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Geological Survey of Finland (GTK) has updated the existing national
groundwater data base by collecting and analysing 1002 water samples from
springs, shallow dug wells and wells drilled into bedrock during the 1999 field
season between May and September. The purpose of the survey was to
delineate the present-day quality constraints of household wells in sparsely
populated rural areas of the whole country. In this project two “new”
elements (I, Sn) and many other dissolved components, rarely analysed from
Finnish groundwater, such as Al, Br, Ba, Sr, Li, Rb, B,V, As, Tl, Sb, Bi, Se
and Th, are included. The Radiation and Nuclear Safety Authority (STUK)
measured radon concentrations from the major part (919) of the sample
population. Also new information on the concentrations of stable isotopes
(D/H,18O/16O) is presented.
The quality of Finnish well waters is controlled by morphological,
geological, marine, biological, atmospheric and anthropogenic factors including the structure of the wells, pumps, piping and related appliances. The
results of this study compared with the earlier surveys suggest that the
quality of well waters has improved during the last twenty years. Only 2%
of the nitrate concentrations in water samples from dug wells and 1.5 % in
the samples from drilled bedrock wells exceeded the new national safe nitrate
limit of 50 mg/L. The elements derived mainly from geological sources, such
as fluoride, arsenic, nickel, radon and uranium, are considered to pose healthrelated problems while occurring at high concentrations in household water.
Beryllium, thallium, tin and thorium occur in extremely low concentrations.
The recommended upper Fe and Mn concentrations (400 µg/L and 100 µg/L,
respectively) were exceeded for iron in 7% in water samples from dug wells
and in 13% of drilled wells while the corresponding figures for manganese
were 12% and 25 %, respectively. In 57% of dug well waters pH was below
the lower target value (pH 6.5) while 22% of drilled bedrock well waters were
below the limit. One of the main reason for acidity of well water is the
abundance of dissolved organic compounds or humus, which is manifested
by the fact that in half of the dug and drilled wells the colour number was
higher than 5 mg/L Pt.
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the physical-chemical quality of Finnish well waters in 1999. Geologian
tutkimuskeskus, Tutkimusraportti – Geological Survey of Finland, Report
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Geologian tutkimuskeskus (GTK) kokosi kesällä 1999 lähteistä, lähdekaivoista, rengaskaivoista sekä kallioon poratuista kaivoista 1002 vesinäytettä. Tavoitteena oli kartoittaa koko maassa haja-asustusalueilla
talousvedeksi käytettävien yksityiskaivojen nykyistä veden laatua. Edellisten valtakunnallisten kaivovesikartoitusten jälkeen vesianalyyttiset menetelmät ovat kehittyneet niin, että nyt saatiin tietoa monesta sellaisesta
alkuaineesta (esim. jodidi, bromidi, barium, litium, rubidium, arseeni, antimoni, beryllium, tallium, tina ja torium), joista ennen ei kattavaa tietoa ole
ollut. Sama koskee hapen ja vedyn stabiileja isotooppeja.
Kaivoveden laatua säätelevät monimutkaisessa keskinäisessä vuorovaikutussuhteessa toisiinsa olevat ilmastolliset, meriperäiset, morfologiset,
biologiset, geologiset ja ihmisen toiminnasta aiheutuvat tekijät. Myös
kaivon rakenteella, kunnolla sekä vedennostoon ja johtamiseen käytettävillä
teknisillä laitteilla on vaikutusta veden laatuun. Kivilajikoostumuksella on
merkitystä kaivoveden laatuun siten, että kalkkikivien ja tummien kivilajien
(gabro, amfiboliitti, mustaliuskeet, metavulkaniitit) suhteellisen osuuden
lisääntyessä kallioperässä, liuenneiden aineiden määrä kasvaa. Liuenneiden
aineiden määrään verrannollinen sähkönjohtavuus ja likaantumista osoittava
nitraattipitoisuus ovat tilastollisesti korkeampia moreeniin kaivettujen
kaivojen vedessä kuin hiekka- ja soramaalla olevien kaivojen. Ne ovat
kuitenkin alhaisemmat kuin vuosina 1978-1982 tehdyssä kaivoveden
laatukartoituksessa, mikä osoittaa, että kuluneena kahtenakymmenenä vuotena ei ole tapahtunut mainittavaa haitallista kaivoveden laadun muutosta.
Geologisista lähteistä peräisin olevan fluoridin, arseenin, nikkelin, radonin
ja uraanin sallitut tai suositellut enimmäispitoisuudet ylittyvät monin
paikoin. Uusi aikaisempaa nähden kaksinkertainen EU direktiivin mukainen
nitraatin enimmäispitoisuus (50 mg/l) ylittyy vain parissa prosentissa
kaivoissa. Vähän tunnetuista alkuaineista jodidin pitoisuudet ovat pienet.
Sillä on samankaltainen alueellinen jakautuma kuin kloridilla ja bromidilla.
Muut ”uudet” alkuaineet (kuten beryllium, tallium, tina ja torium) esiintyvät
enimmäkseen määritysrajoja pienempinä pitoisuuksina.
Korkeat rauta- ja mangaanipitoisuudet sekä liuennut humus ovat suurimmat talousveden teknisiä ja makuongelmia aiheuttavat aineet. Suomen
kaivovedet ovat happamia, mitä osoittaa se, että 57 % rengaskaivovesistä
ei täyttänyt tavoitearvoa pH yli 6.5. Porakaivovesistä kuitenkin vain 22 %
kuului liian happamiin vesiin. Humus puolestaan on syynä korkeaan värilukuun, jonka enimmäisluku (5 mg/L Pt) ylittyi noin puolessa rengas- ja
porakaivoista.
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1. JOHDANTO
Suomen talouksista yli 80 % on järjestetyn kunnallisen vedenhankinnan piirissä. Silti liki miljoona
ihmistä käyttää taloudessaan oman kaivon vettä.
Kesällä lukua lisää arviolta 300 000 kesäasunnon
kaivot, joita kaiken aikaa rakennetaan lisää. Vesilaitosten veden laatua tarkkaillaan tehokkaasti, joten mahdollisiin laatuongelmiin voidaan puuttua heti.
Sen sijaan yksityiskaivojen veden laatu vaihtelee
paljon ja tehokkaan valvonnan puuttuessa kuluttajat
käyttävät tänäkin päivänä paljon huonolaatuista kaivovettä.
Geologian tutkimuskeskus (GTK) on kerännyt
valtakunnallista pohjavesitietokantaa varten lähinnä kemiallisia laatumuuttujia kaivoista ja lähteistä
1980-luvulta lähtien . Olennainen täydennys tietokantaan tehtiin kesällä 1999 keräämällä ja alysoimalla koko maasta tuhat uutta kaivo- ja lähdevesinäytettä (Paukola et al. 1999, Tarvainen et al. 2000,
2001). Tämä ns. ”tuhannen kaivon tutkimus” antaa
ajantasaisen kuvan juomavetenä käytettävän pohjaveden kemiallisesta laadusta maassamme. Näytteenotto suunniteltiin siten, että näytteitä kerättiin
eniten alueilta, joilla käytetään yleisesti oman kaivon vettä. Lisäksi näytteitä pyrittiin keräämään
edustava otos kullekin alueelle tyypillisistä geologisista muodostumista. Juomavetenä käytettävän
pohjaveden fysikaalis-kemialliseen laatuun vaikuttavat sekä ympäristön geologiset ominaispiirteet
että ihmisen toiminta kaivon vaikutuspiirissä ja itse
kaivon kunto. Siksi näytteitä otettaessa arvioitiin

kaivon kunto ja tehtiin havaintoja veden laatuun
vaikuttavista maankäyttötoimista ja ympäristötekijöistä. Näytteitä otettaessa mitattiin veden lämpötila, pH, sähkönjohtavuus, happipitoisuus ja liuenneen hiilidioksidin määrä. Yli 40 alkuaineen tai
yhdisteen pitoisuudet analysoitiin GTK:n kemian
laboratoriossa. GTK:n isotooppilaboratoriossa osasta näytteitä määritettiin veden vety- ja happi-isotooppikoostumus. Säteilyturvakeskus (STUK) mittasi lisäksi radonpitoisuudet suurimmasta osasta
näytteitä.
GTK on raportoinut aiemmista pohjaveden laadun kartoituksen tuloksista Suomen geokemian atlaksen ensimmäisessä osassa vuonna 1990 (Lahermo et al. 1990). Kolme vuotta myöhemmin Sosiaalija terveysministeriö (STM) sekä silloinen Vesi- ja
ympäristöhallitus julkaisivat toisen valtakunnallisen
kaivovesitutkimuksen tulokset, jotka olivat samansuuntaisia kuin aikaisemmat GTK:n tutkimustulokset (Korkka-Niemi et al. 1993, Korkka-Niemi 2001).
Lisänä olivat bakteriologiset määritykset, jotka eivät ole kuuluneet GTK:n tutkimusohjelmaan.Vesinäytteiden analyysimenetelmät ovat kehittyneet viime vuosina. Vuonna 1999 kerätyistä
1002:sta vesinäytteestä analysoitiin yli kymmenen
sellaista alkuainetta, joiden pitoisuuksista ei ollut
aiemmin kattavaa valtakunnallista tietoa. Tällaisia
alkuaineita ovat esimerkiksi arseeni, bromi, jodi,
antimoni, beryllium, seleeni ja tallium.

2. POHJAVESI JA KAIVOT
2.1 Pohjavesi
Maahan imeytyvä lumien sulamisvesi ja sadevesi
muodostavat maan kyllästymättömässä vyöhykkeessä maavettä ja pohjaveden pinnan alapuolella pohjavettä. Kosteuspitoisuudeltaan vaihteleva kyllästymätön maavesivyöhyke vaihettuu pohjaveden pinnan yläpuolella olevan kapillaarivesivyöhykkeen
kautta vedellä kyllästyneeksi pohjavesivyöhykkeeksi. Näiden vyöhykkeiden paksuudet vaihtelevat paljon
riippuen topografiasta, ilmastollisista tekijöistä sekä
maa-aineksen vedenjohtavuudesta ja kerrosrakenteista. Myös maan pinnaltaan rapautuneella ja hu-

muspitoisella maannoksella on tärkeä merkitys pohjaveden muodostumisessa, sen laadun kehityksessä
ja pohjavettä suojaavana vyöhykkeenä.
Kaivon vedenpinta on tasapainossa ilmanpaineen kanssa, ja se on samalla tasolla kuin kyseisen
geologisen muodostuman pohjaveden pinta. Runsaan vedenoton yhteydessä kaivon vedenpinta laskee ympäristön pohjaveden pintaa alemmaksi, mutta pyrkii palautumaan ennalleen maa-aineksen tai
kallioperän vedenjohtavuuden sekä hydrometeorologisisten olosuhteiden säätelemällä nopeudella. Kun
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maan läpi imeytyvä vajovesi pääsee pohjavesivyöhykkeeseen, pohjaveden pinta kohoaa. Alhaisimmillaan pohjaveden pinta kaivoissa on kevättalvella,
jolloin uutta pohjavettä ei maan jäätymisen vuoksi
muodostu. Silloin monet matalat kaivot ja pienet
lähteet, jotka saavat vetensä huonosti vettä johtavasta maasta (esim. moreenista), kuivuvat kokonaan. Sen sijaan hyvin vettä johtavaan hiekkaan ja
soraan tehtyjen kaivojen vedenpinnan vaihtelut ovat
pieniä ja vesi riittää kautta vuoden.
Maaston ylimmillä kohdilla muodostunut pohjavesi virtaa alaville pohjaveden purkautumisalueille,
jotka ovat mäkien ja harjujen alarinteitä, järvien
rantoja ja matalikkoja sekä soiden reunoja ja muita
kosteikkoja. Jos ylempänä muodostumisalueella
syntynyt pohjavesi virtaa kerrostumassa kohti purkautumisaluetta, jota peittää huonosti vettä johtavat
savi-, siltti- tai paksut turvekerrostumat, se on paineellista pohjavettä eli salpavettä. Kun kaivossa
oleva painepinta kohoaa maanpinnan yläpuolelle,
niin vesi virtaa kaivosta omalla paineella (“lirukaivot” tai arteesiset kaivot). Salpavesi on yleistä
harjujen ja kalliomäkien liepeillä, jossa savi- ja silttikerrokset peittävät läpäiseviä maakerroksia.
Laajimmat ja runsastuottoisimmat pohjavesialtaat (akviferit) ovat hiekasta ja sorasta koostuvissa
harjuissa ja suurissa reunamuodostumissa (I, II ja
III Salpausselkä sekä Sisä-Suomen reunamuodostuma) eli glasifluviaalisissa jäätikköjokikerrostumissa. Harjun karkea ydinosa toimii pohjavettä kokoavan ja kuljettavan “salaojan” tavoin. Harjujen ker-

rospaksuudet ovat yleisesti kymmenkunta tai joitakin kymmeniä metrejä ja suurimmillaan 60-100
metriä. Harjun tai deltan liepeitä peittävillä savi ja
turvekerrostumilla on tärkeä merkitys pohjaveden
virtaukselle ja varastoitumiselle. Tasaisella kallioalustalla olevan harjun pohjavedestä pääosa muodostuu itse harjulle tulevasta sateesta ja virtaa kohti
harjun reunoja. Ympäristöään alavammalla maastonkohdalla olevan harjun hyvin vettä johtava ydinosa voi kerätä ympäristön kallio- ja maaperästä
paljon suurempia pohjavesimääriä, kuin mitä itse
harjumuodostumalla syntyy. Epätasainen kallionpinta kohoumineen, selänteineen ja painanteineen,
joka monesti on näkymättömissä maakerrosten alla,
jakaa harjujaksoja pienemmiksi pohjavesialtaiksi.
Moreeni on Suomen yleisin maalaji, joka peittää
kallionpintaa miltei kaikkialla. Monin paikoin se
kuitenkin on savi- ja turvekerrostumien tai vesistöjen peitossa. Moreenipatjan pintaosa on tavallisesti
huuhtoutunutta sekä roudan möyhentämää ja juurien rikkomaa, joten vajovesi imeytyy siihen helposti.
Syvemmällä on usein hienoainespitoista pohjamoreenia, josta saadaan vain vähän pohjavettä.
Suomen pinta-alasta vain kolmisen prosenttia on
paljastunutta kalliota, joten pääosa kallion raoissa
virtaavasta pohjavedestä eli kalliopohjavedestä on
imeytynyt ensin maaperään, josta se on joutunut
lopulta kallioperän rakoihin. Kallioruhjeeseen kerrostuneeseen harjuun ja erityisesti sen karkea-aineksiseen ydinosaan kerääntyy kaukaa kallioperän
raoissa virtaavaa vettä.

2.2 Kaivot
Pääosa haja-asutusalueiden yksityistalouksien
kaivoista on rengaskaivoja (läpimitta yleensä 60120 cm), jotka on tehty betonirenkaista (ks. esim.
Lapinlampi et al. 2001). Rengaskaivojen syvyydet
vaihtelevat puolestatoista metristä yli kymmeneen
metriin. Vanhoja puu- tai kivikehyksisiä kaivoja on
nykyään vain vähän jäljellä. Usein lähteen tai tihkuvyöhykkeen paikalle on tehty matala rengaskaivo
tai lähde on katettu puukehyksellä. Luonnontilaisen
lähteen paikalle ei nykyään enää pidä tehdä lähdekaivoa, koska rakentamisen seurauksena lähde tuhoutuu. Asutuskeskusten vedenhankintaa varten
rakennetaan suuriläpimittaisia rengaskaivoja (aina
500 cm asti) tai siiviläputkikaivoja (läpimitta 40 cm),
jotka ovat tarpeettoman suuria ja kalliita yksityistalouksien tarpeisiin.
Päivittäinen yksityistalouden vedentarve on yleensä 0,5-1,0 m3 vuorokaudessa henkilöä kohden, mutta voi olla suurempikin, jos vettä käytetään kasteluun ja karjatalouteen. Suurin osa rengaskaivoista
6

on moreenimaassa, josta yleensä saadaan muutamia kuutiometrejä vettä vuorokaudessa. Hiekka- ja
soramaahan kaivetut rengaskaivot ovat runsasvetisiä, ja monista niistä voidaan saada vettä jopa
useita kymmeniä kuutiometrejä vuorokaudessa.
Kallioperään poratut pieniläpimittaiset (14-15 cm)
porakaivot tai kalliokaivot ovat yleisiä rannikolla ja
muualla, missä maakerrokset ovat niin ohuita, että
riittäviä vesimääriä on rengaskaivoista vaikea saada. Porakaivojen syvyydet vaihtelevat parista kymmenestä metristä yli sataan metriin, tavallisimman
syvyyden ollessa 40-60 metriä. Useimmat porauksista lävistävät vaihtelevan paksuisia maakerroksia, jotka kuitenkin pyritään maaputkella eristämään varsinaisesta kallio-osuudesta. Porakaivojen
vesimäärät ovat tavallisesti 500-2000 litraa tunnissa (10-50 m 3/vrk). Suomen kallioperän rikkonaisuutta osoittaa se, että vain harvoin porakaivot ovat
jääneet kokonaan kuiviksi.
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3. LAINSÄÄDÄNTÖ
Suomessa pohjavettä koskeva lainsäädäntö on
järjestetty pääasiassa vesilain (19.5.1961/264) ja
ympäristönsuojelulain (4.2.2000/86) nojalla. Terveydensuojelulaki (19.8.1994/763) sekä valtioneuvoston päätös pohjavesien suojelemisesta eräiden ympäristölle tai terveydelle vaarallisten aineiden aiheuttamalta pilaantumiselta (19.5.1994/364) sääntelevät myös pohjaveden käyttöä.
Alueiden ja maankäytön osalta keskeisiä normeja ovat maankäyttö- ja rakennuslaki (5.2.1999/132)
sekä maa-aineslaki (24.7.1981/555). Euroopan yhteisön uusin lainsäädäntö ja ohjausjärjestelmien sovittaminen Suomen vesilainsäädäntöön otetaan huomioon parhaillaan vireillä olevassa vesilainsäädännön muutostyössä.
Pohjaveden ottamista säädellään vesilain 9 luvussa. Sääntelyn kohteita ovat mm. pohjaveden
ottaminen toisen alueelta, pohjaveden ottamon rakentamista koskevat vaatimukset, vahingon ja haitan korvaaminen, pohjaveden ottamisen luvanvaraisuus, käytön rajoittaminen, suoja-alueet sekä
keinotekoinen pohjavesi.
Pohjaveden muuttamiskiellolla (vesilain 1 luku 18
§) pyritään estämään pohjaveden saantimahdollisuuksien heikentyminen. Pilaamiskiellolla (ympäristönsuojelulain 8 §) puolestaan pyritään estämään
pohjaveden laadun heikkenemistä.
Muuttamiskieltoa koskeva vesilain 18 § 1
momentti: Ilman ympäristölupaviraston lupaa ei saa käyttää pohjavettä tai ryhtyä
pohjavedenottamista tarkoittavaan toimeen
siten, että siitä pohjaveden laadun tai määrän muuttamisen vuoksi voi aiheutua jonkin
pohjavettä ottavan laitoksen vedensaannin
vaikeutuminen, tärkeän tai muun vedenhankintakäyttöön soveltuvan pohjavesiesiintymän antoisuuden olennainen väheneminen
tai sen hyväksikäyttämismahdollisuuden muu
huonontuminen taikka toisen kiinteistöllä
talousveden saannin vaikeutuminen. Kielto
koskee myös maa-ainesten ottamista ja muuta toimenpidettä, jos siitä ilmeisesti voi aiheutua edellä mainittu seuraus.
Pilaamiskieltoa koskeva ympäristösuojelulain
8 § 1 momentti: Ainetta tai energiaa ei saa
panna tai johtaa sellaiseen paikkaan tai
käsitellä siten, että
1. tärkeällä tai muulla vedenhankintakäyttöön soveltuvalla pohjavesialueella pohjavesi voi käydä terveydelle vaaralliseksi
tai sen laatu muutoin voi olennaisesti huonontua.
2. toisen kiinteistöllä oleva pohjavesi voi

käydä terveydelle vaaralliseksi tai kelpaamattomaksi tarkoitukseeen, johon sitä voitaisiin käyttää; tai
3. toimenpide vaikuttamalla pohjaveden
laatuun muutoin saattaa loukata yleistä tai
toisen yksityistä etua.
Pilaamiskielto on ehdoton, eikä ympärsitölupaviranomainen voi myöntää lupaa siitä poikkeamiseen.
Pilaamiskielto ei edellytä, että konkreettista pilaantumista olisi tapahtunut. Pilaantumisen todennäköisyys riittää, mikä tarkoittaa sitä, että edes vaaraa
pohjaveden laadun muuttumisesta ei saa aiheutua.
Maa-aineslaissa on merkittävä pohjaveden suojelunäkökulma. Maa-aineslain 3 luvun 1 §:n mukaan, maa-ainesten ottamisesta ei saa aiheutua
tärkeän tai muun vedenhankintakäyttöön soveltuvan pohjavesialueen veden laadun tai antoisuuden
vaarantuminen, jollei siihen ole vesilain mukaista
lupaa.
Maankäyttö- ja rakennuslain ohjausvaikutus korostuu maankäytön suunnittelussa. Yleispiirteisessä maakuntakaavassa on lain 28 §:n mukaan kiinnitettävä huomiota vesivarojen kestävään käyttöön.
Yleiskaavan tarkoituksena on puolestaan kunnan
tai sen osan yhdyskuntarakenteen ja maankäytön
ohjaaminen. Yleiskaavaa laadittaessa on otettava
huomioon vesihuollon tarkoituksenmukainen
järjestäminen.Yksityiskohtaisessa kaavassa tai
rakentamista koskevassa sääntelyssä ei pääsääntöisesti anneta nimenomaan pohjavettä koskevia määräyksiä.
Lähteen käyttöä vedenottoon säädetään metsälaissa (12.12.1996/1093). Jos lähteiden, purojen ja
pysyvän vedenjuoksu-uoman muodostavien norojen sekä pienten lampien välittömät läheisyydet
ovat luonnontilaisia tai luonnontilaisen kaltaisia sekä
ympäristöstään selvästi erottuvia, niitä koskevat
hoito- ja käyttötoimenpiteet tulee tehdä elinympäristöjen ominaispiirteet säilyttävällä tavalla (metsälaki 3 luku 10 §). Myös vesilaissa (1 luku 17 ja17a
§) säädetään lähteen muuttamista. Kyseessä olevissa lainkohdissa suojataan naapureiden intressiä,
talousveden saantia sekä lähteen luonnontilaa. Tällaisilla alueilla veden ottamista suunniteltaessa on oltava yhteydessä ympäristölupavirastoon tai alueen
ympäristökeskukseen lisätietojen saamista varten.
Terveydensuojelulain tarkoituksena on väestön
ja yksilön terveyden ylläpitäminen ja edistäminen
sekä ennalta ehkäistä, vähentää ja poistaa sellaisia
elinympäristössä esiintyviä tekijöitä, jotka voivat
aiheuttaa terveyshaittaa. Talousveden laatu ja sen
valvonta kuuluvat tämän lain piiriin. Lain nojalla on
annettu kaksi uuttaa asetusta koskien talousveden
laatuvaatimuksia ja valvontatutkimuksia. Sosiaali7
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ja terveysministeriön (STM) asetus 461/2000 koskee talousvettä, jota toimitetaan talousvetenä käytettäväksi vähintään 10 m3 päivässä taikka vähintään 50 henkilön tarpeisiin. STM:n asetus 401/2001
koskee talousvettä, jota toimitetaan päivässä vähemmän kuin 10 m3 tai alle 50 henkilön tarpeisiin,
tietyissä elintarvikealan yrityksissä tai yksityiset
taloudet käyttävät omaan vedenhankintaansa. Molemmat asetukset perustuvat Euroopan Unionin
neuvoston antamaan talousvesidirektiiviin (98/83/
EY), joka puolestaan pääosin perustuu YK:n Maailman terveysjärjestön (WHO) antamiin talousvettä
koskeviin suosituksiin. Asetuksissa annetaan talousveden kemiallisen koostumuksen ja ominaisuuksien osalta tarkat raja-arvot ja määräykset kunnan
terveydensuojeluviranomaisille säännöllisestä näytteenotosta. Säännöllinen näytteenotto ei kuitenkaan koske yksittäisiä talousvesikaivoja, jollei ole
aihetta epäillä veden aiheuttavan terveyshaittaa.
Ensimmäisessä asetuksessa, joka koskee suuria
vesiyksiköitä ovat määräykset tiukempia kuin pieniä vesiyksiköitä koskevassa asetuksessa. Tämän
kirjan luvuissa, joissa veden laatua verrataan STM:n
raja-arvoihin on käytetty pieniä vesiyksiköitä koskevan asetuksen arvoja. Asetuksessa on annettu

rauta-, mangaani- ja radonpitoisuuksille yksittäisiä
talousvesikaivoja koskevat lievemmät raja-arvot,
joita on käytetty vertailussa.
Euroopan Unionin vuonna 2000 antaman Vesipuitedirektiivin (direktiivi 2000/60/EY) tarkoituksena on luoda sisämaan pintavesien, jokisuiden vaihettumisalueiden sekä rannikko- ja pohjavesien
suojelua varten puitteet, jotka mm. edistävät kestävää, käytettävissä olevien vesivarojen pitkän ajan
suojeluun perustuvaa vedenkäyttöä, varmistavat
pohjavesien pilaantumisen asteittaista vähenemistä
ja estävät niiden edelleen pilaantumista, varmistaa
pohjaveden riittävä saanti kestävää, tasapainoista
ja oikeudenmukaista veden käyttöä varten ja vähentää merkittävästi pohjavesien pilaantumista.
Direktiivin yleisenä tavoitteena on saavuttaa 15
vuodessa, vuoteen 2015 mennessä, pohjavesien
hyvä määrällinen ja kemiallinen tila. Direktiivi edellyttää pohjaveden seurantaohjelmien laatimista sekä
merkityksellisten ja pysyvien nousevien muutossuuntien kääntämistä laskeviksi niiden pitoisuuksien osalta, jotka aiheutuvat ihmisen toiminnasta.
Direktiivi edellyttää myös pohjavesien laadun ja
määrän kokonaiskuvan selvittämistä.

4. 1000 KAIVON TUTKIMUS
4.1 Tutkimusmenetelmät
4.1.1 Näytteenotto
Näytteenottoa varten maa jaettiin neljään alueeseen (kuva 1). Aluejako perustuu Suomen pinnanmuodostukseen (topografiaan), kyseisen alueen maaperägeologisiin ominaisuuksiin sekä suo- ja vesistötiheyteen. Erityisesti savikoiden levinneisyys (korkein ranta) on tärkeä alueita erottava jakoperuste.
Myös rantavoimien toiminta kallioiden juurella ja
harjujen rinteillä on rannikkoalueille luonteenomainen maaperän pintaosaa muokannut piirre.
1) “Etelä- ja Lounais-Suomen rannikko- ja saaristoalue” käsittää Suomenlahden saariston, Turunmaan saariston ja rannikon sekä Ahvenanmaan.
Sisämaassa alue ulottuu Salpausselkiin asti ja Lounais-Suomessa Porin tasalle. Erityisesti rannikolla
on runsaasti huuhtoutuneita kalliomäkiä, joiden juurella on pieniä moreeni- ja hiekkakerrostumia (mm.
ns. suojapuolen muodostumia). Harjut ovat rannikolla rantavoimien tasoittamia ja lähes aina liepeiltään savikerrosten peittämiä. Laaksoissa on runsaasti savikoita. Moreenia on erityisesti kallioiden
välisissä painanteissa, mutta paikoin myös omamuotoisina moreenikerrostumina, kuten reuna- ja
kumpumoreeneina.
2) “Länsirannikko” käsittää Pohjanmaan ran8

nikkoalangon ulottuen Porin tasalta Pohjanlahden
perukkaan. Sisämaan puoleinen raja on siellä, missä maasto alkaa kohota ja suhteelliset korkeuserot
kasvavat (ennen varsinaista Suomenselän vedenjakajavyöhykettä). Alueella on runsaasti jokia mutta
vain vähän järviä. Paljaat kalliokot ovat maankohoamisrannikolla vähälukuisempia ja moreenikerrostumia on suhteellisesti enemmän kuin etelärannikolla. Soita on paljon ja ne peittävät monin paikoin
suuren osan maa-alasta. Harjut ovat laakeita ja
tasoittuneita ja ne rajoittuvat laaksoissa savi- ja
turvekerrostumiin. Alueen erityispiirre ovat happamat savet (Palko 1994), joita on eniten laakeissa
jokilaaksoissa (esimerkiksi Kyrönjoen ja Liminganjoen valuma-alueet).
3) “Järvi-Suomi” käsittää Sisä-Suomen järvialueen ja ulottuu idässä Ilomantsin tienoille sekä pohjoisessa Oulujärven tasalle. Se on järvivesistöjen
kuvioima alue, jossa moreenikerrostumat ovat vallitsevia. Alavimmilla alueilla on myös siellä täällä
savi- ja silttikerrostumia ja soita (Suomenselän karu
vedenjakaja-alue on soistunein). Harjut ovat vähemmän muuttuneita kuin rannikolla.
4) “Koillismaa- ja Pohjois-Suomi on ylänkö- ja
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Kuva 1. Neljä hydrogeologista näytteenottoaluetta: 1. Etelä- ja Lounais-Suomen rannikko- ja saaristoalue,
2. Länsirannikko, 3. Sisä-Suomi sekä 4. Koillismaa ja Pohjois-Suomi. Taustana Suomen maaperä 1:1 000
000 (Kujansuu & Niemelä 1984).
Fig. 1. Four hydrogeological sampling areas: 1. Coastal and archipelago regions in South and Southwest
Finland, 2. West coast, 3. Central Finland, and 4. Northeast and North Finland. Background: Quaternary
deposits of Finland 1:1 000 000 (Kujansuu & Niemelä 1984). Vesi=water body, kallio=bedrock terrain,
rakka=boulder field, moreeni =till (ground moraine), kumpumoreeni=hummocky moraine,
harju=glaciofluvial esker, sora/hiekka=sand/gravel deposit, savi/siltti=clay/silt deposit,
jokikerrostuma=fluvial deposit, turve=peat deposit.
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Kuva 2. Näytepisteet ja kaivotyypit.
Fig. 2. Sampling points and well types.
Ottamo=groundwater utility, rengaskaivo=dug well, lähde=spring, lähdekaivo=captured spring, porakaivo=well
drilled into bedrock, maaputki=groundwater tube (in overburden)
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Kuva 3a. (oik.) Kaivoista otettiin seuraavat vesinäytteet: 100 ml
punakorkkinen polyetyleeninen pullo kokonais-α -määritystä
varten, 100 ml happopesty pullo kationimäärityksiä varten, 50
ml pullo isotooppinäytteille, 500 ml pullo anionimäärityksiä
varten ja pieni lasinen radonnäytepullo.
Fig. 3a. (right) The following water samples were collected from
wells: 100 ml sample for a red-capped polyethylene bottle for
determination of total α -radiation, 100 ml acid-washed bottle
for cation determinations, 50 ml bottle for isotope determinations, 500 ml bottle for anion determinations and a small glass
bottle for radon determinations.

Kuva 3b. (oik.) Kaivon
syvyys ja vedenpinnan
asema mitattiin. Mittakaapelin päässä oleva
anturi antaa äänimerkin
osuessaan veden pintaan. Porakaivojen syvyys kysyttiin kaivon
omistajalta.
Fig. 3b. (right) The
depth of well and
groundwater table was
measured. The probe of
the measuring cable gives a signal while
touching the water. The
depth of the well drilled
into bedrock was enquired from the owner.
Kuva 3c. (yllä) Rengaskaivojen vesinäytteet otettiin puhtaalla valkoisella muoviämpärillä suoraan
kaivosta.
Fig. 3c. (up) The water from dug wells was sampled
by bailing with a clean white plastic bucket.
Kuva 3d. (vas.)Veden lämpötila
mitattiin heti.
Fig. 3d. (left) The temperature of
well water was measured immediately after sampling.

Kuva 3e. (oik.) Porakaivojen
vettä juoksutettiin hanasta kunnes veden lämpötila tasaantui.
Fig. 3e. (right) Water from the
well drilled into bedrock was
made to run until the temperature of water remained contant.
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Kuva 3f. (vas.) Radonnäytepullossa oli valmiiksi nestetuikeliuosta.
Fig. 3f. (left)The scintillation liquid was placed into
the the polypropylene bottle in laboratory before the
sampling for radon measurement.

Kuva 3g. (oik.) Radonnäytepulloon lisättiin 10 ml näytevettä.
Fig. 3g. (right) 10
ml of sample water
was added into the
radon sample bottle.
Kuva 3h. (vas.) Pullo suljettiin tiivisti ja ravistettiin voimakkaasti. Nestetuikeliuoksen ja näyteveden sekoitus
jähmettyi. Näytteenottoaika merkittiin muistiin minuutin tarkkuudella.
Fig. 3h. (left) The bottle was tightly
closed and vigorously shaken after
which the mixture of the scintillation
liquid and sample water solidified.
The sampling time was registered at
one minute’s accurancy and marked
in the order form (radon was analyzed in the laboratory of the Finnish
Radiation Institute).
Kuva 3i. (oik.) Happopestyyn 100
ml tilavuiseen näytepulloon suodatettiin vettä kationimäärityksiä varten. Kertakäyttöruiskut huuhdeltiin
näytevedellä ja ensimmäiset 10 ml
suodatetusta vedestä heitettiin pois.
Näytepullo ja korkki huuhdeltiin suodatetulla vedellä ennen varsinaisen
näytteen suodattamista.
Fig. 3i. (up right) The water intended for the cation analyses was filtrated into an
acid-washed 100 ml polyethylene bottle while the first 10 ml of filtrate was discarded
to avoid contamination.

Kuva 3k. (oik) Seuraavaksi huuhdeltiin
ja täytettiin 50 ml
isotooppinäytepullo.
Fig. 3k. (right) Next
the 50 ml bottle for
stable isotope samples was flushed and
filled.

Kuva 3j. Anionianalyysiä varten varattu 500 ml:n näytepullo huuhdeltiin ja täytettiin. Kaikki porakaivonäytteet
otettiin suoraan hanasta.
Fig. 3j. The 500 ml polyethene bottle for anion analyses
was flushed and filled. All the water samples from drilled
bedrock wells were taken from taps.
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Kuva 3l. Lopuksi 100 ml:n punakorkkinen näytepullo huuhdeltiin ja täytettiin kaulaan asti kokonais-α”-säteilymittausta varten.
Fig. 3l. Finally, the red-capped 100 ml bottle was
flushed and filled up to the neck for the determination of total- α -radiation.

Kuva 3m. Veden pH ja sähkönjohtavuus (mS/m) mitattiin
yhdistelmämittarilla (WTW Multiline P3 pH/LF).
Fig. 3m. pH and electrical conductivity (mS/m) was measured by using a combination meter (WTW Multiline P3 pH/
LF).

Kuva 3n. Lasinen mittapullo huuhdeltiin, jonka
jälkeen sinne kaadettiin 100 ml vettä. Tästä määritettiin veteen liuenneen hiilidioksidin (CO 2) määrä.
Fig. 3n. The glass measuring flask was flushed
before it was filled with 100 ml of sampled water for
the determination of dissolved carbon dioxide
(CO 2 ).

Kuva 3o. 100 ml:n suuruiseen vesimäärään
lisättiin 5-8 tippaa fenolftaleiini-indikaattoriliuosta, joka sekoitettiin veteen ravistelemalla
pulloa.
Fig. 3o. From 5 to 8 drops of phenolfthalein
indicator solution was added into 100 ml of
sampled water after which the bottle was whirled to ensure the proper mixing.

Kuva 3p. (oik.) Mittapulloon lisättiin vähän kerrallaan 0,0227-normaalista
NaOH-liuosta, kunnes veden väri muuttui punaiseksi (fenolftaleiini-indikaattori).
Fig. 3p. (right) 0.0227- normal NaOH solution was added by drops into the
measuring flask until the colour of the sampled water changed to red
(phenolfthalein indicator).
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Kuva 3q. Titraus lopetettiin, kun punainen väri
säilyi noin minuutin ajan. Liuenneen hiilidioksidin (CO2) pitoisuus milligrammoina litraa kohden (mg/L) saadaan kertomalla lisätty NaOHmäärä (ml) kymmenellä.
Fig. 3q. The titration was finished when the red
hue was preserved for one minute. The concentration of dissolved carbon dioxide (mg/L) was
calculated by multiplying the amount of (ml)
consumed NaOH solution by ten.

Kuva 3r. Liuenneen hapen määrä mitattiin happimittarilla (WTW Oxi 320/330). Kaivosta otettiin mittausta
varten uusi ämpärillinen vettä ja anturia liikuteltiin
ämpärissä pystysuunnassa, jotta anturin kalvoa vasten
saatiin syntymään sopiva virtaus.
Fig. 3r. The amount of dissolved oxygen (O 2 ) was
measured by using oxygen meter (WTW Oxi 320/330).
For the measuring a new bucket-full of water was bailed
and the probe of the meter was moved up and down in
water to ensure a proper flow of water against the
membrane.

Kuva 3s. (vas.) Valmiiksi täytetyt näytepullot kuljetettiin
kylmälaukussa tukikohtaan ja sieltä laboratorioon.
Fig. 3s. The filled
sample bottles were
transported in and insulated cool box to
the field station and
from there to the laboratory.

Kuva 3t. (yllä) Kenttämittaustulokset (pH,
sähkönjohtavuus, liuennut hiilidioksidi ja
happi) ja muut kenttähavainnot, kuten
vallitsevat maalajit ja mahdolliset kontaminaatiolähteet sekä kaivon arvioitu kunto merkittiin havaintokorttiin.
Fig. 3t. (up) The measurements carried
out in the connection of the sampling (pH,
electrical conductivity, dissolved carbon
dioxide and oxygen) and other environmental observations such as dominant
soil types and possible sources of contamination in the vicinity as well as the evaluated condition of the well were marked on
the field observation form.

Kuva 3u. (vas.) 100 ml suodatetut näytteet kestävöitiin kenttätukikohdassa samana
päivänä lisäämällä näytteeseen 0,5 ml väkevää (suprapur) typpihappoa.
Fig. 3u. (left) The filtrated 100 ml samples were preserved same day in the field base
by adding 0.5 ml concentrated suprapur nitric acid into the bottle.
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vaara-aluetta, joka ulottuu levenevänä kiilana Ilomantsin pohjoispuolelta Kainuun kautta Kuusamoon,
josta alue jatkuu pohjoiseen käsittäen koko Lapin.
Huomattavimman maisemapiirteen muodostavat
vaarat ja tunturit, joiden alarinteellä on paksuja
monipatjaisia moreenikerrostumia. Alavilla mailla
on runsaasti soita. Suurien jokien avarissa laaksoissa on paljon laakeita hiekkakerrostumia. Savi- ja
silttikerrostumia on vain satunnaisesti. Harjut ovat
miltei muuttumattomia ja siellä täällä niitä peittää
moreenikerros.
Pohjavettä sisältävät muodostumat eli akviferit
on jaettu neljään tyyppiryhmään: 1) Moreeni on
yleisin maalaji, johon suurin osa rengaskaivoista on
kaivettu (“moreeni-akviferit”). 2) Taloudellisesti
tärkeimpiä pohjavettä sisältäviä muodostumia ovat
hiekasta ja sorasta (“lajittuneet akviferit”) koostuvat harjut ja harjutasanteet sekä suuret glasifluviaaliset reunamuodostumat, kuten Salpausselät (I-III)
ja Sisä-Suomen reunamuodostuma. Ne edustavat
kuitenkin vain 3-4 % maan pinta-alasta. Tässä
tutkimuksessa hiekka- ja sora-alueiden kaivot ovat
tarkoituksellisesti yliedustettuja ja sillä on haluttu
saada tilastollisesti riittävän suuri näytejoukko. 3)
Savenalaiset moreeni- ja hiekkakerrostumat (“savenalaiset akviferit”) on erotettu omaksi ryhmäkseen, koska virtausolosuhteet ja siten myös kaivoveden laatu poikkeavat huomattavasti avoimesta,
pohjavettä sisältävästä muodostumasta. 4) Noin 20
% aineistosta on porakaivoja (“kallioakviferit”),
mikä likimain vastaa tällä hetkellä porakaivojen
osuutta. Aineiston luokittelussa rengaskaivot edustavat moreeniakvifereja, lajittuneita akvifereja sekä
savenalaisia akvifereja . Porakaivot edustavat kallioakvifereja, vaikka niiden yläosassa voi olla paksujakin maakerrostumia.
Näytteenottotiheys on määritetty siten, että se
heijastaa arvioitua kaivovesien käytön määrää kullakin alueella (kuva 1 ja 2). Eniten vesinäytteitä
koottiin Etelä- ja Sisä-Suomesta (1. ja 3. alue,
n=294 ja n= 402), joissa on runsaasti omien kaivojen
käyttäjiä. Pohjanmaan rannikolla (2. alue, n=98
näytettä) on taajan vesijohtoverkoston vuoksi ja
Koillismaalla ja Lapissa (4. alue, n= 208) harvan
asutuksen vuoksi käytössä vähän omia kaivoja,
joten niiden näytemäärät ovat pienet. Vesinäytteitä
koottiin lähteistä ja katetuista lähteistä (n=124),
rengaskaivoista (n=615) sekä porakaivoista (n=263).
Kaivon ympäristöstä tehtiin havainnot mm. kaivon lähiympäristön pinnamuodoista sekä maa- ja
kallioperästä (kallioperätiedot saatiin kuitenkin etupäässä kallioperäkartoista). Myös tiedot maankäytöstä sekä mahdollisista kaivoa likaavista toimista
merkittiin havaintolomakkeelle (kuten kasvinviljelyyn ja karjatalouteen liittyvä lannoitus ja lannan
säilytys, liikenneväylät ja tiesuolaus, yhdyskunta- ja

teollisuusjätteiden arvioitu vaikutus). Kaivon kunto
arvioitiin ja pohjavedenpinnan syvyys mitattiin avoimissa rengaskaivoissa. Lomakkeelle merkittiin
myös pohjaveden pinnan syvyys kaivossa sekä
kenttämittausten tulokset. Havainnot merkittiin tarkoitusta varten laaditulle lomakkeelle.
Lähteistä ja rengaskaivoista vesinäytteet otettiin
muovisangolla ja porakaivoista vesihanasta. Kentällä näytteenottopaikalla mitattiin välittömästi veden lämpötila (oC), pH ja sähkönjohtavuus (mS/m,
+25 oC) ja liuennut happi. Myös hiilihapon eli liuenneen hiilidioksidin (CO2) määrä analysoitiin näytepaikalla. Veden väri ja sameus arvioitiin silmämääräisesti. Näytteenoton suoritus on esitetty kuvissa
3a-3u (Paukola et al. 1999).
4.1.2 Analytiikka ja tulosten esittäminen
Käsittelemättömästä 500 ml:n näytepulloihin kerätyistä vesinäytteistä GTK:n laboratoriossa mitattiin pH, sähkönjohtavuus (mS/m, +25 °C) ja alkaliteetti määritettiin (määritysraja 0,02 mmol/l) potentiometrisesti Mettler Toledo DL70 ES- automaattititraattorilla. Veden kemiallinen hapen kulutus
(KMnO4-luku, 0,1 mg/L) määritettiin käsin titraamalla. Kloridin (Cl-, 0,2 mg/L), fluoridin (F-, 0,1 mg/
L), nitraatin (NO3-, 0,2 mg/L) ja sulfaatin (SO42-, 0,1
mg/L) pitoisuudet määritettiin Dionex DX–120 ionikromatografilla. Fosfaatin (PO43-, 0,02 mg/L) pitoisuus määritettiin Shimadzu UV–ISO–02- spektrofotometrilla. Väriluku (5 mg/L Pt) määritettiin
vertaamalla vesinäytteen väriä platinakobolttikloridiliuoksilla kalibroituihin Hellige-komparaattorin
värilevyihin. Koska vesinäytteitä jouduttiin varastoimaan ja kuljettamaan useita päiviä, ennen kuin
ne saapuivat laboratorioon, taulukoissa ja tilastollisissa laskelmissa sekä kartoissa on esitetty vain
kentällä tehtyjen pH:n ja sähkönjohtavuuden määritystuloksia.
Monialkuaineanalyysi tehtiin suodatetusta (0,45
µm) ja väkevällä typpihapolla (Merck, suprapur)
kestävöidystä näytteestä. Induktiivisesti kytketyllä
plasma-massaspektrometrilla (ICP-MS) Perkin
Elmer SCIEX Elan 6000 määritettiin seuraavat
alkuaineet: Hopea (Ag, 0,01 µg/L), alumiini (Al, 1
µg/L, arseeni (As, 0,05 µg/L), boori (B, 0,5 µg/L),
barium (Ba, 0,04 µg/L), beryllium (Be, 0,1 µg/L),
vismutti (Bi, 0,03 µg/L), bromi (vedessä bromidina
Br-, 5 µg/L), kadmium (Cd, 0,02 µg/L), kloori (vedessä kloridina Cl-, 2 mg/L), kromi (Cr, 0,2 µg/L),
kupari (Cu, 0,04 µg/L), jodi (vedessä jodidina I-, 2
µg/L) kalium (K, 0,01 mg/L), litium (Li, 0,3 µg/L),
mangaani (Mn, 0,02 µg/L), molybdeeni (Mo, 0,03
µg/L), nikkeli (Ni, 0,06 µg/L), fosfori (P, 10 µg/L),
lyijy (Pb, 0,03 µg/L), rubidium (Rb, 0,01 µg/L),
antimoni (Sb, 0,02 µg/L), seleeni (Se, 0,5 µg/L), tina
15

Geologian tutkimuskeskus, Tutkimusraportti — Geological Survey of Finland, Report of Investigation 155, 2002
Pertti Lahermo, Timo Tarvainen, Tarja Hatakka et al.

(Sn, 0,5 µg/L), strontium (Sr, 0,1 µg/L), torium (Th,
0,02 µg/L), tallium (Tl, 0,02 µg/L), uraani (U, 0,01
µg/L), vanadiini (V, 0,02 µg/L) ja sinkki (Zn, 0,1 µg/L).
Induktiivisesti kytketyllä plasma-atomiemissiospektrometrilla (ICP-AES) Thermo Jarrel Ash IRIS
Advantage määritettiin kalsium (Ca, 0,07 mg/L),
rauta (Fe, 0,03 mg/L), magnesium (Mg, 0,05 mg/L),
natrium (Na, 0,4 mg/L), rikki (S, 0,1 mg/L) ja pii (Si,
0,06 mg/L, laskettu SiO2). Kloridipitoisuus määritettiin pitoisuustasosta riippuen ionikromatografilla
tai ICP–MS-tekniikalla.
Radon- ja kokonais-α-säteilymääritykset tehtiin
Säteilyturvakeskuksessa (STUK). Veden radonpitoisuus määritettiin Wallacin Guardian 1414 nestetuikelaskurilla. Radonin määritystä varten näytteet
(10 ml) otettiin suoraan lasisiin nestetuikepulloihin,
jotka oli valmiiksi esitäytetty nestetuikeaineella (13
ml). Määritysraja yhden tunnin mittauksella on 0,2
Bq/l.
Kokonaisalfa-aktiivisuusmäärityksiä varten näytteet otettiin 100 ml muoviseen pulloon. Näytteet
kestävöitiin suolahapolla. Kestävöidyistä näytteistä
kuivattiin 38 ml (2 x 19ml) vettä teflonoiduissa
nestetuikepulloissa, jonka jälkeen näytteitä seisotettiin 30 päivän ajan. Tänä aikana radiumista syntynyt
radonkaasu kasvaa tasapainoon emonuklidinsa (Ra226) kanssa. Tämän jälkeen pitkäikäisten alfaaktiivisten aineiden kokonaispitoisuus määritettiin
Wallacin Quantulus 1220 nestetuikelaskurilla. Alhaisin määritysraja kolmen tunnin mittauksella on
0,02 Bq/L (Salonen & Hukkanen 1997).
Hapen ja vedyn stabiilien isotooppien määritystä
varten näytteet (50 ml) lähetettiin GTK:n isotooppigeologian laboratorioon. Happianalyysiä varten

vesinäyte tasapainotettiin automaattisessa laitteistossa CO2-kaasun kanssa ja isotooppikoostumus
määritettiin käyttäen hiilidioksidia (CO2). Vetykaasu tuotettiin vesinäytteestä sinkillä pelkistämällä.
Näytteet mitattiin kaasusyötteisellä massaspektrometrilla. Hapen ja vedyn isotooppikoostumus ilmoitetaan δ-arvona, joka ilmaisee promilleina näytteestä mitatun D/H (D = 2H) tai 18O/16O suhteen
poikkeaman kansainvälisestä VSMOW-standardista. Yksittäisen analyysin mittausvirhe oli hapella
alle 0,1 ‰ ja vastaavasti vedyllä alle 1,0 ‰.
Vesinäytteiden laatua valvottiin nolla- ja rinnakkaisnäytteillä. Jokainen näytteenottoryhmä valmisti
kerran viikossa yhden nollanäytteen ionivaihdetusta vedestä siten, että se suodatettiin ja kestävöitiin
samalla tavalla kuin varsinainen näyte. Tällä varmistuttiin siitä, että suodattimet tai kestävöintiin
käytetty happo eivät aiheuttaneet kontaminaatiota.
Toisessa varmistusmenetelmässä kolmessakymmenessä, tasaisesti koko nätteenottoverkostoa edustavasta näytepaikasta kerättiin kaksi näytettä (kuva
4): varsinaiset ja rinnakkaisnäytteet, jotka analysoitiin kaksi kertaa. Näin saatiin 30 havaintopistettä,
joista oli 4 mittaustulosta: varsinaisen näytteen ensimmäinen ja toinen analyysi sekä rinnakkaisnäytteen ensimmäinen ja toinen analyysi. Näin voitiin
verrata näytteenottopisteiden välisten pitoisuuksien eron merkitsevyyttä verrattuna näytteenotto- ja
analyysivirheeseen (vrt. Agterberg 1974). Tuloksia
on käsitelty aikaisemmassa raportissa (Tarvainen
et al. 2000, 2001). Näiden toimien lisäksi GTK:n
kemian laboratorio sovelsi omaa tavanomaista laadunvalvontaansa.

Kuva 4. Laadunvarmistuksessa käytetty rinnakkaisnäytteiden analyysitapa: 30
kaivosta kerättiin varsinaisen näytteen (V) lisäksi rinnakkaisnäyte (R). Sekä Vettä R-näyte analysoitiin laboratoriossa kahdesti, joten käytössä oli neljä
analyysitulosta näytteenotto- ja analyysivirheen arviointia varten.
Fig. 4. The Quality Control protocol was based on the 2-level ANOVA method.
Duplicate samples were collected from 30 wells. Both normal samples (V) and
field duplicates (R) were analyzed twice in the laboratory. Thus four analytical
results for each 30 sampling points were available for the estimation of sampling
and analytical error.
30 rinnakkaisnäytepaikkaa=30 duplicate sample sites
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5. KAIVOVEDEN LAATU VUONNA 1999
Kaivovesien laatua on käsitelty kolmessa seuraavassa luvussa. Ensin tarkastellaan niitä alkuaineita ja yhdisteitä, joille on asetettu terveysperusteiset laatuvaatimukset (5.1). Talousvetenä käytettävässä kaivovedessä ei saa olla mitään näistä
aineista sellaisia määriä, joista voi olla haittaa ihmisen terveydelle. Seuraavaksi käsitellään aineita,
joiden liiallisen suuret pitoisuudet aiheuttavat talousveteen teknisiä tai esteettisiä haittoja kuten

hajua tai putkien syöpymistä (5.2). Kolmannessa
luvussa kuvataan muiden 1000 kaivon tutkimuksessa analysoitujen alkuaineiden ja yhdisteiden pitoisuuksia, joiden määristä talousvedessä Suomessa ei ole annettu enimmäispitoisuuksia. Ne ovat
nykyisen tiedon mukaan joko haitattomia tai niiden
pitoisuudet ovat kaivovesissä aina niin pienet, ettei
mitään pitoisuuden raja-arvoja ole ollut tarpeen
asettaa (5.3).

5.1 Kaivoveden terveydellinen laatu: F-, B, Cu, Ni, As, Sb, Cd, Cr, Pb, Se ja NO 3Tässä luvussa verrataan tuhannen kaivon tutkimuksen tuloksia pienten yksiköiden talousveden
laatuvaatimuksiin (Anon 2001). Osa alkuaineista
on peräisin useimmiten kallio- tai maaperästä (esimerkiksi fluori ja arseeni), osa hienojakoisiin rannikkosedimentteihin sitoutuneista vanhan meriveden suoloista (esimerkiksi boori), osa pääosin ihmisen toiminnasta (kuten nitraatti ja seleeni). Myös
putkista tai vesikalusteita liukenee metalleja veteen
(esimerkiksi sinkki ja kupari). Jos jonkin tässä
luvussa käsiteltävän alkuaineen tai yhdisteen pitoisuus ylittää asetuksessa säädetyn enimmäispitoisuuden, korkean pitoisuuden syy olisi selvitettävä ja
ryhdyttävä toimenpiteisiin likalähteen poistamiseksi. Joskus auttaa kaivon kunnostus, joskus vettä
kannattaa käsitellä suodatus- tai ilmastuslaitteilla,
toisinaan edullisin tai ainut vaihtoehto on hankkia
vettä muualta. Neuvoja saa kunnan terveysviranomaiselta.
Talousvedessä ei saa olla pieneliöitä, loisia tai
mitään aineita sellaisia määriä, joista voi olla haittaa
ihmisen terveydelle. Tässä tutkimuksessa ei kuitenkaan määritetty veden pieneliöiden (bakteerien)
määriä, koska ne ovat yleensä kaivokohtaisia eivätkä muodosta alueellisia pohjaveden laatuongelmia.
Kaikkia tässä luvussa käsitellyistä alkuaineista ei
yleensä rutiinitutkimukseen sisällytetä. Arseeni ja
radon on kuitenkin syytä analysoida erikseen ainakin tavallista enemmän arseenia ja uraania sisältävien kallioperäalueiden porakaivoista. Ohjeita saa
kunnan terveystarkastajalta ja Suomen ympäristökeskuksen julkaisemasta kirjasesta “Kysymyksiä
kaivosta” (Lapinlampi et al. 2001).
Fluoridi (F-)
Fluori on pieninä pitoisuuksina kaikissa geologisissa muodostumissa esiintyvä alkuaine. Fluorin
keskimääräiset pitoisuudet maa- ja kallioperässä
ovat 0,5-1,0 g/kg (0,05-0,1 %). Tärkein fluoria
sisältävä mineraali Suomen kallioperässä on fluo-

riitti eli fluorisälpä, CaF2, jota on erityisen runsaasti
rapakivessä. Fluoria on myös yleisessä pieninä
määrinä kivissä esiintyvässä apatiitissa,
Ca5(PO4)3(F,OH,Cl), fluoriapatiisissa, Ca5(PO4)3F,
ytrofluoriitissa, (Ca,Y)F 2-3 , turmaliinissa sekä topaasissa, joista kaksi viimeksi mainittua ovat kuitenkin hyvin vaikealiukoisia. Fluoridi-ioni korvaa
OH- -ionia kiilteissä ja amfiboleissa , mistä johtuen
nämä kivien päämineraalit kuuluvatkin fluoriitin
ohella kallioperän tärkeimpiin fluorilähteisiin. Biotiitti ja sarvivälke voivat sisältää 2-11 g/kg (0,2-1,1
%) fluoria (Simonen & Vorma 1969). Vaikka fluoriitti on kohtalaisen vaikealiukoinen, siitä voi liueta
veteen fluoridia useita milligrammoja litraa kohden
(ks. Appelo & Postma 1993). Helpoiten fluoridia
liukenee veteen kuitenkin kiilteiden rapautuessa
(Vuorinen 2001). Fluori esiintyy ja kulkeutuu vedessä yhdenarvoisena fluoridi-ionina (F-). Fluoridiionin liikkuvuutta lisää sen kyky muodostaa kompleksiyhdisteitä happamissa vesissä alumiinin kanssa (ks. Lahermo & Backman 2000).
Rapakivigraniitit ja muut geokemiallisesti niitä
muistuttavat karkearakeiset kaliumrikkaat graniitit
sisältävät enimmillään fluoria 0,20-0,44 % (Sahama 1945, Vorma 1976, Rämö 1993). Vaikka määrä
ei vaikuta suurelta, se on hyvinkin kymmenkertainen muihin kivilajeihin verrattuna. Rapakiviä esiintyy Kaakkois- ja Lounais-Suomessa (Korsman et
al. 1997). Viipurin rapakivialue ulottuu Karjalan
Kannakselta Lappeenrantaan, Jaalaan, Myrskylään ja Loviisaan asti. Lounais-Suomessa ovat erilliset Laitilan, Vehmaan ja Ahvenanmaan rapakivialueet. Pienempiä alueita, joissa kallioperä koostuu
kemiallisesti rapakiveä muistuttavasta fluoripitoisesta graniitista, on Onaksessa Porvoon ympäristössä, sekä Bodomjärven tienoilla Espoossa ja Obbnäsissä Kirkkonummella. Myös Sodankylässä Nattasten seudulla ja Pomovaarassa sekä Utsjoen
Vainospäällä on fluoripitoisia graniitteja (ks. Lahermo & Backman 2000).
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Taulukko 1. Tuhannen kaivon tutkimuksessa mukana olleiden rengaskaivojen veden laadun tunnusluvut. N = näytteiden
lukumäärä. 2 %:n ja 98 %:n percentiilit.
Table 1. Median (mediaani), arithmetic mean (keskiarvo), standard deviation (keskihajonta), maximum (maksimi) and
2% and 98% percentiles of variables (muuttuja) of waters from dug wells. Yksikkö=unit, N=number of samples.
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Taulukko 2. Tuhannen kaivon tutkimuksessa mukana olleiden porakaivojen veden laadun tunnusluvut. N = näytteiden
lukumäärä. 2 %:n ja 98 %:n percentiilit.
Table. 2. Median (mediaani), arithmetic mean (keskiarvo), standard deviation (keskihajonta), maximum (maksimi) and
2% and 98% percentiles of variables (muuttuja) of waters from wells drilled into bedrock. Yksikkö=unit, N=number
of samples.
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Rapakivialueiden pohjaveden korkeat fluoridipitoisuudet on tiedetty jo kauan (Väre 1960, Lahermo
1971, 1972, Lahermo et al. 1990, Korkka-Niemi et
al. 1993, Lahermo et al. 1996, Lahermo & Backman 2000, 2001). Rapakivialueet muodostavat maan
pinta-alasta noin 3,8 % ja niillä yleinen pohjaveden
F- -pitoisuus on 1-2 mg/L (kuva 5). Muualla maassa
fluoridin pitoisuustaso on vain kymmenesosa tästä
tai vähemmän. Näin selkeästi kaksijakoista jakautumaa ei tavata muilla veteen liuenneilla aineilla.
Tämä näkyy erityisen selvästi verrattaessa rapakivigraniitteja edusvia porakaivovesiä muiden kivilajien porakaivovesiin (kuva 6). Muiden graniittien ja
granodioriittien porakaivovesissä on puolestaan hieman enemmän yksittäisiä korkeita fluoridipitoisuuksia kuin muiden kivilajien alueilla.
Tämän tutkimuksen rengaskaivo- ja porakaivovesissä fluoridin mediaanipitoisuudet ovat <0,1 mg/L
ja 0,15 mg/L, kun taas keskiarvot rengaskaivo- ja
porakaivovesissä ovat 0,23 mg/L ja 0,71 mg/L
(taulukko 1 ja 2). Sellaisissa kaivoissa, joista pohjavesi saadaan savikerroksen peittämistä kerrostu-

mista, F - -pitoisuuksien mediaani on selvästi suurempi (0,35 mg/L) kuin muissa rengaskaivoissa
(<0,1 mg/L). Rapakivialueilla rengaskaivojen ja
porakaivojen veden F- -pitoisuuksien mediaanit ovat
1,00 mg/L ja 2,36 mg/L (keskiarvot 1,24 mg/L ja
2,49 mg/L).
Fluoridi-ioni liukenee nopeasti jo maavesi- ja
pohjavesikierron alkuvaiheessa lumien sulamisvesien tai sadeveden imeytyessä maahan. Fluoridin
määrä ei lisäänny mainittavasti muiden liuenneiden
aineiden määrän kasvaessa. Koko maan kattavassa aineistossa porakaivovesien F - -pitoisuudet ovat
noin kolminkertaiset rengaskaivovesien fluoridimääriin verrattuna. Toinen huomiota herättävä eroavaisuus on se, että korkeat rengaskaivovesien fluoridipitoisuudet rajoittuvat miltei kokonaan rapakivialueille kun taas porakaivovesissä korkeita pitoisuuksia tavataan rapakivialueiden lisäksi laajalla alueella Suomen eteläpuoliskolla (kuva 5). Tämä osoittaa,
että pitkäaikaisempi veden ja kiven välinen vuorovaikutus lisää fluoridipitoisuuksia, mutta myös sen,
että porakaivoon kallion raoissa virtaava vesi tulee

Kuva 5. Rengaskaivojen ja porakaivojen veden fluoridin (F-) pitoisuudet (mg/L) kesällä 1999. Sosiaali- ja terveysministeriön ( STM)
talousvesikaivojen veden laatua koskevan asetuksen (Anon 2001) fluoridin enimmäispitoisuuden (1,5 mg/L) ylittävät kaivot on
merkitty mustilla palloilla.
Fig. 5. The fluoride (F -) concentrations in waters of dug wells and of wells drilled into bedrock in summer 1999. The samples which
exceed the upper permissible concentration of fluoride (1.5 mg/L) for household water, set by the Ministry of Social Affairs and Health
(STM), are marked with black dots.
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Kuva 6. Porakaivovesien fluoridin (F-) pitoisuudet eri kivilajialueilla. Kivilajiryhmät ovat: Maf/ultramaf metav=mafiset (emäksiset) ja ultramafiset (ultraemäksiset) metavulkaniitit, fels/interm metav=felsiset (vaaleat) ja intermediääriset metavulkaniitit, rapakivi=rapakivigraniitti, gr/grdior=graniitti ja granodioriitti, gabro/dior=gabro ja dioriitti, kiillel/kgn=kiilleliuske ja
kiillegneissi, kiillel/mustal=kiilleliuske ja mustaliuske,
kvartsiitti=kvartsiitti sekä pohjagn=pohjagneissi tai arkeinen
graniittigneissi. Laatikon alin ja ylin kohta vastaa 25 %:n ja 75
%:n pitoisuusarvoja ja vaakaviiva 50 %:n pitoisuusarvoa (mediaani). Rapakivipylväässä fluoridin minimi- ja maksimipitoisuudet on merkitty vaakaviivalla. Tähdet ja monikulmiot ovat
kyseiselle kivilajialueelle tyypillisestä fluoridin jakautumasta
paljon poikkeavia yksittäisiä pitoisuuksia. N=näytteiden lukumäärä.
Fig. 6. The fluoride concentrations (F -) of waters from wells
drilled into bedrock composed of different rock types. The groups
of different rock types are the following: maf/ultramaf
metav=mafic and ultramafic metavolcanites, fels/interm
metav=felsic and intermediary metavolcanics, rapakivi=rapakivi
granite, gr/grdior=granite and diorite, gabro/dior=gabro and
diorite, kiillel/kgn=mica schists and mica gneiss, kiillel/
mustal=mica shichst and black schist, kvartsiitti=quartzite, and
pohjagn=basement gneiss (Archaean granite gneiss). The lowest
and highest level of the box is equivalent to 25% and 75%
concentration values and horizontal line to 50% concentration
value (median). In the rapakivi granite column the minimum
and maximum condentrations of fluoride are marked by horizontal line. Asterisks and polygons indicate the erratic concentrations deviating largely from the distribution of fluoride concentrations typical for each rock type. N=number of samples.

monenlaisilta kivilajialueilta, joissa mm. pegmatiitit
voivat sisältää fluoripitoisia mineraaleja. Eräänä
fluoridin lähteenä voivat olla kallion rakopintoja
peittävät sekundääriset fluoripitoiset, amorfiset tai
kiteiset saostumat, joista liukenee fluoridia porakaivoveteen. Suurimmat porakaivojen veden F- -pitoisuudet tässä tutkimuksessa ovat 4-6 mg/L ja rengaskaivovesissä kaikki pitoisuudet ovat alle 3,5 mg/L.
Pohjavettä sisältävän maaperämuodostuman
koostumuksella ja rakenteella (syntytapa, kerrosrakenne, raekoko ja vedenjohtavuus) näyttää olevan vain pieni vaikutus veden fluoridin pitoisuuksiin. Fluoridipitoisuudet eivät eroa tilastollisesti merkitsevästi lajittuneesta hiekasta ja sorasta tai lajittumattomasta moreenista koostuvien muodostumien
pohjavedessä (mediaanit <0,1 mg/L). Sen sijaan

savenalaisissa muodostumissa pohjavesi sisältää
huomattavasti korkeampia fluoridimääriä (mediaani 0,35 mg/L). Saviaines voi tietyissä olosuhteissa
sitoa fluoridia, jota siitä voi olosuhteiden muuttuessa jälleen vapautua.
Lähes kaikki luonnonvesissä oleva fluoridi on
peräisin geologisesta ympäristöstä. Siksi sen määrät, poikkeustapauksia lukuun ottamatta (kuten tietyt teollisuusjätteet, fluoripitoiset lannoitteet), eivät
ole mainittavasti lisääntyneet vesien likaantumisen
seurauksena. Fluoridipitoisuuksien vuosittaiset vaihtelut tapahtuvat samassa suhteessa kuin muidenkin
veden liuenneiden aineiden (kts. Backman et al.
1999). Fluoridi-ioni ei kuitenkaan ole samalla tavoin
riippuvainen veden muista alkuaineista ja yhdisteistä kuin monet muut aineet. Merkitseviä korrelaatioita rengaskaivoveden fluoridilla on molybdeenin
(Pearson’in korrelaatiokerroin r=0,47 ** ) ja berylliumin kanssa (r=0,32**), joita fluoridin tavoin esiintyy graniittisessa ympäristössä. Pienempi, mutta
niin ikään geokemiallisesti huomionarvoinen korrelaatio on myös fluoridin ja piihapon (r=0,32 **) sekä
alumiinin välillä (r=0,27 **), mitkä antavat aiheen
päätellä, että fluoridi voi muodostaa mainittujen
aineiden kanssa liukoisia komplekseja (ks. Lahermo et al. 1996, Korkka-Niemi 2001). Myös porakaivoaineistossa voi tulkita samankaltaisia yhteyksiä, mutta läheisin yhteys on fluoridin ja litiumin
kesken (r=0,56 **).
Viipurin rapakivialue muodostaa hyvin selväpiirteisen pohjaveden ja pintaveden korkeiden fluoridipitoisuuksien alueen (anomalian), jonka ulkopuolella pohjoisessa ja lännessä fluoridipitoisuudet ovat
keskimäärin enintään kymmenesosa rapakivialueen pitoisuuksista (Lahermo & Backman 2000).
Laitilan ja Vehmaan rapakivialueiden kaakkois- ja
eteläpuolella satunnaiset pohjaveden korkeat fluoridipitoisuudet jatkuvat kauas Paraisille ja Hankoon
asti. Syynä korkeisiin F – -pitoisuuksiin on, paitsi
paikallisen kallioperän fluoripitoiset mineraalit (esim.
Paraisten kalkkikivialueella), ennen kaikkea se, että
luoteesta virrannut mannerjäätikkö on kuljettanut
mukanaan fluoripitoista rapakiviaineista näille seuduille. Myös Etelä-Pohjanmaalla ja Pohjois-Satakunnassa on siellä täällä korkeita pohjaveden fluoridipitoisuuksia, johon ovat syynä paikalliset fluoripitoiset graniitit ja pyrokseenigranitoidit sekä myös
Pohjanlahden altaan ja Ruotsin rannikon fluoripitoisista rapakivi- ja kvartsiporfyyriesiintymistä jäätikön kuljettama aines. Vähiten fluoridia on Itä- ja
Pohjois-Suomessa olevan graniittigneisseistä koostuvan arkeisen pohjan sekä sekä granuliittien ja
kvartsiittien alueilla olevien kaivojen vesissä.
Talousvesikäytössä olevien rengaskaivojen ja
porakaivojen fluoridipitoisuudet ylittävät rapakivialueilla usein terveydellisesti turvalliseksi katsotun
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STM:n pienten yksiköiden (yksityiskaivojen) veden laatuvaatimusrajan mukaisen 1,5 mg/L:n pitoisuuden. Koko maan kaivovesistä 4,2 % ja porakaivovesistä 15,8 % ylitti sallitun ylärajan (ks. taulukko 8). Rapakivialueilla vastaavat luvut ovat 37 % ja
77 %. Jos vettä ei juoda, eikä se päädy suoraan
elintarvikkeeseen STM:n laatuvaatimus on enintään 5 mg/L. Näin suuria pitoisuuksia rengaskaivoaineistossa ei ollut ja vain kolmen porakaivon veden F- -pitoisuus ylitti tämän pitoisuuden (maksimi
6,0 mg/L).
Vaikka rapakivialueet käsittävät alle 4 %:a maan
pinta-alasta, ne ovat tiheästi asuttuja seutuja. Korkeiden fluoridipitoisuuksien aiheuttamat ongelmat
talousvedessä koskevat tällä hetkellä arviolta 200
000-300 000 ihmistä. Myös rapakivialueilla sijaitsevista harjuista tai Salpausselän hiekka- ja sorakerrostumista vetensä ottavien vesilaitosten pohjavesi on paikoin liian fluoridipitoista. Vaikka runsaan fluoridin ei tiedetä aiheuttaneen suoranaisia
kansanterveydellisiä ongelmia (ainoastaan lievää
hammaskiilteen laikkuuntumista), se on talousveden laatuvaatimuksia ajatellen eräs suurimmista
Suomen pohjaveden laatuongelmista.
Boori (B)
Boori on epämetallinen alkuaine ja se kuuluu

samaan alkuaineiden jaksollisen järjestelmän ryhmään kuin metallinen alumiini (Al). Kallioperässä
booria on rikastunut pegmatiitteihin. Tärkein magmakivien boorimineraali on vaikealiukoinen turmaliini. Koska merivedessä on huomattavasti booria,
merellistä alkuperää olevat sedimentit ja niistä syntyneet metamorfoituneet kivet sisältävät booria
enemmän kuin syväkivet. Pohjavedessä kulkeutuva boori on peräisin mineraalien rapautumisessa
vapautuvista, savisedimenteistä huuhtoutuvista ja
meriltä ilmavirtojen mukana kulkeutuvista suoloista. Sitä on lannoitteisiin lisättynä hivenaineena ja
pesuaineiden valkaisuaineina boraatteina ja perboraatteina, joista booria joutuu jätevesiin, jätelietteisiin ja kaatopaikoille. Boori ei kulkeudu alkuainemuodossa vaan esiintyy vedessä boraatteina (HBO3-)
tai boorihappona (Hem 1989, Kabata-Bendias &
Bendias 1992).
Boorin mediaani- ja keskiarvopitoisuudet rengaskaivovesissä ovat 13,8 µg/L ja 22,8 µg/L sekä
porakaivovesissä 27,1 µg/L ja 54,6 µg/L (taulukko
1 ja 2). Suurimmat booripitoisuudet tässä aineistossa ovat 362 µg/L ja 478 µg/L. Lukuisammin korkeita pitoisuuksia tavataan Lounais-Suomessa ja paikoin länsirannikolla (kuva 7). Näyttää siltä, että
pääosa boorista on savisedimenteistä huuhtoutunutta merellistä alkuperää ja mahdollisesti paikallisen maatalouden lannoitteiden tai pesuvesien aihe-

Kuva 7. Rengaskaivojen ja porakaivojen veden boorin (B) pitoisuudet (µg/L) kesällä 1999.
STM:n talousvesikaivojen veden laatua koskevan asetuksen (Anon 2001) boorin enimmäispitoisuuden (1000 µg/L) ylittäviä kaivovesiä ei ole.
Fig. 7. The boron (B) concentrations (µg/L) in waters of dug wells and wells drilled into
bedrock in summer 1999. None of the samples exceeded the upper permissible concentration
of boron (1000 µg/L) for household water, set by the Ministry of Social Affairs and Health
(STM).
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uttaman likaantumisen seurausta.
Alkuaineiden ja yhdisteiden keskinäisestä vuorovaikutuksesta kertova korrelaatiolaskenta osoittaa,
että rengaskaivojen vedessä boori on läheisessä
yhteydessä muiden merellistä ympäristöä osoittavien aineiden, kuten kloridin (r=0,40**), bromidin
(r=0,60**), jodidin (r=0,39**) ja natriumin (r=0,59**)
kanssa. Merkitsevät korrelaatiot on myös happamille savikerrostumille luonteenomaisen kaliumin
(r=0,48**), litiumin (r=0,48**), sulfaatin (r=0,52**) ja
alumiinin (r=0,38**) sekä veden elektrolyyttipitoisuutta kuvaavan sähkönjohtavuuden (r=0,64**) kanssa. Porakaivoaineistossa useimmat näistä korrelaatiokertoimista ovat pienempiä.
STM:n uudessa asetuksessa (Anon 2001) pienten yksiköiden talousveden laatuvaatimuksista aikaisempi 0,3 mg/L:n ylin sallittu B-pitoisuus on
nostettu 1,0 mg/L:n pitoisuustasolle. Tutkimusaineistossa ei tavattu yhtään tämän raja-arvon ylittävää pitoisuutta.
Kupari (Cu)
Kuparia on pieniä määriä (10-100 mg/kg) kallioperän päämineraaleissa, kuten pyrokseeneissa,
amfiboleissa, biotiitissa ja plagioklaaseissa (Wedepohl 1978a). Kuparia on enemmän peridotiitissa ja

gabrossa (50-100 mg/kg) kuin happamissa graniiteissa (10-20 mg/kg). Kuparia on erityisen runsaasti orgaanisesta aineksesta syntyneissä mustaliuskeissa. Tärkein kuparia sisältävä mineraali on
kuparikiisu (CuFeS2). Muita kuparipitoisia mineraaleja ovat mm. borniitti (Cu5FeS4) ja kupriitti
(Cu2O). Oksidisissa rautamineraaleissa, kuten magnetiitissa ja ilmeniitissä kuparia voi olla 50-300 mg/
kg (op. cit.).
Kupari ei ole erityisen liikkuva metalli hydrologisessa kierrossa, mutta sen liukeneminen tehostuu happamassa ympäristössä. Sitä voi kulkeutua
pieniä määriä ionimuodossa (Cu2+) ja muodostaa
liukoisia epäorgaanisia komplekseja mm. SO42- - ja
Cl- -ionien kanssa sekä orgaanisina komplekseina
humuksen kanssa (Moore & Ramamoorthy 1984).
Maaperässä liuennutta kuparia kiinnittyy savimineraaleihin ja vesipitoisiin Fe-Mn-Al-oksidikalvoihin ja saostumiin sekä humukseen (Adriano 1986).
Yhdyskunta- ja teollisuusjätevedet, kaatopaikat ja lannoitteet ovat yleisiä ympäristön paikallisia
kuparin lähteitä. Kuparia voi levitä laajalti ympäristöön myös kaivostoiminnan ja metallinjalostuksen päästöistä sekä kivihiilen ja öljyn poltosta.
Sammal- ja jäkälätutkimukset ovat osoittaneet,
että ilmakuljetteista kuparia on levinnyt mm. Harjavallan kuparinsulaton ja Petsamon ja Kuolan

Kuva 8. Rengaskaivojen ja porakaivojen veden kuparin (Cu) pitoisuudet (µg/L) kesällä 1999.
STM:n talousvesikaivojen veden laatua koskevan asetuksen (Anon 2001) kuparin enimmäispitoisuuden (2000 µg/L) ylittäviä kaivovesiä ei ole.
Fig. 8. The copper (Cu) concentrations (µg/L) in waters of dug wells and wells drilled into
bedrock in summer1999. None of the samples exceeded of the upper permissible concentration of copper (2000 µg/L) for household water, set by the Ministry of Social Affairs and
Health (STM).
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kaivosteollisuuslaitosten ympäristöön (Rühling et
al. 1987, 1992, 1996). Vesijohtoveden poikkeuksellisen korkeat pitoisuudet ovat peräisin yleensä kupariputkista.
Tässä aineistossa rengaskaivojen veden kuparin
mediaani- ja keskiarvopitoisuudet ovat 2,5 µg/L ja
14,1µg/L, kun vastaavat luvut porakaivovedessä
ovat paljon suuremmat: 9,1 µg/L ja 32,3 µg/L (taulukko 1 ja 2). Rengaskaivojen kuparipitoisuuksien
alueellinen jakautuma on sikäli mielenkiintoinen,
että Pohjois-Suomessa on suhteellisesti enemmän
korkeita Cu- pitoisuuksia kuin maan eteläosassa
(kuva 8). Näin selvää maan jakautumista kahtia ei
kuitenkaan ole nähtävissä porakaivoista otettujen
näytteiden kuparipitoisuuksissa. Rengaskaivojen
vedessä on Outokummun seudulla joukko kohonneita Cu- pitoisuuksia, joiden alkuperänä voidaan
perustellusti pitää seudun lukuisia sulfidimineralisaatioita ja kallioperän Cu-anomaalisuutta. STM:n
talousvedelle asettama suurin sallittu 2 mg/L:n pitoisuusraja ei tässä aineistossa ylity.
Korrelaatiolaskennan perusteella arvioituna kuparin geokemiallinen käyttäytyminen on riippumaton muista aineista ja yhdisteistä. Merkitsevimmät
korrelaatiot ovat rengaskaivoissa ja porakaivoissa
enimmäkseen tekniseen kontaminaatioon liittyen
sinkin kanssa (r=0,35** ja r=0,27**). Porakaivovedessä kupari korreloi myös lyijyn kanssa (r=0,40**),
mikä niin ikään viittaa vesijohtojärjestelmistä veteen joutuneeseen metalliin.
Nikkeli (Ni)
Nikkeli on geologisessa ympäristössä yleinen,
pieninä pitoisuuksina esiintyvä raskasmetalli. Jos
kallioperässä on Ni -pitoisia sulfidimineralisaatioita,
pitoisuudet voivat olla pohjavedessä tavallista suurempia. Useimmat kaivovesien korkeista nikkelipitoisuuksista ovat kuitenkin peräisin kaivojen pumppujen ja muiden vesikalusteiden aiheuttamasta nikkelikontaminaatiosta. Verrattaessa tämän tutkimuksen kaivo- ja porakaivovesien nikkelikarttoja moreenin Ni -pitoisuuksia osoittaviin karttoihin (ks.
Salminen & Lampio 1995) käy selväksi, että Laatokan-Perämeren (erityisesti Outokummun seudun)
sekä Vammalan-Tampereen seudun sulfidimalmihyöhykkeiden Ni -pitoiset mineralisaatiot ovat paitsi maaperän, myös pohjavesien nikkelin tärkeä lähde.
Moniin muihin raskasmetalleihin nähden nikkeli
on liikkuva alkuaine. Sen mediaani- ja keskiarvopitoisuudet ovat rengaskaivovesissä hieman suuremmat (0,84 µg/L ja 3,3 µg/L) kuin porakaivovesissä
(0,60 µg/L ja 1,8 µg/L). Tässä suhteessa nikkeli
poikkeaa lähes kaikista muista metalleista (taulukko 1 ja 2). Tämä antaa aihetta otaksua, että osa
24

kaivoveden nikkelistä on peräisin teknisestä kontaminaatiosta. Suurin pienten yksiköiden talousvedelle (Anon 2001) sallittu Ni -pitoisuus (20 µg/L)
ylittyy 2,2 %:ssa rengaskaivoista ja 1,1 %:ssa porakaivoista (kuva 9 ja taulukko 8).
Rengaskaivojen vedessä nikkelillä on vahva korrelaatio sulfidien rapautumisessa vapautuvan sulfaatin (r=0,66**) sekä eräiden muiden sulfideihin
liittyvien (kalkofiilisten) alkuaineiden, kuten koboltin (r=0,88**) ja seleenin (r=0,67**) kanssa. Voimakas korrelaatio on myös nikkelin ja alumiinin
**
(r=0,70
) sekä
(r=0,70**)
sekä nikkelin
nikkelin ja
ja mangaanin
mangaanin välillä
**
(r=0,60 ). Porakaivovesissä merkitsevin korrelaatio on hiilidioksidin (r=0,43**) kanssa. Mitään korrelaatiota kaivoveden nikkelillä ei ole KMnO4- ja
väriluvun kanssa, mikä merkitsee sitä, että nikkeli ei
monen muun raskasmetallin tavoin ole humukseen
sitoutuneena.
Arseeni (As)
Arseeni kuuluu typpiryhmään alkuaineiden jaksollisessa järjestelmässä fosforin, antimonin ja vismutin kanssa, joita se kemiallisilta ominaisuuksiltaan muistuttaa. Arseenia on kaikkialla luonnossa
pieniä määriä, joten sitä liikkuu myös hydrologisen
kierron eri vaiheissa ilmassa, maaperässä ja kasveissa sekä pohja- ja pintavedessä (ks. esim. Smedley & Kinniburgh 2002). Paikallisesti arseenia voi
joutua ympäristöön muiden muassa metalli- ja elektroniikkateollisuuden päästöistä ja puolijohteista sekä
puun kyllästämöistä. Myös lannoitteet sekä kasvisja hyönteismyrkyt ovat sisältäneet arseenia. Vanhoilla kaatopaikoilla on arseenipitoisia jätteitä (esim.
lyijyakkuja), jotka voivat tulevaisuudessa aiheuttaa
ympäristöongelmia. Tähän asti havaitut haitallisen
korkeat arseenipitoisuudet pohjavedessä ovat kuitenkin miltei aina olleet lähtöisin kallio- ja maaperässä luontaisesti esiintyvästä arseenista (ks. Backman et al. 1994a, 1994b).
Tärkein arseenimineraali on arseenikiisu (FeAsS), mutta arseenia esiintyy pieniä määriä monissa muissakin sulfidimineraaleissa, kuten rikkikiisussa, kuparikiisussa, sinkkivälkkeessä ja lyijyhohteessa. Myös rautamineraaleina tunnetut, mutta
vaikealiukoiset magnetiitti ja ilmeniitti sisältävät
yleisesti arseenia. Saviaineista ja erityisesti orgaanista ainesta sisältävät mereen kerrostuneet metamorfoituneet sedimenttikivet ovat arseenipitoisempia
kuin syväkivistä, esim. graniiteista koostuva kallioperä. Siksi mustaliuskeissa arseenipitoisuudet
voivat olla korkeita (5-15 mg/kg). Myös emäksiset
vulkaniitit (mm. vihreäkivet, amfiboliitit) ja syväkivet (gabrot, peridotiitit) voivat sisältää huomattavia
arseenimääriä. Kallioperästä johtuvia moreenin
yhtenäisiä arseenipitoisia alueita on Lounais-Suo-
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Kuva 9. Rengaskaivojen ja porakaivojen veden nikkelin (Ni) pitoisuudet (µg/L) kesällä
1999. STM:n talousvesikaivojen veden laatua koskevan asetuksen (Anon 2001) nikkelin
enimmäispitoisuuden (20 µg/L) ylittävät kaivot on merkitty mustilla palloilla.
Fig. 9. The nickel (Ni) concentrations in water of dug wells and wells drilled into bedrock
in summer 1999. The samples over the upper permissible concentration of nickel (20 µg/
L) for household water, set by the Ministry of Social Affairs and Health (STM), are marked
with black dots.

Kuva 10. Rengaskaivojen ja porakaivojen veden arseenin (As) pitoisuudet (µg/L) kesällä
1999. STM:n talousvesikaivojen veden laatua koskevan asetuksen (Anon 2001) arseenin
enimmäispitoisuuden (10 µg/L) ylittävät kaivot on merkitty mustilla palloilla.
Fig. 10. The arsenic (As) concentrations in waters of dug wells and wells drilled into bedrock
in summer 1999. The samples over the upper permissible concentration of arsenic (10 µg/
L) for household water, set by the Ministry of Social Affairs and Health (STM), are marked
with black dots.
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messa mm. Tampereen seudulla ja Pohjois-Suomessa Keski-Lapissa.
Arseenin liukoisuuteen ja liikkuvuuteen vaikuttavat geologisen ympäristön ohella myös veden pH ja
hapetus-pelkistys -potentiaali. Arseeni esiintyy neljällä hapetusasteella (–3, 0, +3, +5), jotka voivat
muuttua toisikseen kemiallisesti ja bakteeritoiminnan myötävaikutuksella. Arseenin tärkeimmät liukoiset esiintymismuodot ovat hapetusasteella +3
esiintyvät helppoliukoiset arseniitit (AsO33-) ja
hapetusasteella +5 esiintyvät arsenaatit (AsO43-).
Syvissä hapettomissa kaivovesissä ja pohjasedimenteissä arseniitti on vallitseva olomuoto. Arsenidejä, kuten arseenivetyä (AsH3) ja arseenisulfideja esiintyy vain erittäin voimakkaasti pelkistävässä ympäristössä, jossa ne ovat heikosti veteen
liukenevia. Arsenaatti-arseenia voi pidättyä
maaperässä ja kallion raoissa oleviin savespitoisiin
kerrostumiin (kuten kalliosaviin), Fe-, Mn- ja Al hydroksidisaostumiin sekä humusainekseen. Toisaalta rautasaostumista voi niiden pelkistyessä vapautua arseenia, ja niiden on arveltu olevan eräs
tärkeimmistä pohjaveden arseenilähteistä Yhdysvalloissa ja Bangladeshissa (Nickson et al. 1998,
Smedley & Kinniburgh).
Tässä aineistossa pohjaveden arseenipitoisuudet
vaihtelevat erilaisissa geologissa muodostumissa
esiintyvässä pohjavedessä <0,05-23,6 µg/L:n välillä
(taulukko 1 ja 2). Koska korkeita pitoisuuksia on
vain vähän, arseenin mediaanipitoisuudet maa- ja
porakaivovesissä ovat vain 0,14 µg/L ja 0,16 µg/L
kun taas keskiarvopitoisuudet ovat huomattavasti
suuremmat (0,35 µg/L ja 1,00 µg/L). Valtaosa rengaskaivojen korkeista As-pitoisuuksista sijoittuu
maan rannikkoalueille, kun taas porakaivovesissä
on paljon kohonneita arseenimääriä on myös SisäSuomessa (kuva 10).
Suurimmat GTK:n pohjavesitutkimuksissa tavatut As -pitoisuudet ovat 1,0-2,4 mg/L Oriveden ja
Längelmäen sekä Tampereen etelä- ja itäpuolella,
joissa maa- ja kallioperä ovat poikkeuksellisen arseenipitoisia (Backman et al. 1994a, 1994b). Näillä
alueilla myös moreenissa on poikkeuksellisen voimakkaat arseenianomaliat (< 0,06 mm -fraktion
kuningasvesiliukoiset pitoisuudet yli 10 µg/kg). Tämän tutkimuksen harvan havaintopisteverkoston
pohjalta ei voi tehdä johtopäätöksiä kallioperän kivilajikoostumuksen ja pohjaveden arseenipitoisuuksien välisestä riippuvuudesta.
Arseeni käyttäytyy veden geokemiallisessa kierrossa itsenäisesti riippumatta veden ominaisuuksista ja muista liuenneista aineista. Tähän on syynä
paitsi se yllä mainittu seikka, että arseenia voi olla
monenlaisissa geologisissa ympäristöissä ja kivilajeissa, myös arseenin esiintyminen monessa olomuodossa ympäristön pH:sta ja hapetuspelkistysti26

lasta riippuen. Ainoa huomionarvoinen korrelaatio
on rengaskaivovedessä arseenin ja molybdeenin
kanssa (r=0,41**).
Juomaveden korkeiden arseenipitoisuuksien on
todettu lisäävän ihosyöpäriskiä (Hindmarsh & McCurdy 1986). Arseeni ei kuitenkaan kadmiumin ja
elohopean tapaan rikastu ravintoketjuissa, vaan se
erittyy aineenvaihdunnan mukana pois kehosta.
Koska arseenia on käytetty pitkään lääkeaineissa,
arseenin haittavaikutuksia koskevia tietoja on saatu
lääke- tai työperäistä altistusta koskevista tutkimuksista. Sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen
mukainen (Anon 2001) talousveden korkein sallittu
As -pitoisuus on 10 µg/L, mitä suurempia pitoisuuksia tämän tutkimuksen aineistossa oli vain kahdessa
rengaskaivossa ja 3 %:ssa porakaivoista (ks. taulukko 8). Liian korkeat As-pitoisuudet ovat siten
huomionarvoinen veden laatuongelma käytännössä
vain porakaivoissa. Arseenipitoisilla kallioperäalueilla, kuten Tampereen koillis- ja eteläpuolella, ongelma voi kuitenkin olla todellinen (ks. Backman, et
al. 1994a, 1994b). Suurimmat arseenin aiheuttamat
kansanterveydelliset ongelmat on todettu aiheutuneen poikkeuksellisen arseenipitoista juomavettä
käyttävälle väestölle Bangladeshissa, Intiassa ja
Taiwanissa (Nickson et al. 1998).
Antimoni (Sb)
Antimoni on arseenin sukulaisalkuaine ja siksi ne
muistuttavat ominaisuuksiltaan ja geokemialliselta
käyttäytymiseltään toisiaan. Antimoni on geologisessa ympäristössä kuitenkin paljon arseenia niukemmin esiintyvä alkuaine ja siksi sen pitoisuuksien
mediaanipitoisuudet rengaskaivo- ja porakaivovesissä ovat vain 0,02-0,03 µg/L (taulukko 1 ja 2, kuva
11). Tämän tutkimuksen aineiston suurin Sb -pitoisuus on 1,5 µg/L, joten STM:n asetuksen mukainen
(Anon 2001) talousvedelle sallittu antimonin enimmäispitoisuus 5 µg/L ei ylity. Korrelaatiolaskennan
perusteella arvioituna antimoni käyttäytyy vedessä
arseenin tavoin itsenäisesti muista liuenneista aineista riippumattomana eikä sillä ole korrelaatiolaskennan perusteella arvioituna yhteyttä edes samassa alkuaineryhmässä olevan arseenin kanssa. Vain
rengaskaivoveden humuspitoisuutta ilmentävän
KMnO4- ja väriluvun kanssa antimonilla on selvä
riippuvuussuhde (r=0,61** ja r=49**), mikä viittaa
siihen, että antimonia liikkuu vedessä humuksen
kanssa kompleksoituneena.
Kadmium (Cd)
Kadmium on eräs ympäristön haitallisimpia metalleja. Se on samassa jaksollisen järjestelmän alkuaineryhmässä kuin sinkki, jonka kanssa sillä on

Geologian tutkimuskeskus, Tutkimusraportti — Geological Survey of Finland, Report of Investigation 155, 2002
Tuhat kaivoa - Suomen kaivovesien fysikaalis-kemiallinen laatu vuonna 1999

Kuva 11. Rengaskaivojen ja porakaivojen veden antimonin (Sb) pitoisuudet (µg/L) kesällä
1999. STM:n talousvesikaivojen veden laatua koskevan asetuksen (Anon 2001) antimonin
enimmäispitoisuuden (5 µg/L) ylittäviä kaivovesiä ei ole.
Fig. 11. The antimony (Sb) concentrations (µg/L) in waters of dug wells and wells drilled
into bedrock in summer 1999. None of the samples exceeded of the upper permissible
concentration of antimony (5 µg/L) of household water, set by the Ministry of Social Affairs
and Health (STM).

Kuva 12. Rengaskaivojen ja porakaivojen veden kadmiumin (Cd) pitoisuudet (µg/L)
kesällä 1999. STM:n talousvesikaivojen veden laatua koskevan asetuksen (Anon 2001)
kadmiumin enimmäispitoisuuden (5 µg/L) ylittäviä kaivovesiä ei ole.
Fig. 12. The cadmium (Cd) concentrations (µg/L) in waters of dug wells and wells drilled
into bedrock in summer 1999. None of the samples exceeded of the upper permissible
concentration of cadmium (5 µg/L) of household water, set by the Ministry of Social
Affairs and Health (STM).
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eniten samankaltaisia ominaisuuksia. Kadmiumia
on runsaimmin lyijyhohteessa ja erityisesti sinkkivälkkeessä. Myös mustaliuskeissa voi olla huomattavia kadmiummääriä (jopa 15 mg/kg). Rapautumisessa vapautuu pieniä määriä kadmiumia, jota kulkeutuu happamassa vedessä pääasiassa Cd2+ -ionina, mutta se voi muodostaa myös komplekseja Cl-ja SO42- -ionien ja orgaanisten ligandien (humuksen)
kanssa. Rauta- ja mangaanisaostumat ja maan humuspitoinen pintaosa sitovat tehokkaasti kadmiumia
ja kontrolloivat siten veden kadmiumpitoisuuksia.
Kadmiumia tulee valuma-alueelle myös ilmasta,
johon sitä joutuu teollisuuden päästöistä ja fossiilisten polttoaineiden ja jätteiden palamistuotteista.
Kaivos- ja metalliteollisuuden päästöt voivat olla
huomattava paikallinen kadmiumlähde. Kadmiumia
on rikastunut peltomaan pintaosaan, mutta sen
määrät eivät enää viime vuosina ole lisääntyneet,
koska ulkomaisia fosfaattilannoitteita käytetään vain
vähän. Rehuista peräisin olevaa kadmiumia voi
joutua maahan karjanlannasta. Suomen peltomaille
tyypillinen suuri humusaineen määrä pidättää kadmiumia, mutta toisaalta alhainen pH suosii kadmiumin kulkeutumista. Myös kaatopaikoilta voi joutua kadmiumia pohja- ja pintavesiin. Aikaisemmin
vanhoille kaatopaikoille joutuneet NiCd-paristot
muodostavat erityisen vaaran. Kadmiumia voi esteettä päästä pohja- ja pintavesiin sorakuopissa,
joissa maan luonnollinen humuspitoinen pintakerros
on poistettu.
Rengas- ja porakaivovesien kadmiumpitoisuudet
ovat hyvin pieniä (taulukko 1 ja 2). Mediaaniarvot
ovat alle 0,02 µg/L ja (rengaskaivoveden keskiarvo
0,04 µg/L) ja suurin pitoisuus, joka mitattiin rengaskaivon vedessä, oli 1,3 µg/L. Vaikka kadmiumin
geokemiallisesti läheisin sukulaisalkuaine on sinkki,
niiden välinen korrelaatiokerroin rengas- ja porakaivovesissä on vain r=0,24** ja r=0,20 **. Merkitsevin korrelaatio on kadmiumin ja nikkelin välillä
(r=0,54** ja r=0,50**). Kadmiumin alueellisen jakautuman perusteella arvioituna vain Outokummun
seudulla oleva hieman kohonneiden kadmiumpitoisuuksien tihentymä näyttäisi olevan peräisin sulfidimineralisaatioista ja mustaliuskeista (kuva 12). Se
seikka, että matalissa rengaskaivoissa on hieman
enemmän kadmiumia kuin paljon syvemmissä porakaivoissa viittaa siihen, että kadmiumia joutuu kaivoveteen esim. sinkityistä kaivon kansista, sangoista tai muista vesikalusteista. Etelä- ja Länsi-Suomen savirikkailla rannikkoalueilla olevat monet hieman kohonneet Cd-pitoisuudet voivat myös olla
lähtöisin maataloudessa käytettävistä lannoitteista.
STM:n pienten yksiköiden talousvedelle määrittämä (Anon 2001) suurin sallittu Cd -pitoisuus 5
µg/L ei ylity tämän tutkimuksen aineistossa. Kadmiumin pieniä määriä pohjavedessä kuvaa hyvin se,
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että GTK:n pohjavesitietokannan yli 12 000 analyysissä vain yhdeksän rengaskaivon vedessä on kyseisen rajan ylittävä määrä kadmiumia.
Kromi (Cr)
Raskasmetalleihin kuuluva kromi on yleinen hivenaine kallioperässä. Se voi geokemiallisessa kierrossa esiintyä useilla hapetusasteilla, joista yleisimmät ovat +3 ja +6. Vaikealiukoinen kromiitti
(Fe,Mg)(Cr,Al)2O4, on tärkein kromimineraali, mutta
myös biotiitissa ja muskoviitissa voi olla hieman
kromia. Tummissa emäksisissä kivilajeissa (esim.
peridotiitti, gabro, amfiboliitti) on monin verroin
enemmän kromia (keskimäärin 100-2300 ppm) kuin
graniiteissa (keskimäärin 4-20 ppm). Kromin yhdisteiden geokemiallinen käyttäytyminen on monitahoisempi kuin monien muiden raskasmetallien, jotka esiintyvät vain yhdellä hapetusasteella. Vedessä
kolmen arvoinen kromi esiintyy Cr3+ -ionina tai
CrO2- ja Cr(OH) 4- -muodossa. Kuuden arvoinen
kromi, jota pohjavedessä on hyvin vähän, liikkuu
helppoliukoisena kromaatti- (CrO42-) tai dikromaattimuodossa (Cr2O72-), joka on pysyvä hapettavassa
ympäristössä. Kromin hapetusaste riippuu myös
pH:sta. Suurin osa kromista on sitoutuneena kiinteisiin mineraalihiukkasiin ja orgaaniseen ainekseen ja
vain hyvin pieni osa kulkeutuu liukoisena vedessä.
Hapetus-pelkistys-potentiaali, pH sekä orgaanisen
aineen ja Fe-Mn-saostumien laatu ja määrä kontrolloivat kromin hapettumismuotoja, liikkumista ja
sitoutumista maaperässä ja vedessä.
Rengaskaivovesien kromipitoisuuksien mediaani
on 0,2 µg/L ja keskiarvo 0,33 µg/L (taulukko 1 ja 2,
kuva 13). Nämä pitoisuudet ovat hieman suurempia
kuin porakaivoissa (0,1 µg/L ja 0,26 µg/L). Suurimmat pitoisuudet ovat 3,8 µg/L ja 2,5 µg/L. Kolmen ja
kuuden arvoisen kromin keskinäisestä suhteesta
pohjavedessä ei ole käytettävissä tietoja. Kaivoveden kromi käyttäytyy itsenäisesti, eikä korreloi
muiden liuenneiden aineiden kanssa lukuun ottamatta veden humuspitoisuutta kuvaavia KMnO4- ja
värilukuja (r=0,49** ja r=0,51**).Viimeksi mainittu
seikka osoittaa kromin kulkeutuvan humuksen kanssa. Porakaivovesissä kromi korreloi sellaisten rannikkoalueille tyypillisten suolaisten vesien tunnusalkuaineiden, kuten bromidin, kloridin ja natriumin
kanssa (r=0,49**, r=0,49** ja r=0,40**).
Kolmen arvoinen kromi on ihmiselle välttämätön
hivenaine. Kuuden arvoinen kromi, joka ei kuitenkaan ole pysyvä kromin muoto pohjavedessä, on
terveydelle haitallinen aine. Kaivoveden kromin
kokonaispitoisuudetkaan eivät käytännössä koskaan
ylitä STM:n talousvedelle asettamaa 50 µg/L:n rajapitoisuutta. GTK:n suuressa pohjavesitietokannassa (vuoteen 2001 mennessä yli 12 000 analyy-
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Kuva 13. Rengaskaivojen ja porakaivojen veden kromin (Cr) pitoisuudet (µg/L) kesällä 1999.
STM:n talousvesikaivojen veden laatua koskevan asetuksen (Anon 2001) kromin enimmäispitoisuuden (50 µg/L) ylittäviä kaivovesiä ei ole.
Fig. 13. The chromium (Cr) concentrations (µg/L) in waters of dug wells and wells drilled
into bedrock in summer 1999. None of the samples exceeded of the upper permissible
concentration of chromium (50 µg/L) of household water, set by the Ministry of Social Affairs
and Health (STM).

siä) vain yhdessä näytteessä oli sallitun määrän
ylittävä kromipitoisuus (83 µg/L).
Lyijy (Pb)
Lyijy on eräs elolliselle luonnolle haitallisimmista
raskasmetalleista. Mineraaleissa ja alkuaineiden
pintakierrossa se esiintyy pääasiassa Pb2+ -ionina,
joka voi pienessä määrässä korvata maasälpien K+-,
Na+- ja Ca2+ -ioneja (Rankama & Sahama 1950).
Siksi kalimaasälpä ja pegmatiitit voivat sisältää
huomattavia määriä piilevää lyijyä (30-70 mg/kg).
Lyijyä esiintyy eniten sinkin ja kadmiumin seuralaisena sulfidimineraaleissa, joista tärkein on lyijyhohde (PbS). Suuri osa alkuaineiden pintakiertoon joutuvasta lyijystä on peräisin valuma-alueelle tulevasta laskeumasta. Laskeuman suurin lyijyn lähde puolestaan on ollut lyijypitoinen bensiini, jonka jääminen pois käytöstä on selvästi alentanut lyijylaskeumia. Myös kivihiilen poltossa ja metalliteollisuuden (entinen akkuteollisuus, metallisulatot) päästöistä ympäristöön joutuu lyijyä. Vaikka Pb ei ole
helposti liikkuva metalli, sitä voi kulkeutua vedessä
pieniä määriä Pb2+ -ionina ja emäksisessä ympäristössä PbOH+ -muodossa sekä liukoisina komplekseina humuksen kanssa. Lyijy sitoutuu pH:sta riippuen maan pintaosan orgaaniseen ainekseen ja

maassa olevaan savekseen sekä Fe-, Mn- ja Alsaostumiin.
Rengaskaivo- ja porakaivovesien lyijyn mediaanipitoisuudet ovat 0,04 µg/L ja 0,15 µg/L ja keskiarvot 0,25 µg/L ja 0,42 µg/L (taulukko 1 ja 2). Rengasja porakaivovesien lyjyipitoisuuksien eroa osoittaa
myös se, että rengaskaivoissa 4,9 % ja porakaivoissa 11,4 % ylitti 1 µg/L pitoisuuden. Lyijy korreloi
porakaivovedessä vahvimmin kuparin (r=0,40**)
kanssa, mutta sillä on yhteys myös sinkkiin (r=0,35**)
ja kadmiumiin (r=0,26**). Mielenkiintoinen on lyijyn
selkeä negatiivinen korrelaatio pH:n kanssa
(r=–0,40**), mikä merkitsee sitä, että lyijy liuekenee veteen happamuuden kasvaessa. Suuri osa
kaivoveden lyijystä lienee peräisin veden nostoon ja
johtamiseen käytettävistä teknisistä laitteista. Tähän samaan seikkaan viittaa se, että keskitasoa
korkeammat lyijypitoisuudet sijoittuvat hajalleen
kautta koko maan (kuva 14), eikä niille ole mitään
geologista tai muuta ihmitoiminnallista taustaselittäjää, sekä korrelaatiot muiden usein kontaminaatiosta peräisin olevien metallien, kuten kuparin ja sinkin
kanssa. STM:n pienten yksiköiden talousvedelle
sallima Pb -pitoisuus 10 µg/L (Anon 2001) ylittyi
vain yhdessä kaivovesinäytteessä (ks. taulukko 8),
joten lyijy ei ole Suomessa pohjaveden terveydellistä laatua vaarantava metalli.
29

Geologian tutkimuskeskus, Tutkimusraportti — Geological Survey of Finland, Report of Investigation 155, 2002
Pertti Lahermo, Timo Tarvainen, Tarja Hatakka et al.

Kuva 14. Rengaskaivojen ja porakaivojen veden lyijyn (Pb) pitoisuudet (µg/L) kesällä 1999.
STM:n talousvesikaivojen veden laatua koskevan asetuksen (Anon 2001) lyijyn enimmäispitoisuuden (5 µg/L) ylittävä rengaskaivo on merkitty mustalla pallolla.
Fig. 14. The lead (Pb) concentrations in waters of dug wells and wells drilled into bedrock
in summer 1999. One sample which exceed the upper permissible concentration of lead (5
µg/L) for household water, set by the Ministry of Social Affairs and Health (STM), in water
from a dug well is marked by the black dot.

Seleeni (Se)
Seleeni on geokemiallisesti ja biologisesti sekä
hapetusasteiltaan (–2, 0, +2, +4 ja +6) rikin kaltainen alkuaine, joka korvaa rikkiä sulfidimineraaleissa. Seleeniä on vain vähän tavanomaisissa syväkivissä ja metamorfisissa kivilajeissa, mutta hiilipitoisissa (ja rikkipitoisissa) mustaliuskeissa sitä voi olla
10-67 mg/kg (Loukola-Ruskeeniemi et al. 2002).
Seleeniä joutuu ilmaan ja geokemialliseen kiertoon
tulivuorten kaasumaisista purkaustuotteista, fossiilisten polttoaineiden poltosta sekä nikkelin ja kuparin kaivos- ja jalostusteollisuuden päästöistä.
Koska Suomen prekambrinen kallioperä on seleeniköyhä, maaperän Se -pitoisuudet ovat hyvin
pieniä. Siksi myös peltomaiden luontainen seleenitaso on ollut haitallisen alhainen. Ulkomailta tuotetuista fosfaattilannoitteista voi tulla seleeniä peltomaahan. Kotimaisiin lannoitteisiin on lisätty seleeniä (Na-selenaattina) vuodesta 1985 lähtien, mikä
on kohottanut peltomaiden Se-pitoisuuksia (Wang
et al. 1994). Seleenin lisäys on herättänyt huolta
myös mahdollisista ympäristöhaitoista. Osa matalapohjavesien seleenistä voi olla peräisin viljelysmailta huuhtoutuneesta lannoiteseleenistä, mutta
pitoisuudet ovat kuitenkin hyvin pieniä.
Seleeni esiintyy geologisissa muodostumissa ja
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geokemiallisessa kierrossa selenidinä Se (–2), alkuaine-seleeninä Se(0), seleniittinä SeO32-(+4) ja
selenaattina SeO42-(+6). Mineraaleista vapautuva
selenidi hapettuu pian seleniitiksi, kun taas valumaalueelle tuleva antropogeeninen seleeni on seleniitti- ja selenaattimuodossa (Wang et al. 1994). Suomessa tehdyt tutkimukset osoittavat kuitenkin, että
+6 arvoiseksi hapettunutta seleeniä sisältävä selenaatti on runsain seleenin epäorgaaninen esiintymismuoto pinta- ja pohjavesissä (op. cit.). Seleeniä
sitoutuu maan orgaaniseen ainekseen, savekseen
sekä Fe-, Mn- ja Al -saostumiin. Veden seleenipitoisuudet riippuvat paitsi edellä mainittujen maaperän pinta-aktiivisten aineiden määrästä, myös veden pH- ja hapetus-pelkistystasosta (Eh eli redoxpotentiaali). Alhainen pH tehostaa seleenin pidättymistä maahan, joten liukoisen seleenin ei odoteta
lisääntyvän happamoitumisen seurauksena.
Rengas- ja porakaivojen vesien Se-pitoisuuksien
mediaani on alle 0,5 µg/L ja keskiarvot 0,28 µg/L ja
0,36 µg/L suurimpien pitoisuuksien ollessa 3,4 µg/L
ja 4,6 µg/L (taulukko 1 ja 2). Korkeimmat seleenipitoisuudet jakautuvat maan eri osiin siten, että
mitään yhteyttä geologisiin olosuhteisiin ei voi havaita (kuva 15). Rikin sukuisena alkuaineena seleeni korreloi rengaskaivojen vedessä sulfaatin kanssa
(r=0,43 **). Porakaivovesissä seleenin ja sulfaatin
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Kuva 15. Rengaskaivojen ja porakaivojen veden seleenin (Se) pitoisuudet (µg/L) kesällä
1999. STM:n talousvesikaivojen veden laatua koskevan asetuksen (Anon 2001) seleenin
enimmäispitoisuuden (10 µg/L) ylittäviä kaivovesiä ei ole.
Fig. 15. The selenium (Se) concentrations (µg/L) in waters of dug wells and wells drilled
into bedrock in summer 1999. None of the samples exceeded of the upper permissible
concentration of selenium (10 µg/L) of household water, set by the Ministry of Social Affairs
and Health (STM).

välinen yhteys on heikompi (r=0,34**) mutta korrelaatiokertoimet ovat suuremmat veden suolaisuutta
osoittavien kloridin (r=0,47**), natriumin (r=0,49 **)
ja sähkönjohtavuuden kanssa (r=0,48**). Rengaskaivojen vedessä seleenillä on merkitsevät korrelaatiot eräiden seleenin tapaan sulfidimineraaleissa
esiintyvien metallien, kuten nikkelin (r=0,67**) ja
koboltin kanssa (r=0,53**).
Yhtään STM:n asetuksen mukaista talousvedelle
suurinta sallittua Se -pitoisuutta (10 µg/L) suurempaa pitoisuutta ei tässä aineistossa tavattu.
Nitraatti (NO3-)
Vanhojen asuinrakennusten ja karjatilojen välittömään läheisyyteen kauan sitten tehtyjen rengaskaivojen vesi on varsin usein huonolaatuista. Yhdyskuntajätevesistä, karjatalouden tuottamista jätteistä ja lannoitteista maahan ja pohjaveteen huuhtoutuu monia orgaanisia ja epäorgaanisia lika-aineita, joiden luontaiset pitoisuudet pohjavedessä ovat
hyvin pienet. Tyypillisiä likaantumisen seurauksena
kaivoon joutuneita aineita ovat typpiyhdisteet ja
erityisesti niiden lopulliset hapetustuotteet nitraatit
(ks. esim. Lahermo et al. 1990, 1996, KorkkaNiemi et al. 1993, 2001, Backman et al. 1999).
Tässä aineistossa nitraatin mediaanipitoisuudet
rengaskaivoista ja porakaivoista otetuissa näytteis-

sä ovat 3,2 mg/L ja 0,26 mg/L (taulukko 1 ja 2).
Mediaaneja paljon suuremmat keskiarvot (8,4 mg/L
ja 5,4 mg/L) osoittavat, että useissa kaivovesissä on
niin paljon nitraattia, että kaivot ovat likaantuneita.
Huomionarvoista tuloksissa on myös se, että porakaivovesissä on tilastollisesti huomattavasti vähemmän nitraatteja kuin rengaskaivovesissä. Useimmissa porakaivoissa kalliota peittää heikosti vettä
johtava moreeni- tai savikerros, minkä seurauksena
monessa porakaivovedessä on vain vähän happea
ja siellä vallitsevat pelkistävät olosuhteet. Tästä
seuraa, että syvälle kallion rakoihin pohjavesivirtauksen mukana mahdollisesti joutuvat nitraatit pelkistyvät alemmalla hapetusasteella oleviksi typpiyhdisteiksi, kuten nitriiteiksi ja ammoniumiksi. Toisaalta kallioperää suojaava maakerros voi tehokkaasti estää paikallisen likaantumisen. Monessa
tapauksessa kaivon vesi on virrannut kaivoon kauempaa sijaitsevilta puhtailta kallioalueilta, joilla likaantumista ei ole tapahtunut.
Topografiset ja hydrogeologiset olosuhteet sekä
maankäyttö vaihtelevat Suomessa pienpiirteisen
mosaiikkimaisesti, minkä seurauksena kaivojen likaantuminen on paikallista. Paljon nitraattia sisältäviä likaantuneita kaivoja on kaikkialla maassa ja
toisaalta NO 3- -pitoisuudet voivat olla hyvin erisuuruisia aivan lähekkäisissäkin kaivoissa (kuva 16).
Rengaskaivojen nitraatin alueellinen jakautuminen
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Kuva 16. Rengaskaivojen ja porakaivojen veden nitraatin (NO 3-) pitoisuudet (mg/L) kesällä
1999. STM:n talousvesikaivojen veden laatua koskevan asetuksen (Anon 2001) nitraatin
enimmäispitoisuuden (50 mg/L) ylittävät kaivot on merkitty mustilla palloilla. The nitrate
(NO 3-) concentrations in waters of dug wells and wells drilled into bedrock in summer 1999.
The samples over the upper permissible concentration of nitrate (50 mg/L) for household
water, set by the Ministry of Social Affairs and Health (STM), are marked with black dots.

on epäsäännöllinen, mutta porakaivoissa vähiten
nitraattia on rannikolla. Mitään suoranaista yhteyttä
geologiseen ympäristöön nitraatilla ei luonnollisesti
ole.
Kaivon kunnolla, kuten renkaiden kunnolla ja
tiiviydellä, kaivon pohjalla olevan suodatinkerroksen puhtaudella, ja ennen kaikkea kaivon ympäristön tiiviydellä ja kansirakenteiden kunnolla on suuri
merkitys veden puhtaudelle. Tässä tutkimuksessa
kaivojen kunto arvioitiin silmämääräisesti hyväksi,
keskinkertaiseksi tai huonoksi. Nitraattipitoisuuksien mediaaniarvot näissä luokissa olivat 3,4 mg/L,
3,1 mg/L ja 5,5 mg/L. Luvut osoittavat, että kaivon
hyvän ja keskinkertaisen kunnon arvointi ei tuo
esille selvää eroa luokkien välillä, mutta kolmas
huonoksi arvioitu kaivon kunto eroaa selvästi kahdesta ensimmäisestä luokasta korkeammalla nitraattipitoisuudellaan.
Nitraatti on kaivoveden herkin asutus- tai maatalousperäisen likaantumisen osoittaja. Niinpä on
ymmärrettävää, että rengaskaivoveden nitraatti
korreloi selvimmin niinikään likaantuneessa pohjavedessä runsaana esiintyvän kaliumin kanssa
**
(r=0,49
). Korrelaatiokertoimen
(r=0,49**).
Korrelaatiokertoimen perusteella
perusteella arvioituna maa-alkalimetalleista
maa-alkalimetalleista nitraatilla
läheisin
nitraatilla on läheisin
**
yhteys strontiumin kanssa (r=0,55 ). Heikko nega-
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tiivinen korrelaatio pH:n kanssa (rengaskaivoissa
r=–0,15** ja porakaivoissa r=–0,26**) on mielenkiintoinen ja vahvistaa aikaisempaa käsitystä, että kaivoveden likaantuminen voi aiheuttaa pH:n alenemista (lievää happamoitumista).
STM:n pienten yksiköiden talousveden laatua
käsittelevän asetuksen (Anon 2001) mukaan suurin
sallittu nitraattipitoisuus on edelleen aikaisempien
asetusten mukainen 25 mg/L. Vesilaitosten jakamalle talousvedelle määrätty nitraatin enimmäispitoisuus on nostettu Keski-Euroopassa käytössä olevaan 50 mg/L:n pitoisuuteen, koska sitä alhaisemmalle pitoisuudelle ei ole voitu osoittaa yksiselitteisiä terveysperusteita (Anon 2000, ks. myös STM:n
tiedote 103/2000). Ensiksi mainitun yksityiskaivoille
sovellettavan nitraatin enimmäispitoisuuden (25
mg/L) ylitti yli 8 % rengaskaivoista ja yli 5 %
porakaivoista (taulukko 8). Vesilaitoksille sovellettavan raja-arvon (50 mg/L) ylitti vain 2 % rengaskaivoista ja 1,5 % porakaivoista. Vaikka suuretkaan
nitraattipitoisuudet eivät yleensä aiheuta terveydellisiä ongelmia aikuisväestölle, ne voivat olla haitallisia imeväisikäisille vauvoille (methemoglobinemia).
Lisäksi suuret NO3- -pitoisuudet antavat aiheen
epäillä, että likaantuneessa vedessä voi olla taudinaiheuttajabakteereja.
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5.2 Kaivoveden laatusuositukset: Sähkönjohtavuus (EC), pH, väri- ja KMnO4 -luku, SO42-,
α -aktiivisuus ja Ra
Cl-, Na, Al, Fe, Mn, U, Rn, kokonais-α
Pienten yksiköiden talousveden laatua koskevassa asetuksessa (Anon 2001) on edellä käsiteltyjen terveydellisten laatuvaatimusten lisäksi lueteltu
veden laatusuosituksia ja tavoitepitoisuuksia. Jos
veden laatu poikkeaa suosituksista, kaivon omistajan olisi syytä selvittää liittyykö laatusuosituksista
poikkeamiseen terveyshaittoja ja tarvittaessa ryhdyttävä korjaustoimenpiteisiin. Alkuaineille annettujen laatusuositusrajojen ylitykset eivät välttämättä aiheuta suoranaista terveyshaittaa, mutta niistä
voi seurata esimerkiksi maku- tai hajuhaittoja, putkistojen ja vesikalusteiden värjäytymistä tai pahimmassa tapauksessa syöpymistä.
Korkeiden mahdollisesti haitallisten aineiden pitoisuuksien syy voi löytyä paikan kallio- tai maaperän rakenteesta ja koostumuksesta, rantaviivan tuntumassa kaivoon pääsevästä merivedestä tai merellisiin hienojakoisiin sedimentteihin sitoutuneista
vanhoista meriveden suoloista. Tavallisia likalähteitä ovat maatalouden ja asutuksen, liikenteen
(erityisesti tiesuolat) sekä teollisuuden päästöt, likaantuneet valuvedet, jotka pääsevät huonosti suojattuihin kaivoihin sekä vesisäiliöt, metalliputket tai
vesikalusteet, joista veteen voi liueta metalleja.
Esimerkiksi porakaivojen suurille rautapitoisuuksille voi olla monta syytä. Rauta liikkuu syvällä olevissa vähähappisissa kallioraoissa helposti Fe2+-ionina, mistä syystä syvästä porakaivosta pumpattava
kalliopohjavesi sisältää luonnostaan enemmän rautaa kuin happikylläiset matalien rengaskaivojen pohjavedet. Porakaivon yläosassa on yleensä irtainten
maalajien läpi kulkevat rautaputket, joista voi myös
liueta rautaa. Toisaalta porakaivoihinkin voi kulkeutua pintavesiä, joissa rautaa kulkeutuu orgaaniseen ainekseen sitoutuneena.
Vuoden 2000 vesilaitoksia koskevassa asetuksessa talousveden laatuvaatimuksista ja valvontatutkimuksista on mukana myös natrium, joka on
poistettu pieniä yksiköitä koskevasta vuoden 2001
asetuksesta. Natrium on kuitenkin otettu mukaan
tähän raporttiin. Lukuun on otettu mukaan myös
radonin kanssa saman radioaktiivisen hajoamissarjan lähtöalkuaine, uraani, jolla voi olla terveydellisiä
haittavaikutuksia, mutta jota edellä mainitussa asetuksessa ei ole mainittu. Valmistelussa on kuitenkin
talousvedessä sallittua enimmäismäärää osoittava
raja-arvo, joka eräiden ehdotuksien mukaan olisi 2
µg/L. Jos näin alhaiseen pitoisuuteen päädytään, se
tulee aiheuttamaan ongelmia monilla graniittisilla
kallioperäalueilla, joilla porakaivojen uraanipitoisuudet ylittävät usein kyseisen rajapitoisuuden.

Sähkönjohtavuus (EC)
Sähkönjohtavuus tai ominaissähkönjohtavuus
(EC, electrical conductivity) on verrannollinen
veteen liuenneiden elektrolyyttien eli ionimuodossa
esiintyvien aineiden määrään ja kuvaa niiden yhteistä suhteellista kokonaispitoisuutta. Suomen CaHCO3- -tyyppisessä pohjavedessä EC-arvo (mS/m,
+25 oC) kerrottuna 7,5:llä antaa tulokseksi likimääräisen ionimuodossa liuenneiden aineiden määrän
(TDS, total dissolved solids) milligrammoina litrassa. Helposti mitattava sähkönjohtavuus on siten
hyvä tapa saada selville veden yleisluonne. Vain
osa veden piihaposta on ionimuodossa ja vaikuttaa
EC-arvoon. Runsaasti humusta sisältävässä pohjavedessä tai poikkeuksellisen suolaisessa vedessä
tämä empiirinen riippuvuus ei kuitenkaan ole käyttökelpoinen.
Tässä aineistossa rengas- ja porakaivoveden
kentällä mitatun sähkönjohtavuuden (EC) mediaaniarvot ovat 12,5 mS/m ja 22,9 mS/m ja keskiarvot
16,4 mS/m ja 34,4 mS/m (taulukko 1 ja 2). Kentällä
ja laboratoriossa tehdyissä rengaskaivovesien sähkönjohtavuusmittaustuloksissa ei ole mainittavia
eroja, mitä osoittaa hyvin korkea korrelaatiokerroin
(r=0,99 **), kun porakaivovesissä mittaustulosten
yhtäpitävyys ei ole yhtä kiistaton (r=0,67 **). Tähän
lienee syynä se, että avoimissa rengaskaivoissa
oleva vesi on jo ilmastunut kun taas porakaivosta
otetussa vesinäytteessä hiilihappotasapainoa syvältä kallioperästä otetun pohjavesinäytteen ja ilman kanssa ei ole vielä saavutettu.
Kansainvälisesti verrattuna nämä mittaustasot
ovat alhaisia, mikä osoittaa, että Suomen pohjavedet ovat peruskallioalueille tyypillisiä, vain vähän
liuenneita aineita sisältäviä pehmeitä vesiä. Maultaan selvää suolaisuutta osoittavan 100 mS/m:n
EC-arvon ylitti rengaskaivoista vain yksi näyte kun
taas porakaivovesissä tätä suurempia mittaustuloksia oli 2,7 % aineistosta. Rannikolla suolaiset porakaivot ovat melko yleisiä ja niitä on sattunut myös
tämän tutkimuksen joukkoon. STM:n laatusuosituksen mukaisen sähkönjohtavuuden 250 mS/m:n enimmäistason (voimakkaasti suolaiselta maistuva vesi)
ylittää vain kaksi porakaivonäytettä (ks. taulukko
8).
Rengaskaivojen EC -arvot jakautuvat alueellisesti siten, että eniten korkeita mittausarvoja on
yhtä lailla sekä etelä- että länsirannikolla (kuva 17).
Sisämaassa myös kallioperän koostumus vaikuttaa
jakautumaan siten, että kalkkikivi- ja dolomiittirikkaat sekä emäksisten kivilajien alueilla (esim. peri-
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Kuva 17. Rengaskaivojen ja porakaivojen veden näytteenoton yhteydessä mitattu sähkönjohtavuus (EC, mS/m +25 oC) kesällä 1999. STM:n talousvesikaivojen veden laatua koskevan
asetuksen (Anon 2001) sähkönjohtavuuden tavoitetason (<250 mS/m) ylittävät porakaivot on merkitty mustilla palloilla (2 ylitystä).
Fig. 17. The field measurements of electrical conductivity (EC, mS/m +25 oC) in summer
1999. The samples over the upper target value of electrical conductivity (<250 mS/m) for
household water, set by the Ministry of Social Affairs and Health (STM), are marked with
black dots.

dotiitit, gabrot, amfiboliitit) mittausarvot kohoavat
keskimäärin korkeammalla tasolle kuin geokemiallisesti karummat graniittiset ympäristöt. Sisämaan
satunnaiset poikkeuksellisen korkeat EC-arvot johtuvat voimakkaasta paikallisesta kaivon likaantumisesta. Myös tiesuolojen huuhtoutuminen kaivoon
nostaa nopeasti veden sähkönjohtavuutta.
Koska sähkönjohtavuus on liuenneiden ionimuotoisten aineiden kokonaismäärän funktio, se korreloi monen veteen liuenneen aineen kanssa. Koska
pääasiassa merellistä alkuperää olevat halogenidien määrät ovat suorassa suhteessa veden suolaisuuteen, maa- ja porakaivovesistä mitatut EC arvot korreloivat voimakkaasti kloridin (r=0,67** ja
r=0,99**), bromidin (r=0,53** ja r=0,99 **) ja jodidin
(r=0,37 **ja r=0,62**) sekä muista merellisistä aineista boorin (r=0,64** ja r=0,61**) ja natriumin
kanssa (r=0,72 ** ja r=0,96**). On luonnollista, että
sähkönjohtavuus korreloi merkitsevästi myös veden sellaisten pääkomponenttien kuin bikarbonaatin
(r=0,80** ja r=0,39**), sulfaatin (r=0,53** ja r=0,73**)
sekä kalsiumin ja magnesiumin määrää kuvaavan
kokonaiskovuuden kanssa (r=0,90** ja r=0,94**).
pH (happamuus)
Vetyionit eli protonit (H+) aiheuttavat happa34

muutta, joka alentaa pH-arvoa. Veden hapot voidaan jakaa vahvoiksi ja heikoiksi hapoiksi, joista
edelliset ovat täysin ja jälkimmäiset tietyssä pH:ssa
vain osaksi dissosioituneita. Heikkojen happojen
tavoin voivat käyttäytyä myös positiivisesti varautuneet kompleksiyhdisteinä esiintyvät metallikationit, joista tärkeimpiä vedessä ovat Al, Fe, Mn, Zn ja
Cu.
Veden happamuutta ilmaiseva ja helposti mitattava pH-luku (vetyionikonsentraation negatiivinen
logaritmi) on käytännöllinen happamuuden ilmaisutapa, koska H+-pitoisuudet ovat hyvin pieniä (esim.
10-5 -10-7 mol/L). Veden pH ei kuitenkaan ilmaise
happamuuden alkuperää, jota voidaan jäljittää vain
analysoimalla veden anionit ja kationit. Sadeveden
koostumus sekä valuma-alueen kasvillisuuden, maan
ja veden monitahoiset geokemialliset ja biokemialliset vuorovaikutussuhteet määräävät pohjaveden
happo-emässuhteet. Suomen kaltaisten peruskallioalueiden Ca-HCO3- -valtaisen pohjaveden tärkein
pH -tasoa säätelevä tekijä on hiilihappotasapaino, ja
siinä liuenneen hiilidioksidin (hiilihapon) ja bikarbonaatin keskinäinen suhde. Voimakkaasti veden pHtasoa alentavia vahvoja mineraalihappoja, kuten
rikki- ja typpihappoa, jotka tuottavat liukoisia SO42ja NO3- -ioneja, on joitakin poikkeuksia lukuunottamatta pohjavedessä vain vähän. Pääosa heikoista
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Kuva 18. Rengaskaivojen ja porakaivojen veden näytteenoton yhteydessä mitattu pH kesällä
1999. STM:n talousvesikaivojen veden laatua koskevan asetuksen (Anon 2001) pH:n
alimman tavoitetason (pH <6,5) alittavat arvot on merkitty mustilla palloilla.
Fig. 18. The field measurements of pH in summer 1999. The samples below the lower target
value of pH (<6.5) for household water, set by the Ministry of Social Affairs and Health (STM),
are marked with black dots.

hapoista puolestaan on humuksesta peräisin olevia
fulvo- ja humushappoja, joista ensiksi mainittu on
runsain. Mineraaliaineksesta ja maannoksen sekundäärisistä saostumista huuhtoutuva liukoinen
alumiini ja pienessä määrässä piihappo, rauta ja
ammonium käyttäytyvät myös heikkoina happoina
(Kortelainen et al. 1986).
Rengaskaivojen ja porakaivojen veden kentällä
mitattujen pH-arvojen mediaanit ovat 6,40 ja 7,20,
kun vastaavat laboratoriossa tehdyt pH-mittaukset
antoivat tulokseksi 6,79 ja 7,45 (taulukko 1 ja 2,
kuva 18). Siksi näytteenoton yhteydessä tehdyt pH mittaukset antavat paremman kuvan kaivoveden
todellisesta happamuudesta. Korkein pH arvo rengaskaivovedessä oli 9,00 ja porakaivovedessä 9,50.
Kentällä ja laboratoriossa mitattujen pH -arvojen
korrelaatiokerroin on rengaskaivoissa r=0,63** ja
porakaivoissa r=0,69**.
Laboratoriossa mitattujen pH-arvojen mediaanija keskiarvot ovat rengaskaivovesissä 0,38 ja 0,39
pH -yksikköä ja porakaivovesissä 0,25 ja 0,26 pH yksikköä korkeammat kuin kentällä mitatut arvot. pH arvon kohoaminen näytteen kuljetuksen ja säilytyksen aikana aiheutuu siitä, että veteen liuennutta
hiilidioksidia, jota voi kaivovedessä olla huomattavan paljon, vapautuu vedestä näytteenoton ja usean
päivän kestävän kuljetuksen ja säilytyksen aikana.

Rengaskaivoista otetuissa vesinäytteissä pH on
alentunut kuljetuksen aikana enemmän kuin porakaivonäytteissä, mikä on sopusoinnussa sen kanssa, että edellisten CO2 -pitoisuudet ovat tilastollisesti suuremmat kuin jälkimmäisten (mediaanipitoisuudet 34 mg/L ja 17 mg/L). Mahdollinen raudan ja
humuksen saostuminen näytteen säilytyksen akana
puolestaan alentaa pH-arvoa, mutta sen merkitys
lienee pieni.
Lähellä maanpintaa esiintyvän pohjaveden pHtasoa säätelevän hiilihappotasapainon merkitystä
osoittaa rengas- ja porakaivoista otettujen vesinäytteiden pH:n ja liuenneen hiilidioksidin väliset
merkitsevät negatiiviset korrelaatiokertoimet (r=
–0,30 ** ja r=–0,50**) sekä pH:n ja alkaliteetin
(HCO 3-) väliset positiiviset korrelaatiokertoimet
(r=0,49 ** ja r=0,47**). Runsas hiilihapon määrä
luonnollisesti alentaa pH -tasoa, ja sillä näyttää
olevan suurempi merkitys porakaivoissa kuin rengaskaivoissa. Bikarbonaatti puolestaan muodostaa
pääasiallisen veden happamoitumista vastustavan
puskurikyvyn ja sen suuri määrä kohottaa pHarvoa. Bikarbonaatin mukana liikkuvat myös maaalkalimetallit, joten pH:n ja kovuuden välillä on
rengaskaivovedessä selkeä riippuvuussuhde
(r=0,38 **). Tätä yhteyttä ei ole porakaivovedessä,
jossa on bikarbonaatin ohella runsaasti myös klori35
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deja ja sulfaatteja.
Kaivoveden happamuus edistää monen metallin,
kuten alumiinin, liukenemista ja kulkeutumista sekä
raudan ja betonin korroosiota. Siksi STM on asettanut pH:lle tavoitetason, jossa suositeltava pH on yli
6,5, mutta alle 9,0. Yli puolet rengaskaivovesistä ja
yli viidesosa porakaivovesistä alitti tavoitetason (ks.
taulukko 8). Voimakkaasti emäksiset kaivovedet
(pH >9,0) ovat Suomessa hyvin harvinaisia.
Väri- ja KMnO4 -luku
Maamme pintavedet ovat poikkeuksellisen värillisiä ja humuspitoisia. Tämä ei ole yllättävää, kun
otetaan huomioon soiden suuri osuus valuma-alueilla. Myös lähellä maanpintaa esiintyvässä pohjavedessä ja erityisesti huonosti suojattujen kaivojen
vedessä on usein runsaasti humusta. Humusta syntyy paitsi hajoavan kasvimassan pitkien orgaanisten
molekyylien hajoamisen tuloksena, myös kemiallisten ja biologisten prosessien tuotteina pienistä orgaanisista molekyyleistä polymerisoitumalla (Kullberg et al. 1993). Ruskean-kellertävä väri ja heikko
happoluonne, pitkäketjuiset negatiivisesti varautuneet makromolekyylit, joiden koko vaihtelee pH:n
funktiona, ovat luonteenomaisia veden humukselle.
Sen happoluonne aiheutuu mm. karboksyyli-, hydroksyyli- ja fenoliryhmistä (Adriano 1986, Reinikainen 1983). Aktiivisten ryhmien ansiosta humuksella
on suuri ionivaihtokapasiteetti ja kompleksien muodostamiskyky, jonka perusteella humus toimii monen raskasmetallin ja hivenaineen sitojana ja kuljettajana.
Väriluku on likipitäen suoraan verrannollinen
veden orgaanisen aineen määrään, jonka suhteellisena mittana sitä yleisesti käytetään. Humuspitoisten vesien Fe-pitoisuudella on osuutensa veden
väriluvussa (Pennanen & Frisk 1984, Lundin 1991).
Myös alumiinin, mangaanin ja nitraatin on todettu
lisäävän väriä.
Veden kemiallinen hapenkulutus tai hapentarve
(KHT, chemical oxygen demand COD), mitä käytännössä mitataan KMnO4-luvulla, ilmentää veden
liuenneen ja kolloidisen humuksen ja muiden hapettumiskykyisten orgaanisten ja epäorgaanisten aineiden kokonaismäärää. Alemmalla hapetusasteella olevien epäorgaanisten aineiden (Fe2+, Mn2+,
NH4+, NO2-) vaikutus KMnO 4-lukuun on yleensä
pieni. Vedessä olevan orgaanisen hiilen kokonaismäärä (total organic carbon TOC) ja liukoisessa
muodossa olevan hiilen määrä (dissolved organic
carbon DOC) ovat parempia veden humuksen
mittoja kuin väri ja KMnO4-luku, mutta niitä ei ole
määritetty tässä tutkimuksessa.
Rengaskaivojen veden väriluvun mediaani- ja
keskiarvot ovat 10 mg/L Pt ja 13,4 mg/L Pt sekä
36

KMnO4-luvun mediaani- ja keskiarvot 4,5 mg/L ja
8,5 mg/L (taulukko 1). Porakaivoveden väriluvun
mediaani- ja keskiarvot ovat 5 mg/L Pt ja 11 mg/L
Pt sekä KMnO4-luvun mediaani- ja keskiarvot 3,8
mg/L ja 6,4 mg/L (taulukko 2). KMnO4 -luvun
suuret erot mediaanin ja keskiarvon välillä osoittavat, että aineistossa on joukko näytteitä, joissa on
poikkeuksellisen paljon humusta. Luvut osoittavat
myös, että lähellä maanpintaa esiintyvässä rengaskaivojen vedessä on enemmän humusta kuin porakaivovedessä.
Läntisellä rannikkoalueella on eniten runsaasti
humusta sisältäviä kaivovesiä, mikä näkyy korkeina väri- ja KMnO4-lukuarvoina (kuva 19 ja 20).
Väri- ja KMnO4-lukujen karttakuvat ovat aivan
samankaltaiset. Nämä muuttujat korreloivat myös
numeerisesti rengaskaivojen (r=0,83**) ja porakaivojen vedessä (r=0,78**) merkitsevästi keskenään.
Rengaskaivovedessä veden värillä ja KMnO4 -luvulla on yhteys myös veden hiilihapon määrän
kanssa (r=0,32** ja r=0,36**), mikä voi liittyä paitsi
kaivoveden humuspitoisuuteen, myös likaantumiseen.
Monet metallit liikkuvat kompleksiyhdisteinä humusaineiden kanssa. Tästä syystä erityisesti Fepitoisuudet voivat humuspitoisissa vesissä nousta
huomattavan suuriksi. Kaikki alkuaineet ja metallit
eivät kuitenkaan korreloi väri- ja KMnO4 -luvun
kanssa, mikä osoittaa sen, että eri aineiden esiintymistä säätelevät monet muutkin ympäristötekijät,
kuten pH ja hapetus-pelkistyspotentiaali. Merkitsevimmät korrelaatiot rengaskaivoveden väri- ja
KMnO4-luvuilla on kaliumin (r=0,27** ja r=0,44**),
kromin (r=0,51** ja r=0,49**) ja vanadiinin (r=0,36**
ja r=0,34**) kanssa. Porakaivovedessä edellä mainituista yhteyksistä merkitsevin on kaliumin kanssa
(r=0,34** ja r=0,45**). Väri- ja KMnO4-luvulla on
mielenkiintoinen yhteys myös hyvin pieninä pitoisuuksina esiintyvän toriumin kanssa sekä rengaskaivojen (r=0,47** ja r=0,47**) että pienemmässä
määrässä porakaivojen vedessä (r=0,34 ** ja
r=0,39**). Tähän suhteeseen antaa lisäpainoa se
seikka, että mainittujen veden ominaisuuksien ja
toriumpitoisuuksien välillä on myös läheinen alueellinen yhteys. Toriumia on eniten maan eteläisellä ja
läntisellä rannikkoalueilla, jossa kaivovedessä on
myös eniten humusta.
Humuksen ja hienojakoisen lietteen aiheuttama
kaivoveden väri ja sameus ovat veden laadun suurimpia ongelmia. STM:n pienten yksiköiden jakaman talousveden värille asettama tavoitetaso 5 mg/L
Pt ylittyy yli puolessa rengaskaivovesistä ja lähes
puolessa porakaivovesistä (ks. taulukko 8). Sen
sijaan KMnO4 -luvun enimmäistaso 20 mg/L ylittyy
vain 11 %:ssa rengaskaivovesistä ja 6 %:ssa porakaivovesistä.
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Kuva 19. Rengaskaivojen ja porakaivojen veden väriluku (mg/L Pt) kesällä 1999. Alinta
arvoluokkaa lukuunottamatta, kaikki väriluvun arvot ylittävät STM:n talousvesikaivojen
veden laatua koskevan asetuksen (Anon 2001) veden värin tavoitetason (5 mg/L Pt). Fig.
19. The colour numbers (mg/L Pt) in waters of dug wells and wells drilled into bedrock in
summer 1999. Except the lowest group of values, all the colour numbers exceed the target
value (5 mg/L Pt) for household water, set by the Ministry of Social Affairs and Health (STM).

Kuva 20. Rengaskaivojen ja porakaivojen veden KMnO4-luku (mg/L) kesällä 1999. STM:n
talousvesikaivojen veden laatua koskevan asetuksen (Anon 2001) KMnO4-luvun suositusarvon (20 mg/L) ylittävät kaivot on merkitty mustilla palloilla.
Fig. 20. The KMnO4-numbers (mg/L) in waters of dug wells and wells drilled into bedrock
in summer 1999. The samples over the upper target value (20 mg/L) for household water,
set by the Ministry of Social Affairs and Health (STM), are marked with black dots.
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Sulfaatti (SO42-)
Rikki on happiryhmän tärkein epämetalli, jonka
sukulaisaineita ovat hivenpitoisuuksina esiintyvät
seleeni (Se) ja telluuri (Te). Rikin kiertokulku luonnossa on monitahoinen, koska se voi esiintyä eri
hapetusasteilla (–2...+6) epäorgaanisina ja orgaanisina yhdisteinä sekä joskus alkuainerikkinä. Rikki
on mukana monien metallien (esim. Fe, Cu, Ni, Pb,
As) geokemiallisessa kiertokulussa ja bakteerien
katalysoimassa biologisessa ravinnekierrossa.
Sulfidit ovat tärkeimpiä rikkimineraaleja. Tavallisimpia magmakivien sulfidimineraaleja ovat rikkikiisu ja markasiitti FeS2, magneettikiisu FeS, kuparikiisu CuFeS 2, lyijyhohde PbS, pentlandiitti
(Fe,Ni)9S8, borniitti Cu5FeS4 ja arseenikiisu FeAsS.
Sulfidirikkiä on eniten emäksisissä ja ultraemäksisissä kivissä, kuten gabroissa ja peridotiiteissa (8003500 mg/kg) ja vähiten graniiteissa (50-550 mg/kg).
Metamorfisten amfiboliittien ja vihreäkivien rikkimäärät ovat 150-2200 mg/kg. Erityisesti orgaanista
hiiltä sisältävissä mustaliuskeissa rikkipitoisuudet
voivat olla jopa 20 %. Rikkiä tulee kiertoon myös
vulkaanisina kaasuina tulivuorten purkausten yhteydessä. Rikkiä joutuu ilmaan suuria määriä monilla
teollistuneilla alueilla fossiilisten polttoaineiden palamistuotteissa. Ilmaan joutuneet rikkidioksidikaa-

su ja -hiukkaset kulkeutuvat sateen mukana maahan ja veteen aiheuttaen happamoitumista. Laskeumat ovat tehostetun ympäristösuojelun seurauksena vähentyneet 1990-luvulla voimakkaasti, minkä seurauksena eräiden aiemmin happamoituneiden pohjavesien pH -arvot ja puskurikyky ovat
palautuneet normaalille tasolle (Backman et al.
1999).
Pääosa kaivoveden rikistä on peräisin maaperässä olevasta rikistä. Moreenin rikki on pääasiassa
primäärisenä sulfidirikkinä, mutta myös sekundäärisinä saostumalla syntyneinä sulfideina ja sulfaatteina (Peuraniemi 1982). Niitä on erityisen runsaasti Litorinamereen kerrostuneissa savi- ja silttikerrostumissa läntisellä rannikkoalueella (Palko
1994). Eniten happamia sulfaattimaita on Satakunnan ja Peräpohjan välisellä alavalla rannikolla.
Rikin kierron kannalta tärkein maa- ja kallioperän primäärinen rikkiyhdiste on rikkikiisu eli pyriitti.
Sen hajoaminen on monimutkainen tapahtuma, joka
sisältää hapetuspelkistys-osareaktioita, hydrolyysireaktioita ja kompleksien muodostumista. Reaktioissa vapautuu protoneita (H+) ja sulfaatti-ioneja
(SO42-). Rapautumisjäännöksenä syntyy vaikealiukoisia ferrihydroksideja, jotka vähitellen kiteytyvät
vesipitoisiksi oksideiksi, kuten götiitiksi FeOOH
(Berner 1978).

Kuva 21. Rengaskaivojen ja porakaivojen veden sulfaatin (SO 42-) pitoisuudet (mg/L) kesällä
1999. STM:n talousvesikaivojen veden laatua koskevan asetuksen (Anon 2001) sulfaatin
suositeltavan enimmäispitoisuuden (250 mg/L) ylittävä rengaskaivo on merkitty mustalla
pallolla.
Fig. 21. The sulfate (SO42-) concentrations (mg/L) in waters of dug wells and wells drilled into
bedrock in summer 1999. The samples over the upper recommended concentration (250 mg/
L) for household water, set by the Ministry of Social Affairs and Health (STM), are marked
with black dot.
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Rikin hapetusaste ja esiintymismuoto riippuvat
hapetus-pelkistysolosuhteista ja pH:sta. Myös mikro-organismit osallistuvat rikin olomuodon muutoksiin ja kiertoon aerobisissa ja anaerobisissa olosuhteissa. Rikkibakteerit hapettavat hajoavassa kasviaineksessa olevaa orgaanista rikkiä melko hapettomissakin oloissa. Thiobacillus ferrooxidans, T.
thiooxidans ja T. acidophilus katalysoivat sulfidirikin ja ferroraudan hapettumista. Pelkistävässä
ympäristössä viihtyvät rikkibakteerit puolestaan
saostavat rikkiä orgaanisen aineen läsnäollessa
sulfideina. Reaktiotuloksena vapautuu hiilidioksidia
ja rikkivetyä, joka hapellisessa ympäristössä muuttuu pian sulfaattirikiksi. Rikki on alhaisimmalla hapetusasteella (–2) kallio- ja maaperän primäärisissä ja pohjasedimenttien sekundäärisissä sulfideissa
(Palko 1994). Sulfidirikki hapettuu sulfiitiksi SO32(+3) ja lopulta sulfaatiksi SO42- (+6), joka helposti
liikkuvana (konservatiivisena) ionina kulkeutuu helposti vesiin. Pohjasedimenteissä sulfaatti voi pelkistyä takaisin sulfidi-ioniksi S22-, joka yhtyy raudan
kanssa vaikealiukoiseksi metallisulfidiksi tai muuttuu haihtuvaksi rikkivedyksi H2S.
Rengaskaivoveden sulfaattipitoisuuksien mediaani- ja keskiarvot ovat 10,4 mg/L ja 14,6 mg/L
sekä porakaivovesien 12,2 ja 19,9 mg/L (taulukko 1
ja 2). Eniten korkeita SO42- -pitoisuuksia on eteläisellä ja läntisellä rannikkoalueella (kuva 21). Rannikon kaivojen sulfaatit ovat peräisin enimmäkseen
maa- ja kallioperän huokosvedessä (erityisesti happamissa sulfidimaissa) olevista merellisistä suoloista, mutta myös paikalliset sulfidimineralisaatiot lisäävät pohjaveden sulfaattipitoisuuksia. Itäisessä
Sisä-Suomessa on kaivovesissä siellä täällä runsaasti sulfaatteja, mitkä ovat enimmäkseen peräisin
maa- ja kallioperän sulfidimineraaleista (mm. Outokummun seutu). STM:n asetuksen (Anon 2001)
mukainen pienten yksiköiden talousvedelle suositeltava SO42- -pitoisuus (250 mg/L) ylittyy vain yhdessä tämän tutkimuksen rengaskaivovesinäytteessä, mutta ei yhdessäkään porakaivonäytteessä, joissa
keskimääräiset SO42- -pitoisuudet kuitenkin ovat
suuremmat. Vesijohtomateriaalien syöpymisen ehkäisemiseksi sulfaattipitoisuuden tulisi olla alle 150
mg/L (op. cit.). Tämä pitoisuus ylittyi kolmessa
rengaskaivossa ja yhdessä porakaivossa.
Rengaskaivoveden sulfaatti korreloi merkitsevästi merellistä alkuperää olevien bromidin (r=0,51**)
ja boorin kanssa (r=0,52**), kun taas sulfaatin ja
kloridin välinen yhteys näyttäisi olevan löyhempi
(r=0,28**). Porakaivojen vedessä sulfaatin korrelaatiokertoimet kloridin, bromidin ja boorin kanssa
ovat r=0,56**, r=0,61** ja r=0,42** sekä natriumin
kanssa r=0,65**. Rengaskaivoveden sulfaatilla on
läheinen yhteys myös sellaisten savikkoympäristöön läheisesti liittyvien alkuaineiden, kuten alumii-

nin (r=0,65**), kaliumin (r=0,31**) ja litiumin kanssa
(r=0,78 **). Koska porakaivovedessä ei ole mainittavasti alumiinia, edellä todettu sulfaatin yhteys on
merkitsevä vain kaliumin (r=0,46**) ja litiumin kanssa (r=0,54**).
Kloridi (Cl-)
Kloori ja muut halogeenit esiintyvät luonnossa -1
arvoisina klorideina ja halogenideina (Cl-, F-, Br-, I-).
Kloridi on alkuaineiden kierron helpoiten kulkeutuvia ja pysyvimpiä (konservatiivisimpia) anioneja,
joka ei reagoi muiden kiinteiden tai liukoisen aineiden kanssa. Sen geokemiallinen kierto on siten
suoraviivaisempi kuin useimpien muiden alkuaineiden. Pääosa hydrologisessa kierrossa kulkeutuvasta kloridista on välittömästi tai välillisesti lähtöisin
merestä, johon myös valuma-alueella kulkeutuvat
kloridit lopulta uudelleen päätyvät. Siksi kloridia
kutsutaan sykliseksi alkuaineeksi.
Klorideja on Suomen maa- ja kallioperässä hyvin
vähän. Kloridi-ionit (Cl-) voivat korvata silikaattikiteen OH- -ioneja, joten klorideja on OH --ryhmiä
sisältävissä kiilteissä (biotiitissä, flogopiitissä) ja
sarvivälkkeessä enemmän kuin muissa mineraaleissa. Apatiitti on ainoa yleinen peruskallion klorideja sisältävä mineraali (Rankama and Sahama
1950, Correns 1956). Poikkeuksellisen kloridipitoisia (ja bromidipitoisia) ovat Outokumpujakson CuZn-Co- malmeihin liittyvät serpentiniitit, joissa korkein analysoitu Br--pitoisuus oli 1,19 % (Rehtijärvi
1984, Häkli 1987).
Klorideja kulkeutuu meriltä mantereille ilmavirtojen mukana ja ne tulevat valuma-alueille kuivana
ja märkänä laskeumana. Myös kivihiilen ja öljyn
poltossa sekä monissa teknokemiallisissa prosesseissa vapautuu klorideja ilmaan. Jääkauden jälkeisenä aikana meren peitossa olleella rannikkoalueella on hienorakeisissa pohjasedimenteissä ja peitteisen kallioperän pohjavedessä jäljellä merivedestä
peräisin olevia jäännössuoloja (reliktisiä suoloja).
Merestä paljastuneiden hiekka-, sora- ja moreenikerrostumien suolat ovat aikaa sitten huuhtoutuneet
pois, mutta niitä on säilynyt savikerrosten alaisissa
kerrostumissa ja kallioperässä, jossa ne ovat tärkeimpiä pohjaveden luonnollisia kloridilähteitä. Asumajätevesien sekä maa- ja karjatalouden päästöjen
aiheuttama likaantuminen ja erityisesti teiden suolaaminen talvisaikaan lisäävät pohjaveden kloridimääriä.
Kloridin mediaani- ja keskiarvopitoisuudet ovat
rengaskaivojen vedessä 4,5 mg/L ja 8,6 mg/L ja
porakaivoissa 9,5 mg/L ja 53,9 mg/L (taulukko 1 ja
2). Porakaivojen monet poikkeuksellisen korkeat
Cl- -pitoisuudet (suolaiset vedet) nostavat keskiarvon moninkertaiseksi rengaskaivovesiin verrattu39
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Kuva 22. Rengaskaivojen ja porakaivojen veden kloridin (Cl -) pitoisuudet (mg/L) kesällä
1999. STM:n talousvesikaivojen veden laatua koskevan asetuksen (Anon 2001) kloridin
suositeltavan enimmäispitoisuuden (100 mg/L) ylittävät kaivot on merkitty mustilla
palloilla. Vesijohtomateriaalien syöpymisen ehkäisemiseksi kloridipitoisuuden tulisi olla
alle 25 mg/L.
Fig. 22.The chloride (Cl-) concentrations (mg/L) in waters of dug wells and wells drilled
into bedrock in summer 1999. The samples over the upper recommended concentration
(100 mg/L) for household water, set by the Ministry of Social Affairs and Health (STM), are
marked with black dots. To avoid corrosion of water pipes and appliances the chloride
concentrations should be below 25 mg/L.

na. Rengaskaivojen kloridit jakautuvat verrattain
tasaisesti kautta maan. Laajalla eteläisellä ja läntisellä rannikkoalueella sekä Ahvenanmaalla on kuitenkin suhteellisesti eniten kaivovesien korkeita Cl-pitoisuuksia (kuva 22). Selkeä pieni korkeiden kloridipitoisuuksiten keskittymä on myös Oulun seudulla.
Kloridi on suolaisten vesien pääkomponentti, joka
korreloi merkitsevästi muiden suolaisille pohjavesille tyypillisten aineiden kanssa, kuten muiden halogenidien (Br -, I-) ja natriumin kanssa. Rengaskaivovesissä kloridin ja bromidin sekä kloridin ja jodidin
väliset korrelaatiokertoimet ovat r=0,59** ja r=0,46**,
kun vastaavat luvut porakaivovedessä ovat vielä
merkitsevämmät (r=0,99** ja r=0,51**). Rengaskaivovedessä kloridin ja natriumin sekä sähkönjohtavuuden väliset korrelaatiokertoimet ovat r=0,71** ja
r=0,67**, kun vastaavat luvut porakaivoissa ovat
poikkeuksellisen suuret (r=0,94** ja r=0,99**).
Pienten yksiköiden (Anon 2001) talousveden laatusuositus on kloridille 100 mg/L, joka ylittyy vain
yhdessä rengaskaivonäytteessä. Sen sijaan porakaivoissa 7,2 % näytteistä ylitti 100 mg/L suosituspitoisuuden. Jo 25 mg/L:n kloridipitoisuudet voivat
aiheuttaa putkistojen ja muiden vesikalusteiden syöpymistä. Tämä pitoisuusraja ylittyi lähes joka kym40

menennessä rengaskaivossa ja joka kolmannessa
porakaivossa (ks. taulukko 8).
Natrium (Na)
Natrium on alkaliryhmän runsain metalli, joka
muiden alkalimetallien (K, Li, Rb, Cs) tavoin esiintyy mineraaleissa ja alkuaineiden pintakierrossa +1
arvoisena ionina. Natriumia on eniten melko vaikealiukoisissa maasälvissä ja Na-plagiokaasissa (albiitissa). Siksi natriumia on enemmän graniiteissa
(2,2-2,8 %) kuin Ca-Mg-valtaisissa emäksisissä
kivissä. Natriumia liukenee kuitenkin jonkin verran
Na-plagioklaasista happamassa maaperässä. Myös
helpommin rapautuvista emäksisistä kivistä voi vapautua natriumia, vaikka niiden natriumin kokonaispitoisuudet ovat pieniä.
Natrium on kloridin tavoin syklinen alkuaine, jota
tulee sateena ja kuivana laskeumana meriltä valuma-alueille eniten etelä- ja lounaisrannikolla. Pääosa rannikkoalueiden pohjaveden natriumista on
kloridin tavoin peräisin meriveden jäännössuoloista.
Natriumia voi vaihtua esim. kalsiumiin savi- ja silttikerrosten vaihtokykyisestä ionivarastosta, ja siten
vapautua kiertoon. Natrium on eräs veden liikkuvimmista kationeista. Se sitoutuu savi- ja orgaani-
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Kuva 23. Rengaskaivojen ja porakaivojen veden natriumin (Na) pitoisuudet (mg/L) kesällä
1999.
Fig. 23. The sodium (Na) concentrations (mg/L) in waters of dug wells and wells drilled into
bedrock in summer 1999.

seen ainekseen paljon heikommin kuin kalium.
Rengaskaivovesien natriumpitoisuuksien mediaani- ja keskiarvot ovat 4,2 mg/L ja 7,0 mg/L ja
porakaivojen 9,0 mg/L ja 36,2 mg/L (taulukko 1 ja
2). Keskiarvojen suureen eroon on syynä aineistossa olevien satunnaisten suolaisten porakaivovesien
poikkeuksellisen korkeat natriumpitoisuudet (vrt.
kloridipitoisuudet). Meriltä ilmatietä tulevat Nasuolat muodostavat huomattavan osan sisämaan
luonnontilaisten valuma-alueiden natriumin pitoisuuksista (<2 mg/L). Eniten kohonneita Na- pitoisuuksia pohjavedessä on rannikkoalueilla, mikä näkyy erityisen selvästi porakaivoaineistossa (kuva
23). Korkeiden pitoisuuksien keskittyminen rannikolle osoittaa, että savisedimenttien vaihtokykyinen
natrium ja jäännössuolat ovat huomattava pohjaveden natriumlähde. Kallioperän kivilajikoostumuksella näyttää olevan vain vähän vaikutusta pohjaveden Na- pitoisuuksiin.
Koska natrium on suolaisen veden toinen pääkomponentti, se korreloi rengaskaivojen vedessä
merkitsevästi kloridin (r=0,71) ja bromidin (r=0,64**)
sekä kokonaissuolaisuutta kuvaavan sähkönjohtavuuden kanssa (r=0,72**). Porakaivojen vedessä
mainitut korrelaatiot ovat vieläkin merkitsevämpiä
(r=0,94**, r=0,94** ja r=0,96**).
Natrium on ihmiselle tärkeä alkuaine, joka säätelee solunesteiden suolatasapainoa. Viime aikoina
on kuitenkin kiinnitetty huomiota liian runsaan suolan mukana tulevan natriumin aiheuttamiin terveyshaittoihin. Uudessa STM:n asetuksessa pienten yk-

siköiden talousveden laadusta natriumille ei kuitenkaan enää ole asetettu suositusarvoa. Vesilaitoksia
koskeva (Anon 2000) laatusuositus 200 mg/L on
kuitenkin sellainen käytännön rajapitoisuus, että
sen ylityttyä vesi alkaa maistua suolaiselta. On
myös vaara, että suolaisessa vedessä olevat muut
runsaat komponentit (mm. kloridit ja sulfaatit) aiheuttavat korroosiota. Tämän tutkimuksen aineistosta
vain yksi rengaskaivo ja 3,4 % porakaivoista ylitti
mainitun rajapitoisuuden.
Alumiini (Al)
Eräs luonnon paradokseista on, että vaikka alumiini on mineraaliympäristön yleisin metalli, sitä on
luonnonvesissä vain vähän liuenneena. Eniten alumiinia on vaikealiukoisissa maasälvissä, mutta sitä
vapautuu myös helpommin hajoavista tummista
mineraaleista (amfibolit, pyrokseenit). Silikaattimineraalien rapautuessa vapautuu kationeja (Ca, Mg,
Na, K) ja piihappoa pääosan alumiinista jäädessä
pysyvimpiin rapautumistuotteisiin, kuten vesipitoisiin kiilteisiin ja savimineraaleihin (Hem 1989). Alumiinia onkin pidetty eräänä rapautumisprosessien
vaikealiukoisimmista metalleista. Pääosan maassa
liikkuvasta ja vesiin joutuvasta alumiinista on arveltu liukenevan maan pintaosan sekundääristä Alsaostumista ja hajoavista Al-organoyhdisteistä. Sitä
joutuu veteen myös ionivaihtoreaktioiden tuloksena
(ks. esim. Derome 1989, 1990).
Lukuisat tutkimukset ovat osoittaneet, että Al41
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pitoisuudet kasvavat vesissä liki eksponentiaalisesti
pH:n aletessa. Lähellä maanpintaa olevassa vedessä ja pintavesissä humusyhdisteet kontrolloivat kuitenkin tehokkaammin alumiinin mobiloitumista kuin
pH (kts. esim. Bruce & Riha 1984, Turner et al.
1985). Alumiini esiintyy luonnonvesissä monessa
fysikaalis-kemiallisessa ja orgaanisessa muodossa.
Derome (1989, 1990) on luokitellut alumiinin eri
esiintymismuodot seuraavasti: 1) Vapaa monomeerinen alumiini (Al3+), 2) orgaaniseen aineeseen sitoutunut tai kompleksoitunut alumiini, 3) saostunut
Al(OH)3-muodossa oleva alumiini sekä 4) mineraaliaineksessa oleva alumiini. Kolloidisiin savipartikkeleihin sitoutunut ja hyvin pieninä hiukkasina
kulkeutuva alumiini tulee mukaan kokonaisalumiinia analysoitaessa (Barnes 1975, Florence 1982,
Kennedy et al. 1974). Alle 0,1 µm mineraalihiukkaset läpäisevät yleisesti käytetyn 0,45 µm kalvosuodattimen silmäkoon, mikä osaltaan voi lisätä analysoidun vesinäytteen Al-pitoisuutta. Tässä tutkimuksessa on määritetty vain kaivovesien happoliukoinen kokonaisalumiini (100 ml:n näytteeseen lisätty
0,5 ml väkevää typpihappoa).
Fluoridi
tärkeä alumiinia
alumiinia kompleksoiva
kompleksoiva ja kulFluoridi on tärkeä
jettava ligandi (David &
& Driscoll
Driscoll 1984,
1984, Zutinc
•utinc &
Stumm 1984, Cozzarelli et al. 1987, ks. myös Lahermo et al. 1996). Kompleksimuotojen AlF2+ ja AlF3
esiintyminen riippuu fluoridin ja alumiinin pitoisuukv

sien keskinäisistä suhteista sekä pH-tasosta (Plankey & Patterson 1987). Norjassa Birkenesin valuma-alueella vallitsevat alumiinin kompleksimuodot
ovat Al3+, AlF2+ ja Al(OH)2+ (Seip et al. 1989).
Kompleksinmuodostus on hidasta alhaisessa lämpötilassa, mikä puolestaan saattaa vaikuttaa lähellä
maanpintaa olevan pohjaveden Al-pitoisuuksien
vaihteluihin.
Rengaskaivoveden alumiinipitoisuuksien mediaani- ja keskiarvot ovat 18,5 µg/L ja 101 µg/L, kun
vastaavat arvot porakaivovedessä ovat vain 2,5
µg/L ja 30,1 µg/L (taulukko 1 ja 2). Rengaskaivovesien moninkertaiset Al- pitoisuudet selittää se, että
matalapohjaveden pH- taso on alhaisempi ja siinä
on alumiinin kompleksoitumista suosivaa humusta
enemmän kuin syvemmällä esiintyvässä porakaivojen vedessä. Alumiinin alueelliselle jakautumiselle
on luonteenomaista, että suhteellisesti eniten korkeita Al- pitoisuuksia (yli 1000 µg/L) tavataan laajalla alueella länsirannikolla sekä suppeampina anomaalisina alueina Kaakkois-Suomen ja LounaisSuomen rapakivialueiden vaikutuspiirissä (kuva 24).
Kaikille näille alueille on tyypillistä savikoiden runsaus. Harvemmasta havaintopisteverkostosta ja
alhaisimmista pitoisuuksista johtuen porakaivojen
Al- pitoisuuksissa tätä alueellista jakautumista ei
yhtä selvästi nähdä (Kymenlaaksossa on kuitenkin
joitakin kohonneita Al-pitoisuuksia).

Kuva 24. Rengaskaivojen ja porakaivojen veden alumiinin (Al) pitoisuudet (µg/L) kesällä 1999.
STM:n talousvesikaivojen veden laatua koskevan asetuksen (Anon 2001) alumiinin suositeltavan enimmäispitoisuuden (200 µg/L) ylittävät kaivot on merkitty mustilla palloilla.
Fig. 24.The aluminium (Al) concentrations (µg/L) in waters of dug wells and wells drilled into
bedrock in summer 1999. The samples over the upper recommended concentration (200 µg/
L) for household water, set by the Ministry of Social Affairs and Health (STM), are marked with
black dots.
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Koska alumiinin esiintyminen on pH:sta riippuvainen, niiden välillä on jonkinmoinen negatiivinen
korrelaatio sekä rengaskaivojen että porakaivojen
(r=–0,26** ja
ja r=–0,21**).
r=–0,21**). Tuloksia
Tuloksia arvioivedessä (r=–0,26
taessa on otettava huomioon, että pH on H+-ionikonsentraation negtiivinen logaritmi, kun taas Al
-pitoisuuksista ei ole otettu logaritmia korrelaatiokerrointa laskettaessa. Merkitsevimmät korrelaatiokertoimet alumiinilla on rengaskaivovedessä happamille savimaille tyypillisten sulfaatin (r=0,65**) ja
eräiden pienempinä pitoisuuksina savissa esiintyvien alkuaineiden, kuten bromidin (r=0,54**) ja litiumin kanssa (r=0,86**). Mielenkiintoinen yhteys
on myös happamissa vesissä esiintyvien alumiinin ja
berylliumin välillä (r=0,96**) sekä eräiden raskasmetallien, kuten koboltin ja nikkelin väliset yhteydet
(r=0,84** ja r=0,70**). Maakaivoissa kuitenkin vain
runsas 10 % ja porakaivoissa 11 % ylitti berylliumin
analyyttisen määritysrajan (0,05 µg/L). Berylliumia
lukuun ottamatta (r=0,66**), porakaivovedessä yllä
mainittuja riippuvuussuhteita ei ole.
Alumiinin esiintymismuoto (spesiaatio) vaikuttaa
sen biosaatavuuteen ja myrkyllisyyteen eliöille ja
kasveille. Alumiinin esiintymismuoto onkin tärkeämpi kuin sen kokonaismäärä. On esitetty arvioita, että
happamoitumisen seurauksena kasvaneet tai muutoin korkeat alumiinipitoisuudet talousvedessä voisivat olla osasyynä ihmisen Alzheimerin taudin yleistymiselle. STM:n pienten yksiköiden talousveden
laatuvaatimuksissa (Anon 2001) alumiinin suosituspitoisuus on 200 µg/L. Noin 11 % rengaskaivojen
vesinäytteiden alumiinipitoisuudesta ylitti tämän
enimmäispitoisuuden, kun porakaivoissa ylityksiä
oli alle 2 %:ssa aineistosta (taulukko 8). Alumiini on
siten käytännössä vain rengaskaivojen laatuongelma.
Toisaalta uusien kaivojen betonirenkaista liukeneva kalkki voi kohottaa veden pH-tasoa, ja vähentää alumiinipitoisuutta.
Rauta (Fe)
Rauta muodostaa koboltin ja nikkelin kanssa ns.
rautaryhmän, jossa rauta on runsain raskasmetalli2 .
Luonnossa raudan hapetusluvut ovat +2 (ferrorauta) ja +3 (ferrirauta). Rauta on magnesiumin ohella
tummien silikaattimineraalien, kuten oliviinin, pyrokseenien, amfibolien ja kiilteiden yksi pääalkuaine. Vaaleissa kivien päämineraaleissa, kuten maasälvissä ja kvartsissa on vain vähän rautaa. Niinpä
rautaa on huomattavasti enemmän peridotiiteissa,
gabroissa ja amfiboliiteissa (8,6-9,4 %) kuin graniiteissa ja kiilleliuskeissa. Suhteellisesti eniten rautaa
on malmeja muodostavissa oksidi- ja sulfidimineraaleissa. Raudan kiteytyneet oksidit (magnetiitti ja
hematiitti) rapautuvat vaikeasti. Sensijaan rauta-

sulfidit, kuten rikkikiisu ja magneettikiisu hajoavat
hapettavassa ympäristössä helpommin. Pyriitin hajoaminen vapauttaa H+- ja SO42--ioneja ja rapautumisjäännökseksi jää vesipitoisia rautaoksideja (Berner 1978)
Raudan geokemiallinen pintakierto on monimutkainen geokemiallinen ja biokemiallinen tapahtumasarja. Raudan käyttäytyminen valuma-alueella
ja olomuodot riippuvat Eh- ja pH-tasosta sekä purosysteemin epäorgaanisia ja orgaanisisia komplekseja muodostavista yhdisteistä. Pelkistävissä oloissa esiintyvä ferrorauta (Fe2+) on liikkuva kationi.
Jos vedessä on runsaasti sulfaatteja, rautaa on
myös FeSO 4-muodossa. Rauta voi polymeroitua ja
muodostaa happamuudesta riippuvia FeOH2+- ja
Fe(OH) 2+-komplekseja (Hem 1989). Ferriraudan
mobiloitumisen edellyttämät poikkeuksellisen happamat olosuhteet (pH <3,0) voivat syntyä sulfidien
hapettuessa. Pääosa happamilla valuma-alueilla
mobiloituvasta raudasta lienee kuitenkin välittömästi peräisin maakerrosten, purouoman ja -sedimenttien sekundäärisistä rautasaostumista, jotka
ovat alunperin lähtöisin rapautuneista mineraaleista. Amorfisten, huonosti järjestyneiden ja hienojakoisten saostumien liuokoisuus on suurempi kuin eri
asteisesti kiteytyneiden vanhojen oksihydraattien.
Runsas orgaaninen aines ja pelkistävät olosuhteet
edistävät raudan liukenemista ja kulkeutumista veden mukana.
Vesianalyysiä varten vesi suodatetaan 0,45 µm
kalvosuodattimen läpi. Karkearakeisin osa saostumahiukkasina ja humuksen mukana kulkeutuvasta
raudasta jää suodattimelle. Suodattimen läpi pääsevästä raudasta osa on hienojakoisena saostumana
vain osan ollessa liuenneena. Tämän tutkimuksen
aineistossa rengaskaivojen raudan mediaani on <0,03
mg/L, mutta keskiarvo kymmenkertainen (taulukko
1). Porakaivojen vedessä mediaanipitoisuus on <0,03
mg/L ja keskiarvo 0,49 mg/L (taulukko 2). Porakaivovesien Fe-pitoisuuksien korkea keskiarvo selittyy sillä, että monessa syvässä kaivossa vallitsee
pelkistävät olosuhteet, jolloin veteen on liuennut
ferrorautaa. Rautaa voi liueta myös porakaivon
yläosan maaputkesta tai sitä voi kulkeutua huonosti
suojattuun kaivoon humuspitoisen maanpintavalunnan mukana. Rengaskaivojen veden raudan alueellista esiintymistä tarkasteltaessa on merkille pantavaa, että eniten rautaa on rannikkoalueilla, erityisesti Pohjanmaan tasaisilla savi- ja suorikkailla
seuduilla (kuva 25). Tämä on sopusoinnussa aikaisempien kaivoveden laatukartoitustulosten kanssa
(Lahermo et al. 1990, Korkka-Niemi et al. 1993).
Vielä selvemmin tämä alueellinen riippuvuus näkyy
latvapurojen laadun kartoitustuloksissa (Lahermo
et al. 1996).
Rengaskaivovedessä rauta korreloi merkitsevim43
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Kuva 25. Rengaskaivojen ja porakaivojen veden raudan (Fe) pitoisuudet (mg/L) kesällä
1999. STM:n talousvesikaivojen veden laatua koskevan asetuksen (Anon 2001) raudan
suositeltavan enimmäispitoisuuden (400 µg/L) ylittävät kaivot on merkitty mustilla
palloilla.
Fig. 25. The iron (Fe) concentrations (mg/L) in waters of dug wells and wells drilled into
bedrock in summer 1999. The samples over the upper recommended concentration (400
µg/L) for household water, set by the Ministry of Social Affairs and Health (STM), are marked
with black dots.

min geokemiallisesti samalla tavalla käyttäytyvän
mangaanin kanssa (r=0,47**) sekä värin kanssa
(r=0,31**). KMnO4-luvun kanssa rauta ei korreloi
yhtä merkittävästi, mikä ilmeisesti johtuu siitä, että
väri ilmentää paremmin rautaa kompleksoivan humuksen määrää kuin kemiallinen hapenkulutus.
Jokseenkin merkitsevä on myös raudan ja liuenneen hapen välinen negatiivinen korrelaatiokerroin
(r=-0,20**), mikä on luonnollinen seuraus siitä, että
ferrorautaa liukenee veteen eniten pelkistävissä
olosuhteissa.
STM:n asetuksen (Anon 2001) mukainen raudan
laatusuositus yksittäisten talouksien vedenhankintaan käyttämille kaivovesille on 400 µg/L, mutta 200
µg/L muille pienille talousvettä toimittaville laitoksille (yksiköille), joiden tuotto on alle 10 m3 vuorokaudessa enintään 50 kuluttajalle. Ensiksi mainitun
enimmäispitoisuuden ylitti 7 % rengaskaivoista ja
13 % porakaivoista (ks. taulukko 8). Jälkimmäinen
raja-arvo ylittyi 13 %:ssa rengaskaivoista ja 23
%:ssa porakaivoista. Vaikka rauta aiheuttaa vedenkäyttäjälle ainoastaan teknisiä, esteettisiä ja
makuhaittoja, se on kuitenkin eräs suurimmista
Suomen pohjaveden laatuongelmista. Näkyvin haitta on se, että rautapitoinen vesi tahraa vesikalusteita ruosteen värisiksi.
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Mangaani (Mn)
Mangaani on maa- ja kallioperässä raudan ja
titaanin jälkeen yleisin raskasmetalli. Mangaanin
valenssit geokemiallisessa pintakierrossa ovat +2,
+3 ja +4. Vaikka mangaani ei kuulu rautaryhmään,
se muistuttaa kemiallisesti eniten rautaa. Mangaania on kuitenkin vedessä lähes aina vähemmän kuin
rautaa. Pääosa mangaanista on kivien tummissa
päämineraaleissa, kuten pyrokseeneissa ja amfiboleissa sekä biotiitissa, joissa se voi korvata rautaa ja
magnesiumia. Siksi mangaania on runsaasti gabroissa (0,14 %), mutta vain vähän graniiteissa.
Tärkein välitön mangaanin lähde pohjavedessä lienee kuitenkin raudan tapaan maaperän sekundääriset mangaanin vesipitoiset oksidisaostumat.
Maaperän mangaanin geokemia ja biokemia ovat
kuitenkin monitahoisempia kuin raudan, koska Mn
esiintyy useilla hapetusasteilla. Tärkeimpiä mangaanin liikkuvuuteen vaikuttavia tekijöitä ovat hapetus-pelkistys-olosuhteet, pH, humusaineiden määrä ja laatu sekä bakteeritoiminta (Kabata-Bendias
& Pendias 1984). Pelkistävissä oloissa mangaani
esiintyy liikkuvana Mn2+-ionina. Sitä kulkeutuu myös
humuskomplekseina, jotka kuitenkaan eivät ole yhtä
lujia kuin raudan kompleksit.
Rengaskaivoveden mangaanin mediaani- ja keskiarvopitoisuudet ovat 4,4 µg/L ja 59,1 µg/L, kun
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Kuva 26. Rengaskaivojen ja porakaivojen veden mangaanin (Mn) pitoisuudet (µg/L) kesällä
1999. STM:n talousvesikaivojen veden laatua koskevan asetuksen (Anon 2001) mangaanin
suositeltavan enimmäispitoisuuden (100 µg/L) ylittävät kaivot on merkitty mustilla
palloilla.
Fig. 26. The manganese (Mn) concentrations (µg/L) in waters of dug wells and wells drilled
into bedrock in summer 1999. The samples over the upper recommended concentration
(100 µg/L) for household water, set by the Ministry of Social Affairs and Health (STM), are
marked with black dots.

porakaivojen vastaavat luvut ovat 16,3 µg/L ja 106
µg/L (taulukko 1 ja 2). Alueellinen jakautuminen
muistuttaa raudan vastaavaa siten, että suhteellisesti enemmän korkeita Mn- pitoisuuksia on savirikkailla rannikkoalueilla (kuva 26). Porakaivovesissä anomaaliset mangaanipitoisuudet jakautuvat
kuitenkin tasaisemmin yli maan. Korrelaatiolaskennan tulosten perusteella arvioituna mangaani käyttäytyy muutoinkin hieman eri tavoin kuin rauta.
Rengaskaivovesien mangaani korreloi merkitsevästi
happamille savimaille tyypillisten sulfaattien
(r=0,73**) ja eräiden samanlaisessa ympäristössä
melko helposti liikkuvien metallien, kuten koboltin
(r=0,80**) ja nikkelin (r=0,60**) kanssa.
STM:n asetuksen (Anon 2001) mukainen mangaanin laatusuositus talousvedelle on alle 100 µg/L,
jos vettä käytetään vain yksittäiseen talouteen, mutta
50 µg/L muille pienille talousvettä toimittaville laitoksille (yksiköille), joiden tuotto on alle 10 m3
vuorokaudessa enintään 50 kuluttajalle. Ensiksi
mainitun enimmäispitoisuuden ylitti 12 % rengaskaivoista ja 25 % porakaivoista, kun taas alhaisempaa raja-arvoa vastaavat luvut olivat 17 % ja 34 %
(ks. taulukko 8). Vaikka mangaani aiheuttaa vedenkäyttäjälle ainoastaan teknisiä, esteettisiä ja
makuhaittoja, se on kuitenkin eräs suurimmista
Suomen pohjaveden laatuhaitoista. Lisäksi on merkillepantavaa, että prosentuaalisesti suurempi osa

kaivovesistä ylittää mangaanin kuin raudan suositellut enimmäispitoisuudet.
Uraani (U)
Uraani on radioaktiivinen metalli, joka esiintyy
luonnossa hapetusasteilla +4, +5 ja +6. Uraania on
rikastunut erityisesti Ca-köyhiin alkaligraniitteihin,
joita on joskus nimitetty “kuumiksi graniiteiksi”.
Niiden U-pitoisuudet vaihtelevat 7-24 mg/kg:n välillä, mutta voivat joskus olla jopa 120 mg/kg (Rogers & Adams 1978a, Durrance 1986). Tärkein
uraanimineraali on pikivälke (UO2). Uraania on
pieniä määriä myös apatiitissa sekä vaikealiukoisissa monatsiitissa ja zirkonissa. Uraanilla on voimakas taipumus sitoutua orgaaniseen ainekseen, mistä
syystä lähteikköisten soiden turvekerrostumat ja
hiilipitoiset mustat liuskeet voivat sisältää korkeita
U-pitoisuuksia. Toisin kuin monet muut metallit,
uraani liukenee ja liikkuu hapettavissa olosuhteissa
kompleksisena uranyyli-ionina (UO22+) mutta saostuu pelkistävässä ympäristössä.
Uraanille on luonteenomaista, että sen määrät
ovat porakaivovesissä paljon suurempia kuin rengaskaivojen vedessä. Rengaskaivojen ja porakaivojen vesien uraanipitoisuuksien mediaanit ovat
0,09 µg/L ja 0,64 µg/L ja keskiarvot 0,85 µg/L ja 13,7
µg/L vastaavassa järjestyksessä (taulukko 1 ja 2).
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Kuva 27. Rengaskaivojen ja porakaivojen veden uraanin (U) pitoisuudet (µg/L) kesällä 1999.
Fig. 27.The uranium (U) concentrations (µg/L) in waters of dug wells and wells drilled into
bedrock in summer 1999.

Porakaivovesien suuria uraanipitoisuuksia osoittaa
sekin, että rengaskaivovesissä 10 µg/L:n pitoisuusrajan ylitti alle 2 % näytteistä kun taas porakaivoissa vastaava luku oli lähes 20 %. Rengaskaivovesien
korkeimmat uraanipitoisuudet keskittyvät Kymen
länsiosiin ja Itä-Uudenmaan seudulle sekä paikoin
muualle Etelä- ja Lounais-Suomeen aivan samoille
alueille, joissa moreenin hienoaineksen korkeimmat
uraanipitoisuudet ovat (kuva 27, ks. myös Koljonen
1992). Porakaivovesien korkeat uraanipitoisuudet
jakautuvat tasaisemmin maan eteläosassa. Uraania
on pohjavedessä eniten alueilla, joiden kallioperä
koostuu graniiteista tai graniittisista seoskivistä
(migmatiiteista), rapakivigraniiteista ja pegmatiiteista.
Uraani on radonin ja fluoridin ohella selvimmin
yksinomaan kallioperän kivilajikoostumuksesta ja
pohjavettä sisältävän muodostuman geologisesta
rakenteesta riippuvainen alkuaine, jota ei joudu
pohjaveteen ihmisen toiminnan seurauksena (ks.
esim. Lahermo & Juntunen 1991a, 1991b, Juntunen
& Backman 1996). Uraani käyttäytyy pohjavedessä itsenäisesti ja korreloi merkitsevästi vain harvan
muun metallin kanssa. Porakaivovedessä uraanilla
näyttää olevan läheisin riippuvuus vanadiinin
(r=0,41**) ja molybdeenin (r=0,32**) kanssa. Uraanin ja vanadiinin välillä ei tiedetä olevan mitään
suoranaista geokemiallista yhteyttä, mutta molybdeeniä esiintyy samankaltaisissa graniittisessa ympäristössä kuin uraania, mikä näkyy selvästi myös
verrattaessa näiden kahden alkuaineen alueellista
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jakaumaa kaivovesissä. Vanadiini ja molybdeeni
esiintyvät kompleksisina anioneina kun taas uraani
uranyl-kationina (UO22+).
Uraanille ei ole asetettu sen kemiallisen myrkyllisyyden perusteella talousvedelle tarkoitettua enimmäispitoisuutta. Eri maissa on esitetty välillä 20-100
µg/L olevia raja-arvoja. Esimerkiksi maailman terveysjärjestö WHO on esittänyt hyvin alhaista enimmäispitoisuutta (2 µg/L). EU:n talousvesidirektiivin
(Anon 1996) viitteellinen kokonaisannos puolestaan vastaa tyypillisillä 234U/238U -suhteilla (1-3)
pitoisuutta 60-120 µg/L.
Radon (Rn)
Radonin yleisin isotooppi 222Rn kuuluu luonnossa
yleisimmän uraani-isotoopin 238U:n hajoamissarjaan, joten sen määriä ja alueellista esiintymistä
säätelevät samat tekijät kuin uraania. Luonnonuraanista 99,2% on tätä raskaampaa isotooppia.
Radon on hajuton, mauton ja väritön kaasu, joka ei
muodosta minkään aineen kanssa kemiallisia yhdisteitä. Radon voidaan havaita vain säteilyominaisuuksien perusteella. Radonilla on muitakin radioaktiivisia isotooppeja, mutta kun puhutaan ympäristön radonista, tarkoitetaan isotooppia 222Rn. Uraani
238
U:n puoliintumisaika on 4500 miljoonaa vuotta eli
suunnilleen maapallon ikä. Uraanisarjan viides jäsen on radium, 226Ra, jonka puoliintumisaika on
1600 vuotta. Radium hajoaa edelleen radoniksi,
222
Rn, jonka puoliintumisaika on vain 3,82 vuoro-
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Kuva 28. Rengaskaivojen ja porakaivojen veden radonin (Rn) pitoisuudet (Bq/L) kesällä
1999. STM:n talousvesikaivojen veden laatua koskevan asetuksen (Anon 2001) radonin
suositeltavan enimmäispitoisuuden (1000 Bq/L) ylittävät porakaivot on merkitty mustilla
palloilla.
Fig. 28. The radon (Rn) concentrations (Bq/L) in waters of dug wells and wells drilled into
bedrock in summer 1999. The samples over the upper recommended concentration (1000
Bq/L) for household water, set by the Ministry of Social Affairs and Health (STM), are marked
with black dots.

kautta. Radonin hajotessa syntyy radioaktiivisia
raskaita tytäralkuaineita, jotka kaikki ovat olomuodoltaan kiinteitä. Suurin osa niistä on suhteellisen
lyhytikäisiä säteilijöitä, mutta joukossa on myös yksi
lyijyisotooppi (210 Pb), jonka puoliintumisaika on 22
vuotta. Uraanin (238U) hajoamissarja päättyy pysyvään lyijyisotooppiin 206Pb. Koska radium saattaa
geologisissa prosesseissa kulkeutua erilleen uraanista ei radonin esiintyminen välttämättä ilmaise
uraanin vaan ennen kaikkea radiumin läsnäoloa.
Suuret uraani- ja radonpitoisuudet esiintyvät usein
samoilla alueilla, mutta kaivokohtaiset erot saattavat olla huomattavia.
Kaasumaisena radon kulkee sekä veteen liuenneena että pyrkii karkaamaan ilmaan kohti alhaisempaa painetta. Radon pystyy kulkeutumaan kallioperän raoissa ja halkeamissa, jopa mikroraoissa.
Maaperässä radon liikkuu ja kulkeutuu sitä helpommin, mitä huokoisempi maaperä on. Karkeat hiekka- ja soramuodostumat ovat maaperän radonin
helpoimpia kulkureittejä, kun taas paksut tiiviit savikot ovat parhaita esteitä radonin kulkeutumiselle
ylöspäin. Suuralueellisesti radon seuraa uraanin
esiintymistä ja kallioperän happamat karkeat lähinnä graniittiset ja migmatisoituneet kivilajit varsinkin
Etelä- Suomessa ovat maapallonkin mittakaavassa
radonin esiintymisen huippualueita.
Radonille on luonteenomaista, että sen pitoisuu-

det ovat porakaivoissa liki kymmenkertaisia rengaskaivoihin verrattuna (ks. esim. Asikainen 1982,
Juntunen 1991, Lahermo & Juntunen 1991a, 1991b,
Salonen 1992, Juntunen & Backman 1996, Mäkeläinen et al. 2001). Suurimmillaan erot maa- ja
porakaivovesien radonpitoisuuksissa voivat olla jopa
tuhatkertaisia. Tässä tutkimuksessa rengaskaivojen ja porakaivojen vesien radonpitoisuuksien mediaanit ovat 12 Bq/L ja 138 Bq/L ja keskiarvot 38 Bq/L
ja 311 Bq/L vastaavassa järjestyksessä (taulukko 1
ja 2). Matalista muutaman metrin syvyisistä rengaskaivoista kaasumainen radon karkaa helposti
vapaaseen ilmatilaan, kun taas pinnalta ehjään ja
tiiviin savi- tai moreenikerroksen peittämään kallioon poratusta reiästä kaasu pääsee vapautumaan
vain veden virtauksen mukana kaivon rakenteiden
kautta. Isosta kallioperän ruhjeesta purkautuvan
radonin alkulähde saattaa olla satojen metrien syvyydessä.
Rengaskaivojen veden radonpitoisuudet jakautuvat siten, että selvä anomaalinen alue on maan
eteläosassa siellä, missä vedessä on myös eniten
uraania (kuva 28). Myös Keski-Suomen ja EteläLapin granitoidialueilla kaivovedessä on hieman
tavallista enemmän korkeita radonpitoisuuksia. Etelä- ja Lounais-Suomen porakaivoissa on eniten radonia, mutta selviä anomaalisia alueita ei voi ehkä
Lounais-Suomea lukuun ottamatta osoittaa.
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Kaasumaisena alkuaineena radon käyttäytyy toisin kuin muut veteen liuenneet aineet. Radonin
itsenäistä käyttäytymistä rengaskaivojen ja porakaivojen vedessä osoittavat myös radonin ja uraanin väliset pienet korrelaatiokertoimet (r=0,20** ja
r=0,18**). Merkitsevyydeltään samanarvoinen korrelaatio on radonin ja porakaivoveden fluoridin välillä (r=0,20**), mikä seikka viittaa siihen tosiasiaan,
että radonia (ja uraania) esiintyy graniittialueilla,
joiden pohjavesissä monesti on myös tavanomaista
tasoa suurempia fluoridimääriä.
Uudessa STM:n pienten yksiköiden (toimittaa
vettä vähemmän kuin 10 m3/vrk tai alle 50 henkilön
tarpeisiin) talousveden laatua koskevassa asetuksessa (Anon 2001) radonille on asetettu alle 300
Bq/L:n laatusuositus. Vain 2 % rengaskaivonäytteistä ylitti tämän enimmäispitoisuuden, kun taas
porakaivonäytteissä ylityksiä oli 27 % aineistosta
(ks. taulukko 8). Yksittäisille talousvesikaivoille
enimmäispitoisuus on kuitenkin 1000 Bq/L, jota
suurempia radonpitoisuuksia rengaskaivovesissä ei
tässä tutkimuksessa löydetty. Porakaivovesissä 1000
Bq/l rajan ylittäviä kaivoja oli 6 % aineistosta.
Porakaivojen radon on tietyillä kallioperäalueilla
Suomessa huomionarvoinen terveydellinen laatuongelma. Lukuisissa Säteilyturvakeskuksen (STUK)
viime vuosina tekemissä tutkimuksissa ja laskelmissa on päädytty siihen, että suomalaisten saamasta
keskimääräisestä vuosittaisesta säteilyannoksesta
(3,7 mSv) noin puolet (2 mSv) johtuu sisäilman
radonista. Jos käytetyssä talousvedessä on radonia
useita tuhansia Bq/L, sitä voi veden käytön yhteydessä siirtyä sisäilmaan. Pääosa huoneilman radonista on kuitenkin peräisin maa- ja kallioperän huokosten ja rakojen kautta rakennuksiin kulkeutuvasta radonkaasusta.
Kokonais-α
α -aktiivisuus ja radium (Ra)
Luonnon vesistä mitattu kokonais-α-aktiivisuus
koostuu kahdesta luonnonuraanin isotoopista (238U
ja 234U), radiumista (226Ra) ja poloniumista (210Po).
Kun näytettä seisotetaan ennen mittausta 30 päivää, saadaan samasta mittauksesta myös veden
radiumpitoisuus. Porakaivovesien kokonais-α-aktiivisuuden mediaani- ja keskiarvot ovat 0,09 Bq/L
ja 0,54 Bq/L (taulukko 2). Suurin osa pohjaveden
kokonais-α-aktiivisuudesta on peräisin uraanista.
Tämä riippuvuus on nähtävissä myös vertailemalla
kokonais-α-aktiivisuuden ja uraanin karttoja, joissa
korkeat säteilyarvot ja pitoisuudet osuvan samoille
alueille (kuva 27 ja 29). Muutama poikkeavuus
kartoissa selittyy veden tavallista korkeammalla
radiumpitoisuudella.
Kokonais-α-aktiivisuus korreloi erittäin merkitsevästi GTK:ssa kemiallisesti analysoidun uraanin
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Kuva 29. Porakaivojen veden kokonais-α-säteilyn pitoisuudet
(Bq/L) kesällä 1999.
Fig. 29. The total α -radiation (Bq/L) in wells drilled into bedrock
in summer 1999.

kanssa (r=0,97**), mutta korrelaatiokerroin on paljon pienempi radiumin kanssa (r=0,28**). Kokonais-α-aktiivisuudella on huomionarvoinen korrelaatio myös molybdeenin kanssa (r=0,41**), jonka
alueelliset jakaumat ovat samankaltaisia kuin uraanin ja radonin. Näiden alkuaineiden pitoisuudet ovat
keskimääräistä suurempia rapakivi- ja muilla graniittialueilla.
Pohjavesissä radium esiintyy kahden arvoisena
(Ra2+) kationina. Se on melko liukoinen ja on kemiallisilta ominaisuuksiltaan muiden maa-alkalimetallien, kuten bariumin, kalsiumin ja magnesiumin kaltainen. Radium muodostaa vedessä liukenemattomia yhdisteitä karbonaattien ja sulfaattien kanssa.
Radium pitoisuudet pohjavesissä ovat kuitenkin usein
niin pieniä, että radium ei saostu suoraan karbonaattina tai sulfaattina vaan kerasaostuu näiden
kanssa.
Kaivoveden radiumpitoisuudet olivat hyvin pienet ja vain noin kymmenesosa keskimääräisestä
uraanin aktiivisuudesta (Bq/L). Tämän tutkimuksen porakaivovesien radiumin mediaani- ja keskiarvopitoisuudet ovat 0,01 Bq/L ja 0,043 Bq/L (taulukko 2). Porakaivoissa radiumpitoisuudet ovat keskimäärin kuusinkertaisia rengaskaivojen veteen ver-
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rattuna (Mäkeläinen et al. 2001). Pohjaveden radiumpitoisuus riippuu enemmän veden laatuominaisuuksista kuin itse kallioperän radium- ja
uraanipitoisuudesta. Vähäsuolaisissa vesissä radium ei esiinny liukoisessa muodossa, vaan saostuu
karbonaattien kanssa kalliorakojen pinnoille. Suolaisissa vesissä radiumin liukoisuus lisääntyy. Suomen porakaivovesissä tavallista korkeammat radiumpitoisuudet esiintyvätkin rannikon suolaisissa
vesissä (kuva 30) . Samasta syystä radiumpitoisuudet korreloivat merkitsevästi monen tavallista suolaisemmalle porakaivovedelle luonteenomaisen aineen, kuten kloridin (r=0,54**), bromidin (r=0,56**),
jodidin (r=0,41**), sulfaatin (r=0,41**), kalsiumin
(r=0,49 ** ), strontiumin (r=0,52 ** ), natriumin
(r=0,56**) ja litiumin kanssa (r=0,48**). Radium ja
radon korreloivat merkitsevästi keskenään
(r=0,46**), mutta radiumin ja uraanin välillä ei ole
riippuvuutta.

Kuva 30. Porakaivojen veden radiumin (Ra) pitoisuudet (Bq/L)
kesällä 1999.
Fig. 30. The radium concentrations (Bq/L) in wells drilled into
bedrock in summer 1999.

5.3 Kaivoveden muita ominaisuuksia ja yhdisteitä: Happikylläisyys (liuennut O2),
hiilihappo (liuennut CO2), alkaliteetti (HCO3-), kokonaiskovuus (Ca, Mg),
piihappo (SiO 2) ja fosfaatti (PO43-)
Happikylläisyys (liuennut O2)
Kaivoveden happikylläisyys (%:a kyllästystilasta) tai happipitoisuus (mg/L) riippuvat pohjavettä
sisältävän muodostuman rakenteesta, pohjaveden
muodostumis- ja virtaushistoriasta sekä hapettumiskykyisen epäorgaanisen ja orgaanisen aineen
määrästä vedessä. Sen sijaan maa- ja kallioperän
mineraalikoostumuksella ja kemiallisella sisällöllä ei
ole merkitystä, kuten monen muun veden ominaisuuden tai pitoisuuden kohdalla. Toisaalta veden
happipitoisuus säätelee hapetuspelkistysolosuhteita
ja monia kemiallisia reaktioita, joilla puolestaan on
suuri vaikutus veden laatuun. Niinpä hapetuspelkistyspotentiaali säätelee välittömästi sellaisten hapettumis-pelkistymis- kykyisten (redox-aktiivisten) aineiden, kuten raudan ja mangaanin sekä rikki- ja
typpiyhdisteiden geokemiallista käyttäytymistä.
Tässä tutkimuksessa hapen määrä vedessä on
ilmoitettu prosentteina kyllästystilasta. Tämä on
parempi tapa ilmoittaa hapen määrä kuin suoraan
pitoisuutena mg/L, joka riippuu lämpötilasta. Viidestä kymmeneen asteisen kaivoveden happikylläisyys (100 %) vastaa 12,8-11,3 mg/L liuennutta
happea.

Rengaskaivoveden happikylläisyyden mediaanija keskiarvot ovat 61 % ja 58 % (taulukko 1). Jotkin
näytteet ovat olleet hapen suhteen ylikyllästyneitä.
Porakaivoissa happikylläisyyden mediaani- ja keskiarvot ovat 40 % ja 45 % (taulukko 2). On aivan
luonnollista, että tiiviin moreenin tai saven peittämän kallioperän pohjavesi sisältää paljon vähemmän happea kuin matalat rengaskaivot. Kauan
kallioperässä viipyneestä vedestä suurin osa hapesta on kulunut epäorgaanisiin ja orgaanisiin hapettumisreaktioihin. Maaperän kaivoissa happea
kuluttaa etupäässä kaivoon joutunut runsas orgaaninen humusaines. Rengaskaivoissa on keskimäärin vähemmän happea länsirannikolla, jossa
kaivon lähiympäristöä useammin peittää savi- ja
silttikerrokset kuin sisämaassa (kuva 31). Lisäksi
niillä alueilla kaivovedessä on keskimääräistä enemmän valuveden mukana kaivoon joutunutta humusta. Erityisesti Pohjois-Suomessa, jossa savikerrokset puuttuvat kokonaan, kaivovedet ovat lähes hapen kyllästämiä. Sama alueellinen jakautuma on
nähtävissä porakaivovedessä.
Happikylläisyys korreloi monen veden ominaisuuden ja ainespitoisuuden kanssa negatiivisesti.
Esimerkkinä on rengaskaivoveden happikylläisyy49
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den ja sähkönjohtavuuden ja bikarbonaatin väliset
merkitsevät negatiiviset korrelaatiot (r=–0,46**,
r=–0,42**). Näistä korrelaatiokertoimista voi tehdä
sen johtopäätöksen, että syvissä rengaskaivoissa,
joiden vedessä on runsaasti bikarbonaatteja ja liuenneiden aineiden määrä on suurempi kuin matalissa kaivoissa, pääosa hapesta on pelkistävissä olosuhteissa kulunut. Aineistossa on myös savikerrosten alta pohjavettä ottavia kaivoja, joiden vedessä
on tavallista enemmän liuenneita aineita mutta vain
vähän happea. Porakaivovedessä korrelaatiokertoimet ovat kauttaaltaan pienempiä kuin rengaskaivoissa, lukuun ottamatta happipitoisuuden ja bikarbonaatin välistä negatiivista korrelaatiota (r=
–0,49**).
Hiilihappo (liuennut CO2)
Veteen liuennut hiilidioksidi (CO2) muodostaa
välivaiheena hiilihappoa, joka pysymättömänä heikkona happona heti dissosioituu bikarbonaatiksi
(HCO3-) ja vetyioniksi eli protoniksi (H+). Hiilihappo on tärkeä komponentti myös karbonaatti- ja
silikaattimineraalien rapautumisreaktioissa, joiden
tuloksena veteen vapautuu bikarbonaatti- (HCO3-)
ja karbonaatti-ioneja (CO32-). Hiilihapon esiintyminen liittyy siten oleellisena osana epäorgaanisen
hiilen tasapainoon (hiilihappotasapainoon), joka puolestaan on luonnonvesien tärkein pH:ta ja veden
ympäristömuutosten aiheuttamaa happamoitumista
vastustavaa puskurikykyä säätelevä tekijä.

Hiilihappotasapainon mukaisesti vedessä, jonka
pH on alle 4,3, esiintyy vain hiilihappoa (liuennutta
CO2) ja mahdollisesti vahvoja mineraalihappoja
(H2SO4 ja HNO3). pH:n noustessa bikarbonaatin
osuus kasvaa. Kun veden pH ylittää 8,3:n, vedessä
on myös karbonaatteja, joiden suhteellinen osuus
kasvaa pH:n edelleen noustessa. Kaivovesissä (pH
6,0-7,5) on siten eniten hiilihappoa ja bikarbonaatteja, mutta harvoin karbonaatteja.
Rengaskaivovesien CO2-pitoisuuksien mediaani- ja keskiarvot ovat 34 mg/L ja 39 mg/L sekä
porakaivojen 18 mg/L ja 28 mg/L (taulukko 1 ja 2).
Porakaivojen alhaisempi hiilihappopitoisuus on suora seuraus porakaivoveden keskimäärin korkeammasta pH:sta, minkä seurauksena suhteellisesti
suurempi osa epäorgaanisesta hiilestä on bikarbonaattina. Suurin hiilihappopitoisuus tässä aineistossa on rengaskaivojen vedessä 200 mg/L ja porakaivoissa 165 mg/L.
Hiilihapon alueellisessa jakautumisessa on huomionarvoista se, että Pohjanmaan leveällä rannikkoalueilla kaivovesissä on runsaasti hiilihappoa, kun
taas Pohjois-Suomen rengaskaivovesien hiilihappopitoisuudet ovat keskimäärin alhaisempia kuin
muualla maassa (kuva 32). Porakaivoissa tämä
kuva ei ole yhtä selkeä, vaan hiilihappopitoisuudet
vaihtelevat epäsäännöllisesti. Hiilihapolla ei ole huomattavan suuria korrelaatiokertoimia veden muiden ominaisuuksien tai ainespitoisuuksien kanssa.
Koska hiilihappotasapaino säätelee kaivoveden pH
-tasoa, hiilihapolla on merkitsevät negatiiviset kor-

Kuva 32. Rengaskaivojen ja porakaivojen veden liuenneen hiilidioksidin (CO2) pitoisuudet
(mg/L) kesällä 1999.
Fig. 32. The concentrations of dissolved carbon dioxide (CO 2, mg/L) in waters of dug wells
and wells drilled into bedrock in summer 1999.
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relaatiot kentällä mitatun pH:n kanssa sekä rengaskaivovedessä (r=–0,30**) että erityisesti porakaivovesissä (r=–0,50**).
Alkaliteetti (HCO 3-)
Ilmakehässä on pieni määrä hiilidioksidikaasua
(0,035 %). Hiilidioksidikaasua syntyy runsaasti kasvimateriaalin hajotessa maan humuspitoisessa pintaosassa, jossa CO2:n osapaine voi olla jopa satoja
kertoja suurempi kuin ilmassa. Hiilidioksidi liukenee
veteen muodostaen pysymätöntä hiilihappoa H2CO3,
joka puolestaan dissosioituu edelleen pH:sta riippuen bikarbonaatti eli vetykarbonaatti (HCO3-)- ja
karbonaatti (CO32-)- sekä H+-ioneiksi. Liuennut hiilidioksidi osallistuu myös karbonaatti- ja silikaattimineraalien hajoamisreaktioihin (rapautumiseen),
jonka seurauksena veteen vapautuu lisää bikarbonaatteja.
Epäorgaanista hiiltä esiintyy kivilajeja muodostavista mineraaleista eniten kiilteissä, joissa voi olla
pieniä määriä grafiittia. Graniittien ja granodioriittien hiilipitoisuudet voivat olla 150-900 mg/kg (Hoefs
1978). Mustien liuskeiden hiilipitoisuus voi kuitenkin olla jopa kymmeniä prosentteja, mutta se on
käytännöllisesti katsoen liukenematonta. Eniten hiiltä
on karbonaattimineraaleissa: kalsiitti CaCO3, dolomiitti CaMg(CO3)2, jotka muodostavat kalkkikiveä
(marmoria) ja dolomiittia, sekä magnesiitti MgCO3.
Karbonaattimineraalien hiili voi alun perin olla hyvin
vanhaa orgaanista alkuperää. Karbonaatteja on
yleisesti pieninä määrinä monissa kivilajeissa. Karbonaatit hajoavat helposti hiilihappopitoisissa vesissä, jolloin vapautuu kalsium- ja magnesiumioneja
sekä bikarbonaatteja eli vetykarbonaatteja ja emäksisessä vedessä (pH:ssa >8,3) karbonaatti-ioneja.
Karbonaattimineraaleja on Suomen kallio- ja
maaperässä niin vähän, että ne eivät selitä pohjavesien bikarbonaattien määrää ja sen vaihteluja. Suurin osa veden bikarbonaatin hiilestä onkin peräisin
tavallisten kiviä muodostavien silikaattimineraalien
hydrolyyttiseen hajaantumiseen osallistuvasta eloperäisestä hiilidioksidista, jota liukenee runsaasti
veteen erityisesti maan humuspitoisesta pintaosasta. Pohjaveden HCO3--pitoisuudet ovat suuremmat
geokemiallisesti helpommin rapautuvilla, emäksisistä kivistä koostuvilla valuma-alueilla kuin esimerkiksi vaikeasti rapautuvilla graniittialueilla
(Lahermo 1970, Lahermo et al. 1990).
Liuenneen epäorgaanisen hiilen (DIC, dissolved
inorganic carbon) kokonaismäärä ja eri komponenttien suhteelliset määrät riippuvat paitsi hiilidioksidin osapaineesta, myös veden pH-tasosta ja
lämpötilasta. Toisaalta bikarbonaatti (HCO3-) kuluttaa H+-ioneja ja toimii happamoitumista vastustavana puskurina. Luonnonvesissä tavallisesti vallit-

sevalla pH-alueella (pH 5,5-7,5) esiintyy vain hiilihappoa ja bikarbonaatteja. Jälkimmäinen on maamme luonnonvesien runsain anioni lukuun ottamatta
poikkeuksellisen happamoituneita vesiä tai rannikon suolaisia vesiä, joissa on runsaasti SO42-- ja Cl- ioneja. Happamissa vesissä pH 4,3:n alapuolella
bikarbonaatteja ei enää ole, vaan ne ovat hajonneet
hiilidioksidiksi ja vedeksi. Karbonaattiioneja (CO32) on vain vesissä, joiden pH-arvo on yli 8,3 (kts.
esim. Drever 1988). Näin emäksisiä pohjavesiä
maassamme on vähän, ja ne ovat pääasiassa syvällä kallioperässä olevia syväpohjavesiä.
Veden bikarbonaatti ja karbonaatti määritetään
alkaliteettina (mmol/L tai mekv/L). Alkaliteetti ilmaisee meillä tavallisesti vallitsevalla vesien pHalueella ensisijaisesti bikarbonaatin määrää, joka
saadaan kertomalla alkaliteetti bikarbonaatin ekvivalenttipainolla 61. Alkaliteettiin vaikuttavat kuitenkin myös monet muut veden liuenneet ja kolloidiset komponentit, kuten piihappo, kolloidiset Fe- ja
Al-hydroksidit sekä humusaineet. Tässä raportissa
alkaliteetin asemasta käytetään bikarbonaatin määrää.
Rengaskaivoveden bikarbonaattipitoisuuksien
mediaani- ja keskiarvot ovat 33 mg/L ja 52 mg/L ja
porakaivojen 83 mg/L ja 103 mg/L (taulukko 1 ja 2).
Suurimmat rengaskaivojen ja porakaivojen HCO3-pitoisuudet ovat 499 mg/L ja 355 mg/L. Kyseessä
olevat kaivovedet voidaan STM:n päätöksen (Anon
1995) perusteella kokonaissuolapitoisuuden huomioon ottaen luokitella luontaiseksi kivennäisvedeksi
(mineraalivedeksi). Bikarbonaatti on harvoja poikkeuksia lukuun ottamatta pohjaveden runsain anioni
kun taas kalsium on runsain kationi. Korkeat alkaliteettiarvot ja bikarbonaattipitoisuudet merkitsevät
siten kovaa pohjavettä, jollaista voi tavata kalkki- ja
dolomiittipitoisilla alueilla esimerkiksi Lounais-Suomessa, Ahvenanmaalla ja Peräpohjan liuskealueilla
(kuva 33a ja 33b). Tästä syystä bikarbonaatin alueellinen jakautuma muistuttaakin kovasti kalsiumin
jakautumaa. Eniten bikarbonaattia on maan etelä-,
lounais- ja länsiosassa kun taas Itä- ja PohjoisSuomessa on keskimäärin alhaisemmat HCO3- pitoisuudet. Tämä näkyy vielä korostetummin porakaivojen bikarbonaatin jakautumassa. Pohjois-Suomessa Kuusamon ja Keski-Lapin liuskealueen karbonaatit kohottavat paikoin veden bikarbonaattipitoisuuksia graniitti-, gneissigraniitti ja granuliittialueiden kaivovesiä korkeammalle tasolle.
Edellä esitetyn perusteella on ymmärrettävää,
että rengaskaivoveden bikarbonaatilla on merkitsevin korrelaatio kalsiumin (r=0,76**) ja magnesiumin
kanssa (r=0,75**). Koska nämä veden komponentit
säätelevät myös veden kokonaiselektrolyyttipitoisuutta ja hiilihappotasapainoa ja pH-tasoa, bikarbonaatilla on merkitsevä korrelaatio laboratoriossa
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Kuva 33a. Rengaskaivojen ja porakaivojen veden alkaliteetti (mmol/L) kesällä 1999.
Fig. 33a. The alkalinity values (mmol/L) in waters of dug wells and wells drilled into bedrock
in summer 1999.

Kuva 33b. Rengaskaivojen ja porakaivojen veden bikarbonatin (HCO 3-) pitoisuudet (mg/L)
kesällä 1999.
Fig. 33b. The bicarbonate (HCO3-) concentrations (mg/L) in waters of dug wells and wells
drilled into bedrock in summer 1999.

mitatun sähkönjohtavuuden (r=0,80**) ja pH:n kanssa (r=0,66**). On merkillepantavaa, että edellä esitetyt korrelaatiokertoimet ovat porakaivovedessä
pH:ta lukuun ottamatta (r=0,70**) huomattavasti
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pienemmät. Tähän on syynä se, että erityisesti
rannikkoalueiden porakaivovedessä bikarbonaatilla ei ole yhtä vallitsevaa asemaa runsaimpana
anionina, vaan vedessä on runsaasti myös klorideja
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ja sulfaatteja.
Bikarbonaatti on veden tärkeimpiä komponentteja, jonka runsaus klorideihin ja sulfaatteihin nähden on juomaveden laadun kannalta tärkeää. Suuri
bikarbonaatin määrä merkitsee myös runsasta kalsiumin ja mahdollisesti magnesiumin määrää, mitkä
puolestaan lisäävät veden kovuutta.
Kokonaiskovuus
Veden kovuus on vanha vesitekniikassa käytetty
veden laadun tekninen muuttuja. Veteen liuenneet
Ca2+- ja Mg2+-ionit muodostavat saippuan rasvahappojen kanssa vaikealiukoisia yhdisteitä, jotka
vähentävät saippuan vaahtoavuutta ja pesutehoa.
Haittaa pyritään poistamaan pesuaineilla. Runsaasti kalsiumia ja magnesiumia sisältävää vettä nimitetään kovaksi (vastakohtana on vähän kalsiumia ja
magnesiumia sisältävä pehmeä vesi). Kovasta vedestä voi saostua CaCO3-yhdisteitä kalusteisiin,
putkiin ja boilereihin. Toisaalta liian pehmeä vesi,
kuten meillä usein Suomessa on, ei muodosta putkistoihin korroosiota estävää suojakerrosta.
Kovuudessa voidaan erottaa toisistaan kalsiumkovuus, magnesiumkovuus, tilapäinen kovuus, pysyvä kovuus ja kokonaiskovuus. Ca- ja Mg-bikarbonaatit muodostavat tilapäistä kovuutta (temporary hardness), koska ne voivat saostua esim. lämpötilan kohotessa tai vettä keittämällä tai happamuuden lisääntyessä, jolloin veden kovuus piene-

nee. Ca- ja Mg-sulfaatit puolestaan muodostavat
pysyvää kovuutta, joka ei poistu vedestä edellä
mainitulla tavalla. Tilapäinen ja pysyvä kovuus
muodostavat yhdessä kokonaiskovuuden.
Suomessa on kauan käytetty ns. saksalaista
kovuusastetta (odH). Yksi saksalainen kovuusaste
vastaa 10 mg/L CaO kohti laskettua kalsiumin ja
magnesiumin yhteismäärää. Meilläkin on alettu
käyttää kansainvälisempää kovuuden ilmaisutapaa, jossa Ca- ja Mg- pitoisuuksien summa lasketaan millimooleina litraa kohden (1 mmol/L = 5,6
o
dH) tai ekvivalentiksi määräksi CaCO3 (mg/L).
Suomelle tyypillisellä kiteisellä peruskallioalueella,
jossa maapeite on ohut ja kallioperässä on vain
vähän karbonaattimineraaleja, matalapohjavedet
ovat kansainvälisesti katsoen erittäin pehmeitä ja
pehmeitä tai enintään keskikovia.
Rengaskaivoveden kokonaiskovuuden (saksalaisina asteina) mediaani- ja keskiarvot ovat 2,2
o
dH ja 3,0 odH ja porakaivojen 3,4 odH ja 5,5 odH
(taulukko 1 ja 2). Kovimmat kaivovedet tavataan
maan etelä-, lounais- ja länsiosissa siellä, missä on
eniten savimaita (kuva 34). Lounais-Suomessa ja
Ahvenanmaalla on maa- ja kallioperässä myös
siellä täällä kalkkikiveä, mikä nostaa veden kovuutta. Tälle alueelle maaperään on kulkeutunut
kalkkikiviä myös Pohjanlahden sedimenttisistä kalkkikivistä mannerjäätikön kuljettamana. Myös Peräpohjan liuskealueella Kemin-Tervolan välillä on
kovia kaivovesiä, koska kallioperässä on dolomiit-

Kuva 34. Rengaskaivojen ja porakaivojen veden kovuus saksalaisella asteikolla (odH) kesällä
1999.
Fig. 34.The hardness values ( odH, German degrees) in waters of dug wells and wells drilled
into bedrock in summer 1999.
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teja ja emäksisiä ja ultraemäksisiä kivilajeja. Kaivoveden kovuuden alueellinen jakautuma on samankaltainen kuin kovuutta muodostavilla kalsiumilla ja
magnesiumilla.
On luonnollista, että sekä rengaskaivo- että porakaivoveden kovuudella on hyvin merkitsevä korrelaatio kovuutta muodostavan kalsiumin (r=0,96** ja
r=0,99 ** ) ja magnesiumin kanssa (r=0,85 ** ja
r=0,74**). Kiinteä yhteys on myös rengaskaivoveden kovuuden ja veden pääanionin, bikarbonaatin
kanssa (r=0,82**) kun taas porakaivovedessä, jossa
bikarbonaatin ohella voi olla runsaasti klorideja ja
sulfaatteja, tämä yhteys on paljon löyhempi
(r=0,18**). Huolimatta siitä, että talousveden kovuudella on merkitystä veden käytön kannalta, sille
ei ole asetettu suositusrajaa. Alhainen veden kovuus (< 1,5 mmol/L) lisää kaivonrenkaiden ja putkiston korroosiota, erityisesti silloin jos vedessä on
runsaasti klorideja ja sulfaatteja. Suuri kovuus puolestaan voi aiheuttaa kalkin saostumista putkistoon,
mikä tilanne meillä kaivovesissä kuitenkin on harvinainen.
Piihappo (SiO 2)
Pii on alkuaineiden jaksollisen järjestelmän hiiliryhmään kuuluva epämetalli, joka esiintyy luonnossa hapetusluvulla +4. Pääosa kallio- ja maaperän
mineraaleista on piin, alumiinin ja metalli-ionien
muodostamia silikaatteja. Pii onkin maankuoren

toiseksi yleisin alkuaine hapen jälkeen. Kivisulan
erilaistuessa piitä rikastuu eniten viimeisinä kiteytyviin mineraaleihin, kuten K-maasälpiin, kiilteisiin ja
kvartsiin, jotka ovat kivien yleisimpiä mineraaleja.
Niistä muodostuvien graniittien piipitoisuudet ovatkin suurempia (31-35 %) kuin mafisten, suureksi
osaksi tummista mineraaleista koostuvien kivien,
kuten gabron (22-25 %) piipitoisuudet. Moreenin
hienoaineksen (< 0,06 mm) HCl+HNO3-uutoksen
(kuningasvesi) keskimääräiset piipitoisuudet ovat
alle 1,0 % sen kokonaispitoisuudesta (ks. Koljonen
1992), mikä osoittaa, että maasälvissä ja kvartsissa
oleva pii on eräs vaikealiukoisimmista alkuaineista.
Kallio- ja maaperän silikaattimineraalien rapautumisalttius riippuu niiden kiderakenteesta ja kemiallisesta koostumuksesta. Yksinkertaisimmat silikaattimineraalit, kuten verrattain helposti rapautuva oliviini, hydrolysoituvat ja liukenevat suoraviivaisesti
(kongruentisti). Sen sijaan päämineraalien, kuten
maasälpien ja kiilteiden rapautuminen on monitahoinen (inkongruentti) geokemiallinen tapahtuma.
Piitä on kaikkialla maa- ja kallioperässä niin
paljon, että sitä liukenee myös veteen sekä liuenneena että mahdollisesti kolloidisena piihappona.
Huomattava osa pohjaveden piihaposta voi kuitenkin olla peräisin maan sekundäärisistä piisaostumista ja maan ionivaihtokompleksista, joiden pii on
lähtöisin silikaattimineraalien pitkäaikaisesta ja vähittäisestä rapautumisesta. Vähän liuenneita aineita sisältävät happamat vedet liuottavat silikaatti-

Kuva 35. Rengaskaivojen ja porakaivojen veden piihapon (SiO 2) pitoisuudet (mg/L) kesällä
1999.
Fig. 35.The silica or silicic acid (SiO 2) concentrations (mg/L) in waters of dug wells and
wells drilled into bedrock in summer 1999.
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mineraaleista ja piisaostumista tehokkaammin piihappoa kuin neutraalit tai emäksiset vedet (Pickering 1962, Krauskopf 1979). Piihappo on esimerkki
aineesta, joka pohjavedessä esiintyessään on lähes
yksinomaan peräisin geologisesta ympäristöstä.
Silikaattimineraalien rapautuessa humidisessa ilmastossa pääosa vapautuvasta piihaposta on polymeerimuodossa, jonka suhteellinen osuus on sitä
suurempi mitä laimeammasta vesiliuoksesta on kysymys. Huomattava osa piihaposta on kolloidisena
piihapposoolina. Orgaaniset hapot tehostavat piin
liukenemista mineraaleista ja sen saostumista (Siever 1978). Niinpä piitä kulkeutuu vedessä myös
orgaanisina komplekseina. Vesianalyyseissä piihapon pitoisuus on laskettu sen olomuodosta riippumatta piidioksidimuodossa (SiO2).
Rengaskaivoveden piihapon mediaani- ja keskiarvopitoisuudet ovat 12,9 mg/L ja 13,9 mg/L sekä
porakaivojen 13,8 mg/L ja 14,6 mg/L (taulukko 1 ja
2). Suurimmat pitoisuudet ovat 30-40 mg/L (yhden
rengaskaivon SiO2 -pitoisuus on poikkeuksellisesti
79 mg/L). Piihappo poikkeaa veden muista komponenteista siinä, että sen pitoisuusvaihtelut ovat
verrattain pienet ja miltei riippumattomia muiden
liuenneiden aineiden määrästä (ks. Kennedy 1971).
Heikosti mineralisoituneiden pinta- ja pohjavesien
SiO2-määrät ovat samaa suuruusluokkaa tai joskus
jopa suurempia kuin runsaasti elektrolyyttejä sisältävän veden, joten sen suhteellinen osuus on sitä
suurempi, mitä vähemmän vedessä on muita liuenneita aineita (ks. Lahermo 1970). Lisäksi piihapolle
on ominaista, että pitoisuudet ovat liki normaalisti
jakautuneita, kun taas muut luonnonvesiin liuenneiden aineiden pitoisuusjakaumat ovat negatiivisesti
vinoja (log-normaaleja).
Rengaskaivovedessä on eniten korkeita piihappopitoisuuksia (>20 mg/L) Etelä- ja Länsi-Suomen
savirikkailla seuduilla, mutta myös Sisä-Suomessa
on kohonneita pitoisuuksia (kuva 35). Sen sijaan
arkeeisen gneissigraniittipohjan alueella Itä-Suomessa ja Pohjois-Suomessa SiO2-pitoisuudet ovat
selvästi muuta maata alempia. Porakaivojen korkeat piihappopitoisuudet jakautuvat tasaisemmin
kautta koko maan. Näyttää kuitenkin siltä, että
Kuusamon ja Keski-Lapin liuskealueilla, joissa kallioperässä on helpommin rapautuvia emäksisiä kivilajeja, on porakaivoissa hieman enemmän piihappoa kuin ympäristön graniitti- ja granuliittialueilla.
Rengaskaivoveden piihappo korreloi monien sellaisten alkuaineiden ja yhdisteiden kanssa, joita
esiintyy runsaasti läntisillä savirikkailla ja monesti
happamilla rannikkoalueilla. Niinpä piihappo korreloi merkittävästi sulfaatin (r=0,53**), bromidin
(r=0,49 ** ), natriumin (r=0,44 ** ), magnesiumin
(r=0,56**), litiumin (r=0,62**), alumiinin (r=0,43**)
ja mangaanin kanssa (r=0,52**). On huomionar-

voista, että porakaivovedessä piihappo on miltei
riippumaton veden muista komponenteista.
Kaikkialla maassa ja vedessä esiintyvänä aineena piillä voisi olettaa olevan merkitystä ihmisen ja
korkeampien eliöiden aineenvaihdunnassa. Ne eivät kuitenkaan käytä piitä, vaan se poistuu helposti
aineenvaihdunnassa (Siever 1978). Eräät kasvit,
kuten esimerkiksi riisi, sisältävät huomattavia määriä piitä (Heinonen et al. 1992).
Fosfaatti (PO43-)
Fosfori kuuluu typpiryhmään, jonka muita alkuaineita ovat arseeni (As), antimoni (Sb) ja vismutti
(Bi). Typen tavoin fosfori voi esiintyä usealla hapetusasteella -3 ja +5 välillä, joista vain korkeimmalla
hapetusasteella esiintyvä fosfaattimuoto PO43- on
yleinen hydrologisessa kierrossa. Tärkein fosfaattimineraali on apatiitti Ca5(PO 4)3(F,Cl,OH), jota on
yleisesti pieninä määrinä lähes kaikissa kivilajeissa.
Esimerkiksi graniitissa ja gabrossa voi olla fosforia
300-2000 mg/kg (Koritnig 1978). Moreenin hienoaineksen (<0,06 mm) HNO3+HCl- liukoisen (kuningasvesi) fosforin määrät ovat 550-700 mg/kg
(Koljonen 1992), mikä on liki yhtä paljon kuin sen
kokonaispitoisuus kivilajeissa. Tämä osoittaa fosforin olevan kokonaan melko helppoliukoisessa apatiitissa ja mahdollisesti sitoutuneena sekundäärisiin
Fe-Mn- saostumiin. Fosfori kulkeutuu vesissä ortoja metafosfaattimuodossa (H2PO 4-, HPO42-), orgaanisina komplekseina ja kolloideina sekä savesainekseen sitoutuneena. Ortofosfaatti on yleisin vallitseva fosforin anioni lievästi happamassa vedessä,
kun taas metafosfaattia esiintyy vain emäksisessä
vedessä (Hem 1989). Rapautumisessa vapautuva
fosfaattianioni pidättyy tehokkaasti savekseen sekä
raudan, mangaanin ja alumiinin vesipitoisten oksidien pinnoille. Myös maaperän eloperäinen orgaaninen aines sitoo fosfaatteja.
Fosforia lisätään maahan lannoitteissa. Maatalous onkin suurin vesistöjen fosforikuormittaja, mutta
pohjaveteen fosforia joutuu vain hyvin vähän. Pääosa lannoitteen fosforista pidättyy lujasti raudan ja
alumiinin oksihydroksidien pinnoille. Myös kasvien
ravinteidenotto vähentää veteen kulkeutuvia fosforimääriä. Purojen alhaisten fosforin kokonaisfostorimäärien on kuitenkin todettu lisääntyneen moninkertaisiksi avohakkuun ja metsämaan ojituksen seurauksena, vaikka vaikutus on kestänyt vain muutaman vuoden (Ahtiainen 1990).
Rengas- ja porakaivovesien fosfaattipitoisuuksien mediaaniarvo on <0,02 mg/L. Rengaskaivoissa
vain 20 % ja porakaivoissa 27 % näytteistä ylitti
fosfaatin määritysrajan (0,02 mg/L). Vain kuusi
rengaskaivonäytettä (739:stä näytteestä) ylitti 1
mg/L:n fosfaattipitoisuuden, kun porakaivoissa yli55
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Kuva 36. Rengaskaivojen ja porakaivojen veden fosfaatin (PO43-) pitoisuudet (mg/L) kesällä
1999.
Fig. 36. The phosphate (PO 43-) concentrations (mg/L) in waters of dug wells and wells drilled
into bedrock in summer 1999.

tyksiä ei ollut ollenkaan (taulukko 1 ja 2). Pohjaveden hyvin pieniin fosfaattipitoisuuksiin on syynä
fosfaatin suuri taipumus sitoutua heti vapauduttuaan apatiitin hajotessa rapautumisprosessissa. Fosfaatin pientä liikkuvuutta syvemmällä maassa ja
pohjavedessä osoittaa myös se, että latvapurojen
fosfaattipitoisuudet ovat merkittävästi suuremmat
kuin kaivoveden (ks. Lahermo et al. 1996). Rengaskaivojen satunnaisten korkeiden fosfaattipitoisuuksien suurempi lukumäärä viittaa puolestaan
siihen, että matalien kaivojen fosfaatit ovat peräisin
lannoitteista tai muutoin likaantuneista valuvesistä.
Tähän viittaa myös fosfaatin alueellinen jakautumi-

nen siten, että monet korkeista fosfaattipitoisuuksista ovat Etelä-, Lounais- ja Länsi-Suomen savirikkailla alueilla, joilla harjoitetaan tehokasta maataloustoimintaa (kuva 36).
Fosfori on eliöille välttämätön DNA:n ja luuston
(apatiitin) rakenneosa. Pintavesissä se on tärkein
eliöstön määrää säätelevä ravinne. Liuenneen fosforin lisääntyminen johtaa rehevyystason kohoamiseen, koska muita ravinteita on yleensä riittävästi.
Fosfori on makroravinne, jota kasvit tarvitsevat
kasvuun ja fotosynteesiin (Heinonen et al. 1992).

5.4 Kaivoveden muita alkuaineita: Br-, I -, Ca, Mg, Sr, Ba, K, Li, Rb,
Mo, Zn, V, Co, Sn, Tl, Be, Bi, Th ja Ag
Tutkimuksessa analysoitiin myös joukko alkuaineita ja yhdisteitä, joiden pitoisuuksille ei ole Suomen talousvettä koskevissa säädöksissä laatuvaatimuksia tai -suosituksia. Osa näistä on vedessä
runsaimpina esiintyviä liuenneita aineita, kuten kalsium ja bikarbonaatti. Osa on taas pieninä pitoisuuksina esiintyviä hivenalkuaineita, joiden alueellisesta esiintymisestä ei ole ollut aiemmin valtakunnallista tietoa (esimerkiksi jodidi, tina, tallium, beryllium, torium).
Koska tämän raportin kaivoveden ominaisuuksien ja aineiden ryhmittely perustuu talousvettä kos56

kevaan lainsäädäntöön, samaan alkuaineryhmään
kuuluvista alkuaineista on kirjoitettu eri luvuissa.
Esimerkkinä ovat halogenidit, joista kloridi on käsitelty luvussa 5.3 ja bromidi ja jodidi tässä luvussa.
Alkalimetalleista natrium on kuvattu luvussa 5.3 ja
muut alkalimetallit (kalium, litium ja rubidium) tässä
luvussa.
Bromidi (Br-)
Bromidi kuuluu halogenideihin, joista sen geokemiallinen käyttäytyminen eniten muistuttaa kloridia.
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Sitä rikastuu magman differentiaatiossa jäännösliuoksiin ja sitä kautta pegmatiiteissa esiintyviin mineraaleihin, mutta bromidia on pieniä määriä myös
muissa kivilajeissa. Bromidi-ioni (Br-) voi korvata
ionisäteeltään samaa suuruusluokkaa olevia mineraalien Cl-- ja OH--ioneja, joten sitä esiintyy paitsi
kiilteissä ja amfiboleissa (<0,5-5 mg/kg), myös savimineraaleissa ja Al-hydroksidisaostumissa (Behne 1953). Huomattavia bromidimääriä voi olla vulkaanisperäisiin malmeihin liittyvissä serpentiniiteissä ja grafiittiliuskeissa. Outokumpujakson Keretin
malmin serpentiniitin keskimääräiseksi bromipitoisuudeksi on saatu 193 mg/kg (maksimipitoisuus 400
mg/kg) ja bromidi korreloi voimakkaasti (r=0,99)
kloridin kanssa (Häkli 1987, Rehtijärvi 1984). Mineraalien hilasta peräisin olevan bromidin ohella
sitä voi vapautua geokemialliseen kiertoon myös
mineraalien nestesulkeumista.
Bromi on muiden halogenidien tavoin vedessä
yhden arvoisena Br-- ionina esiintyvä alkuaine.
Hydrologisessa kierrossa valuma-alueella kulkeutuva bromidi on pääasiassa peräisin meriltä ilmassa
kulkeutuneesta sateesta ja kuivasta laskeumasta
(kts. esim. Steinness, E. 1984). Koska merivedessä
on bromidia 65 mg/kg (Goldberg 1963), sitä on myös
jäänyt meriveden suoloina rannikoiden merellisiin
pohjasedimentteihin ja kallioperän rakoihin, josta
sitä joutuu savikerrosten peittämien maakerrosten
ja kallioperän pohjaveteen. Moreenin hienoaineksessa (< 0,06 mm) bromia on keskimäärin 4-6 mg/kg.

Pitoisuudet ovat suurimmat Lounais- ja Etelä-Suomessa ja nousevat jälleen pohjoisimmassa Lapissa
(Koljonen 1992). Myös tämä viittaa ilmateitse meriltä tulleeseen ainekseen. Bromidit ovat mineraalimaassa helposti liikkuvia, mutta pidättyvät ja rikastuvat kuitenkin klorideja tehokkaammin maan humukseen ja turvekerroksiin (Behne 1953, Fuge
1978).
Rengaskaivovesien bromidipitoisuuksien mediaani- ja keskiarvot ovat 9,9 µg/L ja 25,1 µg/L sekä
porakaivojen 18,9 µg/L ja 203 µg/L (taulukko 1 ja 2).
Bromidin suureen keskiarvoon on syynä muutama
poikkeuksellisen suuri pitoisuus. Eniten rengaskaivojen korkeita Br --pitoisuuksia (3 % havainnoista
yli 100 µg/L) on leveällä Etelä- ja Länsi-Suomen
rannikkoalueella (kuva 37). Sama koskee porakaivojen bromidia, mutta pitoisuudet ovat paljon korkeampia (lähes 19 % havainnoista yli 100 µg/L).
Suurin rengaskaivojen Br--pitoisuus on 1260 µg/L ja
porakaivojen veden 13800 µg/L. Pohjavesien Br -pitoisuudet ovat rannikolla 5-10 kertaa suurempia
kuin sisämaassa (ks. myös Erämetsä & Särkkä
1970). Koska bromidi on kloridin tavoin helposti
liikkuva (konservatiivinen) anioni, joka ei helpolla
pidäty maahan, sitä rikastuu syvällä kallioperässä
olevaan suolaiseen veteen. GTK:n syväpohjavesitutkimuksissa 500-1200 m syvistä kairanrei’istä
otetuissa näytteissä on tavattu 400-600 mg/L:n
suuruisia Br--pitoisuuksia (Nurmi et al. 1988, Blomqvist et al. 1986, 1987, Halonen et al. 1990).
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Rengaskaivovesien bromidi korreloi hyvin merkitsevästi muiden halogenidien, kloridin (r=0,59**) ja
jodidin kanssa (r=0,66**) sekä sellaisten meriperäisille savialueiden pohjavesille tyypillisten ominaisuuksien ja liuenneiden aineiden, kuten sähkönjohtavuuden (r=0,53**) natriumin (r=0,64**), litiumin
(r=0,63**), sulfaatin (r=0,51**), boorin (r=0,60**) ja
alumiinin kanssa (r=0,54**). Porakaivovedessä näiden riippuvuuksien lisäksi bromidilla on hyvin merkitsevä korrelaatio kalsiumin ja strontiumin (ja kokonaiskovuuden) kanssa (r=0,91** ja r=0,95**).
Jodidi (I-)
Jodidi on halogeeni, joista se käyttäytymiseltään
muistuttaa eniten kloridia ja bromidia (Becker et al.
1972). Correns’in (1956) mukaan jodia on liki saman suuruisia määriä eri mineraaleissa ja sitä esiintyy yhtenä komponenttina myös mineraalien nestesulkeumissa. Tyypilliset syväkivien jodipitoisuudet
ovat 80 ja 350 µg/kg:n välillä. Meriperäisten sedimenttien jodipitoisuudet voivat olla paljon suurempia. Jodi on biofiilisin alkuaine halogenideista. Siksi
sitä on myös orgaanista ainesta sisältävissä kivissä
ja kivihiilessä (ks. esim. Goldschmidt 1954, Fuge et
al. 1986). Sitä on myös suldifimineraaleissa, kuten
pyriitissä (Chitayeava et al. 1971, Andrews et al.
1984). Kloridin ja bromidin tavoin jodidia kulkeutuu
veden kiertoon meriltä ilmateitse. Ilmaperäinen laskeumajodi ja meriperäisten sedimenttien jäännösjodi ovat epäilemättä hydrologisessa kierrossa tär-

keämpiä jodilähteitä kuin mineraaleista rapautumisen kautta vapautuva jodi.
Jodidia on harvoin analysoitu Suomen luonnonvesistä (ks. Häsänen 1970). Tämän tutkimuksen
rengaskaivoveden jodidin mediaani- ja keskiarvopitoisuudet ovat 2,1 µg/L ja 6,8 µg/L sekä porakaivovesien 3,0 µg/L ja 10,7 µg/L (taulukko 1 ja 2).
Rengas- ja porakaivovesien jodidipitoisuuksien välinen suhteellinen ero on selvästi pienempi kuin
bromidilla ja kloridilla. Tavallisuudesta poiketen
rengaskaivoissa on myös enemmän todella suuria
pitoisuuksia (maksimi 761 µg/L) kuin porakaivoissa
(maksimi 232 µg/L). Rengaskaivoveden korkeat
jodidipitoisuudet (yli 100 µg/L) keskittyvät pääasiassa leveälle vyöhykkeelle etelä- ja länsirannikolla
(kuva 38). Porakaivovedessä edellä kuvatun kaltainen jakautuminen ei ole yhtä selkeä, vaan korkeita
I- -pitoisuuksia on myös sisämaassa. Tämä viittaa
siihen, että osa kaivoveden jodidista on pohjaveden
likaantumisen seurausta (mm. jodipitoinen suola).
Rengaskaivoveden jodidi korreloi merkitsevästi
muiden halogenidien, kuten bromidin (r=0,66**) ja
kloridin (r=0,51**) kanssa sekä rannikon suolaisiin
vesiin liittyvän natriumin kanssa (r=0,56**). Vastaavat korrelaatiokertoimet porakaivovedelle ovat
r=0,53**, r=0,51**ja r=0,55**. Jodidi korreloi merkittävästi myös rannikon porakaivovesissä runsaana
esiintyvän sulfaatin (r=0,55**), kalsiumin (r=0,42**),
raudan (r=0,41**) ja mangaanin kanssa (r=0,46**).
Nämä korrelaatiot osoittavat, että kaivovesien jodidi käyttäytyy geokemiallisesti, fluoridia lukuun otta-

Kuva 38. Rengaskaivojen ja porakaivojen veden jodidin (I-) pitoisuudet (µg/L) kesällä 1999.
Fig. 38. The iodide (I -) concentrations (µg/L) in waters of dug wells and wells drilled into
bedrock in summer 1999.
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matta, muiden halogenidien (Cl-, Br-) tavoin.
Jodi on malliesimerkki aineesta, jolla on tärkeä
merkitys ihmisen terveydelle. On tiedetty jo kauan,
että jodin puute ravinnossa aiheuttaa struumaa.
Koska Suomen maaperässä ja vedessä on joitakin
rannikkoalueita lukuun ottamatta liian vähän jodia,
jotta se tyydyttäisi päivittäisen tarpeen, Suomessa
myytävään ruokasuolaan lisätään natriumjodidia.
Kalsium (Ca)
Kalsium on magnesiumin ohella geologisen kierron runsain maa-alkalimetalli. Samaan ryhmään
kuuluvat pieninä pitoisuuksina esiintyvät strontium
(Sr) ja barium (Ba). Runsaina esiintyvät kalsium ja
magnesium muodostavat veden kokonaiskovuuden. Magman erilaistuessa kalsiumia rikastuu korkeassa lämpötilassa varhain kiteytyviin Ca-Mgaluminosilikaatteihin, kuten pyrokseeneihin, amfiboleihin ja Ca-rikkaisiin plagioklaaseihin. Siksi sitä
on enemmän gabroissa (6,7 %) kuin graniiteissa
(1,6 %). Tärkein kalsiumin lähde on kuitenkin kalsiumkarbonaatti (kalsiitti ja myös magnesiumia sisältävä dolomiitti). Kalsiumia on myös fosfaattimineraaleissa (apatiitti) sekä Suomessa harvoin tavattavassa kipsissä ja anhydriitissä. Helpoiten kalsiumia vapautuu rapautumisessa Ca-rikkaista mafisista mineraaleista ja karbonaateista.
Karbonaatit hajoavat melko helposti CO2-pitoisissa vesissä , jolloin vapautuu kalsiumia (dolomiitista myös magnesiumia) ja bikarbonaatteja. Kos-

ka kalsiittia on Suomen kallioperässä vähän, se on
vain paikallinen pinta- ja pohjavesien Ca-lähde.
Koostumukseltaan vaihtelevien Ca-pitoisten silikaattien (pyrokseenit, amfibolit, Ca-plagioklaasit) hajoaminen on monivaiheinen geokemiallinen tapahtuma ja tärkein veden kalsiumin tuottaja.
Kalsium on runsain ja eräs liikkuvimmista luonnonvesien kationeista. Se kulkeutuu pääasiassa
monomeerisena Ca2+-ionina, mutta kompleksoituu
myös humuksen kanssa (Kullberg et al. 1993).
Kalsiumia sitoutuu jonkin verran maan humus- ja
rikastumiskerrokseen, jossa se on runsain vaihtokykyinen kationi. Kalsiumia tulee pieniä määriä valuma-alueille kuiva- ja märkälaskeumana. KaakkoisSuomessa on muuta maata korkeammat Ca-laskeumat, jotka ovat peräisin Koillis-Eestin ja Pietarin
seudun palavakivi- ja sementtiteollisuuden päästöistä. Pieni osa laskeumakalsiumista on KeskiEuroopan teollisuuspäästöjä ja kalkkipitoisilta viljelysmailta kulkeutuvaa pölyä.
Rengaskaivoveden kalsiumin mediaani- ja keskiarvot ovat 11,4 mg/L ja 15,2 mg/L ja porakaivoissa
16,0 mg/L ja 28,1 mg/L (taulukko 1 ja 2). Suurimmat
kalsiumpitoisuudet ovat 100-300 mg/L luokkaa.
Suurin kalsiumpitoisuus eräässä suolaista vettä antavassa 136 metriä syvän porakaivon vedessä on
1310 mg/L (klorideja on 3680 mg/L). Suhteellisesti
eniten korkeita kalsiumpitoisuuksia (>25 mg/L) on
laajalla alueella maan eteläosassa ja läntisillä rannikkoalueilla, mutta myös Sisä-Suomessa on kaivovedessä paikoin paljon kalsiumia (kuva 39). Lou-

Kuva 39. Rengaskaivojen ja porakaivojen veden kalsiumin (Ca) pitoisuudet (mg/L) kesällä
1999.
Fig. 39. The calcium (Ca) concentrations (mg/L) in waters of dug wells and wells drilled
into bedrock in summer 1999.
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nais-Suomessa on kallioperässä pieniä kalkkiviesiintymiä ja maaperässä Pohjanlahden pohjasta jäätikön kuljettamaa kalkkikiviainesta, joka kohottaa
veden Ca-pitoisuuksia. Sen sijaan maan itä- ja
pohjois-osassa erityisesti ns. vanhan arkeisen gneissigraniittipohjan ja muiden graniitti- ja granuliittialueiden kaivovedessä on vähän kalsiumia. Peräpohjan ja Kuusamon liuskealueiden sekä Keski-Lapin
liuskevyöhykkeen emäksiset ja ultraemäksiset kivet ja paikalliset kalkkikivet ja dolomiitit kohottavat
kuitenkin vesien kalsiumpitoisuuksia. Porakaivovesien korkeat kalsiumpitoisuudet jakautuvat melko
tasaisesti kautta maan, eikä maan etelä- ja pohjoisosan välillä ole niin suuria eroja kuin rengaskaivoissa. Kuusamon ja Keski-Lapin liuskealueiden Capitoisuudet nousevat harvasta kaivoeden havaintoverkostosta huolimatta selvästi taustatason yläpuolelle.
Kalsium on veden runsain kationi ja korreloi siksi
merkitsevästi liuenneiden elektrolyyttien määrää
osoittavan sähkönjohtavuuden kanssa (r=0,83**).
Koska kalsiumbikarbonaatti on veden runsain komponentti, joka säätelee myös hiilihappotasapainoa ja
pH- tasoa, kalsiumin ja bikarbonaatin (r=0,76**)
sekä kalsiumin ja pH:n välinen yhteys (r=0,52**) on
selitettävissä. Rengaskaivoveden kalsium korreloi
merkitsevästi myös muiden maa-alkalimetallien
kanssa, joista magnesium (r=0,65**) ja strontium
(r=0,60**) muistuttavat geokemialliselta käyttäytymiseltään eniten kalsiumia, kun taas barium
(r=0,24**) näyttää poikkeavan paljon kalsiumista.
Porakaivovedessä kalsium korreloi merkitsevästi rannikkoalueilla pohjaveden suolaisuutta kuvaavien komponenttien, kuten kloridin (r=0,92**), bromidin (r=0,91**), jodidin (r=0,42**) ja natriumin kanssa (r=0,77**). Kalsiumin ja muiden maa-alkalimetallien, kuten magnesiumin (r=0,64**) ja erityisesti
strontiumin välillä (r=0,98**) on myös läheinen yhteys.
Kalsium on ihmiselle ja korkeammille eläimille
tärkeä solunesteiden ja luuston alkuaine. Se on
myös kasveille välttämätön pääravinne, joka ylläpitää osmoottista painetta ja on entsyymien rakenneosa (Heinonen et al. 1992). Kalsiumille (tai kokonaiskovuudelle) ei uusissa talousveden laatua koskevissa asetuksissa (Anon 2000, Anon 2001) ole
mainintaa. Suomen peruskallioalueen kaivovedet
ovat kuitenkin kasainvälisesti vertaillen vähän kalsiumia sisältäviä pehmeitä vesiä, joten kovuuden
aiheuttamat haitat ovat poikkeuksellisia. Pikemminkin ongelmana on veden happamuus yhdistyneenä veden pieneen kalsiumpitoisuuteen, mikä
estää luonnollisen suojakerroksen syntymisen putkistoon.
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Magnesium (Mg)
Magnesium on kalsiumin kaltainen maa-alkalimetalli. Magnesium eriytyy magmasta jo kiteytymisen alkuvaiheen korkeassa lämpötilassa muodostaen kiinteitä liuoksia ferrorautayhdisteiden kanssa.
Pääosa magnesiumista onkin tummissa ferromagnesium-silikaateissa, kuten oliviinissa, pyrokseeneissa ja amfiboleissa, vaikka sitä on runsaasti myös
myöhemmin kiteytyneissä kloriitissa ja biotiitissa.
Magnesiumin määrä pienenee ultramafisista ja
mafisista kivistä (4-21 %) intermediäärisiin ja happamiin graniittisiin kiviin (0,1-0,5 %) (Bowen 1979,
Krauskopf 1979). Helpommin hiilihappoiseen veteen liukenevaa magnesiumia on karbonaateissa,
kuten dolomiitissa MgCa(CO3)2 ja magnesiitissa
MgCO 3.
Rapautumisessa veteen vapautuva magnesium
esiintyy pääasiassa Mg 2+-ionina. Se ei ole yhtä
liikkuva kuin Ca2+, vaan pidättyy savimineraaleihin,
sekundäärisiin Fe-Mn-saostumiin ja humusainekseen (Usdowski 1978). Merivedestä peräisin oleva
savisedimenttien huokosvesi tai vanha kalliopohjavesi on menettänyt ionivaihtoreaktioiden seurauksena osan magnesiumista, joka on korvautunut kalsiumilla. Siksi rannikon ja saarien suolaisessa kalliopohjavedessä on meriveteen verrattuna suhteellisesti enemmän kalsiumia ja vähemmän magnesiumia.
Rengaskaivoveden magnesiumin mediaani- ja
keskiarvopitoisuudet ovat 2,4 mg/L ja 3,8 mg/L ja
porakaivojen 4,5 mg/L ja 6,7 mg/L (taulukko 1 ja 2).
Eniten korkeita Mg-pitoisuuksia (>10 mg/L) tavataan Etelä-ja Lounais-Suomessa sekä Länsi-Suomen laajalla rannikkoalueella (kuva 40). Itä-Suomen sulfidipitoisilla kallioperäalueilla on myös lukuisia kohonneita Mg- pitoisuuksia. Porakaivovesien magnesiumpitoisuudet vaihtelevat maan eri osissa. Kuusamon ja Keski-Lapin liuskealueen ultraemäksiset ja emäksiset kivet ja dolomiitit kohottavat kaivoveden Mg-pitoisuuksia viereisten graniittialueiden kaivovesien magnesiumpitoisuuksia korkeammaksi.
Kalsiumin tavoin magnesium korreloi rengaskaivovesissä merkittävästi sähkönjohtavuuden
(r=0,81 **) ja eräiden veden liuenneiden pääkomponenttien, kuten bikarbonaatin (r=0,75**) kanssa.
Magnesium korreloi myös mm. savimaille ja tavallista suolaisemmille vesille tyypillisten aineiden, kuten kloridin (r=0,39**), sulfaatin (r=0,49**), piihapon
(r=0,56**), natriumin (r=0,50**), litiumin (r=0,47**),
boorin (r=0,43**) ja mangaanin kanssa (r=0,44**).
Huomionarvoista on, että magnesiumin ja veden
happipitoisuuden välillä on merkitsevä negatiivinen
korrelaatio (r=-0,43**). On luonnollista, että magnesium korreloi merkittävästi myös geokemiallisesti
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Kuva 40. Rengaskaivojen ja porakaivojen veden magnesiumin (Mg) pitoisuudet (mg/L)
kesällä 1999.
Fig. 40.The magnesium (Mg) concentrations (mg/L) in waters of dug wells and wells drilled
into bedrock in summer 1999.

saman luonteisen ja veden kovuutta muodostavan
kalsiumin (r=0,65**) ja strontiumin kanssa (r=0,49**).
Porakaivovesissä magnesiumin ja monen yllä mainitun alkuaineineen väliset korrelaatiot ovat vielä
merkitsevämmät kuin rengaskaivoissa: kloridi
r=0,72**, sulfaatti r=0,70**, natrium r=0,70** ja litium
r=0,45**.
Magnesium on ihmiselle ja korkeammille eläimille tarpeellinen alkuaine. Suuretkaan määrät eivät
ole niin haitallisia, että magnesiumille olisi asetettu
talousveden terveysperusteista enimmäismäärää.
Suurimmatkin tämän tutkimuksen kaivovesien Mgpitoisuudet ovat vain joitakin kymmeniä milligrammoja litrassa (maksimi 92 mg/L).
Strontium (Sr)
Strontiumia on kallio- ja maaperässä vain pieni
osa (< 1 %) geokemiallisesti samankaltaisen kalsiumin määrästä. Strontium esiintyy silikaattimineraaleissa yhdessä kalsiumin ja kaliumin, mutta ei
juurikaan magnesiumin kanssa. Strontium rikastuu
magman erilaistuessa siten, että sitä on enemmän
myöhään kiteytyneissä Na-valtaisissa plagioklaaseissa kuin varhaisissa Ca-valtaisissa plagioklaaseissa ja sen määrät ovat pienet myös K-pitoisissa
kiilteissä. Moreenin hienoaineksen Sr on siten miltei
kokonaan vaikeasti hajoavissa K-maasälvissä ja
plagioklaaseissa, mutta sitä ei juuri ole tummissa
mineraaleissa ja kiilteissä (Koljonen 1992). Siksi

strontiumia vapautuu vain pieniä määriä vesiin. Se
liikkuu pääasiassa Sr2+-ionina kalsiumin tavoin. Osa
vapautuneesta strontiumista voi sitoutua rapautumistuotteisiin ja saostumiin sekä orgaaniseen ainekseen.
Rengaskaivoveden strontiumin mediaani- ja keskiarvopitoisuudet ovat 60 µg/L ja 79 µg/L ja porakaivovesien 81 µg/L ja 190 µg/L (taulukko 1 ja 2).
Porakaivojen keskiarvoa nostaa yhden suolaisen
porakaivon korkea Sr- pitoisuus (13 300 µg/L). Yli
1000 µg/L:n strontiumpitoisuuksia on rengaskaivoissa yksi ja porakaivoissa neljä (1,5 % havainnoista). Rengaskaivoveden strontiumpitoisuuksien
jakautuminen yli maan muistuttaa paljon geokemiallisesti samankaltaisen kalsiumin jakautumaa. Kohonneita Sr-pitoisuuksia (>100 µg/L) on tasaisesti
jakautuneina kautta koko maan eteläosan ja eniten
alhaisia pitoisuuksia on Itä-Suomen arkeeisen gneissigraniitin alueella ja Pohjois-Suomessa. Porakaivojen suuria strontiumpitoisuuksia (>250 µg/L) on
selvästi enemmän etelä- ja länsirannikolla kuin sisämaassa (kuva 41).
Merkitsevimmät korrelaatiokertoimet rengaskaivovesien strontiumilla on geokemiallisesti sitä muistuttavien kalsiumin (r=0,60**) ja magnesiumin kanssa (r=0,49**) sekä niitä yhdistävän pääanionin, bikarbonaatin kanssa (r=0,45**). Koska nämä veden
pääkomponentit säätelevät myös sähkönjohtavuutta, se korreloi merkittävästi myös strontiumin kanssa (r=0,67**). Porakaivovedessä strontium korreloi
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Kuva 41. Rengaskaivojen ja porakaivojen veden strontiumin (Sr) pitoisuudet (µg/L) kesällä
1999.
Fig. 41. The strontium (Sr) concentrations (µg/L) in waters of dug wells and wells drilled
into bedrock in summer 1999.

erittäin merkitsevästi kalsiumin (r=0,98**) ja magnesiumin kanssa (r=0,63**), kuten rengaskaivovedessäkin, mutta lisäpiirteenä on huomionarvoista,
että strontiumilla on poikkeuksellisen merkitsevä
riippuvuus myös suolaisuutta osoittavien alkuaineiden, kuten kloridin (r=0,95**), bromidin (r=0,95**) ja
natriumin kanssa (r=0,82**). Myös tässä suhteessa
strontium käyttäytyy aivan kuten kalsium.
Strontium osallistuu eliöiden aineenvaihduntaan
kalsiumin tavoin (Kabata-Bendias & Bendias 1992).
Sen ei tiedetä olevan eliöille ja kasveille tarpeellinen
tai haitallinen alkuaine. Siksi sille ei ole asetettu
talousveden terveysperusteisia enimmäispitoisuuksia.
Barium (Ba)
Barium esiintyy strontiumin tavoin pieninä pitoisuuksina kivien päämineraaleissa. Geokemiallisessa pintakierrossa se liikkuu muiden maa-alkalien
tavoin Ba2+-ionina. Sulfaatin kanssa barium muodostaa baryyttia (BaSO4). Bariumia on eniten happamissa kivissä, kuten graniiteissa (600-1000 mg/
kg, Puchelt 1978). Vaikeasti hajoavissa maasälvissä oleva barium ei kuitenkaan liukene helposti, joten
sitä vapautuu hyvin vähän kiertoon. Bariumia on
myös kiilteissä, kuten biotiitissa, jossa se voi korvata
K+-ionin. Bariumin liikkuvuutta vähentää myös sen
sitoutuminen hienorakeiseen savekseen, rautasaostumiin ja orgaaniseen ainekseen.
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Rengaskaivoveden bariumin mediaani- ja keskiarvopitoisuudet ovat 18,1 µg/L ja 28,0 µg/L ja
porakaivoveden 14,2 µg/L ja 26,3 µg/L (taulukko 1
ja 2). Se seikka, että rengaskaivovedessä on enemmän bariumia kuin porakaivoissa, erottaa bariumin
muista maa-alkalimetalleista (kalsium, magnesium,
strontium). Suurimmat Ba-pitoisuudet ovat 200400 µg/L. Myös bariumin alueellinen jakautuminen
eroaa kaikista muista veteen liuenneista aineista.
Rengaskaivoveden suurimmat Ba-pitoisuudet (>50
µg/L) ovat Väli-Suomessa siten, että itäosassa ne
sijoittuvat Laatokan-Perämeren sulfidimalmivyöhykkeelle, mutta pohjoisempana Oulun itäpuoliselle
alueelle ja Etelä-Lappiin. Bariumia näyttää olevan
siten kaivovedessä hyvin vaihtelevilla kallioperäalueilla (kuva 42). Huomionarvoista on myös se,
että rannikkoalueilla Ba-pitoisuudet ovat selvästi
pienempiä kuin sisämaassa. Samankaltainen bariumin jakautuma nähdään myös latvapuroissa (Lahermo et al.1996). Purovesissä poikkeuksellisen
voimakas bariumanomalia Peräpohjan liuskealueella (Tornion-Kemin-Tervolan-alue, ns. “Lapin kolmio”) toistuu hyvin myös kaivovedessä. Porakaivojen harvempi havaintoverkosto ei anna yhtä selkeätä alueellista kuvaa kuin rengaskaivot, koska korkeita Ba- pitoisuuksia (> 100 µg/L) on eri puolilla
maata (suhteellisesti eniten kuitenkin edellä mainitulla Väli-Suomen alueella).
Muista alkalimetalleista poiketen bariumilla ei ole
yhtä merkitseviä korrelaatioita muiden veden kom-
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Kuva 42. Rengaskaivojen ja porakaivojen veden bariumin (Ba) pitoisuudet (µg/L) kesällä
1999.
Fig. 42. The barium (Ba) concentrations (µg/L) in waters of dug wells and wells drilled into
bedrock in summer 1999.

ponenttien kanssa. On huomionarvoista, että sekä
rengaskaivojen että porakaivojen veden barium
korreloi merkittävimmin veden suolaisuuteen rannikkoalueilla tyypillisesti liittyvien alkuaineiden, kuten kloridin (r=0,42**, r=0,22**) kanssa. Vaikka
bariumia on moreenin hienoaineksessa 5-7-kertaa
enemmän kuin strontiumia (Koljonen 1992), bariumin määrät vedessä ovat keskimäärin vain puolet
strontiumin määrästä. Tämä osoittaa bariumin olevan paljon vaikeammin liikkuva kuin strontiumin.
Bariumin ei tiedetä olevan välttämätön hivenaine
eliöille ja kasveille. Korkeina pitoisuuksina se on
lievästi myrkyllinen aine. Suomessa bariumin ei sen
pienien pitoisuuksien vuoksi tiedetä aiheuttaneen
ympäristöongelmia, eikä sille siksi ole asetettu enimmäismäärää talousvedessä.
Kalium (K)
Kalium on natriumin jälkeen geologisen ympäristön yleisin alkaliryhmän metalli. Kaliumia on rikastunut myöhään kiteytyviin happamiin, runsaasti piitä
sisältäviin mineraaleihin, kuten maasälpiin ja kiilteisiin. Siksi K-pitoisuudet ovat suuremmat graniiteissa ja granodioriiteissa (2,4-3,7 %) kuin gabroissa ja
peridotiiteissa. Huolimatta kaliumin runsaudesta
maasälvissä ja niitä helpommin rapautuvissa pyrokseeneissa, amfiboleissa ja kiilteissä, kaliumia liukenee vesiin vähemmän kuin sen runsauden perusteella voisi olettaa. Sitä paitsi sillä on voimakas

taipumus pidättyä savimineraaleihin, Al-Fe-Mn-saostumiin ja luultavasti myös humusainekseen. Rapautumisessa vapautuvan kaliumin määrä riippuu
maaliuoksen pH:sta, Al- ja Si-pitoisuuksista sekä
ionivaihtokykyisten savimineraalien (esim. illiitin)
määrästä.
Rengaskaivoveden kaliumpitoisuuksien mediaani- ja keskiarvot ovat 2,8 mg/L ja 5,0 mg/L ja
porakaivovesien 3,0 mg/L ja 4,4 mg/L (taulukko 1 ja
2). Kalium poikkeaa natriumista paljon siinä, että
sen pitoisuudet eivät paljoa nouse suolapitoisuuden
kasvaessa, mistä syystä maa- ja porakaivovesien
pitoisuuksissa ei ole mainittavia eroja. Suuretkin Kpitoisuudet ovat yleensä vain muutamia kymmeniä
mg/L. Myöskään alueelliset erot eivät ole suuret,
joskin kohonneita rengaskaivojen veden K- pitoisuuksia näyttää olevan suhteellisesti enemmän savirikkaalla länsirannikolla kuin muualla (kuva 43).
Tämä selittää rengaskaivoveden kaliumin merkitsevän korrelaation boorin ja rubidiumin kanssa
(r=0,48** ja r=0,66**). Kalium lisääntyy pohjaveden
likaantuessa, mikä osaltaan selittää sen tavallista
tasoa korkeampienkin pitoisuuksien geologisista olosuhteista riippumattoman tasaisen jakautuman yli
koko maan. Myös pohjaveden likaantumista parhaiten osoittava nitraatti korreloi rengaskaivovedessä
merkitsevästi kaliumin kanssa (r=0,49**).
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Kuva 43. Rengaskaivojen ja porakaivojen veden kaliumin (K) pitoisuudet (mg/L) kesällä
1999.
Fig. 43. The potassium (K) concentrations (mg/L) in waters of dug wells and wells drilled
into bedrock in summer 1999.

Litium (Li)
Litium muistuttaa kemiallisilta ominaisuuksiltaan
eniten kaliumia. Litiumia rikastuu kiteytyvän magman myöhäisiin liuoksiin, joten sitä on eniten pegma-

tiiteissa. Litiumia esiintyy pieniä määriä kiilteissä
(eniten lepidoliitissa). Litium poikkeaa muista alkalimetalleista siinä, että sitä on huomattavia määriä
myös tummissa mineraaleissa (amfiboleissa ja pyrokseeneissa), joissa se korvaa magnesiumia (Ran-

Kuva 44. Rengaskaivojen ja porakaivojen veden litiumin (Li) pitoisuudet (µg/L) kesällä
1999.
Fig. 44. The lithium (Li) concentrations (µg/L) in waters of dug wells and wells drilled into
bedrock in summer 1999.
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kama & Sahama 1950, Heier & Billings 1978).
Myös spoduumenissa ja vaikealiukoisen turmaliiniryhmän mineraaleissa on litiumia.
Litium käyttäytyy rapautumisreaktioissa magnesiumin tavoin. Se on verraten liikkuva, mutta sitä voi
myös pidättyä orgaaniseen ainekseen. Maaperän
laatu ja litiumin sitoutuminen uudelleen säätelevät
liukoisen litiumin pitoisuuksia enemmän kuin sen
määrä mineraaleissa (Kabata-Bendias & Bendias
1992). Litiumin sitoutumisvoimakkuus on kuitenkin
pienempi kuin kaliumilla ja cesiumilla (Heier &
Billings 1978).
Rengaskaivojen litiumpitoisuuden mediaani- ja
keskiarvopitoisuudet ovat 0,8 µg/L ja 2,8 µg/L, kun
vastaavat luvut porakaivoissa ovat 3,3 µg/L ja 6,6
µg/L (taulukko 1 ja 2). Länsirannikolla on suhteellisesti eniten kohonneita Li-pitoisuuksia, mutta niitä
on runsaasti myös Sisä-Suomessa. Geokemiallisesti toisiaan muistuttavina alkuaineina litiumin ja natriumin alueelliset jakautumat ovat aivan samankaltaisia (kuva 43 ja 44). Porakaivoveden kohonneet
litiumpitoisuudet keskittyvät vielä selvemmin Eteläja Länsi-Suomen savirikkaille rannikkoalueille.
Kaakkois- ja Lounais-Suomen rapakivialueiden
pohjavedessä on tavallista korkeampia Li-pitoisuuksia.
Huolimatta litiumin ja natriumin samankaltaisista
geokemiallisista ominaisuuksista näiden alkuaineiden välillä on rengaskaivo- ja porakaivovedessä
vähemmän merkitsevät korrelaatiot (r=0,31** ja
r=0,53**) kuin monen muun veden ominaisuuden ja

alkuaineen välillä. Erityisen merkitsevät riippuvuussuhteet ovat rengaskaivovedessä litiumin ja sellaisten savikkoalueille tyypillisten komponenttien, kuten sulfaatin (r=0,78 **), piihapon (r=0,62 **), bromidin (r=0,63**) ja boorin (r=0,48**) kanssa sekä
metalleista alumiinin (r=0,86 ** ), mangaanin
(r=0,77 **), koboltin (r=0,80**) ja nikkelin kanssa
(r=0,67**), joita niinikään esiintyy keskipitoisuuksia
suurempina määrinä savikkoalueiden kaivoissa.
Rubidium (Rb)
Rubidium kuuluu samaan alkuaineiden jaksollisen järjestelmän alkalimetallien ryhmään kuin litium, natrium ja kalium. Rubidiumin mediaani- ja
keskiarvopitoisuudet ovat rengaskaivovedessä 2,7
µg/L ja 5,0 µg/L, mutta porakaivovesissä vain 1,8
µg/L ja 3,2 µg/L (taulukko 1 ja 2). Sitä paitsi
rengaskaivoissa 10 µg/L:n Rb- pitoisuuden ylittää
11 % aineistosta, kun vastaava luku porakaivoaineistossa on vain 4 %. Tässä suhteessa rubidium
poikkeaa natriumista ja litiumista ja on lähempänä
kaliumin geokemiallista käyttäytymistä. Rengaskaivovedessä on keskimääräistä enemmän korkeita Rb-pitoisuuksia länsirannikon savirikkailla alueilla, mutta porakaivovesien rubidium jakautuu tasaisemmin kautta maan (kuva 45).
Yllä todettua rubidiumin ja kaliumin geokemiallista samankaltaisuutta osoittavat myös rengaskaivo- ja porakaivoveden rubidiumin ja kaliumin väliset
merkitsevät korrelaatiokertoimet (r=0,66 ** ja

Kuva 45. Rengaskaivojen ja porakaivojen veden rubidiumin (Rb) pitoisuudet (µg/L) kesällä
1999.
Fig. 45.The rubidium (Rb) concentrations (µg/L) in waters of dug wells and wells drilled into
bedrock in summer 1999.
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r=0,68**), kun taas rubidiumin ja natriumin välillä ei
ole yhtä läheistä riippuvuutta. Toisin kuin natriumilla ja litiumilla, rubidiumilla ei ole maininnan arvoisia
riippuvuuksia veden muiden ominaisuuksien tai liuenneiden aineiden kanssa, lukuun ottamatta rengasja porakaivovesien hapettumiskykyisten aineiden
määrää mittaavaa KMnO 4 -lukua (r=0,43 ** ja
r=0,40** ). Tästä voi vetää sen johtopäätöksen, että
rubidiumia kulkeutuu vedessä kaliumin tavoin myös
orgaanisen aineen, kuten humuksen ja lika-aineiden
kanssa.
Molybdeeni (Mo)
Molybdeeni on mineraaleissa hapetusasteella +4
tai +5 ja vapautuessaan pintakiertoon korkeimmalla
hapetusluvullaan +6 ja liikkuu kompleksisina oksianioneina. Molybdeenin ja uraanin jakautumat kivissä, moreenissa ja vedessä osoittavat, että niillä on
geokemiallisia yhtäläisyyksiä. Molybdeeniä rikastuu biotiittiin, scheeliittiin (powelliittiin), ilmeniittiin,
titaniittiin ja tinanomagnetiittiin ja pienessä määrässä amfiboleihin (Landergren & Manheim 1978).
Tärkein molybdeenimineraali on molybdeenihohde
eli molybdeniitti (MoS2). Pääosa kallioperän molybdeenistä esiintyy graniiteissa ja pegmatiiteissa (keskimäärin 2 mg/kg). Pitoisuudet vaihtelevat vain
vähän eri kivilajien kesken ja ovat kallioperässä ja
maankuoressa 0,3-2,0 mg/kg välillä (Krauskopf
1979). Mustaliuskeiden Mo- pitoisuudet voivat kui-

tenkin olla jopa 300 mg/kg (Adriano 1986).
Molybdeenia sisältävät mineraalit kestävät hyvin
rapautumista, joten sitä joutuu vesiin vain pieniä
määriä. Sitä kulkeutuu vedessä molybdaattina
(MoO 42-). Molybdeenin kulkeutuminen ja pidättyminen riippuvat ympäristön pH-Eh-olosuhteista,
Fe-, Mn- ja Al-saostumien ja humuksen määrästä
(Landergren & Manheim 1978, Dunn 1980, Karimian & Cox 1978). Erityisesti maarakeita peittävä
Fe- ja Mn- oksidikalvo pidättää molybdaattia (Stollenwerk & Kipp 1990).
Teollisuus ja asutus sekä maatalousmaan lannoittaminen ja kalkitus lisäävät vesien molybdeenipitoisuuksia. Fossiilisten polttoaineiden Mo- pitoisuudet ovat melko korkeita (Adriano 1986), joten
öljyn ja kivihiilen poltossa molybdeenia joutuu ympäristöön (Niskavaara & Äyräs 1991). Laskeumaperäinen molybdeeni sitoutuu maannoksen humusainekseen ja soiden pintaosaan sekä jäkäliin.
Rengaskaivojen veden molybdeenin mediaani- ja
keskiarvot ovat 0,13 µg/L ja 0,30 µg/L ja porakaivojen 0,50 µg/L ja 2,31 µg/L (taulukko 1 ja 2). Rengaskaivovedessä ei todettu yhtään yli 10 µg/L:n pitoisuutta, kun niitä porakaivoissa on yli 5 % aineistosta. Eniten korkeita Mo- pitoisuuksia (yli 1 µg/L) on
rengaskaivojen vedessä Etelä-Suomessa rapakivialueilla ja erityisesti Viipurin rapakivialueen länsipuolisilla graniittialueilla, jossa pohjavedessä on myös
eniten uraania ja radonia (kuva 46). Vaikka tämä
alueellinen painotus ei ole yhtä selvä porakaivove-

Kuva 46. Rengaskaivojen ja porakaivojen veden molybdeenin (Mo) pitoisuudet (µg/L)
kesällä 1999.
Fig. 46. The molybdenum (Mo) concentrations (µg/L) in waters of dug wells and wells drilled
into bedrock in summer 1999.
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dessä, miltei kaikki yli 10 µg/L molybdeenipitoisuudet ovat maan eteläosassa. Merkitsevimmät korrelaatiokertoimet sekä rengaskaivo- että porakaivovedessä ovat fluoridin (r=0,47** ja r=0,46**) sekä
uraanin kanssa (r=0,31**
(r=0,31** ja
ja r=0,32
r=0,32****),), mikä nähdään myös näiden alkuaineiden alueellisen jakautumisen samankaltaisuutena.
Molybdeenille ei ole uudessa talousveden laatua
koskevassa asetuksessa annettu enimmäismäärää.
Vanhassa asetuksessa vuodelta 1994, joka ei enää
ole voimassa, se kuului kemiallisiin laatuvaatimuksiin, jonka suurin sallittu pitoisuus oli 70 µg/L. Yksikään tämän tutkimuksen analyysitulos ei ylittänyt
tätä pitoisuustasoa.
Sinkki (Zn)
Sinkki kuuluu alkuaineiden sinkkiryhmään, jonka
muita jäseniä ovat kadmium (Cd) ja elohopea (Hg).
Sinkki on raudan jälkeen eräs runsaimmin maassa
ja vedessä esiintyvistä raskasmetalleista. Tavallisimmatkin silikaattimineraalit voivat sisältää melko
runsaasti sinkkiä (Wedepohl 1978b). Pyrokseenit,
amfibolit ja biotiitti sisältävät enemmän sinkkiä (501000 mg/kg) kuin plagioklaasi, K-maasälpä ja kvartsi
(5-20 mg/kg). Tästä syystä peridotiiteissa, gabroissa, dioriiteissa ja amfiboliiteissa on enemmän sinkkiä (40-150 mg/kg) kuin graniiteissa (30-70 mg/kg).
Biotiitin ja amfibolien runsaus säätelee graniittien
Zn-pitoisuutta, kun taas mafisten kivien Zn on etu-

päässä sulfideissa ja magnetiitissa. Sinkkiä on myös
kloriitissa, muskoviitissa ja savimineraaleissa (Adriano 1986, Wedepohl 1978b). Tärkein Zn-mineraali on sinkkivälke (ZnS).
Sinkki on yleisesti käytetty metalli, jota leviää
ihmisen toiminnan seurauksena kaikkialle luontoon.
Sinkkiä joutuu ilmaan fossiilisista polttoaineista sekä
monenkaltaisista teollisista prosesseista, kuten metallien sulatus- ja valutoiminnasta ja jatkojalostuksesta. Myös maataloustoiminta ja liikenne lisäävät
veden Zn-pitoisuuksia. Antropogeeninen sinkkikontaminaatio on yleisyytensä vuoksi vesinäytteiden
otossa vaikeasti vältettävissä (Florence 1982). Erityisesti vesijohtovedessä on aina pieniä määriä verkostosta peräisin olevaa sinkkiä.
Koska sinkki esiintyy pintakierrossa vain kahden
arvoisena ionina, sen geokemia on yksinkertaisempi kuin esimerkiksi redox-aktiivisen raudan ja mangaanin. Borgin (1983) mukaan sinkin liikkuminen ei
ole yhtä voimakkaasti riippuvainen humuksen määrästä kuin muiden raskasmetallien (Fe, Mn, Al, Cr,
Co ja Pb). Sinkkiä pidättyy saviainekseen, Fe- ja
Mn-saostumiin ja mineraalirakeita ja kiviä peittäviin
saostumakalvoihin (McBride & Blasiak 1979). Sinkin liukeneminen ja kulkeutuminen tehostuu pH:n
alentuessa (Wilson 1978), joten ympäristön happamoituminen voi lisätä myös vesien sinkkipitoisuuksia.
Rengaskaivojen veden sinkkipitoisuuksien mediaani- ja keskiarvot ovat 10,4 µg/L ja 44,2 µg/L ja

Kuva 47. Rengaskaivojen ja porakaivojen veden sinkin (Zn) pitoisuudet (µg/L) kesällä 1999.
Fig. 47. The zinc (Zn) concentrations (µg/L) in waters of dug wells and wells drilled into
bedrock in summer 1999.
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porakaivojen 21,7 µg/L ja 84,9 µg/L (taulukko 1 ja
2). Rengaskaivovesissä 100 µg/L:n sinkkipitoisuuden ylitti noin 9 % ja porakaivovesissä 13 %.
Pohjaveteen liuenneen sinkin runsaus sekä alueellisen jakautumisen säännöttömyys viittaavat siihen,
että valtaosa sinkistä on peräisin veden pumppaamiseen ja johtamiseen tarkoitetuista kalusteista.
Vain sulfidirikkaan Outokumpujakson ja LaatokanPerämeren vyöhykkeen itäosan tienoilla voi rengaskaivoissa havaita melko yhtenäisen kohonneiden sinkkipitoisuuksien ryhmän, joka epäilemättä
on geologista alkuperää (kuva 47).
Ainoat merkitsevät korrelaatiokertoimet sinkillä
on rengaskaivojen ja porakaivojen vedessä kadmiumin (r=0,24** ja r=0,20**) ja kuparin kanssa
(r=0,35** ja r=0,27**). Sinkki ja kadmium ovat geokemiallisesti samankaltaisia metalleja, jotka mieluusti esiintyvät yhdessä. Kaivovedessä ne ovat
myös tyypillisiä metallirakenteista peräisin olevia
antropogeenisen kontaminaation tuotteita.
Uudessa STM:n asetuksessa talousveden laaduksi ei enää ole sinkkiä koskevia määräyksiä.
Vanhassa asetuksessa vuodelta 1994 sinkki mainittiin teknis-esteettisten laatusuositusten joukossa.
Silloinen 3 mg/L:n rajapitoisuus ei ylity tässä tutkimuksessa. Maa- ja porakaivojen suurimmat Znpitoisuudet ovat 2,93 mg/L ja 2,81 mg/L.
Vanadiini (V)
Vanadiini on alkuaineiden jaksollisessa järjestel-

mässä ns. siirtymäalkuaineisiin kuuluva metalli, jonka
tärkeimmät hapetusasteet geokemiallisessa kierrossa ovat +3, +4 ja +5. Vaikka pitoisuudet voivat
vaihdella paljon, emäksiset kivet (mm. gabro, peridotiitti, amfiboliitti) sisältävät enemmän vanadiinia
(40-250 mg/kg) kuin happamat graniitit (Turekian
& Wedepohl 1961, Krauskopf 1979, Kabata-Bendias & Bendias 1992, Koljonen 1992). Enin osa
veden vanadiinista on peräisin melko helposti hajoavista kiilteistä ja tummista silikaattimineraaleista
(amfibolit, pyrokseenit). Sitä esiintyy myös oksideina magnetiittimalmeissa. Eloperäistä hiiltä sisältävissä liuskeissa voi olla runsaasti vanadiinia (1005000 mg/kg).
Vanadiini muodostaa molybdeenin, arseenin ja
fosforin tavoin veteen liukenevia oksianioneja, kuten vanadaatteja (VO43-). Sitä kulkeutuu myös liukoisina kelaatteina humuksen kanssa (Kabata-Bendias & Bendias 1992). Maaperän ja sedimenttien
saves, Fe- ja Mn-saostumat ja -kelmut sekä orgaaninen aines sitovat vanadiinia, ja vaikuttavat
siten sen kulkeutumiseen (Adriano 1986). Vanadiinia on melko runsaasti orgaanisina komplekseina
maaöljyssä ja kivihiilessä, joiden käytöstä sitä rikin
tavoin vapautuu ympäristöön. Vanadiini onkin eräs
yleisimmistä energiatuotannon levittämistä raskasmetalleista (ks. esim. Niskavaara & Äyräs 1991).
Rengaskaivojen veden vanadiinin mediaanipitoisuudet ovat 0,20 µg/L ja 0,39 µg/L ja porakaivojen
vesissä samaa suuruusluokkaa, 0,16 µg/L ja 0,49
µg/L (taulukko 1 ja 2). Rengaskaivoissa 7 % ha-

Kuva 48. Rengaskaivojen ja porakaivojen veden vanadiinin (V) pitoisuudet (µg/L) kesällä
1999.
Fig. 48. The vanadium (V) concentrations (µg/L) in waters of dug wells and wells drilled
into bedrock in summer 1999.
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vainnoista ja porakaivoissa 11 % havainnoista ylitti
vanadiinin 1 µg/L:n pitoisuuden. Vanadiinilla ei ole
selvää alueellista jakautumaa, joskin maan eteläosassa näyttäisi olevan suhteellisesti runsaammin
kohonneita vanadiinipitoisuuksia (yli 1 µg/L) kuin
maan itä- ja pohjoisosassa (kuva 48).
Rengaskaivoveden vanadiini korreloi merkitsevimmin kromin kanssa (r=0,51**), mutta tätä yhteyttä ei ole porakaivovedessä. Selvä riippuvuus
humuspitoisuutta osoittavan KMnO4- ja väriluvun
kanssa osoittaa, että osa vanadiinista kulkeutuu
vedessä orgaanisina komplekseina (r=0,34** ja
r=0,36**). Porakaivovedessä merkitsevät korrelaatiokertoimet vanadiinilla ovat vain molybdeenin
ja uraanin kanssa (r=0,41**ja r=0,41**). Vaikka
porakaivojen havaintoverkosto on harva, vanadiinin jakautuma on liki samankaltainen kuin molybdeenin ja uraanin alueelliset jakautumat. Muutoin
vanadiini näyttää käyttäytyvän varsin itsenäisesti
riippumatta veden ominaisuuksista ja muista liuenneista aineista.
Koboltti (Co)
Koboltti kuuluu ns. rautaryhmään, jonka muita
raskasmetalleja ovat rauta ja nikkeli. Raudan tavoin se esiintyy hapetusasteella +2 ja +3. Kobolttia
rikastuu magman varhaisiin kiteytymiin, joten sitä
on runsaimmin oliviinissa ja Fe-Mg- rikkaissa silikaateissa, joissa Co2+-ioni voi korvata liki saman

suuruisia Mg2+- ja Fe 2+ -ioneja. Siksi ultramafisten
ja mafisten kivien, kuten peridotiitin ja gabron Copitoisuudet ovat 90-150 mg/kg, kun taas graniiteissa on kobolttia vain 1-7 mg/kg (Bowen 1979, Krauskopf 1979). Eniten kobolttia esiintyy sulfidimineraaleissa raudan ja nikkelin seuralaisena. Kobolttia
sitoutuu savimineraaleihin, orgaaniseen aineeseen
sekä rauta- ja mangaanisaostumiin, jotka suurelta
osalta määräävät koboltin liikkuvuuden (Turekian
1978). Kobolttia kulkeutuu vesissä myös humusaineeseen sitoutuneena.
Rengaskaivojen veden mediaani- ja keskiarvot
ovat 0,09 µg/L ja 0,77 µg/L sekä porakaivojen 0,04
µg/L ja 0,42 µg/L (taulukko 1 ja 2). Yli 1 µg/L:n
pitoisuusrajan ylittää 9 % rengaskaivohavainnoista, mutta vain 4 % porakaivohavainnoista. Koboltti
eroaa useimmista muista metalleista siinä, että sen
määrät ovat rengaskaivovedessä selvästi suurempia kuin porakaivovesissä. Mediaani- ja keskiarvojen suuri ero puolestaan osoittaa, että koboltin
pitoisuusjakautumat ovat laajat ja vinot.
Eniten kohonneita kobolttipitoisuuksia (yli 1 µg/L)
on läntisellä rannikkoalueella (kuva 49). Pieni geologista alkuperää oleva, hieman ympäristöään korkeampien kobolttipitoisuuksien alue on, Outokummun sulfidimalmirikkaalla vyöhykkeellä, jossa on
runsaasti serpentiniittejä. Porakaivojen koboltin alueellinen jakautuma on niin säännötön, että mitään
johtopäätöksiä koboltin alkuperästä sen perusteella
ei voi tehdä. Pikemminkin vaikuttaa siltä, että pää-

Kuva 49. Rengaskaivojen ja porakaivojen veden koboltin (Co) pitoisuudet (µg/L) kesällä
1999.
Fig. 49. The cobalt (Co) concentrations (µg/L) in waters of dug wells and wells drilled into
bedrock in summer 1999.
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osa porakaivojen koboltista on peräisin veden pumppaamiseen ja johtamiseen tarkoitetuista kalusteista.
Koboltti korreloi merkitsevästi monen veden
ominaisuuden ja veteen liuenneen aineen kanssa.
Erityisen merkitsevät korrelaatiokertoimet ovat
Pohjanmaan savikkoalueille tyypillisten veteen liuenneiden aineiden kanssa. Niinpä rengaskaivovedessä koboltti korreloi bromidin (r=0,52**), litiumin
(r=0,80**), sulfaatin (r=0,76**), piihapon (r=0,46 **)
sekä sellaisten happamille saville tyypillisten metallien kuin alumiinin (r=0,84**), mangaanin (r=0,80**)
ja nikkelin kanssa (r=0,88**). Porakaivovesissä ei
koboltin ja mangaanin välistä korrelaatiota lukuun
ottamatta (r=0,77**) ole edellä mainittuja riippuvuuksia.
Tina (Sn)
Tina on samassa alkuaineiden jaksollisen järjestelmän ryhmässä kuin lyijy, jonka kanssa sillä on
yhteistä se, että kumpikin raskasmetalli esiintyy
vedessä hyvin pieninä pitoisuuksina. Yhteistä on
myös se, että kumpaakin metallia joutuu ympäristöön ihmisen toiminnan seurauksena. Tinaa on paljon käytetty mm. peltipurkkien ja kuparisten astioiden pinnoitteena, juotosmetalleissa ja pronssin aineosana sekä myöhemmin myös muovistabilaattoreina. Tina esiintyy lyijyn tavoin sekä valenssilla +2
että +4. Koska tinaa rikastuu magman myöhäisiin
kiteytymiin, sitä on eniten graniiteissa ja pegmatii-

teissa. Sitä esiintyy pieniä määriä myös piilevänä
silikaattikiteissä korvaten mm. Fe2+- ja Ca2+ -ioneja. Tärkein tinamineraali on kassiteriitti (SnO2).
Tinaa voi esiintyä myös rapakivigraniitin fluoriitissa (fluorisälvässä). Tinaa sisältävät mineraalit ovat
kuitenkin vaikealiukoisia, joten sitä joutuu veteen
vain hyvin pieniä määriä.
Kaivovesien tinapitoisuuksien mediaaniarvot ovat
<0,5 µg/L ja vain kaksi rengaskaivoveden analyysia (700:sta näytteestä) ja 3% porakaivovesissä
ylitti 0,5 µg/L:n määritysrajan (taulukko 1 ja 2, kuva
50). Suurin porakaivoveden Sn- pitoisuus oli 1,92
µg/L.
Tallium (Tl)
Tallium on raskain metallinen alkuaine samassa
alkuaineiden ryhmässä kuin boori ja alumiini. Luonnossa tallium esiintyy hapetusasteilla +1 ja +3. Siksi
se korvaa isomorfisesti kiilteiden, maasälpien ja
amfibolien kaliumia ja rubidiumia. Biotiitin Tl-pitoisuus voi olla 3-15 mg/kg (de Albuquerque & Shaw
1978). Talliumin pitoisuudet suurenevat ultramafisista, mafisiin, intermediäärisiin ja felsisiin kiviin
pitoisuuksien vaihdellessa 0,05-2,3 mg/kg välillä
(Kabata-Bendias & Bendias 1994). Graniittien ja
pegmatiittien maasälvissä saattaa olla korkeita Tlpitoisuuksia (50 mg/kg asti). Talliumia rikastuu
myös sulfidimineraaleihin, joissa se usein esiintyy
yhdessä arseenin kanssa. Siksi sen pitoisuudet
voivat olla tavallista korkeampia sinkkimalmien

Kuva 50. Rengaskaivojen ja porakaivojen veden tinan (Sn) pitoisuudet (µg/L) kesällä 1999.
Fig. 50. The tin (Sn) concentrations (µg/L) in waters of dug wells and wells drilled into
bedrock in summer 1999.
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Kuva 51. Rengaskaivojen ja porakaivojen veden talliumin (Tl) pitoisuudet (µg/L) kesällä
1999.
Fig. 51. The thallium (Tl) concentrations (µg/L) in waters of dug wells and wells drilled into
bedrock in summer 1999.

päällä olevassa maapeitteessä.
Pääosa rapautumisessa vapautuneesta talliumista on Tl+-ionina, joka käyttäytyy geokemiallisesti
K+- ja Rb+-ionien tavoin. Talliumia pidättyy maaperän savimineraaleihin, Fe-Mn-saostumiin ja orgaaniseen ainekseen (de Albuquerque & Shaw 1978).
Eniten talliumia vapautuu ympäristöön kivihiilen
poltossa, metallien sulatus- ja jalostusprosesseista
sekä sementtiteollisuuden pölypäästöistä (KabataBendias & Bendias 1992).
Pohjaveden talliumpitoisuudet ovat erittäin pieniä (taulukko 1 ja 2). Rengaskaivo- ja porakaivoveden mediaanipitoisuudet ovat alle 0,02 µg/L:n määritysrajan, jonka rengaskaivoveden analyyseista
ylittää 31 % mutta porakaivohavainnoista vain 9 %.
Määritysrajan ylittäviä Tl-pitoisuuksia on eniten
rannikoilla, mutta satunnaisia kohonneita pitoisuuksia on myös muualla Suomessa (kuva 51). Suurimmat Tl- pitoisuudet ovat 0,19 µg/L ja 0,12 µg/L.
Rengaskaivovedessä talliumilla on huomionarvoinen korrelaatio vain kadmiumin kanssa (r=0,41**).
Porakaivovedessä tallium korreloi monen suolapitoisuutta osoittavan veden pääkomponentin kanssa. Ottaen huomioon määritysrajan ylittäneiden Tlpitoisuuksien pienen määrän, näillä ei välttämättä
ole mitään geokemiallisia yhteyksiä selittävää arvoa.
Vaikka tallium on perinteisesti mm. rotanmyrkyissä ja nahan parkitsemisessa sekä kankaiden
kyllästämisessä käytetty myrkyllinen aine, sille ei

ole talousvedessä asetettu mitään terveysperusteista enimmäispitoisuutta. Tämä ei kuitenkaan
muodosta mitään ongelmaa, koska talliummäärät
kaivovedessä ovat aina hyvin pieniä.
Beryllium (Be)
Beryllium kuuluu maa-alkalimetalleihin, mutta
sen kemialliset ominaisuudet poikkeavat paljon
muista maa-alkaleista, joista tärkeimmät ovat kalsium ja magnesium. Geokemiallisesti se muistuttaa
eniten alumiinia (Lytle et al. 1992, Edmunds &
Trafford 1993). Berylliumia on hivenmääriä kallioperän yleisissä silikaattimineraaleissa (Sahama 1947,
Rankama & Sahama 1950). Berylliumia on rikastunut magman jäännösliuoksiin ja metasomaattisesti
muuntuneisiin kiviin. Siksi graniiteissa on enemmän
berylliumia kuin aikaisemmin kiteytyneissä intermediäärisissä ja emäksisissä kivissä, kuten granodioriiteissa, gabroissa ja peridotiiteissa (Hörmann
1969, Krauskopf 1979). Graniittien Be- pitoisuudet
vaihtelevat tavallisesti 3-5 mg/kg välillä (Taylor
1964, Mason & Moore 1982). Suurimmat Be-pitoisuudet tavataan harvinaista yttriumia ja lantanideja
sisältävissä pegmatiiteissa, joiden Be- pitoisuudet
vaihtelevat jopa 10-250 mg/kg välillä (Hörmann
1969). Tärkein berylliummineraali on pegmatiiteissa esiintyvä vaikealiukoinen berylli Be3Al2(Si6O18).
Koska berylliumia sisältävät mineraalit ovat hyvin niukkaliukoisia, sitä joutuu veteen vain hyvin
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Kuva 52. Rengaskaivojen ja porakaivojen veden berylliumin (Be) pitoisuudet (µg/L) kesällä
1999.
Fig. 52. The beryllium (Be) concentrations (µg/L) in waters of dug wells and wells drilled
into bedrock in summer 1999.

pieniä määriä. Berylliumia on kuitenkin analysoitu
tavallista suurempia määriä Tsekin graniittialueiden happamoituneista (pH 4) purovesistä, joissa se
esiintyy alumiinin, fluoridin, raudan ja mangaanin
kanssa (Veselý et al. 1989). Fluoridit edistävät
berylliumin kulkeutumista, koska ne muodostavat
liukoisia BeF+-komplekseja (Lytle et al. 1992).
Berylliumin liikkuvuuteen vaikuttaa myös sen kompleksoituminen humuksen kanssa. Alumiinin tavoin
berylliumia rikastuu saviin, rauta- ja mangaanisaostumiin sekä orgaaniseen ainekseen, joissa sitä voi
olla huomattavia määriä (Sahama 1947, Hörmann
1969). Sitä on kivihiilessä (0,1-8 mg/kg), jonka
palamistuotteet ovatkin tärkein ympäristön berylliumlähde (Adriano 1986). Tässä suhteessa beryllium on samankaltainen hivenaine, kuin vanadiini ja
pienemmässä määrässä tallium.
Pohjaveden berylliumpitoisuudet ovat hyvin pienet. Rengaskaivo- ja porakaivoveden berylliumin
mediaanipitoisuudet ovat <0,1 µg/L (taulukko 1 ja
2). Rengas- ja porakaivoissa 0,1 µg/L:n määritysrajan ylitti 10 % aineistosta ja 1 µg/L:n pitoisuuden
rengaskaivovesistä vain kaksi ja porakaivovesistä
kolme havaintoa. Rengaskaivovesien berylliumilla
on selkeät alueelliset korkeiden pitoisuuksien alueet
Kaakkois- ja Lounais-Suomen rapakivialueilla sekä
Vaasan-Korsnäsin seudulla, jossa kaivovedessä on
runsaasti fluoridia (kuva 52). Tämä on sopusoinnussa sen yllä esitetyn ajatuksen kanssa, että berylliumia liikkuu liukoisena fluoridikompleksina. Sa72

moilla alueilla myös alumiinipitoisuudet ovat tavallista korkeampia. Huolimatta harvemmasta näytepisteverkosta, porakaivovesien berylliumin jakautuma on samankaltainen kuin rengaskaivovesien.
Rengaskaivoveden beryllium korreloi voimakkaasti erityisesti savialueille tyypillisten komponenttien, kuten sulfaatin (r=0,68 ** ), bromidin
(r=0,57**), piihapon (r=0,46**), boorin (r=0,41**) ja
alumiinin (r=0,96**) kanssa. Muita merkitseviä korrelaatioita berylliumilla on litiumin (r=0,91**), mangaanin (r=0,73**), koboltin (r=0,85**) ja nikkelin
kanssa (r=0,71**). Porakaivovedessä ainoa merkitsevä korrelaatio on berylliumin ja alumiinin välillä
(r=0,66**).
Vaikka beryllium on puhtaana metallina ja yhdisteinä myrkyllinen aine, sille ei ole sen hyvin pienien
pitoisuuksien vuoksi asetettu terveysperusteista
enimmäismäärää talousvedelle. Berylliumia on pohjavedessä kuitenkin hyvin pieniä määriä. Tämän
tutkimuksen erään kaivon vedessä, joka on peräisin
savenalaisista kerrostumista, on berylliumia 9,3 µg/L.
Tämän kaivon veden laatu on muiltakin osilta poikkeuksellinen, koska alumiini-, mangaani- ja jodidipitoisuudet ovat 13,50 mg/L, 5,33 mg/L ja 264 µg/L.
Vismutti (Bi)
Vismutti on geokemiallisesti arseenin ja antimonin ja joiltakin ominaisuuksiltaan yttriumin (Y3+)
kaltainen +3 valenssilla esiintyvä alkuaine. Sitä on
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Kuva 53. Rengaskaivojen ja porakaivojen veden vismutin (Bi) pitoisuudet (µg/L) kesällä
1999.
Fig. 53. The bismuth (Bi) concentrations (µg/L) in waters of dug wells and wells drilled into
bedrock in summer 1999.

magmaattisissa ja metamorfisissa kivissä vain 0,010,2 mg/kg (Sahama 1947, Ahrens & Erlank 1978).
Vismutilla on taipumus rikastua orgaaniseen ainekseen, mistä johtuen sen pitoisuudet grafiittipitoisissa liuskeissa voivat olla korkeampia kuin muissa
kivilajeissa. Vismuttia voi olla rikastuneena apatiitissa, pegmatiiteissa, hydrotermisissä malmimuodostumissa ja graniittien ja kalkkikivien kontaktivyöhykkeissä (Goldschmidt 1954). Sen määrät kivissä ovat vain 0,05-0,2 mg/kg (Mason & Moore
1982). Eniten vismuttia esiintyy rikin kanssa sulfideissa. Vismuttihohde Bi2S3 on vismutin tärkein
mineraali, mutta sitä on myös lyijyhohteessa.
Vismuttia on kaivovedessä hyvin vähän (taulukko 1 ja 2). Niinpä rengaskaivoista (739:sta näytteestä) vain kolme ylitti vismutin määritysrajan 0,03
µg/L ja porakaivoista (263:sta näytteestä) kuusi
näytettä (2,3 %) ylitti mainitun rajapitoisuuden.
Suurin vismuttipitoisuus oli 0,28 µg/L. Useimmat
määritysrajan ylittävät vismuttipitoisuudet sijoittuvat lähelle merenrantaa savirikkaille alueille, mutta
mitään muita geologisia yhteyksiä korkeisiin vismuttipitoisuuksiin ei voi havaita (kuva 53). Vaikka
näin pienen määritysrajan ylittävän joukon korrelaatioon muiden veden komponenttien kanssa on suhtauduttava varovasti, voidaan mainita porakaivoveden vismutin yhteys muiden meriperäisten aineiden,
kuten bromidin ja kloridin kanssa (r=0,59** ja r=0,59**).

Torium (Th)
Torium kuuluu samaan alkuaineiden jaksollisen
järjestelmän aktinidiryhmään kuin uraani, jonka läheinen sukulaisaine se on. Uraanista torium poikkeaa siinä, että se esiintyy mineraaleissa ja geokemiallisessa pintakierrossa vain hapetusasteella +4, ja
että se on hyvin vaikealiukoinen.
Toriumia on uraanin tavoin rikastunut myöhään
kiteytyneisiin happamiin kiviin, kuten graniitteihin ja
pegmatiitteihin. Niinpä graniittien Th- pitoisuudet
ovat 10-20 mg/kg, kun taas gabroissa on toriumia
vain 1-5 mg/kg luokkaa (Rankama & Sahama 1950,
Taylor 1964). Th/U-suhde on 2,5-10 välillä, joten
sitä on enemmän kuin uraania (Wilson & Åkerblom
1982). Lähtöaineksen toriumpitoisuudet vaikuttavat metamorfisten kivien toriumpitoisuuteen. Yleensä pitoisuudet pienenevät metamorfoosiasteen kasvaessa. Maankuoren keskimääräinen Th-pitoisuus
on 6-10 mg/kg, mikä on enemmän kuin uraanin
(Rogers & Adams 1978b, Krauskopf 1979). Tästä
huolimatta sitä kulkeutuu geokemiallisessa pintakierrossa hyvin vähän uraaniin verrattuna. Torium
ei muodosta yleisiä omia mineraaleja, vaan se korvaa uraania ja muita metalleja mineraalien kiderakenteissa. Eniten toriumia on monatsiitissa, zirkonissa ja titaniitissa. Sitä voi olla myös pieniä
määriä kiilteissä, apatiitissa, fluoriitissa ja hematiitissa. Toriumia vapautuu rapautumisessa veteen
hyvin vähän, eikä se ole yhtä helposti liikkuva kuin
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Kuva 54. Rengaskaivojen ja porakaivojen veden toriumin (Th) pitoisuudet (µg/L) kesällä
1999.
Fig. 54. The thorium (Th) concentrations (µg/L) in waters of dug wells and wells drilled into
bedrock in summer 1999.

uraani. Vapautunutta toriumia sitoutuu saviainekseen ja rautaoksideihin ja -hydroksideihin (Rogers
& Adams 1978b, Durrance 1986).
Yllä esitetyistä syistä johtuen, kaivovesien toriumpitoisuudet ovat hyvin pieniä (taulukko 1 ja 2).
Toriumin 0,02 µg/L:n määritysrajan ylitti 22 % rengaskaivovesistä ja 16 % porakaivovesistä. Suurin
Th-pitoisuus on 1,5 µg/L. Rengaskaivojen toriumilla
on selkeät anomaaliset alueet Viipurin rapakivialueen länsiosassa ja sen länsipuolisilla graniittialueilla
sekä Lounais-Suomen ja Ahvenanmaan rapakivialueilla aivan samaan tapaan kuin uraanilla (kuva
54). Uraanista poiketen toriumilla on kuitenkin lukuisia korkeita pitoisuuksia myös länsirannikolla.
Harvemmasta havaintoverkostosta huolimatta porakaivovesien toriumpitoisuudet jakautuvat samaan
tapaan kuin rengaskaivovesienkin.
Koska toriumin määritysrajan ylittäviä pitoisuuksia on vain noin viidesosa koko aineistosta, korrelaatiolaskennan tuloksia on arvioitava varovasti. Huolimatta samankaltaisuuksista, toriumin ja uraanin
välinen korrelaatiokerroin on pieni. Merkitsevin
korrelaatio on rengas- ja porakaivovesien toriumin
ja humuspitoisuuteen liittyvän KMnO4-luvun ja väriluvun kesken (r=0,47** ja r=0,39**).
Torium on uraanin tavoin ihmiselle ja eläimille
haitallinen aine. Sen hyvin pienet määrät vedessä
eivät kuitenkaan aiheuta terveydellisiä ongelmia eikä
toriumille siksi ole asetettu terveysperusteista enimmäispitoisuutta. Paljon suuremman haitan aiheuttaa
uraanin ja toriumin hajoamistuotteena syntyvä radon.
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Hopea (Ag)
Hopea kuuluu samaan alkuaineryhmään kuin
kupari ja kulta. Geokemiallisessa pintakierrossa se
käyttäytyykin kuparin tavoin. Kallioperässä hopeaa
on rikastunut myöhään kiteytyneisiin pegmatiitteihin ja muihin hydrotermisiin kivilajeihin. Silikaattimineraaleissa hopeaa on hyvin pieninä pitoisuuksina melko tasaisesti jakautuneena. Runsaasti orgaanista ainesta ja rikkiä sisältävät mustaliuskeet voivat kuitenkin sisältää hopeaa moninkertaisen määrän (0,35 mg/kg) muihin kivilajeihin verrattuna (Lahtinen 1995). Hopeaa on myös lyijy- ja sinkkivälkkeessä sekä kupari- ja arseenikiisussa, joiden Agpitoisuudet voivat nousta 0,3-0,8 % suuruisiksi (Vincent 1974).
Sulfidimineraalien rapautuessa maahan ja veteen voi siten vapautua pieniä määriä hopeaa. Happamassa ympäristössä esiintyvät Ag+-ionit sitoutuvat kuitenkin pian Fe-Mn- ja Al-saostumiin sekä
orgaaniseen ainekseen (Vincent 1974). Pieniä määriä hopeaa voi kulkeutua liukoisina Ag(SO 4)23-komplekseina (Kabata-Bendias & Bendias 1992).
Pintavesissä suurin osa hopeasta kulkeutuu mineraalisiin ja orgaanisiin hiukkasiin sitoutuneena (Gill
et al. 1994). Siksi hopeaa voi rikastua pohjasedimentteihin, joiden pelkistävissä oloissa sitä saostuu
vaikealiukoisina sulfideina.
Hopeaa leviää ympäristöön ennen muuta kaatopaikoilta elektronisista laitteista sekä pieniä määriä
laajalle ympäristöön fossiilisten polttoaineiden pala-
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Kuva 55. Rengaskaivojen ja porakaivojen veden hopean (Ag) pitoisuudet (µg/L) kesällä
1999.
Fig. 55.The silver (Ag) concentrations (µg/L) in waters of dug wells and wells drilled into
bedrock in summer 1999.

miskaasuista. Jätevesissä voi olla valokuvausmateriaaleista peräisin olevaa hopeaa.
Käytännöllisesti katsoen kaikki tämän tutkimuksen näytteiden hopeapitoisuudet olivat alle 0,01 µg/L:n
määritysrajan (taulukko 1 ja 2). Rengaskaivovesistä vain 6% ja porakaivovesistä 15% ylitti täpärästi
tämän rajan suurimman Ag- pitoisuuden ollessa
0,05 µg/L. Enimmät näistä pitoisuuksista ovat rannikolla (kuva 55).
Hopea on myrkyllinen aine, johon ei kuitenkaan

toistaiseksi ole sen hyvin pienien pitoisuuksien vuoksi
ollut tarvetta kiinnittää huomiota. Siksi uusissa talousveden laatua koskevissa asetuksissa (Anon
2000, Anon 2001) hopealle ei enää ole annettu
enimmäispitoisuutta. Vanhassa vuodelta 1994 peräisin olevassa asetuksessa, joka ei enää ole voimassa, suurin sallittu talousveden Ag-pitoisuus oli
0,01 µg/L, joka vähän ylittyy 1 %:ssa rengaskaivoista ja 3,4 %:ssa porakaivoista.

5.5 Kaivoveden hapen ja vedyn isotooppikoostumus
Isotoopilla tarkoitetaan saman alkuaineen eri atomeja, joiden molekyylipaino vaihtelee riippuen atomin ytimessä olevien varauksettomien hiukkasten
lukumäärästä. Alkuaineilla tavataan sekä pysyviä
että radioaktiivisesti hajoavia isotooppeja. Veden
(H2O) rakenneosasten, hapen (O) ja vedyn (H),
luonnossa hajoamattomien eli stabiilien isotooppien
määrä on vakio, mutta niiden suhteelliset osuudet
eri yhdisteissä vaihtelevat. Hapella tunnetaan kolme stabiilia isotooppia, 16O, 17O ja 18O, joista kevyintä isotooppia, 16O:a, on luonnossa 99,76%. Vedyllä pysyviä isotooppeja on kaksi, 1H ja 2H (2H
merkitään yleensä D:llä = deuterium), joista kevyemmän osuus on 99,98% ja raskaamman 0,016%
(Hoefs 1987). Hapen ja vedyn isotooppitutkimuksissa mitataan näytteessä esiintyvien isotooppien

suhteellisia osuuksia, ei niiden absoluuttisia määriä.
Hapen kohdalla tutkittava suhde on 18O/16O ja
vedyllä D/1H . Mitattu suhdeluku on erittäin pieni ja
siksi isotooppikoostumukset esitetään δ-arvoina (δ 18O
ja δD), mikä kuvaa mitatun näytteen isotooppisuhteen promillepoikkeamaa kansainvälisen merivesistandardin, VSMOW, vastaavasta isotooppisuhteesta.
Alkuaineen isotooppien välisestä massaerosta
johtuen luonnon erilaiset kemialliset ja fysikaaliset
prosessit suosivat joko alkuaineen kevyempää tai
raskaampaa isotooppia. Tätä kutsutaan isotooppien väliseksi fraktioitumiseksi, minkä seurauksena
niin elollisen kuin elottoman luonnon prosessit tuottavat erilaisen isotooppisuhteen omaavia yhdisteitä. Merkittävimmät luonnon vesien hapen ja vedyn
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isotooppeja fraktioivat tekijät ovat kondensoituminen ja haihtuminen, ja ne aiheuttavat pinta- ja
pohjavesien välille huomattavan isotooppikoostumuseron. Atlantin valtamerellä kehittyvän kostean
ilmamassan edetessä kohti pohjoisia alueita vesihöyryn hapen ja vedyn raskaampi isotooppi rikastuu tiivistyvään sadeveteen, jolloin jäljelle jäävä
vesihöyry köyhtyy raskaammasta isotoopista ja
sadannan isotooppikoostumusta kuvaavat δ-arvot
muuttuvat asteittain negatiivisemmiksi kosteuden
edetessä kylmemmille seuduille. Pilven alapinnassa kondensoituvan sadepisaran hapen ja vedyn
isotooppikoostumus on myös voimakkaasti riippu-

vainen vallitsevasta lämpötilasta ja sen seurauksena sadannan keskimääräinen isotooppikoostumus
korreloi alueen vuoden keskilämpötilan kanssa (Dansgaard 1964).Vastaava korrelaatio on havaittu Suomen pohjavesissä (Backman et al. 1999, Karhu
2001). Koska vain osa sadannasta lopulta päätyy
pohjavedeksi, on selvää, ettei sadannan keskimääräinen isotooppikoostumus täysin vastaa pohjaveden isotooppikoostumusta. Tutkimukset lauhkeiden
ja kylmien ilmastovyöhykkeiden maaperän pohjavesistä kuitenkin osoittavat, että hapen ja vedyn
isotooppikoostumukset heijastavat yleensä alueen
keskimääräisen sadannan vastaavia koostumuksia
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Kuva 56. Rengaskaivojen ja porakaivojen veden hapen isotooppikoostumuksen (δ 18 O ‰) alueellinen jakauma. Kuvassa on mukana 983 analyysipistettä, joista sama-arvopinnat on interpoloitu käyttäen 100 kilometrin sädettä.
Fig. 56. The regional distribution of oxygen isotope (δ 18 O)
concentrations (‰) in waters of dug wells and wells drilled into
bedrock in summer 1999. The equiconcentration surfaces were
drawn by interpolating 983 observation points with a 100
kilometer radius.
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Kuva 57. Vuoden keskilämpötilat havaintojaksolla 1961-1990
(Ilmatieteenlaitos).
Fig. 57. The annual mean temperatures 1961–1990 (Meteorological Institute of Finland).
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(Clark & Fritz 1997).
Tämän tutkimuksen isotooppinäyteaineisto koostuu 983 kaivovesinäytteestä, joista noin 20% on
kallioporakaivoja. Näytteistä määritettiin kaikista
hapen ja 127:sta näytteestä vedyn isotooppikoostumus. Rengaskaivo- ja kallioporakaivovesien hapen
isotooppikoostumusten välillä ei havaittu systemaattisia eroja. Määritetyt hapen ja vedyn isotooppikoostumukset vaihettuvat systemaattisesti maan
eteläosan δ18O:n maksimiarvosta –11,3 ‰ pohjoisen minimiin –16,8 ‰ (kuva 56) ja δD arvot

vastaavasti –81 ‰:sta –124 ‰:een. Pohjois-Lapin
δ18O:n ja δD:n arvoissa havaitaan inversio kohti
positiivisempia arvoja, mikä johtuu todennäköisesti
Jäämeren vaikutuksesta sadeveden isotooppikoostumukseen. Lukuun ottamatta itäistä Suomea, isotooppikoostumusvaihtelu on lähes samansuuntainen vuoden keskilämpötilamuutoksen kanssa etelän +5 °C:sta pohjoisen –3 °C:een (kuva 57). Vuoden keskilämpötilaa voidaankin pitää merkittävimpänä Suomen matalien pohjavesien hapen ja vedyn
isotooppikoostumusta kontrolloivana tekijänä.

6. KAIVOVEDEN LAATU JA SITÄ SÄÄTELEVÄT YMPÄRISTÖTEKIJÄT
6.1 Kaivoveden laatu

Kaivoveden lämpötila vastaa harvoin pohjaveden todellista lämpötilaa, koska vesi ehtii lämmetä
rengaskaivon avonaisessa vesipesässä tai porakaivon vesisäiliöissä ja putkistossa. Kesällä kaivoveden lämpötila on korkeampi ja talvella se saattaa
olla alempi kuin varsinaisen pohjaveden. Luonnollinen pohjaveden lämpötila Suomessa seuraa ilman
keskilämpötilan isotermejä siten, että pohjaveden
lämpötila on Etelä-Suomessa noin 2 oC astetta
korkeampi ja Pohjois-Suomessa +4 oC -+5 oC astetta korkeampi kuin vuoden keskilämpötila. Luonnollisen pohjaveden lämpötila on Etelä-Suomessa +5,5
o
C -+7 oC ja alenee pohjoiseen mentäessä siten, että
se on Oulun korkeudella +4 oC-+4,5 oC ja Lapissa
enää +1,5 oC-+3,5 oC.
Kesällä tehdyissä lämpötilamittauksissa pohjaveden luonnollinen lämpötila asettaa sen alarajan,
jota alempia lämpötiloja ei yleensä ole. Poikkeuksia
ovat syvät kaivot, jotka ovat jäätyneet talvella ja
joissa jää voi viipyä jopa alkukesään asti. Alimmat
Etelä-Suomen lämpötilamittaustulokset ovat yli +5
o
C (kuva 58). Koillismaan ja Pohjois-Suomen kaivovesissä on suhteellisesti eniten alhaisia +0,5 oC
… +3,5 oC:n lämpötiloja, mutta joukossa on myös
matalia lämmenneitä kaivoja.
Suomen tyypilliset rengaskaivovedet ovat happamia ja porakaivovedet neutraaleja tai lievästi
emäksisiä, vähän liuenneita aineita sisältäviä (peh-

meitä) vesiä, joiden pääkomponentit ovat kalsium ja
bikarbonaatti (kuva 59a). Muita pienempinä pitoisuuksina esiintyviä kationeja ovat magnesium, kalium ja natrium. Rapakivigraniittien kallioperän alueilla kaivovesissä voi olla huomattavia määriä fluoridia. Anioneista sulfaattia on usein melko runsaasti, kun taas klorideja ja nitraatteja on puhtaassa
kaivovedessä vain vähän. Poikkeuksellisen happamassa kaivovedessä kalsium ja bikarbonaatti ovat
edelleen runsaimmat komponentit, mutta kaivon
geologisesta ympäristöstä riippuen, myös natriumia,
kaliumia ja magnesiumia sekä anioneista sulfaattia
ja kloridia voi olla melko runsaasti (kuva 59b).
Pelkistävissä olosuhteissa rautaa ja joskus mangaania voi liueta veteen huomattavia määriä. Rannikon happamien savikerrostumien vaikutuspiirissä
on happamia sulfaattivaltaisia kaivovesiä, jotka sisältävät runsaasti liuenneita aineita. Myös Na-Cl-valtaiset vain vähän liuenneita aineita sisältävät
lähde- ja kaivovedet voivat olla happamia. Rannikolla tavataan suolaisia porakaivovesiä, joiden pääkomponentit ovat natrium ja kloridi, mutta myös
kalsiumia voi olla runsaasti (kuva 59c). Suuret
nitraattipitoisuudet puolestaan ovat luonteenomaisia likaantuneille kaivovesille, joissa yleensä on
myös tavallista enemmän natriumia ja kaliumia
(kuva 59d).
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Kuva 58. Rengaskaivojen ja porakaivojen veden lämpötila (T, oC) kesällä 1999.
Fig. 58. The water temperature (T, oC) of dug wells and wells drilled into bedrock in summer
1999.

a)

b)

c)

d)

Kuva 59. Koostumukseltaan erilaisia kaivovesiä: a) Tavanomainen rengaskaivovesi (pH=6,5, EC=13,4 mS/m, +25 oC); b) Hapan
rengaskaivovesi (pH 5,7, EC= 5,9 mS/m); c) Suolainen porakaivovesi (pH=7,5, EC=402 mS/m, Cl-=1120 mg/L); d) Likaantunut
rengaskaivovesi (pH=6,4, EC=40,4 mS/m, NO 3 -=81,9 mg/L). EC= sähkönjohtavuus.
Fig. 59. Different chemical types of well waters. a) Typical water type from a dug well (pH=6.5, EC=13.4 mS/m,+25 oC); b) Acid
water from a dug well (pH 5.7, EC= 5.9 mS/m); c) Saline water from a well drilled into bedrock (pH=7.5, EC=402 mS/m, Cl -=1120
mg/L); d) Polluted water from a dug well (pH=6.4, EC=40.4 mS/m, NO3-=81.9 mg/L). EC= electrical conductivity.
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6.2 Alueelliset ja geologiset tekijät
Kaivovesien liuenneiden aineiden määrän ja siitä
riippuvaisen sähkönjohtavuuden (EC) mediaani on
suurin maan etelä- ja lounaisosassa (alue 1., ks.

kuva 1), hieman pienempi länsirannikolla (alue 2.) ja
pienenee edelleen Sisä-Suomeen sekä Itä- ja Pohjois-Suomeen (alue 3. ja 4.) mentäessä (kuva 60,

Kuva 60. Rengaskaivoveden sähkönjohtavuus (EC mS/m, +25 oC) eri hydrogeologisissa provinsseissa (ks. selitykset kuvasta 1, vrt.
myös kuva 17 ja taulukko 3).
Fig. 60. Electrical conductivity (EC, mS/m +25 oC) in different hydrogeological areas (see explanations in Figures 1 and 17 and
Table 3).
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Taulukko 3. Näytteenoton yhteydessä mitattu kaivoveden sähkönjohtavuus (mS/m, +25 o C) hydrogeologisilla alueilla: 1. Etelä- ja Lounais-Suomen rannikko- ja saaristoalueet, 2. Länsirannikko, 3.
Sisä-Suomi ja 4. Koillismaa- ja Pohjois-Suomi (ks. myös kuvat 1, 17 ja 60). Rengaskaivot on
ryhmitelty koostumukseltaan vaihteleviin maaperämuodostumiin (akvifereihin): Moreeni, lajittunut
aines (hiekka ja sora) sekä savenalaiset kerrostumat (voivat olla moreenia tai lajittunutta ainesta).
Porakaivot kuuluvat kallioakviferi-ryhmään.
Table 3. The electrical conductivity (mS/m, +25 o C) measured in the connection of water sampling
in different hydrogeological areas: 1. Coastal and archipelago regions in South and Southwest
Finland, 2. West coast, 3. Central Finland and 4. Northeast and North Finland (see Figure 1, 17
and 60). The dug wells were grouped into different aquifer types: Till (Moreeniakviferit), glaciofluvial sand and gravel (lajittuneet akviferit) and various deposits (till, sand and gravel) confined
by impervious clay deposits (savenalaiset akviferit). Wells drilled into bedrock belong to the group
of bedrock aquifer (kallioakviferit). Whole country=koko maa, Lukumäärä yhteensä=Total number
of samples.

Hydrogeol.
alue

Moreeniakviferit

Lajittuneet
akviferit

Savenalaiset
akviferit

Kallioakviferit

Lukumäärä
yhteensä

1.

17,8

12,6

32,0

40,1

294

2.

14,6

12,7

33,3

42,7

98

3.

12,3

11,0

-

23,7

402

4.

7,4

7,0

-

11,4

208

Koko maa

12,1

11,0

32,5

23,2

Lukumäärä
yhteensä

390

280

69

263

taulukko 3, ks. myös Tarvainen et al. 2000). Eteläja lounaisrannikolla on runsaasti hienojakoisia savikerrostumia, joiden huokosvedessä voi vielä olla
jäljellä meriveden suoloja. Myös maankäyttö on
tehokasta, joten pohjaveteen joutuu ihmisen toiminnasta peräisin olevia aineita. Itä- ja Pohjois-Suomessa savikot puuttuvat ja asutus on harvaa, joten
myös kaivovesien sähkönjohtavuudet ovat pieniä.
Moreeniin kaivettujen rengaskaivojen veden sähkönjohtavuudet ovat tilastollisesti hieman suurempia kuin hiekasta ja sorasta vetensä saavien kaivojen vedestä mitatut arvot (taulukko 3). Ainesmäärät
ovat noin kaksinkertaisia sellaisissa kaivoissa, jotka
saavat vetensä savenalaisista maakerroksista. Korkeimmat mittaustulokset on saatu kallioporakaivoista, johon vesi voi virrata kaukaakin maakerrosten peittämässä kallioperässä. Liuenneiden aineiden määrä on siten verrannollinen akviferiaineksen
lajittuneisuuteen ja pohjaveden viipymään eli virtausaikaan maa- ja kallioperässä. Mitä enemmän
maa-aineksessa on hienoainesta ja mitä kauemmin
pohjavesi maa- ja kallioperässä viipyy, sitä tehokkaampi on veden- ja mineraalien välinen geokemiallinen vuorovaikutus ja sitä enemmän liuenneita
aineita joutuu pohjaveteen.
Kallioperän kivilajien vaikutus veden laatuun on
selvin porakaivoissa, joissa pohjaveden ja kiven
mineraalien välillä on välitön vuorovaikutus. Arviot
ovat kuitenkin vain suuntaa antavia, koska kaivon
lävistämiä kivilajeja ei yleensä tunneta ja kaivonpaikan kivilajitulkinta perustuu maanpinnan karttatietoihin. Lisäksi erityisesti rannikkoalueilla muut voi80
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makkaammin vaikuttavat ympäristötekijät, kuten
akvifereja peittävät savikerrostumat ja kaivon likaantuminen peittävät kivilajista johtuvien tekijöiden vaikutusta veden laatuun (ks. esim. Lahermo
et al. 1990).
Eniten liuenneita aineita on rapakivigraniittiin
tehtyjen porakaivojen vesissä, koska tässä joukossa on mukana runsaasti meriperäisiä suoloja (Na–
Cl-) sisältäviä kaivoja (taulukko 4). Rapakivigraniitille on luonteenomaista korkeat fluoridin, boorin,
molybdeenin ja radonin pitoisuudet. Myös muiden
graniittien ja granodioriittien porakaivovesissä on
tavallista enemmän molybdeeniä ja radonia. Sen
sijaan kalsiumin määrä (ja veden kovuus) on rapakivien porakaivovesissä melko pieni. Kallioperän
kivilajikoostumuksen vaikutus näkyy verrattaessa
emäksisten ja ultraemäksisten kivilajien (mafiset ja
ultramafiset metavulkaniitit) porakaivojen veden
sähkönjohtavuuksia intermediääristen ja happamien kivilajien (graniitti ja granodioriitti sekä kiilleliuske ja kiillegneissi) porakaivovesiin. Pienimmät liuenneiden aineiden määrät on Itä- ja Pohjois-Suomen granodioriittigneissin ja kvartsiitin porakaivovesissä. Pieniin ainespitoisuuksiin myötävaikuttavat myös savikerrosten puuttuminen ja pieni asutuksen maankäytön aiheuttama paine harvaan asutuilla alueilla. Pienet kloridipitoisuudet tähdentävät
samoja syitä. Suurin sulfaattipitoisuuden mediaani
on sulfidimineraaleja sisältävien mustaliuskealueiden porakaivojen vedessä.
Alueellisten ja geologisten tekijöiden (ks. yllä)
ohella liuenneen hapen ja hiilidioksidin sekä hu-
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Taulukko 4. Porakaivojen veden eräiden muuttujien mediaaniarvot eri kivilajeista koostuvilla alueilla (kivilajit on
määritetty karttatulkinnalla): 1. rapakivigraniitti, 2. emäksisiä ja ultraemäksisiä kivilajeja (metavulkaniitteja sekä
diabaasi), 3. graniitti ja granodioriitti, 4. kiilleliuskeita ja kiillegneissiä, 5. kiilleliuskeita ja kiillegneissiä, joissa
mustaliuskevälikerroksia, 6. granodioriittigneissiä ja migmatiitteja (arkeista pohjagneissiä), 7. kvartsiitti.
Fig. 4.4.The
Table
Themedian
median values
values ofof selected
selected variables
variables (muuttuja)
(muuttuja) in
in water
water from
from the
the wells
wells drilled
drilled into
into bedrock
bedrock composed of
different rock types determined by the map interpretation: 1. rapakivi granite, 2. mafic and ultramafic rocks (metavolcanites and diabase), 3. ordinary granite and granodiorite, 4. mica schists and mica gneiss, 5. mica schists
intercalated by layers of black schists, 6. granodiorite gneiss and migmatites (Archaean basement gneiss), and 7.
quartzite. Lukumäärä =
= count
count

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

pH
EC, mS/m
KMnO 4 , mg/L

7,50
40,7
5,2

7,25
27,5
3,6

7,20
24,3
3,7

7,30
24,6
3,0

7,25
24,7
4,7

6,40
12,5
2,7

6,85
12,1
3,8

HCO 3 -, mg/L
SO 4 2- , mg/L
Cl -, mg/L

150
19,4
17,5

102
13,1
12,4

95
12,8
9,6

78
10,7
10,5

109
25,1
8,9

37
5,9
4,2

48
5,9
3,3

Ca, mg/L
Mg, mg/L
Na, mg/L

13,7
4,8
34,1

26,8
5,2
6,8

16,2
4,5
10,4

16,6
5,6
10,0

15,8
4,4
15,0

11,2
3,2
4,2

10,0
4,0
3,0

Mo, µg/L
B, µg/L
Rn, Bq/L

3,29
71,3
252

0,30
27,3
49

0,82
29,5
209

0,72
20,6
106

0,42
39,5
63

0,05
8,8
83

0,11
6,8
126

Lukumäärä

33

24

88

35

24

26

16

muksen määrä vaikuttavat kiven ja veden geokemiallisiin reaktioihin, joiden tuloksena aineita vapautuu veteen, sekä niiden olomuotoon, kulkeutumiseen ja pitoisuuksiin pohjavedessä. Kaivoveteen
joutuva humus ja orgaaniset lika-aineet kuluttavat
veteen liuennutta happea, jolloin mm. rautaa ja

mangaania liukenee pohjaveteen ferro-ionina (Fe2+)
ja mangaano-ionina (Mn2+). Orgaaninen aines voi
myös kompleksoida alkuaineita liikkuvampaan muotoon, minkä seurauksena kaivovedessä voi olla tavallista enemmän kaliumia, alumiinia, rautaa, mangaania sekä pieninä pitoisuuksina esiintyviä metal-

Taulukko 5. Rengaskaivojen veden eräiden muuttujien mediaaniarvot eri kivilajeista koostuvilla alueilla. Kivilajit
(määritetty karttatulkinnalla): 1. rapakivigraniitti, 2. emäksisiä ja ultraemäksisiä kivilajeja (mafisia ja ultramafisia
metavulkaniitteja sekä diabaasi), 3. graniitti ja granodioriitti, 4. kiilleliuskeita ja kiillegneissiä, 5. kiilleliuskeita ja
kiillegneissiä, joissa mustaliuskevälikerroksia, 6. graniittigneissiä ja migmatiitteja (pohjagneissiä), 7. kvartsiitti.
Table 5. The median values of selected variables (muuttuja) in water from the wells drilled into bedrock composed of
different rock types determined by the map interpretation: 1. rapakivi granite, 2. mafic and ultramafic rocks (metavolcanites and diabase), 3. ordinary granite and granodiorite, 4. mica schists and mica gneiss, 5. mica schists intercalated
by layers of black schists, 6. granodiorite gneiss and migmatites (Archaean basement gneiss), and 7. quartzite.
Lukumäärä = count
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

pH
EC, mS/m
KMnO 4 , mg/L

6,40
17,6
4,1

6,50
13,3
4,3

6,40
12,5
4,2

6,30
12,3
5,1

6,30
12,3
4,9

6,30
8,0
5,6

6,30
7,5
4,1

HCO 3 - , mg/L
SO 4 2- , mg/L
Cl -, mg/L

39,1
11,4
5,7

45,8
10,4
4,6

33,5
10,1
3,9

36,6
11,8
4,0

25,0
11,7
2,9

24,4
5,1
2,2

25,6
6,8
1,9

Ca, mg/L
Mg, mg/L
Na, mg/L

15,4
3,0
6,1

15,4
3,3
5,5

11,0
2,3
4,5

12,0
2,5
3,8

10,1
2,3
3,6

7,3
1,5
2,6

7,8
1,6
2,3

Mo, µg/L
B, µg/L
Rn, Bq/L

0,27
14,7
24

0,16
20,0
8,0

0,13
12,5
14

0,11
17,8
9,5

0,10
15,1
7,5

0,06
7,1
9,0

0,02
6,2
17

Lukumäärä

68

53

293

84

91

71

27

81
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leja (esim. kromia). Pääosa veteen liuenneesta
hiilidioksidista on peräisin maanpinnan karikkeen ja
humuksen hajoamisesta sekä veteen joutuneen orgaanisen aineen hajoamisesta. Runsas liuenneen
hiilidioksidin määrä vedessä tehostaa erityisesti karbonaattien, mutta myös silikaattimineraalien rapautumista, joiden seurauksena veteen vapautuu mm.
maa-alkalimetalleja ja bikarbonaattia.
Maaperään kaivettujen rengaskaivojen vedessä
kivilajin vaikutus on riippuvainen kyseisen kivilajialueen laajuudesta ja maaperän glasiaalisesta kehityshistoriasta. Veden fysikaalis-kemialliset muuttujat eri kivilajien alueilla noudattavat kuitenkin
likimain samankaltaista jakaumaa kuin porakaivovedessä (ks. yllä). Samoin kuin porakaivovedessä ,
myös rengaskaivojen vedessä on eniten liuenneita
aineita rapakivigraniittien alueilla (taulukko 5). Tästä
voi vetää sen johtopäätöksen, että maaperän ja

kallioperän pohjaveden välillä on läheinen riippuvuussuhde. Geokemiallisesti reaktiivisempien emäksisten kivilajien alueilla kaivoveden pH ja sähkönjohtavuus (EC) ovat korkeammat ja vedessä on
enemmän liuenneita aineita, esimerkiksi kalsiumia,
magnesiumia ja natriumia sekä bikarbonaatteja,
kuin muiden kivilajien alueilla, joista Itä- ja PohjoisSuomen graniittigneissi ja kvartsiitti edustavat pienintä liuenneiden aineiden määrää). Molybdeenia
on eniten rapakivialueilla kun taas boorin pitoisuudet ovat suurimmat emäksisten kivilajien vaikutuspiirissä olevien rengaskaivojen vedessä. Radonpitoisuudet ovat paljon pienempiä rengaskaivojen
kuin porakaivojen vedessä, mutta tätä radioaktiivista kaasua on kuitenkin selvästi enemmän rapakivigraniitin ja muiden graniittien rengaskaivojen vedessä kuin muilla kivilajialueilla lukuun ottamatta
kvartsiitteja.

6.3 Faktorianalyysi
Veden laatuun vaikuttavien tekijäryhmien merkitystä tutkittiin Varimax-rotatoidulla faktorianalyysillä. Analyysi tehtiin 15 muuttujalla erikseen
rengas- ja porakaivoille. Rengaskaivovesille valittiin pääkomponenttianalyysin perusteella 5 faktoria
(taulukko 6) ja porakaivovesille 4 faktoria (taulukko
7). Näiden lisäksi tehtiin rinnakkaisajoja suuremmalla muuttujamäärällä (maksimi 29 muuttujaa),
jotta voitiin selvittää muuttujien valinnan vaikutusta
faktoreihin ja eri komponenttien latauksiin.
Rengaskaivot
Rengaskaivoveden liuenneiden aineiden määrään tai suolapitoisuuteen eniten vaikuttavat pääanionit ja -kationit selittivät lähes 38 % tutkittujen
alkuaineiden pitoisuuksien vaihtelusta (1. faktori tai
”suolaisuusfaktori”, taulukko 6). Rannikon merellisillä savikoilla sijaitseville rengaskaivoille on tyypillistä korkeat kloridi-, bromidi-, sulfaatti- ja natriumpitoisuudet. Samojen kaivovesien sähkönjohtavuus
(EC) sekä jodidi-, boori-, kalsium-, kalium-, bariumja fosfaattipitoisuudet ovat myös keskimääräistä
suuremmat. Pieni nitraatin lataus (0,27) viittaa siihen, että kaivoveden mahdollisella likaantumisella
ei ole suurta veden kokonaissuolaisuutta lisäävää
vaikutusta. Liuenneen hapen pieni negatiivinen lataus (-0,25) viittaa siihen tosiasiaan, että kaivon
syvyyden ja siten myös suolapitoisuuden kasvaessa, veden happikylläisyys pienenee.
Hiilihappopitoisten (CO2 -pitoisten) kaivovesien
alhainen happikylläisyysaste selitti yli 15 % pitoi82

suuksien kokonaisvaihtelusta (2. faktori tai ”happikylläisyysfaktori”). Happikylläisyys on raudan ja
mangaanin esiintymisen tärkein säätelijä, mutta
myös humuspitoisuutta kuvaavalla KMnO4 -luvulla
on faktorimallissa merkittävä lataus (0,31).
Rengaskaivojen veden likaantuminen selitti yli
12 % muuttujien kokonaisvaihtelusta. Likaantuneille kaivovesille on tyypillistä korkeat nitraatti-, kalium-, kalsium- ja CO2-pitoisuudet (3. faktori tai
”likaantumisfaktori”). Suuremmalla muuttujajoukolla tehty faktorianalyysi osoitti, että myös sulfaatti-, bikarbonaatti- ja kloridi-, strontium-, barium- ja rubidiumpitoisuudet sekä liuenneen orgaanisen aineksen (KMnO4-luku) määrät kasvavat
pohjaveden likaantuessa. Lievä raudan negatiivinen lataus (–0,25) viittaa siihen, että nitraattilikaantumista tapahtuu pääasiassa matalissa kaivoissa,
joiden happikylläisyys on suuri (eikä rautaa siksi
mainittavasti esiinny).
Neljäs rengaskaivojen veden laatua selittävä tekijä (4. faktori tai ”pH-faktori”) on happamuus, jota
mitataan pH-luvulla (selitysosuus yli 7 %). Lievästi
happamille ja neutraaleille pohjavesille on tyypillistä korkea bikarbonaatti- sekä kalsium- ja magnesiumpitoisuus (veden kovuus), jotka säätelevät veden pH-tasoa. Liuenneella hiilidioksidilla on heikko
negatiivinen lataus (–0,25), joten faktorianalyysin
perusteella arvioitaessa hiilihapon merkitys pH tasoon on pienempi kuin bikarbonaatin. Alumiinia
on keskimääräistä enemmän happamissa vesissä,
mutta humuksen määrä vaikuttaa enemmän alumiinin kulkeutumiseen ja sen pitoisuuteen kaivovedes-
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Taulukko 6. Rengaskaivojen veden laatuun liittyvät Varimax-rotatoidut faktorit F1–F5. Faktorien lukumäärä on valittu
pääkomponenttianalyysin avulla. Vain itseisarvoltaan yli 0,3 olevat lataukset on merkitty taulukkoon. Faktorimallin
selitysosuus on 78,1 %.
Table 6. The Varimax-rotated factors F1–F5 computed for selected water quality variables (muuttuja) in dug wells. The
number of factors was determined by using the principal component analysis. Only the loadings exceeding the value
of 0.3 were included in the table. The cumulative variance explained is 78.1 %. Kommunaliteetti=communality.
Muuttuja
Al*
Br - *
Cl -*
K*
Mn*
Ca*
Fe*
Na*
NO 3 -*
SO4 2-*
HCO 3 - *
KMnO 4 -luku*

F 1

F 2

0,75
0,88
0,35
0,32
0,45

0,31

0,75

F 4

F 5

Kommunaliteetti

-0,30

0,87

0,85
0,75
0,84
0,75
0,74
0,84
0,72
0,80

0,68
0,73

0,31
0,55

0,63
0,30

0,52
0,36
0,31

pH
CO 2
O2

F 3

0,53
0,45
0,32

0,78
0,46
0,36
0,31

0,76
0,80
0,90

0,60
-0,82

0,75
0,50
0,90
0,85
0,86
0,82
0,75

0,61

Ominaisarvot
5,67
2,27
1,89
1,01
0,83
Eigenvalues
Selitysosuus (%)
37,8
15,1
12,6
7,08
5,54
Percent of total
variance explained
* = Muuttujan pitoisuudesta on otettu 10-kantainen logaritmi ennen faktorianalyysiä.
Base-10 logaritms of variables were in calculations.

Taulukko 7. Porakaivojen veden laatuun liittyvät Varimax-rotatoidut faktorit F1–F4. Faktorien lukumäärä on valittu
pääkomponenttianalyysin avulla. Vain itseisarvoltaan yli 0,3 olevat lataukset on merkitty taulukkoon. Faktorimallin
selitysosuus on 75,1 %.
Table 7. The Varimax-rotated factors F1–F4 computed for selected water quality variables (Muuttuja) in wells drilled
into bedrock. The number of factors was determined by using the principal component analysis. Only the loadings
exceeding the value of 0.3 were included in the table. The cumulative variance explained is 75.1 %. Kommunaliteetti=communality.
Muuttuja
Al*
Br - *
Cl - *
K*
Mn*
Ca*
Fe*
Na*
NO 3 - *
SO 42-*
HCO 3 - *
KMnO 4 -luku*
pH
CO 2
O2

F 1
0,84
0,89
0,56
0,31
0,79
0,83

0,75
0,73
0,46

F 2

F 3

F 4
0,87

0,86
0,80
0,81
0,71

0,31

0,79
0,79
0,75
0,89

0,31
0,68
0,73
0,55
0,63
0,30

0,36
0,31

0,45

0,78
0,46
0,36
0,31

0,80

0,38
-0,37

Ominaisarvo
5,96
Eigenvalue
Selitysosuus (%)
39,7
Percent of total
variance explained

Kommunaliteetti

0,81
0,61
0,73
0,79
0,67
0,75
0,52

0,60
-0,82

0,61

2,81

1,54

0,95

18,8

10,2

6,34

* = Muuttujan pitoisuudesta on otettu 10-kantainen logaritmi ennen faktorianalyysiä.
Base-10 logaritms of variables were used in calculations.
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sä (KMnO4 -luvulla on suuri lataus).
Viides ympäristötekijä (5. faktori tai ”humusfaktori”) on kaivoveden humuksen määrä, jota mitataan väri- ja KMnO4-luvulla. Humuksen runsaus
rengaskaivojen vedessä selittää suurelta osin humuksen kanssa kompleksoituneena kulkevien alumiinin, raudan ja kromin määrän. Faktorimallin latausten perusteella arvioituna, rauta kompleksoituu
humuksen kanssa alttiimmin kuin mangaani. pH
-tasoon veden humuksella ei ole vaikutusta.
Porakaivot
Myös porakaivovesissä liuenneiden aineiden
määrä tai suolapitoisuus selitti eniten faktorianalyysiin otettujen muuttujien vaihtelusta (lähes 40 %,
taulukko 7). Suolaisuus selitti kloridin ja bromidin
lisäksi kalsiumin, magnesiumin, strontiumin, natriumin, kaliumin ja sulfaatin pitoisuuksia. Korkeahko pH ja alhainen happikylläisyysaste ovat myös
luonteenomaisia tälle ryhmälle (1. faktori tai ”suolaisuusfaktori”).
Pieni liuenneen hapen määrä (2. faktori tai ”happikylläisyysfaktori”) selittää lähes 19 % valittujen
muuttujien vaihteluista. Pieni veden happipitoisuus
on syynä porakaivoveden korkeisiin rauta- ja mangaanipitoisuuksiin. Faktorimallin melko vahva negatiivinen nitraatin lataus (–0,46) osoittaa, että nitraattipitoisuudet ovat pienet pelkistävässä ympäristössä

tiiviin maapeitteen alaisessa kallioperässä, jossa
suuri osa nitraateista pelkistyy alemmalla hapetusasteella oleviksi typpiyhdisteiksi tai typpikaasuksi.
Porakaivovesien kolmannen faktorin (3. faktori
tai ”likaantumisfaktori”) selitysosuus on yli 10 %.
Se on likaantumisfaktori, jossa nitraatin, hiilihapon
sekä kaliumin pitoisuudet ovat korkeat. pH:lla on
voimakas negatiivinen lataus, mikä merkitsee sitä,
että porakaivoveden pH alenee likaantumisen seurauksena. Kalsium- ja magnesium-pitoisuudet ja
KMnO 4-luku kasvavat vain vähän siksi, että likaantuminen on voimakkaampaa matalissa, vähemmän
suoloja sisältävissä kuin syvissä porakaivoissa. Myös
natriumin (–0,35) ja bikarbonaatin (–0,25) heikot
negatiiviset lataukset viittaavat siihen, että nitraattilikaantumista ei juuri tapahdu keskimääräistä enemmän suoloja sisältävissä syvissä porakaivoissa.
Neljäs porakaivoveden laatua säätelevä tekijä
(4. faktori tai ”humusfaktori”), joka selittää yli 6 %
vaihteluista, on humuksen määrä (ks. KMnO4-luku).
Maanpinnalta kaivoveteen kulkeutunut humus säätelee erityisesti alumiinin määrää (suurin lataus).
Faktorimallissa pH:lla on heikko negatiivinen lataus
(–0,21), mikä viittaa siihen, että humus vaikuttaa
vain vähän porakaivoveden pH -tasoa alentavasti,
eikä sillä ole suurta merkitystä alumiinin esiintymiseen. Toisin kuin rengaskaivojen vedessä, porakaivovedessä rauta ja mangaani eivät esiinny kompleksiyhdisteinä humuksen kanssa.

7. KAIVOVEDEN LIKAANTUMINEN JA TERVEYDELLINEN LAATU
7.1 Kaivoveden likaantuminen
Kaivon likaantuminen näkyy monien veden ominaisuuksien (pH, sähkönjohtavuus, väri, KMnO4luku) muuttumisena ja lähes kaikkien veteen liuenneiden aineiden määrien kasvuna. Tavallisimmat
talousvesikaivojen likalähteet ovat kasvinviljelyn
lannoitteet ja karjatalouden jätteet, asutuksen vuotavat viemärit ja sakokaivot sekä jätevesien maaimeytys. Näistä likalähteistä veteen joutuu erityisesti nitraatteja, kloridia, natriumia ja kaliumia. Myös
liikenne ja erityisesti tiesuolat voivat liata tienvarsikaivoja, jolloin veteen joutuu natriumia, kalsiumia ja
klorideja. Vesisäiliöistä, metalliputkista tai vesikalusteista puolestaan voi veteen liueta metalleja kuten sinkkiä ja kuparia.

Matalat ja huonosti suojatut rengaskaivot ovat
alttiimpia likaantumaan kuin porakaivot, mitä osoittaa se, että rengaskaivoveden nitraattipitoisuuksien mediaanipitoisuus (3,2 mg/L) on yli 10-kertainen
porakaivoihin verrattuna (0,28 mg/L). Likaantumistapauksesta riippuen happea kuluttavan orgaanisen aineen (vrt. KMnO4-luku), sulfaatin, kloridin
ja kalsiumin sekä liuenneen hiilihapon määrät kasvavat kaivoveden likaantuessa. Faktorianalyysitulokset osoittavat, että myös tilastolliset pH-arvot
alenevat kaivoveden likaantumisen seurauksena,
mihin nitraatin ohella voi olla syynä kaivoon päässeet likaiset humuspitoiset hulevedet.

7.2 Kaivoveden laatuongelmat
Sosiaali- ja terveysministeriön (STM) asetusta
pienten yksiköiden (alle 10 3/d tai enintään 50
kuluttajaa) veden laadusta (Anon 2001) sovelletaan myös yksittäisten talouksien vedenhankintaan
käyttämiin kaivoihin. Varsinaisten vesilaitosten (yli
84

10 3/d tai enemmän kuin 50 kuluttajaa) jakaman
talousveden laadusta on myös asetus (Anon 2000),
joka on ollut pohjana edellä mainitulle pienille yksiköille säädetylle asetukselle.
Talouskäyttöön tarkoitetun kaivoveden on oltava
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Taulukko 8. Pienten yksiköiden talousveden laatuvaatimukset ja -suositukset sekä tämän tutkimuksen havaintokohteiden
ylitykset (%) STM:n asetuksen “pienten yksiköiden talousveden laatuvaatimuksista ja valvontatutkimuksista” mukaan
(Anon 2001).
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Alkuaine, yhdiste
tai veden ominaisuus

Kemiallinen
laatuvaatimus

Laatusuositus
tai tavoitearvo

Ylittää (%)
Rengaskaivot
Porakaivot
(N=739)
(N=263)

Arseeni (As)
Antimoni (Sb)
Boori (B)
Kadmium (Cd)
Kromi (Cr)

10 µg/L
5 µg/L
1000 µg/L
5 µg/L
50 µg/L

2 hav.
-

3,0 %
-

Kupari
Lyijy (Pb)
Nikkeli (Ni)
Seleeni (Se)

2000 µg/L
10 µg/L
20 µg/L
10 µg/L

1 hav.
2,2 %
-

1,1 %
-

Fluoridi (F - )
Nitraatti (NO 3 - )

1,5 mg/L (1
50 mg/L

4,2 %
2,0 %

15,8 %
1,5 %

Alumiini (Al)
Rauta (Fe)
Mangaani (Mn)

200 µg/L
400 µg/L (2
100 µg/L (3

11 %
7 %
12 %

1,9 %
13 %
25 %

pH, kenttämittaus, field

6,5-9,5
<6,5
>9,0
250 mS/m

57 %
-

22 %
1 hav.
2 hav.

100 mg/L
25 mg/L (4
250 mg/L
20 mg/L
5 mg/L Pt

1 hav.
9 %
1 hav.
11 %
51 %

7,2
31
5,7
47

1000 Bq/L (5

-

6,0 %

Sähkönjohtavuus (EC),
kenttämittaus, field
Kloridi (Cl -)
Sulfaatti (SO 4 2- )
KMnO 4 -luku
Väriluku
Colour
Radon (Rn)
1)
1)

%
%
%
%

Talousvedelle, jota ei juoda, fluoridin laatuvaatimus on 5 mg/L.
For household water which is not used for human consumption the limit is 5 mg/l.

2)

Koskee yksittäisten talouksien omaan vedenhankintaan käytettäviä kaivoja. Alle 10 m 3 /d tai enintään 50 kuluttajalle
talousvettä toimittaville muille pienille yksiköille sovelletaan 200 µg/L:n rajapitoisuutta (joka enimmäismäärä ylittyy
13 %:ssa rengaskaivoista ja 23 %:ssa porakaivoista).
2)
Concerns the wells used for single households. For other small water supply units delivering water less than 10 m 3 /d
or for less than 50 consumers the limit of 200 µg/L is applied (exceeded in 13% of samples from dug wells and in 23%
of samples from wells drilled into bedrock in this survey).
3)

Koskee yksittäisten talouksien omaan vedenhankintaan käytettäviä kaivoja. Alle 10 m 3 /d tai enintään 50 kuluttajalle
talousvettä toimittaville muille pienille yksiköille sovelletaan 50 µg/L:n rajapitoisuutta (joka enimmäismäärä ylittyy 17
%:ssa rengaskaivoista ja 34 %:ssa porakaivoista).
3)
Concerns the wells used for single households. For other small water supply units delivering water less than 10 m 3 /d
or for less than 50 consumers the limit of 50 µg/L is applied (exceeded in 17% of samples from dug wells and in 34%
of samples from wells drilled into bedrock in this survey).
4)
4)

Vesijohtomateriaalien syöpymisen ehkäisemiseksi kloridipitoisuuden tulisi olla alle 25 mg/L.
The avoid the corrosion of water pipes the chloride concentration should be below 25 mg/l.

5)

Koskee yksittäisten talouksien omaan vedenhankintaan käytettäviä kaivoja. Alle 10 m 3 /d tai enintään 50 kuluttajalle
talousvettä toimittaville muille pienille yksiköille sovelletaan 300 Bq/L:n rajapitoisuutta, joka enimmäismäärä ylittyy
2 %:ssa rengaskaivoista ja 27 %:ssa porakaivoista.
5)
Concerns the wells used for single households. For other small water supply units delivering water less than 10 m 3 /d
or for less than 50 consumers the limit of 300 Bq/L is applied (exceeded in 2% of samples from dug wells and in 27%
of samples from wells drilled into bedrock in this survey).
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kirkasta, väritöntä ja hajutonta eikä siinä saa olla
vierasta makua. Lisäksi sen on täytettävä tietyt
kemiallis-fysikaaliset ja bakteriologiset laatuehdot.
Erityisesti terveydellisesti haitallisille aineille asetetut enimmäismäärät eivät saa ylittyä.
Terveydellisesti haitallisten aineiden (kupari, kromi, lyijy, kadmium, antimoni, seleeni) enimmäispitoisuudet ylittyvät 1000-kaivontutkimuksen kaivovesissä harvoin (kuva 8). Arseenia voi kuitenkin
olla liikaa alueilla, jossa kallioperässä on arseenimineralisaatioita. Niinpä 3 % porakaivovesistä ylittää
arseenin enimmäispitoisuuden (10 µg/L). Nikkelin
enimmäispitoisuus (20 µg/L) ylittyy 2,2 %:ssa rengaskaivoista ja 1,1 %:ssa porakaivoista. Sitä voi
joutua pohjaveteen Ni-pitoisten mineraalien rapautuessa, mutta osa nikkelistä on peräisin vesijohtoverkostosta. Eniten geologisesta ympäristöstä peräisin olevien haitallisten aineiden enimmäismäärän
ylityksiä on fluoridilla (1,5 mg/L), jota on runsaasti
rapakivigraniittialueiden kaivovesissä. Rengaskaivojen veden F--pitoisuuksien ylitykset keskittyvät
miltei kaikki rapakivialueille, kun taas porakaivovesissä enimmäismäärän ylityksiä on myös muualla
(15,8 %). Nitraatin enimmäispitoisuus on nykyisessä asetuksessa niin korkea (50 mg/L), että se ylittyy
kaivovesissä harvoin.
Kaivoveden laatusuositukset, joiden ylitys aiheuttaa pääasiassa talousveden teknisen tai esteettisen laadun huononemista (alumiinilla ja radonilla voi
olla myös terveydellisiä vaikutuksia), ylittyvät usein
(taulukko 8). Rengaskaivoveden alumiinin suositeltava enimmäispitoisuus (200 µg/L) ylittyy 11 %:ssa
havainnoista, mutta vain hyvin harvassa porakaivossa. Raudan ja mangaanin suositellut enimmäispitoisuudet (400 µg/L ja 100 µg/L) ylittyvät useammin porakaivovesissä kuin rengaskaivojen vedessä,

jossa on enemmän liuennutta happea. Rautaa on
liikaa 13 %:ssa porakaivovesistä, mutta mangaania
joka neljännessä porakaivossa. Kloridipitoisuuden
suositeltava enimmäismäärä (100 mg/L) ylittyy
melko yleisesti rannikon porakaivoissa. Jos vertailukohtana on kloridin korroosiota edistävän vaikutuksen tavoitepitoisuus (25 mg/L), porakaivovesistä joka kolmas ylittää pitoisuusrajan.
Suomen kaivovedet ovat happamia ja usein niissä on runsaasti humusta. Niinpä pH:n alin tavoitetaso (pH <6,5) alittuu useammassa kuin puolessa
rengaskaivovesistä, mutta vain viidesosassa porakaivoista (taulukko 8). Sen sijaan liian emäksisiä
(pH >9,0) kaivovesiä ei käytännössä ole. Kaivoveden sähkönjohtavuuden tavoitetaso (250 mS/m)
ylittyy vain joissakin suolaisissa porakaivoissa. Kaivoveden happamuuden ohella toinen luonteenomainen piirre on humuspitoisuus. Väriluku ylittää tavoitetason (<5 mg/L Pt) noin puolessa tutkituista
rengaskaivoista, mutta KMnO4-luvun suositeltava
enimmäisarvo (20 mg/L) ylittyy vain joka kymmenennen rengaskaivon vedessä. Tämä epäsuhta
osoittaa, että humuksen määrää osoittavat väri- ja
KMnO 4-luvuille asetetut tavoitearvot eivät ole oikeassa suhteessa toisiinsa nähden. Rengaskaivojen vedessä on enemmän humusta kuin syvemmältä maakerrosten peittämästä kallioperästä peräisin
olevassa porakaivojen vedessä.
Radioaktiivisista aineista vain kaasuna esiintyvälle radonille on asetettu suositeltava enimmäispitoisuus (1000 Bq/L), joka ylittyy eräiden alueiden
(mm. itäinen Uusimaa) graniittiseen kallioperään
tehtyjen porakaivojen vedessä melko usein. Koko
maan aineistossa ylityksiä on kuitenkin vain 6 %.
Talousveden uraanille ei toistaiseksi ole sovittu
enimmäispitoisuutta.

8. TIIVISTELMÄ
* Kesällä ja syksyllä 1999 otettiin vesinäytteet
739 rengaskaivosta (mukaan lukien 31 lähdettä ja
93 lähdekaivoa) ja 263 porakaivosta kautta koko
maan. Näytteenottotiheys on määritetty siten, että
se heijastaa arvioitua kaivovesien käytön suhteellista määrää kullakin ennakolta valitulla alueella.
Suurimmat näytemäärät koottiin Etelä- ja LounaisSuomen rannikko- ja ja saaristoalueilta, Sisä-Suomen järvialangolta (alueet 1. ja 3.), kun taas Pohjanmaan rannikkoalangolla sekä Itä- ja Pohjois-Suomen ylänkö- ja vaara-alueilla (alueet 2. ja 4.) näytemäärät olivat pienempiä.
* Sähkönjohtavuudesta laskettu liuenneiden aineiden (ts. elektrolyyttien) määrä on porakaivoissa
1,8-2,1-kertainen rengaskaivojen liuenneiden aineiden määrään verrattuna. Rengaskaivovesissä me86

diaani- ja keskiarvot ovat 94 mg/L ja 123 mg/L ja
porakaivovesissä 172 mg/L ja 257 mg/L. Suurimmat pitoisuudet, jotka nostavat myös tilastollisia
keskiarvolukuja mediaanilukuja paljon suuremmiksi, ovat suolaisissa porakaivovesissä. Kentällä ja
laboratoriossa mitattujen sähkönjohtavuusarvojen
erot ovat pieniä. Kansainvälisessä vertailussa Suomen kaivovedet ovat pehmeitä ja sisältävät vain
vähän liuenneita aineita.
* Lähellä maanpintaa esiintyvää ja vain lyhyen
ajan maaperässä viipyvää pohjavettä edustavien
lähteiden ja matalien rengaskaivojen vesi sisältää
vähemmän liuenneita aineita kuin porakaivoista saatava kalliopohjavesi. Myös maa-aineksen hienoainespitoisuus vaikuttaa siten, että heikosti vettä johtavaan moreeniin tehtyjen kaivojen vesi on hieman
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suolapitoisempaa kuin hyvin lajittuneeseen hiekkaan ja soraan tehtyjen kaivojen. Jos pohjavettä
sisältävää muodostumaa eli akviferia peittää vettä
läpäisemättömät savikerrokset, liuenneiden aineiden määrä on tilastollisesti liki kaksikertainen. Kallioperän kivilajikoostumus puolestaan heijastuu liuenneen aineen määrässä siten, että emäksisistä
kivistä (mm. metavulkaniitteja) koostuvilla kivilajialueilla porakaivovedessä on enemmän liuenneita
aineita kuin vertailukaivoista, jotka on porattu graniitista, kiilleliuskeista ja kvartsiitista koostuville
kallioalueille.
* Rengaskaivovedet ovat happamia (pH:n mediaani- ja keskiarvot 6,40 ja 6,45), kun taas porakaivovedet ovat neutraaleja tai lievästi emäksisiä (pH:n
mediaani- ja keskiarvot 7,20 ja 7,13). Laboratoriossa mitattujen pH-arvojen mediaani- ja keskiarvot
ovat rengaskaivovesissä 0,38-0,39 pH-yksikköä ja
porakaivovesissä 0,25-0,26 pH-yksikköä korkeammat kuin kentällä mitatut arvot. pH-arvon kohoaminen näytteen kuljetuksen ja säilytyksen aikana aiheutuu siitä, että veteen liuennutta hiilidioksidia, jota
voi kaivovedessä olla huomattavan paljon, vapautuu vedestä näytteenoton ja usean päivän kestävän
kuljetuksen ja säilytyksen aikana.
* Korrelaatiolaskenta ja faktorianalyysi osoittavat, että bikarbonaattipitoisuus on tärekeämpi kaivoveden pH-tason säätelijä kuin liuennut hiilihappo.
Kovissa vesissä pH on korkeampi kuin pehmeissä
vähän kalsiumia ja magneisumia sisältävissä kaivovesissä. Humuksella ja paikallisilla tekijöillä, kuten
happamilla sulfaattisavilla ja sulfidimineralisaatioilla on koko aineistoa ajatellen vain pieni merkitys
pH:n säätelijöinä.
* Kaivovesissä on usein maan pinnalta huuhtoutunutta humusta, mikä nähdään korkeina väri- ja
KMnO4 -lukuina. Rengaskaivoveden humuspitoisuus on tilastollisesti hieman korkeampi kuin porakaivojen. Muilla aineilla, kuten raudalla, on vain
pieni merkitys kaivoveden värin aiheuttajina.
* pH:n merkitystä metallien kulkeutumiseen pohjavedessä osoittaa se, että esimerkiksi 100 µg/L:n
alumiinipitoisuus ylittyy 22 %:ssa rengaskaivoista,
mutta vain 6 %:ssa porakaivoissa, joiden keskimääräinen pH on 0,6-0,8 yksikköä korkeampi. Alumiinin esiintymisen monitahoisuutta osoittaa se, että
faktorianalyysissä humuspitoisuutta kuvaava
KMnO4 -luku selittää rengaskaivovedessä miltei
kokonaan alumiinin esiintymisen, kun taas porakaivovedessä myös pH:lla on heikko negatiivinen lataus.
* Rengaskaivovedessä on keskimäärin enemmän happea (happikylläisyyden mediaani- ja keskiarvot 61 % ja 58 %) kuin niitä paljon syvempää
pohjavettä edustavassa porakaivovedessä (39 % ja
45 %). Happea kuluu ennen muuta humusaineen
hapettuessa, mutta myös orgaaniset lika-aineet ku-

luttavat veteen liuennutta happea. Pearson’in korrelaatiokertoimet osoittavat, että mitä suurempi liuenneiden aineiden määrä (ja syvempi kaivo), sitä
vähemmän kaivovedessä on happea. Faktorianalyysi osoittaa, että kaivoveden happipitoisuus kontrolloi raudan ja mangaanin esiintymistä, johon humuksella on selvästi pienenpi osuus.
* Monella kaivoveden alkuaineen ja yhdisteen
pitoisuudella on sille luonteenomainen alueellinen
levinneisyys. Eniten korkeita sähkönjohtavuusarvoja on maan etelä- ja lounaisosan savikkoalueilla
sekä Pohjanlahden rannikkokaistalla, jossa myös
maankäytön pohjaveteen aiheuttama paine on suurin. Tilastollisesti korkeimmat pH-arvot tavataan
maan lounaisosassa ja Ahvenanmaalla, missä maaperässä on paikallisista esiintymistä tai Pohjanlahden pohjasta mannerjäätikön kuljettamaa kalkkikiveä. Merellistä alkuperää olevian sulfaatin ja kloridin (sekä bromidin) jakautumat painottuvat rannikkoalueille samaan tapaan kuin kaivoveden sähkönjohtavuus.
* Selvin alueellisesti eriytyvä jakautuma on fluoridilla, jonka keskimääräiset pitoisuudet ovat liki
dekadin suurempia rapakivigraniittialueilla kuin
muualla maassa. Myös alumiinin ja hyvin pieninä
pitoisuuksina esiintyvän berylliumin keskimääräistä
suuremmat pitoisuudet ovat yleisempiä rapakivialueilla. Veden happamuuden (alhaisen pH-luvun) ja
korkean humuspitoisuuden seurauksena alumiinipitoisuudet ovat monessa kaivossa korkeita. Myös
molybdeenin suurimmat pitoisuudet tavataan rapakivialueilla, mutta niitä on myös muilla graniittialueilla Etelä- ja Lounais-Suomessa.
Uraanilla ja varsinkin hyvin pieninä pitoisuuksina
vedessä esiintyvällä toriumilla on samankaltainen
alueellinen jakauma kuin edellä mainituilla ioneilla.
* Pearson’in korrelaatiolaskenta ja faktorianalyysi osoittavat, että ns. suolaisuusfaktorilla on suurin vaikutus kaivoveden laatuun. Faktorimallissa
suolaisuuden selitysosuus on rengaskaivovesissä
38 % ja porakaivovesissä 40 %. Liuenneiden aineiden määrää lisäävät eniten kloridi, sulfaatti, bikarbonaatti sekä alkalimetallit (Na ja K) ja maa-alkalimetallit (Ca ja Mg).
* Matalat huonosti suojatut rengaskaivot ovat
alttiimpia likaantumaan kuin porakaivot, mitä osoittaa se, että rengaskaivojen veden nitraatin mediaanipitoisuus (3,2 mg/L) on yli 10 -kertainen porakaivoihin verrattuna (0,28 mg/L). Paitsi nitraatti, myös
kalium ja hiilihappo ovat tyypillisiä likaantuneessa
kaivovedessä tavallista suurempina pitoisuuksina
esiintyviä aineita. Likaantumisen luonteesta riippuen myös happea kuluttavan orgaanisen aineen (vrt.
KMnO4 -luku), sulfaatin, kloridin ja kalsiumin määrät kasvavat kaivoveden likaantuessa. Faktorianalyysitulokset osoittavat, että tilastolliset pH-arvot
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alenevat kaivoveden nitraattilikaantumisen seurauksena, mihin yleensä on syynä kaivoon päässeet
likaiset humuspitoiset hulevedet.
* Sosiaali- ja terveysministeriön (STM) asetusta
vuodelta 2001 pienten yksiköiden (alle 10 3/vrk tai
enintään 50 kuluttajaa) veden laadusta sovelletaan
myös yksittäisten talouksien vedenhankintaansa
käyttämiin kaivoihin. Asetuksessa mainittujen terveydellisesti haitallisten aineiden (kupari, kromi,
lyijy, kadmium, antimoni ja seleeni) enimmäispitoisuudet eivät tämän tutkimuksen kaivovesissä ylity.
Arseenia voi olla liikaa alueilla, joiden kallioperässä
on arseenikiisua, mutta vain noin 3 % porakaivovesistä ylittää enimmäispitoisuuden (10 µg/L). Nikkelin enimmäispitoisuus (20 µg/L) ylittyi 2,2 %:ssa
rengaskaivovesistä ja 1,1 %:ssa porakaivovesistä.
Nikkeliä voi joutua pohjaveteen kiisujen rapautuessa, mutta osa nikkelistä on peräisin vesijohtoverkostosta. Eniten geologisesta ympäristöstä peräisin
olevien haitallisten aineiden ylityksiä on fluoridilla.
Lähes kaikki rengaskaivojen fluoridin enimmäispitoisuuden (1,5 mg/L) ylitykset ovat rapakivigraniitin
alueilla, kun taas porakaivovesissä enimmäismäärän ylityksiä on usein myös muualla (15,8 %).
Nitraatin enimmäispitoisuus on nykyisessä asetuksessa niin korkea (50 mg/L), että se ylittyy vain
parissa prosentissa kaivoista.
* Asetuksen mukaiset kaivoveden laatusuositukset ylittyvät monessa tämän tutkimuksen kaivossa.
Rengaskaivovedessä 11 % alumiinipitoisuuksista
ylitti 200 µg/L:n suosituspitoisuuden, mutta porakaivovedessä ylityksiä on hyvin harvoin. Sen sijaan
rautapitoisuudet ylittivät suositustason (400 µg/L)
sekä rengaskaivojen (7%) että porakaivojen vedessä (13 %). Mangaanin suosituspitoisuuden (100 µg/
L) ylityksiä oli vielä enemmän (12 % ja 25 %) kuin
raudan. Kloridin tavoitepitoisuus (100 mg/L) ylittyi
melko yleisesti rannikon porakaivoissa (7,2 %). Jos
lähtökohtana pidetään kloridin korroosiota edistävän vaikutuksen tavoitepitoisuutta (25 mg/L), porakaivovesistä jopa kolmas osa ylittää suositellun
pitoisuusrajan.
* Rengaskaivojen vesi on harvaa poikkeusta
lukuun ottamatta hapanta, mikä aiheuttaa metallin
ja betonin korroosiota ja voi lisätä mm. alumiinin ja
muiden metallien pitoisuuksia. pH:n tavoitetaso (pH
>6,5) alittuu yli puolessa rengaskaivovesistä, mutta
vain viidesosassa porakaivoista. Kaivoveden liian
suuri liuenneiden aineiden määrä (ja kovuus) ei
Suomessa ole yleensä haittana. Niinpä sähkönjoh-
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tavuuden tavoitepitoisuus ylittyy vain joissakin suolaisissa porakaivoissa. Toinen luonteenomainen piirre on veden humuspitoisuus. Niinpä KMnO4 -lukujen tavoitetaso (20 mg/L) ylittyy 11 %:ssa rengaskaivovesistä ja 5,7 %:ssa porakaivovesistä. Väriluvun tavoitearvo (5 mg/L Pt) ylittyy kuitenkin noin
puolessa kaikista kaivoista. Radioaktiivisista aineista vain kaasuna esiintyvälle radonille on asetettu tavoitearvo (1000 Bq/L), joka ylittyy eräiden
alueiden graniittiseen kallioperään (mm. Uudellamaalla) tehtyjen porakaivojen vedessä melko usein.
Koko maan aineistossa ylityksiä on kuitenkin vain
6 %.
* Rengaskaivo- ja kallioporakaivovesien hapen
ja vedyn isotooppikoostumukset vaihettuvat systemaattisesti maan eteläosan δ18O:n maksimiarvosta
–11,3 ‰ pohjoisen minimiin –16,8 ‰ ja δD arvot
vastaavasti –81 ‰:sta –124 ‰:een. Pohjois-Lapin
δ18O:n ja δD:n arvoissa havaitaan Jäämeren vaikutus sadeveden isotooppikoostumukseen. Lukuun
ottamatta itäistä Suomea, isotooppikoostumuksen
vaihtelu on samansuuntainen vuoden keskilämpötilamuutoksen kanssa etelän +5 oC:sta pohjoisen -3
o
C:een. Vuoden keskilämpötila ja haihtuminen ovat
tärkeimmät kaivovesien hapen ja vedyn isotooppikoostumusta kontrolloivat tekijät.
1 **=erittäin merkitsevä korrelaatio
2 Määritelmän mukaan raskasmetallin ominaispaino ylittää 5,0 g/cm3. Raskasmetalleja ovat ensimmäisen (V, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn) ja toisen
sarjan siirtymäalkuaineet (mm. Zr, Nb, Mo, Ag,
Cd) sekä lantanidit ja aktinidit.
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