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factors that either contribute to, inhibit or slow down the migration of these
substances. Special attention is paid to the processes prevailing in the
Finnish geological and climatic environment and to the differences in these
processes between Finland and the Netherlands. Supplementary informa-
tion was gathered in a field experiment.

The migration of harmful substances in soils takes place mainly through
advection, dispersion, diffusion and evaporation and can be enhanced by
complexation and colloidal sorption. These mechanisms are mainly gov-
erned by the water content and structure of soil, by temperature and by the
amount of complexing and colloidal compounds in soil. Migration is most
effective when the water content and permeability of soil are high.

Harmful substances are retained mainly due to sorption, which is control-
led by the composition and structure of soil, the chemical environment (e.g.
pH, Eh) and the mode of occurrence and properties of the harmful substances
in soil. The most effective sorptive compounds are organic matter, the
oxyhydroxides of iron, aluminium and manganese, and clay minerals.
Sorption is usually most effective in soils with high concentrations of these
compounds. Sorption also increases with an increase in the specific surface
area. The retention capacity of soil is limited and can be exceeded by
excessive loading. The retention capacity may also be lowered due to a
change in chemical conditions.

The most critical areas for the migration of harmful substances in Finland
are sand and gravel formations poor in organic matter and with high
permeability. These also constitute the main exploited groundwater aquifers
in the country. Soil horizons are crucial for pollutant retention. Retention is
most effective in fine-grained tills that have some permeability but in which
the flow of water is slow and dissolved substances have time to react with
soil components.
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Tämä kirjallisuusraportti on osa laajempaa sivutuotteiden hyötykäyttö-
mahdollisuuksia tutkivaa projektia. Kirjallisuustutkimuksessa on perehdytty
maa- ja tierakennuksessa käytettävistä sivutuotteista liukenevien haitta-
aineiden sitoutumista ja kulkeutumista koskeviin tutkimuksiin. Ennen kaikkea
on selvitetty, mitkä tekijät edistävät haitta-aineiden kulkeutumista ja mitkä
tekijät hidastavat tai estävät kulkeutumisen. Erityistä huomiota on kiinnitetty
Suomen geologisissa ja ilmastollisissa oloissa vallitseviin mekanismeihin.
Lisäksi on vertailtu eroja Suomen ja Alankomaiden välillä. Täydentävää
tietoa on hankittu kenttäkokeella.

Haitta-aineiden kulkeutuminen maaperässä tapahtuu advektiolla,
dispersiolla, diffuusiolla, haihtumisella sekä komplekseissa että kiin-
nittyneinä kolloideihin. Näitä mekanismeja säätelevät maaperän sisältämän
veden määrä, maaperän rakenne, lämpötila sekä komplekseja ja kolloideja
muodostavien yhdisteiden määrät. Kulkeutuminen on yleensä sitä nopeam-
paa mitä runsaammin maaperä sisältää vettä ja mitä suurempi on sen
vedenläpäisevyys.

Haitta-aineiden pidättyminen maaperään tapahtuu pääasiassa sorptiolla.
Pidättymiseen vaikuttavat maaperän koostumus ja rakenne, maaperässä
vallitsevat kemialliset olosuhteet sekä haitta-aineiden kemialliset esiin-
tymismuodot ja ominaisuudet. Tehokkaimmin maaperässä haitta-aineita
pidättävät orgaaninen aines, raudan, mangaanin ja alumiinin oksidit,
oksihydroksidit ja hydroksidit sekä savimineraalit. Pidättyminen on siten
periaatteessa sitä tehokkaampaa, mitä runsaammin maaperä sisältää kysei-
siä yhdisteitä. Pidättyminen tehostuu myös ominaispinta-alan kasvaessa.
Maaperän pidättämiskapasiteetti on rajallinen ja voi ylittyä kasvaneen
kuormituksen seurauksena. Vastaavasti olosuhteiden muutos voi aiheuttaa
pidättämiskapasiteetin heikentymisen.

Suomen oloissa haitta-aineiden kulkeutumisen kannalta kriittisimpiä alu-
eita ovat karkearakeiset, vähän orgaanista ainesta ja hienoainesta sisältävät
sora- ja hiekkamaat, joissa veden virtaus on nopeata ja reaktiot maaperän
komponenttien kanssa vähäisiä. Erityisen kriittisiä ne ovat sen vuoksi, että
ne ovat parhaita pohjavesivarastojamme. Haitta-aineiden pidättymisen kan-
nalta runsaasti orgaanista ainesta ja saostumia sisältävät maannoshorisontit
ovat merkittäviä. Maalajeista pidättyminen on tehokkainta hienoaines-
valtaisissa moreeneissa, jotka läpäisevät vettä, mutta joissa veden virtaus on
hidasta ja veteen liuenneet haitta-aineet ehtivät reagoida maaperän kompo-
nenttien kanssa.
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            Haitta-aineiden sitoutuminen ja kulkeutuminen maaperässä

Tämä kirjallisuusraportti on osa Tekesin rahoit-
tamaa Sivutuotteet maarakentamisessa - käyttö-
kelpoisuuden osoittaminen -projektia. Kirjallisuus-
tutkimuksen tavoitteena oli kerätä tietoa haitta-
aineiden käyttäytymisestä maaperässä, erityisesti
Suomen maaperä- ja ilmasto-oloissa. Tutkimus on
kohdistettu teollisuuden sivutuotteisiin ja niistä
maaperäsijoituksen yhteydessä mahdollisesti liu-
keneviin haitta-aineisiin. Tämän vuoksi raportin
alussa esitellään lyhyesti yleisimmät maa- ja tiera-
kenteissa käytettävät teollisuuden sivutuotteet ja
niiden sisältämät haitta-aineet. Keskeisimpien si-
vutuotteiden sisältämien haitta-aineiden ominai-
suudet, esiintyminen ja käyttäytyminen kuvataan
kappaleessa neljä. Ennen perehtymistä haitta-ai-
neiden ominaisuuksiin käsitellään yleisesti haitta-
aineiden kulkeutumis- ja pidättymismekanismit
sekä merkittävimmät niihin vaikuttavat maaperä-
tekijät. Tämän jälkeen selvitetään, kuinka nämä
tekijät toteutuvat Suomen maa- ja kallioperässä.
Selvityksen tavoitteena on tuoda esille toisaalta

alueet, jotka kestävät haitta-ainekuormitusta, ja
toisaalta alueet, joissa lisäkuormitus voi olla kriit-
tinen maaperän toimintakyvylle tai pohja- ja pinta-
vesien laadulle. Suomen oloja vertaillaan keskei-
simpien tekijöiden osalta Alankomaiden geologi-
siin oloihin, sillä Alankomaissa käytetyt eri ohje-
ja raja-arvot ovat usein lähtökohtana Suomessa
käytettäville arvoille. Lopuksi esitetään lyhyesti
tuloksia käytännön kenttäkokeista, joissa on tutkit-
tu sivutuoterakenteen kemiallista kestävyyttä. Käy-
tännön tutkimuksissa painotus on kirjallisuusra-
portin kanssa samassa projektissa toteutetussa kent-
täkokeessa.

Kirjallisuustutkimus on toteutettu Geologian tut-
kimuskeskuksessa. Kirjallisuushaut on pääasiassa
tehty GTK:n tietokannoista, Suomen yhteiskirjas-
totietokannasta LINDA:sta sekä kansainvälisistä
viitetietokannoista GeoRef:istä ja Enviroline -ym-
päristötietokannasta. Kenttäkokeen kohteen etsin-
nässä on käytetty apuna Uusiomaarakenne-tieto-
kantaa (http://neon.tietovalli.fi; huhtikuu 1998).

1 JOHDANTO

Maa- ja tierakenteissa yleisesti käytettäviä sivu-
tuotteita ovat voimalaitosteollisuuden tuhkat, kuo-
nat ja rikinpoistotuotteet, metallurgisen teollisuu-
den prosesseissa muodostuvat kuonat, rakennuste-
ollisuuden purkujätteet sekä vähäisemmässä mää-
rin kaivosteollisuuden sivukivet ja rikastushiekat.
Lisäksi tienpäällysteissä ja eri rakennekerroksissa
käytetään luonnon kiviaineksen korvikkeina myös
kemiallisen metsäteollisuuden puutuhkia, kemian-
teollisuuden kipsiä sekä jäterengas- ja päällyste-
rouheita (Peltonen 1997). Seuraavassa tarkastel-
laan ainoastaan yleisimmin käytettyjen sivutuot-
teiden koostumusta.

2.1.1 Voimalaitosteollisuuden sivutuotteet

Voimalaitosteollisuudessa muodostuu hiilen ja

2 MAA- JA TIERAKENTEISSA KÄYTETTÄVÄT TEOLLISUUDEN SIVUTUOTTEET JA
NIIDEN SISÄLTÄMÄT HAITTA-AINEET

2.1 Maa- ja tierakenteissa käytettävät teollisuuden sivutuotteet

tuhkan poltossa lentotuhkia, pohjatuhkia, pohja-
kuonia sekä rikinpoistonlopputuotteita. Tuhkat ja
kuonat koostuvat suurimmaksi osaksi piin, alumii-
nin ja raudan yhdisteistä (mm. Liimatainen et al.
1995). Lisäksi niissä on kalsiumia, magnesiumia,
kaliumia, natriumia (mm. Havukainen 1981) ja
pieniä määriä raskasmetalleja ja hivenaineita, mm.
As, Cd, Cr, Cu, Mo, Ni, Se, Hg, Pb ja Zn. Raskas-
metallipitoisuudet ovat yleensä pohjatuhkassa pie-
nemmät kuin lentotuhkassa (Wahlström & Panula-
Nikkilä 1987). Alkuaineet esiintyvät lähinnä sili-
kaatteina (mm. mulliitti, kvartsi), oksideina (mm.
hematiitti, magnetiitti), sulfaatteina (mm. anhyd-
riitti, kipsi) ja karbonaatteina (kalkki, kalsiitti)
(Panula-Nikkilä & Äijälä 1986, Hatanpää 1992).
Kiteisiä mineraaleja on tuhkissa kuitenkin ainoas-
taan noin 10 % lopun koostuessa amorfisista rau-
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Kuonien alkuainekoostumus vaihtelee käytetyn ri-
kasteen mukaan, esimerkiksi teräskuonat sisältä-
vät huomattavasti vähemmän piitä ja alumiinia sekä
jossain määrin enemmän kalkkia ja rautaoksideja kuin
masuunikuonat (Sipilä 1993). Kuonien rakenne riippuu
jäähdytystekniikasta. Hitaassa ilmajäähdytyksessä
muodostuu kiteisiä yhdisteitä, ns. kuonamineraa-
leja (mm. meliliitti, merviniitti, forsteriitti, spinel-
li). Vesijäähdytyksen lopputuotteena puolestaan
muodostuu amorfista lasia (Pylkkänen 1995).

Kuonia käytetään mm. teiden ja katujen rakenta-
misessa eri rakennekerroksissa, vähäliikenteisten
teiden asfalttipäällysteissä sekä penger- ja eristys-
materiaaleina (Alkio et al. 1987).

2.1.3 Rakennusteollisuuden sivutuotteet

Rakennusteollisuudessa syntyvistä sivutuotteis-
ta käytetään maa- ja tierakenteissa lähinnä raken-
nusten purkujätteenä muodostuvia betoni- ja tiili-
murskeita sekä ontelolaattatehtaiden ylijäämäpa-
loja. Ne soveltuvat hyvin täyttömaaksi sekä sopi-
vaan raekokoon murskattuna myös tienrakennuk-
sen raaka-aineeksi (Heino 1994). Betonimurskees-
ta poistetaan ennen murskausta betoniteräkset mag-
neettierottimella (Kivekäs 1996). Betoni on se-
mentin, hiekan tai soran ja veden kemiallisesti
iskostunut seos (Isaksson 1993), jonka kemiallinen
koostumus riippuu käytetyistä runko- ja sideai-
neista. Betonin valmistuksessa voidaan side- ja
runkoaineena käyttää sementin ohella mm. lento-
tuhkaa ja metallurgisen teollisuuden kuonia, lähin-
nä masuuni- ja ferrokromikuonia (Häkkinen &
Ruohomäki 1992). Sideaineiden koostumuksesta
johtuen betonimurskeet saattavat sisältää raskas-
metalleja. Esimerkiksi sementin raaka-aineet si-
sältävät mm. Zn:ä, V:a, Ni:ä, Cr:a, As:a, Pb:ä ja
Hg:a (Häkkinen & Ruohomäki 1992). Wahlström
ja Laine-Ylijoki (1996a) ovat määritelleet betoni-
murskeen ja ontelomurskeen mahdollisiksi haitta-
aineiksi mm. Cr:n, Mo:n, Pb:n, Cu:n, Cd:n, Al:n, Zn:n,
Hg:n, fenolin, polyaromaattiset hiiliyhdisteet (PAH:t)
ja polyklooratut bifenyyliyhdisteet (PCB:t).

Tiilen raaka-aineena käytetään pääasiassa savea. Sa-
ven ohentamiseksi voidaan valmistuksessa käyttää myös
hiekkaa, tiili-, kivi- ja kuonamurskaa. Tiilen kemiallinen
ja mineraloginen koostumus riippuu käytetyistä raa-
ka-aineista. Tiilimurskeen sisältämistä haitta-ai-
neista ei ollut saatavilla tietoa.

2.1.4  Kaivosteollisuuden sivutuotteet

Maa- ja tierakenteissa käytettäviä kaivosteolli-
suuden sivutuotteita ovat malmien louhinnassa muo-
dostuvat sivukivet ja malmien rikastuksessa syntyvät
rikastushiekat. Niiden koostumus riippuu louhitun mal-

dan oksihydroksideista ja aluminosilikaateista (Ha-
tanpää 1992, Nieminen 1995). Tuhkien ja kuonien
koostumus vaihtelee käytetyn polttoaineen ja polt-
totekniikan mukaan (mm. Keppo & Ylinen 1980).
Lentotuhkat ovat hienorakeisia (2-200 mm) vasta-
ten raekooltaan silttiä ja hienoa hiekkaa ja läpäise-
vät vettä heikosti. Pohjatuhkat ja pohjakuonat ovat
raekooltaan selvästi karkeampia vastaten keski-
karkeaa ja karkeaa hiekkaa tai soraa (Anon 1983).
Niiden vedenläpäisevyys on siten myös suurempi
kuin lentotuhkalla. Lentotuhkaa käytetään maa- ja
tierakenteissa mm. täyttömateriaalina, stabiloin-
nissa, patojen rakentamisessa, asfaltin fillerinä sekä
kiviaineksena tien eri kerroksissa. Pohjatuhkaa ja -
kuonaa käytetään lähinnä teiden rakentamisessa
(Keppo & Ylinen 1980).

Savukaasujen poistossa muodostuvat rikinpois-
totuotteet sisältävät käytetystä menetelmästä, polt-
toaineesta ja palamisolosuhteista riippuen kalsium-
sulfaattia, kalsiumkarbonaattia, kalsiumhydroksi-
deja ja lentotuhkaa, joka koostuu rikin, kalsiumin,
piin, alumiinin ja raudan yhdisteistä (mm. Salo-
Asikainen 1985, Siitonen 1991). Lisäksi niissä on
pieniä määriä kloridia ja typpiyhdisteitä. Rikin-
poistotuotteiden sisältämiä ympäristölle haitallisia
metalleja ovat mm. As, Ba, Cd, Cr, Cu, Hg, Mo, Ni,
Pb, Se, V ja Zn (Ranta et al. 1987). Rikinpoistotuot-
teiden raskasmetalleista suurin osa on peräisin len-
totuhkasta (Mäkelä et al. 1995), joten puolikuivan
menetelmän ja injektiomenetelmän lopputuotteet
sisältävät suurempia pitoisuuksia haitallisia metal-
leja kuin märkämenetelmän lopputuote (Helenius
et al. 1988). Yleisesti ottaen rikinpoistotuotteiden
raskasmetallipitoisuudet ovat pienemmät kuin pel-
kässä lentotuhkassa (Mroueh 1997). Rikinpoisto-
tuotteita käytetään mm. tierakenteissa, maan täyttöma-
teriaalina esim. rakennuspohjissa ja kunnallisteknisis-
sä kaivannoissa sekä maapatojen ja kaatopaikko-
jen pengerten rakentamisessa (Siitonen 1991).

2.1.2  Metallurgisen teollisuuden sivutuotteet

Suomessa maa- ja tierakenteissa käytettäviä
metallurgisen teollisuuden sivutuotteita ovat ma-
suunikuonat ja teräskuonat sekä pienemmässä mää-
rin ferrokromikuonat ja kuparikuonat (Ympäristö-
ministeriö 1985). Kuonat ovat kemialliselta koos-
tumukseltaan pääosin piin, alumiinin, kalsiumin ja
magnesiumin yhdisteitä, minkä lisäksi niissä on
vähäisiä määriä rikkiä (Pylkkänen 1995). Mm. ma-
suunikuonat sisältävät myös rauta-, mangaani-, nat-
rium-, titaani- ja vanadiiniyhdisteitä (Eerola &
Kankare 1982, Kilpi et al. 1984). Lisäksi kuonissa
voi olla pieninä pitoisuuksina raaka-aineesta peräi-
sin olevia hivenaineita, esim. Ni, Cr, Cd, Hg, As,
Pb, B, Cu, Co ja Mo (Garidis 1991, Anttila 1993).
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            Haitta-aineiden sitoutuminen ja kulkeutuminen maaperässä

Sivutuotteiden käytölle maa- ja tierakenteissa
asettavat rajoituksensa niiden sisältämät yhdisteet,
jotka sivutuotteista liuetessaan voivat olla eliöille vahin-
gollisia tai aiheuttaa pinta- ja pohjavesiin kulkeutues-
saan veden laadun heikentymistä. Tällaisia ovat
mm. orgaaniset haitta-aineet (mm. polyaromaatti-
set hiilivedyt, PCB -yhdisteet), raskasmetallit ja
puolimetallit (mm. As, Cr, Cd, Cu, Hg, Ni, Pb, Zn,
Mo, V) ja muut epäorgaaniset alkuaineet ja yhdis-
teet (mm. B, Se, Cl -, SO

4
2-).

2.2.1  Orgaaniset haitta-aineet

Orgaanisten haitta-aineiden pitoisuuksia on si-
vutuotteista tutkittu Suomessa melko vähän. Tie-
toa on olemassa lähinnä ulkomaisten lentotuhkien
sisältämien polyaromaattisten hiilivetyjen (PAH)
pitoisuuksista sekä betonimurskeiden sisältämien
PCB- ja PAH -yhdisteiden osalta. Lentotuhkissa
on todettu PAH -yhdisteitä esiintyvän vain, jos
polttolämpötila on ollut normaalia matalampi. Sil-
loinkin aromaattisten hiilivetyjen pitoisuudet ovat
olleet hyvin pieniä (Hjelmar 1986, Mroueh 1997).
Myös betonimurskeen sisältämät orgaanisten hait-
ta-aineiden pitoisuudet on todettu melko pieniksi
(Wahlström & Laine-Ylijoki 1996a).

2.2.2  Epäorgaaniset haitta-aineet

sen aineksen määrä, taustapitoisuudet). Metallien
esiintymismuodot saattavat olla hyvinkin erilaisia,
vaikka tuotteet olisivatkin mineraalikoostumuk-
seltaan lähes samanlaisia (Hatanpää 1992). Yksis-
tään lyijy voi esiintyä esim. lentotuhkassa 12 eri
tavalla sitoutuneena (Hatanpää 1992). Raskasme-
tallien ja muiden epäorgaanisten yhdisteiden liu-
koisuutta eri sivutuotteista on tutkittu erilaisilla
liukoisuustesteillä, joista yleisimmät ovat raviste-
lu-, kolonni- ja lysimetrikokeet (mm. Ranta et al.
1987, Wahlström & Pohjola 1987, Siitonen 1991).
Liukoisuustesteissä pyritään usein jäljittelemään
sadeveden uutto-ominaisuuksia säätämällä uutto-
liuoksen pH arvoon 4 (mm. Mäkelä et al. 1995,
Wahlström & Laine-Ylijoki 1996b). Testeillä saa-
dut tulokset ovat usein teoreettisia maksimiarvoja,
ja mm. ravistelutesteissä (pikatesti) ei huomioida
tuotteen kovettumisen vaikutusta eri aineiden liu-
koisuuteen (Ranta et al. 1990).

Liukoisuustestejä on tehty mm. lentotuhkista,
rikinpoistonlopputuotteista, masuunikuonista ja be-
tonimurskeista. Lentotuhkista on liukoisuustestien
perusteella havaittu liukenevan sulfaattia, kal-
siumia, natriumia, kaliumia, rautaa, molybdeenia,
arseenia, bariumia, nikkeliä, nitraattia, kromia, sink-
kiä, seleeniä, rubidiumia, antimonia, lyijyä, kad-
miumia, kobolttia ja kuparia (Wahlström & Pohjo-
la 1987). Lentotuhkien liukoisuustesteissä on
useimpien alkuaineiden suurimpien pitoisuuksien
todettu esiintyvän ensimmäisissä suotovesissä
(Ranta et al. 1987, Wahlström & Panula-Nikkilä
1987), jolloin suurin osa liukenevista metalleista
(mm. Cr, Cu, Pb, As, Cd, Fe, Ni, Zn) on lähtöisin
löyhästi lentotuhkahiukkasten pinnalle sitoutuneista
yhdisteistä (mm. Fe-, Ni- ja Zn-sulfaateista, (Panu-
la-Nikkilä & Äijälä 1986)). Silikaatteihin ja ki-
teisessä muodossa oleviin raudan oksideihin sitoutunei-
na olevat metallit (mm. osa lyijystä ja kadmiumista)
eivät yleensä normaalioloissa liukene lentotuhkasta
(Hatanpää 1992). Lentotuhkan liukoisuusprosentit
kokonaispitoisuuksista eri aineille ovat olleet yleen-
sä alle 10 %, lukuun ottamatta sulfaattia (93 %),
kalsiumia (43 %), molybdeeniä (90 %) ja sinkkiä
(12 %) (Wahlström & Pohjola 1987). Liukenemi-

min ja sen isäntäkiven mineralogiasta. Suomesta louhi-
taan kalkkikiveä, teollisuusmineraaleja (kvartsi,
talkki, apatiitti, maasälvät, wollastoniitti), oksidi-
malmeja (magnetiitti, kromiitti, ilmeniitti) sekä
sulfidimalmeja (kuparikiisu, sinkkivälke, pentlan-
diitti, lyijyhohde, rikkikiisu, magneettikiisu). Si-
vukivet ovat raekooltaan yleensä louhintakarkeut-
ta olevaa tai karkeamurskattua kiviainesta. Rikas-

2.2  Sivutuotteiden sisältämät haitta-aineet

tushiekat puolestaan vastaavat raekooltaan lähinnä
hienorakeisia maalajeja, esim. silttiä. Kaivosteolli-
suuden sivutuotteiden mahdollisesti sisältämiä ym-
päristölle haitallisia raskasmetalleja ovat mm. Cd,
Hg, Pb, Cr, Cu, Ni, Zn ja As (Anon 1987). Sivuki-
viä ja rikastushiekkoja käytetään lähinnä sepeli-
nä ja maan täyttömateriaalina sekä kaivosten lou-
hostilojen täytteenä (Ympäristöministeriö 1985).

Kaikki edellä käsitellyt sivutuotteet sisältävät
vaihtelevia pitoisuuksia raskasmetalleja sekä puo-
limetalleja (ks. edellä). Lisäksi mm. lentotuhkista
ja rikinpoistotuotteista liukenee mm. sulfaatteja ja
klorideja. Raskasmetallien ja puolimetallien koko-
naispitoisuudet eivät yksinään osoita tuotteen hai-
tallisuutta ympäristölle, vaan niiden haitallisuus
riippuu metallien liukoisuudesta tuotteesta sekä
niiden toksikologisista vaikutuksista. Liukoisuu-
teen vaikuttavat mm. metallien esiintymismuoto
tuotteissa, tuotteiden mineralogia, raekoostumus
ja rakenne (Panula-Nikkilä & Äijälä 1986) sekä
tuotteiden sijoitusympäristö (maaperä/kallioperä,
sadeveden pH ja elektrolyyttipitoisuus) ja sen omi-
naisuudet (mm. maalaji, pH, redox-olot, orgaani-
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sen on todettu jatkuvan löyhästi sitoutuneiden yh-
disteiden irtoamisen jälkeen kestävämpien yhdis-
teiden rapautumisella (Panula-Nikkilä & Äijälä
1986, Wahlström & Pohjola 1987). Mäkelä et al.
(1995) ovat arvioineet molybdeenin olevan kriitti-
sin lentotuhkista liukeneva aine.

Lentotuhkien suotovedet ovat yleensä emäksisiä
tai neutraaleja (Wahlström & Panula-Nikkilä 1987).
Niillä on siis suuri puskurikapasiteetti, joka neut-
raloi happaman sadeveden vaikutuksen. Useimmat
kationiset metallit ovat niukkaliukoisia emäksisis-
sä oloissa, joten lentotuhkien emäksisyys vähentää
metallien liukoisuutta niistä (Helenius et al. 1992).
Metallien liukoisuuteen lentotuhkista pH:n ohella
vaikuttavat mm. tuhkan raekoko, potsolaaniset re-
aktiot ja uuttoveden määrä. Raekoon pienentymi-
sen on todettu tehostavan liukoisuutta ja suurem-
man raekoon pitkittävän liukoisuutta (Siitonen
1991). Potsolaaniset reaktiot vaikuttavat liukoi-
suutta vähentävästi (Wahlström et al. 1994), sillä
reaktioiden seurauksena osa metalleista saattaa si-
toutua entistä tehokkaammin reaktioissa muodos-
tuviin yhdisteisiin. Liukoisuutta tehostaa myös
uuttoveden suuri määrä suhteessa kiintoaineeseen
(L/S -suhde). Suurilla L/S -suhteilla on havaittu
kaikkien mahdollisten löyhästi sitoutuneiden alku-
aineiden ja yhdisteiden liukenevan tuhkahiukkas-
ten päältä, mutta pienemmillä L/S -suhteilla liukoi-
suuden on todettu olevan riippuvainen liuoksen
pH:sta (Siitonen 1991).

Liukoisuustestien perusteella rikinpoistotuotteis-
ta liukenee sulfaattia, nitraatteja/nitriittejä, klori-
dia, kalsiumia, natriumia, kaliumia, magnesiumia,
bariumia, arseenia, kadmiumia, kromia, kuparia,
kobolttia, molybdeeniä, nikkeliä, lyijyä, seleeniä,
sinkkiä ja vanadiinia (Ranta et al. 1987, Ranta et al.
1990). Rikinpoistotuotteiden suotovesien metalli-
pitoisuudet ovat kuitenkin yleensä pieniä, ja var-
sinkin haitallisten metallien pitoisuudet ovat nii-
den suotovesissä yleensä pienempiä kuin lentotuh-
kan suotovesissä (Siitonen 1991). Rikinpoistotuot-
teiden suotovesien metallipitoisuudet kasvavat tuot-
teiden sisältämän lentotuhkan osuuden myötä (Ran-
ta et al. 1990). Liukenevien hivenaineiden pitoisuuksia
vähentävät stabilointi (Siitonen 1991) ja sen myötä
potsolaanisten reaktioiden seurauksena tapahtuva
tuotteiden kovettuminen (Ranta et al. 1990). Kriit-
tisimmäksi haitta-aineeksi rikinpoistotuotteiden ja
lentotuhkan seoksissa on määritetty kloridi, sillä sen
liukoisuuteen sideaineilla on vain vähäinen vaikutus
(Mäkelä et al. 1995). Myös muiden tuotteista liukenevi-
en suolojen (sulfaatit, nitraatit/nitriitit) ympäristö-
vaikutuksia on pidetty raskasmetallien vaikutuksia
ongelmallisempina (Ranta et al. 1990). Rikinpois-
totuotteista märkämenetelmän lopputuotteena muo-
dostuvan kipsin suotovedet sisältävät yleensä vä-

hiten haitallisia metalleja (Ranta et al. 1987).
Masuunikuonien liukoisuudesta oli saatavilla

melko vähän tietoa. Mm. Pylkkänen (1995) ja Kilpi
et al. (1984) toteavat masuunikuonien sekä teräs-
kuonien olevan kemiallisesti stabiileja. Tosin Kilpi
et al. (1984) sekä Eerola ja Kankare (1982) ovat
havainneet, että niistä saattaa liueta vähäisiä mää-
riä kalsium- ja sulfaattiyhdisteitä. Rannan et al.
(1990) mukaan masuunimurskeesta ja -pelleteistä
liukenee myös pieniä määriä arseenia, bariumia,
kadmiumia, kromia, kuparia, molybdeeniä, nikke-
liä, lyijyä, seleeniä ja sinkkiä. Niiden lisäksi masuu-
nikuonasta on sekventiaaliuutoissa havaittu liuke-
nevan myös pieniä määriä alumiinia, mangaania ja
vanadiinia. Niiden liukoisuuden todettiin olevan voi-
makkaasti uuttoliuoksen pH:sta riippuvainen (Anttila
1993). Masuunikuonan ohella myös teräskuonasta
liukenee vanadiinia ja mangaania. Liuenneet pitoi-
suudet ovat olleet suurempia kuin masuunikuonal-
la (Anttila 1993). Teräskuonien ja masuunikuoni-
en ohella on liukoisuuskokeita tehty myös ferro-
kromikuonalle (Rantala 1991). Siitä liukeni kokei-
den perusteella vähäisiä määriä kromia ja syanidia.

Ravistelu- ja kolonnitestien perusteella purku-,
betoni- ja ontelolaattamurskeesta liukenee pieniä
pitoisuuksia alumiinia, kadmiumia, kromia, kupa-
ria, sinkkiä, lyijyä ja sulfaattia (Wahlström & Lai-
ne-Ylijoki 1996a). Liuenneista aineista ainoastaan
kromin ja sulfaatin pitoisuudet olivat purkubetoni-
murskeen osalta Wahlströmin ja Laine-Ylijoen
(1996a) mukaan ympäristövaikutusten kannalta
merkittäviä. Ontelolaattamurskeesta liukenevien pi-
toisuuksien todettiin olevan ympäristölle turvalli-
sia. Myös Ruotsissa on tutkittu betonimurskeen
ympäristövaikutuksia suotovesitesteillä. Testien pe-
rusteella betonimurskeen ei ole havaittu aiheutta-
van erityistä ympäristöriskiä (Airola 1996). Tiili-
murskeesta liukenevista haitta-aineista ei tietoa
ollut saatavilla.

Kaivosteollisuuden sivukivien ja rikastushiek-
kojen sisältämien haitta-aineiden liukoisuutta ei
ole juurikaan tutkittu liukoisuustesteillä, mutta nii-
den ympäristövaikutuksista on silti olemassa tietoa
niiden varastointialueilla tehtyjen tutkimusten perus-
teella. Ekono Oy:n (Anon 1987) julkaiseman tutki-
muksen mukaan raskasmetallien liukeneminen on
todennäköisintä sulfidimalmien sivukivistä ja ri-
kastushiekoista. Tämä johtuu siitä, että sulfidit ha-
pettuvat joutuessaan kosketuksiin vapaan hapen
kanssa ja muodostavat kosteissa oloissa rikkihap-
poa. Mikäli ympäristön puskurikapasiteetti ei riitä
neutraloimaan hapon vaikutusta, happamat olot
aiheuttavat metallien liukenemista sivukivistä ja
rikastushiekoista (mm. Sipilä 1994). Niistä liuke-
nevia metalleja ovat mm. Cd, Ni, Co, Pb, Cr, As,
Zn, Fe ja Mn. Sivukivistä ja rikastushiekoista liu-
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kenevat metallit riippuvat malmi- ja sivukiven mi-
neralogiasta.

Muiden kaivosteollisuuden sivutuotteiden hait-
ta-aineista ja niiden liukoisuuksista ei löydetty
aineistoa. Ekono Oy:n (Anon 1987) julkaiseman

2.3  Yhteenveto

Maa- ja tierakenteissa yleisimmin käytettäviä
teollisuuden sivutuotteita ovat lento- ja pohjatuh-
kat, rikinpoistonlopputuotteet, masuunikuonat, te-
räskuonat, betoni- ja ontelolaattamurskeet sekä kai-
vosteollisuuden sivutuotteet. Niiden kemiallinen
koostumus on hyvin moninainen, ja siten myös
niiden sisältämät haitta-aineet ovat sivutuotekoh-
taisia. Sivutuotteiden sisältämät haitta-aineet ovat
pääasiassa raskasmetalleja, mutta osa sivutuotteis-
ta, esimerkiksi lentotuhka ja rikinpoistotuotteet
sisältävät myös suuria pitoisuuksia sulfaatteja ja
klorideja. Orgaanisia haitta-aineita on todettu esiin-
tyvän ainoastaan lentotuhkissa ja betonimurskeis-
sa. Yhdisteiden ja alkuaineiden haitallisuus riip-

puu niiden liukoisuudesta ja toksikologisista vai-
kutuksista. Liukoisuus on puolestaan verrannolli-
nen yhdisteiden esiintymismuotoon, tuotteiden mi-
neralogiaan, raekoostumukseen ja rakenteeseen.
Siihen vaikuttavat myös tuotteiden sijoitusympä-
ristö ja sen ominaisuudet. Sivutuotteiden sisältä-
mien haitta-aineiden liukoisuutta tutkitaan erilai-
silla liukoisuuskokeilla. Kokeiden tulosten perus-
teella keskeisimmiksi sivutuotteiden sisältämiksi
haitta-aineiksi ovat osoittautuneet molybdeeni,
kromi, nikkeli, sinkki, lyijy, kadmium, kupari, va-
nadiini, arseeni ja sulfaatti. Niiden ominaisuuksia,
esiintymistä ja käyttäytymistä maaperässä tarkas-
tellaan kappaleessa 4.

Haitta-aineiden kulkeutumista maaperässä sää-
televät fysikaaliset ja kemialliset prosessit. Proses-
sien tehokkuuteen vaikuttavat haitta-aineiden ke-
miallinen spesiaatio, useat maaperän ominaisuudet
ja ilmastolliset tekijät. Haitta-aineet voivat kulkeu-
tua maaperässä a) liukoisissa muodoissa vapaina
ioneina tai orgaanisina ja epäorgaanisina metalli-
komplekseina b) suspensiossa humukseen tai maa-
hiukkasiin kiinnittyneinä tai c) kaasuina (Yong et
al. 1992). Haitta-aineiden pääasiallinen kuljettaja
maaperässä on vesi (Yong et al. 1992). Siten haitta-
aineiden kulkeutuminen tehostuu, mikäli ne pysy-
vät maaperässä liukoisina (Räisänen 1989b). Maa-
perän ominaisuuksista haitta-aineiden kulkeutu-
miseen vaikuttavat mm. maaperän vedenläpäise-
vyys, kerrosrakenne, kemialliset olot ja koostumus
ja ilmastollisista tekijöistä mm. sademäärä ja läm-
pötila. Haitta-aineiden kulkeutumista vähentävät
sitoutuminen maaperän eri komponentteihin kuten
orgaaniseen ainekseen, savimineraaleihin ja rau-
dan oksihydroksideihin ja hydroksideihin sekä suo-
dattuminen, kertyminen eliöihin, haihtuminen ja
(mikrobiologinen) hajoaminen.

Haitta-aineiden kulkeutumista voi tapahtua maa-
perän kerroksista riippuen vaakasuunnassa ja sa-

3  HAITTA-AINEIDEN KULKEUTUMINEN JA PIDÄTTYMINEN MAAPERÄSSÄ JA
NIIHIN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT

3.1  Haitta-aineiden kulkeutuminen maaperässä

dannan ja haihdunnan suhteesta riippuen sekä ylös-
että alaspäin. Viileässä ja kosteassa ilmastossa
haitta-aineet kulkeutuvat maannosprofiileissa etu-
päässä alaspäin ja kuivassa ja lämpimässä ilmas-
tossa ylöspäin (Kabata-Pendias & Pendias 1992).
Kulkeutumismekanismeja säätelee voimakkaasti
maaperässä olevan veden määrä. Vedellä kyllästy-
neessä vyöhykkeessä vallitsevat erilaiset kuljetus-
mekanismit kuin kyllästymättömässä vyöhykkees-
sä, jossa huokostila on vain osittain vedellä täytty-
nyt (Leppänen 1998). Haitta-aineiden kulkeutu-
mista tapahtuu myös maan pinnalla pintavirtausten
mukana.

3.1.1  Haitta-aineiden kulkeutumismekanismit
ja kulkeutumiseen vaikuttavat tekijät

tutkimuksen perusteella teollisuusmineraalien ja
oksidimalmien sivukivillä ja rikastushiekoilla on
yleensä vähän haitallisia vaikutuksia ympäristölle.
Kalkkikivikaivosten sivutuotteet todettiin ympä-
ristöystävällisimmiksi.

Haitta-aineiden kulkeutumista maaperässä sää-
televiä fysikaalisia ja kemiallisia prosesseja ovat
advektio, dispersio ja  diffuusio, haihtuminen ja
kulkeutuminen metallikomplekseissa tai kiinnitty-
neinä kolloideihin. Advektio, dispersio, diffuusio
ja haihtuminen edustavat lähinnä mekaanista kul-
keutumista. Kompleksien ja kolloidien muodos-
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tukseen liittyvät myös kemialliset reaktiot.

3.1.1.1  Advektio, diffuusio, dispersio ja
haihtuminen

Advektiolla tarkoitetaan liuenneiden tai suspen-
doituneiden aineiden liikkumista veden virtausten
mukana (Tolppanen 1989, Setälä & Assmuth 1990).
Se on tärkeä kulkeutumismekanismi erityisesti hy-
vin vettä johtavissa maakerroksissa (Mackay et al.
1985) kuten hyvin lajittuneissa hiekka- ja sora-
muodostumissa. Kulkeutuvien aineiden määrään
ja kulkeutumisnopeuteen vaikuttavat liikkuvan
veden kokonaismäärä ja virtausnopeus. Kapillaa-
ri- ja vajovesivyöhykkeessä advektiota säätelee
ennen kaikkea sademäärä ja pohjaveden pinnan
alapuolisessa vyöhykkeessä pohjaveden virtaus-
suunta ja -nopeus, jotka riippuvat hydraulisesta
gradientista sekä maaperän rakenteesta, lähinnä
sen vedenjohtavuudesta. Yleissääntönä voidaan
pitää, että haitta-aineiden kulkeutuminen advek-
tiolla on sitä nopeampaa, mitä suurempi on maape-
rän sisältämän veden määrä ja veden virtausnope-
us. Suuri virtausnopeus vähentää valumaveden ja
maaperän komponenttien välisiä reaktioita (Räisä-
nen 1995). Virtausnopeus on maaperässä yleensä
sitä suurempi, mitä jyrkempi on hydraulinen gradi-
entti ja mitä suurempi on maaperän vedenläpäise-
vyys. Advektion nopeuteen vaikuttavat virtausten
ohella myös kuljetettavan aineen viskositeetti ja
ominaispaino sekä kuljettavan nesteen viskositeet-
ti, joka puolestaan on riippuvainen lämpötilasta.

Advektiota selvästi hitaampi ja vähämerkityk-
sellisempi kulkeutumismekanismi erityisesti suu-
ren vedenläpäisevyyden omaavissa maalajeissa on
diffuusio, joka perustuu molekyylien liikkeeseen
ja pyrkimykseen tasoittaa aineiden epätasaista ja-
kaumaa väliaineessa. Diffuusio on tehokkain kul-
keutumismuoto pienihuokoisissa, heikosti lajittu-
neissa tai hienorakeisissa maalajeissa. Tällaisia
ovat mm. hienoainesmoreenit ja savet (Soveri &
Kauranne 1972, Aalto 1985). Diffuusion merkitys
kasvaa huokosten vedelläkyllästyneisyyden myö-
tä, joten se on tehokkaampaa pohjavesivyöhyk-
keessä kuin vajovesivyöhykkeessä. Diffuusiota voi
tapahtua myös jäätyneessä maaperässä (Yong et al.
1992). Diffuusiokerroin on kullekin aineelle ja
väliaineelle ominainen.

Diffuusiosta ja pohjaveden virtausnopeuden
vaihteluista aiheutuvasta mekaanisesta sekoittu-
misesta johtuvaa aineiden kulkeutumista kutsu-
taan dispersioksi (Wierenga 1996). Dispersion no-
peus on suhteessa veden virtausnopeuteen. Diffuu-
siota ja siten myös dispersiota tapahtuu sekä virta-
ussuunnassa että sitä vastaan poikittaisessa suun-
nassa.

Kapillaarivyöhykkeessä merkittävä kulkeutumis-
mekanismi on haihtuminen, jonka tehokkuus riip-
puu maaperän lämpötilasta, kosteudesta ja veden-
läpäisevyydestä. Korkea lämpötila ja suuri maape-
rän kosteusprosentti lisäävät haihtumista, ja toi-
saalta maaperän jäätyminen osittain pysäyttää pro-
sessin. Maaperän ominaisuuksien ohella myös hait-
ta-aineiden fysikaalis-kemialliset ominaisuudet
kuten vesiliukoisuus, höyrynpaine, kiehumispiste,
molekyylipaino ja molekyylien polaarisuus sekä
pitoisuudet huokoskaasussa vaikuttavat haihtumi-
sen tehokkuuteen (Yong et al. 1992, Paatonen 1995).
Haihtuminen on tärkeä kulkeutumismekanismi eri-
tyisesti suuren höyrynpaineen omaavilla alkuai-
neilla ja yhdisteillä, esimerkiksi elohopealla, se-
leenillä, arsenikilla, syanideilla ja orgaanisilla yh-
disteillä (Tolppanen 1989, Yong et al. 1992). Allo-
wayn (1995a) mukaan mikro-organismien synteti-
soima metylaatio tehostaa mm. elohopean, arsee-
nin, seleenin, telluurin, talliumin ja indiumin haih-
tumista. Metylaation kautta tapahtuva haihtumi-
nen on näiden alkuaineiden tärkein poistumisme-
kanismi maaperästä. Yleisesti ottaen haihtuminen
voi toisaalta vähentää toisten haitta-aineiden pitoi-
suuksia maaperässä, mutta toisaalta maaveden haih-
tuessa se voi myös lisätä joidenkin haitta-aineiden
pitoisuuksia ja aiheuttaa jopa saostumista.

3.1.1.2  Kulkeutuminen komplekseissa ja
kiinnittyneenä kolloideihin

Edellä esitettyjen fysikaalisten kulkeutumisme-
kanismien ohella haitta-aineiden kulkeutumiseen
vaikuttavat myös haitta-aineiden kemialliset muu-
tokset. Haitta-aineet voivat muodostaa vesiliukois-
ten maaperän yhdisteiden kanssa orgaanisia tai
epäorgaanisia komplekseja ja kelaatteja tai sitou-
tua kolloideihin. Nämä muutokset vähentävät hait-
ta-aineiden adsorptiota kiinteisiin partikkeleihin ja
edistävät siten niiden kulkeutumista.

a) Kulkeutuminen epäorgaanisissa ja
orgaanisissa komplekseissa

Kompleksinmuodostuksessa haitta-aineet kiin-
nittyvät vesiliukoisten orgaanisten tai epäorgaa-
nisten aineiden pinnalla oleviin funktionaalisiin
ryhmiin eli ligandeihin (Yong et al. 1992). Kun
haitta-aineet muodostavat rengasrakenteisen komp-
leksin monihampaisen, useamman kuin yhden funk-
tionaalisen ryhmän sisältävän orgaanisen mole-
kyylin kanssa, puhutaan kelaateista (Rose et al.
1979, Yong et al. 1992, Schulin et al. 1995). Komp-
leksinmuodostus on erityisesti metalli-ioneilla
merkittävä kulkeutumismuoto. Komplekseista or-
ganometallikompleksit ja kelaatit ovat pysyväm-
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piä kuin epäorgaanisten yhdisteiden ja metalli-
ionien muodostamat kompleksit (Harmsen 1977,
Plant & Raiswell 1983, Yong et al. 1992).

Haitta-aineet voivat muodostaa joko sisäkehän
tai ulkokehän komplekseja reaktiivisten ryhmien
kanssa. Sisäkehän komplekseissa funktionaalisen
ryhmän ja kompleksoituvan ionin tai molekyylin
välillä ei ole väliaineen molekyylejä, mutta ulko-
kehän komplekseissa vähintään yksi väliaineen
molekyyli on asettunut niiden väliin (Kuva 1).
Sisäkehän kompleksit ovat pysyvämpiä kuin ulko-
kehän kompleksit, sillä ulkokehän komplekseissa
funktionaalisen ryhmän ja ionin tai molekyylin
väliset sidokset ovat yleensä elektrostaattisia, mut-
ta sisäkehän kompleksien sidokset ovat luonteel-
taan kovalenttisia (Alloway 1995a).

Haitta-aineiden kanssa komplekseja voivat muo-
dostaa reaktiivisia ryhmiä sisältävät humusaineet
kuten humiini, humushapot, fulvohapot ja muu
orgaaninen aines, esim. polysakkaridit, proteiinit,
peptidit, aminohapot, sekä epäorgaaniset ionit, mm.
kloridi-, fosfaatti ja karbonaatti-ionit. Komplek-
sinmuodostukseen osallistuvia orgaanisen ainek-
sen sisältämiä funktionaalisia ryhmiä ovat esim.
karboksyyliryhmät (-COOH), fenoliset ja alkoho-

liset hydroksyyli (-OH) -ryhmät,  metoksiryhmät
(-OCH

3
), aminoryhmät (-NH

2
), amiiniryhmät (=N)

sekä rikkihydryyli (-SH) ja ketoryhmät (-C=O),
joista reaktiivisimpia ovat karboksyyliryhmät ja
fenoliset OH -ryhmät (Yong et al. 1992, Schulin et
al. 1995, Hartikainen 1996). Niiden ja haitta-ainei-
den välille muodostuva sidos on luonteeltaan koor-
dinaatio-kovalenttisidos (Yong et al. 1992), joka
on varsin pysyvä sidostyyppi.

Orgaaninen aines muodostaa metallien kanssa
pääasiassa sisäkehän komplekseja (Schulin et al.
1995). Orgaanisten kompleksien muodostus on sitä
tehokkaampaa, mitä enemmän funktionaalisia ryh-
miä orgaaninen aines sisältää (Schulin et al. 1995).
Esimerkiksi fulvohapot sisältävät humusyhdisteis-
tä runsaimmin reaktiivisia karboksyyliryhmiä (Tau-
lukko 1) (Schnitzer 1978, Hartikainen 1996), joten
ne ovat erityisen tehokkaita kompleksinmuodosta-
jia. Orgaanisten kompleksien pysyvyyteen vaikut-
tavat sidoksen muodostavien atomien kemiallinen
luonne ja lukumäärä, kelaattien renkaiden luku-
määrä ja atomien määrä, metalli-ionien kemialli-
nen luonne, haitta-aineiden ja ligandien pitoisuu-
det liuoksessa, pH, hapetus-pelkistysolot, ionivah-
vuudet sekä maaperän mikrobitoiminta (Harmsen

Kuva 1. Ulko- ja sisäkehän kompleksinmuodostus. a) Kaaviokuva liuenneesta kationista, johon on tiukasti sisäkehälle ja heikosti ulkokehälle
sitoutunut vesimolekyylejä; b) heikko, ulkokehän kompleksi, jossa sidos on elektrostaattinen;  c) voimakas, sisäkehän kompleksi, jossa sidos
on kemiallinen (Rose et al. 1979).
Fig. 1. The formation of outer and inner shell complexes. a) Schematic diagram of dissolved cation with strongly bonded inner shell and
weakly bonded outer shell of water molecules; b) weak outer shell complex (non-specific adsorption) with an electrostatic bond; c) strong
inner shell complex (specific adsorption) with a chemical bond (Rose et al. 1979).
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Taulukko 1. Funktionaalisten ryhmien määrät maannoksen humus-
ja fulvohapoissa (meq/g) (Schnitzer 1978).
Table 1. Amounts of functional groups in soil humic and fulvic
acids (meq/g) (Schnitzer 1978).

Funktionaaliset ryhmät – Humushappo – Fulvohappo –
Functional Groups Humic acid Fulvic acid

Happamat ryhmät yhteensä – 5,6–8,9 6,4–14,2
Total of acid groups
Karboksyyli COOH – 1,5–5,7 5,2–11,2
Carboxyl groups
Fenolinen OH – 2,1–5,7 0,3–5,7
Phenol groups
Alkoholinen OH – 0,2–4,9 2,6–9,5
Alcohol groups
Kinoni / keto C=O – 0,1-5,6 0,3-3,1
Quinone / ketol groups
Metoksi OCH

3
 – 0,3-0,8 0,3-1,2

Methoxy groups

1977, Schulin et al. 1995). Kaikkein pysyvimpiä
organometallikomplekseja ovat kelaatit (Rose et
al. 1979, Yong et al. 1992). Niiden stabiilisuus
laskee seuraavassa järjestyksessä: Cu > Fe = Al >
Mn = Co > Zn (Alloway 1995a). Muutkin orgaani-
set kompleksit ovat suhteellisen pysyviä, mutta
esim. mikrobitoiminnan vaikutuksesta ne voivat
hajota, jolloin niihin sitoutuneet haitta-aineet va-
pautuvat takaisin liuokseen (Harmsen 1977).

Epäorgaanisia komplekseja haitta-aineiden kans-
sa muodostavat mm. fosfaatti- (PO

3
4-), karbonaatti-

(CO
3

2-), sulfidi- (S2-), sulfaatti- (SO
4

2-), syanidi-
(CN-), hydroksidi- (OH-) ja kloridi-ionit (Cl-) (Yong
et al. 1992). Kompleksien muodostumiseen ja py-
syvyyteen vaikuttavat komplekseja muodostavien
yhdisteiden luonne, reaktiivisuus ja määrä maape-
rässä, pH sekä hapetus-pelkistysolot (Schulin et al.
1995). Vaikka myös epäorgaaniset kompleksit li-
säävät joidenkin haitta-aineiden liikkuvuutta, voi-
vat ne silti toisaalta vähentää esim. useimpien ras-
kasmetallien käyttökelpoisuutta kasveille ja siten
myös niiden haitallisuutta eliöille. Komplekseja
muodostavat ionit muodostavat raskasmetallien
kanssa liukenemattomia suoloja, jotka eivät ole
enää kasvien käytettävissä (Schulin et al. 1995).
Esimerkiksi kadmiumin, kuparin ja nikkelin liikku-
vuus kasvaa merkittävästi kloridi-ioniin komplek-
soitumisen myötä (Bourg 1988), mutta mm. kad-
miumkloridikompleksien haitallisuus on pienempi
kuin pelkällä kadmiumionilla. Tämä johtuu kad-
miumkloridikompleksin kadmiumkationia pienem-
mästä affiniteetista solun seinämiin (Schulin et al.
1995).

Koordinaatiokemialla on sekä orgaanisten että
epäorgaanisten kompleksien muodostumiseen kes-
keinen merkitys. Tietyt kationit kompleksoituvat
herkemmin tiettyihin ligandeihin kuten beryllium-
(Be2+), kromi- (Cr3+) ja koboltti-ionit (Co3+) fos-
faatti-, karbonaatti-, nitraatti-ionien ja orgaanisten
amiinien kanssa; elohopea- (Hg2+), hopea- (Ag+) ja

talliumionit (Tl+) jodi-, syanidi- , rikki, fosfori- ja
arseenikompleksien kanssa sekä nikkeli- (Ni2+),
koboltti- (Co2+), kupari- (Cu2+), sinkki- (Zn2+), kad-
mium- (Cd2+), lyijy- (Pb2+) ja tinaionit (Sn2+) komp-
leksoituvat kloridi-, bromidi- ja nitriitti-ionien kans-
sa (Kabata-Pendias & Pendias 1992). Kompleksoi-
tumiseen ja sen pysyvyyteen vaikuttaa myös katio-
nien ionipotentiaali: pienen ionikoon ja suuren
varauksen eli suuren varaustiheyden, omaavat ka-
tionit kuten esim. +2 ja +3 -varauksella esiintyvät
siirtymämetallit, muodostavat pysyviä komplekse-
ja. Suuret alkalimetallit, esim. kalium (K+), ovat
puolestaan huonoja kompleksinmuodostajia (Plant
& Raiswell 1983). Alkalimetallien kompleksin-
muodostusta vähentää pienen varaustiheyden ohella
myös se, että niillä ei ole siirtymämetallien tapaan
käytettävissä kompleksinmuodostukseen d-kuorella
olevia vapaita elektroneja.

Kationien ionikoon ja varauksen ohella myös
haitta-aineita sitovien komponenttien eli sorbent-
tien molekyylikoko ja varaus vaikuttavat komplek-
sien pysyvyyteen. Haitta-aineet pidättyvät pysy-
vämmin pienimolekyylisiin ioneihin kuten fluori-
deihin ja hydroksideihin, jotka ovat tiiviimmän
pakkautumisen vuoksi kestävämpiä kuin suurimo-
lekyyliset ionit kuten nitraatit ja perkloraatit. Toi-
saalta myös isomman varauksen omaavat ionit,
esim. fosfaatit ja karbonaatit, sitovat kationeja ja
siten haitta-aineita, tiukemmin ja ovat myös hei-
kommin liukenevia kuin yksittäisen varauksen
omaavat ionit, kuten nitraatit ja perkloraatit (Yong
et al. 1992).

Kompleksinmuodostusta ja haitta-aineiden kul-
keutumista niiden mukana suosivat olot, joissa
komplekseja muodostavien yhdisteiden määrä ja
dissosioituneiden funktionaalisten ryhmien osuus
on suuri ja suodattumisen ja saostumisen vaikutus
vähäinen. Yhdisteiden määrä riippuu alueen maa-
ja kallioperän ominaisuuksista, maankäyttömuo-
doista sekä sadeveden koostumuksesta. Esimer-
kiksi rannikkoseutujen maavedessä esiintyy run-
saasti epäorgaanisia komplekseja muodostavia klo-
ridi- ja sulfaatti-ioneja (Lahermo et al. 1990) ja
metsämaiden pintaosien humusaineissa runsaasti
metallien kanssa tehokkaasti komplekseja muo-
dostavia fulvohappoja (Hartikainen 1996). Orgaa-
nisten kompleksinmuodostajien funktionaalisten
ryhmien dissosioitumisaste puolestaan kasvaa maa-
perän pH:n nousun myötä, jolloin organometalli-
komplekseista tulee pysyvämpiä (Yong et al. 1992,
Schulin et al. 1995). Sekä epäorgaanisten että or-
gaanisten kompleksien liikkuvuuteen vuorostaan
vaikuttavat maaperän vedenläpäisevyys ja veden
määrä. Kompleksien kulkeutuminen on tehokkain-
ta suurihuokoisissa, hyvin vettäläpäisevissä mais-
sa, joissa suodattuminen on vähäistä ja veden vir-
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taus runsasta.
Kompleksinmuodostus lisää yleensä haitta-ai-

neiden liikkuvuutta maaperässä. Se voi tehostaa
liikkuvuutta myös mobilisoimalla liukenematto-
miin mineraaleihin kiinnittyneitä metalleja ja näin
edistää metallien huuhtoutumista maahiukkasista
(Schulin et al. 1995, Hartikainen 1996). Erityisesti
pysyvillä, liukoisilla kelaattikomplekseilla on voi-
makas taipumus kompensoida positiivisia varauk-
sia (Schulin et al. 1995). Toisaalta kompleksin-
muodostus voi myös vähentää haitta-aineiden kul-
keutumista, jos itse kompeksinmuodostaja adsor-
poituu, saostuu tai flokkuloituu liian suuriksi ka-
saumiksi, tai jos ligandina toimii liukenematon
orgaaninen aines kuten humiinit (Schulin et al.
1995).

b) Kulkeutuminen kiinnittyneinä kolloideihin

Kompleksin muodostuksen ohella haitta-aineet

Carthy & Zachara 1989). Haitta-aineet kiinnittyvät
kolloideihin aluksi adsorptiolla, jolloin ne voivat
huuhtoutua herkästi kolloidien pinnoilta pois, mut-
ta ajan myötä ne voivat siirtyä kolloidien hilaraken-
teisiin tai niiden ympärille voi kiinnittyä kiinteää
ainetta ja kiinnittyminen tiukentuu (Jenne 1977).
Haitta-aineiden kiinnittymistä kolloideihin säätele-
vät mm. maaperän happamuus, haitta-aineiden ke-
miallinen esiintymismuoto ja hapetus-pelkistyolot.
Näitä tekijöitä käsitellään tarkemmin pidättymis-
mekanismien yhteydessä (kappale 3.2.1.1). Kol-
loidit voivat vastaavasti kuten kompleksitkin myös
estää haitta-aineiden kulkeutumisen esim. kiinnit-
tymällä mineraalirakeiden pinnoille ohueksi kal-
voksi tai muodostamalla suuria kasaumia, jotka
eivät pääse kulkeutumaan maarakeiden väleistä (Jen-
ne 1977, Rose et al. 1979).

Haitta-aineiden kiinnittyminen kolloideihin ja si-
ten myös niiden kulkeutuminen kolloideihin kiin-
nittyneinä riippuu kolloidien määrästä maaperässä,
maaperän happamuudesta ja redox-oloista sekä
maaperän vedenläpäisevyydestä ja veden määrästä.
Esimerkiksi raskasmetallien kiinnittyminen kolloi-
deihin ja siten myös kulkeutuminen kolloideissa
vähenee maaperän happamoitumisen myötä, sillä
useat kolloidiset yhdisteet eivät pysty sitomaan
happamissa oloissa positiivisesti varautuneita ka-
tioneja (kts. kappale 3.2.1.1.). Haitta-aineet kul-
keutuvat kolloideihin kiinnittyneinä tehokkaimmin
hyvin vettä johtavassa maaperässä.

3.2  Haitta-aineiden pidättyminen maaperään

Maaperään kulkeutuvat haitta-aineet voivat pi-
dättyä maaperään kiinnittymällä kiinteiden, liuke-
nemattomien orgaanisten tai epäorgaanisten ai-
neiden pinnoille tai rakenteisiin sekä muodosta-
malla saostumia niiden kanssa. Pidättymiseen vai-
kuttavat toisaalta maaperän ominaisuudet kuten
esimerkiksi orgaanisen aineksen ja hienoaineksen
määrä, mineraalikoostumus, ioninvaihtokapasi-
teetti sekä partikkelien ominaispinta-ala ja pinnan
ominaisuudet ja toisaalta kemialliset olosuhteet
kuten pH ja redox–olot (mm. Rybicka & Jêdr-
zejczyk 1995). Maaperän ominaisuuksien ohella
pidättymiseen vaikuttavat myös haitta-aineiden
kemialliset esiintymismuodot ja ominaisuudet.

Pidättymisen tehokkuus riippuu muodostuvien
sidosten lujuudesta sekä vallitsevien olosuhteiden
pysyvyydestä. Heikoimmin haitta-aineet pidätty-
vät maaperään adsorpoitumalla elektrostaattisilla
voimilla, esim. kationinvaihtopaikkoihin, jolloin
haitta-aineet ovat vielä kasvien käytettävissä. Py-
syvimpiä sidoksia muodostuu saostumisreaktiois-

sa. Olosuhteiden muutokset, esim. maaperän hap-
pamoituminen, hydrologiset muutokset tai maan-
käyttömuodon muutokset, muuttavat maaperän pH-
arvoa, hapetus-pelkistysoloja tai maaperän koostu-
musta ja siten myös maaperän sidontakapasiteettia.
Mikäli maaperän sidontakapasiteetti pienenee näi-
den muutosten seurauksena, saattavat haitta-aineet
vapautua takaisin liukoisempaan ja kasveille käyt-
tökelpoisempaan muotoon (mm. Stigliani 1993).
Esimerkiksi ilmastonmuutos kohti kuivempia ja läm-
pimämpiä oloja lisää raskasmetallien vapautumista
orgaanisen aineksen nopeamman hajoamisen vuok-
si (Wilson  & Bell 1996). Toisaalta maaperän sidon-
takapasiteetti on myös vakio-oloissa rajallinen ja
voi saavuttaa kyllästysrajan pitkäaikaisen tai kas-
vaneen kuormituksen vuoksi, jolloin haitta-aineet
eivät enää sitoudu maaperään, vaan kulkeutuvat
virtausten mukana pinta- ja pohjavesiin (Harmsen
1977, Stigliani 1995, Schulin et al. 1995).

voivat kulkeutua maaperässä kemiallisesti kiin-
nittyneenä kolloideihin eli hienojakoisiin suspen-
siossa oleviin aineisiin, joiden halkaisija on 10 -
10 000 Å ja joilla on suuri ominaispinta-ala. Ylei-
simpiä kolloideina esiintyviä yhdisteitä ovat rau-
dan ja mangaanin oksidit ja hydroksidit, orgaani-
nen aines, savimineraalit sekä pii (Rose et al.
1979). Kolloidit edistävät erityisesti huonosti ve-
sifaasiin liukenevien ja helposti kiinteään väliai-
neeseen kiinnittyvien aineiden liikkuvuutta (Mc-
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3.2.1  Haitta-aineiden pidättymismekanismit
ja pidättymiseen vaikuttavat tekijät

Sorptiolla tarkoitetaan usein kaikkia niitä meka-
nismeja, joilla aineet pidättyvät nesteestä kiintei-
siin aineisiin (Yong et al. 1992), eli adsorptiota,
kationinvaihtoa, kompleksinmuodostusta, absorp-
tiota ja kerasaostumista. Adsorptiossa molekyylit
tai hiukkaset kiinnittyvät kaasu- tai nestefaasista
toisen aineen pintaan joko fysikaalisesti elektros-
taattisilla ja van der Waalsin vetovoimilla tai kemi-
allisesti ioni-, kovalentti- tai koordinaatiosidoksil-
la (Harmsen 1977, Bourg 1988, Yong et al. 1992).
Kun kiinnittyminen tapahtuu elektrostaattisilla voi-
milla, puhutaan epäspesifisestä adsorptiosta (non-
specific adsorption) ja vastaavasti kemiallisten si-
dosten ollessa kyseessä spesifisestä adsorptiosta
(specific adsorption). Myös kationivaihtoreakti-
oissa ja kompleksinmuodostuksessa on kyse ad-
sorptiosta. Absorptiossa kiinnittyminen puolestaan
tapahtuu toisen aineen pinnan sijasta sen rakentee-
seen. Kerasaostumisessa kiinnittyminen voi tapah-
tua joko pinnalle tai rakenteeseen. Saostumisessa
kiinnittyminen tapahtuu rakenteeseen.

Haitta-aineiden pidättyminen on absorptiolla ja
kerasaostumisella pysyvämpää kuin adsorptiolla
(Schulin et al. 1995, Räisänen 1989b) ja toisaalta
kemiallisella adsorptiolla pysyvämpää kuin fysi-
kaalisella adsorptiolla johtuen vahvemmista sidos-
tyypeistä (Yong et al. 1992). Sorptio hidastaa tai
estää kokonaan haitta-aineiden kulkeutumisen poh-
javeteen ja vähentää haitta-aineiden biosaatavuut-
ta ja sitä kautta niiden haitallisuutta. Seuraavassa
käsitellään aluksi sorptiota ja sitten tarkemmin
kationinvaihtomekanismia sekä kerasaostumista ja
saostumista.

3.2.1.1 Sorptio

Haitta-aineiden sorptiota tapahtuu maaperässä
sekä orgaanisiin että epäorgaanisiin aineisiin. Epä-
orgaanisista aineista haitta-aineita pidättävät par-
haiten savimineraalit sekä raudan, alumiinin ja
mangaanin (oksi)hydroksidit (mm. Tolppanen
1989). Orgaanisesta aineksesta tehokkaimpia hait-
ta-aineiden sitojia ovat runsaasti negatiivisesti va-
rautuneita funktionaalisia ryhmiä sisältävät yhdis-
teet kuten fulvohapot ja humiini. Epäorgaaninen
aines sitoo tehokkaimmin epäorgaanisia haitta-ai-
neita, esimerkiksi raskasmetalleja, arsenaattia ja
syanidia, ja vastaavasti orgaaninen aines orgaani-
sia haitta-aineita. Orgaaninen aines sitoo kuitenkin
hyvin myös raskasmetalleja (Leppänen 1998). Maa-
perän sorptiokapasiteettia säätelevät maaperän pH,
redox-olot ja kosteus, maaperän koostumus, vapai-
den sorptiopaikkojen määrä ja reaktiivisuus, sor-
bentin ominaisuudet sekä kilpailevien kationien tai
yhdisteiden määrä ja kemialliset ominaisuudet.

a) Maaperän happamuuden ja hapetus
pelkistysolojen vaikutus sorptioon

Maaperän happamuus säätelee voimakkaasti
maaperän sorptiota (Bourg 1988, Salomons 1995,
Chuan et al. 1996) vaikuttamalla mm. haitta-ainei-
den ja niitä sitovien yhdisteiden kemiallisiin omi-
naisuuksiin sekä mikrobitoiminnan aktiivisuuteen.
Useimmat raskasmetallit, mm. kadmium, koboltti,
kromi, kupari, sinkki, nikkeli ja lyijy pidättyvät
maaperään parhaiten neutraaleissa tai emäksisissä
oloissa, ja muuttuvat liukoiseen muotoon pH:n
laskiessa (Kabata-Pendias & Pendias 1992, Allo-

Kuva 2. Kaaviokuva Mn- ja Fe-oksidien pintavarauksista pH:n funktiona (Rose et al. 1979).
Fig. 2. Schematic diagram of surface charge on Mn- and Fe-oxides as a function of pH (Rose et al.
1979).
surface charge=pintavaraus; ZPC (zero point of charge) = varauksen nollapiste
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way 1995a, Wilson & Bell 1996). Kuitenkin esi-
merkiksi molybdeeni esiintyessään molybdaattina
käyttäytyy toisinpäin: se muuttuu liukoisempaan
muotoon pH:n kasvaessa (Kabata-Pendias 1993,
Alloway 1995a).

Maaperän happamuusasteen vaikutus raskasme-
tallien erilaiseen pidättymiseen johtuu mm. siitä,
että esim. raudan, mangaanin ja alumiinin oksidi-
en, savimineraalikiteiden reunojen murtopintojen
SiOH-, AlOH- ja AlOH

2
- ryhmien sekä orgaanisten

yhdisteiden pintavaraukset ovat pH:sta riippuvai-
sia (Rose et al. 1979, Yong et al. 1992, Alloway
1995a, Hartikainen 1996). Niiden pintavaraukset
ovat negatiivisia neutraaleissa tai emäksisissä olo-
suhteissa, mutta muuttuvat positiivisiksi happa-
missa oloissa ns. varauksen nollapisteen (zero point
of charge, ZPC) alapuolella (Kuva 2) (Rose et al.
1979, Bourg 1988, Yong et al. 1992). Varauksen
nollapisteellä tarkoitetaan arvoa, jossa yhdisteen
pinnalle kemiallisesti sitoutuneiden positiivisten
ja negatiivisten ionien varaukset kompensoivat toi-
sensa (Yong et al. 1992). Nollapiste on ominainen
eri yhdisteille riippuen siitä, kuinka helposti kun-
kin dissosioituvat ryhmät (H+, OH-, O2+) irtoavat.
Varauksen nollapiste on seoksille erilainen kuin
puhtaille yhdisteille (Alloway 1995a).

Varauksen nollapiste on esimerkiksi rautaoksi-
deille pH -arvoilla 7-10 (mm. götiitti ~pH 9, Bar-
row 1977), alumiinioksideille pH -arvoilla 8-9,4
(mm. gibsiitti ~pH 9, Barrow 1977) ja mangaani-
oksideille pH -arvoilla 1,5-4,6 (Alloway 1995a).
Orgaanisen aineksen varauksen nollapiste esiintyy
alhaisessa pH:ssa (pH 1,4-1,7 yli 50 % humukses-
ta) (Gjessing 1976, Rose et al. 1979), joten nor-
maaleissa maaperäoloissa orgaaninen aines on
yleensä negatiivisesti varautunutta samoin kuin
mangaanioksiditkin. Sen sijaan rauta- ja alumiini-
oksidit ovat yleensä happamissa ja neutraaleissa
oloissa positiivisesti varautuneita eivätkä siten pysty
pidättämään positiivisesti varautuneita raskasme-
talleja kuten lyijyä (Pb2+), kadmiumia (Cd2+) ja
kuparia (Cu2+), mutta sitovat tehokkaasti negatiivi-
sesti varautuneita ioneja, esimerkiksi molybdaattia
(Mo

4
2-) ja arsenaattia (AsO

4
3-). Kuvassa 2 on esitetty

kaaviokuva mangaanin ja raudan oksidien pintava-
rausten muuttumisesta pH:n myötä. Noin pH 7:ssä
mangaanioksidien dissosioituminen on voimakas-
ta, ja ne ovat negatiivisesti varautuneita. Negatiivi-
sen varauksen määrä pienenee maaperän happa-
muuden eli vetyionikonsentraation kasvaessa, ja
hyvin happamissa oloissa vetyioneja (H+) kiinnit-
tyy oksidien pintaan jo runsaammin kuin OH- ione-
ja, ja varaus muuttuu positiiviseksi (Rose et al.
1979).

Herbert (1996) on tutkimuksessaan todennut,
että mm. rautasaostumien varauksen nollapistettä

voi happamissa oloissa nostaa humus- ja fulvohap-
pojen adsorpoituminen saostumien pinnoille, jol-
loin niiden kyky pidättää positiivisesti varautunei-
ta haitta-aineita kasvaa. Osalla savimineraaleista
ja muista alumiinisilikaateista on pH:sta riippuma-
ton negatiivinen pintavaraus (Harmsen 1977), jo-
ten niiden merkitys positiivisesti varautuneiden
haitta-aineiden pidättäjinä on happamassa maape-
rässä suurempi kuin esimerkiksi hydroksidien.

Redox-olojen eli hapetus-pelkistysolojen vaiku-
tus sorptiokapasiteettiin perustuu pH:n lailla hait-
ta-aineiden ja niitä sitovien yhdisteiden kemiallis-
ten ominaisuuksien muutoksiin sekä orgaanisten
haitta-aineiden osalta mikrobitoiminnan aktiivi-
suuteen. Redox-olot vaikuttavat mm. monien ras-
kasmetallien, esim. raudan, mangaanin ja kromin,
hapetusasteeseen (Hekstra 1995) ja sitä kautta nii-
den varaukseen. Suuremmalla valenssilla esiinty-
vät ionit sitoutuvat herkemmin ja tehokkaammin
kuin pienemmän varauksen omaavat ionit (Allo-
way 1992). Pelkistävissä oloissa ioneilla on alhai-
semmat varaukset kuin hapettavissa oloissa, mikä
lisää niiden liukoisuutta ja vähentää sitoutumista.
Pelkistävissä oloissa myös mm. raudan, alumiinin
ja mangaanin (oksi)hydroksidisaostumat liukene-
vat, mikä pienentää maaperän sorptiokapasiteettia.
Esimerkiksi lyijyn, kadmiumin ja sinkin on todettu
vapautuvan pelkistävissä oloissa rauta-mangaani
oksihydroksidien liukenemisen myötä (Chuan et
al. 1996). Oksihydroksidien liukeneminen onkin
Chuan et al. (1996) mukaan pelkistävissä oloissa
tärkein metallien vapautumiseen liittyvä tekijä.
Pelkistävissä oloissa sorptiopaikkojen määrää ja
haitta-aineiden vapautumista maaveteen vähentä-
vät kuitenkin mm. sulfidisaostumien muodostumi-
nen ja orgaanisen aineksen hidas hajoaminen.

Maaperässä vallitsevat pelkistävät olot pohjave-
sivyöhykkeessä ja vettä läpäisemättömien kerros-
ten alapuolella. Maaperän vettyminen ja siitä joh-
tuva kosteusprosentin kasvu voivat myös vähentää
vapaan hapen osuutta ja pienentää siten redox-
potentiaalia. Kationien pidättymistä maaperän kom-
ponentteihin vähentää myös maaperän sisältämän
veden suuri määrä, sillä vesi (OH- ja H+ -ionit)
kilpailee tehokkaasti kationien kanssa sorptiopai-
koista ja estää näin kationeja kiinnittymästä kysei-
siin paikkoihin (Yong et al. 1992). Vastaavasti
maaperän kosteuden kasvu vähentää myös orgaa-
nisten haitta-aineiden pidättymistä (Paatonen 1995).
Sen sijaan lämpötilan nousu voi jopa kaksin- tai
kolminkertaistaa haitta-aineiden sorption (Yong et
al. 1992).

b) Maaperän koostumuksen vaikutus sorptioon

Maaperän kemiallisten ominaisuuksien ohella
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haitta-aineiden sorptiota säätelee myös maaperän
koostumus, erityisesti haitta-aineita sitovien yh-
disteiden eli sorbenttien määrät. Keskeisiä sor-
bentteja ovat orgaaninen aines, oksidit (hydrous,
amorphous) ja savimineraalit (Kabata-Pendias &
Pendias 1992). Sorptiokapasiteetti on sitä suurem-
pi, mitä enemmän kyseisiä yhdisteitä maaperä si-
sältää. Esimerkiksi orgaanisten haitta-aineiden pi-
dättyminen on tehokkainta, kun maaperä sisältää
runsaasti orgaanista hiiltä (Mackay et al. 1985). Eri
yhdisteillä on kuitenkin erilainen sidontakapasi-
teetti, johon vaikuttavat mm. niiden ominaispinta-
ala ja reaktiivisuus (Assmuth et al. 1990). Siten
myös näiden yhdisteiden määräsuhteet vaikuttavat
maaperän sorptiokapasiteettiin.

Amorfisilla oksideilla ja oksihydroksideilla on
suurin ominaispinta-ala (Rose et al. 1979). Myös
humus ja savimineraalit ovat ominaispinta-alal-
taan suuria, joten myös niiden haitta-aineiden pi-
dätyskyky on merkittävä. Humuksella ominaispin-
ta-ala on suoraan verrannollinen humiinin määrään
ja savimineraaleilla hiukkaskokoon sekä paisuva-
hilaisten mineraalien osuuteen (Hartikainen 1996).
Savimineraalien sorptiokyky pienenee siten seu-
raavasti: montmorilloniitti > illiitti > kaoliniitti
(Yong et al. 1992). Karkearakeisilla maalajeilla
kuten hiekalla ja soralla, joilla on pieni ominaispin-
ta-ala, on myös pieni sidontakapasiteetti.

Savimineraalien pidättämiskykyä lisäävät Fe-,
Mn- ja Al- hydroksidien sekä humuskolloidien
peitot niiden pinnoilla (Allowayn 1995a). Vastaa-
vat peitot lisäävät myös muiden mineraalien, esim.
kvartsin, pidättämiskykyä. Rahner et al. (1993)
ovat tutkineet kvartsirakeiden pinnalla olevien rau-
tahydroksidipeittojen vaikutusta raskasmetallien pi-
dättymiseen ja todenneet, että ne tehostavat mm.
kromin ja koboltin pidättymistä kvartsipitoiseen
hiekkamaahan. Ominaispinta-alan ja oksidipeitto-

jen ohella pidättämiskykyyn vaikuttavat myös dis-
sosioituneiden funktionaalisten ryhmien ja katken-
neiden sidosten määrät. Orgaanisen aineksen sorp-
tiokapasiteetti ilmoitetaankin yleensä negatiivisesti
varautuneiden funktionaalisten ryhmien määränä
(Schulin et al. 1995).

Sorbenteilla on erilainen affiniteetti eri haitta-
aineisiin. Esimerkiksi orgaaninen aines sitoo tiu-
kasti kromia (Cr3+), rautaa (Fe3+), lyijyä (Pb2+) ja
elohopeaa (Hg2+), kohtalaisesti kadmiumia (Cd2+),
nikkeliä (Ni2+) ja kobolttia (Co2+) ja ainoastaan
heikosti mangaania (Mn2+) ja sinkkiä (Zn2+). Savi-
mineraalit puolestaan sitovat tiukasti rautaa (Fe3+),
suhteellisen kevyesti kadmiumia, kobolttia ja nik-
keliä ja muita raskasmetalleja melko heikosti. Ai-
noastaan oksidit muodostavat pysyviä sidoksia kaik-
kien metallien kanssa ja sitovat niitä suhteellisen
tiukasti ja erityisesti kromia, elohopeaa ja lyijyä
erittäin tiukasti (Kabata-Pendias & Pendias 1992).
Siten raskasmetallien pidättymisjärjestys vaihte-
lee maaperän koostumuksen myötä (Taulukko 2).
Esimerkiksi illiittisessä karbonaatteja ja orgaanis-
ta ainesta sisältävässä maaperässä raskasmetallien
pidättymisjärjestys on erilainen kuin puhtaassa
montmorilloniittisessa maaperässä ja mangaani-
oksideja sisältävässä maaperässä erilainen kuin
humusvaltaisessa maaperässä (Rose et al. 1979,
Yong et al. 1992). Raskasmetallien pidättymisjär-
jestykseen vaikuttavat maaperän koostumuksen
ohella myös maaperän pH ja raskasmetallien omi-
naisuudet (Harmsen 1977, Evans 1989, Yong et al.
1992).

c) Haitta-aineiden ominaisuuksien vaikutus
sorptioon

Haitta-aineiden ominaisuuksista sorptioon vai-
kuttavat mm. ionisäde, hapettumisaste, polarisaa-

Taulukko 2. Raskasmetallien pidättymisjärjestykset eri sorbenteille.
Table 2. Heavy metal sorption sequences for various sorbents.

Sorbentti /Olosuhde Pidättymisjärjestys Kirjallisuusviite
Sorbent/Condition Retention order Literature reference

Illiittinen, karbonaatteja ja orgaanista ainesta Pb > Cu >> Zn ~Cd Yong et al. 1992
sisältävä maaperä – Soil containing illite,
carbonates and organic matter
Montmorilloniitti – Montmorillonite (pH >3) Pb > Cu > Zn > Cd Yong et al. 1992
Montmorilloniitti – Montmorillonite (pH = 3) Pb > Cd > Zn > Cu Yong et al. 1992
Mn -oksidit – Manganese oxides Cu > Co > Mn > Zn > Ni Rose et al. 1979

> Ba > Sr > Ca > Mg
Amorfiset rautaoksidit – Amorphous iron oxides Pb > Cu > Zn > Ni > Cd Rose et al. 1979

> Co > Sr > Mg
Humusaineet – Humic substances Cu > Ni  > Co  > Pb = Rose et al. 1979

Ca > Zn > Mn > Mg
pH = 4,7 Hg = Fe = Pb = Al = Cr > Cd > Ni Evans 1989

 = Zn > Co > Mn
pH = 5,8 Hg = Fe = Pb = Al = Cr = Cu > Cd Evans 1989

> Zn > Ni > Co > Mn
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tiokyky, ionisaatiopotentiaali, elektroniaffiniteet-
ti, elektronegatiivisuus, hydrolyysivakio ja kyky
muodostaa koordinaatiosidoksia (Harmsen 1977).
Nämä ominaisuudet säätelevät haitta-aineiden kes-
kinäistä kilpailua sorptiopaikoista (Yong et al.
1992). Esimerkiksi korkeahkon valenssin tai mo-
nimutkaisen elektronirakenteen omaavat kationit
kuten siirtymäryhmän metallit, pidättyvät muita
alkuaineita helpommin ja voimakkaammin vapai-
siin sorptiopaikkoihin (Rose et al. 1979, Alloway
1992). Yleissääntönä voidaan pitää, että kahden-
arvoiset ionit pidättyvät tiukemmin kuin yhdenar-
voiset ionit ja metalleista siirtymämetallit pidätty-
vät kaikista tiukimmin (Rose et al. 1979). Samoista
paikoista kilpailevat sorptio-ominaisuuksiltaan voi-
makkaammat haitta-aineet lisäävät muiden haitta-
aineiden liukoisuutta (Harmsen 1977, Bourg 1988).
Orgaanisten haitta-aineiden sorptioon vaikuttavat
lisäksi niiden hydrofobisuus, n-oktanoli/vesi-ja-
kaantuminen ja vesiliukoisuus (Mackay et al. 1985,
Hänninen 1993).

3.2.1.2 Kationinvaihto

Kationinvaihto on adsorption erikoismuoto, jos-
sa maanesteessä tai –kaasuissa olevat kationit syr-
jäyttävät negatiivisten maaperähiukkasten pinnoille
kiinnittyneet kationit, jolloin nesteen tai kaasun
ionikoostumus muuttuu, mutta ionien kokonais-
määrä pysyy samana. Ioninvaihto voi myös tapah-
tua negatiivisesti varautuneiden anionien kesken,
jolloin puhutaan anioninvaihdosta. Vaihtuvia anio-
neja ovat mm. kloridi- (Cl-), nitriitti- (NO

3
-), klo-

raatti (ClO
4

-) sekä sulfaattianionit (SO
4

2-) (Yong et
al. 1992). Kationinvaihtopintoina toimivat etupääs-
sä negatiivisen pintavarauksen omaavat savimine-
raalit, humus sekä vähäisessä määrin piihappo ja
raudan sekä alumiinin hydratoituneet oksidit (Har-
tikainen 1996). Kationit kiinnittyvät niiden pin-
noille elektrostaattisilla voimilla (Plant & Raiswell
1983, Kabata-Pendias 1993), joiden voimakkuus
riippuu kiinnityspinnan ominaisuuksista ja muo-

doista sekä ionin valenssista, ionisäteestä ja hydra-
toituneesta säteestä (Yong et al. 1992, Alloway
1992, Plant & Raiswell 1983). Kationinvaihdossa
on siis kyse epäspesifisestä adsorptiosta.

Suurivalenssisilla, pienen hydratoituneen säteen
omaavilla ioneilla, esimerkiksi useimmilla raskas-
metalleilla, on suurin korvausvoima (Yong et al.
1992, Alloway 1992, Plant & Raiswell 1983). Hel-
poimmin syrjäytettäviä kationeja ovat puolestaan
alkali- ja maa-alkalimetallit sekä ammoniumionit
(Assmuth et al. 1990), joilla on pieni varaus ja suuri
hydratoitunut säde. Samalla varauksella esiinty-
vistä ioneista suuremman ionisäteen omaava on
korvausvoimaltaan suurempi. Happamassa maa-
perässä vallitsevia vaihtuvia kationeja ovat alumii-
ni- ja vetyionit (Yong et al. 1992). Alloway (1992)
on esittänyt vaihtuville kationeille seuraavanlaisen
korvautumisjärjestyksen helpoimmin korvautuvas-
ta vaikeimmin korvautuvaan:

Li+ = Na+ = K+ = NH
4

+ < Rb+ < Cs+ < Mg2+ < Ca2+

< Sr2+ = Ba2+ < La3+ = H+ < (Al3+) < Th4+.

Taulukko 3. Joidenkin savimineraalien ja usein esiintyvien
maannosten kationinvaihtokapasiteetti (Rose et al. 1979).
Table 3. Cation exchange capacity of some clay minerals and
common soil types (Rose et al. 1979).

Mineraalit ja maannokset Kationinvaihtokapasiteeti
Minerals and soil types Cation exchange capacity

(meq/100g)

Kaoliniitti – Kaolinite 3-15
Montmorilloniitti – Montmorillonite 80-150
Illiitti – Illite 10-40
Kloriitti – Chlorite 10-40
Vermikuliitti – Vermiculite 100-150
Maaperän orgaaninen aines – Soil organic matter 150-500
Podsolimaannos (USA) – Podzols (USA) 5-25
Mustamulta (SNTL) – Chernozem (USSR) 30-60

Maaperän kationinvaihtokapasiteetti vaihtelee
3-500 meq/100g (Taulukko 3.) (Rose et al. 1979)
riippuen kationinvaihtopintoina toimivien kompo-
nenttien pitoisuuksista ja reaktiokykyisen pinnan
alasta, varausten laadusta ja määrästä sekä katken-
neiden sidosten määrästä (Hartikainen 1996). Suu-
rin kationinvaihtokapasiteetti on orgaanisella ai-
neksella, montmorilloniitilla ja vermikuliitilla (Rose
et al. 1979). Maaperän happamuus säätelee katio-
ninvaihtopintoina toimivien yhdisteiden varauk-
sia. Kuten edellä on esitetty, on mm. alumiinin ja
raudan (oksi)hydroksideilla sekä humuksella pH:sta
riippuvainen pintavaraus, joka on happamissa olois-
sa positiivinen. Näin ollen happamissa oloissa maa-
perän anioninvaihtokapasiteetti saattaa olla suu-
rempi kuin kationinvaihtokapasiteetti. Plantin ja
Raiswellin (1983) mukaan happamammissa olois-
sa maaperän kationinvaihtokapasiteettia pienentää
positiivisten pintavarausten ohella myös se, että
kationinvaihtopaikat ovat täyttyneet vetyioneilla
(H+), joiden korvausvoima on suuri. Maaperän ka-
tioninvaihtokapasiteetti siis kasvaa maaperän hap-
pamuuden pienentyessä sekä saveksen ja humuk-
sen pitoisuuden kasvaessa (Hartikainen 1996).

Maaperän kationinvaihtokapasiteettia lisää sa-
vimineraalien rapautuminen silikaattikerrosten vä-
lien aukeamisen vuoksi (Hartikainen 1996). Toi-
saalta kun savimineraalit rapautuvat ääripistee-
seensä, esim. montmorilloniitti kaoliniitiksi, katio-
ninvaihtokapasiteetti kuitenkin pienenee (Tauluk-
ko 3) (Alloway 1995a). Kaoliniitilla kationinvaih-
tokapasiteetti on suurimmaksi osaksi katkennei-
den sidosten ansiota, mutta montmorilloniitilla ja
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3.3 Yhteenveto

Taulukko 4. Raskasmetallien kerasaostuminen eri maaperän komponentteihin.
Table 4. Coprecipitation of heavy metals with different soil components.

Yhdiste Sposito (1983) Alloway (1995) Herbert (1996)
Compound

Rautaoksidit – Ni, Cu, Zn, Mo, Mn, V Co, Cr, Cu, Mn, Mo, Ni, V, Zn
Iron oxides
Rautaoksihydroksidit – Al, Cu, Ni, Ti, Zn
Iron oxyhydroxides
Mangaanioksidit – Fe, Co, Ni, Zn, Pb Co, Cr, Cu, Mn, Mo, Ni, V, Zn
Manganese oxides
Kalsiumkarbonaatit – Mn, Fe, Co, Cd, V
Calcium carbonates
Savimineraalit – Fe, Mn, Ni, Co, Cr, Zn,
Clay minerals Cu, Pb, V, Ti

vermikuliitilla se perustuu adsorptioon silikaatti-
kerrosten väleihin (Rose et al. 1979, Yong et al.
1992). Orgaanisen aineksen kationinvaihtokyky
on riippuvainen funktionaalisten ryhmien määräs-
tä (Yong et al. 1992). Suurimolekyylisillä orgaani-
silla yhdisteillä on suurempi kationinvaihtokapasi-
teetti kuin pienimolekyylisillä yhdisteillä johtuen
suuremmista fenolisten ja karboksyyliryhmien
osuuksista (Schulin et al. 1995).

Kationinvaihtomekanismilla maaperään adsor-
poituneet haitta-aineet edustavat biosaatavaa frak-
tiota eli ovat kasveille käyttökelpoisessa muodos-
sa, mutta eivät silti huuhtoudu kovin helposti maa-
hiukkasten pinnoilta (Thornton 1995, Hartikainen
1996). Ne voivat pidättyä kationinvaihtopaikoilta
maaperähiukkasiin pysyvämmin esim. oksidien
uudelleen kiteytyessä, diffuusiolla kidehilaan ja
koordinoivien vesimolekyylien häviöissä (Rose et
al. 1979).

3.2.1.3 Kerasaostuminen ja saostuminen

Saostumista tapahtuu, kun liuenneiden aineiden
konsentraatio ylittää liukoisuuden rajan nesteessä
(Yong et al. 1992). Haitta-aineet voivat kerasaos-
tua adsorptiolla muiden samanaikaisesti saostuvi-
en yhdisteiden kuten raudan, mangaanin ja alumii-
nin oksidien, oksihydroksidien tai hydroksidien,
karbonaattien, sulfidien ja savimineraalien pin-
noille (Sposito 1983) tai isomorfisella korvautumi-
sella niiden rakenteisiin (Herbert 1996). Lisäksi
haitta-aineet voivat muodostaa saostumia omina
yhdisteinään. Esimerkiksi metallit pidättyvät tiu-
kemmin saostumisreaktiolla kuin muilla sorptiore-

aktioilla, ja ovat näin ollen eliöille käyttökelvotto-
massa muodossa (Imeson 1995, Thornton 1995).

Saostumista säätelevät pH, redox-olot ja lämpö-
tila sekä huokosveden liukoisten aineiden pitoi-
suus sekä ionien ominaisuudet (Yong et al. 1992).
Lämpötilan nousu yleensä vähentää saostumista.
Hapettavissa tai lievästi pelkistävissä ja neutraa-
leissa tai emäksisissä oloissa raskasmetallit ke-
rasaostuvat oksidien, hydroksidien tai karbonaat-
tien saostuessa (Bourg & Loch 1995). Harmsenin
(1977) mukaan esimerkiksi vedellä kyllästetyn
maan kuivatus saattaa johtaa raskasmetallien ke-
rasaostumiseen rauta- ja mangaanioksidien kans-
sa. Pelkistävissä ja happamissa oloissa oksidi-,
hydroksidi- ja karbonaattisaostumat liukenevat ja
raskasmetallit vapautuvat (Alloway 1995a). Siten
esimerkiksi maaperän happamoituminen lisää me-
tallien liukenemista. Pelkistävissä oloissa, pE < -2,0,
metallit saostuvat metallisulfideina, esim. FeS

2
,

HgS, CdS, CuS, MnS ja ZnS (Alloway 1995a), tai
kerasaostuvat sulfidien kanssa. Esimerkiksi mo-
lybdeeni, vanadiini, kupari, nikkeli, sinkki, kad-
mium, lyijy ja koboltti kerasaostuvat rautasulfidi-
en kanssa (Kabata-Pendias & Pendias 1992). Ha-
pettomissa oloissa sulfidit sitovat metalleja paljon
tehokkaammin kuin adsorptioreaktiot (Salomons
1995). Sulfidisaostumat ovat kuitenkin epästabii-
leja ja liukenevat hapekkaissa oloissa (Bourg 1988).
Reaktiossa muodostuu rikkihappoa, joka lisää ras-
kasmetallien liukenemista ja liikkuvuutta (Yong et
al. 1992). Taulukossa 4 on esitetty Spositon (1983),
Allowayn (1995a) ja Herbertin (1996) tuloksia eri
metallien kerasaostumista eri yhdisteiden kanssa.

Haitta-aineiden kulkeutumista maaperässä sää-
televiä tekijöitä ovat advektio, dispersio, diffuusio,
haihtuminen sekä kulkeutuminen komplekseissa
tai kolloideissa. Niihin vaikuttavat ennen kaikkea
maaperän sisältämän veden määrä, maaperän ra-

kenne, lämpötila sekä komplekseja ja kolloideja
muodostavien komponenttien määrä maaperässä.
Niiden pohjalta haitta-aineiden kulkeutuminen on
nopeinta hyvin vettä läpäisevissä maissa kuten
sora- ja hiekkamaissa, joissa veden virtaus on no-
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4 KESKEISIMPIEN SIVUTUOTTEIDEN SISÄLTÄMIEN HAITTA-AINEIDEN
OMINAISUUDET, ESIINTYMINEN JA PIDÄTTYMINEN MAAPERÄÄN

4.1  Epäorgaaniset haitta-aineet

peata ja reaktiot maaperän komponenttien kanssa
vähäisiä. Vastaavasti kulkeutuminen on maaperäs-
sä hitainta huonosti vettä läpäisevissä maissa, esi-
merkiksi savikoilla, joissa kulkeutuminen tapah-
tuu pääasiassa pintavaluntana tai diffuusiolla. Toi-
saalta myös pintavalunta voi olla merkittävä kul-
keutumismuoto. Haitta-aineiden kulkeutuminen voi
hidastua tai täysin estyä, mikäli ne pidättyvät maa-
perään. Parhaiten maaperän komponenteista hait-
ta-aineita pidättävät kiinteät, suuren ominaispinta-
alan omaavat yhdisteet ja mineraalit kuten orgaani-
nen aines, etenkin humiini, savimineraalit sekä
raudan, mangaanin ja alumiinin oksidit ja hydrok-
sidit. Liukoiset epäorgaaniset ja orgaaniset yhdis-
teet sitä vastoin nopeuttavat haitta-aineiden kul-
keutumista muodostamalla liukoisia komplekseja
niiden kanssa. Haitta-aineiden pidättyminen on si-
ten tehokkainta vettä jossain määrin läpäisevissä
maissa, jotka sisältävät runsaasti kiinteitä savimi-
neraaleja, orgaanista ainesta tai raudan, alumiinin
ja mangaanin yhdisteitä.

Haitta-aineiden pidättyminen edellä mainittui-
hin komponentteihin riippuu kuitenkin sekä haitta-
aineesta ja sen ominaisuuksista, esimerkiksi kemi-
allisesta esiintymismuodosta että maaperän kemi-
allisista oloista kuten happamuudesta ja hapetus-
pelkistysoloista. Useimmat kationisena esiintyvät
haitta-aineet pidättyvät maaperään tehokkaimmin
emäksisissä ja hapettavissa oloissa, jolloin niitä
sitovat parhaiten raudan ja alumiinin yhdisteet sekä
savimineraalit. Vastaavasti anionisessa muodossa
olevat haitta-aineet pidättyvät maaperään tehok-
kaimmin happamissa ja hapettavissa oloissa. Hait-
ta-aineet voivat pidättyä maaperään myös saostu-
misreaktioiden kautta. Esimerkiksi useimmat me-
talliset haitta-aineet muodostavat rikin läsnäolles-
sa, pelkistävissä oloissa sulfidisaostumia. Maan-
käyttömuodon muutos tai kasvanut haitta-ainekuor-
mitus voivat pienentää maaperän kykyä sitoa hait-
ta-aineita, jolloin ne vapautuvat takaisin liukoiseen
muotoon ja kulkeutuvat pohja- tai pintavesiin.

Kappaleen 2.2 perusteella teollisuuden sivutuot-
teissa usein esiintyviä ja herkästi liukenevia epäor-
gaanisia haitta-aineita ovat arseeni, kadmium, kro-
mi, kupari, molybdeeni, nikkeli, lyijy, sinkki sekä
vanadiini. Niiden käyttäytyminen ja haitallisuus
maaperässä riippuvat niiden esiintymismuodoista
sekä maaperän olosuhteista. Seuraavissa kappa-
leissa tarkastellaan kunkin haitta-aineen osalta nii-
den esiintymistä ja pitoisuuksia kallio- ja maape-
rässä, keskeisimpiä niiden pidättymiseen vaikutta-
via tekijöitä sekä niiden haitallisuutta. Kadmiumia
ja molybdeeniä lukuun ottamatta jokaisesta ras-
kasmetallista sekä arseenista esitetään kartat, jois-
sa kuvataan kunkin alkuaineen osalta moreenin
hienoaineksen kuningasvesiuuttoiset pitoisuudet,
jotka ylittävät SAMASE -raportin (Jeltsch & Pyy
1994) mukaiset maaperän monikäyttöä osoittavat
ohjearvot. Kartat on koonnut erikoistutkija Timo
Tarvainen ja niiden aineisto pohjautuu Geologian
tutkimuskeskuksen vuosina 1982-1994 toteutta-
man alueellisen geokemiallisen kartoituksen tu-
loksiin (Salminen & Lampio 1995). Raskasmetal-
leista poiketen arseenin kohdalla on käytetty ver-
tailussa SAMASE -raportin mukaista maaperän
saastuneisuutta kuvaavaa raja-arvoa johtuen ar-
seenin analyysimenetelmän heikommasta luotetta-
vuudesta (T. Tarvainen, suullinen tiedonanto).

4.1.1 Arseeni (As)

Arseeni on kalkofiilinen eli rikkiin sitoutuva
puolimetalli, joka esiintyy luonnossa hapetuslu-
vuilla -3, 0, +3 ja +5 (Kabata-Pendias & Pendias
1992). Se rikastuu magmadifferentaatiossa etupääs-
sä myöhäismagmaattisiin kiteytymiin ja esiintyy
siten kallioperässä pegmatiittisissa, hydrotermisis-
sä ja pneumatolyyttisissä muodostumissa (Sahama
1947). Yleisin arseenimineraali ja arseenimalmi on
arseenikiisu (FeAsS), jota esiintyy erityisesti sulfi-
dimineralisaatioiden yhteydessä (Sahama 1947,
O‘Neill 1995). Muita arseenimineraaleja ovat mm.
pegmatiittien yhteydessä esiintyvä löllingiitti
(FeAs

2
) sekä auripigmentti (As

2
S

3
). Niiden ohella

arseeni voi esiintyä myös metallisena mm. juoni-
malmeissa (Sahama 1947). Arseenia on myös pie-
niä määriä rikki-, magneetti- ja kuparikiisussa, sink-
kivälkkeessä ja lyijyhohteessa sekä rautaoksideis-
sa (mm. Rose et al. 1979, Lahermo et al. 1996).
Kivilajeista arseenia sisältävät runsaimmin musta-
liuskeet, savisyntyiset ja vulkaanisperäiset liuskeet
(Koljonen et al. 1992, Kabata-Pendias & Pendias
1992). Suomen kallioperässä merkittäviä arseeni-
pitoisuuksia liittyy mm. svekofennisten liuskeiden
yhteydessä esiintyviin sinkki-, kupari- ja lyijymal-
meihin ja -mineralisaatioihin (Papunen 1986, Kol-
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Kuva 3. Moreenin hienoaineksen arseenipitoisuudet (aq. reg.), jotka
ylittävät SAMASE-raportin (Jeltsch & Pyy 1994) mukaisen maape-
rän saastuneisuutta kuvaavan raja-arvon.
Fig. 3. Arsenic levels (aq.reg.) in fine fraction of till exceeding the
SAMASE report (Jeltsch & Pyy 1994) limit for contaminated soil (limit
value).

jonen 1992a).
Arseeni esiintyy maaperässä alkuaineena, arse-

nideina, oksideina, arsenaatteina ja arseniitteina
(Koljonen et al. 1992). Maaperä sisältää arseenia
noin 5 mg/kg. Suomen moreenien hienoaineksessa
arseenia on keskimäärin 3,4 mg/kg (Koljonen
1992b). Suurimmat arseenipitoisuudet moreenissa
ovat rapakivialueilla sekä vulkaanisten ja sedi-
menttisyntyisten kivilajien alueilla, erityisesti Ete-
lä- ja Lounais-Suomen vulkaanissedimenttisessä
vyöhykkeessä, ja pienimmät arkeeisten gneissien
ja granitoidien alueilla (Koljonen 1992b, Koljonen
et al. 1992). Maaperän saastuneisuutta kuvaava
raja-arvo on arseenille 50 mg/kg (Jeltsch & Pyy
1994). Raja-arvo ylittyy moreenin hienoainekses-
sa mm. Pohjois-Suomen granuliittialueella sekä Etelä-
Suomen vulkaanissedimenttisessä vyöhykkeessä
(Kuva 3). Arseenin osalta vertailu on tehty muista
alkuaineista poiketen raja-arvoon. Arseenille on ehdo-
tettu uudeksi raja-arvoksi 60 mg/kg (Assmuth 1997).

Arseenin sitoutumista maaperään säätelevät pH,

hapetus-pelkistysolot, raudan ja alumiinin oksidi-
en sekä hydroksidien, saven sekä orgaanisen ai-
neksen määrä. Tärkeimmät sitoutumiseen vaikut-
tavat tekijät ovat maaperän sisältämien oksidien
määrä ja hapetus-pelkistysolot. Arseenilla on voi-
makas taipumus sitoutua saviin, hydroksideihin ja
orgaaniseen ainekseen (Kabata-Pendias & Pendias
1992), joten arseenin sitoutuminen maaperään on
sitä tehokkaampaa, mitä enemmän maaperä sisäl-
tää näitä komponentteja. Hienorakeiset maalajit
sisältävät siten yleensä runsaammin arseenia kuin
karkearakeiset maalajit (O’Neill 1995). Edellä
mainittuihin komponentteihin sitoutuvan arseenin
määrään vaikuttavat kuitenkin myös arseenin ha-
pettumisaste ja esiintymismuoto, maaperän happa-
muus sekä kilpailevien ionien määrä.

Arseeni esiintyy hapettavissa oloissa hapetuslu-
vulla +5 ja pelkistävissä (sekä happamissa) oloissa
hapetusluvuilla +3 ja 0 (Kabata-Pendias & Pendias
1992). Arseeni ei yleensä esiinny kationisena, vaan
muodostaa kompleksisia anioneja tai esiintyy pel-
kistyneenä puolimetallina. Näiden anionien si-
toutuminen maaperään on tehokkainta happamissa
oloissa, jolloin raudan ja alumiinin oksihydroksidit
sekä savimineraalit ovat positiivisesti varautuneita.

Arseenin anioniseen esiintymismuotoon vaikut-
tavat ensisijaisesti hapetus-pelkistysolot. Hapetta-
vissa oloissa arseeni (V) muodostaa maavedessä
liukoisia ortoarseenihapon (H

3
AsO

4
) anioneja eli

arsenaatteja (H
2
AsO

4
-, HAsO

4
2- ja AsO

4
3-), ja lie-

västi pelkistävissä oloissa arseeni (III) on helppoliukoi-
sena arseenihapokkeena (H

3
AsO

3
) tai dissosioituneena

arseniittina (H
2
AsO

3
-, HAsO

3
2- ja AsO

3
3-). Arse-

naattien ja arseniittien dissosioitumisaste riippuu
ympäristön happamuudesta. Arsenaatit pidättyvät
maaperään (ja raudan ja alumiinin hydroksideihin)
herkemmin ja happamammissa oloissa kuin arse-
niitit. Arseniittien pienemmän affiniteetin ohella
sitoutumista vähentää pelkistävissä oloissa oksi-
hydroksidien liukenemisesta johtuva maaperän si-
dontakapasiteetin pieneneminen. Voimakkaasti
hapettomissa oloissa arseeni esiintyy arsenidi-anio-
neina (As3-) ja muodostaa rikin läsnäollessa vai-
kealiukoisia arseenisulfidimineraaleja (O’Neill
1995). Pelkistävissä ja happamissa oloissa voi osa
arseenista kuitenkin mikrobitoiminnan vaikutuk-
sesta (esim. bakteerit, hiivat ja levät) metyloitua tai
alkyloitua ja näin pysyä liukoisessa muodossa (Ka-
bata-Pendias & Pendias 1992).

Arseenin ja sen yhdisteiden kanssa sitoutumis-
paikoista kilpailevat fosfori ja sen eri muodot.
Fosforin eri muodot ovat kooltaan pienempiä ja
varaukseltaan suurempia kuin vastaavat arseenin
esiintymismuodot, joten esim. fosfaatit sitoutuvat
tiukemmin ja herkemmin kuin arsenaatit tai arse-
niitit (O’Neill 1995). Kilpailun vaikutus arseenin
sitoutumiseen on merkittävämpää karkearakeisim-
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missa maalajeissa, esim. hiekkamaissa, kuin hie-
norakeisissa maalajeissa (siltti- ja savirikkaissa
maissa). Hienorakeisissa maalajeissa on runsaasti
vapaita sitoutumispaikkoja, ja arseenin ja fosforin
sitoutumissuhteeseen vaikuttaa kilpailua voimak-
kaammin kasvien ravinteidenotto. Karkearakeisis-
sa maalajeissa sitoutumispaikkoja on puolestaan
vähän, jolloin sitoutumistaipumuksiltaan voimak-
kaammat fosfaattiionit varaavat vapaat sitoutumis-
paikat tai saattavat syrjäyttää aiemmin sitoutuneet
arsenaatti-ionit maaveteen (O’Neill 1995).

Arseeni ei ole eliöille tarpeellinen hivenravinne.
Sen merkitystä kasveille ei tunneta. Arseenia on
käytetty vuosisatoja toisaalta lääkeaineena mm.
leukemiaan ja toisaalta myrkkynä (Anon 1981).
Useiden arseenin yhdisteiden onkin todettu olevan
myrkyllisiä ja myös karsinogeenisia (Anon 1981,
Anon 1994b). Toisin kuin monet raskasmetallit,
esimerkiksi kadmium ja elohopea, arseeni ei rikas-
tu elimistöön, vaan suurin osa siitä poistuu elimis-
töstä esim. virtsan mukana (Anon 1981). Arseenin
myrkyllisyys riippuu sen hapetusasteesta, esiinty-
mismuodosta ja pitoisuudesta. Poiketen useista ras-
kasmetalleista on arseenin pelkistyneempi, kol-
menarvoinen muoto selvästi haitallisempi kuin ha-
pettunut, viidenarvoinen muoto (Anon 1981). Si-
ten myös arseniitit ovat eliöille haitallisempia kuin
arsenaatit. Lisäksi, vastaavasti kuin monilla ras-
kasmetalleilla, liukoisessa muodossa olevat arsee-
niyhdisteet ovat haitallisempia kuin sitoutuneessa
muodossa olevat. Maaperän sisältämät kokonais-
pitoisuudet eivät siten suoraan osoita arseenin hai-
tallisuutta. Vaikka karkearakeiset maalajit sisältä-
vät pienempiä pitoisuuksia arseenia kuin hienora-
keiset maalajit, on niissä oleva arseeni adsorptio-
paikkojen puuttuessa heikommin sitoutunutta ja
siten helpommin kasvien käytettävissä ja haitalli-
sempaa kuin hienorakeisissa maalajeissa. Arsee-
nin haitallisuuteen vaikuttaa myös yhdisteen tyyp-
pi: epäorgaanisten arseeniyhdisteiden on todettu
olevan haitallisempia kuin suurin osa arseenin or-
gaanisista yhdisteistä (O’Neill 1995).

Arseenin terveysperusteinen enimmäismäärä ta-
lousvedessä on 10 µg/l (Anon 1994a), sillä talous-
veden suuri arseenipitoisuus voi aiheuttaa mm.
ihosyöpää (Anon 1994b, Backman et al. 1994).
Pohjavesissä on arseenia keskimäärin 0,05-1,5 µg/l
(Lahermo et al. 1996). Pitoisuudet vaihtelevat kui-
tenkin paljon riippuen maa- ja kallioperän ominai-
suuksista. Suomen pohjavesistä on kallioporakai-
voista määritetty jopa yli 1000 µg/l:n pitoisuuksia
(Backman et al. 1994). Talousveden laatuvaati-
muksen ylittäviä pitoisuuksia esiintyy pohjavesis-
sämme erityisesti sellaisilla alueilla, joissa kallio-
perän arseenipitoisuudet ovat suuria, esim. emäk-
sisten syväkivien ja vulkaniittien alueilla (mm.
Tampereen liuskejakso). Pitoisuudet ovat näillä

alueilla selvästi suurempia kalliopohjavedessä kuin
maaperän pohjavedessä (Backman et al. 1994).

Suurin osa maaperän arseenista on peräisin ar-
seenipitoisista mineraaleista (Lahermo et al. 1996),
mutta arseenia joutuu myös ilmakehään ja sitä
kautta myös maaperään, tulivuorten purkauksissa
sekä maaperästä haihtuvina arseeniyhdisteinä (Sa-
hama 1947, Kabata-Pendias & Pendias 1992). Ant-
ropogeenisista lähteistä arseenia kulkeutuu maa-
perään mm. fossiilisten polttoaineiden poltosta,
kupari-, nikkeli- ja lyijymalmikaivoksista ja -sula-
toilta, puunkyllästyslaitoksilta, maalipigmenteistä
sekä fosforilannoitteista ja kasvi- ja hyönteismyr-
kyistä (Rose et al. 1979, Kabata-Pendias & Pendias
1992, Lahermo et al. 1995, O‘Neill 1996). Sivu-
tuotteista pieniä määriä arseenia sisältävät tuhkat,
rikinpoistotuotteet, kuonat ja rikastushiekat (Anon
1987, Ranta et al. 1987, Wahlström & Panula-
Nikkilä 1987, Garidis 1991, Häkkinen & Ruoho-
mäki 1992).

4.1.2 Kadmium (Cd)

Kadmium on kalkofiilinen eli rikkiin helposti
sitoutuva alkuaine, joka esiintyy luonnossa hape-
tusluvulla +2. Se muistuttaa kemiallisilta ominai-
suuksiltaan hyvin paljon sinkkiä, jota se voi korva-
ta mineraaleissa ja orgaanisissa yhdisteissä (Saha-
ma 1947). Siten kadmiumia esiintyy erityisesti
sinkkivälkkeen ja muiden sinkkimineraalien hi-
loissa (Sahama 1947, Siivola 1986). Sinkin tavoin
kadmium kerääntyy varhaismagmaattiseen sulfi-
disulaan, josta se kiteytyy vasta myöhäisessä vai-
heessa ja rikastuu hydrotermisiin muodostumiin.
Tunnetuin luonnosta tavattava kadmiummineraali
on greenockiitti (CdS), jota esiintyy sinkkivälk-
keen yhteydessä (Sahama 1947). Muita luonnossa
esiintyviä kadmiummineraaleja ovat mm. kadmo-
seliitti (CdSe), monteponiitti (CdO) ja otaviitti
(CdCO

3
) (Sahama 1947, Mukherjee 1989). Kad-

miummineraalit ovat kuitenkin luonnossa suhteel-
lisen harvinaisia, ja useimmiten kadmium esiintyy-
kin kallioperässä lyijy- ja sinkkimalmien (mm.
lyijyhohteen ja sinkkivälkkeen), mustaliuskeiden
tai fosforiittien yhteydessä muiden mineraalien hi-
loissa (Alloway 1995b). Suomen kallioperässä kad-
miumpitoisuudet ovat yleisesti erittäin alhaisia (La-
hermo 1990). Suurimmat pitoisuudet liittyvät Laa-
tokka-Perämerivyöhykkeen vulkaanisperäisten ki-
vilajien sinkkimalmeihin (Papunen 1986).

Maaperässä kadmium kulkeutuu maaveden mu-
kana lähinnä kahdenarvoisena kationina, mutta voi
myös muodostaa komplekseja epäorgaanisten io-
nien (Cl-, HCO

3
-, SO

4
2-, OH-) tai orgaanisten ligan-

dien kanssa (Kabata-Pendias & Pendias 1992, Al-
loway 1995b). Lisäksi se esiintyy maaperässä
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mineraalien kidehiloissa sekä sitoutuneena mm.
orgaaniseen ainekseen, raudan oksideihin sekä sa-
viin. Maaperän kadmiumpitoisuus on normaalisti
noin 0,1-0,5 mg/kg, mutta voi sulfidirikkailla alueil-
la olla jopa 11 mg/kg (Alloway 1995b). Suomen
maaperän pintaosissa sekä viljelymaissa on (ku-
ningasvesiuuttoista) kadmiumia keskimäärin 0,11-
0,38 mg/kg (Soveri 1977, Sippola & Mäkelä-Kurt-
to 1986). Moreeneissa pitoisuus on hiukan suurem-
pi ollen keskimäärin hieman alle 1 mg/kg (Laher-
mo 1990, Lahermo & Juntunen 1990). Korkeim-
mat luontaiset pitoisuudet Suomen maaperässä ta-
vataan Länsi-Suomen rannikkoalueen happamilla
sulfaattimailla sekä mustaliuskeiden ja sinkkimal-
mien (esim. Pyhäsalmi) yhteydessä. Antropogee-
nista kuormitusta on puolestaan havaittavissa mm.
Kokkolan sinkkitehtaan ja Harjavallan metallisu-
laton läheisyydessä sekä teollistuneilla alueilla mm.
Helsingissä, Imatralla ja Espoossa (Mukherjee
1989, Louekari et al. 1991). Saastuneiden maiden
raja-arvo on kadmiumille 10 mg/kg, ja ohjearvo
0,5 mg/kg (Jeltcsh & Pyy 1994).

Kadmiumin sitoutumiseen maaperään vaikutta-
vat pH, orgaaninen aines ja oksihydroksidit, maa-
vedessä olevien ligandien määrä (Alloway 1995b,
Rose et al. 1979) sekä hapetus-pelkistysolot ja
kilpailu muiden metalli-ionien kanssa (Kabata-Pen-
dias & Pendias 1992). Tehokkaimmin kadmiumia
sitovat maaperässä rautaoksidit ja seuraavaksi te-
hokkaimmin orgaaniset yhdisteet ja savet (Kabata-
Pendias & Pendias 1992). Kadmiumin sitoutumi-
nen rauta- ja alumiinisaostumiin vähenee maape-
rän happamoitumisen myötä. Tähän vaikuttavat
toisaalta adsorbentteina toimivien rauta- ja alumii-
nisaostumien varauksen muuttuminen happamam-
missa oloissa positiiviseksi ja toisaalta vety-ioni-
konsentraation kasvu ja vetyionin kadmiumia te-
hokkaampi sitoutuminen. Kadmium on liikkuvin,
kun maaperän pH on 4,5-5,5 ja lähes liikkumaton
emäksisissä oloissa, etenkin jos pH on yli 7,5
(Kabata-Pendias & Pendias 1992). Emäksisissä
oloissa kadmium saostuu karbonaatteina (esim.
CdCO

3
) karbonaattien läsnä ollessa ja mahdolli-

sesti myös fosfaatteina (Cd
3
(PO

4
)

2
) (Kabata-Pen-

dias & Pendias 1992). Sitoutuminen karbonaattei-
hin vähentää kadmiumin biosaatavuutta (Alloway
1995b). Olojen muuttuessa happamammiksi kar-
bonaattisaostumat voivat liueta, jolloin kadmium
vapautuu takaisin liukoiseen muotoon.

Kadmiumin liikkuvuutta maaperässä lisää sen
kompleksoituminen liuoksessa oleviin epäorgaani-
siin ja orgaanisiin ligandeihin. Esimerkiksi Cl- io-
nin kanssa kadmium muodostaa hyvin pysyviä
komplekseja. Erityisesti suolaisissa, runsaasti ve-
siliukoisia Cl- tai muita suolaioneja sisältävässä
maaperässä kadmiumin liikkuminen tehostuu

kompleksoitumisen vuoksi (Lodenius 1987, Lo-
denius & Autio 1987, Alloway 1995b). Kadmiumin
sitoutumista maaperään vähentävät myös muiden
metalli-ionien läsnäolo ja hapetus-pelkistyspoten-
tiaalin pieneneminen. Mm. kalsium-, koboltti, kro-
mi-, kupari-, nikkeli- ja lyijyionien esiintyminen
voi näiden ionien kadmiumia suuremman korvaus-
voiman vuoksi estää kadmiumin sitoutumisen ad-
sorbentteihin (Alloway 1995b). Siten kadmium on
usein helpommin kasvien käytettävissä kuin muut
edellä mainitut metallit. Hapetus-pelkistyspotenti-
aalin pieneneminen voi johtaa rauta- ja alumiinisa-
ostumien liukenemiseen, mikä aiheuttaa kadmiumin
vapautumisen takaisin liukoiseen muotoon. Pelkis-
tävissä oloissa sulfidien läsnä ollessa voi kadmium
saostua sulfideina (Kabata-Pendias & Pendias
1992).

Maaperän maannoskerroksessa kadmium rikas-
tuu orgaanista ainesta runsaasti sisältävään pinta-
horisonttiin. Verrattuna muihin raskasmetalleihin
on kadmiumilla kuitenkin voimakas taipumus liik-
kua profiilissa alaspäin eri maaperätekijöistä riip-
puen (Alloway 1995b). Kadmiumin pitoisuudet ovat
suurempia hienoainesvaltaisissa ja orgaanista ai-
nesta sisältävissä maissa kuin karkearakeisista maa-
lajeista koostuvissa maissa (Sippola & Mäkelä-
Kurtto 1986). Karkearakeisista vähän orgaanista
ainesta sisältävistä mineraalimaista kadmium huuh-
toutuu runsaasti orgaanista ainesta sisältäviä maita
herkemmin esim. happaman sadeveden tai liukois-
ten suolojen vaikutuksesta (Lodenius 1987).

Kadmiumilla ei ole merkitystä biologisille toi-
mille. Sen sijaan se on suurina pitoisuuksina eliöil-
le erittäin myrkyllistä. Se ei hajoa elimistössä, vaan
rikastuu munuaisiin ja maksaan. Kadmium on mu-
tageeninen ja karsinogeeninen ja voi häiritä entsyy-
mitoimintoja sekä aiheuttaa mm. munuaisten va-
jaatoimintaa ja luustosairauksia (Alloway 1995b).
Kadmiumin haitallisuus riippuu muiden metallien
tavoin sen esiintymismuodosta. Liukoisessa muo-
dossa oleva kadmium on haitallisinta. Haitallisuut-
ta vähentää siten sen sitoutuminen maaperään. Liu-
koisessa muodossa olevasta kadmiumista epäor-
gaanisiin ja orgaanisiin komplekseihin sitoutunut
kadmium on vähemmän haitallista kuin vapaana
kulkeutuva kadmiumioni (Louekari et al. 1991,
Alloway 1995b). Antropogeeniset lähteet lisäävät
heikosti sitoutuneen kadmiumin määrää maaperäs-
sä (Lahermo & Vuorinen 1988). Kadmiumin hai-
tallisuus korostuu siten erityisesti sellaisessa maa-
perässä, joka sisältää vähän orgaanista ainesta ja
suoloja, jossa vallitsevat aerobiset olot ja alhainen
pH, ja jonka kadmium on peräisin esim. ilmaperäi-
sestä laskeumasta. Talousveden kadmiumille on
asetettu enimmäispitoisuudeksi 5 µg/l (Anon
1994a). Suomen pohjavesissä pitoisuudet ovat suu-
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Kuva 4. Moreenin hienoaineksen kromipitoisuudet (aq. reg.), jotka
ylittävät SAMASE-raportin (Jeltsch & Pyy 1994) mukaisen maape-
rän monikäyttöä osoittavan ohjearvon.
Fig. 4. Chromium levels (aq. reg.) in fine fraction of till exceeding
the SAMASE report (Jeltsch & Pyy 1994) guide value for unlimited
use of the soil.

aaniarvot vaihtelevat 26-150 mg/kg (Koljonen
1992b). Kokonaispitoisuuksista noin 40 % on ku-
ningasvesiuuttoisessa muodossa, mikä osoittaa suu-
rimman osan moreenin hienoaineksen sisältämästä
mineraalisesta kromista olevan lähinnä emäksisis-
sä mineraaleissa. Suurimmat kromin kokonaispi-
toisuudet ovat mafisten vihreäkivien ja ultramafis-
ten kivilajien esiintymisalueilla, esim. Kuhmon vih-
reäkivivyöhykkeen yhteydessä (Koljonen et al.
1992), mutta kuningasvesiuuttoista kromia on eni-
ten svekofennisten liuskeiden alueilla Etelä- ja
Lounais-Suomessa sekä Laatokka-Perämerivyö-
hykkeessä (Koljonen et al. 1992, Salminen & Lam-
pio 1995). Etelä- ja Lounais-Suomen savissa kro-
min kokonaispitoisuuksien mediaaniarvo on 130
mg/kg (Salminen et al. 1997). Kromille on asetettu
maaperän monikäyttöä osoittavaksi ohjearvoksi 100
mg/kg (Jeltsch & Pyy 1994). Ohjearvo ylittyy mo-
reenin hienoaineksessa mm. Pohjois-Suomessa vih-
reäkivivyöhykkeillä (Kuva 4).

Maaperässä kromin sitoutumista, kulkeutumista ja
esiintymismuotoja säätelevät pH ja hapetus-pelkistys-
olot sekä rauta- ja mangaanioksidien, savimineraalien ja

rimmaksi osaksi alle 0,5 µg/l (Lahermo 1990, La-
hermo & Juntunen 1990, Lahermo et al. 1990),
joten kadmiumin enimmäismäärä ei yleensä ylity
Suomen pohjavesissä. Suuria kadmiumpitoisuuk-
sia esiintyy pohjavesissä mm. Suomen länsiranni-
kon tuntumassa sekä Kymijoen alueella (Soveri
1978).

Kadmiumia vapautuu maaperään pieniä määriä
sulfidimineraalien rapautumisessa. Suurin osa maa-
perän kadmiumista on peräisin antropogeenisista
lähteistä, esim. kaivos- ja metalliteollisuuden ilma-
ja jätevesipäästöistä, fossiilisten polttoaineiden ja
jätteiden poltosta, fosforilannoitteista, jätevesiliet-
teistä, Ni-Cd -akuista, metallipigmenteistä ja kor-
roosionestoaineista (Lahermo & Vuorinen 1986,
Mukherjee 1989, Alloway 1995b). Sivutuotteista
kadmiumia sisältävät mm. tuhkat, rikinpoistotuot-
teet, kuonat, betonimurskeet sekä kaivosteollisuu-
den sivukivet ja rikastushiekat (Anon 1987, Ranta
et al. 1987, Wahlström & Panula-Nikkilä 1987,
Garidis 1991, Wahlström & Laine-Ylijoki 1996a).

4.1.3 Kromi (Cr)

Kromi esiintyy luonnossa yleensä hapetuslu-
vuilla +3 ja +6 (Anon 1988a, McGrath 1995).
Näistä Cr3+ on pysyvämpi muoto (Shiraki 1974).
Kromi on litofiilinen mineraali, eli sillä on taipu-
mus rikastua silikaattimineraaleihin. Kivisulien er-
kaantumisessa kromi rikastuu magmaattisiin var-
haiskiteytymiin sekä silikaattisiin kiteytymiin. Si-
ten kromia esiintyy kallioperässä etupäässä ultra-
emäksisissä ja emäksisissä kivissä muodostaen joko
omia mineraaleja tai esiintyen muiden mineraalien
hiloissa. Yleisin kromimineraali on oksidimine-
raali nimeltä kromiitti ((Fe,Mg)(Cr,Al)

2
O

4
), jota

esiintyy nimenomaan ultramafisten ja mafisten ki-
vilajien yhteydessä. Muita kromia sisältäviä mine-
raaleja ovat mm. uvaroviitti, kromidiopsidi ja fuk-
siitti, jotka ovat suhteellisen harvinaisia. Suurin
osa kallioperän kromista esiintyykin pieninä pitoi-
suuksina emäksisten silikaattimineraalien, kuten
pyrokseenien ja amfibolien, hiloissa, joissa se joko
muodostaa itsenäisiä kromaattiryhmiä tai korvaa
mm. alumiinia (Al3+) tai rautaa (Fe3+) (Sahama
1947). Yleisimmät kromia sisältävät kivilajit ovat
duniitti, peridotiitti ja serpentiniitti (Aubert & Pin-
ta 1977). Suomen kallioperässä suurimmat kromi-
pitoisuudet esiintyvät emäksisten ja ultraemäksis-
ten vihreäkivivyöhykkeiden alueilla Lapissa ja Kai-
nuussa (Koljonen 1992a).

Maaperän kromista suurin osa on kolmenarvoi-
sena joko mineraalirakenteissa tai Fe3+/Cr3+ -oksideis-
sa ja -hydroksideissa. Kolmenarvoisen kromin yh-
disteet ovat maaperässä hyvin pysyviä (Kabata-
Pendias & Pendias 1992). Suomen moreenin hie-
noaineksessa kromin kokonaispitoisuuksien medi-
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orgaanisen aineksen määrät. Maannoshorisonteissa
kromi rikastuu humuskerrokseen, savesfraktioon
ja rautaoksideihin (Aubert & Pinta 1977). Kromin
sitoutuminen ja kulkeutuminen maaperässä riippu-
vat oleellisesti sen hapetusasteesta. Kuudenarvoi-
nen kromi on liikkuvaisempaa kuin kolmenarvoi-
nen kromi. Sitä esiintyy vain hyvin hapettavassa ja
emäksisessä ympäristössä. Maavedessä se esiintyy
pH:sta riippuen joko kromaattina (CrO

4
2-), dikro-

maattina (Cr
2
O

7
2-) tai vetykromaattina (HCrO

4
-)

(Rose et al. 1979, McGrath 1995). Kuudenarvoisen
kromin yhdisteet sitoutuvat heikosti saviin ja hyd-
risiin oksideihin, ja saattavat siten huuhtoutua her-
kästi maaperässä alaspäin ja kulkeutua pohjave-
siin. Kuudenarvoinen kromi on vahva hapetin ja
pelkistyy herkästi orgaanisen aineksen ja ferrorau-
dan läsnä ollessa kolmenarvoiseksi kromiksi (Ka-
bata-Pendias & Pendias 1992, Flügge-Hamann &
Calmano 1995, McGrath 1995). Pelkistyminen ta-
pahtuu herkemmin happamassa kuin emäksisessä
maaperässä.

Kolmenarvoinen kromi voi esiintyä maaperässä
joko kationina (Cr3+), kromihydroksidina (Cr(OH)

3
)

tai CrO
2

- -muodossa. Se sitoutuu huomattavasti
lujemmin ja herkemmin rautaoksideihin ja saves-
fraktioon kuin kuudenarvoinen kromi (McGrath
1995). Lisäksi se voi muodostaa komplekseja or-
gaanisen aineksen kanssa (Prokisch et al. 1995).
Kolmenarvoinen kromi saostuu hydroksideina, kun
pH on yli 5,5 (Kabata-Pendias & Pendias 1992,
McGrath 1995). Osa kolmenarvoisesta kromista
voi kuitenkin tällöin jäädä runsaasti orgaanista
ainesta sisältävässä maaperässä liukoiseen muo-
toon orgaanisiin komplekseihin (McGrath 1995).
Kromi III:n liukoisuus kasvaa maaperän happa-
muuden nousun myötä (Aubert & Pinta 1977, Pro-
kisch et al. 1995). Mikäli maaperä sisältää mangaaniok-
sideita, voi Cr(III) hapettua takaisin liikkuvampaan
muotoon, Cr(VI):ksi (Kabata-Pendias & Pendias
1992, Prokisch et al. 1995). Hienoainesvaltaiset
maalajit sisältävät usein suurempia määriä kromia
kuin karkearakeiset maalajit (McGrath 1995) joh-
tuen hienoainesvaltaisten maalajien runsaammasta
sitoutumispaikkojen määrästä. Maannoshorison-
teissa kromi rikastuu humuskerrokseen, savesfrak-
tioon ja rautaoksideihin (Aubert & Pinta 1977).

Kromin biologinen merkitys ja sen haitallisuus
riippuvat sen hapetusasteesta ja esiintymismuo-
dosta. Kolmenarvoinen kromi on ihmisille välttä-
mätön hivenaine, jolla on merkitystä glukoosiai-
neenvaihdunnassa (Anon 1988a, McGrath 1995).
Kuudenarvoinen kromi on sen sijaan eliöille suuri-
na pitoisuuksina hyvin myrkyllinen (McGrath
1995). Se on sekä karsinogeeninen että mutageeni-
nen ja voi vaikuttaa mm. eläinten ruoansulatukseen
sekä munuaisten toimintaan ja aiheuttaa hengitys-
teissä ja ihossa ärsytystä sekä allergioita (Anon

1988a, McGrath 1995). Kolmenarvoista kromia
pidetään sen sijaan yleensä lähes haitattomana (Mc-
Grath 1995). Siten kromin haitallisuus kasvaa pH:n
myötä, sillä emäksisissä oloissa haitallisempi Cr6+

on vallitseva kromin muoto. Lisäksi kuudenarvoi-
nen kromi esiintyy silloin kromaatteina, jotka ovat
eliöille hyvin käyttökelpoisia korkeassa pH:ssa.
Kromin myrkyllisyyttä voidaan tällaisissa tapauk-
sissa vähentää lisäämällä maaperään orgaanista
ainesta, jolloin kuudenarvoinen kromi pelkistyy
kolmenarvoiseksi ja haitallisuus vähenee (McGrath
1995). Talousveden kromille on asetettu terveysperus-
teiseksi enimmäispitoisuudeksi 50 µg/l (Anon
1994a). Pohjavedessä on Suomessa tavallisesti kromia
noin 0,1-1,5 µg/l (Lahermo et al. 1996), joten kyseinen
raja-arvo ei yleensä ylity pohjavesissämme.

Kromia vapautuu maaperään ja ilmakehään ma-
fisten ja ultramafisten kivien rapautuessa sekä mm.
tulivuorenpurkauksista. Niistä ympäristöön joutu-
van kromin määrä on kuitenkin suhteessa huomat-
tavasti pienempi kuin antropogeenisista lähteistä
peräisin olevan kromin pitoisuudet (Anon 1988a).
Antropogeenisista lähteistä merkittävimpiä ovat
esim. fossiilisten polttoaineiden ja jätteiden poltto,
metalliteollisuus, sementin tuotanto, jätevesiliet-
teiden käyttö maataloudessa sekä nahka- ja kemi-
anteollisuus (pigmentit, kyllästysaineet) (Anon
1988a, Kabata-Pendias & Pendias 1992, McGrath
1995). Etenkin ympäristössä olevasta kuudenar-
voisesta kromista on suurin osa peräisin antropo-
geenisista lähteistä (Anon 1988a). Suomessa lou-
hitaan kromia Kemin Elijärven kerrosintruusiosta
(Papunen 1986, Vartiainen 1998). Sivutuotteista
kromia sisältävät mm. tuhkat, rikinpoistotuotteet,
kuonat, betonimurskeet ja kaivosteollisuuden si-
vukivet ja rikastushiekat (Anon 1987, Ranta et al.
1987, Wahlström & Panula-Nikkilä 1987, Garidis
1991, Häkkinen & Ruohomäki 1992).

4.1.4 Kupari (Cu)

Kupari esiintyy luonnossa hapetusluvuilla 0, +1
ja +2 (Rose et al. 1979). Se on geokemialliselta
luonteeltaan kalkofiilinen, eli sillä on voimakas
taipumus muodostaa yhdisteitä rikin kanssa (Saha-
ma 1947). Suurin osa kivikehän kuparista onkin
sitoutuneena erilaisiin sulfidimineraaleihin ja sul-
fosuoloihin (Sahama 1947). Yleisiä kuparisulfidi-
mineraaleja ovat mm. kuparikiisu eli kalkopyriitti
(CuFeS

2
), borniitti (Cu

5
FeS

4
), kuparihohde (Cu

2
S),

kovelliini (CuS) ja kubaniitti (CuFe
2
S

2
) (Sahama

1947, Baker & Senft 1995). Sulfidimineraalien
ohella kuparia esiintyy myös silikaatti-, oksidi- ja
karbonaattimineraaleissa. Näistä yleisimpiä ovat
krysokolla (CuSiO

3
+aq.), dioptaasi (Cu

3
(Si

3
O

9
)

•3H
2
O), kupriitti (CuO

2
), tenoriitti (CuO), mala-

kiitti (Cu(OH)
2
•CuCO

3
) sekä atsuriitti (Cu(OH)

2
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Kuva 5. Moreenin hienoaineksen kuparipitoisuudet (aq. reg.), jotka
ylittävät SAMASE-raportin (Jeltsch & Pyy 1994) mukaisen maape-
rän monikäyttöä osoittavan ohjearvon.
Fig. 5. Copper levels (aq. reg.) in fine fraction of till exceeding the
SAMASE report (Jeltsch & Pyy 1994) guide value for unlimited use
of the soil.

•2CuCO
3
) (Sahama 1947, Baker & Senft 1995).

Kahdenarvoinen kupari voi myös korvata Fe2+

-ionia silikaattimineraalien, kuten biotiitin, kidera-
kenteessa sekä Mg2+-, Zn2+-, Ni2+- ja Mn2+- ioneja
mafisissa ja savimineraaleissa (Sahama 1947, Rose
et al. 1979). Magmojen erkaantuessa kupari rikas-
tuu alkuvaiheessa kiteytyviin mafisiin kiviin ja
loppuvaiheen hydrotermisiin liuoksiin (Sahama
1947). Siten kupari esiintyy kallioperässä rikastu-
neena emäksisiin kiviin (mm. gabroihin ja basalt-
teihin), karsikiviin sekä pneumatolyyttisiin ja hyd-
rotermisiin muodostumiin (Sahama 1947, Kabata-
Pendias & Pendias 1992). Suomen kallioperässä
merkittävät kuparipitoisuudet liittyvät Laatokka-
Perämerivyöhykkeen ja Etelä- ja Lounais-Suomen
vulkaanissedimenttisen vyöhykkeen liuskeisiin
sekä Pohjois-Suomen vihreäkivivyöhykkeen me-
tavulkaniitteihin (Papunen 1986, Koljonen 1992a,
Koljonen et al. 1992).

Maaperässä kupari esiintyy mineraalien kidehi-
loissa, saostumina sekä sitoutuneena orgaaniseen
ainekseen, savimineraaleihin ja Mn:n, Fe:n ja Al:n
oksideihin. Maavedessä kupari on liukoisina ionei-

na (esim. Cu2+, Cu+) tai epäorgaanisina sekä or-
gaanisina komplekseina (mm. CuCl

3
2-, CuCl

2
-) (Ba-

ker & Senft 1995). Ionisista muodoista maaperässä
on yleisin Cu2+-ioni (Kabata-Pendias & Pendias
1992). Maaperässä on kuparia keskimäärin 15-40
mg/kg (Aubert & Pinta 1977, Kabata-Pendias &
Pendias 1992, Baker & Senft 1995). Teollisuuden
päästölähteiden läheisyydessä kuparipitoisuudet
voivat nousta kuitenkin jopa 3500 mg/kg (Kabata-
Pendias & Pendias 1992). Myös maaperän luon-
nolliset taustapitoisuudet voivat kuparimalmien lä-
heisyydessä kohota vastaaviin lukemiin (Hirvas et
al. 1994). Suomen moreenin hienoaineksessa on
kuparia keskimäärin 24 ± 14 mg/kg (Koljonen
1992b), ja Lounais-Suomen savissa mediaani-arvo
on 59 mg/kg (Salminen et al. 1997). Moreenin
hienoaineksen kuparista on noin 80-90 % kunin-
gasvesiliukoisessa muodossa (Koljonen 1992b),
mikä osoittaa, että suurin osa kuparista on pääasi-
assa kuningasveteen liukenevissa kiilteissä (biotii-
tissa ja kloriitissa), kiisuissa ja mafisissa mineraa-
leissa (Salminen 1980). Suurimmat kuparipitoi-
suudet moreenin hienoaineksessa ovat Lapin gra-
nuliittivyöhykkeen, Laatokka-Perämerivyöhyk-
keen sekä Etelä- ja Lounais-Suomen vulkaanisse-
dimenttisen vyöhykkeen alueilla (Koljonen 1992b,
Salminen & Lampio 1995). Kuparin maaperän suu-
rinta hyväksyttävää pitoisuutta osoittava ohjearvo
on 100 mg/kg (Jeltsch & Pyy 1994). Moreenin
hienoaineksessa kyseinen pitoisuus ylittyy mm.
Laatokka-Perämerivyöhykkeessä sekä Lapin vih-
reäkivialueilla (Kuva 5).

Maaperän kuparipitoisuudet riippuvat paitsi kal-
lioperän pitoisuuksista ja antropogeenisista läh-
teistä, myös maaperän kyvystä sitoa kuparia ja
maaperäolojen vaikutuksesta kuparin liikkuvuu-
teen. Mangaanin ja raudan oksidit sekä oksihyd-
roksidit (birnessiitti, hematiitti, götiitti), amorfiset
raudan ja alumiinin hydroksidit sekä savet (mont-
morilloniiitti, vermikuliitti, imogoliitti) sitovat
kuparia erityisen tehokkaasti (Rose et al. 1979,
Kabata-Pendias & Pendias 1992). Näiden lisäksi
kupari voi sitoutua myös maaperän orgaaniseen
ainekseen tai saostua esim. hydroksideina (Cu(OH)

2
),

oksideina (CuO), karbonaatteina (Cu
2
(OH)

2
CO

3
),

sulfaatteina tai sulfideina (Baker & Senft 1995).
Kupari muodostaa pysyvimpiä sidoksia Al- ja Fe-
hydroksidien, karbonaattien, fosfaattien sekä sili-
kaattisten savien kanssa (Kabata-Pendias & Pendi-
as 1992). Yleisesti ottaen kupari sitoutuu maape-
rään tiukasti, ja on muihin raskasmetalleihin ver-
rattuna maaperässä kohtalaisen liikkumaton (Rose
et al. 1979, Kabata-Pendias & Pendias 1992, Baker
& Senft 1995).

Kuparin liikkuvuutta lisäävät maaperän happa-
moituminen, kuparia sitovien komponenttien vä-
häisyys sekä kuparin kompleksoituminen orgaani-
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Kuva 6. Cu-O-OH systeemin Eh-pH diagrammi (T = 25°C, P = 1 atm)
(Rose et al. 1979).
Fig. 6. Eh-pH diagram for the Cu-O-OH system (T=25ºC, p = 1 atm)
(Rose et al. 1979).

Kuva 7. Cu2+ -ionin liukoisuus Eh:n ja liuoksen kuparipitoisuuden
funktiona (Rose et al. 1979).
Fig. 7. Solubility of Cu2+ as a function of Eh and Cu concentration
(Rose et al. 1979).

siin ja epäorgaanisiin yhdisteisiin. Myös maaperän
hapetus-pelkistysolot ja mikrobitoiminta vaikutta-
vat kuparin liikkuvuuteen. Tietyissä oloissa mikro-
bit voivat saostaa metallista kuparia tai kuparisul-
fideja pelkistämällä kuparia sisältäviä liuoksia
(Rose et al. 1979). Kupari on mobiilein hapettavas-
sa ja happamassa (pH < 4) ympäristössä, jolloin se
esiintyy etupäässä liukoisena, kahdenarvoisena ka-
tionina (Cu2+) (Kuvat 6 ja 7) (Rose et al. 1979), ja
jolloin useimpien kuparia sitovien komponenttien
varaukset ovat positiivisia. Liikkuvuus vähenee
olojen muuttuessa emäksisemmiksi kuparin saos-
tuessa esim. oksideina (Kuva 6), hydroksideina tai
karbonaatteina tai sitoutuessa emäksisissä oloissa
negatiivisen varauksen omaaviin rautayhdisteisiin
ja savimineraaleihin (Rose et al. 1979, Kabata-
Pendias & Pendias 1992). Hapettavissa oloissa
kupari voi kuitenkin pysyä liukoisena laajalla pH
alueella erilaisissa epäorgaanisissa (esim. CuSO

4
0,

CuCl0, Cu(Cl
2
)-) ja orgaanisissa komplekseissa

(mm. fulvohappo- ja humuskomplekseissa) (Rose
et al. 1979, Baker & Senft 1995). Luonnonvesien
sisältämästä kahdenarvoisesta kuparista on arvioi-
tu noin puolen olevan fulvohappokomplekseissa
(Rose et al. 1979). Vastaavasti yleisimmät kuparin
liukoiset muodot maavedessä ovat kuparin liukoi-
sia orgaanisia kelaatteja (Kabata-Pendias & Pendi-
as 1992). Kupari voi kuitenkin muodostaa orgaani-
sen aineksen kanssa myös liukenemattomia kelaat-

teja tai komplekseja (Kabata-Pendias & Pendias
1992). Lievästi pelkistävissä oloissa kupari esiin-
tyy yhdenarvoisena kationina (Cu+) (Kuva 7), jon-
ka liikkuvuus on vähäisempi verrattuna kahdenar-
voiseen kationiin (Rose et al. 1979). Emäksisissä
oloissa yhdenarvoisen kationin liikkuvuus vähe-
nee edelleen sen saostuessa kuparioksideina (Cu

2
O)

(Kuva 6). Pelkistävissä oloissa kupari saostuu puh-
taana metallina (Cu0) (Kuvat 6 ja 7) tai rikin läsnä-
ollessa kuparisulfideina ja on siten immobiili (Rose
et al. 1979, Baker & Senft 1995).

Kuparia on emäksisissä ja neutraaleissa, run-
saasti humusta sisältävissä maissa enemmän kuin
happamissa maissa (Aubert & Pinta 1977), joista se
uuttuu herkästi pois. Vastaavasti hienorakeiset
maalajit sisältävät kuparia suurempia määriä kuin
karkearakeiset maalajit. Maaperän maannoshori-
sonteissa kupari rikastuu B-horisontin rautasaos-
tumiin sekä savespitoiseen horisonttiin (Aubert &
Pinta 1977, Rose et al. 1979). Lisäksi suuria kupa-
ripitoisuuksia tavataan maannoshorisonttien pin-
takerroksissa, mikä johtuu mm. antropogeenisestä
vaikutuksesta sekä biokerääntymisestä (Kabata-
Pendias & Pendias 1992).

Kupari on kasveille, ihmisille ja eläimille välttä-
mätön hivenravinne (Aubert & Pinta 1977, Kabata-
Pendias & Pendias 1992, Baker & Senft 1995). Sen
puutos vaikuttaa negatiivisesti mm. kasvien fysio-
logisiin prosesseihin (mm. fotosynteesiin, hengi-
tykseen, hiilivetyjen jakautumiseen, proteiiniai-
neenvaihduntaan) sekä DNA:n ja RNA:n tuotan-
toon ja siten heikentää kasvien tuotantoa ja haittaa
niiden lisääntymistä (Kabata-Pendias & Pendias
1992). Puutostauteja esiintyy, mikäli käytettävissä
olevan kuparin pitoisuudet ovat maaperässä alle 2
mg/kg, ja kokonaiskuparipitoisuudet alle 7-8 mg/
kg (Aubert & Pinta 1977, Kabata-Pendias & Pendi-
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as 1992). Maaperässä alhaisia kuparipitoisuuksia
on mm. korkean sademäärän alueilla hiekkaisissa
podsolimaannoksissa, karkea-ainesvaltaisissa mais-
sa ja alueilla, joissa kallioperä koostuu happamis-
ta, kupariköyhistä kivilajeista (Aubert & Pinta 1977,
Sillanpää 1988). Lisäksi kuparin puutetta esiintyy
turvemailla ja muissa runsaasti orgaanista ainesta
sisältävissä maissa, joissa kupari on tiukasti sitou-
tuneena orgaaniseen ainekseen (esim. karboksyy-
liryhmiin) eikä ole siten kasvien käytettävissä (Au-
bert & Pinta 1977, Baker & Senft 1995). Käytettä-
vissä olevan kuparin määrää maaperässä voidaan
lisätä mm. Cu-lannoitteilla (Aubert & Pinta 1977).
Ihmisille kupari on aineenvaihdunnan kannalta tär-
keä entsyymien rakenneosanen (Lahermo & Juntu-
nen 1990).

Suurina määrinä kupari on kuitenkin myrkylli-
nen ja aiheuttaa esimerkiksi kasveille mm. kloroo-
sia ja juurten epämuodostumia (Aubert & Pinta
1977, Kabata-Pendias & Pendias 1992). Myrkylli-
syys riippuu etupäässä käytettävissä olevan eli liu-
koisen kuparin määrästä maaperässä. Siten myr-
kyllisyys kasvaa maaperän happamoitumisen myö-
tä. Antropogeenisistä lähteistä peräisin oleva ku-
pari on kasveille käyttökelpoisemmassa eli liukoi-
semmassa ja haitallisemmassa muodossa kuin kal-
lioperästä lähtöisin oleva kupari (Kabata-Pendias
& Pendias 1992). Räisäsen (1989b) mukaan sili-
kaattimineraalien rakenteessa esiintyvä kupari on
hyvin vaikealiukoisessa muodossa. Kuparin myrk-
kyvaikutukset johtuvat suurten pitoisuuksien ohel-
la myös siitä, että kupari voi estää muiden eliöille
välttämättömien hivenaineiden, kuten raudan ja
sinkin, sitoutumisen. Toisaalta kupari voi myös
lisätä yhteisvaikutuksella joidenkin metallien, esim.
kadmiumin, nikkelin ja kromin, haitallisuutta (Ka-
bata-Pendias & Pendias 1992). Kuparin myrkylli-
syyttä maaperässä voidaan vähentää nostamalla
maaperän pH:ta kalkitsemalla tai lisäämällä maa-
perään rautaa sekä kuparia sitovia fosfaatti-, hyd-
roksikloridi- tai hydroksisulfaattisuoloja tai orgaa-
nista ainesta (Aubert & Pinta 1977, Räisänen 1989b,
Kabata-Pendias & Pendias 1992).

Talousveden kuparille on asetettu enimmäispi-
toisuudeksi 1,0 mg/l (Anon 1994a). Lahermo et al.
(1990) mukaan kuparia on Suomen pohjavesissä
maalajista (Hk, Sr, Mr, Sa) ja kaivotyypistä (kuilu-
kaivo/porakaivo) riippuen keskimäärin 6,0 - 25,3
µg/l. Tutkimuksen aineistosta (lähes 8500 havain-
toa), jossa oli mukana myös lähdevedet, ainoastaan
neljän näytteen kuparipitoisuus ylitti talousveden
laatuvaatimukset (Lahermo & Juntunen 1990). Suu-
ria kuparipitoisuuksia esiintyy pohjavesissä aino-
astaan paikallisesti kuten esim. Lapissa, käsivarren
alueella (>50 µg/l) (Lahermo et al. 1990). Talous-
veden kupari onkin pääosin peräisin kiinteistöjen

vedenjakelulaitteiden ja -kalusteiden materiaaleis-
ta (Anon 1994b).

Kuparia kulkeutuu maaperään mm. kuparimine-
raalien rapautumisesta, metalli- ja kaivosteollisuu-
den päästöistä, fossiilisten polttoaineiden ja yh-
dyskuntajätteen poltosta, liikenteen pakokaasuis-
ta, hyönteismyrkyistä sekä kuparipitoisten lannoit-
teiden ja jätevesilietteiden käytöstä (Sillanpää 1988,
Kabata-Pendias & Pendias 1992, Baker & Senft
1995). Suomessa kuparia louhitaan nykyisin mm.
Pyhäsalmen ja Hituran kaivoksista (Vartiainen
1998). Aiemmin sitä on louhittu myös mm. Outo-
kummun, Orijärven, Aijalan, Makolan ja sekä Telk-
kälän kaivoksista (Hyvärinen & Eskola 1986, Pa-
punen 1986). Kuparimalmimineraalit, erityisesti
kuparisulfidit, rapautuvat herkästi, jolloin niistä
vapautuu kuparia ympäristöön (Kabata-Pendias &
Pendias 1992). Suomessa on mm. Aijalan ja Mako-
lan rikastushiekka-alueilta todettu kuparia kulkeu-
tuvan vielä nykyäänkin  ympäristöön (Sipilä &
Salminen 1994, Salminen & Sipilä 1996). Teolli-
suuden sivutuotteista kuparia sisältävät mm. tuh-
kat, rikinpoistotuotteet, kuonat, betonimurskeet ja
kaivosteollisuuden sivukivet ja rikastushiekat
(Anon 1987, Ranta et al. 1987, Wahlström & Panu-
la-Nikkilä 1987, Garidis 1991, Anttila 1993, Wahl-
ström & Laine-Ylijoki 1996a).

4.1.5 Lyijy (Pb)

Lyjiy esiintyy luonnossa kahdella eri hapetuslu-
vulla, +2 ja +4, joista +2 on dominoivampi muoto
(Kabata-Pendias & Pendias 1992, Davies 1995).
Lyijy on sekä kalkofiilinen että siderofiilinen alku-
aine, joten se muodostaa yhdisteitä sekä rikin että
raudan kanssa (Sahama 1947, Rose et al. 1979,
Davies 1995). Kahdenarvoinen lyijy muistuttaa
geokemiallisilta ominaisuuksiltaan maa-alkalime-
talleja ja voi korvata niitä sekä mineraalien hiloissa
että maaperän komponenttien adsorptiopaikoilla
(Kabata-Pendias & Pendias 1992). Esimerkiksi
apatiitissa ja pyrokseeneissa lyijy voi korvata kal-
siumia ja kalimaasälvissä kaliumia (Sahama 1947,
Davies 1995). Yleisiä lyijymineraaleja ovat lyijy-
hohde (PbS), serusiitti (PbCO

3
), anglesiitti (PbSO

4
)

sekä pyromorfiitti (Pb
5
[Cl|PO

4
)

3
]) (Sahama 1947,

Rose et al. 1979, Mukherjee 1982). Näistä lyijy-
hohde eli galeniitti on lyijyn tärkein malmimine-
raali. Serusiitti, anglesiitti ja pyromorfiitti esiinty-
vät useimmiten muuttumistuloksena sen pinnalla
(Sahama 1947). Kallioperässä lyijy esiintyy rikas-
tuneena happamissa magmakivissä, esim. granii-
teissa ja granodioriiteissa, sekä sedimenttisyntyi-
sissä fosforiiteissa ja mustaliuskeissa (Rose et al.
1979, Davies 1995). Lyijyä on pieninä määrinä
myös emäksisissä kivissä (Aubert & Pinta 1977,
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Kuva 9. Eh-Ph diagrammi Pb-O-H-S-C systeemille, P
CO2

 = 10-2.2 atm
(hapettavalla alueella),    S = 10-3M, T = 25°C, P = 1 atm. Viivoite-
tulla alueella Pb on suhteellisen immobiili (Rose et al. 1979).
Fig. 9. Eh-pH diagram for the Pb-O-H-S-C system, P

C02
 = 10-2.2 atm

(oxidizing region only),      S = 10-3M, T = 25°C, P = 1 atm. In hatched
area, Pb is relatively immobile (Rose et al. 1979).

∑∑∑∑∑

     ∑∑∑∑∑

Kuva 8. Moreenin hienoaineksen lyijypitoisuudet (aq. reg.), jotka
ylittävät SAMASE -raportin (Jeltsch & Pyy 1994) mukaisen maape-
rän monikäyttöä osoittavan ohjearvon.
Fig. 8. Lead levels (aq. reg.) in fine fraction of till exceeding the
SAMASE report (Jeltsch & Pyy 1994) guide value for unlimited use
of the soil.

Rose et al. 1979). Suomen kallioperässä suurehkoja
lyijypitoisuuksia esiintyy mm. mustaliuskevyöhyk-
keillä, rapakivialueilla ja Etelä-Suomen metavul-
kaniittien alueilla (Papunen 1986).

Maaperässä lyijyä esiintyy karbonaatti-, sulfaat-
ti-, fosfaatti- ja sulfidisaostumissa, silikaattien ki-
derakenteissa sekä sitoutuneena orgaaniseen ai-
nekseen, raudan, mangaanin ja alumiinin oksidei-
hin tai savimineraaleihin (Kabata-Pendias 1993,
Davies 1995). Lisäksi lyijyä esiintyy liukoisessa
muodossa maavedessä joko ionina (Pb2+), hydratoi-
tuneina ioneina (Pb(OH)+, Pb(OH)

2
0) tai epäor-

gaanisissa ja orgaanisissa komplekseissa (PbCl-,
Pb(HCO

3
)+) (Rose et al. 1979, Davies 1995). Maa-

perässä on lyijyä keskimäärin 15-25 mg/kg (Aubert
& Pinta 1977). Suomen moreenin hienoaineksessa
on kuningasvesiuuttoista lyijyä hivenpitoisuuksis-
ta yli tuhanteen mg/kg (Koljonen et al. 1992, Salmi-
nen & Lampio 1995). Moreenin sisältämästä lyijys-
tä suurin osa on ilmeisesti silikaattien, lähinnä heik-
koliukoisten maasälpien hiloihin kiinnittyneenä.
Suurimmat pitoisuudet moreenissa ovat rapakivi-
ja graniittialueilla (Koljonen et al. 1992). Lyijylle

on asetettu maaperän monikäyttöä osoittavaksi oh-
jearvoksi 60 mg/kg (Jeltsch & Pyy 1994). Rajan
ylittäviä pitoisuuksia esiintyy moreenin hienoai-
neksessa mm. Viipurin rapakivialueella (Kuva 8).

Maaperässä merkittävimmät lyijyn käyttäyty-
mistä säätelevät tekijät ovat maaperän happamuus,
sidontakapasiteetti sekä hapetus-pelkistysolot (Rose
et al. 1979, Davies 1995). Pelkistävässä ympäris-
tössä lyijy saostuu rikin läsnäollessa lyijysulfidei-
na ja on liikkumaton sekä happamissa että emäksi-
sissä oloissa (Rose et al. 1979). Hapettavissa ja
happamissa oloissa (pH<6,5) lyijy esiintyy kah-
denarvoisena ionina (Pb2+) (Kuva 9) ja orgaanisis-
sa ja epäorgaanisissa komplekseissa ja on heikosti
mobiili (Rose et al. 1979, Davies 1995). Hapetta-
vissa ja emäksisissä oloissa lyijy puolestaan saos-
tuu hydroksideina, fosfaatteina, karbonaatteina
(Kuva 9) tai muodostaa pysyviä komplekseja or-
gaanisen aineksen kanssa (Rose et al. 1979, Kaba-
ta-Pendias & Pendias 1992). Yleisesti ottaen lyijyn
liikkuvuus ja siten myös sen liukoisuus ovat maa-
perässä vähäistä (Rose et al. 1979, Davies 1995).
Tärkeä kulkeutumismekanismi lyijylle on disper-
sio (Rose et al. 1979). Muihin raskasmetalleihin
verrattuna lyijyn on todettu olevan vähiten mobiili
(Kabata-Pendias & Pendias 1992). Tämä johtunee
osaksi lyijyn suuremmasta kilpailukyvystä verrat-
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tuna muihin siirtymämetalleihin. Esimerkiksi rau-
dan ja alumiinin oksideihin lyijy sitoutuu tiukem-
min kuin muut siirtymämetallit (Rose et al. 1979).

Lyijyn liukoisuutta lisäävät maaperän happa-
moituminen ja kompleksoituminen liukoisiin or-
gaanisiin ja epäorgaanisiin yhdisteisiin. Vastaa-
vasti liukoisuutta vähentävät sitoutuminen orgaani-
seen ainekseen, raudan, alumiinin ja mangaanin
oksideihin sekä savimineraaleihin, ja kerasaostu-
minen karbonaattien, fosfaattien sekä sulfidien
kanssa (Rose et al. 1979, Kabata-Pendias & Pendi-
as 1992). Erityisesti orgaaninen aines, mangaani-
oksidit ja limoniitti ovat tehokkaita lyijyn sitojia
(Rose et al. 1979, Kabata-Pendias 1993, Davies
1995). Lyijyn kuten muidenkin raskasmetallien
pidättymisen pysyvyys riippuu maaperäolojen ohel-
la sitoutumismekanismista. Esimerkiksi humus-
happoihin lyijy sitoutuu suhteellisen tiukoilla ja
pysyvillä koordinaatiosidoksilla (Davies 1995). Sa-
vimineraaleista lyijy puolestaan sitoutuu montmo-
rilloniittiin lähinnä kationinvaihtomekanismilla,
mutta kaoliniittiin ja illiittiin lähes täydellisesti
adsorptiolla (Kabata-Pendias & Pendias 1992). Nel-
jänarvoisena esiintyvä lyijy on immobiilimpi kuin
kahdenarvoinen lyijy (Rose et al. 1979).

Maaperässä lyijy on rikastuneena maannosten
orgaanisiin pintakerroksiin, humus- ja savihori-
sontteihin sekä B-horisontin rautasaostumiin (Au-
bert & Pinta 1977, Rose et al. 1979, Kabata-Pendi-
as & Pendias 1992, Davies 1995). Pienimmät lyijy-
pitoisuudet tavataan maannoshorisontin pohja-
maakerroksessa (Rose et al. 1979), mikä osoittaa,
että lyijy on sitoutunut maaperän pintaosien or-
gaanisiin yhdisteisiin suhteellisen pysyvästi ja uut-
tuminen on siten vähäistä (Davies 1995). Lyijyn
kertyminen maaperän pintaosaan johtuu toisaalta
orgaanisen aineksen tehokkaasta lyijyn sitomisky-
vystä ja toisaalta ilmaperäisen laskeuman vaiku-
tuksesta. Maaperän pintaosien kohonneiden lyijy-
pitoisuuksien on todettu usein indikoivan saastu-
mista (Kabata-Pendias & Pendias 1992). Lyijyn
viipymä maaperässä on niin pitkä, että sitä voidaan
pitää maaperässä pysyvänä (Davies 1995).

Lyijy on sekä kasveille, eläimille että ihmisille
myrkyllinen, etenkin ionisessa muodossa tai orga-
no-yhdisteinä (esim. lyjytetraetyylinä) (Rose et al.
1979, Kabata-Pendias & Pendias 1992, Davies
1995). Altistuminen voi tapahtua joko ravintoket-
jun kautta tai hengittämällä lyijypitoista pölyä (Ka-
bata-Pendias & Pendias 1992). Lyijy vaikeuttaa
veren punasolujen muodostumista ja solun sisäisiä
reaktioita sekä vaurioittaa keskushermostoa (So-
veri 1977). Talousveden suurin sallittu lyijypitoisuus
on 10 µg/l (Anon 1994a). Pohjavesissä on Suomes-
sa lyijyä keskimäärin 0,02-2,3 µg/l (Lahermo et al.
1990, Lahermo et al. 1996), joten talousveden laatuvaa-

timukset ylittyvät niissä ainoastaan harvoin.
Lyijy toimii kuitenkin kasveille myös hivenai-

neena: pieninä pitoisuuksina se voi stimuloida kas-
vien kasvua. Suurin osa maaperän lyijystä on sen
tehokkaan sitoutumisen vuoksi kasveille käyttö-
kelvottomassa muodossa (Kabata-Pendias & Pen-
dias 1992, Davies 1995). Kuitenkin tietyt maaperä-
tekijät, kuten alhainen pH ja fosforipitoisuus sekä
orgaanisten ligandien läsnäolo, muuttavat lyijyn
liukoisempaan muotoon ja näin edistävät sen kul-
keutumista juurten kautta kasveihin. Kasvit voivat
ottaa lyijyä myös ilmasta lehtien kautta. Lyijyn
liukoisuutta ja siten haitallisuutta voidaan vähen-
tää fosfaattilannoitteilla tai nostamalla maaperän
pH:ta esim. kalkitsemalla (Kabata-Pendias & Pen-
dias 1992).

Lyijyn antropogeenisiä lähteitä ovat mm. kai-
vos- ja metalliteollisuuden päästöt, liikenteen pa-
kokaasut, jätevesilietteet, kaatopaikat ja maalit
(Kabata-Pendias & Pendias 1992, Davies 1995).
Metallisulattojen päästöissä lyijy on etupäässä mi-
neraalisessa muodossa, sulfideina, oksideina ja sul-
faatteina (PbS, PbO, PbSO

4
, PbO•PbSO

4
) ja pako-

kaasuissa bromideina ja klorideina (PbBr, PbBrCl,
Pb(OH)Br, (PbO)

2
PbBr

2
) (Kabata-Pendias & Pen-

dias 1992, Davies 1995). Lyijybromidit ja -kloridit
ovat epästabiileja yhdisteitä, joista bromi ja kloori
voivat haihtua pois. Jäljelle jäänyt lyijy muodostaa
maaperässä mm. karbonaatteja (PbCO

3
), oksykar-

bonaatteja ja oksideja (Pb(OH)
2
) tai sitoutuu Fe-

Mn oksideihin tai orgaaniseen ainekseen (Kabata-
Pendias & Pendias 1992, Davies 1995). Antropo-
geenisten lähteiden ohella lyijyä vapautuu maape-
rään mm. mustaliuskeista niiden hapettuessa (Ne-
nonen 1998, suullinen tiedonanto). Suomesta on
louhittu varsinaisia lyijymalmeja ainoastaan Kors-
näsistä (Koljonen et al. 1992). Muiden malmien,
esim. sinkki- ja kuparimalmien yhteydessä, lyijyä
tuotetaan nykyisin Pyhäsalmelta (Vartiainen 1998)
ja on aiemmin tuotettu mm. Vihannin, Orijärven ja
Aijalan kaivoksilta (Papunen 1986). Teollisuuden
sivutuotteista lyijyä sisältävät mm. tuhkat, rikin-
poistotuotteet, kuonat, betonimurskeet ja kaivoste-
ollisuuden sivukivet sekä rikastushiekat (Anon
1987, Ranta et al. 1987, Wahlström & Panula-
Nikkilä 1987, Garidis 1991, Anttila 1993, Wahl-
ström & Laine-Ylijoki 1996a).

4.1.6 Molybdeeni (Mo)

Molybdeeni on siderofiilinen, eli herkästi rau-
taan sitoutuva metalli, joka esiintyy luonnossa ha-
petusluvuilla +3, +4, +5 ja +6 (Sahama 1947,
Edwards et al. 1995). Raudan lisäksi molybdeenil-
lä on mieltymys sitoutua myös rikkiin. Molybdeeni
kerääntyy kivisulien erkautumisessa viimeisiin ki-
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teytymiin, ja rikastuu siten happamiin magmaki-
viin, kuten graniitteihin, tonaliitteihin, ja grano-
dioriitteihin (Sahama 1947). Yleisimmät molyb-
deenimineraalit ovat molybdeenihohde (MoS

2
), mo-

lybdiitti (MoO
3
), powelliitti (Ca(MoO

4
)) ja wulfe-

niitti (Pb(MoO
4
)) (Sahama 1947, Edwards et al.

1995). Niistä tärkeitä malmimineraaleja ovat mo-
lybdeenihohde ja wulfeniitti. Kallioperässä moly-
bdeeniä on happamien magmakivien ohella myös
pegmatiittisissa, pneumatolyyttisissä ja hydroter-
misissä muodostumissa sekä mustaliuskeissa, fos-
foriiteissa, hiekkakivissä ja karbonaateissa (Saha-
ma 1947, Aubert & Pinta 1977, Rose et al. 1979).
Graniiteissa ja pegmatiiteissa molybdeeni esiintyy
etupäässä sulfidisena, mutta voi myös korvata
alumiinia (Al3+), rautaa (Fe3+) tai titaania kiilteiden ja
maasälpien kiderakenteissa (Sahama 1947, Edwards
et al. 1995). Suomen kallioperässä suurimmat mo-
lybdeenipitoisuudet liittyvät arkeeisiin gneisseihin
sekä svekokarjalaisiin ja Keski-Lapin proterotsooi-
siin granitoideihin, joiden yhteydessä esiintyy jopa
vähäisiä molybdeenimineralisaatioita (Papunen
1986, Koljonen 1992b).

Maaperässä molybdeeni esiintyy mineraalien ki-
dehiloissa sekä sitoutuneena raudan ja alumiinin
hydrisiin oksideihin, orgaaniseen ainekseen tai sa-
vimineraaleihin. Molybdeeniä sisältävien mineraa-
lien rapautuessa molybdeeni hapettuu kuudenar-
voiseksi ioniksi ja vapautuu maaveteen tai sitoutuu
edellä mainittuihin maaperän komponentteihin (Ed-
wards et al. 1995). Maavedessä se liikkuu molyb-
daatti-ionina (MoO

4
2-) (Sahama 1947, Rose et al.

1979, Edwards et al. 1995). Maaperässä on molyb-
deeniä keskimäärin 1-2 mg/kg vaihtelun ollessa
noin 0,013-17 mg/kg (Aubert & Pinta 1977, Kaba-
ta-Pendias & Pendias 1992). Molybdeeniä on maa-
perässä yleensä runsaimmin graniittisista kivistä
muodostuneen kallioperän alueilla (Aubert & Pin-
ta 1977). Suomen maaperässä kokonaismolybdee-
nin keskipitoisuus on moreenin hienoaineksessa n.
1,1 mg/kg (Koljonen et al. 1992). Kokonaispitoi-
suudesta kuningasvesiuuttoisen molybdeenin osuus
on noin 18 % (Koljonen 1992a). Suurin osa moree-
nin sisältämästä molybdeenistä on siten tiukasti
sitoutuneena vaikealiukoisiin mineraaleihin. Pai-
kallisesti on moreenin kuningasvesiuuttoiselle mo-
lybdeenille määritetty maksimiarvoksi jopa 476
mg/kg (Salminen & Lampio 1995). Alueellisesti
suurimmat molybdeenipitoisuudet esiintyvät mo-
reenissa granitoidialueilla ja svekokarjalaisten lius-
keiden alueilla (Koljonen 1992b). Saastuneiden
maiden ohjearvo on molybdeenille 5 mg/kg (Jeltsch
& Pyy 1994). Se ylittyy ainoastaan harvoin ja
paikallisesti Suomen moreeneissa (Koljonen
1992b), mutta savissa pitoisuuden ylittyminen on
tavallisempaa. Esimerkiksi Etelä- ja Lounais-Suo-

men savissa on kokonaismolybdeenin pitoisuus n.
10 mg/kg (mediaaniarvo) (Granö 1996).

Molybdeenin liukoisuutta maaperässä säätele-
vät maaperän happamuus ja hapetus-pelkistysolot,
sitoutuminen raudan, alumiinin ja mangaanin hyd-
roksideihin ja oksideihin, savimineraaleihin ja or-
gaaniseen ainekseen, kompleksinmuodostus epä-
orgaanisten ja orgaanisten yhdisteiden kanssa sekä
kerasaostuminen fosfaattien ja karbonaattien kans-
sa. Lähes neutraaleissa ja emäksisissä (pH 5-8)
sekä hapettavissa oloissa molybdeeni esiintyy mo-
lybdaatti-ionina ja on erittäin liikkuva ja kasveille
käyttökelpoisessa muodossa (Misra et al. 1977,
Rose et al. 1979). Emäksisissä oloissa savimineraa-
lien pinnat, orgaaninen aines ja useimmat (hydr)ok-
sidit omaavat negatiivisen varauksen, eivätkä ky-
kene sitomaan negatiivisia molybdaatti-ioneja. Li-
säksi hydroksidi-ionit kilpailevat tällöin molyb-
daatti-ionien kanssa samoista sitoutumispaikoista
ja vähentävät molybdeenin sitoutumista (Barrow
1977, Edwards et al. 1995). Mangaanin oksidit
voivat kuitenkin sitoa molybdeenia sekä happa-
missa että emäksisissä oloissa, sillä niiden varauk-
set muuttuvat negatiivisiksi vasta hyvin alhaisessa
pH:ssa (pH 1,5-4,6) (Rose et al. 1979, Alloway
1995a). Emäksisissä oloissa molybdeenin liikku-
vuutta voi lisäksi vähentää karbonaattirikkaassa
ympäristössä sen saostuminen esim. CaMoO

4
:na

tai kerasaostuminen kalsiumkarbonaatin (CaCO
3
)

kanssa (Rose et al. 1979, Kabata-Pendias & Pendi-
as 1992).

Molybdeenin sitoutuminen maaperään on tehok-
kainta happamassa maaperässä, pH alueella 3-5
(Misra et al. 1977). Happamissa (pH < 4) ja hapet-
tavissa oloissa molybdaatti-ionit protonoituvat
monomeerisiksi HMoO

4
--ioneiksi ja H

2
MoO

4
:ksi

(Edwards et al. 1995). Maaperän komponenttien
varaukset ovat tällöin positiivisia, ja molybdeenin
sitoutuminen tehostuu ja liukoisuus vähenee. Hap-
pamissa oloissa molybdeeniä sitovat tehokkaim-
min ja pysyvimmin hydriset raudan ja alumiinin
oksidit (mm. götiitti, hematiitti, limoniitti), joissa
Mo4+ korvaa Fe3+-ionia kiderakenteessa (Allaway
1977, Rose et al. 1979, Edwards et al. 1995).
Kuitenkin mm. vastamuodostuneiden rautahydrok-
sidien pinnoille kiinnittynyt molybdeeni on vielä
kasveille käyttökelpoisessa muodossa (Kabata-Pen-
dias & Pendias 1992). Rautapitoisissa liuoksissa
molybdeeni voi muodostaa pysyviä, liukenematto-
mia yhdisteitä, esim. ferrimolybdaattia (Fe(MoO

4
)

3

•8H
2
0) Fe3+-ionin kanssa (Runnells et al. 1977,

Rose et al. 1979, Kabata-Pendias & Pendias 1992).
Happamissa, mutta voimakkaasti pelkistävissä
oloissa molybdeeni saostuu molybdeenisulfidina
(MoS

2
), mikäli vapaata rikkiä on läsnä (Rose et al.

1979). Sen sijaan pelkistävissä ja emäksisissä olois-
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sa molybdeeni pysyy liukoisessa muodossa (Kaba-
ta-Pendias & Pendias 1992).

Molybdeenin liukoisuutta lisäävät maaperän
emäksisyyden ja pelkistävien olojen ohella orgaa-
nisten ja epäorgaanisten kompleksien muodostu-
minen. Erityisesti fosfori muodostaa molybdeenin
kanssa liukoisia fosfomolybdaattikomplekseja, jot-
ka ovat helposti kasvien käytössä olevia (Edwards
et al. 1995). Sen sijaan molybdeenin liukoisuutta
vähentää kerasaostuminen lyijy-, kupari-, sinkki-,
mangaani- ja kalsiumionien kanssa (Misra et al.
1977, Kabata-Pendias & Pendias 1992). Esimer-
kiksi lyijyn kanssa molybdeeni saostuu lyijymo-
lybdaattina, joka on hyvin pysyvä yhdiste mm.
happamissa oloissa (Allaway 1977).

Maannoshorisonteissa molybdeeni kerääntyy
pintakerroksen humushorisonttiin sekä alempana
sijaitsevan rikastumishorisontin rauta- ja alumiini-
oksideihin (Aubert & Pinta 1977). Happamissa
podsolimaissa molybdeenia pidättävät tehokkaasti
myös maarakeita peittävät rautaoksidikalvot. Sa-
vipitoiset maat sisältävät molybdeeniä runsaam-
min kuin karkearakeiset maat, kuten hiekat ja sorat
(Aubert & Pinta 1977), sillä hienoaines sitoo te-
hokkaasti molybdeeniä.

Molybdeeni on sekä kasveille että eläimille tär-
keä hivenaine (Chappel 1976, Kabata-Pendias &
Pendias 1992). Molybdeenillä on vaikutusta mm.
bakteerien typen fiksaatioon, kasvien nitraatin pel-
kistysreaktioihin sekä eläinten entsyymien, kuten
sulfiittioksidaasin, aktiivisuuksiin. Molybdeenin
puutos rajoittaa sekä kasvien että eläinten kasvua
(Underwood 1976, Allaway 1977). Kasvit ottavat
molybdeeniä maaperästä etupäässä molybdaattina
(Kabata-Pendias 1993, Edwards et al. 1995). Tä-
män vuoksi molybdeenin puutosta esiintyy useim-
miten happamissa, runsaasti raudan ja alumiinin
hydrisiä oksideita sisältävissä maissa, joissa mo-
lybdaatti-ionit ovat tiukasti sitoutuneina kyseisiin
yhdisteisiin (Allaway 1977, Kabata-Pendias & Pen-
dias 1992). Molybdeenin puutosta voi esiintyä myös
karkearakeisissa ja humusköyhissä maissa, joissa
molybdeeni huuhtoutuu herkästi kasvien ulottu-
mattomiin (Aubert & Pinta 1977). Sen puutosta
voidaan lieventää lisäämällä maaperään fosfaatte-
ja, molybdaattilannoitteita tai orgaanista ainesta ja
nostamalla maaperän pH:ta kalkituksella (Allaway
1977, Kabata-Pendias & Pendias 1992, Edwards et
al. 1995). Kasvien molybdeenin ottoa voivat häiri-
tä myös runsaat maaperän kupari, mangaani-, alu-
miini- ja rikkipitoisuudet (Edwards et al. 1995).

Molybdeeni on suurina pitoisuuksina myrkylli-
nen erityisesti laiduntaville eläimille (Chappel 1976,
Kabata-Pendias & Pendias 1992, Edwards et al.
1995) ja rehun kautta myös karjalle (Rose et al.
1979). Molybdeeni muuttuu kasvien lehtien soluis-

sa myrkylliseksi noin 10-50 mg/kg pitoisuuksina
(Edwards et al. 1995). Suuret molybdeenipitoisuu-
det rehussa tai laidunkasveissa voivat aiheuttaa
eläimille mm. molybdenoosia eli molybdeenistä
johtuvaa kuparin puutosta, raudan puutosta ja solu-
muutoksia (Underwood 1978). Molybdeenin myr-
kyllisyyttä esiintyy erityisesti emäksisen ja vedellä
kyllästyneen, pelkistävän maaperän alueilla, joissa
molybdeeni esiintyy liukoisessa muodossa ja on
kasvien käytettävissä (Allaway 1977, Kabata-
Pendias & Pendias 1992, Edwards et al. 1995). Moly-
bdeenin myrkyllisyyttä voidaan vähentää lisää-
mällä maaperään sulfaatteja tai rikkiä tai kuivatta-
malla/ojittamalla vedellä kyllästynyttä maaperää
(Allaway 1977). Molybdeeni voi suurina pitoi-
suuksina aiheuttaa terveyshaittoja myös ihmisille
(Anon 1994b). Siten talousveden molybdeenille on
asetettu enimmäispitoisuudeksi 0,07 mg/l (Anon
1994a). Suomen lähde- ja kaivovesissä on molyb-
deeniä noin 0,02-1,0 µg/l ja porakaivovesissä kes-
kimäärin 0,04-8,0 µg/l (Lahermo et al. 1996), joten
talousveden laatuvaatimukset ylittyvät harvoin.

Molybdeenin antropogeenisia lähteitä ovat öl-
jyn ja kivihiilen poltto, terästeollisuus, kemian-
teollisuus (pinnoitteet, maalit, pigmentit, katalyy-
tit), lannoitteet sekä kaivannaisteollisuus (mm. ku-
parin ja uraanin louhinta) (Chappel 1976, Lander
1977, Edwards et al. 1995). Kivihiilen poltossa
molybdeeni rikastuu lentotuhkaan ja voi aiheuttaa
maaperän saastumista, kun lentotuhkaa käytetään
maanparannusaineena (Edwards et al. 1995). Len-
totuhkan ohella molybdeeniä sisältävät teollisuu-
den sivutuotteista myös mm. rikinpoistotuotteet ja
kuonat (Ranta et al. 1987, Wahlström & Panula-
Nikkilä 1987, Garidis 1991).

4.1.7 Nikkeli (Ni)

Nikkeli esiintyy luonnossa hapetusasteilla +1,
+2 ja +3. Näistä +2 on yleisin ja pysyvin muoto
(Rose et al. 1979). Tunnetuin nikkelimalmimine-
raali on pentlandiitti [(Fe,Ni)9

S
8
] (Sahama 1947),

ja muita luonnossa esiintyviä nikkelimineraaleja
ovat mm. nikkeliini (NiAs) sekä milleriitti (Siivola
1986). Nikkeli on voimakkaasti siderofiilinen ja
kalkofiilinen eli rautaan ja rikkiin sitoutuva metal-
li. Siten se kerääntyy varhaismagmaattisiin sulfi-
disuliin (Sahama 1947) ja esiintyy usein raudan,
magnesiumin ja koboltin kanssa. Nikkeliä esiintyy
runsaimmin ultramafisissa ja mafisissa kivissä ku-
ten peridotiiteissa, duniiteissa, serpentiniiteissä,
kimberliiteissä ja hornblendiiteissä ja vähiten hap-
pamissa kivissä kuten graniiteissa ja granodiorii-
teissa (Aubert & Pinta 1977, Rose et al. 1979).
Nikkeli ei muodosta silikaattisissa magmakivissä
yleensä omia mineraaleja, vaan esiintyy silikaatti-
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Kuva 10. Moreenin hienoaineksen nikkelipitoisuudet (aq. reg.),
jotka ylittävät SAMASE-raportin (Jeltsch & Pyy 1994) mukaisen
maaperän monikäyttöä osoittavan ohjearvon.
Fig. 10. Nickel levels (aq. reg.) in fine fraction of till exceeding the
SAMASE report (Jeltsch & Pyy 1994) guide value for unlimited use
of the soil.

mineraalien, mm. oliviinin ja pyrokseenien, hi-
loissa korvaten esim. magnesiumia tai rautaa (Rose
et al. 1979, Paakkola et al. 1986, McGrath 1995).
Suomen kallioperässä nikkeliä esiintyy runsaim-
min Keski-Suomen granitoidialueen reunoilla Laa-
tokka-Perämerivyöhykkeessä sekä Etelä- ja Lou-
nais-Suomen liuskevyöhykkeessä (Koljonen
1992a, Papunen 1986).

Maaperässä nikkeli esiintyy liukoisessa muo-
dossa joko kahdenarvoisena ionina tai komplek-
soituneena humus- ja fulvohappoligandeihin sekä
epäorgaanisiin suoloihin (SO

4
2-, NO3-, Cl-) (Ture-

kian 1974, Rose et al. 1979, Kabata-Pendias 1992)
tai kiinnittyneenä maaperän orgaaniseen ainek-
seen, raudan ja mangaanin oksideihin tai savimi-
neraaleihin (Kabata-Pendias 1993). Suomen mo-
reenin hienoaineksessa on nikkeliä keskimäärin
27 mg/kg vaihtelun ollessa 11-90 mg/kg (Koljo-
nen et al. 1992). Nikkelin pitoisuudet ovat hieno-
aineksessa suurimmat Pohjois-Suomessa ultrama-
fisten komatiittien ja mafisten vihreäkivien alueil-
la sekä sulfidimalmivyöhykkeissä (Laatokka-Pe-

rämerivyöhyke ja Etelä- ja Lounais-Suomen lius-
kevyöhykkeet) (Koljonen et al. 1992). Moreenin
nikkelipitoisuudet heijastavat siten selvästi kallio-
perän nikkelipitoisuuksia. Etelä- ja Lounais-Suo-
men savissa nikkelin kokonaispitoisuudet (medi-
aaniarvot) ovat noin kaksinkertaisia verrattuna
Suomen moreenien hienoainekseen (Koljonen et
al. 1992, Salminen et al. 1997). Savien pidättämästä
nikkelistä on kuitenkin vain murto-osa (~ < 2%)
kasvien käytettävissä olevassa muodossa (Salmi-
nen et al. 1997). Nikkelille on asetettu suurimmak-
si hyväksyttäväksi pitoisuudeksi 60 mg/kg (Jeltsch
& Pyy 1994). Kyseinen ohjearvo ylittyy moreenin
hienoaineksessa mm. Pohjois-Suomen vihreäkivi-
alueilla sekä vulkaanissedimenttisten kivien alu-
eilla (Kuva 10.).

Tärkein nikkelin käyttäytymistä maaperässä sää-
televä tekijä on maaperän happamuus (McGrath
1995). Vastaavasti kuin useimpien muidenkin ras-
kasmetallien (esim. Pb ja Cd) liikkuvuus, myös
nikkelin liikkuvuus on kääntäen verrannollinen
maaperään happamuuteen: sen liikkuvuus kasvaa
maaperän happamoitumisen myötä (Kabata-Pen-
dias 1992, McGrath 1995). Nikkeli on mobiilein
runsaasti happea sisältävissä oloissa maaperän pH:n
ollessa alle 4 (Rose et al. 1979). Happamissa,
mutta pelkistävissä oloissa nikkeli voi sulfidien
läsnä ollessa saostua nikkelisulfideina (McGrath
1995). Kun maaperän pH ylittää 6,5, nikkeli ke-
rasaostuu rautayhdisteiden kanssa (Rose et al. 1979)
ja voi muodostaa esim. nikkeliferriittiä (NiFe

2
O

4
)

(McGrath 1995). Emäksisissä oloissa sen liikku-
vuutta rajoittaa myös hydrolyysi (Rose et al. 1979).

Happamuuden ohella nikkelin pidättymistä maa-
perään säätelevät orgaaninen aines, savimineraa-
lit, raudan ja mangaanin oksidit ja saostumat sekä
epäorgaaniset suolat ja orgaaniset kompleksit. Nik-
keli sitoutuu humukseen ja muuhun orgaaniseen
ainekseen tiukemmin kuin esim. Co, Pb ja Zn
(Rose et al. 1979), mutta saviin ja raudan oksidei-
hin heikommin kuin useimmat muut niihin pidätty-
vistä siirtymämetalleista (McGrath 1995). Orgaani-
sella aineksella onkin todettu olevan erityisen voi-
makas taipumus sitoa nikkeliä (Kabata-Pendias &
Pendias 1992). Lisäksi nikkeli muodostaa orgaani-
sen aineksen kanssa kelaatteja, esim. porfyriineja,
joihin se sitoutuu tiukasti ja jotka vähentävät sen
liikkuvuutta (Rose et al. 1979). Maaperän happa-
moitumisen ohella nikkelin liikkuvuutta lisäävät
siten maaperän sisältämän orgaanisen aineksen,
savimineraalien ja oksihydroksidien vähäisyys sekä
kilpailevien kationien läsnäolo. Liikkuvuutta lisää
myös sitoutuminen epäorgaanisiin ja orgaanisiin
komplekseihin, esimerkiksi klorideihin, sulfaat-
teihin ja orgaanisiin happoihin (Kabata-Pendias &
Pendias 1992, McGrath 1995). Fosfaatti-, karbo-
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naatti- ja hydroksyyli-ionien on todettu luonnon-
vesissä rajoittavan nikkelin liukoisuutta ja liikku-
vuutta (Turekian 1974).

Nikkeliä vapautuu maaperään ultramafisten ja
mafisten kivien rapautumisessa. Vapautuneesta nik-
kelistä siirtyy kuitenkin ainoastaan pieni osa maa-
veteen suurimman osan jäädessä kiinteisiin rapau-
tumistuotteisiin tai kerasaostuessa maaperän hap-
pamuudesta riippuen raudan ja mangaanin oksidi-
en kanssa (Sahama 1947, Turekian 1974). Maape-
rän maannoshorisonteissa nikkeli seuraa selvim-
min humuksen ja orgaanisen aineksen määrää (Au-
bert & Pinta 1977). Siten podsolimaissa korkeim-
mat pitoisuudet ovat pintamaan humuskerroksessa
sekä humusrikkaassa B-horisontissa eli rikastu-
miskerroksessa. Pitoisuudet voivat olla kuitenkin
suuria myös humusköyhissä, savespitoisissa tai
raudan ja mangaanin saostumia sisältävissä hori-
sonteissa (Aubert & Pinta 1977). Yleisesti ottaen
nikkeli rikastuu hienoainespitoisiin maalajeihin
(Aubert & Pinta 1977, Rose et al. 1979). Savi- ja
silttirikkaat maalajit sisältävät selvästi enemmän nikke-
liä kuin karkearakeiset maalajit (McGrath 1995).

Nikkeli on jossain määrin tarpeellinen hivenaine
ihmisten ja joidenkin eläinten sekä kasvien aineen-
vaihdunnalle ja entsyymitoiminnalle sekä joiden-
kin mikro-organismien kasvutoiminnoille (Mc-
Grath 1995). Suurina pitoisuuksina nikkeli on kui-
tenkin eliöille myrkyllinen ja karsinogeeninen
(McGrath 1995) ja voi aiheuttaa mm. ihmisille
allergioita (Anon 1994b). Suurehkot nikkelipitoi-
suudet voivat myös haitata kasvien kasvua (Rose et
al. 1979). Nikkelin haitallisuus kasvaa liukoisuu-
den ja siten maaperän happamoitumisen sekä liu-
koisten kloridi-, nitraatti- ja sulfaattisuolojen ja
orgaanisten kompleksien muodostumisen myötä.
Haitallisuutta voidaan vähentää nostamalla maa-
perän pH:ta esimerkiksi kalkitsemalla ja lisäämällä
maaperään orgaanista ainesta (Kabata-Pendias
1993, McGrath 1995). Talousveden suurin sallittu
nikkelipitoisuus on 20 µg/l (Anon 1994a). Suomen
pohjavesissä on nikkeliä keskimäärin 3,7-14,8 µg/l
(Lahermo et al. 1990). Talousveden laatukriteerit
ylittyvät kuitenkin paikallisesti mm. joissakin kal-
lioporakaivoissa (Lahermo & Juntunen 1990).

Nikkeliä kulkeutuu maaperään ultramafisten ja
mafisten kivilajien rapautumisen ohella myös ant-
ropogeenisista lähteistä kuten öljyn ja kivihiilen
poltosta, kaivos- ja metalliteollisuuden päästöistä,
fosforilannoitteista sekä liikenteen pakokaasuista
(McGrath 1995). Suomessa merkittäviä nikkelin
lähteitä ovat olleet Harjavallan kupari-nikkelisu-
latto sekä Tornion terästehtaat (Rühling et al. 1992).
Nikkeliä tuotetaan Suomessa nykyisin mm. Hitu-
ran kaivokselta (Vartiainen 1998). Aiemmin nik-
keliä on louhittu myös mm. Kotalahdelta, Laukun-

kankaalta, Vammalasta, Kylmäkoskelta, Makolas-
ta ja Telkkälästä (Siivola 1986, Papunen 1986).
Sivutuotteista nikkeliä sisältävät tuhkat, rikinpois-
totuotteet, kuonat sekä kaivosteollisuuden sivuki-
vet ja rikastushiekat (Anon 1987, Ranta et al. 1987,
Wahlström & Panula-Nikkilä 1987, Garidis 1991,
Häkkinen & Ruohomäki 1992).

4.1.8 Sinkki (Zn)

Sinkki on kalkofiilinen alkuaine, joka esiintyy
luonnossa hapetusluvulla +2 (Sahama 1947, Rose
et al. 1979). Kemiallisilta ominaisuuksiltaan sinkki
muistuttaa läheisesti kadmiumia. Kivisulien erkaan-
tumisessa suurin osa sinkistä jää sulfidifaasiin, ja
loput rikastuvat jäännössulasta hydrotermisiin muo-
dostumiin (Sahama 1947). Yleisimmät sinkkimi-
neraalit ovatkin sinkkisulfideja, joista tärkein on
sinkkivälke (ZnS) (Sahama 1947, Kabata-Pendias
& Pendias 1992, Kiekens 1995). Muita sinkkimi-
neraaleja ovat mm. wurtsiitti (ZnS), zinkiitti (ZnO),
sinkkisälpä eli smitsoniitti (ZnCO3

), willemiitti
(Zn

2
(SiO

4
)) sekä hemimorfiitti ((Zn

4
(OH)

2
(Si

2
O

7
•H

2
O)).

Niistä useimmat liittyvät hydrotermisiin muodos-
tumiin. Metamorfisten kivilajien sinkkimineraale-
ja ovat puolestaan gahniitti (ZnAl

2
O

4
) sekä frank-

liniitti ((Zn, Mn)Fe
2
O

4
) (Sahama 1947). Silikaatti-

ja oksidimineraaleissa sinkki korvaa usein diado-
kisesti kahdenarvoista rautaa tai magnesiumia (Sa-
hama 1947, Rose et al. 1979, Kabata-Pendias &
Pendias 1992). Siten sitä voi esiintyä mm. pyrok-
seenien, oliviinien, amfibolien, biotiitin sekä mag-
netiitin ja ilmeniitin kidehiloissa (Sahama 1947,
Rose et al. 1979). Kallioperässä sinkki esiintyy
rikastuneena mafisiin kiviin (mm. basaltit, gabrot),
liuskeisiin, savisedimentteihin, karsikiviin, basalt-
teihin ja eloperäisiin fosforiitteihin (Sahama 1947,
Rose et al. 1979, Kiekens 1995). Kallioperän pie-
nimmät sinkkipitoisuudet liittyvät happamiin ki-
viin sekä hiekka- ja kalkkikiviin (Aubert & Pinta
1977, Kiekens 1995). Suomen kallioperässä mer-
kittäviä sinkkipitoisuuksia esiintyy mm. svekofen-
nisten liuskeiden yhteydessä Laatokka-Perämeri-
vyöhykkeellä sekä Lounais-Suomessa (mm. Ori-
järvi) (Papunen 1986, Koljonen 1992a).

Sinkki esiintyy maaperässä etupäässä mafisten
mineraalien kiderakenteissa, sitoutuneena orgaani-
seen ainekseen, savimineraaleihin ja hydrisiin ok-
sideihin sekä karbonaatti-, hydroksidi- ja sulfidisa-
ostumina (Kiekens 1995). Lisäksi se esiintyy maa-
perän maavedessä olosuhteista riippuen kahdenar-
voisena ionina (Zn2+) tai epäorgaanisina ja orgaani-
sina komplekseina kuten ZnCl-, (ZnCl

4
)2- tai fulvo-

happokomplekseina (Kabata-Pendias & Pendias
1992, Kiekens 1995). Maaperässä on sinkkiä kes-
kimäärin 50-100 mg/kg, mutta paikallisesti pitoi-
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Kuva 11. Moreenin hienoaineksen sinkkipitoisuudet (aq. reg.), jotka
ylittävät SAMASE-raportin (Jeltsch & Pyy 1994) mukaisen maape-
rän monikäyttöä osoittavan ohjearvon.
Fig. 11. Zinc levels (aq. reg.) in fine fraction of till exceeding the
SAMASE report (Jeltsch & Pyy 1994) guide value for unlimited use
of the soil.

suudet voivat kohota jopa 900 mg/kg (Aubert &
Pinta 1977). Määrä maaperässä on suhteessa alu-
een kallioperän koostumukseen, humuksen ja sa-
ven määrään sekä antropogeenisiin sinkin lähtei-
siin. Suomen maaperässä sinkkipitoisuudet vaihte-
levat maalajeittain ja alueellisesti. Esimerkiksi
Lounais-Suomen savien mediaaniarvo on sinkille
156 mg/kg (Salminen et al. 1997), mutta moreenin
hienoaineksessa on sinkkiä tästä pitoisuudesta vain
puolet, keskimäärin 66 ± 34 mg/kg (57 mg/kg
mediaaniarvo) (Koljonen et al. 1992). Alueellisesti
suurimmat sinkkipitoisuudet ovat moreenin hieno-
aineksessa Lapin granuliittivyöhykkeessä sekä sve-
kofennisten liuskeiden alueella Etelä- ja Lounais-
Suomessa sekä Outokummun alueella (Koljonen et
al. 1992). Maaperän monikäyttöä osoittava ohjear-
vo on kuningasvesiuuttoiselle sinkille 150 mg/kg
(Jeltsch & Pyy 1994). Moreenin hienoaineksessa
tämä pitoisuus ylittyy mm. Etelä-Suomen vulkaanis-
sedimenttisten kivien alueilla (Kuva 11).

Tehokkaimmin maaperän komponenteista sink-
kiä sitovat orgaaninen aines ja savimineraalit (Ka-

bata-Pendias & Pendias 1992, Kiekens 1995). Tä-
män seurauksena sinkki rikastuu maaperän orgaani-
siin kerroksiin, turpeisiin, akvaattisiin orgaanisiin
sedimentteihin sekä saviin (Rose et al. 1979, Kaba-
ta-Pendias & Pendias 1992, Salminen & Sipilä
1996). Määrällisesti merkittäviä sinkin sitojia ovat
kuitenkin myös raudan, mangaanin ja alumiinin
oksidit sekä hydriset oksidit (Rose et al. 1979,
Kabata-Pendias 1993). Niihin sitoutunut sinkki on
helpommin kasvien käytettävissä olevaa kuin savi-
mineraaleihin tai orgaaniseen ainekseen sitoutunut
sinkki (Kabata-Pendias & Pendias 1992). Sitoutu-
misen tehokkuuteen vaikuttavat myös maaperän
happamuus ja hapetus-pelkistysolot sekä kilpaile-
vien ionien ja komplekseja muodostavien kompo-
nenttien määrä. Emäksisissä ja hapettavissa olois-
sa sinkki muodostaa suhteellisen pysyviä saostu-
mia karbonaattien, fosfaattien ja molybdaattien
kanssa (Kiekens 1995) ja sitoutuu kemisorptiolla
negatiivisesti varautuneisiin savimineraaleihin ja
orgaaniseen ainekseen (Kabata-Pendias & Pendias
1992, Kiekens 1995). Maaperän happamoituessa
sinkin liukoisuus kasvaa (Rose et al. 1979, Kiekens
1995). Liukoisuus on suurin, kun maaperän pH on
alle 5 (Rose et al. 1979, Kiekens 1995). Happamoi-
tumisen myötä tapahtuva liukoisuuden kasvu joh-
tuu mm. sinkkisaostumien liukenemisesta, sinkkiä
sitovien komponenttien varausten muuttumisesta
positiivisiksi, kilpailevien kationien vaikutuksesta
sekä sidostyypin vaihtumisesta kemisorptiosta löy-
hempään kationinvaihtomekanismiin (Rose et al.
1979, Kabata-Pendias & Pendias 1992, Kiekens
1995). Pelkistävissä oloissa sinkki on immobiili
(Rose et al. 1979).

Sinkin liukoisuutta ja liikkuvuutta maaperässä
lisää sekä emäksisissä että happamissa oloissa
kompleksoituminen epäorgaanisten (mm. kloridi,
nitraatti, fosfaatti ja sulfaatti) ja orgaanisten ligan-
dien kanssa. Epäorgaanisista komplekseista erityi-
sesti ZnSO

4
0 -kompleksi on herkästi liikkuva. Or-

gaanisista yhdisteistä sinkki voi muodostaa liikku-
via komplekseja mm. fulvo- ja humushappojen
sekä amino-, hydroksidi- sekä fosforihappojen
kanssa. Niistä tärkeimpiä kompleksinmuodostajia
ovat fulvohapot (Kiekens 1995). Muihin raskas-
metalleihin verrattuna sinkki on herkästi liikkuva
(Kabata-Pendias & Pendias 1992).

Maannoshorisonteissa sinkki rikastuu pintamaan
humukseen sekä muihin orgaanisiin horisontteihin
(Rose et al. 1979, Kabata-Pendias & Pendias 1992).
Podsolimaannoksissa sinkin on havaittu keräänty-
vän myös rikastumishorisonttiin (Aubert & Pinta
1977).

Sinkki on kasveille tärkeä ravinne (Aubert &
Pinta 1977, Rose et al. 1979, Kabata-Pendias &
Pendias 1992). Se osallistuu kasvien aineenvaih-
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duntaan entsyymien osasena sekä vaikuttaa mm.
auksiinin, RNA:n ja ribosomien muodostumiseen.
Lisäksi sen uskotaan tehostavan kasvien vastustus-
kykyä ääriolosuhteita sekä bakteeri- ja sienitauteja
vastaan (Kabata-Pendias & Pendias 1992). Sinkin
liukoiset muodot ovat helpoimmin kasvien käytet-
tävissä, joten sinkin puutosta voi esiintyä mm.
emäksisissä tai kalkkipitoisissa maissa, joissa sinkki
on tiukasti sitoutuneena maaperän eri komponent-
teihin. Lisäksi sinkin puutosta esiintyy myös alhai-
sen sinkkipitoisuuden maissa, kuten happamissa
tai vähän orgaanista ainesta sisältävissä maissa,
joissa maaperään kulkeutuva sinkki huuhtoutuu
herkästi kasvien juurten ulottumattomiin (Aubert
& Pinta 1977, Kabata-Pendias & Pendias 1992,
Kiekens 1995). Tällaisissa tapauksissa sinkin saa-
tavuutta voidaan lisätä orgaanisen aineksen mää-
rän lisäämisellä tai nostamalla kalkitsemalla maa-
perän pH neutraaliksi (Kabata-Pendias & Pendias
1992). Maaperän sisältämän sinkin hyödyntämistä
voivat haitata myös suuret fosfori-, kupari-, typpi-,
arseeni- ja kalsiumpitoisuudet sekä mikrobitoimin-
nasta johtuva sinkin inaktivoituminen (Aubert &
Pinta 1977, Kabata-Pendias & Pendias 1992, Kie-
kens 1995). Sinkki on myös ihmisille ja eläimille
välttämätön hivenaine (Kiekens 1995).

Sinkki on suurina määrinä kuitenkin hyvin hai-
tallinen ihmisille ja eliöille (Aubert & Pinta 1977,
Kabata-Pendias & Pendias 1992, Kiekens 1995).
Kasveille se voi aiheuttaa mm. kloroosia, heiken-
tää niiden kasvua ja vähentää muiden tärkeiden
ravinteiden ottoa. Se ei ole kuitenkaan kasveille
yhtä myrkyllinen kuin muut raskasmetallit, esim.
kadmium ja lyijy (Kabata-Pendias & Pendias 1992).
Ihmisille sinkin on todettu olevan karsinogeeni-
nen. Maaperässä sinkin haitallisuuteen vaikuttaa
mm. sen liukoisuus. Haitallisimpia ovat liukoiset,
helposti käytettävissä olevat muodot. Silikaattimi-
neraalien rakenteeseen sitoutunut sinkki on hyvin
vaikealiukoinen luonnon oloissa (Räisänen 1989b),
joten sillä ei myöskään liene haitallisia vaikutuk-
sia. Antropogeeniset lähteet, esim. jätevesilietteen
käyttö, sen sijaan lisäävät helposti käytettävissä
olevan ja heikosti sitoutuneen sinkin osuutta maa-
perässä (Kabata-Pendias & Pendias 1992) ja siten
myös sinkin haitallisuutta. Sinkin haitallisuutta
voivat myös lisätä yhteisvaikutukset kuparin, nik-
kelin tai kromin kanssa (Kabata-Pendias & Pendias
1992, Kiekens 1995). Haitallisia vaikutuksia puo-
lestaan vähentävät maaperän korkeat fosfaatti-,
karbonaatti-, sulfidi- ja oksidipitoisuudet (Räisä-
nen 1989b). Sosiaali- ja terveysministeriön asetta-
mien laatuvaatimusten mukaan (Anon 1994a) sink-
kiä saa olla talousvedessä enintään 3,0 mg/l. Suo-
men pohjavesissä tämä pitoisuus ylittyy ainoastaan
paikallisesti (Lahermo et al. 1990, Lahermo & Jun-

tunen 1990). Talousveden sinkki onkin pääasiassa
peräisin sinkitetyistä vesijohdoista, hanoista ja pum-
puista. Etenkin happamissa vesissä sinkkiä liuke-
nee talousveteen herkästi vesijohdoista (Anon 1994b).

Merkittävimpiä sinkin ilmaperäisiä lähteitä ovat
fossiilisten polttoaineiden käyttö sekä metallisula-
tot. Niiden ohella sinkkiä kulkeutuu ympäristöön
myös jätevesilietteiden käytöstä, lannoitteista sekä
torjunta-aineista (Kabata-Pendias & Pendias 1992,
Kiekens 1995). Antropogeenisista lähteistä peräi-
sin olevan sinkin määrä ylittää usein rapautumises-
ta ja biomassan tuotannosta tulevan sinkin määrän
(Kabata-Pendias & Pendias 1992). Sinkkisulfidien
rapautuminen, esimerkiksi sinkkikaivosten rikas-
tushiekoissa ja sivukivissä, voi kuitenkin olla pai-
kallisesti merkittävä sinkin lähde (Sipilä & Salmi-
nen 1994, Vigman & Salonen 1998). Suomesta
louhitaan sinkkiä nykyisin Pyhäsalmen kaivoksel-
ta (Vartiainen 1998). Kaivosteollisuuden sivukivi-
en ja rikastushiekkojen ohella sinkkiä sisältävät
teollisuuden sivutuotteista mm. tuhkat, rikinpois-
totuotteet, kuonat sekä betonimurskeet (Anon 1987,
Ranta et al. 1987, Wahlström & Panula-Nikkilä
1987, Wahlström & Laine-Ylijoki 1996a).

4.1.9 Vanadiini (V)

Vanadiini on litofiilinen siirtymäryhmän metal-
li, joka esiintyy luonnossa hapetusluvuilla (+2),
+3, +4 ja +5. Vanadiinimineraaleja tunnetaan luon-
nosta yli 70. Niistä malmiteollisuudelle tärkeimpiä
ovat karnotiitti (K2

(UO
2
)

2
(VO

4
)

2
•3H

2
O) ja vanadi-

niitti (Pb
5
(Cl(VO

4
))

3
) (Sahama 1947, Anon 1988b).

Vanadiini rikastuu kivisulien erkaantumisessa mag-
man oksidisiin varhaiserkaumiin tai pääkiteyty-
män emäksisiin kiteytymiin (Sahama 1947). Se
esiintyy siten kallioperässä etupäässä mafisissa
kivissä (keskimäärin 250 mg/kg), esim. basalteis-
sa, gabroissa, amfiboliiteissa sekä liuskeissa tai
titaani-rautamalmien yhteydessä. Pienimmät va-
nadiinin pitoisuudet kallioperässä ovat happamis-
sa kivilajeissa (keskimäärin 50 mg/kg) kuten gra-
niiteissa ja granodioriiteissa (Sahama 1947, Rose
et al. 1979, Aubert & Pinta 1983, Kabata-Pendias
& Pendias 1992). Vanadiini ei muodosta syväki-
vissä itsenäisiä mineraaleja, vaan esiintyy muiden
mineraalien, esim. amfibolien, pyrokseenien ja kiil-
teiden, hiloissa korvaten niissä usein muita metal-
leja, esim. rautaa, titaania ja alumiinia (Sahama
1947, Kabata-Pendias & Pendias 1992). Sediment-
tikivissä vanadiini sen sijaan esiintyy myös vana-
diinimineraaleina, esim. erilaisina lyijyn, kuparin,
sinkin ja vismutin vanadaatteina (Sahama 1947).
Suomen kallioperässä suuria vanadiinipitoisuuk-
sia esiintyy mm. arkeeisten ja varhaisproterotsoois-
ten vihreäkivivyöhykkeiden mafisten syväkivien
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Kuva 12. Moreenin hienoaineksen vanadiinipitoisuudet (aq. reg.),
jotka ylittävät SAMASE-raportin (Jeltsch & Pyy 1994) mukaisen
maaperän monikäyttöä osoittavan ohjearvon.
Fig. 12. Vanadium levels (aq. reg.) in fine fraction of till exceeding
the SAMASE report (Jeltsch & Pyy 1994) guide value for unlimited
use of the soil.

yhteydessä sekä svekokarjalaisiin liuskeisiin liit-
tyvissä mafisissa intrusiivikivissä (Papunen 1986,
Koljonen 1992a).

Maaperässä vanadiini esiintyy mineraalien hi-
loissa (hapetusluvuilla +3, +4, +5), liukoisina ok-
sianioneina (esim. vanadaatteina (VO

3
-, VO

4
3-)),

erilaisina kationeina (mm. vanadyyli-ioni (VO
2

+))
ja hydroksokomplekseina (kuten VO(OH)+) sekä
immobiileina orgaanisina komplekseina (Kabata-
Pendias & Pendias 1992, Edwards et al. 1995).
Maaperän vanadiinipitoisuus vaihtelee hivenpitoi-
suuksista 300 mg/kg (Aubert & Pinta 1977). Suo-
men maaperässä on vanadiinia keskimäärin 90 mg/kg.
Moreenin hienoaineksessa vanadiinin keskipitoi-
suus vastaa maaperän kokonaispitoisuutta ollen
noin 83 mg/kg (Koljonen 1992b). Savikoilla sitä
vastoin vanadiinipitoisuudet ovat selvästi korkeam-
mat. Esimerkiksi Etelä- ja Lounais-Suomen savi-
koilla kokonaisvanadiinipitoisuudet ovat noin 136
mg/kg (mediaaniarvo) (Salminen et al. 1997). Sa-
vikoilla myös kuningasvesiuuttoisen fraktion osuu-
det kokonaispitoisuuksista ovat moreenin hienoai-
neksen vastaaviin pitoisuuksiin verrattuna suuria

osoittaen, että vanadiini on savissa heikommin
sitoutuneessa muodossa kuin moreenin hienoai-
neksessa (Koljonen 1992b, Salminen et al. 1997).
Yleisesti ottaen vanadiini esiintyy Suomen maape-
rässä pääasiassa mafisisissa mineraaleissa (Koljo-
nen et al. 1992), joten maaperän vanadiinipitoisuu-
det heijastavat selvästi kallioperän pitoisuuksia.
Esimerkiksi suurimmat vanadiinipitoisuudet mo-
reenin hienoaineksessa ovat Pohjois-Suomessa ult-
ramafisten ja mafisten vihreäkivien alueilla sekä
Keski-Suomen kiisupitoisten liuskejaksojen maa-
perässä (Koljonen et al. 1992, Lahermo et al. 1996).
Pienimmät vanadiinipitoisuudet moreenin hieno-
aineksessa ovat vastaavasti Etelä-Suomen ja Ah-
venanmaan rapakivialueiden maaperässä. Kunin-
gasvesiuuttoiselle vanadiinille on asetettu maape-
rän monikäyttöä osoittavaksi ohjearvoksi 50 mg/
kg (Jeltsch & Pyy 1994). Se ylittyy moreenin hie-
noaineksessa mm. svekofennisiin liuskeisiin liitty-
villä kiisupitoisilla alueilla sekä kauttaaltaan Poh-
jois-Suomessa (Kuva 12), ja myös Etelä- ja Lou-
nais-Suomen savikoilla.

Vanadiinin, kuten useimpien muidenkin siirty-
mämetallien, sitoutumista maaperään säätelevät
maaperän hapetus-pelkistysolosuhteet ja happa-
muus sekä vanadiinia sitovien komponenttien (sa-
ves, rauta- ja mangaanisaostumat, orgaaninen ai-
nes) määrä maaperässä (Kabata-Pendias & Pendi-
as 1992, Edwards et al. 1995). Pelkistävässä ympä-
ristössä vanadiini esiintyy hapetusluvulla +3 ja on
lähes liikkumaton. Hapettavissa ja happamissa sekä
emäksisissä oloissa vanadiini esiintyy hapetuslu-
vuilla +4 ja +5 ja on pintaympäristössä kohtalaisen
liikkuva (Rose et al. 1979, Edwards et al. 1995).
Viidenarvoisena esiintyvä vanadiini on maaperäs-
sä liikkuvin. Se muodostaa laajalla pH kirjolla
oksianioneita, jotka ovat maaperässä erityisen
mobiileita (Edwards et al. 1995). Esimerkiksi neut-
raaleissa ja emäksisissä oloissa se esiintyy maave-
dessä metavanadaatteina (VO

4
3-, VO

3
-) sekä vety-

vanadaattina (HVO
4

2-) ja happamissa oloissa vana-
dyyli-ioneina (VO

2
+) (Kabata-Pendias & Pendias

1992, Mikkonen & Tummavuori 1994). Viidenar-
voinen vanadiini pelkistyy kuitenkin herkästi nel-
jänarvoiseksi esim. humuksen vaikutuksesta (Ed-
wards et al. 1995). Kolmenarvoinen vanadiini puo-
lestaan hapettuu helposti neljänarvoiseksi. Siten
vanadiinin pysyvin hapetusaste maaperässä on +4
(Anon 1988b).

Vanadiinin liukoisuutta maaperässä vähentävät
saostuminen pelkistävien komponenttien vaikutuk-
sesta, liukenemattomien vanadaattiyhdisteiden
muodostuminen (esim. Ca(VO

3
)

2
), saostuminen ura-

nyylikationien ((UO
2
)2+) läsnä ollessa, sitoutumi-

nen immobiileihin orgaanisiin komplekseihin (esim.
porfyriiniin) sekä alumiini- tai rautaionien läsnä-
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olo (Rose et al. 1979, Edwards et al. 1995). Vana-
diinin liukoisuus kasvaa maaperässä pH:n kasvun
myötä, osittain siitä syystä, että vanadiini esiintyy
maaperässä etupäässä anionisina yhdisteinä ja
maaperän komponentit (mm. orgaaninen aines,
savet, raudan oksidit) sitovat anionisia yhdisteitä
tehokkaimmin happamissa oloissa. Vanadiinin si-
toutuminen on maaperään tehokkainta, kun maa-
perän pH = 4. Pidättymistä tapahtuu kuitenkin
jossain määrin myös neutraaleissa oloissa. Tässä
suhteessa vanadiini eroaa selvästi molybdeenistä,
joka esiintyy maaperässä vastaavanlaisina anioni-
sina ioneina kuin vanadiini, mutta ei pidäty maape-
rään enää neutraaleissa oloissa (Mikkonen & Tum-
mavuori 1994).

Suurin osa maaperän vanadiinista on sitoutunee-
na orgaaniseen ainekseen (Edwards et al. 1995)
sekä saviin ja raudan oksideihin (Kabata-Pendias
& Pendias 1992). Siten vanadiini on maannoshori-
sonteissa rikastunut saostumishorisonttiin (B-ho-
risontti) (Aubert & Pinta 1977, Rose et al. 1979) ja
esiintyy hienorakeisissa maalajeissa runsaampana
kuin karkearakeisissa maalajeissa (Aubert & Pinta
1977).

Vanadiini on välttämätön hivenravinne joillekin
eläimille, esim. rotille ja kanoille (Anon 1988b).
Kasveille vanadiinia ei pidetä välttämättömänä.
Sillä on kuitenkin merkitystä mm. alempien kasvi-
en typensidonnalle ja fotosynteesille (Anon 1988b,
Kabata-Pendias & Pendias 1992). Ihmisille sen ei
ole todettu olevan tarpeellinen (Anon 1988b). Suu-
rina pitoisuuksina vanadiini saattaa aiheuttaa myr-
kytysoireita kaikille eliöille (Rose et al. 1979).
Vanadiinin haitallisuus riippuu paitsi sen pitoisuu-
desta, myös sen esiintymismuodosta ja liuokoisuu-
desta. Vanadiini voi olla myrkyllinen sekä kationi-
sena että anionisena. Yleisesti ottaen sen myrkylli-
syys kasvaa hapetusluvun kasvaessa, jolloin hape-
tusluvulla +5 esiintyvä vanadiini on haitallisinta
(Anon 1988b). Se voi mm. estää kasvien entsyymi-

toimintoja, kun taas neljänarvoisella vanadiinilla
ei ole vastaavaa vaikutusta (Kabata-Pendias & Pen-
dias 1992). Vanadiinin oksideista vanadiinipen-
toksidi on liukoisempi ja siten myös haitallisempi
kuin vanadiinitrioksidi tai -dioksidi (Anon 1988b).
Talousveden vanadiinille ei ole asetettu erillistä
enimmäispitoisuutta (Anon 1994a), mikä johtuu
ilmeisesti siitä, että vanadiini esiintyy useimmiten
ainoastaan pieninä pitoisuuksina pinta- ja pohjave-
sissä. Suomen pohjavesien vanadiinipitoisuus on
0,04-2,0 µg/l (Lahermo et al. 1996).

Vanadiinia kulkeutuu maaperään sekä kalliope-
rän, etenkin mafisten kivilajien, rapautumisessa
että antropogeenisista lähteistä. Merkittävimmät
vanadiinin antropogeeniset lähteet ovat fossiilis-
ten polttoaineiden poltto sekä öljynjalostaminen
(Anon 1988b, Kabata-Pendias & Pendias 1992,
Edwards et al. 1995). Niiden seurauksena Suomen-
kin maaperässä ovat vanadiinipitoisuudet paikalli-
sesti kohonneet esimerkiksi Helsingin, Sköldvi-
kin, Turun, Naantalin ja Imatran ympäristöissä
(Lahermo et al. 1996). Poltossa vanadiinia vapau-
tuu ympäristöön useimmiten vanadiinipentoksidi-
hiukkasina (V

2
O

5
) (Edwards et al. 1995). Fossiilis-

ten polttoaineiden ohella muita vanadiinin lähteitä
ovat mm. terästeollisuus, sementin valmistus, fos-
forilannoitteet, väriaineet, kemian teollisuuden ka-
talyytit ja elektroniikka sekä kaivannaisteollisuus
(Anon 1988b, Goldberg et al. 1992, Kabata-Pendi-
as & Pendias 1992, Edwards et al. 1995). Suomessa
vanadiinia on louhittu raudan sivutuotteena mafis-
ten kivien yhteydessä esiintyvistä vanadiini-titaa-
ni-rautamalmeista mm. Otanmäestä ja Mustavaa-
rasta (Paakkola et al. 1986, Hyvärinen & Eskola
1986). Teollisuudessa syntyvistä sivutuotteista
vanadiinia sisältävät mm. tuhkat, rikinpoistotuot-
teet, kuonat ja betonimurskeet (Eerola & Kankare
1982, Kilpi et al. 1984, Ranta et al. 1987, Häkkinen
& Ruohomäki 1992).

Orgaanisia haitta-aineita sivutuotteista sisältä-
vät lähinnä lentotuhkat ja betonimurskeet (kts.
kappale 2.2.1). Niiden sisältämät orgaaniset hait-
ta-aineet  ovat pääasiassa polyaromaattisia hiilive-
tyjä (PAH) tai polykloorattuja bifenyylejä (PCB).
Seuraavassa tarkastellaan lyhyesti keskeisimpiä
ominaisuuksia ja tekijöitä, jotka vaikuttavat niiden
käyttäytymiseen maaperässä. Molemmat ryhmät
sisältävät runsaasti eri yhdisteitä. Tarkastelu on
rajattu ryhmien yleisiin ominaisuuksiin.

4.2.1 Polyaromaattiset hiilivedyt ja
polyklooratut bifenyylit

Polyaromaattiset hiilivedyt muodostuvat kah-
desta tai useammasta bentseenirenkaasta. Ne koos-
tuvat lähinnä hiilestä ja vedystä. Perusrakenteen
vetyatomit voivat kuitenkin korvautua alkyyliryh-
millä tai klooriatomeilla (Pettersen 1998). PAH-
yhdisteitä tunnetaan useita satoja. Niitä ovat esi-
merkiksi antraseenit, pyreenit, kryseenit ja fluo-
ranteenit (Pettersen 1998). PAH-yhdisteitä muo-
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dostuu aina epätäydellisessä palamisessa, joten niitä
esiintyy ympäristössä myös luonnostaan, esimer-
kiksi metsäpalojen seurauksena (Pettersen 1998).
Luonnontilaisilla alueilla PAH-pitoisuudet voivat
olla maaperässä noin 0,005 mg/kg (Valo et al.
1994). Polyklooratut bifenyylit (PCB) ovat sen
sijaan kaikki peräisin antropogeenisista lähteistä
(Pärjälä 1989). Ne ovat orgaanisia halogeeniyhdis-
teitä, joissa on yhdestä kymmeneen klooriatomia
(Pettersen 1998). Sekä PAH- että PCB-yhdisteet
ovat kemialliselta luonteeltaan hydrofobisia (Ba-
rancíková & Gergelová 1995, Pettersen et al. 1998).

Useimmat polyaromaattiset PAH-yhdisteet ovat
huoneenlämmössä kiinteitä aineita, mutta yli
200°C:ssa suurin osa niistä on höyryfaasissa. Suu-
rin osa PAH-yhdisteistä on niukasti veteen liuke-
nevia (Aittola & Remo 1989), joten ne sitoutuvat
herkästi erityisesti maaperän orgaaniseen ainek-
seen. Sitoutumiseen vaikuttaa maaperän happa-
muus. Tärkein PAH-yhdisteiden poistumismeka-
nismi maaperässä on biologinen hajoaminen. Ha-
joaminen voi tapahtua joko täydellisesti tai osit-
tain. Hajoamiseen vaikuttavat PAH-yhdisteiden ke-
miallinen rakenne, aromaattisten yhdisteiden lu-
kumäärä, pitoisuus ja ympäristön fysikaalis-kemi-
alliset olot. Pienempikokoiset molekyylit hajoavat
nopeammin kuin suuret (Valo et al. 1994). Biolo-
gista hajoamista voi tapahtua alhaisissakin lämpö-
tiloissa. Esimerkiksi haihtuvien aromaattisten hii-
livetyjen (mm. etyylibentseeni, styreeni, naftalee-
ni) hajoaminen on aerobisissa oloissa tehokasta
jopa +5 asteen lämpötilassa. Anaerobisissa oloissa
hajoaminen on hidasta (Pärjälä 1989). PAH-yhdis-
teiden puoliintumisajat vaihtelevat luonnossa kes-
kimäärin 17-1900 vrk. Biologisen hajoamisen ohel-
la PAH-yhdisteiden käyttäytymiseen maaperässä
vaikuttavat haihtuminen, sedimentaatio, sorptio,
biologinen rikastuminen ja kemiallinen hapettumi-
nen (Valo et al. 1994). Kiinnittyminen hiukkasten
pinnalle voi tapahtua joko voimakkaalla kemisorp-
tiolla tai höyrynpaineohjatulla adsorptiolla. Kemi-
sorption merkitys on suurempi alhaisissa pitoi-
suuksissa ja vastaavasti höyrynpaineohjatun ad-
sorption suurissa pitoisuuksissa (Aittola & Remo
1989). Mikrobitoiminnan vaikutuksesta PAH-yh-
disteet voivat muuntua kemiallisesti uusiksi yhdis-
teiksi (Valo et al. 1994).

PCB-yhdisteet sitoutuvat maaperään, erityisesti
maaperän orgaaniseen ainekseen, hyvin voimak-
kaasti, etenkin aerobisissa oloissa (Pärjälä 1989).
Niiden sitoutumiseen vaikuttavat maaperän pH,
sidontakapasiteetti sekä orgaanisen aineksen koos-

tumus (Barancíková & Gergelová 1995). Vastaa-
vasti kuin PAH-yhdisteiden käyttäytymiseen myös
PCB-yhdisteiden käyttäytymiseen ja esiintymiseen
maaperässä vaikuttaa biologinen hajoaminen. Ha-
joaminen tapahtuu kuitenkin PAH-yhdisteistä poi-
keten herkemmin anaerobisissa oloissa. PCB-yh-
disteet voivat kulkeutua merkittävissä määrin poh-
javeteen vain, jos ne pääsevät kosketuksiin orgaa-
nisten liuottimien kanssa. Silloinkin kulkeutumista
hidastaa yhdisteiden ei-polaarinen luonne, jonka
vaikutuksesta ne liukenevat veteen hyvin huonosti.
PCB-yhdisteet voivat kuitenkin liikkua veden mu-
kana myös kolloideina. PCB-yhdisteiden liikku-
vuus ja vesiliukoisuus voivat kasvaa merkittävästi
biologisen muutunnan seurauksena (Pärjälä 1989).

Polyaromaattiset hiilivedyt ovat eliöille haitalli-
sia ja jopa karsinogeenisia. Karsinogeenisuuteen
vaikuttavat niiden rakenne ja koko. Vetyatomien
korvautuminen alkyyliryhmillä lisää usein niiden
karsinogeenisuutta. Ihmisillä altistuminen tapah-
tuu etupäässä hengitysteiden ja ruoansulatuskana-
van kautta. Osa PAH-yhdisteistä poistuu elimis-
töstä eritteiden kautta, osa hajoaa metabolisissa
reaktioissa ja loput kertyvät elimiin (Aittola &
Remo 1989). Myös PCB-yhdisteet ovat eliöille
karsinogeenisia. Lisäksi ne ovat myrkyllisiä ja
voivat haitata mm. eliöiden lisääntymistä, kasvua
ja aivojen kehitystä (Pettersen 1998).

Polyaromaattisia hiilivetyjä vapautuu ympäris-
töön liikenteestä, fossiilisten polttoaineiden ja jät-
teiden poltosta, öljynjalostuksesta, petrokemian
teollisuudesta, terästeollisuudesta, jätevesiliettei-
den käytöstä sekä metsäpaloista (Aittola & Remo
1989, Valo et al. 1994, Pettersen 1998). Niiden
muodostumiseen ja rakenteeseen vaikuttavat polt-
toaineen hiili/vetysuhde ja polttoaineen molekyy-
lirakenne sekä polttolämpötila. PAH-yhdisteiden
muodostuminen on suhteellisen vähäistä, kun polt-
toaineen ja palamisilman sekoittuminen on teho-
kasta, ilmamäärä riittävä, palamiskaasujen viipy-
mäaika kattilassa riittävän pitkä sekä polttolämpö-
tila riittävän korkea (> 900°C) (Aittola et al. 1989).

PCB-yhdisteitä vapautuu ympäristöön nykyisin
pääasiassa niitä sisältävistä materiaaleista kuten
sähköisiä laitteista, kaatopaikoilta sekä maaperäs-
tä. Niiden käyttö ja valmistus on useimmissa mais-
sa kielletty viimeisten 10-25 vuoden aikana. Aiem-
min niitä on käytetty mm. eristeinä kondensaatto-
reissa ja muuntajissa sekä lisäaineena maaleissa,
muoveissa ja hydraulisissa öljyissä, jotka kaato-
paikkasijoituksessa voivat olla nykyisin merkittä-
viä PCB lähteitä (Pettersen 1998).

Suurin osa sivutuotteiden sisältämistä epäor-
gaanisista haitta-aineista, mm. Cd, Cr, Cu, Pb, Ni ja

Zn, esiintyvät maaperässä kationisessa muodossa.
Sen sijaan molybdeeni, vanadiini ja arseeni ovat
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Kuva 13. Moreenin hienoaineksen kontaminaatioindeksi.
Fig. 13. Contamination index of fine fraction of till.

ΣΣΣΣΣ

Taulukko 5. Joidenkin alkuaineiden liikkuvuus pintaympäristössä (Rose et al. 1979).
Table 5. Mobility of certain elements in surficial environments (Rose et al. 1979).

Suhteellinen liikkuvuus Hapettava ympäristö Hapettava ympäristö Pelkistävä ympäristö
Relative mobility Oxidating environment Oxidating environment Reducing environment

(pH 5-8) (pH < 4)

Erittäin liikkuva – Cl, Br, S, Mo, C, N, Mo, B Cl, Br, S, C, N,B Cl, Br
Highly mobile

Kohtalaisen liikkuva – Ca, Na, Mg, Li, Zn, U, V, As Ca, Na, Mg, Li, Zn, Cd, Ca, Na, Mg, Li, Ba, Mn
Moderately mobile Hg, Cu, Co, Ni, U, V, As,

Mn, P
Heikosti liikkuva – K, Ba, Mn, Si, P, Pb, Cu, Ni, K, Ba, Si K, Si, P, Fe
Slightly mobile Co

Immobiili – Fe, Al, Ti Fe, Al, Ti, As, Mo, Se Fe, Al, Ti, Cu, Pb, Zn, Cd, Hg,
Immobile Ni, Co, As, U, V, Se, Mo, Cr

useimmiten anionisessa muodossa. Kationisessa
muodossa esiintyvät haitta-aineet pidättyvät maa-
perään tehokkaimmin hapettavissa ja neutraaleissa
tai emäksisissä oloissa ja anionisessa muodossa
esiintyvät vastaavasti hapettavissa ja happamissa
oloissa (Taulukko 5). Pelkistävässä ympäristössä
suurin osa edellä käsitellyistä epäorgaanisista hait-
ta-aineista on immobiileja ja muodostavat erityi-
sesti rikin läsnä ollessa sulfidisaostumia.

Suomen maaperässä etenkin kromin, kuparin,
molybdeenin, nikkelin ja vanadiinin pitoisuudet

heijastavat hyvin selvästi kallioperän koostumus-
ta. Kyseisten alkuaineiden moreenin hienoainek-
sen kuningasvesiuuttoiset pitoisuudet ylittävätkin
maaperän monikäyttöä osoittavat ohjearvot taval-
lisimmin alueilla, joissa niiden pitoisuudet ovat
myös kallioperässä korkeita. Tällaisilla alueilla ras-
kasmetallit ovat kuitenkin yleensä sitoutuneita maa-
perän sisältämiin mafisiin ja ultramafisiin mine-
raaleihin, kiillemineraaleihin (biotiitti ja kloriitti)
sekä sulfideihin ja saostumiin, joten ne eivät ole
eliöiden käytettävissä olevassa muodossa. Kuvas-
sa 13 on esitetty moreenin hienoainekselle konta-
minaatioindeksi, joka on määritetty arseenin, ba-
riumin, koboltin, kromin, kuparin, nikkelin, lyijyn,
sinkin ja vanadiinin SAMASE -raportin (Jeltsch &
Pyy 1994) mukaiset ohjearvot ylittävien pitoisuuk-
sien suhteen seuraavalla kaavalla:

 n
C

d
  =       C

fi
 , jossa C

fi
 =  (C

Ai
/C

Ni
 –1)

 i = 1

C
fi
 = kontaminaatiofaktori komponentille i

C
Ai

 = komponentin i analyysitulos
C

Ni
 = maaperän monikäyttöä osoittava ohje

arvo komponentille i (Backman et al.
1998).

Suomen maaperässä kontaminaatioindeksin pe-
rusteella voidaan selvästi erottaa kolme laajempaa
aluetta (Kuva 13). Kyseiset alueet on yhdistettävis-
sä kallioperän suuryksiköihin: Etelä- ja Lounais-
Suomen vulkaanissedimenttiseen vyöhykkeeseen,
Laatokka-Perämerivyöhykkeeseen ja Lapin metase-
dimenttiseen alueeseen, joissa kallioperän pitoi-
suudet ovat useiden raskasmetallien osalta korke-
ampia kuin muualla Suomessa. Lisäksi kontaminaa-
tioindeksin arvot ovat korkeita alueilla, joissa esiintyy
runsaasti savilajitetta sisältäviä moreeneja.
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Ilmastoon liittyvistä tekijöistä ovat haitta-ainei-
den kulkeutumisen ja pidättymisen kannalta mer-
kittävimpiä sademäärä sekä lämpötilan vaihtelut,
joihin voidaan kytkeä haihdunta, routaantuminen
ja lumipeitteen ajallinen kesto.

5.1.1 Suomen ilmasto

5.1.1.1 Sadanta, haihdunta ja imeytyminen

Suomi kuuluu boreaalisen havumetsän ilmasto-
vyöhykkeeseen, jolle ovat tyypillisiä viileät kesät
(Johannessen 1970). Ilmasto on kostea ja viileä,
sadanta on haihduntaa suurempi, ja vuodenaikojen
vaihtelut ovat selvät. Sadanta on maassamme kes-
kimäärin noin 500-750 mm/v ollen suurempi Ete-
lä- ja Keski-Suomessa (Solatie 1987a). Johannes-
senin (1970) mukaan sadanta on Etelä-Suomessa
n. 600 mm/v ja Lapissa 400-500 mm/v. Myös lunta
sataa vaihtelevasti Maarianhaminan 50 sadepäi-
västä Sodankylän 95 päivään, ja lumipeitteen pak-
suus vaihtelee saariston 20 cm:stä Itä-Suomen ja
Lapin 80 cm:iin. Sadetta saadaan melko tasaisesti
kaikkina vuodenaikoina (Solatie 1987a), mutta
kuitenkin eniten kesällä, erityisesti heinä- ja elo-
kuussa (Johannessen 1970). Haihdunta on Suo-
messa keskimäärin 300-400 mm/v, vaikka onkin
talvella vähäisen energiansaannin ja lumen heijas-
tavan vaikutuksen vuoksi lähes olematonta (Johan-
nessen 1970). Haihdunta on suurimmillaan kesä-
kuussa, jolloin sen määrä ylittää sadannan ja maa
kuivuu (Solatie 1987a). Pohjois-Suomessa haih-
dunta on noin puolet pienempi kuin Etelä-Suomes-
sa. Kokonaisvalunta on keskimäärin 200-400 mm/
v, josta noin 30-50 % ajoittuu kevääseen (Korkka-
Niemi & Salonen 1996).

5.1.1.2 Lämpötila ja sen vaihtelut

Skandinaviassa ei ole erityisiä kuivia tai kosteita
kausia, vaan vuodenajat määritellään lämpötilan

mukaan. Talvi alkaa, kun ilman keskilämpötila
alittaa 0°C, eli Etelä-Suomessa yleensä 15. - 25.11.
Kylmimmän kuukauden, tammikuun, keskilämpö-
tila vaihtelee Helsingin n. - 6°C :sta Sodankylän n.
-14,5 aste °C:een (Johannessen 1970). Lapissa ja
myös Itä-Suomessa pakkasta voi useimpina talvina
olla jopa -45 - -50°C. Normaalisti maan pinta
jäähtyy nollan alapuolelle juuri hiukan ennen il-
man jäähtymistä (Johannessen 1970). Pysyvä rou-
ta alkaa Pohjois-Suomessa lokakuun lopun ja Ete-
lä-Suomessa joulukuun puolivälin aikoihin, ja sen
sulaminen ajoittuu vastaavasti kesäkuun puolivä-
liin ja huhtikuun loppuun. Routa on kuitenkin
maamme pohjoiseen sijaintiin nähden lyhytaikai-
nen ja sen paksuus vähäinen, keskimäärin vain n.
30 - 40 cm (Solatie 1987b). Maaperän ollessa
jäässä kemialliset reaktiot ovat joko täysin pysäh-
tyneitä tai normaalia paljon hitaampia. Suomen
oloissa pitkä, kylmä talvi yleensä pidentää ainei-
den, erityisesti orgaanisten haitta-aineiden, hajoa-
misaikoja maaperässä (Hänninen 1993).

Etelä-Suomessa kevät alkaa 5. - 10.4. Ilma on
keväällä kuivien itätuulien vuoksi yleensä kirkas,
jolloin sekä saapuva että lähtevä säteily on runsas-
ta. Tämän johdosta vuorokautiset lämpötilaerot
ovat suuria. Kesän (keskilämpötila   10°C) alku on
yleensä 20. - 25.5., paitsi rannikolla, jossa se alkaa
1.- 10.6. Lämpimien kuukausien keskilämpötila on
Pohjanlahden rannikolla n. 16°C ja muualla Etelä-
Suomessa 17°C. Paikoin mitataan jopa yli 35°C
lämpötiloja. Keskimääräinen lämpötila-amplitudi
onkin Suomessa suuri ollen Maarianhaminassa
22,9°C, sisämaassa Punkaharjulla 26,3°C ja Lapis-
sa Vuotsossa 28,5°C (Johannessen 1970).

5.1.2. Alankomaiden ilmasto

Alankomaissa vallitsee kostea, oseaanisen il-
maston rannikkotyyppi. Puhtaaseen oseaaniseen
ilmastoon verrattuna tämä koko Alankomaissa val-

5 SUOMEN ILMASTOLLISET JA GEOLOGISET OLOT HAITTA-AINEIDEN
KULKEUTUMISEN JA PIDÄTTYMISEN KANNALTA - VERTAILU ALANKOMAIDEN

OLOIHIN

Tässä kappaleessa tarkastellaan Suomen ilmas-
tollisia ja geologisia oloja erityisesti niiden tekijöi-
den suhteen, joilla on vaikutusta haitta-aineiden
pidättymiseen ja kulkeutumiseen. Tavoitteena on
luoda kokonaiskuva Suomen olojen herkkyydestä
haitta-ainekuormitukselle sekä löytää alueet, jotka

sietävät parhaiten kuormitusta. Tarkasteltuja teki-
jöitä verrataan geologiselta ympäristöltään ja il-
mastoltaan Suomen oloista poikkeaviin Alanko-
maiden oloihin, jotka ovat usein esimerkkinä Suo-
messakin käytettäville raja-arvoille.

5.1 Ilmasto

 ≥
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Kallioperän ominaisuuksista keskeisimpiä hait-
ta-aineiden kulkeutumisen ja pidättymisen kannal-
ta ovat vedenläpäisevyys sekä geokemia, joka luo
usein pohjan maaperän geokemiallisille ja kemial-
liselle oloille. Nämä ominaisuudet riippuvat mm.
kallioperän kivilajikoostumuksesta, rakenteesta
sekä tektonisesta ympäristöstä.

5.2.1 Suomen kallioperä

Suomen kallioperä on muodostunut suurimmak-
si osaksi prekambrin aikana noin 570-3100 miljoo-
naa vuotta sitten. Suurin osa kallioperämme kivistä
on alkuperältään sedimenttejä ja vulkaniitteja, jot-
ka ovat tämän pitkän ajanjakson aikana metamor-
foituneet mm. liuskeiksi, gneisseiksi ja vihreäki-
viksi. Prekambrin aikana intrudoitui Suomen kal-
lioperään myös syväkiviä, jolloin muodostuivat
mm. nykyiset Keski-Suomen ja Lapin granitoidi-
alueet sekä Lounais- ja Kaakkois-Suomen rapaki-
vimassiivit. Kallioperämme tasoittui nykyisen kal-
taiseksi peneplaaniksi jo prekambrin loppuun men-
nessä, sillä se on ollut osa tektonisesti vakaan
Fennoskandian kilven kerrostumistason yläpuolel-
la sijaitsevaa aluetta, jossa eroosio on ollut vallit-
sevaa. Prekambrin lopussa ja sen jälkeen on maam-
me oloissa voinut ainoastaan paikallisesti kerros-
tua sedimenttikiviä, esim. kalkki- ja hiekkakiviä,
koska alueellamme ei ole ollut sopivia yhtenäisiä
sedimentaatioaltaita. Sen sijaan esimerkiksi Suo-

menlahden eteläpuolella Virossa on paksuja ker-
roksia fanerotsooisen ajan sedimenttejä. Suomeen
tänä aikana kerrostuneista vähistä sedimenteistä
on suurin osa kulunut pois viimeistään jääkausien
vaikutuksesta (Neuvonen 1964, Simonen 1964,
Korsman & Koistinen 1998, Laitakari 1998). Pai-
kallisesti esiintyvät sedimenttikivet sijaitsevat etu-
päässä hautavajoamissa (Simonen 1964, Laitakari
1998).

Suomen kallioperä koostuu siis pääosin kiteisis-
tä kivilajeista, joista valtaosa on happamia, esimer-
kiksi graniitteja ja niiden muodostamia migmatiit-
teja, ja ainoastaan alle 10 % emäksisiä kivilajeja
kuten gabroja, diabaaseja, amfiboliitteja. Sediment-
tikivien osuus on kallioperästämme alle 5 % (Väy-
rynen 1954, Simonen 1964, Simonen 1990). Hait-
ta-aineiden kulkeutumisen ja pidättymisen kannal-
ta kivilajikoostumuksella on vaikutusta kalliope-
rän vedenläpäisevyyteen sekä maaperän kemiaan
ja geokemiaan. Kallioperän vaikutusta maaperän
ominaisuuksiin on kuvattu kappaleessa 5.3.1.2.

5.2.1.1 Kallioperän vedenläpäisevyys

Kallioperän vedenläpäisevyys riippuu mm. ki-
vilajien huokoisuudesta sekä rakoilun määrästä ja
yhtenäisyydestä. Kiteisten kivilajien huokoisuus
on pieni ja huokosverkostojen määrä vähäinen.
Verrattuna sedimenttikiviin kiteinen kiviaines on
käytännössä lähes vettä läpäisemätöntä. Kiteisten

5.2 Kallioperä

litseva ilmastotyyppi on äärevämpi ja talvet ovat 2
- 4°C kylmemmät. Merellinen vaikutus kyllä ta-
soittaa lämpötilaeroja, mutta kylmiäkin talvia on.
Yleisesti talvet ovat lämpimämmät kuin Suomes-
sa. Tammikuun keskilämpötila vaihtelee rannikon
2°C:sta sisämaan < 1°C:een. De Biltin havainto-
asemalla (2,9 m mpy) tammikuun keskilämpötila
on jopa  5,1°C. Alimmat mitatut lämpötilat ovat
paikasta riippuen n. -18 - -25°C. Vuosittainen
pakkaseton kausi eli aika, jolloin minimilämpötila
pysyttelee yli 0 °C:n, vaihtelee sisämaan 160 päi-
västä rannikon 240 päivään. Alankomaissa kesän
lämpötilat ovat vastaavat kuin Suomessa eli elo-
kuun keskilämpötila vaihtelee noin 16 - 17°C.
Vaihtelu on kesäisin talvesta poiketen pohjois-
eteläsuuntaista eikä rannikolta sisämaahan päin.
Vuoden keskilämpötila on n. 9°C, kun se Suomes-
sa vaihtelee Lapin alle nollasta eteläisen Sisä-
Suomen n. 5°C:een (Arléry 1970).

Alankomaiden ilmasto on Suomen ilmastoa sa-
teisempi. Keskimääräinen sademäärä on 750 mm
(Brandsma 1995), ja sademäärä vaihtelee ranni-

kon 800 mm:stä sisämaan 700 mm:iin (Arléry 1970).
Haihdunta vaihtelee rannikon yli 700 mm:stä sisä-
maan 600 mm:iin (Brandsma 1995), joten sadanta
on Alankomaissakin haihduntaa suurempi. Talvet-
kin ovat kosteita ja kesätkin ovat sateisempia kuin
syksyt. Keväisin on yleensä suhteellisen kuivaa.
Sään vaihtelut ovat suuria myrskyjen takia ja alava
maa on varsinkin syksyllä altis myrskyille, sade-
kuuroille ja sumulle. Pysyvämpää lunta esiintyy
talvisin erityisesti Alankomaiden koillisosassa (Ar-
léry 1970).

Haitta-aineiden pidättymisen ja kulkeutumisen
kannalta Alankomaiden ilmasto on kuormituksen
suhteen jossain määrin suotuisampi kuin Suomes-
sa. Suomessa pitkä ja kylmä talvi sekä pitkä routa-
jakso hidastavat haitta-aineiden, erityisesti orgaa-
nisten haitta-aineiden, reaktioita, hajoamista ja haih-
tumista maaperässä verrattuna Alankomaihin. Vas-
taavasti Alankomaissa suurempi sademäärä ja haih-
dunta edistävät haitta-aineiden kulkeutumista ja
haihtumista verrattuna Suomen oloihin.
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kivilajien vedenläpäisevyys riippuukin lähinnä mur-
rosvyöhykkeistä, ruhjeista ja raoista (Rantala &
Vahanne 1990, Salmi 1990). Suomen kallioperä on
rakoillut runsaasti ylimmän 100 metrin syvyydeltä
johtuen kallioperän sisäisten jännitystilojen pur-
kautumisesta (Soveri & Kauranne 1972, Rantala &
Vahanne 1990). Huokoisia sedimenttikiviä Suo-
messa esiintyy mm. Satakunnassa ja Muhoksella
sekä Lounais-Suomessa ja Ahvenanmaalla (Simo-
nen 1964, Laitakari 1998).

Kallioperässämme esiintyy paikoin laajoja yhte-
näisiä rakosysteemejä, jotka ovat oleellisia kallio-
pohjaveden muodostumisen ja varastoitumisen sekä
veden mukana kulkeutuvien alkuaineiden ja yhdis-
teiden kannalta (Rantala & Vahanne 1990, Kork-
ka-Niemi & Salonen 1996). Kalliopohjavedellä on
merkitystä erityisesti haja-asutusalueiden veden-
hankinnalle (Mälkki 1985, Korkka-Niemi & Salo-
nen 1996). Kuitenkin esimerkiksi Etelä-Suomessa
kallioisella rannikkoalueella ja Kaakkois-Suomen
rapakivialueella parhaat pohjavesivarat ovat kal-
lioperässä (Korkka-Niemi & Salonen 1996). Ra-
kosysteemeillä on myös suuri merkitys haitta-ai-
neiden kulkeutumisen kannalta, sillä haitta-aineet
voivat liikkua kallioperän avoimia ja yhtenäisiä
rakosysteemejä pitkin huomaamatta jopa kymme-
niä kilometrejä päästölähteestään ja lopulta pur-
kautua maan pinnalle pohjavesilähteisiin tai pinta-
vesistöön (Kauniskangas et al. 1995). Haitallisten
aineiden kulkeutuminen kalliopohjaveteen riippuu
kallion pintaan rajoittuvan maakerroksen vedenlä-
päisevyydestä ja paksuudesta sekä kallion rakoilu-
tiheydestä. Suomessa maapeite on ohut, keskimää-
rin noin 8,6 m (Kujansuu & Niemelä 1990), joten
haitta-aineet pääsevät paikoin kulkeutumaan hel-
posti kallioperän rakoihin asti. Kallioperästä noin
3 % on kokonaan paljastuneena, ja noin 13 % on
alle metrin syvyydessä maan pintaosista (Simonen
1990, Korsman & Koistinen 1998).

Kallioperän rakojen vedenjohtavuus riippuu ra-
kojen tyypistä ja esiintymistiheydestä. Raot voivat
olla joko tiiviitä, avoimia tai täytteisiä. Vedenjoh-
tavuus kasvaa kallioperässä rakojen avoimuuden
myötä (Rantala & Vahanne 1990). Rakoilun tiheys
ja luonne ovat erilaisia eri kivilajeissa. Esimerkiksi
happamat kivilajit, kuten granitoidit, rakoilevat
runsaimmin. Ne lohkeilevat kuutiollisesti, jolloin
niihin muodostuu sekä pystysuoria että vaakasuo-
ria rakoja, jotka keräävät tehokkaasti vettä. Lius-
keisiin muodostuu puolestaan usein rakoja ainoas-
taan kiven liuskeisuustason suunnassa, jolloin yh-
tenäisiä verkostoja ei pääse syntymään (Soveri &
Kauranne 1972). Rakoilun tiheyteen vaikuttaa ki-
vilajien ohella myös kivien raekoko. Karkearakei-
set kivet rakoilevat vähemmän kuin keskirakeiset
saman ryhmän kivet (Aurola 1964).

Kaiken kaikkiaan vesi virtaa melko hitaasti kal-
lioissa. Tavallisesti veden virtausnopeus on ruh-
jeissa ja raoissa puolesta metristä metriin vuodes-
sa. Runsaasti rakoilleessa kohdassa vuosittainen
kulkeutumismatka voi kuitenkin yltää kymmeniin
metreihin (Taipale & Saarnisto 1991). Veden hi-
taan virtausnopeuden vuoksi on myös vedenvaih-
tuvuus kallioakvifereissa hidasta. Kun kalliope-
rään varastoituneen veden määräkin on kokonai-
suudessaan pieni, ainoastaan 0,1-0,5 % kivimassan
kokonaistilavuudesta, voivat haitallisten aineiden
pitoisuudet kohota hyvinkin korkeiksi (Hatva 1987).

5.2.2 Alankomaiden kallioperä

Tosin kuin Suomi, Alankomaat sijoittuu osittain
vajoavaan sedimentaatioaltaaseen. Tämän vuoksi
kiteiset prekambrin kivet esiintyvät kallioperässä
useimmiten syvällä, useiden kilometrien paksuis-
ten eri ikäisten sedimenttikivien alapuolella. Maan
eteläosissa sedimenttikivien paksuudet ovat vain
noin kilometrin luokkaa, sillä nämä osat maata ovat
puolestaan osittain kuuluneet tektonisesti tasapai-
nossa olevaan massiiviin. Kallioperä koostuu mm.
hiekka-, siltti-, savi- ja kalkkikivistä sekä evaporii-
teista (van Staalduinen et al. 1980, van Doorn et al.
1997). Se on paljastunut ainoastaan muutamin pai-
koin maan etelä- ja itärajojen tuntumassa, ja suu-
rimmassa osassa maata (n. 99 %) sitä peittävät 200-
1500 m:n paksuiset kvartääri- ja tertiäärikerrostu-
mat (van Doorn et al. 1997).

Päinvastoin kuin kiteiset kivet useimmat sedi-
menttikivet ovat huokoisia ja vettä läpäiseviä. Se-
dimenttikivet ovat Alankomaissa vedenhankinnan
kannalta tärkeitä pohjavesivarastoja. Kvartäärise-
dimenttien pohjavesivarastot ovat monin paikoin
likaantuneita, joten vedenhankinnassa käytetään
suureksi osaksi sedimenttikiviin varastoitunutta vet-
tä (Frapporti 1994). Veden läpäisevyydestään huo-
limatta sedimenttikivien pohjavesiakviferit ovat
ilmeisesti suojassa haitta-aineilta, sillä sedimentti-
kiven ja kvartäärisedimenttien välissä on tiiviitä,
lähes täysin vettä läpäisemättömiä tertiäärisedi-
menttejä, jotka estävät haitta-aineiden kulkeutu-
mista maaperän pintaosista kalliopohjaveteen. Li-
säksi paksut kvartääri- ja tertiäärisedimentit lisää-
vät haitta-aineiden kulkeutumismatkaa kalliopoh-
javeteen, joten maaperässä on runsaammin aikaa
haitta-aineiden suodattumiselle, mikrobiologiselle
puhdistumiselle sekä pidättymiselle verrattuna Suo-
men oloihin. Paikallisesti merkittäviä haitta-ainei-
den kulkeutumisreittejä kalliopohjaveteen voivat
kuitenkin olla tertiäärikerrostumien pintaan ulot-
tuvat suoladiapiirit sekä maan etelä- ja itäosassa
esiintyvät kalkki- ja hiekkakivipaljastumat.

Tektonisten liikuntojen, suoladiapiirien sekä
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Haitta-aineiden pidättymiseen ja kulkeutumiseen
vaikuttavia maaperän tekijöitä ovat vedenläpäise-
vyys, komplekseja muodostavien yhdisteiden mää-
rä, orgaanisen aineksen määrä, raudan, alumiinin
ja mangaanin oksidien määrä, savimineraalien
määrä ja koostumus sekä maaperän happamuus ja
redox-olot. Ne riippuvat maaperän maalajeista, ker-
rosrakenteesta, maannostumisprosesseista, kallio-
perän koostumuksesta, pohjavesioloista sekä poh-
javeden ja sadeveden kemiallisesta koostumukses-
ta. Seuraavassa tarkastellaan Suomen ja Alanko-
maiden maaperäolosuhteita niiden ominaisuuksi-
en suhteen, joilla on vaikutusta haitta-aineiden
pidättymiseen ja kulkeutumiseen. Tarkastelun pai-
nopiste on Suomen maaperäoloissa.

5.3.1 Suomen maaperä

Suomen maaperä koostuu viimeisen jääkauden,
Veikselin aikana, noin 10 000-20 000 vuotta sitten
tai sen jälkeen muodostuneista maalajeista (Tau-
lukko 6). Suurin osa maamme pinta-alasta (53,3 %)
on huonosti lajittuneita, jäätikkösyntyisiä moree-
neja. Jäätikön sulamisvesien muodostamat harjut
ja reunamuodostumat (mm. Salpausselät) kattavat
yhdessä rantakerrostumien kanssa 8,1 % Suomen
pinta-alasta. Muinaisen jään reunan eteen mereen
kerrostuneiden savikoiden osuus on 8,3 %. Paljasta
kalliota on n. 13,4 % ja louhikkoa 0,5 %. Jääkauden
jälkeisiä, muita maalajeja peittäviä turpeita on
maamme pinta-alasta 15,5 % ja jokikerrostumia
0,9 % (Kujansuu & Niemelä 1990). Jäätiköt ovat
toistuvasti kuluttaneet ja muovanneet Suomen
maaperää kvartäärikauden aikana, joten viimeistä
jäätiköitymistä edeltävät kerrostumat ovat pääosin
kuluneet pois. Siten kiteisen kallioperän päällä
oleva maapeite on ohut, keskimäärin noin 8,6 m,
paksuimpien kerrosten ollessa ainoastaan kymme-
niä metrejä (Okko 1964, Kujansuu & Niemelä
1990).

Syntytavasta, maankamaran muodoista sekä il-
mastollisista tekijöistä johtuen maalajit ovat jakau-
tuneet alueellisesti epätasaisesti ja maaperän ker-
rosrakenne on heterogeeninen. Moreeneita esiin-
tyy yleisesti Etelä-Suomesta Pohjois-Suomeen. Gla-
sifluviaaliset sora- ja hiekkamuodostumat ovat sen
sijaan keskittyneet Salpausselkien ja Sisä-Suomen
reunamuodostumien alueelle. Harjuja esiintyy suh-
teellisen tasaisesti kautta maan. Etelä- ja Länsi-

Suomessa, Salpausselkien eteläpuoleisella alueel-
la, ovat kalliopaljastumien väliset savi- ja silttiker-
rostumat yleisimpiä. Turvekerrostumat keskitty-
vät pääasiassa Pohjois- ja Keski-Pohjanmaalle sekä
Kainuuseen ja Keski-Lappiin (Kuva 14) (Kujansuu
& Niemelä 1990).

Maaperän kerrosrakenteessa on alueellisesti se-
dimentaatio-oloista riippuvia eroja maalajeissa ja
niiden kerrospaksuuksissa. Esimerkiksi Etelä-Suo-
messa yleinen maaperän kerrosjärjestys on seuraa-
vanlainen: kallioperän päällä esiintyy moreenia,
jota peittävät paksut karkearakeisten rantakerros-
ten tai turpeiden alapuoliset savikerrostumat. Poh-
janmaalla sen sijaan savipeitteiset piiloharjut ovat
tavallisia.

Suomen maaperä on kallioperän ja ilmastollis-
ten tekijöiden vaikutuksesta pääosin luonnostaan
hapanta. Kallioperä muodostuu suurimmaksi osaksi
happamista, heikosti rapautuvista mineraaleista ja
kivilajeista, mikä heijastuu maaperän kemiallises-
sa koostumuksessa emäksisten kationien vähäise-
nä määränä. Tämän vuoksi maaperän kyky pusku-
roida luonnostaan hapanta sadevettä (pH  5) on
heikko ja maavesi on hapanta (pH ~ 6,5) (Korkka-
Niemi & Salonen 1996). Paras puskurointikyky
maaperässä on alueilla, joissa maalajitteet sisältä-
vät runsaasti kalsiumia, magnesiumia ja kaliumia
(Räisänen 1995), esimerkiksi emäksisten syväki-
vien ja kalkkikivien alueilla. Maaveden pH on
korkea myös savikoilla, joissa veden viipymä maa-
kerroksessa on pitkä (Lappalainen et al. 1985,
Korkka-Niemi & Salonen 1996). Vastaavasti maa-
veden pH on alhaisempi hyvin vettä läpäisevien
maaperämuodostumien, esim. harjujen, alueilla,
joissa veden virtaus on nopeaa, ja reaktiot veden ja
maaperän komponenttien kanssa ovat vähäisiä.

Ilmastollisten tekijöiden, maaperän laadun ja
kasvillisuuden vaikutuksesta on happaman podso-
limaannoksen muodostuminen yleistä Suomen maa-
perässä (Okko 1964, Hyyppä et al. 1990). Viileän
ilmaston vaikutuksesta pintamaassa tapahtuva elo-
peräisten ainesten hajoaminen on hidasta. Hajoa-
mistuotteet, kuten humus- ja fulvohapot, ovat hap-
pamia. Tämän vaikutuksesta pintamaahan on muo-
dostunut hapan karike- ja humuskerros, jonka pH
voi olla jopa alle neljä (Nysten 1988, Hyyppä et al.
1990). Humuskerroksesta ja kasvien juuritoimin-
nasta peräisin oleva hapan valumavesi uuttaa ala-
puolisesta kivennäismaasta metalli-ioneja ja hi-

5.3 Maaperä

eroosion vaikutuksesta sedimenttikivien kerrokset
eivät ole yhtenäisiä, vaan niissä esiintyy mm. siir-

 ≤

roksia (van Doorn et al. 1997).
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Taulukko 6. Yleisimmät Suomessa esiintyvät maalajit ja niiden ominaisuudet (Donner 1977, Kujansuu & Niemelä 1990).
Table 6. Properties of the most common Quaternary deposits in Finland (Donner 1977, Kujansuu & Niemelä 1990).

Maalajityyppi Ominaisuudet
Soil type Characteristics

Moreenit - Tills
·Syntyneet jäätikön kulutus- ja kuljetustyön tuloksena – Formed through glacial transport and erosion

1. Pohjamoreenit – Basal tills
·Syntyneet jäätikön pohjalla ja pohjan alla kulkeutuneesta materiaalista peruskallion pinnalle kerrostumalla –
Developed throuhg deposition on top of bedrock from material transported subglacially and in the basal part of
the glacier body
·Tiiviitä, runsaasti hienoainesta sisältäviä – Dense with high proportion of fines
·Huonosti vettä läpäiseviä – Poorly permeable

2. Pintamoreenit – Ablation tills
·Syntyneet jäätikön sisällä ja päällä kulkeutuneesta aineksesta pohjamoreenin päälle kerrostumalla – Formed
through deposition of en- and supraglacially transported material on top of basal till
·Löyhempiä, karkea-aines valtaisempia – Looser, richer in coarse material
·Vedenläpäisevyys vaihtelee huuhtoutuneisuuden myötä – Permeability varies with the degree of washing

Sorat ja hiekat – Gravels and sands
1. Pitkittäisharjut – Longitudinal eskers

·Jäätikköjokien synnyttämiä – Of glaciofluvial origin
·Lajittunutta ainesta, ydin usein karkeampaa kuin muu aines – Well sorted material, core often coarser than other
material
·Hyvin vettä läpäiseviä, ydinosan vedenläpäisevyys usein suurempi – High permeability, permeability of core
often greater

2. Reunamuodostumien sandurit ja deltat – Sandurs and deltas of ice-marginal formations
·Salpausselät ja Sisä-Suomen reunamuodostumat – Ice-marginal formations of the Salpausselkä zone and
Inner Finland
·Jäätikköjokien jään reunan eteen kerrostamia – Deposited glaciofluvially in front of the ice-margin
·Lajittunutta ainesta, sisärakenne usein monimutkainen – Sorted material often with comlex internal structure
·Hyvin vettä läpäiseviä, vedenläpäisevyys vaihtelee rakenteen myötä – Well permeable with permability varying
with stucture

3. Rantakerrostumat – Littoral deposits
·Itämeren muinaisten vaiheiden aikaisia, tai järvien rannoille kerrostuneita – Dating to the earlier Baltic Sea
stages or deposited on lake shores
·Rantavoimien muista maalajeista huuhtomalla synnyttämiä – Developed from other soil types as a product of
shoreline processes
·Moreenimäkien ja harjujen reunoilla – On the slopes of till covered hills and eskers
·Lajittunutta, usein ohuina kerroksina muiden maalajien päällä – Sorted material often thinly deposited on top
of other soil materials
·Hyvin vettä läpäiseviä – High permeability

4. Jokikerrostumat – Fluvial deposits
·Syntyneet virtaavan veden irrottamasta, kuljettamasta ja kasaamasta aineksesta – Formed from material detached,
transported and accumulated through the action of flowing water
·Lajittunutta ainesta, raekoostumus vaihtelee siltistä soraan – Sorted material with the grain size varying between
silt and gravel
·Veden läpäisevyys vaihtelee raekoostumuksen myötä – Permeability varies with the grain size distribution

Savet, siltit ja saviliejut – Clays, silts and clay gyttja
1. Savet - Clays

·Itämeren muinaisten vaiheiden aikaisia tai jääjärviin kerrostuneita – Material dating to the ancient Baltic Sea
stages or glaciolacustrine deposits
·Kerrostuneet syvään veteen jäätikön kuljettamasta hienoaineksesta – Glacially transported fines deposited in
deep water
·Erittäin hienorakeisia – Very fine-grained
·Huonosti vettä läpäiseviä kosteana, kuivana rakoillutta ja hyvin vettä läpäiseviä – Poorly permeable when damp,
cracking and well permeable when dry

2. Saviliejut – Clay gyttja
·Itämeren Litorina-vaiheessa kerrostuneita – Deposited during the Litorina stage of the Baltic Sea
·Orgaanista ainesta 10-15 % - Contains 10-15 % of organic matter

3. Siltit - Silts
·Pääasiassa jääkauden jälkeen kerrostuneita – Mainly of post-glacial origin
·Tuulen, jokien ja rantavoimien synnyttämiä – Formed through eolian, fluvial and shoreline processes
·Savia hieman paremmin vettä läpäiseviä – Slightly better permeability than in clays

Turpeet - Peats
·Jääkauden jälkeen kerrostuneita – Post-glacial deposits
·Koostuvat eloperäisen aineksen maatuneista jäänteistä – Composed of decomposed organic matter
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Kuva 14. Suomen maaperäkartta (Niemelä et al. 1993).
Fig. 14. Quaternary deposits of Finalnd(Niemelä et al. 1993).
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venaineita, jotka kulkeutuvat veden mukana maa-
perässä alaspäin, osa (esim. Ca, Mg, Na, K) jopa
pohjaveteen asti. Maaveden happamuus vähenee ja
redox-olot muuttuvat maannosprofiilissa pintaosas-
ta alempiin kerroksiin (Okko 1964, Räisänen 1989a,
Räisänen 1990), mikä aiheuttaa esimerkiksi rauta-
ja alumiiniyhdisteiden sekä humuksen saostumista
profiilin alemmissa kerroksissa. Tämän seuraukse-
na muodostuu saostumiskerros eli rikastumishori-
sontti. Sen pH on maalajista ja alueesta riippuen
keskimäärin 4,1-5,4 (Hyyppä et al. 1990). Rikastu-
mishorisontin alapuolella, pohjamaassa, kemialli-
set muutokset ovat olemattomia (Räisänen 1995).

Podsolimaannos on parhaiten muodostunut vettä
kohtalaisen hyvin läpäisevässä hiekkaisessa maa-
perässä, jossa veden virtaus tapahtuu jatkuvasti
alaspäin (Okko 1964, Hyyppä et al. 1990). Savi-
koilta podsoliprofiili puuttuu tai on heikosti kehit-
tynyt, sillä niissä veden virtaus on hidasta ja voi
tapahtua kapillaarisuuden vaikutuksesta myös ylös-
päin. Maalajien ohella maannoksen kehittymiseen
vaikuttavat myös voimakkaasti ilmastolliset teki-
jät. Esimerkiksi Lapissa, kylmemmissä oloissa ja
ohuemman kasvillisuuspeitteen omaavassa maape-
rässä, podsolimaannoksessa on ainoastaan heikko
uuttumishorisontti, joka voi myös puuttua koko-
naan. Etelä-Suomessa maannoshorisontti on sen
sijaan useimmiten selvästi paremmin kehittynyt
(Okko 1964). Hyvin kehittynyt podsolimaannos
toimii tehokkaana puskurina maaperän happamoi-
tumista vastaan sekä estää merkittävästi haitta-
aineiden, esim. raskasmetallien, kulkeutumisen
pohjaveteen (Hyyppä et al. 1990, Räisänen 1990).
Sandborg (1993) on lysimetrikokeiden tulosten
perusteella todennut, että kaikilla maannoksen ho-
risonteilla, erityisesti rikastumishorisontilla, on
merkitystä pohjavettä suojaavana kerroksena maan
pinnalla. Maannoskerroksen paksuus on pohjamaata
lukuun ottamatta moreenimailla noin 25-35 cm
(Hyyppä et al. 1990). Podsolimaannoksen ohella
muita Suomessa esiintyviä maannostyyppejä ovat
mm. gleymaannos, kalkkialueiden neutraali tai lie-
västi emäksinen ruskomaannos sekä voimakkaasti
hapan suolamaa eli alunamaa (Okko 1964, Hyyppä
et al. 1990).

5.3.1.1 Maaperän vedenläpäisevyys

Maaperän vedenläpäisevyyteen vaikuttavat maa-
lajien huokoisuus sekä maaperämuodostumien ra-
kenne ja kerrosjärjestys. Maalajien huokoisuus on
kääntäen verrannollinen kokoonpuristumiseen ja
suoraan verrannollinen raekokoon ja lajittuneisuu-
teen (Kauranne et al. 1972). Siten hienorakeiset tai
heikosti lajittuneet maalajit (savet, siltit, hienoai-
nesmoreenit) läpäisevät vettä huonosti, ja vastaa-

vasti karkearakeiset ja hyvin lajittuneet maalajit
(hiekat, sorat, hiekkamoreenit) läpäisevät vettä
hyvin (Taulukko 7). Moreeneilla vedenjohtavuus
vaihtelee 1-10 cm vuorokaudessa, mutta hiekalla ja
soralla se on 1-10 m vuorokaudessa (Taipale &
Saarnisto 1991). Karkeissa sorissa, esim. pitkit-
täisharjujen ytimissä voi veden virtaus olla jopa
100 m/vrk (Hatva 1987). Saven vedenjohtavuus
voi tiiveimmissä savissa olla ainoastaan n. 0,3 mm
vuodessa, eli ne ovat käytännössä vettä läpäise-
mättömiä (Taipale & Saarnisto 1991). Tiiviissä
savissa veden virtaus tapahtuukin useimmiten pin-
tavaluntana.

Veden virtaus tapahtuu hienorakeisissa, pienen
huokoisuuden omaavissa maalajeissa hitaammin
kuin karkearakeisissa maalajeissa, sillä suurin osa
vedestä sitoutuu niissä sähköstaattisten voimien
välityksellä mineraalirakeiden pinnoille estäen ve-
den kulkeutumisen (Taipale & Saarnisto 1991).
Hienorakeisten maalajien, erityisesti savien, ve-
denläpäisevyyttä voivat kuitenkin lisätä oleellises-
ti kuivakutistumisen vaikutuksesta muodostuvat
halkeamat (Soveri 1964). Yleisesti maalajien ve-
denläpäisevyys pienenee humuspitoisuuden kas-
vaessa (Soveri 1964).

Haitta-aineiden kulkeutumisnopeus maaperässä
on verrannollinen maaperän vedenläpäisevyyteen.
Maaperämme koostuu suurimmaksi osaksi erilai-
sista moreeneista, joissa vedenläpäisevyys on yleen-
sä huono tai kohtalainen. Suurin osa moreeneista
on siltti- tai hiekkamoreeneita. Moreeneista 15 %
on kuitenkin soramoreeneja (Virkkala 1969), joi-
den vedenläpäisevyys voi olla hyvä (Taulukko 7).
Erityisesti pintamoreenivaltaiset kumpu- ja reuna-
moreenit sisältävät karkeahkoa, huuhtoutunutta ja
hyvin vettä läpäisevää ainesta (Paatonen et al.
1990). Moreenin pintaosat ovat etenkin eteläisessä
Suomessa muinaisen Itämeren peittämillä alueilla
huuhtoutuneet hienommasta aineksesta (Donner
1977) ja johtavat siten pohjaosia paremmin vettä.
Moreeneista huuhtoutunut aines on usein myös
kerrostunut moreenien reunoille lajittuneiksi ran-

Taulukko 7. Maalajien vedenläpäisevyyskertoimia (Aalto 1985).
Table 7. Examples of permeability of soil material (Aalto
1985).

Maalaji Vedenläpäisevyyskerroin K (cm/s)
Soil type Permability coefficient (cm/s)

Sora – Gravel 10-1 - 10-3

Hiekka – Sand 10-2 - 10-6

Soramoreeni – Gravelly till 10-5 - 10-7

Hiekkamoreeni – Sandy till 10-6 - 10-8

Silttimoreeni – Silty till 10-7 - 10-9

Siltti – Silt 10-5 - 10-9

Hienoainesmoreeni – < 10-9

Fine-grained till
Savi – Clay < 10-9
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takerrostumiksi. Rantakerrostumia on syntynyt
myös lajittuneesta aineksesta, mutta niiden rae-
koostumus on moreeneista huuhtoutuneita karke-
ampi. Rantakerrostumia esiintyy erityisesti Etelä-
ja Keski-Pohjanmaalla (Kujansuu & Niemelä
1990). Myös moreenikerrosten väleissä ja pinta-
moreenin sisällä voi olla lajittuneita, hyvin vettä
johtavia kerroksia (Donner 1977, Kujansuu &
Niemelä 1990), joissa haitta-aineet pääsevät kul-
keutumaan.

Erityisen kriittisiä haitta-aineiden kulkeutumi-
sen kannalta ovat glasifluviaalisesta aineksesta
muodostuneet harjut, deltat ja sandurit. Ne koos-
tuvat hyvin vettä läpäisevistä sorista ja hiekoista ja
ovat Suomen oloissa veden hankinnan kannalta
tärkeimpiä pohjavesivarastoja. Harjuja on useita
geneettisiä tyyppejä, ja niiden sisärakenteessa
esiintyy vaihtelua sekä raekoostumuksessa että
aineksen lajittuneisuudessa (Donner 1977). Tä-
män vuoksi harjuissakin saattaa olla vettä heikom-
min läpäiseviä yhtenäisiä alueita, jotka jakavat
veden virtauksen eri kerroksiin. Vastaavasti myös
deltojen ja sandureiden sisärakenne on melko
monimutkainen ja niiden vedenläpäisevyydessä
esiintyy sekä vertikaalista että horisontaalista vaih-
telua. Ne ovat kerrostuneet sulamisvesien kuljet-
tamasta aineksesta mannerjäätikön reunan eteen
ja esiintyvät siten useimmiten reunamuodostumi-
en yhteydessä tai harjujen laajentumissa. Deltto-
jen ja sandureiden aines on karkeinta pintaosissa
ja lähellä jään kontaktia ja hienonee distaaliosia
kohti (Kujansuu & Niemelä 1990). Veteen kerros-
tuneet deltat ovat yleensä ainekseltaan yhtenäi-
sempiä kuin kuivalle maalle kerrostuneet sandu-
rit. Glasifluviaalisen aineksen ohella reunamuodos-
tumissa esiintyy proksimaaliosissa myös heikosti
lajittuneita moreeneita.

Glasifluviaalisten kerrostumien ohella haitta-
aineiden kulkeutuminen voi olla merkittävää myös
jokikerrostumissa. Ne ovat koostumukseltaan ta-
vallisesti hienoa hiekkaa, mutta niiden raekoko
voi vaihdella sorasta silttiin. Jokikerrostumat kes-
kittyvät etupäässä Pohjois-Suomen suurten joki-
en, mm. Torniojoen, Oulankajoen ja Kemijoen,
laaksoihin (Kujansuu & Niemelä 1990).

Erityisen huonosti vettä läpäiseviä ovat savet.
Niiden vedenläpäisevyys vaihtelee vedellä kylläs-
tyneisyyden myötä. Vedenläpäisevyys on savissa
pienimmillään sulamisvesien vaikutuksesta kevääl-
lä ja kostean kesän jälkeen myös syksyllä, kun
savet ovat vedellä kyllästyneitä ja paisuneita (Har-
tikainen 1996). Laajimmat savikot esiintyvät Ete-
lä- ja Lounais-Suomessa sekä Pohjanmaan rannik-
koalueilla, joissa on jopa 60 m paksuja savipatjoja
(Donner 1977, Kujansuu & Niemelä 1990). Savi-
patjojen raekoostumuksessa ja siten myös veden-

läpäisevyydessä, esiintyy Itämeren eri vaiheiden
seurauksena vertikaalista vaihtelua (Donner 1977,
Lumiaho 1981). Lyhytaikaisiin jääjärviin kerros-
tuneet savet ovat pääasiassa karkearakeisempia
kuin Itämereen kerrostuneet sedimentit (Donner
1977). Lisäksi savipatjojen alapuolella ja väleissä
voi esiintyä lajittuneempia, hyvin vettä läpäiseviä
kerrostumia. Erityisesti Pohjanmaalla ovat savi-
peitteiset piilo- ja saumaharjut yleisiä.

Maaperän vedenläpäisevyyttä on käytetty mm.
Kauniskankaan et al. (1995) sekä Koivistoisen ja
Saarelaisen (1995,  1996) tutkimuksissa kriteerinä
maaperän haitta-aineiden pidätyskyvylle. Kaunis-
kangas et al. (1995) ovat laatineet Iisalmen kau-
pungista ympäristövaikutuskartan, jossa hyvin vettä
johtavat maaperäalueet (sorat, hiekat, hiekkamo-
reenit) kuuluvat haitta-aineiden kulkeutumisen kan-
nalta riskialueisiin. Koivistoisen ja Saarelaisen
(1995, 1996) tutkimuksessa on puolestaan määri-
tetty maaperän soveltuvuutta Iisalmen alueella ko-
titalouksien jätevesien imeytykseen. Heidän mu-
kaansa jätevesi-imeytykselle soveltuvat Iisalmes-
sa parhaiten moreeni- ja hieta-alueet sekä hiekka-
alueet, joissa tapahtuu veden imeytymistä ja riittä-
vää puhdistumista.

5.3.1.2 Maaperän sidontakapasiteetti

a) Saveksen määrä maaperässä ja
savimineraalikoostumus

Saveksen (< 0,002 mm) määrä vaihtelee run-
saasti eri maalajeissa. Sorissa ja hiekoissa savek-
sen osuus on olematon. Sen sijaan moreeneissa on
savilajitetta tavallisesti 0-5 % (Virkkala 1969, Lap-
palainen et al. 1985, Paatonen et al. 1990). Lintisen
(1995) mukaan suomalaisten moreenien hienonai-
nes (< 0,06 mm) sisältää savesta tyypillisesti 5-20
%, mutta kyseisen fraktion osuus voi olla niissä
jopa yli 30 %. Savilajitteen osuus on moreenin
hienoaineksessa suurin Laatokka-Perämerivyöhyk-
keen luoteisosissa sekä eteläisellä Pohjanmaalla ja
Lounais-Suomen rannikolla (Lintinen 1995). Run-
saimmin savesta sisältävät maalajeistamme savet
ja siltit, joissa savespitoisuus on tavallisesti yli 15
%. Baltian jääjärven  kerrallisissa savissa on sa-
vespitoisuus muita savia selvästi pienempi (Kau-
ranne et al. 1972). Etelä- ja Lounais-Suomen savi-
koiden savespitoisuus on kuitenkin kokonaisuu-
dessaan merkittävästi suurempi (> 50 %) kuin
Sisä-Suomen savikoiden vastaavat pitoisuudet
(Lappalainen et al. 1985, Paatonen et al. 1990).
Maannoshorisonteissa savilajitetta on erityisen
runsaasti rikastumishorisontissa (Lahermo et al.
1996).

Savifraktio on Suomessa muodostunut etupääs-
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sä fysikaalisen rapautumisen ja sedimentaation kaut-
ta. Tämän vuoksi savifraktio koostuu varsinaisten
savimineraalien ohella myös kiillemineraaleista ja
hyvin hienorakeisista kivilajimineraaleista, esim.
kvartsista, maasälvistä ja amfiboleista (Kauranne
et al. 1972). Haitta-aineiden pidättymisen kannalta
on keskeistä savimineraalien osuus. Sippolan (1972)
tutkimuksessa hieno savesfraktio (< 0,0002 mm)
sisälsi kiilteitä 23-51 %, savimineraaleja 20-43 %
sekä amorfista ainesta (amorf. Al

2
O

3
 ja SiO

2
) 15-34

% ja karkea savesfraktio (0,0002-0,002 mm) kiiltei-
tä 18-26 %, savimineraaleja 4-30 %, amorfista ainesta
3-27 % sekä maasälpiä 24-36 % ja kvartsia 12-17
%. Tämän perusteella savimineraalien osuus kasvaa
savesfraktiossa raekoon pienentymisen myötä. Vas-
taavasti myös savissa savimineraalien osuus kas-
vaa saveksen osuuden suurentuessa (Kujala 1985,
Hyyppä 1990). Esimerkiksi lihavissa savissa (> 50
% savesta) savimineraalien osuus saveksesta on
noin 60 % (Sippola 1974).

Suomen maalajeissa yleisimmin esiintyviä savi-
mineraaleja ovat illiitit, kloriitit ja vermikuliitit.
Niiden lisäksi esiintyy myös montmorilloniittia ja
kaoliniittia mm. rapautumistuotteina kallioperän
heikkousvyöhykkeissä (Uusinoka 1975, Kauranne
et al. 1972, Kujala 1985) sekä kloriittien, hydrokiil-
teiden, illiittien ja vermikuliittien muodostamia
seoshilamineraaleja (Soveri & Kauranne 1972,
Kujala 1985). Savimineraaleista Suomen maala-
jeissa tavataan eniten illiittejä ja niiden seoshilami-
neraaleja. Suurimman ioninvaihtokapasiteetin
omaavat savimineraaleista vermikuliitti, smektiitti
ja montmorilloniitti, jotka ovat myös ominaispinta-
alaltaan suurimpia (Kauranne et al. 1972, Rose et
al. 1979, Yong et al. 1992). Moreenissa yleisimmät
savimineraalit ovat illiitit, kloriitti ja vermikuliitti
(Donner 1977).

Savimineraaleille on tyypillistä kemiallinen ra-
pautuminen toisiksi mineraaleiksi sekä uudelleen
kiteytyminen (Kujala 1985). Suomen oloissa omi-
naisia savimineraaleihin liittyviä rapautumissarjo-
ja ovat esim. biotiitti - hydrobiotiitti - vermikuliitti
ja muskoviitti - illiitti - vermikuliitti (Soveri 1964).
Muuttumissarjoihin liittyy myös usein em. savimi-
neraalien seoshilamineraaleja. Maannoshorisonteis-
sa podsolisoitumisen edetessä kloriitti ja kiilteet
muuttuvat lopulta smektiitiksi (Räisänen 1996).
Maannosprofiilissa erityisesti uuttumishorisontti on
keskeinen savimineraalien rapautumisen kannalta.
Uuttumishorisontissa intensiivinen rapautuminen
johtaa aluksi seoshilamineraalien ja lopulta vermi-
kuliittien ja smektiittien muodostumiseen. Tämän
vuoksi esimerkiksi moreenimaiden ja savikkojen
kuivakuoren pintaosien mineraalikoostumuksessa
on enemmän seoshilamineraaleja ja vermikuliitteja
kuin pohjaveden pinnan alapuolisissa maakerrok-

sissa, joissa vallitsevia mineraaleja ovat puoles-
taan kvartsin, maasälpien ja amfibolien ohella hyd-
robiotiitti ja kloriitti (Soveri & Kauranne 1972).
Smektiitit ovat pääasiallinen savifraktion savimi-
neraali yli 6000 vuotta vanhoissa moreenien pod-
solimaannoksissa (Räisänen 1996). Savimineraa-
lien jakauma maannoshorisonteissa riippuu maan-
noksen iästä ja alkuperäisestä maalajista (Räisänen
1996). Jääkauden jälkeisissä vanhemmissa maan-
nosprofiileissa on yleensä runsaammin suuren
ioninvaihtokapasiteetin ja ominaispinta-alan omaa-
via savimineraaleja kuin nuoremmissa maannok-
sissa. Sen sijaan ennen jääkautta syntyneissä kal-
lioperän rapaumissa, joissa rapautuminen on eden-
nyt pidemmälle, on pienen ioninvaihtokapasiteetin
omaava kaoliniitti vallitseva savimineraali. Kaoli-
niittivaltaiset rapaumat ovat Suomessa suhteelli-
sen harvinaisia (Venäläinen 1987, Lintinen 1995).
Niitä esiintyy lähinnä jäänjakajan alueella Keski-
Lapissa (Lintinen 1995).

b) Orgaaninen aines

Suomen maalajit sisältävät vaihtelevia määriä
orgaanista ainesta (Soveri 1964). Kivennäismaala-
jien orgaanisen aineksen pitoisuus voi olla jopa 6
% (Soveri 1964). Suurimmat orgaanisen aineksen
pitoisuudet kivennäismaalajeissa ovat silteissä ja
savissa, joissa orgaanisen aineksen pitoisuus vaih-
telee suhteessa niiden syntyoloihin. Myöhäisglasi-
aalisavissa orgaanisen aineksen osuus on savista
pienin ollen noin 0,5 %. Postglasiaalisavet sisältä-
vät orgaanista ainesta jo noin 1-1,5 %, ja Litori-
namereen kerrostuneet sedimentit noin 2-8 %. Li-
torinavaiheen savet ovatkin varsinaisesti liejusa-
via (Okko 1964, Soveri 1964, Kauranne et al.
1972). Hiekoissa ja sorissa orgaanisen aineksen
pitoisuus on useimmiten hyvin pieni. Humuspi-
toista hiekkaa ja maatumatonta orgaanista ainesta
esiintyy kuitenkin usein joki- ja rantakerrostumis-
sa (Kauranne et al. 1972, Paatonen et al. 1990).
Runsaimmin orgaanista ainesta sisältävät eloperäi-
set maalajit kuten liejut ja turpeet.

Maannosprofiilissa orgaanista ainesta esiintyy
pintaosan humus- ja karikekerroksessa sekä uuttu-
mis- ja rikastumishorisonteissa (Okko 1964, Hyyp-
pä et al. 1990). Orgaanisesta aineksesta keskeisin
merkitys haitta-aineiden pidättymisen kannalta on
suuren ioninvaihtokapasiteetin omaavalla humuk-
sella. Humuksen osuus maannoksen orgaanisesta
aineksesta vaihtelee Suomen oloissa pohjois-etelä-
suunnassa. Esimerkiksi moreenin humus- ja kari-
kekerroksen humuspitoisuuden keskiarvo on Ete-
lä- ja Lounais-Suomessa 12,7 %, Keski-Suomessa
37,9 % ja Lapissa 68,5 %. Uuttumishorisonttien
humuksen keskipitoisuudet ovat sen sijaan pienim-
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mät Lapissa ja suurimmat eteläisessä Suomessa.
Pohjois-eteläsuuntaiset erot johtuvat ilmastollisis-
ta eroista. Etelä-Suomessa orgaanisen aineksen
hajoaminen humukseksi ja kulkeutuminen alem-
piin horisontteihin on nopeampaa korkeampien
keskilämpötilojen ja suurempien sademäärien vai-
kutuksesta kuin Pohjois-Suomessa. Uuttumis- ja
rikastumishorisonttien humuspitoisuudet voivat
olla paikoin jopa 10-20 % ollen kuitenkin moree-
neissa yleensä keskimäärin 1,8-4,3 % ja har-
jualueilla 0,8-4,2 % (Hyyppä et al. 1990). Koste-
assa ja verrattain vähän happea sisältävässä maa-
perässä, esimerkiksi soiden reunoilla, jossa pohja-
vesi tai orsivesi on lähellä maanpintaa, rikastu-
mishorisonttiin voi kertyä runsaasti humusta (Okko
1964, Hyyppä et al. 1990). Runsaasti humusta
sisältävät myös Etelä-Suomen ruskomaannosten
pintakerrokset (Hyyppä et al. 1990).

Humusaineilla on Suomen oloissa merkitystä
erityisesti kationisten haitta-aineiden pidättäjänä.
Humuksen sorptiokyky perustuu negatiiviseen pin-
tavaraukseen, joka aiheutuu H+-ionin dissosioitu-
misesta funktionaalisista happoryhmistä. Negatii-
vinen varaus on pH:sta riippuvainen. Happamissa
oloissa protoni ei voi dissosioitua kaikista happo-
ryhmistä, mutta osalla humuksen funktionaalisista
ryhmistä on kuitenkin niin voimakas happoluonne,
että dissosioituminen on mahdollista alhaisessakin
pH:ssa (Hartikainen 1996). Yli 50 %:lla humuk-
sesta on hyvin alhainen varauksen nollapiste (pH
1,4-1,7) (Schnitzer 1978), joten Suomen maaperä-
oloissa humus on pääosin negatiivisesti varautu-
nutta.

c) Raudan, alumiinin ja mangaanin yhdisteet

Raudan, alumiinin ja mangaanin oksidit sekä
oksihydroksidit esiintyvät maaperässä mineraali-
partikkeleiden pinnoitteina, raontäytteinä ja konk-
retioina (Kabata-Pendias & Pendias 1992). Oksi-
di- ja oksihydroksidisaostumien esiintyminen on
keskittynyt maaperässä pääasiassa hapekkaaseen
vajovesivyöhykkeeseen, sillä alhaisissa redox-
oloissa erityisesti raudan oksidit pelkistyvät ja
muuttuvat liukoiseen muotoon. Raudan, alumiinin
ja mangaanin yhdisteet ovat maaperässä useimmi-
ten amorfisina, heikosti kiteytyneinä muotoina.

Yleisimmät maaperässä esiintyvät raudan oksi-
dit ja oksihydroksidit ovat götiitti, hematiitti, fe-
roksyhiitti, akageniitti, lepidokrokiitti ja ferrihyd-
riitti sekä oksihydroksidisulfaatti eli schwertman-
niitti (Carlson et al. 1977, Carlson 1991, Kabata-
Pendias & Pendias 1992, Carlson & Loukola-Rus-
keeniemi 1998). Niistä götiitti on yleisin ja pysy-
vin etenkin kosteissa ja hapekkaissa maanpinta-
kerroksissa. Suotuisissa oloissa muut raudan yh-

disteet pyrkivät muuttumaan götiitiksi (Carlson
1991, Carlson & Loukola-Ruskeeniemi 1998).
Tämän vuoksi götiitti on yleinen mm. Suomessa
vallitsevassa lauhkeassa ja kosteassa ilmastossa.
Raudan yhdisteiden esiintymistä säätelevät maa-
perässä pääasiassa redox-olot ja happamuus. Siten
esimerkiksi lepidokrokiitin esiintyminen rajoittuu
vedellä kyllästyneisiin maihin ja ferrihydriitti puo-
lestaan ympäristöihin, joissa veden pH on lähellä
neutraalia ja vesissä on liuenneena piitä tai or-
gaanisia yhdisteitä (Carlson et al. 1977, Carlson
1991). Happamissa, runsaasti sulfaattia sisältävis-
sä vesissä syntyy schwertmanniittia (Carlson 1991,
Carlson & Loukola-Ruskeeniemi 1998). Haitta-
aineiden pidättymisen kannalta ovat ferrihydriitti
ja schwertmanniitti merkittäviä. Ne ovat hyvin
hienorakeisia ja omaavat suuren ominaispinta-alan.
Sen sijaan götiitti soveltuu huonosti haitallisten
aineiden pidättäjäksi pienemmän ominaispinta-
alansa vuoksi (Carlson 1991, Carlson & Loukola-
Ruskeeniemi 1998).

Mangaanioksideista maaperässä on yleisin bir-
nessiitti, mangaanin oksihydroksidi, joka kiteytyy
emäksisissä ja heikosti happamissa oloissa (Carl-
son et al. 1977, Kabata-Pendias & Pendias 1992).
Muita maaperässä esiintyviä mangaanin yhdisteitä
ovat litioforiitti sekä yksinkertaiset hydriset man-
gaanioksidit (Kabata-Pendias & Pendias 1992).
Mangaanioksidit ovat raudan oksideita reaktiivi-
sempia (Chao & Theobald 1976) ja omaavat alhai-
semman varauksen nollapisteen, joten niillä on
raudan oksideita suurempi merkitys kationisten
haitta-aineiden pidättäjänä. Alumiini muodostaa
maaperässä mm. proto-imogoliitti allofaani- ja imo-
goliittisaostumia (Räisänen 1996).

Suomen maaperässä raudan, alumiinin ja man-
gaanin saostumien muodostuminen ja esiintymi-
nen liittyy keskeisesti maannostumiseen. Maan-
nosprofiilissa tapahtuu raudan, alumiinin ja man-
gaanin liukenemista profiilin yläosasta, ja saostu-
mista mineraalirakeiden pinnoille alemmissa ker-
roksissa maaperän happamuuden ja redox-olojen
muuttuessa. Saostumista tapahtuu erityisesti rikas-
tumishorisontissa ja sen alapuolisessa vaihettu-
misvyöhykkeessä. Rikastumishorisontin pintaosis-
sa saostumat koostuvat suurimmaksi osaksi raudan
ja alumiinin orgaanisista yhdisteistä, ja alempana
rikastumishorisontissa raudan ja mangaanin oksi-
deista ja oksihydroksideista (Hyyppä 1985, Räisä-
nen 1996). Vaihettumisvyöhykkeeseen on sen si-
jaan rikastunut runsaimmin alumiinisaostumia. Po-
lymeroituneita alumiinihydroksideja esiintyy ri-
kastumishorisontissa myös savimineraalien hilo-
jen välitiloissa (Räisänen 1996). Raudan ja alumii-
nin saostumien määrät ovat vanhemmissa maan-
nosprofiileissa suurempia rikastumishorisontissa
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ja vaihettumisvyöhykkeessä verrattuna nuoriin
maannoksiin (Hyyppä et al. 1990, Räisänen 1996).

Suomen happamassa maaperässä oksideista ja
hydroksideista ovat pintavarauksen puolesta man-
gaanioksidit tehokkaimpia kationisten haitta-ainei-
den sitojia. Useimmat raudan ja alumiinin saostu-
mat sitovat sen sijaan tehokkaasti anionisia haitta-
aineita (kts. kappale 3.2.1.1.). Kuitenkin esimer-
kiksi ferrihydriitin, joka esiintyy yleensä alueilla,
joissa veden pH on yli 5, on todettu sitovan maape-
rän liuoksista runsaasti kationeja (Carlson & Lou-
kola-Ruskeeniemi 1998). Götiitin kationisten hait-
ta-aineiden pidättämiskykyä voivat lisätä sen pin-
taan kiinnittyvät humusyhdisteet, jotka muuttavat
götiitin pintavarauksen varauksen nollapisteen ala-
puolella (ZPC, kts. kappale 3.2.1.1.) negatiiviseksi
(Tipping & Cooke 1982).

d) Maaperän geokemian vaikutus
sidontakapasiteettiin

Suomen maaperän geokemiallisessa koostumuk-
sessa on runsaasti vaihteluita sekä paikallisesti että
alueellisesti (Koljonen et al. 1992, Salminen &
Lampio 1995, Salminen et al. 1997). Geokemialli-
set erot selittyvät suurimmaksi osaksi kallioperän
geokemialla. Kallioperän alkuainekoostumus vaih-
telee huomattavasti kivilajeittain. Kallioperän al-
kuainepitoisuudet ylittävät paikoin esimerkiksi ras-
kasmetalleille asetetut maaperän tavoite- ja raja-
arvot. Esimerkiksi korkeita kupari-, kromi- ja sink-
kipitoisuuksia esiintyy Koillis-Lapin granuliitti-
vyöhykkeessä ja Lounais-Suomen vulkaanissedi-
menttisessä vyöhykkeessä (Koljonen 1990). Vas-
taavilla alueilla on myös maaperässä korkeita ku-
pari-, kromi- ja sinkkipitoisuuksia (Koljonen 1992b,
Koljonen et al. 1992).

Kallioperän geokemiallisen koostumuksen ohella
maaperän geokemiallisia eroja selittävät myös maa-
perän maalajijakauma ja maalajien mineralogiset
erot. Hienoainesvaltaiset ja runsaasti orgaanista
ainesta sisältävät, suuren ominaispinta-alan omaa-
vat maalajit sisältävät esimerkiksi raskasmetalleja
merkittävästi enemmän kuin karkearakeiset, or-
gaanisaineköyhät maalajit. Salmisen et al. (1997)
mukaan useiden raskasmetallien pitoisuudet ovat
savissa kaksin- tai kolminkertaisia verrattuna mo-
reenien hienoainekseen.

Alueet, joilla raskasmetallipitoisuudet ovat luontai-
sesti korkeita, ovat erityisen herkkiä lisäkuormitukselle.
Kuten edellä on esitetty, maaperän pidätyskapasi-
teetti on rajallinen. Kapasiteetin käyttöastetta ku-
vaavat herkkäliukoiset fraktiot. Tämän vuoksi
maaperän pidätyskapasiteetin arvioinnissa tulee
ottaa huomioon maaperän taustapitoisuudet ja eri-
tyisesti herkästi sitoutuneiden fraktioiden osuudet.

5.3.2 Alankomaiden maaperä

Alankomaiden maaperä koostuu suurimmaksi
osaksi tertiäärisistä ja kvartäärisistä mariinisista,
fluviaalisista ja glasiaalisista kerrostumista (de Jong
& Maarleveld 1983). Irtaimet maapeitteet puuttu-
vat ainoastaan paikallisesti maan etelä- ja itäosista,
joissa liitu-, trias- ja hiilikauden kalkkikivet ja
hiekkakivet ovat paljastuneina (de Jong 1967, van
Doorn et al. 1997). Suurimmassa osassa maata
pintamaalajina on pleistoseenin aikaisia fluviaali-
sia hiekkoja, soria ja savia sekä eolisia hiekkoja.
Maan länsi- ja pohjoisosissa, Pohjanmaan ranni-
kolla, vallitsevina maalajeina ovat holoseenin ai-
kana kerrostuneet vuorovesi- ja suistoympäristön
hienot hiekat ja savet, suolamarskit, turpeet sekä
dyyni- ja rantahiekat. Moreeneita esiintyy ainoas-
taan paikallisesti maan koillisosissa (Kuva 15) (van
Doorn et al. 1997).

Maaperän kerrosrakenne on kokonaisuudessaan
hyvin heterogeeninen, sillä Alankomaat on tertiää-
ri- ja kvartäärikausien aikana ollut osana Pohjan-
meren sedimentaatioallasta, johon on kertynyt run-
saasti tertiäärisedimenttejä sekä koko kvartääri-
kautta edustavat sedimentit. Tämän vuoksi kallio-
perää peittävä maakerros on hyvin paksu, paikoin
jopa 1,5 km (de Jong 1967, Nilsson 1972). Ohuim-
mat maaperäkerrostumat ovat maan itä-, kaakkois-
ja eteläosassa. Nämä alueet ovat kuuluneet tertiää-
ri- ja kvartäärikauden aikana suhteellisen stabiiliin
Lontoo-Brabant massiiviin, jossa sedimentaatio on
ollut vähäistä (de Jong 1967, van Doorn et al.
1997). Suurimmassa osassa maata tertiääriset, tii-
viit mariiniset savet erottavat irtaimen maapeitteen
sedimenttisestä kallioperästä (van Staalduinen et
al. 1980, van Doorn et al. 1997). Maaperäkerrostu-
mien yhtenäisyyttä ja järjestystä ovat muuttaneet
läpi kvartäärikauden esiintyneet vulkanismiin ja
lohkoliikuntoihin liittyvät tektoniset liikunnot sekä
suoladiapiirit (de Jong 1967).

Maaperän kerrosrakenteessa on eniten yhtäläi-
syyksiä Suomen maaperään maan pohjois- ja koil-
lisosissa, joissa glasiaaliset prosessit ovat olleet
vallitsevia. Toisin kuin Suomessa, alueella on kui-
tenkin säilynyt useamman pleistoseenijäätiköity-
misen aikaisia glasigeenisiä sedimenttejä (moree-
neita, glasifluviaalisia hiekkoja ja soria sekä sa-
via). Niiden säilymistä on auttanut maan sijainti
kaukana jäätiköitymisen keskusalueesta sekä Poh-
janmeren altaan jatkuva vajoaminen. Glasigeenis-
ten sedimenttien välistä tavattavat interglasiaali-
kerrostumat ovat pääasiassa mariinisia savia ja
silttejä, turpeita sekä jokikerrostumia. Esimerkiksi
Elster- jäätiköitymisen aikana jopa sadan metrin
paksuudelta kerrostuneet lustosavet sisältävät useita
turve- ja humushorisontteja (de Jong 1967). Pleis-
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Kuva 15. Alankomaiden maaperäkartta (van Doorn et al. 1997).
Fig. 15. Overburden map of the Netherlands (van Doorn et al. 1997).

toseenisedimenttejä peittävät rannikoilla holosee-
nin aikaiset savet ja hienot hiekat sekä sisämaassa
periglasiaaliset peittohiekat (de Jong 1967, Nils-
son 1972).

Maan etelä- ja kaakkoisosissa sedimentaatiota
ovat hallinneet fluviaaliset ja periglasiaaliset pro-
sessit. Tämän vuoksi näillä alueilla maaperän ker-
rosrakenteessa vaihtelevat pääasiassa erilaiset jo-
kikerrostumat (savet, siltit, hiekat, sorat) sekä tur-
peet ja lössit (de Jong 1967, Nilsson 1972, Frappor-
ti 1994). Vastaavat jokikerrostumat ovat Suomessa har-
vinaisia. Maan itäosista poiketen ovat maan länsio-
sissa sedimentaatioon vaikuttaneet voimakkaasti
meren pinnan korkeustason vaihtelut. Alueelle
on kerrostunut vuorotellen mariinisia savia, silttejä
ja hiekkoja sekä jokisedimenttejä, makeanveden
liejuja ja turpeita (de Jong 1967, Nilsson 1972).

Maaperän happamuudessa on Alankomaissa alu-
eellisesti suurempia eroja kuin Suomessa. Alanko-
maissa on sekä happamien maiden alueita, kuten
maan eteläosissa karbonaattiköyhien hiekkojen alu-

eella (Wilkens & Loch 1995), että alueita, joissa
pH on emäksinen tai neutraali, esim. kalkkipitois-
ten sedimenttien alueilla maan itäosissa (Frapporti
1994). Suomen oloihin verrattuna maalajit voivat
sisältää huomattavankin suuria maaperän pH:ta
kohottavia karbonaattipitoisuuksia. Esimerkiksi sa-
vikerrostumat voivat sisältää noin 20 % karbonaat-
teja (Frapporti 1994) ja moreenit 3-12 % (Zandstra
1983). Rapautumattomat moreenit sisältävät karbonaatte-
ja runsaammin kuin paljastuneena olevat ja rapau-
tumiselle alttiit moreenit (de Jong 1967). Myös
useimmat hiekat, lukuun ottamatta maan pohjois-
ja itäosien peittohiekkoja ja jokikerrostumia, sisäl-
tävät jossain määrin karbonaatteja (Frapporti 1994).

Maannostyypiltään Alankomaat muistuttaa osit-
tain Suomea. Maan etelä-, itä- ja pohjoisosien peitto-
hiekka- ja lössialueilla on yleistä podsolimaannoksen
muodostuminen. Sen sijaan rannikkoalueiden ja jokita-
sankojen maaperään on muodostunut alluviaalinen
maannos. Alluviaaliselle maannokselle on tyypillistä
rikastumishorisontin puuttuminen ja heikosti kehittynyt
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1967, Nilsson 1972), jotka lisäävät peittohiekan
kykyä sitoa haitta-aineita. Peittohiekan raekoostu-
mus vaihtelee vanhemmissa kerrostumissa hienos-
ta hiekasta hiueiseen hiekkaan. Nuoremmat peitto-
hiekat ovat karkearakeisia ja koostuvat karkeasta
hiekasta ja hienosta sorasta (de Jong 1967). Ras-
kasmetallikuormitusta paremmin kestävien aluei-
den maaperä on raekoostumukseltaan hienorakei-
sempaa ja sisältää runsaammin silttiä ja savesta.
Esimerkiksi maan pohjois- ja koillisosien moreeni
voi koostua paikoin yksinomaan tiiviistä, lohkarei-
den sekaisesta savesta ja siltistä (de Jong 1967, ter
Wee 1983).

Suomalaisiin moreeneihin verrattuna Alanko-
maiden moreenit ovat hienoainesvaltaisempia. Nii-
den savespitoisuus vaihtelee 11-24 % ja silttipitoi-
suus 16-39 %. Yleisimmin moreeneissa on savesta
13-19 % ja silttiä 18-28 % (Zandstra 1983). Hie-
koissa ja sorissa savespitoisuus on olematon. Esi-
merkiksi maan eteläosien peittohiekoissa ja fluvi-
aalisissa kerrostumissa saveksen osuus on alle 1 %
(Wilkens & Loch 1995). Savissa suurimmat saves-
pitoisuudet ovat maan pohjoisosissa, yli sadan
metrin paksuisissa nuorempien sedimenttien peit-
tämissä lustosavissa (de Jong 1967). Samoin kuin
Suomessa, savesfraktiossa runsaimmin esiintyvä
savimineraali on illiitti. Sen osuus on savimuodos-
tumien savesfraktiosta yli 50 %. Illiitin lisäksi
saveksessa esiintyy ainoastaan pieniä pitoisuuksia
montmorilloniittia ja kaoliniittia. Savimineraalien
ohella savet koostuvat pääosin kvartsista ja maa-
sälvistä (Frapporti 1994). Suuren ominaispinta-
alan omaavien savimineraalien vähäinen määrä
pienentää saveksen kykyä sitoa haitta-aineita.

Orgaanisen aineksen pitoisuus on Alankomai-
den savissa pienempi kuin suomalaisissa savissa
ollen suurimmillaan noin 0,5 % (Frapporti 1994).
Hiekoissa orgaanisen aineksen pitoisuudet vaihte-
levat noin 0,03-10 %. Suurimmat pitoisuudet ovat
podsolimaannosten pintaosissa sekä jokien tulva-
kerrostumissa ja pienimmät lajittuneissa hiekois-
sa, esimerkiksi reunamuodostumissa (Frapporti
1994, Wilkens & Loch 1995). Orgaanisen aineksen
pitoisuus on maannoshorisontin pintaosaa ja rikas-
tumishorisonttia lukuun ottamatta hiekkaisessa
maaperässä, erityisesti maan eteläosissa, useimmi-
ten kuitenkin alle 2 % (Wilkens & Loch 1995).
Humuspitoisia hiekkakerroksia esiintyy erityisesti
sisämaassa (de Jong 1967). Humushorisontin on
todettu olevan erityisen tehokas raskasmetallien,
kuten kadmiumin ja sinkin, sitoja esimerkiksi maan
eteläosien happamilla hiekkamailla (Wilkens &
Loch 1995). Maaperän orgaanisen aineksen pitoi-
suutta nostavat yleisesti mm. lustosavien ja peitto-
hiekan peittämillä alueilla sekä vuorovesiympäris-
tössä esiintyvät turve- ja liejuhorisontit (de Jong

uuttumishorisontti. Se muodostuu yleensä vetiseen maa-
perään. Klijn (1991) mukaan alueet, joilla alluviaaliset
maannokset ovat Alankomaissa vallitsevia, ovat pää-
sääntöisesti pohjavesiin kohdistuvan raskasmetal-
likuormituksen osalta vähemmän herkkiä kuin
podsolimaannosvaltaiset alueet. Niillä sen sijaan ras-
kasmetallien kertyminen pintamaannokseen on
vallitsevampaa kuin jälkimmäisillä. Muita Alan-
komaissa esiintyviä maannostyyppejä ovat regolii-
tit sekä orgaaniset maannokset (Anon 1965, Dudal
et al. 1966).

a) Maaperän haitta-aineiden pidättämiskykyyn
vaikuttavat tekijät

Klijn (1991) on jakanut raskasmetallikuormi-
tuksen herkkyyden pohjalta maan erilaisiin aluei-
siin. Kriteereinä hän on käyttänyt mm. maaperän
orgaanisen aineksen pitoisuutta, rakennetta (sa-
ves- ja silttipitoisuutta), kalsiumkarbonaatti/pH -
suhdetta, pohjaveden pinnan korkeutta sekä pohja-
veden virtauksen suuntaa ja nopeutta. Klijn (1991)
mukaan erityisen herkkiä tai herkkiä alueita ras-
kasmetallikuormitukselle on Alankomaissa yli 50 %
maapinta-alasta. Suomeen verrattuna prosentti-
osuus vaikuttaa melko suurelta, vaikka samoin kritee-
rein tehtyä tutkimusta ei maastamme ole käytettä-
vissä. Erityisen herkkiä tai herkkiä alueita ovat
Alankomaissa mm. rannikon dyynit ja rantahiekat
sekä maan pohjois-, itä- ja eteläosan fluviaalisista
sedimenteistä ja peittohiekasta koostuvat alueet.
Jokien tasangot ja vuorovesikerrostumat ovat parhai-
ten raskasmetallikuormitusta kestäviä (Klijn 1991).

Riskialueisiin luetut dyynit ja rantahiekat ovat
karkearakeisia, lajittuneita, hyvin vettä läpäiseviä
muodostumia, jotka ovat tärkeitä pohjaveden muo-
dostumisen kannalta (de Jong 1967). Vastaavasti
myös riskialueisiin kuuluvat maan keskiosassa si-
jaitsevat reunamuodostumat koostuvat kohtalaisen
lajittuneesta, karkeasta soraisesta hiekasta, joka on
koostumukseltaan kvartsia ja hiekkakiveä (de Jong
1967, Ruegg 1983, Zandstra 1983, Maarleveld
1983). Ne ovat puolestaan tärkeitä pohjavesiakvi-
fereja (de Jong 1967). Maan eteläosassa fluviaali-
sista sedimenteistä ja peittohiekasta koostuvilla
alueilla on havaittu pohjavesien pilaantumista ras-
kasmetallikuormituksen vaikutuksesta. Niissä maa-
perä koostuu suureksi osaksi happamasta (pH 4,0 -
4,5), hyvin vettä läpäisevästä karkeahkosta hiekas-
ta, jossa haitta-aineita sitovien savimineraalien ja
orgaanisen aineksen määrä on vähäinen (Wilkens
1995). Maan pohjoisosissa peittohiekka muodos-
taa tasaisen, jopa pari metriä paksun patjan, jossa
esiintyy välikerroksina interstadiaalikausien aika-
na kerrostuneita orgaanista ainesta sisältäviä ra-
pautumis-, turve- sekä liejuhorisontteja (de Jong
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5.4 Pohjavesiolot

1967, Nilsson 1972).
Raudan ja alumiinin oksideilla ja hydroksideilla

on kationisten raskasmetallien sitojina Alankomais-
sa Suomen oloja suurempi merkitys. Kuten edellä
on todettu, maaperän pH on useilla alueilla emäk-
sinen, jolloin raudan ja alumiinin yhdisteet ovat
negatiivisesti varautuneita ja sitovat positiivisia
raskasmetallikationeja. Mangaanin oksidien suh-
teen sidontakapasiteetissa ei ole maaperän pH ero-
jen vuoksi eroavaisuuksia. Raudan ja alumiinin
oksidien ja hydroksidien sekä mangaanin oksidien
osuus on maaperässä paikoin kuitenkin melko pie-
ni. Esimerkiksi maan eteläosan happamissa hie-
koissa raudan oksideja on maaperän komponen-
teista 0,05-1,6 %, alumiinin oksideja 0,23-6,32 %
ja mangaanin oksideja 0,0014-0,0287 % (Wilkens
& Loch 1995).

Salmisen (1996) mukaan Keski-Euroopan nuo-
remmat kivilajit ja maaperä sisältävät luontaisesti

keskimäärin pienempiä raskasmetallipitoisuuksia
kuin Suomen kallioperä ja maaperä. Etelä-Alanko-
maiden maaperästä (Huisman et al. 1997) ja Suo-
men moreeneista (Koljonen 1992b, Granö 1996)
sekä savista (Salminen et al. 1997) määritettyjen
raskasmetallien kokonaispitoisuuksien pohjalta
näyttäisi, että Alankomaissa maaperän luontaiset
raskasmetallipitoisuudet ovat keskimäärin alhai-
sempia kuin Suomessa. Raskasmetallien, esim. kro-
min, nikkelin, kuparin ja sinkin, pitoisuudet käyt-
täytyvät maalajeittain vastaavasti kuin Suomessa
ollen savissa suurempia kuin karkearakeisimmissa
maalajeissa (Frapporti 1994). Alankomaissa maa-
perän pintaosissa on havaittavissa raskasmetallipi-
toisuuksien voimakasta kasvua antropogeenisen
kuormituksen vaikutuksesta (Huisman et al. 1997).
Antropogeenisen kuormituksen seurauksena maa-
perään kulkeutuneet raskasmetallit pienentävät
maaperän sidontakapasiteettia.

Maaperän pohjavesiolot vaikuttavat maaperän
haitta-aineiden pidättämiskapasiteettiin. Pohjave-
den pinnan korkeus säätelee maaperän hapetus-
pelkistysoloja. Toisaalta pohjavedessä voi olla liu-
enneena haitta-aineita kompleksoivia ioneja tai yh-
disteitä, jotka edistävät haitta-aineiden kulkeutu-
mista. Maaperän pohjavesivarat ovat ennen kaik-
kea tärkeä luonnonvara, jonka laatua haitta-aineet
voivat heikentää.

5.4.1 Suomen maaperän pohjavesiesiintymät

Pohjavettä esiintyy Suomen maaperässä lähes
kaikkialla. Maaperän pohjavesiesiintymien ohella
pohjavettä varastoituu myös kallioperän ruhjeisiin
ja rakovyöhykkeisiin. Suurin osa pohjavedestä on
varastoituneena heikosti vettä läpäiseviin moree-
ni- ja savimaalajeihin. Niiden ominaisantoisuus on
kuitenkin pieni, joten ne ovat huonoja pohjavesi-
lähteitä. Tärkeimmät vedenhankintaan soveltuvat
pohjavesiesiintymät ovat hyvin vettä johtavissa ja
varastoivissa sora- ja hiekkamaalajeissa, esimer-
kiksi Salpausselkien ja pitkittäisharjujen yhtey-
dessä. Niiden ohella maaperässä on hyödyntämis-
kelpoisia pohjavesivaroja erityyppisissä drumlii-
neissa ja kumpumoreeneissa, jotka ovat yleisiä
mm. Mikkelin, Savonlinnan ja Pieksämäen alueil-
la. Niiden soveltuvuus vedenhankintaan perustuu
siihen, että niissä voi esiintyä vettä hyvin johtavia
ja varastoivia hiekkakerroksia. Vedenhankinnan
kannalta myös kalliopohjaveden varastot ovat tär-
keitä (kts. kappale 5.2.1.1). Valtakunnallisesti poh-

javeden varastoitumisessa ja käyttökelpoisuudes-
sa on runsaasti eroja. Suomessa käytetystä talous-
vedestä yli puolet on nykyisin pohjavettä (Salmi
1990, Korkka-Niemi & Salonen 1996).

Suomen pohjavesialueet on kartoitettu ja luoki-
teltu vuosina 1988-1995. Tärkeät ja vedenhankin-
taan soveltuvat pohjavesialueet kuuluvat luokkiin
I ja II (Taulukko 8). Luokkaan III kuuluvat alueet
ovat vielä osittain tutkimattomia, mutta voivat olla
tulevaisuudessa merkittäviäkin pohjavesialueita
vedenhankinnan kannalta. Luokiteltujen alueiden
osuus on Suomen maapinta-alasta 4,2 %. Pohjave-
sialueiden tiedot on kerätty yhteen kuntakansioiksi
sekä numeeriseksi aineistoksi alueellisiin ympä-
ristökeskuksiin sekä Suomen ympäristökeskukseen
(Britschgi & Gustafsson 1996).

Pohjavesien likaantumista voivat aiheuttaa mo-
net maankäytön muodot, esimerkiksi teollisuus ja
maanviljelys. Suomen pohjavesialueista herkim-
piä likaantumaan ovat parhaat muodostumamme,
sillä ne sijaitsevat yleensä karkearakeisten maala-
jien muodostamissa kerrostumissa, joissa on suuri
vedenläpäisevyys ja siten heikko puskurikyky. Vesi
virtaa nopeasti muodostuman läpi, jolloin reaktio-
aika veden ja maarakeiden välillä jää pieneksi ja
heikentää maaperän suodatuskykyä. Suomessa kar-
toitetuista saastuneista maa-alueista yli 1500 kpl
sijaitsee pohjavesiluokituksen luokkaan I kuulu-
villa alueilla (Puolanne et al. 1994). Suomessa
yksittäiset akviferit ovat kuitenkin pieniä verrattu-
na esim. Keski-Euroopan pohjavesimuodostumiin,
joten laajempi pilaantumisen vaara on pienempi.
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Taulukko 8. Pohjavesialueiden käyttökelpoisuus ja suojeluluokat (Britschgi & Gustafsson 1996).
Table 8. Classification of groundwater areas in Finland (Britschgi & Gustafsson 1996).

Luokka - Class Ominaisuudet - Properties

Luokka – Class I Vedenhankintaa varten tärkeä pohjavesialue – Important groundwater area for water supply
·Alueen vettä ottaa vesilaitos, johon on liittynyt tai 20-30 vuoden aikana liittyy vähintään 10 taloutta –
Exploited by a water supply plant involving at least 10 households within 20-30 years
·Alueen vettä ottaa edellä mainitun kokoinen muuta talousvettä toimittava laitos tai talousvettä toimittava
laitos– The area is exploited by a water supply plant involving at least 10 households within 20-30 years
supplying some other kind of utility water
·Aluetta tarvitaan varauduttaessa kriisiaikojen vedentarpeeseen – The area is reserved for use as a crisis
time water supply

Luokka – Class II Vedenhankintaan soveltuva pohjavesialue – Groundwater area suitable for water supply
·Alue soveltuu yhteisvedenhankintaan, mutta sille ei ole toistaiseksi osoittettavissa käyttöä (esim. syrjäi-
sen sijainnin vuoksi) – The area is suitable for communal water supply, but due to e.g. remote location
has not been exploited so far

Luokka – Class III Muu pohjavesialue – Other groundwater area
·Alueen hyödyntämiskelpoisuuden arviointi edellyttää lisätutkimuksia – Assessment of exploitability re-
quires further studies
·Jos lisätutkimuksissa todetaan alueen soveltuvan vedenhankintaan, se siirretään luokkaan I tai II, muussa
tapauksessa se voidaan jättää luokituksen ulkopuolelle – If furher research proves the suitability of the
area for water supply, it is classified I or II. Otherwise it may be excluded from the classification

Toisaalta yksittäisissä, pienissä akvifereissa, joissa
veden virtaus on lisäksi hidasta, haitta-aineiden
laimentuminen on vähäisempää kuin suurissa ak-
vifereissa, jolloin haitta-aineiden pitoisuudet voi-
vat niissä kohota suuriksi. Suomessa moreeni-
alueisiin varastoituneen pohjaveden määrä on pie-
nempi ja veden virtaus hitaampaa kuin sora- tai
hiekka-alueiden pohjavesivarastoissa. Pohjave-
den pilaantumisriskiä lisää maannoskerroksen
poistaminen, esim. soranoton yhteydessä (Sand-
borg 1993).

Haitallisten aineiden kulkeutumisnopeus ja -
suunta pohjavesivyöhykkeessä riippuvat niiden
viskositeetin ja kemiallisten ominaisuuksien ohella
ennen kaikkea pohjaveden hydraulisesta gradien-
tista ja maaperän vedenläpäisevyydestä. Hydrau-
linen gradientti vaihtelee eri maalajeissa ja siten
se voi vaihdella myös saman pohjavesimuodostu-
man eri osissa (Kauranne et al. 1972). Maalajien
ominaisuuksien ohella hydrauliseen gradienttiin
vaikuttavat maaston topografia sekä sademäärän
muutokset. Moreeneissa pohjaveden pinta nou-
dattaa selkeästi maaston topografiaa, ja niissä
hydraulinen gradientti on noin 1/100. Pitkittäis-
harjuissa vesi on sen sijaan melkein vaakatasossa,
ja gradientti on 1/700-1/800 (Korkka-Niemi &
Salonen 1996).

5.4.1.1 Pohjaveden pinnan korkeus

Pohjaveden pinnan korkeus myötäilee pääpiir-
teissään maaston pinnan topografiaa, mutta sii-
hen vaikuttavat myös maaperän vedenläpäise-
vyys ja kerrospaksuus (Kauranne et al. 1972,
Salmi 1990). Suomessa pohjaveden pinta on ta-
vallisesti 2-4 m syvyydellä, lukuun ottamatta suu-
ren vedenläpäisevyyden ja kerrospaksuuden omaa-

via harjualueita, joissa se voi olla jopa 30-50 m:n
syvyydessä (Kauranne et al. 1972, Korkka-Niemi
& Salonen 1996). Toisaalta savikoilla, turve- ja
hienoainesmoreenimailla pohjaveden pinta on hy-
vin lähellä maanpintaa. Pohjaveden pinnan korke-
us vaihtelee vuodenaikaisrytmin mukaisesti. Ylim-
millään pinta on keväisin lumien sulaessa ja syk-
syisin runsaiden sateiden aikana. Kesäisin pohja-
veden pinta laskee suuremman haihdunnan vuoksi
ja talvisin maan routaantumisen ja veden imeyty-
misen estymisen vuoksi. Vaihtelua tapahtuu noin
0,1-1,0 m/v (Korkka-Niemi & Salonen 1996). Poh-
jois-Suomessa pohjaveden pinnan vaihtelut ovat
noin 10 % suurempia kuin Etelä-Suomessa, mikä
johtuu etupäässä maaperän rakenteesta (Soveri &
Kauranne 1972). Pinnan korkeudessa voi tapahtua
muutoksia myös vedenoton, rakentamisen, ojitta-
misen ja ilmanpaineen vaihtelujen vaikutuksesta
(Korkka-Niemi & Salonen 1996).

Pohjaveden pinnan korkeuden muutokset vai-
kuttavat oleellisesti maaperän hapetus-pelkistys-
oloihin ja sitä kautta myös haitallisten aineiden
pidättymiseen maaperässä. Haitta-aineiden pidät-
tyminen on tehokkainta maaperän pintaosassa, va-
jovesivyöhykkeessä, jossa vallitsevat useimmiten
hapekkaat olot.

5.4.1.2 Pohjaveden kemiallinen koostumus

Pohjaveden kemiallisen koostumuksen määrää-
vät mm. kallio- ja maaperän mineralogia, maan-
nosmuodostus, pohjaveden viipymä, sadeveden
kemia ja lisäksi merelliset, biologiset ja antropo-
geeniset tekijät. Suomessa pohjavesi on yleisesti
ottaen elektrolyyttiköyhää eli siinä on vähän liuen-
neita aineita. Alueellisesti pohjaveden laadussa on
kuitenkin runsaasti vaihteluita, jotka heijastavat



57

Geologian tutkimuskeskus, Tutkimusraportti — Geological Survey of Finland, Report of Investigation 150,  2000

            Haitta-aineiden sitoutuminen ja kulkeutuminen maaperässä

5.5 Yhteenveto Suomen ja Alankomaiden eroista haitta-aineiden kulkeutumiseen ja
pidättymiseen vaikuttavien tekijöiden suhteen

suurimmaksi osaksi kallio- ja maaperän alkuaine-
jakaumia. Esimerkiksi suurimmat fluoridipitoisuu-
det tavataan rapakivialueiden pohjavesissä, sul-
faattipitoisuudet rannikkoalueiden sulfidisavien
sekä sulfidisten malmimineraalialueiden pohjave-
sissä ja rauta- ja mangaanipitoisuudet Pohjanmaan
savikoiden ja turvealueiden pohjavesissä (Salmi
1990, Korkka-Niemi & Salonen 1996).

Pohjaveden kemiallinen koostumus vaikuttaa
haitta-aineiden pidättymiseen ja kulkeutumiseen
mm. kompleksoivien yhdisteiden välityksellä.

5.4.2 Alankomaiden maaperän
pohjavesiesiintymät

Alankomaissa tärkeimmät maaperän pohjavesi-
muodostumat liittyvät rannikkoalueiden dyynei-
hin ja rantahiekkoihin sekä maan keskiosan reuna-
muodostumiin (de Jong 1967). Kvartäärikerrostu-
mien pohjavesikerrostuman paksuus on noin 50-
250 m (Frapporti 1994). Akviferit ovat kooltaan

suuria verrattuna Suomen oloihin. Pohjavettä esiin-
tyy maaperämuodostumien ohella sedimenttikivis-
sä jopa 3000 m:n syvyydessä. Kalliopohjavesi eli
syväpohjavesi on Alankomaissa hyvin tärkeä ve-
denhankinnan kannalta, sillä pintavedet ovat suu-
relta osin pilaantuneita. Ongelmia aiheuttavat mm.
raskasmetallikuormitus, nitraatit ja rannikkoalu-
eilla pohjavesien suolaantuminen (Frapporti 1994).

Pohjaveden pinnan korkeus on suurimmassa
osassa maata matalalla – yleensä noin 2 metrin
sisällä maaperän pintaosasta (Brandsma 1995).
Kesäisin pohjaveden pinta on alle metrin syvyy-
dessä (Frapporti 1994).

Maaperän pohjavesialueissa voidaan erottaa kuu-
si kemiallisesti erilaista aluetta vesilähteen (sade-
vesi, pintavesi, merivesi), vesi-sedimentti vuoro-
vaikutuksen (karbonaattien liukeneminen, katio-
ninvaihto, redox-prosessit), antropogeenisen vai-
kutuksen (lannan käyttö, pohjaveden pinnan alen-
taminen) sekä maaperätyypin pohjalta (Frapporti
1994).

  Ilmastollisten tekijöiden suhteen Suomi ja Alan-
komaat muistuttavat paljon toisiaan. Molemmissa
maissa ilmastoa voidaan luonnehtia kosteaksi ja
viileäksi. Merkittävimmät erot haitta-aineiden kul-
keutumiseen ja pidättymiseen vaikuttavien ilmas-
tollisten tekijöiden suhteen johtuvat Suomen kyl-
memmästä ja pidemmästä talvesta, pidemmästä
routajaksosta sekä Alankomaiden suuremmasta sa-
demäärästä ja haihdunnasta. Näiden tekijöiden pe-
rusteella Suomen maaperässä haitta-aineiden reak-
tiot, hajoaminen ja haihtuminen ovat hitaampia
kuin Alankomaissa. Ilmastollisten tekijöiden erot
vaikuttavat erityisesti orgaanisten haitta-aineiden
pysyvyyteen maaperässä.

Kallioperän koostumuksella ja ominaisuuksilla
on haitta-aineiden pidättymisen ja kulkeutumisen
kannalta kaksi merkitystä. Kallioperä voi toisaalta
toimia pohjavesivarastona ja toisaalta olla itses-
sään merkittävä haitallisten aineiden, esimerkiksi
raskasmetallien, lähde. Kallioperään varastoitunut
pohjavesi on sekä Suomessa että Alankomaissa
vedenhankinnan kannalta tärkeä. Suomen kallio-
perä koostuu suurimmaksi osaksi kiteisistä kivila-
jeista, joiden vedenläpäisevyys perustuu kalliope-
rän ruhjeisiin, rakoihin ja murrosvyöhykkeisiin.
Yhtenäiset ruhjeet ja raot varastoivat tehokkaasti
pohjavettä, mutta toimivat samalla merkittävinä
haitta-aineiden kulkeutumisreitteinä. Rakoihin va-
rastoituneen veden määrä on kokonaisuudessaan

pieni ja vedenvaihtuvuus kallioakvifereissa hidas-
ta, joten haitallisten aineiden pitoisuudet voivat
kohota vesissä hyvinkin suuriksi. Alankomaissa
sen sijaan kallioperä koostuu huokoisista ja hyvin
vettä läpäisevistä sedimenttikivistä. Ne muodosta-
vat suuria yhtenäisiä pohjavesiakvifereja, joissa
haitalliset aineet pääsevät laimentumaan. Oleelli-
simmat erot haitallisten aineiden kulkeutumisen
kannalta kalliopohjavesiin Suomen ja Alankomai-
den välillä ovat ne, että Suomessa kallioperää peit-
tää ainoastaan ohut maakerros, keskimäärin 8,6 m,
ja kalliopaljastumia on suhteellisen runsaasti, kun
taas Alankomaissa irtaimen maapeitteen paksuus
on jopa 1,5 km, ja kallioperä on paljastunut ainoas-
taan muutamin paikoin. Paksu maapeite lisää hait-
ta-aineiden kulkeutumismatkaa kalliopohjaveteen
ja siten tehostaa niiden suodattumista, mikrobiolo-
gista puhdistumista sekä pidättymistä maaperään.
Lisäksi Alankomaissa sedimenttikivien päälle on
kerrostunut tiivis, lähes vettä läpäisemätön kerros
tertiäärikauden mariinisia sedimenttejä, jotka estä-
vät haitta-aineiden kulkeutumista kalliopohjaveteen.

Suomen kallioperässä raskasmetallien pitoisuu-
det ovat paikoin hyvin korkeita. Suomen kalliope-
rän kivilajit ovat suureksi osaksi endogeenisten
prosessien synnyttämiä, joten niihin on magmaat-
tisten, vulkaanisten ja vulkaanissedimenttisten pro-
sessien sekä korkean asteen metamorfoosin vaiku-
tuksesta rikastunut paikoin runsaasti raskasmetal-
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leja. Kallioperän korkeat metallipitoisuudet hei-
jastuvat myös maaperän kemiallisessa koostumuk-
sessa kohonneina taustapitoisuuksina. Alankomai-
den kallioperä on sen sijaan pääasiassa muodostu-
nut eksogeenisten, pintasyntyisten prosessien kaut-
ta. Tämän vuoksi kallioperän kivilajit ovat jossain
määrin köyhtyneet raskasmetalleista verrattuna
kiteisiin kiviin. Kallioperän koostumuksella ei
Alankomaissa ole vastaavaa merkitystä maaperän
koostumukseen kuin Suomessa, sillä Alankomai-
den maaperä koostuu suurimmaksi osaksi muualta
peräisin olevasta aineksesta.

Suomen ja Alankomaiden maaperässä on haitta-
aineiden sitoutumiseen ja kulkeutumiseen vaikut-
tavien tekijöiden osalta eroja mm. maalajien koos-
tumuksessa ja lähtöaineksessa, maaperän paksuu-
dessa, maaperän pH:ssa, savimineraalikoostumuk-
sessa sekä raskasmetallien taustapitoisuuksissa.
Alankomaissa merkittävä osa maaperästä koostuu
fluviaalisista sedimenteistä, kun taas Suomessa
suurimman osa maaperästä muodostavat erilaiset
jäätikkösyntyiset moreenit. Jokisedimenttien läh-
töaines on peräisin sedimenttikivien alueelta, joten
ne sisältävät suhteellisen runsaasti karbonaatteja,
ja toisaalta niiden maturiteetti on huomattavasti
suurempi kuin suomalaisten moreenien. Karbo-
naattipitoisuuden vaikutuksesta maaperän pH on
Alankomaissa useilla alueilla, erityisesti maan itä-
osissa, neutraali tai emäksinen. Tämä lisää katio-
nisten haitta-aineiden pidättymistä ja erityisesti
raudan ja alumiinin oksidien ja hydroksidien mer-
kitystä niiden pidättäjinä verrattuna suomalaiseen
happamaan maaperään. Emäksisten maaperäaluei-
den ohella Alankomaissa esiintyy myös happamia
karbonaattiköyhiä hiekkamaita, joissa raskasme-
tallien pidättyminen on vähäistä. Niissä ja happa-
massa suomalaisessa maaperässä raskasmetallien
pidättymisen kannalta ovat keskeisiä maaperän ve-
denläpäisevyys, orgaanisen aineksen määrä ja laa-
tu sekä savimineraalien määrä ja koostumus.

Orgaanisen aineksen määrän suhteen suomalai-
silla savilla on alankomaalaisia savia parempi hait-
ta-aineiden pidätyskyky. Sen sijaan Alankomaissa
on runsaasti jokitasangoilla esiintyviä orgaanista
ainesta sisältäviä tulvasedimenttiä, joiden osuus on
Suomen maaperässä vähäinen. Ne kestävät ja pi-
dättävät vuorovesiympäristön sedimenttien ohella
parhaiten ylimääräistä raskasmetallikuormitusta.
Suomessa sitä vastoin maaperän maannoshorisont-
ti on raskasmetallien pidättymisen kannalta tärkeä.
Suomessa vallitseva maannostyyppi on podsoli-
maannos, jossa raskasmetalleja ja myös orgaanisia
haitta-aineita pidättävät maannoksen pintaosan humus-
ja karikekerros, uuttumis- ja rikastumishorisont-
tiin kerrostuneet savimineraalit sekä rikastumisho-

risonttiin saostuneet humusyhdisteet. Myös Alan-
komaissa esiintyy podsolimaannoksia. Savimine-
raalikoostumuksen suhteen Suomen maaperässä
näyttäisi olevan paremmat edellytykset haitta-ainei-
den pidättymiselle, sillä suomalaisessa saveksessa suu-
ren ominaispinta-alan omaavien savimineraalien
osuus on ilmeisesti hiukan suurempi kuin alankomaalai-
sessa savifraktiossa. Saveksen määrä on sen sijaan
esimerkiksi alankomaalaisissa moreeneissa suu-
rempi kuin suomalaisissa. Moreenien osuus on
Alankomaiden maaperästä kuitenkin suhteellisen pie-
ni.

Maaperään varastoituneen pohjaveden suhteen
on Suomessa vedenhankinnan kannalta parempi
tilanne kuin Alankomaissa. Suomessa maaperään
varastoitunut pohjavesi on pääosin laadultaan hy-
vää ja vedenhankinnalle huomattavasti tärkeämpää
kuin kalliopohjavesi. Alankomaissa tilanne on päin-
vastainen: maaperän pohjavesivarastot ovat suu-
rimmaksi osaksi pilaantuneita, ja vedenhankinnas-
sa käytetään huomattavissa määrin kalliopohjavet-
tä. Lisäksi Alankomaissa on ongelmana suolaisen
meriveden tunkeutuminen maaperän pohjavesiva-
rastoihin. Suomessa pienet erilliset pohjavesimuo-
dostumat vähentävät laaja-alaista pohjavesien pi-
laantumista. Toisaalta pienissä muodostumissa voi-
vat haitta-aineiden pitoisuudet kohota vastaavasti
kuin kallioperän akvifereissakin laimentumisen te-
hottomuuden vuoksi paikallisesti korkeiksi. Sen
sijaan Alankomaissa maaperän pohjavesivarastot
ovat suuria ja yhtenäisiä, ja niissä haitta-aineet pääsevät
toisaalta laimentumaan, mutta myös kulkeutumaan
laajemmille alueille. Suomessa kaiken kaikkiaan
vedenhankinnalle tärkeiden pohjavesivarastojen pi-
laantumisriski on suurempi kuin Alankomaissa.

Molemmissa maissa maaperän maalajijakauma
ja kerrosrakenne ovat hyvin heterogeenisiä. Tämän vuok-
si maaperän kyvyssä pidättää haitta-aineita ja toi-
saalta haitta-aineiden kulkeutumismahdollisuuksis-
sa on sekä horisontaali- että vertikaalisuunnassa
alueellisesti suuria eroja. Tämä vaikeuttaa maiden välis-
tä vertailua maaperän haitta-aineiden kuormitus-
herkkyydestä. Alankomaista on olemassa raskas-
metallien suhteen maaperän kuormituskapasiteetil-
le laadittu kartta-aineisto, mutta Suomesta vastaavaa ei
ole käytettävissä. Aineiston pohjalta yli 50 % Alanko-
maiden maaperästä on erityisen herkkiä tai herkkiä
alueita, joissa pohjavesiin kohdistuvan raskasme-
tallikuormituksen riski on suuri. Suomalaisten, alan-
komaalaisista kriteereistä poikkeavien, selvitysten
mukaan kuormitukselle herkkiä alueita ovat run-
saasti karkea-ainesta sisältävät, hyvin vettä läpäise-
vät sora-, hiekka- ja moreenimuodostumat, joiden osuus
on Suomen maapinta-alasta noin 25 %.
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6 ESIMERKKITUTKIMUKSIA

Suomessa on etenkin 1980-luvulla tutkittu run-
saasti eri sivutuotteiden soveltuvuutta geoteknisten
ominaisuuksiensa puolesta maa- ja tierakentami-
seen (mm. Keppo & Ylinen 1980, Havukainen 1981,
Eerola & Kankare 1982, Anon 1983, Kilpi et al.
1984, Helenius et al. 1988, Alkio et al. 1987).
Tutkimuksissa on 1990-luvulla alettu yhä enem-
män kiinnittää huomiota sivutuotteista mahdolli-
sesti liukeneviin haitta-aineisiin ja sivutuotteiden
ympäristökelpoisuuteen (mm. Ranta et al. 1990,
Blomster et al. 1991, Hatanpää 1992, Helenius et al.
1992, Mroueh 1997). Lentotuhka on sivutuotteista
ollut useimmin kenttä- ja laboratoriotutkimusten
kohteena. Tutkimukset ovat kuitenkin harvemmin
suuntautuneet maa- tai tierakenteessa tapahtuvien
prosessien selvittämiseen ja haitta-aineiden pidät-
tymiseen alapuoliseen maaperään. Ulkomailla len-

totuhkaa tutkivissa kenttäkokeissa on selvitelty mm.
kivihiilen lentotuhkan soveltuvuutta viljelysmai-
hin maanparannusaineena ja sen käytön vaikutusta
kasvien raskasmetallipitoisuuksiin (Ghuman et al.
1994, Ghodrati et al. 1995, Sims et al. 1995),
kivihiilen lentotuhkan läjityskasassa pitkän ajan
kuluessa tapahtuvaa rapautumista ja siitä aiheutu-
vaa mahdollista pohjavesivaikutusta (Lee & Spears
1995, Lee & Spears 1998) sekä raskasmetallien
liukoisuutta täytemaana käytetystä öljyn lentotuh-
kasta (Haigh et al. 1995).

Seuraavassa esitellään kaksi tutkimusta, joista
ensimmäisessä on selvitelty lentotuhkan pitkäai-
kaiskäyttäytymistä maarakenteessa ja siitä liuke-
nevien haitta-aineiden pidättymistä alapuoliseen
maaperään ja toisessa haitta-aineiden liukenemista
masuunikuonarakenteesta.

6.1 Lentotuhka omakotitalon pohjarakenteena

Sivutuotteiden käyttömahdollisuudet maa- ja tie-
rakenteissa -projektiin liittyen Geologian tutki-
muskeskuksen toimesta toteutettiin kenttäkoe, jos-
sa tutkittiin lentotuhkan kemiallista kestävyyttä
maarakenteessa. Kokeen tavoitteena oli saada tie-
toa siitä, onko tuhkarakenteesta vuosien saatossa
liuennut alapuoliseen maaperään haitallisia ainei-
ta, erityisesti raskasmetalleja, ja tapahtuuko liuke-
nemista yhä edelleen.

6.1.1 Aineisto ja käytetyt menetelmät

Kenttäkokeen tutkimuskohteena oli Helsingin
Myllypurossa sijaitseva omakotitalon pohjaraken-
ne, jossa on täyttömaana käytetty Hanasaaren B-
laitokselta peräisin olevaa puolalaista kivihiilen
lentotuhkaa. Rakenne on perustettu vuonna 1980.
Lentotuhkaa on rakenteessa keskimäärin 60 cm:n
paksuinen kerros liejusaven ja hiekkamaan päällä.

Näytteenottoa varten tehtiin talon koillispuolel-
le kaivinkoneella 90-150 cm:n etäisyydelle talon
sokkelista noin 175 cm syvä kaivanto. Kaivannos-
sa oli seuraavanlainen rakenne ylhäältä alaspäin:
multa, täytehiekka, lentotuhka, täytehiekka, turve,
liejusavi ja pohjamaahiekka. Lähempänä taloa oli
lisäksi täytehiekan ja lentotuhkan välissä ohut sty-
roksilevy. Kaivannon rakenne oli kiilan mallinen,
ja lentotuhkakerroksen paksuus oli kauempana ta-
losta ohuempi. Ohuessa lentotuhkakerroksessa tuh-
ka oli osittain sekoittunut rakeisena täytehiekkaan
ja osittain lujittunut kovaksi kerrokseksi. Paksum-
pi lentouhkakerros oli niin voimakkaasti lujittunut,
että sitä oli mahdotonta kaivaa Bobcatin kauhalla.

Lentotuhkakerroksen alapuolella oli säilynyt en-
nen rakentamista pintamaana ollutta turvetta. Tau-
lukossa 9 on esitetty kerrosten paksuudet kahdella
eri etäisyydellä talosta. Kaivannosta otettiin näyt-
teitä tuhkakerroksesta ja jokaisesta maakerrokses-
ta tuhkakerroksen alapuolelta lukuun ottamatta
liejusavea. Pohjaveden pinta oli kaivannossa syvyydel-
lä 175 cm.

Alueen paikallisen taustan määrittämiseksi teh-
tiin toinen tutkimuskaivanto n. 100 m:n päähän
omakotitalon luoteispuolelle. Tutkimuskaivannon
maaperä oli vastaavanlaista keskikarkeaa hiekka-
maata kuin omakotitalon pohjamaa. Hiekkamaa-
han oli kehittynyt selvä podsolimaannoshorisontti.
Kaivanto oli syyvydeltään 2 m, ja näytteet otettiin
syvyyksiltä 55 cm (Hiekka 4) ja 180 cm (Hiekka 5).
Ylempi näyte edusti maannoksen rikastumishori-
sonttia ja alempi muuttumatonta pohjamaata.

Lisäksi tutkimuksessa käytettiin tuoreita kivi-
hiilen lentotuhkia vertailutuhkina. Tuhkat olivat
peräisin Helsingin Hanasaaren B-laitokselta (Tuh-
ka 5), Espoon Suomenojasta (T9801PMH), Porista
Kemiralta (T9892PMH) sekä Paraisilta Nordkal-
kilta (P9803PMH). Nordkalkin tuhka oli lento- ja
pohjatuhkan seosta. Hanasaaressa ja Kemiralla pol-
tettu kivihiili oli alkuperältään puolalaista ja Suo-
menojalla venäläistä.

Näytteet analysoitiin Geologian tutkimuskeskuk-
sen kemian laboratoriossa. Alkuaineanalyysejä var-
ten kivennäismaanäytteistä seulottiin alle 2 mm
fraktio. Kovettuneet lentotuhkanäytteet murskat-
tiin ja jauhettiin planeettakuulamyllyllä. Kaikista
näytteistä määritettiin kosteuspitoisuus sekä heh-
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Taulukko 9. Myllypuron tutkimuskaivannon maaperän kerrosrakenne ja tutkitut näytteet.
Table 9. Stratigraphy and samples of Myllypuro sampling ditch.

Maalaji Etäisyys talosta Etäisyys talosta
Soil type Distance from building Distance from building

90 - 120 cm 120 - 150 cm

Maalajin paksuus Näytekoodi Maalajin paksuus Näytekoodi
Thickness of soil material Sample code Thickness of soil material Sample code

Multa – Top soil 28 cm 28 cm
Täytehiekka – 4 cm 4 cm
Landfill sand
Lentotuhka – 60 cm Tuhka 3 15 cm Tuhka 1, Tuhka 2
Fly ash Ash 3 Ash 1, Ash 2
Täytehiekka – 5-10 cm Hiekka 1 18 cm
Landfill sand Sand 1
Turve – - 10 cm Turve 1, Turve 2
Peat Peat 1, Peat 2
Liejusavi – Gyttja clay 73 cm 100 cm
Pohjamaa/hiekka – Syvyydeltä 175 cm alkaen Syvyydeltä 175 cm alkaen Hiekka 2, Hiekka 3
Subsoil/sand Below the depth 175 cm Below the depth 175 cm Sand 2, Sand 3

sissa fraktioissa eli herkkäliukoisessa muodossa
olevien As:n, Mo:n, V:n ja S:n osuus on tuhkaho-
risontissa pienempi kuin tuoreissa tuhkissa, eli ne
ovat tuhkahorisontissa tiukemmin sitoutuneessa
muodossa kuin vertailutuhkissa. Leen ja Spearsin
(1998) mukaan mm. arseeni ja molybdeeni ovat
yleensä rikastuneena lentotuhkapartikkelien pin-
nalle, jolloin ne liukenevat herkästi uutettaessa.
Sen sijaan lyijyn, sinkin ja kadmiumin osuudet
ovat maaprofiilin tuhkissa herkkäliukoisessa frak-
tiossa selvästi suurempia kuin vertailutuhkissa.
Edellä esitetyn pohjalta voidaan todeta, että raken-
teen tuhkakerroksesta on mitä ilmeisimmin liuen-
nut herkästi pinnoille sitoutunutta arseenia, moly-
bdeenia, vanadiinia ja rikkiä. Molybdeenin liuke-
neminen on ollut näistä neljästä alkuaineesta voi-
makkainta, sillä sen osuus herkkäliukoisessa frak-
tiossa on lähes olematon verrattuna kolmeen muu-
hun alkuaineeseen. Lyijyn ja sinkin osalta tuhka-
horisontissa on havaittavissa muutoksia herkkäliu-
koisempaan suuntaan verrattuna vertailutuhkiin.
Sen sijaan kromi, kupari ja nikkeli eivät ole reagoi-
neet merkittävästi maaprofiilin tuhkahorisontissa
ja ovat suurimmaksi osaksi tuhkassa liukenematto-
massa muodossa. Simuloidulla sadevesiuutolla ei
tuhkahorisontista käytännössä liuennut lainkaan
raskasmetalleja, pieniä määriä molybdeeniä ja va-
nadiinia lukuun ottamatta, mikä osoittaa lähinnä,
että tuhkahorisontti on edelleen puskuroiva systee-
mi. Yhdenkään edellä käsitellyn metallin tai puoli-
metallin kuningasvesiuuttoa vastaavat pitoisuudet
eivät ylitä tuhkakerroksessa Assmuthin (1997) eh-
dottamia maaperän korkeinta sallittavaa tasoa ku-
vaavia raja-arvoja. Sen sijaan SAMASE-raportin
(Jeltsch & Pyy 1994) mukaiset maaperän moni-
käyttöä osoittavat ohjearvot ylittyvät arseenin, kad-
miumin, lyijyn, vanadiinin ja sinkin osalta.

kutushäviö. Näytteistä tehtiin selektiivinen uutto-
sarja, jossa uutot olivat erillisiä. Käytetyt uutot
olivat seuraavat: synteettinen sadevesiuutto (pH
4,0), ammoniumasetaattiuutto (pH  4,5), ammo-
niumasetaatti (pH 4,65) + EDTA-uutto, väkevä
typpihappouutto (hajotus mikroaaltouunissa) sekä
totaaliuutto fluorivety-perkloorihappoliuotuksella.
Määritykset tehtiin vaihtoehtoisesti ICP-MS ja ICP-
AES-tekniikoilla. Mitatut alkuaineet olivat: Si, Al,
Mg, Ca, Na, K, Cd, Cr, Cu, Mo, Ni, Pb, Zn, Fe, Co,
V, Sb, As, Ba, B, Ti, P, Mn ja S. Rikin kokonaispi-
toisuus määritettiin LECO-analysaattorilla (näyt-
teen poltto happivirrassa). Lisäksi analysoitiin io-
nikromatografilla vesiuuttoiset kloridi, nitraatti- ja
sulfaatti-ionit sekä HGA-tekniikalla typpihappo-
uuttoinen elohopea.

6.1.2 Tulokset ja tulosten tulkinta

Taulukoissa 10 ja 11 on esitetty kemiallisten
analyysien tuloksista yhteenvedot (keskiarvot sekä
vaihteluvälit), joissa tarkastelu on keskitetty kun-
kin uuton osalta keskeisimpien epäorgaanisten hait-
ta-aineiden pitoisuuksiin tutkimusprofiilin eri ho-
risonteissa sekä vertailumateriaaleissa.  Kemiallis-
ten analyysien tulokset on esitetty liitteessä 1.

Tuloksista (Taulukot 10 ja 11, Liite 1, ) nähdään,
että tutkitun maaprofiilin lentotuhkahorisontin Cr:n,
Cu:n ja Ni:n fluorivety-perkloorihapolla uutetut
pitoisuudet eli niiden kokonaispitoisuudet ovat sa-
maa luokkaa kuin tuoreiden tuhkien. As:n, Mo:n ja
S:n kokonaispitoisuudet ovat tuhkahorisontissa sen
sijaan selvästi tuoreiden tuhkanäytteiden pitoisuuk-
sia pienemmät. Lyijyn, sinkin ja kadmiumin osalta
tilanne on päinvastainen: maaprofiilin tuhkissa pi-
toisuudet ovat noin kaksi tai kolme kertaa suurem-
pia kuin vertailutuhkissa. Lisäksi asetaattiuuttoi-
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Taulukko 10. Yhteenveto vahvahappouuton ja totaalimäärityksen tuloksista näytemateriaaleittain. Tuloksen kohdalla oleva
”-”  tarkoittaa, että  suuretta ei ole voitu laskea määritysrajan alle jääneiden tulosten vuoksi.
Table 10. HNO

3
 -leached concentrations and total concentrations (mean, min., max.) for each sampled soil material. Values

under detection limit are expressed as ”-” .

Typpihappouutto As Cd Cr Cu Mo Ni Pb S V Zn
Niric acid leach mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg

Myllypuron tuhkat Keskiarvo – Mean 13 1,97 45,6 65,6 - 49,8 142 920 84,2 383
Myllypuro ashes Minimi – Minimum 10 1,3 41,8 54 - 41 111 585 69,5 305

Maksimi - Maximum 15 3,1 49,1 82,4 - 58,8 198 1400 98,4 530
Myllypuron hiekat Keskiarvo – Mean - - 15,7 6,73 - 6,9 6,6 117 15,9 17
Myllypuro sands Minimi – Minimum - - 4,2 1,5 - 2,1 5,7 90 8,1 8,2

Maksimi – Maximum - - 34,1 14,4 - 16 7,5 151 28,1 34,5
Turpeet Keskiarvo – Mean 11,5 - 10 17,5 4,5 5,8 34,9 5350 20,9 8,15
Peats Minimi – Minimum 11 - 8,8 17 4 5,3 32,8 5220 20,9 7,7

Maksimi– Maximum 12 - 11,2 18 5 6,3 36,9 5480 20,9 8,6
Vertailuhiekat Keskiarvo – Mean - - 7,85 3,25 - 3,05 6,6 91 13,6 11,3
Reference sands Minimi – Minimum - - 5,2 2,7 - 2,3 6,6 91 9,7 9,4

Maksimi – Maximum - - 10,5 3,8 - 3,8 6,6 91 17,4 13,1
Vertailutuhkat Keskiarvo – Mean 25,3 - 82,2 88,0 25,7 56,3 75,5 12780 144 133
Reference ashes Minimi – Minimum 11 - 34,5 22,7 8 25,4 6,3 1510 51,3 24,1

Maksimi – Maximum 33 - 104 151 56 84,3 142 24800 219 243

Fluorivety-perkloori- As Cd Cr Cu Mo Ni Pb S V Zn
happouutto mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg % mg/kg mg/kg
Hydrogen fluoride-
perchloric acid leach

Myllypuron tuhkat Keskiarvo – Mean 17,3 3,25 90,2 105 2,05 91,0 282 0,05 148 610
Myllypuro ashes Minimi – Minimum 13,5 2,61 75,9 85,5 1,71 72,9 237 0,05 123 513

Maksimi – Maximum 21,8 4,12 98,3 121 2,68 102 350 0,05 162 790
Myllypuron hiekat Keskiarvo – Mean 3,53 0,13 29,8 8,35 1,59 10,9 22,1 - 32,87 33
Myllypuro sands Minimi – Minimum 2,53 0,1 18,9 4,17 1,07 6,91 19,2 - 23,5 24,1

Maksimi – Maximum 4,14 0,17 45,9 14,5 1,91 18,3 27,4 - 46,1 50,1
Turpeet Keskiarvo – Mean 9,43 0,43 16,4 17,7 4,45 8,36 37,5 0,60 24,1 17,5
Peats Minimi – Minimum 9,12 0,38 15,8 17,2 4,15 8,28 37 0,58 23,6 15,8

Maksimi – Maximum 9,73 0,47 16,9 18,2 4,75 8,43 37,9 0,61 24,5 19,1
Vertailuhiekat Keskiarvo – Mean 4,9 0,09 23,55 5,45 0,675 8,24 17,35 - 30,25 26,5
Reference sands Minimi – Minimum 2,82 0,08 19,7 5,24 0,51 7,37 16,5 - 25,8 23,7

Maksimi – Maximum 6,98 0,1 27,4 5,66 0,84 9,11 18,2 - 34,7 29,3
Vertailutuhkat Keskiarvo – Mean 26,4 0,84 129 119 9,79 113 115 1,30 222 219
Reference ashes Minimi – Minimum 11 0,56 98,4 79 5,45 70,2 46,2 0,08 152 144

Maksimi – Maximum 35,4 1,12 188 187 15,6 175 163 2,63 332 265

Tuhkakerroksen alapuolisessa täytehiekassa kro-
min, kuparin, nikkelin, vanadiinin ja sinkin pitoi-
suudet ovat noin kaksin- ja kolminkertaisia verrat-
tuina pohjamaahiekkaan ja alueen taustapitoisuuk-
sia kuvaaviin vertailuhiekkoihin. Ne esiintyvät täy-
tehiekassa suurimmaksi osaksi kuningasvesiuut-
toa vastaavassa fraktiossa, ja ainoastaan korkein-
taan viidesosa niistä on kasveille käyttökelpoises-
sa herkkäliukoisessa muodossa. Tämän perusteella
kromi, kupari, nikkeli, vanadiini ja sinkki ovat
täytehiekassa sitoutuneena etupäässä herkästi ra-
pautuviin mafisiin mineraaleihin, ja niiden korke-
ahkot pitoisuudet eivät johdu yläpuolisesta tuhka-
kerroksesta, vaan mitä ilmeisimmin heijastavat täy-
tehiekan luontaista koostumusta. Täytehiekan al-
kuperä ei ole selvillä. Lyijy puolestaan esiintyy
täytehiekassa suurimmaksi osaksi heikosti rapau-
tuvissa silikaattimineraaleissa. Sen kokonaispitoi-
suudesta ainoastaan viidesosa liukenee kuningas-
vesiuuttoa vastaavalla uutolla. Arviota molybdee-
nin ja arseenin sitoutumistavasta täytehiekassa ei
voida varmuudella esittää, sillä niiden pitoisuudet

ovat pääasiassa alle määritysrajojen. Assmuthin
(1997) mukainen orgaanisen aineksen ja savespi-
toisuuden suhteen tarkistettu tavoitearvo ylittyy
täytehiekassa kromin, nikkelin ja sinkin osalta. Sen
sijaan SAMASE-raportin (Jeltsch & Pyy 1994)
ohjearvot ja Assmuthin (1997) ehdottamat raja-
arvot eivät ylity yhdenkään esitetyn metallin tai
arseenin osalta. Edellä esitettyjen tulosten perus-
teella täytehiekassa ei ole selviä merkkejä siitä,
että tuhkakerroksesta olisi tapahtunut metallien tai
arseenin liukenemista. Toisaalta hiekan raskasme-
tallien sidontakapasiteetti on useissa tutkimuksis-
sa (mm. Lodenius & Autio 1987, Sandborg 1993)
todettu heikoksi.

Täytehiekan alapuolisessa turpeessa arseenin,
molybdeenin, vanadiinin ja rikin kokonaispitoi-
suudet ovat selvästi Suomen turpeiden keski- ja
mediaaniarvoja suurempia. Arseenille on Keski-
Pohjanmaan soista määritetty mediaaniarvoksi 1,4
mg/kg (Granö 1996), joka on noin kuudesosa maa-
profiilin turpeen sisältämästä kokonaisarseenista.
Maaprofiilin turpeen molybdeenipitoisuus on noin



62

Geologian tutkimuskeskus, Tutkimusraportti — Geological Survey of Finland, Report of Investigation 150, 2000

Päivi Heikkinen

Taulukko 11. Yhteenveto heikkojen uuttojen tuloksista näytemateriaaleittain. Tuloksen kohdalla oleva ”-” tarkoittaa, että
suuretta ei ole voitu laskea määritysrajan alle jääneiden tulosten vuoksi.
Table 11. Ammonium acetate, ammounium acetate + EDTA, and simulated rainwater leached concentrations (mean, min., max.).
Values under detection limit are expressed as ”-”.

Ammomiumasetaattiuutto As Cd Cr Cu Mo Ni Pb S V Zn
Ammonium acetate leach mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg

Myllypuron tuhkat Keskiarvo – Mean 1,06 1,23 5,4 14,7 - 7,6 31,3 544 6,63 88,8
Myllypuro ashes Minimi – Minimum 0,5 0,8 4,1 10,9 - 6 23,8 297 5,5 50,7

Maksimi – Maximum 1,9 1,76 6,2 19,1 - 9,4 45,6 930 8,5 122
Myllypuron hiekat Keskiarvo – Mean - 0,08 3,9 0,57 0,22 1,63 0,87 39,3 1,27 1,41
Myllypuro sands Minimi – Minimum - 0,08 1 0,2 0,22 0,9 0,7 29,3 0,7 0,67

Maksimi – Maximum - 0,08 7,6 1,2 0,22 2,7 1 47,1 2 2,57
Turpeet Keskiarvo – Mean - 0,3 0,55 0,7 - 0,8 10,6 1370 0,7 1,07
Peats Minimi – Minimum - 0,3 0,5 0,7 - 0,8 10,5 1360 0,6 0,98

Maksimi – Maximum - 0,3 0,6 0,7 - 0,8 10,8 1380 0,8 1,16
Vertailuhiekat Keskiarvo – Mean - 0,06 1,75 0,4 0,22 0,65 1,1 29,6 0,3 1,2
Reference sands Minimi – Minimum - 0,06 1,4 0,4 0,22 0,6 1,1 14,8 0,3 0,77

Maksimi – Maximum - 0,06 2,1 0,4 0,22 0,7 1,1 44,3 0,3 1,63
Vertailutuhkat Keskiarvo – Mean 17,2 0,17 9,55 12,8 3 5,4 3,6 4900 36,8 35,6
Reference ashes Minimi – Minimum 13,6 0,06 2,2 4,5 0,44 1,9 2,9 1260 16,1 3,17

Maksimi – Maximum 23,2 0,38 18,7 26,9 4,8 11 4,8 8310 53,3 80

Ammoniumasetaatti + EDTA –uutto As Cd Cr Cu Mo Ni Pb S V Zn SO
4

Ammonium acetate + EDTA leach mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg

Myllypuron tuhkat Keskiarvo – Mean 5 1,36 7,23 22,7 - 8,53 60,2 562 36,3 113,5 256,7
Myllypuro ashes Minimi – Minimum 3,8 0,92 5,4 18,2 - 6,6 41,8 300 32,4 72,4 140

Maksimi – Maximum 6,4 1,91 8,5 27,7 - 10 89,2 984 41,2 159 460
Myllypuron hiekat Keskiarvo – Mean 2,2 0,12 4,3 1,13 - 1,83 - 46,9 2,17 2 84,7
Myllypuro sands Minimi – Minimum 2,2 0,12 1,3 0,5 - 1,1 - 30,5 1,1 2 49

Maksimi – Maximum 2,2 0,12 8,2 2,3 - 2,8 - 67,5 3,4 2 120
Turpeet Keskiarvo – Mean - 0,51 0,5 7,1 1,44 3,6 28,1 1590 3,9 0,7 3700
Peats Minimi – Minimum - 0,48 0,5 6,4 1,44 3,6 27,6 1560 3,9 0,7 3600

Maksimi – Maximum - 0,54 0,5 7,8 1,44 3,6 28,5 1610 3,9 0,7 3800
Vertailuhiekat Keskiarvo – Mean - 0,1 2 0,6 - 0,75 - 30,6 0,9 - 20,5
Reference sands Minimi – Minimum - 0,1 1,9 0,3 - 0,7 - 13,2 0,9 - 12

Maksimi – Maximum - 0,1 2,1 0,9 - 0,8 - 47,9 0,9 - 29
Vertailutuhkat Keskiarvo – Mean 22,1 0,35 11,9 19,7 6,02 6,48 5,87 11500 55,3 37,2 9250
Reference ashes Minimi – Minimum 8,2 0,28 3,6 5,7 1,18 2,3 3,8 1300 20,7 2,4 2200

Maksimi – Maximum 31,2 0,38 27,6 36,9 11,3 13,4 9,2 22100 88,6 81,9 15000

Sadevesiuutto As Cd Cr Cu Mo Ni Pb S V Zn
Simulated rainwater leach mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg

Myllypuron tuhkat Keskiarvo – Mean - - 0,1 - 0,34 - - 119 0,2 -
Myllypuro ashes Minimi – Minimum - - 0,1 - 0,34 - - 69,3 0,1 -

Maksimi – Maximum - - 0,1 - 0,34 - - 210 0,3 -
Myllypuron hiekat Keskiarvo – Mean - - - - 0,30 - - 44,1 0,1 -
Myllypuro sands Minimi – Minimum - - - - 0,23 - - 25,1 0,1 -

Maksimi – Maximum - - - - 0,36 - - 59 0,1 -
Turpeet Keskiarvo – Mean - - - - - 0,1 - 1440 - -
Peats Minimi – Minimum - - - - - 0,1 - 1400 - -

Maksimi – Maximum - - - - - 0,1 - 1470 - -
Vertailuhiekat Keskiarvo – Mean - - - - - - - 11,0 - 0,07
Reference sands Minimi – Minimum - - - - - - - 7 - 0,07

Maksimi – Maximum - - - - - - - 14,9 - 0,07
Vertailutuhkat Keskiarvo – Mean - - 1,3 - 3,47 - - 2460 0,27 -
Reference ashes Minimi – Minimum - - 0,2 - 1,07 - - 801 0,1 -

Maksimi – Maximum - - 2,6 - 4,97 - - 4530 0,5 -

nelinkertainen Peuravuoren ja Pihlajan (1988) eri
puolilta Suomea tutkimien turvenäytteiden keski-
arvoon ja vastaavasti vanadiinipitoisuus noin ne-
linkertainen verrattuna Virtasen (Granö 1996) Kes-
ki-Pohjanmaan soista määrittämään mediaaniar-
voon. Rikin pitoisuus maaprofiilin turpeessa on

puolestaan yli kolminkertainen suhteessa Virtasen
määrittämään mediaaniarvoon (Granö 1996) ja
Peuravuoren ja Pihlajan (1988) keskiarvoon. Mui-
den metallien (Cu, Pb, Cd, Cr, Ni, Zn) osalta
kadmiumin, kromin, nikkelin ja sinkin pitoisuudet
ovat samaa luokkaa kuin Suomen turpeista määri-
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tetyt keskiarvot (Peuravuori & Pihlaja 1988, He &
Virtanen 1991). Lyijyn ja kuparin pitoisuudet ovat
sen sijaan niihin verrattuina hieman suurempia.
Edellä esitetyn perusteella turvekerroksessa on ta-
pahtunut etenkin arseenin, molybdeenin ja rikin
rikastumista, mikä osoittaa niiden liukenemista
tapahtuneen tuhkahorisontista. Lyijyä ja kadmiumia
lukuun ottamatta raskasmetallit sekä arseeni ovat
turpeessa suurimmaksi osaksi sitoutuneena kunin-
gasvesiuuttoiseen fraktioon. Herkkäliukoisessa
muodossa niistä on kuparia lukuun ottamatta kor-
keintaan vajaa 20 prosenttia. Tämän perusteella
raskasmetallit (Cr, Ni, Mo, V, Zn) ja arseeni esiin-
tyvät turpeessa kasveille käyttökelvottomassa frak-
tiossa, sitoutuneena turpeen liukenemattomiin or-
gaanisiin yhdisteisiin. Kaikilla niillä on todettu
olevan voimakas taipumus rikastua orgaaniseen
ainekseen (Aubert & Pinta 1977, Misra et al. 1977,
Rose et al. 1979, Kabata-Pendias & Pendias 1992).
On kuitenkin myös mahdollista, että turpeeseen on
sekoittunut yläpuolista täytehiekkaa. Lyijyn ja kad-
miumin korkeahkot pitoisuudet turpeessa voivat
johtua joko tuhkakerroksesta tapahtuneesta liuke-
nemisesta tai voivat olla peräisin ilmaperäisestä
laskeumasta rakenteen perustamista edeltäneeltä
ajalta. Kaiken kaikkiaan turvekerros on sitonut
tehokkaasti tuhkakerroksesta liuenneita metalleja.
Edellä esitetyistä alkuaineista yhdenkään pitoisuus
ei ylitä turpeessa Assmuthin (1997) ehdottamia
tavoite- tai raja-arvoja, eikä SAMASE-raportin
(Jeltsch & Pyy 1994) mukaisia ohjearvoja.

Tutkimusprofiilin pohjamaahiekassa tarkastel-
tujen metallien (As, Cd, Cr, Cu, Mo, Ni, Pb, V ja
Zn) kokonaispitoisuudet ovat samaa luokkaa kuin
alueen taustaa kuvaavissa vertailuhiekoissa. Ne
esiintyvät suurimmaksi osaksi kuningasvedellä liu-
kenemattomassa fraktiossa eli kiinnittyneinä hei-
kosti rapautuvien silikaattien ja oksidien mineraa-
lirakenteisiin ja hiloihin. Pohjamaahiekan metalli-
en ja arseenin pitoisuudet eivät ylitä Assmuthin
(1997) ehdottamia tavoite- ja raja-arvoja, eivätkä
SAMASE -raportin (Jeltsch & Pyy 1994) mukaisia
ohjearvoja. Mitä ilmeisimmin tuhkahorisontista liu-
enneet metallit ja arseeni eivät ole kulkeutuneet
tutkimusprofiilissa pohjamaahiekkaan saakka, vaan
ovat sitoutuneet turvehorisonttiin ja hiekan ylä-
puoliseen liejusaveen.

6.1.3 Johtopäätökset

selle. Liuenneet pitoisuudet ovat kuitenkin olleet
kaiken kaikkiaan melko vähäisiä. Maaperän kor-
kein sallittu taso (Assmuth 1997) ei ylity yhden-
kään tutkitun metallin (Cd, Cr, Cu, Mo, Ni, Pb, V,
Zn) tai arseenin osalta tutkimusprofiilin missään
horisontissa. Lentotuhkakerros ei ole siten aiheut-
tanut liuenneista metalleista huolimatta maaperän
saastumista tutkimusprofiilissa. Tosin tuhkaker-
roksen alapuolisessa täytehiekassa kromin, nikke-
lin ja sinkin pitoisuudet ylittävät Assmuthin (1997)
mukaiset tavoite-arvot, ja niiden sekä kuparin ja
vanadiinin pitoisuudet ovat korkeita verrattuna maa-
profiilin pohjamaahiekkoihin sekä alueen taustapi-
toisuutta kuvaaviin vertailuhiekkoihin. Täytehie-
kan korkeahkot pitoisuudet eivät kuitenkaan johdu
tuhkakerroksesta, vaan heijastavat täytehiekan
luontaista koostumusta.

Uuttojen perusteella tuhkakerroksesta on etu-
päässä liuennut anionisina esiintyviä, löyhästi tuh-
kapartikkelien pinnoille sitoutuneita raskasmetal-
leja sekä arseenia, ja tuhkakerros pystyy edelleen
puskuroimaan happaman sadeveden vaikutusta.
Tällöin suurin osa kationisina esiintyvistä raskas-
metalleista pysyy edelleen tuhkakerrokseen pidät-
tyneinä. Esimerkiksi kupari, kromi ja nikkeli eivät
ole reagoineet merkittävästi tuhkassa. Lyijyn ja
sinkin osalta on kuitenkin tuhkakerroksessa jo nyt
todennäköisesti havaittavissa muutoksia herkkä-
liukoisempaan muotoon, mikä osoittaisi, että tuh-
kakerroksen puskurikyky on jossain määrin hei-
kentynyt alkuperäisestä. Tuhkakerroksesta liuenneet
haitta-aineet ovat pidättyneet pääosin turvekerrokseen
ja liejusavihorisonttiin. Pohjamaahiekassa ei ole nä-
kyvissä todisteita haitta-aineiden kulkeutumisesta
tai pidättymisestä.

Erivahvuisilla uutoilla saadaan tietoa sivutuote-
rakenteiden kemiallisesta käyttäytymisestä maa-
perässä pitkänkin ajan kuluttua. Vertailukohtana
tulisi kuitenkin olla alkuperäisestä materiaalista
luotettavia määritystuloksia, joista pitäisi olla sel-
villä myös tarkat analyysikuvaukset. Tässä tutki-
muksessa vastaavia tietoja ei ollut saatavilla, vaan
lentotuhkarakenteen pitoisuuksia vertailtiin tuo-
reisiin tuhkanäytteisiin, joista tehtiin vastaavat
analyysit kuin itse tuhkarakenteesta. Alkuperäis-
määrityksien tärkeys korostuu siinä, että esimer-
kiksi lentotuhkien koostumukset vaihtelevat suu-
resti riippuen käytetyn kivihiilen alkuperästä ja
käytetystä polttotekniikasta. Lähtömateriaalista
käytettävissä olevan luotettavan tiedon sekä uutto-
kokeiden ohella rakenteen maaperäkäyttäytymi-
sestä saadaan lisätietoa lysimetrikokeilla, joilla
voidaan tarkkailla esimerkiksi, kuinka nopeasti
sivutuotteiden läpi suotautuvien vesien pH tasoittuu
maaperässä maaveden pH:n tasolle. Lisäksi lysimet-
reillä voidaan tutkia rakenteesta liukenevien hait-

Tehtyjen erillisuuttojen tulosten pohjalta voi-
daan sanoa, että tutkimusprofiilin lentotuhkahori-
sontista on liuennut molybdeeniä, arseenia, vana-
diinia ja rikkiä. Ne ovat rikastuneet pääasiassa
profiilin turvehorisonttiin. Turvekerros onkin toi-
minut erinomaisena puskurina metallikuormituk-
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6.2 Masuunikuona tierakenteessa

Taulukko 12. Pää- ja hivenaineiden kokonaispitoisuudet koetien rakenteessa
käytetyssä sepelissä ja masuunikuonassa (Lindgren 1998).
Table 12. Concentrations of the main and trace elements in the aggregate
and furnace slag used in the structure of the test road (Lindgren 1998).

Alkuaine Sepeli Masuunikuona Alkuaine Sepeli Masuunikuona
Element Aggregate Furnace slag Element Aggregate Furnace slag
(%) (ppm)

SiO
2

55 34 As 1,1 0,68
Al

2
O

3
16 15 Cd 0,032 0,022

CaO 9,0 32 Co 15 1,1
Fe

2
O

3
8,6 0,35 Cr 130 29

K
2
O 1,5 0,74 Cu 33 7,5

MgO 5,7 17 Ni 28 < 1,9
MnO 0,12 0,58 Pb 2,7 0,31
Na

2
O 3,2 0,72 S 1290 12600

P
2
O

5
0,32 0,02 V 210 410

TiO
2

1,2 2,3 Zn 34 < 0,68
Zr 75 200

ta-aineiden todellisia pitoisuuksia sekä pidemmäl-
lä seurannalla saada tietoa liukenemisen jatkuvuu-
desta. Myös sivutuoterakenteen puskurikapasitee-

Lindgren (1998) tutki Ruotsissa masuunikuo-
nan soveltuvuutta tierakenteisiin haitallisten ai-
neiden liukenemisen kannalta. Tutkimus tehtiin
käytännön koejärjestelynä, jossa rakennettiin koe-
tie sepelistä ja masuunikuonasta. Taajama-alueel-
le rakennetussa koetiessä korvattiin pohjaraken-
teena käytetty karkea (16-80 mm) sepeli 30 m:n
matkalta masuunikuonalla. Tien kulutuskerros oli
huokoista (huokoisuus 15-25 %) asfalttia, jonka
tarkoituksena oli päästää sade- ja sulamisvedet
kulutuskerroksen läpi ja mahdollistaa alapuolisis-
sa kerroksissa liukeneminen. Sepeli- ja masuu-
nikuonakerrosten alapuolelle rakennettiin salaoja-
systeemi, ja kerrokset eristettiin geotekstiilillä
pohjamaasta. Salaojajärjestelmään asennettiin tark-
kailuputki masuunikuona- ja sepelikerrosten rajal-
le kuonan läpi suotautuvan veden havainnointia
varten. Näytteitä otettiin salaojaputken vedestä
ennen asfaltointia ja asfaltoinnin jälkeen. Masuu-
nikuonakerroksen jälkeisestä tarkkailuputkesta ei
saatu vesinäytettä kuivan kesän ja syksyn vuoksi.
Vesinäytteistä analysoitiin valikoitujen alkali- ja
maa-alkali- sekä raskasmetallien liuenneet ja hap-
pouuttoiset fraktiot. Niiden ohella sepelistä ja ma-
suunikuonasta määritettiin vastaavien alkuainei-
den kokonaispitoisuudet (Taulukko 12).

Tutkimuksessa analysoitujen alkuaineiden ko-
konaispitoisuudet olivat kuonassa kalsiumin, mag-
nesiumin, mangaanin, titaanin, rikin, vanadiinin
sekä zirkonin osalta suuremmat kuin sepelissä (Tau-
lukko 12). Useimpien raskasmetallien osalta olivat
siis sepelin pitoisuudet masuunikuonan sisältämiä
pitoisuuksia suuremmat. Salaojaputkesta otettujen
vesinäytteiden tulosten perusteella tierakenteesta

tin arvioimiseksi tarvitaan joko laboratoriokokeita
tai pidemmän ajan kenttäkokeita.

liukeni mm. rautaa, kobolttia, kromia, sinkkiä, ku-
paria, nikkeliä sekä rikkiä ja kalsiumia. Näistä
selvimmin rikki ja kalsium olivat peräisin masuu-
nikuonasta. Muiden alkuaineiden osalta selkeitä
johtopäätöksiä niiden alkuperästä ei voitu tehdä
kuonarakenteen vesinäytteiden puuttuessa.

Lindgren (1998) esittää koejärjestelyn johtopää-
töksissä, että salaojaputken vesien alkuaineet oli-
vat suurelta osin peräisin tierakenteesta, lähinnä
rakenteessa olevasta sepeli- ja masuunipölystä. Osa
suotoveden metalleista saattoi olla kuitenkin myös
ilmaperäistä. Huokoisen asfalttipäällysteen vaiku-
tuksesta rakenteeseen suotautuva vesi pystyy liu-
ottamaan rakenteesta metalleja sekä kiinteässä että
liukoisessa muodossa. Toisaalta hänen mukaansa
rakennemateriaalit myös mitä todennäköisimmin
sitovat suotautuvasta vedestä yhdisteitä ja alkuai-
neita.

Tämän tutkimuksen perusteella sekä luonnon-
materiaalista tehdystä sepelistä että terästeollisuu-
den masuunikuonasta liukenee rakeiden pinnoilta
raskasmetalleja ja rikkiä, kun sade- ja sulamisve-
det pääsevät rakenteeseen. Kokonaisuutena pitoi-
suudet olivat kuitenkin pieniä. Koejärjestelyn epä-
onnistumisen vuoksi ei voitu kuitenkaan varmuu-
della osoittaa, että masuunikuonasta liukenisi mer-
kittäviä määriä haitta-aineita. Toisaalta ei voitu
myöskään osoittaa, että liukenemista ei tapahtuisi.
Vastaavalla koejärjestelyllä masuunikuonan liu-
koisuutta tutkittaessa tulisi molempien tierakenne-
kerrosten läpi suotautuvat vedet kerätä kokonaan
toisistaan erillisistä salaojaputkista ja jatkaa tark-
kailua useamman vuoden ajan.
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7 YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET

Maa- ja tierakentamisessa käytettävät sivutuot-
teet sisältävät tutkitun kirjallisuuden perusteella
vähäisiä määriä sekä epäorgaanisia että orgaanisia
haitta-aineita. Keskeisimpiä näistä haitta-aineista
koko sivutuoteryhmälle ovat raskasmetallit kuten
kadmium, kromi, kupari, lyijy, molybdeeni, nikke-
li ja sinkki sekä arseeni. Orgaanisia haitta-aineita,
pääasiassa PCB- ja PAH-yhdisteitä esiintyy lähin-
nä betonimurskeissa ja lentotuhkissa. Laboratorio-
kokeiden ja kenttätutkimusten perusteella kyseiset
haitta-aineet voivat liueta sivutuotteista maa- ja
tierakentamisen yhteydessä ja kulkeutua maape-
rään.

Maaperässä haitta-aineet voivat kulkeutua edel-
leen pinta- tai pohjavesiin, haihtua, rikastua eliöi-
hin tai pidättyä maaperän eri komponentteihin.
Haitta-aineiden kulkeutuminen tapahtuu maape-
rässä advektiolla, diffuusiolla ja dispersiolla. Kul-
keutumista tehostavat niiden kompleksoituminen
liukoisten epäorgaanisten ja orgaanisten yhdistei-
den kanssa ja kiinnittyminen kolloideihin. Kulkeu-
tumisnopeus ja -matka riippuvat sekä haitta-aineen
että maa- ja kallioperän ominaisuuksista. Tärkeim-
mät ominaisuudet ovat veden virtausnopeus ja -
suunta, jotka ovat verrannollisia maa- ja kalliope-
rän vedenläpäisevyyteen ja veden määrään, sekä
komplekseja ja kolloideja muodostavien yhdistei-
den esiintyminen. Kulkeutuminen on karkeasti ot-
taen sitä nopeampaa, mitä suurempi on maa- tai
kallioperän vedenläpäisevyys ja mitä vähemmän
vesi ja siihen liuenneet aineet ja yhdisteet ehtivät
reagoida maaperän komponenttien kanssa. Haihtu-
minen lisää erityisesti orgaanisten haitta-aineiden
poistumista maaperästä.

Haitta-aineiden kulkeutuminen estyy ja hidas-
tuu niiden sitoutuessa maaperän eri komponenttei-
hin. Pidättyminen voi tapahtua adsorptiolla, ab-
sorptiolla, kerasaostumisella tai saostumalla. Pi-
dättymisen tehokkuus ja kestävyys riippuvat sekä
maaperän koostumuksesta, esimerkiksi pidättävi-
en yhdisteiden määrästä ja ominaispinta-alasta ja
kemiallisista oloista kuten pH:sta ja redox-potenti-
aalista, että haitta-aineiden kemiallisista esiinty-
mismuodoista, ominaisuuksista, keskinäisestä kil-
pailusta ja muodostuvien sidosten voimakkuudes-
ta. Tehokkaimpia haitta-aineiden sitojia ovat or-
gaaninen aines, savimineraalit sekä raudan, alu-
miinin ja mangaanin oksidit, oksihydroksidit ja
hydroksidit. Kationeina esiintyvien haitta-ainei-
den (mm. Cd, Cr, Cu, Pb, Ni, Zn) pidättyminen on
pääsääntöisesti tehokkainta hapekkaissa ja emäk-
sisissä oloissa ja anionisessa muodossa esiintyvien
(esim. Mo, As, V) vastaavasti hapekkaissa ja hap-
pamissa oloissa, erityisesti sellaisissa maissa, jot-

ka sisältävät runsaasti orgaanista ainesta tai savi-
mineraaleja. Pelkistävissä oloissa rikin läsnä olles-
sa useimmat raskasmetallit saostuvat sulfideina.
Kaiken kaikkiaan maaperän pidätyskapasiteetti on
rajallinen ja voi täyttyä tai muuttua olosuhteiden
muutosten, esimerkiksi maankäyttömuotojen tai
hydrologisten muutosten, vaikutuksesta.

Edellä esitetyn perusteella sivutuotteiden sijoit-
tamista suunniteltaessa tulee kohteen maa- ja kal-
lioperän ominaisuudet ottaa huomioon myös po-
tentiaalisten haitta-aineiden kulkeutumisen ja pi-
dättymisen kannalta. Tutkitun aineiston pohjalta
Suomen oloissa keskeisiä huomioitavia ominai-
suuksia ja tekijöitä ovat mm.:

· maaperän maalaji
· maapeitteen paksuus
· maaperän kerrosrakenne
· maaperän vedenläpäisevyys
· orgaanisen aineksen ja saveksen määrät
· (pH ja redox-olot)
· tärkeät pohjavesialueet
· pohjaveden pinnan korkeus ja sen vaihtelut
· maaperän sisältämien alkuaineiden
  herkkäliukoisten fraktioiden taustapitoisuudet
  (erityisesti sijoitettavan sivutuotteen
  sisältämien haitta-aineiden osalta)
· kallioperän rikkonaisuustekijät.

Maa- ja kallioperäselvitysten laajuus tulee suh-
teuttaa sivutuotteen riskiluokitukseen.

Suomen oloissa erityisen riskialttiita alueita ovat
hyvin vettä läpäisevät, vähän orgaanista ainesta tai
savimineraaleja sisältävät sora- ja hiekkamuodos-
tumat sekä karkearakeiset moreenit, jotka ovat
useimmiten tärkeitä pohjaveden muodostumisen,
varastoitumisen tai vedenhankinnan kannalta. Poh-
javesiluokitukseen kuuluvien alueiden osuus on
noin 4,2 % ja hyvin vettä läpäisevien muodostumi-
en osuus karkeasti noin 25 % Suomen maapinta-
alasta. Nämä alueet ovat sellaisia, joissa sivutuot-
teiden käyttöä tulisi välttää tai joissa se tulisi rajoit-
taa ainoastaan ehdottoman haitattomien sivutuot-
teiden osalle. Vastaavasti riskialueisiin kuuluvat
myös ohutpeitteiset kallioalueet ja kalliopaljastu-
mat, joissa kallio on rikkonaista ja kalliopohjavesi
on vedenhankinnan kannalta tärkeää.

Sen sijaan sivutuotteiden käytölle soveltuviksi
alueiksi voidaan katsoa hienoainesvaltaiset moree-
nit ja siltit, jotka läpäisevät jossain määrin vettä,
mutta joissa veden virtaus on samalla sen verran
hidasta, että veteen liuenneet aineet ehtivät reagoi-
da maaperän komponenttien kanssa. Hienoaines-
moreeneiden osuus on Suomen maapinta-alasta
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noin 10 %. Niiden yhteydessä tulisi erityistä huo-
miota kiinnittää pohjaveden pinnan korkeuteen ja
sen muutoksiin. Suomessa pohjaveden pinnan vuo-
tuinen vaihtelu on noin 0,1-1,0 m. Sijoittamiskoh-
teissa olisikin hyvä jättää sivutuoterakenteen ja
pohjaveden pinnan väliin vähintään metrin paksui-
nen suojavyöhyke. Hienoainesmoreenien ohella
myös savikot soveltuvat haitta-aineiden pidättymi-
sen puolesta sivutuotteiden sijoittamiselle, mutta
niissä täytyy arvioida pintavalunnan myötä pinta-
vesiin kohdistuvan riskin merkitystä. Suomen maa-
peräoloissa erityisen tärkeitä haitta-aineiden pidät-
tymisen kannalta ovat podsolimaannoksen humus-
ja rikastumishorisontit. Ne, varsinkin rikastumisho-
risontti, tulisikin mahdollisuuksien mukaan säilyt-
tää sellaisissa maarakentamishankkeissa, jotka ei-
vät vaadi suurimittaisia maanpoistoja.

Suomessa käytössä olevien maaperän käyttöä
ohjaavien tavoite- ja raja-arvojen esimerkkinä ovat
alunperin olleet Alankomaiden oloihin laaditut ar-
vot. Suomessa maa- ja kallioperän luontaiset ras-
kasmetallien taustapitoisuudet ovat kuitenkin suu-
rempia kuin Alankomaissa, ja ennen kaikkea niissä
on huomattavasti enemmän vaihtelua. Etenkin sul-
fidirikkailla alueilla voivat pitoisuudet ylittää raja-

arvot paikallisesti jopa kymmenkertaisesti. Suurin
osa maaperän sisältämistä raskasmetalleista on si-
toutunut näillä alueilla kuningasvesiuutolla liuke-
neviin mafisiin tai ultramafisiin mineraaleihin sekä
sulfideihin ja saostumiin eikä näin ollen ole eliöi-
den käytettävissä. Tämän vuoksi maaperän tausta-
pitoisuuksina olisikin suositeltavaa käyttää erilai-
sissa vertailuissa nimenomaan herkkäliukoisia pi-
toisuuksia. Heikkouuttojen pitoisuudet antavat
myös paremman kuvan maaperän sidontakapasi-
teetin täyttymisestä.

Sivutuotteiden järkevän, suurimittaisen käytön
kannalta olisi suositeltavaa, että suurten sivutuote-
määrien tuottajien läheisyydestä, kuljetuskustan-
nusten suhteen taloudellisesti kannattavalta etäi-
syydeltä, selvitettäisiin ja kartoitettaisiin edellä
esitettyjen ominaisuuksien perusteella toisaalta alu-
eet, jotka soveltuvat geologisten tekijöiden puoles-
ta sivutuotteiden sijoittamiselle, ja toisaalta alueet,
joissa pohja- tai pintavesistöön tai maaperäeliöihin
kohdistuva riski on suuri. Lisäksi olisi äärimmäi-
sen tärkeää hankkia kenttä- ja laboratoriokokeilla
lisätietoa siitä, kuinka sivutuotteet todellisuudessa
reagoivat maa- tai tierakenteessa pitkänajan kulu-
essa.

8 Summary: Retention and migration of harmful substances in the soil

bedrock, and secondly, the presence of complex
and colloid forming compounds. Roughly, migra-
tion rate is the greater the better the permeability of
the soil or bedrock, and the less time water and
dissolved compounds have to react with the soil
components. Volatilization increases especially loss
of harmful organic substances from the soil.

Migration of harmful substances is stopped and
reduced as they become sorbed to the various soil
components. Retention may take place through
adsorption, absorption, coprecipitation or precipi-
tation. The efficiency and durability of the retenti-
on depend on soil composition, i.e., e.g. on the
amount and specific surface of retaining materials
and chemical conditions of the soil (e.g. pH, redox
potential), as well as on the chemical form, proper-
ties, and mutual competition of the harmful sub-
stances and the strength of the bonds formed. Harm-
ful substances are most efficiently retained by
organic matter and clay minerals, as well as oxides,
oxyhydroxides, and hydroxides of iron, aluminum,
and manganese. As a rule, the retention of cationic
harmful substances (such as Cd, Cr, Cu, Pb, Ni, Zn)
is most efficient in oxygen-rich and alkaline condi-
tions, and that of anionic harmful substances (such
as Mo, As, V) in oxygen-rich and acid conditions,
especially in soils containing large amounts of

According to the literature study, by-products
used in earth and road construction works contain
minor amounts of both organic and inorganic harm-
ful substances. Heavy metals like cadmium, chro-
mium, copper, lead, molybdene, nickel, zinc, and
arsenic are the most important ones among all by-
products. Organic harmful substances, mainly PCB
and PAH compounds, occur mainly in crushed
concrete and fly ashes. Laboratory tests and field
studies have shown that when by-products are used
in earth and road construction works these harmful
substances may dissolve and migrate to the under-
lying soil.

In soil these substances may further migrate to
surface water or groundwater, volatilize, become
enriched in organisms, or become retained within
different soil components. The migration of harm-
ful substances in soil takes place through advecti-
on, diffusion or dispersion. Migration is facilitated
by their ability to form complexes with soluble and
insoluble inorganic compounds and their adsor-
bance on colloidal particles. The rate and distance
of migration depend on the properties of the sub-
stance as well as on those of  the soil and bedrock.
The most decisive properties are firstly, the rate
and direction of water flow that correlate with the
permeability and water content of  the soil and
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organic materials or clay minerals. Most heavy
metals precipitate as sulphides in reducing envi-
ronment in the presence of sulphur. However, the
retention capacity of the soil is limited and may
become saturated or changed due to hydrological
or land-use changes.

On the basis of the above presented facts, when
planning to use the by-products in earth or road
construction, the local properties of the soil and
bedrock must be considered also as to their effects
on the migration and retention of potentially harm-
ful by-products. On the basis of the literature re-
view, the most important properties and factors to
be observed for Finland are:

· soil type
· thickness of overburden
· soil stratigraphy
· permeability of soil
· amount of organic matter and clay fraction
· pH and redox conditions
· important groundwater areas
· groundwater level and its variation
· background levels of easily leachable chemi-
  cal elemental fractions in the soil (especially
  relating to harmful substances contained in
  the by-product to be utilized)
· bedrock fracturing

The extent of Quaternary geological and bed-
rock research should be proportional to the risk
presented by the by-product.

In Finland, especially risky areas are well per-
meable, organic matter and clay mineral  poor
gravel and sand deposits as well as coarse-grained
tills, all of which are usually important areas of
groundwater formation, storage or supply. Areas
included in the aquifer classification program co-
ver c. 4.2% and well permeable deposits account
for roughly 25% of Finland’s land area. At these
sites the use of by-products should be avoided or
limited to absolutely harmless ones. Risk areas
include also rock areas with thin soil cover and
outcrops, if the rock has fractured and if the bed-
rock groundwater forms a significant source of
water supply.

 Areas of fine-grained tills and silts are suitable
for the use of by-products. They are both slightly
permeable and have a reduced waterflow rate so

that dissolved substances have time to react with
the soil components. Fine-grained  tills cover c.
10% of Finland’s land area. Here the groundwater
level and its variation should be given special
attention. The annual variation of the groundwater
level in Finland ranges between 0.1 and 1.0
m.Therefore, a protective zone of at least one metre
between a by-product structure and the groundwa-
ter level is recommended. In addition to fine-grained
tills, clayey soils provide suitable sites for by-
product placement owing to their retention capaci-
ty, but here possible risks for surface waters caused
by surface runoff will have to be assessed. In the
Finnish soil conditions, the humic and illuvial ho-
rizons of the podzol are of especial importance in
the retention of harmful substances. These and
especially the illuvial horizon should be conserved
wherever possible in earth construction projects
that do not require any large scale topsoil removal.

The target and limit values guiding land use in
Finland were originally developed for Netherlan-
dese conditions. Natural heavy metal background
levels are however higher in Finland than in the
Netherlands, and above all with considerably gre-
ater variation. Especially in sulphide-rich areas
local concentrations may be as much as ten times
higher than the limit values. In these areas, most
heavy metals in soils are sorbed to aqua regia
leachable mafic or ultramafic minerals, sulphides,
and precipitates, thus being not in a bioavailable
form. Therefore it is recommendable to use the
easily leachable concentrations as background le-
vels in different comparative studies. The degree
of saturation of the soil’s retention capacity is also
better reflected by weak leach concentrations.

From the point of view of reasonable large-scale
by-product use it is recommendable to investigate
and map areas with the above presented characte-
ristics, located near large producers of by-pro-
ducts, within a transportation cost effective distan-
ce: on the one hand, areas that from a geological
standpoint are suitable for placement of by-pro-
ducts, and on the other,  areas with too great a risk
for ground or surface water or soil organisms.
Moreover, it is of utmost importance to obtain
additional information from field and laboratory
tests on how the by-products react in reality in an
earth or road works structure in the long run.
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