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1 JOHDANTO 

Geologian tutkimuskeskuksen (GTK) keräämää ja ylläpitämää maaperägeokemian tietokan-
taa täydennettiin Kuopion kaupungin taajama-alueen 118 pintamaanäytteellä vuonna 2015. 
Kerätyt näytteet edustavat eri maankäyttömuotoja kaupungin keskustassa ja lähiöiden 
taajama-alueilla sekä Kuopioon liitettyjen kuntien päätaajama-alueilla (Maaninka, Nilsiä ja 
Tahko, Karttula, Vehmersalmi sekä Riistavesi). Näytteet otettiin ylimmäisestä 10 cm:n pinta-
maakerroksesta 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) ja Heinolassa (Tarvainen 
ym. 2014). Taajama-alueiden lisäksi GTK on kartoittanut luonnonmaiden maaperän 
geokemiallisia taustapitoisuuksia useissa Etelä-Suomen kunnissa. 

Maaperän taustapitoisuudella tarkoitetaan alkuaineiden luontaisesti esiintyvää, tavanomaista 
pitoisuutta maaperässä, sisältäen sekä geologisesta alkuperästä että myöhemmästä 
hajakuormituksesta johtuvan pitoisuuden. Suomen maaperän taustapitoisuuksia on koottu 
avoimeksi tiedoksi GTK:n ylläpitämään taustapitoisuusrekisteriin (http://gtkdata.gtk.fi/Tapir/). 
Kuopiosta kerättyjen maaperänäytteiden tutkimustulokset tullaan lisäämään valtakunnal-
liseen taustapitoisuuskarttapalveluun kaikkien saataville. Kuopio sopii tarkennettuun 
pintamaiden taustapitoisuuskartoitukseen kaupungin laajentumisen ja nopean kasvun 
johdosta, lisäksi Kuopiossa ja sen läheisyydessä on toiminut viimeiset 150 vuotta 
hajapäästöjä aiheuttavaa teollisuustoimintaa. Alue sijoittuu GTK:n taustapitoisuusrekisterin 
perusteella metalliprovinssin rajalle (enemmän luvussa 2), joka voi yhdessä muiden edellä 
mainittujen kohtien tavoin vaikuttaa pintamaahan alueen kohonneina metallipitoisuuksina. 

Maaperän taustapitoisuustulokset lisäävät ensivaiheessa alueen kaavoitus- ja ympäristö-
viranomaisten päätöksenteossa tarvittavaa tietoa maaperän geologiasta 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, puhdistuksen raja-arvoista tai arvioitaessa maankäytöstä 
riippuvaa terveysriskiä. 

Näytteiden alkuainepitoisuudet määritettiin kuningasvesiliuotuksesta (+ICP-MS/OES). 
Menetelmää käytetään yleisesti maanäytteiden geokemian kartoitusprojekteissa ja maaperän 
pilaantuneisuuden arvioinneissa. Laboratoriomenetelmien ja analyysitarkkuuden kehittymisen 
myötä pystytään nykyisin analysoimaan luotettavammin ja laajemmin ympäristöselvitysten 
kannalta keskeisiä alkuaineita (mm. As, Hg, Cd ja Pb), jotka puuttuivat aiemmin kartoitus-
ohjelmista. Kuopion pintamaan laboratoriotuloksista laskettiin suurimmat suositellut taustapi-
toisuudet (ns. SSTP-arvot) lähes 40 alkuaineelle ja saatuja pitoisuuksia verrattiin PIMA-
asetuksen kynnysarvoihin siinä esitettyjen alkuaineiden osalta (VNa 214/2007). Lisäksi joka 
10. näytepisteen näytteestä analysoitiin PAH- ja PCB-pitoisuudet. Taustapitoisuustuloksia 
tarkastellaan myös eri maankäyttömuotojen ja maalajijaottelun pohjalta. 
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2 KUOPION SEUDUN KALLIO- JA MAAPERÄ 

Suomen maaperän kemialliseen koostumukseen vaikuttaa kallioperän koostumus. Suomen 
vaihteleva kallioperä vaikuttaa siten 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). 

 

Kuva 1. Taustapitoisuustietokannan tietoihin pohjautuvat Suomen arseeni- (1-4) ja metalliprovinssit 
(1-7). Kuopio sijaitsee osittain Koillismaan metalliprovinssissa (nro 3) sekä lähellä laajan Etelä-
Suomen arseeniprovinssin (nro 1) rajaa (Kuva: GTK). 
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Kuopio sijoittuu laajan Koillismaan metalliprovinssin rajalle siten, että Kuopion eteläosan 
Petosen kaupunginosa ja sen eteläpuoliset alueet jäävät provinssin ulkopuolelle ja 
pohjoisosat Kuopion keskustoineen sisältyvät metallivyöhykkeeseen. Myös kunnan itäiset 
osat, kuten Karttulan ja Maaningan taajamat jäävät metalliprovinssin ulkopuolelle. Kuopio ei 
kuulu arseeniprovinssiin, tosin laaja Etelä-Suomen arseeniprovinssin raja kulkee Kuopion 
eteläpuolella lähellä kunnan rajaa. Lisätietoa taustapitoisuuksista sekä arseeni- ja 
metalliprovinsseista löytyy GTK:n Internet-sivuilta: http://gtkdata.gtk.fi/Tapir/ 

2.1 Kallioperä 

Kuopion kallioperä koostuu useista kivilajeista, joista yleisin on yli 2 500 milj. vuotta vanha 
pohjagneissi, joka koostuu pääosin asultaan vaihtelevista migmatiiteistä. Tämä arkeeinen, 
useimmiten alkuperältään tonaliittia tai granodioriittia oleva kallioperä, edustaa poiskuluneen 
vuoriston juuriosaa. Ajansaatossa pohjagneissin päälle on kerrostunut rapautuneesta 
aineksesta sedimenttikiviä ja maan uumenista purkautuvia vulkaniittikerroksia (kuva 2). 
Kuopion kallioperästä on löydetty muinaisista jokiuomista kertovia pyöreitä kivipalloja 
sisältäviä konglomeraattiesiintymiä sekä sitä nuorempaa kvartsiittia, joka iskostui matalan 
rantaveden kvartsihiekasta. Kuopion Puijon sekä Suuren ja Pienen Neulamäen jyrkät 
länsirinteet ovat kulutusta kestävää kvartsiittia, myös Jynkänvuori ja Vanuvuori ovat 
kvartsiittihuippuja. Muinaisrannan tuntumaan kalkkiliejusta saostuneet karbonaattikivet ovat 
pääasiassa vähäkalsiittista dolomiittia, ja niissä tavataan paikoin välikerroksina mustaa 
grafiittiliusketta. Tätä metamorfista hiiltä sisältävää kiveä on louhittu Laivonsaaressa ja 
Jynkän karbonaattikivestä on poltettu kalkkia. Tulivuoritoiminnasta kertovat 2 200–2 060 milj. 
vuotta vanhat emäksiset laavat, joissa on monin paikoin nähtävissä hyvin säilyneitä rakent-
eita, kuten Kuopion alueelta löydettyä tyynylaavaa. Tyynylaavarakenne osoittaa laavan 
purkautuneen vedenalaisissa purkauksissa mereen (Lukkarinen 2008, Kejonen 2005a). 

Vulkaanisesti aktiivisen jakson päättyessä tuliperäiset kivet ja niitä edeltäneet kerrostumat 
peittyivät merenpohjaan kerrostuneiden savensekaisten hiekkojen alle. Niistä muodostui 
Kuopion alueen nykyiset kiilleliuskeet ja -gneissit. Arkeeisen mannerlaatan ja svekofennisen 
laatan törmäyksen aiheuttamissa poimuttumisessa ja metamorfoosissa pohjagneissikom-
pleksin kivet kohosivat ylöspäin ja käänsivät nuoremmat proterotsooiset sedimentti- ja 
vulkaniittikerrokset pystyasentoon. Tässä noin 1 800–1 900 milj. vuotta vanhassa poimuvuo-
riston synnyssä kiteytyi mm. arkoosia, kiilleliusketta ja -gneissiä sekä aiemmin mainittua 
kvartsiittia ja karbonaattikiviä. Samoihin aikoihin alueelle tunkeutuneesta magmasta kiteytyi 
nuorempia syväkiviä, kuten graniittia, granodioriittia, tonaliittia sekä kallioperän rakoihin 
kiteytyneitä juonikiviä (Lukkarinen 2008). Kuvassa 3 on havainnollistettu Kuopion alueen 
kallioperän vaihtelevuutta kallioperän poikkileikkauksen avulla. 

Kuopion kallioperä on rikkonaista ja luode – kaakkosuuntana kulkevat ruhjeet ja murrokset 
näkyvät polveilevina laaksoina ja järvien syvänteinä sekä komeina jyrkänteinä. Kuopiosta on 
rakentamisen yhteydessä löydetty moreenin peittämää graniittigneissi-, mustaliuske- ja 
kiilleliuskerapakalliota. Kuopion kallioperän kiviä on hyödynnetty esim. louheena ja sepelinä 
korvaamaan harjujen hiekkaa ja soraa (Kejonen 2005a). 
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Kuva 2. Kuopion kallioperäkartta. Kartta perustuu GTK:n digitaaliseen 1:200 000 -mittakaavaiseen 
kallioperäaineistoon. Pohjakartta © Maanmittauslaitos ja Hallinnon tietotekniikkakeskus. 
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Kuva 3. Kuopion litostratigrafia (Kuva: Lukkarinen H., GTK). 

2.2 Maaperä 

Mannerjäätikön reuna perääntyi Kuopion alueelta noin 11 000 vuotta sitten, jonka jälkeen 
suuri osa maa-alasta jäi nykyistä Itämerta paljon laajemman Yoldiameren peittoon. Jäätikön 
perääntymistä seuranneen maan kohoamisen johdosta Yoldiavaiheen rantakerrostumat 
sijaitsevat nykyisin noin 140 metriä merenpinnan yläpuolella. Kuopion vesialueista 
merkittävin Kallavesi kuroutui merialueesta Ancylusjärvivaiheen aikana n. 9 500 vuotta sitten 
osaksi Suur-Saimaata. Maanpinnan nousu ja sen epätasaisuudesta johtuvat kallistumat 
aiheuttivat alueella paikoin myös vedenpinnan nousua. Suur-Saimaan ranta on Kuopiossa 
100–102 metrin tasolla meren pinnasta. Kallaveden pinnan lasku ja soistuminen ovat 
vaikuttaneet merkittävästi maalajien syntyyn ja jakaumaan Vuoksen puhkeamisen jälkeen 
(Kejonen 2005a).  

Kuopion alueen yleisimpänä maalajina on jäätikön kasaama tiiviiksi pakkautunut pohja-
moreeni, vaikkakin varsinaisia moreenimuodostumia tavataan alueella vähän (kuva 4). 
Maapeite on mäkisillä alueilla usein ohut, ja moreenipatja myötäilee kallioperän muotoja 
kallioalustaa tasoitellen, siten laaksojen moreenipatjat ovat selvästi paksumpia kuin rinteillä. 
Alueen pohjamoreeni on raekoostumukseltaan vaihtelevan kivistä ja lohkareista hiekka-
moreenia, jonka savipitoisuus on 1-5 %:n välillä. Hiekkamoreenissa on paikoin välikerroksina 
vieläkin hienompaa hienoainesmoreenia. Länsi-Puijolla ja Inkilänmäellä on tavattu 
ferroraudan tummanharmaaksi värjäämää hyvin pakkautunutta hienoainesmoreenia. Sen 
humuspitoisuus voi olla 1–2 %:a ja pintaosa on hapettunut ruosteenruskeaksi ferriraudaksi. 
Tutkimusten perusteella on päätelty Kuopion moreenipatjojen edustavan kolmea eri-ikäistä 
jäätikön virtausvaiheen kerrostumaa. Niiden välissä on hiekka- ja silttikerroksia, sekä 
toisinaan tavataan myös savilinssejä (Kejonen 2005a). 
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Kuva 4. Kuopion maaperäkartta. Kuvaan nimetty harjujaksot (vihreä väri) sekä Kuopion keskusta-
alue, Puijo ja Kallavesi. Kartta perustuu GTK:n digitaaliseen 1:1 000 000 -mittakaavaiseen 
maaperäaineistoon. Pohjakartta © Maanmittauslaitos ja Hallinnon tietotekniikkakeskus. 
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Kuopion ympäristöä halkovat viisi hiekasta ja sorasta koostuvaa harjujaksoa. Harjujen 
läheisyydestä tavataan hienomman maa-aineksen alueita kuten rantakerrostumia, jotka on 
ajan saatossa raivattu pelloiksi. Kuopionharju on kohtalaisen vaatimaton kulkiessaan läpi 
Kuopion kaupunkialueen. Sen hiekasta koostuva loivarinteinen selänne on taajama-alueella 
noin 5–15 m korkea. Ajansaatossa rantavoimat ovat tasoittaneet harjua ja se on suureksi 
osaksi jäänyt rakentamisen ja virkistysalueiden alle (Kejonen 2005a). Toinen, Riistaveden 
harjuselänne, kuuluu pitkään harjujaksoon, jota Kuopiosta Joensuuhun kulkeva valtatie 9 
seurailee. Sen selänteitä on käytetty paljon soranotossa. Muut alueen harjujaksot ovat 
Kuopion etelälaidalla Karttulassa sijaitseva Karttulanharju sekä Nilsiän keskustan 
läheisyydessä sijaitsevat selväpiirteiset Nilsiän-Varpaisjärven harju ja osittain järvessä 
kulkeva Syvärinharju (Kejonen 2005b, Saarelainen 2002). 

Kuopion ympäristön ominaispiirteenä ovat maisemaa hallitsevat järvet ja alueen mäkisyys. 
Noin puolet kunnan pinta-alasta on metsien peitossa ja noin kolmasosa pinta-alasta on 
järvien peitossa. Kuopiossa luonnonhiekkarantoja on vähän, sillä pääasiassa rannat ovat 
kivisiä ja louhikkoisia. Järvien repaleisuuden vuoksi moneltakaan Kuopion taajama-alueelta 
ei ole pitkä matka järven rannalle. Kuopion kaupunkialueelta löytyy myös monta pientä järveä 
ja lampea, joista monet ovat matalia ja ihmistoiminnan seurauksena enemmän tai vähemmän 
rehevöityneitä. Osa kaupungin lammista on seurannassa ja muutama on kunnostettu 
virkistyskäyttöön (Kuopion kaupunki 2016).  

Vaihtelevaa topografiaa hallitsevat metsät, joihin tuovat monimuotoisuutta alueen kansainvä-
lisestikin merkittävät kuusivaltaiset lehdot. Lehtokasvillisuuden kehittymiseen on vaikuttanut 
ravinteikas ja runsaasti hienoainesta sisältävä maaperä, johon emäksisillä kivilajeilla on ollut 
paikallista merkitystä. Hienoaineksinen moreeni on ollut ominainen tukemaan myös tuottavia 
viljelysmaita. Peltoviljelys vakiintui Kuopio alueella 1500–1600-luvulla. Suurimmat ihmisen 
aiheuttamat muutokset ovat tapahtuneet viimeisen 150 vuoden aikana, jolloin kaupunkia ja 
sen liikenneyhteyksiä on rakennettu (Kuopion kaupunki 2016).  

Kuopion keskustaajama on lähes kokonaan kartoittamatonta aluetta (kuva 5). Taajamageo-
kemiallisen näytteenoton havaintojen perusteella täytemaan osuus keskustaajamassa on 
suuri. Etenkin Kuopion kaupunkialueella tavataan avokallioita, ja alle metrin paksuisen 
moreenin peittämät kalliomaat ovat yleisiä (kuva 5). Savikerroksia esiintyy taajama-alueella 
harvoin, sillä suurin osa jäätikön sulavesien huuhtomasta hienoaineksesta on kerrostunut 
jäätikön sulaessa Yoldiavaiheen syvänteisiin eli nykyisen Kallaveden pohjaan. Hajanaisia 
savialueita tavataan Kallaveden lahtien rannoilla ja niiden jatkeina olevien laaksojen pohjilla. 
Lahtien pohjukoissa ja muutamien pienten järvien rannoilla tavataan myös liejukerroksia. 
Kuopion alueella turvemaita on vähän, sillä suuria suoalueita ei ole päässyt muodostumaan 
topografian epätasaisuuden vuoksi. Alueen korkeintaan muutaman hehtaarin suuruisia soita 
ovat muuttaneet myös ojitukset (Kejonen 2005a). 



GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Kuopion taustapitoisuudet 8 
 
  18.04.2016 
 
 
 
 

 
 

 
Kuva 5. Kuopion taajama-alueen pintamaakartoituksen 87 näytepistettä sekä alueen maalajit (GTK:n 
maaperäaineisto 1:200 000). Sekalajitteinen maalaji on lähinnä moreenia. Kartalla näkyy myös alueen 
päätieverkko (mustin viivoin). Pohjakartta © Maanmittauslaitos ja Hallinnon tietotekniikkakeskus. 
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3 KUOPION TEOLLISUUS JA LIIKENNE 

3.1 Teollisuus Kuopiossa 

Kuopion kaupunki perustettiin virallisesti vuonna 1775, ja alueen vanhimmat arkeologiset 
löydöt sijoittuvat hyvin paljon kauemmaksi edustaen ns. Suomusjärven kulttuuria (6500–4200 
eKr.). Kuopion seutu on elänyt viime vuodet voimakasta kasvun aikaa. Alueelle on noussut 
uusia taajamia ja suuria kaupanalan liiketiloja (esim. Kolmisoppi, Levänen, Matkus). Myös 
uusi iso teollisuuslaitos, Finnpulpin sellutehdas, on suunniteltu rakennettavaksi Kuopioon 
lähivuosina (Finnpulp*). Asukasluvun lisäksi Kuopio on kasvanut pinta-alaltaan kuntaliitosten 
myötä voimakkaasti (v. 2016 kaupungin pinta-ala: 3 740 km2). Kuopioon on liitetty viime 
vuosina lähikunnista Vehmersalmi (2005), Karttula (2011), Nilsiä (2013) ja Maaninka (2015). 
Juankosken kunta liittyy osaksi Kuopiota vuoden 2017 alusta lähtien. Kuopion väkiluku on yli 
110 000, ja väestöstä noin 80 % asuu keskeisellä kaupunkialueella ja loput maaseudulla tai 
sen taajamissa (Kuopion kaupunki 2016). 

Monipuolisen elinkeinoelämän ja kansainvälisen yliopiston lisäksi Kuopio on yksi Suomen 
suurimmista ympärivuotisista matkailukeskuksista, vastaanottaen vuosittain noin puoli 
miljoonaa matkailijaa. Kuopiossa on yli 5 000 yritystä ja ne toimivat mm. teknologiassa, 
metalli- ja elintarviketeollisuudessa, puunjalostuksessa ja veneteollisuudessa. Lisäksi Kuopio 
toimii maakunnan palvelu- ja kaupanalan keskuksena, johon tullaan hakemaan mm. 
terveyspalveluita ja erikoiskauppojen tuotevalikoimaa kunnan rajojen ulkopuolelta. Kuopion 
vaikutusalueeseen arvioidaan kuuluvan n. 600 000 ihmistä ja alueen suurimpana työllistäjänä 
toimii palvelusektori (Kuopion kaupunki 2016).  

Kuopion perinteisiä teollisuuden aloja ovat elintarvike- ja puuteollisuus. Alun perin 
puutavarakaupan ympärille syntyi sahoja, tulitikkutehdas ja rullatehdas. Nykyisin paperi- ja 
sahateollisuudesta on siirrytty yhä enemmän biojalostukseen ja puuraaka-aineeseen 
pohjautuvaan ympäristö- ja energiateknologian kehittämiseen. Sorsasalossa 
keskustataajaman pohjoispuolella toimii edelleen vuonna 1968 aloittanut sellutehdas (Savon 
Sellu Oy*). Elintarviketeollisuudestakaan ei ole luovuttu ja Kuopion ympäristö toimii edelleen 
merkittävänä maitotalousalueena ja alueella on esim. leipomotoimintaa ja koiranruokalaitos 
sekä alkoholijuomayritys. Kelloniemessä sijaitsee entinen öljysatama, jossa nykyisin 
varastoidaan maanalaisissa kallioluolissa polttonesteitä. Alueen polttoaineliikenne hoidetaan 
säiliövaunujen ja -autojen avulla (NEOT Oy*). Kuopion Energia on keskittänyt sähkön ja 
lämmöntuotannon keskustan lähellä sijaitsevaan Haapaniemen voimalaitokseen sekä 
Pitkälahden moottorivoimalaitokseen. Haapaniemessä poltetaan nykyisin biopolttoaineita, 
turvetta sekä varapolttoaineena kivihiiltä (Kuopion Energia*). Kuopiossa ei ole toimivia 
kaivoksia, mutta Jynkänlahden pohjoisrannalla on jäänteitä kalkkilouhoksista 
dolomiittikalliossa. Sen louhittua kiveä on poltettu läheisessä kalkinpolttouunissa (Kejonen 
2005a). Kuopion naapurikunnassa Siilinjärvellä on lähin toimiva kaivos, jossa louhitaan 
karbonaattikivestä apatiittia lähinnä fosforilannoitteen raaka-aineeksi (Yara Suomi Oy*). 

* Lisätietoa saatavissa yrityksen internet-sivuilta 
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3.2 Kuopion seudun liikenne 

Kuopion seudun tieliikenneverkoston laajeneminen ja tiealueen leveneminen on seurannut 
yhteiskunnan kehitystä. Kuopion läpi kulkee valtatie 5, joka on nykyisin kaupungin alueella 
pääosin moottoritietä. Tämä valtakunnallinen ja lähiseudun asukkaille tärkeä päätieyhteys 
kulkee Heinolan Lusista Sodankylään yhtyen molemmista päistä valtatie neljään. Kuopion 
keskustan ohittaessa tie lävistää Kuopion harjun, jonka alkuperäiset muodot moottoritien ja 
junaradan maansiirtotyöt ovat muuttaneet lähes täysin. Tieliikenteen kehittyminen alkoi 1920-
luvun autoistumisen myötä. Kuopio sijaitsi maantieteellisenä liikenteen umpikujana ennen 
kuin pohjoiseen menevä Kallantieksi nimetty tie vihittiin käyttöön vuonna 1932. Vuonna 1965 
samalla kohdalla oli jo nelikaistainen tie nostosiltoineen. Kasvavan liikennemäärän ja 
läppäsiltojen epäluotettavuuden vuoksi sillat muutettiin kiinteiksi vuonna 2014 ja laivaväylä 
siirrettiin pohjoisemmaksi (Grönroos 2016).  

Junarata kulkee Kuopion kaupungin läpi moottoritien vieressä kaartuen Niiralan kohdalta 
kohti keskustan pohjoisosaa ja Kaupungin rautatieasemaa. Päivittäisinä yhteyksinä pääsee 
niin Helsingin, Turun kuin Oulunkin suuntiin. Kuopion lentokenttä sijaitsee Siilinjärven kunnan 
puolella Rissalassa. Lentokentältä on päivittäin vuoroja Helsinkiin sekä vaihtelevasti 
tilauslentoja lomakohteisiin. Rissalassa toimii myös maanpuolustuksen lentotukikohta. 

Kuopion matkustajasatama sijaitsee keskustan läheisyydessä ja Sorsasalon sellutehtaalla on 
oma satamansa. Satamasta tehdään kesäisin paikallisristeilyjä sekä reittimatkoja 
Heinävedelle ja Savonlinnaan. Nykyisin vakituisesti liikennöivät sisävesilaivat kulkevat 
dieselpolttoaineella, kun taas aiemmin satamassa vierailivat sisävesihöyrylaivat. Kuopion 
Kumpusaaren kaupunginosan syväsatamassa hoidetaan alueen rahtiliikenne, ja satamaan 
on rautatieyhteys. Satamatoimintaa on ollut myös Kelloniemen öljysatamassa sekä 
Sorsasalon sellutehtaalla. 

4 NÄYTTEENOTTO JA ANALYTIIKKA 

4.1 Näytepisteet ja näytteenotto 

Tutkimuksessa valittiin näytepisteiden sijainti siten, että saataisiin kattavasti tietoa 
alkuaineiden taustapitoisuuksista Kuopion taajama-alueella. Taajama-alueiden näytepisteet 
pyrittiin sijoittamaan Kuopion kaupungin omistamille tonteille mahdollisimman tasavälisesti. 
Tämän tutkimuksen näytemääräksi suunniteltiin 120 ja rajoitetun näytemäärän takia taajama-
alueiden ulkopuolelta (haja-asutusalueilta tai luonnonmailta) ei otettu yhtään näytettä.  
Alustavasti suunniteltujen pisteiden sijainnit hyväksytettiin Kuopion kaupungin ympäristö- ja 
kaavoitusosastoilla. Lopullisen päätöksen näytepisteen sijainnista tekivät näytteenottajat 
maastotarkastuksen perusteella. Näytepisteverkko ei ollut aivan tasainen, vaan näytteenotto 
painottui rakennetulle alueelle. Lisäksi pisteiden sijaintia leimasi järvien ja lampien 
aiheuttama pirstaleisuus, pitkälle etelään ulottuva Kuopion keskustasta lähtevä taajamajatke 
sekä kaupunkiin liitettyjen kuntien entiset keskustaajamat (kuva 6).   
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Kuva 6. Kuopion pintamaanäytepisteiden sijainti Kuopiossa vuonna 2015 tehdyssä taajamageo-
kemiallisessa kartoituksessa. Pohjakartta © Maanmittauslaitos ja Hallinnon tietotekniikkakeskus. 
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Kuopion suureen pinta-alaan suhteutettuna näytemäärä vastaa yhtä näytettä per 31 km2 
kohti. Kartoituksessa pyrittiin välttämään varsinaisia pilaantuneita maita, mutta sen sijaan 
tavanomaisesta liikenteestä, teollisuudesta ja asutuksesta johtuvaa hajakuormitusta ei rajattu 
tutkimuksen ulkopuolelle. Kuvasta 7 esitetään maankäytön jakautuminen näytepisteissä; 
suurimpana ryhmänä ovat liikunta-alueet, leikkipaikat, hoidetut ja luonnontilaiset puistot sekä 
kadun varressa sijaitsevat hoidetut viheralueet (tienpenkereet). Näytteenottoa pyrittiin 
painottamaan yleisiin ulkoilualueisiin sisältäen leikki- ja liikuntapaikat. Varsinaisilta taajaman 
ulkopuolisilta luonnonmailta ei otettu näytteitä. Yhdessä näytteessä oli analyysitulosten 
perusteella tavanomaista moninkertaisesti suurempi lyijypitoisuus sekä selvästi kohonnut 
kuparipitoisuus, joten sen ei voitu katsoa edustavan taajaman taustapitoisuuksia. Kyseinen 
näytepiste on mukana näytepisteiden sijaintia, maalajia, maankäyttöä ja määrää koskevissa 
taulukoissa ja grafiikoissa, mutta on jätetty pois analyysitulosten tilastollisesta käsittelystä. 

 

Kuva 7. Kuopion kaupungin taajama-alueilta vuonna 2015 otettujen pintamaanäytteiden (0-10 cm) 
jakautuminen maankäyttömuodon mukaisesti luokiteltuna. Näytepisteitä yhteensä 118 kappaletta. 
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Näytteenotossa noudatettiin Euroopan geologisten tutkimuslaitosten (EuroGeoSurveys) 
tekemää URGE-ohjeistusta (Ottesen 2009). Näytteenottoryhmään kuului kaksi henkilöä, 
joista toinen toimi vastuuhenkilönä ja GTK:n sertifioituna näytteenottajana. 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 ja joka 10:stä näyte PAH- ja PCB-
analyyseihin. Jokaisesta näytteenottopaikasta otettiin vähintään kaksi valokuvaa, yleis- ja 
lähikuva (kuvat 8 ja 9) sekä tallennettiin pisteen koordinaatit GPS-laitteesen. 
Näytteenottopaikalla täytettiin kenttähavaintokortti (liite 1), johon merkittiin näytetunnus, 
ottopäivämäärä, koordinaatit, osoite, näytteenottajat, maalaji, maankäyttömuoto sekä 
mahdolliset muut huomioitavat asiat.  

 

Kuva 8. Yleiskuva näytteenottopaikan ympäristöstä kesällä 2015. Kuvassa GTK:n Kuopion toimipiste 
Savilahdessa. Kuva: Pekka Forsman.  
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Kuva 9. Lähikuva näytteenottokuopasta maaperän taajamakartoituksessa Kuopiossa kesällä 2015. 
Kuva: Pekka Forsman 

Kuopion keskustassa on paljon täyttömaita ja ranta-alueilla maatäyttöä, joten näytepisteiden 
valinnassa ei huomioitu etukäteen maalajia maaperäkartan avulla. Suuri osa etenkin Kuopion 
keskustaajaman näytteenottopisteistä sijoittui täyttömaille (taulukko 1). Tuoreita täyttömaita 
pyrittiin kuitenkin välttämään. Luonnonmaista esiintyi eniten moreenia (kuva 10). 

Taulukko 1. Kuopion geokemiallisen taajamakartoituksen pintamaanäytteet maalajeittain luokiteltuna. 
Näytekuopat kaivettiin lapiolla 10 cm:n syvyyteen ja maalajit tunnistettiin silmämääräisesti. 
Näytepisteistä yksikään ei edustanut turvemaita. 
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Humus 1 

Sora/hiekka 10 

Moreeni 20 

Savi/siltti 5 

Täyttömaat: 
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Vaihteleva raesuuruus 42 

 
Hienorakeinen 24 

 
Multa 7 

Yhteensä 118 
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Kuva 10. Eri maalajien prosentuaaliset osuudet näytepisteissä (pintamaa 0-10 cm) vuoden 2015 
Kuopion taajama-alueiden geokemiallisessa kartoituksessa. Näytepisteitä yhteensä 118 kappaletta.  

4.2 Analytiikka ja laadunvarmistus 

Kuopion 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 37 alkuaineen kuningasvesiliukoiset (AR-liuotus) 
pitoisuudet ICP-OES- tai ICP-MS-tekniikalla. Lisäksi kullan, palladiumin ja telluurin 
pitoisuudet määritettiin grafiittiuuni-AAS-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 
taulukossa 2. 
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Taulukko 2. Kuopion taajamien geokemiallisessa kartoituksessa määritettyjen alkuaineiden määritys-
rajat, käytetyt analyysitekniikat sekä alle määritysrajojen jäävien näytteiden prosenttiosuus (n=118). 

Alkuaine Määritysrajat 
mg/kg 

Analyysitekniikka 
(AR-liuotus) 

Osuus alle 
määritysrajan 

Alumiini (Al) 15 ICP-OES 0 % 

Antimoni (Sb) 0,03 ICP-MS 9 % 

Arseeni (As) 0,03 ICP-MS 0 % 

Barium (Ba) 1 ICP-OES 0 % 

Beryllium (Be) 0,005 ICP-MS 0 % 

Boori (B) 5 ICP-OES 100 % 

Elohopea (Hg) 0,005 Hg-analysaattori 21 % 

Fosfori (P) 50 ICP-OES 0 % 

Hiili  (C ) 0,05 % CS-analysaattori 0 % 

Hopea (Ag) 0,03 ICP-MS 27 % 

Kadmium (Cd) 0,01 ICP-MS 0 % 

Kalium (K) 100 ICP-OES 0 % 

Kalsium (Ca) 50 ICP-OES 0 % 

Koboltti (Co) 1 ICP-OES 0 % 

Kromi (Cr) 1 ICP-OES 0 % 

Kulta ( Au) 0,0005 GFAAS 31 % 

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 0 % 

Nikkeli (Ni) 2 ICP-OES 0 % 

Palladium (Pd) 0,001 GFAAS 57 % 

Rauta (Fe) 50 ICP-OES 0 % 

Rikki (S) 20 ICP-OES 9 % 

Rupidium (Rb) 2 ICP-OES 0 % 

Seleeni (Se) 0,03 ICP-MS 0 % 

Sinkki (Zn) 1 ICP-OES 0 % 

Skandium (Sc) 0,5 ICP-OES 0 % 

Strontium (Sr) 1 ICP-OES 0 % 

Tallium (Tl) 0,2 ICP-MS 79 % 

Telluuri (Te) 0,002 GFAAS 6 % 

Tina (Sn) 0,01 ICP-MS 0 % 

Titaani (Ti) 2 ICP-OES 0 % 

Uraani (U) 0,01 ICP-MS 0 % 

Vanadiini (V) 1 ICP-OES 0 % 

Vismutti (Bi) 0,01 ICP-MS 0 % 

Yttrium (Y) 0,5 ICP-OES 0 % 

Zirkonium (Zr) 1 ICP-OES 34 % 
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Polysykliset aromaattiset hiilivedyt (PAH-yhdisteet) ja polyklooratut bifenyylit (PCB-yhdisteet) 
tutkittiin joka 10. Näytepisteen pintamaasta. Näytteitä otettiin 12 kappaletta. Näytteet kerättiin 
lasipurkkiin ja Labtium Oy:n toimitti ne analysoitavaksi Eurofins Scientific Finland Oy:n 
akreditoituun laboratorioon Tampereelle. Näytteet kuivattiin (menetelmä EN 14346) ennen 
analysointia ja pitoisuudet analysoitiin kuiva-aineksesta (mg/kg ka). Analyysitekniikat, niiden 
määritysrajat sekä määritysrajan alittaneiden näytteiden prosenttiosuudet on esitetty taulu-
kossa 3. PAH- ja PCB-yhdisteiden pitoisuudet kertovat lähinnä teollisuuden aiheuttamasta 
kuormituksesta maaperässä. PAH-yhdisteet ovat syöpää aiheuttavia ja ne eivät liukene 
veteen, PCB-yhdisteet ovat puolestaan niukkaliukoisia ja aiheuttavat esim. ihmisille 
kehityshäiriöitä. Analysoidut yhdisteet perustuvat PIMA-asetukseen, jossa esitetään 16 PAH-
yhdisteen ja 7 PCB-yhdisteen summille kynnys- ja ohjearvot. 

Taulukko 3. Kuopion taajaman geokemiallisessa kartoituksessa määritettyjen PAH- ja PCB-
yhdisteiden analysoinnissa käytetyt analyysitekniikat sekä alle määritysrajojen jäävien näytteiden 
prosenttiosuudet. Näytteet on kuivattu ennen analysointia ja mitattu kuiva-aineksesta (ka). PCB-
yhdisteitä mitattiin 7 kappaletta (28, 52, 101, 118, 138, 153, 180). Niiden yhteenlaskettu tulos (PCB-7 
summa) jäi tutkittujen 12 maanäytteen kohdalla alle nollan, koska määritysraja (<0,01) ei ylittynyt 
yhdenkään edellä mainitun PCB-yhdisteen kohdalla. Näytteitä yhteensä 12 kappaletta. 

Aine Analyysi-
tekniikka 

Määritysraja 
mg/kg ka 

Osuus alle 
määritysrajan 

Naftaleeni ISO18287 <0,05 100 % 

Asenaftyleeni ISO18287 <0,05 100 % 

Asenafteeni ISO18287 <0,05 100 % 

Fluoreeni ISO18287 <0,05 100 % 

Fenantreeni ISO18287 <0,05 83 % 

Antraseeni ISO18287 <0,05 100 % 

Fluoranteeni ISO18287 <0,05 75 % 

Pyreeni ISO18287 <0,05 83 % 

Bentso(a)antraseeni ISO18287 <0,05 92 % 

Kryseeni ISO18287 <0,05 83 % 

Bentso(b)fluoranteeni ISO18287 <0,05 100 % 

Bentso(k)fluoranteeni ISO18287 <0,05 100 % 

Bentso(a)pyreeni ISO18287 <0,05 100 % 

Indeno(1,2,3-
cd)pyreeni 

ISO18287 <0,05 100 % 

Dibentso(ah)antraseeni ISO18287 <0,05 100 % 

Bentso(ghi)peryleeni ISO18287 <0,05 100 % 

Summa 16 EPA-PAH ISO18287 (<0,05) 75 % 

PCB-7 Summa EN15308 (<0,01) 100 % 
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Laadunvarmistus perustuu rinnakkaisnäytteisiin (5 % näytteistä), laboratorion uusinta-
analyyseihin (6 %), GTK:n omiin laadunvalvontanäytteisiin ja laboratorion käyttämiin 
standardimateriaaleihin. Perustuen alle määritysrajojen jäävien näytteiden suuren määrään, 
jätettiin tulosten tarkastelusta pois boori, tallium ja palladium (taulukko 2). Laadunvarmistuk-
sessa kullan, telluurin, kalsiumin ja vismutin analysoidut kentällä otetut rinnakkaisnäytteet 
eivät korreloineet tulosten osalta kovin hyvin (taulukko 4). Edellä mainittujen alkuaineiden 
analysoituja pitoisuuksia ei voida pitää haitallisena ympäristölle, ja rinnakkaisnäytteiden erot 
selittyvät mahdollisesti kullan ja vismutin kohdalla kyseisten alkuaineiden pistemäisestä 
esiintymisestä. 

Taulukko 4. Alkuaineiden ja pH-arvojen tilastollinen korrelaatiotarkastelu kenttänäytteiden (6 paria) ja 
laboratorion uusintanäytteiden (7 paria) osalta. Taulukossa on korostettu rinnakkaisnäytteiden 
heikoimmin korreloivat alkuaineet tuloksineen, rajana on käytetty 0,8.  

Korrelaatio (Pearson) 

 
Rinnakkaisnäytteet 

 
Rinnakkaisnäytteet 

 
Rinnakkaisnäytteet 

 
kenttä laboratorio 

 
kenttä laboratorio 

 
kenttä laboratorio 

pH 0.932 0.966 Ba 0.865 0.999 Rb 0.959 0.998 

Ag 0.883 0.997 Ca 0.419 0.997 S 0.959 0.994 

As 0.993 0.979 Co 0.909 0.994 Sc 0.952 0.999 

Be 0.845 0.996 Cr 0.980 0.988 Sr 0.937 0.995 

Bi 0.629 1.000 Cu 0.964 0.989 Ti 0.885 0.999 

Cd 0.993 0.983 Fe 0.849 0.994 V 0.921 0.996 

Mo 0.998 0.946 K 0.952 1.000 Y 0.950 0.944 

Pb 0.995 0.998 La 0.863 0.891 Zn 0.950 0.995 

Sb 0.992 0.945 Mg 0.843 0.997 Zr 0.905 0.988 

Se 0.860 0.967 Mn 0.872 0.989 Au 0.462 0.985 

U 0.881 0.976 Na 0.824 0.930 Te 0.740 0.501 

Sn 0.915 0.991 Ni 0.992 0.991 C 0.998 1.000 

Al 0.850 0.988 P 0.971 0.995 Hg 0.942 0.991 

 

Metalliprovinssin määrittelyyn käytettyjen metallien (Co, Cr, Cu, Ni, Zn, V) ja arseenin osalta 
korrelaatio oli merkitsevä (>0,95) tai lähellä sen rajaa (aina yli 0,9). Kuvassa 11 on verrattu 
esimerkinomaisesti arseenin varsinaisten näytteiden sekä kenttä- ja laboratoriorinnakkais-
näytteiden tuloksia (taulukko 4). Rinnakkaisnäytteitä otettiin kuusi kappaletta ja ns. 
laboratorion uusinta-analyysejä tehtiin seitsemästä näytteestä.  
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Kuva 11. Arseenin korrelaatio maastossa otetuissa ja laboratorion omissa rinnakkaisnäytteissä. 
Laboratorion näytteitä oli 7 ja maastossa otettuja 6 kappaletta. 

4.3 Tilastolliset menetelmät ja karttatuotanto 

Kenttähavainnot ja analyysitulokset yhdistettiin tarkastelua varten taulukko- ja tilasto-
ohjelmien avulla (Excel ja SPSS), ja niiden avulla tuotettiin raportin taulukot ja diagrammit. 
Taulukoinnin avulla tarkistettiin myös pitoisuustasot mahdollisten raportointivirheiden 
havaitsemiseksi. Kenttähavainnot ja analyysitulokset syötettiin GTK:n ylläpitämään 
geotietoytimeen, josta ne siirretään Tapir-tietokantaan. Karttakuvien työstämisessä on 
käytetty Excel- ja ArcMap-ohjelmia. 

Taustapitoisuuskartoituksen yhtenä tavoitteena on määrittää Kuopion taajamien maaperälle 
tavanomaisen taustapitoisuusjakauman yläraja, eli suurin suositeltu taustapitoisuusarvo 
(SSTP-arvo). Laskennallista SSTP-arvoa voidaan käyttää alueellisesti alkuaineen PIMA-
asetuksen kynnysarvon sijaan esimerkiksi maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen 
arvioinnissa. Alueellisia 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 (väh. 30 näytettä). Kuopion taajamakartoituksessa kerätty aineisto ei riittänyt 
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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. 

Kuitenkin, jos laskettu SSTP-arvo oli suurempi kuin suurin mitattu pitoisuusarvo, SSTP-
arvona on käytetty aineiston maksimia. Kuopion aineiston osalta näin ei käynyt yhdenkään 
alkuaineen kohdalla. Kaavan [1 ] avulla pyritään laskemaan taustapitoisuuksille arvo, jossa 
huomioidaan näytejoukon tavanomaiset suuret pitoisuudet, mutta jossa poikkeukselliset arvot 
jätetään huomioimatta. 

Pintamaanäytteiden analyysitulokset on esitetty valittujen alkuaineiden osalta kartoissa 
symbolein sijaintipaikkansa kohdalla. Symboleiden koko ja väri ovat verrannollisia kartalla 
kuvattuun pitoisuuteen siten, että kyseisen alkuaineen mediaaniarvon alittavat tulokset ovat 
esitetty pienellä pallosymbolilla ja vihreällä värillä, joista kuitenkin pienin 10 %:a ja kaikki 
määritysrajan alittavat tulokset ovat esitetty vaaleanvihreinä. Mediaanipitoisuuden ylittävät 
arvot on esitetty samankokoisella ruskealla pallosymbolilla, kuitenkin korkein 5 %:a tuloksista 
on esitetty isommalla pallosymbolilla ja keltaisella värillä ja alkuaineen PIMA-asetuksen 
kynnys- ja ohjearvon ylittävät näytepisteet punaisella värillä (taulukko 5, ja esim. kuva 14). 

Taulukko 5. Haitallisten metallien ja puolimetallien kynnys- ja ohjearvot valtioneuvoston asetuksessa 
(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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Kuopion alueen taustapitoisuuksia on tarkasteltu seuraavassa luvussa alueen maaperän 
ominaispiirteiden suhteen mielenkiintoisimpien haitallisten alkuaineiden osalta. Tulokset ovat 
esitetty taulukoiden lisäksi laatikko-jana-kuvaajien avulla (box-whisker chart). Pystyakselilla 
esitetään alkuaineen pitoisuus (mg/kg) ja vaaka-akselilla joko maankäyttömuoto tai maalaji. 
Vihreiden laatikoiden keskellä oleva paksu viiva on mediaaniarvo. Laatikko kuvaa näytteen 
mediaanin viereisiä 50 prosenttia, siten että kaikista havainnoista 25 % on pienempiä kuin 
laatikon alaraja ja 25 % suurempia kuin laatikon yläraja. Laatikosta lähtevät janat osoittavat 
pienimmän ja suurimman tavanomaisena pidettävän pitoisuuden. Janan ylärajaa voitaisiin 
pitää kyseisen aineiston perusteella koko tutkitun alueen pintamaan suurimpana suositeltuna 
taustapitoisuutena (SSTP). Sitä suuremmat yksittäiset arvot on merkitty palloilla ja tähdillä. 

Tähdillä merkitään arvot, jotka ovat suurempia kuin laatikon ylärajan arvo + 3 x laatikon 

korkeus. 

5 KUOPION 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 
maaperän maalaji. Paikallisen kallioperän koostumus on vaikuttanut jäätiköitymisen aikana 
syntyneen, lyhyen matkaa kulkeutuneen pohjamoreenin koostumukseen. 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). Taajama-alueilla on rakentamisen yhteydessä kasattu myös paljon täyttömaita, joissa 
alkuaineiden pitoisuudet voivat poiketa selvästikin läheisten luonnonmaiden pitoisuuksista. 
 
Kuopion taajama-kartoituksessa analysoitiin kaikkiaan 118 pintamaanäytettä 0-10 cm 
syvyydeltä. Tulosten tarkastelussa huomattiin, että Kuopionlahdenrannan puistosta otetun 
näytteen lyijypitoisuus ylitti moninkertaisesti kartoituksen näytteistä lasketun mediaaniarvon, 
lisäksi näytteen kuparipitoisuus oli selvästi kohonnut. Kyseinen näytepiste oli tulkittu 
täyttömaaksi, eikä sen voida pitoisuuksiensa puolesta katsoa edustavan alueen pintamaan 
taustapitoisuuksia. Piste jätettiin tilastollisen käsittelyn ulkopuolelle. 
 
Kuopion taajamakartoituksen pintamaan tuloksissa ilmeni vain muutamia PIMA-asetuksen 
kynnysarvojen ylityksiä, ja aineistosta lasketut suurimmat suositeltavat taustapitoisuusarvot 
(SSTP-arvot) jäivät PIMA-asetuksen alkuaineiden osalta alle kynnysarvojen (taulukko 6). 
Aineiston alkuaineiden suurimmat tavatut pitoisuudet ylittivät tuloksista lasketun SSTP-arvon 
jokaisen alkuaineen kohdalla. Seuraavissa kappaleissa käsitellään aineiston tuloksia tilastoin 
sekä karttaesitysten avulla. Tarkempaan tarkasteluun on valittu taustapitoisuusprovinssien 
alkuaineet sekä alkuaineet, joiden kohdalla ilmeni PIMA-asetuksen kynnysarvoja suurempia 
tuloksia.   
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Taulukko 6. Kuopion taajama-alueen pintamaan (0-10 cm) alkuainepitoisuuksien mediaani-, keski- ja 
maksimiarvot sekä laskennalliset suurimmat taustapitoisuusarvot (SSTP) ja PIMA-asetuksen 
kynnysarvot (VNa 214/2007). Näytteet on analysoitu <2 mm fraktiosta kuningasvesiliuotuksella. 

Alkuaine Mediaani Keskiarvo Maksimiarvo SSTP Kynnysarvo 

Alumiini Al (mg/kg) 9300 9789 33400 15895 
 Antimoni Sb (mg/kg) 0,08 0,14 1,41 0,29 2 

Arseeni As (mg/kg) 1,52 1,70 8,43 3,40 5 

Barium Ba (mg/kg) 87 105 623 186   

Beryllium Be (mg/kg) 0,2 0,2 0,7 0,4   

Elohopea Hg (mg/kg) 0,01 0,03 0,26 0,06 0,5 

Fosfori P (mg/kg) 709 842 4050 1570 
 Hiili C (%) 1,69 2,51 16,20 7,74 
 Hopea Ag (mg/kg) 0,04 0,10 3,93 0,14 
 Kadmium Cd (mg/kg) 0,06 0,08 0,36 0,18 1 

Kalium K (mg/kg) 2480 2908 24400 6285   

Kalsium Ca (mg/kg) 3490 3763 12000 7100   

Koboltti Co (mg/kg) 6,8 7,6 38,6 12,9 20 

Kromi Cr (mg/kg) 21,7 23,9 99,4 43,0 100 

Kulta Au (µg/kg) 0,7 1,9 60,8 2,9 
 Kupari Cu (mg/kg) 20,0 24,0 165,0 49,4 100 

Lantaani La (mg/kg) 17,2 18,6 74,3 30,3   

Lyijy Pb (mg/kg) 4,9 8,1 87,4 14,1 60 

Magnesium Mg (mg/kg) 5200 5416 20600 10340 
 Mangaani Mn (mg/kg) 234 265 2410 436 
 Molybdeeni Mo (mg/kg) 0,39 0,49 3,92 1,01 
 Natrium Na (mg/kg) 156 175 484 344   

Nikkeli Ni (mg/kg) 14 15 45 26 50 

Palladium Pd (µg/kg) <1 1,3 16,4 3,1   

Zirkonium Zr (mg/kg) 1,4 1,8 6,5 5,7 
 Rauta Fe (mg/kg) 17200 18019 101000 31650 
 Rikki S (mg/kg) 176 232 1570 627 
 Rupidium Rb (mg/kg) 15 18 171 36   

Seleeni Se (mg/kg) 0,54 0,59 1,95 0,94   

Sinkki Zn (mg/kg) 46 49 187 84 200 

Skandium Sc (mg/kg) 2,7 2,8 8,0 5,3 
 Strontium Sr (mg/kg) 17,2 22,9 180,0 37,8 
 Telluuri Te (µg/kg) 5,9 6,9 53,0 13,5 
 Tina Sn (mg/kg) 0,57 0,84 6,46 1,28   

Titaani Ti (mg/kg) 989 1067 4560 2005   

Uraani U (mg/kg) 0,83 1,20 29,21 1,79   

Vanadiini V (mg/kg) 32,9 35,6 243,0 63,1 100 

Vismutti Bi (mg/kg) 0,05 0,08 0,54 0,12 
 Yttrium Y (mg/kg) 5,5 5,8 18,2 9,9   

pH 5,14 5,20 6,67 6,40 
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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. 
Arseenilla on todettu olevan haitallisia ympäristö- ja terveysvaikutuksia, ja sille on esitetty 
PIMA-asetuksessa kynnys- ja ohjearvot. Arseenipitoisuudet ovat yleensä suuremmat lähellä 
kalliopintaa olevissa moreenikerroksissa, mutta arseenia voi päätyä maaperään myös 
ihmistoiminnan vaikutuksesta. Kuopion taajama-alueet eivät kuulu valtakunnallisen 
taajamakartoituksen perusteella arseeniprovinssiin, mutta Etelä-Suomen arseeniprovinssin 
raja kulkee lähellä Kuopion kaupungin etelärajaa. Kuopion taajamakartoituksessa maaperän 
arseenipitoisuudet olivat varsin pieniä, mediaaniarvot ovat maalajista riippuen välillä 0,8-2,1 
mg/kg (kuva 12). Moreenin hienoaineksen keskimääräinen arseenipitoisuus Suomessa on 
noin 3 mg/kg (Koljonen 1992).  

 

Kuva 12. Kuopion taajama-alueen pintamaan (0-10 cm) arseenipitoisuudet (< 2 mm raekoko, AR-
liuotus) vuonna 2015 maalajin mukaisesti luokiteltuna. Sininen viiva kuvaa PIMA-asetuksen arseenin 
kynnysarvoa 5 mg/kg (VNa 214/2007). Näytepisteiden lukumäärät maalajin nimen jälkeen (yht. 117). 
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Kuopion taajama-kartoituksessa hienojakoisissa savi- ja silttikerroksissa arseenipitoisuus oli 
keskimäärin selvästi suurin, mutta PIMA-asetuksen kynnysarvo 5 mg/kg ei ylittynyt savi- ja 
silttinäytteissä.  Kolmessa pintamaanäytteessä kynnysarvo kuitenkin ylittyi, ja suurin tulos 8,4 
mg/kg, mitattiin joutomaan multakerroksesta (kuva 13). Joutomaan multa on todennäköisesti 
muualta tuotua maatäyttöä. Karttatarkastelussa ei voitu havaita pitoisuuksien olevan 
suurempia kaupungin keskustan tai vilkkaiden tievyöhykkeiden osalta, myöskään alueellisia 
kohonneiden As-pitoisuuden keskittymiä ei havaittu (kuva 14). 

PIMA-asetuksen mukaisesti maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arviointi-
prosessissa annetaan mahdollisuus käyttää, maaperän alueellista taustapitoisuusarvoa 
kynnysarvon sijaan. Kuopion taajama-alueen laskennallisesti suurimmaksi suositelluksi 
arseenin taustapitoisuusarvoksi (SSTP-arvo) saatiin 3,4 mg/kg. Luku on alle kynnysarvon, 
joten alueella tulee noudattaa PIMA-asetuksen kynnysarvoa. Luontaiset arseenipitoisuudet 
voivat paikoin olla kuitenkin hieman kynnysarvoa suuremmat Kuopion taajama-alueen 
maaperässä (kuva 13).  

 

 

Kuva 13. Kuopion taajama-alueen pintamaan (0-10 cm) arseenipitoisuudet (< 2 mm raekoko, AR-
liuotus) vuonna 2015 maankäytön mukaisesti luokiteltuna. Sininen viiva kuvaa PIMA-asetuksen 
arseenin kynnysarvoa 5 mg/kg (VNa 214/2007). Näytepisteiden lukumäärät on esitetty suluissa 
maankäytön nimen jälkeen (yht. 117 kpl). 



GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Kuopion taustapitoisuudet 25 
 
  18.04.2016 
 
 
 
 

 
 

 
Kuva 14. Arseenipitoisuudet Kuopion taajama-alueen maaperässä vuonna 2015 (pintamaanäyte 0-10 
cm, <2 mm raesuuruus, AR-liuotus). Symbolien väritys: pienimmät tulokset vihreällä värillä (joista alin 
10 % vaaleanvihreällä), mediaanin ylittävät tulokset ruskealla paitsi ylin 5 %:a keltaisella ja 
kynnysarvot ylittävät pitoisuudet punaisella. Näytteitä yhteensä 118 kpl. Pohjakartta © 
Maanmittauslaitos ja Hallinnon tietotekniikkakeskus. 
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5.2 Metalliprovinssin alkuaineet 

Kuopio sijaitsee osittain vyöhykkeellä, jolla oletetaan esiintyvän luontaisesti keskimääräistä 
suurempia metallipitoisuuksia eli ns. metalliprovinssilla (Eklund 2008). Metalliprovinssin 
kriittiset metallit ovat koboltti, kromi, kupari, nikkeli, sinkki ja vanadiini. Näiden, kuten 
muidenkin alkuaineiden kulkeutumista maaperässä säätelevät fysikaaliset ja kemialliset 
prosessit, joiden tehokkuuteen vaikuttavat maaperän ominaisuudet, alkuaineiden spesiaatio 
sekä ilmastolliset tekijät.    

Kobolttia (Co) on luontaisesti maa- ja kallioperässä. Suomessa moreenin hienoaineksen 
keskimääräinen kobolttipitoisuus on noin 14 mg/kg (Koljonen 1992). Kuopion taajama-alueen 
maaperän kobolttipitoisuudet olivat suurelta osin alle tämän (kuva 15). Mediaaniarvot ovat 
maalajista riippuen 3,2 mg/kg (humus) ja 9,9 mg/kg (savi/siltti) välillä. Tämä on luonnollista, 
sillä kobolttimineraalit rapautuvat herkästi ja pysyvät melko hyvin liuenneena, mutta kiteytyvät 
kuitenkin saviin, orgaaniseen ainekseen ja rauta-mangaanihydroksideihin (Koljonen 1992). 

 

 
Kuva 15. Kuopion taajama-alueen pintamaan (0-10 cm) kobolttipitoisuudet (< 2 mm raekoko, AR-
liuotus) vuonna 2015 maalajin mukaisesti luokiteltuna. Sininen viiva kuvaa PIMA-asetuksen koboltin 
kynnysarvoa 20 mg/kg (VNa 214/2007). Näytepisteiden lukumäärät on esitetty maalajien nimien 
jälkeen sulkeissa (yht. 117 kpl). 
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PIMA-asetuksen kynnysarvo koboltille on 20 mg/kg. Kolmessa pintamaanäytteessä 
kobolttipitoisuus oli kynnysarvoa suurempi, kaksi näistä jäi lähelle kynnysarvoa. Yksi selvästi 
suurempi arvo mitattiin joutomaan mullasta (kuva 16). Näytepiste on sama, josta mitattiin 
myös aineiston suurimmat arseeni- (8,4 mg/kg) ja vanadiinipitoisuudet (243 mg/kg). 
Pitoisuuksiensa puolesta joutomaan maa-aines on todennäköisesti joko tuotu kauempaa tai 
myöhemmin nuhraantunut/ kontaminoitunut. Kartoitusaineistosta laskettu koboltin SSTP-arvo 
(12,9 mg/kg) on kynnysarvoa pienempi. Maaperä pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeenar-
vioinnissa käytetään asetuksessa annettua koboltin kynnysarvoa (20 mg/kg). Huomioitavaa 
on, että Kuopion taajaman maaperässä kobolttipitoisuus voi paikoin olla luontaisesti jonkin 
verran kynnysarvoa suurempi. Kobolttipitoisuudet vaihtelevat alueella tasaisesti, eikä Kuo-
pion taajama-alueen näytteistä voida havaita selvää alueellista pitoisuusjakaumaa (kuva 17). 

 

 
Kuva 16. Vuonna 2015 Kuopion taajama-alueella suoritetun pintamaakartoituksen (0-10 cm) 
kobolttipitoisuudet (< 2 mm raekoko, AR-liuotus) maankäytön mukaisesti luokiteltuna. Sininen viiva 
kuvaa PIMA-asetuksen koboltin kynnysarvoa 20 mg/kg (VNa 214/2007). Näytepisteiden lukumäärät 
kyseiselle maankäytölle on esitetty sulkeissa (yht. 117 kpl). 
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Kuva 17. Kobolttipitoisuudet Kuopion taajama-alueen maaperässä vuonna 2015 (pintamaanäyte 0-10 
cm, < 2 mm raesuuruus, AR-liuotus). Symbolien väritys: pienimmät tulokset vihreällä värillä (alin 10 % 
vaaleanvihreällä), mediaanin ylittävät tulokset ruskealla paitsi isommalla symbolilla ja keltaisena ylin 5 
% ja kynnysarvot ylittävät pitoisuudet punaisella. Näytteitä yhteensä 118 kpl. Pohjakartta © 
Maanmittauslaitos ja Hallinnon tietotekniikkakeskus.  
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Kuparia (Cu) esiintyy luontaisesti pieniä määriä maa- ja kallioperässä. Runsaasti kuparia 
tavataan orgaanisesta aineksesta syntyneissä mustaliuskeissa, joita on myös löydetty 
Kuopion alueelta (Lukkarinen 2008). Maaperässä kuparia esiintyy etenkin kiinnittyneenä 
savimineraaleihin, orgaaniseen ainekseen sekä rauta-, alumiini- ja mangaanisaostumiin. 
Suomen moreenien kuparipitoisuuden mediaani on 20 mg/kg (Koljonen 1992), joka on 
Kuopion taajamakartoituksen aineiston kanssa yhtä suuri (taulukko 6). Mediaani vaihtelee 
maalajista riippuen 4,9 mg/kg (humus) ja 24,7 mg/kg (karkea täyttömaa) välillä (kuva 18). 
 
 

 
Kuva 18. Kuopion taajama-alueen pintamaan (0-10 cm) kuparipitoisuudet (< 2 mm raekoko, AR-
liuotus) vuonna 2015 maalajin mukaisesti luokiteltuna. Sininen viiva kuvaa PIMA-asetuksen kuparin 
kynnysarvoa 100 mg/kg ja oranssi viiva alempaa ohjearvoa 150 mg/kg (VNa 214/2007). 
Näytepisteiden lukumäärä kyseisessä maalajissa on esitetty sulkeissa (yht. 117 kpl). 
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PIMA-asetuksen kuparin kynnysarvo 100 mg/kg ylittyi vain yhden näytteen osalta. Näyt-
teessä oli kuparia 165 mg/kg, mikä ylittää myös asetuksen alemman ohjearvon (150 mg/kg). 
Kyseinen näytepiste on luokiteltu täyttömaaksi ja se sijaitsee Niiralan koulun liikuntakentän 
läheisyydessä (kuva 19). Samassa näytteessä oli analyysitulosten perusteella myös 
kohonnut palladiumpitoisuus (9,5 µg/kg), aineiston mediaanin ollessa alle määritysrajan 1 
µg/kg (taulukko 6). On mahdollista, että kyseinen kohta on nuhraantunut, eikä tulos edusta 
laajemmin alueen pintamaan taustapitoisuutta. Kuopion taajama-alueen tuloksista laskettu 
keskimääräinen kuparipitoisuus vastaa hyvin valtakunnallista keskiarvoa ja SSTP-arvo (49,4 
mg/kg), on selvästi PIMA-asetuksen kynnysarvon alapuolelle. PIMA-asetuksen kynnysarvo 
toimii hyvin alueen pilaantuneisuutta ja puhdistustarvetta arvioitaessa. Alueellisessa 
tarkastelussa suurimmat kuparipitoisuudet keskittyvät keskustaan ja sen läheisyyteen. 
Kohonneet pitoisuudet ovat todennäköisesti vaikutusta ihmistoiminnasta, kuten esimerkiksi 
väripigmenteistä ja puutavaran kyllästysaineista(kuva 20). 
 

 
Kuva 19. Vuonna 2015 Kuopion taajama-alueen pintamaakartoituksen (0-10 cm) kuparipitoisuudet (< 
2 mm raekoko, AR-liuotus) maankäyttömuodon mukaisesti luokiteltuna. Sininen viiva kuvaa PIMA-
asetuksen kuparin kynnysarvoa 100 mg/kg ja oranssi alempaa ohjearvoa 150 mg/kg (VNa 214/2007). 
Maankäyttömuodon jakauma esitetty sulkeissa (yht. 117 kpl). 
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Kuva 20. Kuparipitoisuudet Kuopion taajama-alueen maaperässä vuonna 2015 (pintamaanäyte 0-10 
cm, < 2 mm raesuuruus, AR-liuotus). Symbolien väritys: pienimmät tulokset vihreällä värillä (alin 10 % 
vaaleanvihreällä), mediaanin ylittävät ruskealla paitsi ylin 5 % keltaisella ja kynnysarvot ylittävät 
pitoisuudet punaisella. Näytteitä yhteensä 118 kpl. Pohjakartta © Maanmittauslaitos ja Hallinnon 
tietotekniikkakeskus. 
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Vanadiinia (V) esiintyy Suomen maa- ja kallioperässä luontaisesti, ja sitä on paljon 
eloperäistä hiiltä sisältävissä liuskeissa sekä savissa ja rautaoksideissa. Vanadiini saostuu 
hyvin orgaanisperäistä hiiltä sisältäviin sedimentteihin. Moreenin hienoaineksen 
keskimääräinen vanadiinipitoisuus maaperässä on noin 80 mg/kg (Koljonen 1992). Kuopion 
taajama-alueen maaperän pitoisuudet olivat pääsääntöisesti tätä selvästi pienempiä. 
Aineiston vanadiinipitoisuuden mediaani oli 33 mg/kg, joka on kohtalaisen lähellä PIMA-
asetuksessa esitettyä maaperän luontaista pitoisuutta 38 mg/kg (VNa 214/2007). Maalajikoh-
tainen keskimääräinen vanadiinipitoisuus Kuopion pintamaassa vaihteli 24 mg/kg (humus) ja 
46 mg/kg (savi/siltti) välillä (kuva 21). Vanadiini on todennäköisesti savissa heikommin 
sitoutuneessa muodossa kuin moreenin hienoaineksessa (Koljonen 1992).  
 

 
Kuva 21. Kuopion taajama-alueen pintamaan (0-10 cm) vanadiinipitoisuudet (< 2 mm raekoko, AR-
liuotus) vuonna 2015 maalajeittain luokiteltuna. Sininen viiva kuvaa PIMA-asetuksen vanadiinin 
kynnysarvoa 100 mg/kg ja oranssi viiva alempaa ohjearvoa 150 mg/kg (VNa 214/2007). 
Näytepisteiden lukumäärä kyseisessä maalajissa on esitetty sulkeissa (yht. 117 kpl). 
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PIMA-asetuksen vanadiiniin kynnysarvo 100 mg/kg ylittyi kahdessa näytteessä, joista 
toisessa ylittyi myös asetuksen alempi ohjearvo 150 mg/kg. Suurimmat pitoisuudet mitattiin 
Pihkainmäen luonnontilaisen puiston täyttömaasta ja Inkilänmäen joutomaan mullasta (kuva 
22). Kerätyn aineiston pohjalta tarkasteltuna, korkein vanadiinipitoisuus ei vaikuta 
luontaiselta, sillä muista selvästi erottuvan tuloksen lisäksi pisteestä mitattiin myös suuret Co- 
ja As-pitoisuudet. Suuret pitoisuudet johtuvat todennäköisesti maaperän paikallisesta 
nuhraantumisesta. Vanadiinin laskennallinen SSTP-arvo 63 mg/kg on PIMA-asetuksen 
kynnysarvoa pienempi, joten kynnysarvon muuttamiselle ei ole tarvetta maaperän 
pilaantumisen ja puhdistustarpeen arvioimisen kannalta. 
 

 
Kuva 22. Vuonna 2015 Kuopion taajama-alueen pintamaakartoituksen (0-10 cm) vanadiinipitoisuudet 
maankäytön mukaisesti luokiteltuna (< 2 mm raekoko, AR-liuotus). Sininen viiva kuvaa PIMA-
asetuksen vanadiinin kynnysarvoa 100 mg/kg ja oranssi alempaa ohjearvoa 150 mg/kg (VNa 
214/2007). Maankäyttömuodon jakautuminen on esitetty sulkeissa (yht. 117 kpl). 
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Metalliprovinssin alkuaineista kromi (Cr), nikkeli (Ni) ja sinkki (Zn) vastasivat hyvin 
Suomen maaperän keskimääräisiä luontaisia pitoisuuksia (taulukot 6 ja 7). Tuloksissa ei 
ilmennyt PIMA-asetuksen kynnysarvon ylittäviä pitoisuuksia, vaikkakin suurimmat mitatut 
arvot jäivät vain hieman kynnysarvojen alapuolelle. Tilastollisista tuloksista käy ilmi, että 
laskennalliset suositeltavat taustapitoisuusarvot (SSTP-arvot) olivat kyseisten alkuaineiden 
kohdalla vain noin puolet PIMA-asetuksen kynnysarvoista. Näin ollen näiden kolmen 
alkuaineen kohdalla Kuopion omille alueellisille taustapitoisuusarvoille ei ole tarvetta 
arvioitaessa maaperän pilaantuneisuutta tai puhdistustarvetta. 
 
Taulukko 7. Antimonin, elohopean, kadmiumin, kromin, nikkelin ja sinkin mediaanit Kuopion taajama-
alueen maaperän pintamaassa (0-10 cm) maalajeittain luokiteltuna (< 2 mm raekoko, AR-liuotus). 
Taulukossa on esitetty myös koko aineiston mediaani- ja maksimiarvot sekä laskennalliset SSTP-
arvot. Tulosten vertailuarvoiksi on koottu moreenin taustapitoisuudet sekä PIMA-asetuksen 
kynnysarvot (Koljonen 1992, VNa 2014/2007). Näytepisteitä oli yhteensä 117 kappaletta, 
maalajijakauma esitetty suluissa. 

 
 
 
Maalaji (kpl) 

Antimoni Elohopea  Kadmium Kromi Nikkeli Sinkki 

mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg 

mediaani mediaani mediaani mediaani mediaani mediaani 

Humus (1) 0,06 0,014 0,02 11 6 19 

Hiekka ja sora (10) 0,02 0,003 0,03 19 12 29 

Moreeni (20) 0,08 0,017 0,06 21 14 41 

Savi ja siltti (5) 0,12 0,013 0,07 33 18 54 

Täyttömaat:   
     

 
Karkea täyttö (9) 0,05 0,003 0,04 25 17 46 

 
Vaihteleva raesuuruus (42) 0,11 0,016 0,08 23 15 49 

 
Hienorakeinen täyttö  (24) 0,09 0,019 0,07 20 11 43 

 
Orgaaninen aines (6) 0,18 0,034 0,09 19 13 42 

Koko aineisto (117) 0,08 0,014 0,06 22 14 46 

Maksimiarvo 1,41 0,259 0,36 99 45 187 

Moreenin taustapitoisuus
1
 (med) 0,3 - - 60 24 57 

Luontainen pitoisuus
2 
(med) 0,02 0,005 0,03 31 17 31 

SSTP-arvo 0,29 0,062 0,18 43 26 84 

Kynnysarvo (VNa 214/2007) 2 0,5 1 100 50 200 

1 
Moreenin hienoaineksen mediaani, 1 057 koostenäytettä (analysoidut koostenäytteet on kerätty viidestä 

osanäytepisteestä 0,5-2 m syvyydeltä). Lähde: Suomen geokemian atlas (Koljonen 1992) 
2 

Moreenin hienoaineksen luontaisen pitoisuuden mediaani. Lähde: PIMA-asetus (VNa 214/2007) 
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5.3 Muut PIMA-asetuksen alkuaineet 

Antimoni (Sb), elohopea (Hg) ja kadmium (Kd) kuuluvat PIMA-asetuksessa esitettyihin 
kynnys- ja ohjearvollisiin alkuaineisiin. Ne voivat olla suurina pitoisuuksina haitallisia 
ympäristölle ja ihmisen terveydelle. Kuopion taajamakartoituksen pintamaan pitoisuudet 
vastasivat näiden alkuaineiden osalta valtakunnallisia keskimääräisiä pitoisuuksia (taulukko 
7). Kaikki mitatut antimoni-, elohopea- ja kadmiumpitoisuudet jäivät PIMA-asetuksen 
kynnysarvon alapuolelle, samoin jäivät tuloksista lasketut suurimmat suositeltavat taustapitoi-
suusarvot (SSTP-arvot). Pintamaan orgaaninen aines sitoo erityisesti hajakuormituksen 
alkuaineita kuten antimonia, elohopeaa, kadmiumia, molybdeeniä ja lyijyä. Aineistosta käy 
ilmi, että hienoainesta sisältävien täyttömaiden antimonipitoisuudet ovat suurempia ja 
pitoisuudet vaihtelevat enemmän kuin luonnonmaissa. 

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. Luontaisesti lyijyä pääsee ilmaan esimerkiksi pensaspalojen ja 
tulivuorten purkausten yhteydessä. 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).  

Jo heti aineiston alustavassa tarkastelusta havaittiin yhdessä näytteessä lyijypitoisuus (1 590 
mg/kg), joka oli moninkertainen verrattuna seuraavaksi suurimpaan lyijypitoisuuteen. Tämän 
multanäytteen kuparipitoisuus oli myös selvästi tavanomaista taustapitoisuutta suurempi. 
Näytepisteen ei voida katsoa edustavan Kuopion taajaman maaperän tausta-pitoisuutta, 
joten se jätettiin tilastollisen tarkastelun ulkopuolelle. Näytepiste sijaitsee Kuopio keskustan 
lähellä puistikossa, leikkipuiston ja rannan läheisyydessä. Alueen herkkä maankäyttö 
(mahdollinen lasten altistuminen; nielu) tukee pintamaan pitoisuuksien tarkempaa alueellista 
selvittämistä jatkotutkimuksin. 

Lähteestä riippuen moreenin hienoaineksen Pb-pitoisuuden mediaanin on arvioitu olevan 3 
tai 5 mg/kg (Koljonen 1992, Vna 214/2007). Tämä pätee myös Kuopion pintamaahan, jossa 
koko aineiston mediaaniksi saatiin 4,9 mg/kg. Ainoan humusnäytteen lyijypitoisuus (6,4 
mg/kg) oli suurempi kuin muiden maalajien mediaanit. Kuopion taajama-alueen pienin 
mediaani (2,5 mg/kg) saatiin sorasta tai hiekasta koostuvissa näytteissä. Muiden maalajien 
mediaanit vaihtelivat 3,5–5,7 mg/kg välillä (kuva 23). Lyijypitoisuus vaihteli kuitenkin laajalti 
näytteiden välillä ja aineistosta poikkeavat tulokset tulevat hyvin esiin laatikko-jana-kuvaajien 
avulla (kuvat 23 ja 24). Maankäyttömuodon perusteella näyttäisi, että suurimpia lyijypitoi-
suuksia tavataan etenkin kaupunkipuistojen alueella, leikkipaikoilla ja liikunta-alueilla, joissa 
maalajina on pääasiallisesti täyttömaata. 
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Kuva 23. Kuopion taajama-alueen pintamaan (0-10 cm) lyijypitoisuudet (< 2 mm raekoko, AR-liuotus) 
vuonna 2015 maalajin mukaisesti luokiteltuna. Sininen viiva kuvaa PIMA-asetuksen lyijyn 
kynnysarvoa 60 mg/kg (VNa 214/2007). Näytepisteiden lukumäärä kyseisessä maanlajissa on esitetty 
sulkeissa (yht. 117 kpl). 

PIMA-asetuksen lyijyn kynnysarvo 60 mg/kg ylittyi kahdessa täyttömaaksi luokitellussa 
näytepisteessä (kuva 24). Korkein yksittäinen lyijypitoisuus mitattiin tien vieressä sijaitsevan 
viheralueen täyttömaasta kaupungin keskustassa (87,4 mg/kg). Samasta näytteestä mitattiin 
myös aineiston korkein sinkkipitoisuus 187 mg/kg. Näytteenoton yhteydessä näytekuopasta 
kaivettiin esiin muutama posliinin ja muovin palanen. Täyttömaan kuormitus on enemmän 
pistekohtainen, joten sen ei voida katsoa kuvaavan edustavasti taajama-alueen taustapitoi-
suutta. Aineiston laskennallinen SSTP-arvo lyijylle on 14,1 mg/kg, joka jää alle asetuksen 
kynnysarvon. Maaperän pilaantumisen ja puhdistustarpeen arviointiprosessissa Kuopion 
taajama-alueilla käytetään PIMA-asetuksen kynnysarvoa.  
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Kuva 24. Vuonna 2015 Kuopion taajama-alueella suoritetun pintamaakartoituksen (0-10 cm) 
lyijypitoisuudet (< 2 mm raekoko, AR-liuotus) maankäyttömuodon mukaisesti luokiteltuna. Sininen 
viiva kuvaa PIMA-asetuksen lyijyn kynnysarvoa 60 mg/kg (VNa 214/2007). Näytepisteiden lukumäärät 
kyseiselle maankäytölle on esitetty sulkeissa (yht. 117 kpl). 

 
Alueellisen esiintymisen perusteella lyijypitoisuudet ovat jonkin verran koholla Kuopion 
keskustan näytteissä (kuvat 25 ja 26). Suuremmat pitoisuudet voi olla seurausta liikenteen 
aiheuttamista päästöistä. Valtatie 5:n läheisyydessä otettujen näytteiden pitoisuuksissa 
vastaavaa nousua ei havaittu. On kuitenkin huomioitavaa, että yhtään näytettä ei otettu itse 
valtatien penkereeltä tai aivan sen läheisyydestä. Vilkkaasti liikennöidyn valtatien kuormitus 
jää todennäköisesti tietä reunustavaan vyöhykkeeseen, tai näkyisi paremmin sammal- tai 
humusnäytteissä. 
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Kuva 25. Lyijypitoisuudet Kuopion taajama-alueen maaperässä vuonna 2015 (pintamaanäyte 0-10 
cm, < 2 mm raesuuruus, AR-liuotus). Symbolien väritys: pienimmät tulokset vihreällä värillä (alin 10 % 
vaaleanvihreällä), mediaanin ylittävät ruskealla paitsi ylin 5 % keltaisella ja kynnysarvot ylittävät 
pitoisuudet punaisella värillä ja suurempana symbolina. Näytteitä yhteensä 118 kappaletta. 
Pohjakartta © Maanmittauslaitos ja Hallinnon tietotekniikkakeskus. 
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Kuva 26. Kuopion keskustan ja keskustan läheisten asutustaajamien pintamaan lyijypitoisuudet 
vuonna 2015 (0-10 cm, < 2 mm raesuuruus, AR-liuotus). Symbolit: pienimmät tulokset vihreällä värillä 
(alin 10 % vaaleanvihreällä), mediaanin ylittävät ruskealla paitsi ylin 5 % keltaisella ja kynnysarvot 
ylittävät pitoisuudet punaisella värillä ja suurempana symbolina. Kuvassa 90 näytepistettä (yht. 118). 
Pohjakartta © Maanmittauslaitos ja Hallinnon tietotekniikkakeskus. 

5.4 PAH- ja PCB-yhdisteet 

Kuopion alueelta otetun 12 näytteen PAH-yhdisteiden pitoisuudet alittivat käytetyn 
analyysitekniikan määritysrajat kolmea näytettä lukuun ottamatta. Maalajina jokaisessa 
kolmessa pisteessä oli täyttömaa ja maankäyttömuotoina joko puisto, julkinen piha-alue tai 
leikkipaikka. Mitatut pitoisuudet olivat pieniä (16 PAH-yhdisteen summa: 0,07-0,47 mg/kg ka) 
verrattuna PIMA-asetuksen PAH-yhdisteiden summan kynnysarvoon 15 mg/kg. Laboratorio-
analyysien perusteella Kuopion pintamaasta otetuista näytteistä ei löytynyt ympäristö-
myrkyksi laskettavia PCB-yhdisteitä. 
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6 JOHTOPÄÄTÖKSET 

Siitä huolimatta, että Kuopio sijoittuu osittain Koillismaan metalliprovinssiin ja lähelle Etelä-
Suomen arseeniprovinssin rajaa, ei analyysitulosten perusteella Kuopion taajama-alueen 
pintamaassa ole havaittavissa kohonneita metallipitoisuuksia provinssien määrittävien 
alkuaineiden osalta (As, Co, Cu, Cr, Ni, V, Zn). Yleisesti Kuopion taajama-alueen 
pintamaanäytteiden (0-10 cm) metallipitoisuudet ovat keskimäärin pieniä ja analysoidut 
alkuainepitoisuudet vastasivat hyvin, muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta, valtakunnallisia 
maaperän luonnollisena pidettäviä pitoisuuksia (Koljonen 1992, VNa 214/2007). Kuopion 
pintamaan keskimääräiset metallipitoisuudet olivat pienemmät kuin  GTK:n aiemmat 
pintamaan taajamakartoitustulokset keskimäärin (taulukko 8). Joka 10. näytepisteen 
maanäytteestä analysoidut PAH- ja PCB- pitoisuudet olivat Kuopion alueella pieniä. 

Taulukko 8. Kuopion, Heinolan, Lahden ja Hämeenlinnan kaupunkien taajama-alueiden 
pintamaanäytteiden mediaanipitoisuudet (< 2mm raekoko, AR-liuotus). Tummennettuna PIMA-
asetuksen kynnysarvon ylittäneet arvot (VNa 214/2007). Näytemäärät: Kuopio 117 kpl, Heinola 161 
kpl, Lahti 195 kpl ja Hämeenlinna 396 kpl. Lähteinä GTK:n aiemmin julkaisemat taajamakartoitukset 
(Heinola, Lahti ja Hämeenlinna) sekä julkaisematon Kuopion ympäristön luonnonmaiden 
taustapitoisuusaineisto 50 kpl (metalliprovinssi 3). 

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

  Kuopio Heinola Lahti Hämeenlinna Kuopion ymp
1
 Kynnysarvo 

Antimoni (Sb) 0,08 <0,1 0,14 0,18 0,05 2 

Arseeni (As) 1,5 2,8 3,4 8,9 1,15 5 

Elohopea (Hg) 0,014 0,014 0,036 0,043 0,032 0,5 

Kadmium (Cd) 0,06 0,07 0,11 0,14 0,05 1 

Koboltti (Co) 6,8 5,1 7,1 8,4 4,3 20 

Kromi (Cr) 21,7 26,2 29,2 35,6 23,5 100 

Kupari (Cu) 20,0 18,2 22,2 27,0 9,1 100 

Lyijy (Pb) 4,9 5,1 8,2 12,7 4,4 60 

Nikkeli (Ni) 14,4 13,1 14,8 15,8 10,2 50 

Sinkki (Zn) 45,9 43,3 66,5 75,9 33,5 200 

Vanadiini (V) 32,9 29,4 32,6 45,5 33,3 100 
1
 Luonnonmaanäytteet otettu 0-25 cm syvyydeltä vuonna 2015. 

 

Kuopion taajama-alueiden maaperän pintamaasta analysoidut pitoisuudet ovat muutamaa 
poikkeusta lukuun ottamatta pienempiä kuin PIMA-asetuksessa annetut kynnysarvot. 
Yhdeksässä näytteessä ylittyi joko yhden tai useamman alkuaineen kohdalla PIMA-
asetuksen kynnys- tai ohjearvo. Kynnysarvon ylittäviä alkuaineita olivat arseeni, koboltti, 
kupari, lyijy ja vanadiini (taulukko 9). Ylitykset olivat kahta moreeninäytettä lukuun ottamatta 
otettu täyttömaasta ja maankäyttönä vaihtelivat hoidetut/luonnontilaiset puistot (5 kpl), 
liikunta-alueet (2), joutomaa (1) ja metsä (1). Kohonneet lyijy- ja kuparipitoisuudet näyttävät 
keskittyvän jonkin verran keskusta-alueelle, johtuen todennäköisesti pistemäisestä 
(päästö)lähteestä. Muiden alkuaineiden kohdalla vastaavaa alueellisuutta ei ole 
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havaittavissa, joten niiden osalta ei voida tehdä tarkempia johtopäätöksiä mahdollisista 
nuhraantumisen syistä. Yhdeksän näytepistettä, joista mitattiin kynnysarvon ylittäviä 
pitoisuuksia, eivät todennäköisesti edusta luontaista geologista tai hajakuormituspäästöistä 
johtuvaa taustapitoisuutta, vaan ovat ennemminkin seurausta pistemäisestä kuormituksesta. 
On myös mahdollista, että nämä täyttömaat ovat jo alkuperältään Kuopion alueen 
pintamaasta poikkeavaa maa-ainesta. 

Taulukko 9. Kuopion taajama-kartoituksen pintamaiden (0-10 cm) alkuainepitoisuuksien ylitykset 
PIMA-asetuksen kynnys- ja ohjearvojen osalta. Tähdellä(*) merkityt ylitykset näytteestä, jonka ei 
katsottu edustavan jo alustavan tarkastelun perusteella alueen taustapitoisuutta ja poistettiin 
kokonaan tilastollisesta tarkastelusta. Näytepisteitä oli yhteensä 118 kappaletta. 

PIMA-asetuksen raja-arvojen ylitykset 

n = 118 Sb As Hg Cd Co Cr Cu Pb Ni Zn V 

Kynnysarvo   3 
  

3 
 

1* 2 
  

1 

Alempi ohjearvo   
     

1 
   

1 

Ylempi ohjearvo   
      

1* 
   * Näyte, joka rajattiin tilastollisen tarkastelun ulkopuolelle 

Aineiston perusteella maankäyttömuoto ei merkittävästi vaikuta suurimpien metallipitoisuuk-
sien esiintymiseen, esimerkiksi liikenneväylien läheisyydestä mitatut lyijypitoisuudet eivät 
poikenneet muusta tutkimusalueesta. PIMA-asetuksen kynnysarvot olivat Kuopion taajama-
aineiston laskennallisia alueellisia taustapitoisuusarvoja (SSTP-arvoja) suuremmat. Kuopion 
alueella on perusteltua käyttää maaperä pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeenarvioinnissa 
asetuksessa esitettyjä kynnysarvoja kaikille asetuksessa esitetyille alkuaineille. Muiden alku-
aineiden kohdalla voidaan käyttää aineistosta laskettua SSTP-arvoa. Yksittäistapauksissa 
koboltin, vanadiinin ja arseenin hieman tavanomaista suuremmat pitoisuudet voivat olla 
kuitenkin luonnollisia pitoisuuksia, etenkin täyttömaissa. 

Pitoisuustulokset tullaan sisällyttämään kansalliseen taustapitoisuusrekisteriin, täydentämään 
aiemmin alueelta kerättyä tietoa 17 alkuaineen osalta. Tietokantaan tallennetaan 
alkuaineiden lisäksi myös PAH- ja PCB-yhdisteiden taustapitoisuudet. 

Kiitokset 

Näytepisteiden suunnittelun avuksi Kuopion kaupungin kaupunkiympäristön palvelualue-
yksikkö toimitti GTK:lle numeerisen kartta-aineiston kaupungin maaomistuksista. 
Näytteenottopaikat viimeisteltiin kaupungin maanhallinta- ja ympäristönsuojeluosastoilta 
saamien ehdotusten ja kommenttien perusteella. Pekka Forsman ja Petri Lippo vastasivat 
näytteenotosta Mikael Eklundin opastettua heidät alkuun. Kaija Tilus ja Satu Hietala auttoivat 
Kuopion maa- ja kallioperän tausta-aineiston etsimisessä. Jaana Jarva ja Tarja Hatakka 
toimivat ennakkotarkastajina ja toivat esille hyviä muutosehdotuksia. Lämmin kiitos kaikille 
tutkimukseen ja raportointiin osallistuneille henkilöille. 
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Rasti viivalle mitkä näytetyypit ja rinnakkaisnäytteet on otettu: 

Pintamaanäyte 0-10 cm otettu: ____ Myös rinn: ______ Pvm: __________________  

 

PAH+PCB näyte 0-10 cm otettu: ____ Myös rinn: _______ Ottaja: _________________ 

Muu näyte:  _________________________________ Organisaatio: GTK 

Rinnakkaisnäytteen tunnuksen lopussa on numero .2, normaali näyte on .1 

 

Kaupunginosa: ___________________ Osoite: ___________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Näyte on otettu etukäteen suunnitellulta paikalta: KYLLÄ / EI 

 

Koordinaatit X: ________________ Y: ___________________  Z: ________________ 

Koordinaattijärjestelmä KKJ 3. kaista 

Oliko pintamaanäytteen päällä nurmikkoa joka otettiin pois ennen näytteenottoa? KYLLÄ / EI 

 

Maalaji (numero viivalle) Ensisijainen Muu vaikuttava maalaji 

Pintamaa 0 – 10 cm  ______  ________ 

 

Pohjamaa   ______  ________ 

 

Valitse numero: 1 = humus; 2 = sora/hiekka/karkea hieta; 3 = moreeni; 4 = savi, siltti; 5 = turve; 

6 = karkea täyttömaa; 7 = täyttömaa jossa vaihteleva raekoko; 8 = hienojakoinen täyttömaa;  

9 = multa, puistomulta 

Maankäyttö: _ Asuintontti   _ Päiväkoti  _ Koulu   _ Teollisuustontti _ Puisto  

_ Luonnontilainen puistoalue  _ Vilkkaan tien varsi  _ Pelto, niitty  _ Metsä 

_ Viheralue kadun reunassa (hoidettu nurmi)      _ Julkiset ja kaupalliset piha-alueet 

_ Leikkipaikka  _ Liikunta-alueet  

_ Joutomaa   _ Muu: ______________________________________ 

Valokuva kuopasta (kuvan numero): __________________ Alueesta: ____________________ 

 

Mahdollinen likaantumislähde: _____________________________________________ 


