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lumen dieleltfisyys
Pekka Hiinninen

Aineen elektromasneettisista ominaisuuksista sen
dielektrisyys on yEsiselitteisimmin yhteydessä väliaineen
kosteuteeii. Nvkiaikaisilla kosteusldieläktrisr,-vs -
antureilla pyslytåan havaitsemaa n I u men ti heydessä
taDahtuvat muutokset. Menetelmien alueellinen
hyväksikäyttö parantaa tulvahuipun ajankohdan ja
voimakku u den ennusta mista.

t[aanftuiuatul$en, lastelun ia
tuluasuoielun nälgmät
Minna Hanski ja laakko Sierla

Kansainväliseen kuivatus- ia kastelukomissioon (ICID)
liittymisen mvötä Suomi on saanut entistä paremmat
mahdollisuudet maankuivatus-, kastel u- ia
tulvasuojelualan maailmanlaajuiseen ja myös kansalliseen
verkostoitumiseen.
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Pilaantuneiilen maa-alueiden
tutlfi mus geolysitaalisin
mcnetGlmin
Piiizti Rajala

A rti kkeli käsi ttelee geofYsikaalisten
menetelrnien kävttöå piiaantuneiden maa-
alueiden selvityksissä'valhoilla saha-alueilla ja
sulietuilla kaatbpaikoilla. Geofysikaalisina
mehetelmina on faytetty sähköisiä ia
såihkömagneettisia hritt'åuksia, ioiden avulla
tu tkim u skohteiden pohjavettä likaava t aineet
havaitaan sähköniohtavuusanomalioina.

Poralaiuot
Nils Guststssson, Harma Kaheliu
Päioi Kurltio ja Laina Salonen

Veden laatua suomalaisissa porakaivoissa
heikentävät vleisimmin suuret rauta-,
mangaani- iä radonpitoisuudet.
Valtå-kunnällisesti tårkasteltuna
arseenipitoisuudet ovat alhaiset, mutta
uraanipitoisuudet puolestaan korkeat l4rHO:n
ehdottamaan raia-arvoon verrattuina.

llyilrol0git ffiuiassa
Perlti Sanna

Maailman ilmatieteen ifi estön (\AMO)
hyd rol ogi komission 1.1 . konferenssi pidetti in
Abuiassä, N igeria ssa 6.-1'6.11..2000.
Kokouksessa-käsiteltiin laajasti jåirjestön
toirnikenttälin kuuluvia hydrologisia
kysymyksiä. Voimavarojen viihentymistä ia
pirsial öi runelsuu tta pidättiin va ka vana
än selm ana toirninnah kehity kselle.

llrolotiileif, uiemäreissä
Marko Stenroos

Tosina pidetyissä, usein sukupolvelta toiselle
oerivtw i ssa 
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kaup unki tarinoiisa
iresifidol toinfrusti-u ktu rti näyfl äy ryy
tuntemattomana verkostona, ioka yhdistää
kivttäiät toisiinsa. M aanalaisissa putkistoissa
elaa tarinoiden mukaan funtemattomia ia
vaarallisia eliiimiä. Tarinat osoittavat, että
tekniikka koetaan pelottavana ja

Itemilnalien tsriunnasta
SakaiHalmemies

Palolaitosten toriumat
kemikaalionnett-omuu det liitg/vät
pääasiallisesti vaarallisten aineiden
kulietusonnettomuu ksiin.
. kuhetuksista n.75 % koskee palavia nesteitä
. palttlaitos saapuu onnettomuuspaikalle n. 15

minuutissa

epåiluotettavana. E
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Timo Maasilta
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FF%* PÄÄKI RJ O ITI' S

* Timo Maasilta

päätoimittaja
Vesitalous

urslmlous
UUIIISTUU

Vesitaloud€il toimituskunta val-

misteli viime lrroden aikanaJuhani Ket-

tusen ohjauksessa strategiasuunnitel-

man vuosille 200L-2005. Tiimän strate-

gian mukaisesti on aloitettu lehden si-

s:illtin ja ulkoasun uudistaminen. Oleel-

lisena osana uudistusta on verkkopal-

veluiden luominen.

Toimituskunta kiteytti lehden strate-

gian seuraavasti: Vesitalous on riippu-
maton" vesi- ia ympliristöasioita käsit-

televä, ennen kaikkea aktiivisille ve-

sialan ammattilaisille tarkoitettu leh-

ri.
Uudistuneen lehden jokaisessa nu-

merossa hrlee olemaan parin kolmen ar-

tikkelin "mirtiteema" aiheesta, jota pi-

dämme tärkeänä. Tätä täydentävät
yleisaiheiset artikkelit sekåi tietyt vakio-

palstat kuten vieraskynåi-, uutis- ja ylei-

sönosastopalstat.

Vieraskynäpalstalle pyrimme saa-

maan alan johtavien asiantuntijoiden

kolumneja. Tåimiin palstan aloittaa Suo-

men ympäristökeskuksen pääjohtaja

Lea Kauppi.
Tekn.yo Henriikka Tuovinen alkaa

keväåin aikana toimittaa uutispalstaa,

jossa haastatellaan alalla vaikuttavia
henkilöitä ja kerrotaan ajankohtaisista

tapahtumista.

Oma palsta on varathr myös lukijoi-

den yleisönosasto{yppisille kirjoituk-

sille. T2ima lukijapalsta ilmes{y toivot-

tavasti jo senraavassa numerossa. Run-

sasta osanottoa toivotaan!

Ulkoasunmuutokset huomaa jo kan-

nen uudesta ilmeestä. Myös lehden si-

säsivuja on modernisoitu. Lehden 40-

vuotisessa historiassa hlviksi havaitut

asiat on kuitenkin pyritty säilytfiimäåin.

Lehden koko on hivenen muuttunut.
Värejä on tarkoitus käyttää entistä

enemmåin niin artikkeleissa kuin ilmoi-
tuksissakin. Liikehakemistoilmoitukset

on tarkoitus muuttaa värillisiksi sitä

mukaa kuin tarvetta ilmenee.

Tulemme panostamaan voimakkaas-

ti myös verkkolehden kehitt:imiseen ja

siihen liittyvaan markkirnpaikkaan, jos-

ta on tarkoitus luoda kattava tiedosto

alamme tuotteiden valmistajille ja

markkinoijille sekä heidiin asiakkailleen.

fyrki Lehto Viestintätoimisto Media-

Consultit MCI:stä kertoo proiektista tar-

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

detkin lukiiamme ottavat tyyfi äisinä

vastaan tåimåin Vesitalous -lehden kaut-

ta aikojen suurirunan uudistuksen. Pa-

lautetta voi lähettää osoitteella

timo.maasilta@mvtt fi
Miellyttäviä lukuhetkia uudistuneen

Vesitalouden parissa!
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IilEIEKTRlSWS
kertoo årusmem wesånffir#En
j a sularil?åsh*rkkyyffiem

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-
lektrislrys korreloi h1ruin lumen tiheyden ja sen su-
lamisherkklryden kanssa. Dielektrislrysmittaukset
ovat nopeita ja antureiden perusteella on helppo ra-
kentaa automattisia seuranta-asemia. Jo neljällä tai
viidetlä seuranta-asemalla voidaan hallita valuma-
alueen lumen sulamisherkkSrys ja keskittää alueel-
liset vesipitoisuusmittaukset, konventionaaliset tai
sähköiset, ajankohtaan, jolloin lumen vesianro on
suurimmillaan.

fin Pekka Hänninen

tekn.tri
Geolo gian tutkimuskeskus

e-mail : pekka.hanninen@ gsf .fi

Kirjoittajan työnä on maaperätieto-
järjestelmien ja geofysikaalisten maa-

perätietoj ärjestelmien kehittäminen.

Maaperätutkaluotaus ja dielektrisprs-

mittaukset ovat hänen erikoisalaansa.

Vesivoimatalouden ja kevättul-

van säännöstelyn kannalta on tärkeää

tietää lumen vesiarvo ja sulamisherk-

kyys. Perinteisesti lumen vesiarvoa tut-

kitaan punnitsemalla valuma-alueella

tilavuustarkkoja näytteitä sekä lento-

mittauksilla radiometrisen säteilyn va!
menemisen perusteella. Geologian tut-

kimuskeskus (GTK) yhteistyössä Kemi-

joki Oy:n (KEIO) kanssa selvitti lumen

vesiarvon määrittämistä dielektrisyy-

den perusteella ja lumen ominaisuuk-

sien ajallisia ja paikallisia vaihteluita.

Tutkimuksessa kaytettiin ohjelmoitavia

tiedonkeruulaitetta, CS615 kosteusan-

tureita (Campbell Scientific 1999, USA)
ja lämpötila-antureita. Komponenteista

rakennettiin kiinteä seuranta-asema ja

kannettavan mittauslaitteiston proto-

tyyppi. Laitteistojen hinta oli noin 20 000

mk/yksikkö. Maastotyöt tehtiin KEJO:n

Vuotson lumimittauslinj alla kevättal-

vella 2000 sekä GTK:n Vuotson tuki-
kohdan Iäheis;,yteen perustetulla koe-

a1alla, jolla tutkittiin lumen dielektri-
swsmittausten'kohinaa'.



llieleltrisyys, Iumen tihcys
ia sen uesiaruo

Dielektrisyys on elektroma gneettinen

(EM) suure, joka voidaan mitata mm.

havainnoimalla EM-aallon kulkuno-
peutta. Väliaineen dielektrisyys riippuu
kiinteiden partikkelien, ilman ja veden

seossuhteesta, veden lämpötilasta ja

kiinteiden partikkeiien omir-raisuuksis-

ta. Ilman dielektrisyys onL, jäLtn3,2-3,8

(Bogorodsky & all. 1983) ja vapaal 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 (I,2 -

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

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

suuremmat dielektrisyysarvot tarkoit-
tavat, että seoksessa on vapaata vettä.

Kuivan lumen dielektrislyksiä mitatta-

essa liikutaan hywin suppealla mittaus-

alueella, mutta sulamisveden sekoittu-

minen lumeen muuttaa lilannetta 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 anfurit mit-
taavat aikaa, jonka elektromagneettinen

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

kalla. Anturin primaaritulos (t) on kasi-

telty jo sen elektroniikkaosassa, eikä ku-

vaa todellista aikaa. Primaarituios vaih-

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

Tarkoissa mittauksissa on huomioitava
antureiden yksilölliset (taulukko 1) erot

sekä niiden lämpötilariippuvuus, joka

on 0,0009/"C.

Antureiden manuaalissa annetfu 1'h-
tälö sähköisesti johtamattoman irto-
maan vesipitoisuuden ja mittausarvon

t väli1le, on tehty vedel1e, jonka dielekt-

risyys on 25,3 kertainen jään dielektri-
syyteen nähden. Koska anturit ovat yk-
silöllisiä sekä 0-kohdan eftä herkkyyden

suhteen (taulukko 1), on tehtävä O-tason

korjaus At=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 :

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

0,037.(t-^9 - 0,187) / k l1)

Seuranta-asema

Seuranta-asema1la tutkittiin, pystytä:in-

kö lumen tiheyden ajalliset muutokset

havaitsemaan dielektrisyysmittausten

perusteella ja havaitaanko lumen sula-

misen kriittinen hetki sekä maan tila lu-
men sulamiskaudella.

Seuranta-asema perustettiin KEIO:n
lumen vesiarvomittauslinjan välittö-
mäåin läheisyyteen hiekkamoreeni-kan-

kaalle. Asemalle asennettiin kolme pys-

tv- ja kolme vaaka-anturia p30, p60,

Kuva 1 . Seuranta-aseman pysty- (a) ja vaaka (b) CS61 5 anturien kiinnitys ja keskusyksikkö

sekä virtalähde (c).
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001 0.030

010. 0.015

011 0.018

004 0.022

005 0.040

009: 0.030

023 0.030

024 0.021

026 0,034

027 0,032
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1,19

'1.01
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asema 0,30m vaaka (v30)

asesla 0,45m vaaka (v45)

asema 0.75rn vaaka (v75)

asema 0,30m pysty (p30)

asema 0,60m pysty (p60)

asema 0,90m pysty (p90)

rikk00ntunut kannettava 0,30m (k30)

kannettava 0,60m (k60)

kannettava 0,90m (k90)

kannettava 0,30m 04:2000 alkaen (k30]
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p90 (kuva 1 a), r'30, t 15 ja v75 (kuva 1

b). Kullekin vaaka-antureille 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 virtakihde ftu-
va 1 c). Seuranta-aseman ohjelma suo-

ritti mittauksen kuuden tunnin välein
alkaen klo 03.00. Mittauksissa havain-

noitiin aika, antureiden primaariarvot
ja 1ämpötilat.

Seunnta-aseman tulolset
Anturien p90 ja v75 lämpötilakorjauk-
siin käytettiin 1ämpötila-anturia t75. A1-

kuperäinen lämpötila-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 m vaaka- 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.

lakoriausta ei hallittu ia v75 anturin llim-
pötilakorjaus oli epäluotettava.

Anturilla v75 havaitut lumen tihey-
det saavuttivat sulamista indikoivat 1u-

kemat 20.4., runsas viikko sen jälkeen,

kun ilman päivälämpötila oli noussut

pysywästi plussan puolelle (taulukko 2),

Tässä lumikerroksessa sulamisvaihe
kesti lähes kolme viikkoa, T.5. asti, jol-
loin anturin v75 paljastui iumen alta.

Lämpötila-anturin t45 lukemia käy-
tettiin korjaamaan anturien p60 ja v45

tuloksia. Pystvantureiden kiinnityssal-
ko sulatli lunta lahiympäristöstäåin ja an-

turi p60 reogoi hetkeilisesti kahteen lv-
hyeen lämpimän jaksoon, 20.3. ja 30.3.

Jälkimmäinen jakso sulatti lumen antu-
rin p60 välittömästä läheisyydestä, ja

mittaustulokset jäivät 1ähel1e ilmatu-
loksia. Lumen sulamisen vaikutuksesta

tiheysarvot kasvoivat korkeiksi 20.4. ja

ne pysyivät korkealle 10.5. asti, jolloin
anfuri 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 ylapuolelle 19.5. ja kak-

si päivää tämän jälkeen anturi v45 pal-
jastui lumesta.

Anturien p30 ja v30 lämpötilakor-
jaukseen käytettiin 1ämpötila-anturia
t30. Pysty- ja vaaka-anturien tulokset
pysyivät liihes 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 esiteftyjen lumikerrosten ve-

siarvot olivat korkeimmillaan 5.5. - 7.5.

välisenä aikana. Tä]Iöin kaikkien lumi-
kerrosten lämpötilat olivat vielä nollan
alapuolella. Tä11ä aikavälilla 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 Iumikerrokset olivat sula-
misherkkiä. Niiden vesiarvot olivat kor-

tilma>O" 10.04.

t75>0'28.04.

r45 >0" 19,05,

t30>0'21.05.

20.03. ja 30.03. lyhyet lämpimät jaksot

uuY.a7' 20.04,-07,05.

pysty60 20.04. - 10.05.

vaaka4s 30.04, - 21.05.

pysty30 04.05. - 20.05,

vaaka3o 05.05. - 22.05,

reagoi 20.03. ja 30.03. iämpöjaksoihin 'holvaantui'

'holvaar*ui'

Tiheys

90 100 1 10

Päivän numero

u.b
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keita ja lämpötilat lähellä

nollaa. T:imän jälkeen sula-

misnopeus ja siitä synty'vä

vesimäärä riippuvat täysin

seuraavien päivien lämpö-

tila-, auringonsäteily- ja

tuuliolosuhteista.

Maa-anturin m20 tulok-
set nousivat syksyiseen ar-

voonsa (t=7) 24.a. ftuva 3),

jolloin Iumen sulamista ei

vielä havaittu alemmissa

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 imeyfyä ko-

konaan maahan, vaan pääosa vedestä

meni pintavalumana yokiin ja altaisiin.

Sulamisveden vaikutuksesta dielektri-
syys nousi vain kaksi yksikköä, mikä
vastaa vain noin viiden tilavuuspro-
sentin vedenlisäystä (Hänninen, 1997).

$euranta-aseman
tulostcn yntecnuct0

Seurantajakson aikana aseman liihistöl-
1ä 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 perusteeila tiheys kas-

voi 0,05 kg/ dm', kun muutos aseman

laskennallisissa tiheysarvoissa oli noin
puolet siitä. Sulamiskauden aikana seu-

ranta-aseman laskennalliset lumen ti-
heydet olivat selvästi lumimittausten ar-

voja suuremmat. Tässä vaiheessa lu-
messa oii 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 lurnipeitteen suurin vesipitoisuus.

Tulosten perusteella riittää, että ilmas-

tollisesti yhtenevä11ä alueella seurataan

lumikerroksen 0 - 0,6 m tiheyden ja
maan vesipitoisuuden muutoksia nel-
jä11ä seuranta-asemalla : pohjoisrinne,
etelärime, metsäinen tdsdmaa ja avoin

tasamaa.

Pistcmäiset mittaul(sct

Pistemäisten mittausten tarkoituksena

oli selvittää, soveltuuko kehitetty Iait-

teisto lumen vesiarvon alueelliseen mää-

rittämiseen, mikä on laitteiston mit-
tausteho ja saadaanko mittauksesta 1i-

säarvoa lumen vesiarvon määrittämi-
sessä ja sulamisen ennustamisessa. Pis-

temäiset mittaukset tehtiin linja- ja ruu-
tumittauksina. Linjamittauksilla pyrit-
tiin selvittämään lumen tiheyden alu-

eeiliset vaihtelut eri aikoina sekä tiheäl-

1ä ruutumittauksilla (1m*1m) suppean

alueen lumen satunnaisten vaihtelujen
ja miftausmenetelmiin kohinan s u uruus.

Pistemäisen dielektrislysmittarin an-

turit kiinnitettiin muoviseen tankoon
(sondikeppi) pystyasentoon syr.yyksil-

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 em. tietojen lisäksi ajan, läm-

pötilan sekä antureiden primaaritulok-
sen.

Linjamittaukset tehtiin karu1ettava11a

laitteistolla KEJOn Vuotson neljiin kilo-
metrin tutkimuslinjalla 50 metrin piste-

välein. KEJO mittasi konventionaalisin

menetelmin lumen tiheyden 400 metrin
välein ja lumen paksuuden 50 metrin

välein. Mittauslomakkeen mukaan pis-

teet 1 - 46 olivat mäntyvaltaisessa, 56 -

65 kuusivaltaisessa ja 77 - 80 lehtipuu-

valtaisessa metsässä seka pisteet 47 - 55

ja 66 - 76 suolla. Linjan alku, pisteet 1 -

30, kulki sähkölinjan alla.

Ruutumittaukset tehtiin GTK:n Vuot-

son tukikohdan laheisyydessä 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
minaustcn tulolsGt

GTK:n Vuotson tukikohdan koealalla

tehdyissä mittauksissa lumen tulokset
olivat voimakkaasti keskittyneitä (tau-

lukko 3). Ensimmäisellä mittauskerral-

la jouduttiin kovien pakkasten johdos-

ta vaihtamaan mittaafia kahden turnin
välein. Uusi laite, monta miftaajaa 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 keskittimeitä ja sel-

västi virheellisten mittausten lukumää-

rä oli mitätön (taulukko 3).

Sulamiskauden mittauksessa, 18.5.

(taulukko 3), nakyi vedellä kyllästy-
neiden pisteiden vaikutus alimman an-

turin havaintojen mäåiriin laskuna ja hy-

väksyttyjen arvojen suurina primaari-

tuloksina. Myös toisen kerroksen mit-
tausarvot olivat voimakkaasti nousseet.

Tässä kerroksessa havaintoien luku-

gffi#ffi



määrän vählys johtui lumen paksuu-

den pienemisestä alle 0,6 metrin.

Tulosten perusteel la lumen ominai-

suudet eivät vaihtele suppea-alaisesti

eikä mittausmenetelmästä aiheudu

merkittävää

kohinaa. Enim-

millään seitse-

måin prosenttia

mittauksista

havaittiin virheellisiksi. Käytännössä

mittaajan on tiedettävä kunkin anturin

raja-arvot fit.,a-!aa;, ioiden våilissä mit-

taustuloksen on oltava.

Pakkaskauden linjamittausten pri-
maarituloksissa oli ajan funktiona hy-

vin loiva positlivinen trendi (taulukko

4, vrt. kuva 2). Kun rikkoontuneen ja

uuden k30 anturien ilmamittauksen ero

oli pieni, voidaan myös tämåin kerrok-

sen muutosta pitää luotettavana. Kuten

seuranta-asemalla myös linjamittauk-

sissa varsinaiset muutokset tapahtuivat

vasta sulamiskauden aikana. Selvästi

virheellisiä tuloksia oli eniten alimman

anturin k30 lukemissa, 0 - 6 %, mikii vas-

taa ruutumittausten tuloksia.

Paiiv:iltlmpotilojen nousu yli nollan ja

lumen sulamisen alkaminen ntikyi lin-
jamittaustuloksissa 14.4. lumen ano-

maalisen korkeina tiheyksinä alavilla

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

väiin viimeisessä liniarnittauksessa 16'5.

alin anturi oli lähes jatkuvasti vedellä

kyllästyneessä lumessa. Mittaustulok-

siin vaikutti ennen kaikkea vaPaan ve-

den määä, joten muumoskaavalla las-

ketut tiheydet eivät pidä paikkaansa.

*s $ulamiskaudenaiftalta
lumen sminaisuultsissa sn
$eluiä pailallisia eroia.

Anturin k60 tulokset soveltuvat par-

haiten ajalliseen ja paikalliseen vertai-

luun. Kerros 0,3-0,6 m oli edustavimrnin

lumessa ja ympiiristötekijöiden vaiku-

tus ko. kerrokseen oli pienin. Pakkas-

kauden (16.2)

ja lumen sula-

misen alkuti-
lanteen (13.4)

mittaustulok-

sissa on havaittava ero (kuva 5, tauluk-

ko4). MääritystavastariiPpumatta

sulamiskauden alussa 14.4. tehdyissä

mittauksissa ei lumen ominaisuuksissa

näytä olevan paikallisia eroja. Lumen

sulamiskaudella laskennalliset tiheydet

olivat selvästi suurempia kuin KEJOn

lumen vesiarvomittausten fulokset, mi-

kä johtuu lumen osittaisesta kyllasty-

misestä vedellä. Toisin kurn

pakkaskaudella oli sula-

miskaudella lumen vesiar-

voissa huomattavia Paikal-
lisia eroja.

Pistemäisten
mittaustGntGh0

Sähköiset pistemäiset lu-

menvesiarvomittaukset Pe-

rustuvat nopeaan mittaa-

miseen ja suureen näYte-

mäiirään. Tässä tutkimuk-

sessa käytetyllä laitteistolla lumen vesi-

arvon rnittaaminen tapahtuu viidessä

sekunnissa lumen paksuuden talletta-

misen j2ilkeen. Siirtyrniset huomioon ot-

taen lumen tiheyden liniamittauksissa

esitetyllä laitteistolla teho on 3 - 4 ker-

tainen konventionaaliseen mittauste-

hoon verrathrna. Hajapistemittauksissa

ei voida osoittaa saavutettavaa hyötya,

sillä niissä pääosa työajasta kuluu siir-

tymisiin,

YNrcGNUGTO

Tutkimuksessa kaytetyt anturit sovel-

tuvat lumen vesiarvomäärityksiin tu-

kemaan ja täydentämään konventio-
naalisia lumen mittauksia. Seuranta-ase-

milla havaitaan, milloin lumen vesiar-

Kuva 3. Liimpötila 0,3 m maan pinnan yläpuolella ja dielektrisyys 0,2 m maan pinnan

alapuolella keväällä 2000.
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Tiheys 0.3-0.6 m

ilo 50

Pistenumero
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Kuva 5. Linjamittausten tiheysvaihtelut ajan ja paikan funKiona. CS615 mittauksista on

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

ilmamittauksen ja pienempi kuin jäämittauksen arvo'

Kuva 4. Kannettava mittalaitteisto.

Sondikeppi antureineen mittaajan

vasemmassa ja KD10 näPPämistö

oikeassa kädessä. Keskuyksikkö

virtalähteineen riippuu mittaajan olalla.

(Kuva P. Hänninen)

vo on suurimillaan ia lumikerrokset val-

miita sulamaan. Tutkimuslinjoilla ha-

vaitaan alueelliset vaihtelut lumen su-

lamiskauden alettua. Linjamittauksissa

on varottava anomaalisia tuloksia, jot-

ka aiheutuvat pakkaantumisesta ia su-

lamisveden kerääntymisestä lumen

pohjakerrokseen.

Käytettyjen antureiden lämpötila-

riippuvuus, herkkyys ja 0-taso on huo-

mioitava mittausjåirjestelyissä ja tulos-

käsittelyssä. Lumirnittauksia 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 ylittåiminen edellyttää

mittauksen toistoa.

Pakkaskauden aikana lumen ominai-

suudet muuttuivat vain vähän ia pai-

kalliset erot olivat pieniä. Niiden luo-

tettava mallintaminen vaatii lisätutki-
muksia. Sen siiaan sulamiskaudella pai-

kalliset muutokset olivat merkittäviä fa
tulokset erosivat selvästi pakkaskauden

tuloksista.

Tulosten perusteella lumi on pakkas-

kauden aikana ilmastollisesti saman-

kaltaisella alueella homogeenista ja sen

sisåilt2imä veden määrä riippuu liihinnåi

lumen paksuudesta. Sen sijaan sula-

miskauden aikana lumen ominaisuuk-

sissa on selviä paikallisia eroja. Seu-

ranta-asemilla voidaan havaita hetki, jol-

loin lurni on'valmis sulamaan' ia sen ve-

siarvo suurimrnillaan. Tämä ajankohta

vaihtelee pohjois- ja etelärinteillä sekä

tasamaalla.

Ilmastollisesti samankaltaiselle alu-

eelle kannattaa perustaa kolme tai nel-

jä seuranta-asemaa: pohjoisrinne, etelä-

rinne, tasamaa (avoin/metsziinen). Seu-

ranta-asemissa on oltava vtihintäin kol-

me anturia ja niille lämpötila-anturit :

pystyja vaaka 30 sekä pysty 60. Lisäksi

tarvitaan yksi maa-anturi syrlydelle 0,2

- 0,3 m. Seuranta-aseman mittaustaa-

iuudeksi riittää vksi tai kaksi mittausta

vuorokaudessa ja sen mittausjaksoksi

maalis-toukokuu.

Harvapistemittauksissa esitelyllä me-

netelmåillä ei saavuteta kustannussääs-

töä, mutta linlatutkimuksissa päivittåii-

nen mittausteho kasvaa merkittävästi.

Pistem2iisissä mittauksissa tawitaan an-

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

m. Linjamittauksia karurattaa tehdä pak-

kaskauden lopulla ja seuranta-asemien

osoitettua lumen sulamisen alkaneen.
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Yli 40 vuotta vesialan uranuurtaja-

na toiminut Vesitalous -lehti iatkaa ke-

hi ty ksen kiirjessä perustama I la lntemet

-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 Intemetis-

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-

uIslllil lllnil0ssn

poa tehokkaan hakukoneen vuoksi.

Tuotteiden ja palveluiden kategorisoin-

nissa on kaytetty apuna LVI-puolella

yleisesti käytössä olevaa LVl-numeroja-

koa. Jakoa on täydennetty ia osin myös

supistettu vastaamaan vesialan vaati-

muksia. Normaalihaussa valitaan ensin

Pääluokka 14 eri vaihtoehdosia (esim.

Eristeet, Lämmittimet, Konsultointi

ym.). Paaluokan valinnan jälkeen vali-

taan tarkempi tuote tai palvelu Tuo-

te/palveluryhmästä (esim. Kayttöve-

denlämrnittimet, Radiaattorit, Sisustus-

patterit 1'rn.). 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-

veluryhmzillä ja jatkossa todenniiköisesti

suoraan myös LVI -numerolla.

Verkkolehti on Vesitalous -lehden laa-

jennettu versio, jossa on käytetty hy-

väksi Internetin tarioamia ominaisuuk-

sia mm. hypertekstiä ja lähdelinkityk-

siä. Osa taulukoista on skaalautuvassa

muodossa. Verkkolehti tarjoaa jatkossa

myös keskustelupaikan tieteelliseen

väittelnm lehdessä olleiden artikkelien

pohjalta. Lehtiarkisto on myös sähköi-

sessä muodossa ia hakukoneella va-

rustettuna.

Vesitalous sivuston suunnittelusta ia

toteutuksesta on vastannut Viestintä-

toirnisto MediaConsultit MCL

Jyrki Lehto

å"e*ga s=lk*=sa€*€ååca s€åak*åe*= kåäEFFåFeåäkå *åå *3Få€å3=eatse

Effi€tr



w Minna Hanski

kehitysinsinööri, dibl.ins.

Suomen ympäristökeskus,

vesivarayksikkö

E-mail: minna.hanski@ryh.f i
Kirjoittaja työskentelee vesistöjen

käyttöön ja hoitooru erityisesti luon-

nonmukaiseen vesirakentamiseen

liitfiissä tehtävissä.

# Jaakko Sierla

yli-insinööri.

Maa- ja metsätalousministeriö,

maaseutu- ja luonnonvaraosasto.

E-mail: jaakko.sierla@mmm'fi

Kirjoittajan päätehtäväalueena on

vesivarainvestointien rahoitus ja

ohjaus. Håin vastaa myös ICIDn toi-

minnan iäriestämisestä Suomessa.

Ihminen on parantanut elinolosuh-

teitaan käyttämällä vettä eri tavoin hy-

väkseen ja suojaamalla itseään sen hai-

tallisilta vaikutuksilta jo tuhansien vuo-

sien ajan: ensimmäiset kastelujärjestel-

mät rakennettiin Mesopotamiassa noin

6000 vuotta sitten. Pitkästä kokemuk-

sesta sekä tietotaidon ja tekniikan ke-

hityksestä huolimatta tiimiin hetken on-

gelmat ovat valtavia. Maailmanlaajui-

sesti suurimpia ongelmia ovat veden

puute, tehoton veden käyttö, pohjave-

denpinnan nousu (vettyminen) ja maan

suolaantuminen, järjestelmien puut-

teellinen toiminta ja ylläpito sekä lan-

noitteiden ja torjunta-aineiden käytöstä

johfuva veden saastuminen.

Maaliskuussa 2000 Haagissa pidetys-

sä toisessa World Water Forumissa esi-

tettiin maailmanlaaiuinen, pitkäntäh-

täimen visio vedestä, elämästä ja ym-

päristöstä 2000luvulla (Long Term Vi-

sion onWater, Li-fe and the Environment

in the 21st Centurv). Visio ulottui seu-

MRIIIKUIUITUI(SHI,
r([$TIlU]l f[

TU1UASU|lITlUlI
kansaånväliset ia

ks,nsalliset näkymät

Suomi liittyi Kansainvälisen kuivatus- ja kastelu'
komission (International Comission on Irrigation
and Drainage, ICIDI jäseneksi Kapkaupungissa 1o-

kakuussa 2OOO. ICID:n jäsen1ryden myötä saadaan

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 penrstuu kansainvälisen kat-
sauksen osalta Schultzin esitelmään



raaville 25 vuodelle ia siihen kuului kol-

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

Nafure' ja 'Water for Food and Rural De-

velopment', joista viimeisen valmiste-

lussa ICID:llä on oliut merkittävä rooli.

Tulevaisuuden haasteena on erityisesti

riittäviin ravinnon saanti maapallon kas-

vavalle väestölle. Myös elintason ja ym-

päristöolosuh-

teiden paranta-

minen erityi-
sesti maaseu-

dulla sekä maa-

ja vesivarojen
kehitys ja kestävä käyttö kuuluvat seu-

raavien vuosikymmenten haasteisiin.

Tulevaisuuden suuntau ksina visiossa

nähtiin integroitunut vesivarojen käyt-

tö, kuivatus- ia kastelujärjestelmien ke-

hittäminery vesienkäytön suunnittelu,
jossa otetaan huomioon mm. koko va-

luma-alue, kestävä kehitys ja toimenpi-

teiden hyväksyttävät ympäristövaiku-

tukset.

Kaupungisfuminen on voimakasta eri

ouolilla maailmaa. Maataioudesta saa-

#* "0maualai$uuttf, luoan
tr0tflnnon $rhtGGn ci nähdä
cnää lrouintärlgänä."

tavat tulot ovat vähentyneet, jolloin pa-

rempaa elintasoa liihdetäåin helposti ha-

kemaan kaupungeista. Seurauksena on

ollut maanviljelyn oleellinen vähene-

minen. Omavaraisuutta ruoan tuotan-

non suhteen ei nähdä enää kovin tär-

keåinä. Kehityssuunta on huolestuttava

etenkin kun väestö jatkuvasti lisään[y.
Ruuan tuotan-
non pitäisi o11a

kannattavaa

myös tulevai-
suudessa, mikä

voidaan ai-

kaansaada suurentamalla tilakokoja, pa-

rantamalla satoja tai siirtymäIlä osa-ai-

kaiseen viljellyn.
Euroopan maatalous pemstuu hy'vien

ilmastollisten olosuhteiden vuoksi pal-

jolti luontaiseen sadantaan. Kastelujär-

jestelmia kaytetätin lisåinä erityisesti Ete-

la-, Keski- ja Ita-Euroopassa, kun taas

hyvin toimiva kuivatus on välttämätön

erityisesti Luoteis-Euroopassa, jossa osa

maästa sijaiisee merenpinnan alapuo-

lella. Eurooppa on tällä hetkellä vielä vi1-

jan nettoviejä, mutta viennin osuus vä-

henee koko ajan. Ympäristönäkökohtien

merkityksen 1isääntyessä 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 torjuttava ensisijai-

sesti niiden liihteellä' ja 'pilaaja maksaa'

ovat aiheuttaneet siirtymisen integ-

roituun vesivarojen kayton suunnitte-

luun, jossa otetaan huomioon yhteis-

kunnan ja luonnon vaatimukset. Maan-

vi11elijät ovat itse vastuussa lannoittei-

den ja torjunta-aineiden käytöstäiin. Tul-

vasuojelu on Euroopassa tärkeää, kos-

ka jokia ympäröivät alavat alueet ovat

tiheästi asuttuja. Menetelmät, joilla vet-

tä pidätetään valuma-alueella vaativat

suunnittelijoiden, viranomaisten ja etu-

ryhmien laaja-ala ista yhteistyötä.

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

Koestustulppa työn-
netään viemäriputkeen
aivan tarkastusaukon
alapuolelle ja täytetään
ilmalla. Viemäriputkin
täytetään vedellä tai
paineilmalla ja paineis-
tetaan. Mikäli paineen-
laskua eitapahdu (DlN
EN 1610), putki on
vesitiivis

Fuh. {O9l öS 77 t, tqkd t09) 6s3 773å!
rluntd,arl$dtriO$llh,0, u|*"1$$*.li

Koko
Kaksi tulppaa 100-200 mm viemäriputkille.

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

Kysy lisätietoja ja tarjoukset Liittimestä



illaanfiuiuatu$, lastelu ia
tuluasuoielu $uomessa

Suomen peltojen peruskuivatus on koh-

tuullisen hyvässä kunnossa ja keskei-

simmät alavat viljelyalueet on suojattu

tulvilta. Tilanne on kuitenkin sikåili 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

vesitalousaialta. Merkittävä osa toteu-

tetuista kuivatus- ja tulvasuojeluraken-

teista vaatii kuitenkin ylläpitoa ja pe-

ruskunnostusta maatalouden rakenne-

muutoksesta huolimatta ja myös kaste-

Iun merkitys on kasvamassa.

Itse kuivatustekniikassa ei ole kovin
paljoa kehitettävää iukuun ottamatta
säätösalaojitus-

ta ja siihen liit-
tyvää kastelu-
näkökulmaa.

Kuivatus ei

kuitenkaan ole

pelkkaa tekniikkaa, si11ä kuivatusrat-
kaisuilla ja niiden kehittämisellä on huo-

mattava merkitys valuma-aluetason
ympäristökysymyksissä ja hajakuormi-

tuksen vfientämisessä. Kuivatuksiin ja

F TUlUant0riunnantoimin-
Esuunnitelmflt cuat myös
oleellisesti narantancct tul-
uantofiuntaualmiutta.

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 ymparls-

tökeskuksessa.

Ojitustoimitus-

ohje on uudis-
tettavana ja val-

mistunee kulu-
vana vuonna.

Parhaillaan on tekeillä myös valta-
kunnallinen kasteluselvitys, jossa tar-
kastellaan yksityiskohtaisemmin Varsi-

nais-Suomen aluetta. Kastelualat ia kas-

telulaitteiden mäiirät ovat lisä:inqrmä.in

päin erikoiskasvien myötä. Tä11ä saral-

1a 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-

kennustvöt onkin saatu päätökseen.

Vuonna 2000 valmistui suurtulvaselvi-
tys, jossa selvitettiin riskikohteet ja niil-
Iä 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 käyftöön otetut
suurten vesistöjen tulvantorjunnan toi-
mintasuu-nnitelma! jotka perusfuvat eri-

tyisesti nykyaikaisten vesistö- ja tulva-
ennustemallien hyödyntämiseen, ovat

myös oleellisesti parantaneet tulvantor-
juntavalmiutta.

lhnsainuälinen lnstelu-
ia luiuatuslomissio lGllf

Kansainvälinen kastelu- ja kuivatusko-
missio on asiantuntijajärjestö, jonka ta-

voitteena on edistää maankuivafuksery

tulvasuojelun ja kastelun tieteellistä ja

teknistä kehitystä taloudellisesti, ekolo-

gisesti ja yhteiskunnallisesti kestäväIlä

tavalla. Erityisesti eurooppalaisella ta-

solla iäriestön toiminnassa korostuu kas-

VEDESTA.

Laatutyötä alusta loppuun.

Vankka kokemus uesihuollosta ja
alan uiimeisin tekniikha takaauat

onnistuneen tulo ksen. Palue lemme

suunn i tte lus ta to teutu k s e en j d
h uo bo on s aak ha ho bo naisuahai-

sesti.

Vesihuo llon säh hötebniset

ratbaisut:
. Sfikoistys, insrumentointi

automatisointi
. Valvomoratkaisut
. Paineenkorotusasemar
. Jätevesipumppaamot
. Ohjauskeskukset
. Puhdasvesipumput
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5620200, fax (08) 5620220
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telu- ja kuivatusasioita laajempi koko-

naisvaltainen lähestymistaPa vesivara-

kysymyksiin. Komissio toteuttaa tehtä-

vätinsä mm. konferenssien ja koulutus-

tilaisuuksien, iulkaisutoiminnan ja kan-

sainväliseen järjestötoimintaan osallis-

tumisen avulla. Huomattava osa käy-

tiinnön työstä tapahtuu työryhmissä, 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 jäsenmaita on noin 70

ja noin 95 % maailman vesitalous- ja tul-

vasuojelujärjestelmistä on jäsenmaissa.

Euroopan maista suurin osa kuuluu jåir-

jestöön, joskin Pohjoismaista Suomi täl-

la hetkella ainoana. ICID:n pääkonttori

sijaitsee New Delhissä, Intiassa'

ICID:lla on viisi alueellista työryh-

mää, joista yksi koostuu Euroopan jä-

senvaltioiden edustajista. Euroopan jä-

senmailla on yleisesti ottaen hyvin or-

ganisoidut karsalliset komiteat, ja ne toi-

mivat aktiivisesti. Euroopan 19. alueel-

linen konferenssi iärjestetäiin Bmossa ja

Prahassa 4-8.6.2001..

Suomen lmnsallincn
iäilestäYtYminGn

ICID:n järjestörakenteen mukaisesti jä-

senvaltiot jarjestäytyvät myös kansalli-

sella tasolla. Suomessa asiaa valmiste-

lee maa- ja metsätalousministeriön, ym-

päistöhallinnorL korkeakoulujen ja yri-

tysten edustajista muodostettu valmis-

teluryhmä, joka valmistelee kansallisen

yhdistyksen perustamiseen liit$wiä käy-

tåinnön jåirjestelyjä, talousawiota ja säiin-

töjä. Yhdistykseen pyritään saamaan

mahdollisimman hywä edustus sekä ve-

si- että maataloussektorilta. Kansallisen

yhdistyksen perustava kokous pidetäiin

maanantai.fia 9.4.2001 klo 17.00 Suomen

ympäristökeskuksessa. Asiasta kiin-
nostuneet ovat tervetulleita osallistu-

maan yhdistyksen perustamisen val-

misteluun.

Lisätietoia:

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

World Waier Vision -kotisivu:
http : / / ww.worldwatervi sion.org
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Schultz, B. 2000. Water, land and food security.

Food production in light of sustainable rural deve-

lopment, Helsinki 22.12.2000. 1 0s.
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Pilaantuneiden maa-alueiden tutkimus- ja kunnos-
tusprojektissa on mukana 13 pilaantuneen maa-du-
een kohdeselvitystä, joissa on käytetty geofysikaa-
lisia mittausmenetelmiä maaperä- ja pohjavesisel-
vitysten ohella. Ttrtkimuskohteissa on käytetty säh-

kömagneettisia EM-31- ja WF-R- menetelmiä sekä
sähköistä maavastusluotausta. Menetelmiä on so-

vellettu pääasiassa vanhoilla kaatopaikoilla ja saha-
alueilla

P Päivi Rajala

fil.maist., tekn.lis.

Låinsi-suomen ympiiristökeskus

E-mail: paivi.rajala@vyh.fi

Kirjoittaja on toirninut hydrologisen

kartoituksen ja tutkimuksen parissa.

Nykyisin h:in toimii geologina vas-

tuualueenaan pilaantuneiden maa-

alueiden tutkimus ia kumostus.

Tutkimuks€fl päätavoitteina oli sel-

vittää seuraavia seikkoja: miten säh-

köiset ja s,iihkömagneettiset menetelmät

soveltuvat pilaantuneiden maa-aluei-

den selvityksiiru minka tyyppisiä lika-

aineita voidaan mainituilla menetelmil-

la paikantaa, miten likaavan kohteen

geologia ja tyyppi (saha-alue, kaato-

paikka) vaikuttavat menetelmien toi-
mivuuteen lika-aineiden kulkeutumis-
ja paikantamistutki m uksissa.

Aineistoia menetelmät

Aineistona tutkimuksessa oli 11 kaato-

paikkaa, joista valittiin kaksi esimerk-

kikohdetta lähempään tarkasteluun.

Kaatopaikka-alueiden lisiiksi mukaan

otettiin kaksi saha-aluett4 joilla oli käy-

tetty KY-S- nimistä sinistymisenestoai-

netta. Kaatopaikoista kuusi kohdetta si-

jaitsee moreeni- ja viisi kohdetta harju-

alueilla, iotka on kartoitettu pohjavesi-

alueiksi. Saha-alueet sijaitsevat moree-

nimaalla. Osa kohteista on kunnostet-

tu {kuva 1).

Ennen tutkimussuunnittelua kohteis-

ta hankittiin perus-, maa- ja kallioperä-

kartat, ilmakuvat sekä mahdolliset kaa-

vakartat. Näiden ja maastokä1'ntien pe-

rusteella suunniteltiin geofysikaaliset

mittauslinjat.

Geofysikaalisina menetelminä olivat

sähkömagneettiset VLF-R- ja EM-31-

mittaus sekä såihköinen maavastusluo-

taus. VLF-R- laite mittaa maa- ja kalLio-

periin ominaisvastusta ja vaihekulmaa,

joka antaa tietoa johtavan kerroksen si-

jainnista sJnlyssuunnassa. EM-31- lait-

teella mitataan maaperiin johtavuutta,

loka on ominaisvastukselle käzinteinen

ominaisuus. Molemmat laitteet mittaa-

vat sekä reaali- että imaginaarikompo-

nenttia. Reaalikomponentti mittaa lä-

hinnä antropogeenisistä liihteistä peräi-

sin olevaa johdetta kuten metalliromua.

lmaginäiirikomponentti mittaa luonnon

johdeita kuten esim. malmi- tai pohja-

vesiesiintymää. Maavastusluotauksella

mitataan maankamaran ominaisvastus-

ta. Kyseisessä tutkimuksessa mitattiin

myös maa- ja kallioperåin polarisaatioil-



miöitä (indusoitu polarisaatio (IP)-mit-

taus). Geofysikaalisista menetelmistä

kerrotaan lähemmin esim. Peltoniemen

(1988) fulkaisussa.
Sähköisten ja sähkömagneettisten

mittausten avulla pyrittiin paikanta-
maan kaatopaikkojen suotoveden mu-

kana kulkeutuvia raskasmetalleja ja ra-

vinteita sekä saha-alueiden raskasme-

talleja, joita on jäiinteinä puutavaran me-

tallikyllästyksestä. Lisäksi haluttiin sel-

vittää kloori{enolien 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 viiripinta-

karttoina (kuva 2), käyrinä ja kerros-
mallisovituksina. Joistakin tutkimus-

kohteista tarkasteltiin myös aerogeo$-

sikaalisia karttoja, jotka tehdään mata-

lalentomittauksista.

Sahkc;isten ja såihkömagneettisten 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
(SIISS a, b ja c). Tärkastelun kohteena oli-
vat keskiluvut, maksimi, minimi ja kor-
relaatiot. Jakaumien normaalisuuden

tarkasteluun kiiytettiin One-Sample Kol-

mogorov-Smirnov- testiä. Muina ana-

lyysimenetelminä olivat ei-paramekiset

Mann-Whinrey- keskiarvotesti ja Spear-

manin j ärjestyskorrelaatioanallysi.

Esimerkkikohteiden, joihin kuului
kaksi sahaaja kaksi kaatopaikkaa, avul-

la tehtiin tarkempi kohdekohtainen tar-

kastelu esim. eri mittausmenetelmien
toimivuudesta näiden kohteiden lika-
aineitten ja geologian suhteen.

Iutlimustul0l$et ia tullinta

lhalomilfi auesinärneet
ia ueltailunäyneet

Kaatopaikkojen suotovesi- ja vertailu-
vesinäyteanalyysej a tarkasteltiin suh-

teessa toisiinsa låihinnä 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 lätteistä ja akuista.

Kaatopaikkavesi on yleensä lievästi
hapanta, mikä edesauttaa metallien liu-
kenemista veteen korroosion seurauk-

sena. Happamuutta lisäävät tutkimus-
alueella rannikon sulfidisavet (Raiala

1995).

Sameus, väriluku, CODmn, BOD' ja

ravinnepitoisuudet osoittavat suotove-

den sekoittumista pohjaveteen. Myös
adsorboituneet orgaaniset halogeenit
(AOX), joista suotovedessä yleisin or-
gaaniset klooriyhdisteet (Kyiä-Setälä &
Assmuth 1996) indikoivat suotovettä.

Suotoveteen liuenneet kloridit, metallit
ja ravinteet sekä orgaaniset aineetja suo-

toveden hapettomuus vaikuttavat yo.
ominaisuuksiin.

Kuva 1. Tutkimuskohteiden sijainti Länsi-

Suomen ympäristökeskuksen toiminta-

alueella.



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

Kahden riippumattoman otoksen kes-

kiarvotestillä selvityskaatopaikkojen

suotovesien ja vertailuaineiston ve-

sianalyyseja tarkasteitaessa ainoastaan

kokonaistypen ja ammoniumtypen 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 &
aL1987). Christensenin (2000) mukaan

ammoniumtyppi näkyy kaatopaikan

suotovedessä vielä vuosikymmeniä
muiden pilaantuneisuutta osoittavien

aineiden laimenemisen jälkeen ja on si-

ten kriittinen suotoveden komponentti.

tloreenF ia hieHm-alueet

Hiekka-alueilla vesi on vedenlaadun pa-

rametrien mediaanien mukaan parem-

pilaatuista, kun verrataan eri jäteainei-

ta indikoivien metallien pitoisuuksia.

Arseenin, koboltin, 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 fysikaa-liskemiallisissa 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 liimpötila vii-
lenee hiekka-alueilla moreenialueita no-

peammin harjuissa sijaitsevien suurten

akviferien takia (Raiala 1995).

Alkaliteetti ja pH ovat hiekka-alueil-

la moreenialueita pienempiä. Tämä liit-

fi hiekka-alueiden piihapporikkaisiin

kivilajeihin (graniitti ja granodioriitti),
joiden natrium- ja kalsiumpitoisuus on

yleensä pieni (Lahermo 1969).

Keskiarvotestinä käytetty Mann-

lAhitney-testi osoitti moreeni- ja hiek-
ka-alueiden kaatopaikkojen ytnpiiristön

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-

iala 1995).

l(orelaatioanalW$i
Korrelaatioanalyysiin pyt'ittiin 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 keskenä2in erittäin

merkitsevästi, mikä johtunee niiden sa-

manfippisestä suhtautumisesta hap-

pamuusolosuhteisiin. Ainoastaan man-

gaani korreloi negatiivisesti arseeniry

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. YI-

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 ia natriumin kanssa. Toisin sa-

noen näiden alkuaineiden läsnäolo liit-
tly tässä hapettomuuteen. Såihkönjoh-

tokyky, joka kuvaa veteen liuermeiden

suolojen mäarää, korreloi erittäin mer-

kitsevästi arseenin, kadmiumin, raudan,

magnesiumin, kalsiumin, natriumin, ka-

liumin, alkaliteetin, väriluvury COD:n,

kokonaistypen ja ammoniumin kanssa

sekä merkitsevästi sameuden ja liimpö-

tilan kanssa. Hapen kanssa johtokyvyn

korrelaatio on negatiivinen. Johtokyky
onkin hyvä yleiskuvaaja kaatopaikka-

vesien laadulle, mutta myös maa-alka-

lien läsnäololle (vrt. Kalliokoski & al.

L987). Kaatopaikoilla ja niiden ympä-

ristössä vesi on yleensä ympäristöään

l2impimämpää todenniiköisesti monien

siinä tapahtuvien kemiallisten ja mik-
robiologisten prosessien takia.

Happamuuden korrelaatio on erittåiin

merkitsevästi negatiivinen kuparin, lyi-
jyn ja sinkin kanssa. Toisin sanoen, mi-

ä happamampaa vesi on, sitii enemmåin

siinä on niiitii metalleja. Happamuus saa

metallit liukenemaan veteen (Kallio-
koski & aI.1987).

Våiriluku kuvastaa lika-aineiden sekä

maa-alkalien läsnäoloa korreloimalla
positiivisesti johtokyvlm, sameuderL al-

kaliteetin ja natriumin kanssa sekä ne-

gatiivisesti hapen kanssa. COD, joka ku-

vastaa låihinnä epäorgaanisen aineksen

mäairää vedessä, korreloi kalsiumin, ka-

liumin, magnesiumin, raudan ja man-

gaanin kanssa. Näyttää silta, etta 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,

alkaliteetin ia COD:n kanssa. Vedessä on

tälIöin sekä humusta että epäorgaanis-

ta ainesta (esirn. Airaksinen 1978).

Typpi esiintyy ammoniummuotoon

pelkistyneenä metallien ja maa-alkalien

kanssa. Se korreloi positiivisesti myös

våiriluvun, COD:ru BOD:n ia kokonais-

typen kanssa kuvasten näin kaatopaik-

kaveden laatua. Fosforia esiintly kaliu-

min, mangaanir, magnesiumin/ vara-

diinin ja sinkin kanssa. Näin ollen typ-

pi näyttåiisi olevan fosforia parempi kaa-

topaikkaveden laadun indikoija (vrt.

Kalliokoski & al. 1987 ia Christensen

2000).

EsimeilfiiI0mect
Kaatopaikoilla suoritettiin VLF-R- ja

EM-31- mittauksia. Menetelmät antoi-

vat tietoa alueiden maa- ja kallioperäs-

tä sekä pohjavesiolosuhteista. Geologi-

sen tiedon lisäksi saatiin tietoa lika-ai-

neiden liikkeestä maaperässä (kuvat 2

ia 3).

Saha-alueilla tehtiin EM-31- miftaus-

ta ia maavastus- sekä IP- mittausta. Poh-

javesipinta oli molemmilla tutkituilla sa-

ha-alueilla syvällä. Kloori{enolien mää-

ritys oli vaikeaa geofysikaalisten mene-

telrnien avulla, ilmeisesti koska kloori-

fenolit eivät olleet pohjaveden pinnan

alapuolella eivätkä siten ionimuodossa.

Saha-alueilla geofysikaalisilla menetel-

millä saatiin tietoa pääasiassa tutki-
musalueen geolo giasta.

Geofysikaaliset mittaustulokset yh-

distettiin kairaustietoon ja vesiana-

lyysituloksiin, jonka jiilkeen tehtiin koh-

dekohtainen tulostulkinta ja arvioitiin
alueen ympiiristöriskit ja kulnostustar-

Tulosten tailastelu
Siihkömagneettiset menetelmät, joista

tutkimuksessa käytettiin vLF-R - ja EM

-31 -menetelmiä laaioilla alueilla, sovel-

tuvat hyvin pohjaveden mukana kul-
keutuvien lika-aineiden reittien seuraa-

miseen ja lika-aineiden levirureisllrden

mätirittelyyn. Kaatopaikoilla menetel-

mät toimivat hyvin, koska kaatopai-

koilta suotautuu veteen hy'vin johtavia

metalleja ja suoloja. Sähkömagneettis-

ten menetelmien avulla voidaan rajata

pilaantuneita maa-alueita ja siten ohja-

ta tietp tyyppisten alueiden tutkimus-

ta ja kunnostusta.

Dioksiineja ja kloori{enoleja ei elektro-

magneettisilla menetelmillä selkeästi ha-

vaitfu kahdella tutkimuksessa mukana

olleella esirnerkkisaha-alueella. Sen si-

jaan geologisten olosuhteiden mä?iritte-

lpm menetelmät sovelfuvat sekä saha-

alueilla että kaatopaikoilla. Toisella esi-

merkkisaha-alueella käytettiin maavas-

tusluotausta, jonka avulla saatiin tietoa

entisen kyllastysaltaan sijainnista lä-

Kuva 3. Esimerkki VLF-R -tulosteesta.
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hinnä 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

silloiry kun lika-aineet ovat veden kyl-

lästämässä kerroksessa ja täten ioni-

muodossa. Kallioperän piirteet näk1wät

mittaustuloksissa. Muutkin kuin mitat-

tavat antropogeeniset lfiteet (esim. kaa-

pelit, sähkolinjat) vaikuttavat geofysi-

kaalisten mittausten tuloksiin ja tulos-

tulkintaan.

on EM-31 -me-

neteimää suu-
rempi, joten
menetelmiä

voidaan sovel-

taa eri[yppisil-
1a alueilla ja eri

leinä lmabnaiXoilla.

taan enemmän. Myös näytteenottosy-

vyyttä voidaan suunnata sähkömag-

neettisten mittausten perusteella, koska

fulostulkinta 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-kontarninoituneilta vertai-

lualueilta otetuissa näytteissä typpi
näyttää keskiarvotestin mukaan olevan

tutkimuksessa analysoiduista kemialli-

sista ja fysikaalisista pohjaveden para-

metreista tilastollisesti merkittävin kaa-
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VLF-R -meneteimän mittaussyvyys topaikansuotovedenvaikutuksenindi-

*F Turtimxlscs$a mulana f:ffffH"
0llGistaltohteisl3liln-ainei- .iå.,,turokset
ilgn AihCU*Amat iOhla- kertovat kui-

uuusanomaliat nälwät sel- tenkin koko

lika-aineiden kohdalla. VLF-R -mene-

teimallä voidaan mitata esim. metalle-

ja silloinkin, kun pohjaveden pinta on

s)'vä11ä. EM-31 -menetelmää voidaan so-

veltaa maan pintaan kiinnittyvien lika-

aineiden, kuten dioksiinit ja kloorifenolit

saha-alueilla, mittauksiin. EM-31 -me-

netelmän tulkinta on VLF-R -menetel-

män tulkintaa yksiselitteisempi mm.

juuri sen pienemmän mittaussyr,lyden

takia. Mittauslinjat tulisi molemmissa

menetelmissä suunnitella l2ihteväksi ole-

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-

mittausalueen

kontaminaa-

tiosta erittelemättä kontaminaation ai-

heuttajia toisistaan. Tä11öin typen eri ha-

petusasteella olevat ionit näkyvät osa-

na kokonais-mittaustulosta.

Moreeni- ja harjualueiden vedenlaa-

tua vertaillessa havaittiin harjuakvife-

rien vedenlaadun kestävän moreeniak-

viJereita paremmin kaatopaikan suoto-

veden vaikutusta. Ilmeisesti 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 kai-

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 pohj aveteen.
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Marraskuussa 2OOO piti Maailman ilmatieteen jär-
jestön WMOn hydrologikomissio konferenssinsa Abu-
jassa, Nigeriassa. Tämä neljän rnroden välein pidet-
tävä kokous oli laatuaan yhdestoista ja järjestet-
tiin nyt ensimmäistä kertaa Euroopan ulkopuolella.
Kokoukseen otti osaa 7O edustajaa42 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.

F Pertti Seuna

tutkimuspäällikkö

Suomen ympäristökeskus

E-mail: pertti. seuna@vyh.f i
Kirjoittaja on Maailman ilmatieteen
järjestön (\Å/MO) ja useiden muiden
kansainvälisten hydrologian alan
järjestöjen Suomen edustaja ja hyd-
rologian neuvonantaja. Hän on
myös Helsingin yliopiston suohyd-
rologian dosentti.

Kokoukseil teemoista oli ensim-
mäisenä esillä komission uuden presi-

dentin ja varapresidentin valinta. En-

nakkoon oli tiedossa Tansanian esitys

Datius Rutashobyan valitsemiseksi pre-

sidentiksi ja Australian ehdokkaan
Bruce Stewartin ehdokkuus varapresi-

dentiksi. Heidät molemmat valittiin teh-

täviinsä seuraavaksi nelivuotiskaudek-

si yksimielisesti. Afrikan painoarvo uu-

della kaudella tullee komissiossa jonkin

verran kasvamaan ja ehka komission

toiminnan painotuksetkin jossain mää-

rin muuttumaan. Globaalista näkökul-
masta tämä saattaa olla hyväkin, ja jo-

ka tapauksessa Rutashobya edustaa

varsin sovittelevaa ja maltillista aftik-
kalaista näkökulmaa tähänastisen toi-
minnan perusteella arvioituna. Vfiäisiä
eivät ole myöskään Afrikan vesiongel-

mat.

Muista käsitellyistä asioista voidaan

mainita teemoittaiset asiantultijatehtä-
vät seuraavaksi kaudeksi. Tässä vhtev-



clessä nimitettiin asiantuntijat Advison'

rr orking groupiin. Working group on

lvater resources-rvhmään ja l\brking
group 6n hr drological forecasting aud

precl ic tio n-rvhmää n. Pohj o is mai cl en

edu.tajia ei ole juuri ollut näissä asian-

tuntijatehtävissä aiemmin, eikä heitä o1-

lut ehdolla tälläkäain kertaa, lähirurä teh-

tär'ien vaatiman suuren t\'ömäärän
vuoksi. Ne ovat kuitenkin sangen rrä-

k\-\'iä tehtä\'lä ja suurempi osallisturni-

nen olisi toir.ottavaa esir-nerkiksi poh-

j oismaiseen yhteistvohon/ tvörvhmään

tukeutuvana toimintana.

Hvdrologiset emusteet ja enlustami-
nen or,at vahvasti pinnalla \\MOssa, ku-

ten tähän liittvr'ä asiantuntijaI\'hmäkin

Ni gerialaista maaseutua.

osoitti. Kiina tarjosi WMOn hvdrologi-

seen ohjeistoon sisällvtettävaksi kehit-

tämäänsä PMP/Plt4F-proseduuria

1PM P=f robaLrle Vaxim u m Precipita-

tion, PN{F=Probable Maxlmum Flood).

Näiclen käsitteiden soveltaminen on

vleistvnvt eri maissa mm. patojen tulva-

aukkojen mitoituksissa. Kiinalaiset oli-
vat kehitelleet laajahkosta aineistosta

maailman suurimpien trrlvien perus-

teella vksinkertaisen r.htälön PMF:lle:

PVF= 1810..F, jossa PMF on siis suurin

mahclollinen virtaama kuutiornetreinä
sekunnissa ja F r.aluma-alueerr a1a ne-

liökilometreinä. Kaava johtaa kuitenkin
niirr suuriin an oihirr. eftei sjtä voida pi-

tää r'1eispäter'änä maailmanlaajuisesti.

Esimerkiksi 1000 kmr:n valuma-alueel-

le saataisiin PMF:ksi noin 18000 m'/s,
e1i 18 000 1/s/km'. Tämä vlittäa noin
kymmenkertaisesti Suomessa luonnon

r aluma-alueelta m,rtatLrn suurifiuran va-

lumahuipun, joka sekin koskee pientä

aluetta; isommilla jokivaluma-alueilla-

han suurimmat valumahuiput jäävät

pienemrniksi.

I ärkeä ratkaisu oli päätös pohjavesiä

koskevan tretokeskuksen perustamises-

ta. Se tulici toimimaan sdmaan tapddn

kuin pintavesien puolella Global Runoff

Data Centre, joka on sijoitetfu Saksan ve-

si-instituutin vhtevteen Koblenziin. Poh-

javesitieiokeskuksen valmistelussa eri-
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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-

1ään 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

pelkastäan tiedonkulun paranemisel-

la, koskien vaikkapa Unescon hydrolo-
gisia toimintoja, olisi suuri merkitys
Suomessa.

Merkityksetöntä ei ole myöskäåin 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 vesipåiiviin vie-

tossa monissa maissa.

Yleisuailutelmia
lligefiasta

Maana Nigeria on mielenkiintoinen,
mutta runsaasti ulkopuolista apua tar-

vitseva. Kokous pidettiin maan pää-

kaupunkina vuodesta L991 olleessa

Abujassa, mutta paikalliset järjestäjät

tarjosivat mahdollisuuden kiertää myös

Abujan lähiympäristössä ja muutaman

sadan kilometrin kierroksen maaseu-

dulla. Abujan kaupunki on vajaan mil-
joonan asukkaan kaupunki, jonka inf-
rastruktuuri on melko hyva. 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 johtuery 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 hycidyrrtiiminen

on alkamassa useiden kansainvälisten

öljy-yhtiöiden toimesta. Mm. norjalai-
nen Statoil on mukana. Tämä avannee

muitakin taloudellisen toimiruran mah-

dollisuuksia tässä Afrikan väkirikkaim-

massa maassa, jos toimintaan lahtevilla
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 m3, mutta
käytännössä tämä muodostuu Niger-jo-

en virtaamasta. Pääosa maasta on hlvin
vähävetistä, 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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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 tdteenottoon.

s* Sakari Halmemies

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.

tekn.1is.

Pelastusopisto

E-mail: sakari.halmemies@

pelastus.intermin.fi

Palo- ja pelastuslaitokset 1ou-

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

pohjavesiaiueet. Geolo gian tutkimus-
keskus on valmistanut erityisiä teema-

karttoja, joiden avul1a torjuntatoimet ja

-resurssit voidaan kohdentaa järkeväs-

ti. Jatkossa kemikaalivuotojen aiheutta-

mien puhdistus- ja kunnostuskustan-

nusten minimoimiseksi tarvitaan entis-

tä laajempaa yhteistyota eri viran-

omaistahojen kesken. Osaltaan sitä aut-

taa juuri käynnistetty huokosilma-

pumppaus (Soil Vapor Extraction SVE)

-projekti, johon osallistuu pelastusvi-

ranomaisten lisäksi mm. ympäristö- ja

maaperäviranomaisia sekä -asianfunti-

joita.



Suomessa $attuneita
le mi lma lionnettom u u lsi a

Tutkimuksen mukaan eniten kemikaa-

lien aiheuttamia ympäristövahinkoja 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 kulietusmuotoien kesken seuraa-

vasti: maanteitse 9,6 miljoonaa torLnia,

rautateitse 8,4 miljoonaa tonnia, merit-
se 34,2 milioonaa tonnia ja ilmateitse 1,4

miljoonaa toruria. Polttonesteiden osuus

sekä maantie- että rautatiekuljetuksissa

o1i noin 75 % (Liikenneministeriö 1999).

Tyypilliset kuljetusonnettomuudet

koskevat säiIiöauton tai rautatievaunun

kaatumista ja siitä aiheutuvaa vuotoa.

Onnettomuuksia tapahtuu eniten öIjy-

kuljeiuksissa, jolloin lastina on esimer-

kiksi kevyttä tai raskasta polttoöljyä,
dieselölj1'ä tai bensiiniä. Polttonesteiderr

1isäksi kuljetusonnettomuuksia on ta-

pahtunut syövyttäviä aineita ja kaasuja

kuljettaville ajoneuvoille (Liikennemi-
nisteriö 1997).

l(emilmaliuuotoon
liittwät unlmluuat

Palavien nesteiden vuotaessa vaarati-

lanteet voidaan ryhmitellä seuraavasti:

. muodostuneesta lammikosta

haihtuu myrkyllistä tai

ärsyttävää kaasua
. muodostuneesta lammikosta

höyrystyy palavaa kaasua
. neste imey{y maahan, mutta ei

kulkeudu pohjaveteen
o neste imeyt11, maahan ja

kulkeutuu pohjaveteen
. neste vuotaa vesistöön

Palavien nesteiden ja terveydelle hai-

tallisten orgaanisten liuottimien haih-
tuminen on voimakasta, mutta aineiden

paloherkklydestä johtuen tuIipalo muo-

dostaa suuremman vaaratekiiän kuin

myrkyllis1vs. Useimmat palavat nesteet

ovat myrkyllisiä suurina pitoisuuksina

(Pipatti et a1.1985).

Läpäisevässä maaperässä öljy tun-
keutuu maahan. Leviämisen syvvvs ja

laajuus riippuvat maaperän laadusta,

pohjaveden pinnan korkeudesta, maa-

han valuneen ölj1 n laadusta ja määräs-

tä sekä lämpötilasta ja maan kaltevuu-
desta (Veriö 1990,s.34). Viskoosit aineet,

kuten raskas polttoöljv eivät tunkeu-

du syväl1e maahan eivätkä leviä laajal-

le alueelle. Bensiinin kaltaiset alhaisen

viskositeetin omaavat aineet valuvat
helposti syvälle maahan. Koska pohja-

veden pinta on Suomessa vleensä 2 - 4

metrin syvvydellä rnaanpinnasta, jou-

dutaan helposti tilanteeseen, jossa esi-

merkiksi bensiini pääsee pohjaveteen

(Airaksinen 1978). Taulukko 1 kuvaa
karkeasti maalajien öljynpidätvskykyä.
Taulukon 1 mukaisesti pidätyskykv on

sitä suurempi mitä hienojakoisempaa

maaperä on.

Pohjaveteen joud uttuaan aineen vaa-

rallisuus riippuu pitkä1ti sen vesi-
liukoisuudesta. Suomessa m1,ytävä lyi-
jvtön bensiini sisä1tää noin viisipro-
senttisesti vesiliukoista me$ryli-tertiää-

ri-butyyiieetteriä (MIBE) 10 - 15 9/". Poh-

javeteen sekoittuessaan se pilaa noin
miljoonakertaisen määrän r,että juoma-

kelvottomaksi, kun MTBE:n makua an-

tavaksi pitoisuudeksi valitaan 50 ppb.

(EPA 1997)

Nopeilla palokunnan toimenpiteillä
ympäristövaikutukset voidaan mini-
moida, ja pelastaa parhaimmassa ta-

pauksessa pohjavesi-arvo, jota ei voida

mitata rahassa.

Geologia
rclastuslraluclussa

Maaperän geologialla on suuri vaikutus

kemikaalivuotojen seurauksiin ja esim.

siihen, kuinka tehokasta alipaineimun
käyttö on onnettomuusfilanteessa. Huo-

koiset maaperät ovat helpoimmin haa-

voittuvia, mutta ne soveltuvat toisaalta

parhaimmin huokosilmapumppauk-
seen, SVE (Soil Vapor Extraction), Savi-

sissa ja silttisissä maalajeissa imeytymi-
nen ei ole toisaalta niin ongelmallista.

Tä11ä hetkellä palokunnilia ei ole riit-
tävästi tietoa geologiasta, mutta Geo-

logian tutkimuskeskus (GTK) on käyn-

nistämässä vuoden 2002 alusta tieto-
palvelun Internetin valityksella. Jo nyt
GTK:n toimesta on tehty mm. teema-

karttoja, joissa maa-alueet on värjättv
haavoittuvuutensa perusteella liiken-
nevalojen värein (Nikkarinen 1995, Yia-
tek 2000). Tällaiset teemakartat on hel-

posti tulkittavissa mm. pelastuslaitos-

ten toimesta. Kuvassa 1 on nähtävissä,

kuinka maantiet ja rautatiet seurailevat

hiekkaisia ja soraisia harjumuodostel-
mia, jotka ovat toisaalta tärkeiden poh-
javesiesiintymien päällä. Kuvassa 1 mai-

nitut tonnimäärät tarkoittavat palavien

nesteiden keskimääräisiä kuljetusmää-

riä ko. tieosuuksilla, (Liikenneministe-

riö 1997.

Suomalaistcn mlolrunticn
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Kuva 1 , Maantie- ja rautatieverkosto ltä-Suomen harjualueilla (Niemelä et al. 1993,

liikenneministeriö 1 999)

logisissa menetelmissä löytyy monia

tekniikoita, kuten biotuuletus, kompos-

tointi, peltokäsittely, biopirskotus, luon-

tainen hajoaminen ja pohjaveden biolo-

ginen puhdistus (EPA 1995).

Palolunnille soliuat
mGnctelmät

Palokunnan toiminta asettaa menetel-
mien valinnassa tiettyjä erikoisehtoja,

ioita ovat muun muassa seuraavat:

. laitteiston tulee olla helposti

saatavlssa
. menetelmän ia laitteiston tulee

olla riittävåin yksinkertainen ja

nopea käyttää
. to4unta tapahtuu akuutissa

vuototilanteessa paikanpääliä

(in situ)
. tuotetta voi olla valtoimenaan

niin maan pinnalla kuin jo

kenties maaperään

imeytyneenä.

Mikrobiologiset menetelmät eivät hitai-
na sovellu palokuntakäyttöön. Kemial-
listen menetelmien kayttoa 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-

perlin 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
kayttaakin tätä menetelmää.

Paineilmapumppauksen kayttöön liit-
tty vaara epäpuhtauksien leviämisestä,

ja toisaaita sitä ei suositella tilanteessa
jossa puhdasta tuotetta on maaperässä,

joten sen käyttö ei tule kysymykseen.

KaksiJaasiekstraktion haittana on se, et-

tä laifteisto on liian monimutkainery jos-

kin sen yksinkertaistettu periaate sekä

nesteen että höyryjen yhtäaikaisesta

lastusopiston tekemissä Tokeva -ohjeis-

sa (Pelastuspisto 1996, luku 4).

Useimmat nykyisin käytössä olevista

torjuntamenetelmistä ovat $zsikaalisia -

vain neutralointi ja polttamalla hävittä-
minen edustavat kemiailisia menetel-

miä. Maailmalla löyfi kuitenkin usei-

ta sekä fysikaalisia että kemiallisia me-

netelmiä, joiden käyttökelpoisuutta on

slytä selvittää.

Nykyään ympäristövaikutukset tuli-
si huomioida entistä paremmin etenkin

kemikaali-onnettomuuksien torjunnas-

sa. Ei riitä, että vuoto saadaan tukittua
tai kemikaalipalo sammutettua. Tulee

huolehtia siitä, että maaperään vuota-
nut kemikaali saadaan talteen ja eftä eh-

käistään sen ympäistövaikutukset. Ym-

päristövaikutusten minimoimiseksi ke-

mikaalien taiteenottoa maaperästä voi-

si ja tulee tehostaa torjuntavaiheessa

uusilla, maanperän puhdistamisessa
käytetyillä menetelmillä.

Maanerän
Iuhdistusmenetelmiä

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 a1.1,986). Bio-
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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
nykyisellaan palokunnan toimenku-
vaan. Tilannetta voitaisiin parantaa sil-

lä, että palokunta tekisi yhteistyötä kun-
nan kemikaali- ja ympäristöviran-
omaisten sekä ympäristökeskusten
kanssa antaen palokunnalle asianfunti-
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 maaperäiin. Me-

netelmä tulee vain toteuttaa yksinker-

taistetusti, jolloin kaytetään tavallisia
rei'itettyjä PVC -putkia ja alipaine-
pumppua. Putket voidaan asettaa po-

rakaivojen sijasta kasin (lapio ja kanki)

tai koneilla tehtäväåin maakuoppaan tai

valmiina oleviin maanalaisiin viemäri-

tai kaapelikanaviin tai salaojiin, joiloin

pumppaus päästäåin kä)mrustzimäåin hy-

vin nopeasti. Maaperästä saatavat hiili-
vetyhöyryt voidaan hävittää esim.

pumppausjärjestelmään kytketyssä

polttimossa tai katalyyttisessa hapetta-

jassa.

Palokunta saapuu onnettomuuspai-

kalle yleensä alle L5 minuutissa, jolloin

se ehtii kä)rnnistää to4untatoimet ennen

bensiinin joutumista pohjaveteen. Kos-

ka maaperä pystyy tässä tapauksessa pi-
dättämään noin 15 m3, on tärkeää pois-

taa ensitilassa 5 mt bensiiniä, ioka muu-
ten joutuisi pohjaveteen.

Lammikkona olevan tuotteen pump-
pauksen jålkeen tai samanaikaisesti sen

kanssa voidaan käynnistää myös huo-

kosilmapumppaus vuotokohtaan esim.

lapiolla ja kangella tehdystä maa-

kuopasta. Pumppaukseen kayteta:in 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 esitettv oeriaate-

syldoni alipainepumppu

hiilivetylen
hallittu polttaminen

hiilivedW hiilivedyt

kuva yksinkertaistetusta huokosilma-
pumppauksesta.

Yhteenueto

PaiokunrLilla 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-
taistetuila huokosilmapumppauksella

tai hörppimiseliä (bioslurping) voidaanKuva 2. Yksinkertaistetun huokosilmapumppauksen Feriaatekaavio.



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

(50 000 euroa). Näitä kustannuksia voi-

daan alentaa si1lä, että pelastuslaitokset

ja ympäristöviranomaiset ostavat ka-

luston yhteisharkintana perinteisten ö1-

jyntorjuntakaluston tapaan. Maaperä-

asiantuntijoita tultaisiin edelleenkin

käyttämään niin riskikartoituksien, pe-

1astussuur-rnitelmien kuin itse torjunnan

yhteydessä.

Jatkotutkimus on jo käynnistetty, ja

sen tarkoituksena on kehittää palokun-

takäyttöön soveltuva torjuntakalusto, jo-

ka hyödyntää seka kaksifaasiekstrak-

tiota että hörppimistä.
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Kirjoittajan on kemisti, jonka eri-

koisalaa ovat vesi- ja ympairistö-

analytiikka, erityisesti arseenin

esiintyminen ja kulkeutuminen.

F Päivi Kurttio
fil.tri
Kansanterveyslaitos,

Sateilyturvakeskus

Kirjoittaja on tutkinut kaivovesien
arseenin, fluoridin ja uraanin vai-
kutuksia suomalaisten terveyteen.

w 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.

Vuonna 1996 Kansanterveyslaitos,

Geologian tutkimuskeskus, Säteilytur-

vakeskus ja Syöpiirekisteri kä)':rnistivät

tutkimuksery jonka tavoitteena oli luo-
da pitävämpi tieteellinen pohja juoma-

vedestä saatavien aineiden aiheuttaman

teweysriskin awioinnille Suomessa. Eri-

tyisen mielenkiinnon kohteena olivat
juomaveden arseeni ja radioaktiiviset ai-

neet, joiden Iisiiksi analysoitiin 32 muun

liuenneen epäorgaanisen aineen pitoi-
suudet. Tutkimuksen pääpaino kohdis-

tettiin porakaivovesiin, koska niissä ar-

seenin ja radioaktiivisten aineiden pi-
toisuuksien on raportoitu olevan suu-

remmat kuin maakaivoissa (Idman
1996, Salonen 1992 ja1995.) Porakaivo-

vesiä ei Suomessa ole aikaisemmin tut-
kitfu valtakunnallisesti, vaan olemassa

oleva tieto on saatu yhdistämällä tu-
loksia lukuisista erillisistä tutkimuksis-
ta. Yhdistelemällä muodostetuissa ai-

neistoissa näytekohteet eivät kuitenkaan

ole olleet tasaisesti eri puolilta maata, ja

eniten tutkittujen alueiden painottumi-
nen tuloksissa on voinut vääristää po-

rakaivovesien alkuainepitoisuuksista
saatua kokonaiskuvaa. Tässä tutki-
muksessa näytteenotto toteutettiin val-
takunnallisestl joten tulosten oletetaan

paremmin kuvaavan veden kemiallista

laatua ja radioaktiivisuuspitoisuuksia
suomalaisissa porakaivoissa yleensä.

Atkuaimepi*oåsenedet
ja radåoälctiåvåsarcs
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Kallioperän koostumus vaikuttaa voimakkaasti po-
rakaivoveden laatuun. Yhteys kallioperän ja pora-
kaivoveden sisältämien suurten alkuainepitoisuuk-
sien välillä vottiin nähdä myös tässä tutkimukses-
sa, jossa valtakunnalllsssn nältteenottoon perustu-
van aineiston anrlla pyrittiin luomaan entistä sel-
keämpi kuva suomalaisten porakaivovesien dkuai-
ne- ja radioaktiivisuuspitoisuuksista
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Iuttimusloft teiden ualinta

Tilastokeskuksen ja Väestörekisterikes-

kuksen rekisteritietoja vhdistelemälla
muodostettiin noin 145 000 henkilön
suuruinen tutkimuskohortti vuosina

1900-1930 syntyneistä ihmisistä, jotka

olivat asuneet ilman vesijohtoliittymää
ainakin jonkin aikaa vuosina L967-1,980.

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 kayttamien kaivojen (n=

273) katsottiin edustavan suomalaisten

porakaivojen vettä yleensä, joten tässä

artikkelissa esitelläåin tuon aineiston tu-
lokset.

Sopivien porakaivojen loytamiseksi
kunnan terveystarkastajat selvittivät,
oliko rekistereiden perusteilla valituis-
sa osoitteissa o1lut porakairro talous-
vesikäytössä. Ne kaivot, joiden vettä oli
käytetty juomavedeksi v uosina 1.967 -

1980, otettiin mukaan tutkimukseen.

Tutkimuksessa analysoitiin 273 pora-

kaivovesinäytettä eri puoiilta Suomea

(taulukko 1). Kaivoja oli mukana 147

kunnasta.

lläytteenono

Kuntien terveystarkastajat ottivat näyt-

teet annettujen ohjeiden mukaan. A1-

kuainepitoisuuksien määritystä varten

suodatettiin näytteenottopaikalla 100 ml

vettä 0,45 pm:n kertakäyttösuodatti-
mella. Näyte otettiin 100 mI:n muovi-
pulloon ja kestävöitiin näytteenottopai
kalla lisäämällä siihen 0.5 ml väkevää
trrnnilrennne

Radonmääritystä varten näyte otet-

tiin lasiseen nestetuikepulloon ja näyt-

teenottoaika kir;attiin y1ös. Ennen näyt-

teen ottamista veden virtausta pienen-

nettiin, jotta sekoittaja ei olisi poista-

nut radonkaasua näytteestä. Nluiden ra-

dioaktiivisten aineiden määritystä var-

ten näyte otettiin litran muor.ipulloon.

Näytteenottoon liittvvien virheiden

arvioimiseksi varsinaisessa näytteeno-

tossa mukana olleiden kaivojen joukos-

ta valittiin satururaisesti 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,

iläyneiden analysointi

Alkuainemääritykset tehtiin Geologian

tutkimuskeskuksen kemian Iaborato-

riossa Espoossa. Näytteet analysoitiin
induktiivisesti kytketyilä plasma-mas-

saspekhometrilla ("ICP-MS") ja induk-
tiivisesti kytketyllä plasma-atomiemis-

siospektrometrilla ("ICP-AES ) (Kallio,

E. 199 4). Analysoidut alkuaineet olivat:

alumiini, antimoni, arseeni, barium, be-

ryllium, boori, hopea, kadmium, ka-

1ium, 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. Mäliritysrajat on esi-

tetty taulukossa 2.

Vesinäytteiden radioaktiivisuus tut-
kittiin Säteilyturvakeskuksen luonnon-

säteilylaboratoriossa. Pääosa pohjave-

sissä esiintyvista radioaktiivisista ai-

neista kuuluu Iuonnon uraanisarjaan.

Näistä säteilysuojelun kannaita tärkein
on radon ("'Rn) mutta merkitystä on

myös sarjan pitkäikäisiIlä radioaktiivi-
silla aineilla, joita ovat uraanin ('r'U,
$U), radiumin(::"Ra), lyijyn ("Pb) ja po-

loniumin (r'OPo) isotoopit. Vesissä voi
esiintyä myös toriumsarjaan kuuluvaa
radiumin pitkäikäistä isotooppia (*Ra),

iota ei analvsoitu tässä tutkimuksessa.

Näistä "oPb ja r2sRa 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

ia 1993b). Kokonaisaktiivisuuksien mit-

tauksilla kartoitetaan pitkäikäisten ra-

dioaktiivisten aineiden esiintymistä ve-

sissä, jotta tiedetään, onko slytä tehdä

tarkempia nuklidikohtaisia määrityksiä

aikaa vievillä radiokemiallisilla ana-

lylsimenetelrnillä.
Radiokemiallisia uraarrin, lyijyn ja po-

loniumin anallvsejä tehtiin, mikäli ve-

den radon- tai kokonaisalfa- tai beeta-

aktiivisuudet olivat kohonneita. Uraa-

nin radiokemiallinen erotus perustuu
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ioninvaihtomenetelmään ja uraanin sa-

ostamiseen ceriumJluoridin mukana al-

faspektrometrista mittausta varten (Sill

ja Williams 1981). Lyijyn ja poloniumin
analyysi perustuu poloniumin spontaa-

niin saostumiseen hopealevyile ja al-

f aspektrometriseen mittaukseen (Häsä-

nen 1.977). Radiumin pitoisuus määri-
tettiin ilman radiokemiallista 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-
naisalf a-aktiivisuuden mittausfu lokses-

ta vähentämällä siitä ensin radiumin
osuus ja osittamalla jäåinnös 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

anallysien määritysrajat on esitetly tau-

lukossa 3.

Tulosten uenaih

Uusintanäytteiden ja niitä vastaavien al-

kuperäisten näytteiden anall,ysitulok-

sia verrattiin ei-parametristä testiä

(Wilcoxon Signed Ranks Test) kayttaen.

Alkuperäisistä näytteistä mitatut pitoi-
suudet poikkesivat tilastollisesti mer-

kittävästi uusintanäytteistä mitatuista
pitoisuuksista ainoastaan kalsiumin
osalta. Näytteenottoajankohdan vaihte-

lulla ja lukuisilla eri näytteenottajilla ei

siis näyttänyt olevan merkittävää vai-

kutusta saatuihin tuloksiin.

Radiokemiallisella määritysmenetel-

mäIlä saatua ja kokonaisalfaspektristä

arvioitua uraanipitoisuutta verrattiin
vastaavista näytteistä ICP-MS-teknii-
ka1la määritettyihin uraanipitoisuuksiin

(kuva 1). Eri menetelmillä tehdyt uraa-
nimääritykset antoivat keskenään ver-

tailukelpoiset tulokset.

Iulolset ia niiden fiäsittcly
Suuri osa tämän tutkimuksen yhtey-
dessä mäziritetyistä alkuaineista sisälfi
talousvedelle annettuihin kemialiisiin
Iaatuvaatimuksiin ja veden käyttökel-

poisuuteen perustuviin laatusuosituk-

siin (Sosiaali- ja teweysministeriö 2000).

Pienten yksiköiden, kuten yksittäisten
kotitalouksien talousvetenään käyttä-
mien kaivojen veden kayttokelpoisuut-
ta koskevat laatusuositukset ovat pe-

rinteisesti olleet hiukan väljemmät kuin
esimerkiksi vesilaitosten tuottamaa ta-

lousvettä koskevat vastaavat arvot. Kos-

ka artikkelin kirjoittamishetkellä pien-

ten yksiköiden talousvettä koskevaa

asetusta oltiin uudistamassa (Hiisvirta,

L. henkilcikohtainen tiedonanto syyskuu

2000), seuraavassa tarkastellaan tutki-
tun aineiston alkuainepitoisuuksia ta-

lousvettä yleisesti koskevien laatuvaa-

timusten kartralta.

Talousueden lemiallisiin
laailyaatimuksiin
sa$åinwät flineet

Tutkitun aineiston arseenipitoisuudet
olivat alhaiset. Vain 1 % ylitti arseenin

terveydellisten laatuvaatimusten mu-
kaisen enimmäispitoisuuden 10 pg/ |
(taulukko 2). Lähes viidenneksessä ai-

neistosta arseenipitoisuus oli alle mää-

ritysrajan. Arseenipitoisuuden mediaa-

ni (0,14 Ug/l) vastaa suuruusluokaltaan

Geologian tutkimuskeskuksen valta-
kur-rnallisessa pohjavesiseurannassa mo-

reenialueilta kokoamiery enimmäkseen

matalapohjavettä edustavien 418 näyt-

teen mediaania 0,10 Ug/l (Backman

yn.1999). Se on selvästi alhaisempi kuin
CTK:n pohjavesitietokannan vuosina

1992-199 6 koottujen porakaivovesitu-
losten mediaani 0,79 Ug/l (Backman

ym.1999), lossa näytekohteet eivät olleet

maantieteellisesti tasaisesti j akaantuneet.

Suurin nyt löydetty arseenipitoisuus, 64

lg/1, oli myös suhteellisen alhainenver-

rattuna Suomesta aikaisempien tutki-
musten yhteydessa loydettyihin maksi-

mipitoisuuksiin (500-2000 pgll) (Idman

1996,Kurttio ym. 1998). Tämåin aineis-

ton valossa näyttääkin siltä, että valta-
kunnallisesti ainakin 1970Juvulla 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 vihreäkivir.yohykkeeita Kifilästä ja

Tampereen-Vammalan seudun sulfidi-
mineraalivyöhykkeelta (Loukola-Rus-

keenierni ym. 1999, Lahetno yn. 1996).

Myös tämän tutkimuksen suurimmat

pitoisuudet (kuva2, As) havaittiin sel-

laisilta alueilta, joissa kallioperåin koos-
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tumusta kuvaavassa moreenin hieno-

aineksessa (Koljonen 1992) on muuta

ympäristöä korkeammat arseenipitoi-

suudet.

Tutkitusta aineistosta löytyi muuta-

mia teweysperusteisen laatuvaatimuk-
sen ylityksiä myös lyijy-, nikkeli- ja se-

leenipitoisuuksissa. Tässä, kuten aikai-

semmissakin

suomalaisissa

tutkimuksissa

(Lahermo ym.
L990) kaivove-
sien lyijypitoi-
suudet olivat hyvin alhaiset, yleensä al-

le 1 mg/l. Pohjaveden lyijy voi olla geo-

logista alkuperää, mufta 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 esiintly
Iyijyhohteessa (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 (Koljoner; 1.992). Tässä tutki-
muksessa havaitut kohonneet lyijypi-
toisuudet näytlivät 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 kallioperåin 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). Nailla alueilla (kuva 2, Ni)
sijaitsevissa porakaivoissa kohonneiden

nikkelipitoisuuksien voi siten olettaa

olevan geologista alkuperää. Nikkeliä

# "[nitBn laatusu0situsten
milai$et nia-aruot $iltyiuåit

suultsis$a."
rauta- ia mangaani[it0i-

voi liueta veteen myös kaivovesipum-

puista, putkistoista tai säiliöistä.

Suomen kallio- ja maaperä on tunne-

tusfi seleeniköyhää, ja siksi luontaisesti

korkeat seleenipitoisuudet pohjavesis-

sä ovat harvinaisia. Keskimäåiräistä kor-

keampi seleenipitoisuus kaivovedessä

on yleensä ihmisen toiminnan aiheutta-

maatla valn pa1-

kallisesti kallio-
perän korkeasta
seleenipitoisuu-

desta aiheufuvaa.

Vuonna 1993 teh-

dyssä valtakunnallisessa kaivovesitut-
kimuksessa, jossa tutkittiin yii 1400 kai-

voa, ei löydetty yhtaan seleenin ter-
veysperusteisen raja-arvon ylitystä
(Korkka-Niemi ym. 1993). Myös tässä

tutkimuksessa seleenipitoisuudet olivat

hyvin alhaiset, eikä kohonneille selee-

nipitoisuuksille löyfynyt selkeää geolo-
J^!^ ^^l:L,^txBrD ra >Eu !y D t4.

iluut alluaineet

Aineille, jotka eivät ole suoranaisesti

ihmisen terveydelle haitallisia, mutta
esiintyessään liian suurina pitoisuuksi-
na haittaavat veden käyttöä esimerkik-

si syövyttämä11ä vesijohtomateriaaleja

tai aiheuttamalla saostumia, on annettu

kaytttikelpoisuuteen 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-

laatuhäfuiöstä, josta saattaa koitua myös

terveydellistä haittaa. Nyt tutkituista
kaivoista löytyi ainakin muutamia suo-

siteltujen enimmäispitoisuuksien yii-
tyksiä kaikkien laatusuosituksiin sisä1-

tywien alkuaineiden pitoisuuksissa (tau-

lukko 2).

Myös alumiinipitoisuuksissa havait-

tiin suositusarvon ylityksiä, vaikka
yleensä alumiinipitoisuudet porakai-
voissa ovat alhaisemmat kuin muissa

kaivoissa. Yleensäkin alumiinia esiintly
suomalaissa pohjavesissä vähåin, mutta

happamuuden lisääntyessä myös alu-

miinin liukoisuus kasvaa. Alumiini on-

kin siten juuri happamien luonnonve-

sien ongelma. Pintavesissä alumiini
esiintFy sekä humukseen sitoufuneena

että pieninä alumiinihydroksidihiukka-

sina, joten korkea alumiinipitoisuus voi
olla merkki pintavesien pääsystä kai-
voon. Tässä, kuten aikaisemmissakin
suomalaisissa tutkimuksissa (Lahermo

ytrr. L996, Korkka-Niemi yrr. L993)

Kaakkois-Suomen rapakivialueiden kai-

vovesissä todettiin korkeita alumiinipi-
toisuuksia, joiden oletetaan johtuvan
alueella esiintyvistä liukoisista alumii-
ni-fluoridi-komplekseista (kuva 2, Al).

Tässä tutkimuksessa analysoiduista

kaivovesistä 3 % sisäisi liikaa ioko klo-

ridia tai natriumia. Kloridi ja natrium
esiintyivät myös selkeästi yhdessä siten,

että useimmiten paljon kloridia sisalta-

vissä vesissä myös natriumpitoisuus oli

kohonnut. Suomessa on todettu korkei-

ta kloridi- ja nafriumpitoisuuksia pora-

kaivoista, jotka sijaitsevat entisillä me-

renpohj a-alueilla osassa låinsirannikkoa
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 kaiv oista 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 lisäiintly, 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-

vaftiin joka puolelta Suomea (kuva 2" Fe

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

van yhteydessä porakaivon syvlyteen.

Veteen liuenneen uraanin kokonais-

pitoisuudelle ei Suomessa ole asetettu

raia-arvoa, vaan sen raja-awo perustuu

radioaktiivisuuteery iota käsitelläiin seu-

raavassa kappaleessa. Maailman ter-

veysjärjestö WHO:n ehdotus uraanin

enimmäispitoisuudeksi on 2 p'g/l

(WHO, 1998). On arvioitu, että Suo-

messa noin 800 000 henkilöä kåiyttää 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

;,rn. 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 rarmikkoalueilla ja Hämeessä (ku-

va 2,U). Kansanterveyslaitos ja Säteily-

turvakeskus ovat kä)rrnistäneet tutki-
muksen, jossa selvitetään aiheutuuko

uraanipitoisen veden käyttäjille mu-

nuaisten toimiruran haittoia.

n0dbrlfiiiuiset 0incct

Luonnonvesissä esiinfl'vistä radioaktii-

vista aineista säteilyannokseen vaikut-

taa eniten kaasumainen radon, jota on

määrällisesti kaikkein eniten (Salonen

1992ja 1995, Mäkeläinen ym. 1999,5a-

lonen ja Huikuri 2000). Muita annok-

seen vaikuttavia aineita ovat uraanin

('r8U ja "U) ja radium (""Ra ja "uRa) iso-

toopit sekä radonin haioamisessa syn-

tyvatlfjy f'oPb) japolonium ("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

muuaila 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 tiillä hetkellä noin

6 000) (Salonen1992 ja 1995, Salonen ja

Huikuri 2000). Merkittävin syy tähän

eroon on se, että tässä tutkimuksessa

Etelå-Suomen läänistä oli mukana suh-

teellisesti vähemmän porakaivoja kuin

STUK:n tietokannassa. Pitoisuudet ovat

siellä muita läåineiä 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/I. 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

y m.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/1. Tämän tutkimuksen kai-

voissa 1000 Bq/l pitoisuuden ylittävien

kaivojen osuus oli 8 % ja STUK:ssa mi-

tattujen yli 6 000 porakaivon tietokan-

nassa2]. %.
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Tutkittujen
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(n= 273)

radioaktiivisuus-

pitoisuudet (Bq/l)



YhICGNUGTO

Tässä tutkimuksessa analysoitiin vesi-

näytteet 273:sta 70-luvulla kaytössä ol-

ieista satunnaisesti valituista porakai-
vosta eri puolilta Suomea.

Näyttää siltä, että valtakurmallisesti
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-
sa. Uraanipitoisuudet tutkituissa kai-
voissa olivat suhteellisen korkeat, kun
niitä verrattiin \AlHO:n ehdottamaan ra-

ja-arvoon. Saatujen tulosten perusteella

suurimman vedenlaafu ongelman pora-

kaivoissa aiheuttavat rauta ja mangaa-

ni sekä radioaktiiviset aineet, låihirrrä ra-

don.
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. Julkisen valvonnan alainen vesilaboratorio.
. EELA:n hyväksymä vesilaboratorio.
. Sosiaali- ja terveysministeriön hyväksymä vesilaboratorio.

JATEVESI PUMPPU UUTUUS FLYGTI LTA!

N.PUMPUT
O TUKKEUTUMATON JUOKSUPYÖRÄ

O SRÄSTAÄ ENERGIAA
o sÄIITTTÄÄ KORKEAN HYÖTYSUHTEEN

KOKO PUMPPAUKSEN AJAN

ITT Flygt-Pumput Oy Puh. 09-8494111
Yrittäjäntie 28 Fax 09-8524910
01800 KLAUKKALA www.flygt.com

AI N UTLAATU I SIA RATKAISUJA

o jä rvie n ku n n osta m iseen
o valumavesien hallintaan ia
Duhdistamiseen

o suotovesien puhdistamiseen
. öljyisten vesien puhdistamiseen
o jätevesien puhdistamiseen

PL 109, 65101 VAASA
Puh. 06 324 0700 Fax 06 324 0800

http://vwwv.citec.fi

BIOPERT-ohjelmistot jätevedenkäsittelyn ohjaukseen
sekä raportointiin. Myös erillisiä rapodointijärjestelmiä

lähinnä Wl N DOWS-ympäristöön.
Enviro Data Oy, Tekniikantie 21, 02150 Espoo,

puh. 09-437 5246, tax 09-437 5247

Jäteveden puhdistamot:

www.greenrock.fi
Green Rock Oy
Teollisuustie2 Puh. +358 (0)88192200 E-mal: info@lneenrock.fi
91100 Ii Fax: +358 (0)8 8192 211 Intemet: www.ereemock.fi

AKVA FILTER. PUHTAAN
PUOLESTA
AIon Filter - kansainvälisesti
patentoitua osa a m ista:
- vedenottamoille 10-1000 m3/vrk
- omakotitalouksiin, maaiiloille, laitoksiin
- suodattimia mvös vesipistekohtaiseen

vedenpuhdistdkseen
- oainesäiliösuodattimia ia suodatus-

materiaaleja raudan, m'angaanin,
orqaanisteh aineiden, raskasmetallien,
klöorin poistoon sekä veden
neutralöintiin

- suunnittelua ja palvelua yli 30 vuoden
kokemuksellä

Suodattimet manuaalisena tai mooftoriv€nttiiliåutomatiikalla vårustettuna

PL 33, 19650 Joutsa
puh. (01 4F883 521 , iax (01 4)-883 522

jlt AI{VA RLTER ey lttP://personal'inet.fi/vritvs/akva.fi ner'4d "-'-'- "J E-mail: akva-filter@co.inet.fi

VEDEN
LOKAPAIVEtU

Moni puolisio viemörihuollon polveluo
koivon lyhiennyksestö viemöreiden

kuvouksiin io soneerouksiin
osionmukoisello erikoiskolustollo I

OTA YHTEYTTÄ!
Puh. (09) 852 I600, (09) 852 'l I ZB

Fox (09) 852 1616

H. EEROTA OY

E}(ffiFINN
.Jätevedenpuhdistamot oFINN-CLEAN-rumpusiivilät

1 perheestå 5 000 asukas- . MEVA -porrasvälpät
vastikkeeseen . HUFO -suodatinmateriaali,

. BIOTEK -bioroottorit myös elintarvikelaatu

. BIOCLERE -biosuodattimet . DRAIMAD -säkkikuivaimet

OY EKOFINN AB
Rullakatu 6 C, 15900 LAHTI

puh. (03) 751 3171, fax {03) 751 3306
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Tiismömikrobeihinperustuvio Orgoonisenkemianympötistö'

vedenpuhdistusiärjestelmiii anaLrysit, Mittatekniikan kes'

teollisuus'jayhdyskuntajöte' kuksenakkreditoimoFINAS

vesien kiisittelryn, testauslaborotorio 7180'

Juvegroup 0y, Pahtajakuja 7, 96400 Rovaniemi

puh. 0'l 6 34 24 689, lax 016 34 24 687

www. juvegroup.fi

Myyntikonttori : KoetiLantie 7, 0071 0 Hetsjnki

puh. 09 35 05 960, 040 70 33 294, fax 09 35 05 96 50

EF H;nF".dmusQ
)< vesistötutkimus
)< vedenhankinta
Luotsikatu 8 00160 Helsi
Puh. (09) 69211 00 Fax (09) 69271 24
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Oy HV-TURBO SUOMI Ab, PL 49, 02211 ESPOO

Puh (09) 8S4 5500, Faksi (09) 884 5600

HV-TURBO komPressorit
STAMO sekoittimet
l-ANDIA upposekoittimet ja pumput

OY KART AB

- urakoiva ia valmistava konePaia

Jäteveden pu hdistamot, -pu mppaamot
Vä lPPeenkäsittelY

RaakavesiPumPPaamot
Kalkkirouhesäiliöt, -sii lot, -suodattimet

Suodatussäiliöt

Kivenlahdenkatu 1, 02320 EgPoq
pu-ti.lÖgt-6fso 440,tax (09) 8190 4410

l"d]{GE
I Reagenssit I Laboratoriolaitteet
I Analysaattorit
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mm. inftzltointi, ruiskubetonointi

Puh. (017) 554 4216, fax (0'17) 554 4217
Kaivostie, 71 470 Oravikoski

Hatanpäänvaltatie 34 A, 33100 Tampere
puh. (03) 273 2212, fax (03) 273 2213

VESIKEMIKAALIEN
YKKONEN
o rauta- ja alumiinipohjaiset

koagulantit, polymeerit,
hiililähteet sekä näiden yhdistelmätuot-
teet

o tuotteiden sovellutukset veden- ja jäte-
vedenkäsittelyyn

. asiakaskohtaiset, räätälöidyt koagulantit
r järvien kunnostukset

Kemira Chemicals OY
Kemwater

-n PL 330, 00101 Helsinki
>K puh.0l0 861211nr! fax 010 862 1968

I{E m I AA http://kemwater'fi.kemira.com
KEMwATER kemwater-fi@kemira.com
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Orapihlajatie 39 (HPY sivu 20 79/49),00320 HELSINKI

Puh. (09) 477 7890, Fax (09) 4777 8947
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Ve sihuo lto infrast ruktuuri
kaupunkitarinoissa

Oletko kuullut, miten helsinkiläinen mles pelästyi
huomattuaan, että vessan vesilukon läpi oli luiker-
rellut boakäärme? Entä tiedätkö, että New Yorkin
viemäreissä asustaa verenhimoisia alligaattorilau-
moJa. Useat ihmiset pitåivät nätå viemäreihin ja ves-
soihin liittpiä tarinoita totena Ja niitä voidaan pi-
tää ilmauksina ihmisten tekniikkaan liittywistä pe-
loista. Kaupunkitarinat ovat nylryajan kansantaruja.

F Marko Stenroos

fil.maist.
Turun yliopisto, kääntämisen ja
tulkkauksen keskus.

E-mail: marste@utu.fi.

Kirjoittaja on historiantutkija. Hä-
nen erityisalueensa on vesihuollon
historia.

Työpaikkoj en ruokatunneilla ja
tauoilla jutellaan ja turistaan kaikille yh-

teisistä asioista - säästä, politiikasta, tv-
ohjelmista sairauksista ym. Tauot ovat

myös parhainta aikaa kertoa ja kuulla
juttuja tarinoitaja kaskuja. Joku saattaa

kertoa, miten hankalan vessaremontin

teki ja miten selvisi koko urakasta. Yk-

si kertojista saattaa lisätä kuulleensa ta-

pahtumasta, joka sattui kertojan siskon

ystävälle, Kertomuksen mukaan siskon

ystävåin vessasta kuului öisin epäilyttä-

vää kolinaa. Äänen aiheuttajaksi pal-
jastui lopulta rotta, joka ryömi ylös lat-

tiakaivosta ja yritti etsiä syötävää.. Jot-
kut tarinan kuulijoista saattavat kau-
histua tarinaa, jotkut voivat kertoa kuul-
leensa samanlaisista tapahtumista muu-
altakin.

Edellä kuvatfu kertomus viemäri-
rotista on hyvä esimerkki kaupunki-
tarinasta. Nämä tarinat, joista käyte-
tään myös nimitystä vaellustarinat
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. Tärinat 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 luotettavalle henkilölle. Lisäksi ta-
rina sijoitetaan selkeästi johonkin
paikkaan, Pieksämäelle, Turkuun,
Nakkilaan.

Urbaanitarinoiden syntyä ei usein
tunneta. Tarinoilla voi olla joskus yh-
teyksiä todellisiin tapahtumiiry mut-
ta yleensä todellisuuspohja on hata-
ra tai ne ovat täysin keksittyjä us-
kottavuudestaan huolimatta. Tärinat
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-

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 puutteeseery mut-
ta kertomusten tunnistaminen voi ol-
Ia melko vaikeaa: varmimrnin ne voi-
daan tunnistaa vasta useasta eri läh-

teestä kuultuna tai jos vastaava tari-
na löytyy kansainvälisistä kerto-
muskokoelmista.

Ailinen
inflastrultuuli

tafin0i$sa
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. InJrastruktuuri -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

niikka ja laitteet muodostavat vain
näkywän osan jiirjestelmää. 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 inJrastruktuurin raken-
teesta. Käyttäjälle toki tärkeintä on-
kin, että vesi tulee hanasta, menee
viemäiin ja tästä kaikesta maksetaan

vesilaskussa, Näitä yksinkertaisia

asioita edeltävät kuitenkin suuret in-
vestoinnit, teknisten laitteiden yh-
teenliittiimiset, julkiset päätökset yni-

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 vesihuoltoDalveluiden
tuottajat.

Viihdeteollisuus on huomannut
viemärien vetovoiman: maanalaisia
tunneleita on hyödynnetty hyvin
usein tv-sarjoissa ja elokuvissa. Liik-
kuvissa kuvissa viemiirit 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 elämänmuotoja, kuten
elokuvassa Mimic tai tv-sarjan Salai-
set kansiot -iaksoissa.

Iafl noita uessa$ta alasdin
Tarinoita, joissa vessat ja viemärit
ovat mukana tai peräti pääosissa, on
olemassa useita. Sen sijaan juomave-
destä ei ole olemassa tarinoita, Mie-
Ienkiintoista onkiry että puhtaaseen
veteen ei liity tarinaperinnettä. Syy-
nä luultavasti on, että viemärit jo si-
nänsä inhottavina ja kuvottavina
ovat houkuttelevampia aiheita ker-
tomuksilie. 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-
måireissä. Yksi pitkäikåiisimmistä vie-
mliritarinoista liitW New Yorkin vie-
miireissä majaileviin alligaattoreihin.
Erikoislaatuiseksi tarinan tekee, että
se on kulkeutunut myös Suomeen.
Vanhimpia versioita tiedetäåin olleen

tä tai tytöstä, jo- _ Systems, LTS),
ka osoittautuu 4llo''TUnnGttUUruAAnitafi- lotkaovatkomp-
aaveeksi on ker- na [Gn00 mflmm$Sta, i0- leksisia, -oni-
rottuilmeisestijo [a RiSti ltiSSanSa mi[10- mutkaisia järjes-
vuosisatojen aAng11niin" telmiä, joissa
aJan. Nykyään varsinainen tek-
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liikkeellä Yhdvsvalloissa jo 1930Ju-

vulla. Tälloin juoni oli seuraava: Flo-

ridasta New Yorkiin laivan mukana
tullut alligaattori päästetäiin vapaaksi

viemäriin, johon se kotiutuu nopeas-

ti. Kaikki on hvvin, kunnes alligaat-

tori puree jalan poikki eräältä kau-

punglr lyöntekijältä. Tästä lähtien ta-

rina onkin muuttunut - myöhemmin
alligaattoreita oli niin runsaasti, että

poliisit joutuivat vähentämään alli-
gaaftorikantaa konepistooleilla. 1950-

luvulla tarinassa krokotiilit olivat val-

koisia ja sokeita, koska olivat asuneet

pimeissä viemäreissä. Hippiaikana
1970-luvulla alligaattorit sekosivat Io-

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 alligaatio-
ri kävi kurkistelemassa, ja tielysti pe-

Iottelemassa, vessapöntön kautta.
1990-luvun alussa jopa toisen suo-

malaisen iltapäivälehden lööppiin
pääsi ' uutinen', jonka mukaan lavu-
aarin vesilukosta o1i löytynyt kuol-
leita krokotiilin poikasia.

Viemäreissä elävistä krokotiileista
on kerrottu tarinoita jo puoli vuosi-

Näin kerrotaan käyneen taannoin eräässä

newyorkilaisessa asunnossa.

sataa. Tarinan kestävyyttä on selitet-
ty monella tavalla. Erään selityksen
mukaan maan alla näkymättömissä
sijaitsevat viemärit edustavat ihmis-
ten alitajuntaa, josta tietvin väliajoin
erilaiset pedot ja möröt pyrkivät uios
päivänvaloon. Toinen selitys liittvy
myös näkymättömnrteen: koska ve-

sihuoltoinfrastruktuuri on suurim-
maksi osaksi käyttäjilleen näkymä-
tön ja funtematon, voidaan siihen liit-
tää myös mitä mielikuvituksellisem-
pia tapahtumia. Kolmannen selityk-

gffiffiffiå:=



sen mukaan tarina on osoitus siitä,

että varsinkin amerikkalainen kult-
tuuri suosii tämäntyypPisiä kau-
huaineksia sisältäviä kertomuksia.

Uaan uesilultosta

Vesipalveluiden kåiyttåijien yhteys toi-

siinsa sekä jiirjestelrnåin 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 sydiin-
kohtauksen tai kuolee jåirkytykseen.

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 ryhtyivat käyttämään sisä-

vessoja, he samalla alistuvat alitui-
seen vaaraan, että vesilukon kautta
on mahdollista tunkeutua ihmisten
yksityisasuntoihin.

Itatoamisia uessassa

Urbaanitarinoissa vessat ovat vaa-

rallisia myös siitä syystä, että niissä

saattaa kadota itse tai kadottaajotain
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.

lfaellustalinoiden
Iuuauesihuolto-
infiasilultuulista

Urbaanitarinat antavat infrastruk-
tuurin asiantuntijalle hupaisan ku-
van vesihuoltoin-frastruktuurin ar-

jesta. Asiantuntijan ja kuluttajan vä-

lillä on olemassa selvä ristiriita. Ku-

luttajien infratietämys on usein mel-
ko heikkoa, mikä niilgry erilaisina us-

komuksina ja pelkoina siitä, mitä ve-

si-infrastruktuurissa voi tapahtua.
Huomattavaa kuitenkin or; että puh-
taaseen veteen ei liity kovin yleis-
maailmallisia uskomuksia. Sen sijaan

likaiseen päåihän liittyy useita usko-

muksia ja pelkoja, jotka kä1ruät 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
kayttaytymiseen? Pelot ja uskomuk-
set tuskin muuttavat kovinka€u:I 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 jåirjestelmien rakentajien
ja ylläpitäjien pohdittava, pitääkö
käyttäjien uskomuksia muuttaa vai
kuitataanko koko asia pelkkänä vit-
sinä.
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Dielectric propertles reveal
the water equivalent and
melting susceptibility of
snow
by Pekka Hänninen

0f the electromagnetic propefties of matter, the

dielectric property 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 acouires its maximum

water equivalent value, Regional applications

improve the accuracy of predicting the time and

intensity of the flood peak.

Chemical response methods
for lire brlgades
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 transpofted by road

and rail are inflammable liquids, it is vitally impofiant

that we improve our spill response capability,

The response measures cunently undertaken by

emergency and rescue services are largely restrict-

ed to preventing the spread of chemicals on the

ground or water, and to recovering spilled chemicals.

0nce a chemical has entered the soil, there are few

options for retrieval 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 anive on the scene of an accident they could pre-

vent not only the spread of chemicals into the soil,
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but also the contamination of groundwater, by staft-

ing simple vacuum extraction. This would reduce

environmental remediation costs by at least one

tenth compared with those incuned by cleaning soil

contaminated over a longer period. A two-year pro-

ject has been launched to develop a vacuum extrac-

tion-based response method for emergency ser-

vices.

Geophysical methods in
researeh into contaminated
soils
by Pävi Rajaia

The study was part of the poect 'Studying and

Remediating Contaminated Soils' set up by the West

Finland Regional Environment Centre, The prolect

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 application

of electrical and electro-magnetic methods in a sur-

vey of contaminated soils. Electrical and electro-

magnetic data were compared with the analytical

data of groundwater samples and diluted water

samples from landfills. The effect 0f soil type (till

sand) 0n 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 sudace maps, layer profiles and curues

and also in numerical form. fte soil types were estab-

lished by drilling and digging, and water levels and

water quality were determined at the study sites.

The findings suggest that electro-magnetic meth-

ods are able t0 detect plumes originating in landfills.

0nce these plumes have been detected the survey

can be directed straight to the contaminated area.

Contaminants are diluted more rapidly in sandy

(esker) aquifers 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.

Elemental concentrations
and radioactlvity ln Finnish
drilled well waters
by Hanna Kahelin, Laina
Salonen, Pävi Kurttio and
Nils Gustafsson

We reoort here elemental concentrations and

radionuclide activities in the water of 273 drilled

wells in Finland. The wells supplied drinking water at

least during 1 967-1 980, The results are assumed t0

represent the water oualities of Finnish drilled wells

as a wfrole,

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 2mgA proposed by

WHO, Othenntlse, 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 infrastnrcture in
tales of town life
bv Marko Stenroos
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ja hallinnon välillä kotimaassa ja ulko-

mailla on onnistumisen välttämätön
edellytys.

Eri alojen asiantuntijoiden ei ole aina

kovin helppoa ymmiirtää toistensa ajat-

telutapaa. Tekniikan ja luonnontieteiden

asiantuntijoiden vuoropuhelu sujuu jo

usein h1.vio mutta taloudellisery ja eri-

tyisesti yhteiskuntatieteellisen näkö-

kulman liittäminen aidosti ympäristö-

kysymysten tarkasteluihin vaatii vielä

työtä. Monitieteisissä hankkeissa työs-

kentely onkin tehokas oppimisprosessi

kaikille osallistujille. Omal 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
perehtya 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 ).mmiirtiimäiin mui-

den tieteenalojen lfiestymistapoja. 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
hyöd)'ntämistä. Tfiåinkin ongelmaan jo

alusta lähtien monitieteisiksi rakenne-

tut hankkeet voivat tuoda osaltaan hel-

potusta. Kaikilla vähänkaan 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 håin joutuu it-
se yhdistelemään eri tutkimusten tu-
loksia kokonaisuudeksi. Voisi sanoa

niinkiru että jos ympäristötutkijat ha-

luavat varmistaa tulostensa hyödyntä-

miserL he pyrkivät muodostamaan jär-

keviä monitieteisiä tutkimuskokonai-

suuksia.

Monitieteisellä tutkimuksella on siis

kiistattomat etunsa varsinkin ongelma-

låihtöisessa ympåiristötu&imuksessa. On

kuitenkin myös seikkoja, jotka puhuvat

sitä vastaan. Kilpailu tiedeyhteisössä

kay yha kovemmaksi. Parhaiten resurs-

sikilpailussa påirjäävät ne, joilla on pal-

jon julkaisuja parhaissa karrsainvälisis-

sä tiedesarjoissa. Sitä ajatellen fiksuim-

mat keskitty'vät tiukasti omaan erityis-

alaalsa ja pätevöityvät siinä entisestäåin.

Tosiasia tietysti ory että tan itsemme se-

kä tiukasti tietbrihin erityiskysymyksiin

keskittynyttä tutkimusta että moni-
tieteistä, enemmän synteesiin pyrki-
vää tutkimusta. Tiirkeintä on, että tut-

kimuksen tavoitteet ja toteutus ovat so-

pusoinnussa keskenääin. 
,g,

Suomen ;rmpäristökeskus

Tämän p:iivän yrnpäristökysymykset

ovat huomattavasti monitahoisempia

kuin ne, joita käsittelimme 1960luvul-

la ja vielä 1980luvullakin. Erityisesti il-
mastonrnuutos on ilmiö, jonka ymmiir-

täminery saatikka sitten hallinta vaatii

lfies kaikkien aloien asiantuntemusta.

Eikä todellakaan riitä se, että on käytet-

tävissä eri alojen asiantuntijoita. Nåiiden

asiantuntijoiden pitåiisi vielä pystyä toi-

mimaan järkevästi yhdessä. Kun kysy-

mys on talouselämää ja koko inhimil-
listä eliimää koskettavasta asiasta, pitäsi
pystyä erottamaan todella merkittävät

asiat taustakohinasta. Ei ihme, että jul-

kisessa keskustelussa kokonaisniikemys

ilmastonmuutoksesta, ja monesta muus-

takin isosta ympäristökysymyksestä,

tahtoo olla hakusessa.

Kokonaisuuksien hallinta edellyttää

ennen kaikkea eri tieteenalojen osaami-

sen yhdisttimistä, 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-
laitosteru yliopistojen, elinkeinoeliimein


