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This report summarizes the results of geochemical mapping projects carried out by the 
Geological Survey of Finland (GTK) in Pirkanmaa, Finland. Several projects have  collected 
geochemical data from the Pirkanmaa region (e.g. regional geochemical mapping of till, 
exploration projects, the RAMAS and TAATA projects). A new soil geochemical baseline 
mapping project in Pirkanmaa took topsoil, subsoil and humus samples from 240  localities 
in Pirkanmaa during 2006 – 2008. The aim of this study was to provide the regional 
 environmental authorities with information on the geological and diffuse anthropogenic 
baseline of different elements. In addition, GTK developed methods for determining the 
soil – soil solution coefficients (K

d
 values). Concentrations of elements in different soil size 

fractions and in different soil layers were also investigated in Pirkanmaa. 
GTK and the Finnish Environment Institute have collected data on the baseline concentra-

tions of potentially harmful elements and species such as arsenic, heavy metals, PAH and 
PCB compounds in the national baseline database. In most cases, the analysis of mineral soil 
samples and humus samples has been based on aqua regia extraction and concentrated nitric 
acid extraction, respectively. Other parameters such as pH have often also been determined. 
This report summarizes the statistical parameters applicable for environmental research and 
land use planning based on the selected datasets. 

The concentrations of several elements are higher in Southern Pirkanmaa compared to the 
rest of Finland. Because the baseline concentrations of arsenic and several other  elements 
were higher than the threshold values given in the Decree on the Assessment of Soil 
 Contamination and Remediation Needs, the geochemical baselines have to be considered in 
the assessment of soil contamination in Pirkanmaa. Elevated concentrations were observed 
both from natural soil and from urban man-made soils. 

The soil – soil solution coefficients (K
d
 values) can be used to estimate the highest  

acceptable concentration of trace elements in soil that do not pose a risk to the groundwater 
quality. The calculated local soil risk levels were higher than the upper guideline values applied 
for soil risk assessment in Finland. Thus, the upper guideline values are also  applicable for 
the first phase of risk assessment, including groundwater protection, in areas with elevated 
natural baseline concentrations. High natural concentrations of trace elements are a special 
feature of Southern Pirkanmaa, and the elevated concentrations should be taken into account 
in land use planning. 
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Tähän tutkimusraporttiin on koottu Geologian tutkimuskeskuksen (GTK) tuottama 
maaperän geokemiallinen tieto Pirkanmaalta. Aineistoa on kertynyt useissa tutkimushank-
keissa (mm. moreenin hienoaineksen alkuainepitoisuuskartoitus, malminetsintätutkimukset, 
RAMAS, TAATA). Pirkanmaan maaperän kemiallisen taustapitoisuuden tutkimuksessa 
vuosina 2006–2008 otettiin 240 näytepisteestä pintamaa- ja pohjamaa- sekä humusnäytteitä. 
Tavoitteena oli tuottaa ympäristöviranomaisille päätöksenteossa tarvittavaa tietoa haitallisten 
aineiden taustapitoisuuksista. Lisäksi GTK on tehnyt menetelmäkehitystä liittyen maa-vesi-
jakautumiskertoimen (K

d
) määrittämiseen.

GTK ja Suomen ympäristökeskus ovat keränneet valtakunnalliseen taustapitoisuusrekis-
teriin tietoja maaperän taustapitoisuuksista haitallisten aineiden, kuten arseenin, metallien 
sekä PAH- ja PCB-yhdisteiden, osalta. Tutkimuksissa käytetyt näytematriisit ja analyysi-
menetelmät ovat vaihdelleet, mutta pääsääntöisesti mineraalimaanäytteistä on analysoitu 
alkuaineiden kuningasvesiliukoiset pitoisuudet ja humusnäytteet on uutettu väkevällä typpi-
hapolla. Näytteistä on määritetty myös pH sekä muita parametreja. Tässä tutkimusraportissa 
on esitetty Pirkanmaan alueen maaperän geokemiallisia tunnuslukuja päätöksenteon tueksi 
ympäristötutkimuksiin ja maankäytön suunnitteluun.

Pirkanmaan eteläosien maaperässä monien alkuaineiden taustapitoisuudet ovat suurempia 
kuin muualla Suomessa. Arseenin ja useiden muidenkin alkuaineiden taustapitoisuudet ovat 
eteläisellä Pirkanmaalla suuremmat kuin PIMA-asetuksessa (VnA 214/2007) annetut kyn-
nysarvot, joten Pirkanmaalla maaperän pilaantuneisuuden arvioinnissa pitää ottaa huomioon 
näiden alkuaineiden taustapitoisuudet. Tavanomaista suurempia metalli- ja arseenipitoisuuksia 
on sekä luonnonmailla että taajamien täyttömailla. 

Alkuainekohtaisten K
d
-arvojen (haitta-aineen pidättymis- ja liukoisuuskäyttäytymistä 

maaperässä kuvaava maa-vesi-jakautumiskerroin) perusteella voidaan laskea alkuaineille 
maaperässä sallitut enimmäispitoisuudet, joiden ei oleteta aiheuttavan pohjaveden pilaantu-
misriskiä (SVP

pv
-viitearvot). Pirkanmaalla näytekohtaisesti määritetyt SVP

pv
-viitearvot olivat 

lähes kaikissa tutkimuspisteissä yli PIMA-asetuksen (VnA 214/2007) ylemmän ohjearvon, 
eli asetuksen viitearvot antavat hyvän lähtökohdan ensimmäisen vaiheen riskitarkasteluun. 
Maaperän suuret luontaiset alkuainepitoisuudet ovat Pirkanmaalla muusta maasta poikkeava 
alueellinen, geologinen erityispiirre, joka tulisi ottaa huomioon maankäytössä ja maankäytön 
suunnittelussa.
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rAPOrTISSA KÄyTETTyJÄ TErMEJÄ

Alempi ohjearvo
Haitallisen aineen pitoisuusarvo, jonka ylittyessä 
alueen maaperää pidetään yleensä pilaantuneena, 
ellei aluetta käytetä teollisuus-, varasto- tai liiken-
nealueena taikka muuna vastaavana alueena tai ellei 
kohdekohtaisella riskinarvioinnilla ole toisin osoitettu 
(ympäristöministeriö 2007).

Arseeniprovinssi
Geokemiallisen kartoitustiedon perusteella kartalle 
rajattu alue, jossa moreenimaan luontainen arseeni-
pitoisuus on usein suurempi kuin sille PIMA-asetuk-
sessa (VnA 214/2007) annettu kynnysarvo 5 mg/kg.

Kd-arvo 
Alkuaineen maa-vesi-jakautumiskerroin, joka kuvaa, 
miten voimakkaasti kyseinen alkuaine on sitoutunut 
maaperään. Pieni arvo tarkoittaa, että kyseinen alku-
aine kulkeutuu helposti maaveden mukana.

Kynnysarvo
Haitallisen aineen pitoisuusarvo, jonka ylittyessä 
maaperän pilaantuneisuus ja puhdistustarve on arvioi-
tava (ympäristöministeriö 2007). Alueilla, joilla taus-
tapitoisuus on kynnysarvoa korkeampi, arviointikyn-
nyksenä pidetään taustapitoisuutta (VnA 214/2007).

Metalliprovinssi
Geokemiallisen kartoitustiedon perusteella kartalle 
rajattu alue, jossa moreenimaan luontainen koboltti, 
kromi-, kupari-, nikkeli-, vanadiini- tai sinkkipitoi-
suus saattaa ylittää PIMA-asetuksen (VnA 214/2007) 
kynnysarvon.

PAH-yhdisteet
Polyaromaattiset hiilivedyt. Esimerkiksi bentso(a)
pyreeni, jota vapautuu luontoon orgaanisen aineksen 
epätäydellisessä palamisessa.

PcB-yhdisteet
Polyklooratut bifenyylit. PCB-yhdisteitä on olemassa 
209 erilaista yhdistettä eli kongeneeria. 

PIMA-asetus 
Valtioneuvoston asetus maaperän pilaantuneisuuden 
ja puhdistustarpeen arvioinnista (VnA 214/2007).

SSTP
Suurin suositeltu taustapitoisuusarvo maaperässä 
jollekin alueelle. Geokemiallisen kartoitustiedon 
perusteella tätä arvoa pienemmät pitoisuudet ovat 
todennäköisesti tavanomaista taustapitoisuutta ky-
seisellä alueella.

SvPpv
Pohjaveden pilaantumisriskin perusteella määritetty 
alkuaineen sallittu enimmäispitoisuus maaperässä, 
suurin vaikutukseton pitoisuus.

Tapir
Valtakunnallinen maaperän taustapitoisuusrekisteri 
(www.gtk.fi/tapir).

Taustapitoisuus
Taustapitoisuudella tarkoitetaan haitallisten aineiden 
luontaisesti tavanomaisia pitoisuuksia maaperässä 
tai sellaisia kohonneita pitoisuuksia, joita esiintyy 
pintamaassa laajalla alueella pilaantuneeksi epäillyn 
alueen ympäristössä (VnA 214/2007, 2§).

ylempi ohjearvo
Haitallisen aineen pitoisuusarvo, jonka ylittyessä 
maaperää pidetään yleensä pilaantuneena alueella, 
jota käytetään teollisuus-, varasto- tai liikennealueena 
taikka muuna vastaavan alueena, ellei kohdekohtai-
sella riskinarvioinnilla ole toisin osoitettu (ympäris-
töministeriö 2007). 
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1. JOHdANTO

Pirkanmaan maakunnassa ja etenkin sen etelä- ja 
keskiosissa useat metalli- ja hivenainepitoisuudet ovat 
muuhun maahan verrattuna tavanomaista suurempia 
kallioperässä, maaperässä ja pohjavedessä. Nämä 
Suomen oloissa melko poikkeukselliset geokemi-
alliset erityispiirteet johtuvat alueen kallioperästä.  
Tietoja maaperän geokemiallisista ominaisuuksista 
tarvitaan maankäytön suunnittelussa, ympäristö-
viranomaisten päätöksenteon tukena ja erilaisissa 
ympäristötutkimuksissa. Maaperän geokemiallisia 
tutkimuksia hyödynnetään myös malminetsinnässä. 
Geokemiallinen kartoitus ja tutkimus ovat tuoneet 
uutta alueellista tietoa Pirkanmaan maaperästä ja 
sen kemiallisesta koostumuksesta. Kartoitus- ja tut-
kimustuloksia voidaan käyttää apuna, kun arvioidaan 
maaperän kemiallisen koostumuksen ja erityisesti 
alkuaineiden luonnostaan korkeiden pitoisuuksi-
en mahdollisesti aiheuttamia riskejä ympäristölle 
ja ihmisen terveydelle. Tutkimustuloksia voidaan 
hyödyntää ympäristön perustilaselvityksissä ja lu-
paprosesseissa sekä riskinhallintatoimenpiteiden 
arvioinnissa mm. kaavoituksen, rakentamisen, vesi-
huollon, maa- ja kiviainestuotannon tai maamassojen 
käsittelyn tukena. 

Geologian tutkimuskeskus (GTK) on tehnyt geo-
kemiallisia tutkimuksia Pirkanmaan alueella useissa 
eri hankkeissa. Systemaattinen näytteenotto alkoi jo 
1980-luvun alussa koko Suomen kattavana geoke-
miallisena moreenin hienoaineksen kartoituksena, 
ja useita koko maan tai suurimman osan Suomea 
kattavia geokemiallisia tutkimuksia on toteutettu 
sen jälkeen. Malminetsintää palvelevien maape-
rätutkimusten yhteydessä Pirkanmaalta on otettu 
tuhansia maaperänäytteitä. Vuonna 2006 GTK aloitti 
Pirkanmaan alueella tutkimukset maaperän kemial-
lisen taustapitoisuuden selvittämistä varten. Tässä 
tutkimuksessa otettiin yhteensä yli 400 maaperä- tai 
humusnäytettä. Pirkanmaan tutkimus oli osa GTK:n 
tutkimushanketta Taajamien geokemialliset kartoitus- 
ja tutkimusmenetelmät. Tavoitteena oli muun muassa 
tuottaa kasvukeskusten ympäristöviranomaisille pää-
töksenteossa tarvittavaa tietoa haitallisten aineiden 
taustapitoisuuksista. 

GTK on tehnyt menetelmäkehitystä liittyen Maa-
vesi-jakautumiskertoimen (Kd

-arvo) määrittämiseen 
(Tarvainen & Jarva 2009). K

d
-analyysit tehtiin Lab-

tium Oy:ssä, joka kehitti samaan aikaan K
d
-mää-

rityksiin liittyviä analyysimenetelmiä. Maa-vesi-
jakautumiskerroin kuvaa haitta-aineen pidättymis- ja 
liukoisuuskäyttäytymistä maaperässä. Tämän pilotti-
tutkimuksen näytteet otettiin Pirkanmaalta sellaisilta 
alueilta, joissa aikaisempien geokemiallisten tutki-
musten perusteella tiedettiin maaperässä olevan luon-
taisesti tavanomaista suurempia arseenipitoisuuksia. 

Pirkanmaan etelä- ja keskiosan kallioperässä, maa-
perässä ja pohjavedessä on paikoin runsaasti arseenia. 
Pitoisuudet ovat selvästi korkeammat kuin muualla 
Suomessa. Vuosina 2004–2007 Pirkanmaalla toteu-
tettiin RAMAS-hanke, joka sai rahoitustukea Eu:n 
LIFE Environment -ohjelmasta (RAMAS = Risk 
Assessment and Risk Management Procedure for 
Arsenic in the Tampere Region). Hankkeeseen osal-
listuivat GTK, Teknillinen korkeakoulu (TKK), Pir-
kanmaan ympäristökeskus, Suomen ympäristökeskus 
(SyKE), Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus 
(MTT), Esko Rossi Oy ja Kemira Kemwater Oyj. 
RAMAS-hankkeessa selvitettiin arseenin esiinty-
mistä Pirkanmaalla. Lisäksi laadittiin alueellinen 
riskinarvio ja tehtiin ehdotukset alueen riskinhallin-
nan toimenpiteiksi. RAMAS-hankkeen tutkimukset 
perustuivat pääosin olemassa oleviin tietoihin, mutta 
hankkeen aikana otettiin joitain kymmeniä maaperä-
näytteitä sekä moreenista että hienoainessedimenteis-
tä (Loukola-Ruskeeniemi ym. 2007).

Pirkanmaan taajamien maaperän kemiallisesta 
koostumuksesta saatiin tietoja TAATA-hankkeessa 
(TAATA = Tampereen seudun taajamageologinen 
kartoitus- ja kehittämishanke), joka toteutettiin vuosi-
na 2007–2009. TAATA-hanke oli useiden Pirkanmaan 
kuntien ja kaupunkien (Tampere, Kangasala, Lem-
päälä, Nokia, Orivesi, Pirkkala, Vesilahti, ylöjärvi), 
Tampereen veden, Hämeen tiepiirin, Pirkanmaan 
liiton, Pirkanmaan ympäristökeskuksen ja GTK:n 
yhteisrahoitteinen hanke, joka kartoitti kattavasti 
erilaisin geologisin, geofysikaalisin ja geokemiallisin 
menetelmin alueen maa- ja kallioperää yhdyskunta-
suunnittelun tarpeisiin.

Tietoa maaperän taustapitoisuuksista tarvitaan 
mm. arvioitaessa maaperän pilaantuneisuutta. Val-
tioneuvoston asetus maaperän pilaantuneisuuden 
ja puhdistustarpeen arvioinnista, ns. PIMA-asetus 
(VnA 214/2007) määrittelee yli 50:lle mahdollisesti 
haitalliselle aineelle kynnys- ja ohjearvot. Mikäli 
maaperässä jokin haitta-ainepitoisuus ylittää ase-
tuksen liitteessä säädetyn kynnysarvon, maaperän 
pilaantuneisuus ja puhdistustarve on arvioitava. Alu-
eilla, joilla taustapitoisuus on suurempi kuin kynnys-
arvo, arviointikynnyksenä käytetään tätä pitoisuutta. 
Taustapitoisuudella tarkoitetaan sekä luontaisesti että 
ihmistoiminnan seurauksena kohonneita pitoisuuksia, 
jotka esiintyvät pintamaassa laajalla alueella. 

PIMA-asetuksessa (VnA 214/2007) on määritelty 
kynnysarvojen lisäksi kaksi ohjearvoa, joita voidaan 
yksinkertaisissa maaperän pilaantumistapauksissa 
käyttää riskinarvion pohjana. Asutusalueilla sovel-
letaan alempaa ohjearvoa ja teollisuus- ja varasto-
alueilla ylempää ohjearvoa. Suurin osa metallien ja 
puolimetallien ohjearvoista on määritetty ekologisin 
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perustein ja niiden laskennassa on käytetty valtakun-
nallisia taustapitoisuusarvioita. Tällaiset ohjearvot 
voidaan korvata alueelle paremmin sopivilla ohjear-
voilla, kun taustapitoisuus on luotettavasti määritetty.

GTK ja SyKE ovat koonneet tietoja maaperän 
taustapitoisuuksista valtakunnalliseen taustapitoi-
suusrekisteriin. Rekisteriin on kerätty mahdollisesti 
haitallisten aineiden, kuten arseenin, metallien sekä 
PAH- ja PCB-yhdisteiden pitoisuustietoja eri lähteistä 
ja niiden perusteella on laskettu eri aineille alueelliset 
tunnusluvut maalajeittain. Nämä tunnusluvut ovat 
saatavilla verkkopalvelusta. Valtakunnallinen rekis-
teri perustuu tällä hetkellä noin 90 000 näytepisteen 
tietoihin.

Tähän tutkimusraporttiin on koottu kaikki saatavil-
la oleva GTK:n tuottama maaperän geokemiallinen 
tieto Pirkanmaan alueelta. Tutkimuksia on tehty 
useissa erillisissä hankkeissa (taulukko 1), joiden 
päämäärät ja tavoitteet ovat vaihdelleet. Tästä syystä 
tutkimuksissa käytetyt näytematriisit ja analyysime-
netelmät ovat saattaneet poiketa toisistaan eivätkä 
tulokset ole sellaisenaan aina täysin vertailukelpoisia. 
Tässä raportissa on kuvattu eri menetelmillä tutkittuja 
maaperän geokemiallisia ominaisuuksia Pirkanmaal-
la. Lisäksi raportissa on esitetty Pirkanmaan alueen 
maaperän geokemiallisia tunnuslukuja, joita voidaan 
käyttää päätöksenteon tukena ympäristötutkimuksis-
sa ja maankäytön suunnittelussa.

Taulukko 1. Geologian tutkimuskeskuksen geokemialliset tutkimushankkeet Pirkanmaalla v. 2004–2008.
Table 1. Geochemical projects carried out by the Geological Survey of Finland in the Pirkanmaa region in 2004 – 2008.

Tutkimus hanke Toimijat Toi min
taaika 
v.

Tutkimus kohteet ja 
niiden määrä

Näytemäärä ja näyte
tyyppi

Uuttomenetelmä ja  
analysoitu raesuuruus

Taajamien geoke
mial liset kartoitus ja 
tutkimusmenetelmät 
hanke 

GTK 2006– 
2008 

Taajamien ulkopuo
lelta
240 näytepistettä

170 humusnäytettä, 240 
pintamaanäytettä (0–25 
cm) ja 240 pohjamaanäy
tettä (50–200 cm)

ARuutto
<2 mm raekoko

Kdyhteistyöhanke GTK 2008 14 näytepistettä 14 pintamaanäytettä 
(0–25 cm) luonnontilaisil
ta alueilta sekä alueilta, 
joissa oli ihmistoiminnas
ta aiheutuvaa kuormitusta

ARuutto
Uutto ionivaihdetulla 
vedellä
<2 mm raekoko

Tampereen seudun taa
jamageologinen kartoi
tus ja kehittämishanke 
(TAATAhanke)

GTK, Tampereen, Kanga
salan, Lempäälän, Nokian, 
Oriveden, Pirkkalan, Vesi
lahden ja Ylöjärven kunnat 
tai kaupungit, Tampereen 
Vesi, Hämeen tiepiiri, Pir
kanmaan liitto, Pirkanmaan 
ympäristökeskus

2007– 
2008 

Taajamien sisältä
40 näytepistettä

40 pintamaanäytettä 
(0–25 cm) 

ARuutto
<2 mm raekoko

RAMAShanke (Risk 
Assessment and Risk 
Management Proce
dure for Arsenic in the 
Tampere Region)

GTK, Teknillinen korkea
koulu, Pirkanmaan ympäris
tökeskus, Suomen ympäris
tökeskus, Maa ja elintarvi
ketalouden tutkimuskeskus, 
Esko Rossi Oy, Kemira 
Kemwater Oyj

2004– 
2007 

11 näytepistettä Yhteensä 51 humusnäy
tettä ja maaperänäy
tettä useilta syvyyksiltä 
tutkimuskaivannoista, 
kuopista ja kairaamalla

ARuutto
HAAcEDTAuutto
<2 mm raekoko;
kahdesta näytepisteestä 
myös raekoot <0,063 mm; 
0,064–0,09 mm; 0,1–0,24 
mm; 0,25–0,49 mm; 
0,5–0,99 mm; <4 mm

Valtakunnallinen taus
tapitoisuusrekisteri 
(www.gtk.fi/tapir)

GTK
Suomen ympäristökeskus

2007– 
2009

Koko Suomi 86352 
näytepistettä (tilan
ne 15.3.2010)

1360 pintamaanäytet
tä (0–25 cm) (tilanne 
15.3.2010)

ARuutto
<2 mm raekoko
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Pirkanmaan 14 469 km2:n suuruinen maakunta 
sijaitsee Etelä-Suomessa, noin 160 km Helsingistä 
luoteeseen (kuva 1). Pirkanmaalla on 24 kuntaa, 
joista yksitoista on kaupunkeja. Maakunnan asukas-

2. TUTKIMUSALUEEN KUvAUS

2.1. yleistä

luku on 481 000, joka on noin 9 % koko maan asu-
kasluvusta, ja väestötiheys 38,6 as/km2. Tampereen 
kaupungin ja sen ympäristökuntien alueella asuu 
yli 60 % koko maakunnan väestöstä, ja muuttoliike 
Tampereen seudulle on jatkuvaa maakunnan reuna-
alueiden jäädessä muutossa tappiolle (http://www.
pirkanmaa.fi/pirkanmaa.html. 9.3.2009, http://www.
stat.fi. 9.3.2009).

Pirkanmaalla maasto on vaihtelevaa, paikalli-
set korkeuserot ovat paikoin suuria ja laajat tasan-
got puuttuvat (kuva 2). Maasto kohoaa maakunnan 
pohjoisosassa, jossa korkeimmat mäet ovat yli 200 
metrin korkuisia. Etelä-Pirkanmaa on alavampaa, ja 
viljelyalueet keskittyvät alueen eteläosien vesistöjen 
varsille, jossa korkeus on 80–90 m mpy. Pirkanmaan 
maisemaa hallitsevat Kokemäenjoen vesistön suuret 
järvet, ja niitä patoavat luode-kaakkoissuuntaiset 
harjut, joista merkittävin on Kangasalan-Pyynikin 
harju. Huomattavin joki on koko vesistölle nimensä 
antava Kokemäenjoki. 

Kuva 2. Maisemakuva Etelä-Pirkanmaalta. Kuva: Arto Pullinen.
Fig. 2. The landscape of Southern Pirkanmaa. Photo: Arto Pullinen.

Kuva 1. Pirkanmaan maakunta sekä alueen kunnat. Pohjakartta © Maanmittauslaitos, lupanro MML/VIR/TIPA/217/10.
Kartan laatinut: Samrit Luoma.
Fig. 1. The Pirkanmaa region. Basemap © National Land Survey of Finland, licence no. MML/VIR/TIPA/217/10. Map composition: 
Samrit Luoma.

http://www.stat.fi.
http://www.stat.fi.
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Pirkanmaan kallioperä on vanhaa, noin 1 907–
1 883 miljoonan vuoden ikäistä kiteistä kallioperää, 
joka voidaan jakaa rakenteen ja kivilajien perusteel-
la kolmeen suuralueeseen: pohjoisosan granitoidi-
vyöhykkeeseen, keskiosan liuskevyöhykkeeseen 
sekä eteläosan migmatiittivyöhykkeeseen (Lehtinen 
ym. 1997, Nironen ym. 2002, Lahtinen ym. 2005) 
(kuva 3). Nämä kolme geologista vyöhykettä ovat 
geokemialliselta koostumukseltaan keskenään hy-
vin erilaiset. Suuret metalli- ja hivenainepitoisuudet 
kivessä ja geokemiallinen monimuotoisuus liittyvät 
usein malmimineralisaatioihin. 

Pirkanmaan pohjoisosan granitoidivyöhyke 
koostuu runsaasti piitä sisältävistä syväkivistä, 
pääasiassa granodioriiteistä ja vain paikoitellen var-
sinaisista graniiteista. Granitoideihin liittyy harvoin 
taloudellisesti merkittäviä malmimineralisaatioita. 
Liuske- ja gneissialueilla sijaitsevat granitoidit ovat 
malmigeologisesti kuitenkin muita kiinnostavam-
pia, ja niihin saattaa liittyä kultamineralisaatioita 
(Koljonen ym. 1992). Keski-Suomen granitoidi-
kompleksin ja Tampereen liuskevyöhykkeen vai-
hettumisvyöhykkeellä onkin Kutemajärven kulta-
kaivos, joka oli toiminnassa vuosina 1994–2003 ja 
jota ollaan parhaillaan avaamassa uudelleen (Ollila 
ym. 1990), sekä useita pienempiä kultaesiintymiä. 
Vaihettumisvyöhykkeellä on myös muita mal-
miesiintymiä: ylöjärvellä on merkittävä kupari-
volframimalmi, jonka louhinta päättyi vuonna 1966 
(Himmi ym. 1979, Carlson ym. 2002, Parviainen 
ym. 2006), sekä Haverin kupari-kultamalmi, jota 
louhittiin vuosina 1942–1961 ja jonka avaamis-
ta jälleen selvitellään (Mäkelä 1980, Parviainen  
ym. 2006). 

Tampereen liuskevyöhyke muodostuu pääasi-
assa siltti- ja savisyntyisistä liuskeista ja niihin 
liittyvistä emäksisistä ja happamista vulkaanispe-

2.2. Kallioperä

räisistä kivilajeista. Näihin liittyy kupari-, sink-
ki- ja lyijymalmeja ja -mineralisaatioita, joissa 
on myös kohonneita koboltti-, arseeni-, seleeni-, 
kulta- ja hopeapitoisuuksia (Koljonen ym. 1992). 
Runsaat malmimineralisaatiot antavat Tampereen 
liuskevyöhykkeen kallioperälle, maaperälle ja poh-
javedelle Suomen oloissa melko poikkeuksellisen 
geokemiallisen erityispiirteen: useat metalli- ja 
hivenainepitoisuudet ovat tavanomaista suurempia.

Tampereen liuskevyöhykkeen ja Pirkanmaan 
migmatiittivyöhykkeen raja on paikoin jyrkkä siir-
roslinja, ja paikoin liuskeet vaihettuvat gneisseiksi 
ja migmatiiteiksi asteittain. Pirkkalan gneissit ja 
migmatiitit ovat valtaosin kerrostuneita grauvakko-
ja, siltti- ja savikiviä (Lehtinen ym. 1998). Musta-
liuskeet ja grafiittipitoiset liuskeet ovat yleisempiä 
kuin Tampereen liuskevyöhykkeellä. Geokemial-
lisesti Pirkanmaan migmatiittivyöhyke muistuttaa 
paljon Tampereen vyöhykettä ja eräiden alkuainei-
den mm. arseenin pitoisuudet ovat paikoin suuria.

Kallioperän arseenipitoisuudet vaihtelevat tutki-
musalueella seuraavanlaisesti pohjoisesta etelään: 
Keski-Suomen granitoidikompleksin arseenipitoisuus 
oli pienin, mediaani 1,2 mg/kg ja suurin pitoisuus 2,9 
mg/kg. Tampereen liuskevyöhykkeen arseenipitoisuu-
det olivat selvästi korkeampia, mediaani 2,3 mg/kg ja 
suurin arvo 28 mg/kg. Sen eteläpuolen Pirkanmaan 
kiillegneissi-migmatiittialueella mediaanipitoisuus oli 
vain 1,4 mg/kg mutta maksimi 6,8 mg/kg. Pitoisuu-
det olivat taas suuremmat Pirkanmaan eteläpuolella, 
Hämeenlinnan liuskejaksolla (mediaani 1,9 mg/kg). 
Hämeenlinnan alue ei kuulu tämän raportin tutkimus-
alueeseen, mutta valtakunnallisen maaperägeokemi-
allisen kartoituksen perusteella eteläisen Pirkanmaan 
maaperän korkeiden arseenipitoisuuksien alue jatkuu 
myös Hämeenlinnan seudulle, mikä vastaa tehtyjä 
kallioperähavaintoja (Lahtinen & Lestinen 1996).

Pirkanmaalla, kuten myös muualla Suomessa, 
vanhaa kallioperää peittää nuori, viimeisen jääkauden 
aikana ja sen jälkeen syntynyt maaperä. Viimeinen 
jääkausi päättyi Pirkanmaan alueella runsaat 10 000 
vuotta sitten. Kiteisen vanhan kallion ja nuoren 
maaperän raja on selvä ja hyvin jyrkkä. Maaperän 
paksuus vaihtelee Pirkanmaalla muutamasta metristä 
useisiin kymmeniin metreihin. Paksuimmat maape-
räkerrokset liittyvät harjuihin ja reunamuodostumiin. 
Pirkanmaan alue jakaantuu pääpiirteissään kahteen 
toisistaan eroavaan osaan. Pohjoisessa on runsaasti 
moreenia, turvekerrostumia, avokallioita sekä suuria 
hiekka- ja soramuodostumia. Suurin osa hiekka- ja 

2.3. Maaperä

soramuodostumista kuuluu ns. Keski-Suomen reuna-
muodostumaan, joka muodostui jään pysähtyessä alu-
eelle noin 11 000–10 900 vuotta sitten (Saarnisto & 
Saarinen 2001). Reunamuodostuman eteläpuolella on 
jääkauden aikana veteen kerrostuneita hienorakeisia 
maalajeja, kuten savea ja hiesua. Etelä-Pirkanmaalla 
on myös runsaasti moreenikerrostumia sekä luoteis-
kaakkosuuntaisia suuria harjuja, joista merkittävin 
on Kangasalan-Pyynikinharju. Alueen maaperän 
pääpiirteet on esitetty maaperäkartassa (kuva 4). 

Maalajit vaihtelevat geokemiallisilta ominaisuuk-
siltaan. Moreeni, Suomen yleisin maalaji, on muista 
maalajeista poiketen paikallisesta kallioperästä jää-
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Kuva 3. Pirkanmaan kallioperän pääpiirteet, vyöhykejako (Backman ym. 2006). Pohjakartta © Maanmittauslaitos, lupanro MML/VIR/
TIPA/217/10. Kallioperäkartta on laadittu GTK:n 1:1 000 000 kallioperäkartoitusaineiston perusteella. Kartan laatinut: Samrit Luoma.
Fig. 3. Simplified bedrock map of the Pirkanmaa region. Granodioriitti, tonaliitti, kvartsidioriitti = Granodiorite, tonalite, quartzdiorite; 
Gabro ja dioriitti = Gabbro and diorite; Graniitti = granite; Kiilleliuske = Mica schist; Kiillegneissi = Mica gneiss; Intermediää-
rinen ja hapan vulkainiitti = Intermediate and felsic metavolcanic rocks; Emäksinen metavulkaniitti = Mafic metavolcanic rocks. 
Keski-Suomen granitoidikompleksi = Central Finland Granitoid Comples; Tampereen liuskevyöhyke = Tampere Belt; Pirkanmaan 
migmatiittivyöhyke = Pirkanmaa belt. Geological mapping data © Geological Survey of Finland, Basemap © National Land Survey 
of Finland, licence no. MML/VIR/TIPA/217/10. Map composition: Samrit Luoma.
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Kuva 4. Pirkanmaan maaperän pääpiirteet. Pohjakartta © Maanmittauslaitos, lupanro MML/VIR/TIPA/217/10. Maaperäkartta on 
laadittu GTK:n tuottaman 1:1 000 000 maaperän yleiskartta-aineiston perusteella. Kartan laatinut: Samrit Luoma.
Fig. 4. Quaternary deposits in the Pirkanmaa region. Pintavesi = Surface water; Kallioperä = Bedrock; Moreeni = Till; Harju, delta, 
sora ja hiekka = Esker, delta, gravel and sand; Savi = Clay; Turve = Peat. Keski-Suomen reunamuodostuma = Central Finland ice-
marginal formation; Pyynikin – Kangasalan harju = Pyynikki – Kangasala esker. Geological mapping data © Geological Survey 
of Finland, Basemap © National Land Survey of Finland, licence no. MML/VIR/TIPA/217/10. Map composition: Samrit Luoma.
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kauden aikana irronneesta mineraaliaineksesta ja 
vanhasta sedimentistä sekoittumalla muodostunut, 
jäätikön kerrostama, lajittumaton maalaji, jonka 
raekoko vaihtelee savipartikkeleista lohkareisiin. 
Tämän syntytavan vuoksi moreenin, erityisesti pohja-
moreenin, geokemiallinen koostumus heijastaa hyvin 
alla olevan kallioperän geokemiallista koostumusta. 
Muut maalajit, kuten sora, hiekka, hieta ja savi, 
ovat jääkauden loppuvaiheen aikana tai sen jälkeen 
veden kuljettamisen ja lajittelun sekä kerrostumisen 
tuloksena syntyneitä maalajeja. Erityisesti sorassa ja 
hiekassa veden kulutustyö näkyy kivien pyöristynei-
syytenä. Näiden maalajien aines on usein kulkeutunut 

kauas siitä kallioalueesta, josta jää ja vesi ne alun 
perin irrotti. Tämän vuoksi niiden geokemiallinen 
koostumus vain harvoin antaa viitteitä suoraan niiden 
alla olevan kallioperän geokemiallisesta koostumuk-
sesta. Hiedat, hiesut ja savet ovat maalajeja, joissa 
raekoko on pieni ja siksi rakenne on tiivis. Savet ovat 
kulkeutuneet veden mukana usein pitkän matkan, ja 
niiden geokemiallinen koostumus edustaa yleensä 
laajaa aluetta. Savet ovat kerrostuneet sedimentaati-
on päätetasoon, järvi- ja merialtaisiin. Lieju ja turve 
muodostuvat pääasiassa kasvien jäänteistä, joten ne 
eivät kuvasta alueen geokemiallista koostumusta niin 
selvästi kuin mineraalimaanäytteet. 

Geokemiallisella kartoituksella selvitetään alku-
aineiden pitoisuutta maaperässä. Näytemateriaaliksi 
on usein valittu moreeni, joka on Suomen yleisin mi-
neraalinen maalaji. Moreenia on lähes koko maassa. 
Moreeni on kulkeutunut vain lyhyen matkan jäätikön 
mukana, ja siksi se kuvastaa alla olevan kallioperän 
alkuainekoostumusta paremmin kuin muut maalajit. 
Maaperän geokemiallisen kokonaiskuvan selvittämi-
seksi koko Suomi on kartoitettu sekä suuralueellises-
sa mittakaavassa 1 näyte / 300 km2 että alueellisessa 
mittakaavassa näytteenottotiheydellä 1 näyte / 4 km2. 
Tässä tutkimusraportissa esitetyt geokemiallisen taus-
tapitoisuuskartoituksen tulokset perustuvat alueel-
lista kartoitusta harvempaan näytteenottotiheyteen. 
Kohdentavassa ja kohteellisessa geokemiallisessa 
tutkimuksessa näytteitä otetaan paljon suuremmalla 
tiheydellä. Kohdentavaa ja kohteellista geokemial-
lista tutkimusta käytetään mm. malminetsinnässä ja 
ympäristötutkimuksissa, jolloin näytteenotto kattaa 
yleensä vain mielenkiinnon kohteena olevat alueet.

Geokemiallisessa kartoituksessa voidaan käyttää 
joko yksittäisistä näytepisteistä otettuja näytteitä 
tai maastossa yhdistettyjä kokoomanäytteitä. Ana-
lyysitulosten perusteella laadittavista pitoisuuskar-
toista voidaan häivyttää pienet paikalliset vaihtelut, 
kun maastossa otetaan esimerkiksi neljä osanäytettä 
muutaman sadan metrin välein ja ne yhdistetään 
kokoomanäytteeksi ennen analysointia. Kokooma-
näytteitä käytetään yleisesti laaja-alaisissa, harvaan 
näytepisteverkkoon perustuvissa kartoituksissa. Myös 
pilaantuneiden maiden tutkimuksissa voidaan käyttää 
kokoomanäytteitä. Kohdentavassa ja kohteellisessa 
malminetsinnässä käytetään pääasiassa yksittäisistä 
näytepisteistä otettuja näytteitä. 

Suomi kuuluu kosteaan ja viileään ilmastovyöhyk-
keeseen, jossa maaperän pinnalta liukenevat aineet 
kulkevat vajoveden mukana alaspäin. Tällaisessa 

3. AIEMMAT GEOKEMIALLISET KArTOITUKSET

3.1. Maaperän geokemiallisen kartoituksen yleiset menetelmät

ilmastossa kehittyy ns. podsol-maannos, joka on 
yleinen metsäisillä mailla. Maanpinnan orgaanisen 
aineksen hajoaminen, liuenneiden aineiden kulkeu-
tuminen ja saostuminen rikastumiskerrokseen sekä 
ilman kautta tuleva laskeuma muuttavat pintamaan 
kemiallista koostumusta. Orgaanisesta humusker-
roksesta kerätyt näytteet kuvastavat pitkäaikaista 
laskeumaa, mineraalisessa pintamaassa näkyy sekä 
maaperän luonnollinen koostumus että ihmisen ai-
heuttama hajakuormitus. Malminetsintää palvelevat 
maaperägeokemialliset näytteet on otettu yleensä 
(lähes) muuttumattomasta pohjamoreenista, jossa 
ei näy maannoksen muodostus eikä ihmistoiminnan 
vaikutus. Syvältä otetut näytteet kuvastavat erityisen 
hyvin paikallisen kallioperän koostumusta.

Taustapitoisuudella tarkoitetaan alkuaineiden luon-
nollista pitoisuutta maaperässä tai sellaisia hajakuor-
mituksen takia kohonneita pitoisuuksia, joita esiintyy 
laajalla alueella. Siksi mineraaliset pintamaanäytteet 
soveltuvat hyvin taustapitoisuuskartoituksiin.

Moreenin lisäksi näytemateriaalina voidaan käyt-
tää savea ja silttiä tai hiekkaa. Lajittuneiden maalajien 
alkuainekoostumus ei kuvasta läheisen kallioperän 
koostumusta samalla tavoin kuin moreeni, koska 
mineraaliaines on kulkeutunut ja lajittunut veden 
mukana yleensä pitempiä matkoja. 

Maaperänäytteiden hienoin raekokolajite (savi, 
siltti) sisältää yleensä suurempia hivenalkuainepitoi-
suuksia kuin karkeammat lajitteet. Karkeissa lajitteissa 
on enemmän kvartsia, heikosti rapautuneita maasälpiä 
ja rapautumattomia kivilajikappaleita. Malminetsintä-
tutkimuksissa on usein suosittu alle 0,06 mm:n raeko-
kolajitetta, jossa metallien pitoisuudet ovat suuremmat 
kuin karkeassa lajitteessa. Maannos- ja ympäristötut-
kimuksissa yleisimmin käytetty raekokolajite on alle 
2 mm, jota myös kansainväliset maaperänäytteenoton 
standardit suosittelevat (esim. ISO 10381-2).
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Kuivatusta ja seulotusta (esimerkiksi alle 2 mm:n 
raekokolajitteesta) näytteestä määritetään useimmiten 
kuningasveteen liukenevat alkuainepitoisuudet. Tämä 
pitoisuus kuvastaa alkuaineen maasta äärimmäisen 
happamissa luonnonolosuhteissa pitkän ajan kulu-
essa irtoavaa pitoisuutta. Kuningasvesiliuotuksesta 
käytetään usein lyhennettä AR (aqua regia). Vä-
kevä typpihappoliuotus vastaa uuttomenetelmänä 
kuningasvesiliuotusta. Väkevästä typpihappouutosta 
(lyhenne HNO

3
) määritetyt alkuainepitoisuudet ovat 

lähellä kuningasvesiliukoisia pitoisuuksia. Tässä 
raportissa kuvatuista alkuaineista antimoni liukenee 
heikommin väkevään typpihappoon kuin kuningas-
veteen. Väkevä typpihappo sopii kuningasvettä pa-
remmin runsaasti orgaanista ainesta sisältäville näyt-
teille, esimerkiksi humusnäytteille. uuton jälkeen 
alkuaineiden pitoisuudet mitataan uuttoliuoksesta 
esimerkiksi induktiivisesti kytketyllä plasma-atomie-
missiospektrometrilla (ICP-AES) tai induktiivisesti 
kytketyllä plasma-massaspektrometrilla (ICP-MS). 
Jälkimmäisellä menetelmällä voidaan määrittää usei-
den hivenalkuaineiden taustapitoisuuksia pienillä 
määritysrajoilla.

Kuningasvesikään ei liuota kaikkia mineraaleja, 
esimerkiksi osa maasälvistä ja amfiboleista jää liuke-
nematta. Alkuaineiden todelliset kokonaispitoisuudet 

voidaan määrittää esimerkiksi röntgenfluoresenssi 
(XRF) -menetelmällä. Totaaliliuotus on useisiin pe-
räkkäisiin happouuttoihin perustuva uuttomenetelmä, 
jolla päästään useiden alkuaineiden pitoisuudessa 
lähelle todellista kokonaispitoisuutta. Maaperän pi-
laantuneisuuden ohjearvot (VnA 214/2007) perustu-
vat kuitenkin kuningasvesi- tai väkevästä typpihap-
pouutosta tehtyihin määrityksiin. 

Alkuaineiden kokonaispitoisuudet ja kuningas-
veteen tai väkevään typpihappoon liukenevat pitoi-
suudet ovat luonnonmaissa paljon suurempia kuin 
kasvien saatavilla olevat metallipitoisuudet tai poh-
javeteen helposti kulkeutuvat pitoisuudet. Kasvien 
saatavilla olevaa metallipitoisuutta voidaan arvioida 
heikommilla uuttomenetelmillä, esimerkiksi happa-
malla ammoniumasetataatti-EDTA-uutolla (lyhenne 
HAAc-EDTA). 

Geokemiallisten aineistojen, erityisesti hivenal-
kuaineiden, pitoisuusjakauma on usein vino: suurin 
osa pitoisuuksista on hyvin pieniä, ja vain muutamat 
pitoisuudet ovat paljon suurempia. Mediaani on arit-
meettista keskiarvoa parempi keskiluku kuvaamaan 
tavanomaista pitoisuustasoa. Poikkeuksellisen kor-
keita (ja joskus poikkeuksellisen pieniä) pitoisuuksia 
kutsutaan anomalioiksi. 

3.2.1. Alueelliset geokemialliset kartoitukset

GTK on tehnyt kaksi suurta valtakunnallista mo-
reenigeokemiallista kartoitusta: suuralueellisen kar-
toituksen näytteenottotiheydellä 1 näyte / 300 km² 
(Koljonen 1992) ja alueellisen kartoituksen tihey-
dellä 1 näyte / 4 km² (Salminen 1995). Molemmissa 
kartoituksissa on kerätty näytteitä ainoastaan (lähes) 
muuttumattomasta pohjamaasta. Molemmissa kar-
toituksissa on analysoitu alle 0,06 mm:n raekoko ja 
analytiikassa uuttomenetelmänä on ollut kuningas-
vesiuutto. Suuralueellisessa kartoituksessa on tehty 
lisäksi kokonaispitoisuusmäärityksiä. Suuralueellisen 
kartoituksen Etelä- ja Väli-Suomen näytteistä on 
jälkikäteen määritetty myös pitoisuudet alle 2 mm:n 
raekoossa sekä kuningasvesiuutolla että totaaliliuo-
tuksella (Tarvainen 1995). Alueellisen kartoituksen 
näytteistä on valittu 90 näytteen otos, joista on mää-
ritetty kuningasvesiliukoisten pitoisuuksien lisäksi 
ammoniumasetaatti-EDTA-uuttoon perustuvat pitoi-
suudet (Tarvainen & Kallio 2002).

Laajimmissa valtakunnallisissa maaperägeokemi-
allisissa kartoituksissa on käytetty näytemateriaalina 
moreenia. Vuosina 1996–1997 koottiin kansainväli-
sen Baltic Soil Survey -hankkeen yhteydessä näyt-
teitä noin 130 maaprofiilista maatalousmailta. Tähän 

3.2. Geokemialliset kartoitukset

näytteenottoon sisältyi moreenin lisäksi hienojakoisia 
maalajeja (savi, siltti), karkeita lajittuneita maita 
ja orgaanisia maalajeja. Baltic Soil Survey -hanke 
poikkesi moreenigeokemiallisista kartoituksista myös 
siinä, että näytteitä otettiin pohjamaan lisäksi pinta-
maasta. Suomen alustavat tulokset, jotka perustuivat 
kuningasvesiuuttoihin, julkaistiin vuonna 1999 (Tar-
vainen & Kuusisto 1999). Kaikkien kymmenen Itä-
meren maan maatalousmaiden kartoituksen tulokset 
julkaistiin vuonna 2003 (Reimann ym. 2003). Baltic 
Soil Survey -kartoituksen mukaan useiden hivenalku-
aineiden pitoisuudet ovat keskimääräistä suuremmat 
savimailla kuin muissa maalajeissa. Etelä-Suomen 
savien alkuainepitoisuuksia ovat kuvanneet myös 
Salminen ym. (1997). Koko Suomesta on julkais-
tu uusia maaperän geokemiallisia analyysituloksia 
Euroopan-laajuisen EuroGeoSurveys-FOREGSin 
geokemiallisen kartoituksen julkaisussa (Salminen 
ym. 2005) ja Barentsin ekogeokemiallisen kartoitus-
hankkeen yhteydessä (Salminen ym. 2004).

Edellä kuvattujen tutkimusten mukaan eteläinen 
Pirkanmaa erottuu valtakunnallisissa geokemialli-
sissa kartoituksissa korkeiden arseenipitoisuuksien ja 
korkeiden metallipitoisuuksien alueena (kuvat 5 ja 6).

Tampereen ja Hämeenlinnan välinen alue oli myös 
valtakunnallisen kalliogeokemian tutkimusohjelman 
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(Rasilainen ym. 2007) pilottitutkimusalue. Lahtinen 
ja Lestinen (1996) tutkivat malmeihin liittyvien 
alkuaineiden taustapitoisuuksia alueen kallioperäs-
sä. Arseenipitoisuudet olivat yleisesti suuremmat 
vulkaanisissa kivissä kuin muissa kivilajeissa. Sedi-
menttisyntyisten kivien suurimmat arseenipitoisuudet 
havaittiin mustaliuskeissa. Kuparin, koboltin ja sinkin 

pitoisuudet ovat suurimmat tummissa syväkivissä ja 
vulkaniiteissa. Lisäksi kupari- ja sinkkipitoisuudet 
ovat suuria myös mustaliuskeissa. Nikkeliä on run-
saasti mustaliuskeissa, mutta myös eräissä muissa 
sedimenttisyntyisissä kivissä, joiden nikkeli on pe-
räisin arkeeisten komatiittien rapautumistuotteista.

Kuva 5. Arseenipitoisuudet moreenin hienoaineksessa Suomessa 
(< 0,06 mm:n raekoko, kokonaispitoisuus) (Koljonen 1992). 
Pirkanmaan eteläosa sijoittuu valtakunnalliselle arseenianoma-
liavyöhykkeelle.
Fig. 5. Distribution of arsenic in the fine fraction of till in Finland 
(size fraction <0.06 mm, total concentration) (Koljonen 1992). 
The southern part of the Pirkanmaa region belongs to the arsenic 
anomaly area.

Kuva 6. Sinkkipitoisuudet moreenin hienoaineksessa Suomessa 
(< 0,06 mm:n raekoko, AR-uutto) (Salminen 1995). Pirkanmaan 
etelä- ja keskiosa ovat osa laajempaa anomaliavyöhykettä, jossa 
mm. sinkin pitoisuudet ovat suuret. 
Fig. 6. Distribution of zinc in the fine fraction of till in Finland 
(size fraction <0.06 mm, aqua regia extraction) (Salminen 1995). 
The southern part of the Pirkanmaa region belongs to the trace 
metal anomaly area.
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3.2.2. Malminetsintäaineistot 

GTK:n Etelä-Suomen aluetoimistossa toimi vuosina 
1998–2002 malminetsintä- ja tutkimushanke, joka 
kuului kallioperä ja raaka-ainetutkimusohjelmaan, 
tarkemmin proterotsooisen kullan ja nikkelin etsintä-
ohjelmaan (Kärkkäinen ym. 2003). Malminetsintä- ja 
tutkimushankkeen tehtävänä oli rajata malmipotentiaa-
lisia kohdealueita ja etsiä uusia esiintymiä ns. Etelä- ja 
Länsi-Suomen kaarikompleksin alueelta. Työssä sovel-
lettiin svekofennisille nikkeli- ja kultamalmeille kehi-
tettyjä malmimalleja (mm. Mäkinen 1987, Luukkonen 
1994, Peltonen 1995a, Makkonen 1996, Kontoniemi 
1998, Kontoniemi & Forss 2000). 

Suurin osa Suomen nikkelikaivoksista on sijainnut 
svekofennisellä alueella, jonka on GTK:n selvityksissä 
todettu edelleenkin olevan nikkelimalmien suhteen 
potentiaalisinta aluetta maassamme (Puustinen ym. 
1995). Suomessa toimineista 13 nikkelikaivoksesta 
yhdeksän on ollut svekofennisiä nikkelimalmeja. Em. 
hankkeen tutkimusalue edustaa karakteristista Vamma-
lan tyyppisten nikkelimalmien ympäristöä (mm. Pelto-
nen 1995b), ja tutkimusalueella sijaitsevat myös Ori-
veden (toimiva) ja Haverin (lopettanut) kultakaivokset; 
jälkimmäisen uudelleen käynnistäminen on edelleen 
ulkomaalaisen kaivosyhtiön kannattavuusselvitysten ja 
geologisten lisätutkimusten kohteena. GTK on aiem-
missa tutkimuksissaan paikantanut Tampereen alueelta 
useita kultaesiintymiä (mm. Lindmark 1995, Lindmark 
& Koistinen 1996, Rosenberg 1990, 1992, 1997 ja 
1998, Luukkonen 1995), ja uusia aiheita tulee GTK:n 
kartoitusohjelmien ja aktiivisen kansannäytetoiminnan 
tuloksena jatkuvasti. Alueellisen geokemiallisen kartoi-
tuksen mukaan Tampereen alueen kultapotentiaali on 
suuri (mm. Lahtinen & Lestinen 1996). Selväpiirtei-
simmät anomaliat tarkistettiin pian moreeni-geokemian 
kartoitusohjelman (Salminen 1995) valmistuttua (mm. 
Lindmark 1988, 1989, 1990a, b, c, d, 1992a, b, 1993 
ja 1994).

Vuosina 2000–2001 toteutettiin Pirkanmaan länsio-
sissa harvapisteinen maaperän geokemiallinen kartoi-
tus (Kärkkäinen & Lehto 2004). Alue rajautuu valta-
kunnallisessa geokemiallisessa kartoituksessa todetulle 
arseenista rikastuneelle vyöhykkeelle, jolla ennestään 
tunnetaan useita kultamalmiaiheita ja -esiintymiä (kuva 
7). Menetelmänä on pohjamoreenin pintaosan geoke-
miallinen kartoitus, jonka on todettu soveltuvan hyvin 
Pirkkalan ja Lempäälän alueilla kultamineralisaation 
tunnistamiseen. Esimerkiksi Lempäälässä sijaitseva 
Kalliojärven kohde havaittiin pohjamoreenin pinta-
osan raskasmineraalianomaliana (Rosenberg 2000). 
Kalliojärven anomalia tulee hyvin esiin myös käytet-
täessä sekä MMI-menetelmää (Mobile Metal Ion) että 
perinteistä moreenin hienoainesgeokemiaa (Tarvainen 
ym. 2007). MMI-menetelmä perustuu maapeitteen pin-
taosassa mineraalirakeiden pinnalle heikosti sitoutunei-

den metalli-ionien ja muiden alkuaineiden pitoisuuden 
määrittämiseen. yksityiskohtainen selvitys Lempäälän 
Kalliojärven esiintymän maaperän eri aineksista osoitti, 
että kultaesiintymä aiheuttaa merkittävän geokemialli-
sen anomalian moreenin hienoaineksen (alle 0,06 mm) 
lisäksi fraktioissa 0,06–0,5 mm ja fraktiossa 0,5–2 mm 
sekä kultarakeina raskasfraktiossa (Al-Ani ym. 2008). 
Raskasfraktiolla tarkoitetaan tavallisimmin ominaispai-
noltaan yli 2,89 olevia mineraaleja (Westerhof 1986).

Harvapisteisen maaperän geokemiallisen tutkimuk-
sen tulokset osoittivat kallioperän mineralisoitumiseen 
viittaavia tavanomaista suurempia kultapitoisuuksia 
Lempäälän ja Pirkkalan alueilta. Töitä päätettiin jatkaa 
vuonna 2007 Tampereen ja Valkeakosken välisellä 
alueella, koska alueelle suunniteltiin laajoja rakennus-
hankkeita. Monet kartoitustulokset viittasivat siihen, 
että kyseisellä alueella saattaa olla mittavia mineraa-
livarantoja, joiden olemassaolo tulisi selvittää ennen 
rakennustoiminnan käynnistymistä. Lisäksi maape-
rägeokemiallisia tuloksia voidaan hyödyntää GTK:n 
Tampereen alueen taajamageologisissa kartoituksissa 
(Kärkkäinen ym. 2008).

Raskasmineraalinäytteitä maaperästä malminetsin-
tätutkimuksia varten on otettu Pirkanmaalla vuodes-
ta 1986 lähtien. Näytteet otetaan tutkimuskohteissa, 
yleensä kaivurilla tehdyistä kaivannoista, jatkuvana 
näytteenä pinnasta pohjaan, jos moreenin rakenne ei 
muutu. Eri moreenipatjoista otetaan omat näytteensä 
ja joskus myös omat näytteet pohjavesipinnan ylä- ja 
alapuolelta. Näytteitä on otettu myös lapiolla maan pin-
taosista. Näytemäärä on yleensä 10–12 litraa eli noin 
20 kg. Kuvassa 8 on esitetty Pirkanmaalla sijaitsevat 
tutkimuskohteet, joista on otettu raskasmineraalinäyt-
teitä kaivinkoneella tehdyistä montuista.

Raskasmineraalinäyte pesuseulotaan alle 2 mm:n 
fraktioon, jonka jälkeen siitä otetaan pois raskaimmat 
malmimineraalit spiraalirikastimella (kuva 9). Spiraali-
rikastin toimii päinvastoin kuin vaskooli, koska se ottaa 
näytteestä ensin raskaimmat mineraalit, kuten kullan 
ja sulfidirakeet pois.

Saadut raskasmineraalinäytteet kuivataan ja tut-
kitaan stereomikroskoopin avulla. yleensä näyttees-
tä lasketaan kultahiput ja niiden koko määritetään 
okulaarimitan avulla. Näiden tietojen avulla voidaan 
tarvittaessa laskea kultahippujen aiheuttama pitoisuus 
näytteessä. Tämän lisäksi arvioidaan muiden raskaiden 
mineraalien määrät suhteellisesti. Näin saadaan selvil-
le, mitä mineraaleja näytteessä on eniten.

Tavallisimmin näytteissä on magnetiittia, ilmeniit-
tiä, hematiittia, zirkonia ja erilaisia granaatteja, joista 
yleisin on almandiini. Myös turmaliinia ja scheeliittiä 
esiintyy joskus. yleisimmät malmimineraalit maa-
perässä pohjavesipinnan alapuolella ovat rikkikiisu, 
arseenikiisu, magneettikiisu ja kuparikiisu, mutta 
pohjavesipinnan yläpuolella kiisut ovat harvinaisem-
pia rapautumisen vuoksi.
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Kuva 7. Pirkanmaalta kulta-analyysiä varten otetut moreeninäytteet vuosina 1995–2002. Pohjakartta © Maanmittauslaitos, lupanro 
MML/VIR/TIPA/217/10. Kartan laatinut: Samrit Luoma.
Fig. 7. Samples collected from the Pirkanmaa region for gold analysis during 1995 – 2002. Blue symbol = sampling year 1995-1999; 
yellow symbol = sampling year 2001; red symbol = sampling year 2002. Basemap © National Land Survey of Finland, licence no. 
MML/VIR/TIPA/217/10. Map composition: Samrit Luoma.
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Kuva 8. Pirkanmaan alueella sijaitsevat malminetsinnälliset maaperätutkimuskohteet v. 1986–2008, joissa on otettu raskasmineraa-
linäytteitä kaivinkonemontuista. Pohjakartta © Maanmittauslaitos, lupanro MML/VIR/TIPA/217/10. Kartan laatinut: Samrit Luoma.
Fig. 8. Heavy mineral samples taken from excavator pits in Pirkanmaa during 1986-2008. Basemap © National Land Survey of 
Finland, licence no. MML/VIR/TIPA/217/10. Map composition: Samrit Luoma.
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Kuva 9. Gold Hound-spiraalirikastin. Raskaimmat mineraalit menevät ensimmäisinä 
keskellä olevasta reiästä läpi. Kuva: Pekka Huhta.
Fig. 9. Gold Hound choke. The heaviest minerals pass first through the hole in the 
middle. Photo: Pekka Huhta.

3.2.3. rAMAS-hanke 

Pirkanmaalla on tutkittu paljon arseenin esiinty-
mistä, pääasiassa kalliopohjavedessä, mutta myös 
maaperän ja kallioperän arseenipitoisuuksia. Eu-
rahoitteisessa RAMAS-hankkeessa (v. 2004–2007) 
koottiin Pirkanmaan alueelta kaikki silloin saatavilla 
olevat kallioperän, maaperän, pinta- ja pohjaveden 
arseenipitoisuustiedot (http://projects.gtk.fi/ramas/
index.html, Loukola-Ruskeeniemi ym. 2007, Back-
man ym. 2006). 

Pirkanmaalla on useita vanhoja kaivosalueita, jois-
sa malmi ja sen sivukivet sisältävät keskimääräistä 
suurempia arseenipitoisuuksia. Merkittävin näis-
tä on ylöjärven kupari-volframi-arseeniesiintymä. 
Myös Kylmäkosken nikkeli-kupari-malmiin, Haverin 
kupari-kultamalmiin sekä Oriveden kultamalmiin 
ja niitä ympäröiviin alueisiin liittyy keskimääräistä 
suurempia arseenipitoisuuksia (Parviainen ym. 2006, 
Backman ym. 2007). RAMAS-hankkeessa tutkit-
tiin luontaisten arseenipitoisuuksien lisäksi myös 
ihmisen toiminnasta aiheutuvia kohonneita arseeni-
pitoisuuksia CCA-puunkyllästämö-alueilla, metalli-
teollisuudessa, kaivosteollisuudessa ja jätehuollossa. 
Kaivosten rikastehiekka-alueet ja CCA-kyllästämöt 
(kupari-, kromi- ja arseeniliuosta puunkyllästysainee-
na käyttäneet laitokset) todettiin merkittävimmiksi 
ihmisen toiminnan aiheuttamiksi arseenilähteiksi 
(Parviainen ym. 2006). RAMAS-hankkeen raporteis-
sa keskityttiin pääasiassa arseenipitoisuuksiin, mutta 
koottu aineisto sisälsi tutkimus- ja analyysitietoja 
myös monista muista alkuaineista. Näitä tietoja ja 

julkaisemattomia tuloksia käsitellään tämän raportin 
luvussa 6.4.

RAMAS-hankkeessa koottiin yhteen Pirkanmaan 
alueelta moreenialueen 10 869 maaperänäytteen 
arseenitiedot. Näytteistä suurin osa on otettu mal-
minetsintää palvelevan tutkimuksen tarpeisiin. Näis-
tä näytteistä on analysoitu kuningasvesiliukoiset 
pitoisuudet alle 0,06 mm:n fraktiosta. Suurin osa 
näytteistä oli Nokian, ylöjärven, Tampereen, Pirk-
kalan, Lempäälän ja Valkeakosken kuntien alueelta. 
Arseenipitoisuudet vaihtelivat näissä alle 0,05 mg/kg 
ja 9 280 mg/kg välillä, ja mediaaniarvo oli 15 mg/
kg (Backman ym. 2006). Moreeninäytteitä oli otettu 
sekä maaperän pinta- että pohjakerrostumista. Tu-
losten perusteella voitiin tunnistaa alueita, joissa on 
tavanomaista suurempi arseeniriski (kuva 10). Kaikki 
moreeninäytteet jaettiin pintanäytteisiin (maaperän 
ylin 0,5 m) ja pohjanäytteisiin (maaperän alin 0,5 
m). Suurimmat arseenipitoisuudet todettiin syvällä, 
lähellä kallionpintaa olevissa kerrostumissa niillä 
alueilla, joiden kallioperässäkin on paikoin runsaasti 
arseenia (kuva 11) (Backman ym. 2007).

RAMAS-hanke oli demonstraatiohanke, jossa 
tarkoitus oli pääasiassa koota yhteen olemassa olevaa 
aineistoa, joten uusia näytteitä otettiin hyvin vähän. 
Moreenialueiden maaperästä otettiin kuitenkin joi-
takin näytteitä useilta eri syvyyksiltä niiltä alueilta, 
joilla aikaisempien tutkimusten perusteella tiedettiin 
olevan korkeita arseenipitoisuuksia. Näistä profii-
linäytteistä analysoitiin helpommin liukeneva, ns. 
biotarjolla oleva arseeni happamalla ammoniuma-
setaatti- EDTA-heikkouuttomenetelmällä (HAAc-
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Kuva 10. Moreenin arseenipitoisuudet Pirkanmaalla (< 0,06 mm:n fraktio, AR-uutto). Näytemäärä 10 869. Aineisto on interpoloitu 
geostatistiikkamenetelmällä (Inverse distance weighted (IDW) ja Ordinary Kriging), taustana vinovalaistu topografikartta. Korke-
usaineisto ja pohjakartta © Maanmittauslaitos, lupanro MML/VIR/TIPA/217/10. Kartan laatinut: Samrit Luoma.
Fig. 10. Distribution of arsenic in till in the Pirkanmaa region (size fraction <0.06 mm, aqua regia extraction). Number of samples 10 
869. Geostatistical interpolation (inverse distance weighted and ordinary kriging), basemap hill shaded topographical map. Eleva-
tion model and basemap © National Land Survey of Finland, licence no. MML/VIR/TIPA/217/10. Map composition: Samrit Luoma.
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EDTA-uutto) sekä ns. kokonaisarseeni kuningasvesi-
uuttomenetelmällä (AR-uutto). Molemmissa uutoissa 
käytettiin näytteestä seulottua alle 2 mm:n fraktiota. 
Eri uuttomenetelmät on kuvattu RAMAS-projektin 
julkaisuissa (Backman ym. 2006, Mäkelä-Kurtto ym. 
2006). Arseenin kokonaispitoisuudet suurenivat maa-
perässä syvemmälle mentäessä (kuva 12). Pintaosien 
arseenipitoisuudet olivat yleensä suuruusluokaltaan 
noin 10 mg/kg. Syvemmältä otetuissa näytteissä pi-
toisuudet olivat suurempia, keskimäärin noin 30 mg/
kg ja suurimmillaan 60–80 mg/kg. Maan pintaosien 
arseenimineraalit ovat rapautuneet ja liuenneet ja 
mahdollisesti huuhtoutuneet syvemmälle maaker-
roksessa tai kulkeutuneet pois. Tätä ajatusta tuke-

vat myös näytteistä tehdyt mineralogiset havainnot 
(Backman ym. 2007). 

Maan pintaosien arseenista 25,7–66,8 % oli bio-
tarjolla olevassa muodossa (kuva 12). Syvemmälle 
mentäessä helpommin liukenevan arseenin määrä 
väheni alle 3,77:ään – 21,0 %:iin kokonaisarseenin 
määrästä. Helpommin liukenevan arseenin pitoisuu-
den väheneminen alaspäin viittaa siihen, että arseeni 
on syvemmissä, vähähappisissa maakerroksissa si-
toutunut sulfidimineraaleihin, jotka ovat vain vähän 
rapautuneita. Rikin kokonaispitoisuus (AR-uutto) on 
pohjanäytteissä suurimmillaan yli viisi kertaa suurem-
pi kuin profiilin pintanäytteessä (Backman ym. 2007).

a. b.

Kuva 11. Pintamoreeninäytteiden (a.), (n = 1 431) sekä pohjamoreeninäytteiden (b.), (n = 9 392) AR-uutosta, < 0,06 mm:n fraktiosta 
määritettyjen arseenipitoisuuksien jakaumat (Backman ym. 2007).
Fig. 11. Distributions of (a) topsoil samples (N=1431) and (b) subsoil samples (N=9392). Size faction <0.06 mm, aqua regia 
 extraction (Backman et al. 2007).

Kuva 12. Maaperästä otettujen 11 profiilinäytteen keskimääräi-
set ns. kokonaisarseenipitoisuudet (mg/kg) (< 2 mm:n fraktio, 
AR-uutto) vihreät pylväät sekä biotarjolla olevan arseenin (< 2 
mm:n fraktio, HAAc-EDTA-uutto) keltaiset pylväät keskimää-
räiset prosenttiosuudet maannoksen eri kerroksissa ja syvem-
mällä maaperässä. Syvin profiili ulottui 3,8 metrin syvyyteen  
(Backman ym. 2007).
Fig. 12. Mean semi-total arsenic concentrations (green bars, aqua 
regia extraction from < 2 mm size fraction) and  bioaccessible 
arsenic concentrations (yellow bars, acid ammonium acetate-
EDTA extraction) at various sampling depths in soil profiles. 
Humuskerros = Humus layer; Uuttumiskerros = eluvial layer; 
Rikastumiskerros = illuvial layer; Muuttumaton pohjamaa < 1m 
= Soil parent material < 1 m; Muuttumaton pohjamaa > 1 m = 
Soil parent material > 1 m.
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4. GEOKEMIALLISET PrOvINSSIT

Suomen maaperän kemialliseen koostumukseen 
vaikuttaa eniten alueen kallioperän geokemia, ja 
vaihtelut kallioperän geokemiassa kuvastuvat myös 
hyvin voimakkaasti maaperään. Koska kallioperä 
Suomen alueella vaihtelee suuresti, on myös maape-
rän geokemiassa luontaisesti suuria alueellisia vaihte-
luita. Lisäksi ihmistoiminnan vaikutus näkyy tiheästi 
asutuilla ja teollistuneilla alueilla etenkin pintamaan 
kohonneina haitta-ainepitoisuuksina. Osan maape-
rässä luontaisesti esiintyvistä alkuaineista katsotaan 
olevan ihmisille haitallisia suurina pitoisuuksina 
esiintyessään. PIMA-asetus (VnA 214/2007) mää-
rittelee yli 50:n mahdollisesti haitallisen aineen kyn-
nysarvot, joiden ylittyessä pilaantuneeksi epäillyllä 
kohteella on aloitettava maaperän pilaantuneisuuden 

arviointi. Näistä aineista 11 on Suomen maaperässä 
luontaisesti esiintyviä alkuaineita, lähinnä metalleja 
ja puolimetalleja (antimoni, arseeni, elohopea, kad-
mium, koboltti, kromi, kupari, lyijy, nikkeli, sinkki 
ja vanadiini). 

Asetuksen valmistelussa pyrittiin kynnysarvot 
asettamaan sellaiselle tasolle, jossa haitallisen aineen 
aiheuttamia ympäristö- ja terveysriskejä voidaan pitää 
merkityksettömän pieninä riippumatta siitä, missä 
kyseinen maa-aines sijaitsee tai mihin sitä käytetään, 
mutta myöskin siten, että taustapitoisuudet eli luon-
taiset ja ihmistoiminnan seurauksena laaja-alaisesti 
kohonneet pitoisuudet maaperässä harvoin ylittävät 
kynnysarvon (Reinikainen 2007). Asetuksen valmis-
telussa hyödynnettiin lähinnä moreeninäytteiden ana-

Kuva 13. Vasemmalla valtakunnalliset arseeniprovinssit, 1 Etelä-Suomen arseeniprovinssi, 4 Etelä-Pirkanmaan arseeniprovinssi. 
Oikealla valtakunnalliset metalliprovinssit, 1 Etelä-Suomen metalliprovinssi. Provinssien ulkopuoliset tausta-alueet on merkitty 
vihreällä, Pirkanmaa rajattu lilalla (Valtakunnallinen taustapitoisuusrekisteri 2009. www.gtk.fi/tapir).
Fig. 13.On the left: Finnish arsenic provinces, 1 Southern Finland arsenic province, 4 Southern Pirkanmaa arsenic province. On the 
right: Finnish metal provinces, 1 = Southern Finland metal province. Green = areas outside any anomaly provinces. Solid purple 
line = Pirkanmaa region. Source: National Baseline Database, Geological Survey of Finland 2009 www.gtk.fi/tapir.
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Pirkanmaan maaperän geokemialliset taustapitoisuudet

lyysitulosten mediaaniarvoja. Jo asetusta valmistelta-
essa tiedettiin, että maaperän taustapitoisuudet voivat 
eräin paikoin, varsinkin savimailla, ylittää asetetut 
kynnysarvot jopa moninkertaisesti. Siksi asetuksen 
mukaan kynnysarvon voi korvata taustapitoisuudella, 
jos se on riittävällä tarkkuudella tiedossa. 

Asetus loi tarpeen tarkemmin rajatuille alueellisille 
kynnysarvoille, jotka paremmin ottavat huomioon 
alueelliset vaihtelut maaperän taustapitoisuuksissa. 
Keväällä 2007 aloitettiin valtakunnallisen taustapitoi-
suusrekisterin valmistelut. Tämän hankkeen ensim-
mäisessä vaiheessa määriteltiin usealle asetuksessa 
nimetylle alkuaineelle valtakunnalliset taustapitoi-
suusprovinssit (Eklund 2008) (kuva 13). Lähtökoh-
tana oli löytää ja rajata ne alueet, provinssit, joissa 
alkuaineiden taustapitoisuudet ovat korkeammat kuin 
ympäröivillä tausta-alueilla ja joissa kynnysarvojen 
ylitykset ovat todennäköisempiä kuin muualla Suo-
messa. Provinssien rajaamiseen käytettiin GTK:n 
valtakunnallisten geokemiallisten kartoitusten ana-
lyysituloksia (Koljonen 1992, Salminen 1995) sekä 
tarkempien alueellisten geokemiallisten tutkimusten 
tuloksia. Tässä työssä esiteltiin omat erilliset korkei-
den pitoisuuksien alueet eli provinssit arseenille, lyi-
jylle ja antimonille sekä yhteiset provinssit kuudelle 
metallille, Co, Cr, Cu, Ni, V, Zn (metalliprovinssit), 
koska voitiin osoittaa, että näiden metallien alueelli-
nen esiintyminen Suomessa on hyvin samankaltaista.

Valtakunnalliseen taustapitoisuusrekisteriin valit-
tiin näistä provinsseista arseeniprovinssit, joihin yh-
distettiin myös tiedot antimonin esiintymisestä, sekä 
metalliprovinssit, joihin yhdistettiin tiedot elohopean, 
kadmiumin ja lyijyn esiintymisestä.

Arseeniprovinsseja esitettiin kolme (kuva 13), 
laaja Etelä- ja Kaakkois-Suomen ja ison osan Poh-
janmaata kattava Etelä-Suomen arseeniprovinssi, 
sekä huomattavasti pienemmät, Ilomantsin arsee-
niprovinssi itärajalla sekä Kittilän arseeniprovinssi 
Lapissa. uusien, tarkempien alueellisten tutkimus-
ten avulla voitiin myöhemmin lisäksi rajata neljäs 
provinssi, Etelä-Pirkanmaalta Pohjois-Hämeeseen 
ulottuva suurien pitoisuuksien Etelä-Pirkanmaan 
arseeniprovinssi.

Metalliprovinsseja esitettiin yhteensä seitsemän. 
Näistä valtaosa sijaitsee Itä- ja Pohjois-Suomessa. Ai-
noastaan Pohjanmaan rannikolta Satakunnan kautta 
Pirkanmaalle ja edelleen Päijät-Hämeeseen ulottuva 
Etelä-Suomen metalliprovinssi on eteläisessä Suo-
messa.

Valtakunnalliseen taustapitoisuusrekisteriin ker-
tyneiden analyysitietojen perusteella on laskettu 
provinssi- ja maalajikohtaiset pintamaan ( 0–25 cm) 
suurimmat suositeltavat taustapitoisuudet (SSTP-
arvot) arseenille, antimonille sekä kuudelle muulle 
metallille (koboltti, kromi, kupari, nikkeli, vanadiini 
ja sinkki). Lyijylle, kadmiumille ja elohopealle on 

myös esitetty metalliprovinssi- ja maalajikohtaiset 
pintamaan SSTP-arvot, mikäli analysoitujen näyt-
teiden määrä on ollut riittävä. Lisäksi rekisterissä 
on laskettu metalliprovinsseille SSTP-arvot eräille 
muille alkuaineille, joita ei PIMA-asetuksessa (VnA 
214/2007) mainita mutta joiden esiintyminen luon-
nossa pääosin seuraa provinssijaossa käytettyjen 
metallien esiintymistä (tallium, boori, barium, mo-
lybdeeni, seleeni, tina, beryllium). 

Suurin suositeltu taustapitoisuus (SSTP) perustuu 
SFS-ISO-standardin 19258 suosituksen mukaisesti 
laatikko-jana-kuvaajan (box-whisker-plot) ylemmän 
whisker-janan ylärajaan riittävän suuresta näytejou-
kosta. Lukuarvo laskettiin seuraavasti

SSTP
AA

 = P
75

 + 1,5 x (P
75

 – P
25

)    [1]

jossa

SSTP
AA

 = alkuaineen AA suurin suositeltu taustapitoi-
suusarvo
P

75
 = alkuaineen AA pitoisuusjakauman 75. persentiili

P
25

 = alkuaineen AA pitoisuusjakauman 25. persentiili.

Kuitenkin, jos laskettu SSTP-arvo oli suurempi 
kuin suurin mitattu pitoisuusarvo, SSTP-arvona on 
käytetty aineiston maksimia.

Kaavan [1] avulla pyritään laskemaan taustapitoi-
suudelle arvo, jossa huomioidaan luontaiset suuret pi-
toisuudet mutta jossa poikkeukselliset arvot jätetään 
huomioimatta. Taustapitoisuusrekisteriin laskettuja 
SSTP-arvoja voidaan ko. provinssin alueella käyttää 
kynnysarvon sijaan maaperän pilaantuneisuuden 
arvioinnissa, silloin kun ne ylittävät kynnysarvon.

Pirkanmaa kuluu osaltaan sekä Etelä-Suomen me-
talliprovinssiin että Etelä-Suomen arseeniprovinssiin, 
ja lisäksi Etelä-Pirkanmaan keskiset osat kuuluvat 
Pirkanmaalta Pohjois-Hämeeseen ulottuvaan Etelä-
Pirkanmaan arseeniprovinssiin, jossa arseenipitoi-
suudet ovat erityisen suuret (kuva 13).

Arseenin kynnysarvon ylitykset ovat Etelä-Suomen 
arseeniprovinssin alueella yleisiä etenkin hienojakoi-
sissa maalajeissa (savi ja siltti). Tältä alueelta ana-
lysoitujen savi- ja silttinäytteiden mediaaniarvokin 
(4,60 mg/kg) on hyvin lähellä valtakunnallista kyn-
nysarvoa 5 mg/kg . Etelä-Pirkanmaan arseeniprovins-
sin alueella arseenin pitoisuudet ovat korkeat kaikissa 
analysoiduissa maalajeissa ja tulosten mediaaniarvot 
ylittävät kynnysarvon kaikissa maalajiryhmissä: savi- 
ja silttimaat 7,30 mg/kg, hiekka- ja soramaat 6,49 mg/
kg ja moreenimaat 7,21 mg/kg. SSTP-arvot arseenille 
ylittävät näissä provinsseissa kaikissa maalajeissa 
valtioneuvoston asetuksen kynnysarvon ja asettu-
vat välille 7,0–26,0 mg/kg (taulukko 2). Antimonin 
pitoisuudet eivät näissä provinsseissa yhdessäkään 
analysoidussa näytteessä ylitä kynnysarvoa 2 mg/kg.  
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Arseeniprovinssien ulkopuolisella tausta-alueella 
arseenipitoisuuksien mediaaniarvot ovat hiekka- ja 
sora- sekä moreeninäytteissä alle 2 mg/kg (hiekka/
sora 1,10 mg/kg , moreeni 0,76 mg/kg). Analyysi-
tuloksia savi- ja silttinäytteistä ei tältä alueelta ole 
rekisterissä tarpeeksi tilastollista tarkastelua varten. 
Tausta-alueeseen kuuluvassa Pirkanmaan pohjois-
osassa arseenin taustapitoisuudet ovat kuitenkin suu-
remmat kuin tausta-alueella yleensä mutta kuitenkin 
selvästi pienemmät kuin provinssien sisällä (luku 6).

Etelä-Suomen metalliprovinssissa savi- ja silttinäyt-
teissä koboltin, kromin, nikkelin ja vanadiinin lasketut 
SSTP-arvot ylittävät kynnysarvot (taulukko 3) ja lisäk-
si sinkin pitoisuudet yksittäisissä näytteissä ylittävät 
kynnysarvon. Hiekka- ja soranäytteissä SSTP-arvot 
ovat alle kynnysarvon, mutta yksittäisissä näytteissä 
koboltti-, nikkeli-, sinkki- ja vanadiinipitoisuudet 
ylittävät kynnysarvot. Moreeninäytteissä kynnysarvon 
ylityksiä on kaikkien kuuden metallin osalta yksittäi-
sissä näytteissä, mutta kaikkien SSTP-arvot ovat alle 
kynnysarvon. Elohopean, kadmiumin ja lyijyn osalta ei 
taustapitoisuusrekisterin aineistossa ole kynnysarvon 
ylityksiä edes yksittäisissä pisteissä ja laskennalliset 
SSTP-arvot jäävät selvästi alle kynnysarvojen. 

Taustapitoisuusrekisterissä mainittujen muiden 
alkuaineiden osalta Etelä-Suomen metalliprovinssin 

pitoisuuksissa on eri maalajeissa tiettyjä eroja tausta-
alueen pitoisuuksiin. Näiden alkuaineiden alueellista 
esiintymistä ei ole huomioitu metalliprovinssien 
laadinnassa. Tämän vuoksi tausta-alueen pitoisuudet 
voivat olla jopa korkeammat kuin provinssin sisällä. 
Tähän vaikuttaa myös se, että tausta-alueen tutki-
musaineisto ei ole kaikilta osin alueellisesti riittävän 
kattavaa. Rekisteri antaa kuitenkin luotettavan kuvan 
näiden alkuaineiden tausta-pitoisuuksista ja pitoi-
suuksien vaihtelusta Suomen maaperässä.

Hiekka- ja soranäytteissä molybdeenin SSTP-
arvot ovat yli kaksinkertaisia (taulukko 4) verrattuna 
tausta-alueeseen (Etelä-Suomen metalliprovinssi 
2,2 mg/kg, tausta-alue 1,0 mg/kg ) ja bariumin lähes 
kaksinkertaiset (Etelä-Suomen metalliprovinssi 110 
mg/kg, tausta-alue 59 mg/kg). Tinan pitoisuudet ovat 
tausta-alueen hiekka- ja soranäytteissä suuremmat 
kuin provinssin näytteissä (SSTP tausta-alue 2,0 
mg/kg, Etelä-Suomen metalliprovinssi 1,4 mg/kg). 
Moreeninäytteissä berylliumin pitoisuuksissa on 
huomattavimmat erot provinssin ja tausta-alueen 
kesken (SSTP, Etelä-Suomen metalliprovinssi 2,7 
mg/kg, tausta-alue 0,96 mg/kg), muiden alkuaineiden 
erot eivät ole näin selviä. Tinan pitoisuudet tausta-
alueella ovat hieman korkeammat kuin provinssin 
alueen moreenin pitoisuudet (SSTP tausta-alue; 2,0 

Taulukko 2. Arseenin pitoisuuksia pintamaassa (0–25 cm) eri maalajeissa (raekoko < 2 mm, AR-uutto) Etelä-Suomen ja Etelä-
Pirkanmaan arseeniprovinsseissa sekä tausta-alueella (kuva 13). Kynnysarvo = PIMA-asetus (VnA 214/2007), SSTP = suurin 
suositeltava taustapitoisuus (Valtakunnallinen taustapitoisuusrekisteri 2009. www.gtk.fi/tapir).
Table 2. Arsenic concentrations (<2 mm fraction size, AR) in topsoil (0 – 25 cm) in different soil types in the arsenic province of 
Southern Finland, the arsenic province of Southern Pirkanmaa and the background area (Fig. 13) Kynnysarvo = Threshold value 
(Government Decree on the Assessment of Soil Contamination and Remediation Needs 214/2007), SSTP = the upper recommended 
limit of background variation. Arseeniprovinssi = arsenic province, tausta-alue = background area, näytemäärä = number of samples, 
mediaani = median, keskiarvo = mean, maksimi = maximum, hiekka/sora = sand/gravel, moreeni = till, savi/siltti = clay/silt. The 
values exceeding threshold values are bolded. Commas are used instead of decimal points.

Näytemäärä,
kpl

Mediaani
mg/kg  

Keskiarvo
mg/kg  

Maksimi
mg/kg  

Kynnysarvo
mg/kg  

SSTP
mg/kg  

Etelä-Suomen
arseeniprovinssi
  hiekka/sora
  moreeni
  savi/siltti

390
399
441

2,00
2,72
4,60

3,15
4,34
4,93

48,2
56,3
20,0

5
5
5

7,0
9,0
15

Etelä-Pirkanmaan
arseeniprovinssi
  hiekka/sora
  moreeni
  savi/siltti

146
184
111

6,49
7,21
7,30

10,9
12,1
7,69

176
233
33,0

5
5
5

25
26
16

Tausta-alue
  hiekka/sora
  moreeni
  savi/siltti

 80
211

–

1,10
0,76

–

1,79
1,67

–

12,8
32,4

–

5
5
5

4,61
2,90

–
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Taulukko 3. PIMA-asetuksessa (VnA 214/2007) mainittujen metallien pitoisuuksia pintamaassa (0–25 cm) eri maalajeissa (raekoko 
< 2 mm, AR-uutto) Etelä-Suomen metalliprovinssissa ja tausta-alueella (kuva 13). Kynnysarvo = PIMA-asetus (VnA 214/2007), 
SSTP = suurin suositeltava taustapitoisuus, kynnysarvon ylittävät pitoisuudet tummennettuna (Valtakunnallinen taustapitoisuusre-
kisteri 2009. www.gtk.fi/tapir).
Table 3. Metal concentrations (<2mm fraction size, AR) in topsoil (0 – 25 cm) in different soil types in the metal province of Southern 
Finland and in the background area (Fig. 13), for metals that are mentioned in the Government Decree on the Assessment of Soil 
Contamination and Remediation Needs (VnA 214/2007). SSTP = the upper recommended limit of background variation. Arsee-
niprovinssi = arsenic province, tausta-alue = background area, näytemäärä = number of samples, mediaani = median, keskiarvo = 
mean, maksimi = maximum, hiekka/sora = sand/gravel, moreeni = till, savi/siltti = clay/silt. The values exceeding threshold values 
are bolded. Commas are used instead of decimal points.

mg/kg, Etelä-Suomen metalliprovinssi; 1,8 mg/kg). 
Savi- ja silttinäytteissä molybdeenin ja berylliumin 
SSTP-arvot ovat samalla tasolla provinssin alueella 
ja tausta-alueella, mutta bariumin ja tinan pitoisuu-
det tausta-alueella ovat suuremmat kuin provinssin 
alueella.

Etelä-Suomen metalliprovinssin sisällä on näi-
den alkuaineiden pitoisuuksissa huomattavia eroja 
eri maalajien välillä. Etenkin bariumin pitoisuudet 
savi- ja silttinäytteissä ovat selvästi korkeammat kuin 
moreeninäytteissä ja hiekka- ja soranäytteissä (SSTP 
- savi/siltti; 310 mg/kg, moreeni; 140 mg/kg, hiekka/
sora 110 mg/kg). Myös savi- ja silttinäytteiden tina-

pitoisuudet ovat korkeammat kuin muiden maalajien 
(SSTP – savi/siltti; 2,7 mg/kg, moreeni 1,8 mg/kg , 
hiekka/sora 1,4 mg/kg). Berylliumin ja molybdeenin 
pitoisuudet ovat suurimmat moreeninäytteissä. 

Valtakunnalliseen kartoitusaineistoon perustuvien 
provinssien sisälläkin voi olla sellaisia pienempiä 
alueita, joissa taustapitoisuudet ovat korkeampia kuin 
valtakunnallisessa taustapitoisuusrekisterissä esitetyt 
arvot. Tässä raportissa julkaistaan uusimpien, Pirkan-
maalla tehtyjen taustapitoisuuskartoitusten tulokset. 
Luvussa 6 esitetään Pirkanmaalta lasketut tarkennetut 
taustapitoisuusarvot provinsseittain.

Näytemäärä,
kpl

Mediaani
mg/kg  

Keskiarvo
mg/kg  

Maksimi
mg/kg  

Kynnysarvo
mg/kg  

SSTP
mg/kg  

Etelä-Suomen  
metalliprovinssi,
hiekka/sora
  Koboltti (Co)
  Kromi (Cr)
  Kupari (Cu)
  Nikkeli (Ni)
  Sinkki (Zn)
  Vanadiini (V)

175
175
175
175
175
175

6,85
25,4
12,4
14,3
48,4
37,7

7,62
32,1
16,1
15,9
58,6
37,2

30,5
76,0
83,0
77,0
361
108

20
100
100
50

200
100

18
76
41
42

130
93

Etelä-Suomen  
metalliprovinssi,
moreeni
  Koboltti (Co)
  Kromi (Cr)
  Kupari (Cu)
  Nikkeli (Ni)
  Sinkki (Zn)
  Vanadiini (V)

4726
4726
4726
4726
4726
4710

7,33
26,9
18,4
15,8
29,5
34,7

7,81
30,6
21,6
19,2
32,2
35,9

86,0
287
903

1357
302
156

20
100
100
50

200
100

17
64
44
40
70
75

Etelä-Suomen  
metalliprovinssi,
savi/siltti
  Koboltti (Co)
  Kromi (Cr)
  Kupari (Cu)
  Nikkeli (Ni)
  Sinkki (Zn)
  Vanadiini (V)

168
168
168
168
168
168

19,7
71,3
33,4
34,8
102
83,5

19,6
67,9
33,3
35,3
103
77,9

39,9
109
77,5
147
206
127

20
100
100
50

200
100

40
110
61
64

180
130
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Taulukko 4. Eräiden alkuaineiden pitoisuuksia pintamaassa (0–25 cm) eri maalajeissa (raekoko < 2 mm, AR-uutto) Etelä-Suomen 
metalliprovinssissa ja tausta-alueella (kuva 13). SSTP = suurin suositeltava taustapitoisuus (laskennallinen arvo) (Valtakunnallinen 
taustapitoisuusrekisteri 2009. www.gtk.fi/tapir).
Table 4. Concentrations of some elements (<2 mm fraction size, AR) in topsoil (0 – 25 cm) in different soil types in the metal province 
of Southern Finland and in the background area (Fig. 13). SSTP = the upper recommended limit of background variation (calculated 
value). Metalliprovinssi = metal province, tausta-alue = background area, näytemäärä = number of samples, mediaani = median, 
keskiarvo = mean, maksimi = maximum, hiekka/sora = sand/gravel, moreeni = till, savi/siltti = clay/silt. Commas are used instead 
of decimal points.

Näytemäärä,
kpl

Mediaani
mg/kg  

Keskiarvo
mg/kg  

Maksimi
mg/kg  

SSTP
mg/kg  

Etelä-Suomen  
metalliprovinssi,
hiekka/sora
  Barium (Ba)
  Beryllium (Be)
  Molybdeeni (Mo)
  Tina (Sn)

175
174
148
167

44,0
0,46
0,67
0,67

47,2
0,51
0,89
0,69

153
1,51
6,90
3,11

110
1,1
2,2
1,4

Etelä-Suomen  
metalliprovinssi,
moreeni
  Barium (Ba)
  Beryllium (Be)
  Molybdeeni (Mo)
  Tina (Sn)

4726
277
249
251

67,5
0,52
0,88
0,79

71,2
0,57
1,05
0,87

381
1,85
8,51
3,40

140
2,7
2,9
1,8

Etelä-Suomen  
metalliprovinssi,
savi/siltti
  Barium (Ba)
  Beryllium (Be)
  Molybdeeni (Mo)
  Tina (Sn)

144
134
115
127

160
1,11
1,28
1,72

160
1,15
1,47
1,75

309
2,79
6,78
3,79

310
2,2
2,7
2,7

Tausta-alue,
hiekka/sora
  Barium (Ba)
  Beryllium (Be)
  Molybdeeni (Mo)
  Tina (Sn)

312
293
310
330

21,0
0,34
0,32
0,58

26,2
0,36
0,48
0,75

119
1,42
4,11
6,60

59
0,95
1,0
2,0

Tausta-alue,
moreeni
  Barium (Ba)
  Beryllium (Be)
  Molybdeeni (Mo)
  Tina (Sn)

57138
613
382
335

43,5
0,33
0,48
0,70

48,0
0,40
0,61
0,87

418
2,63
10,3
4,36

92
0,96
1,7
2,0

Tausta-alue, 
savi/siltti
  Barium (Ba)
  Beryllium (Be)
  Molybdeeni (Mo)
  Tina (Sn)

338
284
270
261

137
1,05
1,16
1,97

143
1,09
1,22
2,13

398
3,58
7,53
8,40

320
2,2
2,7
4,3
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5. TUTKIMUSAINEISTOT JA MENETELMÄT

5.1. Näytteenotto 

uutta geokemiallista tietoa Pirkanmaalta on saatu 
GTK:n eri tutkimushankkeissa. Taajamien ulkopuolel-
la tehtiin systemaattista maaperä- ja humuskartoitusta 
ja taajamien sisältä kerättiin pintamaanäytteitä. GTK ja 
Labtium Oy ovat tehneet Pirkanmaan alueella mene-
telmäkehitystä liittyen maa- vesi-jakautumiskertoimen 
määrittämiseen (Tarvainen & Jarva 2009). Lisäksi 
RAMAS-hankkeen yhteydessä on otettu maaperä-
näytteitä usealta eri syvyydeltä kairaamalla ja tutki-
muskaivannoista.

Taajamien ulkopuolella vuosina 2006–2008 tehdyn 
geokemiallisen kartoituksen näytteenottosuunnitelma 
perustui 1:20 000-mittakaavaisiin numeerisiin maape-
räkarttoihin. Näytepaikat valittiin maaperäkarttojen 
vallitsevien maalajien perusteella. Näytteitä otettiin 
yhteensä 359 näytepisteestä Hauhon, Hämeenkyrön, 
Kangasalan, Kylmäkosken, Lempäälän, Nokian, Pirk-
kalan, Pälkäneen, Tampereen, Toijalan, Valkeakosken 
ja ylöjärven alueilta. 110 näytepistettä kohdistettiin 
karkeisiin lajittuneisiin maalajeihin, pääosin hiekka- ja 
soraharjuihin, jotka sijaitsevat usein pohjavesialueilla. 
yhteensä 169 näytepistettä kaivettiin moreenimaahan 
eri kivilajiyksiköiden alueilla. Loput 80 näytepistettä 
sijoittuivat savikoille, jotka ovat usein viljelykäytössä. 
Savien luonnolliset hivenainepitoisuudet ovat usein 
suuremmat kuin muissa maalajeissa, ja maatalouden 
vaikutus saattaa näkyä maaperän pintakerroksissa 
(Tarvainen ym. 2006). Näytteet otettiin taajamien ja 
teollisuuslaitosten ulkopuolelta välttäen alueita, joissa 
voisi olla poikkeuksellisen suurta ihmisen toiminnasta 
aiheutuvaa kuormitusta. 

Pirkanmaan taustapitoisuustutkimusten maaperä-
näytteenottopisteet on esitetty kuvassa 14. Kaikista 
näytepisteistä otettiin pinta- ja pohjamaanäytteet, 
useimmista myös humusnäytteet. yleisesti ottaen 
pohjamaa kuvastaa geologiaa, ja pintamaassa ja hu-
muksessa näkyy lisäksi ihmisen aiheuttama hajakuor-
mitus, kuten ilmasta tuleva laskeuma, teollisuuden 
ja liikenteen vaikutus ja pelloilla myös lannoitteiden 
vaikutus. 

Humusnäyte koottiin viidestä osanäytteestä 50 
m x 50 m:n alueelta karttaan merkityn näytepisteen 
ympäriltä. Humusnäytteitä ei voi ottaa kaikista pai-
koista, esim. pelloilta, koska erillistä humuskerrosta 
ei muodostu muokatulle peltomaalle. Paras humus-
näytteen ottopaikka on metsässä pieni aukko puiden 
välissä. Näytteet kerättiin humusnäytteenottimella, 
ja näytteenottajat käyttivät talkittomia hansikkaita. 
Tuorehumus, juuret, kivet ja mineraaliaines poistettiin 
näytteenottimella otetusta humuskakusta ja tumma 
maatunut humus laitettiin näytepussiin (kuva 15). 

Pintamaanäyte otettiin mahdollisen humusker-

roksen alta 0–25 cm:n syvyydestä. Pelloilla tämä 
on muokkauskerros ja metsissä yhdistelmä vaaleaa 
huuhtoutumiskerrosta ja ruskeaa rikastumiskerrosta. 
Pohjamaanäyte otettiin 25 cm:n paksuisesta kerrok-
sesta muuttumatonta pohjamaata (C-kerros), joka on 
50–200 cm:n syvyydellä, ja yleensä sopiva kerros on 
50–75 cm:n syvyydellä. Mineraalimaanäytteet otettiin 
lapiolla kaivetun kuopan puhdistetusta seinämästä 
muovikauhalla paperiseen näytepussiin. Pohjamaa-
näyte otettiin ennen pintamaanäytettä (kuva 16).

Vuonna 2008 osasta näytepisteitä otettiin pinta-
maasta lisänäyte raesuuruuden määrittämistä varten. 
Noin 1 kg:n suuruiset raesuuruusnäytteet otettiin 
pintamaasta näytepussiin. 

GTK:n geokemiallisissa taustapitoisuuskartoituk-
sissa käytetty näytteenottomenettely on kehitetty FO-
REGSin geokemiallisen kartoitushankkeen pohjalta 
(Salminen ym. 1998). Keskeiset erot FOREGSin näyt-
teenotto-oppaaseen ovat seuraavat: näytemateriaaleina 
käytetään vain maaperä- ja humusnäytteitä, näytteen 
koko on hieman pienempi eikä maaperänäytteitä 
oteta kenttäyhdistelmänä 3–5 kuopasta vaan yhdestä 
kuopasta. Lisäksi näytepaikat valitaan edustamaan 
eri maalajeja, ja siten myös maatalousmaita otetaan 
mukaan näytteenottoon.

Jokaiselta näytteenottopaikalta otettiin kaksi va-
lokuvaa: toinen on yleiskuva maisemasta kuopan 
ympärillä ja toinen lähikuva kuopasta. Mineraali- ja 
humusnäytteet toimitettiin GTK:n Espoon laborato-
rioon (1.9.2008 alkaen Labtium Oy) kerran viikossa 
analysointia varten. 

Taajamien sisällä tehdyssä näytteenotossa näyt-
teenottopaikat valittiin yhdessä TAATA-hankkeeseen 
osallistuvien kaupunkien ja kuntien ympäristöviran-
omaisten kanssa. Geokemian osahankkeessa valittiin 
jokaisesta kaupungista tai kunnasta vuonna 2007 
keskustassa sijaitseva puisto, jonka välittömässä lä-
heisyydessä kulkee päätie tai muu suhteellisen vilkas-
liikenteinen ajoväylä. Puistoista otettiin näytteet kah-
desta tutkimuspisteestä, joista toinen sijaitsi puiston 
välittömässä läheisyydessä kulkevan päätien varresta 
ja toinen tästä pisteestä noin 60 metriä puistoon päin 
(Jarva & Tarvainen 2008). Tampereelta otettiin vuonna 
2007 lisäksi kaksi muuta näytettä (Tarvainen 2007). 
Vuonna 2008 otettiin 22 näytettä kolmen TAATA-
hankkeeseen osallistuneen kunnan keskustaajamista. 
Tutkimuspisteistä kerättiin pintamaanäyte 0–25 cm:n 
syvyydestä. Lisäksi jokaisesta näytepisteestä otettiin 
näyte 0–2 cm:n syvyydeltä sellaisesta kohdasta, jossa 
nurmikko oli kulunut pois. 

Pintamaanäytteet otettiin lapiolla kaivetusta kuo-
pasta näytteenottokauhalla analyysejä ja tutkimuksia 
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Kuva 14. Näytteenottopisteiden sijoittuminen tutkimusalueella. Pohjakartta © Maanmittauslaitos, lupanro MML/VIR/TIPA/217/10. 
Kartan laatinut: Samrit Luoma.
Fig. 14. Location of sampling sites in the study area. Savi  = Clay; Moreeni = Till; Hiekka = Sand. Basemap © National Land Survey 
of Finland, licence no. MML/VIR/TIPA/217/10. Map composition: Samrit Luoma.



29

Geologian tutkimuskeskus, Tutkimusraportti 182 – Geological Survey of Finland, Report of Investigation 182, 2010

Pirkanmaan maaperän geokemialliset taustapitoisuudet

Kuva 15. Humusnäytteenottoa Pirkanmaalla. Kuvat: Jaana Jarva.
Fig. 15. Humus sampling in Pirkanmaa. Photos: Jaana Jarva.

Kuva 16. Näytekuoppa Pirkanmaan tutkimusalueella. Kuva: Tauno Valli.
Fig. 16. Close-up of a sampling pit in Pirkanmaa. Photo: Tauno Valli.
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Kuva 17. K
d
-tutkimuksiin valittujen näytepisteiden sijainti Pirkanmaalla. Pohjakartta © Maanmittauslaitos, lupanro MML/VIR/

TIPA/217/10. Kartan laatinut: Samrit Luoma.
Fig. 17. Location of the K

d
 samples in Pirkanmaa. Basemap © National Land Survey of Finland, licence no. MML/VIR/TIPA/217/10. 

Map composition: Samrit Luoma.
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varten. Epäorgaanisten aineiden analysointia varten 
näyte otettiin paperisiin näytepusseihin. Orgaanisten 
yhdisteiden analysointia varten näytteet pakattiin 
ruskeisiin lasipurkkeihin, joiden kannet tiivistettiin 
teflonpaperilla. Lisäksi otettiin noin 1 kg:n näyte näy-
tepussiin raesuuruuden määrittämistä varten. Lapio ja 
näytteenottokauha puhdistettiin alkoholilla jokaisen 
tutkimuspisteen välillä. Näytteet pakattiin kentällä kyl-
mälaukkuihin ja niitä säilytettiin jääkaapissa. Näytteet 
lähetettiin kylmälaukkuun pakattuina laboratorioihin 
analysoitaviksi. Aivan pintamaasta, 0–2 cm:n syvyy-
destä, otettiin näytteet suoraan näytteenottokauhalla 
paperisiin näytepusseihin epäorgaanisten aineiden 
analysointia varten.

K
d
-tutkimuksia varten otettiin maaperänäytteet 

yhdestä tutkimuspisteestä Pirkanmaalla v. 2007. Pi-
lottitutkimuspiste sijoittui harjulle, jossa oli GTK:n 
vuoden 2006 geokemiallisten tutkimusten perusteella 
todettu luontaisesti tavanomaista suurempi arseenin 
pitoisuus, yli 10 mg/kg. Vuonna 2008 otettiin maa-
peränäytteet yhteensä 13 tutkimuspisteestä. Myös 
nämä tutkimuspisteet valittiin pääosin aikaisempien 
geokemiallisten tutkimusten perusteella. Tutkimus-
pisteistä neljä edusti moreenimaita, joissa kahdessa 
metallien ja puolimetallien luontaiset pitoisuudet olivat 
pieniä ja kahdessa suuria. Viisi tutkimuspistettä edusti 
hiekkaista maaperää, joissa mm. arseenin, nikkelin ja 
koboltin luontaiset pitoisuudet olivat korkeat. Lisäksi 
neljä tutkimuspistettä edusti sellaisia alueita, joilla ai-
kaisempi tai nykyinen ihmistoiminta saattaa aiheuttaa 
voimakasta kuormitusta maaperään. Näistä tutkimus-
pisteistä kaksi sijoittui CCA-kyllästämöalueelle ja yksi 
metalliromuttamon pihaan. yksi näytteistä otettiin 

kaivosalueen rikastushiekasta. Tutkimuspisteet on 
esitetty kuvan 17 kartassa. 

Kd
-tutkimuksia varten otettiin tuoremaanäyte 0,5 

litran ruskeaan lasipurkkiin sekä noin 500 g:n maa-
peränäyte paperiseen näytepussiin (kuva 18). Lisäksi 
otettiin noin 1,5 kg:n maaperänäyte liukoisuustestiä 
varten ja noin 1 kg:n näyte raesuuruusmäärityksiin. 
Kaikki näytteet otettiin 0–25 cm:n syvyydeltä. Tuo-
remaanäytteestä määritettiin metallipitoisuudet suoda-
tetusta maavesisuspensiosta ja kuivatusta, paperiseen 
näytepussiin otetusta näytteestä maaperän kuningas-
vesiliukoiset pitoisuudet. 

Pirkkalan kunnan alueella otettiin vuonna 2006 
RAMAS-hankkeeseen liittyen maaperänäytteitä kai-
vinkoneella tehdyistä tutkimuskaivannoista, lapiolla 
tehdyistä kuopista sekä kairaamalla. Kaikki näytteen-
ottokohteet olivat moreenialueilla. Kaivinkoneella 
tehdyt kuusi tutkimuskaivantoa ulottuivat alla olevan 
kallion pintaan asti. Kairauksessa moreenin kivisyys 
vaikeutti kairausta, joten täyttä varmuutta kairauksen 
päättymisestä kallioon ei saatu yhdessäkään kaira-
uspisteessä. Kairauspisteiden viereen tehtiin lapiolla 
kuopat, joista otettiin maannosnäytteet, joita ei kaira-
koneella voitu ottaa. Näytteenottopaikat ja näytesy-
vyydet on merkitty taulukkoon 5 ja kohteiden sijainti 
on merkitty kuvaan 19.

Tutkimuskaivannon seinämästä otettiin noin 2 kg:n 
näyte muovikauhalla näytepussiin. Kairakoneen kaira-
sydännäytteistä otettiin analysoitavaksi vain näytteen 
keskiosa metallikontaminaation välttämiseksi. Näyt-
teet otettiin paperipussiin. Myös lapiolla kaivettujen 
kuoppien seinämästä näytteet otettiin paperipussiin 
(kuvat 20 ja 21).

Kuva 18. Näytteenottoa hiekkaista luonnonmaata edustavalla 
tutkimuspisteellä. K

d
-tutkimuksissa maanäyte otettiin metalli-

määrityksiä varten paperiseen näytepussiin ja tuoremaanäyte 
ruskeaan lasipurkkiin. Kuva: Jaana Jarva.
Fig. 18. Sampling in a site representing natural sandy soil. 
During the K

d
 studies, one sample was taken in paper bags for 

metal analysis and another in a dark brown glass container for 
K

d
 measurements from fresh soil samples. Photo: Jaana Jarva.
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Kuva 20. Maaperänäytteenottoa kairakoneella. 
Kuva: Birgitta Backman.
Fig. 20. Soil sampling using an excavator. 
Photo: Birgitta Backman.

Kuva 21. Maaperänäytteenottoa lapiolla tehdystä kuopasta. 
Kuva: Birgitta Backman.
Fig. 21. Soil sampling from a pit made with a shovel. 
Photo: Birgitta Backman.

Kuva 19. RAMAS-hankkeen tutkimuskaivantojen ja kairaamalla otettujen näytteiden näytteenottopisteet. Pohjakartta © Maanmit-
tauslaitos, lupanro MML/VIR/TIPA/217/10. Kartan laatinut: Samrit Luoma.
Fig. 19. Additional soil samples taken during the RAMAS project. Kultamalmiesiintymä = Gold mineralization; Maaperänäyte 
(kairakone) = Soil sample (drilling); Maaperänäyte (kaivinkone) = Soil sample (excavator). Basemap © National Land Survey of 
Finland, licence no. MML/VIR/TIPA/217/10. Map composition: Samrit Luoma.
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Taulukko 5. RAMAS-hankkeen tutkimuskaivantojen ja kairaamalla otettujen näytteiden näytepaikat ja näytteenottosyvyydet.
Table 5. Sample points and sample depths of study pits and drillings in the RAMAS project. Maankerros = soil layer, syvyys = depth, 
analysoidut raesuuruudet = analysed fraction sizes, uuttumiskerros = leached horizon, rikastumiskerros = enrichment horizon, 
muuttumaton maa = unaltered soil, näyte kaivannon seinämästä = sample taken from the pit wall, kuoppa = pit, kairattu = drilled.

Näyte
paikka

Maankerros Syvyys,  
cm

Analysoidut  
raesuuruudet

1 Maa 1 uuttumiskerros, kuoppa 4–8 <2 mm
1 Maa 1 rikastumiskerros, kuoppa 10–15 <2 mm
1 Maa 1 muuttumaton maa, kuoppa 55–70 <2 mm
1 Maa 1 muuttumaton maa, kairattu 50–100 <2 mm
1 Maa 1 muuttumaton maa, kairattu 200–250 <2 mm
1 Maa 1 muuttumaton maa, kairattu 300–330 <2 mm
2 Maa 2 näyte kaivannon seinämästä 7–16 <0,063; <0,1; <0,25; <0,5; <1; <2 mm
2 Maa 2 näyte kaivannon seinämästä 30 <0,063; <0,1; <0,25; <0,5; <1; <2 mm
2 Maa 2 näyte kaivannon seinämästä 110–115 <0,063; <0,1; <0,25; <0,5; <1; <2 mm
2 Maa 2 näyte kaivannon seinämästä 220 <0,063; <0,1; <0,25; <0,5; <1; <2; <4 mm
3 Maa 3 uuttumiskerros, kuoppa 3–8 <2 mm
3 Maa 3 rikastumiskerros, kuoppa 10–18 <2 mm
3 Maa 3 muuttumaton maa, kairattu 180–200 <2 mm
3 Maa 3 muuttumaton maa, kairattu 270–310 <2 mm
4 Maa 4 uuttumiskerros, kuoppa 4–8 <2 mm
4 Maa 4 rikastumiskerros, kuoppa 10–20 <2 mm
4 Maa 4 muuttumaton maa, kuoppa 60–75 <2 mm
4 Maa 4 muuttumaton maa, kairattu 60–100 <2 mm
4 Maa 4 muuttumaton maa, kairattu 160–200 <2 mm
4 Maa 4 muuttumaton maa, kairattu 200–240 <2 mm
5 Maa 5 uuttumiskerros, kuoppa 4–8 <2 mm
5 Maa 5 rikastumiskerros, kuoppa 10–20 <2 mm
5 Maa 5 muuttumaton maa, kuoppa 60–75 <2 mm
5 Maa 5 muuttumaton maa, kairattu 180–200 <2 mm
5 Maa 5 muuttumaton maa, kairattu 260–300 <2 mm
5 Maa 5 muuttumaton maa, kairattu 340–380 <2 mm
6 Maa 6 uuttumiskerros, kuoppa 10–15 <2 mm
6 Maa 6 rikastumiskerros, kuoppa 15–25 <2 mm
6 Maa 6 muuttumaton maa, kuoppa 60–70 <2 mm
6 Maa 6 muuttumaton maa, kairattu 110–150 <2 mm
7 Maa 7 humus 0–5 <2 mm
7 Maa 7 näyte kaivannon seinämästä 3040 <2 mm
7 Maa 7 näyte kaivannon seinämästä 50 <2 mm
7 Maa 7 näyte kaivannon seinämästä 100 <2 mm
7 Maa 7 näyte kaivannon seinämästä 150 <2 mm
7 Maa 7 näyte kaivannon seinämästä 200 <2 mm
8 Maa 8 näyte kaivannon seinämästä 05 <0,063; <0,1; <0,25; <0,5; <1; <2 mm
8 Maa 8 näyte kaivannon seinämästä 14 <0,063; <0,1; <0,25; <0,5; <1; <2 mm
8 Maa 8 näyte kaivannon seinämästä 2026 <0,063; <0,1; <0,25; <0,5; <1; <2 mm
8 Maa 8 näyte kaivannon seinämästä 230 <0,063; <0,1; <0,25; <0,5; <1; <2; <4 mm
9 Maa 9 näyte kaivannon seinämästä 3040 <2 mm
9 Maa 9 näyte kaivannon seinämästä 5060 <2 mm
9 Maa 9 näyte kaivannon seinämästä 100 <2 mm
9 Maa 9 näyte kaivannon seinämästä 170 <2 mm
9 Maa 9 näyte kaivannon seinämästä 220 <2 mm
10 Maa 10 näyte kaivannon seinämästä 20 <2 mm
10 Maa 10 näyte kaivannon seinämästä 100 <2 mm
10 Maa 10 näyte kaivannon seinämästä 180 <2 mm
11 Maa 11 näyte kaivannon seinämästä 40 <2 mm
11 Maa 11 näyte kaivannon seinämästä 100 <2 mm
11 Maa 11 näyte kaivannon seinämästä 170 <2 mm
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5.2. Esikäsittely ja analytiikka

5.2.1. Mineraalimaanäytteet 

Taustapitoisuustutkimusten, K
d
-tutkimuksen sekä 

RAMAS-hankkeen mineraalimaanäytteiden kemial-
liset määritykset tehtiin GTK:n kemian laboratoriossa 
(nykyisin Labtium Oy) kuivatuista (< 40 ºC) ja alle 2 
mm:n fraktioon seulotuista näytteistä. Orgaaniset yh-
disteet määritettiin vuonna 2007 Jyväskylän yliopiston 
ympäristöntutkimuskeskuksen Ambiotica-laboratori-
ossa ja vuonna 2008 Nab Labs Oy:n laboratoriossa. 

Suurinta alkuaineiden pitoisuutta, mikä luonnossa 
maaperästä äärimmäisen happamissa olosuhteissa voi 
liueta, arvioitiin uuttamalla näytteet kuningasvedellä 
90 ºC:ssa (AR). AR-uutto liuottaa kiteiset saostumami-
neraalit, sulfidimineraalit sekä useimmat suolat, kuten 
apatiitin ja titaniitin, osan kiilteistä (biotiitti), talkista ja 
savimineraaleista mutta ei rapautumattomia maasälpiä, 
amfiboleja ja pyrokseeneja. AR-liuotetuista näytteistä 
määritettiin Ag, Be, Bi, Cd, Cu, Mo, Pb, Sb, Se, Sn, 
Tl ja u ICP-MS:lla (Perkin Elmer Sciex Elan 6000). 
Arseenin pitoisuudet määritettiin GF-AAS:lla (Perkin 
Elmer SIMAA-6000) paitsi vuoden 2008 näytteistä, 
joiden As-pitoisuudet on määritetty ICP-MS:llä. Al, B, 
Ba, Ca, Co, Cr, Fe, K, Mg, Mn, Na, Ni, P, S, Sr, Ti, V ja 
Zn määritettiin ICP-AES:lla (Thermo Jarrel Ash Iris). 

Elohopea määritettiin seulotusta alle 2 mm:n näyt-
teestä pyrolyyttisesti Hg-analysaattorilla (AMA 254). 
Näytteet kuivattiin alle 40 ºC:n lämpötilassa. Hiilipi-
toisuus määritettiin jauhetuista näytteistä Eltra CS500 
-analysaattorilla (Tarvainen ym. 2006). pH-määritystä 
varten näytteet uutettiin 0,01 M CaCl2

:lla ja pH määri-
tettiin Radiometer ion 85 pH-mittarilla. Määritysrajat 
on esitetty taulukossa 6. 

Orgaanisten yhdisteiden määritykset tehtiin vuonna 
2007 Jyväskylän yliopiston ympäristöntutkimuskes-
kuksen Ambiotica-laboratoriossa. Näytteistä määritet-
tiin kokonais-PCB (O-20A) ja PAH-yhdisteet (O-35) 
kuiva-aineesta. PCB-määrityksessä näytteitä uutettiin 
petroolieetterin, asetonin, heksaanin ja dietyylieetterin 
seoksella ja uutto tehtiin Dionexin ASE 200 -liuotin-
uuttolaitteella. uuton jälkeen näytteet puhdistettiin 
väkevällä typpihapolla ja kvantitatiivinen määritys 
tehtiin kaasukromatografisesti kahta EC-detektoria 
käyttäen. PCB-yhdisteistä ilmoitettiin kokonaispitoi-
suus. PAH-yhdisteiden määritystä varten näytteet uu-
tettiin liuotinaineseoksella ultraääniuuttohauteessa tai 
ASE 200 -liuotinuuttolaitteella. Liuotinuuton jälkeen 
näytteisiin lisättiin glykolia ja näytteet haihdutettiin lä-
hes kuiviin, ja sen jälkeen näytteisiin lisättiin tunnettu 
määrä asetonitriiliä. Kvantitointi tehtiin nestekroma-
tografisesti (HPLC) fluoresenssi- ja diodirividetekto-
reita käyttäen. Menetelmien määritysrajat on esitetty 
taulukossa 7. 

Vuonna 2008 orgaanisten yhdisteiden määrityk-
set tehtiin Nab Labs Oy:n laboratoriossa. Näytteistä 
määritettiin PCB- ja PAH-yhdisteiden pitoisuudet 
kuiva-aineesta. PCB-yhdisteiden määrittämistä varten 
näytteille tehtiin asetoni-pentaani- ja asetoni-hek-
saaniuutot. uuttoliuokset puhdistetaan rikkihapolla 
ja Al2

O
3
:lla. uuttoliuokset analysoitiin GC-MS, SIM-

tekniikalla. yhdisteet tunnistetaan niiden retentioajan 
ja karakterististen kloori-ionisuhteiden avulla. Kvan-
titointi suoritetaan laboratorion sisäisen standardin 
menetelmällä (käytössä IuPAC No PCB-209). Me-
netelmällä määritetään yhteensä 15 PCB-kongeneeriä. 
PCB-yhdisteiden kokonaispitoisuus on ilmoitettu mää-
ritysrajan ylittävien kongeneerien (PCB-28, 52, 101, 
153, 138 ja 180) summana, joka on kerrottu viidellä.

PAH-yhdisteiden määrittämistä varten näytteille 
tehtiin asetoni-pentaaniuutto. uuttoliuokset analysoi-
tiin GC-MS, SIM-tekniikalla. yhdisteet tunnistetaan 
niiden retentioajan, karakterististen ionien ja sertifioi-
tujen liuosten avulla. Kvantitointi suoritetaan laborato-
rion sisäisen standardin menetelmällä (d8-naftaleeni, 
d10-antraseeni, d12-kryseeni ja d14-dibentso[a,h]-
antraseeni). PAH-yhdisteiden kokonaispitoisuus (PAH 
yhteensä) on ilmoitettu määritysrajan ylittävien yh-
disteiden summana. Menetelmien määritysrajat on 
esitetty taulukossa 7 .

Kd
-tutkimuksessa alkuaineiden kokonaispitoisuudet 

määritettiin kuivatusta ja alle 2 mm:n raekokolajittee-
seen seulotusta näytteestä kuningasvesiliuotuksella. 
Alkuaineiden pitoisuudet huokosvedessä määritettiin 
kyllästysuuttomenetelmällä (Rhoades 1996), jossa 
noin 100 g tuoretta maanäytettä kyllästettiin ioni-
vaihdetulla vedellä noin viisi tuntia (näytteen omi-
naisuuksien mukaan) ja syntynyt maa-vesi-suspensio 
imusuodatettiin. Tuoremaanäytteestä poistettiin kivet 
ennen näytteen kyllästämistä vedellä, mutta näytteille 
ei tehty muuta esikäsittelyä. Samaa menetelmää on 
käytetty mm. peltomaiden kadmiumtutkimuksissa 
(Mäkelä-Kurtto ym. 2003). Vesiliuoksen alkuainepi-
toisuudet mitattiin ICP-OES- tai ICP-MS-tekniikalla. 
Huokosveden pitoisuudet analysoitiin jokaisesta näyt-
teestä kahteen kertaan. Näytteiden raekokojakauma 
määritettiin kuivaseulonnan (seulasarja ISO 3310/1) ja 
sedigraph-analyysin perusteella sekä humuspitoisuus 
spektrofotometrisesti.

Maaperänäytteiden liukoisten aineiden laatu ja 
määrä selvitettiin lisäksi liukoisuustestillä menetelmän 
SFS-EN 12457-3 mukaisesti (Suomen standardoimis-
liitto 2002). Standardin mukaista kaksivaiheista ravis-
telutestiä käytetään mm. jätteiden karakterisointiin ja 
sitä suositellaan myös haitallisten aineiden liukoisuu-
den laadunvalvontaan (säädös 591/2006).
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Taulukko 6. Mineraalimaanäytteistä tehdyt alkuainemääritykset määritysrajoineen. Suluissa mainittu määritysraja tai analyysimene-
telmä koskee vuonna 2008 kerättyjä näytteitä, jos tiedot poikkeavat aiemmin kerättyjen näytteiden analyysimenetelmästä.
Table 6. Analysed elements and their detection limits in mineral soil samples. If the detection limit or the analysis method was 
 different in 2008, it is shown in parentheses. Alkuaine = element, Määritysrajat = detection limits, Analyysitekniikka = analysis 
method. Commas are used instead of decimal points.

Alkuaine Määritysrajat
mg/kg

Analyysitekniikka

Ag 0,05 (0,01) ICPMS
Al 15 ICPAES
As 0,2 (0,01) GFAAS (ICPMS)
B 5 ICPAES
Ba 1 ICPAES
Be 0,005 (0,01) ICPMS
Bi 0,01 ICPMS
C 0,01 % CSanalysaattori
Ca 50 ICPAES
Cd 0,1 (0,01) ICPMS
Co 0,5 (1) ICPAES
Cr 1 ICPAES
Cu 1 ICPMS
Fe 50 ICPAES
Hg 0,005 Hganalysaattori
K 100 ICPAES
Mg 10 ICPAES
Mn 1 ICPAES
Mo 0,2 (0,01) ICPMS
Na 50 ICPAES
Ni 2 ICPAES
P 50 ICPAES
Pb 0,5 (0,1) ICPMS
S 50 ICPAES
Sb 0,02 (0,01) ICPMS
Se 1 (0,02) ICPMS
Sn 0,5 (0,05) ICPMS
Sr 1 ICPAES
Ti 2 ICPAES
Tl 0,03 (0,05) ICPMS
U 0,03 (0,01) ICPMS
V 1 ICPAES
Zn 3 (1) ICPAES
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5.2.2. Humusnäytteet 

Kuivattuja (< 40 ºC) humusnäytteitä esihienonnet-
tiin puristelemalla näytteitä varovasti käsin näytepus-
sin läpi. Näytteet seulottiin alle 2 mm:n fraktioon, 
jotka seulottiin uudestaan alle 2 mm:n fraktioon. 
Näin menetellen pyrittiin poistamaan näytteistä niiden 
mahdollisesti sisältämä näytteeseen kuulumaton aines, 
esimerkiksi juuret ja maatumattomat oksankappaleet.

Alkuainemäärityksiä varten näytteet uutettiin vä-
kevällä typpihapolla mikroaaltouunissa (CEM Mars 
5). Elohopea määritettiin liuoksesta kylmähöyry-
atomiabsorptiotekniikalla (CV-AAS, Perkin Elmer 
FIMS 400). Al-, Ca-, Fe-, K-, Mg-, Mn-, Na-, P-, 
S- ja Ti-pitoisuudet määritettiin induktiivisesti kytke-
tyllä plasma-atomiemissiospektrometrilla (ICP-AES, 
Thermo Jarrel Ash Iris). Ag, As, B, Ba, Be, Bi, Br, Cd, 
Co, Cr, Cu, Li, Mo, Ni, Pb, Rb, Sb, Se, Sn, Sr, Th, 
Tl, u, V ja Zn määritettiin induktiivisesti kytketyllä 
plasma-massaspektrometrilla (ICP-MS, Perkin Elmer 
Sciex Elan 6000).

pH:n määritystä varten näytteet uutettiin 0,01 M 
CaCl2

:lla ja pH määritettiin Radiometer ion 85 pH-
mittarilla. Hehkutushäviötä varten näytteitä kuivattiin 
2 tuntia 105 ºC:ssa ja määritys tehtiin 550 C:ssa 
gravimetrisesti. Hiili- ja typpipitoisuus määritettiin 
Elementar vario MAX CN-analysaattorilla (Tarvainen 
ym. 2006). yhteenveto humusnäytteistä tehdystä ana-
lytiikasta määritysrajoineen on esitetty taulukossa 8.

K
d
-arvot määritettiin kullekin näytteelle ja jokaisel-

le tutkitulle alkuaineelle käyttäen seuraavaa kaavaa:
   

   [2]

K
dx

= K
d
-arvo alkuaineelle x (L/kg)

C
sx
 = Alkuaineen x kokonaispitoisuus maaperässä (µg/kg)

C
lx
 = Alkuaineen x pitoisuus huokosvedessä (µg/L).

RAMAS-hankkeen tutkimuskaivantojen 2 ja 8 
(taulukko 5) maaperänäytteistä seulottiin alle 2 mm:n 
fraktion lisäksi myös muita fraktioita: alle 0,063 
mm; 0,064–0,1 mm; 0,11–0,25 mm; 0,26–0,5 mm 
ja 0,51–1,0 mm. Molemmista kaivannoista yhdeltä 
syvyydeltä otetusta näytteestä seulottiin lisäksi alle 
4 mm:n fraktio. Kaivannosta 2 alle 4 mm:n fraktio 
seulottiin 190 cm:n syvyydeltä otetusta näytteestä ja 
kuopasta 8 näytteestä, joka otettiin 230 cm:n syvyydel-
tä. Kaikki näytteet seulottiin nailonseuloilla. Kaikista 
näytefraktioista tehtiin kaksi uuttoa: kuningasvesiuutto 
(AR) sekä hapan ammoniumasetaatti-EDTA-uutto 
(HAAc-EDTA). 

Taulukko 7. Pintamaanäytteistä tehdyt orgaanisten yhdisteiden määritykset määritysrajoineen HPLC = nestekromatografia, GC = 
kaasukromatografia, GC/MS = kaasukromatografia, massaspektrometria.
Table 7. Analysed organic compounds and their detection limits in topsoil samples. HPLC = high performance liquid chromato-
graphy, GC = gas chromatography, GC/MS = gas chromatography/ mass spectrometry. Orgaaniset yhdisteet = organic compounds, 
määritysraja = detection limit, analyysimenetelmä = analysis method. Commas are used instead of decimal points.

Orgaaniset yhdisteet Määritysraja mg/kg Analyysimenetelmä

PCB (Ambiotica) 0,05 GC

PCB (Nab Labs)
0,01 (kokonaisPCB)
0,002 (yksittäiset) 

GC/MS

PAH (Ambiotica) 0,10 HPLC
PAH (Nab Labs) 0,1–0,25 GC/MS
Antraseeni 0,1
Bentso(a)anatraseeni 0,1
Bentso(a)pyreeni 0,2/0,1*
Bentso(k)fluoranteeni 0,2/0,1*
Fenantreeni 0,1
Fluoranteeni 0,1
Naftaleeni 0,09/0,1*

*Ambiotica/Nab Labs

K
dx

 = C
sx

 C
lx
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Taulukko 8. Humusnäytteistä tehdyt määritykset määritysrajoineen. 
Table 8. Analysed elements and their detection limits in humus samples. Alkuaine tai parametri = an element or a parameter, 
määritysraja = detection limit, yksikkö = unit, analyysitekniikka = analysis method. Commas are used instead of decimal points.

Alkuaine tai parametri Määritysraja Yksikkö Analyysitekniikka

Ag 0,01 mg/kg ICPAES
Al 2 mg/kg ICPAES
As 0,02 mg/kg ICPMS
B 5 mg/kg ICPMS 
Ba 0,05 mg/kg ICPMS
Be 0,1 mg/kg ICPMS
Bi 0,1 mg/kg ICPMS
Br 20 mg/kg ICPMS
C 0,02 % Canalysaattori
Ca 10 mg/kg ICPAES
Cd 0,01 mg/kg ICPMS
Co 0,02 mg/kg ICPMS
Cr 0,2 mg/kg ICPMS
Cu 0,02 mg/kg ICPMS
Fe 10 mg/kg ICPAES
Hg 0,04 mg/kg CVAAS
K 50 mg/kg ICPAES
Li 0,4 mg/kg ICPMS
LOI (550 °C) 0,01 %
Mg 5 mg/kg ICPAES
Mn 1 mg/kg ICPAES
Mo 0,01 mg/kg ICPMS
N 0,05 % CNanalysaattori
Na 20 mg/kg ICPAES
Ni 0,3 mg/kg ICPMS
P 30 mg/kg ICPAES
Pb 0,02 mg/kg ICPMS
pH 0,1 pH
Rb 0,01 mg/kg ICPMS
S 10 mg/kg ICPAES
Sb 0,02 mg/kg ICPMS
Se 0,5 mg/kg ICPMS
Sn 0,5 mg/kg ICPMS
Sr 0,01 mg/kg ICPMS
Th 0,02 mg/kg ICPMS
Ti 0,5 mg/kg ICPAES
Tl 0,01 mg/kg ICPMS
U 0,01 mg/kg ICPMS
V 0,02 mg/kg ICPMS
Zn 0,4 mg/kg ICPMS
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Kuva 22. Hajontadiagrammi rinnakkaisnäytteiden ja varsinaisten näytteiden arseenipitoisuuksista Pirkanmaan alueelta otetuissa 
maaperänäytteissä (raekoko < 2 mm, kuningasvesiuutto). AsR = Rinnakkaisnäytteen analyysitulos.
Fig. 22. Scatter diagram of arsenic concentrations in original soil samples and duplicate soil samples from the Pirkanmaa region 
(fraction size <2 mm, aqua regia extraction). As R = arsenic concentrations in duplicate samples.

5.3. Laadunvarmistus 

Näytteiden otosta Pirkanmaalla ovat vastanneet 
Geologian tutkimuskeskuksen sertifioidut näytteen-
ottajat. Pirkanmaan alueen analyysitulosten laadun-
varmistuksessa käytettiin niitä analyysimenetelmiä, 
jotka oli todettu hyvin toistettaviksi Porvoon ympä-
ristössä tehdyssä pilottitutkimuksessa (Tarvainen ym. 
2003). Siinä otettiin tasaisesti koko näyteverkoston 
alueelta 30 näytepaikassa kaksi näytettä (varsinaiset 
näytteet ja rinnakkaisnäytteet) pinta- ja pohjamaasta, 
paikoin myös humuksesta. Varsinaiset näytteet ja 
rinnakkaisnäytteet analysoitiin kaksi kertaa. Näin 
saatiin 30 havaintopistettä, joista oli 4 mittaustulosta: 
varsinaisen näytteen ensimmäinen ja toinen analyysi 
sekä rinnakkaisnäytteiden ensimmäinen ja toinen 
analyysi. Näin voitiin verrata näytteenottopisteiden 
välisten pitoisuuksien eron merkitsevyyttä verrattuna 
näytteenotto- ja analyysivirheeseen.

Pirkanmaan tutkimusalueelta rinnakkaisnäytteet 
otettiin 5 %:sta näytteenottopisteistä (pintamaasta, 
pohjamaasta ja humuksesta) ja analysoitiin samalla ta-
valla kuin varsinaiset näytteet. Lisäksi GTK:n ke mian 
laboratorio/Labtium Oy sovelsi omaa tavanomaista 
laadunvarmistustaan. GTK:n kemian laboratorio (vuo-

desta 2007 alkaen Labtium Oy) on akkreditoitu SFS-
EN ISO/IEC 17025:2005 standardin mukaan (FINAS 
testauslaboratorio T025). 

Tässä tutkimuksessa käytetyistä analyysimenetel-
mistä akkreditoinnin piiriin kuuluvat humusnäytteiden 
väkevään typpihappouuttoon perustuvat monialkuai-
nemääritykset ICP-MS- ja ICP-AES-tekniikalla, hiilen 
määritys hiilianalysaattorilla ja elohopean määritys 
CVAAS-tekniikalla. Mineraalimaanäytteiden analytii-
kassa akkredioinnin piiriin kuuluvat lisäksi kuningas-
vesiliuotukseen perustuva monialkuainemääritys ICP-
AES-tekniikalla ja elohopean määritys pyrolyyttisesti 
sekä hiilen määritys hiilianalysaattorilla.

Taajamien geokemialliset kartoitus- ja tutkimusme-
netelmät -hankkeen rinnakkaisnäytteiden analyysitu-
loksia tarkasteltiin SPSS-tilasto-ohjelmalla alkuaineit-
tain mm. hajontadiagrammien avulla (kuvat 22 ja 23) 
ja laskemalla Spearmanin menetelmällä korrelaatiot. 
Kaikkien määritettyjen ja mitattujen alkuaineiden ja 
ominaisuuksien rinnakkaisnäytteiden ja varsinaisten 
näytteiden pitoisuudet korreloivat keskenään erittäin 
merkitsevästi. Korrelaatiokertoimet olivat  .911**  –  
.994** merkitsevyystasolla .000.
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5.4. Tilastolliset menetelmät ja karttatuotanto 

Maastomittaustulokset ja analyysitulokset yhdis-
tettiin SPSS- tilasto-ohjelmalla. Samalla tarkistettiin 
pitoisuustasot mahdollisten raportointivirheiden ha-
vaitsemiseksi ja verrattiin eri analyysierissä käytettyjä 
määritysrajoja. Kuvien työstämisessä on käytetty 
ArcMap- sekä Photo Studio 5 -ohjelmia. Tekstinkä-
sittelyssä käytettiin Word-ohjelmaa.

Alkuainepitoisuuksista laskettiin tilastollisia tun-
nuslukuja (minimi, mediaani, keskiarvo, maksimi) ja 
alkuainepitoisuuksien jakaumia tarkasteltiin laatikko-
jana-kuvaajilla (box-whisker plot) SPSS-ohjelmalla. 
Muusta aineistosta hyvin paljon poikkeavia havaintoja 
tarkasteltiin yksityiskohtaisesti. yksi mineraalimaan 
pintamaanäyte poistettiin aineistosta, koska se sisälsi 
runsaasti orgaanista ainesta. yksi taajamien sisältä 
kerätty näyte poistettiin aineistosta, koska kunnan 
teettämässä lisätutkimuksessa kohde osoittautui si-
jaitsevan pilaantuneella maalla. 

Alkuainepitoisuuksien keskinäisiä tilastollisia riip-
puvuuksia tutkittiin laskemalla SPSS-ohjelmaa käyt-
täen korrelaatiot Spearmanin menetelmällä, jonka 
arvioitiin olevan paras tällaiselle aineistolle, jonka 
jakauma ei noudata normaalijakaumaa. Eri provinssien 
alueelta kerättyjen näytteiden alkuainepitoisuuksien 
jakaumia on verrattu ei-parametrisella Kolmogorov-

Smirnov-testillä. Valittu testi ei aseta vaatimuksia 
jakauman muodolle, joten se soveltuu myös hivenal-
kuaineiden muodoltaan vinoille pitoisuusjakaumille. 
Testillä voidaan osoittaa, että eri provinssien alueilta 
kerättyjen näytteiden alkuainepitoisuuksien jakaumat 
poikkeavat merkitsevästi toisistaan. Tilastollisessa 
testauksessa on käytetty termejä erittäin merkitsevä 
(merkitsevyystaso < 0,1 %), merkitsevä (< 1 %) ja 
melkein merkitsevä (< 5 %). 

Näytepisteiden sijainti on tarkastettu ArcGIS-oh-
jelmistolla. Näyteverkko on varsin harva, ja näytteet 
ovat yhdestä pisteestä kerättyjä näytteitä. Alueellista 
kartoitusta varten kerättävät näytteet ovat yleensä 
kentällä tehtyjä yhdistelmänäytteitä. yhdistämällä 
kentällä 3–5 paikasta otettua näytemateriaalia pienen-
netään paikallista satunnaista vaihtelua, ja yhdistetyt 
kartoitusnäytteet edustavat siten paremmin laajempaa 
aluetta. Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää 
taustapitoisuuksien vaihteluväli eri näytemateriaaleis-
sa. yksittäisiin näyteprofiileihin perustuva aineisto 
antaa paremman kuvan pitoisuuksien minimeistä ja 
maksimeista, mutta soveltuu huonosti alueellisten 
geokemiallisten karttojen tekemiseen. Siksi tulokset 
on esitetty maalajikohtaisina taulukoina, ei väripin-
takarttoina.

Kuva 23. Hajontadiagrammi rinnakkaisnäytteiden ja varsinaisten näytteiden kobolttipitoisuuksista Pirkanmaan maaperänäytteissä 
(raekoko < 2 mm, kuningasvesiuutto). CoR = rinnakkaisnäytteen kobolttipitoisuus.
Fig. 23. Scatter diagram of cobalt concentrations in original soil samples and duplicate soil samples from the Pirkanmaa region 
(fraction size <2 mm, aqua regia extraction). Co R = cobalt concentrations in duplicate samples.
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Arseeni- ja metalliprovinssit on rajattu käyttäen 
valtakunnallisia geokemiallisia kartoitusaineistoja 
(vrt. luku 4). Tärkeimmät valtakunnalliset kartoi-
tukset ovat suuralueellinen moreenigeokemiallinen 
kartoitus (Koljonen 1992), alueellinen moreenigeo-
kemiallinen kartoitus (Salminen 1995) ja Barentsin 
ekogeokemiallinen kartoitus (Salminen ym. 2004). 
Provinssien rajojen merkitsevyyttä Pirkanmaalla 
testattiin uuden taustapitoisuuskartoituksen tulosten 
perusteella. 

Pirkanmaa jakautuu arseenin osalta kolmeen alu-
eeseen: eteläisen Pirkanmaan keskimmäiset osat 
kuuluvat Etelä-Pirkanmaan–Hämeen korkeiden ar-
seenipitoisuuksien provinssiin, sen ympärillä on 
Etelä-Suomen arseeniprovinssiin kuuluvia alueita 
ja Pirkanmaan pohjoisosa on pienten arseenipitoi-
suuksien tausta-aluetta. uuden kartoituksen näytteet 
luokiteltiin sijaintinsa perusteella kolmeen ryhmään: 
Etelä-Pirkanmaan–Hämeen korkeiden pitoisuuksien 
provinssin näytteet, Etelä-Suomen arseeniprovinssin 
näytteet ja tausta-alueen näytteet. Näiden ryhmien 
arseenipitoisuuksien jakaumaa verrattiin ei-paramet-
risella Kolmogorov-Smirnov-testillä. 

Etelä-Pirkanmaan–Hämeen korkeiden arseenipi-
toisuuksien alueen hiekkanäytteiden arseenipitoisuus 
oli tilastollisesti erittäin merkitsevästi suurempi kuin 
tausta-alueen hiekkanäytteiden arseenipitoisuus. Mo-
reeninäytteiden ero ei ollut tilastollisesti merkitsevä; 
tosin tausta-alueelta oli kerätty vain 8 moreeninäy-
tettä. Savien osalta vertailua ei voitu tehdä, koska 
tausta-alueelta oli vain yksi savinäyte. Kun Etelä-
Pirkanmaan–Hämeen korkeiden arseenipitoisuuksien 
alueen näytteiden arseenipitoisuuksia verrattiin Etelä-
Suomen arseeniprovinssin näytteiden pitoisuuksiin, 
ero oli tilastollisesti merkitsevä kaikissa tutkituissa 
maalajeissa. 

6. TULOKSET JA TULOSTEN TArKASTELU

6.1. Provinssien tarkastelu 

Näytteenotto oli keskittynyt Etelä-Pirkanmaalle 
korkeiden arseenipitoisuuksien alueelle. Näytemäärät 
olivat pieniä sekä Etelä-Suomen arseeniprovins-
sin alueella että tausta-alueella. Etelä-Suomen ar-
seeniprovinssin näytteiden arseenipitoisuudet eivät 
poikenneet tilastollisesti merkitsevästi tausta-alueen 
arseenipitoisuuksista. Pirkanmaan taustapitoisuuskar-
toituksen näytteissä vain Etelä-Pirkanmaan–Hämeen 
korkeiden arseenipitoisuuksien alue erottui omak-
si ryhmäkseen. Antimonin alueellinen pitoisuusja-
kauma muistuttaa valtakunnallisissa kartoissa arsee-
nin pitoisuusjakaumaa. Antimonin pitoisuuksissa ei 
kuitenkaan ollut tilastollisesti merkitseviä eroja eri 
arseeniprovinssien välillä.

Metallipitoisuuksien osalta näytteet jaettiin kah-
teen ryhmään: Etelä-Suomen metalliprovinssin alu-
een näytteet (Pirkanmaan eteläosassa) ja metalli-
provinssien ulkopuoliset taustanäytteet. Muut valta-
kunnalliset metalliprovinssit eivät ulotu Pirkanmaan 
alueelle. Seuraavien alkuaineiden pitoisuusjakaumat 
poikkesivat merkitsevästi Etelä-Suomen metallipro-
vinssin näytteiden ja sen ulkopuolelta otettujen näyt-
teiden välillä kaikissa maalajeissa: Al, Ba, Bi, Cr, Cu, 
Fe, K, Mg, Ni, Rb, Th ja V. Hopeapitoisuudet poik-
kesivat merkitsevästi hiekka- ja moreeninäytteissä 
ja melkein merkitsevästi savinäytteissä. Strontium-, 
molybdeeni-, titaani-, tallium- ja sinkkipitoisuudet 
poikkesivat merkitsevästi hiekka- ja moreeninäytteis-
sä. Kadmium-, litium-, mangaani-, natrium-, fosfori-, 
lyijy- ja tinapitoisuudet poikkesivat merkitsevästi 
vain hiekkanäytteissä ja kalsiumpitoisuudet vain mo-
reeninäytteissä. Valtakunnallisen provinssijaon Etelä-
Suomen metalliprovinssi erottelee siis Pirkanmaalla 
ne alueet, joissa useiden metallien ja puolimetallien 
pitoisuudet ovat erityisesti hiekassa ja moreenissa 
poikkeuksellisen suuret.

6.2. Alkuainepitoisuudet maan pintaosissa eri maalajeissa

Pirkanmaan maaperän pintamaan alkuainepitoisuuk-
sia on tarkasteltu maalajeittain. Näytteet on ryhmitelty 
yleisimpien mineraalisten maalajien perusteella seuraa-
viin luokkiin: hiekka, moreeni ja savi. Moreeninäytteitä 
on otettu pohjamoreenin lisäksi moreenimuodostumis-
ta. Tätä tutkimusta varten ei ole kerätty tietoa lähes 
paljastuneilta kalliomailta tai eloperäisistä maalajeista, 
kuten turpeesta. Maalajin lisäksi näytteet on jaoteltu 
geokemiallisen provinssin perusteella, kuten edellises-
sä luvussa todettiin.

Suurin osa moreeni- ja hiekkanäytteistä on kerätty 
metsämailta. Mineraaliset pintamaanäytteet on otettu 

25 cm:n syvyisestä kerroksesta humuksen alapuolelta. 
Päällä oleva humuskerros pidättää suuren osan sellai-
sista laskeumasta peräisin olevista haitta-aineista, joilla 
on taipumus sitoutua orgaaniseen ainekseen. Näin ollen 
esimerkiksi ilmaperäisestä laskeumasta ja lähiteiden lii-
kenteestä peräisin oleva lyijy on vaikuttanut enemmän 
humuksen kuin mineraalisen pintamaan pitoisuuksiin. 
Savinäytteet on kerätty kuitenkin enimmäkseen pel-
tojen vierestä, joten niiden päältä puuttuu suojaava 
humuskerros. Pintamaan savinäytteiden pitoisuuksiin 
voivat vaikuttaa sekä ilmasta tuleva laskeuma että 
läheisten peltojen lannoitteet ja maanparannusaineet.
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Metsässä maaperän alkuainepitoisuuksiin vai-
kuttaa merkittävästi maannostumisprosessi. Ilma, 
vesi ja ravinteita käyttävät organismit muuttavat 
maa-aineksen kemiallista koostumusta ja synnyttä-
vät maannoksen. Suomi kuuluu kosteaan ja viileään 
ilmastovyöhykkeeseen, jossa sateena maan pinnalle 
tulevan veden määrä on huomattavasti suurempi 
kuin siitä haihtuvan, joten maaperän yläosasta liu-
kenevat aineet kulkevat maaperässä pinnalta alas-
päin. Tällaisissa ilmasto-olosuhteissa kehittyy ns. 
podsol-maannos, joka on yleisin maannostyyppi 
mm. metsäisillä moreenimailla. Podsol on kerrok-
sellinen, yleensä alle puoli metriä paksu maannos, 
joka kehittyy parhaiten huokoisiin, vettä läpäiseviin 
maalajeihin. ylin, eloperäinen karikekerros koostuu 
lähinnä kasvinjäänteistä, jotka muuttuvat vähitellen 
humukseksi. Tällöin muodostuu orgaanisia happoja, 
jotka yhdessä hiilihapon kanssa liuottavat mineraali-
maasta mm. rautaa, alumiinia ja muita alkuaineita ja 
siirtävät niitä maannosprofiilissa alaspäin. Jäljelle jää 
tuhkanharmaa, lähinnä kvartsia ja maasälpää sisältävä 
huuhtoutumiskerros. Sen alaosassa happamuus vähe-
nee ja liuenneena kulkeutuneet alkuaineet, lähinnä 
rauta, alumiini ja orgaaniset yhdisteet, saostuvat 
rikastumiskerrokseksi. Alaspäin mentäessä rikastu-
miskerros vaihettuu vähittäin mineraalimaaksi, jossa 
kemialliset muutokset ovat vähäisiä. 

Mineraaliset pintamaanäytteet on otettu 25 cm:n 
kerroksesta, jossa on mukana yleensä ohut huuhtoutu-
miskerros ja paksumpi rikastumiskerros. Pintamaassa 
on usein hieman pohjamaata suurempia hivenalku-
ainepitoisuuksia, koska rikastumiskerroksen rauta, 
alumiini ja orgaaniset ainekset sitovat rapautumi-
sessa vapautuvia ja maaveden mukana kulkeutuvia 
alkuaineita.

Taulukossa 9 on esitetty mineraalisten pintamaa-
näytteiden alkuainepitoisuuksien mediaaniarvot 
arseeniprovinsseittain ja maalajeittain jaoteltuna. 
Mediaanipitoisuuksia on verrattu myös pääkau-
punkiseudun kehyskuntien (Tarvainen ym. 2006) 
pintamaan alkuainepitoisuuksiin. Koska korkeat 
arseenipitoisuudet ovat eteläisen Pirkanmaan erityis-
piirre, näytteenotto on keskittynyt Etelä-Pirkanmaan 
arseeniprovinssin alueelle. Kustakin maalajista on 
tämän provinssin alueelta vähintään 50 näytettä. 
Etelä-Suomen arseeniprovinssin alueelta ja valta-
kunnallisten arseeniprovinssien ulkopuoliselta alu-
eelta Pirkanmaan pohjoisosista on otettu vähemmän 
näytteitä. Osa taulukon 9 tunnusluvuista on siksi 
suuntaa-antavia. Valtakunnallinen arseeniprovinssi-
jako perustuu arseenin pitoisuusvaihteluihin valta-
kunnallisessa kartoituksessa (Koljonen 1992). Pie-
nestä näytemäärästä huolimatta Etelä-Pirkanmaan 
arseeniprovinssi poikkeaa arseenipitoisuuksiltaan 
tilastollisesti merkitsevästi muista alueista Kolmo-
gorov-Smirnov-testillä arvioituna.

Etelä-Pirkanmaan arseeniprovinssin alueella hie-
kan ja moreenin arseenipitoisuudet ovat suurempia 
kuin muualla Pirkanmaalla tai pääkaupunkiseudun 
kehyskunnissa. Savien arseenipitoisuuksien mediaa-
niarvot ovat samaa suuruusluokkaa Etelä-Pirkanmaan 
arseeniprovinssin ja pääkaupunkiseudun kehyskun-
tien alueella, mutta Etelä-Pirkanmaan savien arseeni-
pitoisuudet ovat korkeammat kuin muun Pirkanmaan 
savien arseenipitoisuudet (kuva 24). Arseeniprovins-
sien ulkopuolelta oli kerätty vain yksi savinäyte.

Arseenin lisäksi useiden muiden hivenalkuainei-
den pitoisuuksien mediaaniarvot ovat suurempia 
Etelä-Pirkanmaan arseeniprovinssilla kuin muu-
alla Pirkanmaalla. Se ei kuitenkaan tarkoita sitä, 
että arseeni- ja metallipitoisuudet korreloisivat aina 
keskenään. Etelä-Pirkanmaan arseeniprovinssi ja 
korkeiden metallipitoisuuksien provinssi sijaitsevat 
osittain päällekkäin eteläisellä Pirkanmaalla. Me-
tallien pitoisuuksia on kuitenkin parempi tarkastella 
metalliprovinssijaon perusteella.

Etelä-Suomen metalliprovinssi on rajattu käyttäen 
valtakunnallisen alueellisen moreenigeokemiallisen 
kartoituksen koboltti-, kromi-, kupari-, nikkeli-, va-
nadiini- ja sinkkipitoisuuksien alueellista jakaumaa 
(Salminen 1995). Valtakunnallisen metalliprovinssin 
Pirkanmaalla sijaitsevaa osaa on tässä yhteydessä 
kutsuttu Pirkanmaan metalliprovinssiksi. Taulukos-
sa 10 on esitetty mineraalisten pintamaanäytteiden 
alkuainepitoisuuksien mediaaniarvot metallipro-
vinsseittain ja maalajeittain jaoteltuna. Pirkanmaan 
metalliprovinssin sisällä olevat näytteet on eroteltu 
provinssin ulkopuolelta kerätyistä näytteistä. Medi-
aanipitoisuuksia on verrattu myös pääkaupunkiseu-
dun kehyskuntien (Tarvainen ym. 2006) pintamaan 
alkuainepitoisuuksiin.

Sekä Pirkanmaan metalliprovinssin sisältä että 
sen ulkopuolelta kerätyissä näytteissä useiden al-
kuaineiden (Al, Sb, Ba, Be, Cd, Ca, K, Co, Cr, Cu, 
Pb, Mg, Mn, Mo, Na, Ni, Rb, Zn, Sr, Tl, Ti, Th, u, 
V, Bi) keskimääräiset pitoisuudet ovat suurimmat 
savimailla. Seuraavaksi suurimmat ovat moreenin 
alkuainepitoisuudet. 

Metalliprovinssin rajaamisessa käytettyjen me-
tallien (Co, Cr, Cu, Ni, V, Zn) mediaanipitoisuudet 
ovat metalliprovinssin alueen näytteissä suuremmat 
kuin provinssin ulkopuolisten näytteiden vastaavien 
metallien pitoisuudet. Esimerkiksi koboltin pitoi-
suusjakauma eri maalajeissa metalliprovinsseittain 
on esitetty kuvassa 25. Pitoisuusjakaumien erot 
ovat tilastollisesti merkitsevät kaikissa maala-
jeissa lukuun ottamatta saven sinkkipitoisuuksia. 
Pääkaupunkisedun kehyskuntien keskimääräiset 
metallipitoisuudet ovat jopa pienemmät kuin Pir-
kanmaan metalliprovinssin ulkopuolelta kerättyjen 
näytteiden metallipitoisuudet hiekka- ja moreeni-
näytteissä. Savinäytteiden metallipitoisuuksien erot 
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Taulukko 9. Pirkanmaan pintamaan (0–25 cm) < 2 mm:n raekokolajitteen alkuainepitoisuuksien mediaaniarvot arseeniprovinsseittain 
ja maalajeittain jaoteltuna. Määritykset perustuvat kuningasvesiuuttoon. Vertailutietona pääkaupunkiseudun kehyskuntien alkuaine-
pitoisuuksien mediaaniarvot (Tarvainen ym. 2006). Varjostettu arseeniprovinssijaon perusteena oleva arseenipitoisuus.
Table 9. Median values for topsoil samples (0 – 25 cm) classified according to arsenic provinces and soil types in Pirkanmaa  and 
around the Helsinki Metropolitan Area (Tarvainen et al. 2006). Aqua regia extraction from <2 mm size fraction. Shaded area: 
arsenic concentration that is the basis of the arsenic province division. Alkuaine = element, provinssi = province, As-provinssien 
ulkopuoliset alueet = background areas, Pääkaupunkiseudun kehyskunnat = Helsinki Metropolitan Area, Hiekka/sora =sand/gravel, 
moreeni = till, savi = clay, näytemäärä = number of samples, alkuaine = element, ominaisuus = property. Commas are used instead 
of decimal points.

Alkuaine EteläPirkanmaan  
Asprovinssi

EteläSuomen  
Asprovinssi

Asprovinssien 
ulkopuoliset 

alueet

Pääkaupunkiseudun 
kehyskunnat

Hiekka/
Sora
Med.

mg/kg

Moreeni

Med.
mg/kg

Savi

Med.
mg/kg

Hiekka/
Sora
Med.

mg/kg

Moreeni

Med.
mg/kg

Savi

Med.
mg/kg

Hiekka/
Sora
Med.

mg/kg

Moreeni

Med.
mg/kg

Hiekka/
Sora
Med.

mg/kg

Moreeni

Med.
mg/kg

Savi

Med.
mg/kg

Näytemäärä 50 59 53 16 28 13 12 8 98 102 100
Alumiini (Al) 14 700 19 600 25 400 9 530 13 800 18 000 11 100 15 600 9 305 11 350 24 700
Antimoni (Sb) 0,13 0,13 0,27 0,09 0,13 0,18 0,10 0,13 0,08 0,11 0,17
Arseeni (As) 8,7 7,4 7,2 2,0 4,2 3,7 2,3 3,9 2,2 2,7 6,6
Barium (Ba) 57,1 69,3 164 27,6 43,5 111 20,4 44,2 18,6 26,3 135
Beryllium (Be) 0,54 0,71 1,0 0,37 0,48 0,82 0,42 0,68 0,28 0,35 1,0
Boori (B) <5,0 <5,0 5,5 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 7,2
Elohopea (Hg) 0,017 0,030 0,034 0,020 0,033 0,016 0,019 0,029 0,016 0,029 0,034
Fosfori (P) 672 505 696 576 438 469 623 528 409 274 600
Hopea (Ag) 0,09 0,14 0,12 0,04 0,08 0,08 0,04 0,06 <0,05 0,06 0,11
Kadmium (Cd) 0,11 0,09 0,23 0,06 0,07 0,14 <0,10 0,06 <0,10 <0,10 0,14
Kalium (K) 1 570 1 710 5 040 357 710 2 590 507 716 439 525 5 120
Kalsium (Ca) 1 610 1 070 4 650 594 926 2 750 850 1 770 712 861 3 445
Koboltti (Co) 9,0 10,8 22,5 3,0 5,6 18,3 3,8 6,0 3,3 5,4 17,0
Kromi (Cr) 34,8 44,1 69,5 14,2 25,0 40,0 11,9 16,1 10,5 16,8 57,4
Kupari (Cu) 14,8 16,2 29,5 4,7 7,8 19,7 5,6 11,1 5,0 6,9 27,1
Lyijy (Pb) 7,4 8,4 16,7 3,7 6,8 12,3 4,4 6,7 5,4 7,7 19,1
Magnesium (Mg) 6 075 6 110 10 200 1 670 3 180 6 690 2 335 3 435 1 825 2 445 8 885
Mangaani (Mn) 240 262 846 133 218 677 124 215 88,4 117 452
Molybdeeni (Mo) 0,82 1,2 1,4 0,18 0,66 1,2 0,24 0,31 0,24 0,57 1,2
Natrium (Na) 76,6 89,5 262 55,0 84,6 176 54,6 109 74,6 84,8 214
Nikkeli (Ni) 19,4 20,1 33,1 4,6 8,2 25,2 5,4 7,4 5,4 8,0 26,4
Rauta (Fe) 23 350 28 500 43 300 9 840 17 550 31 400 11 450 16 950 10 400 15 050 38 300
Rikki (S) 130 186 226 83,0 138 111 124 121 99,2 152 216
Rubidium (Rb) 27,8 40,4 70,2 9,6 24,9 50,8 10,9 20,9 – – –
Seleeni (Se) <1,0 <1,0 <1,0 0,20 <1,0 <1,0 0,25 0,30 <1,0 <1,0 <1,0
Sinkki (Zn) 85,3 102 111 31,9 47,0 85,2 33,5 45,0 27,5 34,9 104
Strontium (Sr) 8,2 7,8 34,1 6,1 9,4 21,0 11,2 12,7 4,9 5,5 27,3
Tallium (Tl) 0,18 0,23 0,50 0,06 0,14 0,38 0,08 0,09 <0,10 <0,10 0,48
Tina (Sn) 0,79 0,90 1,6 0,33 0,67 1,4 0,44 0,52 0,50 0,66 1,9
Titaani (Ti) 1 280 1 620 2 300 447 1 135 1 960 558 1 016 460 776 1 715
Torium (Th) 6,0 6,6 8,9 3,8 3,8 7,1 4,1 4,2 – – –
Uraani (U) 1,6 1,6 4,2 0,66 1,1 2,9 0,91 1,1 0,94 1,3 4,2
Vanadiini (V) 46,2 56,6 84,8 15,9 32,6 63,3 19,0 30,2 17,6 26,4 77,9
Vismutti (Bi) 0,19 0,21 0,24 0,07 0,11 0,17 0,06 51,1 0,12 0,13 0,29

EteläPirkanmaan  
Asprovinssi 

EteläSuomen  
Asprovinssi

Asprovinssien 
ulkopuoliset 

alueet

Pääkaupunkiseudun 
kehyskunnat

Ominaisuus Hiekka/
Sora
Med.

Moreeni

Med.

Savi

Med.

Hiekka/
Sora
Med.

Moreeni

Med.

Savi

Med.

Hiekka/
Sora
Med.

Mo
reeni
Med.

Hiekka/
Sora
Med.

Moreeni

Med.

Savi

Med.

Hiili (C), % 1,1 1,8 2,6 0,96 1,9 1,5 0,72 1,0 1,0 1,8 2,6
pH 4,48 4,39 4,96 4,48 4,30 4,50 4,70 4,5 4,54 4,45 5,00



43

Geologian tutkimuskeskus, Tutkimusraportti 182 – Geological Survey of Finland, Report of Investigation 182, 2010

Pirkanmaan maaperän geokemialliset taustapitoisuudet

Kuva 24. Pintamaan arseenipitoisuudet Pirkanmaalla eri maalajeissa arseeniprovinsseittain jaoteltuna. Kaikkia poikkeavan suuria 
arvoja ei esitetty, suurin arseenipitoisuus Etelä-Pirkanmaan arseeniprovinssin (Provinssi 4) alueella oli 97,6 mg/kg. Provinssi 1 = Etelä-
Suomen arseeniprovinssi, Provinssi 4 = Etelä-Pirkanmaan arseeniprovinssi, ulkopuoliset = Arseeniprovinssien ulkopuoliset alueet.
Fig. 24. Box plot of As concentrations classified according to the soil type and the arsenic province. Provinssi 1 = Southern Finland 
arsenic province; Provinssi 4 = Southern Pirkanmaa arsenic province; Ulkopuoliset = Samples outside the above-mentioned pro-
vinces. Not all of the largest values are shown. Maximum 97.6 mg kg-1 (within Southern Pirkanmaa arsenic province).

Kuva 25. Pintamaan kobolttipitoisuus Pirkanmaalla eri maalajeissa metalliprovinsseittain jaoteltuna. Provinssi 1 = Pirkanmaan 
metalliprovinssi, ulkopuoliset = Metalliprovinssin ulkopuoliset alueet.
Fig. 25. Box plot of Co concentrations classified according to the soil type and the metal province. Provinssi 1 = Southern Finland 
metal province; Ulkopuoliset = Samples outside the above-mentioned province.
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Taulukko 10. Pirkanmaan pintamaan < 2 mm raekokolajitteen alkuainepitoisuuksien mediaaniarvot metalliprovinsseittain ja maalajeit-
tain jaoteltuna. Määritykset perustuvat kuningasvesiuuttoon. Vertailutietona pääkaupunkiseudun kehyskuntien alkuainepitoisuuksien 
mediaaniarvot (Tarvainen ym. 2006). Tumma varjostus: alkuaineet, jotka ovat metalliprovinssijaon perusteena; vaalea varjostus: alku-
aineet, jotka Pirkanmaan pintamaassa Kolmogorov-Smirnov-testin perusteella noudattavat metalliprovinssijakoa kaikissa maalajeissa.
Table 10. Median values for topsoil samples (0 – 25 cm) classified according to metal provinces and soil types in Pirkanmaa  and 
around the Helsinki Metropolitan Area (Tarvainen et al. 2006). Aqua regia extraction from <2 mm size fraction. Dark shaded area: 
metals that are the basis of the metal province division, lighter shaded area = elements that according to Kolmogorov-Smirnov test 
follow the metal province division. Alkuaine = element, metalliprovinssi = metal province, metalliprovinssin ulkopuoliset alueet = 
background areas, Pääkaupunkiseudun kehyskunnat = Helsinki Metropolitan Area, Hiekka/sora =sand/gravel, moreeni = till, savi 
= clay, näytemäärä = number of samples, alkuaine = element, ominaisuus = property. Commas are used instead of decimal points.

Alkuaine Pirkanmaan  
metalliprovinssi

Pirkanmaan metallipro
vinssin ulkopuoliset alueet

Pääkaupunkiseudun  
kehyskunnat

Hiekka/
Sora
Med.

mg/kg

Moreeni

Med.
mg/kg

Savi

Med.
mg/kg

Hiekka/
Sora
Med.

mg/kg

Moreeni

Med.
mg/kg

Savi

Med.
mg/kg

Hiekka/
Sora
Med.

mg/kg

Moreeni

Med.
mg/kg

Savi

Med.
mg/kg

Näytemäärä 51 66 51 27 29 16 98 102 100
Alumiini (Al) 14 600 19 400 27 100 10 600 14 100 19 550 9 305 11 350 24 700
Antimoni (Sb) 0,12 0,13 0,26 0,10 0,13 0,20 0,08 0,11 0,17
Arseeni (As) 8,5 7,4 7,3 2,3 3,9 3,8 2,2 2,7 6,6
Barium (Ba) 55,4 70,0 164 25,2 38,5 122 18,6 26,3 135
Beryllium (Be) 0,54 0,73 1,1 0,41 0,47 0,71 0,28 0,35 1,0
Boori (B) <5,0 <5,0 5,3 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 7,2
Elohopea (Hg) 0,017 0,031 0,033 0,019 0,031 0,021 0,016 0,029 0,034
Fosfori (P) 684 499 696 570 436 524 409 274 600
Hopea (Ag) 0,08 0,16 0,13 0,04 0,06 0,08 <0,05 0,06 0,11
Kadmium (Cd) 0,11 0,09 0,25 0,05 <0,10 0,14 <0,10 <0,10 0,14
Kalium (K) 1 560 1 695 5 090 447 684 2 715 439 525 5 120
Kalsium (Ca) 1 580 1 040 4 640 828 1 420 4 145 712 861 3 445
Koboltti (Co) 8,4 10,7 23,9 4,0 7,4 15,8 3,3 5,4 17,0
Kromi (Cr) 33,8 44,3 70,3 15,8 24,3 52,7 10,5 16,8 57,4
Kupari (Cu) 14,4 16,2 30,1 6,7 7,2 18,3 5,0 6,9 27,1
Lyijy (Pb) 7,3 8,2 16,7 5,1 6,0 12,8 5,4 7,7 19,1
Magnesium (Mg) 5 940 6 120 10 400 2 130 3 090 7 190 1 825 2 445 8 885
Mangaani (Mn) 231 259 846 140 233 628 88,4 117 452
Molybdeeni (Mo) 0,81 1,2 1,4 0,21 0,59 1,0 0,24 0,57 1,2
Natrium (Na) 74,6 90,4 262 55,5 74,7 200 74,6 84,8 214
Nikkeli (Ni) 18,8 20,0 34,6 5,5 7,7 22,7 5,4 8,0 26,4
Rauta (Fe) 22 900 28 600 43 400 11 100 16 500 31 650 10 400 15 050 38 300
Rikki (S) 125 185 221 108 122 101 99,2 152 216
Rubidium (Rb) 27,4 40,9 75,5 10,8 20,7 48,2 – – –
Seleeni (Se) <1,0 <1,0 <1,0 0,30 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0
Sinkki (Zn) 82,2 101 113 31,7 43,1 85,7 27,5 34,9 104
Strontium (Sr) 7,2 7,7 34,1 10,2 10,2 30,5 4,9 5,5 27,3
Tallium (Tl) 0,18 0,23 0,51 0,07 0,12 0,40 <0,10 <0,10 0,48
Tina (Sn) 0,77 0,90 1,6 0,42 0,62 1,4 0,50 0,66 1,9
Titaani (Ti) 1 240 1 605 2 310 598 920 1 880 460 776 1 715
Torium (Th) 5,4 6,5 9,0 4,2 3,9 6,5 – – –
Uraani (U) 1,5 1,6 4,2 0,89 1,1 3,1 0,94 1,3 4,2
Vanadiini (V) 45,9 56,7 84,8 19,7 31,8 61,7 17,6 26,4 77,9
Vismutti (Bi) 0,19 0,21 0,24 0,07 0,09 0,18 0,12 0,13 0,29

Pirkanmaan  
metalliprovinssi

Pirkanmaan metallipro
vinssin ulkopuoliset alueet

Pääkaupunkiseudun  
kehyskunnat

Ominaisuus Hiekka/
Sora
Med.

Moreeni

Med.

Savi

Med.

Hiekka/
Sora
Med.

Moreeni

Med.

Savi

Med.

Hiekka/
Sora
Med.

Moreeni

Med.

Savi

Med.

Hiili (C), % 1,1 1,9 2,5 0,81 1,6 1,4 1,0 1,8 2,6
pH 4,47 4,34 4,94 4,70 4,35 4,55 4,54 4,45 5,00
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ovat pienemmät pääkaupunkiseudun ja Pirkanmaan 
välillä.

Metalliprovinssin määrittelyssä käytettyjen kuu-
den metallin lisäksi useiden muiden alkuaineiden 
pitoisuudet ovat suuremmat Pirkanmaan metalli-
provinssin alueella Pirkanmaan eteläosassa kuin 
muualla Pirkanmaalla. Tilastollisesti merkitsevä ero 
pintamaanäytteissä metalliprovinssin ja pohjoisem-
man Pirkanmaan välillä on seuraavilla alkuaineilla 
kaikissa maalajeissa: Ag, Al, Ba, Be, Bi, Fe, K, Mg, 
Rb ja Ti. Kadmiumin pitoisuudet olivat suuremmat 
metalliprovinssin hiekkamailla; muiden maalajienkin 
osalta ero metalliprovinssin ja muun Pirkanmaan vä-
lillä oli tilastollisesti melkein merkitsevä. Lyijy-, tal-
lium- ja uraanipitoisuuksien osalta ero oli merkitsevä 
hiekka- ja moreeninäytteissä ja melkein merkitsevä 
savissa. Myös arseenipitoisuudet olivat korkeampia 
metalliprovinssin alueella. Eteläisellä Pirkanmaalla 
arseeni- ja metalliprovinssi ovat päällekkäin. 

Antimoni-, boori-, kalsium-, mangaani-, natrium-, 
fosfori-, rikki-, seleeni-, strontium-, hiili- ja eloho-
peapitoisuudet eivät noudata Pirkanmaalla metalli- 
tai arseeniprovinssirajoja. Elohopean pitoisuudet 
metalliprovinsseittain on esitetty kuvassa 26. Näiden 
alkuaineiden osalta suositellaan käytettäväksi koko 
Pirkanmaan alueelta kerättyjen näytteiden tunnuslu-
kuja (taulukko 11). Kadmiumin pitoisuudet erosivat 
metalliprovinssin ja muun Pirkanmaan osalta vain 
hiekkamailla.

Pirkanmaalle on tyypillistä useiden alkuaineiden 
suhteellisen korkeat pitoisuudet eteläisen Pirkanmaan 
metalliprovinssin alueella. Metallien pitoisuudet 
korreloivat keskenään ja erityisesti kuningasvesiliu-
koisen kaliumpitoisuuden kanssa (kuva 27). Kunin-
gasveteen liukeneva kalium on suurelta osin peräisin 
biotiitti-nimisestä kiillemineraalista. Tarvaisen ym. 
(2009) mukaan maaperän biotiitin ja kloriitin määrä 
selittää suurelta osin useiden hivenalkuaineiden pi-
toisuuksien vaihtelua.

Orgaanisen hiilen pitoisuus on pintamaassa 3–5 
kertaa suurempi kuin pohjamaan hiilipitoisuus. Or-
gaaniseen ainekseen sitoutuvien lyijyn ja elohopean 
pitoisuudet ovat pintamaassa suuremmat kuin poh-
jamaassa kaikissa tutkituissa maalajeissa (taulukko 
12). Myös rikkipitoisuus on pintamaassa pohjamaata 
suurempi. Hopea-, fosfori- ja sinkkipitoisuudet ovat 
suhteellisesti korkeammat pintamaassa hiekka- ja 
moreenimailla. Kadmium näyttää rikastuneen pin-
tamaihin savi- ja moreenimailla. Kaliumin, mag-
nesiumin, kuparin, toriumin, talliumin ja uraanin 
pitoisuudet ovat suuremmat pohjamaassa kuin pin-
tamaassa kaikissa maalajeissa.

Alkuainepitoisuuksien keskinäisiä tilastolli-
sia riippuvuuksia tutkittiin laskemalla korrelaatiot 
Spearmanin menetelmällä, jonka arvioitiin olevan 
paras tällaiselle aineistolle, jonka jakauma ei nou-

data normaalijakaumaa. Korrelaatiot laskettiin koko 
aineistolle: As-provinsseittain jaetulle aineistolle 
sekä metalliprovinsseittain jaetulle aineistolle. Maa-
lajeittain tilastollisia riippuvuuksia ei tutkittu, koska 
näytemäärät joissain luokissa jäävät niin pieniksi, 
että tulokset eivät olisi tilastollisesti luotettavia. 
Provinsseittain jaotelluista aineistoista käsitellään 
vain provinssijakojen perusteina olevien alkuaineiden 
korrelaatiotuloksia sekä korrelaatiotuloksia niistä al-
kuaineista, joiden katsottiin Kolmogorov-Smirnovin-
testillä noudattavan myös ko. provinssijakoja (ks. 
luku 6.1).

Koko pintamaa-aineiston (n = 239 kpl) korrelaa-
tiotuloksissa kaikki tässä tutkimuksessa analysoidut 
pintamaan alkuainepitoisuudet ovat tilastollisesti 
merkitsevästi positiivisesti riippuvaisia keskenään 
(taulukko 13). Muutamia poikkeuksia näissä kuiten-
kin on: hiilipitoisuuksilla on merkitsevä negatiivinen 
tilastollinen riippuvuus pH:n kanssa (-.176**). Arsee-
nilla ei ole tilastollisia riippuvuuksia pH:n, boorin, 
fosforin tai strontiumin kanssa. Boorin määrä maa-
perässä ei ole tilastollisesti merkitsevästi riippuvai-
nen arseenin, fosforin, orgaanisen aineksen tai rikin 
määrästä. Fosforilla ei ole merkitsevää tilastollista 
riippuvuutta boorin, kromin, kaliumin, molybdeenin, 
natriumin, rubidiumin, seleenin, tinan, toriumin, 
titaanin, talliumin ja arseenin kanssa. Myös osa fosfo-
rin positiivisista korrelaatioista muiden alkuaineiden 
kanssa on vain melko merkitseviä (merkitsevyystaso 
< 0,05). Tällaisia riippuvuuksia fosforilla on esim. 
hopean, koboltin, magnesiumin, nikkelin, uraanin ja 
vanadiinin kanssa. Pintamaan rikki- ja kalsiumpitoi-
suudet eivät korreloi merkitsevästi. Pintamaan pH:lla 
ei ole tilastollisesti merkitsevää riippuvuutta hopean, 
vismutin, molybdeenin, rubidiumin, rikin, seleenin, 
titaanin, sinkin, arseenin ja elohopean määriin. Ko-
boltti-, kupari-, nikkeli- ja vanadiinipitoisuuksilla on 
merkittävät positiiviset tilastolliset riippuvuudet kaik-
kien tässä tutkimuksessa analysoitujen alkuainepitoi-
suuksien kanssa, samoin kromilla lukuun ottamatta 
fosforipitoisuuksia ja sinkillä lukuun ottamatta pH:ta.

Metalliprovinssijako perustuu koboltin, kromin, 
kuparin, nikkelin, vanadiinin ja sinkin alueelliseen 
esiintymiseen (luku 4). Luvussa 6.1 havaittiin, että 
myös alumiini-, barium-, vismutti-, rauta-, kalium-, 
magnesium-, rubidium-, torium-, hopea, strontium-, 
molybdeeni-, titaani- ja talliumpitoisuudet noudatte-
levat metalliprovinssijakoa.  Metalliprovinsseittain 
jaoteltuna pintamaanäytteiden alkuainepitoisuuksien 
keskinäiset tilastolliset riippuvuudet ovat yleisesti 
lähes samat kuin koko aineistossakin. Metallipro-
vinssin alueen näytteiden (n = 168) koboltti-, kromi-, 
kupari-, nikkeli-, vanadiini- ja sinkkipitoisuuksien 
korrelaatiot ovat muuten samat kuin koko aineistossa, 
mutta koboltti-, nikkeli- ja vanadiinipitoisuuksien 
tilastolliset riippuvuudet fosforin kanssa puuttuvat ja 
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Taulukko 11. Pirkanmaan pintamaan < 2 mm raekokolajitteen alkuainepitoisuuksien mediaaniarvot koko Pirkanmaalta maalajeittain 
jaoteltuna. Määritykset perustuvat kuningasvesiuuttoon. Vertailutietona pääkaupunkiseudun kehyskuntien alkuainepitoisuuksien 
mediaaniarvot (Tarvainen ym. 2006). Varjostus: alkuaineet, jotka Pirkanmaan pintamaassa eivät noudata Kolmogorov-Smirnov-testin 
perusteella arseeni- eivätkä metalliprovinssijakoa.
Table 11. Median values for topsoil samples (0 – 25 cm) classified according to soil types in Pirkanmaa  and around the Helsinki 
Metropolitan Area (Tarvainen et al. 2006). Aqua regia extraction from <2 mm size fraction. Shaded area: elements that according to 
the Kolmogorov-Smirnov test do not follow the arsenic province or the metal province division. Alkuaine tai ominaisuus = element 
or property,  Pääkaupunkiseudun kehyskunnat = Helsinki Metropolitan Area, hiekka/sora =sand/gravel, moreeni = till, savi = clay, 
näytemäärä = number of samples. Commas are used instead of decimal points.

Alkuaine tai ominaisuus Hiekka/Sora

Med.
mg/kg

Moreeni

Med.
mg/kg

Savi

Med.
mg/kg

Pääkaupunkiseudun
kehyskunnat

Med.
mg/kg

Näytemäärä 78 95 67 300
Alumiini (Al) 13 200 17 800 24 900 12 950
Antimoni (Sb) 0,11 0,13 0,26 0,12
Arseeni (As) 5,3 6,8 6,5 3,1
Barium (Ba) 43,6 59,6 154 31,2
Beryllium (Be) 0,48 0,67 1,0 0,41
Boori (B) <5,0 <5,0 5,2 <5,0
Elohopea (Hg) 0,019 0,031 0,031 0,023
Fosfori (P) 619 487 675 432
Hopea (Ag) 0,06 0,13 0,12 0,06
Kadmium (Cd) 0,08 0,09 0,22 0,06
Kalium (K) 1 045 1 300 4 550 706
Kalsium (Ca) 1 420 1 080 4 480 1 170
Koboltti (Co) 7,0 8,8 21,2 6,3
Kromi (Cr) 25,0 36,8 64,3 18,1
Kupari (Cu) 10,7 14,0 27,5 9,2
Lyijy (Pb) 6,2 7,8 15,2 8,4
Magnesium (Mg) 5 100 5 420 9 570 2 830
Mangaani (Mn) 197 257 809 151
Molybdeeni (Mo) 0,55 1,0 1,4 0,56
Natrium (Na) 69,3 89,4 252 96,1
Nikkeli (Ni) 14,3 17,2 30,4 9,6
Rauta (Fe) 19 500 26 100 38 900 16 400
Rikki (S) 121 172 199 156
Rubidium (Rb) 20,1 30,4 65,9 –
Seleeni (Se) <1,0 <1,0 <1,0 <1,0
Sinkki (Zn) 56,8 83,7 109 46,3
Strontium (Sr) 8,3 8,6 33,5 6,7
Tallium (Tl) 0,13 0,20 0,48 0,11
Tina (Sn) 0,62 0,79 1,6 0,81
Titaani (Ti) 989 1 490 2 250 827
Torium (Th) 5,2 5,6 8,3 –
Uraani (U) 1,3 1,5 4,0 1,5
Vanadiini (V) 35,8 47,9 78,3 29,6
Vismutti (Bi) 0,14 0,17 0,23 0,18
Hiili (C), % 1,1 1,8 2,4 1,6
pH 4,50 4,34 4,86 4,55
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Kuva 26. Pintamaan elohopeapitoisuudet Pirkanmaalla eri maalajeissa metalliprovinsseittain jaoteltuna. Elohopean alueellinen 
pitoisuusjakauma ei noudata metalleille laadittua provinssijakoa. Provinssi 1 = Pirkanmaan metalliprovinssi, ulkopuoliset = Metal-
liprovinssin ulkopuoliset alueet.
Fig. 26. Box plot of Hg concentrations classified according to the soil type and the metal province. Provinssi 1 = Southern Finland 
metal province; Ulkopuoliset = Samples outside the above-mentioned province.

Kuva 27. Pirkanmaan pintamaan kuningasvesiliukoisen kaliumin ja vanadiinin hajontadiagrammi. 
Fig. 27. Scatter diagram of potassium (x-axis) and vanadium concentration (y-axis). Aqua regia extraction. Savi  = Clay; Moreeni 
= Till; Hiekka = Sand.
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Taulukko 12. Alkuaineiden rikastuminen (pintamaan pitoisuus jaettuna pohjamaan pitoisuudella) Pirkanmaan maaperässä. Kun 
pintamaan pitoisuuksien ja pohjamaan pitoisuuksien suhteiden mediaaniarvo on suurempi kuin 1,2, alkuaine on rikastunut maan 
pintaosiin. Kun tämän suhteen mediaaniarvo on < 1,2 mutta > 0,90, alkuaine on jakautunut maaperässä suhteellisen tasaisesti sy-
vyyden suhteen. Kun pintamaan pitoisuuksien ja pohjamaan pitoisuuksien mediaani on pienempi kuin 0,90, alkuaineen pitoisuudet 
ovat tyypillisesti suuremmat pohjamaassa kuin pintamaassa.
Table 12. Enrichment factors (Topsoil concentration divided by subsoil concentration) in Pirkanmaa soils. Factor > 1.2: element is 
enriched in topsoils; factor 0.9 – 1.2: relatively even distribution between topsoil and subsoil; factor < 0.9: concentrations mainly 
higher in subsoils. Alkuaine = element, hiekka = sand, moreeni = till, savi = clay, mediaani = median. Commas are used instead 
of decimal points.

Alkuaine
Hiekka

Mediaani
Moreeni
Mediaani

Savi
Mediaani

Ag (pinta/pohjamaa) 1,33 1,72 1,00
Al (pinta/pohjamaa) 1,05 1,15 0,92
B (pinta/pohjamaa) 1,00 1,00 1,00
Ba (pinta/pohjamaa) 0,94 1,03 0,84
Be (pinta/pohjamaa) 1,06 1,26 0,99
Bi (pinta/pohjamaa) 1,17 1,12 0,94
Ca (pinta/pohjamaa) 0,84 0,91 0,81
Co (pinta/pohjamaa) 0,88 1,12 1,06
Cu (pinta/pohjamaa) 0,58 0,64 0,79
Cr (pinta/pohjamaa) 1,00 1,03 0,92
Cd (pinta/pohjamaa) 1,08 1,22 1,65
Fe (pinta/pohjamaa) 0,99 1,18 0,89
K (pinta/pohjamaa) 0,57 0,50 0,70
Li (pinta/pohjamaa) 1,00 1,00 1,00
Mg (pinta/pohjamaa) 0,80 0,88 0,82
Mn (pinta/pohjamaa) 0,99 1,20 1,05
Mo (pinta/pohjamaa) 1,05 1,08 1,17
Na (pinta/pohjamaa) 0,93 0,86 0,67
Ni (pinta/pohjamaa) 0,76 0,97 0,85
P (pinta/pohjamaa) 1,49 1,21 1,05
Pb (pinta/pohjamaa) 1,25 1,23 1,21
Rb (pinta/pohjamaa) 1,01 1,07 0,92
S (pinta/pohjamaa) 2,28 1,94 4,12
Se (pinta/pohjamaa) 1,00 1,00 1,00
Sn (pinta/pohjamaa) 1,11 1,15 1,00
Sr (pinta/pohjamaa) 0,96 1,05 0,96
Th (pinta/pohjamaa) 0,88 0,75 0,70
Ti (pinta/pohjamaa) 0,90 1,06 0,81
Tl (pinta/pohjamaa) 0,88 0,86 0,89
U (pinta/pohjamaa) 0,81 0,74 0,86
V (pinta/pohjamaa) 0,97 1,12 0,92
Zn (pinta/pohjamaa) 1,28 1,60 1,08
C (pinta/pohjamaa) 2,97 3,42 5,09
Hg (pinta/pohjamaa) 2,33 1,95 2,80
As (pinta/pohjamaa) 0,84 0,93 0,95
Sb (pinta/pohjamaa) 1,17 1,15 1,00
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Taulukko 13. Pirkanmaan maaperän pintamaanäytteiden (n = 239) alkuainepitoisuuksien tilastollisesti merkitsevät keskinäiset 
riippuvuudet. Korrelaatiot on laskettu Spearmanin menetelmällä. Sininen varjostus = positiivinen korrelaatio merkitsevyys tasolla 
< 0,05, punainen varjostus = negatiivinen korrelaatio merkitsevyystasolla < 0,05.
Table 13. The statistically significant correlations between element concentrations in topsoil in Pirkanmaa (n = 239). The correla-
tions were computed using the Spearman method. Blue shading = positive correlation with a significance level <0.05, red shading 
= negative correlation with a significance level <0.05. 

Ag Al As B Ba Be Bi C Ca Cd Co Cr Cu Fe Hg K Mg Mn Mo Na Ni P pH Pb Rb S Sb Se Sn Sr Th Ti Tl U V Zn
Ag
Al
As
B
Ba
Be
Bi
C
Ca
Cd
Co
Cr
Cu
Fe
Hg
K
Mg
Mn
Mo
Na
Ni
P
pH
Pb
Rb
S
Sb
Se
Sn
Sr
Th
Ti
Tl
U
V
Zn
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sinkin pitoisuudet eivät korreloi arseenin kanssa. Alu-
miinin, bariumin ja molybdeenin korrelaatiot muiden 
alkuainepitoisuuksien kanssa ovat metalliprovinssin 
alueen pintamaanäytteissä samat kuin koko aineis-
tossakin. Kaliumin, rubidiumin, toriumin, titaanin ja 
talliumin tilastollisia riippuvuuksia arseenin kanssa 
ei metalliprovinssin alueella ole. Vismutin, raudan ja 
magnesiumin väliset positiiviset korrelaatiot fosforin 
kanssa häviävät metalliprovinssin alueen pintamaa-
näytteissä. Metalliprovinssin ulkopuolelta otettuja 
pintamaanäytteitä on 72 kpl. Näiden näytteiden korre-
laatioissa merkittävimmät muutokset koko pintamaa-
aineistosta laskettuihin korrelaatioihin verrattuna on 
korrelaatioiden puuttuminen pH:n, boorin, fosforin, 
rikin, orgaanisen aineksen määrän sekä elohopean 
kanssa kaikkien metalliprovinssijaolla tutkittavien 
alkuainepitoisuuksien kanssa. Ainoastaan molybdee-
nipitoisuuksilla on samat merkittävät tilastolliset riip-
puvuudet kuin niillä on koko pintamaa-aineistossakin.

Arseeniprovinssijako perustuu arseenin alueel-
liseen esiintymiseen, eikä muut maaperän alkuai-
nepitoisuudet näytä noudattavan samanlaista alu-
eellista jakaumaa (vrt. luku 6.1). Etelä-Pirkanmaan 
arseeniprovinssin alueelta on otettu 161 maaperän 

pintamaanäytettä. Näissä arseenipitoisuuksilla on 
tilastollisesti merkitsevät riippuvuudet hopean, beryl-
liumin, vismutin, koboltin, kromin, kuparin, raudan, 
magnesiumin, molybdeenin, nikkelin, antimonin ja 
seleenin pitoisuuksien kanssa. Etelä-Suomen arsee-
niprovinssissa pintamaanäytteiden arseenipitoisuudet 
korreloivat tilastollisesti merkitsevästi positiivisesti 
kaikkien muiden tässä analysoitujen alkuainepitoi-
suuksien kanssa paitsi pH:n, fosfori-, seleeni- ja 
strontiumpitoisuuksien kanssa. Boorin kanssa arsee-
nipitoisuudella on Etelä-Suomen arseeniprovinssin 
pintamaanäytteissä melko merkitsevä negatiivinen 
tilastollinen riippuvuus (-.267*). Arseeniprovinssien 
ulkopuolisilta alueilta on otettu vain 21 pintamaanäy-
tettä, joten tästä aineistosta saatuja korrelaatiotuloksia 
voidaan pitää vain suuntaa-antavina. Näiden tulosten 
mukaan arseenipitoisuuksilla on tilastollisesti merkit-
sevät positiiviset riippuvuudet kaikkien muiden tässä 
tutkimuksessa analysoitujen alkuainepitoisuuksien 
paitsi boori-, fosfori-, seleeni- ja sinkkipitoisuuksien 
sekä pH:n kanssa. Kaliumin, molybdeenin, rubi-
diumin, rikin, strontiumin ja orgaanisen aineksen 
määrän kanssa nämä tilastolliset riippuvuudet ovat 
vain melko merkitseviä.

6.3. Alkuainepitoisuudet eri maalajeissa muuttumattomassa pohjamaassa

Pirkanmaan taustapitoisuuskartoituksen syvemmät 
näytteet on otettu noin 70 cm:n syvyisen kuopan 
pohjalta 25 cm:n kerroksesta. Näytteet edustavat 
maannoksen vaihettumisvyöhykettä tai (lähes) muut-
tumatonta pohjamaata. Näytteet on jaoteltu tulosten 
tarkastelua varten maalajin ja geokemiallisen arseeni- 
tai metalliprovinssin mukaan.

Ihmistoiminnan vaikutus on yleensä hyvin vähäistä 
muuttumattomassa pohjamaassa. Moreeninäytteissä 
alkuaineiden pitoisuuksien vaihtelut kuvastavat usein 
alla olevan kallioperän koostumusta. Myös moreenin 
sisältämän hienoaineksen ja saveksen määrän vaih-
telut vaikuttavat alkuaineiden kokonaispitoisuuksiin. 
Hiekka ja erityisesti savi ovat yleensä kulkeutuneet 
pidemmän matkan kuin moreeni, ja niistä otettujen 
näytteiden alkuainepitoisuudet heijastavat heikom-
min alla olevaa kallioperän koostumusta.

Taulukossa 14 on esitetty syvemmältä maaperästä, 
muuttumattomasta pohjamaasta otettujen näytteiden 
alkuainepitoisuuksien mediaaniarvot arseeniprovins-
seittain ja maalajeittain jaoteltuna. Mediaanipitoi-
suuksia on verrattu myös pääkaupunkiseudun kehys-
kuntien (Tarvainen ym. 2006) pintamaan alkuainepi-
toisuuksiin. Näytteitä on enemmän Etelä-Pirkanmaan 
arseeniprovinssin alueelta kuin muualta Pirkanmaal-
ta. Valtakunnallinen arseeniprovinssijako perustuu 
arseenin pitoisuusvaihteluihin valtakunnallisessa 
kartoituksessa (Koljonen 1992). Etelä-Pirkanmaan 

arseeniprovinssi poikkeaa arseenipitoisuuksiltaan 
tilastollisesti merkitsevästi muista alueista (kuva 28).

Arseenin lisäksi useiden metallien pitoisuudet 
ovat suuremmat Etelä-Pirkanmaan arseeniprovinssin 
alueella kuin muualla Pirkanmaalla sen vuoksi, että 
suurien arseenipitoisuuksien alue on osittain pääl-
lekkäinen suurien metallipitoisuuksien provinssin 
kanssa. Metallipitoisuuksia on kuitenkin parempi 
tarkastella taulukossa 15 esitetyllä metalliprovinssi-
jaolla. useiden metallien (Co, Cr, Cu, V, Zn) pitoi-
suudet olivat koko Pirkanmaalla korkeammat kuin 
pääkaupunkiseudun kehyskuntien maaperässä.

Metalliprovinssien rajaus on perustunut kuuden 
metallin (koboltti, kromi, kupari, nikkeli, sinkki ja 
vanadiini) alueelliseen jakaumaan valtakunnallisessa 
kartoituksessa. Näiden metallien lisäksi seuraavien 
alkuaineiden pitoisuudet ovat pohjamaasta otetuissa 
maaperänäytteissä suuremmat Pirkanmaan metal-
liprovinssin alueella kuin pohjoisempana muualla 
Pirkanmaalla: Al, Ba, Be, Bi, Co, Cr, Cu, Fe, K, Mg, 
Ni, Rb ja Sn. 

Antimoni-, boori-, kalsium-, mangaani-, natrium-, 
fosfori-, rikki-, seleeni-, strontium-, hiili- ja elohopea-
pitoisuudet eivät noudata Pirkanmaalla metalli- tai ar-
seeniprovinssirajoja. Näistä alkuaineista suositellaan 
käytettäväksi koko Pirkanmaan alueelta kerättyjen 
näytteiden tunnuslukuja (taulukko 16). Myös kad-
miumin tunnusluvut on korostettu taulukossa 16, sillä 
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Taulukko 14. Pirkanmaan pohjamaan < 2 mm raekokolajitteen alkuainepitoisuuksien mediaaniarvot arseeniprovinsseittain ja maalajeit-
tain jaoteltuna. Määritykset perustuvat kuningasvesiuuttoon. Vertailutietona pääkaupunkiseudun kehyskuntien alkuainepitoisuuksien 
mediaaniarvot (Tarvainen ym. 2006). Varjostettuna arseeniprovinssijaon perusteena oleva arseenipitoisuus.
Table 14. Median values for subsoil samples classified according to arsenic provinces and soil types in Pirkanmaa  and around the 
Helsinki Metropolitan Area (Tarvainen et al. 2006). Aqua regia extraction from <2 mm size fraction. Shaded area: arsenic concent-
ration that is the basis of the arsenic province division. Alkuaine = element, provinssi = province, As-provinssien ulkopuoliset alueet 
= background areas, Pääkaupunkiseudun kehyskunnat = Helsinki Metropolitan Area, Hiekka/sora =sand/gravel, moreeni = till, savi 
= clay, näytemäärä = number of samples, alkuaine = element, ominaisuus = property. Commas are used instead of decimal points.

Alkuaine EteläPirkanmaan As
provinssi 

EteläSuomen  
Asprovinssi

Asprovinssien 
ulkopuoliset 

alueet

Pääkaupunkiseudun 
kehyskunnat

Hiekka/
Sora
Med.

mg/kg

Moreeni

Med.
mg/kg

Savi

Med.
mg/kg

Hiekka/
Sora
Med.

mg/kg

Moreeni

Med.
mg/kg

Savi

Med.
mg/kg

Hiekka/
Sora
Med.

mg/kg

Moreeni

Med.
mg/kg

Hiekka/
Sora
Med.

mg/kg

Moreeni

Med.
mg/kg

Savi

Med.
mg/kg

Näytemäärä 50 59 53 15 29 13 12 8 98 102 100
Alumiini (Al) 14 550 17 100 27 700 6 960 12 400 23 500 9 705 9 640 6 580 9 820 32 800
Antimoni (Sb) 0,11 0,11 0,25 0,06 0,11 0,24 0,08 0,10 0,04 0,04 0,04
Arseeni (As) 10,3 8,7 8,0 2,3 3,9 5,5 2,6 2,9 2,5 2,8 7,6
Barium (Ba) 53,5 73,0 187 31,0 46,5 147 30,2 32,5 21,9 23,3 190
Beryllium (Be) 0,47 0,51 1,1 0,28 0,49 0,79 0,34 0,37 0,24 0,29 1,2
Boori (B) <5,0 <5,0 5,9 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 9,3
Elohopea (Hg) 0,005 0,017 0,012 0,003 0,016 0,011 0,005 0,017 <0,005 0,012 0,008
Fosfori (P) 480 399 640 308 365 586 311 448 279 307 563
Hopea (Ag) 0,06 0,08 0,11 0,03 0,06 0,08 0,03 0,04 <0,05 <0,05 0,12
Kadmium (Cd) 0,09 0,06 0,13 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
Kalium (K) 2 905 3 500 6 680 1 200 1 710 5 300 877 1 290 797 847 7 830
Kalsium (Ca) 1 790 1 130 5 610 954 1 360 5 090 1 600 2 285 1 135 1 190 4 710
Koboltti (Co) 8,7 8,7 22,1 3,8 5,8 17,3 5,5 5,9 3,9 4,9 22,5
Kromi (Cr) 38,2 41,1 77,6 15,6 25,0 61,8 17,6 18,3 10,9 13,9 76,0
Kupari (Cu) 22,7 23,0 36,7 8,8 14,1 28,4 13,6 11,9 9,4 11,1 41,6
Lyijy (Pb) 6,2 6,6 13,7 2,3 4,6 10,2 3,2 4,8 <5,0 <5,0 16,8
Magnesium (Mg) 7 395 6 670 12 100 2 640 4 120 10 200 4 380 3 275 2 525 2 630 12 900
Mangaani (Mn) 233 212 803 117 165 684 159 157 82,0 88,1 489
Molybdeeni (Mo) 0,83 1,3 1,2 0,17 0,53 0,96 0,17 0,29 0,20 0,35 0,88
Natrium (Na) 92,3 104 371 61,2 108 343 64,8 112 90,9 111 415
Nikkeli (Ni) 20,5 21,2 38,7 6,2 10,4 27,7 9,1 7,7 7,1 10,0 38,0
Rauta (Fe) 23 550 23 500 47 300 10 300 16 400 37 800 14 050 12 150 9 025 10 800 48 700
Rikki (S) 72,5 101 56,0 <50,0 96,0 50,0 <50,0 41,5 <50 88,6 67,5
Rubidium (Rb) 28,2 35,1 75,9 13,9 24,2 56,7 11,3 15,0 – – –
Seleeni (Se) <1,0 <1,0 <1,0 0,20 0,40 <1,0 0,25 0,25 <1,0 <1,0 <1,0
Sinkki (Zn) 61,9 53,4 106 22,2 34,2 92,5 32,9 26,3 20,1 22,5 108
Strontium (Sr) 7,8 6,6 35,4 7,8 10,1 35,0 12,8 14,3 5,6 5,8 31,9
Tallium (Tl) 0,20 0,26 0,60 0,07 0,16 0,47 0,08 0,10 <0,1 <0,1 0,61
Tina (Sn) 0,72 0,81 1,6 0,30 0,64 1,5 0,39 0,53 <0,5 0,54 2,2
Titaani (Ti) 1 255 1 540 2 760 592 1 150 2 610 816 987 488 650 2 370
Torium (Th) 7,0 8,4 12,3 4,4 6,1 9,3 4,4 5,1 – – –
Uraani (U) 1,8 2,2 5,1 0,90 1,4 3,7 1,3 1,3 1,2 1,6 5,0
Vanadiini (V) 46,2 48,9 90,4 18,5 33,7 70,2 26,0 25,0 15,5 19,3 93,3
Vismutti (Bi) 0,19 0,19 0,26 <0,1 0,10 0,20 <0,1 <0,1 <0,1 0,12 0,38

EteläPirkanmaan  
Asprovinssi 

EteläSuomen  
Asprovinssi

Asprovinssien 
ulkopuoliset 

alueet

Pääkaupunkiseudun 
kehyskunnat

Ominaisuus Hiekka/
Sora
Med.

Moreeni

Med.

Savi

Med.

Hiekka/
Sora
Med.

Moreeni

Med.

Savi

Med.

Hiekka/
Sora
Med.

Mo
reeni
Med.

Hiekka/
Sora
Med.

Moreeni

Med.

Savi

Med.

Hiili (C), % 0,40 0,56 0,41 0,10 0,42 0,39 0,13 0,39 0,17 0,45 0,39
pH 4,75 4,60 5,48 4,92 4,60 4,92 4,99 4,77 5,02 4,76 5,52
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Kuva 28. Pohjamaan arseenipitoisuudet Pirkanmaalla eri maalajeissa arseeniprovinsseittain jaoteltuna. Kaikkia poikkeavan suuria 
arvoja ei ole esitetty, suurin arseenipitoisuus Etelä-Pirkanmaan arseeniprovinssin (Provinssi 4) alueella hiekassa oli 176 mg/kg. 
Provinssi 1 = Etelä-Suomen arseeniprovinssi, Provinssi 4 = Etelä-Pirkanmaan arseeniprovinssi, ulkopuoliset = Arseeniprovinssien 
ulkopuoliset alueet.
Fig. 28. Box plot of As concentrations in subsoils classified according to the soil type and the arsenic province. Not all the exceptional 
high arsenic values are presented; the highest value for arsenic in sand was 176 mg/kg in the Southern Finland arsenic province. 
Provinssi 1 = Southern Finland arsenic province; Provinssi 4 = Southern Pirkanmaa arsenic province; Ulkopuoliset = Samples 
outside the above-mentioned provinces.

Kuva 29. Pohjamaan nikkelipitoisuudet Pirkanmaalla eri maalajeissa metalliprovinsseittain jaoteltuna. Provinssi 1 = Pirkanmaan 
metalliprovinssi, ulkopuoliset = Metalliprovinssin ulkopuoliset alueet.
Fig. 29. Box plot of Co concentrations in subsoil classified according to the soil type and the metal province. Provinssi 1 = Southern 
Finland metal province; Ulkopuoliset = Samples outside the above-mentioned province.
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Taulukko 15. Pirkanmaan pohjamaan < 2 mm raekokolajitteen alkuainepitoisuuksien mediaaniarvot metalliprovinsseittain ja maalajeit-
tain jaoteltuna. Määritykset perustuvat kuningasvesiuuttoon. Vertailutietona pääkaupunkiseudun kehyskuntien alkuainepitoisuuksien 
mediaaniarvot (Tarvainen ym. 2006). Tumma varjostus: alkuaineet, jotka ovat metalliprovinssijaon perusteena; vaalea varjostus: alku-
aineet, jotka Pirkanmaan pohjamaassa Kolmogorov-Smirnov-testin perusteella noudattavat metalliprovinssijakoa kaikissa maalajeissa.
Table 15. Median values for subsoil samples classified according to metal provinces and soil types in Pirkanmaa  and around the 
Helsinki Metropolitan Area (Tarvainen et al. 2006). Aqua regia extraction from <2 mm size fraction. Dark shaded area: metals 
that are the basis of the metal province division, lighter shaded area = elements that according to the Kolmogorov-Smirnov test 
follow the metal province division. Alkuaine = element, metalliprovinssi = metal province, metalliprovinssin ulkopuoliset alueet = 
background areas, Pääkaupunkiseudun kehyskunnat = Helsinki Metropolitan Area, Hiekka/sora =sand/gravel, moreeni = till, savi 
= clay, näytemäärä = number of samples, alkuaine = element, ominaisuus = property. Commas are used instead of decimal points.

Alkuaine Pirkanmaan  
metalliprovinssi

Pirkanmaan metalliprovins
sin ulkopuoliset alueet

Pääkaupunkiseudun  
kehyskunnat

Hiekka/
Sora
Med.

mg/kg

Moreeni

Med.
mg/kg

Savi

Med.
mg/kg

Hiekka/
Sora
Med.

mg/kg

Moreeni

Med.
mg/kg

Savi

Med.
mg/kg

Hiekka/
Sora
Med.

mg/kg

Moreeni

Med.
mg/kg

Savi

Med.
mg/kg

Näytemäärä 51 66 51 26 30 16 98 102 100
Alumiini (Al) 14 100 17 200 28 800 8 110 11 800 23 250 6 580 9 820 32 800
Antimoni (Sb) 0,10 0,11 0,25 0,07 0,12 0,24 0,04 0,04 0,04
Arseeni (As) 9,8 8,5 8,3 2,6 3,5 4,7 2,5 2,8 7,6
Barium (Ba) 52,6 66,9 189 30,3 40,2 143 21,9 23,3 190
Beryllium (Be) 0,46 0,52 1,1 0,32 0,39 0,77 0,24 0,29 1,2
Boori (B) <5,0 <5,0 5,8 <5,0 <5,0 5,6 <5,0 <5,0 9,3
Elohopea (Hg) 0,005 0,017 0,012 0,005 0,016 0,011 <0,005 0,012 0,008
Fosfori (P) 469 393 649 327 414 565 279 307 563
Hopea (Ag) 0,06 0,08 0,12 0,03 0,05 0,08 <0,05 <0,05 0,12
Kadmium (Cd) 0,09 0,06 0,14 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
Kalium (K) 2 900 3 260 7 480 994 1 525 5 120 797 847 7 830
Kalsium (Ca) 1 740 1 130 5 850 1 330 2000 5 005 1 135 1 190 4 710
Koboltti (Co) 8,7 8,5 22,2 4,9 6,2 16,7 3,9 4,9 22,5
Kromi (Cr) 36,4 40,5 79,1 17,6 23,6 61,4 10,9 13,9 76,0
Kupari (Cu) 21,5 23,1 37,3 10,9 14,1 28,8 9,4 11,1 41,6
Lyijy (Pb) 6,1 6,4 13,7 3,1 5,7 11,9 <5,0 <5,0 16,8
Magnesium (Mg) 7 360 6 655 12 600 3 075 4 035 10 020 2 525 2 630 12 900
Mangaani (Mn) 230 208 737 146 167 738 82,0 88,1 489
Molybdeeni (Mo) 0,83 1,3 1,1 0,19 0,46 1,1 0,20 0,35 0,88
Natrium (Na) 91,5 104 409 60,6 115 339 90,9 111 415
Nikkeli (Ni) 20,2 20,8 40,5 7,7 9,4 27,6 7,1 10,0 38,0
Rauta (Fe) 23 300 23 750 48 000 11 950 15 800 38 250 9 025 10 800 48 700
Rikki (S) 67,0 107 56,0 <50,0 63,5 <50 <50 88,6 67,5
Rubidium (Rb) 27,5 33,9 80,2 12,9 17,1 56,5 – – –
Seleeni (Se) <1,0 <1,0 <1,0 0,40 0,35 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0
Sinkki (Zn) 59,0 53,3 110 27,6 33,6 86,1 20,1 22,5 108
Strontium (Sr) 7,3 6,9 35,5 10,9 12,9 32,7 5,6 5,8 31,9
Tallium (Tl) 0,19 0,25 0,60 0,08 0,15 0,49 <0,1 <0,1 0,61
Tina (Sn) 0,71 0,77 1,7 0,36 0,63 1,5 <0,5 0,54 2,2
Titaani (Ti) 1 250 1 455 2 780 692 1 070 2 495 488 650 2 370
Torium (Th) 6,8 8,1 12,8 4,5 5,9 9,3 – – –
Uraani (U) 1,7 2,2 5,2 1,2 1,4 3,7 1,2 1,6 5,0
Vanadiini (V) 45,1 48,8 91,8 22,5 28,7 72,4 15,5 19,3 93,3
Vismutti (Bi) 0,18 0,18 0,27 0,05 0,10 0,20 <0,1 0,12 0,38

Pirkanmaan  
metalliprovinssi

Pirkanmaan metalliprovins
sin ulkopuoliset alueet

Pääkaupunkiseudun  
kehyskunnat

Ominaisuus Hiekka/
Sora
Med.

Moreeni

Med.

Savi

Med.

Hiekka/
Sora
Med.

Moreeni

Med.

Savi

Med.

Hiekka/
Sora
Med.

Moreeni

Med.

Savi

Med.

Hiili (C), % 0,38 0,57 0,41 0,13 0,37 0,38 0,17 0,45 0,39
pH 4,76 4,60 5,50 4,97 4,62 4,94 5,02 4,76 5,52
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Taulukko 16. Pirkanmaan pohjamaan < 2 mm raekokolajitteen alkuainepitoisuuksien mediaaniarvot koko Pirkanmaalla maalajeittain 
jaoteltuna. Määritykset perustuvat kuningasvesiuuttoon. Vertailutietona pääkaupunkiseudun kehyskuntien alkuainepitoisuuksien 
mediaaniarvot (Tarvainen ym. 2006). Tumma varjostus: alkuainepitoisuudet, jotka Pirkanmaan pohjamaanäytteissä eivät noudata 
arseeni- tai metalliprovinssijakoa missään maalajissa; vaalea varjostus: alkuainepitoisuus, joka Pirkanmaan pohjamaanäytteissä ei 
noudata arseeniprovinssijakoa eikä metalliprovinssijakoakaan kuin hiekkamailla.
Table 16. Median values for subsoil samples classified according to soil types in Pirkanmaa  and around the Helsinki Metropolitan 
Area (Tarvainen et al. 2006). Aqua regia extraction from <2 mm size fraction. Dark shaded area: elements that according to the 
Kolmogorov-Smirnov test do not follow the arsenic province or the metal province division; lighter shaded area: element concentration 
that follows the arsenic or metal province division only in sands. Alkuaine tai ominaisuus = element or property,  Pääkaupunkiseudun 
kehyskunnat = Helsinki Metropolitan Area, hiekka/sora =sand/gravel, moreeni = till, savi = clay, näytemäärä = number of samples. 
Commas are used instead of decimal points.

Alkuaine tai ominaisuus Hiekka/Sora

Med.
mg/kg

Moreeni

Med.
mg/kg

Savi

Med.
mg/kg

Pääkaupunkiseudun
kehyskunnat

Med.
mg/kg

Näytemäärä 77 96 67 300
Alumiini (Al) 12 900 14 750 26 600 10 550
Antimoni (Sb) 0,09 0,11 0,24 0,07
Arseeni (As) 6,4 6,7 7,3 3,3
Barium (Ba) 45,0 58,7 171 29,5
Beryllium (Be) 0,43 0,49 1,0 0,36
Boori (B) <5,0 <5,0 5,8 <5,0
Elohopea (Hg) 0,005 0,017 0,011 0,007
Fosfori (P) 438 394 612 350
Hopea (Ag) 0,05 0,07 0,10 0,05
Kadmium (Cd) 0,05 0,05 0,12 0,05
Kalium (K) 1 960 2 460 6 250 1 165
Kalsium (Ca) 1 630 1 265 5 590 1 555
Koboltti (Co) 7,4 7,5 20,1 5,7
Kromi (Cr) 25,0 31,6 75,9 17,3
Kupari (Cu) 19,4 20,6 35,2 14,1
Lyijy (Pb) 4,9 6,1 13,5 5,5
Magnesium (Mg) 6 050 5 680 11 800 3 275
Mangaani (Mn) 201 202 737 119
Molybdeeni (Mo) 0,60 0,96 1,1 0,39
Natrium (Na) 76,5 105 363 131
Nikkeli (Ni) 14,8 16,6 38,0 11,6
Rauta (Fe) 19 600 21 150 44 700 13 000
Rikki (S) 25,0 94,0 55,0 66,3
Rubidium (Rb) 19,8 29,8 72,5 –
Seleeni (Se) <1,0 <1,0 <1,0 <1,0
Sinkki (Zn) 44,4 45,2 104 30,1
Strontium (Sr) 8,1 8,8 35,0 7,2
Tallium (Tl) 0,14 0,20 0,59 0,10
Tina (Sn) 0,59 0,65 1,6 0,67
Titaani (Ti) 1 080 1 320 2 740 720
Torium (Th) 6,1 7,4 12,1 –
Uraani (U) 1,5 2,0 4,8 2,0
Vanadiini (V) 38,8 40,5 89,5 23,8
Vismutti (Bi) 0,13 0,16 0,25 0,17
Hiili (C), % 0,29 0,51 0,41 0,33
pH 4,83 4,60 5,35 4,98
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kadmiumin pitoisuudet erosivat metalliprovinssissa 
ja muualla Pirkanmaalla vain hiekkamailla.

Sekä Pirkanmaan metalliprovinssin sisältä että 
sen ulkopuolelta kerätyissä näytteissä useiden alku-
aineiden (Ag, Al, Ba, Be, Bi, Cr, Cu, Fe, K, Mo, Na, 
Ni, Pb, Rb, Sb, Tl, Ti, Th, u, V, Zn) keskimääräiset 
pitoisuudet ovat suurimmat savimailla. Seuraavak-
si suurimmat ovat moreenin alkuainepitoisuudet 
(kuva 29). Toisin kuin pintamaanäytteissä, syvältä 
otetuissa näytteissä Pirkanmaan metalliprovinssin 
hiekan magnesium-, mangaani-, koboltti- ja sinkki-
pitoisuuksien mediaaniarvot olivat suuremmat kuin 
moreeninäytteissä.

Alkuainepitoisuuksien keskinäisiä tilastollisia  
riippuvuuksia tutkittiin laskemalla korrelaatiot 
Spearmanin menetelmällä, jonka arvioitiin olevan 
paras tällaiselle aineistolle, jonka jakauma ei nou-
data normaalijakaumaa. Korrelaatiot laskettiin koko 
aineistolle: As-provinsseittain jaetulle aineistolle 
sekä metalliprovinsseittain jaetulle aineistolle. Maa-
lajeittain tilastollisia riippuvuuksia ei tutkittu, koska 
näytemäärät joissain luokissa jäävät niin pieniksi, 
että tulokset eivät olisi tilastollisesti luotettavia. 
Provinsseittain jaotelluista aineistoista käsitellään 
vain provinssijakojen perusteina olevien alkuaineiden 
korrelaatiotulokset sekä korrelaatiotulokset niistä al-
kuaineista, joiden katsottiin Kolmogorov-Smirnovin-
testillä myös noudattavan ko. provinssijakoja (ks. 
luku 6.1).

Koko pohjamaa-aineiston (n = 240 kpl) korrelaa-
tiotuloksissa pääsääntöisesti kaikki tässä tutkimuk-
sessa analysoidut pohjamaan alkuainepitoisuudet ovat 
merkitsevästi positiivisesti tilastollisesti riippuvaisia 
keskenään (taulukko 17). Muutamista poikkeuksista 
esimerkkinä mainittakoon arseeni, jolla ei ole mer-
kitseviä korrelaatioita pH:n, kalsiumin ja strontiumin 
kanssa, elohopea, joka ei korreloi boorin, kalsiumin 
ja fosforin kanssa, rikki sekä pH, joilla tilastollisesti 
merkitseviä riippuvuuksia on vain muutamien alkuai-
neiden kanssa. Negatiivisia tilastollisesti merkitseviä 
riippuvuuksia on pH:lla elohopean, rikin ja hiilen 
kanssa sekä rikillä kalsiumin ja strontiumin kanssa.

Arseeniprovinssien ulkopuolelta otettujen näyt-
teiden (n = 21) ja Etelä-Suomen arseeniprovinssin 
alueelta otettujen maaperänäytteiden (n = 57) alkuai-
nepitoisuuksien tilastollisesti merkitsevät riippuvuu-
det noudattelevat samaa linjaa koko aineiston tulosten 
kanssa. Etelä-Pirkanmaan arseeniprovinssin alueelta 
otettujen näytteiden (n = 161) alkuainepitoisuuksien 
keskinäisiä korrelaatioita ei ole yhtä paljon kuin 
koko aineiston korrelaatioissa. Etelä-Pirkanmaan 
provinssin näytteissä arseenipitoisuuksilla on mer-
kitsevät positiiviset tilastolliset riippuvuudet boorin, 

berylliumin, vismutin, kadmiumin, koboltin, kuparin, 
molybdeenin, nikkelin, lyijyn, rikin, antimonin ja 
seleenin pitoisuuksien kanssa.

Metalliprovinssin alueelta otettujen näytteiden (n 
= 168) korrelaatiotulokset provinssijaon perusteina 
olevilla alkuaineilla ovat pääasiassa samat kuin koko 
aineiston korrelaatiotuloksissakin. Suurimmalla osal-
la ko. alkuaineista koko aineiston tarkastelussa olleet 
tilastollisesti merkitsevät positiiviset riippuvuudet 
rikin kanssa häviävät. Myös arseenin kanssa koko 
aineistossa merkittävästi positiivisesti korreloivalla 
kromilla ei metalliprovinssin alueella ollut arseenin 
kanssa merkitsevää tilastollista riippuvuutta. Metal-
liprovinssin ulkopuoliselta alueelta otettujen näyt-
teiden (n = 72) tilastolliset riippuvuudet noudattavat 
samaa linjaa koko aineiston korrelaatiotulosten kans-
sa. Vain merkitsevät tilastolliset riippuvuudet pH:n 
kanssa puuttuvat kaikilta provinssijaon perusteena 
olleilta metalleilta.

Pintamaan ja pohjamaan maaperänäytteiden al-
kuainepitoisuuksien tilastollisesti merkitsevät riip-
puvuudet on esitetty taulukossa 18. Pääosalla pin-
tamaanäytteiden tässä tutkimuksessa analysoiduilla 
alkuainepitoisuuksilla on tilastollisesti merkitsevät 
positiiviset riippuvuudet pohjamaan alkuainepitoi-
suuksien kanssa.

Arseeniprovinsseittain jaotellussa aineistossa pin-
tamaan arseenin tilastollisesti merkitseviä korrelaa-
tioita pohjamaan alkuainepitoisuuksien kanssa on 
kaikissa alueellisissa luokissa selvästi vähemmän 
kuin koko aineiston korrelaatiotuloksissa. Etelä-
Suomen arseeniprovinssin alueen näytteissä pinta-
maan arseenipitoisuudet korreloivat positiivisesti 
pohjamaan hopean, boorin, berylliumin, vismutin, 
koboltin, kuparin, kaliumin, molybdeenin, nikkelin, 
rubidiumin, rikin, antimonin, arseenin, hiilen ja 
elohopean pitoisuuksien kanssa. Etelä-Pirkanmaan 
alueen näytteissä pintamaan arseenipitoisuuksilla on 
tilastollisesti merkitsevät positiiviset riippuvuudet 
pohjamaan boorin, vismutin, kadmiumin, kuparin, 
molybdeenin, rikin, antimonin, seleenin ja arseenin 
pitoisuuksien kanssa. Provinssien ulkopuolelta ote-
tuissa näytteissä (n = 21 kpl) vastaavat korrelaatiot 
ovat pohjamaan beryllium-, vismutti-, kupari-, nat-
rium-, fosfori-, lyijy-, rubidium-, antimoni-, torium-, 
tallium-, arseeni- ja elohopeapitoisuuksien kanssa.

Metalliprovinssin alueelta otettujen näytteiden 
tilastolliset riippuvuudet ovat lähes samat kuin koko 
aineistosta lasketut korrelaatiot. Provinssijaon pe-
rusteena olevilla pintamaan metalleilla ainoastaan 
pohjamaan hiilen ja elohopean väliset korrelaatiot 
jäävät puuttumaan.
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Taulukko 17. Pirkanmaan maaperän pohjamaanäytteiden (n = 240) alkuainepitoisuuksien keskinäiset tilastollisesti merkitsevät 
riippuvuudet. Korrelaatiot laskettiin Spearmanin menetelmällä. Sininen varjostus = positiivinen korrelaatio merkitsevyystasolla < 
0,05, punainen varjostus = negatiivinen korrelaatio merkitsevyystasolla < 0,05.
Table 17. The statistically significant correlations between element concentrations in subsoil in Pirkanmaa (n = 240). The correla-
tions were computed using the Spearman method. Blue shading = positive correlation with a significance level <0.05, red shading 
= negative correlation with a significance level <0.05. 
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Taulukko 18. Pirkanmaan maaperän pintamaanäytteiden ja pohjamaanäytteiden (n = 239) alkuainepitoisuuksien tilastollisesti merkit-
sevät riippuvuudet. Korrelaatiot laskettiin Spearmanin menetelmällä. Sininen varjostus = positiivinen korrelaatio merkitsevyystasolla 
< 0,05, punainen varjostus = negatiivinen korrelaatio merkitsevyystasolla < 0,05.
Table 18. The statistically significant correlations between element concentrations in topsoil and in subsoil in Pirkanmaa (n = 239). 
The correlations were computed using the Spearman method. Blue shading = positive correlation with a significance level <0.05, 
red shading = negative correlation with a significance level <0.05. Pintamaan alkuaine tai ominaisuus = element or property in 
topsoil, pohjamaan alkuainepitoisuus tai ominaisuus = element or property in subsoil. 
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6.4. Alkuainepitoisuudet maaperäprofiileissa 

6.4.1. Alkuainepitoisuudet maaperäprofiileissa

Tässä luvussa käsitellään niiden maaperänäyttei-
den tutkimustuloksia, jotka otettiin kaivinkoneella 
tehdyistä tutkimuskaivannoista, kairakoneella kai-
raamalla sekä lapiolla tehdyistä tutkimuskuopista 
RAMAS-hankkeen yhteydessä. Näytepaikat on esi-
telty luvussa 5.1. Aineiston käsittelyssä keskitytään 
arseenin, koboltin, kromin, kuparin, kadmiumin, 
nikkelin, lyijyn, vanadiinin ja sinkin pitoisuuksiin, 
joille on PIMA-asetuksessa (VnA 214/2007) annettu 
kynnys- ja ohjearvot. Tutkimuskohteita oli yhteensä 
11, joten aineiston käsittelyn tulokset ovat suuntaa-
antavia eivätkä tilastollisesti merkitseviä. 

Kaikista näytteistä analysoitiin alle 2 mm:n fraktio 
kahdella eri uuttomenetelmällä: kuningasvesiuutolla 
(AR) sekä heikkouuttoihin kuuluvalla happamalla 
ammoniumasetaatti-EDTA-uutolla (HAAc-EDTA). 
AR-uutossa selvitettiin alkuaineiden ns. kokonais-
pitoisuus ja HAAc-EDTA-uutossa se osa alkuainei-
den pitoisuudesta, joka on helppoliukoisemmassa 
ns. biosaatavassa muodossa. HAAc-EDTA-uutolla 
pyritään liuottamaan maanäytteestä fysikaalisesti ja 
kemiallisesti adsorboituneet ionit, liukoiset suolat, 
karbonaatit ja heikosti kiteiset raudan-, alumiinin- 
ja mangaanin hydroksidisaostumat (Tarvainen ym. 
2003). uuton avulla saadaan käsitys siitä alkuaine-
osuudesta, joka on kasvien saatavilla, ja toisaalta 
voidaan arvioida sitä osuutta, mikä sade- ja sulamis-
vesien vaikutuksesta voi maaperästä uuttua.

Suomessa maaperän pintaosa on luontaisesti maan-
noksen vuoksi kerroksellinen. Alkuaineiden pitoi-
suudet vaihtelevat selvästi maaperän eri kerroksista 
otetuissa näytteissä (taulukko 19). Osassa alkuaineita 
pitoisuudet kasvavat alaspäin mentäessä ja osassa 
pienevät. Ne alkuainepitoisuudet, jotka ovat suurem-
pia maan pintaosissa kuin pohjaosissa, ovat yleensä 
suurelta osalta ihmisen toiminnasta aiheutuvia, kun 
taas syvyyssuunnassa kasvavat pitoisuudet ovat usein 
geologista alkuperää. Arseeni- ja kuparipitoisuudet 
kasvavat selvästi syvemmälle mentäessä, mikä viittaa 
selvästi siihen, että pitoisuudet ovat näissä kohteissa 
geologista alkuperää. Molempien alkuaineiden ko-
honneet pitoisuudet maaperässä voivat Pirkanmaalla 
aiheutua myös ihmisen toiminnasta (Schultz & Joutti 
2007). Lyijy- ja sinkkipitoisuudet sitä vastoin piene-
nevät syvemmälle mentäessä, mikä on tullut esiin 
myös aiemmin Pirkanmaalla tehdyissä tutkimuksissa 
(Kuusisto & Tarvainen 2008). Myös kobolttipitoi-
suus pienenee syvyyssuunnassa, ja keskimääräi-
nen pitoisuus pohjaosissa on selvästi pienempi kuin 
pintamaassa. Samansuuntainen tulos saatiin myös 
Kuusiston ja Tarvaisen (2008) tutkimuksessa, vaikka 
monien muiden Suomessa tehtyjen maaperän geoke-
miallisten tutkimusten mukaan kobolttipitoisuudet 
kasvavat syvyyssuunnassa (Tarvainen ym. 2003, 
Tarvainen ym. 2005). Kromi-, nikkeli- ja vanadiini-
pitoisuudet ovat keskimäärin melko samansuuruisia 
maaprofiilin muissa kerroksissa, mutta syvimmältä 
otetuissa näytteissä pitoisuudet ovat selvästi pie-

Taulukko 19. Alkuaineiden keskimääräiset pitoisuudet (mediaanipitoisuudet) maannoksen eri kerroksissa. 
HAAc= HAAc-EDTA-uutto sekä AR= kuningasvesiuutto.
Table 19. The median values of element concentrations in different soil layers in Pirkanmaa. HAAc = ammonium acetate extraction 
with EDTA added, AR = aqua regia extraction. Uuttumiskerros = leached horizon, rikastumiskerros = enrichment horizon, muuttu-
maton = unaltered soil, näytemäärä = number of samples. Commas are used instead of decimal points.

 Uuttumiskerros Rikastumiskerros Muuttumaton, <1 m Muuttumaton, >1 m

 HAAc AR HAAc AR HAAc AR HAAc AR

Näytemäärä 7 7 10 10 8 8 23 23

As 3,9 8,1 3,9 8,6 <3,0 11,6 3,4 17,5
Cd 0,2 <0,5 0,16 <0,5 <0,1 <0,5 0,2 <0,5
Co 2,9 30,0 1,2 32,4 0,9 25,9 0,8 11,2
Cr 0,6 60,7 0,4 65,2 0,3 71,1 <0,3 49,9
Cu 3,1 18,1 9,6 22,4 4,0 31,5 3,9 28,4
Ni 3,2 34,8 1,4 35,8 0,6 30,5 0,6 17,9
Pb 11,2 31,5 3,7 22,5 2,3 18,4 2,2 9,9
V 0,9 78,6 1,0 84,5 1,9 97,3 0,9 60,8
Zn 8,4 174,0 1,9 177,0 1,0 102,0 2,1 52,6
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nemmät. Kadmiumpitoisuudet olivat suurimmassa 
osassa näytteitä alle määritysrajan, joten tarkempaa 
tarkastelua ei voitu tehdä. 

Alkuainepitoisuudet olivat joissakin maaprofiileis-
sa ja joissain syvyyksissä suuria. Arseeni ylitti PIMA-
asetuksen (VnA 214/2007) kynnysarvot kaikissa 
näytteissä yhtä näytettä lukuun ottamatta. Muista 
alkuaineista kynnysarvot ylittivät koboltti 18:ssa, 
vanadiini viidessä ja sinkki kahdessa näytteessä yh-
teensä 48 analysoidusta näytteestä. PIMA-asetuksen 
(VnA 214/2007) alemman ohjearvon ylitti kuitenkin 
ainoastaan arseeni kolmessa eri näytepaikassa. Kaikki 
ohjearvon ylitykset olivat sellaisissa näytteissä, jotka 
oli otettu syvimmältä maaperäprofiilista.

Arseenin kokonaispitoisuudet (AR-uutto) vaih-
telivat tutkituissa maaprofiileissa 3,7 ja 81,6 mg/
kg:n välillä, ja yhtä näytettä lukuun ottamatta suu-
rin arseenipitoisuus oli pohjanäytteissä. Suurin pi-
toisuus oli näytepaikka 8:n pohjamaanäytteessä. 
Helppoliukoisen arseenin määrät vaihtelivat < 3 ja 
7,01 mg/kg:n välillä. Suuri osa HAAc-EDTA-uuton 
analyysituloksista jäi alle määritysrajan myös niissä 
kohteissa, joissa oli suuria arseenin kokonaispitoi-
suuksia. Suhteessa pintamaanäytteissä oli kuitenkin 
suurempi määrä liukoista arseenia kuin syvemmältä 
otetuissa näytteissä. Enimmillään kokonaisarsee-
nista yli 89 % oli ns. helppoliukoisessa muodossa. 
Arseeni esiintyy maaperässä usein rikin yhteydessä 
ja useimmiten arseenikiisuna. Maaprofiilinäytteiden 
rikkipitoisuudet (AR-uutto) vaihtelivat 41,3 ja 1 420 
mg/kg:n välillä ja ns. helppoliukoisen rikin (HAAc-
EDTA-uutto) määrät 20 ja 186 mg/kg:n välillä. Suuret 
arseenipitoisuudet olivat niissä näytteissä, joissa oli 
suuret helppoliukoisen rikin määrät.

Kuparipitoisuudet (AR-uutto) vaihtelivat 8,8 ja 
90,1 mg/kg:n välillä ja biosaatavan osuuden (HAAc-
EDTA-uutto) pitoisuudet < 3 ja 9,57 mg/kg:n välillä. 
Enimmillään biosaatavan kuparin osuus oli 16,5 % 
kokonaispitoisuudesta. Biosaatavan kuparin keski-
määräinen prosenttiosuus oli hyvin samansuuruinen 
maaperän eri kerroksissa, ja pintanäytteissä oli vain 
hieman enemmän helppoliukoista kuparia kuin sy-
vemmältä otetuissa näytteissä.

Lyijypitoisuudet vaihtelivat 5,12 ja 36,9 mg/kg:n 
välillä AR-uutoista tehdyissä analyyseissä ja HAAc-
EDTA-uuttojen analyysituloksissa < 2 ja 15,5 mg/
kg:n välillä. Biosaatavan lyijyn määrä oli enimmil-
lään 42 % kokonaispitoisuudesta, ja pintanäytteissä 
osuudet olivat suuremmat kuin syvemmältä otetuissa 
näytteissä. Osassa, syvemmältä kuin 1 metrin sy-
vyydeltä otetuissa näytteissä, helppoliukoisen lyijyn 
osuus hieman suureni.

AR-uutoista määritetyt sinkkipitoisuudet vaih-
telivat 40,1 ja 239 mg/kg:n ja biosaatavan sinkin 
pitoisuudet 0,8 ja 12,8 mg/kg:n välillä. Helppoliu-
koisen sinkin osuus kokonaispitoisuudesta oli pieni, 

enimmillään 7,2 %. Pintanäytteissä sekä yli 1 metrin 
syvyydestä otetuissa näytteissä ns. helppoliukoisen 
sinkin osuudet olivat suurempia kuin maannoksen 
keskiosista otetuissa näytteissä.

Kobolttipitoisuudet (AR-uutto) vaihtelivat 7,1 ja 
48,4 mg/kg:n ja biosaatavat osuudet < 0,3 ja 5,53 mg/
kg:n välillä. Enimmillään biosaatavan koboltin osuus 
oli 19,9 % kokonaispitoisuudesta. Liukoista kobolttia 
oli hieman enemmän pintanäytteissä sekä syvem-
mältä kuin 1 metrin syvyydeltä otetuissa näytteissä. 

AR-uutoista määritetyt kromipitoisuudet vaihteli-
vat 35,6 ja 81,7 mg/kg:n ja biosaatavat osuudet < 0,3 
– 0,55 mg/kg:n välillä. Enimmillään biosaatavan kro-
min osuudet olivat vain 0,9 % kokonaispitoisuudesta 
muutamissa maannoksen pintaosien näytteissä. 

Nikkelipitoisuudet (AR-uutto) vaihtelivat 48,9 ja 
11,1 mg/kg:n ja HAAc-EDTA-uutoista määritetty-
jen biosaatavien osuuksien pitoisuudet < 0,1 ja 3,68 
mg/kg:n välillä. Keskimäärin biosaatavan nikkelin 
osuudet olivat alle 4 % ja enimmillään 15,1 % ko-
konaispitoisuudesta. Biosaatavan nikkelin osuudet 
olivat suuremmat pintanäytteissä kuin syvemmältä 
otetuissa näytteissä.

AR-uutoista määritetyt vanadiinipitoisuudet vaih-
telivat 47,5 ja 118,0 mg/kg:n ja HAAc-EDTA-uu-
toista määritetyt biosaatavat osuudet < 0,7 ja 3,8 
mg/kg:n välillä. Biosaatavan vanadiinin osuudet 
kokonaispitoisuuksista olivat pieniä, enimmillään 
vain 3,2 %. Biosaatavaa vanadiinia oli useimmiten 
maannoksen pintaosassa mutta muutamissa kohteissa 
myös syvemmältä otetuissa näytteissä. 

6.4.2. Alkuainepitoisuudet eri fraktioissa

Maanäytteen alkuainepitoisuustuloksen tiedetään 
olevan riippuvainen analyysissä käytetystä fraktiosta 
eli raekoosta (ks. luku 3.1). Suomessa mm. Tarvainen 
(1996) on tutkinut moreeninäytteistä AR-uutettujen 
alle 0,063 mm:n ja alle 2 mm:n fraktion keskinäistä 
riippuvuutta eri alkuaineista. Vähemmän on kiinni-
tetty huomiota näiden kahden raekoon väliin jäävien 
raekokojen pitoisuuksia ja toisaalta raekoon vaiku-
tusta HAAc-EDTA-uutettujen näytteiden tuloksiin.  
Näytepaikkojen 2 ja 8 (taulukko 5, kuva 19) kaivin-
koneella tehtyjen koekaivantojen kaikista näytteistä 
seulottiin alle 2 mm:n raekoon lisäksi viisi muuta 
raekokoa: 0,063 mm; 0,064–0,1 mm; 0,11–0,25 mm; 
0,26–0,5 mm ja 0,51–1,0 mm (kuva 30). Lisäksi mo-
lemmista näytepaikoista seulottiin yhdeltä syvyydeltä 
myös alle 4 mm:n fraktio. Kaikista näytteistä tehtiin 
kaksi eri uuttoa: kuningasvesiuutto (AR) ja hapan 
ammoniumasetaatti-EDTA-uutto (HAAc-EDTA). 
Näytepaikat on esitelty luvussa 5.1.

Alkuainepitoisuudet on esitetty molemmista näyte-
paikoista profiilikuvina, joissa näytteenottosyvyydet 
ovat toisella akselilla ja alkuainepitoisuudet toisella 
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(kuva 31). Syvyysakselit (maanpinta diagrammin 
yläreunassa) ovat kaikissa kuvissa samat, mutta alku-
ainepitoisuusakselien skaalat vaihtelevat näytepaikan 
ja alkuaineen mukaan. Jokaisen alkuaineen HAAc-
EDTA-uuton pitoisuus on vasemmanpuoleisessa 
diagrammissa ja AR-uuton tulos oikeanpuoleisessa 
diagrammissa. Raesuuruudet on merkitty erilaisilla 
symboleilla.

Tulosten tarkastelussa jokaisen näytteen eri frakti-
oiden eri uutoissa saatuja alkuainepitoisuuksia verrat-
tiin keskenään: alkuainepitoisuuksien erot arvioitiin 
suuriksi tai pieniksi. Kun samassa uutossa eri frakti-
oiden suurin ja pienin alkuainepitoisuus poikkesivat 
toisistaan yli kaksinkertaisesti, arvioitiin ero suu-
reksi. Vaikka alkuaineen pitoisuustaso oli alhainen, 
arvioitiin ero suureksi, mikäli eri fraktioiden pitoi-
suuden keskinäinen ero oli yli kaksinkertainen. Ne 
alkuaineet, joiden pitoisuustuloksiin raesuuruudella 
oli suuri merkitys, on koottu uuttomenetelmittäin 
sekä näytteenottosyvyyksittäin (pinta- ja pohjanäyte) 
taulukkoon 20. Ne alkuainepitoisuudet, jotka olivat 
alle määritysrajan, on tässä käsitelty ko. lukuarvona. 
Näytepaikka 2:n 110–115 cm:n syvyydeltä otettu 
näyte on käsitelty pohjanäytteenä.

Näytepaikka 2:n pintanäytteissä HAAc-EDTA-
uuttojen arseenituloksissa oli hajontaa ja suurimmat 
arseenipitoisuudet olivat alle 2 mm:n fraktiossa (kuva 
31). Näytepaikka 8:n tuloksissa suurin pitoisuus oli 
myös alle 2 mm:n fraktiossa, mutta erot eri frak-
tioiden välillä olivat pieniä. AR-uutetuissa pinta-
näytteissä pitoisuuserot eri fraktioissa olivat pieniä. 
Syvemmältä otetuissa näytteissä eri fraktioiden arsee-
nipitoisuuksissa oli suuret erot molempien uuttojen 

tuloksissa. Suurimmat pitoisuudet määritettiin alle 
0,063 mm:n fraktiosta, mutta myös alle 4 mm:n 
fraktiossa oli suuret pitoisuudet. Arseenipitoisuudet 
noudattivat rikkipitoisuuksia, ja suuria rikkipitoi-
suuksia oli myös alle 4 mm:n fraktiossa. Tulos viittaa 
siihen, että arseenia esiintyy hyvin rapautuneissa ja 
jauhautuneissa rakeissa mutta myös vielä rapautu-
mattomissa rakeissa.

Pintamaanäytteiden eri fraktioiden kobolttipitoi-
suuksissa oli suuret erot molempien näytepaikkojen 
molemmissa uuttotuloksissa (kuva 31). Suurimmat 
pitoisuudet olivat karkean fraktion näytteissä eli 
vähemmän rapautuneissa ja hajonneissa rakeissa. 
Pohjamaanäytteissä pitoisuushajonta oli huomatta-
vasti pienempi, mutta näytepaikka 8:n HAAc-EDTA-
uuttotuloksissa pitoisuusero pienimmän ja suurim-
man arvon välillä oli kuitenkin yli kaksinkertainen.

Näytepaikka 2:n kaikki kromin HAAc-EDTA-
uuttotulokset olivat alle määritysrajan (kuva 31). 
Näytepaikka 8:n tulosten perusteella fraktiolla näyt-
tää olevan jonkin verran merkitystä pintamaanäyt-
teiden kromipitoisuuksiin, mutta erot eivät ole yli 
kaksinkertaisia. Suurimmat pitoisuudet olivat alle 
0,063 mm:n ja 0,064–0,1 mm:n hienofraktioissa. 
AR-uuttotulosten perusteella näytepaikka 2:n pinta-
maanäytteen kromipitoisuudet olivat suuria kaikissa 
fraktioissa, mutta hajonta oli pientä. Näytepaikka 
8:n näytteissä pintamaanäytteiden kromipitoisuudet 
vaihtelivat jonkin verran, ja suurin pitoisuus määri-
tettiin 0,064–0,1 mm:n fraktiosta. Myös syvemmältä 
otetuissa näytteissä suurimmat pitoisuudet olivat 
hienoaineksessa alle 0,063 mm ja 0,064–0,1 mm:n 
fraktioissa. Fraktioiden suurin pitoisuusero oli yli 

Kuva 30. Kaivinkone kaivamassa tutkimuskuoppaa Pirkkalassa. Kuva: Birgitta Backman.
Fig. 30. Excavator making a research pit in Pirkkala. Photo: Birgitta Backman.
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Taulukko 20. Pirkanmaalta kahdesta RAMAS-hankkeen tutkimuskaivannosta otettujen näytteiden analyysituloksista ne alkuaineet, 
joissa eri fraktioiden pienimmän ja suurimman analyysituloksen arvon erot olivat yli kaksinkertaiset. (HAAc-EDTA = hapan am-
moniumasetaattiuutto EDTA-lisäyksellä ja AR = kunigasvesiuutto). Numero alkuaineen symbolin jälkeen tarkoittaa, että tulos on 
vain toisen kaivannon näytteistä.
Table 20. The elements for which the difference between the lowest and the highest concentrations in different fractions was more 
than double. Samples were taken in two pits in Pirkanmaa in the RAMAS project. HAAc-EDTA = ammonium acetate extraction with 
EDTA added, AR = aqua regia extraction. Pintanäyte = topsoil sample, pohjanäyte =Subsoil sample. The number in parentheses 
indicates that the difference was only in samples from one pit. 

kaksinkertainen näytepaikka 2:n 110–115 cm:n sy-
vyydeltä otetussa näytteessä.

Näytteen fraktiolla ei ollut merkitystä pintamaa-
näytteiden kuparipitoisuuksiin (kuva 31). Erot olivat 
pieniä molempien uuttojen tuloksissa. Syvemmältä 
otetuissa näytteissä fraktiolla oli suurempi merkitys 
AR-uuttotuloksiin,  ja pitoisuuserot eri fraktioiden 
välillä olivat merkittäviä näytepaikassa 8. Suurimmat 
pitoisuudet olivat hienoaineksessa, alle 0,063 mm:n 
fraktiossa.

Pintamaanäytteiden HAAc-EDTA-uuttotuloksissa 
nikkelipitoisuuksissa oli yli kaksinkertaisia pitoisuus-
eroja eri fraktioiden välillä (kuva 31). Näytepaikka 
8:n pintamaanäytteiden AR-uuttotuloksissa pitoisuu-
det vaihtelivat mutta erot eivät olleet yli kaksinkertai-
sia. Syvemmältä otettujen näytteiden pitoisuuksissa 
hajonta oli vähäistä. Suurimmat nikkelipitoisuudet 
AR-uuttotuloksissa olivat alle 0,063 mm:n ja HAAc-
EDTA-uuttotuloksissa 0,064–0,5 mm:n fraktiossa.

HAAc-EDTA-uuttotulosten perusteella pintamaa-
näytteissä fraktiolla on jonkin verran merkitystä 
lyijypitoisuuksiin, mutta erot eivät ole suuria (kuva 
31).  Syvemmältä otetuissa näytteissä pitoisuuseroja 
ei ollut ollenkaan. AR-uuttoista analysoiduissa lyijy-
pitoisuuksissa oli hajontaa eri fraktioiden kesken, ja 
erot olivat merkittäviä molemmissa näytepaikoissa 
lukuun ottamatta näytepaikan 2 pintanäytettä. Pin-
tamaanäytteissä suurimmat lyijypitoisuudet olivat 
0,5–1 mm:n fraktioissa ja syvemmältä otetuissa 
näytteissä alle 0,063 mm:n hienofraktioissa.

Pintamaanäytteiden HAAc-EDTA-uuttotuloksissa 
sinkkipitoisuudet vaihtelivat eri fraktioissa. Näytepai-
kan 2 suurin pitoisuus oli 0,26–0,5 mm:n fraktiossa, 
ja näytepaikan 8 suurin pitoisuus oli 0,11–0,25 mm:n 

fraktiossa (kuva 31). Syvemmältä otetuissa näytteissä 
erot olivat pieniä. AR-uuton tuloksissa pintamaa-
näytteiden pitoisuudet vaihtelivat eri fraktioissa vain 
näytepaikka 8:n tuloksissa, mutta erot eivät olleet 
kaksinkertaisia. Syvemmältä otetuissa näytteissä 
merkittäviä pitoisuuseroja oli vain näytepaikka 2:n 
110–115 cm:n näytesyvyyden fraktioissa.  Suurimmat 
pitoisuudet olivat alle 0,063 mm:n hienofraktiossa.

HAAc-EDTA-uutoissa pintamaanäytteissä vana-
diinipitoisuudet vaihtelevat eri fraktioissa (kuva 31). 
Näytepaikassa 2, jossa erot fraktioiden kesken olivat 
merkittäviä, suurin vanadiinipitoisuus oli alle 2 mm:n 
fraktiossa. Näytepaikassa 8 suurin vanadiinipitoisuus 
oli 0,064–1 mm:n fraktiossa. Syvemmältä otetuissa 
näytteissä HAAc-EDTA-uuttotuloksissa pitoisuuserot 
eri fraktioiden välillä olivat pieniä. AR-uuttotulosten 
perusteella fraktioiden tuloksissa oli suurempia eroja, 
mutta erot olivat yli kaksinkertaisia vain näytepaikan 
2 keskisyvyyden näytteissä. 

Tulosten mukaan analyysissä käytettävällä rae-
suuruudella on merkitystä usean alkuaineen analyy-
situlokseen. Merkitys on kuitenkin erilainen AR-
uuttotuloksissa kuin HAAc-EDTA-uuton tuloksissa. 
Näytteenottosyvyys vaikuttaa myös merkittävästi: 
kuopan pohjaosista otetuissa näytteissä raekoon 
vaikutus näkyi useamman alkuaineen analyysitulok-
sessa, mutta pintaosista otetuissa näytteissä raekoon 
merkitys ei ollut yhtä suuri. Tarkasteltava aineisto 
on pieni, joten tulosten perusteella ei voida tehdä 
yleistäviä johtopäätöksiä vaan tulokset ovat suuntaa-
antavia. useimmiten suurimmat alkuainepitoisuudet 
löytyivät näytteiden hienofraktioista alle 0,063 mm 
ja 0,064–0,1 mm, mutta pintanäytteissä myös usein 
alle 2 mm:n fraktioista. 

HAAcEDTA  
   Pintanäyte As(1), Co, Ni, V(1), Zn
   Pohjanäyte As (1), Co(1), P, S, 

AR  
   Pintanäyte Co, Pb(1), P(1)
   Pohjanäyte As, Cr(1), Cu, Pb, P, S, V(1), Zn (1)
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Kuva 31. Maaprofiilien arseeni- (As), koboltti- (Co), kromi- (Cr), kupari- (Cu), nikkeli- (Ni), lyijy-(Pb), sinkki- (Zn) ja vanadiini-
pitoisuudet (V) eri syvyyksillä ja eri fraktiossa RAMAS-hankkeen tutkimuskaivannoissa 2 ja 8 Pirkanmaalla. Kaikista näytteistä on 
tehty kaksi uuttoa: hapan ammoniumasetaattiuutto EDTA-lisäyksellä = HAAc-EDTA ja kuningasvesiuutto = AR. .063 = raekoko < 
0,063 mm, .10 =  raekoko 0,064 – 0,1 mm, .25= raekoko 0,11 – 0,25 mm, .50 = raekoko 0,26 – 0,5 mm, 1.00 = raekoko 0,51 – 1,0 
mm, 2.00 = raekoko < 2 mm, 4.00 = raekoko <4 mm.
Fig. 31. As, Co, Cr, Cu, Ni, Pb, Zn and V concentrations in different soil layers and different size fractions in two study pits of the 
RAMAS project. Two extractions have been applied to all samples: HAAc-EDTA and aqua regia. .063 = size fraction < 0.063 mm, 
.10 = size fraction 0.064 – 0.1 mm, .25= size fraction 0.11 – 0.25 mm, .50 = size fraction 0.26 – 0.5 mm, 1.00 = size fraction 0.51 – 
1.0 mm, 2.00 = size fraction < 2 mm, 4.00 = size fraction <4 mm.
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Kuva 31.
Fig. 31.
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6.5. Maa-vesi-jakautumiskerroin- eli Kd-tutkimuksen tulokset

Maa-vesi-jakautumiskerroin (K
d
) kuvaa haitta-

aineen pidättymis- ja liukoisuuskäyttäytymistä maa-
perässä. Maaperän ominaisuudet (mm. happamuus, 
orgaanisen ja hienoaineksen määrä, hapetus-pelkis-
tys-olosuhteet sekä raudan, alumiinin ja mangaanin 
oksidit) vaikuttavat haitta-aineiden esiintymismuo-
toon, liukoisuuteen ja sitoutumiseen ja siten myös 
jakautumiskertoimen arvoihin (Reinikainen 2007). 
Suuri jakautumiskertoimen arvo tarkoittaa, että hait-
ta-aine sitoutuu voimakkaasti maa-ainekseen eikä 
kulkeudu helposti maaperässä. Jakautumiskertoimen 
yksikkö on L/kg. Haitta-aineiden kulkeutumisriskin 
arvioinnissa käytettävät metallien jakautumiskertoi-
mien arvot tulisi määrittää mahdollisuuksien mukaan 
aina kohdekohtaisesti (ympäristöministeriö 2007).

K
d
-tutkimuspisteet Pirkanmaalla jaettiin neljään 

ryhmään: moreenimaat, joissa metallien ja puolime-
tallien luontaiset pitoisuudet ovat pieniä; moreeni-
maat, joissa metallien ja puolimetallien luontaiset pi-

toisuudet ovat tavanomaista suuremmat; hiekkamaat, 
joissa metallien ja puolimetallien luontaiset pitoisuu-
det ovat tavanomaista suuremmat sekä voimakkaan 
kuormituksen alueet, jossa aikaisempi tai nykyinen 
ihmistoiminta on saattanut aiheuttaa maaperään pi-
toisuustasojen nousua. Tutkimuspisteistä otettujen 
näytteiden kuningasvesiliukoiset pitoisuudet, joista 
tässä tutkimuksessa käytetään termiä kokonaispitoi-
suus, on esitetty taulukossa 21. Taulukosta nähdään, 
että PIMA-asetuksen (VnA 214/2007) kynnysarvot 
ylittyvät luonnonmaata edustavilla tutkimuspisteillä 
arseenin, koboltin, sinkin ja nikkelin osalta. Arsee-
nin maksimipitoisuudet luonnonmaassa ylittävät 
myös PIMA-asetuksen (VnA 214/2007) alemman 
ohjearvon. 

Tutkimukseen valituilla ihmistoiminnasta mahdol-
lisesti aiheutuvan voimakkaan kuormituksen alueilla 
useiden alkuaineiden pitoisuudet ylittävät myös PI-
MA-asetuksen (VnA 214/2007) ylemmän ohjearvon. 

Taulukko 21. K
d
-tutkimuksia varten otettujen maaperänäytteiden pitoisuuksien tunnuslukuja. Näytteet on analysoitu < 2 mm:n frak-

tiosta kuningasvesiuutolla. PIMA-asetuksen (VnA 214/2007) viitearvojen ylitykset on esitetty taulukossa seuraavasti: pitoisuus yli 
kynnysarvon, mutta alle alemman ohjearvon = keltainen; pitoisuus yli alemman ohjearvon, mutta alle ylemmän ohjearvon = vaalea 
oranssi; pitoisuus yli ylemmän ohjearvon = tumma oranssi. N = näytemäärä, Voimakas kuormitus = aikaisemmasta tai nykyisestä 
ihmistoiminnasta maaperään mahdollisesti aiheutunut pitoisuustason nousu.
Table 21. Chemical composition of soil samples in the Pirkanmaa K

d
 study. Aqua regia extraction from <2 mm size fraction. Yellow 

shading: concentration is higher than the threshold value but under the lower reference value in the Government Decree on the 
Assessment of Soil Contamination and Remediation Needs (VnA 214/2007); Light orange shading = concentration is higher than 
the lower reference value but lower than the upper reference value; Dark orange shading = concentration is higher than the upper 
reference value. N = number of sample, moreeni = till, hiekka = sand, tausta = background, tavanomaista suurempi taustapitoisuus 
= raised background concentration, voimakas kuormitus = anthropogenic influence. Commas are used instead of decimal points.

Alkuaine Moreeni
(tausta)

Moreeni  
(tavanomais
ta suurempi 
taustapitoi

suus)

Hiekka
(tavanomaista suurempi  

taustapitoisuus)

Voimakas kuormitus

Med.
mg/kg

N
kpl

Med.
mg/kg

N
kpl

Min.
mg/kg

Med.
mg/kg

Maks.
mg/kg

N
kpl

Min.
mg/kg

Med.
mg/kg

Maks.
mg/kg

N
kpl

Arseeni (As) 1,83 2 31,6 2 8,32 19,9 50,5 6 15,1 103 957 4
Barium (Ba) 34,0 2 101 2 24,7 57,3 159 6 18,9 53,4 178 4
Beryllium (Be) 0,43 2 0,88 2 0,57 0,87 1,44 6 0,11 0,37 0,60 4
Kadmium (Cd) 0,04 2 0,23 2 0,12 0,24 0,67 6 0,03 0,09 5,81 4
Koboltti (Co) 2,60 2 15,6 2 5,11 10,2 22,5 6 1,81 7,33 26,9 4
Kromi (Cr) 9,98 2 51,9 2 27,7 41,8 65,1 6 16,8 230 433 4
Kupari (Cu) 3,48 2 19,6 2 10,2 16,4 30,2 6 35,1 355 649 4
Molybdeeni (Mo) 0,45 2 2,25 2 1,03 1,37 2,18 6 0,46 15,9 39,4 4
Nikkeli (Ni) 4,02 2 22,6 2 13,7 23,3 50,1 6 7,34 20,6 272 4
Lyijy (Pb) 5,27 2 16,3 2 6,47 11,9 15,3 6 2,61 7,57 1 240 4
Antimoni (Sb) 0,11 2 0,24 2 0,15 0,17 0,25 6 0,27 1,69 18,0 4
Seleeni (Se) 0,15 2 0,44 2 0,26 0,36 0,60 6 0,22 0,31 10,1 4
Tina (Sn) 0,52 2 1,47 2 0,72 1,03 1,36 6 0,63 0,94 35,7 4
Tallium (Tl) 0,10 2 0,29 2 0,09 0,22 0,40 6 0,08 0,23 0,34 4
Uraani (U) 1,05 2 1,49 2 1,28 1,66 2,65 6 1,5 1,73 1,79 4
Vanadiini (V) 16,7 2 76,3 2 34,3 53,8 77,0 6 17,6 55,2 201 4
Sinkki (Zn) 40,5 2 165 2 61,5 149 391 6 18,4 39,3 836 4
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Taulukko 23. K
d
-arvojen suhteelliset virheet eri alkuaineille. 

N = näyteparien lukumäärä.
Fig. 23. Relative errors (suhteellinen virhe) for the studied  
elements in K

d
 values. N = number of sample pairs.

Alkuaine Suhteellinen
virhe %

N

As 32,2 13
Ba 77,3 13
Cd 30,2 13
Co 31,1 13
Cr 31,6 13
Cu 104,8 11
Mo 11,0 13
Ni 18,3 13
Pb 46,5 12
Sb 14,3 11
Tl 25,1 11
U 37,5 13
V 14,2 11
Zn 12,2 11

Taulukko 22. K
d
-arvojen tunnuslukuja näytetyypeittäin ryhmiteltynä. K

d
(kirjallisuus) = K

d
-arvo ympäristöhallinnon ohjeen liitteen 12/5 

taulukossa 3 (ympäristöministeriö 2007), N = näytemäärä, Voimakas kuormitus = aikaisemmasta tai nykyisestä ihmistoiminnasta maape-
rään mahdollisesti aiheutunut pitoisuustason nousu, Keltainen = näytekohtainen K

d
-arvo on pienempi kuin kirjallisuudessa esitetty arvo.

Table 22. Statistical parameters of K
d
 values classified according to the sample type. K

d
(kirjallisuus) = K

d
(literature), the K

d 
value 

provided in Table 3 of Appendix 12/5 in the guide by the Ministry of the Environment (Ministry of the Environment 2007). Yellow 
shading: K

d
 value of the sample is lower than in the literature. N = number of samples, moreeni = till, hiekka = sand, tausta = back-

ground, tavanomaista suurempi  taustapitoisuus = raised background concentration, voimakas kuormitus = anthropogenic influence.

Alkuaine Moreeni
(tausta)

Moreeni
 (tavanomaista  

suurempi  
taustapitoisuus)

Hiekka
(tavanomaista  

suurempi  
taustapitoisuus)

Voimakas  
kuormitus

Kirjal
lisuus
Kd
arvo

Min.
L/kg

Med.
L/kg

N
kpl

Min.
L/kg

Med.
L/kg

N
kpl

Min.
L/kg

Med.
L/kg

N
kpl

Min.
L/kg

Med.
L/kg

N
kpl L/kg

Arseeni (As) 2 227 3 660 2 8 320 27 980 2 3 440 10 983 6 1 007 13 527 4 100
Barium (Ba) 38 68 2 95 113 2 17 99 6 15 123 4 60
Beryllium (Be) 2 750 5 792 2 24 1 440 2
Kadmium (Cd) 444 889 2 3 167 3 208 2 414 1 367 6 6 946 4 100
Koboltti (Co) 1 038 2 315 2 3 493 4 786 2 797 3 307 6 4 1 854 4 100
Kromi (Cr) 3 255 4 676 2 5 049 11 691 2 7 583 8 617 6 1 600 3 768 4 2 000
Kupari (Cu) 31 2 330 2 202 443 2 148 322 6 21 2 095 4 500
Molybdeeni (Mo) 2 000 3 100 2 6 537 9 335 2 3 227 6 895 6 963 2 159 4 20
Nikkeli (Ni) 1 938 2 445 2 3 676 5 321 2 812 3 377 6 9 1 218 4 200
Lyijy (Pb) 9 650 27 058 2 9 051 65 192 2 4 110 15 078 6 1 484 39 718 4 1 000
Antimoni (Sb) 727 955 2 1 833 4 167 2 696 1 500 5 583 1 992 4 85
Seleeni (Se) 307 – 1 456 618 5 319 490 2 20
Tina (Sn) 6 286 – 1 6 882 12 241 2 5 913 14 400 3 1 824 9 250 4
Tallium (Tl) 8 000 9 500 2 9 000 24 000 2 3 000 7 167 6 3 167 6 833 4
Uraani (U) 16 200 18 767 2 8 692 50 596 2 5 821 9 748 6 51 2 110 4
Vanadiini (V) 7 258 10 892 2 6 495 27 549 2 8 225 23 249 6 2 992 155 038 4 200
Sinkki (Zn) 54 95 2 224 586 2 72 551 6 8 235 4 200

Taulukkoon 21 on laskettu voimakkaan kuormituk-
sen alueilta mitattujen pitoisuuksien tunnusluvut. 
yksittäisten näytteiden pitoisuuksia ei esitetä tässä 
raportissa, koska ne kuvaavat yksittäistä tutkimus-
pistettä eikä niiden perusteella voi tehdä johtopäätök-
siä koko alueen mahdollisesta pilaantuneisuudesta. 
CCA-kyllästämön maaperästä otetuissa näytteissä 
oli ylemmät ohjearvot ylittäviä pitoisuuksia mm. 
arseenia, kromia ja kuparia. Metalliromuttamolta 
otetussa näytteessä oli korkeita metallipitoisuuksia, 

jotka ylittivät moninkertaisesti ylemmät ohjearvot. 
Ko. maaperänäytteessä oli metallin kappaleita, joten 
korkeat pitoisuudet johtunevat nk. hippuefektistä eli 
metallihiukkanen on sattunut mukaan analysoitavaan 
näytteeseen. Kaivosalueen rikastushiekasta otetussa 
näytteessä oli muiden näytteiden pitoisuuksia suu-
rempi vanadiinipitoisuus. Arseenin pitoisuudet olivat 
samalla tasolla CCA-kyllästämön maaperästä otetun 
näytteen arseenipitoisuuden kanssa.
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K
d
-arvot määritettiin elohopeaa lukuun ottamatta 

kaikille niille metalleille ja puolimetalleille, joille 
on PIMA-asetuksessa (VnA 214/2007) määritetty 
kynnys- ja ohjearvot (Sb, As, Cd, Cu, Co, Cr, Ni, Pb, 
Zn, V). Lisäksi määritys tehtiin seuraaville pohjave-
den suojelun kannalta merkittäville epäorgaanisille 
alkuaineille: Ba, Mo, Se, Be, Tl, Sn ja u. Taulukossa 
22 on esitetty eri näytetyypeille laskettuja K

d
-arvojen 

tunnuslukuja.
K

d
-arvot oli määritetty laboratoriossa kahteen ker-

taan 13 näytteestä. Niiden perusteella laskettiin K
d
-

arvojen suhteelliset virheet eri alkuaineille (taulukko 
23). Joidenkin alkuaineiden yksittäinen anomaalinen 
pitoisuus kasvatti suhteellista virhettä huomattavasti, 
ja tällöin aineistoista on poistettu suurin ja pienin 
poikkeama (näyteparien määrä 11). Lyijystä yksi 
määritys puuttui. Berylliumin, seleenin ja tinan K

d
-

arvoista puuttui niin monta havaintoa, että suhteellista 
virhettä ei arvioitu. Kuparin suhteellinen virhe on 
suuri vielä 11 havainnon aineistollakin. Jos kupa-
rin K

d
-arvo on suuri, toistettavuus voi olla heikko. 

Kuparin pienet K
d
-arvot ovat silti hyvin toistettavia 

uusinta-analyyseissä.
Pirkanmaan tutkimuspisteissä huokosvedestä ja 

maaperästä analysoitujen pitoisuuksien perusteella 
määritetyt K

d
-arvot olivat pääasiassa korkeampia 

kuin kirjallisuudessa esitetyt arvot. Tässä tutkimuk-
sessa kirjallisuudessa esitetyillä arvoilla tarkoitetaan 
ympäristöhallinnon ohjeissa liitteen 12/5 taulukos-
sa 1 esitettyjä arvoja (ympäristöministeriö 2007). 
Bariumin, kuparin ja sinkin osalta näytekohtaisesti 
määritetyt K

d
-arvot olivat kuitenkin osassa luonnon-

maanäytteitä pienempiä kuin kirjallisuudessa esitetyt 
vastaavat arvot. Ihmistoiminnasta mahdollisesti ai-
heutuvan voimakkaan kuormituksen alueilla pienem-
mät K

d
-arvot määritettiin bariumille, kadmiumille, 

koboltille, kromille, kuparille, nikkelille ja sinkille, 
pääasiassa rikastushiekasta otetussa näytteessä. 

Alkuainekohtaisten K
d
-arvojen määrityksen jäl-

keen laskettiin kullekin tutkimuspisteelle jokaiselle 
tutkitulle alkuaineelle maaperässä sallitut enimmäis-
pitoisuudet, joiden ei oleteta aiheuttavan pohjaveden 
pilaantumisriskiä (mm. Reinikainen 2007, kaava 38).

      [3]

SVP
pv

 = pohjaveden pilaantumisriskin perusteella määri-
tetty sallittu enimmäispitoisuus maaperässä (mg/kg)
RfC

pv
 = pohjaveden sallittu enimmäispitoisuus alkuaineel-

le X (µg/L), tässä tutkimuksessa on käytetty juomavedelle 
asetettuja arvoja
K

d
 = maa-vesi-jakautumiskerroin alkuaineelle X (L/kg)

DF = laimenemiskerroin huokosveden ja pohjaveden 
välillä, oletusarvona on käytetty arvoa 10.   

Oletusarvo on sama, jota Reinikainen (2007) on 
käyttänyt pohjaveden pilaantumisriskiin perustuvien 
viitearvojen laskennassa ympäristöhallinnon ohjeita 
laadittaessa. Tätä arvoa voidaan tyypillisissä olosuh-
teissa pitää melko konservatiivisena arvona.

Talousvetenä käytettävän pohjaveden pilaantu-
misriskin perusteella määritetyt maaperän viitearvot 
(SVP

pv
) ovat saatavilla kirjallisuudesta, mm. Rei-

nikainen (2007) s. 70, taulukko 21. Pirkanmaalla 
näytekohtaisesti lasketut sallitut enimmäispitoisuudet 
maaperässä vaihtelivat suuresti eri näytteiden ja al-
kuaineiden välillä. Osassa luonnonmaata edustavissa 
taustapitoisuusnäytteissä metallien ja puolimetallien 
(esim. As, Co, Ni ja V) kokonaispitoisuudet olivat niin 
suuret, että kirjallisuudessa esitettyjen K

d
-arvojen pe-

rusteella lasketut SVP
pv

-viitearvot ylittyivät. Näistä 
metalleista ja puolimetalleista tässä tutkimuksessa 
selvitetyt näytekohtaiset K

d
-arvot olivat kuitenkin 

suurempia kuin kirjallisuudessa esitetyt arvot. Näin 
ollen suurin sallittu enimmäispitoisuus maaperässä 
on todellisuudessa suurempi eikä luonnonmaata 
edustavien maaperänäytteiden luontaisesti suuret 
metallipitoisuudet ole riski pohjaveden laadulle.

Pirkanmaalla näytekohtaisesti lasketut SVP
pv

-
viitearvot luonnonmaata edustaville näytteille olivat 
useimmiten suuremmat kuin kirjallisuudessa esitetyt 
vastaavat arvot. useimmat metallit ja puolimetallit 
esiintyvät siis Pirkanmaan luonnonmaissa voimak-
kaammin sitoutuneina maa-ainekseen kuin kirjalli-
suuden perusteella voisi olettaa. Ainoastaan bariumin, 
kuparin ja sinkin näytekohtaiset SVP

pv
-viitearvot 

olivat osassa luonnonmaata edustavia näytteitä pie-
nemmät kuin kirjallisuuden viitearvot. Näiden al-
kuaineiden kokonaispitoisuudet maaperässä olivat 
silti niin pieniä, että näytekohtaiset, kirjallisuudessa 
esitettyjä viitearvoja pienemmät SVP

pv
-viitearvot, ei-

vät ylittyneet. yhdenkään luonnon pintamaanäytteen 
metalli- tai arseenipitoisuus ei aiheuttanut välitöntä 
uhkaa pohjavedelle. Ihmistoiminnasta mahdollisesti 
aiheutuvan voimakkaan kuormituksen alueilla arsee-
nin, koboltin ja nikkelin kokonaispitoisuudet maape-
rässä ylittivät näytekohtaisen K

d
-arvon perusteella 

määritetyt SVP
pv

-viitearvot. Nämä alueet saattavat 
siis muodostaa riskin pohjaveden laadulle.

K
d
-arvot tulisi määrittää näyte- tai kohdekohtaises-

ti, kun tehdään pilaantuneen maaperän riskinarviota 
pohjavesialueella. Kirjallisuudessa esitetyt K

d
-arvot 

saattavat olla suurempia kuin kohdekohtaisesti mää-
ritetyt. Näin ollen myös pohjaveden pilaantumisriskin 
perusteella määritetyt sallitut enimmäispitoisuudet 
maaperässä on tällaisilla alueilla kirjallisuudessa 
esitettyjä SVP

pv
-viitearvoja pienemmät. Pirkanmaan 

tutkimuksessa näytekohtaiset SVP
pv

-viitearvot olivat 
lähes kaikissa tutkimuspisteissä yli PIMA-asetuksen 
(VnA 214/2007) ylemmän ohjearvon eli ensimmäisen 
vaiheen riskitarkastelussa PIMA-asetuksen (VnA 

svf12

 size 12{ ital "SVP" rSub { size 8{ ital "pv"} }  equiv  {  { ital "RfC" rSub { size 8{ ital "pv"} } 

times "10" rSup { size 8{ - 3} }  times K rSub { size 8{d} } }  over  { ital "DF"} } } {}
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≡
RfC
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214/2007) viitearvot antavat hyvän lähtökohdan. 
On kuitenkin huomattava, että tässä esitetyssä tutki-
muksessa näytemäärä on hyvin pieni (13 maaperä-

näytettä) eikä tutkimuksessa ole selvitetty ajan, pH:n 
tai lämpötilan muutosten vaikutuksia metallien ja 
puolimetallien liukoisuuteen maaveteen. 

6.6. Alkuainepitoisuudet maan pintaosan humuksessa

Maaperän orgaaninen pintakerros, humus, kerää 
raskasmetalleja alla olevasta maaperästä ja kuvas-
taa siten geologista alkuperää olevaa alkuaineiden 
vaihtelua. Merkittävä osa raskasmetalleista tulee 
myös sateen mukana ilmasta ja sitoutuu humukseen. 
Humuksen metallipitoisuus kertoo geologisen vaih-
telun lisäksi ilmasta tulleesta laskeumasta (Mannio 
ym. 2002).

Humusnäytteitä kerättiin Pirkanmaan tutkimus-
alueelta yhteensä 170 kappaletta. Näistä näytteistä 
67 sijoittui hiekkamaalle, 92 näytettä moreenimaalle 
ja 11 savimaille. Savimaat edustavat pääosin peltoja, 
joihin ei viljelytoiminnan vuoksi ehdi kerrostua hu-
musta. Tämän vuoksi savimailta on vain muutamia 
humusnäytteitä.

Orgaanisen aineksen määrä maaperässä on suurin 
humuskerroksessa. Maaperän sisältämä orgaani-
nen aines määritetään yleisesti hehkutushäviönä, eli 
orgaaninen aines hehkutetaan pois maanäytteestä 
kovassa lämpötilassa. Orgaanisen aineksen määrän 
selvittämiseksi on tässä tutkimuksessa näytteistä 
lisäksi määritetty orgaanisen hiilen määrä, joka voi-
daan muuntaa orgaanisen aineen määräksi ns. van 
Bemmelen kertoimella 1,72 (Mälkönen 2003).   

Pirkanmaan humusnäytteitä on tarkasteltu sekä 
provinsseittain että humuskerroksen alla olevan 
maalajin mukaan. Humusnäytteiden pitoisuuksiin 
vaikuttaa pääasiassa ilmasta tuleva laskeuma, mutta 
myös humuskerroksen alla oleva maa- ja kallioperä. 
Etenkin, jos humuskerros on ohut, näytteeseen saattaa 
jäädä mineraaliainesta alla olevasta maaperästä. 

Taulukossa 24 on esitetty humusnäytteiden alkuai-
nepitoisuuksien mediaaniarvot arseeniprovinsseittain. 
Mediaanipitoisuuksia on taulukossa verrattu pääkau-
punkiseudun kehyskuntien (Tarvainen ym. 2006), 
Porvoon (Tarvainen ym. 2003) ja koko maan humuk-
sen alkuainepitoisuuksiin (Salminen ym. 2003). Ar-
seenin pitoisuudet humuksessa arseeniprovinsseittain 
on esitetty kuvassa 32.

Etelä-Pirkanmaan arseeniprovinssin humukset 
poikkeavat arseenipitoisuuksiltaan tilastollisesti mer-
kitsevästi Etelä-Suomen arseeniprovinssin ja arsee-
niprovinssien ulkopuolisisten alueiden humuksista 
Kolmogorov-Smirnov-testillä arvioituna. Etelä-Suo-
men arseeniprovinssin ja arseeniprovinssien ulkopuo-
listen alueiden humusten arseenipitoisuuksien välillä 
ei ole tilastollisesti merkitsevää eroa. Humuksesta 
voidaan Etelä-Suomen arseeniprovinssilla ja arsee-
niprovinssien ulkopuolisilla alueilla käyttää yhteisiä 

arseenin tunnuslukuja. Etelä-Pirkanmaan arseenipro-
vinssin muuta Pirkanmaata korkeammat humuksen 
arseenipitoisuudet erottuvat myös karttatarkastelussa 
(kuva 33).

Kuvassa 34 arseenin pitoisuuksia humuksessa on 
tarkasteltu alla olevan maalajin mukaan arseenipro-
vinsseittain. Arseenin pitoisuudet ovat suurimmat 
Etelä-Pirkanmaan arseeniprovinssin hiekkamailla. 
Arseenin pitoisuudet humuksessa korreloivat erit-
täin merkitsevästi orgaanisen hiilen määrän kanssa 
(-.644**). Hiekkaiselle maaperälle muodostunut 
humuskerros ei välttämättä aina ole yhtä paksu kuin 
moreenimaalle kerrostunut humus, ja näytteessä voi 
olla enemmän mineraaliainesta, ts. mitattu pitoisuus 
kuvastaa humuksen lisäksi alla olevaa mineraalimaa-
ta. Myös kuvan 35 hajontadiagrammista nähdään, 
että suurimmat humuksen arseenipitoisuudet ovat 
hiekkamaalta otetuissa näytteissä, joissa orgaanisen 
hiilen määrä on pieni.

Humuksen ja pintamaan arseenipitoisuuksien kor-
relaatio on erittäin merkitsevä (koko aineisto .361**, 
hiekka .372**, moreeni .387**). Humuksen ja pinta-
maan arseenin pitoisuuksien suhteiden mediaaniarvo 
on 0,390 eli arseenin pitoisuudet ovat tyypillisesti 
suurempia pintamaassa kuin humuksessa. 

Taulukossa 25 on esitetty humusnäytteiden alkuai-
nepitoisuuksien mediaaniarvot metalliprovinsseittain. 
Mediaanipitoisuuksia on verrattu pääkaupunkiseudun 
kehyskuntien (Tarvainen ym. 2006), Porvoon (Tarvai-
nen ym. 2003) ja koko maan humuksen alkuainepi-
toisuuksiin (Salminen ym. 2003).

Keskimääräiset koboltti-, kromi-, kupari-, nikkeli- 
ja sinkkipitoisuudet Pirkanmaan metalliprovinssin 
humusnäytteissä on mineraalimaanäytteiden tapaan 
suuremmat kuin muualla Suomessa. Myös magnesi-
um-, rauta- ja rubidiumpitoisuudet ovat Pirkanmaan 
metalliprovinssin humuksessa suuremmat kuin pää-
kaupunkiseudun ja Porvoon humuksissa (taulukko 
25). Bariumia, fosforia, kalsiumia ja strontiumia on 
Pirkanmaan humusnäytteissä enemmän kuin humuk-
sissa muualla Suomessa. 

Pirkanmaan metalliprovinssin humusten alkuaine-
pitoisuudet poikkeavat Pirkanmaan metalliprovinssin 
ulkopuolisten alueiden humusten alkuainepitoisuuk-
sista tilastollisesti merkitsevästi Kolmogorov-Smir-
nov-testillä arvioituna muutamaa alkuainetta lukuun 
ottamatta (Hg, B, Be, Bi, Cd, Pb, Sb, Se, Sr, Tl, 
Si). Suluissa esitettyjen alkuaineiden osalta voidaan 
humukselle käyttää yhteisiä tunnuslukuja koko Pir-
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Taulukko 24. Pirkanmaan humuksen alkuainepitoisuuksien mediaaniarvot arseeniprovinsseittain jaoteltuna. Vertailuaineistoina vas-
taavat mediaaniarvot pääkaupunkiseudun kehyskuntien humuksissa (Tarvainen ym. 2006), Porvoon alueen humuksissa (Tarvainen 
ym. 2003) ja koko maan humuksissa (Salminen ym. 2003).
Table 24. Median values of element concentrations in humus classified according to arsenic provinces in Pirkanmaa and around the 
Helsinki Metropolitan Area (Tarvainen et al. 2006), in the Porvoo area (Tarvainen et al. 2003) and in the whole country (Salminen 
et al. 2003). Alkuaine = element, ominaisuus = property, metalliprovinssi = metal province, ulkopuoliset alueet = background area, 
pääkaupunkiseudun kehyskunnat = Helsinki Metropolitan Area, koko maa = the whole country, näytemäärä = number of samples. 
Commas are used instead of decimal points.

Alkuaine Etelä 
Pirkanmaan
Asprovinssi

Med.
mg/kg

Etelä 
Suomen As

provinssi
Med.

mg/kg

Asprovins
sien ulkopuo

liset alueet
Med.

mg/kg

Pääkaupunki
seudun

kehyskunnat
Med.

mg/kg

Porvoo

Med.
mg/kg

Koko maa

Med.
mg/kg

Näytemäärä 103 47 20 206 80 288
Alumiini (Al) 4 160 2 450 2 845 3 390 3 815 1 960
Antimoni (Sb) 0,23 0,23 0,24 0,42 0,30 0,24
Arseeni (As) 2,2 1,4 1,2 2,0 2,2 1,3
Barium (Ba) 122 105 67,5 74,1 78,2 79,6
Beryllium (Be) 0,13 0,12 <0,1 0,13 0,17 0,04
Boori (B) 5,0 4,6 4,4 4,3 4,2 5,0
Elohopea (Hg) 0,23 0,21 0,21 0,21 0,22 0,18
Fosfori (P) 1 100 982 887 868 824 742
Hopea (Ag) 0,22 0,18 0,16 0,18 0,15 0,2
Kadmium (Cd) 0,36 0,37 0,33 0,37 0,35 0,32
Kalium (K) 1 390 1 150 1 105 1 020 996 927
Kalsium (Ca) 5 570 3 890 3 935 4 105 3 845 2 610
Koboltti (Co) 3,4 1,8 1,6 1,4 1,7 1,1
Kromi (Cr) 12,6 6,0 5,7 7,2 7,1 3,9
Kupari (Cu) 13,7 11,9 9,7 9,3 8,1 7,9
Litium (Li) 3,8 1,6 1,8 2,5 2,4 0,6
Lyijy (Pb) 33,1 27,7 32,0 48,9 49,5 30,8
Magnesium (Mg) 1 660 702 793 792 1 040 531
Mangaani (Mn) 881 757 480 303 297 187
Molybdeeni (Mo) 0,85 0,53 0,60 0,65 0,77 0,4
Natrium (Na) 86,0 65,0 59,5 94,5 75,1 50,0
Nikkeli (Ni) 10,4 7,6 6,4 6,9 7,6 4,6
Rauta (Fe) 6 370 3 110 3 375 4 435 4 965 2 250
Rikki (S) 1 580 1 420 1 325 1 550 1 345 1 230
Rubidium (Rb) 15,1 12,2 11,1 9,9 10,5 7,4
Seleeni (Se) <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 0,59 0,5
Sinkki (Zn) 91,0 61,0 58,0 62,5 53,4 40,5
Strontium (Sr) 34,7 35,0 30,1 24,5 25,7 22,4
Tallium (Tl) 0,25 0,20 0,23 0,21 0,24 0,15
Titaani (Ti) 484 255 246 294 286 176
Torium (Th) 1,6 1,2 0,97 2,26 2,4 0,69
Uraani (U) 0,54 0,35 0,32 0,66 0,77 0,19
Vanadiini (V) 18,9 10,4 8,8 14,7 17,4 6,9
Vismutti (Bi) 0,21 0,18 0,20 0,25 0,30 0,21

Alkuaine tai 
ominaisuus

Etelä 
Pirkanmaan

 Asprovinssi
Med.

Etelä 
Suomen As

provinssi
Med.

Asprovins
sien ulkopuo

liset alueet
Med.

Pääkaupunki
seudun

Kehyskunnat
Med.

Porvoo

Med.

Koko maa

Med.

Hiili (C), % 39,8 40,2 41,7 36,4 29,1 40,5
Hehkutushäviö 
(LOI)

77,3 79,3 81,2 70,6 (LOIX) 56,2 –

pH 3,67 3,40 3,25 3,38 3,6 –
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kanmaan tutkimusalueella. Näistä alkuaineista mm. 
elohopeaa, kadmiumia ja lyijyä käytetään usein 
indikoimaan ihmistoiminnan vaikutusta. 

Kuvassa 36 on esitetty nikkelin pitoisuudet humuk-
sessa metalliprovinsseittain ja kuvassa 37 vastaavasti 
lyijyn pitoisuudet humuksessa.

Rikastumiskerroin on laskettu humuksen ja pin-
tamaan pitoisuuksien suhteena (taulukko 26). Mitä 
suurempi suhdeluku on, sitä rikastuneempi alkuaine 
on humukseen. Tutkituista alkuaineista humukseen 
ovat rikastuneet etenkin elohopea, kadmium, lyijy, 
strontium, kalsium, mangaani ja rikki sekä myös 
antimoni, boori, fosfori, hopea, tallium, sinkki ja 
vismutti. 

Kuvassa 38 nikkelin pitoisuuksia humuksessa on 
tarkasteltu alla olevan maalajin mukaan metallipro-
vinsseittain. Nikkelin pitoisuudet ovat korkeimmat 
Pirkanmaan metalliprovinssin hiekkamailla. Ku-
ten aikaisemmin on todettu, Pirkanmaan metalli-
provinssin humusten nikkelipitoisuudet poikkeavat 
Pirkanmaan metalliprovinssin ulkopuolisten alu-
eiden humusten nikkelipitoisuuksista tilastollisesti 
merkitsevästi. Provinssien välinen ero näkyy myös 
karttatarkastelussa (kuva 39), jossa suurimmat nikke-
lipitoisuudet sijoittuvat Pirkanmaan metalliprovinssin 
alueelle. Vastaavasti kuvassa 40 lyijyn pitoisuuk-

sia humuksessa on tarkasteltu alla olevan maalajin 
mukaan metalliprovinsseittain. Lyijyn pitoisuudet 
humuksessa eivät poikkea tilastollisesti merkitsevästi 
metalliprovinssien ulkopuolisten alueiden ja Pirkan-
maan metalliprovinssin välillä. Eroa ei ole havaitta-
vissa myöskään karttatarkastelussa (kuva 41). Lyijyn 
pitoisuudet humuksessa ovat suurimmat lähellä asut-
tuja ja rakennettuja alueita, mikä indikoi geologisen 
alkuperän sijaan ihmistoiminnan vaikutusta. 

Alkuainepitoisuuksien keskinäisiä tilastollisia riip-
puvuuksia tutkittiin laskemalla korrelaatiot Spearma-
nin menetelmällä, jonka arvioitiin olevan paras tällai-
selle aineistolle, jonka jakauma ei noudata normaa-
lijakaumaa. Korrelaatiot laskettiin koko aineistolle.

Koko humusaineiston (n = 170 kpl) korrelaatiotu-
lokset on esitetty taulukossa 27. Tilastollisesti merkit-
seviä negatiivisia korrelaatioita on paljon antimonin, 
rikin, ja orgaanisen aineksen määrää kuvastavien 
hehkutushäviön ja hiilen pitoisuuksien suhteissa 
muiden alkuaineiden pitoisuuksiin. 

Humuksen alkuainepitoisuuksien suhteet pinta-
maan ja pohjamaan alkuainepitoisuuksiin ovat hyvin 
samankaltaisia. Merkitseviä tilastollisia riippuvuuk-
sia on kuitenkin selkeästi vähemmän eri alkuainei-
den välillä kuin maaperän pintamaan ja pohjamaan 
keskinäisissä suhteissa.  

Kuva 32. Humuksen arseenipitoisuudet Pirkanmaalla arseeniprovinsseittain jaoteltuna. Näytemäärä (N) = 47 Provinssi 1 = Etelä-
Suomen arseeniprovinssi, N = 103 Provinssi 4 = Etelä-Pirkanmaan arseeniprovinssi, N = 20 ulkopuoliset = Arseeniprovinssien 
ulkopuoliset alueet.
Fig. 32. Box plot of As concentrations in humus classified according to the arsenic province. Provinssi 1 = Southern Finland arsenic 
province (N=47); Provinssi 4 = Southern Pirkanmaa arsenic province (N=103); Ulkopuoliset = Samples outside the above-mentioned 
provinces (N=20).
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Kuva 33. Arseenipitoisuudet Pirkanmaan humusnäytteissä. Arseeniprovinssi 1 = Etelä-Suomen arseeniprovinssi, Arseeniprovinssi 4 = 
Etelä-Pirkanmaan arseeniprovinssi. Pohjakartta © Maanmittauslaitos, lupanro MML/VIR/TIPA/217/10. Kartan laatinut: Samrit Luoma.
Fig. 33. Distribution of arsenic in humus. Provinssi 1 = Southern Finland arsenic province; Provinssi 4 = Southern Pirkanmaa ar-
senic province. Basemap © National Land Survey of Finland, licence no.  MML/VIR/TIPA/217/10. Map composition: Samrit Luoma.
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Kuva 34. Humuksen arseenipitoisuudet Pirkanmaalla pintamaan maalajeittain jaa arseeniprovinsseittain jaoteltuna. Provinssi 1 = Etelä-
Suomen arseeniprovinssi, Provinssi 4 = Etelä-Pirkanmaan arseeniprovinssi, ulkopuoliset = Arseeniprovinssien ulkopuoliset alueet.
Fig. 34. Box plot of As concentrations in humus classified according to the underlying soil type and the arsenic province. Provinssi 
1 = Southern Finland arsenic province; Provinssi 4 = Southern Pirkanmaa arsenic province; Ulkopuoliset = Samples outside the 
above-mentioned provinces.

Kuva 35. Arseenipitoisuuksien ja orgaanisen hiilen määrien hajontadiagrammi Pirkanmaan humusnäytteissä.
Fig. 35. Scatter diagram of arsenic concentrations (y-axis) and the content of organic carbon (x-axis) in humus samples from Pir-
kanmaa. Symbols: Hiekka = sand, Moreeni = till; Savi = clay.
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Taulukko 25. Pirkanmaan humuksen alkuainepitoisuuksien mediaaniarvot metalliprovisseittain jaoteltuna. Vertailuaineistoina vas-
taavat mediaaniarvot pääkaupunkiseudun kehyskuntien humuksissa (Tarvainen ym. 2006), Porvoon alueen humuksissa (Tarvainen 
ym. 2003) ja koko maan humuksissa (Salminen ym. 2003). Varjostus: Metalliprovinssijaon perusteena olevat alkuainepitoisuudet.
Table 25. Median values of element concentrations in humus classified according to metal provinces in Pirkanmaa and around the 
Helsinki Metropolitan Area (Tarvainen et al. 2006), in the Porvoo area (Tarvainen et al. 2003) and in the whole country (Salminen 
et al. 2003). Alkuaine = element, ominaisuus = property, provinssi = province, ulkopuoliset alueet = background area, pääkaupun-
kiseudun kehyskunnat = Helsinki Metropolitan Area, koko maa = the whole country, näytemäärä = number of samples. Commas 
are used instead of decimal points. 

Alkuaine Pirkanmaan
 metalli 
provinssi

Med.
mg/kg

Pirkanmaan 
metalliprovins
sin ulkopuoliset 

alueet
Med.

mg/kg

Pääkaupunki
seudun

kehyskunnat

Med.
mg/kg

Porvoo

Med.
mg/kg

Koko maa

Med.
mg/kg

Näytemäärä 110 60 206 80 288
Alumiini (Al) 3 925 2 720 3 390 3 815 1 960
Antimoni (Sb) 0,22 0,24 0,42 0,30 0,24
Arseeni (As) 2,1 1,4 2,0 2,2 1,3
Barium (Ba) 119 93,5 74,1 78,2 79,6
Beryllium (Be) 0,13 0,12 0,13 0,17 0,04
Boori (B) 5,0 4,5 4,3 4,2 5,0
Elohopea (Hg) 0,22 0,21 0,21 0,22 0,18
Fosfori (P) 1 090 957 868 824 742
Hopea (Ag) 0,22 0,18 0,18 0,15 0,2
Kadmium (Cd) 0,36 0,36 0,37 0,35 0,32
Kalium (K) 1 370 1 150 1 020 996 927
Kalsium (Ca) 5 310 3 925 4 105 3 845 2 610
Koboltti (Co) 3,1 1,9 1,4 1,7 1,1
Kromi (Cr) 12,1 6,3 7,2 7,1 3,9
Kupari (Cu) 13,2 12,9 9,3 8,1 7,9
Litium (Li) 3,8 1,9 2,5 2,4 0,6
Lyijy (Pb) 31,0 32,4 48,9 49,5 30,8
Magnesium (Mg) 1 615 776 792 1 040 531
Mangaani (Mn) 873 658 303 297 187
Molybdeeni (Mo) 0,77 0,62 0,65 0,77 0,4
Natrium (Na) 79,0 73,5 94,5 75,1 50,0
Nikkeli (Ni) 9,8 7,8 6,9 7,6 4,6
Rauta (Fe) 6 020 3 515 4 435 4 965 2 250
Rikki (S) 1 560 1 415 1 550 1 345 1 230
Rubidium (Rb) 14,7 12,2 9,9 10,5 7,4
Seleeni (Se) <0,5 <0,5 <0,5 0,59 0,5
Sinkki (Zn) 85,5 63,0 62,5 53,4 40,5
Strontium (Sr) 33,6 35,1 24,5 25,7 22,4
Tallium (Tl) 0,24 0,24 0,21 0,24 0,15
Titaani (Ti) 437 326 294 286 176
Torium (Th) 1,6 1,2 2,3 2,4 0,69
Uraani (U) 0,52 0,36 0,66 0,77 0,19
Vanadiini (V) 18,0 11,0 14,7 17,4 6,9
Vismutti (Bi) 0,19 0,20 0,25 0,30 0,21

Alkuaine tai 
ominaisuus

Pirkanmaan
 metalli 
provinssi

Med.

Pirkanmaan 
metalliprovins
sin ulkopuoliset 

alueet
Med.

Pääkaupunki
seudun

Kehyskunnat

Med.

Porvoo

Med.

Koko maa

Med.

Hiili (C), % 39,2 40,8 36,4 29,1 40,5
Hehkutushäviö 
(LOI)

76,3 80,3 70,6 (LOIX) 56,2 –

pH 3,60 3,3 3,38 3,6 –
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Kuva 36. Nikkelin pitoisuudet humuksessa metalliprovinsseittain Pirkanmaalla. Kolmogorov-Smirnov-testillä arvioituna nikkelin 
pitoisuudet poikkeavat erittäin merkitsevästi metalliprovinssien välillä. Näytemäärä (N) = 110 Provinssi 1 = Pirkanmaan metallipro-
vinssi, N = 60 ulkopuoliset = metalliprovinssin ulkopuoliset alueet.
Fig. 36. Box plot of Ni concentrations in humus classified according to the metal province. Provinssi 1 = Southern Finland metal 
province (N=110); Ulkopuoliset = Samples outside the above-mentioned province (N=60). According to the Kolmogorov-Smirnov 
test, the difference between the two provinces is significant.

Kuva 37. Lyijyn pitoisuudet humuksessa metalliprovinsseittain Pirkanmaalla. Kuvasta on jätetty pois kaksi humusnäytettä, joiden 
pitoisuudet olivat yli 100 mg/kg. Kolmogorov-Smirnov-testillä arvioituna lyijyn pitoisuudet eivät poikkea metalliprovinssien välillä. 
Provinssi 1 = Pirkanmaan metalliprovinssi, ulkopuoliset = Metalliprovinssin ulkopuoliset alueet.
Fig. 37. Box plot of Pb concentrations in humus classified according to the metal province. Provinssi 1 = Southern Finland metal 
province; Ulkopuoliset = Samples outside the above-mentioned province. Two samples with a Pb concentration higher than 100 mg 
kg-1 are omitted. According to the Kolmogorov-Smirnov test, the difference between the two provinces is not significant.
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Taulukko 26. Alkuaineiden rikastuminen humukseen Pirkanmaan tutkimusalueella (humuksen pitoisuus jaettuna pintamaan pitoisuu-
della). Kun humuksen ja pintamaan pitoisuuksien suhteiden mediaaniarvo on suurempi tai yhtä suuri kuin 1,2, alkuaine on rikastunut 
humukseen. Kun pitoisuuksien suhde on pienempi tai yhtä suuri kuin 0,9, alkuaineen pitoisuudet on tyypillisesti suuremmat pinta-
maassa kuin humuksessa. Kun suhdeluvun mediaaniarvo on 0,9–1,2, alkuaine on jakautunut tasaisesti humukseen ja maan pintaosaan 
(vrt. Tarvainen ym. 2006). Taulukkoon on merkitty vihreällä humuskerrokseen rikastuneet alkuaineet.
Table 26. Enrichment factors (humus concentration divided by topsoil concentration) in the Pirkanmaa study area. Factor > 1.2: 
element is enriched in humus; Factor 0.9 – 1.2: relatively even distribution between humus and topsoil; factor < 0.9: concentrations 
mainly higher in topsoils. Green shaded area: element enriched in humus. Alkuaine = element, mediaani = median. Commas are 
used instead of decimal points.

Alkuaine Mediaani

Alumiini (Al) 0,2
Antimoni (Sb) 1,8
Arseeni (As) 0,3
Barium (Ba) 2,1
Beryllium (Be) 0,2
Boori (B) 1,8
Elohopea (Hg) 9,3
Fosfori (P) 1,8
Hopea (Ag) 2,0
Kadmium (Cd) 4,5
Kalium (K) 1,2
Kalsium (Ca) 4,0
Koboltti (Co) 0,3
Kromi (Cr) 0,3
Kupari (Cu) 1,1
Lyijy (Pb) 4,6
Magnesium (Mg) 0,3

Kuva 38. Humuksen nikkelipitoisuudet Pirkanmaalla pintamaan maalajeittain ja metalliprovinsseittain. Provinssi 1 = Pirkanmaan 
metalliprovinssi, ulkopuoliset = Metalliprovinssin ulkopuoliset alueet. 
Fig. 38. Box plot of Ni concentrations in humus classified according to the underlying soil type and the metal province. Provinssi 1 
= Southern Finland metal province; Ulkopuoliset = Samples outside the above-mentioned province. 

Alkuaine Mediaani

Mangaani (Mn) 3,1
Molybdeeni (Mo) 1,0
Natrium (Na) 1,0
Nikkeli (Ni) 0,7
Rauta (Fe) 0,2
Rikki (S) 10,3
Rubidium (Rb) 0,6
Seleeni (Se) 0,5
Sinkki (Zn) 1,2
Strontium (Sr) 3,8
Tallium (Tl) 1,5
Titaani (Ti) 0,4
Torium (Th) 0,3
Uraani (U) 0,3
Vanadiini (V) 0,4
Vismutti (Bi) 1,3
Hiili C 25,0
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Kuva 39. Nikkelin pitoisuudet humuksessa Pirkanmaalla (Metalliprovinssi 1 = Pirkanmaan metalliprovinssi). Pohjakartta © Maan-
mittauslaitos, lupanro MML/VIR/TIPA/217/10. Kartan laatinut: Samrit Luoma.
Fig. 39. Distribution of Ni in humus. Provinssi 1 = Southern Finland metal province. Basemap © National Land Survey of Finland, 
licence no. MML/VIR/TIPA/217/10. Map composition: Samrit Luoma.
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Kuva 40. Humuksen lyijypitoisuudet Pirkanmaalla pintamaan maalajeittain ja metalliprovinsseittain. Kuvasta on jätetty pois kaksi 
humusnäytettä, joiden pitoisuudet olivat yli 100 mg/kg. Provinssi 1 = Pirkanmaan metalliprovinssi, ulkopuoliset = Metalliprovinssin 
ulkopuoliset alueet.
Fig. 40. Box plot of lead concentrations in humus classified according to the underlying soil type and the metal province. Provinssi 
1 = Southern Finland metal province; Ulkopuoliset = Samples outside the above-mentioned province. Two samples with a Pb con-
centration higher than 100 mg kg-1 are omitted.
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Kuva 41. Lyijyn pitoisuudet humuksessa Pirkanmaalla (Metalliprovinssi 1 = Pirkanmaan metalliprovinssi). Pohjakartta © Maanmit-
tauslaitos, lupanro MML/VIR/TIPA/217/10. Kartan laatinut: Samrit Luoma.
Fig. 41. Distribution of lead in humus in Pirkanmaa. Provinssi 1 = Southern Finland metal province. Basemap © National Land 
Survey of Finland, licence no. MML/VIR/TIPA/217/10. Map composition: Samrit Luoma.
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Taulukko 27. Pirkanmaan humusnäytteiden (n = 170) keskinäiset tilastollisesti merkitsevät riippuvuudet. Korrelaatiot laskettiin 
Spearmanin menetelmällä.  Sininen varjostus =  positiivinen korrelaatio merkitsevyystasolla < 0,05, punainen varjostus = negatiivinen 
korrelaatio merkitsevyystasolla < 0,05. 
Table 27. The statistically significant correlations between element concentrations in humus in Pirkanmaa (n = 170). The correla-
tions were computed using the Spearman method. Blue shading = positive correlation with a significance level <0.05, red shading 
= negative correlation with a significance level <0.05. 
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6.7. Alkuainepitoisuudet taajamien maaperässä

Taajamien sisälle keskittyvässä taustapitoisuussel-
vityksessä TAATA-hankkeen yhteydessä Tampereel-
la, Kangasalla, Lempäälässä, Nokialla, Orivedellä, 
Pirkkalassa, Vesilahdella ja ylöjärvellä sijaitsevista 
puistoista otettiin vuonna 2007 pintamaanäytteet 
kahdesta tutkimuspisteestä: puiston välittömässä 
läheisyydessä kulkevan päätien varresta sekä tästä 
tutkimuspisteestä noin 60 metriä puistoon päin (Jarva 
& Tarvainen 2008). Aikaisemmissa tutkimuksissa 
(mm. Chronopoulos ym. 1997) on todettu, että liiken-
teestä mahdollisesti aiheutuva maaperän kuormitus 
ei enää vaikuta maaperän pitoisuuksiin 60 metrin 
etäisyydellä tiestä. Tampereelta otettiin vuonna 2007 
lisäksi maaperänäyte puiston sisältä sekä yksi näyte 
leikkipuiston hiekasta. Kuningasvesiliukoisten epä-
orgaanisten aineiden pitoisuuksien lisäksi näytteistä 
analysoitiin orgaanisten yhdisteiden pitoisuuksia 
(PAH ja PCB) ja näytteistä mitattiin raekokoja-
kaumat. Näytteenottoa täydennettiin vuonna 2008 
keräämällä näytteitä kolmen kunnan taajamien asuin-
tonteilta, leikkipuistoista sekä koulujen ja päiväkotien 
pihoilta. Tutkimuspisteistä kerättiin pintamaanäytteet 
0–25 cm:n syvyydestä (kuva 42). Lisäksi jokaisesta 
näytepisteestä otettiin näytteet 0–2 cm:n syvyydeltä 
kohdasta, jossa nurmikko oli kulunut pois (kuva 
43). Analyysimenetelmät on kuvattu luvussa 4.2. 

Eri syvyyksiltä (0–2 cm ja 0–25 cm) otettujen maa-
peränäytteiden pitoisuuksien vertailu on raportoitu 
aiemmin (Jarva & Tarvainen 2008).

TAATA-hankkeen aikana kerättiin Pirkanmaan 
taajamien sisältä näytteitä 40 pisteestä (Tarvainen ym. 
2009). Pintamaan 0–25 cm:n kerroksesta määritet-
tyjen alkuainepitoisuuksien tilastolliset tunnusluvut 
on esitetty taulukossa 28. PAH- ja PCB-yhdisteiden 
tilastolliset tunnusluvut on esitetty taulukossa 29.

PIMA-asetuksessa (VnA 214/2007) on esitetty 
kynnysarvot seuraaville metalleille ja puolimetalleil-
le: antimoni, arseeni, elohopea, kadmium, koboltti, 
kromi, kupari, lyijy, nikkeli, sinkki ja vanadiini. 
Lisäksi kynnysarvot on esitetty PCB- ja PAH-yh-
disteiden kokonaispitoisuudelle sekä seitsemälle 
yksittäiselle PAH-yhdisteelle.

TAATA-hankkeen aikana taajamista kerättyjen 
pintamaanäytteiden (0–25 cm) perusteella lasket-
tiin suurimmat suositellut taustapitoisuudet (SSTP) 
asetuksessa mainituille alkuaineille. yksi näytepiste 
todettiin jatkotutkimuksissa mahdollisesti pilaantu-
neeksi maaksi ja sen analyysitulokset jätettiin pois 
suurimman suositellun taustapitoisuusarvon lasken-
nasta; siten SSTP-arvojen laskennassa käytettiin 39 
havaintoa. SFS-ISO-standardin 19258 suositusten 
mukaan miniminäytemäärä taustapitoisuustutkimuk-

Kuva 42. Esimerkki 0–25 cm:n näytekuopasta Tampereen Eteläpuistossa. Kuva: Jaana Jarva.
Fig. 42. A 25 cm deep sampling pit in the Eteläpuisto park in Tampere. Photo: Jaana Jarva.
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sissa tunnuslukujen laskemiselle on 30. Suurin suo-
siteltu taustapitoisuus perustuu SFS-ISO-standardin 
19258 suosituksen mukaisesti laatikko-jana-kuvaajan 
(box-whisker-plot) ylemmän Whisker-janan ylärajaan 
riittävän suuresta näytejoukosta. Lukuarvojen lasken-
ta on esitetty luvussa 4, s. 38.

Jos laskettu SSTP-arvo oli suurempi kuin suurin 
mitattu pitoisuusarvo, SSTP-lukuna on käytetty ai-
neiston maksimia. Tulokset on esitetty taulukossa 30. 

Koboltin, sinkin, lyijyn ja arseenin suositellut 
taustapitoisuusarvot ovat suurempia kuin asetuksessa 
annetut kynnysarvot. TAATA-hankkeen tutkimusten 
perusteella näille alkuaineille on perusteltua käyttää 
Pirkanmaan taajamien pilaantuneen maan arvioin-
nissa asetuksen kynnysarvojen sijaan taustapitoi-
suustietoja. 

PAH- ja PCB-yhdisteiden pitoisuudet taajamien si-
sältä kerätyissä näytteissä olivat pääsääntöisesti hyvin 
pieniä ja usein alle käytettyjen analyysimenetelmien 
määritysrajojen. Tulosten perusteella lasketut suurim-
mat suositellut taustapitoisuusarvot olivat selvästi alle 
PIMA-asetuksen kynnysarvojen.

Eteläinen Pirkanmaa kuuluu suurien arseenipitoi-
suuksien provinssiin. Maaperän arseenipitoisuuksia 
eri maankäyttömuodoittain on verrattu kuvassa 44. 
Suurin osa pintamaan arseenipitoisuuksista ylittää 
pilaantuneita maita koskevan asetuksen kynnysarvon, 
5 mg/kg, sekä taajamien sisällä (puistot, asuinalu-
eet, päiväkodit) että taajamien ulkopuolella (pellot, 

metsät). Asuinalueet tarkoittavat asuinkiinteistöjen 
pihoilta ja parkkipaikoilta otettuja näytteitä. Päiväko-
dit-luokkaan kuuluvat päiväkotien pihoilta, koulujen 
pihoilta ja leikkipuistoista otetut näytteet. Taajamien 
ulkopuolella pelloilta kerätyt näytteet ovat usein hie-
nojakoisia maalajeja, kuten savea, ja metsästä kerätyt 
näytteet lähinnä moreenia tai karkeita lajittuneita 
maalajeja (hiekka, sora). TAATA-hankkeen näyttei-
den perusteella Pirkanmaan taajamissa voi käyttää 
arseenille taustapitoisuusvaihtelun ylärajana arvoa 19 
mg/kg. Pitoisuus on samaa suuruusluokkaa eteläisen 
Pirkanmaan luonnontilaisilla mailla.

Kuvassa 45 on esitetty maaperän antimonipitoi-
suudet maankäyttömuodoittain jaoteltuna. Suurimmat 
pitoisuudet mitattiin asuintonttien maanäytteistä, ja 
taajamien maaperän antimonipitoisuudet olivat hie-
man suuremmat kuin metsien ja peltojen maaperän 
antimonipitoisuudet. Lähes kaikki antimonipitoi-
suudet sekä taajamissa että taajamien ulkopuolella 
ovat pienempiä kuin PIMA-asetuksen kynnysarvo 
2 mg/kg.

Kuvassa 46 on esitetty maaperän elohopeapitoi-
suudet maankäyttömuodoittain jaoteltuna. Suurimmat 
yksittäiset pitoisuudet mitattiin puistojen näytteistä. 
Taajamien maaperän elohopeapitoisuudet eivät ol-
leet yleensä suurempia kuin pitoisuudet metsien ja 
peltojen maaperässä. Pintamaan elohopeapitoisuus 
korreloi tilastollisesti merkitsevästi ainakin taajamien 
ulkopuolella pintamaan orgaanisen aineksen määrän 

Kuva 43. Näytteenottoa Tampereen Eteläpuistossa. 0–25 cm:n näyte on otettu lapiolla kaivetusta kuopasta nurmikon alta ja 0–2 cm:n 
näyte on otettu näytteenottokauhalla kohdasta, jossa nurmikko on kulunut pois. Kuva: Timo Tarvainen.
Fig. 43. Sampling in the Eteläpuisto park in Tampere. The 25 cm deep sample was taken from a pit under the lawn and the 0 - 2 cm 
sample was taken from a location without surface vegetation. Photo: Timo Tarvainen.
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Taulukko 28. Pirkanmaan taajamien sisältä kerättyjen pintamaanäytteiden (0–25 cm) alkuainepitoisuuksien tilastolliset tunnusluvut 
(< 2mm:n raesuuruus, AR-uutto).
Table 28. Statistical parameters of topsoil samples (0 – 25 cm) collected inside urban centres in Pirkanmaa. Aqua regia extraction 
from <2 mm size fraction. Alkuaine/Ominaisuus = element/property, Näytemäärä = number of samples, minimi = minimum, mediaani 
= median, keskiarvo = mean, maksimi = maximum. Commas are used instead of decimal points.

Alkuaine/
Ominaisuus

Näytemäärä Minimi Mediaani Keskiarvo Maksimi

pH (25 cm) 40 3,9 5,04 5,18 7,3
Ag (25 cm) mg/kg 40 0,04 0,135 0,183 0,590
Al (25 cm) mg/kg 40 3 860 16 500 17 323 31 800
B (25 cm) mg/kg 40 <5 6,5 6,92 18,1
Ba (25 cm) mg/kg 40 24,3 123 127,6 332,0
Be (25 cm) mg/kg 40 0,21 0,825 0,865 1,64
Bi (25 cm) mg/kg 40 0,06 0,23 0,237 0,550
Ca (25 cm) mg/kg 40 831 3 990 4 457 14 100
Cd (25 cm) mg/kg 40 0,04 0,23 0,258 0,840
Co (25 cm) mg/kg 40 1,95 13,8 14,77 26,8
Cr (25 cm) mg/kg 40 5,9 46,2 47,6 138
Cu (25 cm) mg/kg 40 4,03 30,3 35,2 88,6
Fe (25 cm) mg/kg 40 7 420 28 450 29 216 55 800
K (25 cm) mg/kg 40 750 4 155 4 059 8 560
Mg (25 cm) mg/kg 40 1 780 7 645 7 661 10 900
Mn (25 cm) mg/kg 40 90 568 644 1 350
Mo (25 cm) mg/kg 40 0,11 1,36 1,47 5,19
Na (25 cm) mg/kg 40 57,8 166 178,1 326
Ni (25 cm) mg/kg 40 3,41 22,6 22,2 41,0
P (25 cm) mg/kg 40 192 807 956 2 690
Pb (25 cm) mg/kg 40 3,42 19,1 31,92 111
Rb (25 cm) mg/kg 40 7,5 61,9 60,0 123
S (25 cm) mg/kg 40 25 260 284 663
Sb (25 cm) mg/kg 40 <0,2 0,365 1,0 15,3
Se (25 cm) mg/kg 40 0,15 0,415 0,421 0,770
Sn (25 cm) mg/kg 40 0,40 1,88 2,86 18,9
Sr (25 cm) mg/kg 40 5,69 25,2 27,8 104
Th (25 cm) mg/kg 40 2,5 7,48 7,06 11,4
Ti (25 cm) mg/kg 40 319 1 535 1 546 2 170
Tl (25 cm) mg/kg 40 0,07 0,315 0,313 0,55
U (25 cm) mg/kg 40 0,69 2,95 3,06 5,22
V (25 cm) mg/kg 40 6,88 55,7 55,2 98,1
Zn (25 cm) mg/kg 40 21,0 98,6 116 363
As (25 cm) mg/kg 40 0,319 9,33 10,0 25,0
C (25 cm) % 40 0,084 2,3 2,6 6,40
Hg (25 cm) mg/kg 40 0,003 0,047 0,074 0,339



82

Tarja Hatakka, Timo Tarvainen, Jaana Jarva, Birgitta Backman, Mikael Eklund, Pekka Huhta, Niilo Kärkkäinen ja Samrit Luoma

Geologian tutkimuskeskus, Tutkimusraportti 182 – Geological Survey of Finland, Report of Investigation 182, 2010

kanssa. Kaikki maaperän elohopeapitoisuudet sekä 
taajamissa että taajamien ulkopuolella ovat pienempiä 
kuin PIMA-asetuksen kynnysarvo 0,5 mg/kg.

Kuvassa 47 on esitetty maaperän kadmiumpitoi-
suudet maankäyttömuodoittain jaoteltuna. Suurimmat 
yksittäiset pitoisuudet mitattiin asuintonttien näytteis-
tä. Taajamien maaperän keskimääräiset kadmiumpi-
toisuudet olivat samaa suuruusluokkaa kuin peltojen 
pintamaan kadmiumpitoisuudet. Kaikki kadmiumpi-
toisuudet maaperässä sekä taajamissa että taajamien 
ulkopuolella ovat pienempiä kuin PIMA-asetuksen 
kynnysarvo 0,5 mg/kg.

Koboltti on yksi niistä metalleista, jonka tausta-
pitoisuus on maaperässä eteläisellä Pirkanmaalla 
korkeampi kuin PIMA-asetuksen kynnysarvo 20 mg/
kg. Kuvan 48 mukaan taajamien asuintonttien maa-
perän kobolttipitoisuuksien mediaani on jokseenkin 
kynnysarvon suuruinen eli puolet havainnoista on 
kynnysarvoa suurempia, vaikka näytteenotossa on 
vältetty mahdollisesti pilaantuneita maita. Puistoista 
otettujen näytteiden suurimmat kobolttipitoisuudet 
ovat selvästi yli kynnysarvon, ja päiväkotien tai leik-
kipuistojen näytteistäkin yksi ylittää kynnysarvon. 
Taajamien maaperän kobolttipitoisuudet ovat kuiten-
kin pienempiä kuin Pirkanmaan peltojen maaperän 
pitoisuudet ja samaa suuruusluokkaa kuin metsä-
maiden maaperän pitoisuudet. Taajamien maaperän 
suurimmaksi suositeltavaksi koboltin taustapitoisuus-
arvoksi määritettiin 29 mg/kg.

Taajamien maaperän keskimääräiset kromipitoi-
suudet olivat samaa suuruusluokkaa kuin metsien 
pintamaan kromipitoisuudet. Kuvassa 49 on esitetty 
maaperän kromipitoisuudet maankäyttömuodoittain 

jaoteltuna. Suurimmat yksittäiset pitoisuudet mi-
tattiin puistojen maaperästä. Kahta näytettä lukuun 
ottamatta kaikki kromipitoisuudet maaperässä sekä 
taajamissa että taajamien ulkopuolella ovat pienempiä 
kuin PIMA-asetuksen kynnysarvo 100 mg/kg.

Pirkanmaan taajamien pintamaan kuparipitoisuu-
det olivat samaa luokkaa kuin peltojen pintamaan 
kuparipitoisuudet (kuva 50). Kaikki pitoisuudet olivat 
pienempiä kuin PIMA-asetuksen kynnysarvo 100 
mg/kg.

Lyijy oli tutkituista metalleista ainoa, jonka tausta-
pitoisuudet olivat taajamien maaperässä korkeammat 
kuin ympäristön pelto- ja metsämailla. Kuvan 51 
jakaumakuvioista huomataan, että lyijypitoisuuden 
mediaaniarvot (mustat poikkiviivat sinisten laatik-
kokuvaajien sisällä) eivät ole taajamien maaperässä 
erityisen korkeita verrattuna peltomaiden maaperään, 
mutta lyijyn pitoisuusjakauma maaperässä on taaja-
missa hyvin vino, ja taajamissa on runsaasti paikal-
lisia, suhteellisen suuria lyijypitoisuuksia. Lyijyn 
PIMA-asetuksen kynnysarvo, 60 mg/kg, ylittyy taa-
jamien sisältä otetuissa näytteissä. TAATA-hankkeen 
0–25 cm:n syvyydeltä kerättyjen näytteiden perus-
teella laskettu suurin suositeltu taustapitoisuusarvo 
lyijylle taajamissa on 77 mg/kg.

TAATA-hankkeen alkuvaiheessa verrattiin lyijypi-
toisuuksia taajamien keskuspuistoissa tien varressa ja 
60 m päässä tiestä. Näytteitä otettiin sekä 0–25 cm:n 
syvyydeltä että 0–2 cm:n syvyydeltä. Näytepisteen 
sijainti ei juuri vaikuttanut tutkittujen alkuaineiden 
mediaanipitoisuuksiin. Tien vieressä kuparin, lyijyn, 
antimonin ja arseenin mediaanipitoisuudet olivat 
hieman korkeampia kuin puiston sisältä otetuissa 

Taulukko 29. Pirkanmaan taajamien sisältä kerättyjen pintamaanäytteiden (0–25 cm) orgaanisten yhdisteiden tilastolliset tunnusluvut.
Table 29. Statistical parameters of organic compounds in topsoil samples (0 – 25 cm) collected inside urban centres in Pirkanmaa. 
Näytemäärä = number of samples, minimi = minimum, mediaani = median, keskiarvo = mean, maksimi = maximum, kokonaispi-
toisuus = total concentration, yhteensä = total, antraseeni = anthracene,   bentso(a)antraseeni = benzo(a)anthracene, bentso(a)
pyreeni = benzo(a)pyrene, bentso(k)fluoranteeni = benzo(k)fluoranthene, fenantreeni = phenanthrene, fluoranteeni = fluoranthene, 
naftaleeni = naphthalene. Commas are used instead of decimal points.

Näytemäärä Minimi Mediaani Keskiarvo Maksimi

PCB kokonaispitoisuus mg/kg 40 <0,05 <0,05 <0,05 0,09
PAH yhteensä mg/kg 40 <0,1 0,13 0,94 10,2
Antraseeni mg/kg 40 <0,1 <0,1 <0,1 0,15
Bentso(a)antraseeni mg/kg 40 <0,1 <0,1 0,12 0,91
Bentso(a)pyreeni mg/kg 40 <0,2 <0,2 <0,2 0,73
Bentso(k)fluoranteeni mg/kg 40 <0,2 <0,2 <0,2 0,64
Fenantreeni mg/kg 40 <0,1 <0,1 0,12 1,2
Fluoranteeni mg/kg 40 <0,1 <0,1 0,24 2,2
Naftaleeni mg/kg 40 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
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näytteissä. Suurimmat lyijypitoisuudet mitattiin tien 
vierestä 0–2 cm:n näytteistä (Jarva & Tarvainen 
2008).

Pirkanmaan taajamien pintamaan nikkelipitoisuu-
det olivat samaa suuruusluokkaa kuin metsämaiden 
pintamaan nikkelipitoisuudet (kuva 52). Taajamien 
maaperän nikkelipitoisuudet eivät ylittäneet PIMA-
asetuksen kynnysarvoa 50 mg/kg. 

Pirkanmaan taajamien pintamaan sinkkipitoisuu-
det olivat samaa suuruusluokkaa kuin peltojen ja 
metsämaiden pintamaan sinkkipitoisuudet (kuva 
53). Metsämailla taustapitoisuusjakauman yläraja on 
suurempi kuin PIMA-asetuksen kynnysarvo 200 mg/
kg. TAATA-hankkeen 0–25 cm:n syvyydeltä kerätty-
jen näytteiden perusteella laskettu suurin suositeltu 
taustapitoisuusarvo sinkille taajamissa on 208 mg/kg.

Pirkanmaan taajamien pintamaan vanadiinipi-
toisuudet olivat samaa suuruusluokkaa kuin metsä-
maiden pintamaan vanadiinipitoisuudet (kuva 54). 
Peltomailla vanadiinin taustapitoisuusjakauman ylä-
raja on suurempi kuin PIMA-asetuksen kynnysarvo, 
mutta taajamien maaperän pitoisuudet eivät ylittäneet 
asetuksen kynnysarvoa 100 mg/kg.

Polykloorattuja bifenyylejä (PCB-yhdisteet) on 
olemassa 209 erilaista yhdistettä (kongeneeria). Maa-
perässä PCB-yhdisteet ovat heikosti kulkeutuvia 
ja hyvin hitaasti hajoavia. Niiden vesiliukoisuus ja 
haihtuvuus pienenevät ja pysyvyys lisääntyy kloorau-
tumisen asteen kasvaessa (Reinikainen 2007). PCB-
yhdisteet sitoutuvat maaperään, erityisesti maaperän 
orgaaniseen ainekseen hyvin voimakkaasti. PCB-

yhdisteiden puoliintumisajat maaperässä pohjoisissa 
ympäristöolosuhteissa vaihtelevat muutamasta kuu-
kaudesta kymmeniin vuosiin. Esimerkiksi konge-
neerin PCB-180 arvioitu puoliintumisaika on 330 kk 
ja kongeneerin PCB-28 36 kk (Hellman ym. 2003).

Pirkanmaan taajamien maaperässä PCB-yhdistei-
den kokonaispitoisuudet olivat useissa näytteissä alle 
määritysrajan. PIMA-asetuksen kynnysarvo, 0,1 mg/
kg, ei ylittynyt yhdessäkään näytteessä (kuva 55).

PAH-yhdisteisiin kuuluu satoja, ominaisuuksiltaan 
vaihtelevia yhdisteitä. Ne ovat hyvin niukkaliukoisia 
ja pidättyvät maaperässä tiukasti maa-ainekseen. 
PIMA-asetuksessa PAH-yhdisteiden viitearvot on 
määritetty seitsemälle yksittäiselle PAH-yhdisteelle, 
joista bentso(a)pyreeni on syöpävaarallisin. Pilaan-
tuneen maaperän tutkimuksissa seurataan yleensä 
16 keskeisimmän PAH-yhdisteen pitoisuuksia ja 
PAH-yhdisteiden kokonaispitoisuuden viitearvot 
on asetettu näiden yhdisteiden summapitoisuudelle 
(Reinikainen 2007). 

Pirkanmaan taajamien maaperän PAH-yhdisteiden 
summapitoisuus ei ylittänyt PIMA-asetuksen kyn-
nysarvoa 15 mg/kg (kuva 56). Sen sijaan muutaman 
yksittäisen yhdisteen pitoisuudet olivat yli niille ase-
tetun kynnysarvon muutamassa näytteessä. Bentso(a)
pyreenin kynnysarvo, 0,2 mg/kg, ylittyi viidessä 
näytteessä (kuva 57). Muiden yksittäisten PAH-yh-
disteiden kynnysarvo, 1 mg/kg, ylittyi fenantreenin 
ja fluoranteenin osalta (kuva 58). 

TAATA-hankkeessa analysoitiin maaperänäytteitä, 
jotka oli kerätty taajamien sisältä puistoista, leikki-

Taulukko 30. PIMA-asetuksessa (VnA 214/2007) mainittujen metallien ja puolimetallien suurimmat suositellut taustapitoisuudet 
(SSTP) Pirkanmaan taajamissa TAATA-hankkeen 39 pintamaanäytteen (0–25 cm) perusteella laskettuna. Taulukossa on lisäksi esitetty 
kunkin alkuaineen PIMA-asetuksessa (VnA 214/2007) annettu kynnysarvo.  
Table 30. The upper recommended limits for background variation (SSTP) and threshold values for metals and semimetals mentio-
ned in the Government Decree on the Assessment of Soil Contamination and Remediation Needs (VnA 214/2007) in urban areas 
of Pirkanmaa.  Values are calculated using 39 topsoil samples collected in the TAATA project. Alkuaine = element, kynnysarvo = 
threshold value. Commas are used instead of decimal points.

Alkuaine SSTP Kynnysarvo

Cd (25 cm) mg/kg 0,55 1
Co (25 cm) mg/kg 29 20
Cr (25 cm) mg/kg 82 100
Cu (25 cm) mg/kg 55 100
Ni (25 cm) mg/kg 37 50
Pb (25 cm) mg/kg 77 60
Sb (25 cm) mg/kg 1,0 2
V (25 cm) mg/kg 95 100
Zn (25 cm) mg/kg 208 200
As (25 cm) mg/kg 19 5
Hg (25 cm) mg/kg 0,11 0,5
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Kuva 44. Arseenipitoisuudet pintamaassa (0–25 cm) Pirkanmaan taajamissa (puistot, asuinalueet ja päiväkodit/koulut) sekä taajamien 
ulkopuolella (pelto, metsä). Pitoisuudet on määritetty < 2 mm:n lajitteesta kuningasvesiuutolla. Arseenin kynnysarvo, 5 mg/kg, on 
merkitty mustalla poikkiviivalla. 
Fig. 44. Box plot of arsenic concentrations in topsoil (0 – 25 cm) classified according to land use in Pirkanmaa. Puistot = Parks 
within urban areas; Asuinalue = Residential areas; Päiväkoti = Day care centre or school yard; Pelto = Agricultural soil outside 
the city centres; Metsä = Forest soil. Size fraction <2 mm, aqua regia extraction. Solid line = threshold value 5 mg kg-1

.

kentiltä, parkkipaikoilta sekä päiväkotien, koulujen 
ja asuinkiinteistöjen pihoilta. Näytteet olivat pää-
asiassa täyttömaita, joissa raekoko ja orgaanisen 
aineksen määrä vaihtelivat. Taajamien sisältä kerät-
tyjen näytteiden pitoisuuksia verrattiin Pirkanmaan 
luonnontilaisten maiden pitoisuuksiin. Taajamien 
sisältä kerättyjen näytteiden pitoisuudet olivat pää-
sääntöisesti samalla tasolla kuin luonnontilaisten 
maiden. Antimonin, elohopean ja lyijyn sekä osin 
myös kadmiumin pitoisuusjakaumat ovat taajamissa 
luonnontilaisten maiden jakaumia vinompia ja suuria 
pitoisuuksia on enemmän. Näiden aineiden kohon-
neet pitoisuudet maaperän pintaosissa ovat osin peräi-
sin ihmisen toiminnasta. Niissä näytepaikoissa, joissa 
tutkittujen epäorgaanisten haitta-aineiden pitoisuudet 
ylittävät PIMA-asetuksen kynnysarvon tai tulosten 
perusteella lasketun suurimman suositellun tausta-
pitoisuusarvon, saattaa olla tarvetta lisäselvityksiin. 
Arseenin, koboltin ja sinkin korkeahkot taustapitoi-

suudet Pirkanmaan taajamissa ovat todennäköisesti 
geologista alkuperää, koska pitoisuudet ovat samalla 
tasolla myös taajamien ulkopuolella luonnonmaissa. 
SFS-ISO-standardin 19258 suosituksen mukaisesti 
laskettu suurin suositeltu taustapitoisuus on Tampe-
reen seudun taajamissa PIMA-asetuksen kynnysarvoa 
korkeampi arseenin, koboltin, sinkin ja lyijyn osalta. 

PAH- ja PCB-yhdisteiden pitoisuudet taajamien si-
sältä kerätyissä näytteissä olivat pääsääntöisesti hyvin 
pieniä ja usein alle käytettyjen analyysimenetelmien 
määritysrajan. Niissä näytepaikoissa, joissa tutkit-
tujen orgaanisten yhdisteiden pitoisuudet ylittävät 
PIMA-asetuksen kynnysarvon, saattaa olla tarvetta 
lisäselvityksiin. TAATA-hankkeessa analysoidun 
40 maaperänäytteen perusteella orgaanisten yhdis-
teiden suurin suositeltu taustapitoisuus maaperässä 
Tampereen seudulla on taajamien sisällä alle PIMA-
asetuksen kynnysarvon. 
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Kuva 45. Antimonipitoisuudet pintamaassa (0–25 cm) Pirkanmaan taajamissa (puistot, asuinalueet ja päiväkodit/koulut) sekä taaja-
mien ulkopuolella (pelto, metsä). Pitoisuudet on määritetty < 2 mm:n lajitteesta kuningasvesiuutolla. Antimonin kynnysarvo, 2 mg/
kg, on merkitty mustalla poikkiviivalla.
Fig. 45. Box plot of Sb concentrations in topsoil (0 – 25 cm) classified according to land use in Pirkanmaa. Puistot = Parks within 
urban areas; Asuinalue = Residential areas; Päiväkoti = Day care centre or school yard; Pelto = Agricultural soil outside the city 
centres; Metsä = Forest soil. Size fraction <2 mm, aqua regia extraction. Solid line = threshold value 2 mg kg-1. 

Kuva 46. Elohopeapitoisuudet pintamaassa (0–25 cm) Pirkanmaan taajamissa (puistot, asuinalueet ja päiväkodit/koulut) sekä taa-
jamien ulkopuolella (pelto, metsä). Pitoisuudet on määritetty < 2 mm:n lajitteesta kuningasvesiuutolla. Elohopean kynnysarvo, 0,5 
mg/kg, on merkitty mustalla poikkiviivalla.
Fig. 46. Box plot of Hg concentrations in topsoil (0 – 25 cm) classified according to land use in Pirkanmaa. Puistot = Parks within 
urban areas; Asuinalue = Residential areas; Päiväkoti = Day care centre or school yard; Pelto = Agricultural soil outside the city 
centres; Metsä = Forest soil. Size fraction <2 mm, aqua regia extraction. Solid line = threshold value 0.5 mg kg-1.



86

Tarja Hatakka, Timo Tarvainen, Jaana Jarva, Birgitta Backman, Mikael Eklund, Pekka Huhta, Niilo Kärkkäinen ja Samrit Luoma

Geologian tutkimuskeskus, Tutkimusraportti 182 – Geological Survey of Finland, Report of Investigation 182, 2010

Kuva 47. Kadmiumpitoisuudet pintamaassa (0–25 cm) Pirkanmaan taajamissa (puistot, asuinalueet ja päiväkodit/koulut) sekä taa-
jamien ulkopuolella (pelto, metsä). Pitoisuudet on määritetty < 2 mm:n lajitteesta kuningasvesiuutolla. Kadmiumin kynnysarvo, 1 
mg/kg, on merkitty mustalla poikkiviivalla.
Fig. 47. Box plot of Cd concentrations in topsoil (0 – 25 cm) classified according to land use in Pirkanmaa. Puistot = Parks within 
urban areas; Asuinalue = Residential areas; Päiväkoti = Day care centre or school yard; Pelto = Agricultural soil outside the city 
centres; Metsä = Forest soil. Size fraction <2 mm, aqua regia extraction. Solid line = threshold value 1 mg kg-1.

Kuva 48. Kobolttipitoisuudet pintamaassa (0–25 cm) Pirkanmaan taajamissa (puistot, asuinalueet ja päiväkodit/koulut) sekä taajamien 
ulkopuolella (pelto, metsä). Pitoisuudet on määritetty < 2 mm:n lajitteesta kuningasvesiuutolla. Koboltin kynnysarvo, 20 mg/kg, on 
merkitty mustalla poikkiviivalla.
Fig. 48. Box plot of Co concentrations in topsoil (0 – 25 cm) classified according to land use in Pirkanmaa. Puistot = Parks within 
urban areas; Asuinalue = Residential areas; Päiväkoti = Day care centre or school yard; Pelto = Agricultural soil outside the city 
centres; Metsä = Forest soil. Size fraction <2 mm, aqua regia extraction. Solid line = threshold value 20 mg kg-1.
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Kuva 49. Kromipitoisuudet pintamaassa (0–25 cm) Pirkanmaan taajamissa (puistot, asuinalueet ja päiväkodit/koulut) sekä taajamien 
ulkopuolella (pelto, metsä). Pitoisuudet on määritetty < 2 mm:n lajitteesta kuningasvesiuutolla. Kromin kynnysarvo, 100 mg/kg, on 
merkitty mustalla poikkiviivalla.
Fig. 49. Box plot of Cr concentrations in topsoil (0 – 25 cm) classified according to land use in Pirkanmaa. Puistot = Parks within 
urban areas; Asuinalue = Residential areas; Päiväkoti = Day care centre or school yard; Pelto = Agricultural soil outside the city 
centres; Metsä = Forest soil. Size fraction <2 mm, aqua regia extraction. Solid line = threshold value 100 mg kg-1.

Kuva 50. Kuparipitoisuudet pintamaassa (0–25 cm) Pirkanmaan taajamissa (puistot, asuinalueet ja päiväkodit/koulut) sekä taajamien 
ulkopuolella (pelto, metsä). Pitoisuudet on määritetty < 2 mm:n lajitteesta kuningasvesiuutolla. Kuparin kynnysarvo, 100 mg/kg, on 
merkitty mustalla poikkiviivalla.
Fig. 50. Box plot of Cu concentrations in topsoil (0 – 25 cm) classified according to land use in Pirkanmaa. Puistot = Parks within 
urban areas; Asuinalue = Residential areas; Päiväkoti = Day care centre or school yard; Pelto = Agricultural soil outside the city 
centres; Metsä = Forest soil. Size fraction <2 mm, aqua regia extraction. Solid line = threshold value 100 mg kg-1.
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Kuva 51. Lyijypitoisuudet pintamaassa (0–25 cm) Pirkanmaan taajamissa (puistot, asuinalueet ja päiväkodit/koulut) sekä taajamien 
ulkopuolella (pelto, metsä). Pitoisuudet on määritetty < 2 mm:n lajitteesta kuningasvesiuutolla. Lyijyn kynnysarvo, 60 mg/kg, on 
merkitty mustalla poikkiviivalla.
Fig. 51. Box plot of Pb concentrations in topsoil (0 – 25 cm) classified according to land use in Pirkanmaa. Puistot = Parks within 
urban areas; Asuinalue = Residential areas; Päiväkoti = Day care centre or school yard; Pelto = Agricultural soil outside the city 
centres; Metsä = Forest soil. Size fraction <2 mm, aqua regia extraction. Solid line = threshold value 60 mg kg-1.

Kuva 52. Nikkelipitoisuudet pintamaassa (0–25 cm) Pirkanmaan taajamissa (puistot, asuinalueet ja päiväkodit/koulut) sekä taajamien 
ulkopuolella (pelto, metsä). Pitoisuudet on määritetty < 2 mm:n lajitteesta kuningasvesiuutolla. Nikkelin kynnysarvo, 50 mg/kg, on 
merkitty mustalla poikkiviivalla.
Fig. 52. Box plot of Ni concentrations in topsoil (0 – 25 cm) classified according to land use in Pirkanmaa. Puistot = Parks within 
urban areas; Asuinalue = Residential areas; Päiväkoti = Day care centre or school yard; Pelto = Agricultural soil outside the city 
centres; Metsä = Forest soil. Size fraction <2 mm, aqua regia extraction. Solid line = threshold value 50 mg kg-1.
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Kuva 53. Sinkkipitoisuudet pintamaassa (0–25 cm) Pirkanmaan taajamissa (puistot, asuinalueet ja päiväkodit/koulut) sekä taajamien 
ulkopuolella (pelto, metsä). Pitoisuudet on määritetty < 2 mm:n lajitteesta kuningasvesiuutolla. Sinkin kynnysarvo, 200 mg/kg, on 
merkitty mustalla poikkiviivalla.
Fig. 53. Box plot of Zn concentrations in topsoil (0 – 25 cm) classified according to land use in Pirkanmaa. Puistot = Parks within 
urban areas; Asuinalue = Residential areas; Päiväkoti = Day care centre or school yard; Pelto = Agricultural soil outside the city 
centres; Metsä = Forest soil. Size fraction <2 mm, aqua regia extraction. Solid line = threshold value 200 mg kg-1.

Kuva 54. Vanadiinipitoisuudet pintamaassa (0–25 cm) Pirkanmaan taajamissa (puistot, asuinalueet ja päiväkodit/koulut) sekä taa-
jamien ulkopuolella (pelto, metsä). Pitoisuudet on määritetty < 2 mm:n lajitteesta kuningasvesiuutolla. Vanadiinin kynnysarvo, 100 
mg/kg, on merkitty mustalla poikkiviivalla.
Fig. 54. Box plot of V concentrations in topsoil (0 – 25 cm) classified according to land use in Pirkanmaa. Puistot = Parks within 
urban areas; Asuinalue = Residential areas; Päiväkoti = Day care centre or school yard; Pelto = Agricultural soil outside the city 
centres; Metsä = Forest soil. Size fraction <2 mm, aqua regia extraction. Solid line = threshold value 100 mg kg-1.
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Kuva 55. PCB-yhdisteiden kokonaispitoisuudet pintamaassa (0–25 cm) Pirkanmaan taajamissa (puistot, asuinalueet ja päiväkodit/
koulut). PCB-yhdisteiden kokonaispitoisuuden kynnysarvo, 0,1 mg/kg, on merkitty mustalla poikkiviivalla.
Fig. 55. Total concentration of PCB congeners 28, 52, 101, 118, 138, 153, 180 in topsoil (0 – 25 cm) of the Pirkanmaa urban areas. 
Puistot = Parks within urban areas; Asuinalue = Residential areas; Päiväkoti = Day care centre or school yard. 
Solid line = threshold value 0.1 mg kg-1.

Kuva 56. PAH-yhdisteiden summapitoisuudet pintamaassa (0–25 cm) Pirkanmaan taajamissa (puistot, asuinalueet ja päiväkodit/
koulut), logaritminen pitoisuusasteikko. PAH-yhdisteiden summapitoisuuden kynnysarvo on 20 mg/kg.
Fig. 56. Total concentration of PAH compounds in topsoil (0-25 cm) of the Pirkanmaa urban areas. Puistot = Parks within urban 
areas; Asuinalue = Residential areas; Päiväkoti = Day care centre or school yard. Logarithmic scale for concentrations. 
Threshold value 20 mg kg-1.
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Kuva 57. Bentso(a)pyreenipitoisuudet pintamaassa (0–25 cm) Pirkanmaan taajamissa (puistot, asuinalueet ja päiväkodit/koulut), 
logaritminen pitoisuusasteikko. 40 näytepisteestä kymmenessä oli pitoisuus suurempi tai yhtä suuri kuin määritysraja 0,01 mg/kg. 
Bentso(a)pyreenin kynnysarvo, 0,2 mg/kg, on merkitty mustalla poikkiviivalla.
Fig. 57. Concentrations of benzo(a)pyrene in topsoil (0-25 cm) of the Pirkanmaa urban areas. Puistot = Parks within urban areas; 
Asuinalue = Residential areas; Päiväkoti = Day care centre or school yard. Logarithmic scale for concentrations. Solid line = 
Threshold value 0.2 mg kg-1. At ten out of a total of 40 sample points the benzo(a)pyrene concentrations were above or equal to the 
detection limit.

Kuva 58. Antraseenin, bentso(a)antraseenin, bentso(k)fluoranteenin, fenantreenin, fluoranteenin ja naftaleenin pitoisuudet pinta-
maassa (0–25 cm) Pirkanmaan taajamissa, logaritminen pitoisuusasteikko. yhdisteiden kynnysarvo, 1 mg/kg, on merkitty mustalla 
poikkiviivalla.
Fig. 58. Concentrations of anthracene, benzo(a)pyrene, benzo(k)fluoranthene, fluoranthene and naphthalene in topsoil (0-25 cm) of 
the Pirkanmaa urban areas. Logarithmic scale for concentrations. Solid line = Threshold value 1 mg kg-1.
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Taulukko 31. Pintamaan alkuaineiden mediaanipitoisuudet maankäyttötavoittain Pirkanmaalla (< 2 mm:n raekoko, kuningasvesiliuotus).
Table 31. Median values for topsoil samples (0 – 25 cm) classified according to land use in Pirkanmaa. Aqua regia extraction from 
<2 mm size fraction. Alkuaine tai ominaisuus = element or property, metsämaat = forest soils, peltomaat = arable soils, taajamat 
(puistot, asuinalueet, päiväkodit/koulut) = urban areas (parks, residential areas, day care centres/schools), näytemäärä = number 
of samples. Commas are used instead of decimal points.

6.8. Maankäyttö ja maaperän alkuainepitoisuudet

Taulukossa 31 on verrattu Pirkanmaan maaperän 
alkuaineiden mediaanipitoisuuksia maankäyttöluokit-
tain. Metsämaan pintamaanäytteet on otettu humus-
kerroksen alta, mineraalisen pintamaan ylimmästä 25 
cm:n kerroksesta. Pelloilla ei muodostu humusta, kos-
ka maa muokataan. Taajamien maaperässä ei yleensä 
ole humuskerrosta, mutta osa näytteistä on otettu 
puistoista ja pihoilta nurmen alta mineraalimaasta.

useiden hivenalkuaineiden mediaanipitoisuudet 
ovat suuremmat peltomailla kuin metsässä. Pelto-
maista suurempi osa on hienorakeisia maalajeja (savi, 
siltti) kuin metsämaanäytteet. Hienorakeiset maalajit 
sisältävät enemmän kiille- ja savimineraaleja kuin 
metsämaiden moreeni tai hiekka. Esimerkiksi fos-

forin, kuparin ja kalsiumin pitoisuuksiin on voinut 
vaikuttaa myös lannoitteiden ja maanparannusainei-
den käyttö. Tämän tutkimuksen näytteitä ei ole yleen-
sä kerätty edustamaan varsinaista maatalousmaata, 
mutta ne on otettu niin läheltä peltoja, että ihmisen 
toiminta on voinut vaikuttaa mitattuihin pitoisuuksiin.

Humuskerroksen puuttuminen ja pintamaan suuri 
orgaanisen aineksen (hiili) määrä selittävät osaltaan 
mahdollisesti ilmaperäisestä laskeumasta peräisin 
olevan lyijyn ja elohopean määrää peltomaiden pin-
tamaassa. Antimonin, elohopean, lyijyn ja tinan me-
diaanipitoisuudet olivat suurimmat taajamien maape-
ränäytteissä. Taajamissa ihmistoiminnan aiheuttama 
kuormitus on suurempaa kuin metsä- ja peltomailla.

Alkuaine tai ominaisuus Metsämaat

Med.
mg/kg

Peltomaat

Med.
mg/kg

Taajamat (puistot, asuinalueet, 
päiväkodit/koulut)

Med.
mg/kg

Näytemäärä 180 40 40
Alumiini (Al) 16 400 25 350 16 500
Antimoni (Sb) 0,13 0,26 0,37
Arseeni (As) 5,5 7,7 9,3
Barium (Ba) 56,6 167 123
Beryllium (Be) 0,56 1,1 0,83
Boori (B) <5,0 5,7 6,5
Elohopea (Hg) 0,023 0,040 0,047
Fosfori (P) 556 796 807
Hopea (Ag) 0,09 0,12 0,14
Kadmium (Cd) 0,08 0,26 0,23
Kalium (K) 1 275 5 115 4 155
Kalsium (Ca) 1 255 4 710 3 990
Koboltti (Co) 8,2 23,5 13,8
Kromi (Cr) 29,9 69,5 46,2
Kupari (Cu) 12,7 29,8 30,3
Lyijy (Pb) 7,3 16,5 19,1
Magnesium (Mg) 5 305 10 150 7 645
Mangaani (Mn) 238 830 568
Molybdeeni (Mo) 0,83 1,5 1,4
Natrium (Na) 83,9 257 166
Nikkeli (Ni) 16,0 32,7 22,6
Rauta (Fe) 23 050 40 400 28 450
Rikki (S) 139 257 260
Rubidium (Rb) 27,5 76,9 61,9
Seleeni (Se) <1,0 <1,0 0,42
Sinkki (Zn) 69,9 114 98,6
Strontium (Sr) 9,0 35,2 25,2
Tallium (Tl) 0,18 0,49 0,32
Tina (Sn) 0,76 1,6 1,9
Titaani (Ti) 1 320 2 215 1 535
Torium (Th) 5,4 8,5 7,5
Uraani (U) 1,5 4,5 3,0
Vanadiini (V) 44,9 79,8 55,7
Vismutti (Bi) 0,16 0,26 0,23
Hiili (C), % 1,5 2,5 2,3
pH 4,40 5,04 5,04
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6.9. Suurimmat suositellut taustapitoisuudet

Metallien ja puolimetallien suurimmat suositellut 
taustapitoisuudet (SSTP) laskettiin koko Pirkanmaan 
eri maalajeille samalla kaavalla, jota käytettiin taa-
jamien sisältä otetuille näytteille (kaava [1], luku 4). 
Metallin tai puolimetallin SSTP-arvo on suurin pin-
tamaan pitoisuus, jota voidaan käytettävissä olevan 
taustapitoisuuskartoituksen perusteella pitää tausta-
pitoisuutena koko Pirkanmaalla tai tietyn arseeni- tai 
metalliprovinssin alueella. Vielä suurempi metalli- tai 
puolimetallipitoisuus voi olla paikallisesti oikea 
taustapitoisuus, esimerkiksi mustaliusketta sisältävän 
harjumateriaalin nikkeli- tai arseenipitoisuus voi olla 
luonnostaan vielä suurempi kuin eteläiselle Pirkan-
maalle laskettu SSTP-arvo. useimmissa tapauksissa 
SSTP-arvo on kuitenkin käyttökelpoinen vertailuluku 
maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen 
arvioinnissa. Samaa tunnuslukua käytetään valta-
kunnallisessa taustapitoisuusrekisterissä (www.gtk.
fi/tapir). Muille PIMA-asetuksessa (VnA 214/2007) 
luetelluille metalleille ja puolimetalleille laskettiin 
SSTP-arvot maalajeittain ja provinsseittain. 

Arseenin kynnysarvo on asetuksessa 5 mg/kg, 
mikä on tavanomainen pitoisuus hiekka- ja moreeni-
mailla arseeniprovinssien ulkopuolella. Asetuksen 
kynnysarvoa voidaan perustellusti käyttää Pirkan-
maan pohjoisosassa hiekka- ja moreenimailla. Savien 
arseenin taustapitoisuudet voivat olla kynnysarvoa 
suuremmat myös arseeniprovinssien ulkopuolella. 
GTK:n ylläpitämän valtakunnallisen taustapitoisuus-
rekisterin mukaan saville suositellaan arseenin taus-
tapitoisuusarvoksi 8,7 mg/kg. Tässä tutkimuksessa ei 
otettu riittävän monta savinäytettä arseeniprovinssien 
ulkopuolelta, joten pohjoiselle Pirkanmaalle ei ole 
laskettu alueellista suositeltua taustapitoisuusarvoa, 
ja taulukossa 32 on esitetty taustapitoisuusrekisterin 
aineistosta laskettu SSTP-arvo.

Kaikkein suurimmat arseenipitoisuudet havaittiin 
Etelä-Pirkanmaan arseeniprovinssin alueelta (kuva 
59). Suurin suositeltu taustapitoisuusarvo on tämän 
tutkimuksen pintamaasta kerättyjen näytteiden perus-
teella hiekkamaille 29 mg/kg. Pohjamaasta kerättyjen 
näytteiden perusteella laskettu suositeltu taustapitoi-
suusarvo on 33 mg/kg. Moreenille vastaavat luvut 
ovat 26 mg/kg pintamaalle ja 25 mg/kg pohjamaalle. 
Savimaille lasketut suurimmat suositellut taustapitoi-
suudet ovat 15 mg/kg pintamaanäytteiden perusteella 
ja 16 mg/kg pohjamaanäytteiden perusteella.

Osa näytteistä sijoittui laajan Etelä-Suomen arsee-
niprovinssin alueelle. Arseenipitoisuudet ovat koko 
eteläisessä Suomessa usein korkeampia kuin val-
tioneuvoston asetuksen kynnysarvo 5 mg/kg, mutta 
selvästi matalampia kuin Etelä-Pirkanmaan–Hämeen 
arseeniprovinssin alueella. Etelä-Suomen arseenipro-

vinssin alueelle sijoittuneista näytteistä (kuva 59) 
lasketut suositellut taustapitoisuusarvot (taulukko 
32) olivat seuraavat: hiekka, pintamaa 5,8 mg/kg, 
hiekka, pohjamaa 7,6 mg/kg, moreeni pintamaa 18 
mg/kg, moreeni, pohjamaa 14 mg/kg, savi, pintamaa 
7,4 mg/kg ja savi, pohjamaa 12 mg/kg.

Taulukko 32. Arseenin kynnysarvo valtioneuvoston PIMA-
asetuksessa (VnA 214/2007) ja Pirkanmaan taajamien ja luon-
nonmaiden suurimmat suositellut taustapitoisuudet (SSTP) 
arseenille.
Table 32. The threshold value for arsenic in the Government Decree 
on the Assessment of Soil Contamination and Remediation Needs 
(VnA 214/2007) and the upper recommended limits of background 
variation (SSTP) for arsenic in urban areas and natural soils in 
Pirkanmaa. Commas are used instead of decimal points.

 

As
SSTP
mg/kg

Taajamat 19

EteläSuomen Asprovinssin alue
Hiekka, pinta 5,8
Hiekka, pohja 7,6
Moreeni, pinta 18
Moreeni, pohja 14
Savi, pinta 7,4
Savi, pohja 12

EteläPirkanmaan Asprovinssin alue
Hiekka, pinta 29
Hiekka, pohja 33
Moreeni, pinta 26
Moreeni, pohja 25
Savi, pinta 15
Savi, pohja 16
Humus 6,0

Muu Pirkanmaa
Hiekka
Moreeni
Savi 8,7

Kynnysarvo 5
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Kuva 59. Arseenipitoisuudet Pirkanmaan pintamaassa. Pohjakartta © Maanmittauslaitos, lupanro MML/VIR/TIPA/217/10. Arseenipro-
vinssi 1 = Etelä-Suomen arseeniprovinssi, Arseeniprovinssi 4 = Etelä-Pirkanmaan arseeniprovinssi. Kartan laatinut: Samrit Luoma.
Fig. 59. Distribution of arsenic concentrations in topsoils in the Pirkanmaa region. Savi =Clay; Moreeni = Till; Hiekka = Sand. 
Arseeniprovinssi 1 = Southern Finland arsenic province; Arseeniprovinssi 4 = Southern Pirkanmaa arsenic province. Basemap © 
National Land Survey of Finland, licence no. MML/VIR/TIPA/217/10. Map composition: Samrit Luoma.
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Kuva 60. Kobolttipitoisuudet Pirkanmaan pintamaassa. Pohjakartta © Maanmittauslaitos, lupanro MML/VIR/TIPA/217/10. Metalli-
provinssi 1 = Pirkanmaan metalliprovinssi. Kartan laatinut: Samrit Luoma.
Fig. 60. Distribution of cobalt concentrations in topsoils in the Pirkanma region. Savi =Clay; Moreeni = Till; Hiekka = Sand. Metal-
liprovinssi 1 = Southern Finland metal province. Basemap © National Land Survey of Finland, licence no. MML/VIR/TIPA/217/10. 
Map composition: Samrit Luoma.
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Taulukko 33. Koboltin (Co), kromin (Cr), nikkelin (Ni), lyijyn (Pb), vanadiinin (V) ja sinkin (Zn) kynnysarvot PIMA-asetuksessa 
(Vna 214/2007) ja Pirkanmaan taajamien ja luonnonmaiden suurimmat suositellut taustapitoisuudet (SSTP) kyseisille aineille, mikäli 
taustapitoisuus on suurempi kuin kynnysarvo.
Table 33. The threshold values for cobalt, chromium, nickel, lead, vanadium and zinc in the Government Decree on the Assessment of 
Soil Contamination and Remediation Needs (VnA 214/2007) and the upper recommended limits of background variation (SSTP) for 
these elements in urban areas and natural soils in Pirkanmaa, if this SSTP value is higher than the threshold value.

Taulukkoon 33 on koottu muiden alkuaineiden 
suurimmat suositellut taustapitoisuudet, jotka ylittä-
vät Pirkanmaalla PIMA-asetuksen (VnA 214/2007) 
kynnysarvon. ylityksiä havaittiin lähinnä taajamissa 
ja Etelä-Suomen metalliprovinssin alueella (kuva 
60). Savien pohjamaanäytteissä voi olla korkeita 
metallipitoisuuksia muuallakin Pirkanmaalla. Vaikka 
taulukon 33 mukaan kynnysarvon ylittäviä metalli-
pitoisuuksia havaittiin vain pohjamaanäytteissä, pin-
tamaiden metallipitoisuudet ovat usein tavanomais-
ta korkeampia samoilla alueilla. Lyijyn kohonneet 
pitoisuudet taajamien pintamaassa lienevät osittain 
ihmistoiminnan aiheuttamaa hajakuormitusta, ja kor-
keat lyijypitoisuudet eivät välttämättä ulotu syvälle 
pohjamaahan. 

Koboltin pitoisuudet ovat Pirkanmaan taajamissa 
ja Etelä-Suomen metalliprovinssin alueen luonnon-
mailla usein suuremmat kuin PIMA-asetuksen (VnA 
214/2007) kynnysarvo 20 mg/kg kaikissa maalajeissa. 
Kromin taustapitoisuus ylitti PIMA-asetuksen (VnA 
214/2007) kynnysarvon Etelä-Suomen metallipro-

vinssin moreeni- ja savimailta kerätyissä pohjamaa-
näytteissä. Nikkelin taustapitoisuus oli kynnysarvoa 
suurempi savikoilla ja hiekkamailla Etelä-Suomen 
metalliprovinssin alueella. Vanadiinin taustapitoi-
suudet olivat kynnysarvoa suuremmat Etelä-Suomen 
metalliprovinssin moreeni- ja savinäytteissä. 

Sinkin suurin suositeltu taustapitoisuus on Pir-
kanmaan taajamissa 208 mg/kg, mikä on hieman 
yli PIMA-asetuksen (VnA 214/2007) kynnysarvon 
200 mg/kg. Luonnonmailla sinkin taustapitoisuus 
on kynnysarvoa suurempi vain hiekkamaiden 0–25 
cm:n pintamaanäytteissä; suurin suositeltu tausta-
pitoisuusarvo on 236 mg/kg hiekkojen pintamaal-
le. Hiekkamailta kerättyjen pohjamaanäytteiden 
sinkkipitoisuudet ovat selvästi pienemmät kuin 
pintamaanäytteiden sinkkipitoisuudet. Pohjamaassa 
Etelä-Suomen metalliprovinssin alueella suurin sink-
kipitoisuus oli 160 mg/kg. Pirkanmaan taajamien 
pintamaan ja eteläisen Pirkanmaan hiekkamaiden 
pintamaan kohonneet sinkkipitoisuudet saattavat 
liittyä hajakuormitukseen.

 

Co
SSTP
mg/kg

Cr
SSTP
mg/kg

Ni
SSTP
mg/kg

Pb
SSTP
mg/kg

V
SSTP
mg/kg

Zn
SSTP
mg/kg

Taajamat 29 77 208

EteläSuomen metalliprovinssi
Hiekka, pinta 236
Hiekka, pohja 21 59
Moreeni, pinta 26
Moreeni, pohja 102 108
Savi, pinta 39 54 124
Savi, pohja 36 108 62 129
Humus 66 217

Muu Pirkanmaa
Hiekka, pinta
Hiekka, pohja
Moreeni, pinta
Moreeni, pohja
Savi, pinta
Savi, pohja 29 116 53 128
Humus 66

Kynnysarvo 20 100 50 60 100 200
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6.10. Pirkanmaa Euroopan geokemiallisilla kartoilla

7. JOHTOPÄÄTÖKSET

Euroopan laajuisen EuroGeoSurveys-FOREGSin 
geokemiallisessa kartoituksessa (Salminen ym. 2005) 
on käytetty samoja mineraalimaan näytteenottosy-
vyyksiä (0–25 cm ja muuttumaton pohjamaa) kuin 
Pirkanmaan tutkimuksessa. Euroopan geokemial-
liseen kartoitukseen on valittu ne maalajit, jotka 
parhaiten edustavat alla olevaa kallioperää. Suomessa 
näytteet on otettu moreenista. Euroopan geokemi-
allisissa kartoissa suurin osa alkuainepitoisuuksis-
ta on määritetty todellisina kokonaispitoisuuksina, 
mutta muutaman alkuaineen osalta on tehty myös 
kuningasvesiliuotukseen perustuvat määritykset, 
joita voidaan verrata Pirkanmaan tuloksiin. Euroopan 
geokemiallisia karttoja voi tarkastella myös julkaisun 
verkkoversiossa (www.gtk.fi/publ/foregsatlas).

Koko koillisen Euroopan maaperä on yleisesti 
pienten arseenipitoisuuksien aluetta. Pirkanmaan 
maaperän korkeiden pitoisuuksien alue ei erotu Eu-
roopan geokemiallisessa kartassa, koska näytepis-
teverkko on niin harva, että Pirkanmaalle osuu vain 
muutama näytepiste. Koko Euroopan pintamaan 
kuningasvesiliukoisen (raekoko < 2 mm) arseenipi-
toisuuden mediaani on 6 mg/kg ja suurin pitoisuus 
on 220 mg/kg. Arseeniprovinssien ulkopuolella Pir-
kanmaan pintamaassa moreenimailla on keskimäärin 
3,9 mg/kg arseenia (taulukko 9). Etelä-Suomen arsee-
niprovinssin moreeninaiden maaperässäkin mediaa-
nipitoisuus 4,2 mg/kg (taulukko 9) on pienempi kuin 
Euroopan pintamaan mediaanipitoisuus. Sen sijaan 
Etelä-Pirkanmaan arseeniprovinssin moreenin me-
diaanipitoisuus 7,4 mg/kg (taulukko 9) on Euroopan 
maaperän mediaanipitoisuutta suurempi.

Kobolttipitoisuudet Pirkanmaan maaperässä ovat 
metalliprovinssin ulkopuolella tavanomaista euroop-
palaista pitoisuustasoa: koko Euroopan pintamaan 
mediaanipitoisuus on 7,0 mg/kg, Pirkanmaalla me-
talliprovinssin ulkopuolella moreenimailla mediaa-
nipitoisuus on 7,4 mg/kg (taulukko 10). Pirkanmaan 
metalliprovinssin maaperän kobolttipitoisuudet ovat 

Maaperän kemiallisessa koostumuksessa on luon-
taisesti suuria alueellisia vaihteluita. Suomi on rajattu 
GTK:n valtakunnallisten geokemiallisten kartoitusten 
(Koljonen 1992, Salminen 1995) sekä tarkempien 
alueellisten geokemiallisten tutkimustulosten perus-
teella geokemiallisiin provinsseihin. Rajauksen tar-
koituksena on auttaa paikantamaan ne alueet, joissa 
alkuaineiden taustapitoisuudet ovat suuremmat kuin 
ympäröivillä tausta-alueilla ja joissa PIMA-asetuksen 
(VnA 214/2007) kynnysarvojen ylitykset ovat toden-
näköisempiä kuin muualla Suomessa. PIMA-asetus 

suurempia kuin Euroopan pintamaan tavanomai-
set kobolttipitoisuudet. Myös EuroGeoSurveys-
FOREGSin geokemiallisissa kartoissa Pirkanmaa 
erottuu anomalisena Euroopan kartalla.

Koboltin tapaan Pirkanmaan maaperän kromipi-
toisuudet ovat metalliprovinssin ulkopuolella samaa 
suuruusluokkaa kuin Euroopan pintamaan keskipitoi-
suudet. Pirkanmaan metalliprovinssin moreenimai-
den kromipitoisuuksien mediaani 44,3 mg/kg (tau-
lukko 10) on kaksinkertainen Euroopan pintamaan 
mediaanipitoisuuteen 22,0 mg/kg verrattuna.

Pirkanmaan maaperän kuparipitoisuudet ovat 
metalliprovinssin ulkopuolella pienempiä kuin Eu-
roopan luonnontilaisissa pintamaissa keskimäärin. 
Pirkanmaan metalliprovinssin kuparipitoisuuden 
mediaani moreenimaassa 16,2 mg/kg (taulukko 10) 
on suurempi kuin Euroopan pintamaiden mediaa-
nipitoisuus 12,0 mg/kg. Kuparin tavoin maaperän 
nikkelipitoisuudet ovat Pirkanmaan metalliprovinssin 
ulkopuolella pienempiä kuin Euroopassa keskimää-
rin, mutta Pirkanmaan metalliprovinssin moreeni-
näytteiden nikkelipitoisuuden mediaani 20 mg/kg 
(taulukko 10) on suurempi kuin Euroopan pintamaan 
keskimääräinen nikkelipitoisuus 14 mg/kg.

Vanadiinin pitoisuus maaperässä on Pirkanmaalla 
metalliprovinssin ulkopuolella samaa suuruusluokkaa 
kuin Euroopan pintamaassa keskimäärin. Pirkanmaan 
metalliprovinssin moreenimaanäytteiden vanadiini-
pitoisuuden mediaani 56,7 mg/kg (taulukko 10) on 
selvästi suurempi kuin Euroopan pintamaiden vana-
diinipitoisuus 33 mg/kg.

Maaperän sinkkipitoisuus on Pirkanmaan metalli-
provinssin alueella suurempi kuin muualla Euroopas-
sa. Pirkanmaan metalliprovinssin moreeninäytteiden 
mediaani on 101 mg/kg (taulukko 10), mikä on 
huomattavasti suurempi kuin Euroopan maaperän 
mediaani 48 mg/kg. Pirkanmaan metalliprovinssin 
ulkopuolella maaperän sinkkipitoisuudet ovat suu-
ruudeltaan eurooppalaista keskitasoa.

määrittelee yli 50:n mahdollisesti haitallisen aineen 
kynnysarvot, joiden ylittyessä pilaantuneeksi epäillyl-
lä alueella on aloitettava maaperän pilaantuneisuuden 
arviointi. Niillä alueilla, joilla taustapitoisuus on suu-
rempi kuin asetuksen kynnysarvo, arviointikriteerinä 
pidetään kuitenkin taustapitoisuutta.

Pirkanmaan eteläosien maaperässä monien al-
kuaineiden taustapitoisuudet ovat suurempia kuin 
muualla Suomessa. Erityisesti arseenipitoisuudet 
ovat tavanomaista suurempia kaikissa maalajeissa. 
Kaikkein suurimmat arseenipitoisuudet havaittiin 
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Etelä-Pirkanmaan arseeniprovinssin alueen hiekka- ja 
moreeninäytteissä (kuva 59). Myös Etelä-Suomen ar-
seeniprovinssin alueella sekä Pirkanmaan taajamissa 
arseenin taustapitoisuudet ovat kaikissa mineraali-
sissa maalajeissa suuremmat kuin PIMA-asetuksen 
(VnA 214/2007) kynnysarvo. Suositellut suurimmat 
taustapitoisuusarvot arseenille on esitetty taulukos-
sa 32. Asetuksen arseenipitoisuuden kynnysarvoa 
5 mg/kg voidaan perustellusti käyttää Pirkanmaan 
pohjoisosassa hiekka- ja moreenimailla. Savissa 
arseenin taustapitoisuudet voivat olla kynnysarvoa 
suuremmat myös arseeniprovinssien ulkopuolella. 
Pohjoiselle Pirkanmaalle suositellaan arseenille sa-
vimaiden taustapitoisuusarvoksi valtakunnalliseen 
tietoon perustuvaa arvoa 8,7 mg/kg. 

Arseenin lisäksi useiden muidenkin alkuainei-
den taustapitoisuudet ovat eteläisellä Pirkanmaalla 
suuremmat kuin PIMA-asetuksen (VnA 214/2007) 
kynnysarvot. Taulukkoon 33 on koottu muiden al-
kuaineiden suurimmat suositellut taustapitoisuudet, 
jotka ylittävät Pirkanmaalla PIMA-asetuksen (VnA 
214/2007) kynnysarvot. ylityksiä havaittiin lähinnä 
taajamissa ja Etelä-Suomen metalliprovinssin alu-
eella (kuva 60). Savien pohjamaanäytteissä voi olla 
suuria metallipitoisuuksia muuallakin Pirkanmaalla. 
Taulukon 31 mukaan kynnysarvon ylittäviä metal-
lipitoisuuksia havaittiin vain pohjamaanäytteissä, 
mutta pintamaiden metallipitoisuudet ovat usein 
tavanomaista suurempia samoilla alueilla. 

Maaperän pilaantuneisuuden arvioinnissa Pir-
kanmaalla pitää ottaa huomioon arseenin ja usei-
den metallien taustapitoisuudet. Arseenipitoisuudet 
poikkeavat eniten PIMA-asetuksen kynnysarvosta. 
Tavanomaista suurempia metalli- ja arseenipitoisuuk-
sia on sekä luonnonmailla että taajamien täyttömailla. 
useimmiten tavanomaista suuremmat metalli- ja ar-
seenipitoisuudet johtuvat alueen geologiasta. Lyijyn 
ja sinkin kohonneisiin pitoisuuksiin vaikuttanee myös 
hajakuormitus.

Maa-vesi-jakautumiskerroin (Kd
) kuvaa haitta-

aineen pidättymis- ja liukoisuuskäyttäytymistä maa-
perässä. Alkuainekohtaisten K

d
-arvojen perusteel-

la voidaan laskea alkuaineille maaperässä sallitut 
enimmäispitoisuudet, joiden ei oleteta aiheuttavan 
pohjaveden pilaantumisriskiä (SVP

pv
-viitearvot). 

Pirkanmaalla näytekohtaisesti lasketut sallitut enim-
mäispitoisuudet maaperässä vaihtelivat suuresti eri 
näytteiden ja alkuaineiden välillä. K

d
-arvot tulisi mää-

rittää näyte- tai kohdekohtaisesti silloin, kun tehdään 
pilaantuneen maaperän riskinarviota pohjavesialu-
eella. Kirjallisuudessa esitetyt K

d
-arvot saattavat olla 

suurempia kuin kohdekohtaisesti määritetyt (taulukko 
22). Näin ollen myös näytekohtaisesti määritetyt 
SVP

pv
-viitearvot ovat tällaisilla alueilla kirjallisuu-

dessa esitettyjä SVP
pv

-viitearvoja pienemmät. Pirkan-
maan tutkimuksessa näytekohtaiset SVP

pv
-viitearvot 

olivat lähes kaikissa tutkimuspisteissä yli PIMA-
asetuksen (VnA 214/2007) ylemmän ohjearvon, 
eli asetuksen viitearvot antavat hyvän lähtökohdan 
ensimmäisen vaiheen riskitarkasteluun.

Maaperän suuret luontaiset alkuainepitoisuudet, 
erityisesti arseenipitoisuudet, mutta myös koboltti-, 
kromi-, nikkeli-, lyijy-, vanadiini- ja sinkkipitoi-
suudet, ovat Pirkanmaalla alueellinen, geologinen 
erityspiirre, joka tulisi ottaa huomioon maankäytössä 
ja maankäytön suunnittelussa. Geokemiallinen kar-
toitus ja tutkimus ovat tuoneet uutta alueellista tietoa 
Pirkanmaan maaperästä ja sen kemiallisesta koos-
tumuksesta.  Tutkimustuloksia voidaan hyödyntää 
ympäristön perustilaselvityksissä ja lupaprosesseissa 
sekä riskinhallintatoimenpiteiden arvioinnissa mm. 
kaavoituksen, rakentamisen, vesihuollon, maa- ja ki-
viainestuotannon tai maamassojen käsittelyn tukena. 

Maankäyttö on monimuotoista. Maa-aluetta voi-
daan käyttää suoraan maapohjana mm. peltovilje-
lyssä ja rakentamisessa tai alueelta voidaan kaivaa 
maa-aineksia ja kuljettaa ne muualla käytettäväksi. 
Peltoviljelyyn tai puutarhanpitoon perustuva ruo-
katuotanto on täysin riippuvainen maaperästä. Eri 
maalajien sopivuutta viljelyyn on jo pitkään tutkittu, 
ja viime vuosina myös peltomaan geokemiallinen 
koostumus ja sen vaikutus viljelykasveihin on ollut 
tutkimuksen kohteena (esim. Mäkelä-Kurtto ym. 
2006). Poikkeavan korkeiden luontaisten haitta-
ainepitoisuuksien vaikutuksia maa- ja kiviainestuo-
tannossa, kaivamisessa, louhimisessa, murskaami-
sessa ja maarakentamisessa sekä eri haitta-aineiden 
liukenemista ja pidättymistä kaivuutilanteessa on 
toistaiseksi tutkittu vähän. Esimerkiksi kaivaminen 
ja maansiirto korkeiden arseenipitoisuuksien alueilla 
luovat uudenlaisia tutkimus- ja selvitystarpeita, jotta 
mahdolliset riskit voidaan tunnistaa ja hallita. Kes-
tävän yhdyskuntarakentamisen periaatteiden mukai-
sesti maaperän kemiallinen koostumus, ja erityisesti 
jonkin tai joidenkin alkuaineiden poikkeavan suuret 
taustapitoisuudet, tulisi ottaa huomioon maa- ja ki-
viainestuotannossa, rakentamisessa ja maamassojen 
käsittelyssä. Jääkauden aikana syntynyt maaperämme 
on yli 10 000 vuodessa saavuttanut geokemiallisen 
tasapainotilan, joka myös tiettyjen haitta-aineiden 
osalta pysyy vakaana. Maata kaivettaessa ja kasat-
taessa sen luontainen kerrosjärjestys muuttuu ja 
muodostuu uusi geokemiallinen tilanne, jossa monet 
haitalliset alkuaineet, kuten arseeni, voivat muuttua 
hapellisissa olosuhteissa helppoliukoisempaan muo-
toon ja lähteä liikkeelle esim. pintavaluntana. Ajan 
kuluessa alkaa muodostua uusi tasapainotila, mutta 
sen saavuttaminen voi monien haitta-aineiden osalta 
viedä pitkän ajan. 

Erilaisissa viranomaisten lupaprosesseissa, kuten 
maa-ainesten ottolupia ja ympäristölupia haettaessa 
ja myönnettäessä, tulisi tunnistaa myös alueen geo-
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logiasta aiheutuvat mahdolliset riskit. Esimerkiksi 
sellaisilla alueilla, joilla on luontaisesti suuria pitoi-
suuksia arseenia tai muita mahdollisesti haitallisia 
alkuaineita, maa-ainesten otto, käyttö ja käyttö-
kohteet sekä varastointi saattavat vaatia erityisiä 
toimenpiteitä, jotta mahdolliset haitat ympäristölle 
ja ihmisten terveydelle voidaan ajoissa tunnistaa 
ja minimoida. Maa-ainekset, joissa on luontaisesti 
korkeita pitoisuuksia arseenia tai muita mahdollisesti 
haitallisia alkuaineita, eivät välttämättä aiheuta riskiä 
esimerkiksi tienpohjamateriaalina, mutta niiden käyt-
tö lasten leikkipuistoissa tai tärkeillä pohjavesialueilla 
saattavat vaatia tuekseen tarkempaa riskinarviota. 
Suomessa ei toistaiseksi ole säädetty taustapitoisuu-

det huomioivia kriteereitä maa-ainesten käyttötarkoi-
tuksille tai -kohteille. 

Geokemialliset riskialueet tulisi huomioida myös 
yksittäisten ihmisten ja muiden paikallisten toimi-
joiden toiminnassa. Esimerkiksi vesihuolto tulee 
suunnitella ja toteuttaa tällaisilla alueilla erityisen 
huolellisesti, koska haitta-aineiden pitoisuudet voivat 
olla suuria myös pohjavedessä, etenkin porakaivo-
vesissä. Geokemiallisten riskialueiden asukkaita ja 
muita toimijoita tulisi informoida alueen maa- ja 
kallioperän erityispiirteistä ja opastaa sellaisiin toi-
mintatapoihin, joilla suurista taustapitoisuuksista 
mahdollisesti aiheutuvat riskit voidaan välttää.

8. SUMMAry

Geochemical baselines in the Pirkanmaa region

The Geological Survey of Finland (GTK) 
determined geochemical baselines in the Pirkanmaa 
region using topsoil, subsoil and humus samples. 
This report summarizes the results of geochemical 
mapping projects carried out by GTK in Pirkanmaa. 
Several projects have collected geochemical data 
from the Pirkanmaa region, including regional 
geochemical mapping of till, exploration projects, 
and the RAMAS and TAATA projects (Table 1). A 
new soil geochemical baseline mapping project in 
Pirkanmaa took topsoil, subsoil and humus samples 
from 240 localities in Pirkanmaa during 2006 – 
2008. The aim of this study was to provide the 
regional environmental authorities with information 
on the geological and diffuse anthropogenic baseline 
of various elements. In addition, GTK developed 
methods for determining the soil – soil solution 
coefficients (Kd

 values). Concentrations of elements 
in different soil size fractions and in different soil 
layers were also studied in Pirkanmaa. 

The Pirkanmaa region covers an area of 14 469 km2 
and has a population of 481 000. The biggest city is 
Tampere (Fig. 1). The typical landscape of Southern 
Pirkanmaa is illustrated in Figure 2. The Proterozoic 
bedrock can be divided into three major units: the 
Central Finland Granitoid Complex, Tampere Belt and 
Pirkanmaa belt (Fig. 3). The Quaternary geological 
map of the region is presented in Figure 4. 

GTK has carried out two nationwide soil 
geochemical mapping programmes using the most 
common soil parent material, glacial till, as the 
sampling medium: geochemical mapping of till on 
a reconnaissance scale (Fig. 5) and geochemical 
mapping of till on a regional scale (Fig. 6). Southern 
Pirkanmaa appears as an anomaly area in both the 
arsenic map in Figure 5 and in the zinc map in 

Figure 6. Gold exploration has yielded additional 
information on the distribution of pathfinder elements 
such as arsenic (Figs 7 - 9). 

The Risk Assessment and Risk Management 
Procedure for Arsenic in the Tampere Region 
(RAMAS) project, partly funded by the Eu Life 
Environment programme, collected extensive 
information on the distribution of arsenic in the 
Pirkanmaa region. Figure 10 illustrates the distribution 
of arsenic in the fine fraction (<0.06 mm) of till in 
Pirkanmaa. Figure 11 compares the distribution 
of As in topsoil and subsoil samples. Figure 12 
presents mean semi-total arsenic concentrations 
and bioaccessible arsenic concentrations at various 
sampling depths in soil profiles.

GTK and the Finnish Environment Institute have 
collected data on the baseline concentrations of 
potentially harmful elements and species such as 
arsenic, heavy metals, PAH and PCB compounds in the 
national baseline database. In most cases the analysis 
of mineral soil samples and humus samples has been 
based on aqua regia extraction and concentrated nitric 
acid extraction, respectively. Other parameters such 
as pH have often also been determined. This report 
summarizes the statistical parameters applicable for 
environmental research and land use planning based 
on the selected datasets. Statistical parameters were 
calculated for the geochemical provinces presented in 
Figure 13. The statistical parameters for arsenic and 
the upper recommended limit of background variation 
in relation to the geochemical arsenic provinces and 
soil parent materials are summarized in Table 2. 
Similar statistics for other elements are presented in 
Tables 3 and 4.

During 2006 – 2008, GTK collected new samples 
from natural soils (forests, arable soils) around the 
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urban areas of the Pirkanmaa region (Fig. 14). The 
total number of sampling sites was 359. Samples were 
taken from the most common minerogenic soil parent 
materials: clay, till and sand. Figure 15 illustrates 
the humus sampling. Top and sub soil samples were 
taken from pits such as the one shown in Figure 16. 
The soil – soil solution coefficients (K

d
 values) were 

determined from samples presented in Figure 17. 
One sampling site is illustrated in Figure 18. Sample 
points in the RAMAS project are presented in Table 5 
and Figure 19. Examples of sampling in the RAMAS 
project are provided in Figures 20 and 21.

Most of the analysis was carried out in the chemistry 
laboratory of GTK, or later in the laboratories of 
Labtium Ltd. The detection limits and applied 
analytical methods for minerogenic soil samples are 
presented in Table 6. Organic analysis (PAH, PCB) 
was carried out in the laboratories of the university 
of Jyväskylä (Ambiotica) or Nab Labs Ltd, and the 
detection limits are presented in Table 7. Detection 
limits for humus samples are provided in Table 8. 
Arsenic and cobalt concentrations of Pirkanmaa 
soil samples and duplicate samples are illustrated in 
scatter diagrams (Figs 22 and 23).

The concentrations of several elements are 
higher in Southern Pirkanmaa compared to the 
rest of Finland. Table 9 and Figure 24 show the 
distribution of arsenic within the arsenic provinces 
within topsoils. The distributions of selected metals 
are summarized in relation to the metal provinces in 
Table 10. Figure 25 illustrates the distribution of Co 
in different provinces and in various soil types. The 
regional distribution of certain elements such as Sb, 
B, Hg and P does not follow the boundaries of the 
arsenic or metal provinces indicated in Figure 13. 
Statistics for these elements are calculated for the 
whole Pirkanmaa region in Table 11. Hg is shown 
as an example in Figure 26. Because the baseline 
concentrations of arsenic and several other elements 
were higher than the threshold values given in the 
Decree on the Assessment of Soil Contamination 
and Remediation Needs, the geochemical baselines 
have to be considered in the assessment of soil 
contamination in Pirkanmaa. Elevated concentrations 
were observed both from natural soil and from urban 
man-made soils. 

Concentrations of some trace elements are 
correlated with the concentration of aqua regia 
extractable K deriving from dark micas (Fig. 27). 
Mercury and lead are bound to organic matter in 
topsoils. The sulphur content is also higher in topsoils 
than in subsoil samples. Table 12 summarizes the 
enrichment factors (concentration in topsoil/subsoil). 
The concentrations of many elements are strongly 
correlated with each other in top soils (Table 13).

Statistics for subsoil samples are presented in 

Tables 14 (arsenic), 15 (metals that follow the metal 
province delineation) and 16 (elements that follow 
neither arsenic nor metal province delineation). 
Figure 28 illustrates the distribution of As in different 
provinces and in various soil types. Distribution of 
Ni is shown in Figure 29. Correlations within the 
subsoil samples are summarized in Table 17. Table 
18 presents the correlations between topsoil and 
subsoil samples.

During the RAMAS project, samples were collected 
from various depths of soil profiles. Two analytical 
methods were applied: semi-total concentrations 
using aqua regia extraction and bioaccessible 
concentrations determined by acid ammonium acetate 
leach. Mean concentrations in various soil layers are 
provided in Table 19. One excavator pit is illustrated 
in Figure 30. Figure 31 summarizes the effect of 
sampling depth and the size fraction studied. The 
main findings of the sample depth observations are 
summarized in Table 20.

Soil – soil solution coefficients (Kd
 values) can be 

used to estimate the highest acceptable concentration 
of trace elements in soil that do not pose a risk to 
ground water quality. Statistics for the samples are 
presented in Table 21. K

d
 values are reported in Table 

22. The calculated local soil risk levels were higher 
than the upper guideline values applied for soil risk 
assessment in Finland. Thus, the upper guideline 
values are also applicable for the first phase of risk 
assessment, including groundwater protection, in the 
areas with elevated natural baseline concentrations. 
The relative errors in K

d
 values for different elements 

are shown in Table 23.
The results for the humus samples are summarised 

in Tables 24 and 25. Figure 32 shows that the highest 
As concentrations were measured from humus 
samples taken from the Southern Pirkanmaa arsenic 
province (province number 4). The same result 
can be seen in the map in Figure 33.The highest 
concentrations were recorded from humus samples 
taken from sandy soils in the Southern Pirkanmaa 
arsenic province (Fig. 34). The correlation between 
As and organic carbon is presented in Figure 35. The 
highest Ni concentrations in the humus layer were 
found in the samples taken from the metal province 
(Fig. 36), while the distribution of Pb did not follow 
the metal province delineation. Lead is one of the 
elements that show strong enrichment in the humus 
layer (Table 26). The highest Ni concentrations in 
humus were observed in the sandy soils of the metal 
province area (Figs 38 and 39). Lead concentrations 
do not follow the metal province boundaries (Figs 
40 and 41). Correlations within humus samples are 
provided in Table 27.

Samples were also taken within urban areas. Two 
sampling depths were applied: 0 – 25 cm and 0 – 2 cm 
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(Figs 42 and 43). Statistical results are summarised 
in Tables 28 and 29, and the upper recommended 
limits for background variation are presented in 
Table 30. The distributions of selected elements 
according to land use are illustrated in Figures 44 – 
55. Concentrations of PAH compounds are shown in 
Figures 56 – 58. The median concentrations according 
to land use are summarized in Table 31.

Figure 59 illustrates the distribution of arsenic 
in topsoil. The highest concentrations are found 
in the Southern Pirkanmaa arsenic province area. 

9. KIITOKSET

Raportin tekijät haluvat esittää lämpimät kiitok-
set ennakkotarkastajille toimialapäällikkö Kirsti 
Loukola-Ruskeeniemelle ja erikoistutkija Nils  

The upper recommended limits for background 
variation for each arsenic province are presented 
in Table 32. Cobalt is shown as an example of an 
element that has high concentrations within the metal 
province in Southern Pirkanmaa (Fig. 60). The upper 
recommended limits for background variation for the 
metal province are provided in Table 33.

High natural concentrations of trace elements are 
a special feature of Southern Pirkanmaa, and the 
elevated concentrations should be taken into account 
in land use planning. 
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Joonas Carlssonille tallennustyöstä.
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Tähän tutkimusraporttiin on koottu Geologian tutkimus-
keskuksen tuottama maaperän geokemiallinen tieto Pirkan-
maalta. Maaperän korkeat luontaiset alkuainepitoisuudet ovat 
Pirkanmaalla muusta maasta poikkeava alueellinen, geolo-
ginen erityispiirre, joka tulisi ottaa huomioon maankäytössä 
ja maankäytön suunnittelussa. Arseenin, koboltin, kromin, 
nikkelin, lyijyn ja sinkin taustapitoisuudet ovat eteläisellä 
Pirkanmaalla suuremmat kuin PIMA-asetuksessa (valtio-
neuvoston asetus 214/2007) annetut kynnysarvot maaperän 
pilaantuneisuuden arviointiin. Raportissa on esitetty tunnus-
lukuja Pirkanmaan maaperän kemiallisesta koostumuksesta 
päätöksenteon tueksi ympäristötutkimuksiin ja maankäytön 
suunnitteluun.

This report summarizes the results of geochemical mapping 
projects carried out by the Geological Survey of Finland in 
Pirkanmaa, Finland.  High natural concentrations of some 
elements are a special geological feature of the South Pir-
kanmaa region, and the elevated concentrations should be 
taken into account in land use planning. Because the baseline 
concentrations of arsenic, cobalt, chrome, nickel, lead and 
zinc are higher than the threshold values given in the De-
cree on Assessment of Soil Contamination and Remediation 
Needs, the geochemical baselines have to be considered in the 
assessment of soil contamination in Pirkanmaa. This report 
summarizes the statistical parameters applicable for environ-
mental research and land use planning.
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