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1 JOHDANTO 

Geologian tutkimuskeskuksen (GTK) kokoamaa ja ylläpitämää maaperägeokemian tietokan-
taa täydennettiin Lappeenrannan kaupungin taajama-alueen 219 pintamaanäytteellä vuonna 
2018. Otetut näytteet edustavat eri maankäyttömuotoja kaupungin keskustassa ja lähiöiden 
taajama-alueilla. Näytteet otettiin ylimmäisestä 10 cm:n pintamaakerroksesta Euroopan 
geologisten tutkimuslaitosten (EuroGeoSurveys) tekemän URGE-ohjeistuksen mukaisesti 
(Ottesen 2009). Suomessa on aiemmin tehty samalla menetelmällä maaperägeologinen 
taustapitoisuuskartoitus mm. Hämeenlinnassa (Tarvainen 2011), Tampereella (Tarvainen 
ym. 2013), Lahdessa (Hatakka ym. 2014), Heinolassa (Tarvainen ym. 2014), Kuopiossa 
(Tornivaara ym. 2016) ja Oulussa (Tarvainen ja Eklund 2016). Taajama-alueiden lisäksi GTK 
on kartoittanut luonnonmaiden maaperän geokemiallisia taustapitoisuuksia useissa Etelä-
Suomen kunnissa sekä Pohjois- ja Itä-Suomen metalli- ja arseenipitoisilla luonnonmailla. 

Maaperän taustapitoisuudella tarkoitetaan alkuaineiden luontaisesti esiintyvää, tavanomaista 
pitoisuutta maaperässä, joka sisältää sekä geologisesta alkuperästä että myöhemmästä 
hajakuormituksesta johtuvan pitoisuuden. Suomen maaperän taustapitoisuuksia on koottu 
avoimeksi tiedoksi GTK:n ylläpitämään taustapitoisuusrekisteriin (http://gtkdata.gtk.fi/Tapir/). 
Lappeenrannasta kerättyjen maaperänäytteiden tutkimustulokset tullaan lisäämään 
valtakunnalliseen taustapitoisuuskarttapalveluun kaikkien saataville. Lappeenranta sopii 
tarkennettuun pintamaiden taustapitoisuuskartoitukseen koska kaupunki sijaitsee niin 
sanotun Etelä-Suomen arseeniprovinssin alueella ja Lappeenranta on tärkeä alueellinen 
keskus.  

Maaperän taustapitoisuustulokset lisäävät ensi vaiheessa alueen kaavoitus- ja ympäristö-
viranomaisten päätöksenteossa tarvittavaa tietoa maaperän geokemiasta ja 
hajakuormituksen haitallisten aineiden ilmalaskeumasta. Yleisesti taustapitoisuuksia voidaan 
hyödyntää kaavoituksen ja rakentamisen tukena ympäristön tilan arvioinnissa. 
Ympäristövalvonnassa taustapitoisuustiedot ovat tärkeitä arvioitaessa maa-alueiden 
pilaantuneisuutta, esimerkiksi kun päätetään puhdistustarpeesta ja puhdistuksen raja-
arvoista sekä arvioitaessa maankäytön terveysriskiä. Suunnitteilla oleva MASA-asetus voi 
lisätä taustapitoisuustiedon käyttötarvetta kaivettujen maamassojen jäteluonteen 
arvioinnissa. 

Näytteiden alkuainepitoisuudet selvitettiin kuningasvesiliuotuksen (Aqua Regia, AR) avulla 
(+ICP-MS/OES). Menetelmää käytetään yleisesti maaperänäytteiden geokemian kartoitus-
projekteissa ja maaperän pilaantuneisuuden arvioinneissa. Laboratoriomenetelmien ja 
analyysitarkkuuden kehittymisen myötä pystytään nykyisin analysoimaan luotettavammin ja 
laajemmin ympäristöselvitysten kannalta keskeisiä alkuaineita (mm. arseeni, elohopea, 
kadmium ja lyijy), jotka puuttuivat aiemmin geokemiallisista kartoitusohjelmista. 
Lappeenrannan pintamaan laboratoriotuloksista laskettiin suurimmat suositellut 
taustapitoisuudet (ns. SSTP-arvot) 40 alkuaineelle ja saatuja pitoisuuksia verrattiin PIMA-
asetuksen kynnysarvoihin siinä esitettyjen alkuaineiden osalta (VNa 214/2007).  
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Yksittäisissä näytteissä havaittiin tavanomaista suurempia arseeni-, koboltti- ja 
lyijypitoisuuksia. Näiden näytepisteiden maankäytön historiasta keskusteltiin Lappeenrannan 
kaupungin asiantuntijoiden kanssa 16.11.2018 ennen tämän raportin laatimista. 

2 LAPPEENRANNAN SEUDUN KALLIO- JA MAAPERÄ 

Suomen maaperän kemialliseen koostumukseen vaikuttaa kallioperän koostumus. Suomen 
vaihteleva kallioperä vaikuttaa myös maaperän geokemiaan aiheuttaen luontaisesti suuria 
alueellisia vaihteluita maaperän taustapitoisuuksissa. Tiheästi asutuilla ja teollistuneilla 
alueilla näkyy tämän lisäksi ihmistoiminnan vaikutus etenkin pintamaan kohonneina haitta-
ainepitoisuuksina. GTK on tehnyt 1990-luvulla kaksi laajaa valtakunnallista moreenien 
geokemiallista kartoitusta (Koljonen 1992: 1 näyte /300 km2, Salminen 1995: 1 näyte / 4 km2). 
Edellä mainittujen sekä tarkempien alueellisten tutkimusten perusteella on määritelty 
valtakunnalliset taustapitoisuusprovinssit (Eklund 2008). Näiden neljän arseeni- ja seitsemän 
metalliprovinssin sisällä maaperän alkuainepitoisuuksien voidaan olettaa olevan luontaisesti 
suurempia kuin muualla Suomessa keskimäärin. Metalliprovinssit perustuvat koboltin, 
kromin, kuparin, nikkelin, sinkin tai vanadiinin keskimääräistä suurempien pitoisuuksien 
vyöhykkeelliseen esiintymiseen (kuva 1). Lappeenranta sijaitsee Etelä-Suomen 
arseeniprovinssin alueella mutta metalliprovinssien ulkopuolella. 
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Kuva 1. Taustapitoisuus -tietokannan tietoihin pohjautuvat Suomen arseeni- (1-4) ja metalliprovinssit 
1-7. Lappeenranta sijaitsee Etelä-Suomen arseeniprovinssin (1) alueella ja metalliprovinssien 
ulkopuolella. (Kuva: GTK). 

2.1 Kallioperä 
Lappeenrannan taajamageokemiallisen kartoitusalueen pääkivilajit ovat rapakivigraniitti, 
granodioriitti, porfyyrinen granodioriitti ja biotiittiparagneissi (kuva 2). Rapakivi on paikoin 
porfyyristä. Suomen rapakivigraniitit esiintyvät svekofennistä peruskalliota jyrkästi leikkaavina 
syväkivimassoina. Lappeenranta sijaitsee Viipurin rapakivialueen Suomenpuoleisen osan 
pohjoislaidalla. Sen ikä on 1650 – 1620 miljoonaa vuotta (Rämö ym. 1998). Rapakiven 
pohjoispuolen gneissit kuuluvat vanhempaan svekofenniseen liuskealueeseen, jonka ikä on 
1905 – 1880 miljoonaa vuotta (Kähkönen 1998). 
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Tapiolasta Tyysterniemen suuntaan rapakiveä ja gneissiä leikkaa pohjois-eteläsuuntainen 
kalkkikivien ja kalkkisilikaattikivien vyöhyke, johon kuuluu louhittava Lappeenrannan 
Ihalaisten kalkkikiviesiintymä. Åbergin (1967) mukaan Ihalaisten kalkkikiviesiintymä sijaitsee 
noin 2 km Lappeenrannan kaupungista etelään Salpausselän eteläreunan välittömässä 
läheisyydessä. Alue kuuluu Viipurin rapakivialueeseen. Kalkkikiven kulkusuunta on likipitäen 
etelä-pohjoinen. Esiintymän leveys on noin 800 metriä. Karkearakeinen kalkkikivi on väriltään 
valkeata, harmaata tai sinertävää. Epäpuhtautena kalkkikivessä on lähinnä wollastoniittia, 
kvartsia ja serpentiiniä. Wollastoniitti on muodostunut kalsiitin ja kvartsin välisen reaktion 
tuloksena. 

 

 
Kuva 2. Lappeenrannan taajamageokemiallisen kartoitusalueen kallioperäkartta. Kartta perustuu 
GTK:n digitaaliseen 1:200 000 -mittakaavaiseen kallioperäaineistoon. Pohjakartta © 
Maanmittauslaitos ja Hallinnon tietotekniikkakeskus. 
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2.2 Maaperä 
Lappeenrannan seudun maaperä on syntynyt pääasiassa viimeksi kuluneen 20 000 vuoden 
aikana mannerjäätikön ja sen sulamisvesien kerrostamana sekä jäätikön sulamista 
seuranneiden prosessien, kuten soistumisen tuloksena. Aluetta hallitsee Ensimmäinen 
Salpausselkä, joka on lähes itä-länsisuuntainen, mannerjäätikön reunan eteen kerrostunut, 
komea reunamuodostuma (kuva 3). 

Edetessään mannerjäätikkö on kerrostanut murskaamaansa ja jauhamaansa kiviainesta 
kallioperää verhoavaksi pohjamoreeniksi. Pääosa tutkimusalueen moreenimaista on 
koostumukseltaan normaalikivistä hiekkamoreenia. Osa moreenialueista on peittynyt 
hienorakeisilla maalajeilla, kuten savella, hiesulla ja hienolla hiedalla. Jäätikön sisällä ja 
pinnalla kulkeutunut moreeniaines kerrostui jään sulaessa paikoin pohjamoreenin päälle 
lohkareiseksi, löyhäksi pintamoreeniksi. Moreenia on eniten tutkimusalueen länsiosassa, 
Salpausselän pohjoispuolella, Ruoholammen alueella. Pienempiä, epäyhtenäisiä 
moreenialueita on myös Salpausselän eteläpuolella. Mäkien rinteillä oleva moreeni on usein 
pintaosiltaan huuhtoutunut eri vesivaiheiden aikana.  

Rantavoimat ovat huuhtoneet heti jääkauden jälkeen osan moreenipeitteisistä kalliomäistä 
avokallioksi, osaa kalliomaasta verhoaa alle metrin paksuinen moreenikerros. Ensimmäisen 
Salpausselän pohjoispuolella on laajoja avokallioalueita sekä kalliomaita, joiden päällä on 
alle metrin paksuinen moreenikerros. Kallioiden runsaus johtuu sekä kallioperän 
epätasaisuudesta että korkeiden mäkien alun perinkin ohuesta moreenipeitteestä, mikä on 
helposti huuhtoutunut rantavoimien työn tuloksena. Pienempiä kalliopaljastumia on hajallaan 
myös Salpausselän eteläpuolella, missä kuitenkin vallitsevina maalajeina ovat hieta, hiesu ja 
savi. 

Sulavan mannerjään reuna oli perääntynyt Ensimmäisen Salpausselän paikkeille noin 12 300 
vuotta sitten. Sulamisvedet virtasivat vuolaina jäätikköjokina jään railoissa tai tunneleissa. 
Vesi kuljetti ja lajitteli kiviainesta ja kerrosti sen jäätikköjokiuomien pohjalle muodostaen 
harjuja sekä jäätikön reunan eteen laajoiksi, tasalakisiksi, suistomaisiksi reunadeltoiksi. 
Tutkimusalueella Ensimmäinen Salpausselkä koostuu kahdesta laajasta, vierekkäisestä, 
hiekasta ja sorasta muodostuneista deltasta. Lappeenrannan taajama sijaitsee läntisemmän 
deltan päällä ja Joutseno idemmän, Joutsenonkankaan, päällä. Ensimmäisen Salpausselän 
aines on soravaltaista muodostuman pohjoisreunalla. Täällä on myös moreenia 
muodostuman päällä ja välikerroksina. Aineksen raekoko pienenee hienoksi hiekaksi ja 
hiedaksi muodostuman eteläreunalla.  

Ensimmäisen Salpausselän kasautuminen kesti noin 200 vuotta, jona aikana mannerjäätikön 
reunan eteen kasautuneet deltat ehtivät kasvaa silloisen Baltian jääjärven veden pinnan 
tasoon. Nykyään muodostumien lakitasanteet ovat Lappeenrannassa noin 105 m mpy. 
Mannerjäätikön reunan vetäydyttyä edelleen kohti pohjoista Keski-Ruotsissa avautui 
meriyhteys noin 11 600 vuotta sitten, ja veden pinta laski nopeasti 28 metriä. Tästä alkoi 
Itämeren kehityksessä Yoldimerivaihe. Tällöin myös Salpauselän eteläpuolinen alue jäi 
suurelta osin veden pinnan yläpuolelle. Salpausselän pohjoispuoliset vedet eivät laskeneet 
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heti Yolidiameren veden pinnan tasolle, vaan Saimaan altaaseen mannerjäätikön reunan 
eteen muodostui paikalinen jääjärvi. Noin 11 400 vuotta sitten jääjärven vesi purkautui 
Yoldiamereen. 

Salpausselän eteläpuolella hienorakeiset kerrostumat, savi, hiesu ja hieno hieta ovat 
kerrostuneet seisovaan veteen Baltian jääjärvivaiheen aikana. Jäätikön sulamisvedet ovat 
kuljettaneet hienoimman kiviaineksen kauimmaksi Salpausselältä. Savikerroksissa on tavattu 
lustorakennetta, jossa karkeammat, hiesupitoiset kerrokset vuorottelevat savikerrosten 
kanssa. Hienorakeisten sedimenttien paksuus voi olla sopivissa syvänteissä jopa yli 20 
metriä. 

Eloperäisiä maalajeja, turvetta ja liejua on lähes yksinomaan Salpausselän eteläpuolella. 
Suurin osa kerrostumista on saraturvetta. Valtaosa alueen soista on ojitettu 
metsänkasvatusta varten. Osa on raivattu myös pelloksi.  

 
Kuva 3. Lappeenrannan taajamageokemiallisen kartoitusalueen maaperäkartta. Kartta perustuu 
GTK:n digitaaliseen 1:20 000 -mittakaavaiseen maaperäaineistoon. Pohjakartta © Maanmittauslaitos 
ja Hallinnon tietotekniikkakeskus. 



GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Lappeenrannan taustapitoisuudet 7 
 
  3.12.2018 
 
 
 
 

 
 

 

Valtaosa tutkimuspisteistä sijaitsee Salpausselän reunamuodostumalla. Maanpintaa on 
kuitenkin muokattu varsinkin taajama-alueilla voimakkaasti, joten pintamaa ei aina edusta 
paikalle kerrostuneita luonnonmaalajeja. Taajamissa on myös käytetty runsaasti täyttömaata.  

Lappeenrannan alue kuuluu osana laajaan Etelä-Suomen arseeniprovinssiin, tällä alueella 
arseenin pitoisuudet ovat sekä luonnonmaissa että täyttömaissa keskimäärin selvästi 
korkeammat kuin muualla suomessa. Syy tähän on geologinen, alueen kivilajit sisältävät 
keskimääräistä enemmän arseenia. 

 

3 LAPPEENRANNAN TEOLLISUUS JA LIIKENNE 

Lappeenrannan kaupunki perustettiin vuonna 1649 vanhalle kauppapaikalle. Alue oli ollut 
merkittävä tervakaupan keskus. Vilkkaasta markkinapaikasta kasvoi ensin 
teollisuuskaupunki, myöhemmin myös yliopistokaupunki. Erityisesti metsäteollisuus on ollut 
merkittävä työllistäjä (Lappeenrannan kaupungin verkkosivut www.lappeenranta.fi). 
Lappeenrannassa on ollut myös kemian teollisuutta, makeis- ja virvoitusjuomateollisuutta 
sekä kaivostoimintaa. Nordkalkin Ihalaisen kaivoksen päätuotteet ovat kalkkikivi, 
kalkkikivijauheet ja wollastoniitti. 

Vilkkaasti liikennöity valtatie 6 ja rautatie kulkevat kartoitusalueen läpi. Liikenne on voinut 
omalta osaltaan vaikuttaa pintamaassa havaittuihin alkuainepitoisuuksiin. Esimerkiksi 
aiemmin bensiinin seassa käytetty lyijy voi näkyä pitkään tien läheltä otetuissa näytteissä.   

 

4 NÄYTTEENOTTO JA ANALYTIIKKA 

4.1 Näytepisteet ja näytteenotto 
Tutkimuksen tavoitteena oli valita näytepisteiden sijainti siten että saataisiin kattavasti tietoa 
analysoitavien alkuaineiden taustapitoisuuksista Lappeenrannan ja Joutsenon taajama-
alueilla ja taajamia ympäröivillä luonnonmailla. Ennakkoon näytemääräksi suunniteltiin 220, 
joista otettiin 219. Riittävän kattavan kuvan saamiseksi tutkittavista alueista Lappeenrannan 
alueen muita taajamia ei tässä yhteydessä tutkittu (esim. Ylämaa). Tutkimuspisteet sijoitettiin 
Lappeenrannan kaupungin omistamille maa-alueille mahdollisimman tasavälisesti. GTK teki 
alustavan näytteenottosuunnitelman ja sitä tarkennettiin Lappeenrannan kaupungin 
edustajien toiveiden mukaisesti. Osa pisteistä sijoitettiin kaupungin uusille kaava-alueille, 
jotka vielä tällä hetkellä ovat enimmäkseen luonnontilaisia. Pisteiden suunnittelussa apuna 

http://www.lappeenranta.fi/
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käytettiin topografista kartta sekä ilmakuvia. Lopullisen päätöksen näytepisteen tarkasta 
sijainnista teki näytteenottaja maastotarkastelun perusteella. 

 
Kuva 4. Karttakuva Lappeenrannan pintamaanäytepisteiden sijainnista ja hiilipitoisuudesta vuonna 
2018 tehdyssä taajamageokemian kartoituksessa. Pohjakartta © Maanmittauslaitos ja Hallinnon 
tietotekniikkakeskus. 

Lappeenrannan nykyiseen suureen pinta-alaan (maa-ala 1433 km2) suhteutettuna 
näytemäärä vastaa yhtä näytettä 6,5 km2 kohti, mutta näytteenottoon rajatulla alueella 
näytetiheys on noin 4 näytettä/km2. 

Näytteenotossa pyrittiin välttämään varsinaisia pilaantuneita maita, mutta tavanomaista 
liikenteestä, teollisuudesta ja asutuksesta johtuvaa hajakuormitusta ei rajattu tutkimuksen 
ulkopuolelle. Taulukosta 1 käy ilmi maankäytön jakautuminen näytepisteissä. Eniten näytteitä 
on luonnontilaisilta puistoalueilta (mukaan lukien ulkoilualueet). Sen jälkeen suurimpana 
ryhmänä ovat rakennettujen alueiden viereiset metsät, liikunta-alueet ja asuintontit. Koulujen 
ja päiväkotien pihoilta sekä leikkipaikoista on yhteensä 30 näytettä. 
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Taulukko 1. Lappeenrannan kaupungin taajama-alueilta vuonna 2018 otettujen pintamaanäytteiden 
(0-10 cm) jakautuminen maankäyttömuodon mukaisesti luokiteltuna. Näytepisteitä yhteensä 219 
kappaletta. 

Asuintontti 27 
Joutomaa 4 
Julkiset ja kaupalliset piha-alueet 2 
Kaupunkimainen puisto 18 
Koulu 7 
Leikkipaikka 13 
Liikunta-alueet 34 
Luonnontilainen puistoalue (sisältää myös ulkoilureitit) 44 
Metsä 35 
Pelto, niitty 7 
Pihapiiri 3 
Päiväkoti 10 
Tieto puuttuu 2 
Viheralue kadun reunassa (hoidettu nurmialue) 13 
Yhteensä 219 

 

Näytteenottoryhmään kuului yksi tai kaksi henkilöä. Jos näytepisteessä oli nurmikkoa, näyte 
otettiin ensisijaisesti paikasta, josta nurmikko oli kulunut pois tai peite oli ohut. Mikäli tämä ei 
ollut mahdollista, nurmipeite poistettiin näytekuopan leveydeltä ja näyte otettiin paljastetusta 
kohdasta. Valittuun pisteeseen kaivettiin lapiolla 10 cm syvyinen kuoppa, jonka reunoilta 
otettiin maaperänäyte muovikauhalla Rilsan©-pussiin. Joka 20. näytepisteestä otettiin myös 
rinnakkaisnäyte. Jokaisesta näytteenottopaikasta otettiin vähintään kaksi valokuvaa, 
yleiskuva ja lähikuva (kuvat 5 ja 6) sekä tallennettiin pisteen koordinaatit ja maastohavainnot 
tietokoneeseen. Maastohavaintoihin kuuluu näytteenottopäivä, näytepisteen vallitseva 
maalaji, maankäyttömuoto, tutkimustapa ja mahdolliset muut huomiot. Näytteenotossa 
noudatettiin Euroopan geologisten tutkimuslaitosten (EuroGeoSurveys) tekemää URGE-
ohjeistusta (Ottesen 2009). 
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Kuva 5. Yleiskuva näytteenottopaikan ympäristöstä kesällä 2018. Kuva: Hannu Pelkonen GTK.  

 
Kuva 6. Lähikuva näytteenottokuopasta maaperän taajamakartoituksessa Lappeenrannassa kesällä 
2018. Kuva: Hannu Pelkonen GTK. 
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Lappeenrannan keskustassa ja ranta-alueilla on paljon täyttömaita, joten näytepisteiden 
valinnassa ei huomioitu etukäteen maalajia maaperäkartan avulla. Lähes puolet 
näytteenottopisteistä sijoittui täyttömaille (taulukko 2). Yleisimpinä täyttömaina olivat multa 
(60 näytettä) ja täyttömaat, joissa raekoko oli vaihtelevaa. Luonnonmaista yleisin maalaji oli 
hiekka/sora (74 näytettä), myös savea ja silttiä oli melko runsaasti.  

 

Taulukko 2. Lappeenrannan geokemiallisen taajamakartoituksen näytepisteiden maalajimääritykset. 
Näytekuopat kaivettiin lapiolla 10 cm:n syvyyteen ja maalajit tunnistettiin silmämääräisesti.  

Maalaji Näytemäärä (kpl) 

Sora/hiekka 74 
Moreeni 15 
Savi/siltti 24 
Täyttömaat:  
 Vaihteleva raesuuruus 31 
 Karkearakeinen 2 
 Hienorakeinen 11 
 Multa 60 
Puuttuva 
tieto  2 
Yhteensä 219 

 

4.2 Analytiikka ja laadunvarmistus 
Lappeenrannan taajama-alueiden pintamaanäytteet toimitettiin Labtium Oy:n akkreditoituun 
laboratorioon Kuopioon, jossa näytteet kuivattiin alle 40 °C lämpötilassa ja seulottiin <2 mm:n 
raekokojakeeseen. Näytteistä määritettiin 39 alkuaineen kuningasvesiliukoiset (AR-liuotus) 
pitoisuudet ICP-OES- tai ICP-MS-tekniikalla. Elohopeapitoisuudet määritettiin pyrolyyttisesti 
Hg-analysaattorilla, orgaanisen hiilen määrä hiilianalysaattorilla ja maaperän pH-arvot 
potentiometrisesti (0,01 M CaCl2-uutto). Eri alkuaineiden analyysitekniikat, niiden 
määritysrajat sekä määritysrajan alittaneiden näytteiden prosenttiosuudet on esitetty 
taulukoissa 3. 
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Taulukko 3. Lappeenrannan geokemiallisessa kartoituksessa määritettyjen alkuaineiden 
määritysrajat, analyysitekniikat sekä alle määritysrajojen jäävien näytteiden prosenttiosuus. 

Alkuaine Määritysrajat 
mg/kg 

Analyysitekniikka 
(AR-liuotus) 

Osuus alle 
määritysrajan 

Alumiini (Al) 15 ICP-OES 0 % 
Antimoni (Sb) 0,02 ICP-MS 0 % 
Arseeni (As) 0,01 ICP-MS 0 % 
Barium (Ba) 1 ICP-OES 0 % 
Beryllium (Be) 0,005 ICP-MS 0 % 
Boori (B) 1 ICP-MS 46,5 % 
Elohopea (Hg) 0,005 Hg-analysaattori 8,2 % 
Fosfori (P) 50 ICP-OES 0 % 
Hiili  (C ) 0,05 % CS-analysaattori 0 % 
Hopea (Ag) 0,002 ICP-MS 0 % 
Kadmium (Cd) 0,01 ICP-MS 0 % 
Kalium (K) 100 ICP-OES 0 % 
Kalsium (Ca) 50 ICP-OES 0 % 
Koboltti (Co) 1 ICP-OES 4,1 % 
Kromi (Cr) 1 ICP-OES 0 % 
Kupari (Cu) 1 ICP-OES 0 % 
Lantaani (La) 1 ICP-OES 0 % 
Lyijy (Pb) 0,1 ICP-MS 0 % 
Magnesium (Mg) 10 ICP-OES 0 % 
Mangaani (Mn) 1 ICP-OES 0 % 
Molybdeeni (Mo) 0,01 ICP-MS 0 % 
Natrium (Na) 50 ICP-OES 3,1 % 
Nikkeli (Ni) 2 ICP-OES 1,3 % 
Rauta (Fe) 50 ICP-OES 0 % 
Rikki (S) 20 ICP-OES 0 % 
Rubidium (Rb) 2 ICP-OES 0 % 
Seleeni (Se) 0,02 ICP-MS 0 % 
Sinkki (Zn) 1 ICP-OES 0 % 
Skandium (Sc) 0,1 ICP-MS 0 % 
Strontium (Sr) 1 ICP-OES 0 % 
Tallium (Tl) 0,03 ICP-MS 0 % 
Telluuri (Te) 0,006 ICP-MS 10,9 % 
Tina (Sn) 0,1 ICP-MS 0 % 
Titaani (Ti) 2 ICP-OES 0 % 
Torium (Th) 0,01 ICP-MS 0 % 
Uraani (U) 0,03 ICP-MS 0 % 
Vanadiini (V) 1 ICP-OES 0 % 
Vismutti (Bi) 0,01 ICP-MS 0 % 
Volframi (W) 0,2 ICP-MS 21,5 % 
Yttrium (Y) 0,5 ICP-OES 0 % 
Zirkonium (Zr) 1 ICP-OES 59,3 % 
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Akkredtoidun laboratorion sisäisten laadunvarmistusmenetelmien lisäksi projektissa käytettiin 
seuraavia laadunvarmistusmenetelmiä: 

Analytiikan vertailunäytteet. GTK lisäsi analysoitavien näytteiden joukkoon kahdeksan 
projektin omaa vertailunäytettä, jonka alkuainepitoisuudet tunnetaan aiempien 
analyysikertojen perusteella. Projektin oma vertailunäyte ei vastaa laadultaan kansainvälistä 
sertifioitua vertailunäytettä. Projektin oma vertailunäyte on valmistettu kuivaamalla, 
seulomalla ja homogenisoimalla Pirkanmaalta otettua moreenia.  

Lisäksi laboratorio raportoi käyttämiensä kansainvälisten sertifioitujen vertailunäytteiden 
analyysitulokset. Maaperänäytteiden ICP-OES ja ICP-MS tekniikalla tehtyjä analyysejä 
varten on käytetty QCMCS- ja QCTILL2-nimisiä sertifioituja vertailunäytteitä. pH:n 
laadunvarmistuksessa on käytetty QCKU130C-B-nimisiä vertailunäytteitä. Hiilipitoisuuden 
laadunvarmistuksessa on käytetty QCGS310-7-, QCGS900-5- ja QC309E-nimisiä 
vertailunäytteitä. Elohopean laadunvarmistuksessa on käytetty QCGSD12- ja QCR907-
nimisiä vertailunäytteitä. 

Noin 5 %:sta näytteitä otettiin rinnakkaisnäytteet kentällä. Rinnakkaisnäyte otettiin 
näytteenottokuopasta vastakkaiselta seinältä kuin varsinainen maaperänäyte. Normaali-
rinnakkaisnäytepareja oli 11 kappaletta. Kenttärinnakkaiset kuvastavat 
näytteenottomateriaalin paikallista epähomogeenisuutta. Lisäksi siihen sisältyy mahdollisen 
näytteenottovirheen identifiointi.  

Laboratorio teki 5 %:sta näytteistä uusinta-analyysit, Uusinta-analyysipareja oli 14 kappaletta.  

Lappeenrannan kaupungin alueelta otettujen maaperän taustapitoisuusnäytteiden analytiikan 
laatua arvioitiin pitoisuuksien aikasarja –kuvaajalla, projektistandardin ja laboratorion 
vertailunäytteiden pitoisuustason vaihtelua X-Chart-kuvaajilla (kuva 7) sekä uusinta-
analyysien ja kenttärinnakkaisnäytteiden pitoisuuseroja Thompson and Howarth –kuvaajilla 
(kuva 8). Seurantanäytteiden alkuainepitoisuuksien variaatiokertoimet esitettiin taulukkoina. 
Taulukot ja kuvaajat on esitetty GTK:n sisäisessä laadunvalvontaraportissa. Kuvan 7 mukaan 
Lappeenrannan analyysierän joukkoon lisättyjen projektin seurantanäytteiden 
arseenipitoisuudet vaihtelivat vain hyvin vähän pitkäaikaisen keskiarvon ympärillä. Kuvan 8 
mukaan Lappeenrannan maaperästä otettujen näytteiden normaalin seleenimäärityksen ja 
uusinta-analyysin pitoisuusero on yleensä alle 10 %, suurimmillaankin alle 20 %. 

Vuonna 2018 otettujen maaperänäytteiden analytiikka Lappeenrannan kaupungin alueelta 
otetuissa näytteissä on varsin luotettava. 

Laadunvarmistuksessa käytettyjen näytteiden alkuainepitoisuuksien variaatiokertoimet (CV% 
tai RSD%) olivat yleensä pieniä. Ainoastaan boorin (B), vismutin (Bi), antimonin (Sb) ja 
volframin (W) variaatiokertoimet olivat suurempia kuin 20 %. Boorin määritysraja oli 
huomattavasti pienempi kuin aiemmissa vastaavissa tutkimuksissa. Volframin, boorin, 
zirkoniumin ja telluurin pitoisuudet jäivät usein alle analyysimenetelmän määritysrajan. 
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Vismutin pitoisuudet olivat kahdessa seurantanäytteessä (lähes) 2SD (keskihajonta) 
suurempia kuin pitkäaikainen saman seurantanäytteen keskiarvo aiemmissa 
taustapitoisuuskartoituksissa. Laboratorion tekemän lisätarkastelun perusteella vismutin 
pitoisuusmääritykset ovat kuitenkin toistettavia. 

 

Kuva 7. Projektin 7 omasta vertailunäytteestä määritetyt arseenipitoisuudet (pallot) ja aiemmin 
samasta näytemateriaalista tehtyjen arseenimääritysten keskiarvo (vihreä viiva) sekä ±1 
keskihajonnan arvot (violetit viivat) ja ± 2 keskihajonnan arvot (punaiset viivat). Data point = 
analysoitu näyte. As_512M c(mg/kg) = Kuningasvesiliukoinen arseenipitoisuus alle 2 mm 
raekokolajitteessa yksikössä mg/kg. 

 

Kuva 8. Lappeenrannan kaupungin alueelta otettujen maaperänäytteiden seleenipitoisuuksien 
uusinta-analyysit esitettynä Thompson and Howarth –kuvaajalla. Vaaka-akselilla on 
normaalin analyysin ja uusinta-analyysin keskiarvo (Mean of pulps mg/kg) ja pystyakselilla 
näiden analyysien erotus (Pulp difference mg/kg). Vihreä viiva kuvaa 10 % poikkeamaa, 
sininen viiva 20 % poikkeamaa. Punainen viiva on analyysimenetelmän määritysraja. Alle 2 
mm raekokolajite, AR-uutto. N = 14. 
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4.3 Tilastolliset menetelmät ja karttatuotanto 
Kenttähavainnot ja analyysitulokset yhdistettiin tarkastelua varten taulukko- ja tilasto-
ohjelmilla (Excel ja SPSS) ja niillä tuotettiin raportin taulukot ja diagrammit. Taulukoinnin 
avulla tarkistettiin myös pitoisuustasot mahdollisten raportointivirheiden havaitsemiseksi. 
Kenttähavainnot syötettiin myös GTK:n ylläpitämään geotietojärjestelmään, josta ne 
siirretään taustapitoisuustietokantaan. Karttakuvien työstämisessä on käytetty Excel- ja 
ArcMap-ohjelmia. 

Taustapitoisuuskartoituksen yhtenä tavoitteena on määrittää Lappeenrannan taajama-alueen 
maaperälle tavanomaisen taustapitoisuusjakauman yläraja, eli suurin suositeltu 
taustapitoisuusarvo (SSTP-arvo). Alueellisia suurimpia suositeltuja taustapitoisuusarvoja 
(SSTP-arvoja) on Suomessa laskettu maaperän alkuainepitoisuuksille maalajeittain. 
Kyseinen arvo perustuu SFS-ISO-standardin 19258 suosituksen mukaisesti laatikko-jana-
kuvaajan (box-whisker-plot) ylemmän whisker-janan ylärajaan riittävän suuresta 
näytejoukosta (vähintään 30 näytettä). Lappeenrannan taajamakartoituksessa kerätty 
aineisto ei riittänyt maalajikohtaiseen arvioon, joten näytteistä laskettiin vain yksi, kaikki 
maalajit sisältävä SSTP-arvo alkuaineittain. Suurimman suositellun taustapitoisuuden 
lukuarvo laskettiin seuraavasti: 

SSTPAA = P75 + 1,5 x (P75 – P25)  [1] 

jossa, 

SSTPAA = alkuaineen AA suurin suositeltu taustapitoisuusarvo 

P75 = alkuaineen AA pitoisuusjakauman 75. persentiili 

P25 = alkuaineen AA pitoisuusjakauman 25. persentiili. 

Jos laskettu SSTP-arvo on suurempi kuin suurin mitattu pitoisuusarvo, SSTP-arvona 
käytetään aineiston maksimia. Kaavan [1 ] avulla pyritään laskemaan taustapitoisuuksille 
arvo, jossa huomioidaan näytejoukon tavanomaiset suuret pitoisuudet osaksi 
taustapitoisuutta, mutta jossa poikkeukselliset arvot jätetään huomioimatta. 

Pintamaanäytteiden analyysitulokset on esitetty valittujen alkuaineiden osalta kartoissa 
pallosymbolein sijaintipaikkansa kohdalla. Symboleiden koko ja väri ovat verrannollisia 
kartalla kuvattuun alkuainepitoisuuteen siten, että pallosymbolin koko kasvaa alkuaineen 
pitoisuuden kasvaessa. Kaikki käytetyn analyysimenetelmän määritysrajaa pienemmät 
pitoisuudet tai10 % pienimmistä pitoisuuksista on esitetty pienimmällä pallosymbolilla 
vihreällä värillä. Suurimmista pitoisuuksista 2 % (eli yleensä viisi suurinta pitoisuutta) on 
esitetty suurimmalla vihreällä pallosymbolilla, paitsi jos kyse on PIMA-asetuksen kynnysarvon 
tai ohjearvojen ylittävistä pitoisuuksista. PIMA-asetuksen (VNa 214/2007) kynnysarvon 
ylittävät pitoisuudet on esitetty keltaisella symbolilla, alemman ohjearvon ylittävät pitoisuudet 
oranssilla symbolilla ja ylemmän ohjearvon ylittävät pitoisuudet punaisella symbolilla 
(taulukko 4).  
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Taulukko 4. Haitallisten metallien ja puolimetallien kynnys- ja ohjearvot valtioneuvoston asetuksen 
(VNa 214/2007) maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arvioinnista. 

Alkuaine Kynnysarvo Alempi 
ohjearvo 

Ylempi 
ohjearvo 

  mg/kg mg/kg mg/kg 
Antimoni (Sb) 2 10 50 
Arseeni (As) 5 50 100 
Elohopea (Hg) 0,5 2 5 
Kadmium (Cd) 1 10 20 
Koboltti (Co) 20 100 250 
Kromi (Cr) 100 200 300 
Kupari (Cu) 100 150 200 
Lyijy (Pb) 60 200 750 
Nikkeli (Ni) 50 100 150 
Sinkki (Zn) 200 250 400 
Vanadiini (V) 100 150 250 
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5 LAPPEENRANNAN MAAPERÄN TAUSTAPITOISUUDET 

Maaperän taustapitoisuudella tarkoitetaan haitallisten aineiden luontaisesti tavanomaista 
pitoisuutta maaperässä tai sellaisia kohonneita pitoisuuksia, jotka esiintyvät pintamaassa 
laajalla alueella pilaantuneeksi epäillyn alueen ympäristössä (PIMA-asetus: VNa 214/2007). 
Luontaisiin pitoisuuksiin vaikuttavat alla olevan kallioperän alkuainekoostumus sekä 
pintamaan maalaji. Paikallisen kallioperän koostumus on selvimmin vaikuttanut 
jäätiköitymisen aikana syntyneen, lyhyen matkaa kulkeutuneen pohjamoreenin 
koostumukseen. Lappeenrannan näytteistä vain 15 on otettu moreenista. Maaperän raekoon 
on havaittu vaikuttavan alkuaineiden esiintymiseen ja useiden metallien (esim. koboltti, kromi, 
kupari, nikkeli, sinkki, vanadiini) keskimääräiset pitoisuudet ovat Suomessa usein suurempia 
hienorakeisissa savi- ja silttinäytteissä kuin moreenissa tai hiekassa (esim. Tarvainen ym. 
2013). Lappeenrannan näytteistä vain 24 on otettu luonnontilaisista savimaista. Taajama-
alueilla on rakentamisen yhteydessä kasattu paljon täyttömaita, joissa alkuaineiden 
pitoisuudet voivat poiketa selvästikin läheisten luonnonmaiden pitoisuuksista. 
Lappeenrannan näytteistä noin puolet edustaa erilaisia täyttömaita tai viherrakentamisessa 
käytettyä multaa. 
 
Lappeenrannan taajama-kartoituksessa analysoitiin kaikkiaan 219 pintamaanäytettä, jotka oli 
otettu 0-10 cm syvyydeltä. Tutkituista alkuaineista merkittävin oli maaperän arseenipitoisuus, 
tosin kaikista näytteistä vain 4 ylitti PIMA-asetuksen (VNa 214/2007) kynnysarvon 5 mg/kg. 
Kaikkien Lappeenrannan pintamaanäytteiden perusteella laskettu suurin suositeltu arseenin 
taustapitoisuus (SSTP-arvo) on 3,2 mg/kg eli pienempi kuin PIMA-asetuksen kynnysarvo. 
Lappeenranta kuuluu Etelä-Suomen arseeniprovinssiin, joten arseenipitoisuus on 
todennäköisesti pääosin luonnollista. 
 
Muiden alkuaineiden osalta Lappeenrannan taajamakartoituksen pintamaan tuloksissa ilmeni 
vain yksittäisiä PIMA-asetuksen kynnysarvojen ylityksiä ja aineiston laskennalliset suurimmat 
suositeltavat taustapitoisuusarvot (SSTP-arvot) olivat PIMA-asetuksen alkuaineiden osalta 
alle kynnysarvojen (Taulukko 5). Kynnysarvon ylittävät maksimipitoisuudet on esitetty 
lihavoituna taulukossa. Arseenin lisäksi vain koboltin ja lyijyn pitoisuuksissa oli kynnysarvon 
ylityksiä. Aineiston alkuaineiden suurimmat mitatut pitoisuudet ylittivät tuloksista lasketun 
SSTP-arvon usean alkuaineen kohdalla. Pienin pH-arvo oli 3,36. Seuraavissa kappaleissa 
käsitellään aineiston tuloksia tilastoin sekä karttaesitysten avulla. Tarkempaan tarkasteluun 
on valittu PIMA-asetuksen metallit ja puolimetallit.   
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Taulukko 5. Lappeenrannan taajama-alueen pintamaan (0-10 cm) alkuainepitoisuuksien mediaani- ja 
maksimiarvot sekä laskennalliset suurimmat taustapitoisuusarvot (SSTP) ja PIMA-asetuksen 
kynnysarvot (VNa 214/2007). Näytteet on analysoitu <2 mm fraktiosta kuningasvesiliuotuksella. 

Alkuaine Mediaani Maksimiarvo SSTP Kynnysarvo 
Alumiini Al (mg/kg) 8740 22600 19250   
Antimoni Sb (mg/kg) 0,10 0,83 0,24 2 
Arseeni As (mg/kg) 1,77 42,1 3,2 5 
Barium Ba (mg/kg) 44,0 120 104   
Beryllium Be (mg/kg) 0,41 1,34 0,70   
Boori B (mg/kg) 1,04 5,83 3,30  
Elohopea Hg (mg/kg) 0,032 0,262 0,09 0,5 
Fosfori P (mg/kg) 441 2590 1006   
Hiili C (%) 3,11 19,2 8,36   
Hopea Ag (mg/kg) 0,070 2,55 0,165   
Kadmium Cd (mg/kg) 0,08 0,59 0,21 1 
Kalium K (mg/kg) 2440 13500 6490   
Kalsium Ca (mg/kg) 2230 90900 8460   
Koboltti Co (mg/kg) 3,50 23,0 7,35 20 
Kromi Cr (mg/kg) 14,4 41,0 29,1 100 
Kupari Cu (mg/kg) 11,3 94,6 26,8 100 
Lantaani La (mg/kg) 15,1 132 25,8   
Lyijy Pb (mg/kg) 8,53 81,0 18,4 60 
Magnesium Mg (mg/kg) 2230 7390 4520   
Mangaani Mn (mg/kg) 132 1500 396   
Molybdeeni Mo (mg/kg) 0,44 8,89 1,06   
Natrium Na (mg/kg) 96 494 204   
Nikkeli Ni (mg/kg) 8,0 23,5 16,8 50 
Rauta Fe (mg/kg) 16700 65900 45500   
Rikki S (mg/kg) 225 2840 731   
Rubidium Rb (mg/kg) 12,0 78,0 26,5   
Seleeni Se (mg/kg) 0,36 2,16 0,64   
Sinkki Zn (mg/kg) 42,0 167 104 200 
Skandium Sc (mg/kg) 1,83 7,32 4,08   
Strontium Sr (mg/kg) 14,2 207 43,6   
Tallium Tl (mg/kg) 0,21 0,87 0,46  
Telluuri Te (mg/kg) 0,009 0,020 0,013  
Tina Sn (mg/kg) 0,71 11,8 1,53   
Titaani Ti (mg/kg) 508 1680 1100   
Torium Th (mg/kg) 2,68 44,2 6,93  
Uraani U (mg/kg) 1,35 8,75 2,57   
Vanadiini V (mg/kg) 18,6 58,1 38,6 100 
Vismutti Bi (mg/kg) 0,23 2,95 0,67   
Volframi W (mg/kg) 0,27 2,01 0,58  
Yttrium Y (mg/kg) 5,23 74,5 10,8   
Zirkonium Zr (mg/kg) <1,0 77,0 1,75  
pH 5,07 7,44     
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5.1 Arseeni 
Arseeni (As) on puolimetalli, joka esiintyy luontaisesti maa- ja kallioperässä yleensä pieninä 
määrinä. As-pitoisuuden on kuitenkin todettu vaihtelevan Suomessa suuresti ja keskimää-
räistä suurempia luontaisia pitoisuuksia tavataan yleisesti koko Etelä-Suomen alueella. Myös 
Kittilässä on yksi arseeniprovinsseista. Arseenilla on todettu olevan haitallisia ympäristö- ja 
terveysvaikutuksia, ja sille on esitetty PIMA-asetuksessa (VNa 214/2007) kynnys- ja 
ohjearvot. Arseenipitoisuudet ovat yleensä suuremmat lähellä kalliopintaa olevissa 
moreenikerroksissa, mutta arseenia voi päätyä maaperään myös ihmistoiminnan 
vaikutuksesta. Lappeenranta kuuluu valtakunnallisen kartoituksen perusteella Etelä-Suomen 
arseeniprovinssiin. Lappeenrannan taajamakartoituksessa maaperän arseenipitoisuuksista 
neljä ylitti PIMA-asetuksen (VNa 214/2007) kynnysarvon 5 mg/kg. Moreenin hienoaineksen 
keskimääräinen arseenipitoisuus Suomessa on noin 3 mg/kg (Koljonen 1992).  

Kaikista 219 pintamaanäytteestä laskettu suurin suositeltu taustapitoisuusarvo on 3,2 mg/kg 
eli pienempi kuin PIMA-asetuksen kynnysarvo. Mullassa ja vaihtelevarakeisissa täytöissä oli 
keskimäärin hieman suurempi arseenipitoisuus (mediaani noin 2 mg/kg) kuin muissa 
tutkituissa maalajeissa. Kolmen kynnysarvon ylittävän näytteen As-pitoisuudet olivat 5,52 – 
13,7, jotka olivat lähellä Etelä-Suomen arseeniprovinssin maaperän tavanomaista tasoa 10 
mg/kg. Suurin havaittu arseenipitoisuus oli 42,1 mg/kg Honkalahdessa. Se on pienempi kuin 
arseenille annettu alempi ohjearvo 50 mg/kg, mutta suurempi kuin Etelä-Suomen 
tavanomaiset taustapitoisuudet. Näytepisteen läheisyydessä on ollut sahateollisuutta. 
Arseenipitoisuus voisi johtua kyllästetyn puutavaran käsittelystä. 

Maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arvioinnissa on Lappeenrannassa 
perusteltua käyttää arviointikriteerinä PIMA-asetuksen kynnysarvoa 5 mg/kg. 
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 Kuva 10. Arseenipitoisuudet Lappeenrannan taajama-alueen maaperässä vuonna 2018 
(pintamaanäyte 0-10 cm, <2 mm raesuuruus, AR-liuotus). Symbolien väritys: kynnysarvoa pienemmät 
tulokset vihreällä värillä, ja kynnysarvon ylittävät pitoisuudet keltaisella. Näytteitä yhteensä 219 kpl. 
Pohjakartta © Maanmittauslaitos ja Hallinnon tietotekniikkakeskus. 

5.2 Muut PIMA-asetuksen alkuaineet 
Lappeenranta sijaitsee geokemiallisten metalliprovinssien ulkopuolella, joten geologian 
perusteella ei odoteta havaittavan tavanomaista suurempia koboltti-, kupari-, kromi-, nikkeli-, 
sinkki- tai vanadiinipitoisuuksia (Eklund 2008). Paikallisesti esimerkiksi metallipitoiset 
mustaliuskeet voivat näkyä päällä olevan moreenin tai hiekan tavanomaista suurempina 
metallipitoisuuksina, mutta Lappeenrannan taajamakartoituksen alueella ei esiintynyt 
mustaliuskeita. 

PIMA-asetuksessa (VNa 214/2007) on määritetty kynnys- ja ohjearvot arseenin lisäksi 
kymmenelle muulle metallille tai puolimetallille. Näistä antimonin, elohopean, kadmiumin, 
kromin, kuparin, nikkelin, sinkin ja vanadiinin suurimmatkin pitoisuudet olivat 
Lappeenrannassa pienempiä kuin PIMA-asetuksen kynnysarvo. Näistä antimonin, 
elohopean, kadmiumin ja kuparin pitoisuudet olivat keskimäärin suurempia mullassa kuin 
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muissa maalajeissa. Savissa oli keskimääräistä suuremmat nikkeli, sinkki ja 
vanadiinipitoisuudet. Kromipitoisuudet olivat keskimäärin suuremmat erilaisissa täyttömaissa 
kuin muissa maalajeissa.  

Lyijyä (Pb) esiintyy luontaisesti Suomen kallio- ja maaperässä. Tyypillisesti sitä esiintyy 
niukkaliukoisena karbonaatti- ja sulfidimineraaleissa sekä vähäisinä määrinä sitoutuneena 
silikaattimineraaleihin. Lyijyä vapautuu ilmaan mm. hiilivoimaloista sekä metalli- ja 
kemianteollisuudesta ja paikallisesti se voi olla ongelma mm. ampumaradoilla ja niiden 
ympäristössä. Ennen lyijyttömän polttoaineen yleistymistä myös liikenteellä oli suuri rooli 
lyijypäästöjen aiheuttajana. Joissakin taajamageokemiallisissa tutkimuksissa on havaittu, että 
lyijypitoisuudet ovat nykyisinkin suurempia lähellä vilkasliikenteisiä teitä (esimerkiksi Jarva & 
Tarvainen 2008). Lyijy kertyy tavallisesti maaperän orgaaniseen pintakerrokseen, 
saviainekseen tai saostumiin (Fe, Al, Mn) ja sen kulkeutuvuus on yleensä heikkoa. Lyijy on 
elolliselle luonnolle yksi haitallisimmista metalleista, se kertyy ihmiseen ravintoketjussa ja sen 
on todettu olevan erittäin myrkyllistä vesieliöille (Koljonen 1992, Reinikainen 2007).  

Lappeenrannan pintamaan keskimääräiset lyijypitoisuudet ovat samaa suuruusluokkaa kuin 
monissa muissa Suomen kasvukeskustaajamissa, esimerkiksi Lappeenrannan pintamaan 
lyijypitoisuuden mediaaniarvo oli 9,2 mg/kg, Vaasan 9,8 mg/kg (Tarvainen ja Eklund 2017) ja 
Lahden 8,2 mg/kg (Hatakka ym. 2014). Lyijy sitoutuu voimakkaasti maaperän orgaaniseen 
ainekseen, Lappeenrannankin aineistossa lyijypitoisuudella on positiivinen korrelaation 
maaperän hiilipitoisuuden kanssa (ρ = 0,467). Savien lyijypitoisuus oli keskimäärin suurempi 
kuin muiden maalajien lyijypitoisuus, mutta suurimmat yksittäiset lyijypitoisuudet havaittiin 
mullasta, moreenissa ja hiekassa. Lyijypitoisuuskartta on esitetty kuvassa 11. Yksi 
kynnysarvon ylittävä lyijypitoisuus 67,7 mg/kg havaittiin Lauritsalasta läheltä valtatie 6:n 
vanhaa linjausta ja läheltä rataa. Liikenteellä lienee vaikutusta kohonneeseen 
lyijypitoisuuteen. Muut kynnysarvon ylittävät lyijypitoisuudet olivat 81 mg/kg ja 67,6 mg/kg. 
Näiden kohteiden lyijyn alkuperää ei voinut varmuudella päätellä aiemman maankäytön 
perusteella. 
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Kuva 11. Lyijypitoisuudet Lappeenrannan taajama-alueen maaperässä vuonna 2018 (pintamaanäyte 
0-10 cm, < 2 mm raesuuruus, AR-liuotus). Kynnysarvon ylitys on merkitty keltaisella symbolilla. 
Näytteitä yhteensä 219 kpl. Pohjakartta © Maanmittauslaitos ja Hallinnon tietotekniikkakeskus.  
 
Koboltin (Co) pitoisuus 23 mg/kg ylitti PIMA-asetuksen kynnysarvon 20 mg/kg yhdessä tien ja 
sähkölinjan väliseltä metsäkaistaleelta otetussa näytteessä Kariniemessä. Kyseisen näytteen maalaji 
oli multa, mutta keskimäärin kobolttipitoisuus on suurempi savissa verrattuna muihin maalajeihin. 
Savesta otettiin tosin vain kaksi näytettä. Lappeenrannan pintamaan kobolttipitoisuudet on esitetty 
kuvassa 12.  
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Kuva 12. Kobolttipitoisuudet Lappeenrannan taajama-alueen maaperässä vuonna 2018 
(pintamaanäyte 0-10 cm, < 2 mm raesuuruus, AR-liuotus). Kynnysarvon ylitys on merkitty keltaisella 
symbolilla. Näytteitä yhteensä 219 kpl. Pohjakartta © Maanmittauslaitos ja Hallinnon 
tietotekniikkakeskus.  
 
Taulukoissa 6 ja 7 on verrattu Vaasan taajama-alueen maaperän pintamaan PIMA-asetuksen 
alkuaineita maalajeittain. Kustakin maalajista pitäisi olla vähintään 30 näytettä, jotta suurimmat 
suosittelut taustapitoisuudet voitaisiin laskea maalajeittain. Joistakin maalajeista on vain muutamia 
näytteitä, joten taulukoiden 6 ja 7 mediaanipitoisuudet ovat vain suuntaa-antavia.  
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Taulukko 6. Antimonin, arseenin, elohopean, kadmiumin, koboltin ja kromin mediaanipitoisuudet 
Lappeenrannan taajama-alueen maaperän pintamaassa (0-10 cm) maalajeittain. Taulukossa on 
esitetty myös koko aineiston mediaani- ja maksimiarvot sekä laskennalliset SSTP-arvot. Tulosten 
vertailuarvoiksi on koottu moreenin taustapitoisuudet Suomessa, PIMA-asetuksessa esitetty 
maaperän luontainen pitoisuus sekä PIMA-asetuksen kynnysarvot (Koljonen 1992, VNa 2014/2007). 
Näytepisteitä oli yhteensä 219 kappaletta, tarkempi näytepisteiden jakauma eri maalajeihin on esitetty 
suluissa maalajin nimen jälkeen. Taulukosta puuttuvat maalajit joista oli vain 1 tai 2 näytettä. 

 
 
 
Maalaji: 

Antimoni Arseeni  Elohopea Kadmium Koboltti Kromi 
mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg 

mediaani mediaani mediaani mediaani mediaani mediaani 

Hiekka (73 näytettä) 0,07 1,6 0,019 0,06 2,8 10,7 
Moreeni (15) 0,11 1,9 0,043 0,07 2,9 13,4 
Siltti (22) 0,08 1,5 0,035 0,08 3,9 16,5 
Täyttömaat:        
 Vaihteleva raesuuruus (31) 0,10 1,9 0,024 0,08 3,7 14,5 
 Hienorakeinen täyttö  (11) 0,10 1,7 0,037 0,11 4,6 22,1 
 Multa (60) 0,12 2,0 0,042 0,13 3,6 15,3 

Koko aineisto (219) 0,10 1,77 0,032 0,08 3,50 14,4 

Maksimiarvo 0,83 42,1 0,262 0,59 23 41 

Luontainen pitoisuus1 (med) 0,02 1 0,005 0,03 8 31 
SSTP-arvo 0,25 3,2 0,1 0,21 7,4 29 

Kynnysarvo (VNa 214/2007) 2 5 0,5 1 20 100 
 

1 Moreenin hienoaineksen luontaisen pitoisuuden mediaani. Lähde: PIMA-asetus (VNa 214/2007) 
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Taulukko 7. Kuparin, lyijyn, nikkelin, sinkin ja vanadiinin mediaanipitoisuudet Lappeenrannan 
taajama-alueen maaperän pintamaassa (0-10 cm) maalajeittain. Taulukossa on esitetty myös koko 
aineiston mediaani- ja maksimiarvot sekä laskennalliset SSTP-arvot. Tulosten vertailuarvoiksi on 
koottu moreenin taustapitoisuudet Suomessa, PIMA-asetuksessa esitetty maaperän luontainen 
pitoisuus sekä PIMA-asetuksen kynnysarvot (Koljonen 1992, VNa 2014/2007). Näytepisteitä oli 
yhteensä 219 kappaletta, tarkempi näytepisteiden jakauma eri maalajeihin on esitetty suluissa 
maalajin nimen jälkeen. Taulukosta puuttuvat maalajit joista oli vain 1 tai 2 näytettä. 

 
 
 
Maalaji: 

Kupari Lyijy  Nikkeli Sinkki Vanadiini  
mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg  

mediaani mediaani mediaani mediaani mediaani  

Hiekka (73 näytettä) 8,6 7,45 6,20 33,0 14,9  
Moreeni (15) 6,1 9,00 5,90 34,0 19,7  
Siltti (22) 9,5 6,83 8,75 37,0 22,3  
Täyttömaat:       
 Vaihteleva raesuuruus (31) 13,0 9,07 8,20 42,0 18,9  
 Hienorakeinen täyttö  (11) 12,9 7,97 10,4 50,0 28,2  
 Multa (60) 14,4 9,80 9,00 53,0 19,6  

Koko aineisto (219) 11,3 8,5 8,0 42 18,6  

Maksimiarvo 94,6 81 23,5 167 58,1  

Luontainen pitoisuus1 (med) 22 5 17 31 38  
SSTP-arvo 27 18 17 104 39  

Kynnysarvo (VNa 214/2007) 100 60 50 200 100  
1 Moreenin hienoaineksen luontaisen pitoisuuden mediaani. Lähde: PIMA-asetus (VNa 214/2007) 
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5.3 Muut tutkitut alkuaineet 
Lappeenrannan taajamageokemiallisen kartoituksen pintamaanäytteistä analysoitiin PIMA-
asetuksessa (VNa 214/2007) määriteltyjen alkuaineiden lisäksi useiden muiden alkuaineiden 
kuningasvesiliukoiset pitoisuudet. Esimerkiksi vismutille (Bi), molybdeenille (Mo) tai seleenille 
(Se) ei ole määritelty kynnys- tai ohjearvoja, mutta taulukossa 5 on laskettu suurimmat 
suositellut taustapitoisuusarvot myös näille alkuaineille. Monipuolinen tieto alkuaineiden 
taustapitoisuuksista voi olla hyödyllistä paitsi maaperän pilaantumisen ja puhdistustarpeen 
arvioinnin myös kaivettujen maamassojen sijoittamisratkaisujen kannalta. 

6 JOHTOPÄÄTÖKSET 

Lappeenranta sijaitsee Etelä-Suomen arseeniprovinssin alueella, missä maaperän luontaiset 
arseenipitoisuudet ovat yleensä suurempia kuin Suomen maaperän keskimääräiset 
arseenipitoisuudet. Silti vain neljän näytteen arseenipitoisuus ylitti PIMA-asetuksen 
kynnysarvon 5 mg/kg ja laskennallinen suurin suositeltu taustapitoisuusarvo oli pienempi kuin 
kynnysarvo. 

Myös muiden PIMA-asetuksessa mainittujen alkuaineiden pitoisuudet olivat 
Lappeenrannassa pääosin pienempiä kuin asetuksen kynnysarvot. Lappeenranta sijaitsee 
tunnettujen geokemiallisten metalliprovinssien ulkopuolella eikä tämän tutkimuksen 
analyysitulosten perusteella Lappeenrannan taajama-alueen maaperässä ollut havaittavissa 
kohonneita taustapitoisuuksia provinssien määrittävien metallien osalta (Co, Cu, Cr, Ni, V, 
Zn). Lappeenrannan pintamaan keskimääräiset metallipitoisuudet olivat samaa 
suuruusluokkaa tai hieman pienempiä kuin Lahdessa, joka sijaitsee Etelä-Suomen 
arseeniprovinssin alueella ja Lappeenrannan tapaan metalliprovinssien ulkopuolella (taulukko 
11).  
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Taulukko 11. Lappeenrannan, Kuopion, Oulun, Lahden ja Hämeenlinnan kaupunkien taajama-
alueiden pintamaanäytteiden mediaanipitoisuudet (< 2mm raekoko, AR-liuotus). Tummennettuna on 
esitetty PIMA-asetuksen kynnysarvon ylittäneet mediaaniarvot (VNa 214/2007). Näytemäärät: 
Lappeenranta 219, Kuopio 117 kpl, Oulu 260 kpl, Lahti 195 kpl ja Hämeenlinna 396 kpl. Lähteinä 
GTK:n aiemmin julkaisemat taajamakartoitukset (Kuopio, Oulu, Lahti ja Hämeenlinna). 

Taajama-alueiden pintamaiden (0-10 cm) mediaanit (mg/kg) 

  Lappeen-
ranta Kuopio Oulu Lahti Hämeenlinna Kynnysarvo1 

Antimoni (Sb) <0,2 0,08 <0,2 0,14 0,18 2 
Arseeni (As) 1,8 1,5 1,3 3,4 8,9 5 
Elohopea (Hg) 0,032 0,014 0,031 0,036 0,043 0,5 
Kadmium (Cd) 0,08 0,06 0,05 0,11 0,14 1 
Koboltti (Co) 3,5 6,8 1,9 7,1 8,4 20 
Kromi (Cr) 14,4 21,7 11,2 29,2 35,6 100 
Kupari (Cu) 11,3 20,0 8,52 22,2 27,0 100 
Lyijy (Pb) 8,5 4,9 4,8 8,2 12,7 60 
Nikkeli (Ni) 8,0 14,4 4,96 14,8 15,8 50 
Sinkki (Zn) 42,0 45,9 19,2 66,5 75,9 200 
Vanadiini (V) 18,6 32,9 15,6 32,6 45,5 100 
1 PIMA-asetus (VNa 214/2007) 
    

Kaikkien alkuaineiden pitoisuudet olivat siis muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta 
pienempiä kuin PIMA-asetuksessa annetut kynnysarvot Lappeenrannan pintamaassa. PIMA-
asetuksessa esitettyjen mahdollisesti haitallisten alkuaineiden pitoisuudet olivat keskimäärin 
suurempia savissa, täyttömaissa ja multamaassa kuin luonnon hiekka- ja moreenimaissa. 
Yksittäisiä kynnys- ja ohjearvojen ylityksiä havaittiin savista, täytöistä ja multakerroksesta 
otetuissa näytteissä.  

PIMA-asetuksen kynnysarvot ovat suurempia kuin Lappeenrannan taajama-aineiston 
laskennalliset alueelliset taustapitoisuusarvot (SSTP-arvot). Lappeenrannan alueella on 
perusteltua käyttää maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arvioinnissa 
asetuksessa esitettyjä kynnysarvoja kaikille muille asetuksessa esitetyille alkuaineille. 
Muiden alkuaineiden kohdalla voidaan käyttää aineistosta laskettua SSTP-arvoa.  

Lappeenrannan taajama-alueen pintamaan geokemiallisen kartoituksen pitoisuustulokset 
tullaan sisällyttämään kansalliseen taustapitoisuus-karttapalveluun.  

Kiitokset 
Näytepisteiden suunnittelun avuksi Lappeenrannan kaupunki toimitti GTK:lle numeerisen 
kartta-aineiston kaupungin maaomistuksista. Mikael Eklund GTK:sta viimeisteli 
näytteenottopaikat kaupungin ehdotusten ja kommenttien jälkeen ja opasti näytteenotossa. 
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Anne Kousa vastasi näytteiden analyysitilauksista. Hannu Pelkonen ja Tapio Kananoja 
vastasivat näytteenotosta. Kaupungingeodeetti Riitta Puurtinen toimi Lappeenrannan 
kaupungin yhteyshenkilönä näytteenottovaiheessa ja kokosi kaupungin kommentit raportin 
käsikirjoitukseen. Raportin muoto noudattaa Anna Tornivaaran, Timo Tarvaisen ja Teemu 
Karlssonin vuonna 2016 laatiman Kuopion taajamageokemiallisen kartoituksen raportin 
rakennetta. Anneli Lindh työsti julkaistut kartat. Lämmin kiitos kaikille tutkimukseen ja 
raportointiin osallistuneille henkilöille. 
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