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lumen dielektrisvvs 
Pekka Hänninen 

Aineen elektromagneettisista ominaisuuksista sen 
dielektrisyys on yksiselitteisimmin yhteydessä väliaineen 
kosteuteen. Nykyaikaisilla kosteus/ dielektrisyys
antureilla pystytään havaitsemaan lumen tiheydessä 
tapahtuvat muutokset. Menetelmien alueellinen 
hyväksikäyttö parantaa tulvahuipun ajankohdan ja 
voimakkuuden ennustamista. 

laankulVlblksen, kastelun Ja 
bllVasuoJelun nikVmil 
Minna Hanski ja Jaakko Sierla 

Kansainväliseen kuivatus- ja kastelukomissioon (ICID) 
liittymisen myötä Suomi on saanut entistä paremmat 
mahdollisuudet maankuivatus-, kastelu- ja 
tulvasuojelualan maailmanlaajuiseen ja myös kansalliseen 
verkostOltumiseen. 
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Pilaamunelden.a-al.id.
tutlimus geolVSikaalisin
menetelmin 
Päivi Rajala 

Artikkeli käsittelee geofysikaalisten 
menetelmien käyttöä piIaantuneiden maa
alueiden selvityksissä vanhoilla saha-alueilla ja 
suljetuma kaatopaikoilla. Geofysikaalisina 
menetelminä on käytetty sähköisiä ja 
sähkömagneettisia mittauksia, j'oiden avulla 
tutkimuskohteiden pohjavettä ikaavat aineet 
havaitaan sähkönjohtavuusanomalioina. 

Hvdroloait lbuJassa 
Pertti Seuna 

Maailman ilmatieteen järjestön (WMO) 
hydrologikomission 11. konferenssi pidettiin 
Abujassa, Nigeriassa 6.-16.11.2000. 
Kokouksessa käsiteltiin laajasti järjestön 
toimikenttään kuuluvia hydrologisia 
kysymyksiä. Voimavarojen vähentymistä ja 
pirstaloituneisuutta pidettiin vakavana 
ongelmana toiminnan kehitykselle. 

lemlkaallen torjunnasta
Sakari Halmemies 

Palolaitosten tOIjumat 
kemikaalionnettomuudet liittyvät 
pääasiallisesti vaarallisten aineiden 
kuljetusonnettomuuksiin. 
• kuljetuksista n. 75 % koskee palavia nesteitä 
• palolaitos saapuu onnettomuuspaikalle n. 15 

minuutissa 

PorakliVot 
Nils Gustavsson, Hanna Kahelin, 
Piiivi Kurttio ja Laina Salonen 

Veden laatua suomalaisissa porakaivoissa 
heikentävät yleisimmin suuret rauta-, 
mangaani- ja radonpitoisuudet. 
Valtakunnallisesti tarkasteltuna 
arseenipitoisuudet ovat alhaiset, mutta 
uraanipitoisuudet puolestaan korkeat WHO:n 
ehdottamaan raja-arvoon verrattuina. 

IrokodlleJä vlemäreissä 
Marko Stenroos 

Tosina pidetyissä, usein sukupolvelta toiselle 
periytyvissä kaupunkitarinoissa 
vesihuoltoinfrastruktuuri näyttäytyy 
tuntemattomana verkostona, joka yhdistää 
käyttäjät toisiinsa. Maanalaisissa putkistoissa 
elää tarinoiden mukaan tuntemattomia ja 
vaarallisia eläimiä. Tarinat osoittavat, että 
tekniikka koetaan pelottavana ja 
epäluotettavana. 
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PÄÄKIRJOITUS
 

VESITAlOUS
 
UUDISTUU
 

.. Timo Maasilta 

päätoimittaja 

Vesitalous 

Vesitalouden toimituskunta val

misteli viime vuoden aikana Juhani Ket

tusen ohjauksessa strategiasuunnitel

man vuosille 2001-2005. Tämän strate

gian mukaisesti on aloitettu lehden si

sällön ja ulkoasun uudistaminen. Oleel

lisena osana uudistusta on verkkopal

veluiden luominen. 

Toimituskunta kiteytti lehden strate

gian seuraavasti: Vesitalous on riippu

maton, vesi- ja ympäristöasioita käsit

televä, ennen kaikkea aktiivisille ve

sialan ammattilaisille tarkoitettu leh

ti. 

Uudistuneen lehden jokaisessa nu

merossa tulee olemaan parin kolmen ar

tikkelin "miniteema" aiheesta, jota pi

dämme tärkeänä. Tätä täydentävät 

yleisaiheiset artikkelit sekä tietyt vakio

palstat kuten vieraskynä-, uutis- ja ylei

söno.sastopalstat. 

Vieraskynäpalstalle pyrimme saa

maan alan johtavien asiantuntijoiden 

kolumneja. Tämän palstan aloittaaSuo

men ympäristökeskuksen pääjohtaja 

Lea Kauppi. 

Tekn.yo Henriikka Tuovinen alkaa 

kevään aikana toimittaa uutispalstaa, 

jossa haastatellaan alalla vaikuttavia 

henkilöitä ja kerrotaan ajankohtaisista 

tapahtumista. 

Oma palsta on varattu myös lukijoi

den yleisönosastotyyppisille kirjoituk

sille. Tämä lukijapalsta ilmestyy toivot

tavasti jo seuraavassa numerossa. Run

sasta osanottoa toivotaan! 

Ulkoasun muutokset huomaa jo kan

nen uudesta ilmeestä. Myös lehden si

säsivuja on modernisoitu. Lehden 40

vuotisessa historiassa hyviksi havaitut 

asiat on kuitenkin pyritty säilyttämään. 

Lehden koko on hivenen muuttunut. 

Värejä on tarkoitus käyttää entistä 

enemmän niin artikkeleissa kuin ilmoi

tuksissakin. Liikehakemistoilmoitukset 

on tarkoitus muuttaa värillisiksi sitä 

mukaa kuin tarvetta ilmenee. 

Tulemme panostamaan voimakkaas

ti myös verkkolehden kehittämiseen ja 

siihen liittyvään markkinapaikkaan, jos

ta on tarkoitus luoda kattava tiedosto 

alamme tuotteiden valmistajille ja 

markkinoijille sekä heidän asiakkailleen. 

Jyrki Lehto Viestintätoimisto Media

Consultit MCI:stä kertoo projektista tar

kemmin tässä numerossa. 
.Toivomme, että niin vanhat kuin uu

detkin lukijamme öttavat tyytyväisinä 

vastaan tämän Vesitalous -lehden kaut

ta aikojen suurimman uudistuksen. Pa

lautetta voi lähettää osoitteella 

timo.maasilta@mvtt.fi 

Miellyttäviä lukuhetkiä uudistuneen 

Vesitalouden parissa! 
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Geologian tutkimuskeskus
 

e-mail: pekka.hanninen@gsfJi
 

Kirjoittajan työnä on maaperä tieto


järjestelmien ja geofysikaalisten maa


perätietojärjestelmien kehittäminen.
 

Maaperätutkaluotaus ja dielektrisyys


mittaukset ovat hänen erikoisalaansa.
 

oElEKTRISYYS
 
kertoo lumen vesiarvon
 
ja sulamisherkkyyden
 

Kevättulvat riippuvat valuma-alueen lumeen sitou
tuneen veden määrästä ja ilmasto-olosuhteista su
lamiskauden aikana. Lumeen sitoutuneen veden 
määrä ja lumen sulamisherkkyys voidaan mitata 
myös sähköisesti. Geofysikaalisista suureista die
lektrisyys korreloi hyvin lumen tiheyden ja sen su
lamisherkkyyden kanssa. Dielektrisyysmittaukset 
ovat nopeita ja antureiden perusteella on helppo ra
kentaa automattisia seuranta-asemia. Jo neljällä tai 
viidellä seuranta-asemalla voidaan hallita valuma
alueen lumen sulamisherkkyys ja keskittää alueel
liset vesipitoisuusmittaukset, konventionaaliset tai 
sähköiset, ajankohtaan, jolloin lumen vesiarvo on 
suurimmillaan. 

Vesivoimatalouden ja kevättul Tutkimuksessa käytettiin ohjelmoitavia 

van säännöstelyn kannalta on tärkeää tiedonkeruulaitetta, CS615 kosteusan

tietää lumen vesiarvo ja sulamisherk tureita (Campbell Scientific 1999, USA) 

kyys. Perinteisesti lumen vesiarvoa tut ja lämpötila-antureita. Komponenteista 

kitaan punnitsemalla valuma-alueella rakennettiin kiinteä seuranta-asema ja 

tilavuustarkkoja näytteitä sekä lento kannettavan mittauslaitteiston proto

mittauksilla radiometrisen säteilyn vai tyyppi. Laitteistojen hinta oli noin 20 000 

menemisen perusteella. Geologian tut mk/yksikkö. Maastotyöt tehtiin KEJO:n 

kimuskeskus (GTK) yhteistyössä Kemi Vuotson lumimittauslinjalla kevättal

joki Oy:n (KEJO) kanssa selvitti lumen vella 2000 sekä GTK:n Vuotson tuki

vesiarvon määrittämistä dielektrisyy kohdan läheisyyteen perustetulla koe

den perusteella ja lumen ominaisuuk alalla, jolla tutkittiin lumen dielektri

sien ajallisia ja paikallisia vaihteluita. syysmittausten 'kohinaa'. 



Dielektrisvys, lumen tlhevs 
ja sen vesiarvo 

Dielektrisyys on elektromagneettinen 

(EM) suure, joka voidaan mitata mm. 

havainnoimalla EM-aallon kulkuno

peutta. Väliaineen dielektrisyys riippuu 

kiinteiden partikkelien, ilman ja veden 

seossuhteesta, veden lämpötilasta ja 

kiinteiden partikkelien ominaisuuksis

ta. Ilman dielektrisyys on 1, jään 3,2 - 3,8 

(Bogorodsky & all. 1983) ja vapaan ve

den noin 80. Luonnontilaisten mineraa

listen irtomaiden dielektrisyydet vaih

televat 4 - 40. Koska kuiva lumi on jää

partikkelien ja ilman seos, voivat sen 

dielektrisyydet vaihdella 1,2 - 3,2 (1,2 

2,0, kun lumen tiheys on 0,1 - 0,5 

kg/ dm', Schneebeli & alI., 1998), tätä 

suuremmat dielektrisyysarvot tarkoit

tavat, että seoksessa on vapaata vettä. 

Kuivan lumen dielektrisyyksiä mitatta

essa liikutaan hyvin suppealla mittaus

alueella, mutta sulamisveden sekoittu

minen lumeen muuttaa tilannetta radi

kaalisti. 

Alustavissa tutkimuksissa havaittiin, 

että pääosa maaperän dielektrisyysmit

tauksiin tarkoitetuista laitteista ei rea

goinut riittävästi lumen tiheydessä ta

pahtuviin muutoksiin, mutta käytetty

jen antureiden tulokset riippuivat sekä 

lumen tiheydestä että vapaan veden 

osuudesta antureilla. Nämä anturit mit

taavat aikaa, jonka elektromagneettinen 

pulssi käyttää anturien (1=0,3 m) mat-

Kuva 1. Seuranta-aseman pysty- (a) ja vaaka (b) CS615 anturien kiinnitys ja keskusyksikkö 
sekä virtalähde (e). 

kaila. Anturin primaaritulos (t) on käsi

telty jo sen elektroniikkaosassa, eikä ku

vaa todellista aikaa. Primaaritulos vaih

telee noin 0,7:stä (ilma) 1,9:ään (vesi). 

Tarkoissa mittauksissa on huomioitava 

antureiden yksilölliset (taulukko 1) erot 

sekä niiden lämpötilariippuvuus, joka 

on 0,0009rc. 
Antureiden manuaalissa annettu yh

tälö sähköisesti johtamattoman irto

maan vesipitoisuuden ja mittausarvon 

t välille, on tehty vedelle, jonka dielekt

risyys on 25,3 kertainen jään dielektri

syyteen nähden. Koska anturit ovat yk

silöllisiä sekä O-kohdan että herkkyyden 

suhteen (taulukko 1), on tehtävä O-tason 

korjaus M=t_ilma - 0,7 ja anturin mit

tausvälin herkkyyden korjaus k, jotka 

määriteltiin laboratoriossa ilma- ja jää

mittausten avulla. Alkuperäistä kaavaa 

mukaillen saatiin lumen tiheyden ja mit

tausarvon väliseksi kaavaksi : 

illli!' laulukko 1. Tutkimuksessa käytettyjen antureiden koodi, 

ilmamittauskorjaus öt, t jää ja herkkyyskerroin k sekä anturin käyttö. 

Anturi ~t !jää k 

001 0.030 0.803 1.16 asema 0,30m vaaka (v30) 

010 0.015 0.789 1.19 asema 0,45m vaaka (v45) 

011 0.018 0.792 1.19 asema 0,75m vaaka (v75) 

004 0.022 0.784 101 asema 0,30m pysty (P30) ...~ 

005 0.040 0.800 0.98 asema 0,60m pysty (p60) 

009 0.030 0.796 1.07 asema 0,90m pysty (p90) 

023 0.030 rikkoontunut kannettava 0,30m (k30) 

024 0.021 0.790 1.12 kannettava 0,60m (kGO) 

026 0.034 0804 1.13 kannettava 0,90m (k90) 

027 0,032 0.810 1.25 kannettava Q,30m04.2000 alkaen (k30) 

Snow_Water = 25,3*(0,335*(t-M)' + 

0,037*(t-M) - 0,187)/k [1] 

Seuranta-asema 
Seuranta-asemalla tutkittiin, pystytään

kö lumen tiheyden ajalliset muutokset 

havaitsemaan dielektrisyysmittausten 

perusteella ja havaitaanko lumen sula

misen kriittinen hetki sekä maan tila lu

men sulamiskaudella. 

Seuranta-asema perustettiin KEJO:n 

lumen vesiarvomittausJinjan välittö

mään läheisyyteen hiekkamoreeni-kan

kaalle. Asemalle asennettiin kolme pys

ty- ja kolme vaaka-anturia : p30, p60, 



ijlla· Taulukko 2. Ajankohdat, jolloin seuranta-asemien klo 15.00 lämpötilat 
ylittivät pysyvästi O°C ja eri lumikerrosten lumen sulamisen jaksot 
(dielektrisyysantureiden laskennalliset tieheysarvot > 0,3 kg/dm3). 

..Ajankohta, jolloin anturin lämpötila vlitti O°C 
tilma>O' 10.04. 20.03. ja 30.03. lyhyet lämpimät jaksot 

t75 >0' 28.04. 

t45 >0' 19.05. 

130 >0' 21.05. 

Ajankohta, jolloin lumen tiheys oli > 0,3 kg/dm3 
vaaka75 20.04. - 07.05. 

pysty60 20.04. - , 0.05. 

vaaka45 30.04. - 21.05. 

pysty30 04.05. - 20.05. 

vaaka30 05.05. - 22.05. 

p90 (kuva 1 a), v30, v45 ja v75 (kuva 1 

b). Kullekin vaaka-antureiIle asennettiin 

lämpötila-anturit: t30, t45 ja t75 (kuva 1 

b). Maan tilan seuraamiseksi asennettiin 

horisontaalisesti maa-anturi syvyydel

le 0,2m (m20). Seuranta-aseman kes

kusyksikössä oli ilman lämpötilan seu

ranta, tiedonkeruulaite ja virtalähde (ku

va 1 c). Seuranta-aseman ohjelma suo

ritti mittauksen kuuden tunnin välein 

alkaen klo 03.00. Mittauksissa havain

noitiin aika, antureiden primaariarvot 

ja lämpötilat. 

Seuranta-aseman tulokset 
Anturien p90 ja v75 lämpötilakorjauk

siin käytettiin lämpötila-anturia t75. Al

kuperäinen lämpötiIa-anturi rikkoontui 

seurannan alkuvaiheessa ja se joudut

tiin korvaamaan uudella. Koska lumen 

rakennetta ei haluttu rikkoa, uusi an

turi sijoitettiin erilleen muista antureis

ta. Anturien p90, v75 ja t75 taso- ja paik

ka-eroista johtuen anturin p90 lämpöti-

Kuva 2. 0,3 mvaaka- ja pysty-anturien sekä 

näytteiden perusteella laskettu lumen tihey
den kehitys mittausjakson aikana. Näytteis
sä tapahtuvaa tiheyden kasvu pakkaskaute
na ja lumen sulamiskauden alussa näkyy 
mittaustuloksissa, mutta esitetyn kaavan 2 
jyrkkyys ei ole pienillä muutoksilla riittävä. 

reagoi 20.03. ja 30.03. lämpöjaksoihin 

'holvaantui' 

'halvaantui' 

lakorjausta ei hallittu ja v75 anturin läm

pötilakorjaus oli epäluotettava. 

Anturilla v75 havaitut lumen tihey

det saavuttivat sulamista indikoivat lu

kemat 20.4., runsas viikko sen jälkeen, 

kun ilman päivälämpötila oli noussut 

pysyvästi plussan puolelle (taulukko 2). 

Tässä lumikerroksessa sulamisvaihe 

kesti lähes kolme viikkoa, 7.5. asti, jol

loin anturin v75 paljastui lumen alta. 

Lämpötila-anturin t45 lukemia käy

tettiin korjaamaan anturien p60 ja v45 

tuloksia. Pystyantureiden kiinnityssaI

ko sulatti lunta lähiympäristöstään ja an

turi p60 reogoi hetkellisesti kahteen ly

hyeen lämpimän jaksoon, 20.3. ja 30.3. 

Jälkimmäinen jakso sulatti lumen antu

rin p60 välittömästä läheisyydestä, ja 

mittaustulokset jäiVät lähelle ilmatu

loksia. Lumen sulamisen vaikutuksesta 

tiheysarvot kasvoivat korkeiksi 20.4. ja 

ne pysyivät korkealle 10.5. asti, jolloin 

anturi vapautui lumesta. 

Vasta kymmenen päivää sen jälkeen 

kun lumen sulaminen havaittiin antu

rissa p60, reagoi anturi v45 selvästi su

lamiseen. Sen jälkeen kun anturit v75 ja 

p60 havaitsivat sulamiseen samanai

kaisesti, sulamisen eteneminen tasolle 

+0,45 m kesti toista viikkoa. Lämpötila 

t45 nousi nollan yläpuolelle 19.5. ja kak

si päivää tämän jälkeen anturi v45 pal

jastui lumesta. 

Anturien p30 ja v30 lämpötilakor

jaukseen käytettiin lämpötila-anturia 

t30. Pysty- ja vaaka-anturien tulokset 

pysyivät lähes vakiona (kuva 2) aina sii

hen saakka kun lumen sulaminen edis

tyi myös tähän kerrokseen eli 4.5. asti. 

Alimman kerroksen vaaka ja pystyan

turit vapautuivat lumesta lähes sa

manaikaisesti 20.5. 

Kaikkien esitettyjen lumikerrosten ve

siarvot olivat korkeimmillaan 5.5. - 7.5. 

välisenä aikana. Tällöin kaikkien lumi

kerrosten lämpötilat olivat vielä nollan 

alapuolella. Tällä aikavälillä kaikki lu

mikerrokset olivat sulamispisteessä, 

mutta lumipeite ei ollut oleellisesti ma

daltunut. Vuotson alueella lumipeite 

saavutti maksimivesiarvonsa vasta tou

kokuun alussa ja siinä tilanteessa kaik

ki mitatut lumikerrokset olivat sula

misherkkiä. Niiden vesiarvot olivat kor-

Tiheys 
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keita ja lämpötilat lähellä 

nollaa. Tämän jälkeen sula ijWo' Taulukko 3. Ruutumittausten lämpötilakorjattujen mittausarvojen keskiarvot ja 
misnopeus ja siitä syntyvä hajonnat eri aikoina. Mittauksista hyväksytiin tulokset, joissa lumen paksuus oli 
vesimäärä riippuvat täysin suurempi kuin anturin kiinnityskorkeus. Tuloksista on poistettu ilmamittausta pienemmät 
seuraavien päivien lämpö ja jäämittausta suuremmat arvot.
 
tila-, auringonsäteily- ja
 

tuuliolosuhteista .
 pvm Anturi 23126' 

Maa-anturin m20 tulok 0-O,3m 

set nousivat syksyiseen ar rnean stdev N 

voonsa (€=7) 24.4. (kuva 3), 16.01. 0,748 0,012 187 

jolloin lumen sulamista ei 16.02 0,745 0,003 203 

vielä havaittu alemmissa 18.05.' 0,789 0,006 150 

lumikerroksissa. On ilmeis

tä, että tässä tapauksessa
 

maa sulaa alhaalta päin. Kun lumen su


laminen todella alkoi (5.5.), myös maan
 

vesipitoisuus kasvoi. Sulaminen oli kui


tenkin niin nopeaa, että hiekkamoree


nissa sulamisvesi ei ehtinyt imeytyä ko


konaan maahan, vaan pääosa vedestä
 

meni pintavalumana jokiin ja altaisiin.
 

Sulamisveden vaikutuksesta dielektri


syys nousi vain kaksi yksikköä, mikä
 

vastaa vain noin viiden tilavuuspro


sentin vedenlisäystä (Hänninen, 1997).
 

Seuranta-aseman 
tulosten vhteenveto 

Seurantajakson aikana aseman lähistöl

lä tehtyjen tihennettyjen konventionaa

listen lumentiheysmittausten keskiar

vot nousivat kevään edetessä (kuva 2). 

Vaikka seuranta-aseman anturien tu

losten perusteella lasketut lumen tihey

det kasvoivat, eivät tulokset tiheys-mää

ritysten kanssa olleet yhtenevät. Talven 

aikana mittausten perusteella tiheys kas

voi 0,05 kg/ dm3
, kun muutos aseman 

laskennallisissa tiheysarvoissa oli noin 

puolet siitä. Sulamiskauden aikana seu

ranta-aseman laskennalliset lumen ti

heydet olivat selvästi lumiInittausten ar

voja suuremmat. Tässä vaiheessa lu

messa oli ilmeisesti mukana vapaata 

vettä, jolloin tiheyden laskemiseen käy

tetty yhtälö ei päde. 

Lumen vesiarvon kasvu sulamiskau

den alussa näkyi kaikissa antureissa. 

Kun kaikkien kerrosten vesipitoisuudet 

ovat korkeimmillaan, voidaan määrit

tää lumipeitteen suurin vesipitoisuus. 

Tulosten perusteella riittää, että ilmas-

Anturi 24 

0,3 - 0,6 m 

mean sldev 

0,738 0,003 

0,737 0.002 

0,767 0,004 

tOllisesti yhtenevällä alueella seurataan 

lumikerroksen °-0,6 m tiheyden ja 

maan vesipitoisuuden muutoksia nel

jällä seuranta-asemalla: pohjoisrinne, 

etelärinne, metsäinen tasamaa ja avoin 

tasamaa. 

Pistemäiset minaukset 
Pistemäisten mittausten tarkoituksena 

oli selvittää, soveltuuko kehitetty lait

teisto lwnen vesiarvon alueelliseen mää

rittämiseen, mikä on laitteiston mit

tausteho ja saadaanko mittauksesta li

säarvoa lumen vesiarvon määrittämi

sessä ja sulamisen ermustamisessa. Pis

temäiset mittaukset tehtiin linja- ja ruu

tumittauksina. Linjamittauksilla pyrit

tiin selvittämään lumen tiheyden alu

eelliset vaihtelut eri aikoina sekä tiheäl

lä ruutumittauksilla (lm*1 m) suppean 

alueen lumen satunnaisten vaihtelujen 

ja mittausmenetelmän kohinan suuruus. 

Pistemäisen dielektrisyysmittarin an

turit kiinnitettiin muoviseen tankoon 

(sondikeppi) pystyasentoon syvyyksil

le 0,3m (k30), 0,6m (k60) ja 0,9m (k90) 

(kuva 4). Mittausta ohjattiin maastokel

poisella näppäimistöllä. Ohjelma kysyi 

pistetunnuksen sekä lumen paksuuden 

ja tallensi emo tietojen lisäksi ajan, läm

pötilan sekä antureiden primaaritulok

sen. 

Linjamittaukset tehtiin kannettavalla 

laitteistolla KEJOn Vuotson neljän kilo

metrin tutkimuslinjalla 50 metrin piste

välein. KEJO mittasi konventionaalisin 

menetelmin lumen tiheyden 400 metrin 

välein ja lumen paksuuden 50 metrin 

Anturi 27 

0,6 - 0,9m 

N mean stdev N 

123 ° 204 0,747 0,001 130 

102 ° 
välein. Mittauslomakkeen mukaan pis

teet 1 - 46 olivat mäntyvaltaisessa, 56 

65 kuusivaltaisessa ja 77 - 80 lehtipuu

valtaisessa metsässä sekä pisteet 47 - 55 

ja 66 - 76 suolla. Linjan alku, pisteet 1 

30, kulki sähkölinjan alla. 

Ruutumittaukset tehtiin GTK:n Vuot

son tukikohdan läheisyydessä aidatul

la alueella. Mittausruudukko oli kool

taan 1 m * 1 m ja siinä oli 204 mittaus

pistettä 13 mittauslinjalla. Mittaukset 

tehtiin 16.1, 15.2. ja 18.5. 

Pistemäisten 
minausten tulokset 

GTK:n Vuotson tukikohdan koealalla 

tehdyissä mittauksissa lumen tulokset 

olivat voimakkaasti keskittyneitä (tau

lukko 3). Ensimmäisellä mittauskerral

la jouduttiin kovien pakkasten johdos

ta vaihtamaan mittaajia kahden tunnin 

välein. Uusi laite, monta mittaajaa sekä 

löyhä lumi vaikuttivat siten, että k30 

mitta-anturin tulosten hylkäysprosent

ti oli seitsemän, ja tuloksissa oli suurta 

hajontaa. Pakkaskauden toisessa mit

tauksessa kaikkien kerrosten tulokset 

olivat voimakkaasti keskittyneitä ja sel

västi virheellisten mittausten lukumää

rä oli mitätön (taulukko 3). 

Sulamiskauden mittauksessa, 18.5. 

(taulukko 3), näkyi vedellä kyllästy

neiden pisteiden vaikutus alimman an

turin havaintojen määrän laskuna ja hy

väksyttyjen arvojen suurina primaari

tuloksina. Myös toisen kerroksen mit

tausarvot olivat voimakkaasti nousseet. 

Tässä kerroksessa havaintojen luku



Ijjjll. Taulukko 4. Lämpötilakorjatut primaaritulokset mittauslinjalta. Tuloksiin hyväksytiin 
pisteet, joissa lumen paksuus on suurempi kuin anturin kiinnityskorkeus. Pisteistä on 

16.02. 

02.03. 

14.04. 

16.05. 

poistettu selvät virheet. 

pvm Anturi 231'26 k30 Anturi 24 k60 Anturi 27 k90 

mean stdev N mean stdev N mean stdev 

0,743 0,747 0,002 

0,752 

78 0,732 0.004 730,010 

75 0,003 79 0,746 0,003 

0,760' 

0,013 0,736 

0,003 0,735 0,002 0,750 0,00480 80 
1 -0,007 0,758 0,0070,777" 46 39 -

määrän vähyys johtui lumen paksuu Anturin k60 tulokset soveltuvat par

den pienemisestä alle 0,6 metrin. haiten ajalliseen ja paikalliseen vertai

Tulosten perusteella lumen ominai luun. Kerros 0,3-0,6 m oli edustavinunin 

suudet eivät vaihtele suppea-alaisesti lumessa ja ympäristötekijöiden vaiku

eikä mittausmenetelmästä aiheudu tus ko. kerrokseen oli pienin. Pakkas

merkittävää kauden (16.2) 

kohinaa. Enim .. Sulamiskauden aikana ja lumen sula

millään seitse lumen ominaisuuksissa on misen alkuti 

män prosenttia selviä paikallisia eroja. lanteen (13.4) 

mittauksista 

havaittiin virheellisiksi. Käytännössä 

mittaajan on tiedettävä kunkin anturin 

raja-arvot (%na-~ää), joiden välissä mit

taustuloksen on oltava. 

Pakkaskauden linjamittausten pri 

maarituloksissa oli ajan funktiona hy

vin loiva positiivinen trendi (taulukko 

4, vrl. kuva 2). Kun rikkoontuneen ja 

uuden k30 anturien ilmamittauksen ero 

oli pieni, voidaan myös tämän kerrok

sen muutosta pitää luotettavana. Kuten 

seuranta-asemalla myös linjamjttauk

sissa varsinillset muutokset tapahtillvat 

vasta sulamiskauden aikana. Selvästi 

virheellisiä tuloksia oli eniten alinunan 

anturin k30 lukemissa, 0 - 6 %, mikä vas

taa ruutumittausten tuloksia. 

Pillvälämpötilojen nousu yli nollan ja 

lumen sulamisen alkaminen näkyi lin

jamittaustuloksissa 14.4. lumen ano

maalisen korkeina tiheyksinä alavilla 

maa-alueilla väleillä 55 - 57 ja 65 - 76. Ke

vään viimeisessä linjamittauksessa 16.5. 

alin anturi oli lähes jatkuvasti vedellä 

kyllästyneessä lumessa. Mittaustulok

siin vaikutti ennen killkkea vapaan ve

mittaustulok

sissa on havaittava ero (kuva 5, tauluk

ko 4). Määritystavasta riippumatta 

sulamiskauden alussa 14.4. tehdyissä 

mittauksissa ei lumen ominaisuuksissa 

näytä olevan paikallisia eroja. Lumen 

sulamiskaudella laskennalliset tiheydet 

olivat selvästi suurempia kuin KEJOn 

lumen vesiarvomittausten tulokset, mi

kä johtuu lumen osittaisesta kylläSty-

N 

29 

64 

68 

0 

misestä vedellä. Toisin kuin 

pakkaskaudella oli sula

miskaudella lumen vesiar

voissa huomattavia paikal

lisia eroja. 

Pistemäisten 
minausten teho 

Sähköiset pistemäiset lu

menvesiarvomjttaukset pe
rustuvat nopeaan mittaa

miseen ja suureen näyte

määrään. Tässä tutkimuk

sessa käytetyllä lilltteistol1a lumen vesi

arvon mittaaminen tapahtuu viidessä 

sekunnissa lumen paksuuden talletta

misen jälkeen. 5iirtymlliet huomioon ot

taen lumen tiheyden linjamittauksissa 

esitetyllä laitteistolla teho on 3 - 4 ker

tainen konventionaaliseen mittauste

hoon verrattuna. Hajapistemjttauksissa 

ei voida osoittaa saavutettavaa hyötyä, 

sillä niissä pääosa työajasta kuluu siir

tymisiin. 

Yhteenveto 
Tutkimuksessa käytetyt anturit sovel

tuvat lumen vesiarvomäärityksiin tu

kemaan ja täydentämään konventio

naalisia lumen mittauksia. Seuranta-ase

milla havaitaan, milloin lumen vesiar-

Lämpötila ja dielektrisyys (Er) 
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den määrä, joten muunnoskaavalla las

ketut tiheydet eivät pidä paikkaansa. Kuva 3. Lämpötila 0,3 mmaan pinnan yläpuolella ja dielektrisyys 0,2 mmaan pinnan 
alapuolella keväällä 2000. 



Kuva 4. Kannettava mittalaitteisto. 

Sondikeppi antureineen mittaajan 

vasem massa ja KD10 näppämistö 

oikeassa kädessä. Keskuyksikkö 

virtalähteineen riippuu mittaajan olalla. 

(Kuva P. Hänninen) 

vo on suurimillaan ja lwnikerrokset val

miita sulamaan. Tutkimuslinjoilla ha

vaitaan alueelliset vaihtelut lumen su

lamiskauden alettua. Linjamittauksissa 

on varottava anomaalisia tuloksia, jot

ka aiheutuvat pakkaantumisesta ja su

lamisveden kerääntymisestä lumen 

pohjakerrokseen. 

Käytettyjen antureiden lämpötila

riippuvuus, herkkyys ja O-taso on huo

mioitava mittausjärjestelyissä ja tulos

käsittelyssä. Lumimittauksia varten an

turit on kalibroitava ilma- ja jäämit

tauksin. Kalibrointimittausten perus

teella voidaan ratkaista lumen tiheyden 

muuntokaavan kertoimet sekä ohjeistaa 

anturikohtaiset lumen tiheysmittausten 

raja-arvot, joiden ylittäminen edellyttää 

mittauksen toistoa. 

Pakkaskauden aikana lumen ominai

suudet muuttuivat vain vähän ja pai-

Pistenumero 

Tiheys 0.3-0.6 m 

908070605040302010 

o +--~~---,----~--..,..-----,-----.--~--..,..---~ 

o 

0.1 . 

• 

Kuva 5. Linjamittausten tiheysvaihtelut ajan ja paikan funktiona. CS615 mittauksista on 

hyväksytty ne, joissa lumen paksuus on yli 0,6 m ja joissa mittausarvo on suurempi kuin 

ilmamittauksen ja pienempi kuin jäämittauksen arvo. 

kalliset erot olivat pieniä. Niiden luo

tettava mallintaminen vaatii lisätutki

muksia. Sen sijaan sularniskaudella pai

kalliset muutokset olivat merkittäviä ja 

tulokset erosivat selvästi pakkaskauden 

tuloksista. 

Tulosten perusteella lumi on pakkas

kauden aikana ilmastollisesti saman

kaltaisella alueella homogeenista ja sen 

sisältämä veden määrä riippuu lähinnä 

lumen paksuudesta. Sen sijaan sula

miskauden aikana lumen ominaisuuk

sissa on selviä paikallisia eroja. Seu

ranta-asemilla voidaan havaita hetki, jol

loin lumi on 'valmis suJamaan' ja sen ve

siarvo suurimmiUaan. Tämä ajankohta 

vaihtelee pohjois- ja etelärinteillä sekä 

tasamaalla. 

Ilmastollisesti samankaltaiselle alu

eelle kannattaa perustaa kolme tai nel

jä seuranta-asemaa: pohjoisrinne, etelä

rinne, tasamaa (avoinjmetsäinen). Seu

ranta-asemissa on oltava vähintäin kol

me anturia ja niille lämpötila-anturit : 

pysty ja vaaka 30 sekä pysty 60. Lisäksi 

tarvitaan yksi maa-anturi syvyydelle 0,2 

- 0,3 m. Seuranta-aseman mittaustaa

juudeksi riittää yksi tai kaksi mittausta 

vuorokaudessa ja sen mittausjaksoksi 

maalis-toukokuu. 

Harvapistemittauksissa esitelyllä me

netelmällä ei saavuteta kustannussääs

töä, mutta linjatutkimuksissa päivittäi

nen mittausteho kasvaa merkittävästi. 

Pistemäisissä mittauksissa tarvitaan an

turia väleille 0,05 m - 0,35 m ja 0,3 - 0,6 

m. Linjamittauksia kannattaa tehdä pak

kaskauden lopulla ja seuranta-asemien 

osoitettua lumen sulamisen alkaneen. 
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:iH=. VESITALOHS 2/2001 
ilmestyy 25A. Siinä käsitellään mm. EU-asioita. Lehti jaetaan Yhdyskuntatekniikka 2001 -näyttelyssä 

Tampereella 29.5.-2.6. Ilmoitusvarausten pitäisi olla toimituksessa 4.4. mennessä. 

Gu-JIlIu-" UUTISIA 

VESIAlA VERKOSSA
 
Laaja rakennusalan sähköinen kauppapaikka on syntynyt 

Yli 40 vuotta vesialan uranuurtaja

na toiminut Vesitalous -lehti jatkaa ke

hityksen kärjessä perustamalla Internet 

-portaalin osoitteeseen www.vesita

lous.com. 

Vesitalous.com rakentuu vesialan tar

jouspyyntöjä välittävän markkinapai

kan ja tieteellisen verkkolehden ympä

rille. Vesialan sähköinen mark

kinapaikka on yksi Suomen laajimmis

ta, ellei laajin rakennusalalla Internetis

sä toimiva tietopankki. Verkkolehden 

englanninkielisille artikkeleille uskotaan 

saatavan lukijakuntaa koko vesialan tie

demaailman laajuisesti. Sivuilla on 

myös laaja linkkikokoelma alan tär

keisiin tahoihin. 

Tarjouspyynnön lähettäminen oi

keasta tuotteesta tai palvelusta on help

poa tehokkaan hakukoneen vuoksi. 

Tuotteiden ja palveluiden kategorisoin

nissa on käytetty apuna LVI-puolella 

yleisesti käytössä olevaa LVI-numeroja

koa. Jakoa on täydennetty ja osin myös 

supistettu vastaamaan vesialan vaati

muksia. Normaalihaussa valitaan ensin 

Pääluokka 14 eri vaihtoehdosta (esim. 

Eristeet, Lämmittimet, Konsultointi 

ym.). Pääluokan valinnan jälkeen vali

taan tarkempi tuote tai palvelu Tuo

te/ palveluryhmästä (esim. Käyttöve

denlämmittimet, Radiaattorit, Sisustus

patterit ym.). Hakukone listaa kaikki ne 

yritykset, joilla on tarjolla haluttuihin 

ryhmiin kuuluvia tuotteita tai palvelui

ta. Listasta valitaan ne yritykset, joille 

halutaan lähettää tarjouspyyntö säh

köisesti. Edistyksellisimmät käyttäjät 

voivat hakea myös suoraan Tuote/pal

veluryhmällä ja jatkossa todennäköisesti 

suoraan myös LVI -numerolla. 

Verkkolehti on Vesitalous -lehden laa

jennettu versio, jossa on käytetty hy

väksi Internetin tarjoamia ominaisuuk

sia mm. hypertekstiä ja lähdelinkityk

siä. Osa taulukoista on skaalautuvassa 

muodossa. Verkkolehti tarjoaa jatkossa 

myös keskustelupaikan tieteelliseen 

väittelyyn lehdessä olleiden artikkelien 

pohjalta. Lehtiarkisto on myös sähköi

sessä muodossa ja hakukoneella va

rustettuna. 

Vesitalous sivuston suunnittelusta ja 

toteutuksesta on vastannut Viestintä

toimisto MediaConsultit MCI. 

Jyrki Lehto 

www.sep~rtec.fi 

Water Technology Talousvesisuodattimet Käänteisosmoosi ja nanosuodatus 
Teollisuussuodattimet UV-sterilisaattorit 
Kemikaalien annostelulaitteet Uraanin ja radonin poistolaitteet 
Ultrapuhtaan veden laitokset Uima-allaslaitteet 

m Separtec OY =Q-wa VARTiÅiiN'EN
 
Varppeenkatu 28 PL19 21201 Raisio puh. (02) 4367 300 fax (02) 4367 311 ..mail separtec@separtec.fi 

mailto:separtec@separtec.fi


MYNKUIVATUKSEN,
 
KASTELUN JA
 

TULVASUOJELUN 
kansainväliset ja
 

kansalliset näkymät

ljjjH- Minna Hanski 

kehitysinsinööri, dibLins. 

Suomen ympäristökeskus, 

vesivarayksikkö 
Suomi liittyi Kansainvälisen kuivatus- ja kasteluE-mail: minna.hanski@vyhJi 

Kirjoittaja työskentelee vesistöjen komission (International Comission on Irrigation 
käyttöön ja hoitoon, erityisesti luon and Drainage, ICID) jäseneksi Kapkaupungissa lo
nonmukaiseen vesirakentamiseen kakuussa 2000. ICID:n jäsenyyden myötä saadaan 
liittyvissä tehtävissä. 

entistä paremmin tietoa peruskuivatuksen, kaste
lun ja tulvasuojelun kansainvälisestä kehityksestä. 
Liittymisen eräänä tarkoituksena on myös aktivoi
da ja edistää alan asiantuntijoiden yhteistyötä 
kansallisella tasolla. ICID:n presidentti, professori 
Bart Schultz Alankomaista vieraili Suomessa 22.12. 
ja piti luennon maailman vesitilanteesta sekä ICID:n 
toiminnasta. Artikkeli perustuu kansainvälisen kat
sauksen osalta Schultzin esitelmään 

Ihminen on parantanut elinolosuh denpinnan nousu (vettyminen) ja maan
 

teitaan käyttämällä vettä eri tavoin hy suolaantuminen, järjestelmien puut


ljjjH- Jaakko Sierla väkseen ja suojaamalla itseään sen hai teellinen toiminta ja ylläpito sekä lan


tallisilta vaikutuksilta jo tuhansien vuo noitteiden ja torjunta-aineiden käytöstä 

yli-insinööri. sien ajan: ensimmäiset kastelujärjestel johtuva veden saastuminen. 

Maa- ja metsätalousministeriö, mät rakennettiin Mesopotamiassa noin Maaliskuussa 2000 Haagissa pidetys

maaseutu- ja luonnonvaraosasto. 6000 vuotta sitten. Pitkästä kokemuk sä toisessa World Water Forumissa esi

E-mail: jaakko.sierla@rnmmJi sesta sekä tietotaidon ja tekniikan ke tettiin maailmanlaajuinen, pitkäntäh

Kirjoittajan pl1ätehtäväalueena on hityksestä huolimatta tämän hetken on täimen visio vedestä, elämästä ja ym

vesivarainvestointien rahoitus ja gelmat ovat valtavia. Maailmanlaajui päristöstä 2000-luvulla (Long Term Vi

ohjaus. Hän vastaa myös ICIDn toi sesti suurimpia ongelmia ovat veden sion on Water, Life and the Envirorunent 

minnan järjestämisestä Suomessa. puute, tehoton veden käyttö, pohjave- in the 21st Century). Visio ulottui seu



raaville 25 vuodelle ja siihen kuului kol

me osaa: 'Water fOI People', 'Water and 

Nature' ja 'Water for Food and Rural De

velopment', joista viimeisen valmiste

lussa ICID:llä on ollut merkittävä rooli. 

Tulevaisuuden haasteena on erityisesti 

riittävän ravinnon saanti maapallon kas

vavalle väestölle. Myös elintason ja ym

päristöolosuh

tavat tulot ovat vähentyneet, jolloin pa

rempaa elintasoa lähdetään helposti ha

kemaan kaupungeista. Seurauksena on 

ollut maanviljelyn oleellinen vähene

minen. Omavaraisuutta ruoan tuotan

non suhteen ei nähdä enää kovin tär

keänä. Kehityssuunta on huolestuttava 

etenkin kun väestö jatkuvasti lisääntyy. 

Ruuan tuotan

teiden paranta • "Omavaraisuutta ruoan non pitäisi olla 

minen erityi tuotannon suhteen ei nähdä kannattavaa 

sesti maaseu enää kovin tärkeänä." myös tulevai

dulla sekä maa


ja vesivarojen
 

kehitys ja kestävä käyttö kuuluvat seu


raavien vuosikymmenten haasteisiin.
 

Tulevaisuuden suuntauksina visiossa
 

nähtiin integroitunut vesivarojen käyt


tö, kuivatus- ja kastelujärjestelmien ke


hittäminen, vesienkäytön suunnittelu,
 

jossa otetaan huomioon mm. koko va


luma-alue, kestävä kehitys ja toimenpi


teiden hyväksyttävät ympäristövaiku


tukset.
 

Kaupungistuminen on voimakasta eri 

puolilla maailmaa. Maataloudesta saa

suudessa, mikä 

voidaan ai

kaansaada suurentamalla tilakokoja, pa

rantamalla satoja tai siirtymällä osa-ai

kaiseen viljelyyn. 

Euroopan maatalous perustuu hyvien 

ilmastollisten olosuhteiden vuoksi pal

jolti luontaiseen sadantaan. Kastelujär

jestelmiä käytetään lisänä erityisesti Ete

lä-, Keski- ja Itä-Euroopassa, kun taas 

hyvin toimiva kuivatus on välttämätön 

erityisesti Luoteis-Euroopassa, jossa osa 

maasta sijaitsee merenpinnan alapuo

lella. Eurooppa on tällä hetkellä vielä vil

jan nettoviejä, mutta viennin osuus vä

henee koko ajan. Ympäristönäkökohtien 

merkityksen lisääntyessä uusia kuiva

tus-, kastelu- ja tulvasuojelujärjestelmiä 

rakennetaan Euroopassa vähän. Vähä

tuottoisia maatalousalueita on lisäksi 

ryhdytty saattamaan takaisin luonnon

tilaan. 

Vesi- ja ympäristöpolitiikka kulkevat 

Euroopassa käsi kädessä. Yhteisön ym

päristöoikeuden periaatteet, kuten 'ym

päristövahingot on tOIjuttava ensisijai

sesti niiden lähteellä' ja 'pilaaja maksaa' 

ovat aiheuttaneet siirtymisen integ

roituun vesivarojen käytön suunnitte

luun, jossa otetaan huomioon yhteis

kunnan ja luonnon vaatimukset. Maan

viljelijät ovat itse vastuussa lannoittei

den ja torjunta-aineiden käytöstään. Tul

vasuojelu on Euroopassa tärkeää, kos

ka jokia ympäröivät alavat alueet ovat 

tiheästi asuttuja. Menetelmät, joilla vet

tä pidätetään valuma-alueella vaativat 

suurmittelijoiden, viranomaisten ja etu

ryhmien laaja-alaista yhteistyötä. 

VETTER Domestic koestustulppasarjat 2.5 bar 
Viemäriputkien koestuksen vedellä tai ilmalla DIN EN 1610 -normin mukaan 

Käyttö 

Sulkutulppa työnnetään viemäriputkeen tarkastus
aukon kautta ja ohjataan pääviemärin aukon suulle 
saakka. Tulpan sijainti voidaan määrittää tarkasti 
video-kameran avulla. 

Tulppa täytetään ohjaus-ja täyttöletkun avulla 

Koestustu Ippa työn
netään viemäriputkeen 
aivan tarkastusaukon 
alapuolelle ja täytetään 
ilmalla. Viemäriputkin 
täytetään vedellä tai 
paineilmalla ja paineis
tetaan. Mikäli paineen
laskua ei tapahdu (DIN 
EN 1610), putki on 
vesitiivis 

LIlY N Oy 
PliWll'oenlle 4, P\. 33,00391 HE1.SINKI 

Koko 

Kaksi tulppaa 100-200 mm viemäriputkilie. 

Materiaali 

• Tukevaa kumia 
• Laajenee 100% saakka 
• Kuosvahvisteinen monikerrosrakenne 
• Tulppa laajenee vain leveyssuunnassa. 

Puh. (09)603 n1, l1Ik1l (Oli) 603 n262 
.lunlml....kunlmlOIl!tin.fl, www.liilln.!i Kysy lisätietoja ja tarjoukset Liittimestä 



Maankuivalus, kaslelu ja

IlIlvasuojelu Suomessa
 

Suomen peltojen peruskuivatus on koh

tuullisen hyvässä kunnossa ja keskei

simmät alavat viljelyalueet on suojattu 

tulvilta. TIlanne on kuitenkin sikäli huo

lestuttava, että riittävän ammattitaidon 

omaavia vesitaloussuunnittelijoita löy

tyy enää vähän. Maatalouden kannat

tavuuden heikkeneminen ei kannusta 

maanomistajia panostamaan kalliisiin 

kuivatusjärjestelmiin eikä uusia suun

nitelmia juuri laadita. Monet uudet teh

tävät ovat vieneet suunnittelijoita pois 

vesitalousalalta. Merkittävä osa toteu

tetuista kuivatus- ja tulvasuojeluraken-

KAIKKI
 

ALKAA
 

VEDESTÄ.
 

~-----------

teista vaatii kuitenkin ylläpitoa ja pe

ruskunnostusta maatalouden rakenne

muutoksesta huolimatta ja myös kaste

lun merkitys on kasvamassa. 

Itse kuivatustekniikassa ei ole kovin 

paljoa kehitettävää lukuun ottamatta 

säätösalaojitus

ta ja siihen liit • Tulvantorjunnan toimin~ tökeskuksessa. 

tyvää kastelu tasuunnitelmat ovat myös Ojitustoimitus

näkökulmaa. ohje on uudisoleellisesti parantaneet toi
Kuivatus ei tettavana ja valvantorjuntavalmiutta.
kuitenkaan ole mistunee kulu

pelkkää tekniikkaa, sillä kuivatusrat

kaisuilla ja niiden kehittämisellä on huo

mattava merkitys valuma-aluetason 

ympäristökysymyksissä ja hajakuormi

tuksen vähentämisessä. Kuivatuksiin ja 

Laatutyötä alusta loppuun. 
Vankka kokemus vesihuolfosta ja 

alan viimeisin tekniikka takaavat 

onnistuneen tuloksen. Palvelemme 

suunnittelusta toteutukseen ja 

huoltoon saakka kokonaisvaltai

sesti. 

Yesihuollon sähkötekniset 
ratkaisut: 
• Sähköistys, instrumentointi ja 

automatisointi 

• Valvomoratkaisllt 

• Paineenkorotusasemat 

• Jätevesipllmppaamot 

• Ohjallskeskukset 

• Puhdasvesipllmpllt 

SLATEK
 
PL 333,90401 Oulu (Tuotekuja 4) 

puh. (08) 5620 200, fax (08) 5620 220 

ojitustoimituksiin liittyy usein myös laa

ja-alaista intressien yhteensovittamista. 

Kuivatusasioissa tulisikin panostaa toi

mitusinsinöörien kouluttamiseen, kos

ka ojitustoimitusten pitäjiä ja alan asian

tuntijoita pitäisi olla jokaisessa alueelli

sessa ympäris

vana vuonna. 

Parhaillaan on tekeillä myös valta

kunnallinen kasteluselvitys, jossa tar

kastellaan yksityiskohtaisemmin Varsi

nais-Suomen aluetta. Kastelualat ja kas

telulaitteiden määrät ovat lisääntymään 

päin erikoiskasvien myötä. Tällä saral

la tarvitaan uutta tietämystä kastelun 

merkityksestä eri maalajeille ja kasveil

le muuttuvissa ilmasto-oloissa. 

Tulvasuojelussa on edelleen kehitet

tävää, vaikka tulvasuojelun varmista

misen kannalta merkittävimmät vesira

kennustyöt onkin saatu päätökseen. 

Vuonna 2000 valmistui suurtulvaselvi

tys, jossa selvitettiin riskikohteet ja niil

lä aiheutuvat vahingot erittäin harvi

naisiin tulviin (HQ 1/250) varautumi

seksi. Selvityksen suositusten perus

teella huomiota kiinnitetään erityisesti 

patoturvallisuuden varmistamiseen ja 

operatiivisen tulvantorjunnan kehittä

miseen. Viime vuosina käyttöön otetut 

suurten vesistöjen tulvantorjunnan toi

mintasuunnitelmat, jotka perustuvat eri

tyisesti nykyaikaisten vesistö- ja tulva

ennustemallien hyödyntämiseen, ovat 

myös oleellisesti parantaneet tulvantor

juntavalmiutta. 

Kansainvälinen kaSlelu
ja kllivatuskomissio lelD 

Kansainvälinen kastelu- ja kuivatusko

missio on asiantuntijajärjestö, jonka ta

voitteena on edistää maankuivatuksen, 

tulvasuojelun ja kastelun tieteellistä ja 

teknistä kehitystä taloudellisesti, ekolo

gisesti ja yhteiskunnallisesti kestävällä 

tavalla. Erityisesti eurooppalaisella ta

solla järjestön toiminnassa korostuu kas



telu- ja kuivatusasioita laajempi koko

naisvaltainen lähestymistapa vesivara

kysymyksiin. Komissio toteuttaa tehtä

väänsä mm. konferenssien ja koulutus

tilaisuuksien, julkaisutoiminnan ja kan

sainväliseen järjestötoimintaan osallis

tumisen avulla. Huomattava osa käy

tännön työstä tapahtuu työry~ssä, jot

ka tarjoavat yhteistyöverkoston eri osa

alueilla työskenteleville asiantuntijoille. 

Vuonna 1950 perustettu ICID on kan

sainvälisesti hyvin edustava. Sen jäse

ninä ovat keskeiset suurvallat ja teol

lisuusmaat sekä suuri joukko kehitys

maita. Aktiivisia jäserunaita on noin 70 

ja noin 95 %maailman vesitalous- ja tul

vasuojelujärjestelmistä on jäserunaissa. 

Euroopan maista suurin osa kuuluu jär

jestöön, joskin Pohjoismaista Suomi täl

lä hetkellä ainoana. ICID:n pääkonttori 

sijaitsee New Delhissä, Intiassa. 

ICID:llä on viisi alueellista työryh

mää, joista yksi koostuu Euroopan jä

senvaltioiden edustajista. Euroopan jä

serunailla on yleisesti ottaen hyvin or

ganisoidut kansalliset komiteat, ja ne toi

mivat aktiivisesti. Euroopan 19. alueel

linen konferenssi järjestetään Brnossa ja 

Prahassa 4-8.6.2001. 

Suomen kansallinen 
järJestävtvminen 

ICID:n järjestörakenteen mukaisesti jä

senvaltiot järjestäytyvät myös kansalli

sella tasolla. Suomessa asiaa valmiste

lee maa- ja metsätalousministeriön, yrn
päristöhallinnon, korkeakoulujen ja yri

tysten edustajista muodostettu valmis

teluryhmä, joka valmistelee kansallisen 

yhdistyksen perustamiseen liittyviä käy

tännön järjestelyjä, talousarviota ja sään

töjä. Yhdistykseen pyritään saamaan 

mahdollisimman hyvä edustus sekä ve

si- että maataloussektorilta. Kansallisen 

yhdistyksen perustava kokous pidetään 

maanantaina 9.4.2001 klo 17.00 Suomen 

ympäristökeskuksessa. Asiasta kiin

nostuneet ovat tervetulleita osallistu
maan yhdistyksenperustamisen val

misteluun. 

Lisätietoja: 

ICID:n kotisivu: http://www.icid.org 

World Water Vision -kotisivu: 

http://ww.worldwatervision.org 

LÄHTEET 

Schultz, B. 2000. Water, land and food security. 

Food production in light of sustainable rural deve

lopment. Helsinki 22.12,2000, 10s. 
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Geofysikaaliset menetelmät
 

Ijjja- Päivi Rajala 

fil.maist., tekn.Iis.
 

Länsi-Suomen ympäristökeskus
 

E-mail: paivLrajala@vyhJi
 

Kirjoittaja on toiminut hydrologisen
 

kartoituksen ja tutkimuksen parissa.
 

Nykyisin hän toimii geologina vas


tuualueenaan pilaantuneiden maa


alueiden tutkimus ja kunnostus.
 

PllUNTUNEIDE
 
MU-AlUEIDEN
 

TUTKIMUKSESSA
 
Pilaantuneiden maa-alueiden tutkimus- ja kunnos
tusprojektissa on mukana 13 pilaantuneen maa-alu
een kohdeselvitystä, joissa on käytetty geofysikaa
lisia mittausmenetelmiä maaperä- ja pohjavesisel
vitysten ohella. Tutkimuskohteissa on käytetty säh
kömagneettisia EM-31- ja VLF-R- menetelmiä sekä 
sähköistä maavastusluotausta. Menetelmiä on so
vellettu pääasiassa vanhoilla kaatopaikoilla ja saha
alueilla 

Tutkimuksen päätavoitteina oli sel Ennen tutkimussuurmittelua kohteis

vittää seuraavia seikkoja: miten säh ta hankittiin perus-, maa- ja kallioperä

köiset ja sähkömagneettiset menetelmät kartat, ilmakuvat sekä mahdolliset kaa

soveltuvat pilaantuneiden maa-aluei vakartat. Näiden ja maastokäynhen pe

den selvityksiin, minkä tyyppisiä lika rusteella suunniteltiin geofysikaaliset 

aineita voidaan mainituilla menetelmil mittauslinjat. 

lä paikantaa, miten likaavan kohteen Geofysikaalisina menetelminä olivat 

geologia ja tyyppi (saha-alue, kaato sähkömagneettiset VLF-R- ja EM-31

paikka) vaikuttavat menetelmien toi mittaus sekä sähköinen maavastusluo

mivuuteen lika-aineiden kulkeutumis taus. VLF-R-Iaite mittaa maa- ja kallio

ja paikantamistutkimuksissa. perän ominaisvastusta ja vaihekulmaa, 

joka antaa tietoa johtavan kerroksen si

jainnista syvyyssuUlU1assa. EM-31-laitAineisto ja menetelmät 
teella mitataan maaperän johtavuutta, 

Aineistona tutkimuksessa oli U kaato joka on ominaisvastukselle käänteinen 

paikkaa, joista valittiin kaksi esimerk ominaisuus. Molemmat laitteet mittaa

kikohdetta lähempään tarkasteluun. vat sekä reaali- että imaginaarikompo

Kaatopaikka-alueiden lisäksi mukaan nenttia. Reaalikomponentti mittaa lä

otettiin kaksi saha-aluetta, joilla oli käy hinnä antropogeenisistä lähteistä peräi

tetty KY-S- nimistä sinistymisenestoai sin olevaa johdetta kuten metalliromua. 

netta. Kaatopaikoista kuusi kohdetta si lrnaginäärikomponentti mittaa luonnon 

jaitsee moreeni- ja viisi kohdetta harju johdetta kuten esim. malmi- tai pohja

alueilla, jotka on kartoitettu pohjavesi vesiesiintymää. Maavastusluotauksella 

alueiksi. Saha-alueet sijaitsevat moree mitataan maankamaran ominaisvastus

nimaalla. Osa kohteista on kunnostet ta. Kyseisessä tutkimuksessa mitattiin 

tu (kuva 1). myös maa- ja kallioperän polarisaatioil



miöitä (indusoitu polarisaatio (IP)-mit

taus). Geofysikaalisista menetelmistä 

kerrotaan lähemmin esim. Peltoniemen 

(1988) julkaisussa. 

Sähköisten ja sähkömagneettisten 

mittausten avulla pyrittiin paikanta

maan kaatopaikkojen suotoveden mu

kana kulkeutuvia raskasmetalleja ja ra

vinteita sekä saha-alueiden raskasme

talleja, joita on jäänteinä puutavaran me

tallikyllästyksestä. Lisäksi haluttiin sel

vittää kloorifenolien ja dioksiinien, jot

ka olivat KY-5- suojausaineen kompo

nenttteja, sijaintia maaperässä ja pohja

vedessä. Mittausmenetelmillä tutkittiin 

myös maa- ja kallioperän rakennetta ja 

pohjavesiolosuhteita. 

Mittaustulokset käsiteltiin väripinta

karttoina (kuva 2), käyrinä ja kerros

mallisovituksina. Joistakin tutkimus

kohteista tarkasteltiin myös aerogeofy

sikaalisia karttoja, jotka tehdään mata

lalentomittauksista. 

Sähköisten ja sähkömagneettisten tu

losteiden perusteella tutkimuskohteil

le laadittiin näytteenotto- ja kairaus

suunnitelma. Kohteista otettiin maa- ja 

vesinäytteitä. Maalajikerrokset ja maa

perän paksuus määriteltiin kairausten 

ja koekuoppien avulla. Kaatopaikka

alueille sijoitettiin pohjavesiputket siten, 

että muutama putki sijoittui geofysi

kaalisten mittausten mukaan puhtaille 

alueille. Näistä putkista otettiin vertai

lunäytteet. 

Tutkimusaineistoa tarkasteltiin tilas

tollisesti SPSS 9.0-ohjelmaa käyttäen 

(SPSS a, b ja c). Tarkastelun kohteena oli

vat keskiluvut, maksimi, minimi ja kor

relaatiot. Jakaumien normaalisuuden 

o 

01::=======s5?km (f) 

tarkasteluun käytettiin One-Sample Kol

mogorov-Smirnov- testiä. Muina ana

lyysimenetelrninä olivat ei-parametriset 

Mann-Whitney- keskiarvotesti ja Spear

manin järjestyskorrelaatioanalyysi. 

Esimerkkikohteiden, joihin kuului 

kaksi sahaa ja kaksi kaatopaikkaa, avul

la tehtiin tarkempi kohdekohtainen tar

kastelu esim. eri mittausmenetelmien 

toimivuudesta näiden kohteiden lika

aineitten ja geologian suhteen. 

Tutkimustulokset ja tulkinta 

Kaatopaikllavesinävtteet 
ja venailunävtteet 

Kaatopaikkojen suotovesi- ja vertailu

vesinäyteanalyyseja tarkasteltiin suh

teessa toisiinsa lähinnä mediaanin avul

la. Raskasmetallien (As, Cd, Cr, Cu, Fe, 

Ni, Mg, V, Pb) pitoisuudet olivat suu

rempia kaatopaikan suotovedessä kuin 

rinnakkaisnäytteissä. Myös metallien 

maksimi- ja keskiarvot sekä keskiha

jonnat olivat rinnakkaisnäytteitä suu

remmat suotovedessä. Keskihajontaa ja 

keskiarvoa kasvattivat yksittäiset kor

keat pitoisuudet. Metalleja liukenee kaa

topaikkavesiin esim. romuista, nahka

teollisuuden jätteistä ja akuista. 

Kaatopaikkavesi on yleensä lievästi 

hapanta, mikä edesauttaa metallien liu

kenemista veteen korroosion seurauk

sena. Happamuutta lisäävät tutkimus

alueella rannikon sulfidisavet (Rajala 

1995). 

Sameus, väriluku, CODmn, BOD, ja 

ravinnepitoisuudet osoittavat suotove

den sekoittumista pohjaveteen. Myös 

adsorboituneet orgaaniset halogeenit 

(AOX), joista suotovedessä yleisin or

gaaniset klooriyhdisteet (Kylä-Setälä & 

Assmuth 1996) indikoivat suotovettä. 

Suotoveteen liuenneet kloridit, metallit 

ja ravinteet sekä orgaaniset aineet ja suo

toveden hapettomuus vaikuttavat yo. 

ominaisuuksiin. 

Kuva 1. Tutkimuskohteiden sijainti Länsi
Suomen ympäristökeskuksen toiminta

alueeila. 



Kuva 2. Mittausta EM-31 -menetelmällä. 
(Kuva Päivi Rajala) 

Kahden riippumattoman otoksen kes

kiarvotestillä selvityskaatopaikkojen 

suotovesien ja vertailuaineiston ve

sianalyyseja tarkasteltaessa ainoastaan 

kokonaistypen ja anunoniurntypen koh

dalla pitoisuuserot olivat tilastollisesti 

merkitseviä. Muiden analysoitujen ai

neiden ja ominaisuuksien kohdalla ero 

ei ollut tilastollisesti merkittävä. 

Testin mukaan typpi indikoi hyvin 

kaatopaikkojen suotoveden sekoittu

mista pohjaveteen (vrt. Kalliokoski & 

aI.1987). Christensenin (2000) mukaan 

ammoniumtyppi näkyy kaatopaikan 

suotovedessä vielä vuosikymmeniä 

muiden pilaantuneisuutta osoittavien 

aineiden laimenemisen jälkeen ja on si

ten kriittinen suotoveden komponentti. 

Moreeni- ja hiekka-alueet 
Hiekka-alueilla vesi on vedenlaadun pa

rametrien mediaanien mukaan parem

pilaatuista, kun verrataan eri jäteainei

ta indikoivien metallien pitoisuuksia. 

Arseenin, kobo!tin, raudan, nikkelin ja 

sinkin pitoisuudet ovat hiekka-alueen 

kaatopaikkojen pohjavedessä, johon 

suotovesi on sekoittunut, pienempiä 

kuin moreenialueiden vesissä. Keskiha

jonta on moreenialueita pienempi hiek

ka-alueilla, mikä osoittaa veden olevan 

hiekka-alueilla tasalaatuisempaa. 

Metalleja selkeämmin moreeni- ja 

hiekka-alueiden pohjaveden laatuerot 

näkyvät fysikaaliskemiallisissa ominai

suuksissa. Veden lämpötila on hiekka

alueilla matalampi pysytellen lähellä 

pohjaveden normaalia lämpötilaa. Vesi 

on hiekka-alueilla hapekkaampaa. Sa

meus, johtokyky, väriluku, kemialli

nen hapenkulutus ja biologinen hapen

kulutus ovat hiekka-alueilla moreeni

alueita matalammat, samoin ravinne

pitoisuudet ja kloridi. Pohjaveden lika

aineet laimenevat ja veden lämpötila vii

lenee hiekka-alueilla moreenialueita no

peammin harjuissa sijaitsevien suurten 

akviferien takia (Rajala 1995). 

Alkaliteetti ja pH ovat hiekka-alueil

la moreenialueita pienempiä. Tämä liit

tyy hiekka-alueiden piihapporikkaisiin 

kivilajeihin (graniitti ja granodioriitti), 

joiden natrium- ja kalsiumpitoisuus on 

yleensä pieni (Lahermo 1969). 

Keskiarvotestinä käytetty Mann

Whitney-testi osoitti moreeni- ja hiek

ka-alueiden kaatopaikkojen ympäristön 

pohjavesien laatuerojen olevan tilastol

lisesti merkittäviä sinkin, alkaliteetin, 

orgaanisen hiilen, adsorboituneitten or

gaanisten halogeenien ja kalsiumin koh

dalla. Nämä aineet ja ominaisuudet 

näyttäisiVät kuvaavan testin mukaan 

voimakkaimmin hiekka- ja moreeni

alueiden kaatopaikkojen suotovesien 

laatueroja. 

Alkaliteetti, joka on korkeampi mo

reenialueilla, indikoi moreenin ja hap

paman hiekan laadun eroa. Muut aineet 

kuvaavat lähinnä veden laimenemista 

ja virtausta isoissa harjuakvifereissa (Ra

jala 1995). 

Korrelaal:ioanalvvsi 
Korrelaatioanalyysiin pyrittiin ottamaan 

mukaan ne tekijät, jotka ovat relevant

teja kaatopaikkavesien laadun suhteen 

ja joiden havaintomäärä ylitti 30 kap

paletta. Metallit (As, Ca, Cd, Cr, Cu, 

Fe, Mg) korreloivat keskenään erittäin 

merkitsevästi, mikä johtunee niiden sa

mantyyppisestä suhtautumisesta hap

pamuusolosuhteisiin. Ainoastaan man

gaani korreloi negatiivisesti arseenin, 

kromin, lyijyn ja kuparin kanssa, mutta 

positiivisesti sinkin kanssa. Mangaani 

kuvastaa selvityskaatopaikkojen vedes

sä tämän perusteella todennäköisesti 

suotovettä enemmän luonnontilaista 

vettä, joka voi olla esim. suovettä. Yl

lättäen rauta, joka myös edustaa suove

den ominaisuuksia, ei korreloi tässä 

mangaanin kanssa. 

Alkaliteettia nostavat kalsium ja nat

rium. Hapen määrän kanssa alkalitee

tin korrelaatio on negatiivinen. 

Happipitoisuus korreloi merkitsevästi 

negatiivisesti kaliumin, kalsiumin, mag

nesiumin ja natriumin kanssa. Toisin sa

noen näiden alkuaineiden läsnäolo liit

tyy tässä hapettomuuteen. Sähkönjoh

tokyky, joka kuvaa veteen liuenneiden 

suolojen määrää, korreloi erittäin mer

kitsevästi arseenin, kadmiumin, raudan, 

magnesiumin, kalsiumin, natriumin, ka

liumin, alkaliteetin, väriluvun, COD:n, 

kokonaistypen ja ammoniumin kanssa 

sekä merkitsevästi sameuden ja lämpö

tilan kanssa. Hapen kanssa johtokyvyn 

korrelaatio on negatiivinen. ]ohtokyky 

onkin hyvä yleiskuvaaja kaatopaikka

vesien laadulle, mutta myös maa-alka

lien läsnäololle (vrt. Kalliokoski & al. 

1987). Kaatopaikoilla ja niiden ympä

ristössä vesi on yleensä ympäristöään 

lämpimämpää todennäköisesti monien 

siinä tapahtuvien kemiallisten ja mik

robiologisten prosessien takia. 

Happamuuden korrelaatio on erittäin 

merkitsevästi negatiivinen kuparin, lyi

jyn ja sinkin kanssa. Toisin sanoen, mi

tä happamampaa vesi on, sitä enemmän 

siinä on näitä metalleja. Happamuus saa 

metallit liukenemaan veteen (Kallio

koski & al. 1987). 

Väriluku kuvastaa lika-aineiden sekä 

maa-alkalien läsnäoloa korreloimalla 

positiivisesti johtokyvyn, sameuden, al

kaliteetin ja natriumin kanssa sekä ne

gatiivisesti hapen kanssa. COD, joka ku

vastaa lähinnä epäorgaanisen aineksen 

määrää vedessä, korreloi kalsiumin, ka

liumin, magnesiumin, raudan ja man

gaanin kanssa. Näyttää siltä, että COD 

luonnehtii selvityskaatopaikkojen ve



dessä luonnontilaisia vesiä (suovedet, 

puskurikykyiset vedet), mutta osaltaan 

myös kaatopaikkavettä hapenkulutuk

sen takia. BOD, kuvaa vedessä olevan 

orgaanisen aineksen määrää. Se korre

loi mangaanin, natriumin, sameuden, 

a1kaliteetin ja COD:n kanssa. Vedessä on 

tällöin sekä humusta että epäorgaanis

ta ainesta (esim. Airaksinen 1978). 

Typpi esiintyy ammoniummuotoon 

pelkistyneenä metallien ja maa-alkalien 

kanssa. Se korreloi positiivisesti myös 

väriluvun, COD:n, BOD:n ja kokonais

typen kanssa kuvasten näin kaatopaik

kaveden laatua. Fosforia esiintyy kaliu

min, mangaanin, magnesiumin, vana

diinin ja sinkin kanssa. Näin ollen typ

pi näyttäisi olevan fosforia parempi kaa

topaikkaveden laadun indikoija (vrt. 

Kalliokoski & al. 1987 ja Christensen 

2000). 

Esimerkkikohteet 
Kaatopaikoilla suoritettiin VLF-R- ja 

EM-31- mittauksia. Menetelmät antoi
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GeoJogjaJ) tutkiJnuskeskus 

vat tietoa alueiden maa- ja kallioperäs

tä sekä pohjavesiolosuhteista. Geologi

sen tiedon lisäksi saatiin tietoa lika-ai

neiden liikkeestä maaperässä (kuvat 2 

ja 3). 

Saha-alueilla tehtiin EM-31- mittaus

ta ja maavastus- sekä IP- mittausta. Poh

javesipinta oli molemmilla tutkituilla sa

ha-alueilla syvällä. Kloorifenolien mää

ritys oli vaikeaa geofysikaalisten mene

telmien avulla, ilmeisesti koska kloori

fenolit eivät olleet pohjaveden pinnan 

alapuolella eivätkä siten ionimuodossa. 

Saha-alueilla geofysikaalisilla menetel

millä saatiin tietoa pääasiassa tutki

musalueen geologiasta. 

Geofysikaaliset mittaustulokset yh

distettiin kairaustietoon ja vesiana

lyysituloksiin, jonka jälkeen tehtiin koh

dekohtainen tulostulkinta ja arvioitiin 

alueen ympäristöriskit ja kunnostustar

ve. 

Tulosten tarkastelu 
Sähkömagneettiset menetelmät, joista 

tutkimuksessa käytettiin VLF-R - ja EM 

-31 -menetelmiä laajoilla alueilla, sovel

tuvat hyvin pohjaveden mukana kul

keutuvien lika-aineiden reittien seuraa

miseen ja lika-aineiden levinneisyyden 

määrittelyyn. Kaatopaikoilla menetel

mät toimivat hyvin, koska kaatopai

koilta suotautuu veteen hyvin johtavia 

metalleja ja suoloja. Sähkömagneettis

ten menetelmien avulla voidaan rajata 

pilaantuneita maa-alueita ja siten ohja

ta tietyn tyyppisten alueiden tutkimus

ta ja kunnostusta. 

Dioksiineja ja kloorifenoleja ei elektro

magneettisilla menetelmillä selkeästi ha

vaittu kahdella tutkimuksessa mukana 

olleella esimerkkisaha-alueella. Sen si

jaan geologisten olosuhteiden määritte

lyyn menetelmät soveltuvat sekä saha

alueilla että kaatopaikoilla. Toisella esi

merkkisaha-alueella käytettiin maavas

tusluotausta, jonka avulla saatiin tietoa 

entisen kyllästysaltaan sijainnista lä-

Kuva 3. Esimerkki VLF-R -tulosteesta. 



hilUlä sen rikkonaisten jäänteiden pe

rusteella. 

Sähkömagneettiset menetelmät toi

mivat parhaiten kerrosrakenteisessa 

maaperässä. Vinot kerrokset aiheutta

vat mm. kerrosten peittymistä tulos

tuksessa ja vaikeuttavat tulosten tul

kintaa. Sähkömagneettinen mittaustu

los on luotettava lika-aineiden suhteen 

silloin, kun lika-aineet ovat veden kyl

lästämässä kerroksessa ja täten ioni

muodossa. Kallioperän piirteet näkyvät 

mittaustuloksissa. Muutkin kuin mitat

tavat antropogeeniset lähteet (esirn. kaa

pelit, sähkölinjat) vaikuttavat geofysi

kaalisten mittausten tuloksiin ja tulos

tulkintaan. 

VLF-R -menetelmän mittaussyvyys 

on EM-31 -me

netelmää suu • Tutkimuksessa mukana magneettiset 

rempi, joten olleista kohteista lika-ainei· mittaustulokset 

menetelmiä den aiheuttamat johta kertovat kui

voidaan sovel- vuusanomaliat näkvvät sel· tenkin koko 

taa erityyppisiJ mittausalueenkeinä kaatopaikoilla.
lä alueilla ja eri 

lika-aineiden kohdalla. VLF-R -mene

telmällä voidaan mitata esim. metalle

ja silloinkin, kun pohjaveden pinta on 

syvällä. EM-31 -menetelmää voidaan so

veltaa maan pintaan kiinnittyvien lika

aineiden, kuten dioksiinit ja kJoorifenolit 

saha-alueilla, mittauksiin. EM-31 -me

netelmän tulkinta on VLF-R -menetel

män tulkintaa yksiselitteisempi mm. 

juuri sen pienemmän mittaussyvyyden 

takia. Mittauslinjat tulisi molemmissa 

menetelmissä suunnitella lähteväksi 01e

tetulta puhtaalta alueelta ja jälleen päät

tyväksi puhtaaseen maaperään. 

Tutkimuksessa mukana olleista koh

teista lika-aineiden aiheuttamat johta

vuusanomaliat näkyvät selkeinä kaato

paikoilla. Kun tulostulkinnassa otetaan 

huomioon myös alueen geologian ai

heuttamat johtavuusvaihtelut, voidaan 

maanäytepisteet ja pohjavesiputket si

joittaa sähkömagneettisten mittaustu

losten mukaan kontaminoituneille 

alueille. Näin vähennetään tutkimus

kustannuksia verrattuna esim erilaisiin 

systemaattisesti sijoitettuihin näyt

teenottoverkostoihin, joissa kairauksia, 

maanäytteitä ja pohjavesiputkia tarvi

taan enemmän. Myös näytteenottosy

vyyttä voidaan suunnata sähkömag

neettisten mittausten perusteella, koska 

tulostulkinta kertoo usein johtavimman 

(kontaminoituneen) kerroksen syvyy

destä. Eri geofysikaaliset menetelmät ja 

laitteet ovat kuitenkin erihintaisia, mi

kä pitäisi ottaa huomioon menetelmää 

valittaessa. 

Sähkömagneettisten menetelmien 

mukaan kontaminoituneilta tutkimus

alueilta ja ei-kontaminoituneilta vertai

lualueilta otetuissa näytteissä typpi 

näyttää keskiarvotestin mukaan olevan 

tutkimuksessa analysoiduista kemialli

sista ja fysikaalisista pohjaveden para

metreista tilastollisesti merkittävin kaa

topaikan suotoveden vaikutuksen indi

kaattori. Sähkö

kontaminaa

tiosta erittelemättä kontaminaation ai

heuttajia toisistaan. Tällöin typen eri ha

petusasteella olevat ionit näkyvät osa

na kokonais-mittaustulosta. 

Moreeni- ja harjualueiden vedenlaa

tua vertaillessa havaittiin harjuakvife

rien vedenlaadun kestävän moreeniak

vifereita paremmin kaatopaikan suoto

veden vaikutusta. Tlmeisesti lika-aineet 

laimenevat nopeammin harjuakvife

reissa niiden suuren koon takia. Orgaa

ninen hiili, adsorboituneet orgaaniset 

halogeenit, sinkki, alkaliteetti ja kalsium 

ovat keskiarvotestin mukaan tilastolli

sesti merkittävimmät moreeni- ja har

juakviferin vedenlaatuerojen kuvaajat. 

Korrelaatioanalyysin mukaan metal

lit kuvaavat hyvin kaatopaikkaveden 

laatua. Niiden liukeneminen veteen ku

vaa myös tutkimusalueen maa- ja kal

lioperän laatua happamuusolojen kaut

ta. Veden sähkönjohtokyky on hyvä in

dikaattori kaatopaikan vaikutukselle 

pohjavedessä. Hapettomuus ja runsas 

orgaanisen aineksen ja typen (etenkin 

ammonium) määrä sekä veden korkea 

lämpötila kertovat kaatopaikkaveden 

sekoittumisesta pohjaveteen. 
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Ijfiu· Pertti Seuna 

tutkimuspäällikkö 

Suomen ympäristökeskus 

E-mail: pertti.seuna@vyh.fi 

Kirjoittaja on Maailman ilmatieteen 

järjestön (WMO) ja useiden muiden 

kansainvälisten hydrologian alan 

järjestöjen Suomen edustaja ja hyd

roJogian neuvonantaja. Hän on 

myös Helsingin yliopiston suohyd

rologian dosentti. 

Hydrologit
 

Marraskuussa 2000 piti Maailman ilmatieteen jär
jestön WMOn hydrologikomissio konferenssinsa Abu
jassa, Nigeriassa. Tämä neljän vuoden välein pidet
tävä kokous oli laatuaan yhdestoista ja järjestet
tiin nyt ensimmäistä kertaa Euroopan ulkopuolella. 
Kokoukseen otti osaa 70 edustajaa 42 maasta, näis
tä muutama valtakirjalla. Jäsenmaiden pääedusta
jina toimivat yleensä niiden hydrologiset neuvon
antajat (hydrological adviser), niin myös Suomen 
osalta. Kokouspaikan valintaan vaikutti oleellisesti 
se, että Nigeria on WMOn pääsihteerin Obasin koti
maa. Kokouksen työskentely tapahtui WMOn va
kiintuneen käytännön mukaisesti. Asioita käsitel
tiin kolmella foorumilla: yleisistunnoissa, komite
oissa ja työryhmissä. 

Kokouksen teemoista oli ensim toiminnan painotuksetkin jossain mää

mäisenä esillä komission uuden presi rin muuttumaan. Globaalista näkökul

dentin ja varapresidentin valinta. En masta tämä saattaa oHa hyväkin, ja jo

nakkoon oli tiedossa Tansanian esitys ka tapauksessa Rutashobya edustaa 

Datius Rutashobyan valitsemiseksi pre varsin sovittelevaa ja maltiHista afrik

sidentiksi ja Australian ehdokkaan kalaista näkökulmaa tähänastisen toi

Bruce Stewartin ehdokkuus varapresi minnan perusteella arvioih.ma. Vähäisiä 

dentiksi. Heidät molemmat valittiin teh eivät ole myöskään Afrikan vesiongel

täviinsä seuraavaksi nelivuotiskaudek mat. 

si yksimielisesti. Afrikan painoarvo uu Muista käsiteHyistä asioista voidaan 

della kaudeHa tullee komissiossa jonkin mainita teemoittaiset asiantuntijatehtä

verran kasvamaan ja ehkä komission vät seuraavaksi kaudeksi. Tässä yhtey



dessä nimitettiin asianhmtijat Advisory 

working groupiin, Working group on 

water resources-ryhmään ja Working 

group on hydrological forecasting and 

prediction-ryhmään. Pohjoismaiden 

edustajia ei ole juuri ollut näissä asian

hmtijatehtävissä aiemmin, eikä heitä ol

lut ehdolla tälläkään kertaa, lähinnä teh

tävien vaatiman suuren työmäärän 

vuoksi. Ne ovat kuitenkin sangen nä

kyviä tehtäviä ja suurempi osallistumi

nen olisi toivottavaa esimerkiksi poh

joismaiseen yhteistyöhönj työryhmään 

tukeutuvana toimintana. 

Hydrologiset ennusteet ja ennustami

nen ovat vahvasti pinnalla WMOssa, ku

ten tähän liittyvä asianhmtijaryhmäkin 

Nigerialaista maaseutua. 

osoitti. Kiina tarjosi WMOn hydrologi

seen ohjeistoon sisällytettäväksi kehit

tämäänsä PMPjPMF-proseduuria 

(PMP=Probable Maximum Precipita

tion, PMF=Probable Maximum Flood). 

Näiden käsitteiden soveltaminen on 

yleistynyt eri maissa mm. patojen tulva

aukkojen mitoituksissa. Kiinalaiset oli

vat kehitelleet laajahkosta aineistosta 

maailman suurimpien tulvien perus

teella yksinkertaisen yhtälön PMF:lle: 

PMF=1830xF, jossa PMF on siis suurin 

mahdollinen virtaama kuutiometreinä 

sekunnissa ja F valuma-alueen ala ne

liökilometreinä. Kaava johtaa kuitenkin 

niin suuriin arvoihin, ettei sitä voida pi

tää yleispätevänä maailmanlaajuisesti. 

Esimerkiksi 1000 km':n valuma-alueel

le saataisiin PMF:ksi noin 18000 m3js, 

eli 18 000 l/ sjkm2
• Tämä ylittää noin 

kymmenkertaisesti Suomessa luonnon 

valuma-alueelta mitahm suurimman va

lumahuipun, joka sekin koskee pientä 

aluetta; isornrnilla jokivaluma-alueilla

han suurimmat valumahuiput jäävät 

pienemmiksi. 

Tärkeä ratkaisu oli päätös pohjavesiä 

koskevan tietokeskuksen perustamises

ta. Se tulisi toimimaan samaan tapaan 

kuin pintavesien puolella Global Runoff 

Data Centre, joka on sijoitettu Saksan ve

si-instituutin yhteyteen Koblenziin. Poh

javesitietokeskuksen valmistelussa eri



tyisesti hollantilaiset olivat olleet aktii

visia. 

Kokouksen aikana tulivat esille hyd

rologisten voimavarojen vähentyminen 

ja alan pirstaloituneisuus monissa mais

sa. Pirstaloituneisuutta pidettiin vaka

vana uhkana hydrologisen toiminnan 

kehitykselle ja epäedullisena myös kan

sainväliselle yhteistoiminnalle, varsin

kin jos koordinaatio projektien ja toi

mintojen välillä on puutteellista. Kan

sainvälisellä tasolla vesiasioita käsitel

lään nykyään lukuisilla foorumeilla, 

WMOn lisäksi mm. Unescon IHP-oh

jelma, FAO, WHO, Global Water Part

nership, World Water Vision, IAHS, 

ICID ja IWA ovat tärkeitä. Esimerkiksi 

Unescolla on laaja hydrologinen pitkän 

tähtäyksen ohjelma, joka sisältää myös 

WMOn operatiivispainotteisen hydro

logian kenttään vahvasti ulottuvia osia. 

Rationaalinen toiminta ja päällekkäi

syyksien välttäminen edellyttäisivät 

erittäin hyvää ja tiivistä yhteistyötä se

kä kansainvälisellä että kansallisella ta

solla. Tämä merkitsee tarvetta muodos

taa entistä tehokkaampia yhteistyöeli

miä, joissa keskeiset hydrologian toimi

jat ja asiantuntijatahot ovat mukana. Jo 

pelkästään tiedonkulun paranemisel

la, koskien vaikkapa Unescon hydrolo

gisia toimintoja, olisi suuri merkitys 

Suomessa. 

Merkityksetöntä ei ole myöskään va

paiden järjestöjen toiminta, joka tukee 

virallisia hallinnollisia kanavia ja tuo nii

den toimintaan moniulotteisuutta ja sy

vyyttä. Abujan kokouksen yhteydessä 

todettiin tämän ns. NGO-toiminnan 

merkitys mm. Maailman vesipäivän vie

tossa monissa maissa. 

Yleisvaiklllelmia
 
Nigeriasta
 

Maana Nigeria on mielenkiintoinen, 

mutta runsaasti ulkopuolista apua tar

vitseva. Kokous pidettiin maan pää

kaupunkina vuodesta 1991 olleessa 

Abujassa, mutta paikalliset järjestäjät 

tarjosivat mal1dollisuuden kiertää myös 

Abujan lähiympäristössä ja muutaman 

sadan kilometrin kierroksen maaseu

dulla. Abujan kaupunki on vajaan mil

joonan asukkaan kaupunki, jonka inf

rastruktuuri on melko hyvä. Turvalli

suuteen kiinnitetään huomiota, mikä 

erityisesti ulkomaisia ajatellen onkin 

välttämätöntä. Uuteen hallintokaupun

kiin on siirtynyt tai siirtymässä mm. 

useita lähetystöjä, mikä varmasti onkin 

niille luontevin paikka. Lagosiin ver

rattuna myös ilmasto on miellyttäväm

pi rannikkoa huomattavasti pienem

mästä ilmankosteudesta johtuen, vaik

ka lämpötilat ovatkin korkeita. 

Nigeria kuuluu tällä hetkellä Afrikan 

maiden köyhimpään kolmannekseen 

asukasta kohden lasketulla bruttokan

santuotteella mitaten. Maassa on kui

tenkin luonnonrikkauksia, mm. run

saasti öljyvaroja, joiden hyödyntäminen 

on alkamassa useiden kansainvälisten 

öljy-yhtiöiden toimesta. Mm. norjalai

nen Statoil on mukana. Tämä avannee 

muitakin taloudellisen toiminnan mah

dollisuuksia tässä Afrikan väkirikkaim

massa maassa, jos toimintaan lähtevillä 

on riittävästi valmiuksia. Nigeriassa on

kin useita projekteja meneillään mm. 

EU:n rahoituksella. 

Vesivarat ovat niukat ja sateisuuden 

on todettu olevan vähenemässä sisä

maassa. Laskennallisesti vuodessa asu

kasta kohti käytettävissä olevaksi vir-

Tyypillistä maaseutua tämäkin. 

taamaksi on arvioitu 3000 m 3
, mutta 

käytännössä tämä muodostuu Niger-jo

en virtaamasta. Pääosa maasta on hyvin 

vähävetistiL Vesihuollon kehittäminen 

onkin yksi suurimmista haasteista elin

tason nostamisessa ja kansanterveyden 

parantamisessa, ja myös tässä on ulko

maisella asiantuntemuksella ja avulla 

paljon tehtävää. Meneillään ovat mm. 

EU:n rahoitukseen perustuvat pienten 

kaupunkien vesihuoltoprojekti ja haja

asutusalueiden vedenhankintaprojekti. 

Suomikin näkyi Abujassa. Majoitus

hotelli Sheratonin hissit olivat Kone 

Oy:n ja ne toimivat moitteettomasti, jo

pa paremmin kuin kokoushotelli Hilto

nin Otiksen hissit. Televisiosta ensim

mäisenä esiin tullut kasvo kuului suo

malaiselle jalkapalloilija Sami Hyypiäl

le, joka juuri teki maalin Englannin lii

gassa. Parannettavaakin Suomi-kuvas

sa oli: hotellin painetussa puhelinoh

jeessa Suomi oli sijoitettu kohtaan 

"Muut Afrikan maat" Etiopian ja Ga

bonin väliin. 

WMO: www.wmo.ch 
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Kirjoittaja toimii vaarallisten ainei


den yliopettajana. Hän on mukana
 

tutkimushankkeessa, jonka tarkoi


tuksena on tuottaa palokuntaystäväl


linen torjuntakalusto ja -menetelmä
 

palavien nesteiden leviämisen estä


miseksi ja talteenotoksi.
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Pelastusopisto
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Alipainepumppaus
 

KEMIKAAliEN
 
ORJUNNASSA
 

Palokunta voisi pelastaa pohjavedet ripeästi aloite
tulla alipaineimulla. Samalla vältettäisiin pitkät ja 
kalliit maaperäsaneeraukset. On käynnistetty pro
jekti, jonka tavoitteena on luoda palokunnalle edel
lytykset palavien nesteiden hallittuun talteenottoon. 

Palo- ja pelastuslaitokset jou

tuvat torjumaan vaarallisia aineita en

tistä useammin. Tavallisin onnetto

muustyyppi on nestevuoto maahan, mi

kä aineesta, määrästä ja paikasta riip

puen voi aiheuttaa myös merkittävää 

maaperän ja pohjaveden saastumista. 

Nykyään palo- ja pelastuslaitosten toi

minta rajoittuu pitkälti maan tai veden 

pinnalla olevien kemikaalien leviämi

sen rajoittamiseen ja talteenottoon. Kun 

kemikaali on päässyt maaperään, kei

not ovat vähissä - lähinnä satunnaista 

maakuopista pumppaamista. 

Koska palo- tai pelastuslaitos saapuu 

yleensä ensimmäisenä onnettomuus

paikalle, sen valitsemilla torjuntatoi

milla voidaan merkittävästi vaikuttaa 

etenkin onnettomuuden ympäristövai

kutuksiin. Kemikaalivuotojen yhtey

dessä herkimmin pilaantuvia alueita 

ovat huokoiset maaperät ja toisaalta 

pohjavesialueet. Geologian tutkimus

keskus on valmistanut erityisiä teema

karttoja, joiden avulla torjuntatoimet ja 

-resurssit voidaan kohdentaa järkeväs

ti. Jatkossa kemikaalivuotojen aiheutta

mien puhdistus- ja kunnostuskustan

nustenminimoimiseksi tarvitaan entis

tä laajempaa yhteistyötä eri viran

omaistahojen kesken. Osaltaan sitä aut

taa juuri käynnistetty huokosilma

pumppaus (Soil VapOI Extraction SVE) 

-projekti, johon osallistuu pelastusvi

ranomaisten lisäksi mm. ympäristö- ja 

maaperäviranomaisia sekä -asiantunti

joita. 



!jjj!l- TaulukIlO 1. Maalajien pidätyskyky tyypillisimmille öljytuotteille (Oy 
Vesi-Hydro Ab 1992, Nikkarinen 1995). 

Suomessa sanuneila 
kemikaalionnenomuuksia 

Tutkimuksen mukaan eniten kemikaa

lien aiheuttamia ympitristövahinkoja ta

pahtuu teollisuudessa, 47 % , toiseksi 

eniten maantie- ja rautatiekuljetuksissa 

sekä huolintatoimessa, 20 % (Väätäinen 

et al. 1995, s. 9). Vaarallisia aineita kul

jetettiin Suomessa vuonna 1997 yhteen

sä 53,6 miljoonaa tonnia. Määrä jakau

tui eri kuljetusmuotojen kesken seuraa

vasti: maanteitse 9,6 miljoonaa tonnia, 

rautateitse 8,4 miljoonaa tonnia, merit

se 34,2 miljoonaa tonnia ja ilmateitse J.,4 

miljoonaa tonnia. Polttonesteiden osuus 

sekä maantie- että rautatiekuljetuksissa 

oli noin 75 % (Liikenneministeriö 1999). 

Tyypilliset kuljetusonnettomuudet 

koskevat säiliöauton tai rautatievaunun 

kaatumista ja siitä aiheutuvaa vuotoa. 

Onnettomuuksia tapahtuu eniten öljy

kuljetuksissa, jolloin lastina on esimer

kiksi kevyttä tai raskasta polttoöljyä, 

dieselöljyä tai bensiiniä. Polttonesteiden 

lisäksi kuljetusonnettomuuksia on ta

pahtunut syövyttäviä aineita ja kaasuja 

kuljettaville ajoneuvoille (Liikennemi

nisteriö 1997). 

Kemikaalivuoloon 
liinvväl uhkakuval 

Palavien nesteiden vuotaessa vaarati 

lanteet voidaan ryhmitellä seuraavasti: 

• muodostuneesta lammikosta 

haihtuu myrkyllistä tai 

ärsyttävää kaasua 

• muodostuneesta lammikosta 

höyrystyy palavaa kaasua 

• neste imeytyy maahan, mutta ei 

kulkeudu pohjaveteen 

• neste imeytyy maahan ja
 

kulkeutuu pohjaveteen
 

• neste vuotaa vesistöön 

Palavien nesteiden ja terveydelle hai

tallisten orgaanisten liuottimien haih

tuminen on voimakasta, mutta aineiden 

paloherkkyydestä johtuen tulipalo muo

dostaa suuremman vaaratekijän kuin 

Maalaji 

Karkea sora 

Sora, karkea hiekka 

Karkea hiekka, hiekka 
,-

Hiekka, hieno hiekka 

Hieno hiekka, siitti 
-1- 

20 40 80 
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myrkyllisyys. Useimmat palavat nesteet 

ovat myrkyllisiä suurina pitoisuuksina Geologia
(Pipatti et aI.1985). pelasluspalvelussa

Läpäisevässä maaperässä öljy tun

keutuu maahan. Leviämisen syvyys ja Maaperän geologialla on suuri vaikutus 

laajuus riippuvat maaperän laadusta, kemikaalivuotojen seurauksiin ja esim. 

pohjaveden pinnan korkeudesta, maa siihen, kuinka tehokasta alipaineimun 

han valuneen öljyn laadusta ja määräs käyttö on onnettomuustilanteessa. Huo

tä sekä lämpötilasta ja maan kaltevuu koiset maaperät ovat helpoimmin haa

desta (Veriö 1990, s. 34). Viskoosit aineet, voittuvia, mutta ne soveltuvat toisaalta 

kuten raskas polttoöljy, eivät tunkeu parhaimmin huokosilmapumppauk

du syvälle maahan eivätkä leviä laajal seen, SVE (Soil Vapor Extraction). Savi

le alueelle. Bensiinin kaltaiset alhaisen sissa ja silttisissä maalajeissa imeytymi

viskositeetin omaavat aineet valuvat nen ei ole toisaalta niin ongelmallista. 

helposti SyVälle maahan. Koska pohja Tällä hetkellä palokunnilla ei ole riit

veden pinta on Suomessa yleensä 2 - 4 tävästi tietoa geologiasta, mutta Geo

metrin syvyydellä maanpinnasta, jou logian tutkimuskeskus (GTK) on käyn

dutaan helposti tilanteeseen, jossa esi nistämässä vuoden 2002 alusta tieto

merkiksi bensiini pääsee pohjaveteen palvelun Intemetin välityksellä. Jo nyt 

(Airaksinen 1978). Taulukko 1 kuvaa GTK:n toimesta on tehty mm. teema

karkeasti maalajien öljynpidätyskykyä. karttoja, joissa maa-alueet on värjätty 

Taulukon 1 mukaisesti pidätyskyky on haavoittuvuutensa perusteella liiken

sitä suurempi mitä hienojakoisempaa nevalojen värein (Nikkarinen 1995, Via

maaperä on, tek 2000). Tällaiset teemakartat on hel

Pohjaveteen jouduttuaan aineen vaa posti tulkittavissa mm. pelastuslaitos

rallisuus riippuu pitkälti sen vesi ten toimesta. Kuvassa 1 on nähtävissä, 

liukoisuudesta. Suomessa myytävä lyi kuinka maantiet ja rautatiet seurailevat 

jytön bensiini sisältää noin viisipro hiekkaisia ja soraisia harjumuodostel

senttisesti vesiliukoista metyyli-tertiää mia, jotka ovat toisaalta tärkeiden poh

ri-butyylieetteriä (MTBE) 10 -15 %. Poh javesiesiintymien päällä. Kuvassa '1 mai

javeteen sekoittuessaan se pilaa noin nitut tonnimäärät tarkoittavat palavien 

miljoonakertaisen määrän vettä juoma nesteiden keskimääräisiä kuljetusmää

kelvottomaksi, kun MTBE:n makua an riä ko. tieosuuksilla. (Liikermeministe

tavaksi pitoisuudeksi valitaan 50 ppb. riö 1997. 

(EPA 1997) 

Nopeilla palokunnan toimenpiteillä Suomalaisien palokunlien
ympäristövaikutukset voidaan mini lorjunlamenelelmäl
moida, ja pelastaa parhaimmassa ta


pauksessa pohjavesi-arvo, jota ei voida Suomessa yleisesti käytettyjä torjunta


mitata rahassa. menetelmiä on tarkemmin kuvattu Pe-
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logisissa menetelmissä löytyy monia 

tekniikoita, kuten biotuuletus, kompos

tointi, peltokäsittely, biopirskotus, luon

tainen hajoaminen ja pohjaveden biolo

ginen puhdistus (EPA 1995). 

Palokunnille sopivat
menetelmät 

Palokunnan toiminta asettaa menetel

mien valinnassa tiettyjä erikoisehtoja, 

joita ovat muun muassa seuraavat: 

• laitteiston tulee olla helposti 

saatavissa 

• menetelmän ja laitteiston tulee 

olla riittävän yksinkertainen ja 

nopea käyttää 

• torjunta tapahtuu akuutissa 

vuototilanteessa paikanpäällä 

(in situ) 

• tuotetta voi olla valtoimenaan 

niin maan pinnalla kuin jo 

kenties maaperään 

imeytyneenä. 

Kuva 1. Maantie- ja rautatieverkosto Itä-Suomen harjualueilla (Niemelä et al. 1993, 
liikenneministeriö 1999) 

lastusopiston tekemissä Tokeva -ohjeis

sa (Pelastuspisto 1996, luku 4). 

Useimmat nykyisin käytössä olevista 

torjuntamenetelmistä ovat fysikaalisia 

vain neutralointi ja polttamalla hävittä

minen edustavat kemiallisia menetel

miä. Maailmalla löytyy kuitenkin usei

ta sekä fysikaalisia että kemiallisia me

netelmiä, joiden käyttökelpoisuutta on 

syytä selvittää. 

Nykyään ympäristövaikutukset tuli

si huomioida entistä paremmin etenkin 

kemikaali-OlIDettomuuksien torjunnas

sa. Ei riitä, että vuoto saadaan tukittua 

tai kemikaalipalo sammutettua. Tulee 

huolehtia siitä, etu! maaperään vuota

nut kemikaali saadaan talteen ja että eh

käistään sen ympäIistövaikutukset. Ym

päristövaikutusten minimoimiseksi ke

mikaalien talteenottoa maaperästä voi

si ja tulee tehostaa torjuntavaiheessa 

uusilla, maanperän puhdistamisessa 

käytetyillä menetelmillä. 

Maaperän
puhdistusmenetelmiä 

Puhdistusmenetelmät voidaan ryhmi

tellä karkeasti neljään luokkaan: ke

mialliset, fysikaaliset, termiset ja biolo

giset. Kemiallisissa menetelmissä on 

käytössä mm. seuraavat tekniikat: pesu 

ja uutto, kloorinpoisto, pohjaveden ke

miallinen puhdistus, hapetus ja pelkis

tys, sähkökemiallinen erotus ja kiin

teyttäminen (VISITT 6.0, 1997). Fysi

kaalisia menetelmiä ovat mm. huo

kosilmapumppaus, paineilmapump

paus, kaksifaasiekstraktio (EPA 1995). 

Termiset menetelmät sisältävät mm. ter

modesorption (EPA 1995), hallitun polt

tamisen, vitrifikaation (Jeltsch 1990) ja 

höyrykäsittelyn (Hilbert et aI.1986). Bio-

Mikrobiologiset menetelmät eivät hitai

na sovellu palokuntakäyttöön. Kemial

listen menetelmien käyttöä rajaa se, et

tei palokunnilla ole riittävää tietotaitoa 

vaativien prosessien hallitsemiseksi. Toi

saalta menetelmät edellyttäisivät eri

koiskemikaaleja ja -laitteistoa, joiden 

käytön oppiminen ei ole realistista. Maa

perän termisistä puhdistusmenetelmis

tä ainoa käyttökelpoinen olisi palaval

la aineella saastuneen maan polttami

nen ilman kaivamista. Sytyttämisen tu

lisi tosin tapahtua jo siinä vaiheessa, kun 

poltettava aine on vielä maanpinnalla 

(esimerkiksi palavan nesteen lammik

ko). Tilanteen niin salliessa - kun pa

lon leviämisvaaraa ei ole - palokunta 

käyttääkin tätä menetelmää. 

Paineilmapumppauksen käyttöön liit

tyy vaara epäpuhtauksien leviämisestä, 

ja toisaalta sitä ei suositella tilanteessa 

jossa puhdasta tuotetta on maaperässä, 

joten sen käyttö ei tule kysymykseen. 

Kaksifaasiekstraktion haittana on se, et

tä laitteisto on liian monimutkainen, jos

kin sen yksinkertaistettu periaate sekä 

nesteen että höyryjen yhtäaikaisesta 



pumppauksesta on hyödynnettävissä. 

Käyttökelpoisin fysikaalinen menetel

mä olisi näin huokosilmapumppaus. 

Maanpinnalta tai maakuopista ta

pahtuva nesteen talteenotto imeyttä

mällä tai pumppaamalla on tuttua pa

lokunnille. Sen sijaan hiilivetyhöyry

jen poistaminen maaperästä ei kuulu 

nykyisellään palokunnan toimenku

vaan. Tilannetta voitaisiin parantaa sil

lä, että palokunta tekisi yhteistyötä kun

nan kemikaali- ja ympäristöviran

omaisten sekä ympäristökeskusten 

kanssa antaen palokunnalle asiantunti

ja-apua saastuneen maaperän puhdis

tamisessa. Itse operatiivinen toiminta 

pysyisi edelleenkin palokunnalla, kos

ka sillä on toiminnan edellyttämä ka

lusto, työvoima ja suojavarusteet. 

Huokosilmapumppaus olisi var

teenotettava talteenottomenetelmä pa

lavien nesteiden vuototilanteissa, kun 

neste on jo imeytynyt maaperään. Me

netelmä tulee vain toteuttaa yksinker

taistetusti, jolloin käytetään tavallisia 

rei'itettyjä PVC -putkia ja alipaine

pumppua. Putket voidaan asettaa po

rakaivojen sijasta käsin (lapio ja kanki) 
tai koneilla tehtävään maakuoppaan tai 

sykloni 

u
 
neste 

___"<' hilllvedyt 

Kuva 2. Yksinkertaistetun huokosilmapumppauksen periaatekaavio.
'\& 

valmiina oleviin maanalaisiin viemäri

tai kaapelikanaviin tai salaojiin, jolloin 

pumppaus päästään käYnnistämään hy

vin nopeasti. Maaperästä saatavat hiili

vetyhöyryt voidaan hävittää esim. 

pumppausjärjestelmään kytketyssä 

polttimossa tai katalyyttisessa hapetta

jassa. 

Palokunta saapuu onnettomuuspai

kalle yleensä alle 15 minuutissa, jolloin 

se ehtii käynnistää torjuntatoimet ennen 

bensiinin joutumista pohjaveteen. Kos

ka maaperä pystyy tässä tapauksessa pi

dättämään noin 15 m', on tärkeää pois

taa ensitilassa 5 m3 bensiiniä, joka muu

ten joutuisi pohjaveteen. 

Lammikkona olevan tuotteen pump

pauksen jälkeen tai samanaikaisesti sen 

kanssa voidaan käynnistää myös huo

kosilmapumppaus vuotokohtaan esim. 

lapiolla ja kangella tehdystä maa

kuopasta. Pumppaukseen käytetään hy

vin tehokasta alipainepumppua ja imu

tehoa lisätään vuotokohdan päälle levi

tetyllä muovipeitteellä. Tässä erikoista

pauksessa pohjavesi olisi pelastettavis

sa palokunnan nopeiden toimien an

siosta. Kuvassa 2 on esitetty periaate

alipainepumppu 

hllllvetyjen 
hallittu polttaminen 

~llir BENSIININ 
I VUOTAMINEN MAAHAN 

Polttoainelastissa oleva säiliö
auto kaatuu ojaan, jolloin 20 m3 
(= 15 t) bensiiniä pääsee maa
han ja vuotaa noin 50 m 

2 
:n alu

eelle. Maaperä on hiekkaa ja 
pohjavesi on kolmen metrin sy
vyydellä. Ulkoilman lämpötila on 
20°C. 

Bensiini tunkeutuu maape
rään siten, että 15 minuutin jäl
keen se on jo 0,9 metrin syvyy
dessä ja tunnin päästä se on 
saavuttanut pohjaveden. Maa
perä pystyy pidättämään tässä 
tapauksessa noin 75 % bensii
nistä (= 15 m'), mutta loput 25 
% (= 5 mJ

) joutuu ajan mittaan 
pohjaveteen. Bensiinin vesi
liukoiset komponentit, kuten 
MTBE ja alkoholit, Iiukenevat 
luonnollisesti pohjaveteen, mut
ta sen öljyliukoiset osat leviävät 
pohjaveden pinnalla virtausten 
mukana (RIB 1999, Kemspill). 
Jos oletamme bensiinin MTBE 
-pitoisuudeksi 10 %, sitä olisi 
lammikossa 2000 1. Tästä mää
rästä liukenisi pohjaveteen 
päästyään n. 5 % (=100 1), joka 
pystyisi pilaamaan pohjavettä 
kaksi miljoonaa kuutiometriä 
juomakelvottomaksi, kun raja
arvona pidetään 50 ppb. 

kuva yksinkertaistetusta huokosilma

pumppauksesta. 

Yhteenveto 
Palokunnilla on nykyisin valmius pum

pata palavia nesteitä esim. lammikois

ta. Toisaalta niillä ei ole tehokasta me

netelmää palavien nesteiden talteenot

tamiseksi maaperästä. Tehokkailla ali

painepumpuilla on mahdollista imeä 

hiilivetyjä maaperästä. Jopa yksinker

taistetulla huokosilmapumppauksella 

tai hörppimisellä (bioslurping) voidaan 



parhaimmassa tapauksessa pelastaa 

pohjavesi, mutta se vähentää joka ta

pauksessa merkittävästi öljytuotteiden 

vuotojen ympäristövaikutuksia. 

Palokunnat on mahdollista opettaa 

käyttämään alipaineimua polttonestei

den talteenotossa, joskin kestää vuosia 

ennen kuin toiminta kuuluu vakiona pa

lokuntien suorittamiin rutiineihin. Suu

rin ongelma on erikoiskaluston puute 

sekä kaluston kustannukset. Laitteiston 

kokonaiskustannus olisi n. 300 000 mk 

(50000 euroa). Näitä kustannuksia voi

daan alentaa sillä, että pelastuslaitokset 

ja ympäristöviranomaiset ostavat ka

luston yhteishan!<intana perinteisten öl

jyntorjuntakaluston tapaan. Maaperä

asiantuntijoita tultaisiin edelleenkin 

käyttämään niin riskikartoituksien, pe

lastussuumlitelmien kuin itse torjunnan 

yhteydessä. 

Jatkotutkimus on jo käynnistetty, ja 

sen tarkoituksena on kehittää palokun

takäyttöön soveltuva torjuntakalusto, jo

ka hyödyntää sekä kaksifaasiekstrak

tiota että hörppimistä. 
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Juniorivesikilpailu un vuosittain järjestettävä kansainvälinen suurtapahtuma alle 20-vuotiaille 

nuorille. Voittaja osallistuu Tukholmassa pidettävään kansainväliseen loppukilpailuun, jonka 

suojelijana on Kruu11Ltnprinsessa Victoria. Suomen kilpailun suojelijana on Eduskunnan Puhe

mies Riitta Uosukainen. 

Vesialan kirjallisuuspalkinnon jako 

Vesiyhdistyksen puheenjohtaja 

Kirjallisuuspalkinnon saaja 

Säkylän Pyhäjärven dia- ja posteriesittely 

Iltapala ja vapaata seurustelua 

Osallistumismaksu on 480 mk+alv (Vesiyhdistyksen jäseniltä 400 mk+alv; samalla työnantajalta kolme osallistujaa kahden hinnalla; klo 

16.30 eteenpäin jäsenille ilmainen, ilmoittautuminen 'klo 16.30 eteenpäin' pyydetään tarjoilujen vuoksi), johon sisältyy luennot luentomate

riaali, kahvit ja iltatilaislluden tarjoilu. J1moittauhuninen 18.3.2001 mennessä Vesiyhdistyksen osoitteeseen: Vesiyhdistys, PL "721,00101 HKl, 

tai mail: markku.korhonen@vyhJi. 



p Nils Gustavsson 

fil.maist.
 

Geologian tutkimuskeskus
 

Kirjoittaja on erikoistunut geotiedon
 

analysointiin matemaattisin ja tilas


tollisin menetelmin.
 

.. Hanna Kahelin 

fil.maist.
 

Geologian tutkimuskeskus
 

Kirjoittajan on kemisti, jonka eri


koisalaa ovat vesi- ja ympäristö


analytiikka, erityisesti arseenin
 

esiintyminen ja kulkeutuminen.
 

tllIn· Päivi Kurttio 

fiUri
 

Kansanterveyslaitos,
 

Säteilyturvakeskus
 

Kirjoittaja on tutkinut kaivovesien
 

arseenin, fluoridin ja uraanin vai


kutuksia suomalaisten terveyteen.
 

• Laina Salonen 

fil.lis.
 

Säteilyturvakeskus
 

Kirjoittaja on erikoistunut radioak


tiivisten aineiden määrityksiin
 

ympäristönäytteistä ja tutkinut eri


tyisesti luonnon radioaktiivisten
 

aineiden esiintymistä ja poistamis


ta pohjavesistä.
 

Alkuainepitoisuudet
 
ja radioaktiivisuus
 

SUOMALAISISSA
 
PORIOIVOVESISSÄ
 

Kallioperän koostumus vaikuttaa voimakkaasti po
rakaivoveden laatuun. Yhteys kallioperän ja pora
kaivoveden sisältämien suurten alkuainepitoisuuk
sien välillä voitiin nähdä myös tässä tutkimukses
sa, jossa valtakunnalliseen näytteenottoon perustu
van aineiston avulla pyrittiin luomaan entistä sel
keämpi kuva suomalaisten porakaivovesien alkuai
ne- ja radioaktiivisuuspitoisuuksista 

Vuonna 1996 Kansanterveyslaitos, vesiä ei Suomessa ole aikaisemmin tut

Geologian tutkimuskeskus, Säteilytur kittu valtakunnallisesti, vaan olemassa 

vakeskus ja Syöpärekisteri käynnistivät oleva tieto on saatu yhdistämällä tu

tutkimuksen, jonka tavoitteena oli luo loksia lukuisista erillisistä tutkimuksis

da pitävämpi tieteellinen pohja juoma ta. Yhdistelemällä muodostetuissa ai

vedestä saatavien aineiden aiheuttaman neistoissa näytekohteet eivät kuitenkaan 

terveysriskin arvioinnille Suomessa. Eri ole olleet tasaisesti eri puolilta maata, ja 

tyisen mielenkiinnon kohteena olivat eniten tutkittujen alueiden painottumi

juomaveden arseeni ja radioaktiiviset ai nen tuloksissa on voinut vääristää po

neet, joiden lisäksi analysoitiin 32 muun rakaivovesien alkuainepitoisuuksista 

liuenneen epäorgaanisen aineen pitoi saatua kokonaiskuvaa. Tässä tutki

suudet. Tutkimuksen pääpaino kohdis muksessa näytteenotto toteutettiin val

tettiin porakaivovesiin, koska niissä ar takunnallisesti, joten tulosten oletetaan 

seenin ja radioaktiivisten aineiden pi paremmin kuvaavan veden kemiallista 
toisuuksien on raportoitu olevan suu laatua ja radioaktiivisuuspitoisuuksia 

remmat kuin maakaivoissa (Idman suomalaisissa porakaivoissa yleensä. 

1996, Salonen 1992 ja1995.) Porakaivo



Aineisto ja
tutkimusmenetelmät 

Tutkimuskohteiden valinta 

Tilastokeskuksen ja Väestörekisterikes

kuksen rekisteritietoja yhdistelemällä 

muodostettiin noin 145 000 henkilön 

suuruinen tutkimuskohortti vuosina 

1900-1930 syntyneistä ihmisistä, jotka 

olivat asuneet ilman vesijohtoliittymää 

ainakin jonkin aikaa vuosina 1967-1980. 

Tutkimuskohortista valittiin Suomen 

Syöpärekisteristä kaikki vuosina 1981

1995 ilmenneet virtsarakko-, munuais

ja mahasyövät sekä aikuisten leukemiat. 

Näille valittiin tutkimuskohortin jou

kosta satunnaisotannalla iän ja suku

puolen suhteen vakioitu kontrolliryh

mä, ns. referenssikohortti. Tutkimus

kohteiden valinta on kuvattu tarkem

min toisaalla (Kurttio ym, 1999). Refe

renssikohortin käyttämien kaivojen (n= 

273) katsottiin edustavan suomalaisten 

porakaivojen vettä yleensä, joten tässä 

artikkelissa esitellään tuon aineiston tu

lokset. 

Sopivien porakaivojen löytämiseksi 

kunnan terveystarkastajat selvittivät, 

oliko rekistereiden perusteilla valituis

sa osoitteissa ollut porakaivo talous

vesikäytössä. Ne kaivot, joiden vettä oli 

käytetty juomavedeksi vuosina 1967

1980, otettiin mukaan tutkimukseen. 

Tutkimuksessa analysoitiin 273 pora

kaivovesinäytettä eri puolilta Suomea 

(taulukko 1). Kaivoja oli mukana 147 

kunnasta. 

Nävneenono 
Kuntien terveystarkastajat ottivat näyt

teet annettujen ohjeiden mukaan. AI

kuainepitoisuuksien määritystä varten 

suodatettiin näytteenottopaikalla 100 ml 

vettä 0,45 ~m:n kertakäyttösuodatti

mella. Näyte otettiin 100 ml:n muovi

pulloon ja kestävöitiin näytteenottopai

kalla lisäämällä siihen 0.5 ml väkevää 

typpihappoa. 

Radonmääritystä varten näyte otet

tiin lasiseen nestetuikepulloon ja näyt

teenottoaika kirjattiin ylös. Ennen näyt

teen ottamista veden virtausta pienen

nettiin, jotta sekoittaja ei olisi poista

nut radonkaasua näytteestä. Muiden ra

dioaktiivisten aineiden määritystä var

ten näyte otettiin litran muovipulloon. 

Näytteenottoon liittyvien virheiden 

arvioimiseksi varsinaisessa näytteeno

tossa mukana olleiden kaivojen joukos

ta valittiin satunnaisesti 24 kaivoa, jois

ta otettiin uusintanäytteet. Uusinta

näytteet ottivat eri henkilöt kuin varsi

naiset näytteet ja ne haettiin myöhem

min kuin varsinaiset näytteet. Aikaväli 

varsinaisen ja uusintanäytteen ottami

sen välillä vaihteli kahdesta tunnista 88 

vuorokauteen. Näytteenotossa nouda

tettiin samoja ohjeita kuin alkuperäis

näytteenotossakin. 

Nävneiden analVsoinli 
Alkuainemääritykset tehtiin Geologian 

tutkimuskeskuksen kemian laborato

riossa Espoossa. Näytteet analysoitiin 

induktiivisesti kytketyllä plasma-mas

saspektrometrilla ("ICP-MS") ja induk

tiivisesti kytketyllä plasma-atomiemis

siospektrometrilla ("ICP-AES") (Kallio, 

E. 1994). Analysoidut alkuaineet olivat: 

alumiini, antimoni, arseeni, barium, be

ryllium, boori, hopea, kadmium, ka

lium, kalsium, kloridi, koboltti, kromi, 

kupari, litium, lyijy, magnesium, man

gaani, molybdeeni, natrium, nikkeli, pii, 

rauta, rikki, rubidium, seleeni, sinkki, 

strontium, tallium, torium, uraani, va

nadiini ja vismutti. Määritysrajat on esi

tetty taulukossa 2. 

Vesinäytteiden radioaktiivisuus tut

kittiin Säteilyturvakeskuksen luonnon

säteilylaboratoriossa. Pääosa pohjave

sissä esiintyvistä radioaktiivisista ai

neista kuuluu luonnon uraanisarjaan. 

Näistä säteilysuojelun kannalta tärkein 

on radon ("'Rn) mutta merkitystä on 

myös sarjan pitkäikäisillä radioaktiivi

silla aineilla, joita ovat uraanin (238U, 

""U), radiuminf'Ra), lyijyn fOPb) ja po

loniumin (210PO) isotoopit. Vesissä voi 

esiintyä myös toriumsarjaan kuuluvaa 

radiumin pitkäikäistä isotooppia (228Ra), 

jota ei analysoitu tässä tutkimuksessa. 

Näistä 21°Pb ja 228Ra ovat beetasäteilijöi

tä ja muut ovat alfasäteilijöitä. 

Kaikista vesinäytteistä mitattiin nii

den radonpitoisuus sekä pitkäikäisten 

alfa- ja beetasäteilijöiden yhteismäärät 

ns. kokonaisalfa- ja kokonaisbeeta-ak

tiivisuuden mittauksilla, jotka perustu

vat nestetuikelaskentaan (Salonen 1993a 

ja 1993b). Kokonaisaktiivisuuksien mit

tauksilla kartoitetaan pitkäikäisten ra

dioaktiivisten aineiden esiintymisU1 ve

sissä, jotta tiedetään, onko syytä tehdä 

tarkempia nuklidikohtaisia määrityksiä 

aikaa vievillä radiokemiallisilla ana

lyysimenetelrnillä. 

Radiokemiallisia uraanin, lyijyn ja po

loniumin analyysejä tehtiin, mikäli ve

den radon- tai kokonaisalfa- tai beeta

aktiivisuudet olivat kohonneita. Uraa

nin radiokemiallinen erotus perustuu 

Kaivoja 

~li!;· Taulukko 1. 
Tutkimuskaivojen sijainti 
lääneittäin ja maakunnittain 

. Lääni 

Etelä-Suomen lääni 
Uusimaa-
Itä-Uusimaa 

-
Häme -
Päijät-Häme

~ 

Kymenlaakso 
Etelä-Karjala 

Itä-Suomen lääni 
Etelä-Savo 

1-

Savo 
I~ 

Pohjois-Ka~ala 

Länsi-Suomen lääni 
Varsinais-Suomi 

1-

I~ 
Satakunta 

- Pirkanmaa 
~ 

Keski-Suomi 
Etelä-Pohjanmaa 

Ouiun lääni 
Pohj.-Pohjanmaa 
Kainuu 

Lapin lääni 
Ahvenanmaan lääni 

Yhteensä 

-
-
-

-

-

-
-

-

-

56 
14 



-
5 -
10 -
2 
15 



-
10 
39 

~ 

16 
~ 

-
16 -
7 
113 
35 -
22 -
31 
19 



-
6 

-
32 -8 

-24 
-

25 
-

8 .

273 



- - - -

ioninvaihtomenetelmään ja uraanin sa

ostamiseen ceriumfluoridin mukana al

faspektrometrista mittausta varten (Sill 

ja Williams 1981). Lyijyn ja poloniumin 

analyysi perustuu poloniumin spontaa

niin saostumiseen hopealevylle ja al

faspektrometriseen mittaukseen (Häsä

nen 1977). Radiumin pitoisuus määri

tettiin ilman radiokemiaJlista analyysiä 

laskemalla tulos näytteiden kokonaisal

fa-aktiivisuuden mittauksesta, joka teh

tiin pienitaustaisella nestetuikelaskuril

la (Salonen 1993b). Tämä laite tuottaa 

näytteestä emittoituvien alfa- ja beeta

hiukkasten spektrit, joista radiumin pi

toisuus voidaan laskea. Jos uraania tai 

poloniumia ei määritetty radiokemial

lisesti, niiden määrät arvioitiin koko

naisalfa-aktiivisuuden mittaustulokses

ta vähentämällä siitä ensin radiumin 

osuus ja osittamalla jäännös uraanin iso

tooppien ja poloniumin kesken siinä 

suhteessa kuin ne esiintyvät keskimää

rin suomalaisissa porakaivovesissä. Lyi

jyn kohonneet pitoisuudet olivat ha

vaittavissa nestetuikelaskurin bee

taspektristä. Radioaktiivisten aineiden 

analyysien määritysrajat on esitetty tau

lukossa 3. 

Tulosten vertailu 

Uusintanäytteiden ja niitä vastaavien al

kuperäisten näytteiden analyysitulok

sia verrattiin ei-parametristä testiä 

(Wilcoxon Signed Ranks Test) käyttäen. 

Alkuperäisistä näytteistä mitatut pitoi

suudet poikkesivat tilastollisesti mer

kittävästi uusintanäytteistä mitatuista 

pitoisuuksista ainoastaan kalsiumin 

osalta. Näytteenottoajankohdan vaihte

luIla ja lukuisilla eri näytteenottajilla ei 

siis näyttänyt olevan merkittävää vai

kutusta saatuihin tuloksiin. 

Radiokemiallisella määritysmenetel

mällä saatua ja kokonaisalfaspektristä 

arvioitua uraanipitoisuutta verrattiin 

vastaavista näytteistä ICP-MS-teknii

kaila määritettyihin uraanipitoisuuksiin 

(kuva 1). Eri menetelmillä tehdyt uraa

nimääritykset antoivat keskenään ver

tailukelpoiset tulokset. 

Tulokset ja Iliiden käsinelv 
Suuri osa tämän tutkimuksen yhtey

d~;;sä määritetyistä alkuaineista sisältyy 

talousvedelle annettuihin kemiallisiin 

laatuvaatimuksiin ja veden käyttökel

poisuuteen perustuviin laatusuosituk

siin (Sosiaali- ja terveysministeriö 2000). 

Pienten yksiköiden, kuten yksittäisten 

kotitalouksien talousvetenään käyttä

mien kaivojen veden käyttökelpoisuut

ta koskevat laatusuositukset ovat pe

rinteisesti olleet hiukan väljemmät kuin 

esimerkiksi vesilaitosten tuottamaa ta

lousvettä koskevat vastaavat arvot. Kos

l et: Rndioke:miaJliselln anlllyysiUii m1IBritetlY U~pjloisuus 
• Nes(eluikdaskurin ~lflISpek[riStil1l0'ioitu U-, ilOisuus 

a 

ei 

... y =0.9796.... 0.4095 

Kor",I••'iokerroin R' = 0.9918. P < 0.000 I 

.Jf:i • ...,.-ZA'-
100 200 300 400 500 600 700 

U ~lg/l.ICP·MS-t<kniikkll 

Kuva 1. Eri menetelmillä määritettyjen uraanipitoisuuksien vertailu 

ka artikkelin kirjoittamishetkellä pien

ten yksiköiden talousvettä koskevaa 

asetusta oltiin uudistamassa (Hiisvirta, 

L. henkilökohtainen tiedonanto syyskuu 

2000), seuraavassa tarkastellaan tutki

tun aineiston alkuainepitoisuuksia ta

lousvettä yleisesti koskevien laatuvaa

timusten kalmalta. 

Talousveden kemiallisiin 
laatuvaatimuksIin 
sisältYVät aineet 

Tutkitun aineiston arseenipitoisuudet 

olivat alhaiset. Vain 1 % ylitti arseenin 

terveydellisten laatuvaatimusten mu

kaisen enimmäispitoisuuden 10 Ilg/l 

(taulukko 2). Lähes viidenneksessä ai

neistosta arseenipitoisuus oli alle mää

ritysrajan. Arseenipitoisuuden mediaa

ni (0,14Ilg/l) vastaa suuruusluokaltaan 

Geologian tutkimuskeskuksen valta

kunnallisessa pohjavesiseurannassa mo

reenialueilta kokoamien, enimmäkseen 

matalapohjavettä edustavien 418 näyt

teen mediaania 0,10 Ilg/l (Backman 

ym.1999). Se on selvästi alhaisempi kuin 

GTK:n pohjavesitietokannan vuosina 

1992-1996 koottujen porakaivovesitu

losten mediaani 0,79 ~lg/l (Backman 

ym.1999), jossa näytekohteet eivät olleet 

maantieteellisesti tasaisesti jakaantuneet. 

Suurin nyt löydetty arseenipitoisuus, 64 

Ilg/l, oli myös suhteellisen alhainen ver

rattuna Suomesta aikaisempien tutki

musten yhteydessä löydettyihin maksi

mipitoisuuksiin (500-2000 ~lg/l) (Idman 

1996, Kurttio ym. 1998). Tämän aineis

ton valossa näyttääkin siltä, että valta

kunnallisesti ainakin 1970-luvulla po

rattujen porakaivojen arseenipitoisuu

det Suomessa ovat verrattain alhaiset. 

Suomessa suurimmat pohjavesien ar

seenipitoisuudet on havaittu alueilla, 

joissa kallioperä sisältää arseenipitoi

sia mineraaleja, esimerkiksi Keski-La

pin vihreäkivivyöhykkeeltä Kittilästä ja 

Tampereen-Vammalan seudun sulfidi

mineraalivyöhykkeeltä (Loukola-Rus

keeniemi ym. 1999, Lahermo ym. 1996). 

Myös tämän tutkimuksen suurimmat 

pitoisuudet (kuva 2, As) havaittiin sel

laisilta alueilta, joissa kallioperän koos
I 



Tutkittujen 
kaivovesien 
(n= 273) 
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Antimoni 0,03 < 0,02 0,16 0,Q2 5 IJgll 0 32 

Talousveden Arseeni 0,14 < 0,05 4,36 0,05 10 IJg/1 1 19 

kemiallisiin Boori 25,2 3,40 232 0,5 1000 IJgll 0 0 

laatuvaatimuksiin* Kadmium 0,02 < 0,02 0,18 0,02 5 IJg/1 0 37 

sisältyvät Kromi < 0,20 < 0,2 0,60 0,2 50 IJg/1 0 73 

analysoidut aineet Kupari 16 <0,04 188 0,04 2000 1J9/1 0 7 

Lyijy 0,3 0,03 2,57 0,03 10 IJgll 0,37 4 

Nikkeli 0,59 <0,06 6,74 0,06 20 IJgll 1 18 

Seleeni 0,16 < 0,5 1,50 0,5 10 1J9/1 0,37 86 

Talousveden Alumiini 5,17 < 1 198 1 200 IJgll 5 19 

laatusuosituksiin* Kloridi 11,4 1,33 155 0,3 250 (25*j rngII 3 (23) 0 

sisältyvät Mangaani 21,6 0,83 633 0,01 50 1J911 37 0 

analysoidut aineet Natrium 11,1 2,73 133 0,4 200 mgll 3 0 

Rauta 0,07 < 0,03 1,90 0,03 0,2 mgll 27 23 

Uraani 0,74 <0,01 47,8 0,01 2**'" 1Jg/1 37 1 

Barium 20,7 1,27 132 0,01 1Jg/1 ° Beryllium < 0,1 < 0,1 0,18 0,1 1Jg/1 90 

Analysoidut aineet, Hopea < 0,01 <0,01 0,01 0,01 IJgII 75 

joille ei ole asetettu Kalium 3,59 1,15 19,2 0,01 mg/I 0 

vaadittavaa tai Kalsium 20 4,82 63,1 0,07 mgll 0 

suositeltavaa Koboltti 0,09 < 0,02 1,63 0,02 1J9II 15 

enimmäis L~ium 3,99 <0,3 21,7 0,3 IJg/I 8 

pitoisuutta Magnesium 5,98 1,27 17,8 0,1 mgll 0 

talousvedessä Molybdeeni 0,47 < 0,03 6,09 0,03 IJg/I 5 

Pii 6,06 3,74 10,4 0,6 mg/I 0 

Rikki 5,52 < 1 20,6 1 mgll 7 

Rubidium 2,05 13,4 0,01 IJgII 0 

Sinkki 38,6 438 0,1 Ilg11 0 

Strontium 106 386 0,01 1J9II 0 

Tallium <0,02 0,04 0,02 I-Ig/I 82 

Torium < 0,02 0,09 0,02 1J9II 86 

Vanadiini 0,11 1,39 0,02 1-1911 26 

Vismutti < 0,03 < 0,03 0,03 11911 99 



tumusta kuvaavassa moreenin hieno

aineksessa (Koljonen 1992) on muuta 

ympäristöä korkeammat arseenipitoi

suudet. 

Tutkitusta aineistosta löytyi muuta

mia terveysperusteisen laatuvaatimuk

sen ylityksiä myös lyijy-, nikkeli- ja se

leenipitoisuuksissa. Tässä, kuten aikai

semmissakin 

suomalaisissa .. "Eniten laatusuosilusten kallisesti kallio

tutkimuksissa mukaisetraja-arvot VlitlViVät perän korkeasta 

(Lahermo ym. rauta· ja mangaanipitoi· seleenipitoisuu

1990) kaivove suuksissa." 
sien lyijypitoi

suudet olivat hyvin alhaiset, yleensä al

le 1 mg/l. Pohjaveden lyijy voi olla geo
logista alkuperää, mutta sitä voi joutua 

veteen myös teollisuuden päästöistä tai 

liueta jakelulaitteiden materiaaleista, jos 

ne sisältävät lyijypitoisia metalliseoksia 

(Vesi- ja viemärilaitosyhdistys ym. 2000). 

Suomen kallioperän lyijy on suurim

maksi osaksi silikaateissa, lähinnä heik

koliukoisissa maasälvissä. Helpommin 

liukenevassa muodossa lyijyä esiintyy 

lyijyhohteessa (PbS) ja muissa sulfidi

mineraaleissa kadmiumin ja sinkin seu

ralaisena (Lahermo ym. 1996). Suurim

mat lyijyn pitoisuudet kallioperässä on 

havaittu graniittialueilla, erityisesti 

Kaakkois-Suomen rapakivi-graniittien 

alueelta (Koljonen, 1992). Tässä tutki

muksessa havaitut kohonneet lyijypi

toisuudet näyttivät sijoittuvan sellaisil

le geologisille alueille, joilla veteen liu

ennut lyijy on todennäköisesti peräisin 

kallioperästä (kuva 2, Pb). 

Nikkelipitoisuudet olivat yleensä al

haiset, mikä on yhteneväinen tulos ai

kaisempien suomalaisten tutkimusten 

(Lahermo ym. 1990, Backman ym. 1999) 

kanssa. Suomen kallioperän suurimmat 

nikkelipitoisuudet tavataan lähinnä Itä

ja Keski-Lapin vihreäkivivyöhykkeiltä. 

Myös Hämeen, Pohjois-Karjalan ja Kai

nuun liuskealueiden sulfidimalmivyö

hykkeillä kallioperän nikkelipitoisuu

det ovat ympäristöä korkeampia (Kol

jonen 1992). Näillä alueilla (kuva 2, Ni) 

sijaitsevissa porakaivoissa kohonneiden 

nikkelipitoisuuksien voi siten olettaa 

olevan geologista alkuperää. Nikkeliä 

voi liueta veteen myös kaivovesipum

puista, putkistoista tai säiliöistä. 

Suomen kallio- ja maaperä on tunne

tusti seleeniköyhää, ja siksi luontaisesti 

korkeat seleenipitoisuudet pohjavesis

sä ovat harvinaisia. Keskimääräistä kor

keampi seleenipitoisuus kaivovedessä 

on yleensä ihmisen toiminnan aiheutta

maa, ja vain pai

desta aiheutuvaa. 

Vuonna 1993 teh

dyssä valtakunnallisessa kaivovesitut

kimuksessa, jossa tutkittiin yli 1400 kai

voa, ei löydetty yhtään seleenin ter

veysperusteisen raja-arvon ylitystä 

(Korkka-Niemi ym. 1993). Myös tässä 

tutkimuksessa seleenipitoisuudet olivat 

hyvin alhaiset, eikä kohonneille selee

nipitoisuuksille löytynyt selkeää geolo

gista selitystä. 

Muut alkuaineet 

Aineille, jotka eivät ole suoranaisesti 

ihmisen terveydelle haitallisia, mutta 

esiintyessään liian suurina pitoisuuksi

na haittaavat veden käyttöä esimerkik

si syövyttämällä vesijohtomateriaaleja 

tai aiheuttamalla saostumia, on annettu 

käyttökelpoisuuteen perustuvat laatu

suositukset enimmäispitoisuudelle (So

siaali- ja terveysministeriö 2000). Suosi

tusarvot kuvaavat veden yleistä laatua 

ja soveltuvuutta talousvedeksi ja niiden 

ylittyminen voi olla merkkinä veden

laatuhäiriöstä, josta saattaa koitua myös 

terveydellistä haittaa. Nyt tutkituista 

kaivoista löytyi ainakin muutamia suo

siteltujen enimmäispitoisuuksien yli

tyksiä kaikkien laatusuosituksiin sisäl

tyvien alkuaineiden pitoisuuksissa (tau

lukko 2). 

Myös alumiinipitoisuuksissa havait

tiin suositusarvon ylityksiä, vaikka 

yleensä alumiinipitoisuudet porakai

voissa ovat alhaisemmat kuin muissa 

kaivoissa. Yleensäkin alumiinia esiintyy 

suomalaissa pohjavesissä vähän, mutta 

happamuuden lisääntyessä myös alu

miinin liukoisuus kasvaa. Alumiini on

kin siten juuri happamien luonnonve

sien ongelma. Pintavesissä alumiini 

esiintyy sekä humukseen sitoutuneena 

että pieninä alumiinihydroksidihiukka

sina, joten korkea alumiinipitoisuus voi 

olla merkki pintavesien pääsystä kai

voon. Tässä, kuten aikaisemmissakin 

suomalaisissa tutkimuksissa (Lahermo 

ym. 1996, Korkka-Niemi ym. 1993) 

Kaakkois-Suomen rapakivialueiden kai

vovesissä todettiin korkeita alumiinipi

toisuuksia, joiden oletetaan johtuvan 

alueella esiintyvistä liukoisista alumii

ni-fluoridi-komplekseista (kuva 2, AI). 

Tässä tutkimuksessa analysoiduista 

kaivovesistä 3 % sisälsi liikaa joko klo

ridia tai natriumia. Kloridi ja natrium 

esiintyivät myös selkeästi yhdessä siten, 

että useimmiten paljon kloridia sisältä

vissä vesissä myös natriumpitoisuus oli 

kohonnut. Suomessa on todettu korkei

ta kloridi- ja natriumpitoisuuksia pora

kaivoista, jotka sijaitsevat entisillä me

renpohja-alueilla osassa länsirannikkoa 

ja saaristossa (Lahermo ym. 1990), niin 

myös tässä tutkimuksessa (kuva 2, Na 

ja Cl). Näitä aineita voi joutua pohjave

teen myös ihmisen toiminnan vaiku

tuksesta, esimerkiksi teiden suolauksen 

seurauksena tai kaatopaikkojen valu

mavesien mukana. 

Eniten laatusuositusten mukaiset ra

ja-arvot ylittyivät rauta- ja mangaanipi

toisuuksissa. Tutkituista kaivoista 21 % 

oli sellaisia, joissa kummankin metallin 

pitoisuus ylitti suositusarvon. Rauta ja 

mangaani ovat Suomen kallioperässä 

suhteellisen runsaana esiintyviä metal

leja, jotka muistuttavat geokemiallisilta 

ominaisuuksiltaan toisiaan. Kaivove

sissä ne ovat yleensä luontaista alkupe

rää, eivät ihmisen toiminnasta aiheu

tuvia. Veden rauta- ja mangaanipitoi

suus lisääntyy, kun veteen liuenneen ha

pen määrä vähenee. Vähähappisia, pel

kistäviä pohjavesiä esiintyy Suomessa 

runsaasti rannikkoalueilla, joilla sijait

sevista maakaivoista onkin löydetty pal

jon korkeita rauta- ja mangaanipitoi

suuksia (Lahermo ym. 1990). Tässä tut

kimuksessa kohonneita pitoisuuksia ta

vattiin joka puolelta Suomea (kuva 2, Fe 

ja Mn). Vedestä mitatut rauta- ja man
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gaanipitoisuudet eivät näyttäneet ole

van yhteydessä porakaivon syvyyteen. 

Veteen liuenneen uraanin kokonais

pitoisuudelle ei Suomessa ole asetettu 

raja-arvoa, vaan sen raja-arvo perustuu 

radioaktiivisuuteen, jota käsitellään seu

raavassa kappaleessa. Maailman ter

veysjärjestö WHO:n ehdotus uraanin 

enimmäispitoisuudeksi on 2 ~g/l 

(WHO, 1998). On arvioitu, että Suo

messa noin 800 000 henkilöä käyttää juo

mavedekseen ko. pitoisuuden ylittävää 

vettä (STUK 1999). Ehdotetun raja-ar

von ylitti tässäkin tutkimuksessa huo

mattava osa aineistosta (taulukko 2). Ai

emmin suurimmat uraanipitoisuudet 

suomalaisissa porakaivoissa (Lahermo 

ym. 1990) on todettu Etelä- ja Keski-Suo

men graniittialueilta, joilla myös kallio

perässä on paljon uraania (Koljonen 

1992). Tässä tutkimuksessa suurimmat 

uraanipitoisuudet havaittiin Etelä-Suo

men rannikkoalueilla ja Hämeessä (ku

va 2, U). Kansanterveyslaitos ja Säteily

turvakeskus ovat käynnistäneet tutki

muksen, jossa selvitetään aiheutuuko 

uraanipitoisen veden käyttäjille mu

nuaisten toiminnan haittoja. 

Taulukko 3. 
Tutkittujen 

.&kaivovesien en 
'0. 

(n= 273) :Ei 
C'c 

ctl il3radioakliivisuus- .12 e 
0alpitoisuudet (Bq/I) ~ L() 

Radioaktiivinen aine 

Radan 

Uraani("'U+238U) 

Radium('26Ra) 

Lyijy("OPb) 

Polonium("OPo) 

RadioaktIIviset aineet 

Luonnonvesissä esiintyvistä radioaktii

vista aineista säteilyannokseen vaikut

taa eniten kaasumainen radon, jota on 

määrällisesti kaikkein eniten (Salonen 

1992 ja 1995, Mäkeläinen ym. 1999, Sa

lonen ja Huikuri 2000). Muita annok

seen vaikuttavia aineita ovat uraanin 

('
38U ja "'U) ja radium ("·Ra ja 22"Ra) iso

toopit sekä radonin hajoamisessa syn

tyvät lyijy ('1Opb) ja polonium ("Opo). Täs

sä tutkimuksessa suurimmat havaitut 

radonpitoisuudet olivat tuhansia be

querelejä litrassa. Niitä esiintyi pää

asiassa graniittisten kivilajien alueella 

etenkin Hämeessä, Varsinais-Suomessa 

ja Kaakkois-Suomessa, mutta myös 

muualla maassa (kuva 2, Rn). 

Nyt tutkituissa porakaivoissa radio

aktiivisten aineiden pitoisuudet (tau

lukko 3) olivat selvästi pienempiä kuin 

STUK:n vuosien mittaan keräämässä ai

neistossa (porakaivoja tällä hetkellä noin 

6 000) (Salonen 1992 ja 1995, Salonen ja 

Huikuri 2000). Merkittävin syy tähän 

eroon on se, että tässä tutkimuksessa 

Etelä-Suomen läänistä oli mukana suh

teellisesti vähemmän porakaivoja kuin 

STUK:n tietokannassa. Pitoisuudet ovat 

siellä muita läänejä selvästi korkeampia. 

Nykyisen säteilyturvallisuusohjeen 

mukaan vesilaitosvesien käyttäjille saa 

aiheutua korkeintaan 0,5 mSv:n säteily

annos vuodessa (Säteilyturvakeskus 

1993). Sitä vastaava radonpitoisuus on 

300 Bq/l ja muille radioaktiivisille ai

neille ne ovat välillä 0,5 -20 Bq/l. Jos ve

dessä on sekä radonia että muita ainei

ta, pitoisuuksien tulee olla edellä mai

nittuja arvoja pienempiä. Tämä 0,5 

mSv:n vuosiannos ylittyi 34%:ssa kai

voja kun taas STUK:n tietokannassa vas

taava ylitys on 40 % (Mäkeläinen 

ym.1999). Enimmäisannoksen ylityk

seen vaikuttaa eniten radon sillä mui

den radioaktiivisten aineiden osuus sii

tä on yleensä vain vajaat 10 %. Säteily

turvakeskus suosittelee yksityistalouk

sille radonpitoisuuden pienentämistä, 

mikäli veden radonpitoisuus ylittää 

1000 Bq/l. Tämän tutkimuksen kai

voissa 1000 Bq/l pitoisuuden ylittävien 

kaivojen osuus oli 8 %ja STUK:ssa mi

tattujen yli 6 000 porakaivon tietokan

nassa 21 %. 
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, Nämä vaatimukset koskevat vain vesilaitosten ja elintarvikkeiden valmistukseen käytettäviä vesiä. Jos vedessä on useita 

radioaktiivisia aineita, pitoisuuksien tulee olla näitä arvoja pienempiä. 

Pienitaustaisen nestetllikelaskurin kokonaisalfaspektristä laskettavan tuloksen määritysraja Uraanin radiokemialliseen 

erotllkseen perustuvan menetelmän määritysraja on molemmille uraanin isotoopeille 0.0005 Bq/l .. 

Pienitaustaisen nestetuil<elaskurin kokonaisalfaspektristä laskettavan tuloksen määritysraja 

I Radiokemialliseen erotukseen perusluvan menetelmän määrilysraja 

, Määritysrajan aliltavien kaivojen lukumäärää ei tiedetä, koska analyyseja ei tehty kaikista näylteistä 



Yhteenveto
 
Tässä tutkimuksessa analysoitiin vesi

näytteet 273:sta 70-luvulla käytössä ol

leista satunnaisesti valituista porakai

vosta eri puolilta Suomea. 

Näyttää siltä, että valtakunnallisesti 

porakaivovesien kemiallinen laatu nyt 

tutkittujen aineiden osalta on verrattain 

hyvä: määritettyjen aineiden pitoisuu

det olivat alhaisia ja talousvedelle ase

tettujen kemiallisten laatuvaatimusten 

mukaiset raja-arvot ylittyivät vain har

voin. Eniten ylityksiä oli veden käyttö

kelpoisuutta kuvaavien laatusuositus

ten mukaisissa enimmäispitoisuuksis

sao Uraanipitoisuudet tutkituissa kai

voissa olivat suhteellisen korkeat, kun 

niitä verrattiin WHO:n ehdottamaan ra

ja-arvoon. Saatujen tulosten perusteella 

suurimman vedenlaatuongelman pora

kaivoissa aiheuttavat rauta ja mangaa

ni sekä radioaktiiviset aineet, lähinnä ra

dan. 
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-Ietonisaneeraus 

mm. vesitomit, ferrooltaat, sillat 
• PeNstusten vahvistus 

mm. porapoalut, ankkurointi, esi;ännilykset 
• Maa- ja kalliorakenteiden tiivistys ja stabilointi 

mm. inlektointi, ruiskubetonointi 
Puh. (017) 554 4216, fax (017) 554 4217 

Kaivostie, 71470 Oravikoski 
Hatanpäänvaltatie 34 A, 33100 Tampere 

puh. (03) 2732212, fax (03) 2732213 

I -IUV8GROUP 

Clewer0 Clean Water Juve$ Analytical Chemi5try 

Täsmämikrobeihin perustuvia Orgaanisen kemian ympäristä

vedenpuhdistusjärjestelmiä ana1wsit. MittatekniIkan kes

teollisuus- ja yhdyskuntajäte kuksen akkreditoima flNA5 

vesien käsitte1wn. testaus laboratorio T/BO. 

Juvegroup Oy, Pahtajakuja 7, 96400 Rovaniemi
 
puh. 016 3424689, fax 016 34 24 687
 
www.juvegroup.fi 

Myyntikonttori: Koetilantie 7,00710 Helsinki
 
puh. 09 3505960, 0407033 294, fax 09 350596 50
 

KaIa-jaVesItutkImus~ 
*** 

kalatalous
vesistötutkimus
vedenhankinta 

Luotsikatu 8 00160 Helsinki 
Puh. (09) 692 71 00 Fax (09) 692 71 24 
www.silakka.ppJi 

~OVKARTAB
 
- urakoiva ja valmistava konepaja 

Jätevedenpuhdistamot, -pumppaamot
 
Välppeenkäsittely
 

Raakavesipumppaamot
 
Kalkkirouhesäiliöt, -siilot, -suodattimet
 

Suodatussäiliöt
 

Kivenlahdenkatu 1,02320 Espoo

puh. (09) 8190 440, fax (09) 8190 4410
 

VESIKEMIKAALIEN 
YKKÖNEN ()~g\~

hi	 • '::!:"?:	 0. .....J 

• rauta- ja alumiinipohjaiset 't- ~ 
koagulantit, polymeerit, ~~A \s () 
hiililähteet sekä näiden yhdistelmätuot
teet 

•	 tuotteiden sovellutukset veden- ja jäte
vedenkäsittelyyn 

• asiakaskohtaiset, räätälöidyt koagulantit 
• järvien kunnostukset 

Kemira Chemicals Oy 
Kemwater 
PL 330, 00101 Helsinki 

~~ puh. 010 861 211 
~~ fax 010 8621968 

KEMIRA http://kemwater-fi.kemira.com 
KEMWATER kemwater-fi@kemira.com 
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Nopeasti 
asennusvalmiit 

t:.:iIj~F 

KMV-tuotteet 
KAIKKEA VEDEN PUMPPAUKSEEN 
JA SUODATUKSEEN. 

Kirkkonummen Metallivalmiste Oy 
Pippurintie 122 
02400 KIRKKONUMMI 
Puhelin: 09-2982141 
Fax: 09-298 5860 

KOKKO-painot 

~ Malli; KOKKO S-10 
J( Lukkopaino 

90 mm:stä ylöspäin 

Malli KOKKO S-20 
Sidos 

75 mm:stä alaspäin 

• 06
[!]KOKKOD~~ 8223123 

fax 06BETONITUOTETEHDAS 
8825710PL 202,67101 KOKKOLA 

LANNEN
 
ALITUSPALVELU OY
 

Läpikäytäväntie 103 28400 Ulvila
 
puh. (02) 538 3655 GSM 0400-593928 fax (02) 5383093
 

VEDEN LAADUN MITTAUSANTURI
 
HYDROLAB DATA - TAI MINISONDI
 

•	 Yhdellä sondilla voit mitata jopa 12 eri suuretta 
yhtäaikaisesti pohja-, järvi-, meri· tai jätevesistä. 

•	 lämpötila 
•	 johtokyky 

•	 pH 
•	 Iiuennut happi 

•	 redox 
•	 pinnankorkeus 

•	 syvyys 
•	 sameus 

•	 ammonia 
•	 uitraatit 

•	 kloridi 
•	 liuenneet kaasut 
•	 ympärillä vallitseva valo 

•	 clorofylli 
•	 ilmanpaine 

•	 GPS 
OY LABKOTEC AB 

.. ~ ~ 
"	 

Labkotie 1I~ 
36240 KANGASALA 4 .'l.AnilÖ -'./0,	 
Puh. 03-2855 111 
Telefax 03-2855 320 

I_,~~~ 
I • 

ffl
KALVOSUODATUS JÄTE- JA 
RAAKAVEDEN PUHDISTUKSEEN

OytMETÅLC'IYUYUABI.TOOD. ~ppi jne. 

PANSIONTIE 48-52 20240 TURKU FINLAND 
PUH. (02) 4151400 FAX (02) 4151450 

NOPOL@ D.PS JA O.K.I. .. 
ILMASTUSJARJESTELMAT 

YHDYSKUNTA- JA TEOLLISUUS JÄTEVESIEN 
PUHDISTUKSEEN 

NOPON OY 
Turvekuja 6 
00700 Helsinki 
Puh. 09-351 730 
Fax. 09-351 5620 

LUOTETIAVAAJÄTEVEDEN KÄSITIELYÄ
 
YLI 15 VUODEN KOKEMUKSELLA
 

PUHDASVESI I JÄTEVESlLAITOSURAKOINNIT 
JA KATIAVAT LAITIEISTOTOIMlTUKSET 

-hydrauliset porrasvälpät -hiekkapesurit 
-hydrauliset välpepuristimet -Iiete,- kalkki- ja AVR sillot 
-suotonauhapurlstimet -selk. laahakoneistot 
-rumpusiiviJät -tlotaatiolaitteet 
-polymeerilaitteistot -ruuvikuljettimet 

Varikontie 1 www.pomiltek.fi Puh: 06 4240700 
60800 Ilmajoki e-mail: inro@pomiltek.fi Fax: 06 4240750 

VAATIVAA VEDEN KÄSITTELYÄ t® OTAProM-
YHTEYS!Inen 

RATKAISEMME ANNOSTUSPULMANNE 

VALMISTUS MYYNTI HUOLTO 

ProMinent Finland Oy 
Orapihlajatie 39 (HPY sivu 20 79/49), 00320 HELSINKI 

Puh. (09) 477 7890, Fax (09) 4777 8947 

~ PUMPPULOHJA 
,if ROVATII -vesilaitospumput 
·:if PUMPEX -tyhjennys- ja lietepumput*SPECK - keskipakopumput 
*~ Paineenkorotusasemat 
.:!i Erikoissäiliöt 

-WatM4In 
VEDEN JA JÄTEVEDEN 
KÄSIHELYLA.IHEET- JA LA.ITOKSET 
- kotitalouksille - kunnille 
- vesiosuuskunnille - teollisuudelle 
Yrittäjäntie 4,09430 SAUKKOLA 
puh. (019) 371 000 tax. (019) 371 011 
www.pumppulohja.ti 

mailto:inro@pomiltek.fi
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RADIOMODEEMIT 
SALMETEK OY TOIMITTAA: 
Langattomaan tiedonsiirtoon laitteita, joilla 
voit siirtää RS 232- tai RS 485-tietoa, 
ONIOFF-tietoa, 4-20 mA-viestejä. pulsse
ja. 

Langalliseen siinoon modeemeja sekä 
valinnaiseen verkkoon että kiinteille 
yhteyksille. myös optiseen kuinnm. 
Kysy meiltä ELPRQ- ja WESTERMQ
tuotteita. 

www.salmetek.fi 
info@salmetek.firSALMETEK OY 

SUOMEN 
PUTKISTO 
TARVIKE OY 

-~-""""!"• Vesijohtoverkostojen vuotojen selvittelyl 
• Vuodonhaku- ja paikannusJailteet 
• Mekaaniset, ultraääni ja elektromagneettiset vesimillarit 
• Mittausjärjestelmät puhtaille ja viemärivesille 
•	 Korjausmuhvil ja laippaporahaarat 

Yleisliittimet 
PE-sähköhilsausmuhvit ja -pistoliittimet 

Vaihtotie 9, 33470 Ylöjärvi. Puh. (03) 34 84 688, fax (03) 348 4699 
e-mail: sptoy@sci.fi www.saunalahti.fi~sptoy 

Vesi laitokset 
Jätevesilaitokset 
Jäähdytysvesilaitokset 
30 vuotta erikoisalana flotaatiotekniikka 

~ 
IIISINOOAITOIIIISTO OY RICTOR •• 
SI.BEUUKSENKATU 9 B 00250 HELSINKI
 
PUH. 09-440 164
 FAX 09-445 912 

[:U1JLI 
YIT ENVIRONMENT OY 
PL 36, 00621 HELSINKI 
Käyntiosoite: Panuntie 6 
Puhelin 020 433 111 
Faksi 020 433 2066 
sähköposti etunimLsukunimi@yit.fi 

SALMETEKOY 
PL 103,01801 
Klaukka1a 
Puh. 09-2766 250 
Fax. 09-2766 2550 

RUMPUSIIVILÄT • SUOTONAUHAPURISTIMET 
KONEVÄLPÄT • NESTESUODATTIMET 
RUUVIKULJETTIMET • VÄLPEPURISTIMET 
DEKANTTERILlNGOT • POLYMEERILAITTEET 

CDU' ~ lli~ Dl J]J d! .Ml 
PL 20, 00981 HELSINKI
 

PUH. (09) 343 6200, TELEFAX (09) 3436 2020
 

MODERNIA TEKNIIKKAA VESIHUOLTOON 
• Automatisoimi - sähkäistys - valvomoracl<aisut 

• Paineenkorotusasemat 

• Suunnittelu - asennus - huolto 

SLATEK 
PL 333,90401 Oulu (Tuotekuja 4) 
puh. (08) 5620 200, fax (08) 5620 220 

SUUNNITTELU JA TUTKIMUS 

-VE-lIMNO ravlnnelasemalhslo 
-VE-EKOSIMU happImalli 
-Kunnostussuunnllelmat 

"Jos kaikki ~ 

Suomen järvet... ~ 
VESISTÖJEN KUNNOSTUS JA HOITO 

YrlllIllnlie 12 
70150 Kuopio ~VESI-EKOoy 
Puh. 017-580 0050 
Fax 017-5800051 

www.vesieko.fi liedustelut@vesjeko.fj
~ WATER-ECO 

mailto:liedustelut@vesjeko.fj
mailto:sptoy@sci.fi
mailto:info@salmetek.fi


maailman huipulta
 
Dynasand· suodattimet 
Noxon" lietteenkuivauslingot 
Zlckert hydrauliset kaapimet 
Mava välpäl, puristimel 

Laadukkaat laitteet ja tietotaito puhtaan veden 
käsittelyyn, jäteveden käsittelyyn ja teollisuuden 
prosesseihin. 

Ota meihin yhteys. 
Lupaamme hyvän palvelun. 

Waterllnk Oy 
Nuijamiestenlie 3 B, 00400 Helsinki 
puh. (09) 41319300, tax (09) 41319330 
E·mail wlkoy@walerlink,fi www.walerlink.com 

NEUVOTTELEVIA 
INSINÖÖRITOIMISTOJA 

• Laitosten käytönKiuru & Rautiainen Oy optimointi 
Vesihuollon asiantuntijatoimisto 

• Biologinen
ravinteiden poisto 

OJavinkatu 18 LH 21 
57130 SAVONLINNA • Yleis- ja prosessi
Puh./fax: (015) 510 855 tai 0500-705 337 suunnittelu 

Vesi· ja ympäristötekniikan asiantuntemusta ja suunnittelua 

TRITONET OY
 
Pinninkatu 53 C, 33100 Tampere
 

Puh. (03) 31414100, fax (03) 31414140
 
E·mail perttJ.keskltalo@tritonet.fi
 

Vesitekniikka 
Jätevesitekniikka 
30 vuotta flotaatiotekniikkaa 

r'\ 
INSINÖÖRITOIMISTO OY RleSON AB 
Sibeliuksenkatu 9 B 00250 HELSINKI \..~.I 
Puh. 09-447161 Fax 09-445 912 ~ 

• Vesihuolto, vesirakenteet 
• Suunnittelu. työnjohto 

• ay ~!!!~!!,Iiliil 
Hiihtomäentie 39 A 1,00800 Helsinki, puh. 09-7552 1100 

SUOMEN 
KONSULTTITOIMISTOJEN 
LIITON JÄSENET 

.AIR·IX
 
.:. , SUUNNITTELU 

VESIHUOLTO * YMPÄRISTÖNSUOJELU 
MAANKÄYTTÖ * TIE- JA LIIKENNE 

LVI * SÄHKÖ * AUTOMAATIO 
PL 453, 33101 TAMPERE PL 52, 20781 KAARINA Sepänkatu 9A 7,90100 OULU 
Puh. (0312442 111 Puh. 1021515 9500 Puh. (081883 030 

);t öyÖ;Ä~LÄ 
Joensuu 013-120130 Kajaani 08-628373
 
Nurmijärvi 09-2768022 Pori 02-6339454
 

• kunnallistekniikka ja vesihuolto • geotekniikka 
• tie- ja liikennesuunnittelu • vesitiet ja satamat 
• jätehuolto ja kompostointi • rakennesuunnittelu 

• Jyväskylä· Kuopio· Lshtl 
• Lappeenranta. Lapua • Oulu 

• Tampere· Turku· Vantaa 

muajllve.i.poyry./i 

.JAAKKO PÖVRV INFRA 
Mae Ja Veal 

Maa}a Vasl Oy' PL 50 IJaakonkatu 3),01621 Vantaa 
• Puh. (09) 682 661 • B-mail: sw@poyry.n 

mailto:sw@poyry.n


Ijjj& Marko Stenroos 

fi1.maist.
 

Turun yliopisto, kääntämisen ja
 

tulkkauksen keskus.
 

E-mail: marste@utuJi.
 

Kirjoittaja on historiantutkija. Hä


nen erityisalueensa on vesihuollon
 

historia.
 

VUNIIKO
 
VIEMÄRElssi
 

VURAiI
 
Vesihuoltoinfrastruktuuri 

kaupunkitarinoissa 

Oletko kuullut, miten helsinkiläineninies pelästyi 
huomattuaan, että vessan vesilukon läpi oli luiker
reilut boakäärme? Entä tiedätkö, että New Yorkin 
viemäreissä asustaa verenhimoisia alligaattorilau
moja. Useat ihmiset pitävät näitä viemäreihin ja ves
soihin liittyviä tarinoita totena ja niitä voidaan pi
tää ilmauksina ihmisten tekniikkaan liittyvistä pe
loista. Kaupunkitarinat ovat nykyajan kansantaruja. 

Työpaikkojen ruokatunneilla ja vää kolinaa. Äänen aiheuttajaksi pal

tauoilla jutellaan ja turistaan kaikille yh jastui lopulta rotta, joka ryömi ylös lat

teisistä asioista - säästä, politiikasta, tv tiakaivosta ja yritti etsiä syötävää.. Jot

ohjelmista, sairauksista ym. Tauot ovat kut tarinan kuulijoista saattavat kau

myös parhainta aikaa kertoa ja kuulla histua tarinaa, jotkut voivat kertoa kuul

juttuja, tarinoita ja kaskuja. Joku saattaa leensa samanlaisista tapahtumista muu
kertoa, miten hankalan vessaremontin altakin. 
teki ja miten selvisi koko urakasta. Yk Edellä kuvattu kertomus viemäri

si kertojista saattaa lisätä kuulleensa ta rotista on hyvä esimerkki kaupunki

pahtumasta, joka sattui kertojan siskon tarinasta. Nämä tarinat, joista käyte

ystävälle. Kertomuksen mukaan siskon tään myös nimitystä vaellustarinat 

ystävän vessasta kuului öisin epäilyttä- tai urbaanihuhut, ovat paikkansa



pitämättömiä kertomuksia, jotka esi
tetään tosina uutisina tai kertomuk
sina. Tarinoihin ja kertomuksiin us
kominen ja niiden totena pitäminen 
erottaakin tarinan vitseistä, kaskuis
ta ja jutuista. Tarinat ovat hyvin suo
sittuja ja ihmiset uskovat niihin. To
dellisuuden tuntua lisää se, että ker
tomus on tapahtunut kuulemma tu
tun tutulle, veljen ystävälle tai muul
le luotettavalIe henkilölle. Lisäksi ta
rina sijoitetaan selkeästi johonkin 
paikkaan, Pieksämäelle, Turkuun, 
Nakkilaan. 

Urbaanitarinoiden syntyä ei usein 
tunneta. Tarinoilla voi olla joskus yh
teyksiä todellisiin tapahtumiin, mut
ta yleensä todellisuuspohja on hata
ra tai ne ovat täysin keksittyjä us
kottavuudestaan huolimatta. Tarinat 
syntyvät usein uusista tai tuntemat
tomista ilmiöistä, mutta myös hyvin 
arkiset asiat ovat kertomusten aihei
na: tunnettu urbaanitarina kertoo 
mummosta, joka pisti kissansa mik
roaaltouuniin. Vaikka tarinat kerto
vat yleensä uusista ilmiöistä, saman
kaltaisia on kerrottu jo kauan ja tari
na muuttuu ajan myötä aina niin, et
tä se säilyy uskottavana. Esimerkik
si tarinaa kyytiä pyytävästä miehes
tä tai tytöstä, jo
ka osoittautuu 1ftIn· ·1unnettu urbaanItarI jotka ovat komp
aaveeksi on ker na kertoo mummosta, lo leksisia, moni
rottu ilmeisesti jo ka pisti kissansa mikro mutkaisia järjes
vuosisatojen telmiä, joissaaaltouunIIn"
ajan. Nykyään
 
tarinat leviävät suusta suuhun mm.
 
työpaikoilla, mutta myös Internetin
 
kautta.
 

Urbaanitarinoiden erityinen piirre 
on, että niistä on olemassa erilaisia 
versioita eri puolilla maailmaa. Tari
noiden versioita on koottu useissa 
maissa omiksi kokoelmikseen. Suo

messa tunnettuja ovat Leea Virtasen 
kokoamat tarinat, esimerkiksi Apua 
- maksa ryömii ja Varastettu isoäiti. 
Kokoelman kasaaminen ei kaadu ai
nakaan tarinoiden puutteeseen, mut
ta kertomusten tunnistaminen voi ol
la melko vaikeaa: varmimmin ne voi
daan tunnistaa vasta useasta eri läh

teestä kuultuna tai jos vastaava tari

na löytyy kansainvälisistä kerto
muskokoelmista. 

Arkinen 
inlrastruktuuri 

tarinoissa 
Mikä on infrastruktuuri, jonka nä
kyvistä ja näkymättömistä osista 
kaupunkitarinat kertovat? Inf
rastruktuuri - sana on peräisin lati
nan sanoista infra, joka tarkoittaa ala
puolella tai alhaalla olevaa, ja structu
ra, joka tarkoittaa rakennetta tai ra
kennustapaa. Infrastruktuuri -sanan 
arkipäiväiset merkitykset ovat kai
keti tiet, satamat ja muut kiinteät ra
kennelmat. Näissä verkostoissa ih
miset, tavarat ja tieto kuljetetaan pai
kasta toiseen. Infrasysteemiä kuva
taan usein pelkästään puhtaana tek
nisenä järjestelmänä, joka koostuu 
suuresta määrästä komponentteja, 
jotka on integroitu toimimaan tois
tensa kanssa. Sen sijaan järjestelmän 
inhimillinen osa tulee harvoin esiin. 
Tekniikan inhimillisen osan kuvaa
miseksi on tekniikan historian tutki
muksessa lanseerattu ajatus tekni
sistä järjestelmistä (Large Technical 

Systems, LTS), 

varsinainen tek
niikka ja laitteet muodostavat vain 
näkyvän osan järjestelmää. Koko sys
teemi muodostuu käyttäjien ja suun
nittelijoiden ajatuksista, päätöksistä, 
liitoksista muihin järjestelmiin jne. 
Perusajatuksena on, että tekniikka ja 
inhimillinen kulttuuri ovat kiinteäs
sä vaikutussuhteessa toisiinsa. Täl

laista systeemiä kutsutaan sosiotek
niseksi. 

Kuluttajat tiedostavat yleensä vain 
pienen osan infrastruktuurin raken
teesta. Käyttäjälle toki tärkeintä on
kin, että vesi tulee hanasta, menee 
viemäriin ja tästä kaikesta maksetaan 
vesilaskussa. Näitä yksinkertaisia 

asioita edeltävät kuitenkin suuret in

vestoinnit, teknisten laitteiden yh

teenliittärniset, julkiset päätökset, yri
tysten ja kansalaisjärjestöjen intressit 
jne. Vesipalveluiden käyttäjät eivät 
tunne vesihanan takana olevaa so
sioteknistä systeemiä, mikä ruokkii 
erilaisia tarinoita. Kuluttajat elävät 
hyvin erilaisessa maailmassa kuin 
esimerkiksi vesihuoltopalveluiden 

tuottajat. 
Viihdeteollisuus on huomannut 

viemärien vetovoiman: maanalaisia 
tunneleita on hyödynnetty hyvin 
usein tv-sarjoissa ja elokuvissa. Liik
kuvissa kuvissa viemärit ovat useim
miten piilo- tai pakopaikkoja: vie
märeissä asuvat "tulevaisuuden yh
teiskuntien rakentajat" eli ns. kapi
nalliset, kuten elokuvissa Matrix ja 
Delicatessen. Ylipäätään yhteiskun
nan vainoamat yksilöt pakenevat 
usein elokuvissa viemäreihin, esi
merkiksi elokuvissa Fugitive - takaa
ajettu tai Kolmas mies. Putkistoissa 
maan alla saattaa asua myös vaaral
lisia ja outoja elämärunuotoja, kuten 
elokuvassa Mimic tai tv-sarjan Salai
set kansiot -jaksoissa. 

Tarinoita vessasta alaspäin 
Tarinoita, joissa vessat ja viemärit 
ovat mukana tai peräti pääosissa, on 
olemassa useita. Sen sijaan juomave
destä ei ole olemassa tarinoita. Mie
lenkiintoista onkin, että puhtaaseen 
veteen ei liity tarinaperinnettä. Syy
nä luultavasti on, että viemärit jo si
nänsä inhottavina ja kuvottavina 
ovat houkuttelevampia aiheita ker
tomuksille. Yleisesti vessoihin ja vie
märeihin liittyvät tarinat sisältävät
kin lähinnä erilaisia kauhuaineksia. 

Erilaisia tarinoita tunnetaan siitä, 
miten monenlaiset pienet ja vähän 
isommatkin mönkijät liikkuvat vie
märeissä. Yksi pitkäikäisimrnistä vie
märitarinoista liittyy New Yorkin vie
märeissä majaileviin alligaattoreihin. 
Erikoislaatuiseksi tarinan tekee, että 
se on kulkeutunut myös Suomeen. 
Vanhimpia versioita tiedetään olleen 



liikkeellä Yhdysvalloissa jo 1930-lu
vulla. Tällöin juoni oli seuraava: Flo
ridasta New Yorkiin laivan mukana 
tullut alligaattori päästetään vapaaksi 
viemäriin, johon se kotiutuu nopeas
ti. Kaikki on hyvin, kunnes alligaat
tori puree jalan poikki eräältä kau
pungin työntekijältä. Tästä lähtien ta
rina onkin muuttunut - myöhemmin 
alligaattoreita oli niin runsaasti, että 
poliisit joutuivat vähentämään alli
gaattorikantaa konepistooleilla. 1950
luvulla tarinassa krokotiilit olivat val
koisia ja sokeita, koska olivat asuneet 
pimeissä viemäreissä. Hippiaikana 
1970-luvulla alligaattorit sekosivat 10

pullisesti, koska söivät vessoista alas 
vedetyt kannabistuotteet. 

Suomessa tarina kulki siinä muo
dossa, että lemmikiksi otettu pieni 
kaimaani vedettiin alas viemäristä, 
jossa pikku kroko ryhtyi elämään 
omaa elämäänsä. Ihmisiä alligaatto
ri kävi kurkistelemassa, ja tietysti pe
lottelemassa, vessapöntön kautta. 
1990-luvun alussa jopa toisen suo
malaisen iltapäivälehden lööppiin 
pääsi "uutinen", jonka mukaan lavu
aarin vesilukosta oli löytynyt kuol
leita krokotiilin poikasia. 

Viemäreissä elävistä krokotiileista 
on kerrottu tarinoita jo puoli vuosi-

Näin kerrotaan käyneen taannoin eräässä 
newyorki laisessa asunnossa. 

sataa. Tarinan kestävyyttä on selitet
ty monella tavalla. Erään selityksen 
mukaan maan alla näkymättömissä 
sijaitsevat viemärit edustavat ihmis
ten alitajuntaa, josta tietyin väliajoin 
erilaiset pedot ja möröt pyrkivät ulos 
päivänvaloon. Toinen selitys liittyy 
myös näkymättömyyteen: koska ve
sihuoltoinfrastruktuuri on suurim
maksi osaksi käyttäjilleen näkymä
tön ja tuntematon, voidaan siihen liit
tää myös mitä mielikuvituksellisem
pia tapahtumia. Kolmannen selityk



sen mukaan tarina on osoitus siitä, 
että varsinkin amerikkalainen kult

tuuri suosii tämäntyyppisiä kau
huaineksia sisältäviä kertomuksia. 

Vaara vesilukosla 
Vesipalveluiden käyttäjien yhteys toi
siinsa sekä järjestelmän teknisen osan 
näkymättömyys ruokkivat tarinoita, 
kuten seuraavassa: taloyhtiön asun
nosta livahtaa lemmikkiboa vessan
pöntön kautta viemäriin ja sieltä naa
purihuoneistoon. Naapuri hämmäs
tyy eri tavoin, tarinasta riippuen: pe
lästyy pahanpäiväisesti, saa sydän
kohtauksen tai kuolee järkytykseen. 
Tarinan suosiota voisi selittää ehkä 
sillä, että viemäri edustaa sellaista 
uhkaa, jota vastaan ei voi suojautua. 
"Vessankäytön ristiriita" näiden ker
tomusten mukaan onkin se, että kun 
ihmiset ryhtyivät käyttämään sisä
vessoja, he samalla alistuvat alitui
seen vaaraan, että vesilukon kautta 
on mahdollista tunkeutua ihmisten 
yksityisasuntoihin. 

Katoamisia vessassa 
Urbaanitarinoissa vessat ovat vaa
rallisia myös siitä syystä, että niissä 
saattaa kadota itse tai kadottaa jotain 
elimellisen tärkeää, koska niistä on 
yhteys suoraan ulkoilmaan. Katoa
mistarinoihin liittyy ruotsalaisen ko
koelman kertomus ruotsalaisnaisis
ta, jotka katoavat vessan kautta "val
koisille orjamarkkinoille". Tarinassa 
yökerhon vessa onkin itse asiassa his
si, josta sopivat uhrit lasketaan suo
raan kellariin ja edelleen ihmismark
kinoille, joilla on valtava kysyntä vaa
leista skandinaaveista. Toisenlaises
sa katoamistarinassa lihava lentoko
nematkustaja menettää sisäelimensä 
lentokoneen vessassa voimakkaan 
alipaineen vuoksi. Lentomatkusta
minen sinänsä voi herättää ihmisis
sä erilaisia pelkoja, ja tarinat, jotka 
kertovat kulkuvälineen yksityiskoh
dasta - vessasta - vahvistavat niitä. 

Vaellustarinoiden 
kuva vesihuolto· 

infraslruktuurista 
Urbaanitarinat antavat infrastruk
tuurin asiantuntijalle hupaisan ku
van vesihuoltoinfrastruktuurin ar
jesta. Asiantuntijan ja kuluttajan vä
lillä on olemassa selvä ristiriita. Ku
luttajien infratietämys on usein mel
ko heikkoa, mikä näkyy erilaisina us
komuksina ja pelkoina siitä, mitä ve
si-infrastruktuurissa voi tapahtua. 
Huomattavaa kuitenkin on, että puh
taaseen veteen ei liity kovin yleis
maailmallisia uskomuksia. Sen sijaan 
likaiseen päähän liittyy useita usko
muksia ja pelkoja, jotka käyvät ilmi 
erilaisista kaupunkitarinoista. Inf
rastruktuureihin liittyviä tarinoita 
ruokkii ensisijaisesti se, että vesi
huollon toiminnan kannalta konk
reettiset verkostot ovat näkymättö
missä käyttäjiltä, joilla on vain hä
märiä käsityksiä siitä, minkälaisia 
verkostoja maan alla kulkee. Näky
mättömyys ja tietämättömyys ruok
kivat pelkoja, jotka ilmentyvät tari
noissa. Toisaalta pelkoja voivat ruok
kia myös käsitykset likaisuudesta ja 
puhtaudesta. Likaisuuteen on hygie
nia-ajattelun myötä liitetty vahva mo
raalinen näkökulma: likainen eläin 
tai ihminen on myös moraaliltaan li
kainen. Lisäksi tarinoita ylläpitävät 
tekniikkaa kohtaan tunnettu epäluu
lo ja pelko. 

Vaikuttavatko tarinat ihmisten 
käyttäytymiseen? Pelot ja uskomuk
set tuskin muuttavat kovinkaan mer
kittävästi tapoja, mutta ylläpitävät 
niitä. Toisaalta tarinoita ei pitäisi 
myöskään ottaa kirjaimellisena va
roituksena ja ohjeena, vaan vessojen 
ja viemärien kansantajuisena seli
tyksenä. Kun käyttäjien pelot on tie
dostettu, on järjestelmien rakentajien 
ja ylläpitäjien pohdittava, pitääkö 
käyttäjien uskomuksia muuttaa vai 
kuitataanko koko asia pelkkänä vit
sinä. 
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Dielectric properties reveal 
the water equivalent and 
melting susceptibility of 
snow 
by Pekka Hänninen 

Of the electromagnetic properties of matter, the 
dielectric properly is the most unambiguously relat
ed to the moisture content of the medium. Modern 
moisture/dielectric sensors are capable of detecting 
changes in the density of snow. The measurements 
can be done rapidly and are readily automated as 
monitoring stations. These stations can also be pro
vided with data transfer facilities utilising the GSM 
network. The efficiency of line measurements is 
three to four times that achieved with the conven
tional weighting of volumetric samples. Moreover, 
the automated monitoring stations observe the 
moment at which the snow acquires its maximum 
water equivalent value. Regional applications 
improve the accuracy of predicting the time and 
intensity of the fiood peak. 

Chemical response methods 
for fire brigades 
by Sakari Halmemies 

Most of the chemical accidents responded to by 
emergency and rescue services occur during the 
transport of hazardous materials. Since about 75 per 
cent of the hazardous materials transported by road 
and rail are inflammable liquids, it is vitally important 
that we improve our spill response capability. 
The response measures currently undertaken by 
emergency and rescue services are largely restrict
ed to preventing the spread of chemicals on the 

grouhd or water, and to recovering spiiled chemicals. 
Once achemical has entered the soil, there are few 
options for retrievai beyond pumping from ground 

pits and excavation and transport of the soil for treat
ment at landfills. 

Since the emergency services are usually the first 
to arrive on the scene of an accident they could pre
vent not oniy the spread of chemicals into the soil, 
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but also the contamination of groundwater, by start

ing simple vacuum extraction. This would reduce 
environmental remediation costs by at least one 
tenth compared with those incurred by cleaning soil 
contaminated over a longer period. Atwo-year pro

ject has been launched to develop avacu um extrac
tion-based response method tor emergency ser

vices. 

Geophysical methods in 
research into contaminated 
soils 
by Päivi Rajala 

The study was part of the project 'Studying and 
Remediating Contaminated Solls' set up by the West 
Finland Regional Environment Centre. The project 
has been running since 1994. As well as soil drilling 

and the analysis of groundwater samples, the main 
objective of the study was to examine the appiication 
of electrical and electro-magnetic methods in asur

vey of contaminated soils. Eiectrical and electro~ 

magnetic data were compared with the analytical 

data of groundwater samples and diluted water 
samples from landfills. The effect of soil type (tili, 
sand) on water quality at contaminated sites was 
also investigated. 

The study covered 13 targets, two of them old 
sawmills and the remainder closed landfills. The 
geophysical methods used were EM-31 ,VLF-R and 
resistivity measurements. The survey data were out
put as colour surface maps, layer protiles and curves 
and aiso in numerical form, The soil types were estab
lished by drilling and digging, and water levels and 
water quality were determined at the study sites. 

The tindings suggest that electro-magnetic meth
ods are abie to detect plumes originating in landfills. 

Once these plumes have been detected the survey 
can be directed straight to the contaminated area, 
Contaminants are diluted more rapidly in sandy 
(esker) aquiters than in moraine aquifers. 

At the sawmills, chlorophenols and dioxins were 
mainly studied with the aid of soil samples, 
Geophysical methods worked best in attempts to 

detect the sites of old wood impregnation reservoirs. 
These methods also produced valuable information 
on the geology of the site. 

Elementai concentrations 
and radioactivity in Finnish 
drilled well waters 
by Hanna Kahelin, Laina 
Salonen, Päivi Kurttio and 
Nils Gustafsson 

We report here elemental concenttations and 
radionuclide activities in the water of 273 driiled 
weils in Finland. The wells supplied drinking water at 
least during 1967-1980. The results are assumed to 
represent the water qualities of Finnish drilled wells 
as awhole, 

The most common defects were elevated con
centrations of manganese, iron and radon. Uranium 
concentrations were also relatively high, exceeding 
the provisional guideline value of 2 mg/l proposed by 
WHO. Otherwise, the concentrations of the mea

sured elements were usually below the guideline 

values. 

Other articles: 

Drainage, irrigation and 
flood control: international 
and national outlook 
by Minna Hanski and Jaakko 
Sierla 

Hydrologists in Abuja 
by Pertti Seuna 

Is there danger lurking in 
our sewer systems? Water 
supply infrastructure in 
tales of town life 
by Marko Stenroos 
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• Lea Kauppi 

Suomen ympäristökeskus 

Tämän päivän ympäristökysymykset 

ovat huomattavasti monitahoisempia 

kuin ne, joita käsittelimme 1960-luvul

la ja vielä 1980-luvullakin. Erityisesti il

mastonmuutos on ilmiö, jonka ymmär

täminen, saatikka sitten hallinta vaatii 

lähes kaikkien alojen asiantuntemusta. 

Eikä todellakaan riitä se, että on käytet

tävissä eri alojen asiantuntijoita. Näiden 

asiantuntijoiden pitäisi vielä pystyä toi

mimaan järkevästi yhdessä. Kun kysy

mys on talouselämää ja koko inhimil

listä elämää koskettavasta asiasta, pitäisi 

pystyä erottamaan todella merkittävät 

asiat taustakohinasta. Ei ihme, että jul

kisessa keskustelussa kokonaisnäkemys 

ilmastonmuutoksesta, ja monesta muus

takin isosta ympäristökysymyksestä, 

tahtoo olla hakusessa. 

Kokonaisuuksien hallinta edellyttää 

ennen kaikkea eri tieteenalojen osaami

sen yhdistämistä, mutta myös erilaisten 

lähestymistapojen, kuten elinkaariar

vioinnin ja mallintamisen kehittämistä 

edelleen. Millään organisaatiolla ei voi 

itsellään olla kaikkea tarvittavaa osaa

mista, vaan hyvä yhteistyö tutkimus

laitosten, yliopistojen, elinkeinoelämän 
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ja hallinnon välillä kotimaassa ja ulko

mailla on onnistumisen välttämätön 

edellytys. 

Eri alojen asiantuntijoiden ei ole aina 

kovin helppoa ymmärtää toistensa ajat

telutapaa. Tekniikan ja luonnontieteiden 

asiantuntijoiden vuoropuhelu sujuu jo 

usein hyvin, mutta taloudellisen, ja eri

tyisesti yhteiskuntatieteellisen näkö

kulman liittäminen aidosti ympäristö

kysymysten tarkasteluihin vaatii vielä 

työtä. Monitieteisissä hankkeissa työs

kentely onkin tehokas oppimisprosessi 

kaikille osallistujille. Oman osaamisen 

ja aineistojen jakaminen toisten kanssa 

ei ole menneinä aikoina kuulunut tut

kijoiden ja asiantuntijoiden vahvimpiin 

puoliin missään organisaatiossa. On

neksi ajat ovat muuttuneet tai muuttu

massa kaikkialla. Ne, jotka suhtautuvat 

yhteistyöhön ennakkoluulottomasti ja 

ovat valmiit panostamaan yhteisten ta

voitteiden saavuttamiseen, saavat myös 

itselleen eniten. 

Oman näkökulman laajentaminen on 

tavattoman palkitsevaa. Voin sanoa tä

män omasta kokemuksestani, koska 

olen eri yhteyksissä saanut tilaisuuden 

perehtyä muuhunkin kuin alkuperäi

seen limnologin näkökulmaani (toivot

tavasti näkökulmani on myös aidosti 

hieman siitä laajentunut). Muun muas

sa monet Suomen Akatemian tutki

musohjelmat, kuten SILMU ja FIGARE, 

ovat osaltaan kasvattaneet niihin osal

listuneita tutkijoita ymmärtämään mui

den tieteenalojen lähestymistapoja. To

sin kyseisissä ohjelmissa monitieteisyys 

on toteutunut pääasiassa ohjelmatasol

la yksittäisten projektien ollessa useim

miten tieteenalapohjaisia. Selvästi mo

nitieteisyyteen myös yksittäisten hank

keiden sisällä on pyritty ympäristök

lusterin tutkimusohjelmassa. 

Hyvin usein valitellaan tutkimustu

losten huonoa hyödynnettävyyttä tai 

hyödyntämistä. Tähänkin ongelmaan jo 

alusta lähtien monitieteisiksi rakenne

tut hankkeet voivat tuoda osaltaan hel

potusta. Kaikilla vähänkään merkittä

villä ympäristökysymyksillä on paitsi 

luonnontieteellis-tekninen, myös yh

teiskunnallinen ja taloudellinen ulot

tuvuutensa. Mikäli näitä kaikkia käsi

tellään samassa tutkimuskokonaisuu

dessa, päätöksentekijän on huomatta

vasti helpompi muodostaa kantansa asi

aan kuin tilanteessa, jossa hän joutuu it

se yhdistelemään eri tutkimusten tu

loksia kokonaisuudeksi. Voisi sanoa 

niinkin, että jos ympäristötutkijat ha

luavat varmistaa tulostensa hyödyntä

misen, he pyrkivät muodostamaan jär

keviä monitieteisiä tutkimuskokonai

suuksia. 

Monitieteisellä tutkimuksella on siis 

kiistattomat etunsa varsinkin ongelma

lähtöisessä ympåristötutkimuksessa. On 

kuitenkin myös seikkoja, jotka puhuvat 

sitä vastaan. Kilpailu tiedeyhteisössä 

käy yhä kovemmaksi. Parhaiten resurs

sikilpailussa pärjäävät ne, joilla on pal

jon julkaisuja parhaissa kansainvälisis

sä tiedesarjoissa. Sitä ajatellen fiksuim

mat keskittyvät tiukasti omaan erityis

alaansa ja pätevöityvät siinä entisestään. 

Tosiasia tietysti on, että tarvitsemme se

kä tiukasti tiettyihin erityiskysymyksiin 

keskittynyttä tutkimusta että moni

tieteistä, enemmän synteesiin pyrki

vää tutkimusta. Tärkeintä on, että tut

kimuksen tavoitteet ja toteutus ovat so

pusoinnussa keskenään. 




