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geokemiallisessa purovesikartoituksessa todettujen fysikaalisten ominaisuuksien ja
alkuainepitoisuuksien vertailu Suomessa vuosina 1990, 1995 ja 2000.

Tarkoituksena oli selvittää harvaan näytepisteverkkoon (1 piste/ 1 100 km2)
perustuvan näytteenoton toistettavuutta ja tulosten vertailukelpoisuutta sekä tutkia
purovesissä viisivuotiskausittain havaittavia fysikaalis-kemiallisia muutoksia. Valu-
ma-alueiden (30 km2) lukumäärä oli 286.

Näytteet analysoitiin vuosina 1990 ja 1995 Suomen Geologian tutkimuskes-
kuksessa sekä vuonna 2000 Norjan Geologian tutkimuskeskuksessa (NGU). Alku-
aineen ja sen pitoisuustason mukaan näytteet analysoitiin ICP-AES- tai ICP-MS-
laitteistoilla. Anionit määritettiin ionikromatografisesti. Määritysrajat vaihtelivat eri
vuosina ja eri laboratorioissa tehtyjen analyysien kesken, mutta tällä ei katsottu olevan
merkitystä mediaaniarvoihin perustuvassa pitoisuuksien vertailussa. Tutkimukseen
otettiin mukaan vain ne alkuaineet, joissa määritysrajan ylittäviä pitoisuuksia oli yli
50 %. Suomessa ja Norjassa tehtyjen analyysien vertailukelpoisuus testattiin analy-
soimalla 30 näytettä (12 alkuainetta) erikseen kussakin maassa. Vertailu osoitti
Norjassa ja Suomessa tehtyjen analyysien olevan hyvin vertailukelpoisia keskenään.

Vuosina 1990–1995 purovesien keskimääräiset pH-arvot olivat nousseet arvosta
5,92 arvoon 7,01, kun taas vuonna 2000 mediaaniarvo oli 6,84. Nitraattipitoisuudet
laskivat tällä aikavälillä voimakkaasti, mikäli verrataan vuoden 1995 mediaania (0,19
mg/l) Lahermon ym. (1996) esittämään arvoon (0,5 mg/l). Bikarbonaattipitoisuudet
olivat huomattavasti suuremmat vuonna 1995 (19,5 mg/l) kuin vuonna 1990 (12,8 mg/
l). Väriluvun ja KMnO

4
:n kulutuksen arvot sekä useat alkuainepitoisuudet (mm. Pb,

Zn, Co, Ni, Al, Cu, As, V ja Ba) olivat pienemmät vuonna 1995 otetuissa näytteissä
kuin vuonna 1990. Samanaikaisesti pH- ja EC-arvot sekä HCO

3
-, Ca-, Mg-, Si-, Na-,

Fe- K- ja Mo-pitoisuudet olivat nousseet.
Raskasmetallien pitoisuudet purovesissä olivat kasvaneet voimakkaasti vuodesta

1995 vuoteen 2000. Mediaanipitoisuuksista lasketut suhteelliset muutosprosentit
olivat alumiinille 82 %, nikkelille 71 %, sinkille 53 %, lyijylle 50 %, koboltille 43 %,
raudalle 23 %, mangaanille 20 %, kromille 16 %, kuparille 15 %, vanadiinille 15 %
ja uraanille 14 %. Suurimmat pitoisuuksien muutokset sijoittuivat Lounais-Suomeen,
Pohjanmaan rannikkoalueelle sekä Uudellemaalle. Lievä pH:n lasku vuodesta 1995
(pH 7,01) vuoteen 2000 (pH 6,84) ei selitä pitoisuuksien nousua. Bikarbonaatti-
(muutosprosentti –33 %), fluoridi- (–25 %), natrium- (–17 %), magnesium- (–13 %)
ja kaliumpitoisuudet (–13 %) kuten myös sähkönjohtavuus- (–10 %) ja pH-arvot
(–2,4 %) olivat voimakkaimmin pienentyneet vuosien 1995 ja 2000 välillä.

Kokonaisaikavälillä (1990–2000) alumiini- (muutosprosentti 50 %), nikkeli- (37 %),
rauta- (37 %), molybdeeni- (27 %), mangaani- (21 %) ja kloridipitoisuudet (17 %),
kuten myös pH-arvot (16 %) olivat nousseet huomattavasti. Samanaikaisesti lyijy-
(–38 %) ja fluoridipitoisuudet (–25 %) laskivat voimakkaasti kuten myös vähäisem-
mässä määrin koboltti- (–17 %), arseeni- (–11 %), litium (–11 %), sinkki- (–6,9 %),
boori- (–6,6 %), sulfaatti- (–6,3 %) ja kuparipitoisuudet (–6,2 %).

Huolimatta siitä, että useiden alkuaineiden muutokset eri seurantakertojen välillä
olivat suuria, alueellisissa jakautumakuvioissa ei kuitenkaan yleensä havaittu olennai-
sia muutoksia.
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Tenhola, M., Lahermo, P., Väänänen, P., and Lehto, O. 2003. Comparison of
physical properties and element concentrations in the regional geochemical mapping
of stream water in Finland during 1990, 1995, and 2000.

The aim of the study was to test the reliability of sampling and the comparability of
the results based on a sparse grid (1 sampling site per 1 100 km2) and examine the
physicochemical changes using five-year sampling intervals. The number of sampled
drainage areas (30 km2) was 286.

In 1990 and 1995, water samples were analysed in the laboratory of the Geological
Survey of Finland, and in 2000, in that of the Geological Survey of Norway.
Depending on the elements analysed and their level of concentration, the samples were
analysed using the ICP-AES or ICP-MS methods. Anions were determined chroma-
tographically. Detection limits varied between analyses in the different laboratories,
which fact was not considered significant since the comparison was based on median
values. The population included only elements for which 50 % of the analyses
exceeded element specific detection limits. Altogether 30 samples were analysed (12
elements) both in Norway and Finland. The comparison showed that the analyses
performed in both countries were comparable.

 Between 1990 and 1995, average pH values for stream water increased from pH
5,92 to pH 7,01, whereas in 2000, the median value was 6,84. Nitrate concentrations
in 1995 (0,19 mg/L) were much lower than in 1990 (0,5 mg/L, Lahermo et al. 1996).
Bicarbonate concentrations were considerably higher in 1995 (19,5 mg/L) than in 1990
(12,8 mg/L). Most element concentrations (Pb, Zn, Co, Ni, Cu, Al, As, V, and Ba),
as well as colour and KMnO

4
 values were lower in the samples collected in 1995 than

in those of 1990. At the same time pH and EC values and HCO
3

-, Ca, Mg, Si, Na, Fe,
K, and Mo concentrations increased.

Heavy metal concentrations increased strongly in stream water from 1995 to 2000.
Relative changes in heavy metal concentrations given as percentages based on median
values were 82 % for aluminium, 71 % for nickel, 53 % for zinc, 50 % for lead,
43 % for cobalt, 23 % for iron, 20 % for manganese, 16 % for chromium, 15 % for
copper, 15 % for vanadium, and 14 % for uranium. On the whole, the most pronounced
changes in concentrations are found in southern and southwestern Finland, and in the
coastal area of the Bothnian Bay. The slight decrease in pH (pH 7,01–6,84) between
1995 and 2000 does not explain the increase in concentrations. Bicarbonate (concen-
tration change as a percentage –33 %), fluoride (–25 %), sodium (–17 %), magnesium
(–13 %), and potassium (–13 %) concentrations, as well as electrical conductivity
(change –10 %) and pH values (–2,4 %) decreased most between 1995 and 2000.

Over the total comparison period (1990–2000), aluminium (concentration change
as a percentage 50 %), nickel (37 %), iron (37 %), molybdenum (27 %), manganese
(21 %), and chloride (17 %) concentrations, as well as pH values (16 %) increased
most. At the same time, lead (–38 %) and fluoride (–25) concentrations decreased
considerably while the decrease in cobalt (–17 %), arsenic (–11 %), lithium (–11 %)
zinc (–6,9 %), boron (–6,6 %), sulphate (–6,3 %), and copper (–6,2 %) concentrations
was less.

In spite of the fact that most element concentrations in stream water showed large
variation over the years, generally no major changes were discovered in regional
anomaly patterns.

Key words (GeoRef Thesaurus, AGI): stream water, geochemical mapping, physical
properties, chemical properties, element concentrations, comparison study, 1990,
1995, 2000, Finland
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              Keski-Suomen granitoidikompleksi

Purovesien alueellisen geokemiallisen kartoi-
tuksen tarkoituksena on selvittää pintaveden
fysikaalisten ominaisuuksien alkuainepitoisuuk-
sien alueellisia jakaumia Suomessa sekä tutkia
harvaan näytteenottoverkkoon perustuvan näyt-
teenoton toistettavuutta ja luotettavuutta. Koska
purovedet ovat alttiita erilaiselle saastumiselle, ne
antavat hyvän perustan seurata ympäristön tilan
muutoksia. Yksi tärkeimmistä muuttujista on ve-
den pH, joka on riippuvainen kallioperästä ja
maaperästä sekä happamasta laskeumasta. Suo-
men kallioperän emäskationien määrä on yleises-
ti ottaen pieni, ja alhaisen puskurikapasiteetin
vuoksi luonnonvedet ovat herkkiä happamoitu-
miselle. Luonnon tilan seuranta on tärkeää, kos-
ka omien päästölähteiden lisäksi Keski-Euroopas-
ta, Pietarin alueelta sekä Pohjois-Virosta kulkeutu-
neella rikkidioksidilla ja raskasmetalleilla on mer-
kitys ilmanlaatuun sekä pinta- ja pohjavesiin Suo-
messa.

Näytteenottomenetelmien sekä analyysimene-
telmien yhdenmukaisuus on tehnyt mahdolliseksi
purovesien pitoisuuksien vertailun eri vuosina
otettujen näytteiden kesken. Tässä raportissa esi-
tetyt tulokset perustuvat näytteenottoon vuosina
1990, 1995 ja 2000. Vuoden 2000 näytteenotto
tehtiin osana Barents Ecogeochemistry-projektia
(Salminen ym. 2001, Salminen ym. 2002, Salmi-
nen ym. 2003). Vuonna 1990 tehdyn näytteen-
oton tulokset on esitetty julkaisuissa Lahermo ja
Väänänen (1993), Väänänen (1993), Lahermo ym.
(1995) ja Lahermo ym. (1996). Alueellista puro-
vesiin liittyvää kartoitusta on tehty aiemmin mm.
Pohjois-Kalotin alueella (Lahermo 1991) sekä
FOREGS Geochemical Baseline Programme-oh-

1. JOHDANTO

jelman yhteydessä (Tarvainen ja Salminen 1999).
Valtakunnallisen pohjavesien kartoituksen tulok-
set on esitetty Atlas-tyyppisessä raportissa Laher-
mo ym. (1990) sekä ns. ”tuhannnen kaivon”-pro-
jektin tutkimustulokset julkaisuissa Tarvainen ym.
(2001) ja Lahermo ym. (2002).

Näytteenotto vuonna 1990 käsitti 1 162 valu-
ma-aluetta (n. 30 km2). Alueet oli valittu rajaa-
malla ne mahdollisimman tarkasti 1:20 000- ja
1:50 000-mittakaavaisilta topografikartoilta. Näyt-
teenottotiheys oli 1 piste 300 km2 kohden.

Näytteenotto toistettiin vuosina 1995 ja 2000,
jolloin näytteet kerättiin joka neljänneltä valuma-
alueelta samoista kohdin kuin aiemmassa kartoi-
tuksessa. Vuosina 1995 ja 2000 kaikkia näytteitä
ei kuitenkaan ollut mahdollista ottaa täysin samoil-
ta paikoilta kuin vuonna 1990, jolloin nämä näyte-
pisteet hylättiin. Tutkimukseen pistemääräksi
muodostui 286 (1 piste / n. 1 100 km2).

Ennen vuoden 1990 alueellista näytteenottoa
tehtiin Ilomantsin ja Vaasan välisellä alueella
esitutkimus, jonka tarkoituksena oli selvittää har-
van näytteenottoverkon soveltuvuutta alueelliseen
purovesikartoitukseen. Tätä varten kevättalvella
1989 kerättiin purovesinäytteitä 56:sta pisteestä
(Lahermo ym. 1991). Tulokset osoittivat näytteen-
ottotiheyden 1 piste/ 300 km2 tuovan esiin piirtei-
tä, jotka puolsivat pintavesien käyttöä alueellises-
sa ympäristögeokemiallisessa kartoituksessa.

Erillistutkimuksella on selvitetty purovesinäyt-
teiden säilytystavan ja -ajan vaikutusta pH-arvoi-
hin (luku 2.2.). Vuonna 1997 tutkittiin seuratun
valuma-alueen ja sen viereisen valuma-alueen
välisiä purovesien pH-vaihteluita. Vertailu tehtiin
29 valuma-alueparin kesken (luku 3.1.1.).

2. TUTKIMUSMENETELMÄT

2.1. Näytteenotto

Näytteet kerättiin vuosina 1990 ja 1995 elo-
syyskuussa ja vuonna 2000 heinä-syyskuussa.
Näytteet kerättiin puroista, joiden leveys vaih-
teli 2 ja 9 m:n ja syvyys 0,2 ja 2,0 m:n välillä.
Virtausolosuhteet sekä veden määrä puroissa
vaihtelivat eri näytteenottokausina huomattavas-

ti. Näytteet otettiin valuma-alueiden alimmista
eli ulosvirtauspisteistä (kuva 1).

Näytteenottomenetelmät olivat samat kaikki-
na vuosina. Purovesinäytteet otettiin sellaisilta
alueilta, jotka eivät ole lähellä asutuskeskuksia,
teollisuuslaitoksia, pääteitä tai maatalouden
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päästölähteitä. Näytteet kerättiin fysikaalis-ke-
miallisia määrityksiä ja anionianalyysejä varten
500 ml:n muovipulloon. Raskasmetallianalyy-
sejä varten suodatettiin (0,45 mm) 100 ml vet-
tä, joka kestävöitiin suprapur-typpihapolla

(1 ml). Suodattaminen ja näytteiden hapotus teh-
tiin kentällä. Joka 20. näyte oli ns. blank-näyte
(ionivaihdettua vettä), joka käsiteltiin kentällä
samaan tapaan kuin varsinainen näyte. Yksi-
tyiskohtaiset näytteenottokuvaukset on esitetty
julkaisussa Lahermo ym. (1996) ja vuoden 2000
osalta Gregorauskiene ym. (2000).

Vesinäytteet kuljetettiin laboratorioon kylmä-
pulloilla  jäähdytetyissä styrox-laatikoissa va-
lolta suojattuina. Laboratoriossa näytelaatikot
säilytettiin mittaukseen asti pimeässä kylmiös-
sä noin 4 oC:n lämpötilassa. Näytteiden varas-
tointiaika vaihteli eri vuosina ja oli pisimmil-
lään vuonna 1995 noin 12 kuukautta.

2.2. Varastointiolosuhteiden vaikutus pH-
arvoihin

Koska näytteiden varastointiaika vaihteli huo-
mattavasti eri vuosina, oli tarvetta tutkia varas-
tointiajan ja -olosuhteiden vaikutusta laborato-
riossa mitattuihin pH-arvoihin. Näytteet otettiin
vuonna 1997 Saahkarinpurosta, joka sijaitsee n.
30 km Kuopion pohjoispuolella. Koesarja teh-
tiin eri tavoin säilytetyillä näytteillä, jotka analy-
soitiin 17 kertaa yhden vuoden aikana. Kokeessa
näytteet säilytettiin 1) pakastettuina, 2) kylmiös-
sä +4 oC:ssa, 3) huoneen lämmössä pimeässä ja
4) huoneen lämmössä valossa (kuva 2).

Missään varastointimenetelmässä vesinäyttei-
den pH-arvot eivät muuttuneet juuri lainkaan
ensimmäisen säilytyskuukauden aikana. Pakas-
tettuna ja kylmiössä säilytettyjen näytteiden pH-

Kuva 1. Kaavamainen kuva valuma-alueista ja näytteenottopistei-
den sijainnista. Valuma-alueen koko on noin 30 km2.
Figure 1. Schematic picture of sampled drainage areas (c. 30 km2)
and sampling points.

Kuva 2. Purovesinäytteiden pH-arvot säilytysajan funktiona eri tavoin säilytetyissä näytteissä.
Figure 2. pH values of stream water samples stored in different ways, presented as a function of storage
time. Dark blue curve = frozen, red curve = in dark and cool (+ 4 oC), yellow curve = in dark room, light
blue curve = in light room.
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              Alueellisessa geokemiallisessa purovesikartoituksessa todettujen fysikaalisten...

arvoissa ei havaittu merkittäviä muutoksia edes
vuoden pituisena aikana. Sitä vastoin huoneen
lämmössä ja pimeässä säilytettyjen näytteiden
pH alkoi nousta noin kahden kuukauden kulut-
tua näytteenotosta, ja vuoden kuluttua pH oli
noussut noin 0,8 yksikköä. Huoneenlämmössä
valossa säilytettyjen näytteiden pH alkoi nous-
ta noin kuukauden kuluttua ja nousi jyrkästi 2–
7 kuukauden aikana pH-arvoon 7,1, minkä jäl-
keen nousu hidastui. pH:n kokonaismuutos huo-

neenlämmössä ja valossa säilytetyille näytteille
oli vuoden aikana 1,6 pH-yksikköä (pH 5,6–
7,2). Siksi voidaan katsoa, että näytteiden kul-
jetuksella ja säilytyksellä ei ole ollut oleellista
vaikutusta pH-arvoihin, koska käsillä olevan tut-
kimuksen näytteet kuljetettiin jäähdytyspak-
kauksin varustetuissa styrox-laatikoissa, ja ne
säilytettiin tukikohdissa jääkaapeissa sekä labo-
ratoriossa kylmiössä.

2.3. Mittausmenetelmät ja kemialliset analyysit

Veden pH mitattiin vuosina 1990 ja 1995
potentiometrisesti laboratoriossa WTW pH-90-
laitteistolla sekä sähkönjohtavuus (EC) Radio-
meter CDM 83-konduktiometrillä. Vuoden 2000
näytteenotossa pH sekä sähkönjohtavuus mitat-
tiin kentällä WTW Multiline P3 pH/LF-SET-lait-
teistolla. Sähkönjohtokyvyn mittaamiseen käy-
tettiin myös erillistä sähkönjohtokykymittaria
(WTW LF92).

Bikarbonaattipitoisuudet (HCO
3

-) mitattiin
vuosina 1990 ja 1995 titraamalla vesinäyte
laboratoriossa 0,005N-väkevyisellä suolahapol-
la pH-arvoon 4,5 seosindikaattoria käyttäen.
Vuonna 2000 alkaliteetti mitattiin kentällä
Hachin digitaalisella titraattorilla (Hach Model
16900-01). Vesinäyte titrattiin (1,6N- tai 0,16N-
rikkihappo) pH-arvoon 4,5, jolloin oikean pH:n
määrittäminen tehtiin pH-mittarilla. Tässä tut-
kimuksessa alkaliteetti on esitetty bikarbonaat-
tipitoisuuksina (HCO

3
-).

KMnO
4
-luku määritettiin laboratoriossa per-

manganaattititrauksella happamasta oksaalihap-
poisesta liuoksesta. Väriluku mitattiin Hellige-
komparaattorilla laboratoriossa. Vuonna 2000
koottujen vesinäytteiden KMnO

4
-lukua eikä

värilukua määritetty. Piihappo (SiO
2
) määritet-

tiin vuonna 1990 spektrofotometrisesti molyb-
deenisinimenetelmällä (Shimadzu UV-150),
ja vuosina 1995 ja 2000 Si analysoitiin ICP-
AES:llä. Pitoisuuksien vertailun vuoksi vuonna
1990 otettujen näytteiden SiO

2
-arvot on laskettu

piipitoisuuksiksi (Si).
Käsittelemättömästä näytteestä määritettiin

F--, SO
4

2--, Cl--, Br-- ja NO
3

--ionit käyttäen ioni-
kromatografista menetelmää. Vuonna 1990
fluoridi määritettiin ioniselektiivisellä elektro-
dilla varustetulla Findip pH-& mV-laitteella.

GTK:ssa käytössä olleet ICP-laitteistot ovat
ICP-AES malli Jarrel-Ash Atomcomp Series 800
sekä ICP-MS malli ICP-MS Perkin Elmer SCIEX
Elan 5000. NGU:ssa käytetty massaspektrometri
oli High Resolution ICP-MS (Finnigan Mat Ele-

ment) sekä ICP-AES -laitteisto Termo Jarrel Ash
ICP 61.

Vuosina 1990 ja 1995 kerätyistä vesinäytteistä
Al-, As-, B-, Ba-, Co-, Cr-, Cu-, Fe, Li-, K-, Mn-,
Mo-, Ni-, Pb-, Rb-, (v. 1995) Sr-, U-, V- ja Zn-
pitoisuudet määritettiin GTK:ssa induktiivisesti
kytketyllä plasma-massaspektometrillä (ICP-
MS), kun taas Ca, Mg, Na ja Si (1995) analy-
soitiin plasma-atomiemissiospektrometrillä
(ICP-AES) (taulukko 1). Rubidiumia ei analy-
soitu vuoden 1990 näytteistä. Vuonna 1990 ka-
lium, rauta, mangaani ja alumiini määritettiin
ICP-AES:llä, kun pitoisuudet olivat K > 6,0 mg/l,
Fe > 100 µg/l, Mn > 250 µg/l, Al > 300 µg/l
(Lahermo ym. 1996).

Vuoden 2000 näytteistä analysoitiin NGU:ssa
ICP-MS:llä samat alkuaineet kuin vuosina 1990
ja 1995 sillä erolla, että Fe, Ba ja Sr analysoitiin
ICP-AES:llä. Eräiden alkuaineiden kohdalla
(esim. Al, K, Mn) suuret pitoisuudet analysoi-
tiin ICP-AES:llä, kun taas pinet pitoisuudet ana-
lysoitiin ICP-MS:llä. Selvää pitoisuusrajaa eri
analyysimenetelmien välillä ei voitu erottaa.

Analyysimenetelmät eri vuosina selviävät pi-
toisuuksien määritysrajoja esittävässä taulukosta
(1), jossa ICP-AES-menetelmällä tehdyt analyy-
sit on esitetty *-merkinnällä.

Osa vuonna 2000 Lapista otetuista näytteistä
oli kontaminoitunut kromin suhteen, ja näytteet
analysoitiin myöhemmin uudelleen. Uusinta-
analyysit tehtiin hapotetuista ja suodatetuista
näytteistä, mutta sitä ennen näytteet olivat ol-
leet varastoituina vuoden verran ilman hapotusta
ja suodatusta. Myös lyijypitoisuuksissa vuonna
1990 on syytä epäillä kontaminaatiota tai ana-
lyysivirhettä, koska pitoisuudet ovat ”epänor-
maalin korkeat” tietyssä osassa aluetta (luku.
3.12.).

Alkuainepitoisuuksien määritysrajoissa ei ole
merkittäviä eroja eri vuosina tehtyjen analyysi-
en välillä, ja suurin osa tutkituista alkuainepi-
toisuuksista ylittää määritysrajat (taulukko 1).
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Kuitenkin NGU:ssa vuonna 2000 analysoitujen
Sr-, Ba-, K-, Rb-, Fe-, Mn-, Al-, B-, Cu- ja Ni-
pitoisuuksien määritysrajat olivat suuremmat
kuin vuosina 1990 ja 1995 GTK:ssa tehdyissä
analyyseissä. Sen sijaan Ca-, Mg-, Na-, Li-, As-,
Co-, Cr-, Pb-, Si- Mo-, Zn- ja U-pitoisuuksien
määritysrajat olivat pienemmät NGU:ssa kuin
GTK:ssa (taulukko 1).

Vuosina 1990 ja vuonna 2000 otettujen näyt-
teiden nitraattipitoisuuksista lähes puolet on alle
määritysrajan (vastaavasti 49 % ja 48 %), min-
kä vuoksi keskiarvopitoisuuksia ei esitetä pitoi-
suustaulukossa (taulukko 2). Analyysitarkkuu-
deltaan heikkoja alkuaineita ovat nitraattipi-
toisuuksien lisäksi vuonna 2000 analysoidut
nikkeli (alle määritysrajan 41 % näytteistä),

fluoridi (43 %) ja boori (40 %) sekä vuonna 1990
analysoidut molybdeeni (36 %), fluoridi (29 %)
ja arseeni (24 %). Litiumin analysoinnissa vuon-
na 1995 oli käytetty kahta eri määritysrajaa,
minkä vuoksi tuloksia ei esitetä tältä vuodelta.
Tilastollisia laskuja varten määritysrajan alitta-
vat arvot on puolitettu, ja arvot esiintyvät mini-
miarvoina pitoisuustaulukossa (taulukko 2).

Tähän tutkimukseen valittiin vain ne alkuai-
neet, joiden pitoisuuksista yli 50 % ylittää mää-
ritysrajan. Näin ollen mediaanipitoisuuksiin
perustuva vertailu on ollut mahdollista. Lisäksi
vertailututkimukseen valittiin vain ne alkuaineet
ja parametrit, jotka on analysoitu ja määritetty
jokaisessa näytteenottovaiheessa. Laboratoriot,
joissa analyysit on tehty, ovat akkreditoidut EN

Taulukko 1. Purovesistä ICP-MS-, ICP-AES- (*) sekä IC (ionikromatografia)-menetelmillä analysoidut alkuaineet, määritysrajat sekä
määritysrajan alittavien analyysien määrät vuosina 1990, 1995 ja 2000. DL = määritysraja, < DL % = määritysrajan alittavien analyysien
määrä prosentteina.
Table 1. Analytical methods (ICP-MS, ICP-AES*, IC), detection limits, and numbers of analysis under detection limits for stream water
samples in 1990, 1995, and 2000. DL = detection limit, < DL % = number of analyses under detection limits in percent.

Vuonna 1990 SiO
2
-pitoisuudet määritettiin spektrofotometrillä (Shimadzu UV-150). Taulukkoon arvot on laskettu Si-pitoisuuksiksi.

Vuonna 1990 F- analysoitiin ioniselektiivisesti (Findip pH- & mV).
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45001-standardin ja ISO IEG Guide 25:n mu-
kaan.

Analyysien vertailukelpoisuuden selvittämi-
seksi 30 näytteestä analysoitiin Cd-, Co-, Cr-,
Cu-, Ni-, Pb-, Mn-, Mo-, Sb-, Zn-, Fe- ja Al-
pitoisuudet sekä GTK:n että NGU:n laboratori-
oissa. Näytteet analysoitiin ICP-MS-laitteistolla
sekä rauta ICP-AES:llä. Tulokset on esitetty
hajontakuvioina kuvassa 3, johon on merkitty
myös Pearsonin korrelaatiokertoimien arvot.

Näytemäärät vaihtelevat alkuaineittain, kos-
ka tarkasteluun on valittu vain ne näytteet, joi-
den pitoisuudet ylittävät määritysrajan. Tulos-
ten perusteella määritysrajan ylittävien alkuai-
neiden pitoisuudet ovat hyvin vertailukelpoisia
GTK:n ja NGU:n laboratorioiden välillä. Pienin
korrelaatiokertoimen arvo (0,894) on alumiinil-
la. Huomattavaa vaihtelua esiintyy lyijyllä alle
1 µg/l:n pitoisuuksissa ja sinkillä alle 4 µg/l:n
pitoisuustasolla (kuva 3).

Kuva 3. Geologian tutkimuskeskuksen (GTK) ja Norjan Geologian tutkimuskeskuksen (NGU) la-
boratorioissa analysoidut purovesien alkuainepitoisuudet, korrelaatiokertoimien arvot (r) sekä näytemäärät
(N). Kuvassa on esitetty vain määritysrajan ylittävät arvot.
Figure 3. Element concentrations in stream water analysed both in the Geological Survey of Finland
(GTK) and in the Geological Survey of Norway (NGU), values of correlation coefficiences (r), and number
of samples (N). Only concentrations exceeding detection limits are presented.
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3.1.1. Purovesien pH-arvojen vaihtelu kahden
vierekkäisen valuma-alueen välillä

Vuonna 1997 tutkittiin seuratun valuma-alu-
een ja sen viereisen valuma-alueen välisiä pu-
rovesien pH-vaihteluita. Vertailu tehtiin 29 va-
luma-alueparin kesken (kuva 4). Mitattujen pH-
arvojen mediaanit olivat varsinaisella valuma-
alueella 6,7 ja viereisillä alueilla 6,6. Mediaanit
ovat hyvin lähellä vuoden 2000 näytteiden me-
diaania (pH 6,8), kun taas vuoteen 1995 verrat-
taessa arvot ovat 0,3–0,4 pH-yksikköä alhai-
semmat. Verrattaessa vuoden 1997 pH-arvoja
FOREGS-näytteenoton vastaavaan arvoon (pH
6,6) vuonna 1998, voidaan todeta, että ne ovat
hyvin lähellä toisiaan (Tarvainen ja Salminen
1999). Yleisesti ottaen pH-arvot ovat samaa suu-
ruusluokkaa vierekkäisillä valuma-alueilla,
poikkeuksena kuitenkin yksi näytteenottopari
Pohjanmaalla, jossa pH-arvot ovat 6,5 ja 3,5 pH-
yksikköä. Syynä Pohjanmaan alhaisiin pH-ar-

Kuva 4. Purovesien pH-arvot kahdella lähekkäisellä valuma-alueella
vuonna 1997. Valuma-alueiden lukumäärä on 58.
Figure 4. pH values of stream water in two adjacent drainage
areas in 1997. Drainage areas totalled 58.

3. TULOKSET

3.1. Vetyionikonsentraatio (pH)

voihin ovat sulfidisavet, joita esiintyy etenkin
Vaasan ja Kokkolan välisellä alueella (Åström
2001, Sundström ym. 2002).

3.1.2 Vetyionikonsentraation (pH) vaihtelu
sekä alueelliset jakautumat

Pintavesien keskimääräiset happamuudet ovat
nousseet huomattavasti vuosien 1990 ja 1995
välisenä aikana. Vuonna 1990 koko maata kä-
sittävä pH:n mediaaniarvo oli 5,92, kun taas
vuonna 1995 mediaaniarvo oli 7,01 (taulukko
2). Muutosprosentti oli 18 % (taulukko 3). Vuon-
na 2000 pH on laskenut arvoon 6,84; muutos-
prosentti on vuoteen 1995 nähden –2,4 %. Pie-
nin pH-arvo (4,24) todettiin Vaasan lähistöltä
otetussa näytteessä, johon useat raskasmetallit
ovat rikastuneet (esim. sinkki ja alumiini).

Alhaisimmat pH-arvot mitattiin Pohjanmaan
rannikkoalueen näytteenottopisteissä, missä
sulfidisavien pH:ta alentava vaikutus on ilmei-
nen (Åström 2001, Sundström ym. 2002, kuva
5). Sulfidisavien alueilla peltojen ja metsien
kuivatus edesauttaa sulfidien hapettumista, mistä
on seurauksena happamuuden kasvu maaperäs-
sä sekä pintavesissä. Myös Keski-Suomen gra-
nitoidialueella sekä Itä-Suomen arkeeisilla ki-
vilajialueilla pH-arvot ovat alhaiset. Pohjois-
Suomessa pH-arvot ovat laajoilla alueilla kor-
keat. Tämä johtuu emäksisten kivilajien suuresta
osuudesta kallioperässä sekä rapakallioiden ylei-
syydestä, minkä vaikutuksesta emäskationeita
kulkeutuu valuma-alueilta runsaasti vesistöihin.
Korkeat pH-arvot Pohjois-Suomen puroissa
johtuvat paitsi emäksisistä kivilajeista myös pie-
nemmistä rikki- ja typpilaskeumien määristä
(Kauppi ym. 1990). Vaikka pH-arvot vaihtele-
vat eri vuosina otettujen näytteiden välillä, alu-
eelliset pH-jakautumat ovat samankaltaiset. pH-
arvojen muutokset eri näytteenottokertojen vä-
lillä on esitetty alumiinipitoisuuksia käsitte-
levässä kappaleessa (luku 3.11.).

pH:n muutoksia eri näytteenottojaksojen vä-
leillä on havainnollistettu hajontakuvioilla (kuva
6). Nämä osoittavat pH-arvojen voimakkaasti
nousseen vuosien 1990 ja 1995 välillä koko
maassa. Vain kahdeksan näytteen pH-arvot ovat
laskeneet vuosina 1990–1995. Syynä pH-arvo-
jen kasvuun voi olla ilman rikkidioksidipitoi-
suuksien voimakas väheneminen sekä vastaa-
vasti sadeveden pH:n kasvu. Ilmatieteen laitok-
sen ilmanlaatumittausten mukaan vuonna 1998
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Taulukko 2. Purovesinäytteiden fysikaalisten ominaisuuksien ja alkuainepitoisuuksien mediaani-, maksimi- ja minimipitoisuudet vuo-
sina 1990, 1995 ja 2000.
Table 2. Median, maximum, and minimum values of physical properties and element concentrations in stream water in 1990, 1995, and
2000.

 

    1990   1995   2000  

Muuttuja Yksikkö Analyysi- Med. Maks. Min. Med. Maks. Min. Med. Maks. Min.

Variable Unit 

menetelmä 

Analysis method Med. Max. Min. Med. Max. Min. Med. Max. Min.

pH   5,92 7,13 3,45 7,01 8,63 4,01 6,84 7,83 4,24

EC mS/m  4,70 111 1,50 5,12 108 1,34 4,60 79,3 1,40

KMnO4-luku mg/l  44,0 178 1,30 34,4 279 2,09    

Väriluku/col. mgPt/l   80,0 600 5,00 60,0 720 5,00    

HCO3
- mg/l  12,8 183 0,61 19,5 149 0,61 13,0 85,0 0,28

SO4
2- mg/l IC 3,50 205 0,30 3,34 151 0,64 3,28 207 0,55

Cl- mg/l IC 1,60 207 0,10 1,67 214 0,24 1,87 61,6 0,24

F- mg/l IC 0,08 1,80 0,03 0,08 1,35 0,02 0,06 1,29 0,03

NO3
- mg/l IC    0,19 47,3 0,02    

Ca mg/l ICP-AES 4,24 29,4 0,97 4,94 35,2 0,81 4,29 25,2 0,96

Mg mg/l ICP-AES 1,42 18,6 0,47 1,66 15,3 0,30 1,45 16,2 0,37

Sr µg/l ICP-MS/ ICP-AES 23,4 220 6,69 24,7 243 5,36 24,6 248 7,45

Ba µg/l ICP-MS/ ICP-AES 9,98 101 0,66 9,06 102 0,64 9,81 97,8 1,00

Na mg/l ICP-AES 2,21 153 0,66 2,52 155 0,86 2,09 48,8 0,85

K mg/l 0,73 22,6 0,01 0,79 27,1 0,06 0,69 10,3 0,09

Rb µg/l ICP-MS    1,47 21,3 0,06 1,35 14,5 0,06

Fe mg/l ICP-MS/ ICP-AES 0,67 4,30 0,002 0,75 12,6 0,02 0,92 6,04 0,01

Mn µg/l 30,2 857 0,01 30,6 815 0,09 36,6 870 0,05

Al µg/l 90,6 5260 1,57 74,7 2160 2,57 136 2950 2,27

As µg/l ICP-MS 0,35 4,80 0,03 0,30 8,76 0,03 0,31 7,03 0,01

B µg/l ICP-MS 3,03 253 0,25 2,75 192 0,25 2,83 142 1,00

Co µg/l ICP-MS 0,24 27,5 0,05 0,14 19,1 0,01 0,20 19,6 0,01

Cr µg/l ICP-MS 0,49 2,98 0,05 0,44 4,01 0,10 0,51 5,05 0,03

Cu µg/l ICP-MS 0,65 14,5 0,11 0,53 5,20 0,06 0,61 6,26 0,03

Li µg/l ICP-MS 1,10 68,3 0,20    0,98 42,5 0,10

Mo µg/l ICP-MS 0,15 2,85 0,02 0,16 2,51 0,02 0,19 1,87 0,03

Ni µg/l ICP-MS 0,51 60,6 0,30 0,41 41,4 0,03 0,70 48,8 0,25

Pb µg/l ICP-MS 0,24 2,02 0,05 0,10 1,15 0,02 0,15 2,85 0,01

Si mg/l 3,51 20,9 0,30 4,03 13,4 0,30 3,64 25,4 0,18

U µg/l ICP-MS 0,07 6,28 0,001 0,07 13,6 0,01 0,08 8,06 0,001

V µg/l ICP-MS 0,53 2,88 0,01 0,48 3,93 0,03 0,55 4,27 0,03

Zn µg/l 3,36 121 0,79 2,05 80,7 0,45 3,13 1170 0,48

ICP-MS 

ICP-MS 

ICP-MS 

ICP-AES 

ICP-MS 

ilman rikkidioksidin vuosikeskiarvot ovat las-
keneet noin puoleen 90-luvun alkuvuosien ar-
vosta (Leinonen 1999).Voimakkainta lasku on
ollut vuosina 1990–1995. Vastaavasti sadeve-
den happamuus on vähentynyt arvosta pH 4,47
arvoon 4,70.

Hajontakuviot osoittavat myös, että näytteil-
lä on selvä positiivinen korrelaatio eri näyt-
teenottovaiheissa, vaikka pitoisuustaso on eri-

lainen, mistä on seurauksena hyvin samantapai-
set alueelliset jakautumat. Yhtenä syynä pH:n
voimakkaaseen nousuun on orgaanisten happo-
jen määrien väheneminen pintavesissä. Orgaa-
nisen aineksen määrän kuvaajana käytetyn
KMnO

4
-luvun ja väriluvun arvot ovatkin pienen-

tyneet voimakkaasti vuodesta 1990 vuoteen
1995 (taulukot 2 ja 3).
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Taulukko 3. Purovesinäytteiden fysikaalisten ominaisuuksien ja
alkuainepitoisuuksien mediaanien muutosprosentit vuosina 1990–
1995, 1995–2000 ja 1990–2000. Suhteellinen muutos (muutos
%) = pitoisuuksien erotus jaettuna verrattavalla pitoisuudella ker-
rattuna sadalla.
Table 3. Changes in physical properties and element concentra-
tions in stream water as percentages for time periods 1990–
1995,1995–2000, and 1990–2000. Relative change (change %)
= difference between the first and second measurement divided by
the first measurement and multiplied by 100.

Kuva 6. Purovesien pH-arvojen hajontakuviot vuosina 1990–1995
ja 1995–2000.
Figure 6. Scatter diagrams for pH values in stream water in 1990–
1995 and 1995–2000.

Muuttuja Muutos % Muutos % Muutos % 

Variable 1990–1995 
Change % 

1995–2000 
Change % 

1990–2000 
Change % 

pH 18 –2,4 16 

EC 8,9 –10 –2,1 

KMnO4-luku –22   

Väriluku/colour –25   

HCO3
- 

52 –33 1,6 

SO4
2- 

–4,6 –1,8 –6,3 

Cl
- 

4,4 12 17 

F
- 

0,0 –25 –25 

Ca 17 –13 1,2 

Mg 17 –13 2,1 

Sr 5,6 –0,4 5,1 

Ba –9,2 8,3 –1,7 

Na 14 –17 –5,4 

K 8,2 –13  –5,5  

Rb  –8,2  

Fe 12 23 37 

Mn 1,3 20 21 

Al –18 82 50 

As –14 3,3 –11 

B –9,2 2,9 –6,6 

Co -42 43 –17 

Cr –10 16 4,1 

Cu –19 15 –6,2 

Li   –11 

Mo 6,7 19 27 

Ni –20 71 37 

Pb –58 50 –38 

Si 15 –9,7 3,7 

U 0,0 14 14 

V –9,4 15 3,8 

Zn –39 53 –6.9 

Kuva 5. Purovesien pH-arvot vuosina 1990, 1995 ja 2000 otetuissa näytteissä. Kuvissa pH-arvoilla on erilainen luokitus.
Figure 5. pH values in stream water collected in 1990, 1995, and 2000. Classification of pH values is different in each graph.
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9). Suurimmat sähkönjohtavuusarvot sijoittuvat-
kin Lounais- ja Etelä-Suomeen sekä Pohjanmaan
rannikkoalueille.

Sulfidimalmipotentiaalinen Raahe–Laatokka-
vyöhyke tulee näkyviin etenkin vuoden 2000
näytteenotossa. Kohonneet arvot saattavat joh-
tua jaksossa esiintyvistä runsaasti hienoainesta
sisältävistä savespitoisista moreeneista (vrt. Lin-
tinen 1995). Toisaalta happamilla kivilajialueilla
(mm. Keski-Suomen granitoidi) sekä huuhtou-
tuneista moreeneista ja hiekoista koostuvien
drumliinien alueilla (mm. Pieksämäen drumlii-
nialue) EC-arvot ovat alhaiset. Myös porakai-
vovesien sähkönjohtavuusarvot ovat suurimmat
Etelä-Suomessa ja Länsi-Suomen rannikkoalu-
eella (Tarvainen ym. 2001).

3.2. Sähkönjohtavuus (EC)

Vuosina 1990 ja 2000 kerättyjen purovesi-
näytteiden sähkönjohtavuusarvot ovat lähes sa-
mat (4,70 mS/m ja 4,60 mS/m). Sen sijaan vuon-
na 1995 sähkönjohtavuus oli selvästi suurempi
(5,12 mS/m) (taulukko 2). Sähkönjohtavuuden
muutokset ovat samansuuntaiset kuin pH-arvo-
jen kohdalla ja tukevat mm. aiemmin todettuja
suuria pH-arvoja vuonna 1995.

Koska sähkönjohtavuus kuvastaa veteen liu-
enneiden ionimuotoisten ainesten kokonaismää-
rää, suurimmat arvot sijoittuvat luonnollisesti
savespitoisille alueille, joissa elektrolyyttejä kul-
keutuu runsaasti purovesiin (kuva 7). Savi- ja
silttipitoiset alueet on yleensä otettu viljelykseen
ja alueilla harrastetaan karjataloutta, mikä vielä
lisää vesien elektrolyyttikuormitusta (vrt. kuva

3.3. Kemiallinen hapenkulutus (KMnO4 -luku) ja väriluku

Kemiallinen hapenkulutus sekä väriluku on
määritetty vain vuosina 1990 ja 1995 otetuista
näytteistä. Vuonna 1990 otetuissa näytteissä
KMnO

4
-luvun mediaaniarvo (44,0 mg/l) oli huo-

mattavasti suurempi kuin vuoden 1995 näytteis-
sä (34,4 mg/l, taulukko 2). Tämä viittaa siihen,
että jokiin kulkeutuneen orgaanisen aineksen
määrä olisi vähentynyt tällä aikavälillä. Tulos
on sopusoinnussa pH-arvojen muutosten kans-
sa, jotka ovat voimakkaasti nousseet vuodesta
1990 vuoteen 1995. Väriluvun arvot käyttäyty-
vät samalla tavoin kuin KMnO

4
-luvut ja ovat sel-

västi suuremmat vuonna 1990 otetuissa näyt-

teissä kuin vuonna 1995 (vastaavasti 80,0 mgPt/
l ja 60,0 mgPt/l, taulukko 2).

Puroveden orgaanisen aineksen määrä on riip-
puvainen soiden suhteellisesta osuudesta valu-
ma-alueella. Siksi on luonnollista, että suurim-
mat KMnO

4
-luvut sijoittuvat alueille, joissa esiin-

tyy runsaasti soita, kuten Pohjanmaalla, Keski-
Suomessa sekä Itä-Suomessa (kuva 8, vrt. kuva
10). Pohjois-Suomessa soiden osuus pinta-alasta
on suuri, mutta KMnO

4
-luvut eivät kuitenkaan

ole korkeat. Syynä tähän saattaa olla emäksis-
ten kivilajien suuri osuus kallioperästä, mikä
nostaa maaperän kationipitoisuutta. Tästä on

Kuva 7. Purovesien sähkönjohtavuusarvot (EC) vuosina 1990, 1995 ja 2000 otetuissa näytteissä.
Figure 7. Electrical conductivity values (EC) in stream water collected in 1990, 1995, and 2000.
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seurauksena orgaanisten happojen voimakas
neutraloituminen, jolloin niitä kulkeutuu vesis-
töihin vain vähän. Tämä aiheuttaa myös pH-ar-
vojen sekä bikarbonaattipitoisuuksien (kuva 11)
kasvun. Eräissä Itä-Suomen näytteenottopisteissä
kaliumpermanganaattilukua esittävät arvot ovat
suuremmat vuonna 1995 kuin vuonna 1990.

Kaliumpermanganaattiluvun muutokset eri
näytteenottokertojen välillä on esitetty alumii-
nipitoisuuksien ja pH-arvojen muutoskarttojen
yhteydessä (luku 3.11.). Väriluvun alueellista
jakautumaa ei esitetä tässä yhteydessä, koska
se on lähes samanlainen KMnO

4
-lukuja esittä-

vän kartan kanssa.

3.4. Bikarbonaatti (HCO3
-)

Bikarbonaattipitoisuuksien mediaaniarvo on
huomattavasti suurempi vuoden 1995 näytteis-
sä (19,5 mg/l) kuin vuonna 1990 (12,8 mg/l)
(taulukko 2). Vuonna 2000 mitatut HCO

3
--pi-

toisuudet (mediaani 13,0 mg/l) ovat lähellä vuo-
den 1990 arvoja. Verrattain suuri ero bikarbo-
naattipitoisuuksissa vuoden 2000 ja vuoden
1995 näytteiden kesken voi johtua siitä, että bi-
karbonaatin määritys tehtiin hieman eri tavoin
eri vuosina (luku 2.3.).

Bikarbonaatin alueelliset anomaliakuviot ovat
hyvin samanlaiset eri vuosina (kuva 11), ja ne
muistuttavat vastaavia pH:n jakautumia (vrt.

kuva 5). Suurimmat HCO
3

--pitoisuudet sijoittu-
vat Etelä- ja Lounais-Suomeen, Pohjanmaan
rannikkoalueille, Peräpohjolaan sekä Lappiin.
Keski-Suomen granitoidi ja Kainuun arkeeiset
granitoidit esiintyvät alhaisen puskurikyvyn alu-
eina, joilla sekä HCO

3
--pitoisuudet että pH-ar-

vot ovat alhaiset.
Suurimmat muutokset HCO

3
--pitoisuuksissa

vuosien 1990 ja 1995 välillä sijoittuvat Pohjan-
maalle sekä Kemin alueille. Lapissa muutosta
ei juurikaan ole tapahtunut, vaan mm. luode-
kaakkosuuntainen anomaliajakso on pysynyt
lähes samanlaisena. Edellä mainittu anomalia si-

Kuva 8. Purovesien KMnO
4
-luvut (kemiallinen hapenkulutus) vuosina 1990 ja 1995 otetuissa näytteissä.

Figure 8. KMnO
4
 values (the chemical oxygen consumption) in stream water collected in 1990 and 1995.
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Kuva 9. Savikoiden osuus pinta-alasta. Savikot on merkitty
mustalla.
Figure 9. The regional distribution of clay and silt deposits
(black colour).

Kuva 10. Soiden osuus pinta-alasta. Musta väri osoittaa yli metrin
paksuiset turvekerrostumat.
Figure 10. Regional distribution of peat deposits (thickness > 1 m).

Kuva 11. Purovesien bikarbonaattipitoisuudet (HCO
3

-) vuosina 1990, 1995 ja 2000 otetuissa näytteissä.
Figure 11. Bicarbonate (HCO

3
- ) concentrations in stream water collected in 1990, 1995, and 2000.
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Sulfaattipitoisuuksien mediaaniarvot ovat
vuonna 1990 kootuissa purovesinäytteissä 3,50
mg/l, vuoden 1995 näytteissä 3,34 mg/l ja vuo-
den 2000 näytteissä 3,28 mg/l (taulukko 2).
Luvut osoittavat, että pitoisuudet ovat hieman
laskeneet 10 vuoden aikana. Tämä saattaa joh-
tua happamoittavan rikkilaskeuman vähenemi-
sestä (Leinonen, 1999).

Purovesien suurimmat sulfaattipitoisuudet si-
joittuvat Etelä- ja Lounais-Suomeen sekä Poh-
janmaan rannikkoalueille (kuva 12). Korkeat pi-
toisuudet Pohjanmaalla johtuvat sulfidipitoisis-
ta merellisistä sedimenteistä, jotka hapettues-
saan tuottavat sulfaatteja purovesiin (kts. pH,
luku 3.1.2.). Aerosoleina kulkeutuneen meri-
veden sulfaatin vaikutus on ilmeinen etenkin
aivan rannikolta otetuissa purovesinäytteissä,
mikä näkyy myös kloridi- ja natriumpitoisuuk-
sien alueellisissa jakautumakuvioissa (vrt. ku-
vat 13 ja 20).

Sulfidipitoinen kallioperä heijastuu selvästi
myös Tohmajärven, Ilomantsin ja Outokummun
alueilla, joissa pitoisuutta nostavat runsaina
esiintyvät mustaliuskeet ja serpentiniitit. Myös

Outokummun Luikonlahden ja Hammaslahden
kuparimineralisaatiot sijoittuvat alueille, joissa
sulfaattipitoisuudet ovat kohonneet. Yksittäis-
ten mineralisaatioiden vaikutus anomaliakuvaan
ei kuitenkaan ole merkittävä, elleivät ne satu juu-
ri sille valuma-alueelle, josta näyte on otettu.
Lapissa sulfaattipitoisuudet ovat kohonneet mm.
Keski-Lapin vihreäkivialueella kuten myös gra-
nuliittivyöhykkeessä.

Purovesien sulfaattipitoisuuksien anomaliaku-
vion muodosta voi päätellä, että pitoisuudet vä-
henevät etelästä pohjoiseen (kuva 12). Saman-
tapainen sulfaattipitoisuuksien alueellinen jakau-
tuminen on todettu myös sadevesinäytteissä
vuosina 1982–1991 (Järvinen 1986) sekä poh-
javesissä (Lahermo ym. 1990, Tarvainen ym.
2001, Lahermo ym. 2002). Näin ollen suu-
rimmat rikkipäästöt sijaitsevat Etelä-Suomessa
sekä mahdollisesti Suomen rajojen ulkopuolella
Baltiassa ja Keski-Euroopassa. Yhtenä syynä
Kaakkois- ja Etelä-Suomen kohonneisiin sul-
faattipitoisuuksiin voidaan pitää Koillis-Eestin
ja Pietarin seudun palavakivi- ja sementtiteol-
lisuutta.

jaitsee Keski-Lapin graniittimassiivin ja sen poh-
joispuolella olevan mm. vihreäkivistä muodos-
tuneen liuskejakson kontaktivyöhykkeessä sekä

itse liuskejaksolla. Lounais-Suomessa bikarbo-
naattipitoisuudet ovat selvästi suuremmat vuo-
sina 1990 ja 1995 kuin vuonna 2000.

Kuva 12. Purovesien sulfaattipitoisuudet (SO
4

2-
 
) vuosina 1990, 1995 ja 2000 otetuissa näytteissä.

Figure 12. Sulphate (SO
4

2- ) concentrations in stream water collected in 1990, 1995, and 2000.

3.5. Sulfaatti (SO4
2-)
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Kuva 13. Purovesien kloridipitoisuudet (Cl-) vuosina 1990, 1995 ja 2000 otetuissa näytteissä.
Figure 13. Chloride (Cl-) concentrations in stream water collected in 1990, 1995, and 2000.

3.6. Kloridi (Cl-) ja fluoridi (F-)

Purovesien kloridipitoisuudet ovat tasaisesti
kasvaneet vuodesta 1990 vuoteen 2000 (tauluk-
ko 2). Vuonna 1990 kerätyissä näytteissä me-
diaanipitoisuus oli 1,60 mg/l, vuonna 1995 pi-
toisuus oli 1,67 mg/l ja vuoden 2000 näytteissä
1,87 mg/l. Kloridipitoisuuksien muutosprosentti
on vuosien 1990 ja 2000 välillä 17 % (taulukko
3). Kloridipitoisuuksien kasvu saattaa heijastaa
teiden suolauksen lisääntymistä.

Kloridipitoisuuksien alueellinen jakautumi-
nen on samanlainen kuin sulfaattipitoisuuksien

ja osittain myös nitraattipitoisuuksien (kuva 13).
Suurimmat pitoisuudet sijoittuvat Pohjanmaan
rannikkoalueille sekä Etelä- ja Lounais-Suo-
meen. Näillä alueilla Cl--, SO

4
2-- ja NO

3
--pitoi-

suudet kuvastavat vanhoja merellisiä sediment-
tejä (mm. sulfidipitoisia savia), mutta myös kar-
jatalouden ja maanviljelyksen aiheuttamaa li-
kaantumista.

Aivan meren läheisyydestä otettujen purove-
sinäytteiden suuret kloridipitoisuudet johtuvat
merestä haihtuvista aerosoleista. Myös kivihii-

Kuva 14. Purovesien fluoridipitoisuudet (F-) vuosina 1990, 1995 ja 2000 otetuissa näytteissä.
Figure 14. Fluoride (F-) concentrations in stream water collected in 1990, 1995, and 2000.
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len ja öljyn poltossa sekä monissa teknokemi-
allisissa prosesseissa vapautuu ilmaan kloride-
ja. Kloridipitoisuudet ovat selvästi alhaisemmat
Kainuun, Lapin ja Itä-Suomen arkeeisilla kivi-
lajialueilla kuin Keski- ja Etelä-Suomen prote-
rotsooisilla alueilla.

Fluoridipitoisuuksien mediaaniarvot (0,08 µg/
l) ovat pysyneet muuttumattomina vuosien 1990
ja 1995 välillä, kun taas välillä 1995 ja 2000 pi-
toisuudet ovat laskeneet arvosta 0,08 mg/l arvoon
0,06 mg/l (taulukko 2). Lähes samansuuruiset
mediaaniarvot eri vuosina johtuvat fluorin geo-

geenisesta luonteesta, jolloin se kuvastaa suures-
sa määrin paikallista kallio- ja maaperää eikä ih-
misen toiminnasta johtuvaa saastumista.

Kloridipitoisuuksien tavoin eri vuosina otet-
tujen purovesien fluoridipitoisuuksien alueelli-
set jakautumat ovat hyvin samanlaiset. Suurim-
mat purovesien fluoridipitoisuudet sijoittuvat
Viipurin ja Vehmaan rapakivialueille sekä myös
Länsi-Suomen savikkoalueille (kuva 14). Ku-
ten kloridipitoisuudet myös fluoridipitoisuudet
ovat selvästi suuremmat proterotsooisilla kuin
arkeeisilla kivilajialueilla.

3.7. Nitraatti (NO3
-)

Nitraattipitoisuuksien tilastollisia lukuja ei
esitetä vuosina 1990 ja 2000 otetuille näytteil-
le, koska lähes puolet pitoisuuksista on alle sil-
loisten määritysrajojen (taulukko 1). Kuitenkin
nitraattipitoisuuksien alueelliset jakautumat eri
vuosille on esitetty kuvassa 15.

Lahermon ym. (1996) mukaan vuonna 1990
purovesien nitraattipitoisuuksien mediaaniarvo
oli 0,50 mg/l, ja tämä arvo perustuu laajempaan
aineistoon (1 158 näytettä). Vuonna 1995 otet-
tujen näytteiden nitraattipitoisuuksien mediaa-
niarvo oli 0,19 mg/l. Pitoisuuksien voimakas
lasku vuodesta 1990 vuoteen 1995 saattaa joh-
tua tiukentuneista karjatalouden, turkistarhauk-
sen, asutusjätteiden ja jätevesipuhdistamojen
päästönormeista. Myös katalysaattorien lisään-
tyminen autoissa 1990-luvulla voi olla osasyy-
nä purovesien alentuneisiin nitraattipitoisuuk-
siin.

Nitraattipitoisuuksien alueelliset anomaliaku-
viot ovat hyvin samanlaiset eri vuosina. Suu-
rimmat pitoisuudet sijoittuvat Uudellemaalle,
Pohjanmaalle ja Lounais-Suomeen ja ovat to-
dennäköisesti seurausta valuma-alueella tapah-
tuneesta likaantumisesta (kuva 15). Etenkin kar-
jatalous on merkittävä typen lähde. Karjatalous
onkin voimakasta Lounais-Suomessa, jossa on
paljon sikaloita ja kanaloita muuhun maahan
verrattuna. Lisäksi Uusimaa ja osa Pohjanmaa-
ta ovat tärkeitä maidontuotantoalueita. Myös vil-
jelysten lannoittamiseen käytetyt typpilannoit-
teet ovat merkittävä typen lähde. Keski- ja Itä-
Suomessa esiintyy ”pistemäisiä” kohonneita nit-
raattipitoisuuksia. Pohjois-Suomessa nitraattipi-
toisuudet ovat alhaiset, koska valuma-alueet
ovat pääasiassa metsää ja suota ja asutusta on
vähän.

Kuva 15. Purovesien nitraattipitoisuudet (NO
3

-) vuosina 1990, 1995 ja 2000 otetuissa näytteissä.
Figure 15. Nitrate (NO

3
-) concentrations in stream water collected in 1990, 1995, and 2000.
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Kuva 16. Purovesien kalsiumpitoisuudet (Ca) vuosina 1990, 1995 ja 2000 otetuissa näytteissä.
Figure 16. Calcium concentrations (Ca) in stream water collected in 1990, 1995, and 2000.

3.8. Kalsium (Ca), magnesium (Mg), strontium (Sr) ja barium (Ba)

Purovesien kalsiumpitoisuuksien mediaani-
arvot ovat hyvin lähellä toisiaan vuosina 1990
(4,24 mg/l) ja 2000 (4,29 mg/l) otetuissa näyt-
teissä. Sen sijaan vuonna 1995 pitoisuudet ovat
korkeammat (4,94 mg/l). Samansuuntaisesti
käyttäytyvät myös magnesium- ja strontium-
pitoisuudet. Niiden mediaanipitoisuudet ovat
suuremmat vuonna 1995 kuin vuosina 1990 ja
2000. Sen sijaan bariumpitoisuudet ovat alhai-
semmat vuonna 1995 kerätyissä näytteissä
(9,06 mg/l) kuin vuosina 1990 (9,98 mg/l) ja

2000 (9,81 mg/l) otetuissa näytteissä (tauluk-
ko 2).

Kalsium, magnesium, strontium ja barium ovat
kemialliselta luonteeltaan toistensa kaltaisia, ja
niiden alueelliset anomaliajakautumat ovat mel-
ko samanlaiset (kuvat 16, 17, 18 ja 19). Etenkin
kalsium ja magnesium esiintyvät runsaina puro-
vesissä, ja niillä on kiinteä vuorovaikutussuhde
bikarbonaattiin. Tämä näkyy maa-alkalimetalli-
en, sähkönjohtavuuden sekä bikarbonaatin alu-
eellisten jakautumien samankaltaisuutena.

Kuva 17. Purovesien magnesiumpitoisuudet (Mg)vuosina 1990, 1995 ja 2000 otetuissa näytteissä.
Figure 17. Magnesium concentrations (Mg) in stream water collected in 1990, 1995, and 2000.
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Suurimmat Ca-, Mg-, Sr- ja Ba-pitoisuudet si-
joittuvat runsaasti savikoita (sekä peltoviljelyksiä)
käsittäville alueille Lounais-Suomeen ja Pohjan-
maalle (vrt. kuva 9). Peltojen kalkitus lieneekin
osasyynä purovesien kohonneisiin kalsium- ja
magnesiumpitoisuuksiin. Myös Oulun ja Kemin
alueilla esiintyy kohonneita kalsium- ja barium-
pitoisuuksia (kuvat 16 ja 19). Osittain Etelä- ja
Lounais-Suomen rannikkoalueen maa-alkalimetal-
lien kohonneisiin pitoisuuksiin voi vaikuttaa Koil-
lis-Eestin ja Pietarin seudun palavakivi- ja sement-
titeollisuuden päästöt, mikä näkyy myös sulfaatti-
pitoisuuksien alueellisessa jakautumassa.

Kalsium- ja magnesium-kartoilla (kuvat 16 ja
17) näkyvä Keski-Lapin poikki ulottuva luode-
kaakkosuuntainen anomalia tulee esiin myös
sähkönjohtavuuksien ja bikarbonaattipitoi-
suuksien kohonneina pitoisuuksina. Raahen ja
Laatokan välinen sulfidimalmivyöhyke, tai vyö-
hykkeen hienoainesmoreenin koostumus, hei-
jastuu voimakkaimmin bariumpitoisuuksissa
(kuva 19). Lapissa maa-alkalimetallien muodos-
tamat anomaliat kuvastavat alueen emäksisiä ki-
vilajeja sekä mahdollisesti rapakallioiden esiin-
tymistä.

Kuva 18. Purovesien strontiumpitoisuudet (Sr) vuosina 1990, 1995 ja 2000 otetuissa näytteissä.
Figure 18. Strontium concentrations (Sr) in stream water collected in 1990, 1995, and 2000.

Kuva 19. Purovesien bariumpitoisuudet (Ba) vuosina 1990, 1995 ja 2000 otetuissa näytteissä.
Figure 19. Barium concentrations (Ba) in stream water collected in 1990, 1995, and 2000.



23

Geologian tutkimuskeskus, Tutkimusraportti — Geological Survey of Finland, Report of Investigation 159, 2004

              Alueellisessa geokemiallisessa purovesikartoituksessa todettujen fysikaalisten...

Kuva 20. Purovesien natriumpitoisuudet (Na) vuosina 1990, 1995 ja 2000 otetuissa näytteissä.
Figure 20. Sodium concentrations (Na) in stream water collected in 1990, 1995, and 2000.

3.9. Natrium (Na), kalium (K) ja rubidium (Rb)

Purovesien natriumpitoisuudet ovat muuttu-
neet vain vähän eri seurantajaksojen välillä (tau-
lukko 2). Vuonna 1990 otettujen näytteiden
natriumpitoisuuksien mediaani oli 2,21 mg/l,
vuonna 1995 mediaaniarvo oli 2,52 mg/l, ja
vuonna 2000 kerättyjen näytteiden mediaani-
pitoisuus on 2,09 mg/l.

Suurimmat natriumpitoisuudet sijoittuvat ai-
van Etelä-Suomen rannikolle sekä rannikko-
vyöhykkeeseen Raahen ja Oulun välille (kuva
20). Pohjanmaan rannikkoalueen anomalia joh-
tuu vanhojen savisedimenttien sisältämistä nat-
riumsuoloista sekä myös ilmateitse kulkeutu-
neesta meriveden natriumista (aerosolit). Kes-
kimääräistä suuremmat pitoisuudet ovat myös
sellaisilla valuma-alueilla, joilla on suuri asu-
tustiheys, kuten Etelä- ja Lounais-Suomessa,
jossa ne kuvastavat likaantumista. Natrium-
pitoisuuksien alueelliset jakautumat muistutta-
vatkin suuresti vastaavia sähkönjohtavuuden,
kloridipitoisuuksien sekä nitraattipitoisuuksien
alueellisia jakautumia.

Vuonna 1990 otettujen purovesinäytteiden
kaliumpitoisuuksien mediaani oli 0,73 mg/l,
vuonna 1995 0,79 mg/l, ja vuonna 2000 me-
diaani oli 0,69 mg/l (taulukko 2).

Purovesien kaliumpitoisuuksien alueelliset
jakautumat ovat hyvin samanlaiset eri vuosina
(kuva 21). Suurimmat pitoisuudet sijoittuvat
Etelä- ja Lounais-Suomen sekä Pohjanmaan sa-
vikkoalueille. Tämä on luonnollista, koska ka-
lium on yksi tärkeimmistä savi- ja kiillemine-
raaleja muodostavista alkuaineista. Savikoiden
lisäksi kohonneet kaliumpitoisuudet sijoittuvat
hienoainespitoisia moreeneja sisältäville valu-
ma-alueille mm. Raahe-Laatokka linjalle sekä
laajoille alueille Lappiin. Lapin lievästi kohon-
neet kaliumpitoisuudet saattavat johtua saves-
pitoisen rapakallion yleisyydestä. Keski-Suo-
men granitoidi, arkeeiset granitoidit Itä-Suomes-
sa ja Kainuussa sekä Pohjois-Lapin piihappo-
rikkaat kivilajit (granuliitti, graniitti) ovat sel-
laisia alueita, joissa purovesien kaliumpitoisuu-
det ovat alhaiset.

Purovesien rubidiumpitoisuudet ovat laske-
neet arvosta 1,47 µg/l arvoon 1,35 µg/l vuosien
1995 ja 2000 välillä. Vuosina 1995 ja 2000 otet-
tujen rubidiumpitoisuuksien alueelliset ano-
maliakuviot ovat hyvin samanlaiset ja muistut-
tavat vastaavia kaliumpitoisuuksien jakautumia
(kuva 22). Rubidiumia ei analysoitu vuoden
1990 näytteistä.
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Kuva 21. Purovesien kaliumpitoisuudet (K) vuosina 1990, 1995 ja 2000 otetuissa näytteissä.
Figure 21. Potassium concentrations (K) in stream water collected in 1990, 1995, and 2000.

Kuva 22. Purovesien rubidiumpitoisuudet (Rb) vuosina 1995 ja 2000 otetuissa näytteissä.
Figure 22. Rubidium concentrations (Rb) in stream water collected in 1995 and 2000.
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Kuva 23. Purovesien rautapitoisuudet (Fe) vuosina 1990, 1995 ja 2000 otetuissa näytteissä.
Figure 23. Iron concentrations (Fe) in stream water collected in 1990, 1995, and 2000.

3.10. Rauta (Fe) ja mangaani (Mn)

Purovesien rauta- ja mangaanipitoisuudet
ovat tasaisesti kasvaneet vuodesta 1990 vuoteen
2000 (taulukko 2). Tällä välillä mediaanipitoi-
suuksien muutosprosentti on raudalla 37 % ja
mangaanilla 21 % (taulukko 3). Vuonna 1990
raudan ja mangaanin mediaanipitoisuudet oli-
vat 0,67 mg/l ja 30,2 µg/l, ja vuonna 1995 ne
olivat 0,75 mg/l ja 30,6 µg/l. Vuonna 2000 rau-
dan ja mangaanin pitoisuudet olivat 0,92 mg/l
ja 36,6 µg/l.

Purovesien rautapitoisuuksien alueelliset ja-
kautumat ovat hyvin samankaltaiset eri vuosi-
en tuloksista piirretyissä kartoissa (kuva 23).
Suurimmat rautapitoisuudet sijoittuvat Vaasan
ja Kemin väliselle alueelle, ja käsittää n. 100
km:n levyisen rannikkovyöhykkeen. Täällä sul-
fidisavien pitoisuuksia nostava vaikutus on il-
meinen (Åström 2001, Sundström ym. 2002).
Mustaliuskeiden rautapitoisuuksien on tulkittu
aiheuttavan laajan rauta-anomalian, joka ulot-
tuu Karjalasta (Tohmajärvi) Joensuun ja Kolin
kautta Sotkamoon. Raahen ja Laatokan välinen
sulfidimalmivyöhyke erottuu myös kohonnei-
na rautapitoisuuksina. Sellaisilla valuma-alueil-
la, joiden maaperä koostuu etupäässä hiekka-

valtaisesta moreenista ja lajittuneesta aineksesta,
purovesien rauta ja mangaani hapettuvat tehok-
kaasti. Tällöin ne saostuvat ja pitoisuudet ve-
dessä ovat pienet. Toisaalta purovesissä on suu-
ria rauta- ja mangaanipitoisuuksia erityisesti sel-
laisilla valuma-alueilla, joilla on hienorakeisia
siltti- ja savikerrostumia.

Rauta ja mangaani ovat geokemialliselta luon-
teeltaan hyvin samankaltaisia. Niiden käyttäy-
tymistä eksogeenisissa prosesseissa kontrolloi-
vat hapetus-pelkistysolosuhteet ja pH. Etenkin
mangaani on riippuvainen veden ja sedimentin
hapetus-pelkistysolosuhteista. Tästä syystä man-
gaanin alueellinen anomaliajakauma on hajanai-
nen ja kuvastaa enemmän paikallisia saostumi-
seen ja liukenemiseen liittyviä olosuhteita kuin
kallioperän tai maaperän mineraalikoostumus-
ta (kuva 24). Mangaanin liukoisuus kasvaa pel-
kistävissä olosuhteissa. Rauta ja mangaani ad-
sorpoituvat tehokkaasti humukseen (Hem 1977),
ja siksi etenkin rautapitoisuuksien alueellinen
jakautuminen muistuttaa suuresti suoalueiden
jakautumatiheyttä (vrt. kuva 10). Raudalla on
myös selvä alueellinen positiivinen korrelaatio
pH-arvojen kanssa (vrt. kuva 5).
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3.11. Alumiini (Al)

Tutkituista alkuaineista alumiinilla oli suurim-
mat suhteelliset pitoisuusmuutokset eri näyt-
teenottokertojen välillä (taulukko 2). Vuonna
1990 alumiinipitoisuuksien mediaaniarvo oli
90,6 µg/l, kun vuonna 1995 vastaava lukuarvo
oli laskenut arvoon 74,7 µg/l; muutos oli -18 %
(taulukko 3). Syyt korkeisiin alumiinipitoisuuk-
siin vuonna 1990 ovat alhainen pH sekä suuri
orgaanisen aineksen määrä. Nämä vaikuttavat
samansuuntaisesti puroveden alumiinipitoi-
suuksia lisäten.

Vuonna 2000 purovesien alumiinipitoisuudet
ovat huomattavasti suuremmat (136 µg/l) kuin
aikaisempina vuosina; muutosprosentti on vuo-
teen 1995 verrattuna 82 %.Yhtenä syynä tähän
saattaa olla orgaanisen aineksen määrän kasvu.
Orgaanisen aineksen määrää indikoivia muut-
tujia (KMnO

4
-luku, väriluku) ei kuitenkaan mää-

ritetty vuoden 2000 näytteistä. Kohonneet alu-
miinipitoisuudet vuonna 2000 voivat johtua
myös kuivasta näytteenottokaudesta (kts. luku
4.), ja siksi aluminiumsilikaatteja sisältävän
pölyn osuus anomalian muodostumisessa voi
olla merkittävä.

Vuonna 1990 suurimmat purovesien alumii-
nipitoisuudet sijoittuvat Pohjanmaalle ja Keski-
Suomeen (kuva 25). Etenkin Vaasan, Seinäjo-
en ja Kokkolan alueilla sulfidipitoiset savet ovat
yleisiä, mistä on seurauksena maaperän sekä pin-
tavesien alhaiset pH-arvot. Vaasan lähistöltä ote-

tussa näytteessä, jonka pH oli 4,24, alumiinipi-
toisuus oli 2 900 µg/l ja sinkkipitoisuus 1 170
µg/l. Sundströmin ym. (2002) mukaan alunamai-
den läpi virtaavissa puroissa Keski-Pohjanmaalla
alumiinin rikastuminen voi olla 427-kertaista
verrattuna Lahermon ym. (1996) esittämään me-
diaaniarvoon (95 µg/l). Vuonna 1995 alumiini-
pitoisuudet ovat laskeneet etenkin niillä alueil-
la, joilla pH on kasvanut (kuva 27).

Vuoden 2000 näytteenotossa purovesien alu-
miinipitoisuudet ovat nousseet voimakkaasti
koko eteläisessä Suomessa, ja varsinkin Keski-
ja Lounais-Suomeen on muodostunut voimakas
anomalia. Vertailu Barents Ecogeochemistry-
projektin aineistoon osoittaa, että lähes koko ete-
läisen Suomen peittävä anomalia on osa laajem-
paa alumiinianomaliaa, joka käsittää Pietarin
sekä Äänisen ympäristöt. Kohonneita alumiini-
pitoisuuksia esiintyy myös Kainuun arkeeisella
kivilajialueella.

Alumiinipitoisuuksien riippuvuutta pH:sta eri
vuosina tutkittiin hajontakuvioiden avulla (kuva
26). Useimmat pitoisuudet sijoittuvat vuonna
1990 pH-välille 5,8–6,5 sekä vuosina 1995 ja
2000 välille 6,5–7,5. Näyttää siltä, että mitä al-
haisempi on pH-taso, sitä suurempi on alumiini-
pitoisuuksien negatiivinen riippuvuus pH:sta.
Alumiinipitoisuuksien ja pH-arvojen negatiivi-
nen korrelaatio on selkeä vuonna 1990 otetuis-
sa näytteissä, kun taas vuosina 1995 ja 2000

Kuva 24. Purovesien mangaanipitoisuudet (Mn) vuosina 1990, 1995 ja 2000 otetuissa näytteissä.
Figure 24. Manganese concentrations (Mn) in stream water collected in 1990, 1995, and 2000.
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hajontakuvio on hajanaisempi ja korrelaatio on
heikko, etenkin korkeissa alumiinipitoisuuksis-
sa.

Alumiinipitoisuuksien riippuvuutta pH:sta ja
KMnO

4
-luvusta (orgaanisen aineksen määrästä)

tutkittiin myös muutosta esittävien alueellisten
jakautumakuvioiden avulla (kuvat 27 ja 28).
Vuosina 1990–1995 sekä 1995–2000 todettu-
jen alumiinipitoisuuksien mediaanien erotus on
jaettu vertailuvuoden mediaanilla.

Vuosien 1990 ja 1995 välillä, alumiinipitoi-
suuksien, pH-arvojen sekä KMnO

4
-lukujen muu-

tosta esittävät kartat ovat hyvin samanlaiset,
mikä osoittaa alumiinipitoisuuden olevan riip-

Kuva 25. Purovesien alumiinipitoisuudet (Al) vuosina 1990, 1995 ja 2000 otetuissa näytteissä.
Figure 25. Aluminium concentrations (Al) in stream water collected in 1990, 1995, and 2000.

Kuva 26. Purovesien alumiinipitoisuuksien ja pH-arvojen väliset hajontakuviot vuosina 1990, 1995 ja 2000 otetuille näytteille.
Figure 26. Scatter diagrams for aluminium concentrations and pH values in 1990, 1995, and 2000.

puvaisen sekä pH:sta että orgaanisen aineksen
määrästä (kuva 27). Suurimmat muutokset si-
joittuvat alueille, joilla vuonna 1990 mitatut alu-
miinipitoisuudet ovat korkeat, pH-arvot alhai-
set sekä KMnO

4
-kulutuksen arvot suuret. Näitä

alueita ovat Pohjanmaa, Keski-Suomen grani-
toidialue sekä Itä-Suomen graniittigneissialue.
Sen sijaan vuosina 1995 ja 2000 otettujen pu-
rovesinäytteiden alumiinipitoisuuksien muutok-
set eivät näyttäisi olevan yhtä voimakkaasti riip-
puvaiset pH-arvoista kuin vuosina 1990 ja 1995
(kuva 28). Osaltaan tämä johtuu siitä, että pH:n
muutos on pieni vuosien 1995 ja 2000 välillä.
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Kuva 27. Vuosina 1990 ja 1995 otettujen purovesinäytteiden alumiinipitoisuuksien, pH-arvojen sekä KMnO
4
-lukujen mediaanien

erotukset jaettuina vastaavilla vuoden 1990 mediaaniarvoilla. Tummat umpinaiset symbolit osoittavat pitoisuuksien kasvua ja avoimet
symbolit pitoisuuksien laskua.
Figure 27. Differences in the median concentrations of aluminium concentrations, pH values, and KMnO

4
 numbers in 1990 and 1995

divided by the corresponding median values in 1990. Dark symbols indicate increased concentrations and open symbols indicate
decreased concentrations.

Kuva 28. Vuosina 1995 ja 2000 otettujen purovesinäytteiden alumiinipitoisuuksien ja pH-arvojen mediaanien erotukset jaettuna
vastaavilla vuoden 1995 mediaaniarvoilla. Tummat umpinaiset symbolit osoittavat pitoisuuksien kasvua ja avoimet symbolit pitoisuuk-
sien laskua.
Figure 28. Differences in the median concentrations of aluminium concentrations and pH values in 1995 and 2000 divided by the
corresponding median values in 1995. Dark symbols indicate increased concentrations and open symbols indicate decreased concen-
trations.
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3.12. Sinkki (Zn), nikkeli (Ni), kupari (Cu), kromi (Cr), lyijy (Pb) ja arseeni (As)

gaani- ja kadmiumpitoisuudet ovat huomattavan
suuret sulfidisavissa.

Myös Outokummun alueen ja Kainuun lius-
kejaksossa sijaitsevat mustaliuskevyöhykkeet
erottuvat kohonneina sinkkipitoisuuksina. Kok-
kolan sinkkitehtaan ympäristössä korkeita sink-
kipitoisuuksia esiintyy etenkin vuosina 1995 ja
2000 otetuissa näytteissä (kuva 29). Alue tulee
näkyviin kohonneina pitoisuuksina myös sam-
malnäytteissä, mikä viittaa myös ilmateitse ta-
pahtuneeseen saastumiseen (Barents Ecogeoc-
hemistry-projektin alustavat tulokset).

Sinkkipitoisuuksien tavoin myös nikkelipitoi-
suudet ovat suurimmat vuonna 2000 otetuissa
näytteissä (0,70 µg/l, taulukko 2). Muutos vuo-
teen 1995 nähden on 71 % (taulukko 3). Syytä
korkeisiin nikkelipitoisuuksiin vuonna 2000
otetuissa näytteissä ei tiedetä. Yhtenä syynä tä-
hän voi olla kuiva kesä ja minerogeenisen pö-
lyn suurempi määrä kuin aikaisempina vuosi-
na, mikä todettiin myös alumiinipitoisuuksien
kohdalla. Vuonna 1990 otetuissa näytteissä nik-
kelipitoisuuksien mediaaniarvo oli 0,51 µg/l.

Korkeita nikkelipitoisuuksia on mm. Vaasan
itäpuolella, Porin ja Kylmäkosken välillä, Ou-
lun läheisyydessä, Karjalassa sekä Etelä- ja Lou-
nais-Suomessa (kuva 30). Sinkin ohella myös
nikkeli on voimakkaasti rikastunut sulfidipitoi-
siin saviin, joita esiintyy etenkin Vaasan ja Kok-
kolan välillä, mutta myös muualla Pohjanmaan
rannikkoalueella. Etenkin Vaasan ja Seinäjoen
välisellä alueella myös mustaliuskeet voivat olla

Kuva 29. Purovesien sinkkipitoisuudet (Zn) vuosina 1990,1995 ja 2000 otetuissa näytteissä.
Figure 29. Zinc concentrations (Zn) in stream water collected in 1990, 1995, and 2000.

Purovesinäytteiden sinkkipitoisuudet olivat huo-
mattavasti suuremmat vuonna 1990 otetuissa näyt-
teissä (3,36 µg/l) kuin vuonna 1995 ( 2,05 µg/l);
muutos on -39 % (taulukot 2 ja 3). Syy korkeisiin
sinkkipitoisuuksiin vuonna 1990 on alhainen pH,
mikä lisää sinkin liukoisuutta. Myös orgaanisen
aineksen määrä (KMnO

4
-luku) on suurempi vuon-

na 1990 otetuissa näytteissä kuin vuonna 1995.
Vuonna 2000 kerätyissä näytteissä sinkkipi-

toisuuksien mediaaniarvo on 3,13 µg/l, ja muu-
tosprosentti vuoteen 1995 nähden on 53 %.
Vuosien 1995 ja 2000 välillä pH:n muutos on
pieni, eikä se näin ollen selitä voimakkaasti ko-
honneita sinkkipitoisuuksia. Alhainen sinkkipi-
toisuuksien taso vuonna 1995 kerätyissä näyt-
teissä voidaan havaita myös alueellisia jakau-
tumia esittävässä kuvassa (kuva 29).

Suurimmat purovesien sinkkipitoisuudet sijoit-
tuvat Pohjanmaalle Vaasan itäpuolelle, mutta lie-
västi kohonneita pitoisuuksia esiintyy lähes tasai-
sesti Keski- ja Etelä-Suomessa (kuva 29). Pohjan-
maalla pitoisuuksia nostavat sulfidisavet sekä
myös mustaliuskeet, joita esiintyy etenkin Vaa-
san itäpuolella Suurin sinkkipitoisuus (1 170 µg/
l), todettiinkin Vaasan lähistöltä otetussa näyttees-
sä, jonka pH oli hyvin alhainen (4,24). Myös näyt-
teen alumiinipitoisuus oli huomattavan suuri (2
900 µg/l). Åström (2001) on todennut, että aluna-
maiden läpi virtaaviin purovesiin ovat rikastuneet
ennen kaikkea koboltti, nikkeli, sinkki ja kupari.
Sundströmin ym. (2002) mukaan, edellä mainit-
tujen alkuaineiden lisäksi, myös alumiini-, man-
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syynä purovesien kohonneisiin nikkelipitoi-
suuksiin. Karjalaisessa liuskejaksossa serpen-
tiniittien ja mustaliuskeiden osuus kallioperästä
on suuri, mikä näkyy kohonneina purovesien
nikkelipitoisuuksina.

Purovesien kohonneet nikkelipitoisuudet Ete-
lä-Pohjanmaan rannikkoalueella voivat sulfi-
disavien lisäksi johtua myös emäksisistä syvä-
kivilajeista ja niihin liittyvistä nikkeliminerali-
saatioista (mm. Petolahden ja Oravaisen nikke-
limineralisaatiot). Porin–Kylmäkosken välinen
nikkelianomalia kuvastaa nikkelipitoista malmi-
vyöhykettä, johon kuuluu useita nikkeli- ja ku-
parimineralisaatioita, mm. Vammalan Stormin
nikkeli-kupariesiintymä. Lapissa nikkelipitoi-
suudet ovat alhaiset vuosina 1990 ja 1995 ote-
tuissa näytteissä, kun taas vuoden 2000 näyt-
teenotossa Etelä-Lappiin on muodostunut nik-
kelianomalia emäksisiä vulkaniitteja käsittävän
liuskejakson kaakkoisosaan.

Purovesien kuparipitoisuuksien mediaaniar-
vot ovat lähellä toisiaan eri vuosina otetuissa
näytteissä (taulukko 2). Vuonna 1990 kuparin
mediaaniarvo oli 0,65 µg/l, vuonna 1995 medi-
aani oli 0,53 µg/l sekä vuonna 2000 0,61 µg/l.
Vaikka keskimääräiset kuparipitoisuudet ovat
alhaisemmat vuonna 2000 kuin vuonna 1990,
niin alueellisen jakautumakuvan perusteella
näyttää siltä, että etenkin Lounais-Suomessa
kuparipitoisuudet ovat nousseet tällä aikavälil-
lä (kuva 31).

Purovesinäytteiden kuparipitoisuudet ovat
korkeat Vaasan ympäristössä, Lounais- ja Ete-

lä-Suomessa sekä Karjalassa. Etenkin vuonna
2000 otettujen näytteiden kuparipitoisuudet ovat
korkeat Porin, Harjavallan ja Kylmäkosken vä-
lillä. Lisäksi korkeita kuparipitoisuuksia tava-
taan Uudellamaalla sekä karjalaisessa liuskejak-
sossa, johon sijoittuu mm. Outokummun, Lui-
konlahden ja Hammaslahden kupariminerali-
saatiot. Mustaliuskeiden määrä on huomattavan
suuri koko liuskejaksossa, mikä on osasyynä
purovesien kohonneisiin kuparipitoisuuksiin.

Muutokset purovesien kromipitoisuuksissa
ovat samansuuntaiset kuin sinkillä, nikkelillä ja
kuparilla (taulukko 2). Vuonna 1990 kromin
mediaanipitoisuus oli 0,49 µg/l, mikä on enem-
män kuin vuonna 1995 (0,44 µg/l) mutta vä-
hemmän kuin vuonna 2000 (0,51 µg/l). Muutos
vuosien 1995 ja 2000 välillä on 16 % (taulukko
3). Pitoisuuksien nousu näkyy selvimmin Lou-
nais-Suomessa, mikä todettiin myös sinkki-,
nikkeli- ja kuparipitoisuuksien kohdalla.

Pohjois-Pohjanmaalla on laaja kromianoma-
lia, joka ulottuu Vaasasta Oulun kautta Kemiin.
Vuoden 2000 näytteenotossa myös Lapissa on
useita kohonneita kromipitoisuuksia (kuva 32).
Erityisesti Pohjois-Pohjanmaalla kromipitoi-
suuksien alueellinen jakautuminen muistuttaa
vastaavaa rautapitoisuuksien jakaumaa (vrt.
kuva 23).

Purovesien lyijypitoisuudet ovat laskeneet
huomattavasti vuodesta 1990 (0,24 µg/l ) vuo-
teen 1995 (0,10 µg/l); muutosprosentti on –58 %
(taulukko 3). Osaltaan lasku voi johtua siirty-
misestä lyijyttömän bensiinin käyttöön 1990-

Kuva 30. Purovesien nikkelipitoisuudet (Ni) vuosina 1990, 1995 ja 2000 otetuissa näytteissä.
Figure 30. Nickel concentrations (Ni) in stream water collected in 1990, 1995, and 2000.
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Kuva 32. Purovesien kromipitoisuudet (Cr) vuosina 1990, 1995 ja 2000 otetuissa näytteissä.
Figure 32. Chromium concentrations (Cr) in stream water collected in 1990, 1995, and 2000.

Kuva 31. Purovesien kuparipitoisuudet (Cu) vuosina 1990,1995 ja 2000 otetuissa näytteissä.
Figure 31. Copper concentrations (Cu) in stream water collected in 1990, 1995, and 2000.

luvun alussa. Vuonna 2000 lyijypitoisuuksien
mediaaniarvo oli 0,15 µg/l, mikä osoittaa 50 %:n
kasvua vuoteen 1995 nähden (taulukot 2 ja 3).

Vuonna 1990 kerättyjen näytteiden lyijy-
pitoisuudet ovat huomattavan korkeat Lapissa,
Kemin ympäristössä sekä Kainuussa (kuva 33).
Syytä kohonneisiin lyijypitoisuuksiin ei tiede-
tä. Mahdollisesti näytteet ovat kontaminoituneet
tai kyseessä on analyysivirhe. Vuosina 1995 ja
2000 otettujen lyijypitoisuuksien alueelliset

anomaliakuviot ovat samankaltaiset. Muiden
tutkittujen raskasmetallien tavoin lyijypitoisuu-
det ovat nousseet Lounais-Suomessa vuonna
2000 verrattuna aikaisempiin vuosiin.

Purovesien arseenipitoisuuksien mediaaniar-
vot eivät ole juurikaan muuttuneet vuosien 1990
ja 2000 välillä (taulukko 2). Vuonna 1990 otet-
tujen näytteiden mediaanipitoisuus oli 0,35 µg/
l, vuonna 1995 0,30 µg/l ja vuonna 2000 arvo
oli 0,31 µg/l.
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Arseenipitoisuuksien alueelliset jakautuma-
kuviot poikkeavat muista raskasmetalleista si-
ten, että suurimmat pitoisuudet sijoittuvat Kes-
ki-Pohjanmaalle sekä osittain myös Lounais-
Suomeen (kuva 34). Pohjanmaalla korkeita ar-
seenipitoisuuksia esiintyy mm. sellaisilla alueil-
la, joilla tunnetaan useita pieniä kulta-arsee-
nimineralisaatioita. Tampereen liuskejakso, joka
tulee näkyviin voimakkaana arseenianomaliana

alueellisessa moreenikartoituksessa (Koljonen
1992), erottuu selvästi myös kohonneina puro-
vesien arseenipitoisuuksina. Itä-Suomessa arsee-
nipitoisuudet ovat alhaiset lukuun ottamatta Ilo-
mantsin Pampalon kulta-arseenipitoiseen jak-
soon sijoittuvia anomalioita. Lapissa voidaan
todeta kaksi yksittäistä pitoisuutta, jotka sijoit-
tuvat Pallastunturin kaakkoispuolelle ja Sodan-
kylän alueelle (kuva 34).

Kuva 34. Purovesien arseenipitoisuudet (As) vuosina 1990,1995 ja 2000 otetuissa näytteissä.
Figure 34. Arsenic concentrations (As) in stream water collected in 1990, 1995, and 2000.

Kuva 33. Purovesien lyijypitoisuudet (Pb) vuosina 1990,1995 ja 2000 otetuissa näytteissä.
Figure 33. Lead concentrations (Pb) in stream water collected in 1990, 1995, and 2000.
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Kuva 35. Purovesien uraanipitoisuudet (U) vuosina 1990, 1995 ja 2000 otetuissa näytteissä.
Figure 35. Uranium concentrations (U) in stream water collected in 1990, 1995, and 2000.

3.13. Uraani (U)

Purovesien uraanin mediaanipitoisuudet ovat
likimain samat eri vuosina otetuissa näytteissä.
Vuosina 1990 ja 1995 kerättyjen näytteiden me-
diaanipitoisuus oli 0,07 µg/l ja vuonna 2000
0,08 µg/l (taulukko 2).

Myös uraanin alueelliset jakautumat ovat hy-
vin samanlaiset eri vuosina (kuva 35). Tämä joh-
tuu siitä, että uraani on peräisin kallioperästä ja
siitä syntyneestä maaperästä, ja sitä esiintyy pu-
rovesissä vain alueilla, joissa kallioperän uraa-
nipitoisuudet ovat korkeat. Uraani on hapetta-
vissa olosuhteissa hyvin liikkuva alkuaine, jol-
loin se kulkeutuu vesistöihin helposti. Näin ol-
len se soveltuu hyvin erilaisiin hydrogeologi-
siin kartoituksiin. Järvi- ja purosedimenteissä
uraani on sitoutunut lujasti orgaaniseen ainek-
seen ja on pysyvä orgaanisten sedimenttien pel-
kistävissä olosuhteissa. Hapettavissa olosuhteis-

sa uraani liukenee helposti sedimentistä veteen.
Suurimmat uraanipitoisuudet sijoittuvat Ete-

lä- ja Lounais-Suomen migmatiiteista koostuval-
le kivilajialueelle, etenkin Porvoon, Mäntsälän
ja Helsingin välille (kuva 35). Näillä alueilla tun-
netaan useita pieniä uraanimineralisaatioita. Itä-
Suomessa Kolin alueella on voimakas anoma-
lia, joka kuvastaa kvartsiittijakson uraanipitoi-
suutta. Heikompia anomalioita on Itä-Suomen
granitoidialueella, jossa kohonneet uraanipitoi-
suudet voivat liittyä myöhäisarkeeisiin graniit-
teihin, jotka tulivat esiin voimakkaina uraani-
anomalioina alueellisessa järvisedimenttikartoi-
tuksessa (Tenhola 1988). Myös Lapissa kohon-
neet uraanipitoisuudet sijoittuvat pääosin gra-
niittialueille (mm. Keski-Lapin graniitti) sekä
Soklin karbonatiitti-fosforiittiesiintymän lähei-
syyteen.
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4. YHTEENVETO JA TULOSTEN TARKASTELUA

muutosprosentti tällä aikavälillä oli –18 %. Myös
bikarbonaattipitoisuuksien muutos (52 %) on
sopusoinnussa pH-arvojen muutoksen kanssa.
Mikäli vuonna 1995 todettuja nitraattipitoisuuk-
sia (0,19 mg/l) verrataan vuoden 1990 mediaa-
niarvoon 0,5 mg/l (Lahermo ym. 1996), voidaan
todeta pitoisuuksien laskeneen huomattavasti
vuodesta 1990 vuoteen 1995.

Useimmat alkuainepitoisuudet nousivat vuo-
sien 1995 ja 2000 välillä. Suurin muutos oli alu-
miinilla, jonka mediaanipitoisuus oli noussut
arvosta 74,7 µg/l arvoon 136 µg/l, ja muutos on
82 %. Myös Ni- (muutosprosentti 71 %), Zn-
(53 %), Pb- (50 %), Co- (43 %), Fe- (23 %), Mo-
(19 %), Mn- (20 %), Cr- (16 %), Cu- (15 %), U-
(14 %) ja Cl- (12 %)-pitoisuudet olivat nousseet
huomattavasti tällä aikavälillä. Sen sijaan HCO

3
--

(–33 %), F- (–25 %), Na- (–17 %), Si- (–9,7 %)
ja Rb (–8,2 %)-pitoisuudet sekä sähkönjohta-
vuus- (–10 %) ja pH (–2,4 %)-arvot olivat voi-
makkaammin laskeneet vuodesta 1995 vuoteen
2000.

Suurimmat pitoisuuksien muutokset sijoittui-
vat Lounais-Suomen sekä Pohjanmaan viljel-
lyille savikkoalueille. Syytä alkuainepitoisuuk-
sien nousuun tällä aikavälillä ei voitu osoittaa.
Lievä pH-arvojen lasku vuosien 1995 ja 2000
välillä ei selitä pitoisuusvaihteluita. Yhtenä syy-
nä kohonneisiin pitoisuuksiin vuonna 2000 voi
olla muita vuosia kuivempi näytteenottokausi
vuonna 2000, jolloin minerogeenisen pölyn
vaikutus puroveden koostumukseen saattaa
muodostua merkittäväksi. Ilmatieteen laitokselta
saatujen tietojen mukaan kokonaissademäärät
olivat heinä-syyskuun välisenä aikana vuosina
1990, 1995 ja 2000 vastaavasti 210 mm, 187 mm
ja 172 mm (tutkimusasemat Piikkiö, Laukaa,
Kuhmo, Taivalkoski, Sodankylä). Näin ollen
vuosi 2000 oli hieman muita vuosia kuivempi.

Kokonaisaikavälillä 1990–2000 suurimmat
pitoisuusnousut olivat alumiinilla (50 %), rau-
dalla (37 %), nikkelillä (37 %), molybdeenilla
(27 %), mangaanilla (21 %) ja kloridilla (17 %).
Myös pH-arvot olivat nousseet (16 %) tällä ai-
kavälillä. Sen sijaan lyijy- (–38 %) ja fluoridi-
(–25 %)-pitoisuudet olivat selvästi pienentyneet.

Vaikka purovesien alkuainepitoisuudet vaih-
televat huomattavasti eri vuosina, niin useim-
pien alkuaineiden alueelliset anomaliajakautu-
mat olivat yleensä hyvin samanlaiset. Tämä kos-
kee etenkin alkuaineita (esim. pääalkuaineet),
jotka kuvastavat alueen maaperää ja kallioperää
eivätkä ole riippuvaiset ihmisen toiminnasta.

Purovesien pitoisuusvaihteluiden selvittämi-
seen liittyy monenlaisia ongelmia. Näistä tär-
keimmät ovat eri aikoina ja eri laboratorioissa
tehtyjen analyysien vertailukelpoisuus ja luo-
tettavuus sekä näytteiden varastointiajan ja -ta-
van vaikutus pH-arvoihin ja alkuainepitoisuuk-
siin. Saostumien muodostuminen näytteisiin nii-
tä varastoitaessa on ongelma, jota on pyritty
välttämään hapottamalla näytteet. Näytteenot-
to-olosuhteiden (mm. sateiden määrä, pohjave-
den korkeus) huomioon ottaminen tuloksia tul-
kittaessa on myös vaikeata. Tässä tutkimukses-
sa purovesinäytteet otettiin samalla tavalla ja sa-
moista kohdin joka vuosi ja näytteenotto kes-
kitettiin mahdollisimman lyhyeen aikaväliin
loppukesälle, jolloin virtaama on mahdollisim-
man stabiili (Kuusisto 1992).

Bikarbonaattipitoisuuksien mittaustavassa oli
eroja eri vuosina kuten myös sähkönjohtoky-
vyn ja pH-arvojen mittauksissa. Vuosina 1990
ja 1995 pH ja sähkönjohtokyky mitattiin labo-
ratoriossa, kun taas vuonna 2000 ne määritet-
tiin kentällä. Vuonna 1989 tehdyssä esitutki-
muksessa Vaasan ja Ilomantsin välillä labora-
toriossa ja kentällä määritettyjen pH-arvojen me-
diaanit olivat samaa suuruusluokkaa (Lahermo
ym. 1991). Myös kentällä ja laboratoriossa mää-
ritetyt rengas- ja porakaivojen vesien pH-arvot
on todettu olevan lähellä toisiaan (Lahermo ym.
2002).

Tutkimus osoitti keskimääräisten pH-arvojen
nousseen jyrkästi vuosien 1990 ja 1995 välise-
nä aikana (pH 5,92–7,01), kun taas vuonna
2000 mediaani oli laskenut arvoon pH 6,84.
Alhaisia pH-arvoja (kentällä mitattu mediaani
5,3) todettiin myös esitutkimuksessa vuonna
1989 Vaasan ja Ilomantsin välillä (Lahermo ym.
1991). Purovesien pH:n kasvua vuosien 1990
ja 1995 välillä tukee myös Lammilla ja Hämeen-
koskella tehty seurantatutkimus, jonka mukaan
lähde- ja kaivovesien pH-arvot olivat nousseet
voimakkaasti vuosien 1990 ja 1996 välillä
(Backman ym. 1999). Muutoskartat pH-arvojen,
alumiinipitoisuuksien ja KMnO

4
-lukujen välil-

lä vuosina 1990 ja 1995 osoittivat näiden vah-
van keskinäisen riippuvuussuhteen, mikä puol-
taa pH-mittausten luotettavuutta. Varastointiajal-
la ja paikalla ei katsottu olevan vaikutusta vesi-
en pH-arvoihin.

Vuonna 1990 useimmat alkuainepitoisuudet
olivat suuremmat kuin vuonna 1995. Tämä joh-
tuu alhaisesta pH:sta vuonna 1990, mikä lisää
alkuaineiden liukoisuutta. Voimakkaimmin
tämä ilmenee alumiinipitoisuuksissa, joiden
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