeen 
Karjalan alueen kanssa. 

YLEINEN YMPÄRISTÖVALISTUS 

Yleisen ympäristövalistuksen ryhmä tuottaa 
julkaisuja ja esitteitä sekä hoitaa vesi- ja ympä
ristöhallituksen julkaisusarjoja. Videotuotanto on 
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alkamassa. Ympäristön tila Suomessa -kirja on 
ilmestynyt suomeksi ja täydellisenä käännöksenä 
myös ruotsiksi. Englanninkielinen lyhennetty 
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laitos ilmestyy alkuvuonna 1993. Se on laaja 
esitys Suomen, Suomen lähialueiden, Euroopan 
ja maailman ympäristöongelmista. Kirjaa on 
saatavissa kirjakaupasta. Y mpäristötietokeskus 
julkaisee Ympäristökatsaus-Iehteä. Joka nume
rolla on oma · teemansa, esimerkiksi päästöt ja 
ilmanlaatu, ympäristöpolitiikka ja -talous, kulu
tus ja jätteet, pintavedet. Teemat toistuvat vuo
sittain. Ympäristökatsauksen voi tilata ympäris
tötietokeskukselta, ja sen vuosihinta kestotilauk
sena on 120,- mk (8 numeroa 1993). Tähän 

mennessä ilmestyneiden Ympäristökatsauksien 
englanninkielinen yhteenveto on juuri valmistu
nut. Lisäksi julkaistaan erilaisia ympäristötutki
mukseen liittyviä raporttej a, esimerkkinä raportti 
Suomen ympäristön seurannan tutkimusohjelmis
tao 

Television viikottaisiin ympäristöuutisiin 
ympäristötietokeskus osallistuu toimitusneuvos
ton jäsenenä sekä tuottamalla ympäristöindikaat
toritietoja, joita jaetaan Suomen Tietotoimiston 
kautta myös lehdistölle. 
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JOHDANTO 

Suomen maankamara koostuu kallioperästä ja 
sen päälle kerrostuneista irtaimista maaIajeista, 
maaperästä. Kallioperä on pääosin 1 600-3 000 
miljoonaa vuotta vanhaa, maaperä taas kerrostui 
pääosin viimeisen, noin 10 000 vuotta sitten 
päättyneen jääkauden aikana, ja osin sen jäIkeen. 
Vanhempaa geologista kartoitustietoa Suomen 
maankamarasta on saatavilla useassa mittakaa
vassa. 1: 1 000 OOO-mittakaavainen kallio- ja 
maaperäkartta kattaa koko Suomen, samoin 
1 :400 OOO-mittakaavainen yleiskarttasarja kal
lioperästä ja Iähes koko Suomen alueelta myös 
maaperästä. EteIä-Suomen alueelta on lisäksi 

saatavilla 1: 100 OOO-mittakaavaiseen kartoituk
seen perustuvia maaperäkarttoja. 

Geologian tutkimuskeskuksessa (GTK) me
neillä olevan kartoitusohjelman tarkoituksena on 
koota perustietoa ja tuottaa yhtenäinen kartta
muotoinen esitys kallio- ja maaperästä koko 
Suomesta alueellisen suunnitteIun, taloudellisen 
geologian ja ympäristöntutkimusten tarpeisiin. 
Kallioperäkartoituksen mittakaava on 1: 100 000 
ja maaperäkartoituksen 1 :20 000 paitsi Pohjois
Suomessa, missä mittakaava on 1 :50 000. Kar
toituksessa noudatetaan kantakartaston Iehti
jakoa. 

MAAPERÄKARTOITUS 1:20000 TAl 1:50 000 

Maaperäkartta koostuu kahdesta osasta, varsi
naisesta maaperäkartasta ja sitä täydentävästä 
selitystekstistä, jossa kuvataan alueen mineraali
maaIajeja, eloperäisiä maaIajeja sekä pohja-

vesiolosuhteita. Maaperäkartat 1 :20 000 ja 
1 :50 000 kuvaavat alueellisia piirteitä. MaaIaji
kuvioiden vähimmäiskoko on yleensä kaks i 
hehtaaria, vaikkakin tietyissä erityistapauksissa 
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kuvataan pienempiäkin kuvioita . Karttateknisistä 
syistä pitkänomaisen kuvion vähimmäisleveys 
on noin 30 metriä. 

Maaperäkartan tiedot voidaan jakaa neljään 
osaan: maalajitietoihin, muodostumatietoihin, 
hydrologisiin tietoihin ja geologisiin lisätietoi
hin. Kivennäismaalajien luokituskriteereinä ovat 
raekoko ja syntytapa. Maaperäkartta kuvaa maa
lajej a pääosin yhden metrin syvyyteen saakka. 
Maakerrosten vertikaalista rakennetta, maalajien 
kerrostumisjärjestystä ja paksuusvaihteluita 
havainnollistetaan kartalla kairaus- ja seismisillä 
tiedoilla tai maatutkaluotaustiedoilla. GTK:n 
kairausarkistossa on tällä hetkellä noin 45 000 
kairauspisteen tiedot, joista pääosa on jo viety 
atk-rekisteriin. Seismisiä luotauksia on tehty 
kaikkiaan yli 200 kilometrin matkalla. Seismi
sellä luotauksella voidaan saada seI ville jopa 
useiden kymmenien metrien paksuisten maaker
rosten rakenne, maalaji vaihtelu sekä pohjaveden 
pinnan asema. Huomattavaa vertikaalista ulottu
vuutta kuvaavat myös kartalle rajatut maalaji
muodostumat kuten moreenimuodostumat tai 
jäätikköjokimuodostumat. Ne kuvaavat kallion
pinnan topografiasta riippumatonta maaperän 
kohomuotoa, jonka syvyys on tavallisesti vähin
tään viisi metriä. 

Maaperäkartan hydrogeologiset tiedot koske
vat lähteiden ja pohjaveden ottamoiden antoi
suuksia sekä kaivojen ja havaintoputkien pohja
veden pinnan asemaa. Havaintopaikoista kootaan 
myös vesinäytteet laajaa fysikaalis-kemiallista 
analyysiä varten. GTK:n tietokantamuotoinen 
pohjavesirekisteri käsittää tällä hetkellä tiedot 

noin 12000 vesinäytteestä. Aineisto on luokitel
tu mm. ottopaikkatyypin, maalajin ja valuma
alueilla vaikuttavien tekijöiden (Iiikenne, asutus 
jne.) mukaan. Kartalla esitetään myös pohjavesi
alueiden vahvistetut suoja-aluerajat. 

GTK kartoittaa maaperää yhteistyössä Maan
mittauslaitoksen kanssa. Suomen pinta-alasta on 
nyt kartoitettu jo noin kolmannes (kuva 1a) ja 
vuosittain kartoitetaan lisää noin 50-60 perus
kartta-aluetta. Vuoteen 1991 saakka kartat jul
kaistiin painettuina karttoina, vuonna 1991 ja 
sen jälkeen kartoitettu aineisto on numeeristettu 
(Fingis- ja Maagis-ohjelmistot). Numeerista 
kartta-aineistoa ei paineta enää kartoiksi lukuun 
ottamatta maankäytön kannalta tai muusta syystä 
poikkeuksellisen tärkeitä alueita. Myös painettu
jen karttojen numeeristaminen on käynnissä ja 
saadaan päätökseen lähivuosina. 

Painetun kartan pohjakarttana on peruskartta, 
mutta numeerisesta kartasta se toistaiseksi puut
tuu. Numeerinen aineisto voidaan toimittaa 
asiakkaalle siirtotiedostona tai graafisina karttoi
na joko paperille tai muoville tulostettuina. 
Aineistoa voidaan yhdistellä karttalehdittäin 
mittakaavaa pienentämällä, jolloin tarkastelun 
kohteeksi voidaan ottaa laajoja aluekokonaisuuk
sia. Aineistojen atk-muotoinen yhdistely muuhun 
geotieteelliseen aineistoon, esimerkiksi kalliope
rätietoihin tai geokemiallisiin aineistoihin on 
vielä hankalaa atk-rekisterien yhteensopivuuson
gelmien vuoksi. Maaperäkartoitukseen liittyvistä 
kairaus-, pohjavesi- ja näytepisterekistereistä 
voidaan toimittaa tie:toja myös erikseen. 

KALLIOPERÄKARTOITUS 1:100 000 

Kallioperäkartta kuvaa kallioperää ikään kuin 
sen päällä olevia irtaimia maalajeja ei olisi lain
kaan . Kartan väreillä kuvataan syntytavoiltaan 
tai mineralogiselta ja kemialliselta koostumuk
seltaan erilaisten kivilajiyksiköiden alueellista 
levinneisyyttä. Päällemerkinnöin havainnolliste
ta an kallioperän kivilajiyksiköidenjatkuvuuttaja 
kolmiulotteista rakennetta, syntyä osoittavia 
primaarirakenteita ja kivilajin synnyn kannalta 
tai muusta syystä tärkeää mineraalikoostumusta. 
Kartalla voidaan siten päällemerkinnöin osoittaa 
esimerkiksi runsaasti sulfidimineraaleja sisältävä 
kivilajiyksikkö tai sen osa. Kartoille merkitään 
myös kallioperän siirros- ja ruhjevyöhykkeet, 
joista osa toimii merkittävinä pohjaveden vir
tausreitteinä. 

Kartan laadinta perustuu kalliopaljastumilla 
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tehtyihin kivilajeja, niiden mineraalikoostumusta 
ja rakennetta sekä kallionrakoilua koskeviin ha
vaintoihin. Kartan laadinnassa tärkeänä apuna 
ovat aerogeofysikaaliset lentomittaustulokset, 
erityisesti niistä laaditut magneettiset kartat, 
joiden perusteella kivilajiyksiköiden jatkuvuutta 
ja kallioperän siirros- ja ruhjevyöhykkeitä voi
daan seurata myös irtonaisten maalajien peittä
millä alueilla. 

Kallioperäkarttaall1 liittyy selityskirja, jossa 
kivilajeja ja kallioperän kehityshistoriaa kuva
taan yksityiskohtaisesti. Selityskirjoissa on run
saasti tietoa kivilajien mineraalikoostumuksista, 
joiden perusteella kiven kemiallinen koostumus 
on arvioitavissa. UUl simmissa selityskirjoissa on 
mukana myös kivilajien kemiallisia pääkom
ponentti - ja hi venalkuaineanalyysejä. 



Geologian tutkimuskeskus. Tutkimusraportti - Geologieal Survey 0/ Fifllafld, Report o/IlIvestigatioll 119, 1993 
Geologisen kartoitustiedon käyttö ympäristön tilan seurannassa 

a) 

GTK 
MAAPERÄKARTOITUS 
1 : 20 000 

01 .04.1993 

• PAINETTU KARTTA 

• NUMEERINEN KARTTA 

KARTOITUS SUORITETTU 

- KARTOITUS KÄYNNISSÄ 

b) 

GTK 
KALUOPERÄKARTOITUS 
1: 100 000 

01 .04.1993 

• PAINETTU KARTTA 

3842 ! ~ 4BI. 

!8 , ""u 

~ ~~ ~JJ~ f~ :111'4 

~'4 n4Z ~ j~ /J7U 374.1 i:l~t::r.t4 
~ ZU, ~ V, I?U :JOUI ß tr 4~." 
i 4 

..,.." f~ n M14 ""3' ~: n 4714 4""~ 

2 -'
ß "Tlti ~ 18.2 ~~ U 3624 ßtz;;:' 

ZU" 264' ~i 11 .!SU 364' 4623 

2~ U311 U IJf 8614 3832 363 411 '4 

"1 U31/ZU 381 31113 SUf SI.! 46' r~ 

• NUMEERINEN KARTTA 

KARTOITUS SUORITETTU 

KARTOITUS KÄYNNISSÄ 

'6"4 U4Z 1"'4 352 $524 3542 354 .u& ".M 4$.' I 
tb ~ 36Z 3623 *I ~ 46% 4628 464~ 

263' .. .. , Sst4 3/SU ... ... .~ .... ~ H, :1513 -. ... 46" .~ 
.r44~ .~ . ~ I~ ..... . - au ... 
~ 1- 34,t, 34ZS " .. , f- .- .... "4'" 

'414 .... lua. 3 4 1' 34'" S4U 3"".Hf 4.'. ~3' 

~ • • "., .... 3." 341" 3431 ~ 44" "'! 441' 
~~. • •• , I'« U6 3324 3SU 3344 .,. 4$14l.fi., 

Kuva 1. Maaperäkartat (a) ja kalli operäkartat (b) mittakaavassa 1 :100000. 
Fig . 1. Maps 0/ Quatemary deposits (a) alld maps 0/ Pre-quatemary rocks (b), seale 1:100000. 

Suomen pinta-alasta on kartoitettu jo yli puo
let (ku va 1 b) . Kallioperäkartoitustiedot tallenne
taan nykyään tietokantaan, josta saadaan tarvit
taessa tulosteina alueen paljastumakohtaista 

kivilaji- , mineraali- ja rakennetietoa. Uusi kar
toitusaineisto digitoidaan (Fingis-ohjelmisto) , ja 
aikaisemmin painetun kartta-aineiston numeeris
taminen on käynnistymässä . 

KARTTATIETOJEN KÄ YTTÖ YMPÄRISTÖTUTKIMUKSISSA 

Monitahoiset ympäristöongelmat, pyrkimys 
niiden ratkaisemiseen ja ennaltaehkäisemiseen 
edellyttävät monipuolista tietoa luonnosta ja sen 
lainalaisuuksista. GTK:n maaperä- ja kallioperä-

kartat tarjoavat ympäris tö tutkimukselle arvokas
ta perustietoa Suomen maankamarasta ja sen 
ominaisuuksista. Maaperäkartoituksen tiedot 
maalajeista, niiden levinneisyydestä ja ominai-
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suuksista sekä alueen hydrogeologiasta soveltu
vat kohteellisten saastumistutkimusten taustasel
vityksiin sekä alueellisiin ympäristön tilan selvi
tyksiin ja seurantatutkimuksiin. Kallioperäkartoi
tus kokoaa tietoa kivilajeista ja kallioperän 
rakenteista, Kivilajit ovat rakenteeltaan sekä 
mineralogiselta ja kemialliselta koostumuksel
taan vaihtelevia kallioperän rakenneosia, joiden 
koostumusvaihtelut heijastuvat maalajista riip
puen enemmän tai vähemmän suoraan kiven
näismaalajien koostumukseen, niiden ravinteik
kuuteen ja kykyyn sietää happamoitumista. 
Erityisen selvä tämä yhteys on moreenissa, joka 
on vaihteleva sekoitus j äätikön kallioperästä 
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irrottamaa kivimurskaa ja kemiallisen rapautu
misen synnyttämiä s,avimineraaleja. Kallionra
koilun ja ruhjetietojen perusteella voidaan arvi
oida kallioperän hydrogeologisia ominaisuuksia 
ja esimerkiksi saasteiljen kulkeutumista kalliope
rässä. 

Kartoitusaineistojen numeeristaminen on li
sännyt kartoitustiedon saatavuutta ja käyttökel
poisuutta, Lähitulevaisuudesssa - atk-pohjais
ten tietorekisterien yhteensopivuuden parantues
sa - kartoitustiedon yhdistäminen geokemialli
siin ja muihin geotieteellisiin aineistoihin tulee 
olemaan ympäristöntutkimuksissa yhä tärkeäm
pää. 
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TIETOKANNA T JA TIEDON ESITYSMUODOT 

Geologian tutkimuskeskuksen geokemiallisten 
tutkimusten hanketiedot, näytteiden kenttätiedot 
ja analyysitulokset on koottu tutkimuskeskukses
sa kehitettyyn Alkemia-nimiseen relaatiotieto
kantaan (Ahlsved et al. 1991). Näytteitä on 
maaperästä, järvisedimenteistä, purosedimenteis
tä, purovedestä, pohjavedestä ja kallioperästä. 
Osa tiedoista on julkisia. Alkemia-pakettiin 
kuuluu myös joukko kartanpiirto-ohjelmia ja 
yhteys tilasto-ohjelmistoon. 

Geologian tutkimuskeskuksen tutkijat hakevat 
Alkemia-tietokantojen analyysituloksia interak
tiivisen ohjelman avulla. Talon ulkopuoliset 
käyttäjät voivat hyödyntää Alkemian tietoja 
valmiina julkaisuina, mikron kuvaputkella kat
sottavina karttakirjoina, karttakopioina, tietoihin 
pohjautuvina asiantuntijalausuntoina, numeeri
sessa muodossa tai kuvankäsittelyohjelman vaa-

timassa muodossa. Tiedon hinta riippuu toimi
tustavasta. Julkaisemattomien tietojen käyttöön 
tarvitaan geokemian osaston johtajan lupa. 

Alkemia-paketin kartanpiirto-ohjelmilla voi
daan piirtää tietokannan tiedoista tai käyttäjän 
omista tiedoista symbolikarttoja (kuva 1), väri
pintakarttoja tai näiden yhdistelmiä (kuva 2). 
Symboli- ja väripintakarttoihin voidaan yhdistää 
viivatietoja, esimerkiksi kunnan tai vesistöalu
een rajoja. Kuvankäsittelyohjelmalla tuotettuja 
tiedostoja voidaan piirtää symbolikartan tau stak
si. 

POhjaveden, moreenin ja purosedimenttien 
sekä puroveden geokemiasta on valmistumassa 
Suomen Geokemian atlas -sarja. Ensimmäinen 
osa pohjavesistä valmistui 1990 (Lahermo et 
al.), moreenin geokemiasta kertova toinen osa 
(Koljonen 1992) vuodenvaiheessa 1992-93. 
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Valrniita julkaisuja voi tilata Geologian tutki
muskeskuksenjulkaisumyynnistä. Geokerniallis
ten tietokantojen karttakopioita, numeenSla 
aineistoja ja kartanpiirtopalveluja voi tilata 

Geologian tutkimuskeskuksen geokemian osas
tosta. Karttoja piirretään myös tilaajan omista 
anal yysi tuloksista. 

MOREENIN HIENOAINES 

Koko Suomesta on valrniina suuralueellisen 
moreenin geokerniallisen kartoituksen tulokset. 
Näytteet otettiin muuttumattornasta pohjarno
reenista C-horisontista noin 70 crn:n syvyydeltä 
vuonna 1984. Näytteenottotiheys on 1 näyte / 
300 km2

, koko rnaasta on 1057 näytettä. Näyt
teet on paikannettu kartastokoordinaattijärjestel
rnän peruskoordinaateilla. Näytteistä on seulottu 
analyysiin lajite alle 0,06 rnrn. Näytteistä on 
analysoitu noin 40 alkuaineen kokonaisliuotuspi
toisuudet, kuningasveteen liukenevan osan pitoi
suudet ja neutroniaktivoinnin antarnat pitoisuu
det. 

Moreenin hienoaineksen geokernian kartoitus
ta on jatkettu tiheydellä 1 näyte / 4 krn2

. Tärnä 
alueellinen rnoreenin geokerniallinen kartoitus 
tulee kattarnaan koko rnaan, tällä hetkellä on 
valrniina noin 70 % valtakunnasta. Alueellisen 
kartoituksen näytteet on otettu rnuutturnattornas
ta pohjarnoreenista C-horisontista pohjaveden 
pinnan alta noin 1,5-2 rnetrin syvyydeltä vuosi
na 1983-1991. Tiedot on paikannettu kartasto
koordinaatti j ärjestelm än peruskoordi naa teill a. 

Näytteistä on seulottu analyysiin lajite alle 
0,06 rnrn . Näytteistä on analysoitu noin 25 alku
aineen kuningasveteen liukenevan osan pitoisuu
det. Tiedot julkistetaan 1 :400 OOO-karttalehdit
täin. Julkistettavat alkuaineet vaihtelevat kartta
lehdittäin (22-26 kpl) . 

Moreenirnaan geokerniallisten kartoitusten 
tuloksia on käytetty esirnerkiksi rnaaperän hap
parnoiturnisherkkyyden arviointiin, rnetsärnaan 
ravinnepitoisuusarvioihin, saastuneen rnaa-alu
een kartoituksessa luonnollisen taustapitoisuuden 
arviointiin (rnrn. Huttunen ja Partanen 1992) ja 
pienten vesistöjen vaJurna-alueiden luontaisten 
raskasrnetallipitoisuuksien arviointiin (Kähkönen 
1992). Matti Johansson (1992) on käyttänyt 
rnoreenin geokerniaa lähtötietona HAKOMA
nirnisessä happarnoi1:urnisen kvantitatii visessa 
kokonaisrnallissa rapauturnisen tuottarnien ernäs
kationien rnäärän arviointiin . Y rnpäristösel vitys
ten lisäksi rnoreenin geokerniallisia analyysejä 
on käytetty rnalrninetsinnässä. 

Suuralueellisen kartoituksen tulokset on jul
kaistu T. Koljosen (1992) toimittamassa Suomen 
geokemian atlaksen 2. osassa. Suomen geokemi
an mikroatlas (Teerilahti ja Tarvainen 1992) 
esittelee suuralueellisen moreenikartoituksen 
tuloksia koko rnaasta ja alueellisen kartoituksen 
tuloksia lääneittäin rnikrotietokoneen kuvaput
kella. Molempia aineistoja saa ASCII-tiedostoina 
ja SPSS-tilastopaketin siirtotiedostoina. A1ueelli
sen rnoreenikartoituksen tietoja voi hankkia 
alkuainekohtaisina 1 :400 OOO-karttalehtien kart
takopioina ja tasoitetussa muodossa Disimp
kuvankäsittelyohjelmalle. Karttoja piirretään 
myös käyttäjän toivomusten mukaan. 

JÄRVISEDIMENTIT 

Alueellinen geokemiallinen järvisedirnentti
kartoitus kattaa 80 000 km2:n alueen Järvi-Suo
mesta. Orgaaniset järvisedimenttinäytteet otettiin 
vuosina 1973-84 tiheydellä 1 näyte / 5 km2

• 

Näytteet on paikannettu kartastokoordinaattijär
jestelrnän peruskoordinaateilla. Geologian tutki
muskeskuksen Väli-Suomen aluetoirnisto on 
ottanut järvisedimenttinäytteitä rnyöhernrninkin. 

Näytteistä on analysoitu noin 10 raskasrnetallin 
pitoisuudet. Näytteet kuivattiin (70-80 °C:ssa) ja 
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tuhkistettiin (500 °C :ssa). Näytteet uutettiin kuu
rnaan 6 M HCI -liuokseen, josta analyysit tehtiin 
AAS-analyysilaitteist lla . Uraanianalyysit tehtiin 
Valtion teknillisen tutkirnuskeskuksen reaktorila
boratorion automaattisella rapiduran ana
lyysimenetelrnällä. Näytteistä on talletettu lisäk
si näytteenottopaikan ympäristöä kuvaavia tieto
ja. Pitoisuudet ilrnoitetaan ppm:nä kuiva-ainees
sa. 

Seuraavien alkuaineiden analyysitulokset on 
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Kuva 1. Suomen moreenin hienoaineksen magnesiumin kokonaisliuotuspitoisuudet. Symbolin koko on 
verrannollinen Mg-pitoisuuteen . Perustuu Geologian tutkimuskeskuksen suuralueellisen moreenigeokemialli
seen kartoitukseen. Pistelukumäärä 1057 . 
Fig. 1. COllcelltratiolls of magllesium ill the fille till fractioll ill Fillialld. Total dissolutioll. The size of the 
symbol is re lative to the Mg collcelltratioll . Based Oll recollllaissallce scale rill geochemicalmappillg by the 
Geological Survey 0/ Fill ialld. Number 0/ sampie sires 1057. 
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Kuva 2. Fluoridipitoisuus järvi- ja purovesissä. Vesi - ja ympäristöhallituksen järvitiedot on merkitty symbolein. joiden läpimitta on 
verrannollinen fluoridipitoisuuteen . Taustan tummuus kertoo Geologian tutkimuskeskuksen purovesinäytteiden fluoridipitoisuuden. 
Korkeimmat pitoisuudet ovat kummassakin näytemateriaalissa rapakivialueilla. Pallot: järvet ; tausta : purot; pistelukumäärä 1172. 
Fig . 2. Fluoride concentration in lake and stream waters. Th e lake data of the National Board of Waters and the Environment are 
marked with symbols whose diameter is relative (0 (he fluoride concentration. The tone value of tlt e background refers (0 the fluoride 
concentration in stream water sampLes of (he GeoLogicaL Survey of FinLand. The highest concentrations showlI by both sampLe sets 
are from rapakivi granite areas. eire/es: lakes; background: streams, number of sampLe sites 1172. 
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julkistettu: CU, Zn, Ni, Co, Pb, U, Mo, Mn ja 
Fe. Tietoja saa ASCII-muodossa, SPSS-siirtotie
dostona ja erikseen tuotettavina karttoina. Näyt-

teenotto- ja analyysimenetelmät sekä keskeiset 
tulokset on kuvattu Geologian tutkimuskeskuk
sen raporttisarjassa (Tenhola 1988). 

PUROVEDET JA PUROSEDIMENTIT 

Geologian tutkimuskeskuksen geokemian 
osaston ja Kansanterveyslaitoksen ympäristöhy
gienian ja toksikologian osaston yhteishankkee
na toteutettavan valtakunnallisen purovesi ja -
sedimenttikartoituksen näytteet otettiin elokuus
sa 1990. Koko maasta vahttiin 1184 pientä vaIu
ma-aluetta edustavaa näyteasemaa, joilta kerät
tiin purovesinäyte ja 3-5 purosedimenttiosa
näytettä. Purosedimenttinäytteeksi koottiin pysy
västi veden pinnan aHa oIevaa maatunutta hieno
jakoista orgaanista ainesta. Näytteenottotiheys 
on 1 näyte / 300 km2

. Pauli Väänänen esittelee 
kartoitushankkeen tarkemmin toisaalla tässä 
julkaisussa. 

Näytteet on paikannettu kartastokoordinaatti
järjestelmän peruskoordinaateiIIa. Sediment
tinäytteet kuivattiin 70 °C:ssa, leikattiin ja ho
mogenoitiin. Havaintoaseman osanäytteistä 
koottiin yhtä suurista tilavuusosista näyte, joka 
homogenoitiin. Osa kokoomanäytteestä poltettiin 
500 °C:ssa ja määritettiin poIttohäviö. Märkä
polttouutoksesta analysoidaan yli 30 alkuainetta 

ICP-MS:lIä. Alkuperäiset näyteosat säilytetään. 
Vesinäytteistä tehdään seuraavat määritykset: 

Laboratoriossa määritetään käsittelemättömästä 
näytteestä pH, sähkönjohtavuus (EC), väri, ke
miallinen hapenkuIutus eh KMn04-Iuku (COD), 
alkaliteetti (HC03) , S04' CI , F, Si02, N03, suo
datetusta (0,45 11m) ja typpihapolla (suprapur) 
kestävöidystä näytteestä Ca, Mg, Sr, Ba, Na, K, 
Li, Fe, Mn, AI, Ti, V, Zn, Cu, Ni , Cr, Co, Pb, 
Cd, Mo, As, Be, B, Sb, Bi, Tl, Se, Ag ja U. 
Myös eräitä isotooppeja (Sr, Pb , U) on mahdolli
suus määrittää ICP-MS:llä. 

Tulokset juIkaistaan Suomen geokemian atlas 
-sarjassa, jonka jäIkeen tietoja saa myös numee
risessa muodossa. Joitakin tulkintoja on jo tehty, 
esimerkiksi kuvassa 2 on vertaiItu vesi- ja ym
päristöhaIlituksen keräämien pienten järvien 
veden fIuoridipitoisuutta GTK:n keräämien 
purovesinäytteiden fIuoridipitoisuuteen. Ver
tailua ovat tehneet Jaakko Mannio VYH:sta ja 
Pertti Lahermo ja Timo Tarvainen GTK:sta. 

POHJAVEDET 

Pohjavesien hydrogeokemiallinen kartoitus on 
aIkanut koko vaItakunnan kattavalla suuraIueeI
Iisella kartoituksella vuosina 1978-82 tiheydeIIä 
1 näyte / 50 km2 ja jatkunut tiheämmäIIä alueeI
lisella kartoituksella 1 :20 OOO-maaperäkartoituk
sen yhteydessä. Näytteitä on otettu Iuonnontilai
sista ja katetuista Iähteistä, tavallisista kuilu
kaivoista ja kaIIioon poratuista kaivoista. Näyt
teet on paikannettu kartastokoordinaattijärjesteI
män peruskoordinaateiIIa ja kuntakoodiIIa. 

SuuraIueellisista näytteistä mitattiin heti näyt
teenottopaikalla lämpötila, pH, sähkönjohtavuus 
(EC), hapetuspelkistyspotentiaali (Eh), liuennut 
O2 ja CO2 . Laboratoriossa tehtiin käsitteIemättö
mästä näytteestä seuraavat määritykset: pH, EC, 
väri, kemiallinen hapenkuIutus eli KMn04-luku 
(COD), alkaliteetti (HC03), S04' Cl, F, Si02 ja 
N03-määritys, suodatetusta (0,45 11m) ja typpi
hapolla (suprapur) kestävöidystä näytteestä Ca, 
Mg , Na, K, Fe, Mn, Zn, Cu, Ni, Pb , Cd sekä 

suodatetusta ja rikkihapolla kestävöidystä näyt
teestä U. Lisäksi arvioitiin pohjaveden Iaatuun 
vaikuttavia ympäristötekijöitä, kuten maa- ja 
kallioperän geoIogisia ominaisuuksia ja raken
netta, maankäyttötapaa ja kai von kuntoa. 

HydrogeokemiaIIista tietoa kerätään aIueelli
sessa mittakaavassa 1 :20 OOO-mittakaavaisen 
maaperäkartoituksen yhteydessä. Tämän yh
teydessä anaIysoidaan edellisten Iisäksi Sr, Ba, 
Li, Ti, V, AI, Cr, Co, Mo, As, Be, B, Sb, Bi, Tl, 
Se ja Ag. Myös eräitä isotooppeja (Sr, Pb, U) on 
mahdoHisuus määrittää. 

SuuraIueellisen kartoituksen tuloksista on 
juIkistettu pH, EC, 0 2' CO2, väri, KMn04, koko
naiskovuus , HC03, S04' CI, F, Si02, N03, Ca, 
Mg, Na, K, Fe , Mn, Cu, Zn, Cr, Co , Ni, Pb, AI 
ja U. Tietoja käytetään pohjaveden Iaadun aIu
eelliseen arviointiin (Lahermo 1992). 

Suuralueellisen kartoituksen keskeiset tuIokset 
on koottu Suomen geokemian atIaksen 1. osaan 
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(Lahermo et al. 1990). Alueellisen kartoituksen 
tietoja esitetään 1 :20 OOO-mittakaavaisten maa
peräkarttojen selityksissä. Risto Juntunen (1991) 
on tutkinut tarkemmin Etelä-Suomen kalliopora
kaivojen uraani- ja radonpitoisuuksia. Mikrotie-

tokoneella katseltavassa Suomen geokemian 
mikroatlaksessa on ornat osansa kuilukaivoille, 
lähteille ja porakaivoille. Tietoja saa myös 
ASCII-tiedostoina. Karttoja piirretään myös 
käyttäjän tarpeiden mukaan. 
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JOHDANTO 

Kerniallisesti saastuneet rnaa-alueet ovat 
rnonissa teollisuusrnaissa vaikea yrnpäristöongel
rna, jota on koettu paljon ratkaista (Arendt et al. 
1990). Ongelrna kytkeytyy rnrn. pohjavesien 
pilaanturniseen, kernikaalionnettornuuksiin ja 
rnuihin toksikologisiin vaaroihin sekä teollisuus
alueiden saneeraukseen ja rnaankäytön rnuutok
siin. 

Alueellisesti rajattu rnaaperän saasturninen 
johtuu rnrn. teollisuudesta, kernikaalien kulje
tuksesta ja varastoinnista, energiahuollosta ja 
jätehuollosta. Saastuneet rnaa-alueet vaihettuvat 

hajakuorrnituksen aiheuttarnaan laaja-alaiseen 
rnaaperän saasturniseen ja saastuneisiin vesistö
alueisiin. 

Ongelrnan hoitarniseksi on lisättävä ja integ
roitava geotieteellistä, kerniallista, biologista, 
teknistä sekä talous-, päätöksenteko- ja yhteis
kuntatieteellistä tutkirnusta ja asiantunternusta. 

Esityksessä selostetaan saastuneisiin rnaa
alueisiin kohdistuvaa tutkirnusta ja rnuuta asian
tuntijatoirnintaa erityisesti VYL:ssa ja rnuualla 
yrnpäristöhal Iinnossa. 

Mahdollisesti saastuneiden maa-alueiden identifiointi ja kartoitus 

Mahdollisesti saastuneita alueita on inventoi
tu ja rekisteröity rnonissa rnaissa laajasti jo 
pitkään (Assrnuth et al. 1989). 

Suornessa on yrnpäristöhallinnon SAMASE
projektissa (1990-92) inventoitu rnahdollisesti 
saastuneita rnaa-alueita kaikissa vesi- ja yrnpä-
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ristöpiireissä (Wihlman 1992). Kohteiden koko
naismäärä on n. 10000; muutamien tuhansien 
arvioidaan aiheuttavan erityisiä riskejä (pohja
vesialueilla ja asutuksen keskellä) (Puolanne 
1992). Tiedot kohteista ovat usein hyvin puut
teellisia ja epävarmoja. SAMASE-projektin 
loppuraportointi on tätä kirjoitettaessa vielä 
kesken myös kohdeinventointien yhteenvedon 
osalta. 

Eräitä kohdetyyppejä on inventoitu erikseenjo 
aiemmin, mm. kaatopaikkoja (Seppänen 1986), 

sahoja (Viitasaari 1988) ja kemikaalivarastoja. 
Inventointi kytkeytyy vesi- ja ympäristöhal
linnossa pohjavesialueiden kartoitustyöhön. 

Inventoinnin pohjaksi on VYL:ssa selvitetty 
saastuneiden alueiden identifioinnissaja arvioin
nissa käyttökelpoisia tietolähteitä ja menetel
miä (Assmuth, T. et al. 1989). Tietolähteet ovat 
kirjallisia, rekisterimlLlotoisia, suullisia ja kuva
muotoisia, mm. karttoja ja ilmakuvia. Vanhojen 
tietojen saaminen on erityisen vaikeaa. 

Saastuneiden maa-alueiden tutkimus 

Saastuneiden maa-alueiden tutkimus on laaja 
ja nopeasti kehittyvä ympäristöntutkimuksen 
alue (Arendt et al. 1990), joka on osin yhteinen 
mm. perinteisen geokemiallisen tutkimuksen 
kanssa; siinä tarvitaan kuitenkin myös paljon 
uusia lähestymistapoja, teoreettisiaja käytännöl
lisiä perusteita, menetelmiä ja tietoja. 

Alan suomalaista tutkimus- ja kehitystoi
mintaa (T&K) on selvitetty SAMASE-projektis
sa kyselyllä v. 1990 (Karvonen & Lääperi 
1992). Saatujen yli 100 vastauksen perusteella 
aihepiiriä on tarkasteltu usein sekä kohdeselvi
tyksissä että yleisluontoisessa tutkimuksessa, 
joskin hajanaisesti eikä kovin syvällisesti. Tär
keitä tutkimus- ja kehitystyön tekijöitä ovat 
olleet tutkimuslaitokset, mm. VYL ja VTT, 
ympäristöalan aluehallinnon yksiköt, eräät 
korkeakoulut sekä konsultti- ym. yritykset. 
Tutkimustarpeena on kyselyssä mainittu erityi
sesti mm. riskinarviointi . 

Tärkeistä kohdetyypeistä on tutkittu Suomes
sa erityisesti kaatopaikkoja (Assmuth et al. 
1991) sekä sahoja (Ympäristöministeriö 1990, 
Valo 1990). Kohdetutkimuksia on tehty myös 
teollisuusalueilla, pohjavesien pilaantumista
pauksissa (Nysten 1988) ja kemikaalionnetto
muuksien yhteydessä. Yleensä tutkimukset ovat 
olleet suppeita varsinkin orgaanisten haitta
ai neiden osalta, ja geoteknisiä tutkimuksia ei oIe 
integroitu hyvin kemialliseen ym. saastumistut
kimukseen. 

Kohdetutkimusmenetelmistä, erikoisesti 
maaperä-, pohjavesi- ja kaasututkimuksen näyt
teenotosta, kenttämittauksista ja kemiallisesta 
analytiikasta, on julkaistu katsaus ja suositus 
(Assmuth et a1. 1992) Saastuneiden maa-aluei
den tutkimus on metodologisesti vaativaa, ja sen 
menetelmät ovat kehittyneetja monipuolistuneet 
nopeasti. Kenttämitta.uksia ja analytiikan laadun
varmennusta on erityisesti kehitetty. 

Suomessa on ollut taipumus korostaa yksipuo
lisesti tiettyä menetelmää tai metodologista 
lähestymistapaa (esim. geofysikaalisia mittauk
sia, huokoskaasuanalyysejä, toksisuustestejä) 
"viisastenkivenä" ottamatta huomioon näiden 
rajoituksia. 

VYL:ssa kehitetään menetelmiä mm. kenttä
käyttöisen röntgenfluoresenssispektrometrian, 
huokoskaasumittausten, pestisidi- ja kloori
fenolianalytiikan ja biokemiallisten mittausten 
alalla. 

Maaperän analyysimenetelmiä, jotka ovat 
vakiintuneet mm. maanviljelygeokemiassa ja 
geokemiassa, laajen etaan ja kehitetään varsin
kin orgaanisille aineille saastumistutkimusten 
tarpeiden vuoksi. Vaikka niissä sovelletaan 
perinteisiä geokemiallisiaja muita geotieteellisiä 
tutkimusmenetelmiä, sovelluskohteet myös 
eroavat toisistaan huomattavasti. 

Analyysimenetelmien yhtenäistämistä koor
dinoi VYL yhdessä kansainvälisten stand ar
disointiorganisaatioiden (ISO ja CEN) kanssa. 

Saasteiden maaperäkäyttäytymisen ja vaikutusten perusilmiöiden tutkimus 

Erityisesti orgaanisten kemikaalien käyttäyty
minen ja vaikutukset sekä niitä määräävät tekijät 
maaperässä ja ympäristössä tunnetaan puutteelli-

36 

sesti, mikä vaikeuttaa saastuneiden alueiden 
hoitoa. 



Geologian tutkimuskeskus, Tutkimusraportti - Geological Survey 01 Finland, Report oIInvestigation 119, 1993 
Saastuneiden maa-alueiden inventointi, tutkimus, riskinarviointi ja riskinhallinta - kats aus ajankohtaiseen ... 

Kernikaalien maaperäkäyttäytymisessä 
tärkeitä tutkirnusalueita ovat rnrn. kernikaalien 
haihturninen, (polaaristen yhdisteiden) sorptio, 
veteen liukenernattornat nesteet ja kolloidit, 
orgaanisten yhdisteiden hajoarninen, bioakkurnu
laatio sekä eri faasien väliset yhteydet. 

Suornessa rnerkityksellisiä tekijöitä haitta
ai neiden rnaaperäkäyttäytyrnisessä ovat yrnpäris
tön kylrnyys ja karuus, humus ja rautayhdisteet 
sekä rnaaperän heterogeeniset raekokojakaurnat. 

VYL:ssa on tehty kirjallisuustutkirnus or
gaanisten kemikaalien rnaaperäkäyttäytyrniseen 
vaikuttavista tekijöistä (Setälä & Assrnuth 
1990). Kokeellista tutkirnusta kohdistetaan 
pidättyrniseen rnoreeneissa ja biohajoavuuteen. 

Haitta-aineiden toksikologiset vaikutukset ja 
erityisesti ekotoksikologiset vaikutukset rnaape
räekosysteernissä ovat rnaaperän saasturnisen 
keskeisiä kysyrnyksiä. Haitta-aineiden biologi
nen saatavuus, toksikokineettiset vaikutusrne
kanisrnit sekä pitkän ajan yhteisvaikutukset eri 
ekologisilla tasoilla (yksilö, populaatio, ekosys
teerni) ovat tärkeitä tutkirnuskohteita. 

VYL:ssa on kehitetty toksisuustestausrnenetel
rniä vesieliöillä rnrn . kaatopaikkasuotovesien 
haitta-aineseosten vaikutustutkirnukseen (Pentti
lä et al. 1988). Myös bakteeritoksisuutta on 
tutkittu . Kernikaalien rnaaperävaikutusten tutki
rnuksen laajentarninen on VYL:n avaintulosta
voitteita. 

Riskinarviointi 

Yrnpäristöriskien arvlOmnin vaiheita ovat 
riskien tunnistaminen (identifiointi), kvalitatiivi
nen ja kvantitatiivinen analysointi ja evaluaatio. 
Saastuneiden rnaa-alueiden toksikologisten 
riskien arviointi on rnonitahoinen ja -tasoinen 
tehtävä. Sen toteutus riippuu rnrn. haitta-aineista 
ja kohteen oloista sekä arvioinnin tavoitteista ja 
lähtötiedoista (Assrnuth 1992). 

Saastuneiden alueiden alustavaan, vertailevaan 
kvalitatiiviseen riskinarviointiin käytetään 
pisteytysrnenetelrniä, joiden sovelluskohteet ja 
- tavat vaihtelevat (Assmuth et al. 1989, Ass
rnuth et al. 1991, Tolppanen 1989). Valtakun
nallisen inventointiaineiston käsittelyyn kehite
tään arviointirnenetelrniä SAMASE-projektissa. 

Saasteiden priorisointi käytön, esiintyrnisen, 
orninaisuuksien ja toksisuuden perusteella on 
tärkeä osa kvalitatiivista riskianalyysiä (Setälä & 
Assrnuth 1990). 

Saastuneiden rnaa-alueiden kvantitatiivinen 
riskinarviointi sisältää saastelähteiden rnäärittä
misen, leviärnisanalyysin, altistusanalyysin ja 
vaikutusanalyysin. Niissä rnitataan ja arvioidaan 

ainepitoisuuksia leviärnisreiteittäin ja rnrn. 
verrataan niitä referenssipitoisuuksiin. 

VYL:ssa on keskitytty erityisesti kaatopaik
kojen riskianalyysin rnenetelrniinja tietopohjaan 
(Assrnuth et al. 1991, Assrnuth 1991). Sen 
laajennuksena on rneneillään saastuneiden rnaa
alueiden kvantitatiivisten riskianalyysirnenetel
rnien arviointi- ja kehitystyö (Assrnuth & Mela
nen 1990, Assrnuth 1991). 

Saastuneiden alueiden riskinarvioinnissa 
voidaan käyttää rnaternaattisia malleja. Erityi
sesti on rnallinnettu haitta-aineiden leviärnistä, 
rnrn. pohjaveden likaanturnista. VYL:ssa on 
sirnuloitu rnrn. Kärkölän sahan pohjavesipääs
töjä. Kehittärnistarpeita ovat leviärnisrnallien 
kytkerninen geokerniaan, ilrnan ja ravintoket
jujen saasturnisen rnallinnus sekä rnallien edel
lyttärnien rnittausten lisäärninen. 

Ennen kaikkea on kuitenkin tähänastista 
voirnakkaarnrnin kehitettävä altistuksenja vaiku
tusten rnallintarnista sekä riskinarvioinnin epä
varrnuusanalyysin rnenetelrniä ja sovelluksia. 

Riskinhallinta ja kunnostustekniikka 

Saastuneiden rnaa-alueiden riskinhallinta 
sisältää laajasti yrnrnärrettynä strategisen ohjel
rnoinnin, toirnepidekriteerien rnäärittelyn, ta-
10udellis-institutionaalisten edellytysten paranta
misen, kunnostarnisen, rnaankäytön ja jätehuol
Ion järjestärnisen, valvonnan ja seurannan. Näitä 
kehitetään SAMASE-projektissa. Toksikologisen 

riskianalyysin integrointi riskinhallinnan päätök
sentekoon on tärkeä T&K-tehtävä (Assrnuth, T. 
1991). 

Maaperän sallittavat haitta-ainepitoisuudet 
ovat tärkeässä asemassa saastuneiden rnaa-aluei
den riskinhallinnassa. Pitoisuusrajoj a on kehitet
ty erikoisesti Hollannissa. Suornessa rnaaperän 
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pitoisuuksien ohjearvoja valmistellaan SAMA
SE-projektissa. Arvojen soveltaminen kohdekoh
taisesti ja yleisesti vaatii vielä kehittelyä. 

Saastuneiden alueiden kunnostuksessa ja 
varmennuksessa käytetään mm. eristystä ja 
stabilointia sekä maan, vesien ja kaasujen biolo
gista, fysikaalista, kemiallistaja termistä käsitte
lyä sekä näiden yhdistelmiä (Arendt et al. 1990, 
JeItsch 1990, Seppänen 1992, Paatero 1992, 
Ettala 1992). Tälläkin alalla on usein liiaksi 
korostettu yhden menetelmän mahdollisuuksia. 
Myöskään kansainvälistä tietoa ja kokemusta 

kunnostusmenetelmistä ei oIe riittävästi tuotu 
Suomeen. Kunnostusmenetelmien arviointia 
jatketaan VYH:ssa lkohdetyösuunnittelun yh
teydessä. 

VYL keskittyy saastuneen maaperän kunnos
tusmenetelmien integroituun arviointiin ja erityi
sesti biotekniseen kUlilDostukseen. VYL osallis
tuu EY:n ympäristöntutkimusohjelmaan hank
keessa 'Bioremediation of chemically conta
minated land' yhdessä eurooppalaisten tutkimus
laitosten kanssa. 
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Kaikille meistä on itsestään selvyys, että yh
teiskunta turvaa yhdyskuntien vesihuollon. Yhtä 
luonnollista pitäisi olla, että yhteiskunta turvaa 
rakentamisessa ja rakenteiden ylläpidossa välttä
mättömän kiviaineksen huollon. 

Suomessa käytetiin kiviaineksia enimmillään 
n. 50 miljoonaa tonnia/vuosi (tai 96 milj. tlvuo
si, Suntio 1993), siis n. 10 (tai 20) tonnia/asu
kas/vuosi. Näistä 70-75 % on soraa ja hiekkaa, 
joka on otettu harjuista ja Salpausselistä. KaIlion 
kiviaineksen prosenttiosuus on kasvanut nopeasti 
viime vuosina. Syynä on ollut toisaalta karkean 
harjuki viaineksen saannin vaikeutuminen, toi 
saalta kasvaneet kiviaineksen laatuvaatimukset. 
Moreeni yleisimpänä maalajina voi jalostusta 
varten tarjota raaka-aineen tiettyihin kiviaines
tarpeisiin. Karkeiden runsaskivisten moreenien 
murskaus j a hienoaineksen poistaminen pesemäl
lä voi kuitenkin tulla kyseeseen vain harvoin. 
Yhteistä kaikille näille kiviaineksille on se, että 
ne ovat yhteiskunnalle täysin välttämättömiä. 
Betonista on n. 90 % kiviaineksia, asfaltista 
95-97 % ja tie-, katu- ja ratarakenteiden sito
mattomat kerrokset ovat kokonaan kiviaineksia. 

Suomen soravarat tunnetaan 1970-1uvulla 
tehdyn valtakunnallisen inventoinin perusteella 
melko tarkasti pohjaveden yläpuolisten esiinty-

mien osalta (Niemelä 1979). Paljonko ainesta 
kaikkiaan on ja mitä se on laadultaan, on sen 
sijaan liian heikosti tutkittua ja tunnettua yhteis
kunnan kannalta kestäviä päätöksiä varten. Muo
dostumien paksuudessa ja aineksen laadussa on 
Suomen eri osissa siinä määrin eroja, että tar
kempi alueellinen inventointi ja tutkimus on 
tarpeen. Varsinkin soran ja hiekan ottaminen on 
usein ristiriidassa pohjaveden tuotannon kanssa. 
Täydentävät alueeIliset maa-ainesinventoinnit 
harjujen aineksen määrän ja laadun selvittämi
seksi ovat käynnissä. Samoin inventoidaan mo
reenimuodostumia. 

Soraa korvaava kallion kiviaines on samalla 
tavalla Suomen eri osissa laadultaan niin erilais
ta ja vaihtelevaa, että sen laatu ja määrä on 
selvitettävä meneillään olevassa Kiviaineksel
taan arvokkaiden kaIlioalueiden inventointipro
jektissa (kuva 1). Työllä on kiire. Kestävän 
kehityksen periaatteen toteuttamiseksi tarvitaan 
tiedot myös samaan aikaan etenevästä Suomen 
luonnonja maisemansuojelun kannalta arvokkai
den kallioalueiden inventointiprojektista. 

Ki viaineksen laatuluokitus perustuu teknisiin 
testeihin, joiden tarkoitus on kuvata kiven kulu
tuskestävyyttä käyttökohteissa. Lähinnä testaus 
selvittää iskun, hierron ja puristuksen kestoa. 
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Kuva 1. Kiviainekseltaan arvokkaiden kallioalueiden inventointiprojeklin työn tämänhetkinen lilanne . 
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Fig . I . Curre1lt coverage of all inventory project to determine rock areas that contain valuable rock material. 
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Kiven Iujuutta ja kulutuskestävyyttä tulisi tutkia 
ja testata käyttöolosuhteissa (myös kosteana) ja 
käytetyssä raekoossa. Näitä kokeita täydentää 
mikroskooppinen ohuthietutkimus. Paitsi kivila
jista ki yen Iujuus riippuu mineraalikoostumuk
sesta, raekoosta ja mikrorakenteesta. Ohut
hietutkimuksen avulla on mahdollista ymmärtää 
testien tulokset, sillä raekoko ja mineraalien 
yhteenkasvettumisrakenteet ratkaisevat kiven 
kulutuskestävyydestä enemmän kuin peIkkä 
jonkin mineraalin paIjous. 

Tähänastisten kallioiden inventointitulosten 
perusteella tiedetään, että kaikkein kulutuskestä
vintä kiviainesta saadaan vain n. 1,5-2 %:sta 
tutkituista kallioalueista. Seuraavaan Iaatuluok
kaan kuuIuu n. 15 %. Kulutuskestävä kiviaines 
on siis harvinainen Iuonnonvara ja se on hyvin 
epätasaisesti jakaantunut maan eri osiin. Toisaal
ta kiviaineksen Iaatuvaihtelu saattaa oHa suurta 
melko suppeillakin alueilla. 

Infrastruktuurin rakenteet tulee tehdä niin, 
ettei samoja rakenteita varten jouduta ottamaan 
lisää ainesta vähän väliä rakenteiden pettäessä 
kuormituksen alla. Toisaalta kaikkein kulutus
kestävintä kiviainesta on vain hyvin pieni osa 
kaikista kallioalueista, ja siksi sitä on säästettävä 
ja pyrittävä käyttämään vain kohteissa, joissa 
hyvä kulutuskestävyys on välttämätöntä. Kuhun
kin kohteeseen ja tarkoitukseen sopivia kivi
aineksia ja korvaavia materiaaIeja käyttämäHä 
saadaan paras Iopputulos pitkälläkin aikaväIillä. 

Kiviainesten kulutuksesta on oIe massa vain 
arvioita, sillä nykyinen Iainsäädäntö ei edellytä 
näiden tilastointia. Nyt voimassa olevat Iähes 
12 000 maa-ainesten ottolupaa eivät sisällä 
kylliksi tietoa materiaalista, johon ottolupa on 
annettu . Ottopaikkoja tulee pinta-alaltaan Iaajas
sa maassa olla kylliksi kuIjetuskustannusten 
kurissa pitämiseksi, mutta jos Ruotsi seIviää n. 
4 000 ottopaikalla, joista tiedetään mitä niistä 
otetaan ja kuinka paIjon, on meillä ehkä syytä 
ottaa oppia. 

Kuvassa 2 on Suomen kaivannaisteollisuuden 
tuotannon määriä. Huomaa, etta sora- (sisältää 
hiekan), (kallio)murske- ja rakennuskivimäärät 
ovat arvioita vähintään kulutetuista määristä. 
Kyselytutkimuksensa mukaan Suntio (suull . 
tiedonanto 1993) ilmoittaa Suomessa käytetyn 
vuonna 1991 yhteensä n. 81,8 milj . tonnia kivi
aineksia. Ne jakaantuvat seuraavasti: 27,8 milj. 
tonnia soramursketta, 21,3 milj. tonnia kal
liomursketta ja 32,7 milj. tonnia raakasoraa ja 
hiekkaa. Tämä kokonaismäärä käytettiin talonra
kennuksen työmaakäyttöön, betoniin, päällystei
den valmistukseen, tierakentamiseen ja kaupun-

kien ja kuntien tarpeisiin sekä muuhun käyttöön. 
Kalliomurskeiden osuus oli siis 26 %. Ero varo
vaisimman arvion ja Suntion kyselyn tulosten 
väIillä on niin suuri, että se riittää perusteluksi 
kiviainesten kulutus- ja riittävyystutkimuksen 
tekemiselle kestävien kiviainespäätösten pohjak
si. 

Vuoriteollisuuden kokonaisnosto v. 1991 oli 
27 284 266 tonnia (Salo 1992). Samaan aikaan 
käytettiin pohjavettä n. kymmenen kertaa käytet
ty soramäärä. Kiviainesten raaka-ainearvo (ilman 
kuljetuksia) oli n. 800 milj. mk, vastaavasti 
kaivosteollisuuden rikasteiden hinta lienee ollut 
n. 1,1 miljardia ilman kuIjetuksia kaivoksilta 
kotimaan jatkoj alostukseen tai vientisatamiin. 

Kiviainesten ottolupia käsitellään ilmeisesti 
liiaksi MAL:n 3 §:n maisema-arvioinnin henges
sä. Lausunnot pohjavesiasioissa pelastavat osan 
puutteista, mutta aineksen Iaatukysymykset 
jäävät selvittämättä. Ottopaikkojen vähentämi
nen ja perusteellinen tutkiminen ennen toimin
nan alkua ei väIttämättä aiheuta tuotettua tonnia 
kohden kohtuullista suurempia kuIuja edellyttä
en, että ottopaikat ovat suurempia ja harvassa, 
jolloin niiden valvonta, jäIkikäytön suunnittelu 
ja maisemointikin on paremmin mahdollista. 

Kaivosten ja Iouhosten sivukiviä voidaan 
osittain hyödyntää murskeina rakentamiseen 
tarvittavana kiviaineksena. Sulfidipitoiset sivuki
vet eivät kuitenkaan kelpaa. Samoin on muuta
mien muidenkin kivityyppien Iaita niiden sisältä
mien haitallisten mineraalien ja heikon Iujuuden 
tähden. Rakennuskivituotannossa syntyy paIjon 
hukkakiveä (80-97 %), josta suotuisissa tapauk
sissa saadaan kyllin kestäviä murskeita. Koska 
rakennuskivilouhoksilla kivi irrotetaan mahdol
lisimman ehjinä Iohkoina, ovat myös jätekivi
kasaan joutuvat Iohkareet usein murskaukseen 
liian suuria ja niin ehyitä, että murskaus niistä 
tulee kalliimmaksi kuin kalliosta mursketuotan
nossa Iouhitun kiven murskaus. KuIjetusetäisyys 
käyttökohteisiin ratkaisee Iopulta käytön taIou
dellisuuden. Kuljetuskustannukset kiviaineksilla 
ovat hieman alle 1 mkltlkm. 

Tunneleiden ja kalliotilojen Iouhinnassa syn
tyy paikallisesti hyvin nopeasti suuria määriä 
louhetta, jonka hyötykäyttö on mahdollista, 
muttei täysin ongelmatonta. Tunnelilouhinnassa 
kivi on irrotettava kalliotilan pysyvyyden ja 
lujittamistarpeen optimoivalla tavalla sekä niin, 
että se pystytään lastaamaan tunneliin mahtuvilla 
koneilla. Usein louhe sisältää siinä määrin Iou
hinnassa syntyneitä mikrorakoja, ettei murskeen 
laatu riitä vaativiin rakennustarkoituksiin. Kui
tenkin kaikki irroitettu kiviaines olisi pyrittävä 
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1991 SUOMESSA TUOTETUT MINERAALISET RAAKA-AINEET 
milj. tonnia (perusmetallit rikasteina) 

SORA 35 

~lY RAKENNUSAINEKSET MURSKEET 10 
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~ """',,, ~ KALKKIKIVI 3,9 $ TEOLlISUUSMINERAALIT ~;W 
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"\~ KV ARTSI 0,20 
"". 
"'. NIKKELI 0,12 

""" """ . SINKKIO, 11 
~AASÄLPÄ 0,05 

• I<UPARI 0,04 

GTK 
1992 

Kuva 2. Suomen kaivannaisteollisuuden tuotannon määräL Vuoriteollisuuden 42 kaivoksen ki 'ten kokonaisnosto v. 1991 oli yli 27 
milj . tonnia. 
Fig. 2. Output 0/ fhe Finllish extractive industry. Total output 0/ stolle by the 42 mines ill the millillg illdustry came to over 27 
millioll tonnes ill 1991. 
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hyödyntämän. 
Metallurgisen teollisuuden kuonat sopivat 

tienrakentamiseen, ja Suomessa syntyvät määrät 
pystytään käyttämään lähes kokonaan teiden eri 
rakennekerroksiin. Kuonat samoin kuin louhos
ten ja kaivosten sivukivetkin ovat suurina määri
nä yhdessä pisteessä ja niiden käyttötalouden ja 
-mahdollisuuden ratkaisevat kuljetuskustannuk
set. 

Kivennäisperäisten rakennusmateriaalien uu
siokäyttö on mahdollista ja esim. asfaltin osalta 

jo käytössä. Muiden rakennusjätteiden ja raken
teiden purkujätteiden hyötykäyttö on Suomessa 
toistaiseksi jäänyt vähäiseksi. Keski-Euroopassa 
on kiviaineskulutuksesta suurimmillaan n. 5 % 
saatu uusiokäyttömateriaaleista. Prosentteina 
pieni luku vastaisi kuitenkin Suomen kiviaines
käyttömäärillä ainakin 2,5 milj. tonnia. Se taas 
säästäisi luontoa toisaalta uuden materiaalin oton 
poisjäämisen vuoksi ja toisaalta vähentämällä 
kaatopaikoille menevää käyttöön sopivaa materi
aalia. 
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JOHDANTO 

Geofysiikan osuus ympäristöntutkimuksissa 
käsittää vahinkopaikkojen etsimisen, saastuneen 
alueen laajuuden ja vahingon vakavuuden selvit
tämisen sekä tilanteen kehittymisen seurannan. 
Tehtäviin voidaan lukea myös geologisten riski
tekijöiden tutkiminen, esim. kallion rikkonaisuu
den selvittäminen suunnitellun kaatopaikan 
alueella, samoin kuin korjaustoimien etenemisen 
ja korjauksen jälkeisen tilan seuranta. Geofysii
kalla voidaan välttää jo korjatun tilanteen vahin
goittuminen uudelleen. 

Geofysikaalisten menetelmien vakava sovelta
minen ympäristöntutkimuksiin on aloitettu vasta 
vii me vuosikymmenellä. Syy tähän on sama kuin 
muussakin ympäristöntutkimuksessa. Vasta 
vii me aikoina ongelmat ovat pahentuneet niin, 
että on nähty tarpeelliseksi ryhtyä rahoittamaan 
tutkimuksia. Enää ei voida puhua mielipiteistä 
vaan kovista faktoista. Ympäristöntutkimusta on 
ehkä pidetty tuloksia tekevän tieteen piirissä 
näpertelynä. Hitaaseen liikkeellelähtöön on 

vaikuttanut myös se, että malminetsinnän ja 
geologisen kartoituksen perua olleet menetelmät 
ovat vaatineet kehittelyä ja virittelyä sopiakseen 
uusien kohteiden tutkimiseen. Tärkein syy on 
tietysti se, että kun malmin- ja öljynetsintään 
uhratut varat ovat maksaneet itsensä moninker
taisesti takaisin, niin ympäristöselvityksen tuotto 
ei oIe käsinkosketeltavaa. 

Sovelletun geofysiikan menetelmiä on Suo
messakin käytetty pääasiassa malminetsinnässä. 
Raaka-ainesektorilla sovelluskohteena on ollut 
myös vedenetsintä, soravarojen kartoitus ja 
turvetutkimus. Pato-, tie- ja rakennustyömailla 
on selvitetty irtonaisten maalajien paksuutta ja 
kerroksellisuutta, vedenpinnan syvyyttä, kallion
pinnan topografiaa, kallion huokoisuutta ja rik
konaisuutta sekä ruhjeisuutta. Vähempimerkityk
sisiä mutta lehtiotsikoita tuottavia ovat geo
fysikaalisin menetelmin tehtävät upotettujen 
kirkonkellojen, uponneiden aseiden, maahan 
kaivettujen plootujen, heinikkoon kadonneiden 
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kultahampaiden tai -sormusten sekä kultahippu
jen etsimiset. Samoja periaatteita käytetään 
myös miinaharavoissa. 

Geofysikaalisten menetelmien käytöllä yhtääl
tä ympäristö- ja toisaalta raaka-ainetutkimuksis
sa on periaatteessa vain kvalitatiivisia eroja. 
Tämä tarkoittaa sitä, että saasteet ym. kohteet 
näkyvät mittauksissa samalla tavalla kuin mal
mit, ainoastaan heikommin. Anomalian voimak
kuuteen vaikuttavat sekä tutkittavan kohteen 
määrälliset että laadulliset ominaisuudet. Suuri 
määrä heikkolaatuista materiaalia saattaa näkyä 
samalla tavalla kuin pienempi määrä "täydem
pää" ainetta. Malmien fysikaaliset ominaisuudet 
ovat usein hyvin poikkeuksellisia ja monesti 
massakin on suuri. Jos tutkimuskohteena on 
kemikaali vuoto, on sen määrä tavallisesti pieni, 
korkeintaan promillen luokkaa pienen mal
miesiintymän massasta . Joiltakin fysikaalisilta 
ominaisuuksiltaan kemikaali voi olla yhtä ano-

maalinen kuin malmi.esiintymä, mutta todennä
köisesti ei kaikilta, minkä vuoksi vuodon tutki
mi seen soveltuva menetelmävalikoima on mal
mikohdetta pienempi . 

Maailmalla on kuitenkin tehty ja kirjallisuu
dessa raportoitu niin paljon tutkimuksia, että 
geofysiikkaa voi niiden perusteella pitää yhtenä 
tehokkaimmista ympäristöntutkimusmenetelmis
tä. Menestyksellinen toiminta edellyttää laittei
den ja toimintatapojen virittämistä optimaali
siksi. Edelleen se tietää sitä, että mittausperiaat
teita on muutettava totutusta kertaluontoisesta 
havainnoimisesta pitempikestoisiin monitorointi
tyyppisiin seurantoihin. Kun kentän mittaus 
automatisoidaan, pieniäkin vaihteluita on mah
dollista seurata. Tässä suhteessa kvantitatii vinen 
geofysiikka on luonnostaan paremmassa asemas
sa kuin esim. perinteinen deskriptiivinen geolo
gia. 

GEOFYSIIKAN KÄ YTÖN ETUJA 

Geofysiikan käytöllä geologisessa tutkimuk
sessa, rakennetutkimuksessa, malminetsinnässä 
niin kuin ympäristöntutkimuksessakin on monia 
etuja verrattuna muihin vastaavan informaation 
saamismenetelmiin. Tähän syynä on se, että 
geofysiikassa tutkitaan voimavaikutuksia materi
aalisten näytteiden sijasta. 

"Pehmeys" (non-invasiveness) . Suurimpia 
geofysikaalisen menetelmän etuja on sen useim
pien osa-alueiden pehmeys, jolla tarkoitetaan 
sitä, että mittaus ei jätä jälkiä itsestään eikä 
mittauspaikalta tavallisesti oteta minkäänlaista 
näytettä. Tämän ominaisuuden takia mittauksia 
voidaan tehdä asutuilla alueilla, jos se sivilisaa
tiohäiriöiden takia on muuten mahdollista. 
Maasto ei häiriinny mittauksen takia enempää 
kuin maisema valokuvauksesta. Geofysiikan 
avulla voidaan myös välttää vahingot, joita kova 
näytteenotto saattaa aiheuttaa esim. akvifereille. 

Syvyysulottuvuus. Geofysiikka antaa infor
maatiota käytettyjen menetelmien ja laitteiden 
mukaan suurelta syvyysskaalalta. Säteilymittaus
ten syvyysulottuvuus on heikoimmillaan muuta
mia senttejä, metallinpaljastimien kymmeniä 
senttejä, tavallisten yleisessä käytössä olevien 
malminetsintälaitteiden muutamien kymmenien 
metrien luokkaa. Tämä onkin käytännön töissä 
merkittävin syvyys - pohjaveden syvyys kai
vonpaikalla, harjun paksuus , irtomaan paksuus, 
malmin syvyys kevyttä näytteenottoa varten jne. 
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Syvämalminetsinnässä ja rakennetutkimuksissa 
mm. patoja varten on tarpeellista päästä satojen 
metrien syvyyteen. Tämän jälkeen kyseeseen 
tulevat lähinnä tieteelliset tai öljy- ja kaasuesiin
tymien tutkimukset. Kuitenkin geofysiikan me
netelmien syvyysulottuvuus jatkuu vielä paljon 
pitemmälle. Painovoimamittauksella, tasavirta
mittauksella, seismisellä luotauksella, magneto
telluriikalla ja magnetovariaatiomittauksella on 
päästy kymmenien kilometrien syvyyteen. Infor
maatiota näin suurista syvyyksistä ei oIe mah
dollista saada muuten kuin geofysiikan menetel
millä - muistettakoon, että maailman syvin 
kairausreikä on vain 12,5 km syvä. 

Alueellinen edustavuus. Erona näytteenot
toon verrattuna on geofysikaalisessa mittausda
tassa sen epäpistemäisyys. Geologinen näyte 
edustaa pääasiassa itseään, kun taas geofysikaa
linen mittaustulos kertoo laajemmasta koko
naisuudesta: sen muoclostaa painotettu keskiarvo 
niiden tekijöiden vaikutuksesta, jotka ovat mit
tauksen vaikutuspiirissä. Koska anomalian ai
heuttajan vaikutus leviää aina laajalle alueelle, 
tieto sen olemassaolosta välittyy mittaustulok
seen, vaikka havaintopiste ei olisikaan aivan 
optimaalisessa paikassa. 

Objektiivisuus. Geofysikaaliset metelmät ovat 
objektiivisia siinä mielessä, että jos mittausjär
jestely erillisissä operaatioissa on sama, mittaus
tuloskin on sama. Tässä on periaatteellinen ero 
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esim. sanalliseen kuvaukseen nähden, joka riip
puu paitsi tekijästään myös kuvauksen tarkoituk
sesta. Objektii visuuden takia eri aikoina ja eri 
laitteillakin tehtyjä mittauksia - edellyttäen että 
on tode1la mitattu samaa asiaa - voidaan yhdis
tää ja vertailla toisiinsa. 

Läheisessä yhteydessä objektiivisuuteen on 
geofysiikan mittaustulosten kvantitatiivisuus. 
Erikoisesti hitaiden muutosten tutkimisessa, joita 
monien ympäristömuutosten voi katsoa olevan, 
kvantitatiivisuus on ensimmäinen edellytys. 

Edullisuus. Tärkeimpänä syynä geofysikaali
sille tutkimuksille on se, että vaikka mittaukset
kin maksavat, ne kuitenkin tietävät säästöä. 
Esim. geofysikaalinen monitorointi maksaa 
kymmenesosan näytteenotosta samalla kun väl
tytään "kovan" menetelmän haitoilta. Mittaus- ja 
tulkintatuloksia ei tietysti voi milloinkaan pitää 

absoluuttisen varmana tietona tutkittavan esiin
tymän olemassaolosta tai muodostuman raken
teesta, vaan varmuuden saamiseksi tulos on 
testattava näytteenotolla. Mittauksella voidaan 
kuitenkin hyvin suuressa osassa tapauksia koh
distaa näytteenotto optimaaliseen paikkaan tai 
perustellusti jättää näyte kokonaan ottamatta. 

Korvaamattomuus. Suurta osaa geofysikaali
sesta informaatiosta ei voi korvata millään muul
la tavalla. Esim. sähkönjohtavuus on kiven fysi
kaalinen ominaisuus, jota ei mikään muu tieto 
korvaa. Kivillä on monia muitakin fysikaalisia 
ominaisuuksia, jotka kertovat niiden rakenteesta 
ja synnystä samoin kuin jokin konventionaalinen 
kemiallinen parametri. Myöskään jo mainittu 
tiedon hankkiminen kymmenien kilometrien 
syvyydestä ei oIe järjestettävissä muulla tavalla. 

GEOFYSIIKAN RAJOITUKSIA 

Geofysiikan menetelmien rajoituksista yksi on 
em. alueellisen edustavuuden toinen ilmenemis
muoto, sumeus. Mittaustulos ei milloinkaan 
kerro vain jostakin tarkasti määrättävissä olevas
ta pisteestä, esim. joltakin tietyltä syvyydeltä. 
Mielenkiinnottomista lähteistä peräisin olevien 
anomalioiden summautumista mittaustulokseen 
ei voida estää eikä eristää, ja siksi geofysikaali
seen tulkintaan kuuluu aina periaatteellinen 
epävarmuus siitä, mistä mittaustulos kertoo. 

Toinen geofysiikan menetelmiin välttämättä 
kuuluva ominaisuus on ns. ekvivalenttisuus, 
eräänlainen monikäsitteisyys. Tämä tarkoittaa 
sitä, että anomalian aiheuttajan, esim. saaste
pluumin, määrän ja laadun osuus eivät oIe irro
tettavissa mittaustuloksesta. Pieni määrä "kor
kealaatuista" saastetta aiheuttaa saman anomali
an kuin suuri määrä "heikkolaatuista" saastetta. 

Jotkin geologiset rakenteet saattavat olla vai-

keasti havaittavia geofysikaalisesti vaikka niiden 
fysikaaliset ominaisuudet olisi vatkin riittävän 
anomaalisia. Toisten rakenteiden varjostavan 
vaikutuksen takia tulkintatulos on välttämättä 
väärä, ellei asiaan oIe osattu varautua. Ongelman 
ratkaisemisessa tarvitaan toisten menetelmien tai 
näytteenoton antamaa apua. Täysin yksin geo
fysikaalista mittausta ei pidä milloinkaan käyt
tää. 

Edelleen haittapuoleksi voidaan katsoa se, että 
geofysikaalinen tulkinta vaatii pitkäaikaista 
kokemusta ollakseen luotettavaa. Tulkinnan 
lähtökohta on anomalian tunnistaminen jonkin 
tietyn rakenteen aiheuttamaksi. Monikäsitteisyy
den vuoksi suuri joukko erilaisia rakenteita 
aiheuttaa samantyyppisen anomalian, ja monesti 
väärä tulkinta aiheutuukin siitä, että tulkitsija 
lähtee etsimään selitystä anomalialle väärästä 
suunnasta. 

GEOFYSIIKAN SOVELTAMISESTA 

Geofysiikan käyttö niin malminetsinnässä, 
kartoituksessa kuin ympäristöntutkimuksessakin 
perustuu yksiin ja samoihin perusperiaatteisiin. 
Niiden mukaan maankamaran rakenteiden kuta
kin fysikaalista parametria vastaa fysikaalinen 
kenttä, johon kyseisen parametrin anomaalinen 
arvo aiheuttaa poikkeaman eli anomalian. Fysi
kaalisia parametreja ovat mm. tiheys, magneetti-

suus, sähkönjohtavuus, kimmo-ominaisuudet ja 
radioaktiivisuus ja vastaavia kenttiä olisivat 
painovoimakenttä, magneettikenttä, sähkömag
neettinen kenttä, seismisen nopeuden kenttä ja 
radioaktiivinen säteilykenttä. 

Jos parametri on anomaalinen, ts. normaalista 
tasosta ylös- tai alaspäin poikkeava, se aiheuttaa 
anomalian vastaavaan kenttään. Normaaliksi 
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tasoksi katsotaan yleensä ympäristön taso ja 
ympäristöksi pienessä mittakaavassa hyvinkin 
poikkeuksellinen alue, kunhan se tutkittavan 
kohteen kannalta on ympäristöä, Suuressa mitta
kaavassa, esim. Suomen alueella, vallitseva kes
kimääräinen magneettikenttä voidaan katsoa 
magneettiseksi nollatasoksi, minkä suhteen ano
maliat määritetään. Kentän mittaus tapahtuu 
kartoittamalla ympäristön nollakentän ja anoma
liakentän summa. Nollakenttä vähennetään mit
tausdatasta mielenkiinnottomana ja jäljelle jää
nyt anomalia tulkitaan. Tulkinnalla tarkoitetaan 
prosessia, jolla (yleensä) laskennallisesti selvite
tään, mikä on mitatun anomalian todennäköinen 
syy. Tulkinnassa käytetään malleja, jotka ovat 
yksinkertaistettuja kuvia todellisuudesta. Malli 
valitaan ja sovitetaan siten, että sen teoreettinen 
anomalia on mahdollisimman lähellä mitattua 
anomaliaa. Kaikkia kenttämittauksen piirteitä ei 
voida ottaa huomioon luonnon monimutkaisuu
den ja mittauksessa mukana olevien virheiden 
takia. Näistäkään syistä tulkintatulos ei voi olla 
absoluuttisen virheetön. 

Mittaustulos on yksikäsitteinen, mutta tulkin
tatulos on monikäsitteinen mm. siksi, että tulkin
nassa on tehtävä hypoteeseja anomalian aiheutta
jasta. Anomalia on sitä varten tunnistettava 
jonkin lähteen aiheuttamaksi. Mm. mittausvir
heiden takia tässä on tilaa väärille johtopäätök
sille, ja siksi geofysikaaliseen tulkintaan liittyy 
aina erottamattomasti monikäsitteisyys. Kun 
tulkinta on tehty, se on vielä tulkittava geologi
sesti eli on selvitettävä, mitä mikin tulkintatu
loksen pürre tarkoittaa geologisin termein il
maistuna. Virheiden vaikutuksenja monikäsittei
syyden takia tulkinta on valmis vasta kun siihen 
on liitetty selvitys tuloksen tarkkuudesta ja 
virherajoista. 

Käytännön ympäristögeofysiikan perustana 
ovat kuvan 1 kaltaiset empiiriset riippuvuudet. 
Kuvassa esitetään veden johtavuuden ja veteen 
liuenneiden suolojen määrän välinen yhteys . 
Kun suolaisuus kasvaa, johtavuus kasvaa. Geo
fysikaalinen tutkimus yksinkertaistettuna tarkoit-
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Kuva 1. Veden jOhtavuuden ja siihen liuenneiden suolojen 
määrän välinen yhteys (WaId 1990). 
Fig . 1. Relationship between the electrical conductivity 0/ 
waler and the concentraliotls 0/ dissolved salts (Ward 1990). 

taisi tässä tapauksessa sitä, että sähköisellä tai 
sähkömagneettisella menetelmällä mitataan ko
honneen sähkönjohtavuuden aiheuttama anoma
lia. Tulkinnassa määriletään, millainenjohtavuu
den muutos mitatun anomalian selittämiseksi 
vaaditaan, ja kuvan käyrän perusteella voidaan 
arvioida, paljonko veclessä on suolaa. Geofysii
kan menetelmät voidaan luokitella eri tavoin. 
Yksi käytetty peruste on mittausanturin sijainti, 
joka voi olla ilma-aluksessa, maanpinnalla, 
laivassa (oikeammin vedessä) tai kairanreiässä. 
Tätä luokittelua on käytetty seuraavilla sivuilla. 
Näistä paikoista voidaan tehdä mittauksia useim
milla olemassa olevilla menetelmillä eli potenti
aali-, sähkömagneettisilla, sähköisillä, seismi
sillä, radioaktiivisilla tai termisillä menetelmillä. 
Tätäkin jakoperustetta käytetään seuraavassa 
esittelyssä. Käytännössä joudutaan käyttämään 
kolmatta, ongelmakohtaista jakoa, koska eri 
menetelmät sopivat eri ongelmien ratkaisuun eri 
tavalla. 

LENTOMITTA UKSET 

Monia fysikaalisia kenttiä ' voidaan hyvin 
mitata lentokoneesta tai helikopterista. Lento
korkeus magneettikentän mittauksessa voisi olla 
suuri, mutta sähkömagneettisten ja säteilymit
tausten takia jo 150 metrin korkeudesta tehtävää 
kartoitusta kutsutaan korkealentomittaukseksi. 
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Tämä kartoitus on Suomesta tehty vuosina 
1954-1971 lähinnä malminetsintää varten. Vuo
desta 1972 lähtien GTK (aikaisemmin myös 
muut organisaatiot) on jatkanut kartoitusta ns. 
matalalentomittauksena korkeudelta 30-40 m 
(kuva 2). Tähän mennessä maan pinta-alasta on 
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mitattu n. 70 %. 
Vaikka molemmat ohjelmat onkin toteutettu 

malminetsinnän ja geologisen kartoituksen tar
peisiin, jälkimmäisen tuloskartat soveltuvat 
myös ympäristöntutkimuksiin. Niihin voidaan 
käyttää eri tavalla kaikkia mitattuja fysikaalisia 
kenttiä eli magneettikenttää, sähkökenttää ja 
gammasäteilyä. Magneettikenttäkartasta näkyy 
usein ympäristöään heikommin magnetoituneita 
ruhjeita, jotka saattavat oHa paitsi potentiaalisia 
kalliopohjaveden lähteitä myös kemikaalivuoto
jen kulkeutumisteitä. Sähkökenttään ympäristö
ongelmat aiheuttavat vain pienen anomalian, 
mutta gammasäteilymittaukset sen sijaan sopivat 
esim. radioaktiivisen laskeuman kartoittamiseen 
ja säteilyn muutosten seurantaan sekä lumen 
vesiarvon mittaukseen. Maan pinnassa olevien 
kemikaalivuotojen seurannassa säteilymittauksel
la saattaisi myös oUa käyttöä. 

120 -250m 
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150m 

R 

Kuva 2. GTK:n korkealento- j a matalalentomittausten periaate
kuvat (Peltoniemi 1988). 
Fig. 2. Principle o[ the high-altitude and low-altitude surveys o[ 
the GSF (Peltoniemi 1988). 

MAANPINT AMITTA UKSET 

Potentiaalikenttämenetelmät 

Painovoimamenetelmä. Geofysiikan raskaim
man sarjan menetelmiä on painovoimamenetel
mä. Painovoima on maailmankaikkeuden funda
mentaalisin voima, sillä se pitää universumin 
koossa. Suurista linjoista huolimatta se on hei
koin oIe massa oleva voima, mutta silti sitä kye
tään mittaamaan suhteellisesti tarkemmin kuin 
montakaan muuta suuretta. Mikrogravimetrin 
mittaustarkkuutta vastaisi tuhannen pienen hen
kilöauton punnitseminen gramman tarkkuudella. 

Gravimetrilla mitataan massan painon vaihte
luita, joita aiheuttaa mittauspisteen aHa olevan 
materiaalin tiheyden vaihtelu. Painovoimamit
taus soveltuu suurien tiheyserojen aiheuttamien 
anomalioiden havainnoimiseen yhtä hyvin kuin 
vähemmän tiheiden suurten massojen tutkimi
seen. Ympäristöntutkimuksissa painovoima ei 
oIe parhaimmillaan, sillä tutkittavat kohteet ovat 
tyypillisesti pieniä ja niiden tiheyskontrastit 
ympäristöön nähden ovat pieniä. Menetelmällä 
voidaan kuitenkin tutkia esim. suuria ruhjeita tai 

kallion pinnan topografiaa kaatopaikalla. 
Magneettinen menetelmä. Magnetometrausta 

on totuttu pitämään perusmenetelmänä, sillä se 
tehdään lähes aina riippumatta tutkittavan koh
teen luonteesta. Mittaukset ovat helppoja, haI po
ja, luotettavia ja toistettavia; ne kertovat maape
rän rakenteesta kaikissa tilanteissa jotakin; niillä 
on hyvä syvyysulottuvuus ja kuitenkin myös 
pienet läheHä olevat lähteet näkyvät mittaustu
loksessa. Anomalioita aiheuttavat nimenomaan 
rautaa sisältävät rakenteet. Y mpäristöntutkimus
ten tärkein magneettisen menetelmän sovellus
kohde on maahan haudattujen rautaa sisältävien 
metallikappaleiden etsiminen. Terästynnyrit 
aiheuttavat voimakkaan anomalian, koska kätke
missyvyydet ovat käytännössä pieniä. Gradientti
mittauksesta nopeasti saatava lähteen syvyysar
vio lisää operatiivisuutta. Samoin jätteen poista
mistöiden etenemisen seuraaminen tapahtuu 
reaaliaj ass a. 

Sähkömagneettiset dipolimenetelmät 

Tämä ryhmä sisältää suuren joukon menetel
miä, jotka perustuvat sähkömagneettisen indukti
on hyväksikäyttöön. Edellytyksenä menetelmien 

menestykseHiseHe käytölle on sähkönjohta
vuusero kohteen ja ympäristön välillä. Periaate
laite koostuu kahdesta kelasta, joista lähetinke-
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Kuva 3. Sähkömagneettinen mittaus ja havaintokaivojen sijainti 
Love Canalin kohteella (Benson et al. 1982). 
Fig . 3. Eleetromagnetie survey and the loeatioll %bservatioll 
wells at Love Canal (Benson et al. 1982). 

Iassa kiertävä vaihtokenttä synnyttää maahan 
Ieviävän sähkömagneettisen kentän. Jos maassa 
on johdetta, siihen syntyy pyörrevirtoja, jotka 
Ievittävät ympäristöönsä oman sähkömagneet
tisen kenttänsä, sekundaarikentän. Kenttien sum
ma rekisteröidään vastaanotinkelalla. Kun pri
maarikenttä poistetaan, jäljelle jää johteen aihe
uttama ja sille karakteristinen anomaliakenttä. 

Seuraavassa tarkastellaan lyhyesti muutamaa 
esimerkkimeneteImää. 

SIingram. Ruotsissa kehitetty slingram on 
ollut käytetyimpiä geofysiikan meneteImiä Suo
messa. Tähän on syynä laitteen keveys ja mit
tauksen heIppous sekä menetelmän tehokkuus 
massiivisten kiisumalmien etsinnässä. Ympäris
töntutkimuksiin slingramia on käytetty vähän, 
koska malminetsintälaitteiden ei oIe katsottu 

sellaisinaan soveltuvan ympäristökohteiden heik
kojen vasteiden mittaamiseen. Joistakin vedenet
sintätutkimuksista on kuitenkin raportoitu. 

EM 31. Tämä on pieni kädessä kannettava 
slingramin kaltainen laite. Kun slingramissa 
kelat asetataan samaan asentoon vesivaakojen 
avulla. EM 31 :ssä ne ovat automaattisesti oikein 
kiinteän välipuomin turvin. Siksi mittaustulokset 
ovat paIjon edellistä Iaitetta tarkempia ja sy
vyysulottuvuus on suhteellisesti parempi. Kuvan 
3 kenttä on mitattu EM 31 :llä. 

Pinta-alaltaan 300 x 400 m olevassa kartassa 
näkyy selvästi ympäristöään johtavampi aIue, 
johon on syynä maaperään saatettu kemikaali. 
Kuvaan on merkitty myös kuusi havaintokaivoa, 
joilla saastetta ei löydetty. 

Maatutka. Tutkamenetelmissä maankamaraan 
lähetetään radioaaltoja lyhyinä pulsseina tai 
jatkuvana aaltona ja vastaanottimella seurataan 
maasta saatavia heijastuksia. Koska käytettävät 
taajuudet ovat korkeita, 10-500 MHz, merkitse
viksi tulevat johtavuuden lisäksi myös väliai
neen dielektriset ominaisuudet. 

Maatutka soveltuu kaikenlaiseen maaperätut
kimukseen, jossa etsitään homogeenisessa raken
teessa tapahtu via muutoksia. Näitä ovat esim. 
maakaapelien ja vesijohtojen sekä niiden vuoto
kohtien paikallistaminen, maassa olevien esinei
den etsiminen, turvevarojen inventointi sekä 
kallioperän pintaosien rako- ja ruhjevyöhykkei
den kartoitus kalliorakentamisen pohjatutkimuk
sissa. Porakai von paikka voidaan tutkia ennen 
kaivamisen aloittamista mahdollisten saastutta
vien kemikaalien esiintymisen seI vittämiseksi. 
Dielektrisyysmuutosten mittauksen ansiosta 
myös maaperään joutuneet, muuten hankalasti 
löydettävät orgaaniset kemikaalit ovat sillä ha
vaittavissa. 

Sähkömagneettiset taajuusluotausmenetelmält 

IP-menetelmästä todetaan myöhemmin, että 
kiven ominaisvastus riippuu tutkimukseen käyte
tyn virran taajuudesta. Taajuudella on merkitystä 
myös taajuusluotauksissa. N äissä menetelmissä 
etsitään taajuuskaista, jolla anomalian amplitudi 
on voimakkaimmillaan. Laitteiston muodostaa 
maanpinnalle asetettava isohko lähetinsilmukka 
ja magneettikentän eri komponentteja mittaava 
vastaanotin. Mittauksessa käydään läpi suuri 
määrä taajuuksia suunnilleen äänitaajuusalueella. 

SAMPO (Gefinex 400). Suomessa GTK:n ja 
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Outokumpu Oy:n yhte:istyönä kehitetty SAMPO
Iaitteisto on mittausmeneteImänä joustava, sillä 
Iähettimen ja vastaanottimen keskinäistä sijaintia 
voidaan muutella tutkittavan kohteen ja tarvitta
van informaation mukaan. Näiden välimatka 
määrittelee syvyysulottuvuuden, joka on 1-1,5 
kertaa lähetin-vastaanotinväli ja kilometrin tutki
mussyvyys on käytännössä hyvin saavutettavis
sa. Menetelmä on herlkkä myös heikoille johteil
le, joiden vaste on voimakkaimmillaan, kun 
johde on vaaka-asennossa. 
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Sähkömagneettiset transienttimenetelmät 

Transienttirnenetelmät ovat läheistä sukua 
induktiivisille rnenetelrnille. Periaatteellinen ero 
on se, että transienttirnenetelrnät toimivat aika
alueella, kun induktiiviset rnenetelrnät toirnivat 
taajuusalueella. Transienttirnenetelrnässä edellä 
esitellyn SAMPOn silrnukkalähteen kaltaiseen 
lähettirneen syötetään tasaisen virran sijasta 
virtapulssej a. Pulssit indusoi vat maaperässä 
olevaan johteeseen pyörrevirtoja sarnalla tavalla 
kuin norrnaalissa induktii visessa menetelrnässä. 

Sekundaarisignaali on vairneneva sarnaan tapaan 
kuin IP-ilrniössä, vaikkakin eri syystä. 

Lähetinsilrnukan koon kasvattarninen tietää 
tutkimussyvyyden kasvua, ja rnenetelrnällä onkin 
hyvä, kilornetrin luokkaa oleva syvyysulottu
vuus. Mittauksesta saadaan tulokseksi orninais
vastuksen jakautuminen syvyyssuunnassa. 

Transienttimenetelrnät on kehitetty rnalminet
sintää varten. Kirjallisuuden rnukaan niitä on 
käytetty jonkin verran pohjavesitutkirnuksissa. 

Sähkömagneettiset tasoaaltomenetelmät 

Näissä menetelrnissä indusoivana kenttänä 
käytetään kaukaisesta lähteestä tulevaa aaltorin
tarnaa, jota tutkirnusalueella voidaan pitää taso
aaltona. Menetelrnillä on hyvä taajuudesta riip
puva syvyysulottuvuus . 

VLF (very low frequency). Menetelmässä 
rnitataan kaukaisia, tuhannen kilornetrin päässä 
tai kauernpana, taajuuskaistalla 15-25 kHz sijait
sevia radioasernia, joiden lähettäma aaltorintama 
etenee rnaanpinnan ja ionosfäärin välissä. Maa
perässä olevat jOhtavuuden epähomogeenisuudet 
vääristävät kenttää, ja mittauksella havain
noidaankin paikallisten johde-epähomogeeni
suuksien aiheuttarnia anornalioita. 

Yrnpäristöntutkirnuksen alueelta kirjallisuu
desta 1öytyy esirnerkkejä erilaisista sovellus-

kohteista, joista rnainittakoon patotutkirnukset, 
pohjaveden etsintä, pohjaveden saasturnisen 
seuranta, onkaloiden etsirninen ja saastepluurni
en kartoittaminen. 

Magnetotelluriikka. Magnetotelluriikka käyt
tää hyväkseen tropiikissa koko ajan riehuvia 
ukonilmoja ja niiden sähköpurkausten aiheutta
mia magneettikenttiä. Magnetotelluriikan taa
juusalueeksi luetaan kaista 1-0,001 Hz. Näillä 
taajuuksilla on rnahdollista saada inforrnaatiota 
hyvin syvältä, jopa sadan kilometrin syvyydestä. 

Magnetotelluuriset mittaukset eivät suoranai
sesti oIe yrnpäristötiedettä. Kuitenkin kirjallisuu
den mukaan niitä on käytetty ikiroudan tutkirni
seen, suolaisen veden erottarniseen rnakeasta ja 
pohjaveden saastumisen seurantaan. 

Galvaaniset menetelmät 

Omapotentiaalimenetelmä (self-potential , 
SP). Ornapotentiaalirnenetelrnässä mitataan säh
köisen pintajännitteen vaihteluita, joita aiheutta
vat fluidien, lärnrnön ja ionien virtaukset. Orna
potentiaalin syntyrninen on kompleksinen koko
naisuus, jossa ovat rnukana rnaaperän sähköiset 
ja kernialliset ilrniöt. SP-kentän mittauksella on 
rnahdollista selvittää anornalian aiheuttaneen 
lähteen sijainti, voirnakkuus ja rakenne, kun 
kyseessä on esirn. padonalainen vuotovyöhyke 
tai saastehunnun synnyttämä ionigradientti. 

SP-rnittauksia on käytetty fluidivirtojen tutki
rniseen patojen, altaiden, kaivojen ja ruhjeiden 
lähistöllä sarnoin kuin tutkittaessa hiilikaivospa
loja, höyrypurkauksia, ydinkokeita sekä yrnpä
ristösaasteita. Menetelrnällä on käyttöä rnyös 
tutkittaessa vajoarnia, onkaloita, täyternaalla 

tasoitettuja alueita, arkeologisia kohteita sekä 
virtauksia rnaanvyöryrnien, kaivojen, viernärei
den ja lähteiden läheisyydessä. Menetelrnää 
käytetään kuitenkin harvoin rnrn. sen häiriöalt
tiuden vuoksi. 

Tasavirtamenetelmä (direct current, DC). 
DC-menetelrnä on seisrniikanjälkeen käytetyirn
piä detaljitutkirnusmenetelrniä rnaailrnalla. Siinä 
mitataan efektiivisesti rnaan orninaisvastusta, 
joka riippuu johtavien rnineraalien rnäärästä, 
kiven rakenteesta, huokoisuudesta ja ennen 
kaikkea vesipitoisuudesta. Näistä syistä sitä 
käytetään yleisesti myös yrnpäristöntutkirnuksis
sa. 

DC-menetelrnässä rnaahan syötetään virtaa 
kahden elektrodin kautta. Virta leviää rnaahanja 
synnyttää piikkien välille ja lähietäisyydelle 
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rnuuallekin sähkökentän, ja, jos rnaassa on joh
teita, kenttä vääristyy niiden vaikutuksesta ja sii
hen syntyy anornalioita. 

Tasavirtamittauksia on käytetty rnrn. pohjave
den ja patojen vuotojlen etsintään. 

Indusoidun polarisaation menetelmä 

Indusoidun polarisaation eli IP-rnenetelmä 
käyttää hyväkseen ilrniötä, jossa sähköiset hiuk
kaset polaroituvat ulkoisen sähkökentän rnukaan. 
Tällöin polaroituneeseen aineeseen varastoituu 
sähköistä energiaa, joka säilyy aineessa niin 
kauan kuin ulkoinen kenttä pitää sitä yllä. los 
kenttä poistetaan, suuntautuneet hiukkaset palau
tuvat entiseen asentoonsa. 

Aika-alueen indusoidussa polarisaatiossa 
rnitataan jännitettä varausten palautumisvaiheen 
aikana. Mittaus tehdään useita kertoja vairnene
misen aikana pienin aikavälein niin kauan kun
nes kaikki varaukset ovat entisessä asemassaan. 
Purkauturnisnopeus ja purkauturniskäyrän rnuoto 
ovat karakteristisia eri rnineraaleille. 

Taajuusalueessa IP-ilrniö näkyy rnateriaalin 
orninaisvastuksen riippurnisena ulkoisen kentän 
taajuudesta. Taajuus-IP:ssä mitataankin vastusta 

kahdella taajuudella. los rnittauksessa käydään 
läpi riittävän suuri taajuuskaista, voidaan puhua 
spektri-IP:stä. Nirnenornaan tällä on rnerkitystä 
mineraalien ja kernikaalien identifioirnisessa. 

IP-rnittauksia on totuttu käyttärnään rnalrninet
sinnässä rnatalapitoisten pirotteisten rnalrnien 
tutkimiseen. Näissä ei pääse katkonaisuuden ja 
johtavien mineraalien vähäisyyden vuoksi synty
mään galvaanisia tai induktiivisia virtoja, joiden 
vaikutuksia voitaisiin rnitata sähköisillä tai säh
körnagneettisilla rnenetelrnillä. 

IP-menetelrnän käyttö yrnpäristöntutkirnuksis
sa perustuu paitsi sen herkkyyteen pienillekin 
polaroituvan rnateriaalin rnäärälle, rnyös siihen, 
että norrnaalisti polaroiturnattornat ja eristävät 
orgaaniset kernikaaJl it rnaaperässä reagoivat 
saven ja rnyös rnoreenin kanssa niin, että ne ovat 
havaittavissa IP-spektrissä. 

Seismiset menetelmät 

Seisrnisten rnenetelrnien hyväksikäyttö perus
tuu seisrnisen aaUon etenemisnopeuden eroihin 
irtornaan eri kerrosten välillä, kuivan ja veden 
kyUästärnän rnaan välillä, irtomaan ja kallion 
sekä eri tavalla huokoisten tai rikkoutuneiden 
kallion osien välillä. 

Seisrninen aalto on tavallinen akustinen aalto, 
ja se etenee samaan tapaan kuin ääniaalto ilmas
sa. Luonnollisia seisrnisiä aaltoja syntyy maanjä
ristyksissä, luotauksissa niitä synnytetään esirn. 
räjähdyspanoksella. 

Seisrniset luotaukset jaetaan kahteen osaan, 
reflektio- eli heijastus- ja refraktio- eli taittumis
luotauksiin. 

Reflektiomenetelmä. Reflektiossa havain
noidaan seisrnisiä aaltoja, jotka heijastuvat Snel
liuksen lain rnukaisesti kaikista rajapinnoista, 
esirn. pohjaveden tai kallion pinnasta. Reflek
tioseisrniikka käsittää maailman geofysikaalisen 
tutkirnuksen kapasiteetista enemrnän kuin kaikki 
muut menetelmät yhteensä. Syynä on öljynetsin
tä, jossa liikkuvien varojen turvin menetelmän 
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teoriaa, laitteistoa, mittausrutiineja ja tulkintaa 
on kehitetty pitkäUe. Öljyn lisäksi voidaan tutkia 
myös öljy- ja muita vuotoja sekä geologisia 
rakenteita. Menetelmän menestyksellinen käyttö 
edellyttää hyvää tietojenkäsittelykapasiteettia. 

Refraktiomenetelmä. Refraktiossa otetaan 
vastaan vain ensirnrnäisen aallon tuloaika, rnikä 
tietää sitä, että rnukaan tulevat vain rajapintojen 
läpi menneet tai pintakerrosta pitkin edenneet 
pulssit. 

Refraktiota käyteti:iän paljon vähernmän kuin 
reflektiota, sillä rnenetelrnällä on useita heik
kouksia reflektioon verrattuna. 10 ensirnrnäisen 
pulssin käyttärniseen rajoittuminen tietää auto
maattisesti vähäisempää informaatiornäärää. 
Laitteisto voi kuitefllkin oUa yksinkertaisernpi 
kuin reflektiossa ja tulosten käsittely on helpom
paa. 

Refraktiomenetelmä on erikoisen sovelias 
vesi- ja soravarojen kartoituksessa sekä kalliope
rän rikkonaisuuden selvittämisessä. 
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Radioaktiiviset menetelmät 

Luonnossa esiintyy n. 50 radioaktiivista alku
ainetta ja isotooppia, joista kolmella on merki
tystä radiometristen mittausten seurannassa. 
Nämä ovat isotoopit 4°K (kalium), 238U (uraani) 
ja 232Th (torium). 

Kaikilla kolmella on ornat mm. terveydelliset, 
lähinnä syöpää aiheuttavat vaikutuksensa. Mer
kittävin nuklidi on uraanin hajoamissarjaan 
kuuluva, maasta nouseva kaasumainen a-aktiivi
nen isotooppi 222Ra (radon), jonka puoliintumis
aika on 3,82 vrk. 

Geofysiikan osuus radioaktiivisten ydinten 

seurannassa liittyy niiden havaitsemiseen. Lento
karttoja voidaan käyttää hyväksi esim. kaavoi
tuksessa. Geologiasta tiedetään potentiaaliset 
vaara-alueet eli ne, missä kallio on pinnassa tai 
missä on huokoisia soraharjuja. Säteilykartasta 
taas nähdään, mitkä näistä ovat todella säteileviä 
eli voidaanko ne kaavoittaa asuinalueiksi. 

Maaperään vuotaneen öljyn on todettu näky
vän radonkartassa. Öljystä haihtuvat kaasut 
toimi vat katalysaattoreina maaperässä olevalle 
radonille ja seurauksena öljyvuodon päältä mita
ta an anomaalinen radonpitoisuus. 

Termiset menetelmät 

Maan sisältä nousevien lämpövirtausten katso
taan olevan syynä mannerten liikkeisiin ja vuori
jonojen muodostumiseen. Osa lämmöstä on 
peräisin planeetan syntymisen ajoilta ja osa 
radioaktiivisten ydinten hajoamisessa vapautu
vasta lämmöstä. Tektonisesti aktiivisilla vyöhyk
keillä lämpövuolla voi olla ihmisen turvallisuu
den kannalta merkitystä lähinnä indikaattorina. 

Varsinaisessa ympäristöntutkimuksessa vaikut
tavina tekijöinä ovat kemialliset reaktiot ja au
ringonsäteily. Edellisistä esim. lämpöä tuottavaa 
hapettumista tapahtuu mm. kaatopaikoilla ja 

mui11a luonnontilasta poikkeavi11a alueilla. Au
ringonsäteilyn vuodenaikaisvaihtelun vaikutukset 
rajoittuvat parinkymmenen ylimmän syvyys
metrin matkalle. 

Lämpövuo on yhteydessä pohjaveden virtauk
siin. Porakaivojen lämpötilaluotauksilla on 1öy
dettävissä ne kohdat, joissa vesi virtaa reikään 
tai sieltä pois. Lämpötilamittauksi11a voidaan 
tutkia myös kaatopaikoilta suotautuvia vesiä, 
jotka ovat muuta vettä lämpimämpiä täytemaa
aineksessa tapahtuvien biologisten reaktioiden 
vapauttaman lämmön takia. 

KAIRAN REIKÄMITTA UKSET 

Maankamaraan kairatuista rei'istä voidaan 
mitata lähes kaikkia samoja parametrejä ja kent
tiä kuin maanpinnalta. Reikäluotausmenetelmiä 
on olemassa lukematon määrä ja niitä voidaan 
soveltaa muissakin kuin raaka-ainetutkimuksissa. 

Reikäluotauksilla on useita etuja maanpin
tamittauksiin nähden. Reikää pitkin päästään 
lähelle tutkittavaa kohdetta, mahdollisesti jopa 
muodostuman sisälle tai sen alle. Luotauksella 
saadaan in situ -tietoa kivien petrofysikaalisista 
ominaisuuksista. Näytteen puuttuminen voidaan 
osittain korvata luotauksella. Muutamat mittauk
set, kuten lämpötilan määritys tai tomografiamit
taus reikien välillä, ovat mahdollisia vain reiäs
tä. Vesikaivojen tapauksessa luotauksesta saa
daan informaatiota, joka auttaa kai von rakenta
misessa ja siivilän asentamisessa tai kai von 
tuoton testauksessa. Näitä tietoja ovat todellinen 
kerrospaksuus ja syvyys, litologinen informaa-

tio, reiän läpimitta ja tilavuus, tieto huokoisuus
ja läpäisevyysvyöhykkeistä, muodostuman ylei
sestä laadusta, pohjaveden pinnan syvyydestä ja 
virtausta estävistä kerroksista. 

Luotaustuloksesta saadaan myös fysikaalisia 
parametreja kuten huokoisuus, lämpötila, veden 
laatu, ruhjeisuus, fluidien virtaus, läpäisevyys, 
kiven lujuus, kappaletiheys ja resistiivisyys . 

Yleiskuvan saamisessa auttavat seuraavat 
tekijät: 
1) luotausdata on objektiivista ja toistettavaa 
päinvastoin kuin geologinen kuvaus 
2) reikäluotaustulos on jatkuvaa, kun laborato
riomittaus perustuu pistemäisiin näytteisiin 
3) digitaalinen data sallii tietokoneistetun talle
tuksen, tulosten käsittelyn ja tiedonsiirron 
4) luotaustulokset saadaan nopeasti käyttöön 
5) monen erilaisen luotauksen samanaikaisesta 
tarkastelusta saadaan parempi kuva todellisuu-
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desta kuin niiden erillisestä tarkastelusta 
6) luotaustuloksia voidaan käyttää yhdessä 
maanpintageofysiikan kanssa 
7) luotausten avulla voidaan konnektoida muo-

dostumia reikien välillä 
8) luotaukset on mahdollista standardoida niin, 
että eri laitteilla saadut tulokset ovat verrattavis
sa toisiinsa. 
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KIINTEÄT YMPÄRISTÖNÄYTTEET JA STANDARDISOINTI 

Kiinteät yrnpäristönäytteet, kuten lietenäytteet, 
jätenäytteet tai saastuneilta rnaa-alueilta tulevat 
näytteet, ovat hyvin erityyppisiä: ne voivat 
sisältää kiinteän aineksen ohella esirnerkiksi 
vettä, öljyä, orgaanisia liuottirnia ja kaasurnaisia 
yhdisteitä (Assrnuth et al. 1992). Kiinteiden 
yrnpäristönäytteiden kerniallisia analyysi
rnenetelrniä on kehitetty rnrn. USA:ssa (EAP) , 
Hollannissaja Saksassa. Menetelrnät pOhjautuvat 
usein Uätevesi)rnenetelrniin. 

Käytössä on runsaasti rnenetelrniä tutkittavasta 
rnatriisista ja tutkirnuksen tavoitteista riippuen. 
Esikäsittelyrnenetelrnissä, etenkin uuttotavoissa, 
on suuria eroja. Erityisesti orgaaninen analytiik
ka on vielä vakiinturnatonta. Hyvin pienten 
pitoisuuksien ja helposti haihtuvien yhdisteiden 
toteaminen ja kvantitointi heterogeenisista 
rnatriiseista ja useiden ai neiden seoksista on 
vaikeaa. ürgaanisten rnääritysten yhtenäistärni
nen on vasta alkuvaiheessa. 

Suornalaisia kiinteiden yrnpäristönäytteiden 
standardeja on vasta rnuutarnia, esirnerkkinä 
rnetallinrnääritysohjeet lietteelle. Lisäksi ve
sianalytiikan SFS-standardeja sovelletaan kiin
teisiin yrnpäristönäytteisiin. Valrniita standardeja 
tarvitaan lisää. Perinteisten tutkirnusalojen ana
lyysirnenetelrnät eivät yleensä sovellu sellaise
naan yrnpäristöntutkirnuksiin. Yhtenäisiä stan
dardisoituja rnenetelrnäohjeita tarvitaan yrnpäris
töntutkirnuksiin, yrnpäristönsuojelun laadunval
vontaan ja rnrn. pitoisuusrajojen asettarniseen. 

Yrnpäristöanalyyttisten rnenetelrnien standar
disointi on aloitettu vesitutkirnusrnenetelrnien 
yhtenäistärnisellä 20-30 vuotta sitten. Tällä 
hetkellä pääpaino on kiinteiden yrnpäristönäyt
teiden analytiikan yhtenäistärnisessä. Seuraavas
sa käsitellään lyhyesti yrnpäristöanalytiikan 
standardisointijärjestöjä ja esirnerkkinä niiden 
rnaaperä- jajäteanalytiikan standardisoirnistyötä. 
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Kansainvälisiä, eurooppalaisia ja 
kansallisia standardisoimisalan järjestöjä 

ISO 
International 
Organization for 
Standardization 

CEN 
European 
Committee for 
Standardization 

SFS 
Suomen 
standardisoimis
liitto SFS 

Sähkötekniikan ala 

IEC 
International 
Electrotechnical 
Commission 

CENELEC 
European 
Committee for 
Electrotechnical 
Standardization 

SESKO 
Suomen 
sähkötenillinen 
standardisoimis
yhdistys 

Teleala 

ITU 
International 
Telecommunication 
Union 

ETSI 
European 
Telecommunications 
Standards Institute 

THK 
Telehallintokeskus 

Maailman-
laajuinen 
taso 

Eurooppa
lainen taso 

Kansallinen 
taso 

Kuva 1. Kansainvä1isiä . eurooppalaisia ja kansallisia standardisointijärjestäjä. 
Fig. I . International, European and national organjzation for standardization . 

KANSAINVÄLISET JA KANSALLISET STANDARDISOINTIJÄRJESTÖT 

Y mpäristöalan standardisoi nti a suorittavat 
kansainvälisellä tasolla ISO (International Or
ganization for Standardization), eurooppalaisella 
tasolla CEN (European Committee for Standar
dization) sekä kansallisella tasolla mm. SFS 
(Suomen StandardisoimisIiitto ry), DIN (Saksa), 
SIS (Ruotsi) ja NNI (Hollanti), (kuvat 1 ja 2) . 
SFS edustaa Suomea sekä ISOssa että CENis
sä(ISO 1992, SFS 1992). 

ISOn ja CENin standardit laaditaan järjestöjen 
teknisissä komiteoissa, joissa on eri maiden 
edustajia alan asiantuntijoina. ISO ja CEN pyr
kivät toimimaan yhteistyössä: ISO-standardit 
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ovat yleisesti CEN-standardien pohjana. 
Valmiit eurooppalaü;et CEN-standardit on 

vahvistettava Suomessa SFS-standardeina kuu
den kuukauden kuluessa ja samassa yhteydessä 
on kumottava vastaavat kansalliset standardit 
(kuva 3). Eurooppalaiset standardit ovat yhtäpi
täviä suoria käännöksiä kaikissa maissa. CEN
standardit tulevat olemaan tärkeitä toteutettaessa 
ympäristönsuojelun EY -direktiivejä. 

Jos halutaan vaikuttaa standardien kohteiden 
valintaan sekä sisältöön" on osallistuttava aktii-
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Kuva 2. CENi n organisaatio. 
Fig . 2. The organization of CEN. 

Tekninen valiokunta 

BTS2 
Koneenrakennuksen 
tekninen valiokunta 

1 TC 1 l TC j 

visesti sekä kansainväliseen että eurooppalaiseen 
standardisointi työhö n. 

Vesi- ja ympäristöhallitus (VYH) on ollut 
SFS:n ympäristöanalytiikan toimialayhteisö vuo-

BTS3 
Terveys- ja 
ympäristöasioiden 
tekninen valiokunta 

I I I 
I TC I I TC I 1 TC 11 TC 11 TC 1 

desta 1973. VYH:n toimialaksi on määritelty 
veden ja maan laatua kuvaavien kemiallisten, 
fys ikaalisten, biologisten ja mikrobiologisten 
menetelmien standardisointi. 
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MAAPERÄN HAITTA-AINEIDEN ANALYTIIKAN STANDARDISOINTI ISO:SSA 

Maailmanlaajuinen maaperän laadun tutkimus
menetelmien standardisointi aloitettiin 1987, kun 
ISO perusti komitean TC 190 "Soil quality" . 
Komitean tehtäviä hoitaa Suomessa VYH:n v. 
1991 asettama työryhmä Makesta, johon kuuluu 
jäseniä eri laitoksista (VYH, GTK, VTT, 
VMKL, MTTK). Tässä vaiheessa Suomi osallis-
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tuu kemiallista analysointia ja näytteenottoa 
standardisoiviin alaryhmiin. 

Kemiallisten analyysimenetelmien valmistelu 
on jaettu ISO TC 190:ssa yhdeksään työryh
mään. Näiden työskentelyn tuloksena on v. 1992 
lausuntokierroksella ollut 25 eri vaiheessa ole
vaa menetelmäehdotusta. Toistaiseksi yhtäkään 



Geologian tutkimuskeskus, Tutkimusraportti - Geological Survey of Finland, Report of Investigation 119, 1993 
Kiinteiden ympäristönäytteiden kemiallisen analytiikan standardisoinnista 

standardia ei oIe valmistunut lopulliseen muo
toon. Valmiin standardin aikaansaaminen kestää 
vähintään 3-4 vuotta. ISOn menetelmästandardit 
koetaan usein valmistuessaan osin "vanhen
tuneiksi" . Siksi on keskusteltu, kannattaako 
automaattisille analyysilaitteille yleensä tehdä 
standardeja. Kehitysmaat kaipaavat enemmän 
yksinkertaisia manuaalisia perusmenetelmiä 

ympäristönvalvontaansa. 
Syksyllä 1992 on sovittu, että GTK ottaa 

vastatakseen maaperän näytteenoton menetelmi
en standardisointityöstä kansallisella tasolla. 
Myös pohjoismainen yhteistyö olisi tärkeää. 
Tällöin pohjoisten luonnonolojen erityisvaati
mukset saisivat enemmän painoarvoa kansainvä
listen standardien laadinnassa. 

JÄTEANALYTIIKAN STANDARDISOINTI CEN:ISSÄ 

CENin alaisuuteen perustettiin keväällä 1992 
jätteiden testaukseen ja analysointiin keskittyvä 
TC 292 "Characterization of waste". Tämän 
komitean tehtäviä hoitaa Suomessa Ympäristö
huoltoyritysten liitto. Seurantaryhmään kuuluu 
asiantuntijoita muista laitoksista (mm. VTT, 
VYH, GTK). CEN/TC 292:ssa on viisi työryh-

mää (terminologia, näytteenotto, liukoisuustestit, 
suotoveden ja jätteiden kemiallinen analysointi). 
Työryhmien toiminta käynnistyi syksyllä 1992. 
CEN/TC 292 toimii kiinteässä yhteistyössä 
ISO/TC 190:n kanssa. CENiin ollaan perusta
massa teknistä komiteaa myös kompostien 
laadun analysointia varten. 
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JOHDANTO 

Kaukokartoitus on sähkömagneettista säteilyä 
hyväksikäyttävä epäsuora mittausmenetelmä 
kohteiden ja niiden ominaisuuksien havaitsemi
seksi lentokonessa tai satelliitissa olevien il
maisimien avulla. Kohdetta ja sen ominaisuuksia 
voidaan tulkita joko suoraan kaukokartoitusha
vainnoista tai välillisesti tulkitsemalla havain-

noista kohteessa olevia tulkittavaan ilmiöön 
liittyviä asioita. Kaukokartoitus tarvitsee koh
teessa tehtäviä mittauksia menetelmäkehityk
seen, havaintojen kalibrointiin ja mittausten 
laadun seuraamiseen. Kaukokartoituksessa käy
tetään spektroradiometreja, keilaimia, videoka
meroita, erilaisia tutkia ja laserlaitteita. 

KA UKOKARTOITUSMENETELMIEN MAHDOLLISUUDET 

Kaukokartoitusta voidaan käyttää ympäristön 
nykytilan kartoittamiseen. Jos muutoksia halu
taan seurata, tarvitaan eri aj ankohtina tehtyjä 
mittauksia. Osa muutoksista vaikuttaa niin pal
jon kohteesta heijastuneeseen tai emittoitunee
seen sähkömagneettiseen säteilyyn, ettei tulkin
taongelmia synny, mutta monesti muutokset 
vaikuttavat kohteen lähettämään säteilyyn niin 
vähän, ettei muutosta mittausten vähäisen ra-

diometrisen tarkkuuden vuoksi voida havaita. 
Erilaisissa sää- ja valaistusolosuhteissa ovat 
muutosten havaitsemismahdollisuudet erilaiset. 
Mittaus- ja kuvausjärjestelmien radiometriset ja 
alueelliset erotuskyvyt ovat tärkeimmätjärjestel
mien ominaisuudet kaukokartoituksen mahdolli
suuksia arvioitaessa. 

Järjestelmien alueellinen erotuskyky ei oIe 
yleensä ongelma, sillä mittaustapaa voidaan 
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Taulukko 1. I1makehän koostumuksen ja ominaisuuksien mittaaminen. 
Table 1. Measuremenl of eomposilioll alld properlies of Ihe almosphere. 

Mittauksen kohde 
Objeel of measuremellt 

Otsoni ; ozone 
Typen yhdisteet; nitrogen eDrllpounds 
Rikin yhdisteet; sulphur eompounds 
Kloori -f1uori yhdisteet ; eompounds of ehlorine and fluorine 
Lämpötila; temperature 
Kosteus ; humidity 

xx voidaan havaita hyvin ; easily observed, 
x voidaan havaita kohtalaisesti; fairly easily observed, 
- ei voida havaita; not obse rvable 

muuttaa tarkemman a1ueellisen erotuskyvyn 
saavuttamiseksi. Käytettävän aineiston a1ueelli
sen erotuskyvyn tu1ee olla oikeassa suhteessa 
tutkittavan a1ueen tai kohteen suuruuteen. Sääsa
telliittien tekemät mi ttaukset sopi vat parhaiten 
yli 10 000 km2 :n a1ueilla, 1uonnonvarasatelliit
tien tekemät mittaukset yli 100 km2:n, mutta alle 
200 000 km2:n a1ueille ja 1entokoneesta tehtävät 

Satelliitti 
Satellite 

x 
xx 
xx 
xx 
xx 
xx 

Lentokone 
Airplane 

x 
x 
x 
x 

mittaukset yli 1 km2 :n, mutta alle 10 000 km2:n 
a1ueille. 

Mittausten tarkkuutta voidaan tarkastella joko 
yksittäisten havaintojen tarkkuutena tai määritet
tyjen a1uearvojen tarkkuutena. Tarkkuutta testat
taessa on käytettävä riittävästi vertailuhavainto
ja. 

IIman laatu ja ominaisuudet 

Ns. kasvihuonekaasut aiheuttavat muutoksia 
maapallon ilmastoon ja maan pinnalle tu1evan 
säteilyn määrään. Ilmakehän epäpuhtaudet tai 
koostumuksen muutokset 1ähellä maanpintaa 
vaikuttavat suoraan kasvien ja eläimien e1ämään. 

Satelliitista tehtävässä kaukokartoituksessa 
pääpaino tu1ee olemaan y1empien ilmakerrosten 
(10-150 km) koostumuksen mittaamisessa, jotta 
maailman1aajuisesti saataisiin tietoja ilmakehäs
sä tapahtuvista muutoksista. Nykyiset mittauk
set, esim. otsonin mittaus TOMS-spektrometrillä 
kertovat viikoittain otsonin määrän napa-a1ueil-

1a. Tämän vuosikymmnen 10pulla spektrometreil-
1ä ja lidareilla kyetään mittaamaan maai1man1aa
juisesti otsonin lisäksi rikin ja typen yhdisteiden 
sekä k1oori-fluorikaasujen määrää ylimmissä 
ilmakerroksissa. 

Alimpien ilmakerr sten 1aadun mittaamiseen 
soveltuvat 1ähinnä 1entokoneessa ja maassa 
olevat ilmaisimet. Näillä järjeste1millä on kui
tenkin vain paikallista käyttöä. Tau1ukossa 1 on 
esitetty ilmakehän ominaisuuksien mittaamis
mahdollisuuksia. 

Taulukko 2. Vesivarojen ja veden laadun mittaaminen kaukokartoituksen avulla. 
Table 2. Measurement of waler supply and water qualily by remote sensillg. 

Mittauksen kohde 
Objeet of measurement 

Veden virtaukset; water flow 

Veden ominaisuudet; properties of water 
-pintalämpötila; surfaee temperature 
-sameus; turbidity 
-väri; eolour 
-öljy; oil 
-Ieväkukinnot; algal bloom 

Vesikasvillisuus; aquatie vegetation 
Jää; iee 
Lumi ; snow 
Maankosteus; groulld humidity 

xx voidaan havaita hyvin; easily observed, 
x voidaan havaita kohtalaisesti; fairly easily observed, 
- ei voida havaita; 1I0t observable 
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Satelliitti 
Satellite 

x 

xx 
xx 
x 
x 
xx 

xx 
xx 

Lentokone 
Airplane 

x 

xx 
xx 
x 
x 
xx 

x 
x 
xx 
xx 
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Taulukko 3. Kaukokartoituksen käyllö luonnonsuojeluun ja maaekosysteemeihin liillyvissä tehtävissä. 
Table 3. Application of remote sensing to tasks related to nature protection and ground ecosystems. 

Millauksen kohde 
Object of measurement 

Peltoalueet; cultivated areas 
-käYllötapa ja viljelyskasvit; mode of use and crop type 
-metsitys; lIew forestation 

Metsäalueet; forested areas 
-ojitus; ditclzing 
-avohakkuut; clear cutting 
-puulajisuhteet; relations of tree species 
-metsätuhot; fores damage 
-puuston määrä; number of trees 

Asutus ja teollisuus; settlement and industry 
Tiestö; road networks 

xx voidaan havaita hyvin; easily observed, 
x voidaan havaita kohtalaisesti; fairly easily observed, 
- ei voida havaita; 1I0t observable 

Satelliitti 
Satel/ite 

x 

xx 
xx 
x 
xx 
x 
x 

Lentokone 
Airplane 

xx 
x 

xx 
xx 
xx 
x 
xx 

xx 
xx 

Vesivarojen määrä 

Kaukokartoituksen kehittäminen on keskitty
nyt pääasiassa sadannan ja haihdunnan määrittä
mi seen, koska ne alueellisesti ja ajallisesti no
peasti muuttuvina ovat kenttämittauksin vaikeas
ti mitattavissa. Sateen mittaukseen käytetään 
keilaimia ja tutkia, haihdunnan määrittämisessä 
hyödynnetään tietoja kohteiden pintalämpötilois-

ta sekä maankäytöstä ja kasvillisuudesta. Lumen 
mittaukseen käytetään keilaimia, mikroaaltoalu
een ilmaisimia sekä gammaspektrometrejä. 
Maankosteutta voidaan mitata gammaspektro
metrilla ja pintavesien määrää voidaan jossain 
määrin seurata kameroilla, keilaimilla ja tutkilla. 

Veden ominaisuudet 

Vain pintavesien ominaisuuksien havaitsemi
nen on osittain mahdollista. Tällöin sellaiset 
ilmiöt, jotka vaikuttavat veden väriin, sa
meuteen, lämpötilaan tai aallokkoon voidaan 
suoraan tai epäsuorasti tulkita. Mainittujen teki-

jöiden perusteella voidaan havaita pintavirtauk
sia ja veden kumpuamista. Taulukossa 2 on 
esitetty veden kiertokulkuun liittyvien ilmiöiden 
ja veden ominaisuuksien havaitsemismahdolli
suuksia kaukokartoitusta hyväksikäyttäen. 

Luonnonsuojelu ja maaekosysteemit 

Luonnonsuojelussa kaukokartoitus voi olla ny
kyistä monipuolisemmin hyödyksi. Kaukokartoi
tusmenetelmien käyttöä voidaan lisätä erityisesti 
erilaisissa inventoinneissa, kuten luontotyyppien, 
kasvillisuuden ja maankäytön kartoittamisessa 
sekä elinympäristön muutosten seurannassa. On 
tärkeätä kehittää eri lähteistä saatujen tietojen 
yhteiskäyttöä. 

Kaukokartoituksen avulla saadaan tietoja voi
makkaasta kasvillisuuden vaurioitumisesta (il-

mansaasteiden aiheuuama harsuuntuminen sekä 
kuivuuden aiheuttama stressi, ylilaiduntaminen). 
Kasvisairauksien ja tuholaisten vaikutukset 
voidaan havaita osittain (männynversosurma, 
heinäsirkkatuhot). Luonnonkatastrofien aiheutta
mia tuhoja inventoidaan nykyisin kaukokartoi
tusmenetelmin. Taulukossa 3 on esitetty luon
nonsuojeluun ja maaekosysteemeihin liittyviä 
kaukokartoituksen käyttömahdollisuuksia. 
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Taulukko 4. Haitallisten aineiden havaitsemismahdollisuudet kaukokartoitusta käyttäen. 
Table 4. The potential oJ remote sellsing Jor the observatioll oJ harmJul substances. 

Aine 
Substance 

Öljy; oil 
Rikin ja typen yhdisteet; compounds oJ sulphur and nitrogell 

xx voidaan havaita hyvin; easily observed. 
x voidaan havaita kohtalaisesti; Jairly easily observed. 
- ei voida havaita; not observable 

Satelliitti 
Satellite 

x 
xx 

Lentokone 
Airplane 

xx 
x 

Haitalliset aineet 

Eliökuntaan vaikuttavien haitallisten aineiden 
havaitsemismahdollisuudet ovat suhteellisen 
vähäisiä ilmakehässä olevia aineita ja öljyä 
lukuun ottamatta. Haitallisten aineiden vaikutuk
sia kyetään monesti havaitsemaan paremmin 

kuin itse aineita. TälIöin on kuitenkin kyseessä 
vaurioiden ja tuhojen kartoitus eikä itse aineiden 
määrän seuranta ja valvonta. Taulukossa 4 on 
esitetty tärkeimmät kaukokartoituksen käyttö
mahdollisuudet. 

Maa-ja kallioperä 

Maa- ja kallioperän tutkimuksessa ja inven
toinnissa kaukokartoituksen käytölIä on hyvät 
edellytykset. Laajojen muodostelmien ja raken
teiden havainnointi satelliittikuvilta on nopeam
paa ja taloudellisempaa kuin suuritöiset maasto
tutkimukset. Taulukossa 5 on esitetty suoran ja 
epäsuoran havainnoinnin soveltuvuutta maa- ja 
kallioperän tutkimuksessa. Kaukokartoituksen 
avulla voidaan myös ohjata tehokkaasti maasto
tutkimusten painopistealueita. Eri geologisten 
ajanjaksojen ja muodostelmien tutkimisessa 
suoran ja epäsuoran havainnoinnin erot ja käyt
tökohteet tulevat esille kaukokartoituksen sovel
tuvuutta suunniteltaessa. Kasvipeite estää 

suoran havainnoinnint, mutta sen muutoksista 
voidaan päätelIä alla olevien kerrostumien ra
kennetta. Maapeitteen alueellisesta muuttumises
ta ja maa-ainesten kulkeutumisesta voidaan 
päätellä kallioperän rakenteiden olemusta. Suora 
havainnointi tulee parhaiten esille kalliopaljastu
milla, aavikoilla ja tundra-alueilla. Kulttuurin 
tuomat muutokset paljastavat näkymättömissä 
olevia rakenteita (sora-ja hiekanottopaikat, tiet, 
rakentaminen) . Ne myös muokkaavat maata ja 
kallioperää laaja-alaisesti, mikä on havaittavissa 
kaukokartoituksen menetelmin eri ajankohtien 
ha vainnoista. 

TULEV AISUUDEN ARVIOINTIA 

Kaukokartoituksen teknisiä mahdollisuuksia 
ympäristöntutkimuksessa tullaan lisäämään voi
makkaasti 1990-luvulla. Tästä ovat osoituksena 
Euroopan avaruusjärjestön viime vuoden marras
kuussa tekemät päätökset, jossa ESA:lIe hyväk
syttiin entistä laajempi kaukokartoitusohjelma. 
Myös NASA on asettanut maapallon ekologian 
ensi sijalle kaukokartoitustoiminnassaan. Suurin 
tutkimus- ja kehityspanos sijoitetaan ilman ja 
veden ominaisuuksien kartoittamiseen, koska 
niiden muutokset voivat hyvin nopeasti vaikut
taa koko eliökuntaan. Tietojen tulkinnassa tul-
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laan nykyistä enemmän tekemään niin sanottua 
eri tietolähteiden yhteiskäyttöön perustuvaa 
tulkintaa. 

Suomelle ei enää riitä, että tarkastellaan vain 
maamme aluetta, vaan havainnointi on ulotettava 
paljon rajojemme ulkopuolelIe, jotta voisimme 
nähdä maatamme uhkaavat vaarat. Suomen kan
nalta keskeiset kohteet ovat pohjoisen palI on
puoliskon kasvihuonekaasut ilmakehässä, Itäme
ren veden ominaisuudet sekä Kuolan alue. 

Käytännön kaukokartoitusmenetelmän kehittä
miseen kuluu yleensä lIseita vuosia. Menetelmä 
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Taulukko 5. Kaukokartoituksen käyttö maa- ja kallioperän tutkimisessa. 
Table 5. Application 01 remote se/lsi/lg in soil and bedrock studies. 

Mittauksen kohde 
Object 01 measureme/lt 

Geologiset muodostelmat l
; geologicallormatio/lsJ 

(aavikko. vuoristo.tundra; desert, mountai/l, tundra) 
-kalliopaljastumat; bedrock outcrops 
-rapautuneet alueet; weathered areas 
-dyynialueet; dune areas 

Geologiset muodostelmat2; geologicallormatio/ls2 

(kasvipeite. glasiaalinen peite; vegetatio/l, glacial cover) 
-kasvillisuusrajat; bou/ldaries 01 vegetatio/l 
-kasvillisuusrehentymät ja myrkyttymät; luxuriance olvegetatio/l a/ld poisoned areas 
-turvesuoalueet; peat areas 

IKappale suorahavainnointi; direct observation. 
2kappale epäsuorahavainnointi; indirect observation. 
xx voidaan havaita hyvin; easily observed. 
x voidaan havaita kohtalaisesti ; lairly easily observed. 
- ei voida havaita ; /lot observable 

Satelliitti Lentokone 
Satellite Airplane 

xx xx 
xx xx 
xx xx 

x x 
x x 
x x 

kehitystyö tulisi aloittaa nyt, jotta uudet kauko
kartoitussatelliitit voitaisiin ottaa tehokkaaseen 
käyttöön, kun ne vuosikymmenen lopulla alkavat 

tuottaa koko maapallon mittakaavassa tärkeää 
tietoa. 
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Systeemianalyysin ja ympäristön mallintami
sen yksi tärkeimmistä tavoitteista on ekosystee
mien vuorovaikutussuhteiden parempi ymmärtä
minen. Tämä mahdollistaa systeemiä koskevat 
ennusteet ja niihin kiinteästi perustuvat päätök
set. Mallin rakenteeseen sisällytetyssä systeemin 
kuvauksessa luonnon lukematon määrä erilaisia 
vuorovaikutussuhteita on supistettu muutamaan 
matemaattiseen kaavaan. Mallintamisen tavoit
teden mukaan ennustemallit voidaan hyvin 
laajassa mielessä jakaa kahteen kategoriaan: 
tutkimusmalleihin ja suunnittelumalleihin 
(Rauhs 1990). Ensin mainittuja voidaan käyttää 
tutkimusvälineinä havainnoimaan tärkeimpiä 
tulevaisuuden tutkimusalueita. Tässä tapauksessa 
mallilla ei yleensä oIe välitöntä käytännön 
sovellutusta. Sen sijaan toiselle mallityypille 
tulee käytännön tavoitteiden olla selkeästi mää
ritelty. 

Suurikaan määrä tieteellistä tutkimustietoa ei 

välttämättä johda tarvittavien hallinnollisten 
päätösten muodostamiseen. Tutkimustieto tulee 
käsitellä siten, että käsillä oleviin kysymyksiin 
saadaan selkeät vastaukset, jotka mahdollisesti 
lisäksi heijastavat nykytiedossa vallitsevaa 
epävarmuutta. Viime aikoina kehitetyt yhdenne
tyt suunnittelumallit, joissa joukko ongelman eri 
aspekteja käsitteleviä osamalleja on liitetty 
laajemmaksi kokonaisuudeksi, pyrkivät tarjo
amaan päätöksentekoon tähtäävän rakenteen. 
Tällainen suunnittelumalli on esim. suomalainen 
happamoitumismalli RAKOMA (Johansson et al. 
1990). 

Yhdennetyn kokonaismallin sovellutuksiin on 
olemassa kaksi eri lähestymistapaa: 1) kehitysar
vioanalyysi ja 2) optimointianalyysi. Kehitysar
vioita tuotettaessa mallin soveltaja ikään kuin 
kulkee ylhäältä alaspäin, määritellen ensin 
päästöt ja ongelmalle oletetut toimenpiteet. 
Tämä informaatio on syöttötietoa malleille, jotka 
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laskevat oletuksista aiheutuvat ympäristövaiku
tukset. U seita eri toimenpidevaihtoehtoj a voi
daan tällä tavalla nopeasti vertailla. Toisessa 
käyttötavassa, optimoinnissa, mallin soveltaja 
kääntää kehitysarvioanalyysin kysymyksenaset
telun ja aloittaa ympäristölle asetettavista tavoit
teista ja antaa opitimointiohjelman määrätä 
edullisimmat toimenpiteet ongelman ratkaisemi
seksi. 

Monimutkaisten ympäristöprosessien mallinta
mi seen tulee aina liittymään epävarmuustekijöi
tä. Epävarmuutta tuloksiin aiheuttavat 1) vaja
vainen, epävarma tai epäedustava syöttötietoai
neisto, 2) epävarmuudet käytettyjen laskenta-

menetelmien sisäisissä oletuksissa ja 3) vajavai
nen tietous biologisten systeemien vasteesta 
fysikaalis-kemiallisille olosuhteille (esim. For
sius 1992). Tulosten epävarmuus kasvaa yleensä 
mallinnettavan systeemin alueellisen mittakaa
van suurentuessa. 

Y mpäristömallien kehi ttäminen edell yttää 
jatkuvaa vuorovaikutusta toisaalta prosessitutki
musten ja toisaalta syöttötietoa tuottavien seu
ranta- ja kartoitustuthmusten kanssa. Esitykses
sä ympäristömallien sovellutuksia esiteltiin 
lähinnä ilmaperäisen laskeuman aiheuttaman 
ympäristöongelman näkÖkulmasta. 
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JOHDANTO 

Muutokset veden kemiallisessa koostumukses
sa sen kulkeutuessa valuma-alueen maakerrosten 
läpi riippuvat monesta eri tekijästä. Näihin 
kuuluu laskeuman määrä, sen ajallinen vaihtelu 
ja koostumus sekä valuma-aluetekijät, kuten 
alueen topografia, kasvipeite, maaperän paksuus 

ja koostumus, kallioperä sekä veden kulkeutu
misreitit valuma-alueen maakerrosten läpi. 
Veden kulkeutumisreitit vaikuttavat veden 
viipymään ja siten merkittävästi valuma-alueelta 
purkautuvan veden laatuun. 

ERI TEORIAT VALUNNAN MUODOSTUMISESTA VALUMA-ALUEELLA 

Valunta jaetaan normaalisti kahteen pääryh
mään: maanpäälliseen ja -alaiseen valuntaan. 
Valuma-alueelle tulevasta sadannasta joutuu 
tietty osuus suoraan vesiuomiin tai järviin. 
Suoraan vesiuomiin joutuvaa sadantaa kutsutaan 
uomasadannaksi (channel precipitation), ja se 

käsittää korkeintaan muutamia prosentteja sa
dannan kokonaisvolyymistä. Valuma-alueen 
muihin osiin satava vesi voi joko valua maan
päällisenä valuntana tai suotautua maaperään ja 
valua edelleen pintakerrosvaluntana tai pohja
vesivaluntana eri kulkureittejä. 
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Maanpäällinen valunta infiltraatiokapasiteetin ylittyessä (infiltration excess overland flow) 

Horton (1933) toi hydrologiaan käsitteen 
maanpäällinen valunta (overland f1ow) selittä
mään virtaaman nopeaa lisäystä sadetapahtumien 
aikana (kuva la). Hän väitti, että useimpien 
sadetapahtumien aikana maaperän infiltraatioka
pasiteetti ylittyy ja ylimääräinen sadanta valuu 
tällöin maanpäällisenä valuntana vesiuomaan tai 
vesistöön. Lukuisissa tutkimuksissa on myöhem-

min osoitettu, että maanpäällistä valuntaa esiin
tyy kostealla vyöhykkeellä vain pienillä, rajalli
silla alueilla. Näitä ovat valuma-alueet, joiden 
pinnasta merkittävä osa on kalliopaljastumia, tai 
alueet, joita ihminen on toiminnallaan merkit
tävästi muuttanut. Luonnontilaisilla metsävalu
ma-alueilla maanpäällistä valuntaa esiintyy vain 
poikkeusolosuhteissa. 

Kyllästynyt maanpäällinen valunta (saturation excess oyerland flow) 

Kyllästynyttä maanpäällistä valuntaa (kuva 
1 b) havaitaan alueilla, jotka ovat ajoittain koko
naan vedellä kyllästyneitä joko pohjaveden 
pinnan noustessa maanpinnan tasolle tai lä
päisemättömän kerroksen ehkäistessä suotautu
misen (Dunne & Black 1970, Bonell & Gilmour 
1978). Osa maaperässä virranneesta vedestä voi 
palata maanpinnalle ns. paluuvaluntana (return 
flow) virraten vesiuomiin yhdessä kyllästyneelle 
alueelle sataneen veden kanssa. Aluetta, jolla 
kyllästynyttä maanpäällistä valuntaa esiintyy 
sateen tai lumensulamisen aikana, kutsutaan 
kokonaisvaluntaan vaikuttavaksi alueeksi 

(contributing area) . Kyllästyneen alueen pinta
ala koko valuma-alueen pinta-alasta vaihtelee 
vuodenajoittain, mutta myös sadetapahtumien ja 
lumensulannan aikana. 

Sadetilanteissa on kyllästynyt maanpäällinen va
lunta valunnan pääkomponentti alueilla, joilla 
maaperä on ohutta, pohjaveden pinta on lähellä 
maanpintaa ja rinteet ovat pitkiä, loivasti kuperia. 
Suuri sadannan intensiteetti ja vähäinen maaperän 
kosteusvajaus vaikuttavat kyllästynyttä maanpääl
listä valuntaa lisäävästi . Myös maanalainen valunta 
tällaisilla alueilla voi olla merkittävää nimenomaan 
resessio-valuntatilanteissa (Dunne 1983). 

Maanalainen valunta (subsurface stormflow) 

Maanalainen valunta (kuva lc,d,e) muodostaa 
merkittävän osan kokonaisvalunnasta alueilla, 
joilla maaperän vedenjohtavuus on tehokasta, 
joko maaperän karkean tekstuurin tai maaperässä 
runsaana esiintyvien suurhuokosten (Iarge 
structural openings, macropores) takia. Maan
alainen valunta voi kulkeutua vesiuomaan joko 
pohjavesivyöhykkeessä (Sklash & Farvolden 
1979) tai lateraalivirtauksena huonosti vettä 
läpäisevän kerroksen yläpuolella (saturated 
wedge throughflow) (Hewlett & Hibbert 1963, 
Whipkey 1965). 

Huomattava osa valunnasta voi kulkeutua 
maaprofiilin läpi suurten huokosten ja maaperän 
rakosysteemien kautta (kuva lc) (macropore 
flow), eikä niinkään maaperän hienorakenteen 
(soil matrix) kautta (esim. Whipkey 1965). 
Yleensä sadetilanteissa maanalainen valunta 
(subsurface stormfl()lw) dominoi valuntaa ja 
samoin kiintoaineen j a kemiallisten komponent
tien kulkeutumista kosteassa vyöhykkeessä 
alueilla, joilla on tiheähkö kasvillisuus ja hyvin
läpäisevä maaperä (Dunne 1983). 

VALUNNAN JAKAMINEN PINTA- JA POHJAVESIKOMPONENTTIIN 

Valunnanjakamiseksi pinta- ja pohjavesikom
ponentteihin on kehitetty monia eri menetelmiä. 
Pettijohn & Henning (1979) ovat julkaisseet yh
teenvedon graafisista menetelmistä hydrografin 
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erotusanalyysissä. Empiiriset, graafiset hydro
grafin erotusmenetelmät ovat hyödyllisiä muun 
muassa vesirakenteiden mitoituksen kannalta ja 
mahdollistavat suhteellisen tarkan tulvien ennus-
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Kuva 1. Tärkeimmät valunnan syntymekanismit: a) maanpäällinen valunta, Horton; b) maanpäällinen valunta pintaan asti 
kyllästyneiltä alueilta; c) valunta suurissa huokosissa; d) maanalainen valunta; e) maanalainen valunta. uomien läheiset alueet 
pintaan asti vedellä kyllästyneitä. Pr = sadanta. In = suodanta, Wt = pohjavedenpinta. Of = maanpäällinen valunta. Rf = 
paluuvalunta. Sf = virtaus kyllästyneessä vyöhykkeessä. 
Fig. 1. Dominant mechanisms generating flow: a) overland flow, Rorton; b) overland flow in areas saturated up to surface; c) 
flow in large pores; d) underground flow; e) underground flow. areas dose to channels saturated up to surface. Pr= 
precipitation, In = infiltration, Wt = groundwater table, Of = overland flow, Rf = return flow, Sf = flow in saturated zone. 
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tamisen, mutta eivät an na informaatiota veden 
viipymästä eivätkä veden kulkureiteistä maape
rässä. Esim. Hewlett (1982) painottaa: "Graafi
nen tai matemaattinen hydrografin erotusanalyy
si ei anna tietoa veden kulkureiteistä tai viipy
mästä maaperässä. Erilaiset kombinaatiot voivat 
johtaa täysin samanlaiseen hydrografiin". 

Isotooppitutkimusten tukema teoria valunnan 
muodostumisesta olettaa, että valuma-alueelle 
tuleva ja maaperään suotautuva sulamis- tai 
sadevesi syrjäyttää maaperässä maa- ja poh
javetenä ollutta vettä (pre-event water) valun
naksi uomiin (esim. Hewlett & Hibbert 1967, 
Sklash & Farvolden 1979). Tällöin veden koos
turnus on seurausta pitemmistä reaktioajoista 

valuma-alueen maaperän mineraalien ja orgaani
sen aineksen kanssa. Tulvahuipun aikana uomien 
läheisyydessä on suurimmillaan maanpintaan asti 
kyllästynyt pohjaveden purkautumisalue, ja 
suoran valunnan (event water) sekä pohjavalun
nan (pre-event water) purkautuminen uomiin 
lisääntyy, pääasiassa juuri näiltä alueilta. Tässä 
yhteydessä suoralla valunnalla ymmärretään ni
menomaan uutta, lumensulamis- tai sadevedestä 
peräisin olevaa valuntaa. Suoran valunnan van
hemman määritelmän mukaan ei oteta kantaa 
veden alkuperään. Seuraavassa luodaan katsaus 
merkkiaineiden hyväksikäyttöön hydrologisessa 
tu tkimuksessa. 

MERKKIAINEHYDROLOGISET MENETELMÄ T VALUMA-ALUEHYDROLOGIASSA 

Deuterium eH) ja happi-18 esO) ovat pysyviä 
vesimolekyylin osia ja siten ideaalisia merkkiai
neita hydrologiassa, kun tutkitaan esim. eri alku
perää olevien vesien sekoittumista. Niitä voidaan 
hyödyntää merkkiaineina nimenomaan valuma
aluemittakaavassa, koska merkkiaineen inputin 
määrän (sade- tai lumensulamisvesi) alueellinen 
vaihtelu on melko vähäinen. 

Luonnonvesissä 0,2 % vesimolekyyleistä 
sisältää hapen ns. raskaan, stabiilin, isotoopin 
ISO. Stabiilien isotooppien 2H ja ISO vuosivaihte
lu sadevedessä noudattaa pääpiirteissään sini
käyrää (kuva 2). Happi-18-pitoisuus on tal
visateissa pienempi kuin kesäsateissa, ja tätä 
voidaan käyttää hyväksi sekä lumensulamisva
lunnan että sadannasta aiheutuvan valunnan 
erotteluanalyyseissa. Happi-18-pitoisuus pohja-

vedessä on yleensä melko stabiili, ja pitoisuuden 
suuruusluokka on tal vi- ja kesäsadannan pitoi
suuksien välissä (Rod!he 1981). Erot stabiilien 
isotooppien pitoisuuksissa aiheutuvat mm. 
lämpötilasta riippuvasta fraktioitumisesta veden 
kiertokulun eri vaiheissa (IAEA 1981). Suurim
mat muutokset luonnonvesien isotooppisuhteissa 
tapahtuvat toisaalta ilmakehässä ja toisaalta 
pintavesissä, jotka ovat alttiina haihdunnalle. 

Vesinäytteen ISO Ga 2H) -konsentraatio määri
tetään massaspektrometrilla. Näytettä verrataan 
veteen, jolla on tunnettu isotooppikoostumus. 
Tästä syystä 180-konsentraatio ilmoitetaan usein 
näytteen isotooppisuhteen suhteellisena erona 
verrattuna ns. standardimeriveden, SMOW 
(Standard Mean Ocean Water), isotooppisuh
teeseen (Craig 1961). 

Happi-18 I deuterium; alueellinen vaihtelu 

H/SO:n ja H2
160:n erilainen käyttäytyminen 

haihtumis- ja tiivistymisprosesseissa aiheuttaa 
alueellisen ja ajallisen vaihtelun ilmakehän ve
sihöyryn ja sadeveden ISO-pitoisuudessa. Dans
gaard (1964) esitti seuraavat 81SO-suhdetta sa
devedessä koskevat havainnot, jotka perustuvat 
maailmanlaajuisten sadantatietojen analysointiin. 

81S0 pienenee: 

1) maanpinnan läheisen ilman lämpötilan pie
nentyessä 
2) leveyspiirin (latitudin) kasvaessa 
3) korkeuden merenpinnasta (altitudin) kasvaessa 
4) etäisyyden valtameristä kasvaessa kun men-
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nään vesihöyryn pääkulkeutumissuuntiin päin 
5) sadannan määrän kasvaessa, mutta muiden 
tekijöiden pysyessä vakiona. 

Isotooppisen fraktioitumisen vaikutukset ovat 
myös sovellettavissa toiseen luonnonvesissä 
harvinaiseen, stabiiliin isotooppiin deuteriumiin 
eH tai D). Deuterium esiintyy muodossa HDO 
0,03 %:ssa vesimolekyyleistä. Sadeveden 180:ta 
ja deuteriumia koskevat samat fraktioitumis
prosessit, joten konsentraatiot ovat voimakkaasti 
toisistaan riippuvia ja vuorovaikutussuhde on 
tunnettu (Yurtsever & Gat 1981). 
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Kuva 2. Stabiilin isotoopin a180 kuukausivaihtelu sadevedessä vuosina 1985-91 kuukauden keskilämpötilan funktiona. Vihdissä, 
Etelä-Suomessa. 
Fig . 2. Monthly variation of stahle isotope al80 ill raillwater ill 1985-91 as a function of the mOllthly temperature in Vihti, 
southem Finland. 

Happi-18 lumipeitteessä 

Valuntakomponenttien erottelu öI80:11a lumen
sulamiskautena tai öl80:n valuma-alueen läpi 
kulkeutumisen mallintaminen edellyttää tarkkoja 
tietoja sulamisveden öI80-konsentraatiosta, joka 
voidaan parhaiten mitata lysimetristä (mm. Herr
mann 1978, Rodhe 1987). Jos lysimetrimittauk
set puuttuvat, saadaan vähemmän tarkkoja arvoja 
sulamisveden öI80:11e mittaamalla talvisadannan 
tai lumipeitteen öI80-arvoja. 

Isotooppisen muuttumisen lumipeitteessä 
aiheuttaa kaksi erillistä prosessia: I molekyylien 
vaihto ilmakehän kanssa, 11 fraktioituminen 
sulamisen edistyessä sekä sitä seuraava sulamis
veden suotautuminen ja valunta. 

Yleinen havainto on lumipeitteen isotooppi
konsentraatioiden asteittainen rikastuminen 
lumipeitteen vanhetessa sekä kun lunta kertyy 
vielä selvemmin, sulamiskaudella. 

HYDROGRAFIANALYYSI STABIlLIEN ISOTOOPPIEN AVULLA 

Ensimmäiset hydrografin erotusanalyysit 
stabiilien isotooppien avulla tehtiin Keski-Eu-

roopassa 1970-luvun alussa (esim. Dincer et al. 
1970). 
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Lumensulamisvalunta 

Dincer ym. (1970) analysoivat valuntaa Mod
ro Dulin alueelta Pohjois-Tsekkoslovakiassa 
käyttämällä tritiumia ja ö180:aa ja arvioivat 
pOhjavaluntafraktion (pre-event water) muodos
tavan noin 70 % lumensulamisvalunnasta. Mar
tinec ym. (1974) arvioivat pOhjavaluntafraktion 
suuruudeksi noin 60 % vastaavassa tutkimukses
sa Ditchman valuma-alueella Sveitsissä. Herr
mann ym. (1978) ja Herrmann & Stichler (1980) 
tutkivat lumensulamisen ja sadannan aiheutta
maa valuntaa käyttämällä tritiumia ja ö180:aa 
yksityiskohtaisessa työssä Lainbachin laaksossa 
Saksan eteläosissa. Myös tässä tutkimuksessa 
pohjavesikomponentti dominoi valuntaa valunta
huipun aikana, jolloin sen osuudeksi arvioitiin 
noin 70 %. 

Monissa lumensulamista koskevissa isotooppi-

tutkimuksissa on osoitettu pohjavaluntafraktion 
dominoiva osuus valunnassa, esim. Bottomleyn 
ym. (1986) tutkimukset Kanadassa ja Hooperin 
ja Shoemakerin (1986) Hubbard Brookin valu
ma-alueilla, Yhdysvalloissa. Monista muista 
isotooppitutkimuksista poiketen Jacks et al. 
(1986) havaitsivat ö180-mittausten perusteella, 
että virtaama lumensulamisen aikana oli lähes 
täysin uutta sulamisvettä. Heidän koealueensa on 
34 km2:n kokoinen alue Härjedalessa Keski
Ruotsissa 600-900 m:n korkeudella merenpin
nasta. Noin puolet valuma-alueesta on suota ja 
puolet metsää. Eräs selitys sulamisveden do
minoinnille, joka tode:ttiin myös pH-mittauksilla, 
on suoalueilta tulleen maanpäällisen valunnan 
huomattava osuus. 

Sadannan aiheuttama valunta 

Sadannan aiheuttamissa valuntatilanteissa 
Fritz et al. (1976) arvioivat pOhjavaluntafraktion 
(pre-event water) muodostavan 40-90 % valun
nan koko volyymista eräillä valuma-alueilla 
Kanadassa. Merkkiaineena käytettiin ö180:aa ja 
vesikemiallisia komponentteja. Myöhemmissä 
tutkimuksissa kanadalaisilla valuma-alueilla on 
päästy vastaaviin tuloksiin (Sklash & Farvolden 

\ 1979, Bottomley et al. 1984). Pearce et 
al. (1986) ja Sklash et al. (1986) tekivät yksi
tyiskohtaisen isotooppitutkimuksen edustavalla 
valuma-alueella Uudessa-Seelannissa. Alueelta 
tutkittiin useita sadannan aiheuttamia valuntati
lanteita, joista kaikissa havaittiin huomattava 
pohjavaluntafraktion osuus valunnassa (75-97 % 
kokonaisvolyymista). 

U seimmissa valuntatilanteissa, joissa valunta 

komponenttien erottelu on tehty käyttämällä 
isotooppeja, pohjavaluntakomponentti (pre
event water) on dominoinut virtaaman koko
naismäärää. Fraktiol1t osuus on ollut pienempi 
kuin 40 % vain yhdessä Sklash & Farvoldenin 
(1979) analysoimista lukuisista valuntatilan
teista. Tällöin sadanta oli huomattavan suuri (30 
mm hol). 

Rodhen (1987) 10 valuma-aluetta ja 29 lu
mensulamisjaksoa käsittävässä aineistossa, joka 
koski Ruotsia, pohjavaluntafraktio oli 32-95 % 
ja sen mediaani oli 61 %. Sadetapahtumien (14 
kpl) pohjavaluntafraktio oli vielä selvästi kor
keampi, keskimäärin 86 %. Fraktio pieneni 
selvästi tulvahuipun volyymien kasvaessa, kuten 
voidaan olettaakin. 

Sovellutuksista Suomessa 

Vesien- ja ympäristöntutkimuslaitoksen ja 
Lundin yliopiston välisessä yhteistyöprojektissa 
tutkitaan hydrologisia prosesseja: pohjavalunnan 
ja suoran valunnan osuuksia sekä veden kulku
reittejä metsä-, pelto- ja suovaluma-alueilla 
(Lepistö et al. 1988, Lepistö & Seuna 1990, 
Bengtsson et al. 1991, 1992). Projekti liittyy 
SILMU -ilmastonmuutostutkimukseen, jonka 
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eräänä osa-alueena on ilmastonmuutoksen vaiku
tusten mallintaminen metsävaluma-alueilla 
(Kämäri et al. 1992). Lisäksi projekti on osa 
kansainvälistä FRIEND-projektikokonaisuutta, 
jonka eräänä tärkeänä osa-alueena ovat hydrolo
giset prosessit ja aineiden kiertokulku valuma
alueella. 
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Isotooppitutkimukset metsävaluma-alueella 

Ensimmäinen valuma-aluemittakaavassa SUO
messa tehty isotooppihydrologinen tutkimus 
koski lumen sulamista Teeressuonojan metsäalu
eella Vihdissä (Lepistö et al. 1988). Lumensu
lannan aiheuttamaa valuntaa sekä sulamisveden 
ja pohj aveden sekoittumista tutldttiin alueella 
myös keväällä 1988 (Bengtsson et al. 1991) . 
Merkldaineena käytetyn stabiilin isotoopin 180:n 
konsentraation vaihtelua analysoitiin sulamisve
destä, valumavedestä, sekä maa- ja pohjavedestä 
eri syvyyksiltä kuudessa pisteessä valuma-alu
eella. Suoran valunnan osuus kokonaisvalunnas
ta oli keskimäärin 22 % sulamiskautena ja 15 % 
sadetapahtuman (15 mm) aikana toukokuun 

alussa (kuva 3). Noin 9 % (14 mm) sulamiskau
den koko sulamisveden ja sadannan summasta 
(157 mm) valui uomiin suorana valuntana, 
yhdessä maaperästä valuneen pohjavalunnan (50 
mm) kanssa (Bengtsson et. al 1991). 

Sulamiskauden aikana sulamisvesi sekoittuu 
maa- ja pohjaveden kanssa veden osittain kylläs
tämillä alueilla, joilla esiintyy painannesäilyntää, 
sekä toisaalta alueilla, missä maaperä on huo
nommin läpäisevää, jolloin suurten huokosten 
(macropores) rooli suotautumisessa lähellä 
maanpintaa olevaan pohjaveteen on merldttävä. 
Vedellä kyllästyneillä alueilla uomien läheisyy
dessä suotautumista ei tapahdu, mikä mahdollis-
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taa sulamisveden nopean pääsyn uomiin suorana 
valuntana maanpinnalla tai humuskerroksessa. 
Näitä alueita voidaan pitää suoran valunnan 

rnuodosturnisalueina, joiden osuus Teeres
suonojalla sulamiskaudella 1988 oli noin 10 %. 

Esimerkki peltovaluma-alueesta 

Isotooppihydrologisia menetelmiä on harvem
min sovellettu valunnan tutkimukseen peltoalu
eilla. Keväällä 1988 tutkittiin lumensulannan 
aiheuttamaa valuntaa Hovin savi valtaisella 
peltoalueella Vihdissä. Alue on instrumentoitu 
siten, että kokonaisvalunta ja salaojavalunta 
mitataan erikseen mittapadolla, jolloin voidaan 
laskea jäännösterminä myös pintavalunnan 
määrä. Vuonna 1971 tehdyn salaojituksen vaiku
tusta valuntaan ja ravinteiden huuhtouturniseen 
on tutkittu aiemmin (Seuna & Kauppi 1981). 
Merkkiaineena käytetyn isotoopin 180:n konsent
raation vaihtelua analysoitiin sadevedestä, sula
misvedestä, salaojavalunnasta sekä kokonaisva
Iunnasta ottamalla näytteitä päivittäin. Myös 
pintavalunnan konsentraatio laskettiin rnassa
tasapainoyhtälön avulla. Lisäksi seurattiin valun
nan sähkönjohtavuutta ja kiintoainepitoisuutta. 

Sekä pintavalunnan että salaojavalunnan 
vaihtelu oli yllättävän samansuuntaista: heti 
Iumensulamisen alettua pitoisuuksilla oli voima-

kas vaste sulamisveden pitoisuuteen. Kokonais
valunnasta (84 mrn jaksolla 28 .3.-10.4.) yli 
90 % oli "uutta", Iumensulamisvedestä peräisin 
olevaa valuntaa (event water). Alle 10 % (7 
mm) oli siis peräisin maaperän vesi varastosta 
(pre-event water), vaikka valtaosa sulamiskau
den valunnasta tulikin salaojien kautta (Bengts
son et. al 1992) . Jakauma oli siis lähes päinvas
tainen verrattuna lähe:iseen metsäalueeseen. 

Mitkä olivat veden tärkeimmät kulkureitit? 
Tärkeä reitti savipellolla on ilman muuta maan
päällinen valunta, noin 20 % oli pintavaluntaa. 
Merkittävä osuus myös salaojavalunnasta oli 
"uutta" vettä (event water). Tärkeimpinä kulku
reitteinä ovat muokkauskerroksessa suuret huo
koset (cracks, macropore flow), jankon pinta, 
sekä syvernmällä ojiluksen yhteydessä putkien 
yläpuolelle tehdyt ns. sorasilrnäkkeet. Sulamis
kaudella routaantunee:ssa maassa ei suotautumi
sella rnaaperän hienorakenteessa (matrix flow) 
oIe rnerkitystä. 

HYDROLOGISTEN PROSESSIEN YHTEYDET HUUHTOUTUMISEEN 

Hydrologisella prosessitutkimuksella on Iähei
nen yhteys hajakuormituksen tutkirnukseen ja 
mallinnukseen. Fysikaalispohjaisen TOPMODEL 
-valuma-aluemallin (mm. Beven & Wood 1983) 
Iähtötietoina ovat meteorologiset Iähtötiedot, 
maaperäparametrit sekä alueen topografia. Valu
ma-alue jaetaan hilaruutuihin, joille lasketaan 
hydrologinen kosteusindeksi veden kertyrnisalu
een ja kaltevuuden perusteella. Indeksin jakau
man perusteella alue jaetaan nurneerisesti pohja
veden muodostumis- ja purkautumisalueisiin 
(pintaan asti kyllästyneet alueet) (kuva 4) . In
deksin jakaumaa käytetään mallin syöttötietona. 
Mallilla voidaan simuloida valunnan lisäksi rnrn . 
pohjaveden purkautumisalueen osuutta koko va
luma-alueen pinta-alasta ja osuuden vuosi vaihte
Iua. Mallintamisen apuna ja mallin verifioimi
sessa voidaan käyttää ernpiiristä, merkkiaineisiin 
pohjautuvaa tietoa valunnan kornponenttien 
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vaihtel usta. 
Ilmastonrnuutokset voivat vaikuttaa monella 

tavoin ravinteiden kiertoon ja siitä aiheutuviin 
seurannaisvaikutuksiin. Kohonnut lämpötila ja 
kohonnut hiiIidioksidin osapaine maaperässä 
edistävät aineiden kiertoon Iiittyviä prosesseja. 
Näin ollen, jos ilmasto muuttuu kosteammaksi ja 
Iämpimärnmäksi, risld ravinteiden huuhtoutu
misen Iisääntymiseen rnetsämaaperästä kasvaa. 
Toisaalta sademäärän lisäys johtaisi siihen, että 
pohjaveden purkautumisalueiden (vedellä kylläs
tyneet alueet) osuus valuma-alueista tulisi suu
renemaan. Leudommat talvet johtaisivat siihen, 
että rnetsärnaaperä oli si pidemmän os an vuodesta 
alttiina huuhtoutumiselle. Nämä tekijät, yhdessä 
rnaaperäprosessien kiihtymisen kanssa, saattavat 
lisätä rnerkittävästi typen huuhtoutumista metsä
maaperästä vesistöihin. 
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Kuva 4. Valuma-alueen numeerinen jako pohjaveden muodostumis- (rech arge areas) ja purkautumisalueisiin (discharge areas) 
topografiasta lasketun hydrologisen indeksin perusteella. Esimerkkinä Vähä-Askanjoen alue (16,4 km2) Kemijärvellä. 
Fig. 4. Numerical division of a catchment area into recharge and discharge areas based on the hydrological index calculatedfrom 
the topography. As an example the Välzä-Askanjoki area (16.4 km 2) in Kemijärvi. 
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JOHDANTO 

Pohjavesien mallintamisesta on tullut tärkeä 
menetelmä pohjavesiesiintymien käytön suunnit
telussaja likaantumisen kulkeutumisen arvioimi
sessa. Heterogeenisten geologisten muodostumi
en virtausolosuhteiden ratkaisemiseksi tarvitaan 
numeerisia ratkaisumenetelmiä. Tietotekniikan 
voimakas kehittyminen on mahdollistanut eri
laisten matemaattisten mallien kehittymisen ja 
käyttöönoton. Pelkän pohjaveden virtauksen 

mallintamisen lisäksi on huokoisen väliaineen 
pohjavesimallien kehitys suuntautunut myös 
siihen, miten voidaan mallintaa pohjavesiesiin
tymässä tapahtu vaa lämmön siirtymistä ja pohja
veden laatuun vaikuttavien kemiallisten aineiden 
kulkeutumista. Pohjavesimallinnuksella voidaan 
laskea, mikä vaikutus vedenotolla on akviferin 
virtauskuvaan, miten lika-aineet kulkeutuvat 
pohjavedessä ja millaisia suoja-alueita tarvitaan. 

POHJAVESIMALLINTAMISTYÖN ETENEMISEN VAIHEITA 

Pohjavesimallinnuksen vaiheita ovat ongelman 
määrittely ja aineiston valmistelu, mallin kalib
rointi sekä ongelman ratkaisu . Mallintamisen 
alussa kerätään tiedot pohjavesiesiintymästä ja 
määritellään mallintamisen tavoitteet. Tutkittava 
alue rajataan alueen geologian perusteella mah
dollisimman tarkasti hila- tai elementtiverkkoon 

(kuva 1). Rajauksissa otetaan huomioon pohja
vesialtaiden rajatja valuma-alueen vedenjakajat. 
Sitten määrietään reunaehdot ja laskentapa
rametrit. Jokaiselle ruudulle tai alueelle annetaan 
lähtötietoj a esimerkiksi vedenjohtavuudesta, 
kerrospaksuuksista ja akviferin täydentymisestä. 
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Kuva la-co a) Mallinnettava pohjavesiaJue on rajattu. Akviferi on jaettu b) finite
differenssi-verkkoon ja c) elementtiverkkoon. Kuvassa x ja y osoittavat hilaverkon akseJien 
suuntia ja bon akviferin paksuus (Nysten 1993; vrt. Mercer & Faust 1980). 
Figure la-c. a) The groundwater area to be modelIed lias been outlined. The aquifer lias 
been divided into b) a finite difference grid and c) an finite element configMration. X and 
Y refer to tlle directions of tlle grid axes and bis tlle tllickness of tlle aquifer (Nysten 1993; 
cf. Mercer & Faust 1980). 
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Pohjavesimallin kalibroinnissa mallilla laske
taan esimerkiksi pohjaveden korkeus tai lika
aineen konsentraatio ja verrataan laskettuja ja 
todellisia havaintoja toisiinsa. Tällöin tarkis
tetaan myös reunoja ja aluee11e kertyviä vesi
määriä. Tutkimusten perusteella arvioidut hyd
rauliset parametrit (esim. vedenjohtavuus, va
rastokerroin ja dispersiivisyys) siirretään mallin 
kalibroinnin alkutilaksi. Mallialueen kuvausta ja 

mallin kertoimia täsmennetään, kunnes mallilla 
Iasketut tulokset vastaavat mitattuja (kuva 2). 
Kalibroinnin jälkeen tehdään varsinaiset ennus
teajot. Mallinnustuloksissa voi olla epätark
kuutta, jos mittaustuloksia ei oIe tarpeeksi tai 
mittaustuloksissa on virheitä. Mallin Iuotet
tavuuden arviointi edellyttää mallintajalta riit
tävää pohjavesiasiantuntemusta tulosten oikeelli
suuden tunnistamisessa. 

POHJA VESIMALLIEN LÄHTÖTIEDOT 

Pohjavesimallinnuksessa hankitaan lähtötietoja 
ongelman määrittelyn, aineiston valmiste1un ja 
mallin kalibroinnin yhteydessä. Konseptuaalisen 
mallin muodostamisen yhteydessä määritellään 
mallintamisen tavoitteet ja päätetään mallinta
misen taso. Mallintaminen voi olla alueellista tai 
paikallista. Myös tutkittavan alueen geologia 
vaikuttaa tarvittavien Iähtötietojen määrään. 
Lisäksi alueen maa- ja kallioperän heterogeeni
suus tuovat ornat tekijänsä mallin tarkkuuteen. 
Monimutkaisesta geologiasta aiheutuvia epätark
kuuksia voidaan vähentää lisäämällä maastotut
kimuksia ja tihentämällä hila- tai elementtiverk
koa. Huolimatta runsaasta datamäärästä reuna
ehdoissa ja akviferin ominaisuuksissa on aina 
epävarmuustekijöitä. 

Mallinnuskohteen lähtötiedot ovat yleensä 
riittämättömiä. Valmiina oleva tieto on usein 
kerätty ennen tutkimusalueen likaantumista tai 
ennen mallintamisen aloittamista. Käytettävän 
mallin edellyttämiä Iähtötietoja tarkennetaan 
tarvittaessa maastotutkimuksilla, Iaboratoriomää
rityksillä ja kirjallisuudesta saatavilla paramet
reilla. Lähtötietoja joudutaan arvioimaan, jos 
mitattuja tietoja ei oIe tai niitä ei pystytä hank
kimaan. Lähtötietojen laajuus määräytyy ajan, 
budjetin ja käytettävissä olevien mallien asetta
mien vaatimusten mukaan. Lähtötiedoilla (tau
lukko 1) pitäisi seI vittää mallintamisessa tarvit
tavat parametrit, mallintamisen taso ja dimensi
ot, alueen geometria sekä alku- ja reunaehdot. 

POHJAVESIEN MALLINTAMINEN VESI- JA YMPÄRISTÖHALLITUKSESSA 

Vesi- ja ympäristöhallituksessa seurataan 
pohjavesimallien kehitystilannetta (Granlund & 
Nysten 1991). Pohjavesimallien kehittämistyön 
tavoitteena on hankkia tietoa saatavissa olevista, 
suomalaisiin geologisiin olosuhteisiin soveltu
vista pohjavesimalleista ja soveltaa malleja. 

Vesien- ja ympäristöntutkimuslaitoksella 
käytössä olevaa MOC-pohjavesimallia (MOC = 
Method of Charasteristics; Konikow ja Brede
hoeft 1978) on sovellettu Tuusulan Terrisuon ja 
Hyrylän, Kärkölän Järvelän sekä Lappeenrannan 
kaupungin ja Joutsenon kunnan alueella sijaitse
van Joutsenonkankaan alueiden mallintamisessa. 
Terrisuon kaatopaikalla tutkittiin pohjaveden 
virtausta ja kloridien kulkeutumista (Ahlberg & 
Soveri 1988, 1991). Tärkeällä Hyrylän pohja-

vesialueella mallinnettiin lika-aineiden kulkeutu
mista kaatopaikka- ja teollisuusalueelta vedenot
tamolle (Granlund et al. 1993). Tuloksia on käy
tetty muun muassa Hyrylän pohjavesialueen 
suojelusuunnitelmassa (Suomela 1993). Kärkö
län Järvelän kloorifenoleista pilaantuneen pohja
vesialueen tutkimusaineistolla testattiin MOC
mallin soveltuvuutta heterogeenisen akviferin 
mallintamiseen. Kalibroitua mallia voidaan 
muun muassa soveltaa suunniteltaessa pilaantu
neen pohjavesialueen puhdistuspumppauksia 
(Nysten 1993). Joutsenonkankaan alue on yksi 
kolmesta tutkimuskohteesta, jolla mallinnetaan 
maantiesuolan kulkeutumista pohjavedessä (de 
Coster et al. 1993). 
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Ongelman määrittely 
(esimerkiksi likaantuminen, jonka alkuperä tai virtausnopeus halutaan määrittää) 
Definition 0/ problem 
(e.g. pollution, the source 0/ pollutant or jlow rate which needs to be established) 

Kalibrointi 

Calibration 

Konseptuaalinen malli 
eli todellisuuden yksinkertaistaminen 
(geologia sekä veden määrään ja laatuun 
vaikuttavia teki jöitä) 
A conceptual model, 
or simplijication 0/ reality 
(geology and /actors affecting 
flow rate and quality o/water) 

1 
Fysikaalisten prosessien matemaattinen 
formulointi 
(reuna- ja alkuehdot sekä jatkuvuusyhtälöt) 
Mathematical/ormulation 
0/ physical processes 
(boundary and initial conditions and cOnlinuity equations) 

1 
Yhtälöiden ratkaisut 
Resolution 0/ the equations 

1 
Ratkaisun vertaaminen mittaustuloksiin 
(esimerkiksi vedenpinnat ja lika-aineiden 
pitoisuudet) 
Comparison 0/ the validity (with survey data) 
(e.g. water levels and 
concentrations 0/ pollutants) 

1 
el, no 

Mallinnettavan systeemin muuttaminen ja ennusteajot 
Change the modelted system and preductive simulation runs 

kyllä, yes 

1 

Kuva 2. Pohjavesimallinnuksen vaiheiden pääperiaatteet (Nysten 1993 ; vrt. EPRI EA-5342 1988 ; van der Heijde et al. 1988). 
Figure 2. Maill stages of the groulldwater modellillg (Nystell 1993; cf. EPRI EA -5342 1988; van der Heijde et al. 1988). 
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Taulukko 1. Pohjaveden virtauksen ja lika-aineiden kulkeutumisen mallintamisessa yleensä tarvittavia lähtötietoja (Nysten 1993; vrt. 
Mercer ja Faust 1980; Javandel et al. 1984; EPRI EA-5342 1988; van der Heijde et al. 1988; Jensen 1988). 
Table 1. The primary data usually needed in the modelling of groundwater flow and pollutam transport (Nysten 1993; cf Mereer 
& Faust 1980; Javander et al. 1984; EPRI EA-5342 1988; van der Heijde et al. 1988; Jensen 1988). 

1 VIRTAUSMALLINNUS 
1 FLOW MODELLING 

KylIästynyt vyöhyke 
Saturated ZOlle 

Tiedot akviferin geometriasta ja geologiasta 
Data Oll geometry alld geology of aquifer 
- akviferin reunat (Iuonnolliset ja matemaattiset) 
- boulldaries of aquifer (physieal and mathematical) 
- kallion ja maan pinnan topografia 
- topography of bedroek alld ground surfaee 
- kerrospaksuudet, järjestys, kerrosten jatkuvuus 
- thieklless, stratigraphy alld eOlltilluily of strata 
- orsivesimuodostumien sijainti 
- loeatioll of perehed water 
- pohjaveden pinta, pohja-veden pinnan korkeuden jakautumi-

nen alueella eri ajanjaksoina 
- hydraulie head, distribution alld variatiolls in hydraulie 

head as a fUlletioll of time 
Akvitardeista akviferiin vuotava vesimäärä 
Leakage from aquitards to the aquifer 
Lähteet ja purkaumat 
Spri/lgs and discharges 
Pintavesistöt 
Surfaee watereourses 
Vedenottamot : sijainti ja pumputtavat vesimäärät 
Water illtakes: loeations alld pumpage rate 
Imeytyminen , haihdunta ja sadanta 
Illfiltratioll, evaporatioll and preeipitatioll 
Vedenjohtavuuden tai vedenläpäisykyvyn jakauma alueella 
Hydraulie eOllduetivity alld trallsmissitivity map 
Virtausnopeus (suunta ja määrä) 
Flow directioll alld rate 
Varastokertoimen (paineellinen akviferi) tai ominaisantoisuu
den (vapaa akviferi) jakautuma alueella 
Distributioll of the storage eoefficient (eonfined aquifer) or 
specifie yield (ullconfilled aquifer) ill the area 
Huokoisuus ja tehokas huokoisuus 
Porosity and effeetive porosity 

2 AINEIDEN KULKEUTUMISEN MALLINNUS 
2 TRANSPORT MODELLlNG 

Kuten virtausmallinnuksessa, mutta lisäksi: 
As ill flow modellillg but also: 

Dis per si v i teetti jaka utuma (pi tki ttäi ne n/poi ki t tai nen) 
Dispersity distributioll (/ollgitudinalltrallsverse) 

Reaktiokertoimet 
Coeffieiellts of reaetion, equilibrium ete. 
Mallinnettavan aineen koostumus ja pitoisuudet eri ajankohtina 

KylIästymätön vyöhyke 
Ullsaturated ZOlle 

Edellisten Iisäksi: 
In additioll to saturated ZOlle: 

Kyllästymättömän vyöhykkeen paksuusvaihtelut (ajalliset, 
paikalliset) 
Variation ill thiekness of the ullsaturated ZOlle (temporal,loeal) 
Kyllästymättömän vyöhykkeen maakerrosten geometria ja 
jatkuvuus 
Geometry and eOlltilluity of soil strata ill the ullsaturated ZOlle 
Huokoisuusjakautuma 
Distribution of porosity 
Kapillaaripaineen tai vesipitoisuuden jakautuma 
eri ajanjaksoina 
Distribution of eapillary rise or water eOlltellt as a funetioll of 
time 
Funktionaaliset riippuvuudet 
Funetional dependeneies 
- kapillaaripaine vs. vesipitoisuus 
- eapillary rise vs. moisture eOlltellt 
- suhteellinen vedenjohtavuus vs. kapillaaripaine 
- permeabilily vs. eapillary rise 
- suhteellinen vedenjohtavuus vs. vesipitoisuus 
- peT1neability vs. moisture eOlltellt 

Chemieal eomposilioll and eOlleentratiolls of the solute to be modelled at different times 
Mallinnettavan aineen syöttökohta ja -pitoisuudet 
I/ljeetio/l sile alld eOlleelltratiolls of the solutelco/ltami/lallt 10 be modelled 
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JOHDANTO 

Purovesien ja sedimenttien valtakunnallisella 
kartoitushankkeella tuotetaan kartasto ja tiedosto 
runsaan kolmenkyrnmenen alkuaineen, eräiden 
rnikrobiologisten ominaisuuksien ja kloorattujen 
orgaanisten yhdisteiden alueellisesta pitoisuus
vaihtelusta vesistöjen latva-alueilla. Tulkintoja 
suoritetaan geologisten ja antropogeenisten 
tekijöiden vaikutuksista havaittuihin eroavuuksiin. 
Lisäksi selvitetään sedirnentin ja veden vuorovai
kutusta alkuaineiden kulkeuturnisessa ja sitoutu
rnisessa sekä sedirnentin rnerkitystä osana purojen 
happarnuuden puskuriorninaisuuksia. 

Kartoitus on alkanut 1990 ja se toteutetaan 
Geologian tutkirnuskeskuksen (GTK) geokernian 
osaston ja Kansanterveyslaitoksen (KTL) yrnpä
ristöterveyden osastoryhrnän yhteishankkeena. 
Yhteistyötahot käyttävät tutkirnuksiinsa sarnoja 
näytteitäja osallistuvat tulosten yhteistulkintaan. 

Suornen kattavan näytteenoton suoritti GTK:n 
geokernian osasto elo-syyskuussa 1990. Se käsitti 
1169 n. 30 krn2:n kokoista rnahdollisirnman 

tasavälisesti valittua valurna-aluetta (kuva 1). 
Sekä vesi- että sedirnenttinäytteet otettiin valurna
alueiden ulosvirtaarnapisteistä. Sedirnenttinäyt
teeksi koottiin seulakangashaavilla vettä härnrnen
tärnällä pohjasta irtoavaa hienojakoista runsaasti 
hurnusta sisältävää ainesta, jonka raskasrne
tallipitoisuudet saattavat olla veteen verraten 
useita dekadeja suurernpia. Seulakankaan silrnä
koko oli 0,064 rnrn. 

Vesi- ja sedirnenttinäytteiden epäorgaaniset 
analyysit (GTK) saadaan valrniiksi niin, että 
tuloskartat voidaan julkaista vuoden 1993 aikana. 
Kloorattujen orgaanisten yhdisteiden analyyseistä 
(KTL) on tehty valikoituun tasaväliseen otokseen 
perustuvat purovesien kloorifenolianalyysit. 
Valitulta vyöhykkeeltä (Vaasa-Ilornantsi) on 
rnääritetty (KTL) ihrniselle tartuntavaarallisten ja 
rnuiden yrnpäristön rnykobakteerilajien esiin
tyrninen purovesinäytteissä. Ornan analyysiosuu
tensa nopeuttarniseen KTL on anonut lisäresursse
ja yrnpäristörninisteriöltä. 
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PUROVESI 

Elokuu 1990 

F mg/I 

......... U»»»» 
0 .1 0 .3 0 .6 

Kuva I. Suo me n pu rovesie n flu oripitoisuus ja näy tteenootto
ve rkko. Kukin näyte on otettu pitoisuutta kuvaavan pall osymbolin 
kes kipistees tä. Elokuu 1990. 
Fig. 1. Flu oride eoneentration in Finnish s tream waters and the 
sampling g rid. Eaeh sampie was takenfrom the site sllOwn by th e 
eentre of the eoneentration eircJe. August 1990. 

KALLIOPERÄ 

o Granitoideja 

D Gneissigraniittia 

B Liuskeita 

• Rapakiviä 

Kuva 2. Suo men ka llioperil yksinkertais te ttun a. Liuskeiksi 
merkit yt alueet sisältävät etenkin Lapi ssa ja Lounais-Su omessa 
myös e mäksisiä (Ca- ja Mg- lP ito isia) pluto ni sia j a vulkaani sia 
kivil aj eja . 
Fig. 2. Simplified map of th e bedroek of Finland. Areas marked 
as sehists also eontain maJie (Ca and Mg- rieh) plurol/ie roeks and 
voleanites, partieularly in Lap land and southwestem Finland.
Dash = schists; pale grey = gm itoids; medium grey = gneiss 
g ranites; black = rapakivi granites. 

TULOKSIA JA NIlDEN TARKASTELUA 

Purovesien fluoridipitoisuuskartassa (kuva 1) 
erottuu selkeästi yhtenäiset korkeiden pitoisuuksi
en alueet, jotka yhtyvät kallioperäkartan (kuva 2) 
fluoripitoi sia mineraaleja sisältävien rapakivi 
graniittien alueisiin. Lisäksi purovesien korkeita 
pitoisuuksia esiintyy hajapisteinä fluoridikartalla 
eri puolilla Suomea. Joi ssain tapauksissa edellä 
mainittujen hajapistehavaintojen läheisyydessä 
tiedetään kallioperän ja ilmeisesti myös vastaavan 
alueen mineraalisen maaperän sisältävän fluoripi
toisia mineraaleja. Rapakivialueilla tiedetään 
joidenkin vedenottamoiden fluoripitoisuuden 
ylittävän juomaveden ohjearvon. Rapakivialuei-
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den ulkopuolella havaitut purovesien vastaavan 
korkeat fluoripitoisuudet edustavat kukin kymme
nien neliökilometrien kokoista valuma-aluetta ja 
yhteensä pinta-alaa, jolla Suomen keskimääräisen 
väes tötiheyden perusteella asuu tuhansia ihmisiä. 
Purovesien tuloskartta antaa viitteitä alueista, 
joilla lienee aihetta se lvittää tarkemmin juoma
vesien fluoripitoisuudet. Tulokset antavat myös 
viitteitä kallioperäkartwjen tarkennuksen tueksi 
esim. fluoripitoi sten kivilajien epäsuoraan havain
nointiin peitteisillä alueilla vesinäytteiden avulla. 

Purovesien happamuus (kuva 3) myötäilee 
Suomen kallioperän (Vlf t. kuva 2) suurrakenteita. 
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PUROVESI 

Elokuu 1990 

pH 

Kuva 3 . Su omen puro vesien happa muus (pH). Kartta o n piirrett y 
luokittele malla ja interpoloimalla mittau stulokset. 
Fig. 3. A cidity (pH) of Fillllish streatll waters. The map was 
compiled by classifyillg alld illte rpolatillg the survey da/a . Th e 
palest tOll e ref ers to the areas with the most acidic streams. 

Happamimmat purovedet mitattiin Keski- ja Itä
Suomen sekä Keski-Lapin runsaasti kalimaasälpää 
ja kvartsia sisältävien kivilajienja niistä muodos
tuneiden mineraalimaalajien alueiIta. Muista 
graniittialueista poiketen rapaki vialueiden purove
det eivät olleet erityisen happamia. Syynä voi olla 
muista graniiteista poikkeava mineraalikoostumus, 
sisältäväthän rapakivigraniitit esim. suhteellisen 
helposti rapautu vaa Ca-pitoista mineraalia 
sarvivälkettä, ja itse kivilajin nimikin viittaa 
rapautumiseen, mikä kemiallisena prosessina 
yleensä on happamuutta neutraloiva reaktio. 
Samaan suuntaan voi vaikuttaa kyseisten alueiden 
savikoiden ja kalkittujen vilj elymaiden yleisyys. 
Edelliset seikat kenties yhdessä emäskationilas
keuman kanssa ovat puskuroineet happamoittavia 
luontaisia ja antropogeenisia vaikutuksia rapakivi
alueilla. Neutraaleimmat purovedet (pH -arvot 
lähellä 7,0) mitattiin kallioperäkartalla liuskeiksi 

PUROVESI 

Elokuu 1990 

Väriluku 
mgPtll 

Kuva 4 . Suomen puro vesien väriluku (mg Ptll ). 
Fig. 4. Colour lIumber (mg Pt/ I) of Fillllish s tream waters. 

merkityiItä ja erityisesti niiden emäksisimmiItä 
eli runsaimmin Ca- ja Mg-pitoisia mineeraleja 
sisältävien emäksisten syväkivienja vulkaniittien 
alueilta, esimerkiksi nk. vihreäki vivyöhykkeeItä 
Kuusamosta Kittilään. Muut liuskealueet poikkea
vat graniittialueista usein siten, että niiden 
maankamaran kaliumista suuri osa on sitoutunut 
vaikeasti rapautuvan kalimaasälvän sijasta 
helpommin rapautuvaan ja siten happamuutta 
puskuroi vaan biotiittiin ja savimeraaleihin. 
Lounais-Suomen runsaiden savikoiden neutra
loivaa vaikutusta korostaa lisäksi maanviljelyskal
kitus . Lapissa happamuuden puskurointia voimis
taa siellä paikoin yleinen hienojakoinen ja siten 
suuren ominaispinta-alansa vuoksi reaktiokykyi
nen rapakallio-aines. 

Purovesien suurimpia värilukuja esittävät 
karttakuviot (kuva 4) yhtyvät eteläisessä Suomen 
puoliskossa suopinta-alakuvioihin (kuva 5), mutta 
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SUOPINTA-ALA 

Kuva 5. Suomen suot. Musta väri osoittaa vähintään metrin 
paksuiset turvekerrostumat. 
Fig . 5. Mires in Filllalld. Black illdicates peal deposils al leasl 
one melre thick. 

Lapissa purovedet ovat vähemmän värjäytyneitä 
soiden runsaudesta huolimatta. Syynä voi ilmas
tollisten seikkojen lisäksi olla se, että eteläisen 
Suomen suot on Jähes kauttaaltaan ojitettu, mutta 
Pohjois-Suomessa ojitus on ollut vähäisempää. 
Lapin suoalueiden purovesien vähäisemmät 
värilukuarvot voivat myös kytkeytyä niiden kor
keampia pH-arvoja selittäviin mineraalisen 
maankamaran ominaisuuksiin. 

Arseenin suurimmat pitoisuudet moreenin 
hienoaineksessa (kuva 6), purovedessä (kuva 7), 
ja purosedimentissä (kuva 8) esiintyvät tuloskar
toilla kukin osittain eri alueilla. Lapissa korkean 
pH-arvon alueella vastaa laajaa kohtalaisen 
suurien moreenin arseenipitoisuuksien aluetta 
suurimpien purosedimenttipitoisuuksien alue, 
mutta vastaavat puroveden arseenipitoisuudet ovat 
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As ppm 

Kuva 6. Arseenin pitoisuudet Suomen moreenien hienoaineksessa. 
Näytteet on koottu samalla nä)tepistetiheydellä kuin puronäytteet. 
Fig. 6. Arsellic cOllcelllraliolls illlhefille tillfraclioll ill Fillland. 
Sampies colleeted wilh the same grid density as the stream 
sampies. 

lähellä tausta-arvoja. Etelä-Suomen laaja-alaista 
moreenin suurimpien arseenipitoisuuksien aluetta 
ei vastaakaan kuin kohtalaiset purosedimentin ar
seenipitoisuudet. Vastaavat purovedet oli vat 
happamampia kuin edellä kuvatulla Lapin aJueeJ
la. Laajimmat purovede:n suurimpien arseenipitoi
suuksien alueet mitattiin Länsi- ja Lounais
Suomesta, missä purovedet olivatjoko happarnim
pia tai sähkönjohtokykyisimpiä (kuva 9). Purove
den ja -sedimentin välistä arseenipitoisuuden 
tasapainoa muuttaa veden happamuuden tai 
sähkönjohtokyvyllä mitattu muiden ionien 
pitoisuuksien muutos sit ten, että happamuuden tai 
sähkönjohtokyvyn kasvaessa arseenia vapautuu 
sedimentistä veteen. Koska esimerkiksi Lapissa 
purosedimentin suurimpien arseenipitoisuuksien 
alueella mitattiin yli kymmentuhatkertaisia arvoja 
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Kuva 7. Arseenin pitoisuudet Suomen purovesissä. 
Fig. 7. Arsenic c01lce1ltrations i1l stream waters i1l Fi1lLand. 

(kuivapainosta) vastaaviin purovesinäytteisiin 
verraten, VOISI happamuuden lisääntyminen 
aiheuttaa alueen purovesiin huomattavia ar
seenipitoisuuksia. Puro- ja moreenikarttojen 
suurien arseenipitoisuuksien alueilla sijaitsee 
joitakin malminetsintäkohteita, joissa kallioperäs
sä on todettu arseenimineraalien ohessa kultaa . 
Purokartoituksen tulokset palvelevat myös 
taustatietona mahdollisten tulevien kultakaivosten 
ympäristövaikutusten seI vityksiä. 

Alumiinipitoisuudet purovesissä (kuva 10) 
korreloivat happamuuden ja väriluvun kanssa 
niin , että suurimmat alumiinipitoisuudet mitattiin 
happamimmista vesistä, joiden väriluku oli myös 
korkea. Laajoilla alueilla Länsi- ja Keski-Suomes
sa vesistöjen Iatvaosien alumiinipitoisuudet olivat 
liiallisia verrattuna EY -ohjeiston talousveden 

PUROSEDIMENTTI 
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Kuva 8. Arseenin pitoisuudet Suomen purosedimenteissä 
(kuivapainosta). 
Fig . 8. Arsenic concentrations in s tream sediments ill Finland 
(dry weight). 

Iaatutavoitearvoon. 
Kloorifenolien pitoisuudet olivat vähäisiä, 

mutta kuitenkin mitattavissa eri osista Suomea 
valitussa purovesinäyteotoksessa (kuva 11). 
Suurimmat pitoisuudet olivat muutamia sadasosia 
juomakelpoisuuden raja-arvosta. Puroihin kloora
tut yhdisteet ovat ilmeisesti kulkeutuneet ilmakul
jetuksen kautta, koska rnitään tunnettuja merkittä
viä päästöIähteitä ei sijainnut tutkituilla valuma
alueilla. Keski- ja Itä-Suomen korkeimmat 
pitoisuudet saattavat olla peräisin liikenteen ja 
muiden hajakuormituslähteiden lisäksi sellu
loosateollisuudesta kenties myös rajan takaa. 
Pohjoisimman Suomen muuta maata korkeammal
le pitoisuuksien tasolle ei toistaiseksi oIe selitys
tä. 
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PUROVESI 

Elokuu 1990 

Sähkönjohtavuus 
mS/m,25C 

Kuva 9. Suomen purovesien sähkönjohtavuusarvot. 
Fig. 9. Electrical conductivity in stream waters i/l Finla/ld. 

Mykobakteeritutkirnus (livanainen et al. 1993) 
tehtiin rnrn . sen vuoksi, että eräät yrnpäristön 
orgaanisia aineita hajottavat rnykobakteerilajit 
kykenevät aiheuttarnaan tauteja ihrniselle, ja 
potilaslöydökset ovat jatkuvasti lisääntyneet 
parinkyrnrnenen viimeisen vuoden aikana. Tartun
nat arvellaan saadun yrnpäristöstä, eikä niiden 
uskota leviävän ihrnisestä ihrniseen. Purovesien 
tulokset osoittivat, että ainakin tutkituilla 53 :11a 
valurna- alueella rnykobakteerien rnäärä korreloi 
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Kuva 10. Suomen purovesien alumiinipitoisuudet. Tummin sävy 
kuvaa alueita, joilla juomavesikelpoisuuden laatutavoitearvo 
ylittyy . 
Fig. 10. Alumillium cOllce1ltratiolls in strearrt waters in Fillialld. 
The da rkest tOlle ref ers 10 areas ill which th e quality standardJor 
drillkillg water is exceeded. 

rnuista hajottajarnikrobeista poiketen positiivisesti 
puroveden happarnuuteen. Faktorianalyysin 
perusteella 83 % havaitusta atyyppisten rnykobak
teerien rnäärän vaihtelusta selittyi faktorilla, jossa 
pH-arvon lisäksi oli va:l urna-alueen suopinta-ala, 
veden KMn04-kulutus- ja kaliurnpitoisuus. 
Valurna-alueen geologisilla orninaisuuksilla, 
luontaisella ja antropogeenisella happarnoiturni
sella on ilrneisiä vaikutuksia puroveden rnikrobi
rnäärään ja lajistoon. 
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Kuva 11. Suomen purovesien k100rifenolipitoisuudet. Analyysit 
on tehnyt Kansanterveyslaitos pakastetuista näytteistä. 
Fig . 11. Chlorophenole concentrations in stream waters in 
Fi/lland. Frozen sampies analysed by the National Public Health 
Institute. 

YHTEENVETO 

Valtakunnallisen purovesi- ja sedimenttikartoi
tuksen esitetyt tulosesimerkit osoittavat seuraavia 
seikkoja: 
1) tuloskartoilla ilmenee suuralueellisia eroja 
puroveden happamuudessaja fluoripitoisuudessa, 
jotka myötäilevät Suomen kallioperän suurraken
teita 
2) valuma-alueiden maaperän ominaisuudet -
suopinta-ala ja mineraalimaalajien osuudet -
vaikuttavat vesistöjen latvaosien veden väriin, 
happamuuteen, alumiinipitoisuuteen ja sähkönjoh
tokykyyn. Edellä lueteltuja purovesien ja geolo
gisten tekijöiden välisiä riippuvuuksia muuntaa 
suo-ojitus ja maanviljelys 
3) puroveden happamuus ja sähkönjohtokykyyn 
verrannollinen kokonaisioni väkevyys säätelevät 
arseenin kemiallista tasapainoa vedenja sedimen
tin välillä 

4) kloorifenoleja löytyy mitattavissa olevia, 
vaikkakin juomavesikelpoisuuden ohjearvoon 
verraten vähäisiä määriä eri puolilta Suomea 
luonnonpuroista. Pitoisuuksien alueellinen 
jakauma ei selvästi osoita yksittäisiä päästöläh
teitä, vaan viittaa ilman kautta levinneeseen 
yleiseen antropogeeniseen kuormitukseen. Suo
men eteläpuoliskossa korkeimmat mitatut pitoi
suudet kuitenkin painottuvat hajapisteinä tulos
kartalla alueelle, jolla sijaitsee useita sellu
loosatehtaita 
5) mykobakteerien, mahdollisesti myös ihmisille 
haitallisten lajien, esiintymistä purovesissä 
suosivat valuma-alueiden soisuus ja muut sellaiset 
geologiset ominaisuudet ja ilmeisesti myös 
antropogeeniset tekijät, jotka lisäävät purojen 
humuspitoisuutta ja happamuutta. 
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Tuloskartat, tulostiedostot ja purosedimenttien 
näytevarasto palvelevat muita ympäristöntutki
muksia, yksityiskohtaisempia ja paikallisempia 
selvityksiä sekä ympäristön tilanjatkuvaa seuran
taa ja ennusteita. 

Yhteisten näytteiden käyttö eri organisaatioiden 
tutkimuksissa säästi kokonaiskustannuksia ja 
avasi uusia mahdollisuuksia eri tutkimusalojen 
tulosten integrointiin. 
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JOHDANTO 

Geologian tutkimuskeskus (GTK) kartoittaa 
Suomen maaperaa. Maaperän peruskartta 
1 :20 000 tehdään peruskartan uudistuksen ja 
täydennyksen yhteydessä yhteistyössä maanmit
taushallituksen kanssa. Maaperä kartoitetaan 
maastossa mittakaavassa 1: 10 000 ja aineisto 
julkaistaan peruskarttalehdittäin. Vuoden 1992 
10ppuun mennessä on kartoitettu noin tuhat 
karttalehteä, joka on 32 % Suomen alueesta 
(Niemelä & Korpela 1992). Maaperän perus
kartoituksen on nykynäkymillä arvioitu valmis
tuvan vuonna 2026. Peruskartan mittakaavassa 
tehdyn maaperäkartan tarpeellisuutta osoittaa se, 
että näiden karttojen menekki on ollut yli 30000 
kpl. Vuoden 1989 jälkeen tehtyä kartoitusta ei 
enää paineta peruskarttapohjalle 1 :20 000 maa
peräkarttoina, vaan aineisto digitoidaan ja siitä 
on saatavissa karttoja numeerisessa muodossa ja 
erilaisina tulosteina. Myös jo painetut kartat 
digitoidaan. Lisäksi GTK:ssa laaditaan 

1: 100 OOO-mittakaavaisia geologisia maaperä
karttoja, jotka nykyisin perustuvat maaperän 
peruskartoituksen aineistoon. 

Maaperän peruskartassa on pyritty ottamaan 
huomioon erilaisten käyttäjien tarpeita. Tarvesel
vityksissä (Suomen maaperän peruskartoitus 
1977 ja Haavisto-Hyvärinen et al. 1989) on 
ilmennyt eri käyttäjätahojen mielenkiinnon laa
jeneminen maaperäkartoitusta kohtaan. Kysely
jen vastauksista näkyy, että maaperän peruskar
talla on suuri merkitys mm. alueellisessa maan
käytön suunnittelussa, erityisesti seutu- ja yleis
kaavatasolla. Y mpäristöministeriön kaavoi
tusosaston selvityksen mukaan (Rautamäki 
1989) maaperän tutkiminen, tuntemus ja huomi
oonotto muodostavat tärkeimmän perustan ym
päristön käytön suunnittelussa. Maaperää pide
tään työpohjana, jonka tulee olla sekä maan
käytön suunnittelun että miljöösuunnittelun 
lähtökohtana. Selvityksen mukaan myös kal-
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lioperään tulee kiinnittää huomiota ympäristöä 
suunniteltaessa. Kallioperä muodostaa maaston 
perusrungon, ja kallioon tulee suhtautua kuin 
uusiutumattomaan luonnonvaraan. Rakennetun 
ympäristön ehjiä avokallioita pidetään arvokkai
na, pysyvyyttä ja ikuisuutta symboloivina teki
jöinä. 

Maaperän peruskartalla pienimpien kuvioiden 
ohjeellinen koko on kaksi hehtaaria. Tämä tark
kuus ja kartoitusperusteet ei vät riitä esimerkiksi 
osayleiskaavatasoiseen maankäytön suunnitte
luun. Näin ollen yksityiskohtaisemman, tarkem
man ja juuri tiettyyn käyttötarkoitukseen suunni
tellun maaperäkartoituksen tarve on kasvanut. 

Rakennusgeologisia ja geoteknisiä maaperäkart 
toja on tehty 1960- ja 1970-luvuilla mittakaa
vaan 1:10000 Espoossa, Helsingissäja Vantaal
la kaupunkien geoteknisten tutkimusten yh
teydessä (Lappalainen 1992). Aluesuunnittelun 
pohjatutkimusohjeissa (ALPO-1986) on esimer
kit ja kartoitusohjeet 1:10000- ja 1:2000- mit
takaavaisista geoteknisistä maaperäkartoista. 
Seuraavassa esitellään kolme vuosina 1991-92 
eri tarkoituksiin GTK:ssa tehtyä suurimittakaa
vaista maaperäkartoitusta, joiden kartoitusperus
teiden lähtökohtana on käytetty maaperän perus
kartoituksen kuvausohjeita (Maaperäkartta 
1 :20 000, 1 :50000 Kuvausohjeet 1989). 

SUURIMITTAKAA VAINEN MAAPERÄKARTTA 
TAAJAMAN MAANKÄ YTÖN SUUNNITTELUN POHJAKSI 

Kesällä 1991 kartoitettiin noin kuuden ne
liökilometrin alue taajaman osayleiskaava-alu
eelta. Ennen kartoitusta ja kartoituksen aikana 
oltiin tiiviissä yhteistyössä kartoituksen tilaajan 
kanssa. Neuvotteluinja maastokäynnein pyrittiin 
siihen, että kartoitusperusteet ja kartan sisältö 
vastaisivat mahdollisimman hyvin tilaajan tar
peita. Kartoitus tehtiin kaavakartan mittakaavaan 
1:4 000. Kartoituksen tarkoituksena oli löytää 
yhdyskuntasuunnittelun ja -rakentamisen kannal
ta edullisia hyvin kantavia maa-alueita, osoittaa 
pehmeikköalueet ja seI vittää pehmeän kerroksen 

paksuutta. 
Kartoitusalueen korkein kohta on noin 140 m 

mpy. ja ylin ranta on noin 170 m mpy., joten 
koko alue oli jääkauden jälkeen jonkin aikaa 
veden peitossa. Maasto on loivasti kumpuilevaa, 
ja osa siitä on ka11ioista ja mäkistä ylänköseutua. 
Aluetta halkovat ka11ioruhjeisiin syntyneet luo
de-kaakkosuuntaiset laaksot. Moreenikerrostu
mat peittävät kalliomäkien rinteitä, ja mäkien 
väliset painanteet ovat savi- ja turvealueita. 
Alueen länsiosan kautta kulkee harju, joka on 
osa suurta yhtenäistä harjujaksoa. 

Kartoitus 

Kartoituksen pohjana käytettiin 1:4 OOO-mitta
kaavaista pohjakarttaa sekä samassa mittakaa
vassa olevia oikaistuja ilmakuvia. Ennen var
sinaista maastokartoitusta laadittiin tulkintakart
ta, joka perustui aikaisempiin maaperäkartoituk
siin (1 :20 000) sekä kartta- ja ilmakuvatulkin
taan. Osoittautui, että tässä mittakaavassa kartta
ja ilmakuvatulkinnasta on hyötyä erityisesti 
maastotöiden suunnittelussa. 

Kartoituksen suunnittelussa otettiin huomioon 
Aluesuunnittelun pohjatutkimusohjeet (ALPO-
86) . Maalajiluokituksena käytettiin RIL:n Pohja
rakennusohjeiden 1988 mukaista GEO-Iuokitus
ta, jota tarkennettiin eräiltä osin. Esimerkiksi 
moreenimaat jaettiin savi- ja hienoainespitoisuu
den perusteella hienoainesmoreeneihin ja hiek
kamoreeneihin (Lindroos & Nieminen 1982) . 
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Hienoainesmoreenit ovat routivia ja ko
heesiomaalajien kaltaisia, kun taas hiekkamo
reenit ovat yleensä kantavia ja heikosti routivia. 

Maalajit kartoitettii n metrin syvyyteen as
ti ja maalajikerrosten vaihtelu kuvattiin kar
ta11a. Ohjeellinen kuvioiden minimikoko oli 
30 x 30 m (900 m2

). Erityisesti pehmeikköalueil
la olevien kovan maan saarekkeiden kuvaamises
sa käytettiin ohjeellista minimikokoa pienempiä 
kuvioita, jopa 15 x 15 m (225 m2) . Kapeimmat 
kartoitetut kuviot ovat maastossa 8 metriä (kar
ta11a 2 mm). Kartoitusnopeus oli noin 0,2 
km2 /pv/kartoi ttaj a. 

Kartan kaikki maalajikuviot perustuvat maas
tohavaintoihinja pistokairauksiin. Maalajimääri
tysten varmistamiseksi tehtiin laboratoriossa 
raesuuruus- ja humusmäärityksiä. Karkearakeis-
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Kuva 1. Esimerkki osayleiskaavaa varten tehdystä suurimittakaavaisesta (1:4000) maaperäkartasta. Alueen länsiosa on rakentamisen 
kannalta edullista moreeni- ja kallioaluetta. Itäosa on savialuetta ja pehmeikköä. 
Fig. 1. An example of a large-seale soi/map (1:4000) prepared for a partial master pla/l. The western part of the area eonsists of 
morai/le and rock)' terrai/l suitable for bui/ding. The eastern part is c/a)' arid soft soi/. 
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ten näytteitten rakeisuus määritettiin seuloma11a 
ja hienorakeisten sedimenttien rakeisuus are
ometrikokee11a Geoteknisen laboratorio-ohjeen 
(GLO-85) mukaan. Tärykairauksilla ja vasa
raseismisillä luotauksilla määritettiin maapeit
teen paksuutta ja kerrosjärjestystä eräissä kiin
nostavissa kohteissa. Maatutkaa käytettiin kol
messa kohteessa : ohuen moreenikerrostuman ja 

harjun tutkimiseen sekä pohjavesipinnan määrit
tämiseen. Kairauskalustona käytettiin kevyttä 
tela-alustaista hydraulitoimista tärykairaa. Seis
miset luotaukset tehtiin 12-kanavaise11a vasara
luotauslaitteistolla. Karttaan on kerätty kairaus
tietoja myös GTK:n valtakunnallisesta kairausar
kistosta. Kairaukset ja luotaukset on merkitty 
tuloksineen maaperäkarta11e (kuva 1). 

Kartan valmistus 

Maaperäkartta digitoitiin Fingis-ohjelmistoa 
käyttäen. Kairaus- ja näytetiedot sekä muut 
pistekohtaiset havainnot ta11ennettiin GTK:n atk
pohjaiseen arkistoon . Tilaajalle toimitettiin 
levykkeellä siirtotiedostot, joissa oli maalaji
kuviot, niiden tunnukset ja muut tekstit sekä 
kairaus- ja näytepisteet ja seismiset luotaukset. 

Fingis-tietokannasta tulostettiin väripintapiirtu
rilla karttoja eri materiaaleille sekä värillisinä 
että viivapiirroksina. Numeerinen kartta on 
siirrettävissä eri karttajärjestelmiin, ja sen sisäl
töä voidaan helposti fflUokata ja päivittää esim. 
geoteknisen tiedon lisääntyessä. 

Tärkeimpiä tuloksia 

Rii ttävä tieto maaperästä on tärkeä tekijä 
määritettäessä maapohjan arvoa maanhankinnan 
yhteydessä. Yksityiskohtaisen maaperäkartan 
avulla eri kaavoitusvaiheiden vaatimat geotekni
set pohjatutkimukset voidaan suunnata tehok
kaasti oikeisiin kohteisiin. Suurimittakaavaisen 
maapohjatiedon käyttö säästää eniten maan
käytön suunnittelun alkuvaiheessa, jo11oin uusia 
taajamia, kortteleita ja liikenneverkostoa ryhdy
tään luonnostelemaan. Maapohjatietoa tarvitaan 
myös maankäytön suunnittelun loppuvaiheessa, 
kun määritellään rakennusaloja. Maaperätietoi
hin perustuvalla maankäytöllä voidaan saavuttaa 
rakennusvaiheessa huomattavia säästöjä. Esimer
kiksi pienkerrostalon rakennuspohjan perustus
kustannuksissa saavutettu säästö voi ol1a mil
joonaluokkaa. Savimailla ja pehmeiköillä paalu
perustus aiheuttaa noin 10 % lisäkustannukset 
verrattuna hyvin kantavalle maapohja11e rakenta
mi seen. 

Suurimi ttakaa vaisen maaperäkartoi tuksen 
avulla pystyttiin erottamaan kantavat ja rakenta
misen kannalta hyvät ja edulliset alueet peh
meikköalueista. Myös pehmeikköalueilta pystyt
tiin erottelemaan rakennettavuudeltaan parempia 
ja huonompia alueita. Geologisin perustein löy
dettiin esimerkiksi ohuiden savi- ja silttikerros-
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tumien alta kantavia, hyviä rakennusmaita. Kan
tavien kitkamaalajien ja pehmeikköjen raja-alu
eilta löydettiin rakentamisen kannalta riskialttiita 
alueita, kuten hiekka- ja hietakerrostumien alla 
olevia savikerrostumia. Moreenialueista osa on 
teknisiltä ominaisuuksiltaan hyvin kantavaa 
hiekkamoreenia ja osa taas heikosti kantavaa 
hienoainesmoreenia. 

Geologiseen tietoon perustuva maaperäkartoi
tus on nopea ja ympäristöön jälkiä jättämätön 
tutkimusmenetelmä. Pääosan kartoituksesta tekee 
jalkaisin maastossa pistokairan kanssa liikkuva 
kartoittaja . Kartoituksen jälkeen tehdään luo
tauksia ja kairauksia avainkohteissa. Kartoituk
sen ja maaperän luotausten ja kairausten yhdis
telmä11ä saadaan luotettava kuva alueen maape
räsuhteista, kuten maalajeista, niiden ominai
suuksista sekä maalajien kerrosjärjestyksestä. 
Maaperäkartoituksessa ei tarvita maastoon tehtä
viä linjoituksia ja kiintopisteitä. Maaperäkuvioi
den paikantaminen ja rajaus tehdään tarkan 
pohjakartan ja ilmakuv3isuurennosten avulla. 

Suurimittakaavainen maaperäkartoitus ja tutki
mus antavat riittävät maapohjatiedot mm. kau
punkien ja kuntakeskusten maankäytön suunnit
telulle ja kaavoituksen pohjaksi. 
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YKSITYISKOHTAINEN GEOLOGINEN SELVITYS 
KAATOPAIKAN SUUNNITTELUA VARTEN 

Kaatopaikkojen suunnittelussa ja vanhojen 
kaatopaikkojen kunnostuksessa sekä ympäristö
riskien arvioimisessa maa- ja kallioperän omi
naisuuksien tunteminen on välttämätöntä. 

Geologinen kartoitus on sopiva perustutkimus
menetelmä, jolla kaatopaikka-alueen tutkimukset 
voidaan aloittaa. Ensivaiheessa tehdään suuri
mittakaavaiset maa- ja kallioperäkartat, joiden 
laatimisessa käytetään hyväksi olemassa oleva 
kartoitus- ja Ientomittausaineisto. Maaperäkar
toituksen perusteet voivat olla samanlaiset kuin 
edellä kuvatussa suurimittakaavaisessa kaava
alueen maaperäkartassa. Maaperäkartoituksen 
avulla saadaan hyvä kuva alueen maaperägeolo
gisista ominaisuuksista ja olosuhteista. Maaperä
kartan perusteella tarkemmat tutkimukset voi
daan suunnata oikeisiin kohteisiin. Tarkka maa
peräkartta antaa perusteet kaatopaikkojen sijoi
tusvaihtoehtojen valinnalle ja sijoitusvaihtoehto
jen vertailulle. Kaatopaikan rakentamisessa 
tarvittavat maa-ainekset löytyvät myös maaperä
karttojen avulla. Geologisten tutkimusten perus
teella kaatopaikkavarausalueesta laaditaan kartta, 
jossa kuvataan alueen soveltuvuus kaatopaikka
rakenteille (kuva 2). 

Alueen soveltumiseen kaatopaikaksi vaikutta
vat alueen maalajien vedenläpäisevyysominai
suudet, pohja- ja pintavesiolosuhteet, topografia 
sekä kallioperän tiiviys ja vettä johtavat ruhjeet 
(Järviö et al. 1990). Erityisen suuri merkitys on 
maaperän kerrosjärjestyksellä, vettä hyvin johta
vien ja vettä hyvin pidättävien kerroksien tunte
misella. Esimerkiksi painanteissa ja kallioperän 
heikkousvyöhykkeissä voi saven tai moreenin 
alla olla vettäjohtavia kerrostumia. Kerrosjärjes
tyksen tarkka seI vittäminen edellyttää näyt
teenottokairauksia ja luotauksia. Kallioperän 
heikkousvyöhykkeiden tutkimiseksi käytetään 
räjäytysseismisiä luotauksia ja sähköisiä ja mag
neettisia maastomittauksia. Kaatopaikkavedet 
voivat kulkeutua kallioperän vettäjohtavissa 
heikkousvyöhykkeissä pitkiäkin matkoja ilman, 
että maanpinnalla havaitaan merkkiäkään saaste
vaikutuksesta. Heikkousvyöhykkeiden kautta 
etäisetkin pinta- ja pohjavedet voivat saastua. 
Saastevaikutus voi Ievitä heikkousvyöhykettä 
pitkin vuosikymmenien ajan ja saastuttaa kal
liopohjavedet laajoilta alueilta (kuva 3). 

Kaatopaikan sijoittaminen on ratkaisu, joka
määrittelee alueen maankäytön pitkälle tulevai
suuteen. Kaatopaikka-alueen hyödylliset maa- ja 
kalliokiviainekset voidaan hyödyntää kaatopai-

ALUEEN SOVELTUVUUS KAATOPAIKAKSI 

400m 

GEOLOGlAH TVTlQMUSKESKUS 

Vili-Suomen aJuetolmisto, Kuopio 
Kallioperikartoitus 1992 

MER)OOEH SEUTYS 

~ ~,,:~j~~: 

ITIll :=..~"'" 

Kuva 2. Maaperä- ja kallioperätutkimusten perusteella laadittu 
kartta erään alueen soveltuvuudesta kaatopaikaksi. 
Fig . 2. A map based Oll investigations of the soil and the rocky 
foulldatioll and drawn to determille the applicability of an area 
as a refuse tip. 

kan rakentamisen yhteydessä. Hai ttaa aiheuttavat 
toiminnot, kuten kiviaineksen murskaus ja kaa
topaikka, on edullista sijoittaa samalle alueelle. 
Parhaimmillaan ki viainesten tuotolla katetaan 
huomattava osa kaatopaikan perustamiskustan
nuksista. Lujalle ja eheälle maankamaralle pe
rustettu kaivantokaatopaikka on edullinen raken
neratkaisu. Se mahdollistaa kaatopaikkavesien 
eristämisen pohjavesistä ja niiden johtamisen 
puhdistamoon sekä kaatopaikkakaasujen käsitte
lyn tai talteenoton. 

Vanhan kaatopaikan aiheuttamien ympäristö-
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Kuva 3 . Maaperän paksuudes ta ja kallioperän ruhj eis ta saadaan tietoa geofysikaalisilla maastomittauksilla. Kuvassa esitetään 
mittaustulo ksia ja niiden tulkinta kaatopaikan sijoittamista varten tehdystä tutkimuslinjasta. 
Fig. 3. Geophysicalfield measuremelllS give information on soil thickness adn bedrockfractures. Thefigure shows measurement da ta 
and their interpretation in an investigation made to determine a mitable location for a refuse I' ip. 

riskien selvityksessä maaperänäytteenotto ja 
pohja- ja pintavesitutkimus ovat avainasemassa. 
Kairaamalla ja luotaamalla selvitetään kaatopai
kan pohjan maalajit ja niiden kerrosjärjestys 
sekä pohjavesisuhteet. Valittaessa sopivia tutki
musmenetelmiä on kaatopaikan historia tunnetta
va. Vanhojen kaatopaikkojen tutkimukseen kuu-

luu olennaisesti pitkäaikainen pohjavesien tark
kailu ja tarvittavien havaintoputkien asentami
nen. Kaatopaikkojen sulkemisen yhteydessä on 
tarve löytää kaatopai-kan verhoiluun ja patoihin 
käytettävät maa-ainekset. Geologiset kar tat anta
vat vihjeitä tarvittavista maa-aineksista. 

METSÄTALOUSMAAPERÄKARTTA 

Maaperä ja sen laadun tunteminen liittyvät 
läheisesti metsänviljelyyn. Maaperäkartasta 
saadaan tietoa, jolla on merkitystä esimerkiksi 
metsän uudistamiseen liittyvissä puu- ja taimila
ji valinnoissa ja maanmuokkauksessa sekä metsä
ojituksessa ja tienrakentamisessa. Viimeaikaiset 
metsän uudistamiseen liittyvät keskustelut ovat 
synnyttäneet tarpeen selvittää maaperän laatua 
esimerkiksi metsätaloussuunnitelmien avuksi. 

Geologian tutkimuskeskus on tehnyt yhteis
työssä Pohjois-Savon metsälautakunnan kanssa 
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tarkan 1: 10 OOO-mittakaavaisen maaperäkartan 
metsätaloussuunnite1rna-al ueelta (partanen & 
Saarelainen 1992). Kokeilualueelle tehty maape
räkartta oli tavanomaista maaperän peruskartoi
tusta (1 :20 000) tarkempi. Tarkalla maaperäkar
toituksella pyrittiin selvittämään miten metsäta
loussuunnittelussa voidaan entistä paremmin 
ottaa huomioon maaperätekijät. Samalla se1vitet
tiin osasta aluetta jo aiemmin tehdyn maaperän 
peruskartan soveltuvuutta lähtöaineistoksi yksi
tyiskohtaiseen kartoitukseen sekä kartoituksen 
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kustannuksia. 
Kartoitettu alue on hieman yli 32 km2

. Kartoi
tusalueen maasto on pinnanmuodoiltaan vaihte
levaa, ja muodot ovat pääasiassa kallioperän 
aiheuttamia. Paikalliset korkeuserot eivät oIe 
kovin suuria (20-30 m) lukuun ottamatta muuta 
mia korkeita mäkiä. Alueen korkeimmat kohdat 

ovat noin 200 m mpy. ja alavimmat noin 100 m 
mpy. Muinaisen mannerjäätikön sulettua noin 
9 600 vuotta sitten peitti alavinta aluetta aluksi 
Itämeren muinainen Yoldiameri-vaihe. Ainoas
ta an 145 m mpy. olevat alueet olivat kuivaa 
maata. 

Kartoitus 

Kartoituksen pohjana on käytetty 1: 10 000-
mittakaavaista peruskarttaa sekä samassa mitta
kaavassa olevia nk. vääräväri-ilmakuvia. Ennen 
varsinaista maastokartoitusta hanki ttiin perustie
dot alueen eteläosasta aiemmin tehdyltä maape
rän peruskartalta (1 :20 000). 

Maaperäkartoitus tehtiin pääpiirteissään Suo
men maaperän peruskartoituksen menetelmin ja 
ohjein (Haavisto 1983). Maalajiluokituksena on 
käytetty maaperän peruskartassa käytettyä RT
luokitusta. Suomen maaperän peruskartoituksen 
(1 :20 000) ohjeita tarkennettiin palvelemaan 
metsätaloussuunnitelmaa varten tehtävää maape-

räkartoitusta. Periaatteellisimmat erot nyt tehdyn 
metsätaloutta palvelevan koekartoituksen ja 
maaperän peruskartoituksen välillä ovat mitta
kaava, maalajien kuviokoko ja maalajikerrosten 
kuvaustapa. Esimerkiksi minimikuviokoko oli 
vain 0,5 ha, ohuetkin pintakerrokset kuvattiin 
tarkasti (esim. 0,1 Hs/Mr) ja kaikki kalliopaljas
tumat kartoitettiin. Kartoitusalueelta kerättiin 
näytteitä raekoon analysointia varten. Kairauksia 
ei tehty, koska metsänkasvun kannalta tärkein on 
maan pintaosa metrin syvyyteen saakka. Kartoi
tusnopeus oli noin 0,6 km2 /pv/kartoittaja. 

Kartan valmistus 

Maaperäkartta digitoitiin FINGIS-ohjelmistoa 
käyttäen . Näytetiedot sekä muut pistekohtaiset 
havainnot tallennettiin GTK:n atk-pohjaiseen 

arkistoon. Karttoj a tulostettiin eri materiaaleille 
sekä värillisinä että viivapiirroksina. (kuva 4) . 

Metsätalousmaaperäkartan merkityksestä 

Metsälautakunnan piirimetsänhoitajan mukaan 
maaperätietojen tarkka selvittäminen helpottaa 
merkittävästi puulajivalintaa (Partanen & Saare
lainen 1992). Alue on moreenivaltaista. Moreeni 
on kuitenkin hyvin hienoainespitoista ja tästä 
syystä routivaaja vettä pidättävää. Muun muassa 
tällä tiedolla on tärkeä merkitys uudistamista
van, puulajin, taimityypin, muokkaustavan ja 
viljelyajankohdan valinnassa. Tällä alueella 
esimerkiksi ilmeni, että uudistukseen oli paikoin 

käytetty liikaa mäntyä. 
Maaperätiedoista on hyötyä lisäksi ojituksen 

ja vesiensuojelun suunnittelussa sekä metsätei
den rakentamisessa. Maanomistajille on hyötyä 
myös löytyvistä maa-aines-ja pohjavesiesiinty
mistä. Maaperäkartoitus lisää metsätaloussuunni
tel man hintaa, mutta sen avulla pystytään valit
semaan taloudellisesti edullisimmat ja metsä
luonnon kallllalta parhaat vaihtoehdot metsän 
uudistamisessa. 

MAAPERÄN PERUSKARTAN SOVELTUVUUDESTA LÄHTÖAINEISTOKSI 
SUURIMITTAKAA VAlSEEN KARTOITUKSEEN 

Maaperän peruskartoitusta tehdään Geologian 
tutkimuskeskuksessa yhteistyössä maanmittaus-

hallituksen kanssa. Painetun tai nykyisin piirtu
ritulosteina tuotettavan maaperän peruskartan 
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Kuva 4. Ote metsätaloussuunnitelmaa varten tehdystä maaperäkartasta (1 :10000). Kalliota verhoa-van. ohuen moreenikerroksen ja 
pienten kalliopaljastumien yksityiskohtainen kuvaus näkyy hyvin kartan länsiosassa. 
Fig. 4. A section of soil map (1: 10000) drawn for a forest working plan. A thin moraille layer covering the rock and minor rock 
exposures are illustrated ill detail ill the western part of the area. 
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mittakaava on 1 :20 000. Suurimmat erot kaavoi
tusta ja metsätaloutta palvelevien karttojen ja 
maaperän peruskartan välillä ovat mittakaava, 
maalajien kuviokoko, maaperän kerrosjärjestyk
sen kuvaustapa sekä kairausten ja luotausten 
määrä. 

Maaperäkartan tarkkuusvaatimus määräytyy 
pienimmän suunnittelukuvion mukaan, joka 
esimerkiksi metsätaloussuunnitelmassa on yleen
sä 0,5 ha. 

Kokemus on osoittanut, että maaperän perus
kartta ei suoraan sovellu kaavoituskartan ja 
metsätalousmaaperäkartan pohjaksi. Tämä johtuu 
siitä, että maaperän peruskarttaa tehtäessä kar
toitusnopeuden ja vähimmäiskuviokoon takia 
joudutaan tekemään yleistyksiä. Osa kuvioista 

perustuu tulkintaan, eikä kaikkia ohuita ja pie
nialaisia maalajikerrostumia voida kuvata, vaik
ka ne esim. metsätalouden kannalta ovat tärkei
tä. Sen sijaan seutu- ja yleiskaavatasoiseen laa
jojen alueiden maankäytön suunnitteluun maape
rän peruskartta soveltuu hyvin. Sen avulla tar
kemmat, suurimittakaavaiset kartoitukset voi
daan kohdentaa sopi ville alueille . 

Maankamaran kartoittaminen eri mittakaavois
sa on halpa menetelmä, joka auttaa suuntaamaan 
geotekniset ja muut kalliimmat kohteelliset 
tutkimukset tarkoituksenmukaisesti. Maaperäkar
toituksen avulla säästetään kustannuksia maan
käytön suunnittelun ja toteutuksen eri vaiheissa. 
Maaperätiedolla on suuri merkitys jo maanhan
kintavaiheessa. 
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JOHDANTO 

Valtaosa maamme teknisesti käyttökelpoisista so
ra- ja pohjavesivaroista ovat harjuilla ja reunamuo
dosturnissa. Kun soranotto vaikuttaa pohj aveteen ja li
sääselvästipohjavesien likaantumisriskejä, on synty
nytongelmakenttä,jonkaratkaiserninenedellyttää tie
toja tarpeellisista pohjaveden suojelutoimenpiteistä. 

Soranoton vaikutusta pohjaveteen sekä pohja
veden suojelutarvetta ja toimenpiteitä tutkittiin vesi
ja ympäristöhallituksen, geologian tutkimuskeskuk
sen ja tiehallituksen yhteistyöprojektissa vuosina 
1984-1992. 

Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää soran vaiku
tuksia pohjaveden laatuun ja määrään, likaanturnis
riskiin sekä pohjavesien käyttöön ja suojelutarpee
seen. Tutkimutiedot palvelevat sekä pohjaveden suo
jelua että soranottoa. Selvitysten perusteella tarkiste
taan nykyisiä ohjeita sekä laaditaan uusia. Tämä 
koskee muun muassa soranottopaikan valintaperus
teita, vedenottamoiden suojavyöhykkeitä, suojaker
rospaksuuksia, jälkihoitoa ja soranoton suunnitte
luohjeita. 

Soranoton vaikutusta pohjaveteen seurattiin luon
nontilaisilla pohjavesialueilla sekä alueilla, rnissä 
soranotto on käynnissä tai päättynyt Etelä-, Lou-

nais-, Länsi-, Keski- ja Pohjois-Suomessa. Vajo
vesitutkimuksilla selvitettin lisäksi maaperän pinta
osan poiston, suojakerrospaksuuksien, likaanturnisen 
ja jälkihoioen vaikutuksia pohjaveteen. 

Tutkimuksia tehtiin yhteensä 30 pohjavesialueella. 
Vesinäytteitä otettiin neljä kertaa vuodessa 86 näyt
teenottopisteestä. Vajovesitutkimuksia tehtiin Tuusu
lassa ja Lammilla vajoveden keräilyastioista eli ns. 
lysimetreistä, joita oli yhteensä 52 kpl. Vesinäytteis
tä tehtiin 35-40 erilaista määritystä. Yhteensä ve
sinäytteitä otettiin noin 4 000 kpl ja niistä tehtiin 
noin 180 000 määritystä. Tutkimus tehtiin virkatyö
nä ja konsulttitoimeksiantoina. Tutkimuksen perus
teella on laadittu seuraavat raportit: 

1) Tutkimusraportti I - Kirjallisuusselvitys (Sand
borg 1992), 2) Tutkimusraportti 11 - Alueelliset 
tutkimukset (Hyyppä ja Penttinen 1992), 3) Tutki
musraportti III - Vajovesitutkimukset (Sandborg 
1992),4) Tutkimusraportti IV - Mikrobien kulkeu
turninen maaperässä ja pohjavedessä (Kuusinen 
1992), 5) Raportti V - Soranotto ja pohjaveden 
suojelu (Hatva ym. 1993a) sekä 6) Raportti VI -
Pohjavesi ja soranotto (Hatva ym. 1993b). 
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8ahkön- pH Kovuus Bikarbonaatti Nitraatti Kloridi SulfaaUi Lyijy 
johtavuus dH mg/l mg/l mg/l mg/l )Jg/l 
mS/m 6-

4- 14-
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Kuva 1. Sadeveden (1 ) ja luonnontilaisen vajoveden (2) laadun mediaani- sekä maksimi- ja minimiarvoja 2,5 metrin syvyydessä 
maanpinnasta . Kapulasillanmäen pohjavesialue Tuusulassa (Sandborg 1992). 
Fig. 1. MedialI , maximum alld millimum values of the quality of raill water (1) alld gravilatiollill water ill a lIatural state (2) at a 
deptll of 2.5 m from the groulld surface. The groulldwater area at Kapulasillallmäki, Tuusula (Sulldborg 1992). Sähkölljo!ttavuus = 
Electrical cOllductivity; Kovuus = Hardll ess; Bikarbonaatli = Bicarbollate; Nitraalli = Nitrate; Sulfaatti = Sulphate; Lyijy = Lead. 

5ahkön- pH Kovuus KMn04-luku Nitraatti Kloridi Sulfaatti Alumiini 
johtavuus dH humus mg/l mg/l mg/l )Jg/l 
mS/m mg/l 
20- 6.6- 20- BO- 10- 100-

Max 
4-

l 
16- 8- 40- 80-

15- 60-

6-
3-

12- 6- 30- 60-

10- 40-cI] 54-

2- 8- 4- 20- 40-

5- 20-
2- 10- 20-
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4-

0- 0.4- 0- 0- 0- 0- 0-1 2 4.8- 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 

Kuva 2 . Vajoveden laadun mediaani- sekä maksimi- ja minimiarvoja 2,5 metrin syvyydellä maanpinnasta luonnontilaisen (1) ja 
paljaan sorapinnan alapuolella (2). Kapulasillanmäen pohjavesialue Tuusulassa (Sandborg 1992) . 
Fig . 2. MedialI , maximum alld mi"imum values of the quality of gravilatiollal water at a depth 0/2 .5 m from the surface of gravel 
i" a natural state (1) a"d from the surface of exposed gravel (2). The groulldwater area at Kapulasillanmäki, Tuusula (Salldborg 
1992). Sahkölljo!ttavuus = Electrical cOllductivity; Kovuus = Hardlless ; KMII04-luku = lIumber humus; Nitraatti = Nitrate ; 
Kloridi = Chloride; Sulfaatti = Sulphate; Alumiilli = Alumillium. 

V AJOVEDEN LAA TU 

Happaman, vähän suoloja sisältävän sadeve
den koostumus muuttuu sen vajotessa maannos
vyöhykkeen ja maakerrosten läpi pohjavedeksi. 
Pohjavedelle on ominaista sen tasalaatuisuus. 

Kun maannoskerros poistetaan, vähenevät 
mannoskerroksen vajovedessä tapahtuvat monet 
biokemialliset reaktiot oleellisesti. Maaperän 
pintaosan puskurikapasiteetti happosateita vas
taan vähenee. Maannoskerroksen poistaminen 
lisää pohjaveden likaantumisherkkyyttä selvästi. 

Luonnontilaisen vajoveden koostumus poikke-
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aa selvästi paljaan sorapinnan alaisesta vajove
destä. Paljaan sorapinnan alapuolella vajoveden 
pääkomponenttien pitoisuustasot (sähkönjohta
vuus, kovuus, bikarbonaatti, nitraatti, sulfaatti, 
kloridi, piihappo, kalsium) ovat selvästi kor
keampia kuin luonnontilassa (kuvat 1 ja 2). 

Tutkimuksilla on pyritty selvittämään myös, 
miten jälkihoitotoimentpiteillä voidaan korjata 
maannoskerroksen poistosta aiheutuvat haitat 
sekä suojakerroksien merkitystä. 
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Sähkön
johtavuus 
mS/m 

pH Kovuus 
dH 

Bikarbonaatti Nitraatti Kloridi 
mg/l 

Sulfaatti 
mg/l 

Lämpötila 
C 

4-
mg/l mg/l 

8- 45-
Max 

10- 40- 8- 30- 16- 8-
3-

12-
6-

2-

6-
20-

12-30- 6-

8-
4- 20- 4- 8- 4-

4-
1- 10-

2- 2- 4-10- 2-

0-
2 

0- 0- 0-0-
1 2 1 2 

0-
1 2 1 2 

0-
1 2 

0-
1 2 1 2 

Kuva 3. Pohjaveden laadun mediaani- sekä maksimi- ja minimiarvoja ennen soranottoa (1) ja sen aikana (2). Salmelanmäen 
pohjavesialue Nurmijärvellä (Hyyppä ja Penttinen 1992). . ' 
Fig . 3. Median. maximum and minimum values of tlte quality of groundwater be fore (I) and durtng . (2) gravel eX!ractLOn . Tlte 
groundwater area at Salmelanmliki. Nurmijlirvi (Hyyppä & Penttinen 1992). Slihkönjolttavuus = ElectTlcal conductlvlty; Kovuus = 
Hardness; Bikarbo/laatti = Bicarbonate; Nitraatti = Nitrate; Kloridi = Chloride; Sulfaatti = Sulphate; Uimpötila = Temperature. 

Sähkön
johlavuus 
mS/m 

Kovuus Oikarbonaalli Nilraalli Kloridi 
mg/l 

Sulfaalli 
mg/l 

Lämpölila 
C pH dH mg/l mg/l 

16-

12-

8-

8-
Max 

rn 
6-

4-

in 

: CU: 

25-
3-

20-

2- 15-

10-
1-

1 2 
0-

25-

20- 12- 16- 8-

15- 12-
8- 5-

10- 8-

4-
5- 4- 2-

0- 1 2 0-
1 2 

0-
1 2 

0-
2 

Kuva 4. Pohjaveden laadun mediaani- sekä maksimi- ja minimiarvoja luonnontilaisella (1) ja soranottoalueella (2). Lanneveden 
pohjavesialue Saarijärvellä (Hyyppä ja Penttinen 1992). 
Fig . 4. Median . maximum and minimum values of tlte quality of grou/ldwater in an area i/l a natural state (I) and i/l a gravel 
extraction area (2). The groulldwater area at La/lnevesi. Saarijärvi (Hyyppä & Pentlinen 1992). Sliltkönjohtavuus = Electrical 
conductivity; Kovuus = Hard/less; Bikarbo/laatti = Bicarbonate; Nitraaui = Nitrate; Kloridi = Chloride; Sulfaatti = Sulphate; 
Llimpötila = Temperature. 

POHJA VEDEN LAA TU JA MÄÄRÄ 

Luonnontilaisen maan pintakerroksen 
poistosta ja soranotosta pohjavedenpinnan 
yläpuolelta seuraa, että vajoveden laadussa 
paljaan sorapinnan alapuolella todetut muutokset 
ja veden laadun vaihtelu tulevat esille myös 
pohjavedessä. Muutosten suuruus riippuu 
soranottoalueen sijai nnista ja laajuudesta 
pohjavesialueella. Tutkimusalueet ryhmiteltiin 
seuraavasti: 

1) luonnontilaiset alueet 
2) soranottoalueet 
3) alueet, joilta soranotto on päättynyt. 

Pohjaveden koostumukseen vaikuttavat ilmas
to, maaperän laatu ja rakenne, maantieteellinen 

. sijainti, vedenotto sekä ihmisen toiminnan muu 
vaikutus. Pohjaveden koostumus vaihtelee tästä 
syystä huomattavasti eri pohjavesialueilla. Ku
vissa 3 ja 4 on esitetty soranoton vaikutuksia 
pohjaveteen erilaisissa olosuhteissa. Taulukossa 
1 on esitetty saman harjujakson luonnontilaisen 
ja soranottoalueen vedenlaatutietoja. 

Kun luonnontilaisilla pohjavesialueilla vuotui
sesta sadannasta imeytyy keskimäärin noin 
puolet pohjavedeksi, voi vastaava osuus soranot
toalueilla olla jopa kolme neljännestä. 
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Kuva 5. Periaatekuva lammen sijainnista, koosta ja syvyydestä pohjavesialueella. Lammikokotyyppien 
vaikutusta pohjaveteen on kuvattu viereisellä sivulla olevassa taulukossa (Hatva ym. 1993). Pienen ja 
matalan (syvyys alle 3 m) lammen (A) vaikutus pohjaveteen on pieni, vaikka lammen vedenlaatu voi 
olla huono. Pienen ja syvän (syvyys yli 5 m) lammen (B) vaikutus voi olla huomatta-va lammen lähellä, 
mutta ei ulotu kauas. Suuren ja syvän (syvyys yli 8 m) lammen (C) vaikutus ja vaikutusalue pohjaveteen 
on suurin. Vaikutuksen suuruutta lieventää kuitenkin usein lammen hyvä vedenlaat . 
Fig. 5. Scheme showing the location, size and depth of a pond in a groundwater area. The effect of the 
pOlld types Oll the groulldwater is illustrated ill the table Oll the Ilext page (Hatva et al. 1993). The effect 
of a smalI, shallow pOlld (Iess thall 3 m deep) (a) on groulldwater is minilll<ll evell il the quality of the 
water is poor. The effect of a smalI, deep pOlld (over 5 m deep) (8) may be sigllificallt close to the pOlld 
but it does Ilot exfelldfa r. The effect of a big, deep pOlld (over 8 m deep) (C) Oll grolllldwater is strollg 
alld its rallge is cOllsiderable. However, fhe impact is ofteIl atfelluated by the good quality of the pOlld 
water. 
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Taulukko 1. Sadeveden (Sipoo) ja pohjavesien koostumus Etelä-, Keski- ja Länsi-Suomen luonnontilaisilla ja niiden viereisillä 
pohjaveden pinnan yläpuolisilla soranottoalueilla (Hatva ym. 1993). 
Table 1. Compositioll 0/ rainwater (Sipoo) and groundwater in areas in a natural state and in adjacent gravel extraction sites above 
the groundwater table in southern, celltral and western Finlalld (Hatva et al. 1993). 

Parametri Luonnontilaiset Sadevesi Soranottoalueet 
pohjavesialueet 

Parameter Groulldwater areas Rainwater Gravel extraction 

°C 
pH 
0,.2 mgll 
"25 mS/m 
CO2 mg/I 
HC03 mgll 
Cl mgll 
SOn mgll 
KMnO. mgll 
°dH 

in a natural state 

Md min max Md 

4.7 1.1 6.8 4 .5 
6.4 5.6 7.3 

10.7 1.3 12.0 
6.0 3.0 9.0 4.0 

11.0 2.0 44.0 
25.0 15.0 38.0 

2 .0 1.0 7.0 1.0 
4 .0 4.0 12.0 2.0 
3.0 0.0 9.0 
1.0 0.5 1.5 

areas 

min max Md min maks 

4.1 6.3 5.6 0 .0 8.8 
5.9 5.4 7.3 
9.2 4 .5 13 .6 

2.0 9.0 7.0 4 .0 19.0 
24. 0 2 .0 62.0 
20.0 8.0 45.0 

1.0 3.5 3.0 2 .0 37.0 
0.5 3.0 10.0 5 .0 16.0 

2.0 0.0 51.0 
1.0 0.5 3.0 

SORAKUOPPIEN POHJA VESILAMMET 

Sorakuoppien pohjavesilammissa veden laatu 
on kooltaan pienissä lammissa usein vain tyy
dyttävä. Suurikokoisissa ja syvissä (yli 5 metriä) 
pohjaveden virtauskentässä sijaitsevissa lammis
sa vesi on tavallisesti hyvälaatuista. Pohja
vesilammille on ominaista pintavesien kaltainen 
suuri vedenlaatuominaisuuksien vuodenaikojen 

mukainen vaihtelu. 
Pohjavesilammen vaikutus kaivuualueen 

ympäristöön riippuu lammen sijainnista, koosta 
ja syvyydestä. Lammen vaikutus suurenee, kun 
sen osuus pohjavesimuodostuman poikkileik
kauspinta-alasta kasvaa, ja se voi ulottua jopa 
yli kilometrin etäisyydelle lammesta (kuva 5). 

POHJAVEDEN LIKAANTUMISRISKI JA KÄSITTELYTARVE 

Pohjaveden likaantumisherkkyys kasvaa 
soranottoalueilla. Alueille sijoittuu myös helpos
ti pohjavettä likaavaa toimintaa. Esimerkiksi 
sorakuoppien täyttö joutomaalla voi lisätä typ
piyhdisteiden ja orgaanisen aineksen määrää 
pohjavedessä. Luonnontilainen maan pintakerros 
pidättää lika-aineita hyvin. Kaivuualueilla ne 
kulkeutuvat helposti pohjaveteen. 

Pohjavesi täyttää yleensä lääkintöhallituksen 
talousvedelle antamat laatu vaatimukset. Poik
keuksena on orgaaninen aines, joka ylittää 
paikoitellen annetun raja-arvon jopa yli kaksin
kertaisesti. Tämä johtuu runsaasti humusta 
sisältävien suovesien kulkeutumisesta pohjavesi
alueelle. 

Orgaanisen aineksen määrän nousu vaikeuttaa 
jo verraten alhaisissakin pitoisuuksissa raudan 
poistoa biodsuodatusmenetelmiä käyttäessä. 
Happamuus voi lisätä myös muiden metallien, 
kuten mangaanin ja alumiinin pitoisuuksia 

pohjavedessä. 
Talousveden laatutavoitteet koskevat muun 

muassa vana, orgaanisen aineksen määrää, 
sameutta ja veden lämpötilaa sekä veden syövyt
tävyyteen vaikuttavia tekijöitä. Soranoton vaiku
tus laatutavoitteisiin ilmenee selvimmin pohja
veden lämpötilan vaihtelun suurenemisena. 
Lämpötilan vaihtelu on suurinta pohjavesilam
mikoiden vaikutusalueella. 

Pohjaveden happamuus ja siihen liittyvä 
hiilihappotasapainon vaihtelu vaikeuttavat veden 
alkalointia. Vaihtelut ovat suurimmat pohja
vesilammikoiden vaikutuspiirissä. 

Lääkintöhallituksen asettamia laatutavoitteita 
pienemmätkin kloridi- ja sulfaattipitoisuudet 
ovat haitallisia syövyttävyyden kannalta. Klori
dipitoisuuden ylärajaksi suositeltu 25 mg/l voi 
ylittyä käytettäessä kalsiumkloridia pölyn sito
mi seen. Sulfaattipitoisuuden on soranottoalueilla 
todettu nousevan. 
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Kuva 6. Esimerkki vedenhankinnalle tärkeän (I), ja soveltuvan (Il) pohjavesialueen vyöhykejaosta. Kaukosuojavyöhykkeen osan 
B etäisyys L arvioidaan lähisuoja~alueen laajuuden 1 perusteella. jolloin hydrogeologisista olosuhteista riippuen L < 3-4xl (Vesi
ja ympäristöhallitus 1991. Hatva ym. 1993a). 
Fig. 6. All example oJ tILe ZOllal divisioll oJ a groulldwater area importallt (1) alld suitable (2) Jor water supply. TILe distallce, L, 
oJ part B oJ tILe extellded protection ZOlle is estimated Jrom tILe size oJ tlle near~by protectioll area, 1. Dependillg 011 tlle 
ILydrogeology, L < 3-4xl. (Tlle National Board oJ Waters alld tILe Environment 1991, Hatva et al. 1993a). 

POHJA VEDEN SUOJELUTARVE 

Ihmisen toiminta uhkaa pohjaveden laatua. 
Pohjavesivarojen käyttö vedenhankintaan edel
lyttää, että pohjavesialueet suojellaan hyvin 
likaantumiselta. Pohjavesien suojelu onkin 
tärkeä osa ympäristönsuojelua (Ympäristöminis
teriö 1988). 

Soranottoon liittyviä pohjaveden suojeluta
voitteina on muun muassa huolehtia siitä, että 
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soranotosta ei aiheilldu vesilain pilaamis- ja 
muuttamiskiellon ja maa-aineslain mukaisia 
seuraamuksia. Lisäksi tulee turvata pohjaveden 
terveydellisten laatuvaatimusten sekä laatutavoit
teiden ja muiden veden laadulle annettujen 
ohjearvojen toteutuminen. Pohjavedelle ominai
set laatuominaisuudlet, kuten viileys, raikas 
maku ja veden tasalatatuisuus, tulisi turvata. 
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POHJA VEDEN SUOJELUSUOSITUKSET 

Tasalaatuisen ja hyvän pohjaveden saannin 
turvaamiseksi suositellaan muun muassa so
ranoton ohjaamista alueille, joilla haitat ja riskit 
ovat mahdollisimman vähäisiä. Soranotto ja sitä 
koskevat rajoitukset suositellaan liitettäväksi 
pohjavedenottamoiden suoja-alueiden tai pohja
vesialueiden suojelusuunnitelmien mukaiseen 
vyöhykejakoon (kuva 6). Jälkihoito tehdään vai
heittain ottojen yhteydessä. Muita toimenpiteitä 
ovat vanhojen sorakuoppien kunnostus sekä val
vonnan tehostaminen. 

Pohjaveden pinnan yläpuolelle jätettävän 
suojakerroksen · paksuuteen vaikuttavat monet 
tekijät, kuten soranottoalueen osuus varsinaisesta 
pohjaveden muodostumisalueesta, pohjaveden 
pinnan nousu ja vaihteluvälin kasvaminen, 
maannoskerroksen tarvitsema tila, jälkihoito ja 
-käyttö . Suojakerrospaksuudet on suositeltu 
määriteltäväksi seuraavasti (Hatva ym. 1993a): 

1) Jälkihoidetun alueen suojakerroksen paksuus 
suositellaan määriteltäväksi kaukosuojavyöhyk-

keellä siten, että ylimmän tutkitun luonnollisen 
pohjaveden pinnan yläpuolelle jäävän maaker
roksen paksuus on olosuhteiden mukaan vähin
tään 2-4 metriä. Jos suojaava maakerros on alle 
5 metriä, soranottoa ei tulisi sallia. 
2) Vedenottamon lähisuojavyöhykkeet suositel
laan jätettäväksi luonnontilaisiksi. Lähisuojavyö
hykkeellä jo avattuja soranottoalueita ei tulisi 
laajentaa. Suojakerroksen paksuus tulisi mää
ritellä siten, että ylimmän tutkitun luonnollisen 
pohjaveden pinnan yläpuolelle jäävän maaker
roksen paksuus on jo avatuilla soranottoalueilla 
olosuhteiden mukaan vähintään 4-6 metriä. 
3) Soranottamisen tulisi olla kiellettyä kau
kosuojavyöhykkeellä pohjaveden pinnan alapuo
lelta lukuun ottamatta vanhan ottoalueen jälki
hoitoon liittyvää ottoa ja suojelutoimenpiteitä. 
4) Soranotto pohjavedenpinnan alapuolelta 
voidaan sallia tietyin edellytyksin jälkihoito- ja 
saneeraustoimenpiteiden yhteydessä ja kau
kosuojavyöhykkeellä B. 

JÄLKIHOITO JA KUNNOSTUS 

Jälkihoidon tavoitteita ovat pohjavettä suojaa
van aluskasvillisuuden ja puuston kasvualustan 
luominen, biologisesti aktiivisen pintakerroksen 
kehittäminen, happamoitumisen estäminen tai 
hidastaminen, vedenpinnan vaihteluiden pienen
täminen sekä uuden maannoskerroksen kehitty
misen nopeuttaminen. 

Suojeluverhoilu suositellaan tehtäväksi siten, 
että harjun soraa käsittävän runko-osan päälle 
levitetään vettä hyvin läpäisevää, puhdasta 
hiekkaa. Hiekkakerroksen päälle rakennetaan 
orgaanista ainesta ja hiekkaa sisältävä kasvu
alusta, johon kyl vetään aluskasvillisuudeksi 
alueelle luonteenomaisia kasvilajeja tai nurmik
koa. Puustoksi suositellaan sekapuustoa (kuva 
7). 

Vanhojen soranottoalueiden kunnostuksen 
tavoitteet ovat periaatteessa samat kuin jälkihoi
don. Kunnostus poikkeaa jälkihoidosta esimer
kiksi siinä, että kunnostettavat alueet ovat van
hoja soranottoalueita, joilla ei oIe noudatettu 
samoja suojelumääräyksiä kuinjälkihoidettavilla 
alueilla. Soraa on voitu ottaa liian lähelle poh
javedenpintaa tai pohjavedenpinnan alapuolelta 
jopa vedenottamoiden läheisyydessä. 

Jälkihoito- ja kunnostussuunnitelmia tehtäessä 
tulee ottaa huomioon alueen tuleva käyttö siten, 
että alueelle myöhemmin tulevien toimintojen 
yhteydessä ei jälkihoitorakentei ta jouduta purka
maan. 

Suositeltavia jälkikäyttötapoja ovat metsäta
lous, luonnonsuojelualueet, urheilu- ja virkistys
alueet sekä retkeily- ja ulkoilualueet. Niihin 
liittyvät oheistoiminnot, kuten jätehuolto, tulisi 
järjestää siten, että niistä ei oIe pohjavesien 
likaantumisvaaraa. 

Tärkeille ja vedenhankintaan soveltuville 
pohjavesialueille suositellaan rakennettavaksi 
enintään harvahkoa pientaloasutusta tai haja-asu
tusta. Jätevedet on johdettava tiiviissä viemäreis
sä. Teollisuuden ja vastaavien toimintojen sijoit
taminen pohjavesialueille lisää pohjaveden 
likaantumisriskiä. 

Sora- ja pohjavesivarojen käytön ohjaaminen 
edellyttää eritasoisten ottosuunnitelmien laati
mista. Tällaisia suunnitelmia ovat kiviaineksen 
huoltoalueen, harjujakson, kunnan ja pohjavesi
alueen yleissuunnitelmat sekä hankekohtaiset 
tasoltaan eri ttäin vaati vat, vaati vat sekä ta
vanomaiset suunnitelmat. 
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Kuva 7. Soranottoalueen jälkihoidon yhteydessä tehtävät massansiirrot (A) ja suojaverhoilu (B ja C). 
Fig. 7. The earth moving (A) and protective cover (B and C) required by the after-care of a gravel pit. 
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JOHDANTO 

Turvetuotanto on suon historiassa vain noin 
15 vuoden jakso. Siitä aiheutuu tiettyjä ympäris
tövaikutuksia, kuten kaikesta teollisesta toimin
nasta. Nämä kohdistuvat ilmakehään, maaperään 
tai vesistÖihin. Toisaalta turpeen ominaisuuksia 
voidaan ympäristönsuojelussa ja -hoidossa hyö
dyntää kaasujen, nesteiden, lietteiden, kiintoai
neiden, aerosolien, emulsioitten ja liuosten ad
sorptiossa ja suodatuksessa, samoin kuin erilais
ten jätteiden kompostoinnissa ja biologisessa 
hajotuksessa (Reinikainen 1992, Thun ja Sopo 
1992). Turvetuotannon jälkeen alue palautetaan 
metsittämällä tai uudelleen soistamalla sitomaan 
hiiltä. 

Soiden käytön ympäristövaikutuksia selvite-

tään parhaillaan useassa tutkimusprojektissa. 
Suomalaiseen ilmakehänmuutosten tutkimusoh
jelmaan SILMUUN kuuluvassa SUOSILMU
ohjelmassa keskitytään erityisesti soiden ja 
turpeen käytöstä aiheutuvien ilmastovaikutusten 
selvittämiseen (Päivänen 1991, Kanninen 1992). 
Energia- ja ympäristöteknologian (SIHTI) tutki
mus- ja kehitysohjelman projekteissa tutkitaan 
koko tuotantoketjun - tuotannon, kuljetuksen, 
varastoinnin, käytön ja jalostuksen - ympäris
tövaikutuksia (Ahonen et. al. 1992, Alasaarela 
et. al. 1992, Ihme et. al. 1992, Selin & Marja
aho 1992, Sallantaus 1986, Komiteanmietintö 
1987:62, Kestävä kehitys ja Suomi 1990). 

SUOT, TURVE JA VESI 

Suomi on eräs maapallon suorikkaimmista 
maista. Biologisina kosteikkoekosysteemeinä 
suot ovat peittäneet runsaan kolmanneksen maa-

al asta eli n. 10,4 milj. ha. Tämä on parisen 
prosenttia maapallon soista. Geologisina muo
dostumina tästä alasta on n. 5,1 milj. ha. 
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Taulukko 1. Suomen soi den tilavuus. 
Table I. Volume of mires in Finland. 

Lääni Suoala Keskisyvyys Soiden tilavuus Kiintoainetta Vettä 
Province Area Average depth Volume Solids Water 

(km3
) (km3

) (km2) (m) (Gtn) 

LAPPI - LAPLAND 20693 1,3 26,90 2,58 24,32 
OULU 15203 1,2 18,24 1,68 16,56 
VAASA 5360 1,5 8,04 0,68 7,36 
KESKI-SUOMI - CENTRAL FINLAND 1 370 1.5 2,06 0,18 1,88 
KUOPIO 1 666 1,3 2,17 0,19 1,98 
POHJOIS-KARJALA - NORTH KARELlA 2619 1,7 4,45 0,36 4,09 
MIKKELI 809 1,7 1,38 0,13 1,25 
KYMI 676 2,3 1,55 0,11 1,44 
HÄME 779 2,2 1,71 0,14 1,57 
TURKU & PORI 1 651 2,2 3,63 0,31 3,32 
UUSIMAA 198 2,5 0,50 0,05 0,45 
AHVENANMAA - ALAND 6 1,1 0,01 <0,01 

Yhteensä - Total 51 030 km2 1,4 m 70,64 km3 6,41 Gtn 64,22 km3 

Tauiukko 2. Teollisesti käyttökelpoinen suoala ja sen energiavarat. 
Table 2. Surface area of mires suitable for industrial exploitation and their energy content. 

Lääni 
Province 

LAPPI - LAPLAND 
OULU 
VAASA 
KESKI-SUOMI - CENTRAL FINLAND 
KUOPIO 
POHJOIS -KARJALA - NORTH KARELlA 
MIKKELI 
KYMI 
HÄME 
TURKU & PORI 
UUSIMAA 
AHVENANMAA - ALAND 

Yhteensä - Total 

Yli 20 ha:n 
suoala 

Mires exceeding 
20 ha in size 

(1000 ha) 

2069 
1520 
536 
137 
167 
262 

81 
68 
78 

165 
20 

(0,5) 

5103 

Teollisesti käyttökelpoista 
Suitable for industrial exploitation 

Pinta-ala Energia sis. Energiaa 
Surface area Energy content Energy 

(1000 ha) (TWh) (MWh/ha) 

212 2600 12200 
162 18'90 12400 

87 850 9700 
25 290 11 600 
23 2:30 12 100 
58 720 12400 
17 240 14 100 
16 180 11 200 
11 140 12700 
10 100 10000 

1 10 10000 

622 7300 11 700 

* Teollisesti käyttökelpoinen ala tarkoittaa energia-, kasvu-, viherrakentamis- tms. turpeen tuotantoon soveltuvaa suoalaa. 
* The surface area suitable for industrial exploitation is the area of mires viable for the production of energy, horticultural, 
landscaping and other peats. 

Tämä alue koostuu runsaasta 36 000 erillisestä 
yli 20 ha:n suuruisesta suokuviosta, joissa on 
turvetta yli 0,4 m. Suot ovat siis varsin oleelli
nen osa myös suomalaista maisemakuvaa (tau
lukko 1). 

Tätä taustaa vasten tarkasteltuina turvekerros
tumat muodostavat merkittävän luonnonvara
reservin, ei ainoastaan energiavarana, vaan myös 
raaka-aineena valmistettaessa kasvuturvetta tai 
suunniteltaessa turpeen käyttöä jatkojalostukseen 
esimerkiksi ammoniakin valmistukseen tai tur
peeseen perustuvaan hienokemikaalien tuotan
toon. 

Valtakunnallisessa energiahuollossa turpeen 
OSUus on 1970-1uvun puolivälistä kasvanut var
sin merkittävästi. 1991 kotimaisella turve-ener
gialla tuotettiin 5 % valtakunnan kokonaisener-
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gi asta. Aluelämmön tuottamisessa turpeen osuus 
on runsas viidennes. Tätä varten tuotannossa oli 
vajaat 47 000 ha turvemaita (1982). 

Maamme käyttökelpoisen polttoturpeen ener
giasisältö on 7 300 TWh kuiva-aineena laskettu
na (Lappalainen & Härlllinen 1992). Jos tämä 
pystyttäisiin energian tuotannossa käyttämään 
esimerkiksi 80 %: n hyötysuhteella, riittäisivät 
varat 20 milj. m3:n (n. 18 milj . MWh) vuosittai
sella käytöllä 320 vuodeksi (kuva 1). Vuonna 
1992 energiaturvetta tuotettiin n. 19,9 milj. m3

. 

Tulevaisuuden käyttösuunnitelmien mukaan 
turpeen kulutus voisi nousta 25 milj. m3:iin 
vuosittain peruskäyttöarvion mukaan 1990-1uvun 
toisella puoliskolla (kuva 2). Turveteollisuuteen 
soveltuu noin 622 000 ha (taulukko 2). Tämä on 
6 % alkuperäisestä biologisesta ja 12 % geologi-
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sesta suoalasta. Esimerkiksi 150 MW:n kokoista 
turvelauhdevoimalaitosta varten tarvitaan tuotan
toalaksi 12 000-13 000 ha suota. Se riittää voi
malaitoksen 30 v:n teknis-taloudelliselle käyttö
ajalle . Tällainen voimaIaitos on HaapavedeIIä 
(kuva 3). 

Turvetta käytetään lisäksi kasvuaIustana; 
maanparannusaineena, kompostissa, kui vikkeena, 
öIjyvahinkojen torjunnassa sekä kemian teoIli
suuden raaka-aineena. Kasvualustakäyttöön 
soveItuvaa turvetta on n. 1,5 mrd. m3

• Turveva
rojen määrän ja ominaisuuksien riittävä tuntemi
nen Iuo perustan turveteoIIisuuden j ärkevälle 
kehittämiselle myös tuIevaisuudessa. Samalla 
kyllin Iaajat ja tarpeeksi yksityiskohtaiset tutki
mustulokset mahdollistavat valtakunnan tasolla 
turvevarojen kestävän ja ympäristönäkökohdat 
huomioonottavan suunnitteIun riittävän pitkälle. 
Valtakunnan turveteoIlisuuden tuotantoaIueet 
perustuvat pääasiassa GTK:n turvetutkimuksien 
tuloksien käyttöön . 

Suomen sisävesien pinta-aIa on 33 521,97 km2 

(Kuusisto 1986). Tämä on vajaat 10 % Suomen 
pinta-alasta. MetsätaIousmaata on n. 77 % pinta
alasta. Tästä turvemaillaon5.9miIj.ha.Soiden 
intensiivisen käytön seurauksena nykyisenä 
suoaIana pidetään 9,029 miIj . ha. 

Edellä mainittujen geologisten soiden vesi
määrä 64,22 km3 (taulukko 1) on 28 % järvien 
tilavuudesta (Lappalainen & Hänninen 1992). 
Vertailun vuoksi esimerkiksi Lapin soiden vesi
määrä on hieman suurempi kuin Päijänteen ja 
Oulujärven vesimäärä yhteensä ja 1,6 kertaa 
Inarinjärven vesimäärää suurempi. 

Vesistöjen vedestä pääosa on peräisin metsistä 
ja soilta. NäilIä harjoitettava metsä-, maa- ja 
turvetaIous vaikuttaa vesistöihin valuvan veden 
määrään ja Iaatuun. Soiden talouskäytössä tarvi
taan kuivattamista, veden poistamista turpeesta. 
MetsätaIouden toimenpiteet kohdistuvat joko 
biomassaan, maaperään tai ravinnetaIouteen. 
Maaperään (turpeeseen) kohdistuvat toimenpiteet 

Iisäävät bioIogista aktiivisuutta maassa ja vai
kuttavat kasvavaan biomassaan. Turvetalouden 
toimenpiteet ovat intensiivisempiä kuin metsäta
Iouden. Ne kohdistuvat samanaikaisesti biomas
saan, maaperäänja kuivatustilaan. Vesistövaiku
tuksia ajatellen turvetalous on keskittynyt tie
tyiIIe aIueiIle. Vaikutukset ovat luonteeltaan 
pistekuormitusta. Turvetaloudessa oli v. 1992 
kaikkiaan 47 000 ha. TäItä alueelta tuotettiin 
yhteensä 21 ,5 miIj . m3 turvetta. Energiaturpeen 
osuus tästä on 19,9 miIj. m3 (92,5 %). Loppu on 
kasvuturvetta. Tuotanto tapahtui 309 työmaayk
sikössä (Sopo 1992). 

Metsä- ja turvetaIouden vesistövaikutukset 
ovat samansuuntaisia. Ne voivat iImetä esimer
kiksi virtaamissa, vedenkorkeudessa, vedenIaa
dussa tai vesistön pohjan laadussa (Komi
teamietintö 1987:62). Usein muutos on sekä 
fysikaalinen että kemiallinen. Esimerkiksi 
eroosio vaikuttaa sekä fysikaalisesti että veden 
kemiaIlisiin ominaisuuksiin. Ylivirtaamien li
sääntyminen voimistaa eroosiota jo sinänsä. 
ToisaaIta eroosio on osana normaalia geoIogista 
ja geomorfoIogista, ainakin jossakin määrin 
kaikkialla tapahtuvaa maa- ja kallioperäluonnon 
muutosketjua, jonka haittavaikutukset näkyvät 
kiintoainesten kulkeutumisena ja kasaantumisena 
ei-toivottuihin paikkoihin. Eroosio yhdessä 
biologisten muutosten kanssa voi aiheuttaa ve
sistöjen kuormitusta. Se on vesistövaikutusten 
keskeinen tapahtuma veden tilan ja eliöyh
teisöjen kannalta. Koska luonnon ekosysteemeis
sä onjatkuva ravinne- ja hivenainevirta, kuormi
tukseksi katsotaan Iuonnontilan ylittävä aine
huuhtoutuma. 

Vesistövaikutuksia pyritään vähentämään las
keutusaItaiden veden kemikaloinnilla ja suodat
tamalla vedet turpeen Iäpi ns. pintavaIutusken
täIlä. Myös itse altaiden hydrauliikkaa paranta
malla voidaan lisätä kiintoaineflokin laskeutu
misnopeutta ja näin vähentää vesistöjen kuormi
tusta. 

KESKEISET TUTKIMUSKOHTEET 

Seuraavassa on lueteItu turvetuotannon ympä
ristövaikutusten keskeiset tutkimuskohteet. Pää
osaa näistä tutkitaan edellä mainituissa projek
teissa. 

I1makehänmuutokset 
1) kasvihuoneiImiöön vaikuttavien kaasujen 
(C02 , CH4 , N20) taseet luonnontiIaisiIIa ja hyö-

tykäytössä oleviIIa soilla 
2) turpeen kasvinravinne ja metallipitoisuuksien 
vaikutus biomassan tuotantoon sekä aineiden 
huuhtoutumiseen 
3) iImakehän kaasutaseen muutosten vaikutukset 
luonnontilaisten ja hyötykäytössä oIevien suo
ekosysteemien rakenteeseen ja toimintaan 
4) suon hiiIitase ja hiiIen nettokertymä. 
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.. .. 
ENERGIATURPEEN KA YTTO 
THE USE OF ENERGY PE1\.T 

KOKO MAA 
WHOLE COUNTRY 

SOVELTUVA ALUE: 
MINEABLE AREA: 
622 00 ha 
ENERGIASISÄLTÖ : 
ENERGY CONTENT: 
7300 TWh 
KOKONAISKÄ YTTÖ: 
TOTAL USE: 
19000 GWh (1992) 

_ Tuotantoon soveltuva alue 
Mineable area 
Käytössä 
In use 
Varattu tuotantoon 
Reserved for 
production 

Kuva 1. Turveteollisuuden käyttöön soveltuu kaikkiaan 622 000 ha . Vuonna 1992 tuotan
nossa oli 47 000 ha suota. 
Fig. I A total of 622 000 ha is suitabLe for industrial expLoitation. 111 1 '~92 , 47 000 ha oj mire were in 
producti07l . 
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TURPEEN PERUSKÄ YTTÖARVIO 
LÄÄNEITTÄIN 1990 JA 1995 (GWh) 

_1990 
1:::::::::::11995 .. ... ... ... 

1460 

.mB 

Geologian tutkimuskeskus 
Turvetutkimukset 

Kuva 2. Energiaturpeen käytön kehittyminen vuoteen 1995 mennessä. 
Fig. 2. Trend in the use 0/ energy peat unti/ 1995. 
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SUURIMMAT ENERGIATURPEEN 
KÄYTTÖKOHTEET 1991 

THE USE OF ENERGY PEAT IN 1991 

~GWh 
200 600 1000 2400 

Lähde: Energia-Ekono 

ROVANIEMI 
O· 

Kuva 3. Suurimmat energiaturpeen käyttöpaikat 1991. 
Fig . 3. Siles 0/ prillcipal use 0/ energy peal in 1991. 
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Vesistövaikutukset 
1) soiden ojituksen aiheuttamat valunnan muu
tokset 
2) turvetuotannon kiintoainekuormitus 
3) liuenneen orgaanisen aineksen laadun huuh-
toutumismäärienja vesistökäyttäytymisen vaiku
tukset 
4) valuvesien happamoittava vaikutus 
5) typpi ja fosforikuormituksen vaikutus 
6) turvetuotannon vaikutus muiden alkuaineiden 
huuhtoutumiseen 
7) turvetuotannon vesiekologiset vaikutukset 
8) veden liike tuotantosoiden turvekerrostumissa 

9) huuhtoutumisen osuus soiden ainestaseissa. 

Pintavalutuskentän toiminta 
1) ravinteiden pidättyminen valutuskentän tur
peeseen 
2) ravinteita ja kiintoainetta sitovien prosessien 
selvitys 
3) valutuskentän toiminta sen vanhetessa 
4) turpeen hiili, typpi ja fosforipitoisuuden ai
nesvirtojen mallintaminen 
5) eri turvelajien ravinteiden pidätysominaisuu
det. 
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