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1. Johdanto
Vesistötutkimusta on Suomessa tehty 1850-luvulta lähtien, jolloin hydrologiset tutkimukset ja
seurannat aloitettiin. Pitkään tutkimus keskittyi järviin ja jokiin. Merkittävä muutos tapahtui
sotien jälkeen, kun 1950-luvulla herättiin vesien yhä pahenevaan likaantumiseen kaupungeissa.
Ensimmäiset laajemmat pienvesitutkimukset tehtiin samoihin aikoihin Helsingissä (Cajander
1950). Vesi- ja vesistötutkimukset lisääntyivätkin huomattavasti 1960-luvulta alkaen (Kettunen
ym. 2008: 9). Tästä huolimatta pienvesien, eli purojen ja lampien, tutkimus oli pitkään paitsiossa, ja vasta viimeisen parinkymmenen vuoden aikana pienvesitutkimus on lisääntynyt. Näin
ollen pienvesiä voi kutsua melko tuoreeksi tutkimuskohteeksi.

Tämän tutkimuksen kohde Östersundom liitettiin pääosin Sipoosta, osin Vantaasta osaksi Helsinkiä vuoden 2009 alussa. Alue on vielä melko maaseutumaista, mutta alueen suunnittelu ja
kaavoitus on käynnissä. Tämän tutkimuksen tarkoituksena on kartoittaa Östersundomin nykyiset pienvedet ja niiden tila alueen suunnittelua ja jatkoseurantaa varten. Kartoituksen päämenetelmänä on veden laadun tarkastelu. Veden laatu on tunnustettu tärkeäksi indikaattoriksi arvioitaessa maaseutu- ja kaupunkiympäristöjen laatua ja terveyttä sekä ekosysteemin haavoittuvuutta (Finke ym. 1998: 1). Tässä tutkimuksessa veden laatua tarkastellaan pääasiassa fysikaaliskemiallisesta näkökulmasta. Lisäksi tutkittiin veden hygieenistä laatua. Näiden tekijöiden lisäksi on arvioitu purojen luonnontilaisuutta ja niiden merkitystä.
Helsingissä on laadittu pienvesiohjelma pienvesien tilan seurantaan liittyen (Helsingin pienvesiohjelma 2007). Pienvesiohjelman laatiminen on kirjattu Helsingin kaupungin ekologisen
kestävyyden ohjelmaan (2005–2008) ja viheralueohjelmaan (1999–2008). Viheralueohjelmassa
on määritelty tavoitteeksi valuma-aluekohtaisten suunnitelmien laatiminen ja tärkeimpien viheralueilla sijaitsevien purojen kunnostaminen osaksi toimivaa viheralueverkostoa. Pienvesiohjelman taustalla on pyrkimys edistää luonnon monimuotoisuutta YK:n biologisen monimuotoisuuden suojelusopimuksen mukaisesti (Helsingin pienvesiohjelma 2007: 7).
Vuonna 2000 tuli voimaan Euroopan unionin vesipolitiikan puitedirektiivi, joka velvoittaa jäsenmaita huolehtimaan vesistöjen ekologisesta ja kemiallisesta tilasta niin, että hyvä
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tila saavutetaan vuoteen 2015 mennessä. Keinotekoisten ja voimakkaasti muutettujen vesien
osalta pyritään vuoteen 2015 mennessä saavuttamaan vähintään niin hyvä ekologinen ja kemiallinen tila, kuin näiden vesien muuttunut tila mahdollistaa (Euroopan parlamentin…2000).
Helsingin pienvesiohjelman tavoitteena onkin kaupungin pienvesien tilan kohentaminen siten,
että ne täyttävät EU:n vesipolitiikan hyvän ekologisen tilan vaatimukset vuoteen 2015 mennessä (Helsingin pienvesiohjelma 2007: 6). Vesipuitedirektiivi velvoittaa myös seuraamaan vesien
fysikaalis-kemiallista laatua (Euroopan parlamentin…2000).

Osa tätä tutkimusta on myös arvokkaiden pienvesikohteiden arviointi. Nämä arvokkaat pienvesikohteet tulisi huomioida alueen kaavoitusta suunniteltaessa. Östersundomin alue tarjoaa
mahdollisuuden alueen pienvesien tilan seurantaan koko alueen tulevan muutosprosessin ajan.
Tämän työn tuloksena syntyy melko kattava aineisto, joka toimii vertailuaineistona myöhemmälle veden laadun tarkkailulle alueella. Helsingin kaupungin jatkaessa näytteenottoa alueelta,
voidaan syntyvää aikasarjaa ja aineistoa käyttää esimerkiksi kaupungistumisen vaikutuksen
tutkimiseen.

Tämä työ on osa Helsingin kaupungin rakennusviraston ja Helsingin yliopiston geotieteiden ja
maantieteen laitoksen tutkimusprojektia HELP – Helsingin pienvedet ennen ja nyt. Muissa projektin töissä on selvitetty Helsingin purouomien muutoksia lähihistoriassa (Karuaho 2011) sekä
Mätäpuron veden laatua vuoden tutkimusjaksolla (Räsänen 2011).

1.1 Aiempi tutkimus aiheesta
Ensimmäiset tiedossa olevat tutkimukset pääkaupunkiseudun pienvesistä on tehty Helsingin
puroista vuonna 1949 Cajanderin toimesta (Cajander 1950). Cajander jatkoi yksityiskohtaisia
purotutkimuksiaan ainakin vuoteen 1957 saakka. Pidemmän tauon jälkeen, viimeisen parinkymmenen vuoden aikana kiinnostus kaupunkialueiden pienvesiin on lisääntynyt. Puroja ja
niiden veden fysikaalis-kemiallista veden laatua sekä muita hydrologisia tekijöitä on tutkittu
Helsingissä runsaasti (mm. Ketola 1998; Ruth 1998, 2003, 2004: Tikkanen 1999; Tarvainen
ym. 2005; Tarvainen 2006; Ruth & Tikkanen 2007; Hjerppe 2010). Piileväyhteisöjen avulla
yksittäisten purojen veden laatua ovat kartoittaneet Risco ja Pellikka (2002). Pohjaeläinten
avulla pääkaupunkiseudun puroja ovat tutkineet muun muassa Niemelä ym. (2004) ja Tiensuu
(2008). Närhi (2011) tutki pohjaeläinten avulla Östersundomin poikki virtaavaa Krapuojaa ja
sen Vantaan puolella olevaa sivuojaa Kormuniitynojaa.
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Koho (2008) tutki ja rajasi Helsingin purojen valuma-alueet. Helsingin puroista on lisäksi tehty
kuntokartoitus (Pasenius 2001). Yleisemmin pienvesiä ja kaupungistumista ovat tutkineet Kuusisto (2002) ja Kuusisto ym. (2005) tutkimuskohteenaan kaupunkirakentamisen vaikutukset
pieniin valuma-alueisiin Suomessa. Kaupungistumisen hydrologisia vaikutuksia ovat tutkineet
Kotola & Nurminen (2003a, 2003b) ja Kotola & Nurminen (2005).
Urbaanien alueiden lampia on tutkittu selvästi kaupunkipuroja vähemmän. Seppä & Tikkanen
(1998) ja Seppä ym. (2000) ovat tutkineet Helsingin lampia historiallista rannansiirtymää koskien. Jortikka (1999) tutki pääkaupunkiseudun lampien pohjasedimenttejä ilmaperäisen laskeuman indikaattoreina. Ensimmäistä kertaa Helsingin lammet kartoitettiin vuonna 2006
(Marttila 2007).

Östersundomin alueelta ei tutkimustietoa ajalta ennen alueliitosta ole juuri tarjolla. Vedenlaatutuloksia löytyy jonkin verran Oiva –palvelusta (OIVA…2011) ja viemäröintitietoja Sipoon
kaupungilta (Vesi- ja viemärilaitoksen…2011). Alueliitoksen jälkeen Östersundomista on teetetty lukuisia aluerakennetta käsitteleviä selvityksiä, muun muassa metro- ja pikaraitiotieselvitys, sosiokulttuurinen selvitys, selvitys rakennetusta kulttuuriympäristöstä sekä maisemaselvitys (Julkaisut ja selvitykset 2011).

2. Pienvedet
2.1 Mitä pienvedet ovat?
Pienvedet (engl. esim. headwaters) eivät ole yleiskielessä kovin vakiintunut käsite. Sillä viitataan pienipinta-alaisiin vesiin; puroihin (streams), lampiin (ponds), pieniin järviin (small lakes), lähteisiin (spring) sekä fladoihin ja glo-järviin eli kluuveihin (Aapala 1990: 6; Pienvedet
2010). Suomen lain mukaan puro on sellainen virtaavan veden vesistö, jonka keskivirtaama on
pienempi kuin 2 m³/s eikä siinä voi kulkea soutamalla. Lisäksi purossa on jatkuvasti virrattava
vettä (Vesilaki 1961). Puron uomanleveys on myös toisinaan lisätty puron määreisiin: puroiksi
on laskettu korkeintaan viisi metriä leveät uomat (Aapala 1990: 6; Lammi 1993: 7). Puroa pienemmät virtavedet, esimerkiksi osan vuodesta kuivana olevat uomat ovat ojia, puroa suuremmat taas jokia.
Lampi käsitteenä ei ole aivan yksiselitteinen ja sen merkitys voi myös vaihdella eri maiden välillä (Marttila 2007: 6). Järnefeltin (1958: 260) mukaan ”suomalaisen maantieteellisen sanaston
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mukaan on lampi sellainen veden muoto, jonka läpimitta on 10–200 m”. Järviksi luetaan usein
yli yhden hehtaarin suuruiset vesialtaat (Särkkä 1996: 15). Toisaalla lammen ja järven rajana
on pidetty 10 hehtaaria (Aapala 1990: 6). Määritelmien vaihtelevuudesta voi huomata, että kokoraja lammen ja järven välillä ei ole selkeä. Tämä näkyy myös kirjavuutena vesien nimissä:
maissa, joissa järviä on hyvin vähän, saatetaan kaikkia luonnollisia vesialtaita kutsua järviksi
(lake) koosta riippumatta. Lammiksi (pond) taas nimitetään keinotekoisia altaita sekä esimerkiksi kalankasvatus- ja jätevedenpuhdistusaltaita (Marttila 2007: 6).

Östersundomin pienvesiin kuuluvat purot, lammet sekä lähteet. Pienvesiä löytyy yleisestikin
Suomesta runsaasti viileän ja kostean ilmaston sekä vaihtelevien maaston korkeussuhteiden
vuoksi. Pienvedet ovat tärkeitä luonnon monimuotoisuuden ja maiseman kannalta. Lähteet, purot, norot ja lammet muodostavat ympäristöstään poikkeavan pienilmaston ja niissä on usein
erikoinen kasvi- ja eläinlajisto (Suomen luonnonsuojeluliitto 2008; Pienvedet 2010).
Sisävedet on ollut tapana määritellä veden virtauksen mukaan joko seisoviin eli lenttisiin (lentic) vesiin ja virtaaviin eli loottisiin (lotic) vesiin (Särkkä 1996: 78; Wetzel 2001: 17). Pienvesistä lammet edustavat seisovia vesiä ja purot sekä ojat virtaavia vesiä. Pienestä pinta-alasta
johtuen pienvesien ja ympäröivän maaekosysteemin suhde on kiinteämpi kuin suuremmilla
vesistöillä (Särkkä 1996: 114). Purovesiekosysteemeissä riippuvuus ympäröivistä maaekosysteemeistä on suurinta pienillä latvapuroilla (Muotka ym. 2004: 44).

Ihmisen toiminta on muuttanut pienvesiä muun muassa ojitusten, perkausten, metsänhoitotoimenpiteiden ja asuinrakentamisen kautta. Täysin luonnontilaiset pienvedet ovat lähes hävinneet suuresta osasta Suomea (Pienvedet 2010). Kaupungistuneilla alueilla pienvesillä ja
niiden lähialueilla on tärkeä rooli toimia viheryhteyksinä sekä ekologisina käytävinä eri kaupunginosien välillä. Ekokäytävinä nämä alueet mahdollistavat myös eläinten liikkumisen
kaupungissa. Itse pienvedet toimivat myös monien lajien elinympäristönä (Helsingin pienvesiohjelma 2007: 7).

2.2 Östersundomin pienvesien kartoitus ja veden laatu
Tässä työssä keskitytään Östersundomin pienvesien yleistilan ja siihen vaikuttavien tekijöiden
selvittämiseen. Tuloksena on veden laadun kartoituksen lisäksi myös paikkatietoaineisto alueen pienvesistöistä. Tutkimuksessa ovat mukana Östersundomin purot ja lammet. Pienvesiin
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kuuluvat myös lähteet. Östersundomissa on 18 pientä lähdettä (Maanmittauslaitoksen maastotietokannan (1 : 10 000) (2010) vesikuopat). Lähteistä kuusi sijaitsee Karhusaarentien varrella
merenrannan ruovikossa, kahdeksan Östersundomin koilliskulmassa, kolme alueen luoteisosassa ja yksi Uuden Porvoontien ja Krapuojan läheisyydessä.

Östersundomin pienvesien kartoituksen pääasiallisena menetelmänä on käytetty veden laadun
arviointia. Veden laadulla tarkoitetaan yleisesti veden fysikaalisia, kemiallisia, biologisia
ja/tai hygieenisiä ominaisuuksia. Tässä työssä veden laadulla tarkoitetaan fysikaaliskemiallista sekä hygieenistä laatua, pääpainon ollessa fysikaalis-kemiallisessa tarkastelussa.
Pienvesien fysikaalis-kemiallista veden laatua on tässä työssä selvitetty mittaamalla veden
laadun fysikaaliset muuttujat lämpötila, sähköjohtavuus, pH ja liuenneen hapen pitoisuus sekä
määrittämällä liuenneen, kiintoaineen sekä orgaanisen aineen pitoisuudet, alkaliteetti ja veden
väri. Veden laadun kemiallisista muuttujista on määritetty liuenneiden ionimuotoisten aineiden sekä hivenaineiden pitoisuus. Veden hygieenistä laatua selvitettiin analysoimalla ulosteperäisen Escherichia coli –bakteerin määrä vedessä.
Kolmesta tutkimusalueen purosta mitattiin myös virtaama näytteenottojen yhteydessä. Purojen ja lampien välitöntä ympäristöä sekä niiden luonnontilaisuutta ja näiden muodostamaa
kokonaisuutta on myös arvioitu ja arvotettu. Lisäksi on selvitetty pienvesien nimistöä.

3. Tutkimusalue
3.1 Taustaa
Tutkimuksen kohteena on Helsingin itälaidassa sijaitseva Östersundom (kuva 1). Östersundomin alue liitettiin Helsinkiin vuoden 2009 alussa. Nykyinen Östersundom muodostuu entisestä
Sipoon kunnan lounaisosassa sijainneesta Östersundomista (24,6 km2) ja Vantaan kaupungin
kaakkoiskulmassa sijainneesta Västerkullan kiilasta (2 km2) (Tämä on Östersundom 2010).
Nykyään tämä 29,1 neliökilometrin kokoinen alue on Helsingin kahdeksas suurpiiri ja samalla
34. peruspiiri (Muutoksia…2008).
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Kuva 1. Östersundomin alue ja sen sijainti suhteessa lähikaupunkeihin ja kuntiin. Kartasta näkyy Östersundomin alueen tuoma suhteellisesti suuri lisäys Helsingin pinta-alaan. Kuntien hallinnolliset rajat
ovat Maanmittauslaitoksen (MML) hallintorajat –aineistosta (1 : 10 000) (2010). Pohjakarttana ovat
MML:n peruskarttalehdet (1 : 20 000) 4131, 4132, 4133, 4134, 4141, 4143, 4311, 4312 ja 4321 (2010).
Tämän työn pohjakartta-aineistot on ladattu PaITuli –paikkatietopalvelusta (PaITuli…2011).

Vaikka tutkimusalue on Östersundom, ulottuvat purojen valuma-alueet kuitenkin sitä laajemmalle. Tästä syystä maankäyttöä ja muita pienvesien laatuun vaikuttavia tekijöitä arvioidaan
koko valuma-alueiden laajuudelta.
Helsingin pinta-ala kasvoi Östersundomin alueliitoksen ansiosta noin 15 prosenttia (Alueliitoksella…2008). Östersundomista on kovaa maata 25,4 neliökilometriä, vetistä ruovikkoa 1,2 neliökilometriä ja vesialuetta 2,5 neliökilometriä. Rantaviivan pituus on noin 24,5 kilometriä, josta noin puolet sisältyy Natura 2000 -suojelualueisiin. Omakoti- ja vapaa-ajan asutuksen piirissä on noin 9,4 kilometriä rantaviivan pituudesta (Tämä on Östersundom 2010).

Östersundomin alue jakautuu piirteiltään melko selkeästi erilaisiin osiin. Kaakkoisosa on tasaista, ja aluetta jakavat maatilat, pellot sekä luonnonsuojelu- ja Natura-alueet. Östersundom
rajautuu etelässä mereen. Rannat ovat paikoin ruovikkoisia pitkältä matkalta ennen avointa vesialaa. Östersundomin alueella asuu noin 2000 asukasta. Asutus on keskittynyt pääasiassa Uuden Porvoontien varteen, Karhusaareen sekä Landbohon. Jo yksin Karhusaaressa ja Landbossa
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asuu yli puolet alueen väestöstä (Tämä on Östersundom 2010). Pienempiä asutuskeskittymiä
on Vantaan rajan tuntumassa Gumbölessä, Landbosta pohjoiseen Degermossassa sekä Puroniityntien varrella alueen koillislaidalla Sipoon rajan tuntumassa.

Östersundomiin kuuluu yksi suurempi saari, Karhusaari. Karhusaaren rannan tuntumassa sijaitsee kaksi pienempää saarta (Skadaholmen ja Skutholmen), jotka ovat aiemmin olleet erillisiä
saaria. Rannan ruovikoituessa ja kasvaessa umpeen nämä saaret vaikuttavat kasvaneen kiinni
Karhusaareen. Meren vaikutus Östersundomissa on rantojen ja saaren vuoksi selkeä. Meri ja
vesistöt ovatkin olleet Östersundomin historiassa keskeisiä liikkumisväyliä. Monet vesireitit
ovat kuitenkin kadonneet maankohoamisen seurauksena (Östersundomin yleiskaavaluonnos
2011).

Porvoon moottoritie (VT 7, E 18) kulkee alueen läpi itä-länsisuunnassa, samoin maantie Uusi
Porvoontie (Mt 170) (kuvassa 2a). Vanha Porvoontie kulkee Sipoon keskustaajaman Nikkilän
kautta Östersundomin alueen ja Sipoonkorven pohjoispuolelta. Helsingin keskustaan Rautatientorille Östersundomista on etäisyyttä noin 18 kilometriä, Itäkeskukseen noin 9 kilometriä ja
Porvooseen noin 30 kilometriä. Yleiskuva alueesta on maaseutumainen (kuva 2a). Tiiviimpää
asutusta edustavat Landbon ja Karhusaaren uudemmat asuinalueet. Suurin osa alueesta on
edelleen asemakaavoittamatonta (Tämä on Östersundom 2010).

Kuvat 2a ja 2b. Vasemmanpuoleisessa kuvassa Östersundomin maisemaa syksyllä 2010: edessä vasemmalla Uuden Porvoontie (Mt 170) vieressä kulkeva kevyen liikenteen väylä. Oikealla näkyy Uus i
Porvoontie. Oikeanpuoleisessa kuvassa Krapuojan alajuoksu juuri ennen kuin Krapuoja virtaa ruovikon
kautta mereen kesällä 2010. Kaikki kuvat ovat tekijän ottamia, jollei toisin mainita.
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Östersundomin pohjoisosasta alkaa Sipoonkorven arvokas metsäalue, jonne perustetaan kansallispuisto (He 324/2010). Östersundomin itälaidalla kalliot ja vaihtelevat pinnanmuodot vallitsevat jo Karhusaaresta alkaen ja jatkuvat Korsnäsistä suoraan pohjoiseen kohti Sipoonkorpea. Alueen pohjoisosan metsäistä, kallioista ja soista yleiskuvaa rikkovat ainoastaan Degermossan ja Puroniityntien pään peltomaisemat. Muuhun Helsinkiin verrattuna Östersundomin
maasto on vaihtelevaa ja korkeuseroja on paljon (Tämä on Östersundom 2010).
Pienvesiä Östersundomin alueella on paljon. Aluetta halkoo kolme koillis-kaakko-suuntaista
purouomaa ja laaksoa, sekä useita pienempiä ja lyhyempiä puroja. Osa niistä on ihmisen ojittamalla luomia, esimerkiksi Stormossenin suoalueen ojat Östersundomin koillisosassa. Kaikki
Östersundomin purot laskevat lopulta mereen. Suurimmat purot ovat Vantaalta alkunsa saava
Krapuoja alueen länsiosassa (kuva 2b), myös Vantaalta tuleva ja Östersundomia halkova Östersundominpuro sekä Östersundomin itälaidassa Sipoon puolelta alkunsa saava Fallbäcken.
Lampia Östersundomissa on seitsemän, joista merkittävimmät ovat Storträsk, Hältingträsk ja
Gumböle träsk. Kaksi lammista sijaitsee alueen rajalla, toinen puoliksi Vantaan (Gumböle
träsk), toinen puoliksi Sipoon puolella (Genaträsk). Lisäksi Östersundominpurossa on kolme
puroon padottamalla tehtyä leveämpää veden suvantopaikkaa, joita ei kuitenkaan läpivirtauksen selvän vaikutuksen vuoksi lasketa lammiksi.

3.2 Luonnoltaan arvokkaat alueet
Östersundomin luonnoltaan arvokkaimmat alueet ovat merenrannat, purolaaksot, lammet sekä
Sipoonkorpi. Ekologisesti ja kulttuurillisesti arvokkaita ovat vanhat maalaismaisemat sekä
kulttuuriympäristöt. Östersundomin eteläosa onkin kasvillisuudeltaan asutuksen, viljelyn ja
laidunnuksen vuoksi kulttuurivaikutteista. Alueella esiintyy karuja kalliomänniköitä, kuusivaltaista tuoretta tai lehtomaista sekametsää rinteillä sekä tervalepikkoa, kosteikkoa, ruovikoita ja
merenrantaniittyjä merenrannoilla. Östersundomin eteläosan arvokkaimmat luontoalueet ovat
merenlahdet sekä rannikon kallioalueet, joista osa kuuluu Natura-alueisiin (Mustavuoren…2009).
3.2.1 Natura-alueet
Östersundomin ja Vantaan alueella sijaitsevaan Mustavuoren lehto ja Östersundomin lintuvedet – nimiseen Natura 2000 – suojelualueeseen kuuluvat Mustavuoren, Porvarinlahden,
Labbackan ja Kasabergetin muodostama kokonaisuus sekä Bruksvikenin, Torpvikenin ja Kapellvikenin alueet (Mustavuoren…2009) (kuva 3). Alueen suojeluperusteena ovat EU:n luon8

to- ja lintudirektiivit (Natura… 2008). Suurin osa Östersundomin Natura-alueesta kuuluu valtakunnallisiin luonnonsuojeluohjelmiin lehtojensuojeluohjelmaan ja lintuvesiensuojeluohjelmaan. Lisäksi suuri osa alueesta on luonnonsuojelualuetta, ja siten rauhoitettua. Loppuosan
suojelua ohjaavat kaavamääräykset. Natura-alueen kokonaisala on 355 hehtaaria (Mustavuoren…2009).
Mustavuoren lehto ja Östersundomin lintuvedet – Natura-alueella oleellisia piirteitä ovat matalat merenlahdet, rantaluhdat ja -niityt sekä kalliomäet, joiden rinteillä kasvaa lehtokasvillisuutta. Mustavuori on pääkaupunkiseudun arvokkain lehtoalue, sekä kallioperänsä vuoksi arvokas myös kalliokasvillisuudeltaan. Myös Labbackalta löytyy edustavaa lehto- ja kalliokasvillisuutta. Lintuvedet Porvarinlahti, Bruksviken, Torpviken ja Kapellviken kuuluvat yhtenä,
kansainvälisesti arvokkaaksi määriteltynä kohteena, valtakunnalliseen lintuvesiensuojeluohjelmaan. Alueet ovat myös erikseen tarkasteltuina arvokkaita lintuvesiä, joiden lajisto poikkeaa toisistaan hieman. Östersundomin Natura-alueella on myös historiallista, harrastus-, virkistys- ja tutkimusarvoa. Lisäksi sijainti pääkaupunkiseudulla, jossa tällaisia alueita on säilynyt
vain vähän, tekee alueesta arvokkaan (Mustavuoren…2009).
3.2.2 Sipoonkorpi
Sipoonkorpi alkaa Östersundomista jatkuen Vantaan ja Sipoon puolelle pohjoiseen ja siellä
myöhemmin koilliseen kääntyen. Sipoonkorvessa on Östersundominkin puolelle ulottuva
luonnonsuojelualueverkosto. Sipoonkorven Sipoon ja Vantaan puoleisilla alueilla on myös
kaksi Natura-aluetta sekä kaksi valtakunnalliseen lehtojensuojeluohjelmaan kuuluvaa aluetta.
Suomen hallitus esitti vuoden 2010 lopulla kansallispuiston perustamista Sipoonkorpeen (He
324/2010).

Tuleva kansallispuisto kattaa Sipoonkorven tämänhetkiset luonnonsuojelualueet (kuva 3). Perustettavan kansallispuiston pinta-ala olisi 1 857 hehtaaria. Kansallispuistoa on kuitenkin tarkoitus laajentaa myöhemmin. Alueen purot on mainittu yhtenä syynä kansallispuiston perustamiselle: ”Sipoonkorven kansallispuisto olisi tärkeä lisä kallioalueista, metsistä, pikkusoista
ja kulttuuriympäristöistä sekä pienistä virtavesistä riippuvaisten luontotyyppien sekä lajien
suojelussa” (He 324/2010). Lisäksi hallituksen esityksessä pidetään tärkeänä suojella melko
eheänä säilynyt suuri metsä- ja kallioalue maankäytön ja rakentamisen puserruksissa pääkaupunkiseudulla. Tavoitteena on myös luonnonarvojen sekä yhtenäisten maisemien säilyminen
sekä toimivien ekologisten yhteyksien turvaaminen meren rannikolta pohjoiseen. Östersun9

domin lammista Storträsk ja Gumböle träsk kuuluvat suunnitellun kansallispuiston alueeseen.
Lisäksi kansallispuiston rajaus kulkee hyvin läheltä Genaträskiä sen pohjoispuolella (Sipoonkorven…2010). Etelässä Sipoonkorpi liittyy metsäisten viheryhteyksien kautta Porvoon
moottoritien eteläpuoliseen Mustavuori – Östersundomin Natura-alueeseen (Sito Oy ym.
2010: 8).
Sipoonkorven luonto on monimuotoista ja maasto kallioista. Alueen kallioperä on rikkonaista,
mikä saa aikaan jyrkät pinnanmuodot, ja alueen erilaiset elinympäristöt. Sipoonkorvesta löytyy reheviä puronvarsilehtoja, rinnemetsiä sekä korpia. Kalliot ovat pääasiassa mäntymetsän
peittämiä. Lisäksi tärkeitä monimuotoisuudessa ovat suot ja kulttuurimaisemat. Alue on myös
lajistollisesti arvokasta: Sipoonkorvessa kasvaa useita Etelä-Suomessa uhanalaisia ja harvinaisia lajeja.
3.2.3 Luonnonsuojelualueet
Östersundomin alueella on useita luonnonsuojelualueita (kuva 3). Osa niistä kuuluu Naturaalueisiin, sillä Natura-alueiden suojelu toteutetaan usein perustamalla alueelle luonnonsuojelu- tai muulla tavalla suojeltu alue. Luonnonsuojelulailla on toteutettu niiden Natura-alueiden
suojelu, joilla on ollut tarve rajoittaa eniten maankäyttöä (Naturan toteuttaminen…2008).
Östersundomin alueelta löytyy Helsingin kaupungin Luontotietojärjestelmän (Luontotietojärjestelmä 2011) mukaan seitsemän luonnonsuojelualuetta: Mustavuori – Porvarinlahti, Vikkulla – Kasaberget, Kasaberget – Kasakallio, Porvarinlahti, Östersundomin lintuvedet, Björkudden ja Arboretum Saario. Näistä kaikki, Arboretum Saariota lukuun ottamatta, kuuluvat ainakin osittain Natura-alueeseen. Lisäksi Östersundomista löytyy kaksi suojellun luontotyypin
aluetta: Östersundomin jalopuumetsä sekä Hältingbergetin jalopuumetsikkö. Östersundomin
alueella sijaitsee myös yksi luonnonmuistomerkki: Karhusaaren hiidenkirnualue. Tämä hiidenkirnualue on myös nimetty arvokkaaksi geologiseksi kohteeksi (kuva 3).
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Kuva 3. Östersundomin luonnonsuojelualueet ja Natura 2000 –verkoston suojelualueet. Kartassa on
esitetty lisäksi Östersundomin pienvedet, eli purot ja lammet, alueen arvokas geologinen kohde, Karhusaaren hiidenkirnualue sekä erityismuodostumana mainittu rapakivigraniittilohkare, Topeliuksen
kivi. Pohjakarttana ovat Maanmittauslaitoksen (MML) peruskarttalehdet (1: 20 000) 4311, 4312, 4133
ja 4134 (2010). P ienvesiaineisto on maastotietokannasta (1 : 10 000) (MML 2009 ja 2010). Natura- ja
luonnonsuojelualueaineisto (1 : 20 000) ovat Suomen ympäristökeskuksen (2010) tuottamia aineistoja.

3.3 Östersundom tulevaisuudessa
Östersundom liitettiin valtioneuvoston päätöksellä Helsinkiin 1.1.2009. Perusteluna alueliitokselle oli Helsingin ja siihen rajoittuvien alueiden epätasainen, lähinnä länteen ja pohjoiseen
painottunut yhdyskuntarakenne. Lisäksi uusia asuinalueita tarvittiin erityisesti itäiseen Helsinkiin. Myös Vuosaaren sataman rakentaminen edellytti suunnittelua Helsingin aiempia rajoja laajemmalla alueella (Valtioneuvosto…2007).
Östersundomin alueen yleiskaavatasoinen suunnittelu käynnistyi vuoden 2009 alussa. Helsingin kaupungin kaupunkisuunnitteluviraston suunnittelua ohjaava ajatus on tehdä nykyisestä
11

maaseudusta kaupunkia (Kaavoitus 2009). Östersundomille laaditaan Helsingin, Vantaan ja
Sipoon yhteinen yleiskaava, joka viime kädessä määrittää Östersundomin alueen maankäytön
ja liikennejärjestelmän (Östersundomin yhteinen…2011). Tähän yleiskaavan suunnittelualueeseen kuuluu Östersundomin lisäksi myös osia Vantaasta ja Sipoosta. Östersundomin yleiskaavaluonnos valmistui helmikuussa 2011 (Östesundomin yleiskaavaluonnos 2011). Luonnoksessa esitetään ehdotukset muun muassa rakennettavien alueiden rajoille, Sipoonkorven
metsäalueen rajaukselle kansallispuiston ulkopuolisen alueen osalta sekä liikenneratkaisuille.
Luonnoksessa hahmotellaan koko suunnittelualueen tulevaksi asukasmääräksi noin 65 000 –
70 000 asukasta. Tästä luvusta noin 45 000 asukasta tulisi asumaan Östersundomin alueella
(Östersundomiin suunnitteilla…2011; Östesundomin yleiskaavaluonnos 2011).
Östersundomista on tarkoitus luoda tiivis ja kaupunkimainen pientaloalue, jossa on tehokas
joukkoliikennejärjestelmä. Tällä hetkellä todennäköisimmältä näyttää metron ympärille rakentuva joukkoliikennemalli, jonka sijainti painottuu Östersundomin eteläosaan. Alueen pääkaduksi on suunniteltu Uutta Porvoontietä, jonka varrelle myös suurin osa tiiviimmästä rakentamisesta keskittyisi. Porvoonväylän pohjoispuolelle sekä meren rantaan on suunniteltu väljempiä asuinalueita (Östersundomiin suunnitteilla…2011; Östesundomin yleiskaavaluonnos
2011).
Östersundom on myös osa metropolialueeseen sisältyvää Helsingin–Porvoon kehittämisvyöhykettä (Kaavoitus 2009). Tälle vyöhykkeelle on laadittu kehyssuunnitelma yhdessä Helsingin, Vantaan, Sipoon, Porvoon ja maakuntaliittojen kanssa (Helsinki – Porvoo kehyssuunnitelma 2009). Kehyssuunnitelmassa on hahmoteltu alue- ja yhdyskuntarakenteen
kehitystä noin vuoteen 2050 saakka. Keskeisiä kysymyksiä kehyssuunnitelmassa ovat tuleva
yhdyskuntarakenne sekä raideratkaisut (Kaavoituskatsaus 2010: 9).

4. Veden laatu
4.1 Veden fysikaalis-kemiallinen laatu
Tässä tutkimuksessa tarkastellaan veden laatua pääasiassa fysikaalis-kemiallisten muuttujien
kannalta. Vesi eli vetyoksidi on maapallon yleisin kemikaali. Se on lisäksi ainoa kemiallinen
yhdiste, joka esiintyy luonnossa kaikissa fysikaalisissa olomuodoissa: kiinteänä, nesteenä sekä höyrynä (Williams 2001: 289, 299; Arnell 2002: 5). Vedellä on myös muita poikkeuksellisia ominaisuuksia, kuten hyvin korkea lämpökapasiteetti, mikä tarkoittaa, että veden lämmit12

tämiseen tarvitaan paljon energiaa. Veden laadun suhteen merkittävin ominaisuus on kuitenkin veden kyky liuottaa itseensä lähes kaikkia aineita (Arnell 2002: 5).
Veden laadun fysikaalis-kemiallisella tarkastelulla tutkitaan veden likaantumista. Puhtaimmatkin luonnossa esiintyvät vedet ovat kemiallisesti epäpuhtaita, johtuen vedessä olevista
liuenneista ja kiinteistä aineista. Nämä aineet tulevat veteen lukuisista luonnollisista ja ihmisperäisistä lähteistä, muun muassa ilmakehästä, kemiallisesta rapautumisesta, kasvien kasvusta
ja hajoamisesta sekä maaperän huuhtoutumisesta (Williams 2001: 289). Näin ollen veden laatu muuttuu hiukan joka hetki sen kulkiessa valuma-alueen lävitse (Lee 1980: 217).
Veden ollessa luonnostaankin kemiallisesti epäpuhdasta, on oleellista erottaa veden luonnollinen ”likaantuminen” sekä veden saastuminen (pollution), joka johtuu suoraan tai epäsuorasti
ihmisen toimista (Coker 1954: 46; Lee 1980: 218; Arnell 2002: 143). Veden saastuminen tarkoittaa veden laadun huononemista vesistöihin tulevien aineiden ja niiden aiheuttamien kemiallisten, fysikaalisten ja biologisten prosessien seurauksena siten, että se vaikuttaa haitallisesti
veden ulkonäköön, käyttömahdollisuuksiin tai vedessä olevaan elämään. Vettä likaavat muun
muassa jätteet (esim. kotitalous- ja teollisuusjäte, ylimääräinen lämpökuormitus, radioaktiiviset päästöt), kaupunkien valunta, maatalouden valunta (esim. kasviravinteet, lannoitteet ja
hyönteismyrkyt), hapan laskeuma sekä kiinteät aineet (esim. roskat) (Särkkä 1996: 125; Williams 2001: 323; Arnell 2002: 143).

Vesistöjen likaamisen seurauksena orgaanisten aineiden sekä myös myrkyllisinä pidettyjen
aineiden määrä vesistössä kasvaa (Särkkä 1996: 125; Arnell 2002: 143). Kasviravinteiden ja
orgaanisten aineiden päästöjen aiheuttamia muutoksia vesistöt kykenevät kuitenkin jossain
määrin torjumaan: tästä syystä näiden aineiden päästöjen sanotaankin ”ainoastaan” kuormittavan vesistöjä. Varsinkin ravinteiden kohdalla voidaan puhua piste- ja hajakuormituksesta
(Särkkä 1996: 125).

Veden laadun fysikaalis-kemiallinen tarkastelu on myös yksi veden laadun mittareista Euroopan unionin vesipuitedirektiivissä (VPD) (Euroopan parlamentin…2000), joka velvoittaa jäsenmaita seuraamaan vesien fysikaalis-kemiallista tilaa. Tästä on säädetty Suomessa valtioneuvoston asetuksessa vesienhoidon järjestämisestä (1040/2006) (Valtioneuvoston…2006).
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VPD:ssä veden laadun fysikaalis-kemiallista tarkastelua käytetään jokien ja järvien ekologisen tilan määrittelyssä sekä seurannassa. VPD:ssä käytetyt fysikaalis-kemialliset muuttujat
ovat lämpöolot, liuenneen hapen pitoisuus, suolaisuus, happamoitustilanne (käytännössä pH
ja alkaliteetti), ravinnepitoisuus ja lisäksi määritellyt erityiset pilaavat aineet (Euroopan parlamentin…2000). Koska suolaisuus ei ole Suomen vesissä merkittävä ongelma, ei sitä yleensä
Suomessa mitata.
Vesipuitedirektiivissä mainittujen muuttujien lisäksi veden laadun fysikaalis-kemiallisessa
tarkastelussa voidaan tarkastella esimerkiksi veden näkösyvyyttä, sameutta, värilukua, hajua,
sähkönjohtavuutta, kovuutta, kemiallista hapen kulutusta, kiintoaineen ja liuenneen aineen
pitoisuutta, liuenneiden epäorgaanisten ionien sekä orgaanisten aineiden pitoisuuksia sekä hivenaineiden pitoisuuksia (Water…1978: 145–155; Williams 2001: 331).

Tässä työssä tarkastellut fysikaalis-kemialliset muuttujat ovat veden lämpötila, sähkönjohtavuus, pH-luku, alkaliteetti, väriluku, liuenneen hapen pitoisuus, liuenneiden epäorgaanisten
ionimuotoisten aineiden pitoisuudet sekä hivenaineiden pitoisuudet.

4.2 Veden fysikaalis-kemialliseen laatuun vaikuttavat tekijät
Pienvesien fysikaalis-kemialliseen laatuun ja veden sisältämien kemiallisten ainesosien suhteisiin vaikuttavat monet valuma-alueeseen liittyvät tekijät. Tällaisia tekijöitä ovat esimerkiksi
valuma-alueen sijainti, maa- ja kallioperä, vallitseva kasvillisuus sekä alueen ihmistoiminta
sekä maankäyttö. Maa- ja kallioperän kivilaji- ja raekoostumuksella ja vedenjohtavuudella,
alueen pinnanmuodoilla eli topografialla sekä puuston ja kasvipeitteen lajikoostumuksella ja
tiheydellä on kaikilla vaikutuksensa veden laatuun (Lepistö & Seuna 1990: 825). Nämä mainitut tekijät ovat lisäksi riippuvaisia sijainnista sekä ihmistoiminnasta ja vallitsevasta maankäytöstä. Valuma-alueen sijainti vaikuttaa vallitsevaan ilmastoon, sekä etäisyys mereen sieltä
ilman kautta tulevaan suolalaskeumaan (Williams 2001: 298). Veden laatuun vaikuttaa myös
senhetkinen vuoden- ja vuorokaudenaika. Lisäksi hydrometeorologiset olosuhteet, kuten sadannan ja haihdunnan keskinäiset suhteet, luonnollinen ja antropogeeninen eli ihmisperäinen
laskeuma sekä valuma-alueen mahdollinen likaantuminen vaikuttavat vesien laatuun (Lahermo ym. 1996: 21).
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Kuvassa 4 on esitetty yhteenveto boreaalisten pienvesien fysikaalis-kemialliseen veden laatuun merkittävimmin vaikuttavista tekijöistä. Suomen boreaalisessa ympäristössä pienvesien
laatuun vaikuttavia tekijöitä on useita, riippuen valuma-alueesta ja sen sijainnista sekä paikallisista olosuhteista.

Kuva 4. Yhteenveto boreaalisten pienvesien fysikaalis-kemialliseen veden laatuun merkittävimmin
vaikuttavista tekijöistä. Kuva tekijän laatima.

4.2.1 Valuma-alue ja valunta
Valuma-alue (catchment area [Br. engl.], watershed [Am. engl.], drainage area) on alue, josta sade- ja sulamisvedet valuvat tiettyyn vesistöön. Vedenjakaja (watershed, divide [Am.
engl.]) on raja eri valuma-alueiden välillä. Toisin sanoen valuma-alue tuottaa kaiken tai osan
vesistöön tulevasta vedestä. Vesi valuu ensin puron sivu-uomiin, siitä pääuomaan laskien lopulta järveen tai mereen (Gregory & Walling 1973: 37; Wetzel 2001: 18). Valuma-alueen koko, sijainti sekä muut ominaisuudet vaikuttavat siltä vesistöön valuvan veden määrään (Gregory & Walling 1973: 38), laatuun sekä uomaston kehitykseen.

Valunta, joka on sadannan ja haihdunnan välinen erotus, jakautuu epätasaisesti valumaalueiden korkeuserojen, kasvipeitteen ja puuston sekä soistuneisuuden ja järvisyyden vaikutuksesta (Lahermo ym. 1996: 19–20). Valunnan suuruus vaikuttaa veden mukana kulkevan
aineskuorman määrään. Esimerkiksi ylivirtaamien eli tulvajaksojen aikana suurimmat kiinto15

ainespitoisuudet on havaittu ennen tulvahuippua (Tikkanen 1990: 10–13). Tätä kutsutaan positiiviseksi hystereesiksi. Myös liuenneen aineen pitoisuudet yleensä pienenevät valunnan lisääntyessä (Arnell 2002: 159). Negatiivinen hystereesi tarkoittaa päinvastaista tilannetta, jolloin pitoisuudet ovat korkeimmillaan vasta tulvahuipun jälkeen. Valunta on Suomessa pienintä rannikolla ja sisämaan järvialueilla, ja suurinta Pohjois- ja Itä-Suomessa. Näin ollen suuret
valunta-arvot laimentavat purovesiä Suomessa alueilla, jotka luonnostaankin sisältävät vähän
liuenneita aineita. Rannikkoalueilla pienet valunta-arvot taas vahvistavat sitä, että purovesissä
on keskimääräistä enemmän liuenneita aineita (Lahermo ym. 1996: 20). Paikallisesti veden
virtaus vaikuttaa ravinteiden kulkeutumiseen sekä veden happipitoisuuteen. Veden virtaus on
myös tärkein eliölajistoon vaikuttava tekijä puroekosysteemissä (Lammi 1993: 12, 14).
Vesistöjen valunnassa voidaan erottaa välitön tai suora valunta (esim. surface runoff, overland flow) ja pohjavalunta eli pohjavesivalunta (base flow, pre-event flow). Englanninkielinen
termi runoff tarkoittaa sekä valuntaa että valumaa. Suoravalunta koostuu pintavalunnasta (surface runoff, overland flow) ja pintakerros- eli välikerrosvalunnasta (interflow), kun taas pohjavalunta on uomassa virtaavaa pohjavettä (Lahermo ym. 1996: 20).

Pintakerrosvalunta tarkoittaa vain lyhyen aikaa maan sisällä viipyvää maavettä (Lahermo ym.
1996: 20). Maavesi on maanpinnan ja pohjavedenpinnan välisessä vyöhykkeessä sitoutuneena
ja vapaana olevaa vettä (Maaperägeologista…2005). Maavesi voi olosuhteiden muuttuessa
sekoittua myös pohjavaluntaan. Osa maanpintavalunnasta säilyy jonkin aikaa maan painanteissa, osa pidättyy maahan maavedeksi. Se osa vedestä, joka ei jää maan pinnalle eikä sitoudu maavedeksi, jatkaa vajoamista pohjavesivyöhykkeeseen saakka. Yleisesti sitä valuntaa,
joka imeytyy maaperään, kutsutaan imeynnäksi (vrt. sadanta, haihdunta ja valunta) (Lahermo
ym. 1996: 20).
Eri valunnan muotojen paikallinen ja ajallinen jakautuminen riippuu ilmastollisista tekijöistä
ja valuma-alueen ominaisuuksista. Valuma-alueen maa- ja kallioperän rakenne ja vedenjohtavuus määräävät imeynnän ja vesistön pohjavalunnan osuuden kokonaisvalunnasta. Hyvin vettä johtavasta hiekasta ja sorasta koostuvissa muodostumissa, kuten harjuissa ja reunamuodostumissa kaikki vesi, joka ei haihdu, joutuu pohjavedeksi ja purkautuu vesistöihin pohjavirtaamana. Harjujen ja reunamuodostumien laidoilta löytyykin lähteitä ja lähteikköisiä järviä
sekä soita. Pohjavettä harjualueilla muodostuu eniten lumien sulaessa ja syksyllä, jolloin sa16

danta ylittää haihdunnan. Pohjavalunta tasoittaa latvapurojen veden määrän ja laadun vaihteluja. Hienorakeisilla veden kyllästämillä mailla sade- ja sulamisvedet pääsevät nopeasti vesiuomiin, jolloin pohjavalunnan osuus on pieni. Roudan muodostuminen ja sulaminen vaikuttavat maalajien ja maan peitteisyyden mukaan eri tavoin maan vedenjohtavuuteen, imeyntään ja
valuntaan (Lahermo ym. 1996: 20).
Latvapurojen virtaamien vuodenaikaiset ja vuosien väliset vaihtelut ovat suuria. Varastoaltaina toimivat luonnontilaiset suot, lammet ja järvet. Ne sekä pohjavesiesiintymät, esimerkiksi
harjut ja hiekkakankaat, toimivat puskureina pienentäen virtaamavaihteluita. Virtaamavaihteluilla on tietty vuosirytmi, joille on luonteenomaista lumien sulamisen aiheuttama keväthuippu, sääoloista riippuvat vaihtelevat kesä- ja syysvirtaamat sekä aleneva talvivirtaama (Lahermo ym. 1996: 20) . Elo- ja syyskuu ovat tilastollisesti melko vakaan ja pienen virtaaman aikaa, jolloin alivirtaamien veden laatu edustaa parhaiten valuma-alueen geokemiallisia ominaisuuksia, koska tällöin suuri osa valunnasta on pohjavettä. Haihdunta rikastaa maahan sateena
tulevien ja kapillaarisesti maanpintaan veden mukana nousevien aineiden pitoisuuksia. Kuivana aikana maan pintaosaan kertyneet suolat huuhtoutuvat maa- ja pohjaveteen sekä vesistöihin usein vasta syyssateiden aikana (Lahermo ym. 1996: 21, 25; Arnell 2002: 159).
Bishopin mukaan pintavaluntana virtaavan veden kemiallinen koostumus kuvastaa kuitenkin
hyvin paikallisen maa- ja kallioperän geokemiallista luonnetta: isotooppitutkimukset ovat
osoittaneet, että noin 70 – 90 prosenttia pintavalunnasta tulee puroon 10 – 20 metrin etäisyydeltä uomasta (Bishop ym. 1990 sit. Kullberg ym. 1993: 332).
4.2.2 Maaperä
Maaperä koostuu kivennäismaalajeista, jotka ovat lähtöisin kallioperän kiviaineksesta, sekä
eloperäisistä, pääosin kasvinjäänteistä syntyneistä maalajeista (Koljonen 1992: 40). Syntymateriaalin lisäksi maaperän koostumukseen vaikuttavat alueen ilmasto ja reliefi sekä fyysiset,
kemialliset ja biologiset tekijät. Koska nämä tekijät ovat dynaamisia eli jatkuvasti muuttuvia,
tuottavat ne keskenään erilaisia maaperiä, jotka eroavat materiaaleista, joista ne alun perin
syntyivät (Whittow 2000: 489). Suomessa, kuten muuallakin boreaalisessa vyöhykkeessä aiemmin jäätyköityneellä alueella, kallioperä ja sitä peittävät irtaimet maalajit eli maaperä rajoittuvat toisiinsa yleensä jyrkästi (Koljonen 1992: 40).

17

Irtaimet maalajit, jotka muodostavat maaperän, peittävät Suomessa kallioperää melko tasaisesti. Tämän kerroksen keskimääräinen paksuus on täällä noin seitsemän metriä. Suomen pinta-alasta vain kolme prosenttia on avokalliota ja noin 12 prosenttia sellaisia alueita, joissa pintamaan paksuus on alle metri (Koljonen 1992: 40). Valuma-alueilla, joilla on paljon avokalliota tai muuten ohut maaperä, on kemiallinen rapautuminen eli mineraalien liukeneminen
vähäisempää, sillä normaali maaperäkerros tuottaa sekä laajan pinnan mineraaleille että pitkän
pidättymisajan vedelle, mitkä edesauttavat mineraalien liukenemista. Myös alhaiset lämpötilat
vähentävät kemiallista rapautumista (Müller ym. 1998).

Maaperästä voidaan erottaa erilaisia piirteitä, kuten esimerkiksi koostumus, orgaanisen aineksen määrä, raekoko ja -tiheys, hiukkasten muoto, huokoisuus, kuivumisnopeus, murtumisherkkyys sekä hiukkasten koheesio pintavoimien vaikutuksen alaisena (Gregory & Walling
1973: 63). Nämä kaikki tekijät vaikuttavat siihen, millaista maaperän yli tai läpi virtaava vesi
on laadultaan. Maaperän laatu vaikuttaakin maaveden ja valuntavesien kemialliseen laatuun
joko suoraan tai kasvillisuuden, mikrobien ja maaperäeläinten kautta. Hiukkasmainen orgaaninen aines voi muuttua vesiliukoiseen muotoon esimerkiksi maaperäeläinten vaikutuksesta,
ja näin kulkeutua helpommin vesistöihin tai pohjavesiin. Maaperän mikrobit ja eläimet vaikuttavat myös valuntaan muokkaamalla maaperän huokos- ja mururakennetta kasvien juurille
sopivammaksi kasvuympäristöksi, mikä edistää kasvien juurten kasvua ja parantaa sitä kautta
kasvien ravinteidenottokykyä, mikä taas vähentää ravinteiden kulkeutumista alapuoliseen vesistöihin tai pohjavesiin (Kairesalo & Hartikainen 2004: 61).
Suomessa ja muualla boreaalisessa vyöhykkeessä vallitsevia maalajeja ovat kivennäismaalajit,
joista yleisin on moreeni. Viimeisimmän jääkauden aikana kaikkein hienoin aines kerrostui
jäätikköjokien virtauksen heiketessä hiesuna ja savena vesialtaiden pohjalle muodostaen nykyisin usein merkittäviä maanviljelysalueita, kuten Suomessa länsi-, lounais- ja eteläosien savikkomaat (Koljonen 1992: 46).

Liuenneiden aineiden määrät savikkoalueiden puroissa ovat kahdesta neljään kertaa suurempia verrattuna ainesmääriin vesissä, jotka virtaavat hiekka-, moreeni- ja turvevaltaisilta valuma-alueilta (Lahermo ym. 1996: 119). Savikkoalueet näkyvät maisemassa usein peltoina. Savikkovaltaisilta valuma-alueilta valuva vesi on sameaa, ja sen sähkönjohtokyky sekä ravinnepitoisuus ovat korkeita. Tällaisten vesien pH on yleensä neutraalin ja emäksisen välillä. Savi18

alueilla onkin voimakas vaikutus veden laatuun. Hiekkamailta valuva vesi taas on vähäravinteista. Myös humuspitoisuus hiekkamaiden vesissä on matala. Turvevaltaisilta suoalueilta valuva vesi taas on humuksen runsaasta määrästä johtuen punertavan ruskeaa. Myös sähkönjohtavuus ja pH ovat alhaisia soilta valuvissa vesissä (Ruth & Vaalgamaa 2003: 17).

Soiden ja turvekerrostumien yleisyys vaikuttaa soilta valuvan veden humuspitoisuuteen ja
happamuuteen. Turvemaat eivät kuitenkaan vaikuta purovesien laatuun yhtä paljon kuin savikkoalueet. Liejupohjaisissa puroissa liuenneiden aineiden määrät ovat keskimäärin kaksinkertaisia mutapohjaisiin puroihin verrattuna (Lahermo ym. 1996: 119). Yläviltä kallioisilta
valuma-alueilta valuva vesi on yleensä kirkasta, ja sen pH on alhainen. Jos kallioalueilla on
emäksisiä kivilajeja, saattaa alueelta valuvan veden pH olla korkeampi. Tällaisilla alueilla purojen kuljettamat ainesmäärät ovat pieniä (Lahermo ym. 1996: 119; Ruth & Vaalgamaa 2003:
17).
Purosedimenttien humukseen liittyvien pääalkuaineiden hiilen, vedyn ja typen määrät ovat
suurempia soisilla ja metsäisillä kuin runsassavisilla valuma-alueilla. Sen sijaan miltei kaikkia
savimineraalien tyypillisiä alkuaineita (Al, K, Mg ja Na) ja hivenaineita (Zn, Cu, Cr ,Co, Ni,
Mo, As, B, U) on eniten savivaltaisten alueiden purosedimenteissä. Rikki, kalsium ja molybdeeni eivät kuitenkaan noudata tätä jakaumaa, vaan ne ovat riippumattomia valuma-alueen
maalajista (Lahermo ym. 1996: 120).

Eloperäisiä eli orgaanisia maalajeja (kuten turve, multa ja lieju) syntyy kasvi- ja eläinkunnasta
peräisin olevan aineksen maatuessa. Ilmaston viileyden johdosta niitä syntyy Suomessa ja
muualla boreaalisella vyöhykkeellä enemmän kuin hajoaa, joten niiden määrä maaperässä
kasvaa. Eloperäistä ainesta kertyy lähinnä turpeena soille sammalten ja sarojen jäänteiden
maatuessa, sekä maaperään ja vesialtaiden pohjasedimentteihin. Soistumista edesauttavat
myös Suomen kallioperän ominaiset runsaspiihappoiset, granitoidiset kivet sekä ympäristön
yleinen happamoituminen (Koljonen 1992: 46).
4.2.3 Kallioperä
Kallioperä tarkoittaa kiinteää, rapautumatonta kalliota, joka tulee paikoin näkyviin maanpinnassa, ja muulloin jää näkymättömiin maaperäkerroksen ja irtonaisten pintakerrostumien alle
(Thomas & Goudie 2000: 45; Whittow 2000: 50). Kuten mainittua, Suomessa ja muualla bo19

reaalisessa vyöhykkeessä kallioperän ja maaperän raja on yleensä jyrkkä, sillä viimeisin jäätiköityminen on tapahtunut vielä melko hiljattain (Koljonen 1992: 40).
Kallioperän mineraalikoostumus vaikuttaa alkuaineiden luonnollisiin pitoisuuksiin purovesissä ja -sedimenteissä sekä suoraan että välillisesti kalliota peittävän moreenikerroksen kautta.
Vaikutus on sitä voimakkaampi, mitä paikallisemmasta ja hienorakeisemmasta moreenista on
kysymys, ja mitä pidempiaikaisempi vuorovaikutus veden ja mineraalien välillä on. Moreenissa olevan hienoaineksen (alle 0,06 mm) ja saveksen (alle 0,002 mm) määrä vaikuttaa
mineraalien reaktiiviseen ominaispinta-alaan. Hienoaineksen ja saveksen määrä moreenissa
vaikuttavatkin veden ja mineraalien välisten geokemiallisten reaktioiden tehokkuuteen, ja purovesien ja – sedimenttien laatuun. Nämä moreenin hienoaineksen ja saveksen pitoisuudet
selittävät usein paremmin veden suuria ainesmääriä kuin kallioperän kivilajivaihtelut (Lahermo ym. 1996: 120).
Kaikki sedimentit kuvaavat sedimenttien syntyalueen kallioperää, mutta moreeni vähiten lajittuneena kuvaa sitä lähes parhaiten. Lajittuneet karkeat sedimentit, kuten hiekka ja sora, koostuvat lähinnä kvartsista ja maasälvistä. Hiekka ja sora kuvastavatkin heikosti kallioperän kemiallista koostumusta ja erityisesti sen hivenainekoostumusta. Toisaalta hiekkoihin ja soriin
rikastuvat raskaat, rapautumista kestävät mineraalit (esim. kulta ja platina). Lajittuneista maalajeista savien koostumus poikkeaa eniten kallioperän yleisestä kemiallisesta koostumuksesta.
Savien koostumus kuvastaa lähinnä synty-ympäristöä ja niitä prosesseja, joiden tulosta savimineraalit ovat, ja vain vähäisessä määrin sitä kallioperää, josta niiden ainekset ovat peräisin
(Koljonen 1992: 46).

Valuma-alueen topografia ja korkeussuhteet vaikuttavat yhdessä kallioperän kanssa myös rapautumisen määrään sekä eroosioherkkyyteen (Gregory & Walling 1973: 59; Müller ym.
1998). Kemiallinen rapautuminen on voimakkaampaa meren pinnan korkeudella kuin korkeammalla. Matala lämpötila, ohut tai puuttuva maaperä sekä lyhyt valunta-aika vähentävät kemiallista rapautumista korkeammalla (Müller ym. 1998). Melko kylmästä ilmastosta sekä vallitsevasta prekambrisesta peruskalliosta johtuen rapautuminen on Suomessa ja muualla boreaalisessa vyöhykkeessä hidasta. Tästä syystä epäorgaanisten aineiden pitoisuudet vesissä ovat
pieniä verrattuna muihin ilmastovyöhykkeisiin. Sitä vastoin liuenneiden orgaanisten aineiden,
kuten humushappojen, pitoisuudet voivat paikallisesti olla hyvinkin korkeita. Suomessa ja
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muualla boreaalisella vyöhykkeellä tämä johtuu muun muassa soiden runsaudesta (Niemi ym.
2004: 24).
4.2.4 Maankäyttö
Valuma-alueen maankäyttö vaikuttaa merkittävästi sieltä vesistöön valuvan veden määrään ja
laatuun. Tässä tarkastellaan sellaista maankäyttöä ja sen muutoksia, jotka koskevat Östersundomin aluetta. Östersundom on yleisesti maankäytöltään melko maaseutumaista aluetta. Aluetta hallitsevat pellot, niityt, metsät ja suot sekä kaksi tiiviimpää asuinaluetta. Liikennejärjestelyt vievät myös melko paljon maa-alaa Östersundomissa: Porvoon moottoritie ja Uusi Porvoontie kulkevat alueen poikki. Lisäksi osaan Östersundomin puroista (Krapuoja ja Östersundominpuro) laskee valumavesiä Sotungin vanhalta kaatopaikalta Vantaan puolelta. Tästä
syystä käsitellään myös kaatopaikan vaikutusta.

Östersundom tulee myös kaupungistumaan voimakkaasti tulevaisuudessa. Tämä johtaa ainakin jossain määrin metsien hakkuuseen, uomien muokkaamiseen sekä muihin maankäytön
muutoksiin. Valuma-alueen maankäytön muutokset vaikuttavat virtauksen tai vesivaraston
suuruuteen, virtauksen ajankohtaan sekä veden laatuun. Seurauksena voi olla esimerkiksi
elinympäristöjen tuhoutuminen sekä veden likaantuminen ja rehevöityminen (Arnell 2002:
170–171).
Maatalous
Maatalous vaikuttaa sekä veden laatuun että määrään. Viljeltävä vilja, maan mekaaninen
muokkaus sekä kastelu vaikuttavat pelloilta vesistöön tulevaan valuntaan. Eniten pelloilta tulevaan valuntaan vaikuttaa kuitenkin peltojen ojitus (Arnell 2002: 189–191). Esimerkiksi
kaupunkialueilta tuleva kuormitus veteen laimenee jo valuntahuipun tienoilla, mutta pelloilta
tuleva kuormitus voimistuu eroosion myötä valunnan voimistuessa ja huuhtoessa ainesta pelloilta vesistöön (Arnell 2002: 210).
Maatalous vaikuttaa vesien laatuun pääasiassa ravinteiden, orgaanisen aineksen, patogeenien
eli taudinaiheuttajien sekä kemikaalien, kuten orgaanisten torjunta-aineiden, kautta. Maan
muokkaus lisää maaperän eroosiota, mikä lisää vesistöihin tulevan aineksen määrää (Arnell
2002: 191). Maanviljely on yksi tärkeä tekijä, joka lisää sekä typen että myös fosforin ja kiintoaineksen määrää vesissä (Tikkanen 1990: 27; Arnell 2002: 192). Tikkasen (1990: 27) tutkimuksessa korkeimmat pitoisuudet typpeä, kuten myös kiintoainesta ja fosforia, tulivat pu21

roon valuma-alueen pelloilta. Pitoisuudet olivat selvästi suurempia puron alajuoksulla, jossa
pelto oli vallitseva maankäyttötyyppi, verrattuna yläjuoksun metsäalueisiin (Tikkanen 1990:
27). Myös Müller ym. (1998) havaitsivat tutkiessaan 68 keskieurooppalaista lampea ja pientä
järveä, että nitraatin, kokonaistypen sekä -fosforin pitoisuudet olivat korkeita valuma-alueilla,
joilla maanviljely oli merkittävä maankäyttömuoto. Fosforin ja typen päästöt viljelyalueilta
ovat jopa suurempia kuin niiden päästöt teollisuudesta ja asutuksesta yhteensä (Niemi ym.
2004: 22). Maatalous onkin jo pitkään ollut yksi vesistöjen merkittävimmistä hajakuormittajista (Lammi 1993: 23). Pelloilta veden mukana valuva orgaaninen aines kuluttaa hajotessaan
vedestä happea, mikä voi pahimmillaan aiheuttaa happikadon. Myös ravinteet kuluttavat veden liukoista happea, jolloin suuri määrä ravinteita vedessä voi johtaa rehevöitymiseen (Arnell 2002: 143–144). Lisäksi eläinten lanta voi toimia taudinaiheuttajien lähteenä. Maatalouden käytössä olevat kemikaalit muun muassa torjunta-aineissa lisäävät purovesien pää- ja hivenainepitoisuuksia. Tämä korostuu Suomessa erityisesti tiheään asutulla ja viljellyllä rannikkoseudulla (Lahermo ym. 1996: 112).
Peltoalueiden määrän kasvaessa valuma-alueella myös purovesien pH nousee, sähkönjohtavuus lisääntyy ja pääkomponenttien määrät kasvavat peltoalan suhteellisen osuuden lisääntyessä (Lahermo ym. 1996: 120). Myös useimpien metallien määrät kasvavat peltoalan lisääntyessä (Tarvainen ym. 1997). Vaikka pellot ovatkin vähentyneet voimakkaasti, on niillä edelleen esikaupunkialueilla huomattava merkitys ravinteiden hajakuormitukseen (Kuusisto ym.
2005: 59).
Metsät ja suot
Metsäisiltä valuma-alueilta valuvan veden määrään ja laatuun vaikuttaa muun muassa metsätyyppi, peittotiheys sekä metsän kenttäkerroksen laatu (Lee 1980: 68–71). Valuma-alueen
metsillä on periaatteessa veden laatua parantava vaikutus, sillä puut vähentävät maaperän
eroosiota, mikä vähentää ainesmääriä myös vesistöissä. Lisäksi puut sitovat itseensä haitallisia aineita (Forests and water 2008: 13). Metsäisiltä valuma-alueilta tuleekin melko vähän ravinteita sekä kiintoainetta vesistöön (Müller ym. 1998; Kuusisto 2002: 58). Puut ottavat ravinteita maaperästä kasvattaakseen lehdet sekä palauttavat ravinteet takaisin kiertoon lehtien varistessa. Tämä saattaakin aiheuttaa kausittaista vaihtelua purojen ravinnepitoisuuksissa. Esimerkiksi nitraatin pitoisuus vedessä saattaa kohota puiden ravinteiden oton tauotessa talven
ajaksi (Lee 1980: 232). Metsäisillä valuma-alueille virtaavien purojen veden ainespitoisuuk22

sissa on havaittu melko vähän vaihtelua riippumatta siitä, onko vallitseva maalaji moreenia,
hiekkaa, soraa vai turvetta (Lahermo ym. 1996: 119). Tiiviit metsiköt saattavat vaikuttaa puron veden lämpötilaan varjostamalla auringon säteilyä, mikä laskee maksimilämpötiloja. Metsissä kulkevissa puroissa lämpötilat pysyvätkin usein melko tasaisina vuorokauden ympäri
(Lee 1980: 232).
Metsien hakkuu vaikuttaa yleensä valuntaa, eroosiota ja sedimentoitumista lisäävästi. Hakkuu
lisää suurimpia ylivirtaamia eli tulvahuippuja sekä pienimpiä alivirtaamia. Jos maaperää on
voimakkaasti muokattu hakkuun yhteydessä, saattavat alimmat virtaamat pienentyä. Imeytymiskapasiteetin vähentyessä vesi valuu pois nopeasti, ja imeytyminen maaperään tai pohjavedeksi vähenee. Metsien hakkuun vaikutus veden laatuun riippuu muun muassa kasvillisuuden
muutoksen asteesta, käytetyistä hakkuutavoista sekä hakkuualueen koosta suhteessa valumaalueen kokoon (Lee 1980: 232; Arnell 2002: 180–183). Heti metsien hakkuun jälkeen vesistöön huuhtoutuu runsaasti humusta, joka alentaa pH:ta. Humuksen määrä vähenee kuitenkin
nopeasti. Tiheä puusto sitoo tehokkaasti ilmaperäisen laskeuman hiukkasia itseensä. Avoin
maa ei sido laskeumaa yhtä tehokkaasti, vaan enemmän ainesta päätyy maanpintaan ja huuhtoutuu siitä vesistöihin (Lahermo ym. 1996: 24, 26). Metsien hakkuu muuttaa myös ravinteiden kiertoa (Lee 1980: 232).
Soilta valuva vesi on hyvin humuspitoista. Runsas humuspitoisuus lisää veden happamuutta ja
saa aikaan veden rusehtavan värin (Lahermo ym. 1996: 35, 121). Myös soiden ojitus ja kuivatus vaikuttavat valumavesien määrään ja laatuun. Ojitus vaikuttaa vesistöjen vesitaseeseen,
valuma-alueiden pohjaveden pinnan tasoon, virtaamien vuodenaikaisvaihteluihin ja veden laatuun kokonaisuudessaan. Ojituksen ja kuivatuksen vaikutukset riippuvat kuivatustoimien tehokkuudesta (esimerkiksi ojien syvyydestä ja tiheydestä), suotyypistä sekä valuma-alueen
hydrografisista ja maaperägeologisista olosuhteista. Muutokset vedessä ovat kuitenkin suurimmat heti ojituksen jälkeen ja tasoittuvat vuosien kuluessa (Lahermo 1996: 26). Metsä- ja
suo-ojitukset vaikuttavat purojen orgaanisen aineksen runsauteen, ja sitä kautta veden laatuun
ja muuttumisherkkyyteen. Metsien ja soiden ojitus on vaikuttanut moniin latvavesiin kuivattamalla lähteet, jolloin niistä virrannut pohjavesi on korvautunut ojista virtaavalla vedellä.
Soiden suhteellisen osuuden lisääntyessä pääkomponenttiaineiden määrät pienenevät (Lahermo ym. 1996: 21, 112, 120). Useimmat metallit käyttäytyvät suoalan kasvaessa samoin kuin
pääkomponentit (Tarvainen ym. 1997), mutta alumiini, rauta ja kromi poikkeavat joukosta:
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niiden määrät kasvavat valuma-alueen suoalan ja veden väriluvun kasvaessa (Lahermo ym.
1996: 120).
Kaupungistuminen
Kaupungistuminen aiheuttaa valuma-alueen fyysisiin olosuhteisiin muutoksia, jotka vaikuttavat veden kulkeutumiseen, määrään ja laatuun valuma-alueella (Kuusisto 2002: 9; Arnell
2002: 196). Kaupungistumisen vaikutukset koskevat ensisijaisesti valuntaprosesseja, kuten
valunnan syntyä, ajoitusta, kokonaismäärää ja valuntatyyppejä. Valuma-alueella tapahtuvat
muutokset maankäytössä vaikuttavat myös vesien kemialliseen, fysikaaliseen ja hygieeniseen
laatuun (Kuusisto 2002: 9; Arnell 2002: 196).
Kaupungistumisen oleellinen piirre on kasvillisuuden peittämän maanpinnan osittainen korvaaminen vettäläpäisemättömällä pinnalla. Kasvillisuuden hävittäminen vähentää haihduntaa
ja nopeuttaa veden virtausta, mikä lisää kokonaisvaluntaa. Vettäläpäisemätön pinta estää
imeytymistä maaperään, jolloin maaperän pintakerrosvalunta ja varsinkin pohjavesivalunta
vähenevät. Myös ojitus, kuivatus, maan tiivistyminen ja päällystettyjen pintojen määrän kasvu
lisäävät veden virtausnopeutta, ja kasvattavat pintavalunnan osuutta. Näistä pintavalunnan
muodostavista sade- ja lumensulamisvesistä käytetään rakennetun alueen yhteydessä nimitystä hulevesi. Hulevedet virtaavat nopeasti läpäisemätöntä pintaa pitkin puroihin maahan suotautumisen ja haihtumisen sijaan (Arnell 2002: 195; Kuusisto 2002: 7, 9; Kotola & Nurminen
2005: 12, 29).
Kaupungistumisen aiheuttaman muutoksen suuruus valunnan määrään ja ajoitukseen riippuu
valuma-alueen koosta ja maaperästä. Muutoksen merkitys vähenee valuma-alueen koon kasvaessa, kun suhteessa pienempi osa valuma-alueesta altistuu muuttuneille olosuhteille. Jos
valuma-alueen maaperä on hyvin vettä läpäisevää materiaalia, esimerkiksi hiekkaa tai soraa,
muuttuvat valuntaolosuhteet selvästi pinnan muuttuessa vettä läpäisemättömäksi (Arnell
2002: 196, 209; Viessman & Lewis 2003: 400–407). Pintavalunnan ajalliset vaihtelut, veden
virtausnopeudet ja tulvavirtaamat kasvavat, mikä voi johtaa eroosioon ja ekologisiin muutoksiin. Päällystetyn pinnan määrän onkin havaittu olevan tärkeä kaupunkirakentamisen mittari
hydrologisten ja vesistöjen ekologisten vaikutusten kannalta. Voimakkaimmin päällystettyjen
pintojen määrää nostavat teollisuus- ja liikealueet sekä hyvin tiiviisti rakennetut kerrostaloalueet (Kotola & Nurminen 2005: 12; Kuusisto ym. 2005: 58–59).
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Luonnonuomasto on kaupunkirakentamisen myötä lyhentynyt suurimmalla osalla valumaalueista (Kuusisto ym. 2005: 57, 60). Kaupunkirakentamiseen liittyy erityisesti ensimmäisen
asteen latvauomien tuhoaminen. Toisaalta kaupunkialueille rakennetaan keinotekoisia uomia,
ojia ja hulevesiviemäreitä. Uomien tihentyminen kasvattaa virtausnopeutta ja lyhentää sateen
alusta tulvan kehittymiseen kuluvaa aikaa (Kuusisto 2002: 9; Viessman & Lewis 2003: 400–
407). Hulevesiviemäriverkoston laajeneminen onkin kasvattanut uomaston kokonaispituuden
moninkertaiseksi (Kuusisto ym. 2005: 60). Viemäröinnillä ja keinotekoisilla uomilla on usein
myös muutettu valuma-alueiden kokoa ja laskuyhteyksiä. Valtaosa kaupunkien sadevesiviemäreistä yhtyy purojen avouomiin, mikä vaikuttaa voimakkaasti purojen hydrologiaan
(Ruth & Tikkanen 2007).
Tiiviissä kaupunkirakenteessa vesistöjen ympäristöt halutaan usein hyödyntää ja rakentaa tehokkaasti, jolloin myös itse purouomia saatetaan muokata. Uomien muokkaus saattaa vaikuttaa haitallisesti purojen ekologiseen monimuotoisuuteen sekä uomamorfologiaan. Uomien
voimakas muokkaus, kuten keinotekoinen kiveys, betonointi tai putkeen johtaminen, liittyy
valuma-alueilla lähes poikkeuksetta teollisuusalueisiin ja liikekeskuksiin sekä hyvin tiiviisiin
kerrostaloalueisiin, joilla purot on otettu osaksi hulevesiverkostoa johtamalla ne maan alle.
Pienialaisempiin uomaston muokkauksiin kuuluvat tienalitusten rummut (Kuusisto 2002: 11;
Kuusisto ym. 2005: 45, 60–61).

Uomaston muokkaustoimenpiteet, kuten uomien suoristaminen, syventäminen ja kanavointi
vaikuttavat hydrologiseen järjestelmään ja taajamavesistöjen luonteeseen. Uomaa voimakkaasti muokattaessa myös uomien ekologinen monimuotoisuus saattaa olla uhattuna (Kuusisto 2002: 7; Arnell 2002: 196). Lisäksi tulva-aikaan uomien mahdollisesti voimakas eroosio
muokkaa myös itse uomaa (Kuusisto 2002: 7).
Kaupunkirakentaminen aiheuttaa huomattavan ravinne- ja raskasmetallikuorman vesistöihin.
Lisäksi kaupunkipienvedet ovat alttiita liettymiselle ja roskaantumiselle (Kuusisto 2002: 7;
Kuusisto ym. 2005: 60). Maankäytön muutos ja kaupunkirakenteen tiivistyminen ovat keskittäneet haitallisten aineiden päästöt pienelle alueelle verrattuna tilanteeseen, jossa maankäyttö
olisi hajanaisempaa. Vesistövaikutukset ovat siten taajama-alueiden puroissa melko voimakkaita. Toisaalta laajoilla alueilla taajamien ulkopuolella kaupunkirakentamisen vaikutus vesistöihin on hyvin pieni (Kuusisto ym. 2005: 60). Taajama-alueilla vesistökuormitus liittyy osit25

tain pistelähteisiin, kuten teollisuuteen tai jätevedenpuhdistamoihin. Taajama-alueilla syntyy
kuitenkin myös huomattavaa hajakuormitusta, kun teille, katoille, ja pysäköintialueille satava
vesi huuhtoo mukaansa epäpuhtauksia, kuten raskasmetalleja ja ravinteita (Kuusisto ym.
2005: 45).

Huleveden laatu on usein huonoimmillaan yksittäiseen sateen alussa, kun vastasatanut vesi
huuhtoo läpäisemättömille pinnoille kertyneen lian. Tätä kutsutaan alkuhuuhtoumaksi (first
flush) (Kotola & Nurminen 2005: 14). Valuva vesi laimeneekin pitoisuudeltaan sateen jatkuessa (Arnell 2002: 210). Kokonaistyppi- ja -fosforipitoisuudet sekä kiintoaineen pitoisuudet
ovat yleensä sitä korkeampia, mitä suurempi on virtaama, mutta pitoisuudet myös vaihtelevat
selvästi. Keskimääräiset ainepitoisuudet ovat usein sitä korkeampia, mitä suurempi osa tutkimusalueesta on päällystetty. Erityisesti kaupunkialueen rakentamisen aikana valumavesien
ainepitoisuudet voivat ajoittain olla hyvinkin korkeita, jopa moninkertaisia verrattuna valmiiksi rakennettuun kaupunkialueeseen (Kotola & Nurminen 2005: 29–30). Kaupunkialueilta
valuvan vesi onkin laadultaan hyvin vaihtelevaa. Yleisesti veden sähkönjohtokyky on korkea,
mutta vaihtelu tässäkin on suurta. Valumavesissä on melko paljon ravinteita, metalleja ja bakteereja. pH on yleensä neutraalin ja emäksisen välimaastossa (Ruth & Vaalgamaa 2003: 17;
Kotola & Nurminen 2005: 29–30).
Müller ym. (1998) havaitsivat pienten järvien veden laatua tutkiessaan, että natriumin ja kaliumin pitoisuudet vedessä olivat sitä korkeammat, mitä enemmän valuma-alueella oli kaupungistuneita alueita. Kaupunkirakentamisen myötä raskasmetallikuormat ovat kasvaneet
2 – 4 -kertaisiksi (Kuusisto ym. 2005: 60). Tiheä asutus, teollisuus ja kaupungistuminen näkyvät Etelä-Suomen purovesissä muuta maata korkeampina metallipitoisuuksina (Lahermo
ym. 1996: 112). Raskasmetallien lähteisiin kuuluvat muun muassa erilaiset pinnoitteet ja kattomateriaalit sekä liikenne (Kuusisto ym. 2005: 60). Raskasmetallit saattavat myös kertyä
maaperään, josta ne huuhtoutuessaan puroon aiheuttavat nopean korkean pitoisuuden pulssin
haitallisia aineita (Arnell 2002: 196).

Yleisesti kaupungistuminen heikentää pintavaluntavesien laatua, sillä kaupungissa vesiin pääsee vesistöjä kuormittavia aineita monista lähteistä, kuten liikenteestä, teollisuudesta, rakennuksista, eläinten jätöksistä ja jätteiden käsittelystä. Näiden päästölähteiden lisäksi kaupunkialueen pintavaluntavesien laatua heikentää luonnollisten pintavettä puhdistavien elementtien,
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kuten avo-ojien, lammikoiden ja kosteikkojen, vähäisyys (Kotola & Nurminen 2005: 13).
Taajama-alueilla vesistökuormitusta onkin mahdollista vähentää esimerkiksi imeytysaltailla ja
-kaistoilla, lammikoilla, kosteikoilla sekä hiekkasuodattimilla (Kuusisto ym. 2005: 60). Huleveden laatu voi myös vaihdella selvästi kaupunkialueiden välillä. Laatu vaihtelee myös samassa tutkimuspisteessä esimerkiksi sadeoloista ja vuodenajasta johtuen (Kotola & Nurminen
2005: 13).
Maankäytön suunnittelussa ei aina oteta tarpeeksi huomioon rakentamisen vaikutuksia vesistöön. Taajama-alueilla vesistöt joutuvatkin usein sopeutuman muun maankäytön mukaan. Purojen rooli on hieman kaksijakoinen: toisaalta ne ovat merkittävässä asemassa rakennettujen
alueiden kuivatuksessa ja sade- ja lumensulamisvesien poisjohtamisessa, toisaalta purot ovat
kaupunkialueilla harvinaista, monimuotoista ja melko luonnontilaista vesiluontoa (Kuusisto
2002: 7). Kaavoituksella voidaan suojella yksittäisiä puro-osuuksia, mutta valuma-alueen kokonaisvaltainen hallinta on usein vaikeampaa. Vesistövaikutusten kannalta oleellista on uoman välittömän lähiympäristön ohella koko valuma-alueen maankäyttö. Käytännön suunnittelussa voidaankin ottaa vesistöt huomioon jättämällä kaupunkialueelle mahdollisimman paljon
kasvipeitteisiä alueita sade- ja lumensulamisveden imeytymistä varten. Purojen maisemallinen
ja virkistyksellinen arvo tukevat purojen säilyttämistä avoimina myös kaupungeissa ja taajamissa (Kuusisto ym. 2005: 62–63).

Kaatopaikka
Suurin osa Suomessa syntyneistä ongelmajätteistä on viety kaatopaikoille (Assmuth ym.
1990: 6). Ongelmajätteellä tarkoitetaan myrkyllisyytensä tai muun laatunsa takia vaikeasti
vaarattomaksi tehtävää tai muuten ympäristölle erityisen haitallista jätettä. Jäte taas tarkoittaa
käytöstä poistettua, vähäarvoista tai arvotonta esinettä (Assmuth ym. 1990: 16).
Kaatopaikalla syntyy sadannasta, jätteestä ja tulevasta valunnasta pintavaluntaa ja suotovesiä.
Kaatopaikan purkuvesien selvästi havaittava vaikutus riippuu suuresti virtausoloista, mutta
ulottuu keskimäärin joidenkin satojen metrien etäisyydelle purkukohteesta (Assmuth ym.
1990: 19, 168). Kaatopaikoille sijoitettujen jätteiden määrä ja laatu vaikuttavat haitta-aineiden
purkautumiseen (Assmuth ym. 1990: 106). Osa jätteistä sisältää potentiaalisesti vaarallisia
aineita ja yhdisteitä, kuten raskasmetalleja, orgaanisia kemikaaleja, suoloja sekä patogeenejä
eli taudinaiheuttajia. Osalla jätteistä saattaa olla hyvin matala tai vaihtoehtoisesti hyvin korkea
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pH-arvo. Jätteiden vaihtelevasta laadusta ja alkuperästä johtuen niillä on monenlaisia kemiallisia, fysikaalisia sekä biologisia vaikutuksia (Cameron ym. 1997).
Yleisesti kaatopaikkojen valumavesissä nitraatti- ja fosfaattipitoisuudet saattavat ovat korkeita
(Cameron ym. 1997). Kaatopaikkavesien pääainesosat aiheuttavat haittoja vesistöissä kuluttamalla happea, liettämällä ja rehevöittämällä. Hapen puute voikin välillisesti altistaa eliöitä
myrkyllisille aineille. Kaatopaikkavesissä runsaana esiintyvästä ammoniumtypestä (NH4+) osa
muuttuu korkean pH:n vallitessa ammoniakiksi (NH3), joka on myrkyllinen monille vesieliöille. Korkeat kloridipitoisuudet ja suotovesien muut ominaisuudet aiheuttavat haittoja osalle
kasveista: esimerkiksi puustovaurioita on havaittu. Kloridia on pidetty hyvänä kaatopaikkavesien leviämisen indikaattorina, sillä se ei juuri pidäty tai haihdu, vaan sen pitoisuuksiin vaikuttaa ainoastaan laimeneminen. Suotovesissä runsaasti esiintyvää kaliumia on myös käytetty
kaatopaikkapäästöjen indikointiin (Assmuth ym. 1990: 109–110).
Keskimääräiset raskasmetallipitoisuudet laimentumattomissakin kaatopaikkavesissä ovat olleet usein suhteellisen pieniä. Metalleista raudan, mangaanin, sinkin ja alkalimetallien pitoisuudet ovat olleet yleensä korkeimmat kaatopaikkavesiä tutkittaessa. Metallipitoisuudet tutkimuksissa ovat kuitenkin vaihdelleet ajallisesti. Myös suolistoperäisiä bakteereja on ajoittain
todettu runsaasti kaatopaikoilla. Myös ammoniumtypen ja alkalimetallien korkeammat pitoisuudet indikoivat kaatopaikan suotovesipäästöstä (Assmuth ym. 1990: 67–68, 111).

Kaatopaikan keskimääräinen ympäristökuormitus vähenee täytön lopettamisen jälkeen. Hajoaminen pienentää aineiden varantoja ja kuormituksen absoluuttista määrää. Liukeneminen
ja haihtuminen ensin lisää ja myöhemmin vähentää kuormitusta kaatopaikalta, mutta ei muuta
aineiden kokonaismäärää ympäristössä. Kuormituksen ympäristövaikutukset saattavat lisääntyä haitta-aineiden leviämisedellytysten muuttuessa esimerkiksi maaperän happamoitumisen,
pohjavesiolojen muutosten ja rakentamisen vuoksi. Myös aineiden muuttuminen liikkuvampiin ja haitallisempiin muotoihin voi lisätä ympäristövaikutuksia. Veden kautta leviämisen
riskit voivat vastaavasti lisääntyä ratkaisevasti veden käytön muuttuessa kaatopaikkavesien
leviämisalueella (Assmuth ym. 1990: 161–162). Kaatopaikalta pääsee lisäksi ilmaan eloperäisten ja useiden epäorgaanisten aineiden hajoamisesta syntyviä kaasuja sekä hiukkaspäästöjä
(Assmuth ym. 1990: 143).
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Arvioitu kuormitus kaatopaikkavalunnassa on ollut yleensä pieni verrattuna muihin vesistökuormittajiin (Assmuth ym. 1990: 168). Assmuth ym. (1990: 159) arvioivat, että koko maan
kaatopaikkojen raskasmetallikuormitus on pääasiassa pienempää kuin teollisuuden vesistökuormitus. Paikallisesti kaatopaikan kuormitusosuus on kuitenkin merkittävämpi. Pintavettä
ei kaatopaikkojen lähellä voi yleensä käyttää talousvedeksi. Harvemmin kaatopaikkojen lähivesiä käytetään myöskään virkistykseen. Vanhemmilta kaatopaikoilta purkautuvien vesien
kerääminen ja käsittely onkin harvinaista (Assmuth ym. 1990: 158–159).

4.3 Veden hygieeninen laatu
Veden hygieeninen laatu kuvaa veden puhtautta ja veden käytön turvallisuutta esimerkiksi
juoma- tai uimavetenä. Veden hygieenisen laadun indikaattori on vedessä olevien ulosteperäisten eli fekaalisten bakteerien määrä. Suolistobakteerit ovat normaalisti ihmisten ja tasalämpöisten eläinten suolistossa eläviä bakteereja, eivätkä ne yleensä aiheuta tauteja. Suoliston
yleisiä bakteereja ovat fekaaliset enterokokit (aiemmalta nimeltään fekaaliset streptokokit) ja
koliformiset bakteerit. Koliformisista bakteereista tärkein on Escherichia coli (Suolistobakteerit…2010).

E. coli –bakteeri on myös yksi tärkeimmistä indikaattoribakteereista veden ulosteperäiselle
saastumiselle (Guidelines…2008). Suolistobakteerien määrittäminen on yksinkertainen tapa
arvioida veden välityksellä leviävien tautien tartuntariskiä, koska kaikkien mahdollisesti vedessä esiintyvien ulosteiden mukana leviävien tautia aiheuttavien organismien määrittäminen
on käytännössä mahdotonta. Suolistobakteerit ilmentävät sairastumisriskiä, koska normaalien
suolistobakteerien lisäksi vedessä saattaa olla tauteja aiheuttavia organismeja (bakteereja, viruksia tai alkueläimiä), jotka ovat joutuneet sinne ulosteiden mukana samaa reittiä kuin normaalit suolistobakteeritkin (Suolistobakteerit…2010).
Osa koliformisista bakteereista voi lisääntyä esimerkiksi maaperässä tai pintavesissä. Sen sijaan E. coli ilmentää tuoretta ulostesaastutusta, ja on peräisin lähes yksinomaan ihmisten tai
eläinten ulosteesta. E. coli -bakteerilla onkin indikaattoreista suorin yhteys mahdollisiin terveysriskeihin. Tästä syystä sitä pidetäänkin parhaana hygieniaindikaattorina (Koliformiset…2005). Veteen jouduttuaan E. coli -bakteerit eivät lisäänny, vaan niiden pitoisuudet pienenevät, mikä johtuu laimentumisesta ja sedimentoitumisesta sekä kuolemisesta muun muassa
auringonvalon vaikutuksesta (Suolistobakteerit…2010). Ulosteperäiset bakteerit selviytyvät
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kuitenkin yleensä hyvin talven yli matalissa lämpötiloissa vedessä jääkannen alla (Niemi &
Niemi 2000: 151).
Suomessa sisävesien hygieenistä laatua on seurattua ulosteperäisten bakteerien osalta jo 1960luvusta lähtien (Niemi & Niemi 2000: 150). Keskimäärin sisävesien hygieeninen laatu Suomessa on parantunut viime vuosikymmeninä. Paikallisesti jätevedet ja hajakuormitus heikentävät kuitenkin edelleen monien vesien hygieenistä laatua. Vesien ulosteperäinen saastutus
onkin edelleen yleisin vesiepidemioiden syy. Erityisen tärkeää on suojella vedenhankinnassa
käytettyjä pohjavesiä ulostesaastutukselta. Vesien hygieenisen laadun tutkimus onkin olennainen osa vesistötutkimusta. Se on tärkeää erityisesti tutkittaessa vedenhankintaa, luonnonvesiä, pohjavesiä, jätevesiä, kaatopaikkojen vaikutuksia, haja-asutuksen ja -kuormituksen vaikutuksia sekä laadittaessa vesistöjen laatuluokituksia. Vesien hygieenisen laadun selvittäminen kuuluu myös useimpiin jätevesipäästöjen vaikutusten velvoitetarkkailuihin (Suolistobakteerien määritys…2010; Vesien hygieeninen…2010).

4.4 Veden hygieeniseen laatuun vaikuttavat tekijät
Veden hygieeniseen laatuun vaikuttavat tekijät riippuvat jossain määrin valuma-alueesta, sen
sijainnista sekä maankäytöstä. Yleensä ulosteperäisiä bakteereja joutuu pintavesiin esimerkiksi kotitalouksien ja teollisuuden jätevesistä, jätevedenpuhdistamoilta, hajakuormituksesta tai
valumavesien mukana pelloilta ja laitumilta (Niemi & Niemi 2000: 151; Suolistobakteerit…2010). Ihmistoiminnan alaisilla alueilla kontaminaatiolähteitä on enemmän kuin luonnontilaisilla alueilla. Kuitenkin myös luonnontilaisilla alueilla vedessä saattaa esiintyä E. coli
–bakteeria villieläimistä johtuen.

4.5 Tutkitut veden laadun muuttujat
4.5.1 Lämpötila
Lämpötila (temperature) on veden ehkä tärkein fysikaalinen ominaisuus (Webb 1997: 81; Arnell 2002: 148). Lämpötila vaikuttaa esimerkiksi vedessä tapahtuvien biologisten ja kemiallisten prosessien toiminnan nopeuteen, sekä veden ekologisiin ominaisuuksiin. Virtaavan veden
lämpötila vaihtelee seisovaa vettä nopeammin ilman lämpötilan mukaan, sillä vesimäärä on
virtavesissä pienempi (Arnell 2002: 148). Myös jääpeitteen kesto vaikuttaa vesien ekologisiin
ominaisuuksiin ja laajemmin koko valuma-alueen hydrologiseen järjestelmään (Arnell 2002:
148–149). Liian korkea lämpötila voi vaikuttaa haitallisesti vesiympäristöön (Arnell 2002:
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143–144, 148–149). Webb (1997) on kerännyt ja vertaillut aineistoja Euroopasta 1900luvulta, ja havainnut, että keskilämpötilat puroissa ja joissa ovat kohonneet n. 1 °C. Purojen ja
jokien lämpötilojen on ennustettu kohoavan entisestään tällä vuosisadalla, tosin ennusteisiin
liittyy paljon epävarmuutta.
4.5.2 Liuennut happi
Luonnonvesien liuennut happi (dissolved oxygen) on peräisin ilmakehän molekyylihapesta
(O2). Liuenneen hapen määrä luonnonvesissä riippuu monista fyysisistä, kemiallisista ja biokemiallisista tekijöistä, kuten tuulesta, veden virtaamasta, lämpötilasta, veden kiintoainespitoisuudesta, levistä, ilmanpaineesta, orgaanisista yhdisteistä, suolapitoisuudesta, bakteereista
sekä eläimistä (Arnell 2002: 150; Zhang 2007: 145). Mitä lämpimämpää vesi on, sitä vähemmän liuennutta happea se pystyy pidättämään. Saturaatiopiste liuenneen hapen pitoisuudelle
laskee 0,2 – 0,3 mg/l lämpötilan noustessa asteella. Liuenneen hapen pitoisuudet ilmaistaan
yleensä prosentteina saturaatiopisteestä.
Vesi sisältää hapen lisäksi myös muita kaasuja, kuten typpeä (N2) ja hiilidioksidia (CO2).
Happi on kuitenkin kaasuista tärkein, sillä veden elävät organismit tarvitsevat sitä. Liuenneen
hapen määrä ovat siksi enemmän fysikaalinen kuin kemiallinen tekijä (Arnell 2002: 148,
150). Useat veden organismit selviävät vedessä, jossa happea on yli 4 mg/l. Jos happea on alle
4 mg/l, vain harva organismi selviytyy siitä (Zhang 2007: 145). Kalat sietävät hiukan vähähappisempaakin vettä: ne selviävät yleensä vedessä, jossa happea on enemmän kuin 3 mg/l
(Arnell 2002: 150). Esimerkiksi maanviljelyn valumavedet kuluttavat vedestä happea orgaanisen aineksen hajotessa vedessä. Suuri määrä orgaanista ainesta saattaa jopa kuluttaa hapen vedestä kokonaan. Eläinten lannassa on paljon biohajoavaa orgaanista ainesta, joten eläinten laidunnus valuma-alueella kuluttaa myös puron tai lammen happivaroja (Arnell 2002:
192–194). Myös esimerkiksi jätevesipäästö voi vaikuttaa samaan tapaan alentaen liuenneen
hapen pitoisuutta purossa (Arnell 2002: 143–144).
4.5.3 Sähkönjohtavuus
Veden elektrolyyttinen johtokyky eli sähkönjohtavuus tai ominaissähkönjohtavuus (electrical
conductivity tai electrical conductance, EC) on laimeissa liuoksissa suoraan verrannollinen
liuenneiden elektrolyyttien, eli ionisoituvien aineiden, määrään (Särkkä 1996: 50; Lahermo
ym. 1996: 31). Mitä enemmän vedessä on ionisoituneita aineita, sitä pienempi vastus vedellä
on ja vastaavasti sitä suurempi sähkönjohtokyky (Särkkä 1996: 50). Veden piihaposta ja me31

talleista, kuten alumiinista ja raudasta, vain osa on ionimuodossa. Suurin osa on sitoutunut
vedessä kulkeutuviin orgaanisiin yhdisteisiin. Siitä syystä runsaasti humusta sisältävissä vesissä sähkönjohtavuuden ja liuenneiden aineiden määrien välinen riippuvuus ei ole suoraviivainen (Lahermo ym. 1996: 31).

Purovesien sähkönjohtavuuteen välillisesti vaikuttavia muita tekijöitä ovat valuma-alueen
hydrografinen luonne, pinnanmuodot, kallioperän rakenne ja kivilajikoostumus, maaperän
maalajisuhteet sekä hienon lajitteen määrä moreeneissa ja sedimenteissä. Ne vaikuttavat veteen liuenneiden aineiden määrään maanpinta- ja pohjavalunnan kautta. Pitkällä aikavälillä
happamoituminen lisää purojen ainesmääriä. Suoria vaikutuksia on myös kasvavalla laskeumalla, välillisiä vaikutuksia taas kiihtyvällä rapautumisella (Lahermo ym. 1996: 31).

Suomen sisävesien keskimääräinen sähkönjohtokyky on 67 µS/cm eli 6,7 mS/m. Yleensä
sähkönjohtavuus Suomen sisävesissä on välillä 5 – 13 mS/m (Särkkä 1996: 50). Lahermo ym.
(1996) ottivat vuonna 1990 yli 1100 purovesinäytettä ympäri Suomen pieniltä valumaalueilta. Purojen sähkönjohtavuus oli yleensä (90 % tuloksista) välillä 2 – 22 mS/m. EteläSuomessa savimaiden suhteellinen runsaus valuma-alueilla vaikuttaa eniten pienvesien sähkönjohtavuuteen. Rannikon savimaiden pitoisuudet olivat tutkimuksen suurimmat, enimmillään 50 – 60 mS/m. Sähkönjohtavuudet Östersundomin alueella Lahermon ym. (1996) tutkimuksessa olivat noin 14,5 – 19,6 mS/m.

Tenhola ja Tarvainen (2008) analysoivat vuonna 2006 otettujen 249 purovesinäytteen tulokset. Pisteet ovat neljäsosa Lahermon ym. (1996) tutkimista vuoden 1990 näytepisteistä. Vuoden 2006 purovesinäytteiden sähkönjohtavuuden mediaaniluku Suomessa oli 5,20 mS/m ja
vaihteluväli 1,30 – 101 mS/m. Östersundomin alue sijoittui tässä tutkimuksessa vuoden 2006
tulosten mukaan sähkönjohtavuuden luokkaan 15 – 101 mS/m.
4.5.4 Ainespitoisuus
Ainespitoisuus (total solids, TS) sisältää veden kiintoaineksen (total suspended solids, TSS),
veteen liuenneen aineksen (total dissolved solids, TDS) sekä veden orgaanisen kiintoaineksen
(organic matter, OM) pitoisuudet. Ainespitoisuus tarkoittaa materiaalin määrää tietyssä määrässä vettä, ja se ilmaistaan yleensä yksiköllä milligrammaa litrassa (mg/l) (Arnell 2002: 144).
Kiintoainespitoisuus kuvaa vedessä olevan kiinteän aineksen, kuten hiekan, siltin, saven sekä
orgaanisen aineksen määrää. Kiintoaines ei liukene veteen, vaan kulkee liettyneenä eli sus32

pendoituneena vesimassan mukana. Fosforin pitoisuus on usein tiiviisti yhteydessä kiintoaineksen pitoisuuteen (Tikkanen 1990: 27). Varsinkin seisovissa vesissä korkea kiintoainespitoisuus voi laskea happipitoisuutta, jos kiintoainetta on vedessä niin paljon, että valon pääsy
veteen estyy ja veden fotosynteesi heikkenee. Kiintoaineella on myös tärkeä rooli lampien
orgaanisessa kierrossa (Water…1978: 285).
Puron kokonaiskuorma muodostuu kiintoaineen ja liuenneen aineen ohella uoman pohjalla
kulkeutuvasta, raskaammasta aineksesta (Arnell 2002: 161). Puron aineskuorma muodostuu
orgaanisesta eli eloperäisestä sekä epäorgaanisesta aineksesta, jotka ovat huuhtoutuneet puroon muualta tai syntyneet purossa. Liuenneena oleva aineet voivat sitoutua sedimenttihiukkasiin fysikaalisten ja kemiallisten prosessien kautta. Veden mukana kulkeva kiintoaines voikin muodostaa suuren osan alkuaineiden kokonaiskuljetuksesta maalta mereen (Arnell 2002:
161).
Kiintoaineksen hiukkaset ovat kooltaan 0,45 µm tai suurempia. Kiintoainespitoisuudesta on
mahdollista erottaa orgaanisen aineksen osuus hehkuttamalla kiintoaineksen sisältävä suodatin uunissa, jolloin orgaaninen aines palaa. Tätä palamalla poistuvaa osuutta kutsutaan hehkutushäviöksi. Jäljelle jäävä aines, hehkutusjäännös, on kokonaan epäorgaanista materiaalia
(SFS 3008 1990).

Veteen liuenneella aineksella on kaksi yleistä osoittajaa: liuenneen aineen pitoisuus sekä suolaisuus (Arnell 2002: 151). Liuennut aines tarkoittaa veteen liuenneen epäorgaanisen aineksen, kuten pääionien sekä liuenneiden metallien, kokonaismäärää (Water...1978: 285). Toisin
sanoen tämä tarkoittaa materiaalia, jota pieni ja hitaastikin virtaava vesimäärä pystyy kuljettamaan mukanaan. Liuennut aine on kooltaan pienempää kuin 0,45 µm. Korkea liuenneen aineen pitoisuus näkyy vedessä esimerkiksi korkeana sähkönjohtavuutena (Water…1978: 147).
Sähkönjohtokyky on miedoissa liuoksissa suoraan verrannollinen liuenneiden aineiden kokonaismäärään (Särkkä 1996: 50).

Liuennut aines voi olla sekä epäorgaanista että orgaanista: epäorgaaninen aines tulee maaperästä ja kivistä, liuennut orgaaninen aines DOM (dissolved organic matter) ja hiukkasmuodossa oleva orgaaninen aines POM (particulate organic matter) taas kasvillisuudesta ja veden
elävistä organismeista. Myös saostuneen humuksen katsotaan kuuluvan hiukkasmuodossa
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olevaan orgaaniseen ainekseen. Myös plankton ja siihen sitoutunut aines kuuluvat tähän ryhmään (Arnell 2002: 145; Särkkä 1996: 50).
Suomen sisävesissä orgaanista ainesta on yleensä enemmän liuenneessa muodossa kuin kiinteässä muodossa. Humus esiintyy pääosin liuenneena. Humusvesiä on boreaalisen vyöhykkeen ulkopuolella vähän. Suomen sisävesissä humusta esiintyy keskimäärin enemmän kuin
muita liuenneita aineita. Humusta syntyy ja kasautuu maaperään sitä enemmän, mitä hitaampaa orgaanisen aineksen hajoaminen on. Alhainen lämpötila ja suuri kosteus hidastavat eloperäisen aineksen hajoamista maassa. Tällaiset olosuhteet vallitsevat esimerkiksi soilla, mistä
syystä suoalueilta valuvat vedet ovat hyvin humuspitoisia. Humuspitoisuudella on merkittävä
vaikutus myös veden väriin (Särkkä 1996: 50).
4.5.5 Veden väri
Veden väriarvo (water colour) määritetään niin sanotulta platina-asteikolta (mg Pt/l), ja se
riippuu lähes kokonaan veden humuspitoisuudesta. Veden väri 6,6 mg Pt/l vastaa suunnilleen
yhtä milligrammaa humusta vesilitrassa. Suomen sisävesien keskimääräinen väri on 51 mg/l,
ja keskimääräinen humuspitoisuus tämän mukaan n. 7 mg/l (Särkkä 1996: 71, 73). Lahermo
ym. (1996: 36–37) tutkimuksessa Suomen purovesien tyypilliseksi väriluvuksi (90 % tuloksista) saatiin 15 – 300 mg/l Pt (mediaani 80 mg/l, keskiarvo 101 mg/l Pt). Östersundomin alueen väriluvut on välillä 38 – 49 mg/l Pt. Valuma-alueen ominaisuuksista soiden tiheys vaikuttaa eniten pienvesien orgaanisen aineksen, kuten humuksen, määrään ja sitä kautta veden väriin (Lahermo ym. 1996: 37). Lehtikarikkeen läpi suotautuva sadevesi voi myös värjäytyä
liuenneen orgaanisen aineksen johdosta (Arnell 2002: 148).
4.5.6 pH
Vetyionit (H+) aiheuttavat veden happamuuden (Lahermo ym. 1996: 32), joka tarkoittaa veden kykyä neutraloida emäs (OH-) (Zhang 2007: 142). Vetyioneja on yleensä vedessä hyvin
vähän, mistä syystä happamuus ilmaistaan pH-luvulla, joka on vetyionikonsentraation logaritmin vastaluku (Lahermo ym. 1996: 32). Kuitenkin veden, jonka pH on alle 8,3 pitäisi sisältää vetyioneja (Zhang 2007: 142). Vaikka pH-luku ilmaiseekin happamuutta, se ei kerro mitään happamuuden alkuperästä, joka voidaan selvittää analysoimalla veden anionit ja kationit
(Lahermo ym. 1996: 32).
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Vetyionien pienistä pitoisuuksista huolimatta niillä on suuri vaikutus veden laatuun: vetyionikonsentraatio rajoittaa muiden kemikaalien erilaistumista eri muotoihin, vaikuttaa kemialliseen saostumiseen sekä liukenemiseen ja luo edellytykset eri elämänmuotojen selviämiselle
vedessä. Saastumattoman veden pH on tyypillisesti 7,7 (Arnell 2002: 151). pH-arvo puhtaassa, tislatussa vedessä on ilmasta liuenneen hiilidioksidin ansiosta n. 4,5. Luonnonvesissä vetykarbonaatit toimivat kuitenkin pääasiallisena puskurina pienentäen ja tasaten pH:n vaihteluja (Lepistö & Seuna 1990: 827; Särkkä 1996: 59).

Vesien luontainen happamuusaste perustuu hiilihappotasapainoon, johon elävät organismit
vaikuttavat elintoiminnoillaan. Boreaalisilla alueilla myös humusaineiden vaikutus veden ionitasapainoon on merkittävä. Lahermon ym. (1996: 32–33) tuloksissa latvapurojen pH-arvot
olivat yleensä (90 % tuloksista) välillä 4,7 – 6,6 (mediaani 5,91). Östersundomin alueen pHarvot karttatarkastelun perusteella ovat välillä 6,3 – 6,5. Tenholan ja Tarvaisen (2008) mukaan
Östersundomin alueella pH-arvot ovat välillä 6,6 – 6,9.
Sulfaattien esiintymisellä on paikoin jopa ratkaiseva vaikutus happamuusasteeseen (Särkkä
1996: 59). Tällaisia happamia sulfaattimaita esiintyy maailmassa muun muassa Suomen ja
Ruotsin rannikoilla. Niiltä virtaavan veden pH on välillä 2,5 – 4,5 (Roos & Åström 2005). Alle pH 5:n happamuusasteet, jotka eivät ole peräisin ihmisen toiminnoista, johtuvat yleensä
sulfaattimailta huuhtoutuvasta rikkihaposta (H2SO4) (Särkkä 1996: 59).
Luonnollinen rapautuminen aiheuttaa valuma-alueiden maaperän ja pintavesien happamoitumista. Tämän lisäksi maatalouden käyttämät lannoitteet sekä hapan laskeuma ovat pääasiallisia happamoittajia (Adriano 2001: 49). Pelkistyneet ravinteet hapettuvat lannoitteita käytettäessä, mikä happamoittaa maaperää (Müller ym. 1998). Happamoitumisprosessissa maan ja
vesien puskurointikyky sekä pH alenevat. Happamalla laskeumalla, joka tulee yleensä sateena, voi olla merkittäviä vaikutuksia veden laatuun alueilla, jotka ovat herkkiä happamoitumaan (Arnell 2002: 223). Myös Suomi kuuluu happamoitumisherkkään alueeseen happaman
maaperänsä sekä maa- ja kallioperän alhaisen puskurointikyvyn vuoksi (Lahermo ym. 1996).
Hapan laskeuma koostuu pääasiassa kahdesta ilmakehän saastekaasusta, rikkioksideista (SOX)
(erityisesti rikkidioksidista, SO2) ja typpioksideista (NOX), jotka ovat lähtöisin pääasiassa fossiilisten polttoaineiden poltosta sekä muun muassa puunjalostus-, kaivos- ja metallinjalostus35

teollisuuden prosesseista (Lahermo ym. 1996: 24; Adriano 2001: 49; Arnell 2002: 215). Rikkidioksidi, sulfaatti ja typpioksidi pysyvät vain muutaman päivän ilmakehässä, joten laskeuma tapahtuu lähellä päästölähdettä. Alueellisella tasolla ihmisen vaikutus voi aiheuttaa
suurimman osan rikki- ja typpioksidien päästöistä (Arnell 2002: 215). Sadevesi sisältää normaalistikin liuennutta hiilidioksidia, mikä tekee sen hiukan happamaksi: sadeveden pH on
keskimäärin 5,7. Todellinen pH-arvo vaihtelee muiden liuenneiden aineiden pitoisuuksien
mukaan, joten sadetta kutsutaan happamaksi vasta kun pH on alle 5 (Arnell 2002: 216).

pH-arvo on myös yksi tärkeimmistä metallien liukenemiseen vaikuttavista tekijöistä: liukoisuuden aste on käänteisesti verrannollinen pH-arvoon (Adriano 2001: 655). Metallit kulkeutuvat helposti happamassa ja humuspitoisessa vedessä orgaanisina metallikomplekseina kelaatteina (Lahermo ym 1996: 112).
4.5.7 Alkaliteetti
Alkaliteetti (alkalinity) tarkoittaa veden kykyä vastustaa happamoitumista, eli veden kykyä
neutralisoida happo (H+) (Williams 2001: 339). Luonnonvesissä alkaliteetti johtuu pääasiassa
bikarbonaatti- ja karbonaatti-ioneista (HCO3- ja CO32-), jotka ovat veden merkittävimpiä epäorgaanisen hiilen muotoja (Lahermo ym. 1996: 33). Alkaliteetti tarkoittaa siis vedessä olevan
karbonaattisysteemin puskurikykyä (buffering capacity). Sitä käytetään myös synonyyminä
hapon neutralointikapasiteetille (acid neutralisation capacity, ANC) (Wetzel 2001: 191), veden hapon kulutukselle tai sitomiskyvylle. Nämä kaikki tarkoittavat vedessä olevien emäksisten yhdisteiden pitoisuuden kokonaismäärää (Ratilainen 1986: 104) tai pitoisuuseroa voimakkaiden emästen ja voimakkaiden happojen välillä (Arnell 2002: 217).
Kokonaisalkaliteetti kirkkaissa joissa ja lammissa on usein matala, erityisesti graniitti- tai
hiekkakivisedimenttialueiden vesissä. Näillä alueilla on suhteellisen huono puskurointikyky:
kohtuullinen määrä hapanta vettä esimerkiksi lumen sulamisesta keväällä voi muuttaa pH:ta
nopeastikin (Wetzel 2001: 196). Karbonaattirikkaalla maaperällä taas on hyvä puskurointikyky: vetyionit kuluvat kalsiumkarbonaatin liuetessa (Arnell 2002: 217).

Kun vesistö on voimakkaasti happamoitunut, on alkaliteetti alle 0,01 mmol/l (Heikkinen &
Alasaarela 1988: 9) (taulukko 1). Alkaliteetin ollessa yli 0,2 mmol/l, vesistö taas on erittäin
hyvin puskuroitu. Alkaliteettiarvo 0,1 mmol/l on eräänlainen vedenjakaja: sitä alhaisemmat
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alkaliteettiarvot kertovat happamoituneesta vesistöstä, ja sitä korkeammat arvot vesistön hyvästä puskurointikyvystä.
Taulukko 1. Veden puskurikyky ja happamoitumisaste alkaliteettiarvojen perusteella (Heikkinen &
Alasaarela 1988: 9).
Alkaliteetti (mmol/l)
< 0,01
0,011 - 0,05
0,051 - 0,1
0,11 - 0,2
> 0,2

Puskurikyky
huono
välttävä
tyydyttävä
hyvä
erinomainen

Happamoitumisaste
voimakkaasti happamoitunut
happamoitunut
happamoitumassa
hyvin puskuroitu
erittäin hyvin puskuroitu

Pintavesi heijastaa yleensä hyvin valuma-alueen maaperän puskurointikykyä, koska osa vedestä on yleensä suotautunut maaperän lävitse (Adriano 2001: 117). Lahermon ym. (1996: 34)
tuloksissa purovesien alkaliteetti oli tavallisesti (90 % heidän laajasta aineistostaan) välillä
0,01 ja 1,00 mmol/l (mediaani 0,20 mmol/l, keskiarvo 0,30 mmol/l). Östersundomin alueella
alkaliteetti- eli bikarbonaattipitoisuus (HCO3-) on noin välillä 0,9 – 1,1 mmol/l (Lahermo ym.
1996: 34). Alkaliteetti ja sähkönjohtavuus ovat läheisesti riippuvaisia toisistaan, ja siksi niiden alueelliset jakaumat ovat usein lähes samankaltaisia. Rannikkovyöhykkeen valuma-alueet
ovat usein runsassavisia, ja saviaineksen suuri ominaispinta-ala ja reaktiivisuus sekä savimailla harjoitettavan tehokkaan maa- ja karjatalouden sekä asutuksen päästöt lisäävät vesistön
puskurointikykyä (Lahermo ym. 1996: 34).
4.5.8 Liuenneet ionimuotoiset aineet
Kiinteät aineet, jotka liukenevat veteen, voivat ionisoitua eli muodostaa ioneja. Näin tapahtuu
alkuperäisten molekyylien hajotessa erillisiksi sähkövarauksellisiksi komponenteiksi (Arnell
2002: 151). Liuenneista epäorgaanisista ionimuotoista aineista osa luetaan kasviravinteisiin
(nutrients, macronutrients), osa hivenaineisiin (esim. trace elements, micronutrients) (Särkkä
1996: 68; Adriano 2001).
Ravinteet ovat laajan määritelmän mukaan elementtejä, jotka ovat elintärkeitä kasveille ja
eläimille. Ravinteen tiukempi määritelmä tarkoittaa yleensä typpeä (N), fosforia (P) ja orgaanista hiiltä (C) (Arnell 2002: 151). Biologisen tuotannon kannalta tärkeitä veden ioneja
ovatkin nitraatti (NO3-) ja fosfaatti (PO43-), mitkä ovat typen ja fosforin pääasialliset muodot
vesiympäristössä (Särkkä 1996: 50; Arnell 2002: 192). Fosfaatti, nitraatti ja kalium (K+) ovat
tärkeimmät kasvien ja veden organismien kasvua rajoittavia tai edistäviä tekijöitä. Ravinnepi37

toisuuksien ohella myös vesistöjen kirkkaus tai sameus, happamuus, orgaanisen aineksen
määrä ja eliöille haitallisten aineiden pitoisuudet vaikuttavat vesikasvien ja eliöiden elinmahdollisuuksiin (Lahermo ym. 1996: 112). Fluoridi (F-) on ihmisille ja eläimille tärkeä hivenaine
(Lahermo ym. 1996: 47; Adriano 2001: 772). Kloridi (Cl -) toimii indikaattorina esimerkiksi
kaatopaikan valumavesille (Assmuth ym. 1990: 110) sekä tiesuolaukselle (Särkkä 1996: 69).
Tosin kloridia tulee rannikolla myös ilmalaskeumana merestä (Lahermo ym. 1996: 43).
Veden kemialliset ominaisuudet riippuvat vedessä toimivista kemiallisista ja biologisista prosesseista sekä siitä, millaisista lähteistä veteen on tullut materiaalia. Maaperästä veteen tulevista kationeista tärkeimmät ovat maa-alkalimetallit kalsium (Ca2+) ja magnesium (Mg2+) sekä alkalimetallit natrium (Na+) ja kalium. Maaperästä tulevat myös anionit sulfaatti (SO42-),
kloridi (Cl-) ja bikarbonaatti (HCO3-). Näitä ioneja kutsutaan pääioneiksi (major ions) tai pääkomponenteiksi. Merkittäviä alkuaineita ovat lisäksi rauta (Fe), mangaani (Mn) ja pii (Si) sekä hivenaineet. Pääionit yhdessä piidioksidin (SiO2) kanssa, joka on läsnä ei-ionisoituneessa
muodossa, ovat veden kemiallisen laadun perusilmentäjiä (Särkkä 1996: 50; Lahermo ym.
1996: 114; Arnell 2002: 151).
Pääkationit Ca2+, Mg2+, K+ ja Na+ ovat maaperän tärkeitä puskureita happamoitumista vastaan,
Ca2+-ionin ollessa näistä tärkein (Adriano 2001: 117). Näiden emäskationien runsaus vedessä
kertoo, että maa-vesi-systeemi on puskurikykyinen. Kationeja vapautuu myös happaman
kuormituksen seurauksena. Tästä syystä emäskationien lisääntyminen maavedessä ja purovedessä voi kertoa happaman kuormituksen lisääntymisestä valuma-alueella, puskurikyvyn
heikkenemisestä ja happamoitumisesta (Lahermo ym. 1996: 32).

Suomen pintavedet sisältävät kansainvälisesti verrattuna vain vähän liuenneita aineita. Purovedet täällä ovat lauhkealle ja kostealle ilmastolle sekä jäätiköityneille peruskallioalueille
tyypillisiä boreaalisen vyöhykkeen vesiä, joissa liuenneet kalsium ja bikarbonaatti ovat tärkeimmät komponentit. Suuri humuspitoisuus ja siitä aiheutuva voimakas väri sekä suuri rautapitoisuus ovat myös ominaisia Suomen sisävesille (Laaksonen & Malin 1985: 207). Veden
ainessuhteissa ja liuenneen aineksen määrässä on selviä eroja rannikon ja sisämaan välillä:
rannikoiden purovedet voivat sisältää 5-10 kertaa enemmän liuenneita aineita kuin sisämaan
ja Pohjois-Suomen purovedet (Lahermo ym. 1996: 21).
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Etelä-Suomen purojen liuenneiden ainesten määrää lisää ihmisen luontoa kuormittava toiminta (muun muassa maa- ja karjatalous, soiden ja metsien ojitus, asuin- ja kaatopaikkajätevedet
sekä teiden suolaus). Pitkällä aikavälillä pintavesien ainesmääriä lisäävät happamoituminen,
kasvava laskeuma ja kiihtyvä rapautuminen (Lahermo ym. 1996: 31). Nämä tekijät yhdistettynä järvien ja lampien mataluuteen, jokien ja purojen pieneen virtaamaan sekä pitkään jääpeitteiseen jaksoon talvella tekevät Suomen vesistä herkkiä saastumiselle (Niemi ym. 2004:
24).
Purovesien tärkeimpien yhdisteiden ja alkuaineiden (HCO3-, SO42-, Ca2+, Mg2+ ja Na+) pitoisuudet ovat kääntäen verrannollisia vesimäärän vaihteluihin. Tämä on suora seuraus sulamisja sadevesien pitoisuuksia laimentavasta vaikutuksesta. Purovesien maa-alkali- ja alkalimetallit (mm. Ca, Mg, Na, K,) kulkeutuvat yleensä yhdessä ja korreloivat voimakkaasti keskenään.
Happamissa purovesissä sulfaatti ja kloridi korreloivat voimakkaasti pääkationien ja useiden
metalli-ionien kanssa (Lahermo ym. 1996: 122–124). Peruskallion kemiallisen rapautumisen
vuoksi veteen vapautuvat alkuaineet, kuten kalsium, magnesium ja bikarbonaatti, kulkeutuvat
puroon yleensä pohjavaluntana. Näiden aineiden pitoisuudet tyypillisesti laskevat pintavalunnan lisääntyessä esimerkiksi sateen aikana, kun pohjavalunnan osuus kokonaisvalunnasta pienenee (Arnell 2002: 159).
Eloperäisen aineksen biologinen hajoaminen säätelee veteen liuenneen orgaanisen aineen ja
nitraatin pitoisuuksia sekä jossain määrin myös kaliumin pitoisuuksia. Kesällä kasvillisuus
hyödyntää pääosan nitraatista, ammoniumista ja kaliumista, jotka tulevat laskeumana tai vapautuvat humuksen hajotessa. Tästä syystä näiden aineiden määrät valunnassa pienenevät kesällä (Lahermo ym 1996: 22). Mineraaliaineksen ja humuksen kulkeutumista purossa lisää
valuma-alueella tehty metsä- tai suo-ojitus (Lahermo ym. 1996: 23).
Pintavesiin tulee ainesta myös ilman kautta. Ilmaperäisenä laskeumana tulevat aineet voivat
olla kaasumaisessa, nestemäisessä tai kiinteässä muodossa. Ilmaperäinen laskeuma voi olla
kuivalaskeumaa tai märkälaskeumaa eli sadetta. Aineita sitoutuu kasvipeitteeseen ja maaperään sekä kulkeutuu maa- ja pohjaveteen sekä puroihin. Laskeumassa on sekä luonnollista alkuperää olevia aineita että teollisen ja muun ihmisen toiminnan vaikutuksesta ilmaan joutuneita aineita (Lahermo ym. 1996: 23). Rikin helposti liikkuva ja eniten vesissä esiintyvä muo-

39

to sulfaatti indikoi esimerkiksi antropogeenisestä eli ihmislähtöisestä happamasta laskeumasta
(Lahermo ym. 1996: 39).
Useimpia aineita poistuu valuma-alueilta enemmän kuin niitä tulee ilmasta. Tällaisia pääasiassa geologista lähteistä peräisin olevia aineita ovat bikarbonaatti, kalsium, magnesium ja kalium. Helposti liikkuvia aineita, kuten klorideja, tulee laskeumana valuma-alueille yleensä
suunnilleen yhtä suuria määriä kuin niitä poistuu purovesissä. Klorideja sekä myös natriumia,
magnesiumia, sulfaatteja ja muita aineita voi kuitenkin uuttua selvästi tulevaa ilmalaskeumaa
enemmän rannikon savi- ja silttikerrostumista rannikkoalueen puroihin. Sulfaatit ovat normaalistikin melko liikkuvia, ja niitä yleensä poistuu valuma-alueelta enemmän kuin tulee.
Maaperän sulfidit tuottavat hapettuessaan runsaasti sulfaatteja esimerkiksi silloin, kun rannikon liejusavikoita ojitetaan (Lahermo ym. 1996: 25).

Joitakin aineita, esimerkiksi vetyioneja ja typpiyhdisteitä, tulee laskeumana valuma-alueelle
enemmän kuin poistuu. Vetyioneja (H+) syntyy esimerkiksi rikki- ja typpilaskeuman muutunnan tuloksena. Suurin osa näistä vetyioneista yleensä neutraloituu valuma-alueella. Heikosti puskuroituneilla alueilla neutraloituminen tapahtuu niin hitaasti, etteivät kaikki vetyionit
kulu. Tämän seurauksena purovesien pH on alhainen ja adsorboituneet metallit, kuten alumiini, rauta, mangaani, sinkki, kupari ja kadmium liukenevat veteen. Typpi-ionit nitraatti ja ammonium ovat peräisin laskeumasta ja hajaantuvasta kasvimassasta. Tehokkaimmin ne pidättyvät valuma-alueille kasvukaudella. Koska valuma-alueilta huuhtoutuvat nitraattimäärät ovat
lisääntyneet Etelä-Suomessa viime vuosikymmeninä, on arveltu, että metsämaahan tulee typpeä enemmän kuin kasvit voivat käyttää. Tärkeitä typen sitojia ovat esimerkiksi suot ja vesijättömaat, jotka edesauttavat myös typen olomuodon muutoksia (Lahermo ym. 1996: 25).

Ihmisen toimet vaikuttavat lähes kaikkien aineiden pitoisuuksiin valuma-alueilla. Kuormitus
huuhtoutuu vesistöihin helpoimmin savipeitteisillä valuma-alueilla. Maatalousvaltaisilla rannikkoalueilla muun muassa Etelä-Suomessa purovedet ovatkin likaantuneimpia. Maatalous
lisää typen, fosforin ja kiintoaineksen lisäksi lähes kaikkien veteen liuenneiden aineiden
(muun muassa SO42-, Cl-, Ca2+, Mg2+, Na+ ja K +) määriä vesistöissä. Moreenimaassa ja soistuneilla valuma-alueilla antropogeeninen kuormitus ei kulkeudu vesistöihin yhtä tehokkaasti
(Lahermo ym. 1996: 26).
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Tiesuolat ovat myös huomionarvoinen aineslähde. Eniten tiesuoloissa käytetään kloridia, natriumia ja kalsiumia. Tiesuolojen aiheuttamalla kuormitus saattaa vaikuttaa haitallisesti esimerkiksi purojen ekologiaan. Lisäksi natriumkloridin kohonneet pitoisuudet korreloivat positiivisesti liuenneen sinkin kanssa, mikä kertoo kasvaneen raskasmetallipitoisuuden riskistä
(Ruth 2003). Kasvaneet raskasmetallipitoisuudet saatetaan usein liittää esimerkiksi teollisuuden ja kaivostoiminnan vaikutuksiin. Suomessa nämä alat eivät kuitenkaan yleisesti aiheuta
laaja-alaisia päästöjä eivätkä vaikutuksia vesistöihin, paikallista likaantumista sen sijaan kylläkin (Lahermo ym. 1996: 26).

Tässä tutkimuksessa on selvitty pitoisuudet liuenneiden ionimuotoisten aineiden osalta kationeista Na+, K+, Ca2+, Mg2+ ja anioneista F-, Cl-, NO3-, PO43- ja SO42- (SFS-EN ISO 10304-1
1995; SFS-EN ISO 14911 2000).
4.5.9 Hivenaineet
Ravinteiden lisäksi vesissä on liuenneena myös hivenaineita ionimuotoisina alkuaineina. Hivenaineet (trace elements) ovat alkuaineita, yleensä metalleja, joita esiintyy luonnonvesissä
vain hyvin laimeina liuoksina. Hivenaine tarkoittaa sekä alkuainetta, joka esiintyy luonnossa
vain hyvin pieninä pitoisuuksina että alkuainetta, jota organismit käyttävät pieninä määrinä ja
jonka uskotaan olevan välttämätön organismien hyvinvoinnille (Särkkä 1996: 70; Adriano
2001: 4). Jos hivenaineita on runsaasti saatavilla, pyrkivät elävät organismit keräämään niitä
itseensä yli varsinaisen tarpeensa. Suurempina pitoisuuksina hivenaineet ovat myrkyllisiä
kasveille, elämille ja ihmisille (Särkkä 1996: 70). Hivenaineiden esiintymiseen vaikuttavat
sekä antropogeeniset tekijät että geokemialliset olosuhteet: maaperän hivenainekoostumus ja pitoisuudet riippuvat kivilajista, joka rapauduttuaan on muodostanut maaperän. Mitä enemmän aikaa maaperän muodostumisesta kuuluu, sitä vähemmän syntykivilaji vaikuttaa maaperän hivenainekoostumukseen ja –pitoisuuksiin (Adriano 2001: 12). Geokemialliset olosuhteet
vaikuttavat myös esimerkiksi tietyn hivenaineen puuttumiseen valuma-alueelta (Särkkä 1996:
70).

Hivenaineisiin kuuluvat Adrianon (2001: 4) mukaan arseeni (As), hopea (Ag), boori (B), barium (Ba), beryllium (Be), kadmium (Cd), coboltti (Co), kromi (Cr), kupari (Cu), fluori (F),
elohopea (Hg), mangaani (Mn), molybdeeni (Mo), nikkeli (Ni), lyijy (Pb), antimoni (Sb), seleeni (Se), tina (Sn), tallium (Tl), vanadiini (V) ja sinkki (Zn). Hivenaineita vastaavia synonyymejä ovat hivenmetallit (trace metals), raskasmetallit (heavy metals), hivenravinteet (mik41

roravinteet, micronutrients), ”mikroalkuaineet” (microelements) ja ”sivualkuaineet” (minor
elements). Osittain näiden ryhmien määritelmät menevät päällekkäin. Hivenravinteilla tarkoitetaan yleensä niitä seitsemää alkuainetta, joita putkilokasvit tarvitsevat (Zn, Mn, Cu, Fe, Mo,
B ja Cl). Raskasmetalleja ovat yleensä metallit ja puolimetallit, joiden tiheys on suurempi
kuin 5,0 g/cm3 ja jotka ovat myrkyllisiä ja saastuttavia (Adriano 2001: 4, 515; Raskasmetallit
2009). Raskasmetalleihin hivenaineista kuuluvat arseeni, kadmium, kromi (VI), kupari, lyijy,
elohopea, nikkeli, seleeni, tallium, tina sekä näiden yhdisteet (Ympäristöministeriön asetus…2001). Pieninä pitoisuuksina monet raskasmetallit, esimerkiksi kupari, sinkki ja rauta,
ovat kuitenkin tarpeellisia eliöille. Ympäristön kannalta ongelmallisimpia raskasmetalleja
ovat elohopea, lyijy ja kadmium (Adriano 2001: 4; Raskasmetallit 2009).
Hivenaineita tulee valuma-alueelle ilmakehän kautta eri lähteistä sekä valuma-alueella sijaitsevista pistelähteistä. Hivenaineiden esiintyminen valuma-alueella johtuu osaltaan luonnollisista rapautumis-, eroosio- ja kuljetusprosesseista. Pääasiassa hivenaineet tulevat kuitenkin
päästöinä useista nykyisistä ja aiemmista antropogeenisista toiminnoista, kuten liikenteestä,
energiantuotannosta, teollisuudesta, kaivostoiminnasta, jätehuollosta sekä maataloudesta
(Foster & Charlesworth 1997: 106; Adriano 2001: 8, 501). Metallien määrään luonnonvesissä
vaikuttavat erityisesti teollisuus (hivenaineiden Sb, Cd, Cr, Cu, Mo ja Zn osalta), sähköntuotanto (As ja Se), kotitalouksien jätevedet (As, Cd, Cr, Cu, Mn, Ni ja Zn) sekä maatalous (Zn,
Cn, B ja Se) (Lahermo ym. 1996: 26; Adriano 2001: 8–9). Kokonaisuudessaan teollisen toiminnan aikaansaama metallien mobilisaatio on hivenaineilla Cd, Cr, Cu, Pb, Hg, Mo, Se ja Zn
10 – 20 kertaa luonnollista rapautumista suurempaa (Adriano 2001: 8–9). Suomessa teollisuus
ja kaivostoiminta eivät Lahermon ym. mukaan (1996: 26) aiheita laaja-alaisia päästöjä eivätkä
vaikutuksia, ainoastaan paikallista likaantumista. Yleisesti lyijyn, sinkin, kuparin ja kadmiumin pitoisuudet ilmakehässä ovat olleet laskussa jo 1970-luvulta lähtien (Adriano 2001:
8–9).
Vaikka ilmalaskeuman määrä joidenkin hivenaineiden osalta on laskussa, osalle hivenaineista
ilmaperäinen laskeuma on edelleen pääasiallinen lähde. Mannion (2001) tutkimuksessa
62 – 95 % kadmiumin, elohopean ja lyijyn osuudesta latvajärvien sedimenteissä arvioitiin antropogeeniseksi ja ilmalaskeuman kautta saapuneeksi. Myös arseenin ja sinkin pitoisuudet todettiin tutkimuksessa kohonneiksi ilmalaskeumasta johtuen. Sen sijaan sinkin, nikkelin ja
kromin kohdalla yhtä selvää yhteyttä laskeuman ja sedimentissä havaitun pitoisuuden välillä
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ei havaittu. Myöskään pienissä järvissä keskimäärin vastaavaa vaikutusta ei havaittu. Mannio
totesi veden laadun heijastavan ilmaperäistä metallikuormaa jossain määrin. Vesien pohjasedimentteihin hivenaineet sitoutuvat kuitenkin vielä paremmin, mistä syystä pohjasedimenttien ja ilmalaskeuman yhteys on veden ja laskeuman yhteyttä selkeämpi. Mannio havaitsi
myös, että pienissä yläjuoksun järvissä lyijyn, kadmiumin, sinkin ja alumiinin pitoisuudet olivat korkeampia kuin suurissa järvissä. Korkeimmat kadmiumin ja sinkin pitoisuudet löytyivät
karuilta, happamilta ylänköalueilta Suomen etelärannikolta.

Useat raskasmetallit liukenevat huonosti luonnontilaisissa vesissä normaalin pH:n vallitessa.
Tästä syystä raskasmetallien siirtyminen ympäristössä tapahtuu eroosion ja hydrologisten prosessien, kuten kuljetuksen ja purosedimenttien valikoivan kasaamisen kautta (Foster & Charlesworth 1997: 106). Foster ja Charlesworth havaitsivat kuitenkin raskasmetallien liukoisuuden lisääntyvän saastuneissa joissa kohonneen metallipitoisuuden vuoksi (1997: 130). Yleisesti metallien liukoisuus on kääntäen verrannollista maaperän pH-arvon kanssa (Adriano
2001: 294, 655). Myös Lahermo ym. (1996: 121–124) havaitsivat negatiivisen korrelaation
pH:n ja useimpien metallien välillä, mikä osoittaa useimpien metallien liikkumisen eli mobiloitumisen happamassa ympäristössä. Raskasmetallien keskinäiset riippuvuudet olivat myös
suurimmillaan happamissa ja humuspitoisissa vesissä.
Tässä työssä hivenaineiden pitoisuudet vedessä selvitettiin kromin, raudan, nikkelin, kuparin,
sinkin, arseenin, kadmiumin ja lyijyn osalta (ISO 17294-2 2003; ISO 172941-1 2004). Näiden
lisäksi selvitettiin alumiinin ja uraanin pitoisuudet. Alumiini ja uraani eivät ole hivenaineita,
mutta niitä esiintyy vesissä pieninä määrinä ja ne vaikuttavat veden laatuun.
4.5.10 Escherichia coli –bakteerien määrä
Veden hygieenistä laatua tutkittiin tässä työssä mittaamalla vedessä olevien ulosteperäisten
Escherichia coli –bakteerien määrä.

4.6 Purojen veden laatuun vaikuttavat tekijät
Virtaavan veden systeemit ovat seisovan veden systeemeihin verrattuna avoimia systeemejä:
esimerkiksi puroon tulee koko ajan uutta vettä ja ainesta, kun taas lammissa ravinteet voivat
kiertää jatkuvasti (Särkkä 1996: 114). Kuinka paljon maaekosysteemi veden laatuun vaikuttaa, riippuu muun muassa valuma-alueen koosta, ja siitä, onko virtaus autogeenista vai allogeenista. Autogeeninen virtaus syntyy, jos vesitase (water balance) on koko ajan positiivinen
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(Thomas & Goudie 2000: 35). Näillä alueilla vettä sataa enemmän kuin haihtuu ja valuu pois,
ottaen huomioon myös muutokset veden varastoissa (Thomas & Goudie 2000: 522). Allogeeninen virtaus taas tapahtuu alueella, jossa vesitase on negatiivinen osalla uomanvarresta tai
koko uoman matkalla, ja vesi tulee alueen ulkopuolelta, esimerkiksi joen kosteammalta latvaalueelta (Thomas & Goudie 2000: 15, 35).
Purovesissä lämpötilakerrostuneisuus on yleensä vähäistä. Pienistä uomista lämpötilakerrostuneisuus voi puuttua kokonaan. Veden sameus on puroissa varsinkin alajuoksulla suurempaa
kuin seisovassa vedessä. Myös happipitoisuus on puroissa virtauksen vuoksi yleensä suurempi kuin seisovassa vedessä (Särkkä 1996: 114). Purovesien happamuus on yhteydessä veden
monien alkuaineiden ja yhdisteiden esiintymismuotojen ja pitoisuuksien kanssa. Pääanionien
ja emäskationien määrät kasvavat pH:n noustessa. Happamuuden ei kuitenkaan ole havaittu
vaikuttavan kloridin, fluoridin ja nitraatin määriin. Sitä vastoin eräiden metallien ja hivenaineiden (mm. Al, Fe, Mn, Zn, Co, V) määrät ovat suurimmillaan happamissa vesissä, johon on
liuennut vähän muita aineita, mutta runsaasti humusta, mistä kertoo veden korkea väriluku
(Lahermo ym. 1996: 114).

Veden hydrologinen tila puroissa vaihtelee tunneittain, päivittäin, kausittain ja vuosittain sekä
vuosien välillä. Tästä syystä näytteenottoajankohdalla on suuri vaikutus tuloksiin, ja tulosten
tarkastelussa tulee huomioida, koska näytteet on otettu (esim. Tikkanen 1990). Suomessa
vuodenajat ja niiden vaihtelu luovat hyvin erilaiset olosuhteet puroihin vallitsevasta vuodenajasta riippuen (Lahermo ym. 1996: 22). Esimerkiksi ravinteita huuhtoutuu puroihin eniten
kasvukauden alussa sekä syksyllä peltoa kynnettäessä. Kesällä ravinteet taas huuhtoutuvat
pelloilta vain voimakkaimpien sadetapahtumien aikana (Tikkanen 1990: 27).

Myös virtausnopeuden vuodenaikaisvaihtelut puroissa voivat olla suuria. Uoma saattaa ajoittain, säännöllisesti tai epäsäännöllisesti, kuivua kokonaan (Särkkä 1996: 114). Latvapuroissa
liuenneiden epäorgaanisten aineiden pitoisuudet vaihtelevat paljon vuoden aikana ja perättäisten vuosien välillä (Arvola ym. 1990). Pitoisuudet ovat suurimmillaan kevättalvella ennen
lumien sulamista, jolloin pohjavesistä koostuvan pohjavalunnan osuus on kokonaisvaluntaan
nähden suuri. Ainesmäärät laimenevat keväällä lumien sulaessa ja vaihtelevat sen mukaan,
kuinka sateisia kesä ja syksy ovat. Talvella pitoisuudet kasvavat, kun maa jäätyy ja valuntaolosuhteet vakiintuvat (Arvola ym. 1990; Lahermo ym. 1996: 22).
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Puroveden alkaliteetin on havaittu olevan sitä pienempi, mikä enemmän suota valumaalueella on. Tämä kertoo soilta puroihin valuvan veden olevan hapanta ja hyvin orgaanista
(Mattsson ym. 2007). pH-arvo laskee yleensä lumien sulaessa, sekä syksyisin, jolloin purovesi laimenee lisääntyneen valunnan myötä. Kesäisin ja talvisin pintavalunta on yleensä pientä,
ja pH silloin suhteellisen korkea. Tämä johtuu siitä, että purovesi muodostuu tällöin pääasiassa syvemmältä maasta tulevasta pohjavedestä (Lepistö & Seuna 1990: 827, 844). Tällaisissa
olosuhteissa haitallisten aineiden määrät puroissa kuvastavat ennemminkin niiden yleisyyttä
pohjavedessä ja maaperässä (Lahermo ym. 1996: 112).

Tulva on pohjoisten lumipeitteisten alueiden jokakeväinen ilmiö, jonka voima vaihtelee talven
lumi- ja jäätilanteen sekä kevään sääolojen mukaan. Tulvien voimakkuuteen vaikuttavat sekä
luontaiset ominaisuudet, kuten järvisyys, valuma-alueen koko sekä metsien ja soiden määrä
että ihmistoiminnan aiheuttamat muutokset valuma-alueella ja jokiuomassa. Luontaisista tekijöistä järvien suhteellinen osuus vesistössä ja valuma-alueen koko selittävät valtaosan tulviin
liittyvästä vaihtelusta: mitä suurempi on järvisyysprosentti ja mitä laajempi on valuma-alue,
sitä heikompi on itse tulva. Ihmistoiminnan aiheuttamista muutoksista eniten tulva-alttiutta
lisäävät metsien ja soiden ojitus sekä vesien säännöstely (Muotka ym. 2004: 45).

4.7 Lampien veden laatuun vaikuttavat tekijät
Lampien veden laatuun vaikuttavia tekijöitä ovat muun muassa sadannan määrä, valumaalueen koko ja muut ominaisuudet, lammen koko ja syvyyssuhteet, biologinen toiminta lammessa, ihmistoiminta sekä ilmaperäinen laskeuma. Kaupunkialueella sijaitsevien lampien ulkoinen ravinnekuormitus tulee laskeuman lisäksi muun muassa lintujen ja koirien ulosteista,
ihmisten jättämistä roskista sekä valuma-alueelta tulevasta kasvimateriaalista. Näistä eläinten
jätökset sekä roskat vaikuttavat myös lampien veden hygieeniseen laatuun (Marttila 2007: 3).
Lampien vesimassan pienuuden vuoksi altaan seinämien ja pohjan vaikutus lämpötilaan on
suurempi kuin järvissä. Joskus suorantaisten lampien veden lämpötila saattaa olla lähes sama
kuin ympäröivällä suolla. Pääasiassa lammen veden lämpötila on riippuvaista auringonsäteilystä sekä lammen mataluuteen ja tilavuuteen nähden laajan pinnan johdosta myös ilman lämpötilasta. Viimeksi mainitusta syystä veden lämpötila vaihtelee lammissa enemmän kuin järvissä (Järnefelt 1958: 261).
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Lammilla on purojen virtausta ja virtauksen nopeutta tasaava vaikutus paikallisina suvantokohtina (Lahermo ym. 1996: 20), mikä vaikuttaa myös veden laatuun: vaihtelut eri tekijöissä
ja niiden keskinäisissä suhteissa tapahtuvat hitaammin kuin virtaavissa vesissä. Lammet ovat
isompia järviä herkempiä veden ja sedimentin laadun vaikutuksille, mikä johtuu yhdenmukaisemmista valuma-alueista ja veden lyhyemmistä pidättymisajoista (Müller ym. 1998). Lisäksi
lampiin kohdistuva ravinnekuormitus on yleensä suurta. Vastaavasti ravinteiden poistuminen
lammista on vähäistä (Wetzel 2001: 625–626).

Lampiin tulee yleensä paljon orgaanista ainesta, koska vuorovaikutus ympäröivän maaekosysteemin kanssa on suurta. Lammen trofiataso viittaa siihen nopeuteen, millä orgaanista ainesta
syntyy tai tulee lampeen. Lammet, jotka saavat suuren osan orgaanisesta aineksestaan valuntana kauempaa (alloktonisena), ovat usein ruskeavetisiä eli dystrofisia. Näitä humuspitoisia,
dystrofisia lampia pidetään usein vähätuottoisina, johtuen muun muassa pohjan pimeydestä,
alhaisesta pH:sta ja epäorgaanisten ravinteiden alhaisesta pitoisuudesta. Kuitenkin tarkempi
tarkastelu on osoittanut, että kasviplanktonin biomassa on suurempi ruskeavetisessä järvessä
kuin kirkkaassa järvessä (Wetzel 2001: 813–814). Humusaineiden tuottavuutta heikentäviä
vaikutuksia kompensoivat muun muassa dystrofian aikaansaama haitallisten UV-säteiden
heikko pääsy pinnan alle ja hiilen sekä ravinteiden valunta järveen (Tulonen 2004: 21).
Matalien, rehevien ja seisovavetisten lampien luontainen kehityssuunta on yleensä umpeenkasvu (Marttila 2007: 56). Osa lammista on aiemmin ollut suurempia järviä, jotka ovat alkaneet kasvaa umpeen. Tällaisissa vesissä osittain hajonnutta orgaanista ainesta, turvetta, kasautuu ylimäärä. Kuitenkin osa lammista pysyy avoimina vesialtaina: paikalliset olosuhteet ratkaisevat kehityssuunnan. Lampien matalissa, ruskeissa vesissä on yleensä paljon makrovesikasvillisuutta, joka kuollessaan vajoaa pohjaan (Wetzel 2001: 813–814). Partasen ja Luodon (2006) tutkimissa pienissä järvissä useimmin esiintyvä umpeenkasvutyyppi oli juuri pohjanmyötäinen umpeenkasvu, mikä johtuu kasaantuneesta, kuolleesta kasvimassasta sekä
muusta orgaanisesta aineksesta tai turpeesta. He myös havaitsivat savipitoisen maaperän, korkean kokonaisfosforipitoisuuden ja vähäisen kevättulvan lisäävän järven umpeenkasvun todennäköisyyttä.
Pitkä sateeton jakso esimerkiksi kesällä näkyy lammen vedenpinnan laskuna. Veden haihtuessa lammesta siellä olevien aineiden pitoisuudet kasvavat suhteessa vesimäärään. Vastaavasti
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pidemmän sateettoman jakson jälkeen lammen valuma-alueella voi olla runsaasti huuhtoutuvia aineksia, jotka sateen tullessa huuhtoutuvat nopeasti lampeen. Kuivana jaksona syntyneeseen pienempään vesitilavuuteen sateen tuoma kuormitus vaikuttaa voimakkaammin. Vesitilavuuden kutistuminen heikentää myös kalojen selviytymismahdollisuuksia (Marttila 2007:
34, 54).
Mitä enemmän ja vanhempaa orgaanista ainesta lammen pohjalla on, sitä suurempaa on hapen
kulutus. Ruskeavetisissä lammissa hapenkulutus on yleensä suurta, mutta vuorokautiset vaihtelut saattavat olla merkittäviä (Järnefelt 1958: 262). Hapenkulutuksen ollessa suurta saattaa
lammista talvella loppua happi kokonaan (Järnefelt 1958: 263). Ruskeavetisissä lammissa
saattaa kehittyä melko selkeä lämpötilakerrostuneisuus. Jäätyminen alkaa verraten aikaisin
syystalvella, ja saattaa ulottua pohjaan saakka, lammen syvyydestä riippuen (Järnefelt 1958:
261–262).
Myös lampien pH-arvot sekä alkaliteetti vaihtelevat eri vuodenaikojen välillä. Arvola ym.
(1990) seurasivat 27 pientä metsäjärveä. pH ja alkaliteetti vaihtelivat voimakkaasti pienellä
alueella lammesta ja järvestä toiseen ilman selkeää suhdetta pH:n ja veden värin välillä. Tämä
osoittaa, että lampien happamuuteen vaikuttavat happaman humuksen lisäksi muutkin tekijät,
kuten valuma-alueen maaperä sekä valuma-alueen hydrologiset ja biologiset ominaispiirteet.
Valuma-alueelta tulevan valunnan ja sen laadun lisäksi lampien veden laadun vaihteluun vaikuttavat itse lammessa tapahtuvat fysikaaliset, kemialliset ja biologiset prosessit (Arnell 2002:
159).

5. Arvokkaat pienvesikohteet
Erityisen arvokkaita pienvesikohteita Östersundomissa ovat luonnonsuojelu- ja metsälaissa
mainitut luontotyypit, joita on suojeltu Östersundomissa luonnonsuojelu- ja Natura 2000 aluein. Östersundomissa on kuitenkin myös muita arvokkaita pienvesiä näiden edellä mainittujen luontotyyppien lisäksi. Tässä työssä arvioidaan pienvesikohteiden luonnontilaisuutta ja arvoa samaan tapaan kuin Helsingin pienvesiohjelmassa (2007). Arvioinnissa käytettäviä tekijöitä ovat hydrologia, uoman rakenne ja jatkuvuus, veden laatu, kalasto, muu eliöstö, luontoarvot sekä ekokäytävämerkitys. Veden laatua arvioidaan vesinäytteiden analyysitulosten avulla, muu arviointi perustuu maasto- ja karttahavainnointiin.

47

Pienvesien arvon määrittely perustuu yllä mainittujen tekijöiden lisäksi vesistön luonnontilaisuusasteeseen, luontoarvoihin, veden laatuun ja virkistysarvoon. Näitä tekijöitä tarkastellaan
kunkin pienveden kohdalla erikseen ja arvioidaan, mikä arvoista on kussakin tapauksessa
merkittävin. Purojen luonnontilaisuuden määrittely perustuu Kuusiston (2002: 25) luokitteluun, joka pohjautuu Davenportin ym. (2001 sit. Kuusisto 2002: 25) esittämään kaupunkipurojen luokitteluun. Lähes samaa luokittelua on käytetty myös Helsingin pienvesiohjelmassa
(2007: 13–14).

Tärkeimmät uoman muokkausasteen määräytymiseen vaikuttavat tekijät ovat uoman materiaali, reunasuojaus, mutkaisuus sekä poikkileikkauksen muoto. Puron olleessa luonnontilainen
tai lähes luonnontilainen, sen uoman linjausta ei ole muutettu, ja uomamateriaali on vaihteleva. Uomassa ei ole juurikaan suojauksia reunoilla, ja sen muoto on mutkainen eli meanderoiva. Meanderoinnin aste riippuu luontaisesta vaihtelusta uomien muodossa eri maalajeissa.
Hieman muokatussa purossa uoman reunojen materiaali on vaihteleva. Uoman muoto on kuitenkin keinotekoinen (esim. ruopattu) ja uomaa on suoristettu jonkin verran. Uomassa on vain
vähän suojausta. Voimakkaasti muokatussa purossa uomaa on suoristettu ja puron poikkileikkaus on lähes vakio. Uoma on suojattu kiveyksellä tai betonoinnilla. Uoman poikkileikkausala on usein selvästi suurempi kuin se olisi vastaavalla luonnontilaisella osuudella. Puro
on hyvin voimakkaasti muokattu, kun vesi on johdettu maan alle hulevesiviemäriin tai rumpuun.

Lampien luonnontilaisuuden arvioinnissa valuma-alue sekä tulouomat ovat tärkeässä roolissa.
Voimakkaimmin lampien luonnontilaa muuttavat lasku- ja tulouomien perkaus sekä laskuuoman kaivaminen lampeen, jossa sellaista ei luonnostaan ole. Lasku-uoman muokkauksen
seurauksena lammen vedenpinta laskee ja vesitilavuus pienenee. Tulouoman perkaus vaikuttaa veden laatuun. Myös valuma-alueella tapahtuneet muutokset, kuten metsän tai suon ojitus
tai rakentaminen, vaikuttavat lammen tilaan (Aapala 1990: 25). Tässä työssä lampien luonnontilaisuuden määrittelyssä on käytetty niiden alkuperää: lammet on luokiteltu joko luonnollista alkuperää oleviksi tai ihmisen aikaansaamiksi. Lisäksi luonnollista alkuperää olevat
lammet on vielä jaettu luonnontilaisiin tai lähes luonnontilaisiin sekä hieman muokattuihin
lampiin sen mukaan, onko lammen lasku- ja tulouomia muokattu tai luotu keinotekoisesti.
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6. Aineisto ja menetelmät
Tämän työn aineisto koostuu maastotutkimuksista ja vesinäytepisteiden vedestä määritetyistä
veden laadun muuttujista, sekä karttatarkastelusta ja digitaalisista kartta-aineistoista. Pääosan
aineistosta muodostavat veden laadun mittausten ja analyysien tulokset.

6.1 Näytepisteet
Vesinäytepisteitä tutkimusalueella oli yhteensä 20 kappaletta (kuva 5). Niistä 15 sijaitsi puroissa ja viisi lammissa. Näytepisteet on sijoitettu purojen varsille siten, että ne kattavat suurempien purojen koko pituuden Östersundomin alueella tai hiukan sen rajojen ulkopuolella.
Pienemmissä puroissa näytepiste oli vain alajuoksulla. Näytepisteiden sijainnit suunniteltiin
myös ottaen huomioon, että mahdollisimman lähelle näytepisteitä pääsee autolla, mikä mahdollistaa nopean näytteenoton sekä tässä tutkimuksessa että jatkossa mahdollisessa seurantanäytteenotossa.

Kuva 5. Östersundomin näytepisteet. Pisteitä on yhteensä 20 (numeroinnissa ei ole pisteitä 2 ja 7).
Näytepisteistä viisi on lammissa ja 15 puroissa. Pohjana kartassa ovat Maanmittauslaitoksen
peruskarttalehdet 4311, 4312, 4133 ja 4134 (1 : 20 000) (2010), joiden risteyskohdassa Östersundomin
alue sijaitsee.
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6.1.1 Näytteenotto
Näytteenotto tehtiin kolmessa jaksossa. Alkusyksyn näytteet syksyllä 2009 otettiin kaikista 20
näytepisteestä 31.8. – 4.9.2009. Talvinäytteet kuudesta näytepisteestä otettiin 3.2 – 4.2.2010.
Kevätnäytteet samana keväänä otettiin taas kaikista 20 näytepisteestä 12.4. – 15.4.2010.

Näytteet otettiin joka päivä noin aamukahdeksan ja iltapäiväkahden välillä. Näytteet pyrittiin
ottamaan mahdollisimman nopeasti ja lyhyellä jaksolla, jotta sääolosuhteet eivät eroaisi kovin
paljoa eri näytteenottopäivinä. Tästä huolimatta näytteenotossa kesti useampi päivä, sillä osa
näytepisteistä sijaitsi kauempana tiestä, ja näytteenoton lisäksi samalla havainnoitiin valumaaluetta, näytepisteen lähiympäristöä sekä vallitsevia olosuhteita.
Vesinäytteenoton yhteydessä mitattiin sähkönjohtavuus, pH ja happipitoisuus suoraan vedestä. Näytteenoton jälkeen vesinäytteet säilytettiin kylmälaukuissa ennen laboratorioille paluuta.
Kylmälaukussa näytteet ovat suojassa suoralta valolta, lämpötilan muutoksilta sekä rikkoontumiselta. Näytteet tulee kuljettaa jäähdytettyinä, mutta jäätymättöminä. Suositeltava lämpötila on noin 4 °C (Kettunen ym. 2008: 56). Loppukesästä ja keväällä kylmälaukuissa käytettiin
kylmävaraajia. Talvella kylmälaukkuja käytettiin pitämään näytteet sulina.
Vesinäytteet otettiin neljään puhdistettuun muoviseen näytepulloon, tilavuudeltaan 100 –
1000 ml. Yksi pulloista oli isosuinen steriloitu muovipullo, josta MetropoliLab Oy:n laboratoriossa määritettiin Escherichia coli -bakteerien määrä. Loput kolme näytepulloa olivat Geotieteiden ja maantieteen laitoksen laboratoriossa tehtäviä omia määrityksiä varten. Näytteet otettiin käsin suoraan näytepulloon. Poikkeuksena oli talvikausi, jolloin osa näytteistä otettiin
kiinnittämällä pullo näytteenottovarteen. Näyte otettiin mahdollisimman keskeltä uomaa, missä virtaus on voimakkainta. Näyte otettiin noin 20 senttimetrin syvyydeltä vastavirtaan päin.
Lampien seisovasta vedestä näyte otettiin samalta syvyydeltä näytteenottajasta poispäin. Yhtä
talvinäytettä lukuun ottamatta lammista ei ollut mahdollista ottaa näytettä keskeltä lampea,
mikä olisi ollut parasta näytteen edustavuuden kannalta. Niinpä näytteet otettiin talvinäytettä
lukuun ottamatta rannalta mahdollisimman avoimesta ja keskeisestä kohdasta rannan vaikutuksen minimoimiseksi.

Vesinäytettä otettaessa pullot huuhdottiin 3 – 4 kertaa näytepisteen vedellä ennen varsinaista
näytteenottoa näytteen laadun ja edustavuuden takaamiseksi. Pullot täytettiin noin 4/5 maksi50

mitilavuudesta, jotta näytteen sekoittaminen ravistamalla olisi mahdollista. Ensimmäisellä
näytteenottokerralla loppukesästä 2009 yhdessä uomassa (piste 4) virtasi niin vähän vettä, ettei näytteenotto suurella litran pullolla onnistunut. Tällöin suuremmat näytepullot täytettiin
käyttämällä apuna pienempää, 500 ml:n näytepulloa.
6.1.2 Näytteenottojaksot
Näytteenoton tavoitteena oli saada kutakin vuodenaikaa mahdollisimman hyvin edustavat
näytteet. Ensimmäinen näytteenottojakso ajoitettiin loppukesään 2009. Runsaiden sateiden
aikaa myöhemmin syksyllä pyrittiin välttämään näytteiden edustavuuden parantamiseksi. Erityisesti purovesien pitoisuudet vaihtelevat voimakkaasti virtaaman vaihdellessa ja sade- sekä
tulvatapahtumien edetessä (Tikkanen 1990; Ruth 2004).
Toinen näytteenottojakso talvella 2010 oli hyvän lumitilanteen ja talvisten olosuhteiden vuoksi suppeampi kuin muut näytteenottokierrokset: näytteet otettiin vain kuudesta pisteestä. Neljä
näytepistettä sijaitsi suurimpien purojen alajuoksuilla, jotta näytteet edustaisivat koko valumaaluetta. Näytteenottoon valittiin suurimmat purot, koska niiden alajuoksuilta arveltiin löytyvät
vettä hyvin talvisista olosuhteista huolimatta. Lisäksi Krapuojasta otettiin näyte myös ylempää uoman varrelta. Storträsk ainoana lampinäytepisteenä edusti lampien talvista tilaa. Kaikki
näytepisteet olivat jäässä. Erityisesti Krapuojan alajuoksun sekä Storträskin näytepisteillä jääkerros oli paksu (n. 50 cm). Storträskissä näytepiste saatiin tehtyä jääkairalla, Krapuojan pisteellä, kuten tarvittaessa muillakin puropisteillä, käytössä oli jäätuura.

Kolmas ja viimeinen näytteenottojakso oli huhtikuun 2010 puolivälissä. Kevään tulvahuippu
oli silloin jo ohitse, mutta puroissa oli vielä ylivirtaamaa. Näytteiden edustavuuden parantamiseksi tulvan virtaamahuippua ei haluttua ottaa mukaan näytteenottoon, vaan näytteenoton
ajoituksessa pyrittiin keskimääräisiin keväisiin olosuhteisiin. Tutkimusalueella oli vielä lunta,
erityisesti varjoisissa ja metsäisissä kohdissa, joten näytteenotto edusti vielä myös lumien sulamisvesiä.
6.1.3 Sääolosuhteet
Säätiedot ovat lähimmältä säähavaintoasemalta Helsinki-Vantaan lentoasemalta, joka sijaitsee
noin 13 kilometrin päässä Östersundomista luoteeseen. Vertailuaineistona on vuosien 1971 –
2000 säätietojen keskiarvoaineisto Helsinki-Vantaalta. Kyseessä on tuorein saatavissa oleva
pitkän ajan vertailuaineisto (Drebs ym. 2002). Kuvassa 7 on esitetty näytteenottojakson olo51

suhteet (jakso laajennettuna heinäkuusta 2009 kesäkuuhun 2010) ja vastaavien kuukausien
keskiarvo-olosuhteet vuosilta 1971 – 2000.
Vuosi 2009 oli tutkimusalueella vähäsateinen ja lämmin (Hydrologinen yleiskatsaus 2009).
Koko vuoden sademäärä 633 mm Helsinki-Vantaan lentoasemalla oli 97 % vuosien 1971 –
2000 keskiarvosta. Lunta talvella oli keskimääräistä vähemmän (73 % keskiarvosta). Vuoden
keskilämpötila oli 5,5 °C, mikä on 0,6 °C korkeampi kuin vuosien 1971 – 2000 keskiarvo
(Ilmastokatsaus 2009). Vuoden keskivirtaamat vesistöissä olivat lähes koko Suomessa tavanomaista pienempiä. Myös kevään huippuvirtaamat jäivät kooltaan keskimääräisiksi tai sitä
pienemmiksi. Järvien vedenpinnat olivat yleisesti Suomessa alkuvuodesta korkealla. Vähäisten sateiden myötä vedenpinnat laskivat kesällä. Haihdunta kesällä oli likimain keskimääräistä. Myös pintavesien lämpötilat olivat yleisesti ajankohdalle tyypillisiä (Hydrologinen yleiskatsaus 2009).
Vuoden 2009 elokuu oli Helsinki-Vantaan lentoaseman havaintoasemalla keskimääräistä
lämpimämpi ja kuivempi: elokuun sademäärä Helsinki-Vantaalla oli 60 mm, vuosien 1971 –
2000 keskiarvon olleessa 78 mm. Keskimääräinen lämpötila Helsinki-Vantaalla oli 16,3 °C,
kun pitkän ajan keskiarvo elokuulle oli aste vähemmän. Ensimmäinen näytteenottojakso oli
31.8. – 4.9.2009. Vuorokausien keskilämpötila vaihteli 14,6 °C (31.8) ja 17,6 °C (2.9) välillä,
mikä kuvasti hyvin tuon jakson keskimääräisiä olosuhteita. Korkein lämpötila tällä näytteenottojaksolla oli 21,4 °C (2.9). Vettä satoi 2. – 4.9 päivittäin 1,2 mm, 7,7 mm ja 0,6 mm.
Pitkin elokuuta oli satanut melko säännöllisesti pienehköjä määriä, joten näytteenottojakson
säätila kuvasti jo jonkin aikaa jatkuneita sääolosuhteita (Ilmastokatsaus 2009).

Loppuvuodesta 2009 vedenpinnat olivat matalalla. Vuoden lopulla jäät olivat tavallista
ohuempia (Hydrologinen yleiskatsaus 2009). Joulukuu 2009 ja tammikuu 2010 olivat molemmat keskimääräistä kylmempiä Helsinki-Vantaalla: joulukuun keskilämpötila oli 2,1 °C
pitkän ajan keskiarvoa kylmempi ja tammikuu jopa 7,2 °C keskiarvoa kylmempi. Tammikuun
15. päivä havaintoasemalla oli lunta 39 cm, noin kolme kertaa pitkän ajan keskiarvoa enemmän. Alkuvuodesta oli myös pitkä yhtenäinen pakkasjatko, alkaen 30.12.2009 ja jatkuen
26.2.2010 saakka. Toinen näytteenottojakso oli 3.2 – 4.2.2010. Keskilämpötila jaksolla vaihteli -6,2 °C (3.2) ja -4,2 °C (4.2) välillä. Korkein lämpötila näinä päivinä oli -3,4 °C (4.2). 4.2

52

satoi 0,4 mm lunta. Koska meneillään oli pitkä, talvinen pakkasjakso, edustivat näytteenottopäivien säätilat hyvin vallitsevia talvisia olosuhteita (kuva 6a) (Ilmastokatsaus 2009, 2010).
Alkuvuodesta jäänpaksuudet olivat tavallista pienempiä, tosin lumesta ja jäästä syntynyttä
kohvajäätä muodostui. Järvien vedenpinnat olivat alkuvuodesta tyypillisesti matalalla, mutta
lumensulaminen keväällä sai järvien pinnankorkeudet nousuun. Etelä-Suomessa lumet alkoivat sulaa jo maaliskuun viimeisellä viikolla: Helsinki-Vantaan havaintoasemalla 26.3.2010
lähtien päivittäiset keskilämpötilat olivat plussan puolella. Tästä eteenpäin loppukevät olikin
tavallista lämpimämpi (Hydrologiset kuukausitiedotteet 2010).
Huhtikuun alussa lumen sulaminen nosti vesistöjen pinnankorkeuksia ja virtaamia erityisesti
etelärannikolla. Kolmas näytteenottojakso oli 12.4. – 15.4.2010. Näytteenotto pyrittiin ajoittamaan siten, että kevään huippuvirtaamat olisivat jo ohitse, jotta näytteet olisivat mahdollisimman edustavia vesien yleistä keväistä tilaa ajatellen. Tämä onnistuikin, sillä huippuvirtaamat olivat huhtikuun alussa. Keskilämpötila näytteenottojaksolla vaihteli 5,1 °C (15.4) ja 6,5
°C (13.4) välillä. Korkein lämpötila jaksolla oli 12,1 °C (13.4). Huhtikuun keskilämpötila
Helsinki-Vantaan havaintoasemalla oli 4,7 °C, joten näytteenottojakso oli keskimääräistä
lämpimämpi. Koko jaksolla ei satanut, edellisen kerran oli satanut 6.4.2010 (3,3 mm) (kuva
6b) (Ilmastokatsaus 2010).

Kuvat 6a ja b. Vasemmalla Krapuojan talvista uomaa näytepisteeltä 12 helmikuussa 2010. Uoma oli
jäässä, ja näytepiste piti kaivaa esiin jäätuuralla. Oikealla kevätnäytteenottoa kevättulvan jälkimainingeissa. Vesi oli Stora dammenin eteläosassa Östersundominpuron näytepisteellä 8 selvästi tavallista
korkeammalla. Kuva 6b: Reijo Kujala.
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Huhtikuun lopussa virtaamat ja vedenpinnan korkeudet olivat jo laskussa. Routa suli rannikolta huhtikuun aikana. Jäät lähtivät tavallista aiemmin. Kesä oli keskimääräistä lämpimämpi
(Hydrologiset kuukausitiedotteet 2010). Helsinki-Vantaan lentoasemalla kesäkuukausien keskilämpötilojen keskiarvo oli 18,4 °C, mikä on 2,8 °C korkeampi kuin vuosien 1971 – 2000
keskiarvo. Myös sadanta oli keskimääräistä vähäisempää: kesäkuukausien sademäärä oli 118
mm, mikä on 60 % pitkän ajan keskiarvosta (Ilmastokatsaus 2010).
120

20

100

15
10

0

40

°C

5

60

-5

kesä

touko

huhti

maalis

helmi

tammi

joulu

marras

-15

loka

0

syys

-10

elo

20

heinä

mm / cm

80

2009
lumen syvyys cm

2010
lumen syvyys cm ka 1971-2000

sademäärä mm

sademäärä mm ka 1971-2000

keskilämpötila °C

keskilämpötila °C ka 1971-2000

Kuva 7. Sääolosuhteet tutkimusvuosina 2009 ja 2010 sekä vertailujaksolla 1971 – 2000. Vuodet 2009
ja 2010 olivat sääolosuhteiltaan äärevämpiä kuin pitkän ajan keskiarvo: kesät olivat keskimääräistä
lämpimämpiä ja talvet keskimääräistä kylmempiä. Myös lunta satoi näinä vuosina selvästi pitkän ajan
keskiarvoa enemmän. Sademäärät sen sijaan olivat hiukan pitkän ajan keskiarvon alapuolella.

Kokonaisuudessaan vuosi 2010 oli tutkimusalueella vähäsateinen ja lämmin (Hydrologiset
kuukausitiedotteet 2010). Koko vuoden sademäärä 597 mm Helsinki-Vantaan lentoasemalla
oli 92 % vuosien 1971 – 2000 keskiarvosta. Talvi oli poikkeuksellisen runsasluminen: lumen
syvyys oli 309 % pitkän ajan keskiarvosta. Vuoden keskilämpötila oli 4,5 °C, mikä on 0,4 °C
matalampi kuin vuosien 1971 – 2000 keskiarvo (Ilmastokatsaus 2010). Vuoden keskivirtaamat vesistöissä Suomessa olivat lähes koko maassa tavanomaista pienempiä. Myös kevään
huippuvirtaamat jäivät kooltaan keskimääräisiksi tai sitä pienemmiksi. Järvien vedenpinnat
olivat yleisesti Suomessa alkuvuodesta korkealla, ja vähäisten sateiden myötä vedenpinnat
laskivat kesällä (Hydrologiset kuukausitiedotteet 2010).
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6.2 Kenttämittaukset
Maastossa tutkimusalueella tehtyjä mittauksia olivat veden lämpötilan, sähkönjohtavuuden
(SFS-EN 27888), pH:n (SFS 3021) sekä liuenneen hapen pitoisuuden mittaukset. pH-mittari
kalibroitiin joka aamu ennen näytteenottoon lähtöä, ja happimittari tarpeen tullen. Sähkömittari oli kalibroitu laboratoriossa jo ennen näytteenottojaksojen alkua.
Mittaukset tehtiin kenttämittarilla (Orion Model 1230). Samalla mittarilla pystyttiin mittaamaan eri muuttujat anturia vaihtamalla. Mittaukset tehtiin yleensä suoraan vedestä. Talvella
mittaukset jouduttiin pari kertaa tekemään pullosta hankalan lumi- ja jäätilanteen vuoksi.
Joillakin näytteenottokerroilla kaikki mittarit eivät toimineet. Tällöin lukemat mitattiin mahdollisuuksien mukaan Geotieteiden ja maantieteen laitoksen laboratoriossa. Kaikilta näytepisteiltä ei talvella saatu mitattua happipitoisuutta, sillä mittarin anturi jäätyi pakkasessa näytteenottopäivän kuluessa. Näitä lukemia ei ollut mahdollista mitata enää myöhemmin laboratoriossa, sillä vesinäytteen happipitoisuus muuttuu hyvin nopeasti näytteenoton jälkeen.

Edellä mainittujen fysikaalisten muuttujien lisäksi osasta puroja mitattiin virtaama siivikolla.
Virtaama mitattiin kolmesta purosta alkusyksystä 2009 ja kahdesta purosta keväällä 2010.

6.3 Laboratoriomääritykset
Vesinäytteistä analysoin itse Geotieteiden ja maantieteen laitoksen laboratorioissa ainespitoisuuden (kiinto-, liuennut ja orgaaninen aines), alkaliteetin ja liuenneiden ionimuotoisten aineiden sekä hivenaineiden pitoisuudet. Ainespitoisuuden määritykseen käytettävä vesinäyte
säilytettiin jääkaapissa ennen analysointia. Hivenaineanalyysin näytevesi kestävöitiin väkevällä typpihapolla näytteenottopäivän tai sitä seuraavan päivän iltana hivenaineiden analyysiä
varten. Myös näitä näytteitä säilytettiin jääkaapissa. Muiden analyysien näytevesi pakastettiin
näytteenoton jälkeen. Ennen analyysiä näytteen annettiin sulaa huoneenlämmössä.
6.3.1 Ainespitoisuus
Ainespitoisuus tarkoittaa veden kiintoaineksen, veteen liuenneen aineksen ja veden orgaanisen aineksen pitoisuuksia. Veden ainespitoisuus määritettiin kylmiössä säilytetyistä näytteistä.
Määritys tehtiin suodattamalla 250 – 850 ml näytevettä lasikuitusuodattimen läpi vakuu-
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misuodatuslaitteen avulla standardimenetelmän SFS-EN 872 (1996) mukaisesti. Suodattimena
käytettiin Schleicher & Schüll GF/52 –suodatinta (vaihteluvyöhyke välillä 1,2 – 1,6 μm).
Orgaanisen kiintoaineen määrä mitattiin hehkuttamalla standardimenetelmän SFS 3008
(1990) mukaisesti. Hehkuttamisen aikana kiintoaineksen orgaaninen aines palaa. Tätä palamalla poistuvaa osuutta kutsutaan hehkutushäviöksi. Jäljelle jäävä aines, hehkutusjäännös, on
kokonaan epäorgaanista materiaalia.
6.3.2 Alkaliteetti
Alkaliteetti määritettiin titraamalla 100 ml vesinäytettä 0,010 mol/l suolahapolla automaattisen titraajan avulla. Näytteet lämmitettiin analyysiä varten vesihauteessa +25 °C lämpötilaan.
Ennen analyysiä titraattorin pH-mittari kalibroitiin kalibraatioliuoksilla pH 4 ja pH 7. Alkaliteetin määritykseen käytettiin kahden ekvivalenssipisteen titrausta (Eaton ym. 1995). Ensin
näytteeseen lisättiin suolahappoa, kunnes saavutettiin pH-arvo 4,5. Sen jälkeen hapon syöttöä
jatkettiin, kunnes saavutettiin pH-arvo 4,2. Näiden ekvivalenssipisteiden saavuttamiseen tarvitusta hapon määrästä, suolahapon pitoisuudesta sekä näytteen tilavuudesta laskettiin näytteen
alkaliteetti eli hapon puskurointikyky.
6.3.3 Veden väri
Veden väriluvun mittauksessa käytettiin ainespitoisuuden määrityksessä lasikuitusuodattimella suodatettua näytevettä. Itse väriluku määritettiin Lovibond Nessleriser 2250 komparaattorilla (SFS-EN ISO 7887 1995). Lähes kaikki vesinäytteet laimennettiin ennen värinmääritystä suhteessa 1:2, 1:4, 1:8 tai 1:16 riippuen näyteveden värin voimakkuudesta, jotta
väri saatiin komparaattorin vertailuskaalaan sopivaksi.
6.3.4 Liuenneet ionimuotoiset aineet
Liuenneet ionimuotoiset aineet määritettiin vesinäytteistä ionikromatografian (IC) avulla.
Syysnäytteiden analyysissä käytössä oli laitteisto Metrohm 881 Compact IC Pro, talvi- ja kevätnäytteiden analyysissä taas Mic 12 Tandem suodattavalla näytteensyöttäjällä. Määritetyt
liuenneet kationit olivat Na+ , K+, Mg2+ ja Ca2+ ja liuenneet anionit olivat F-, Cl-, NO3-, PO43ja SO42-) (SFS-EN ISO 10304-1; SFS-EN ISO 14911). Kationinäytteiden analyyseissä käytettiin kolonnia C4/100 mm, ja anioninäytteiden analyyseissä kolonnia A Supp 5/150 mm. Kationimääritystä varten näytteisiin lisättiin 0,5 ml 0,2 M typpihappoa (HNO3) 10 ml:aa näytettä
kohden. Anionit analysoitiin suoraan käsittelemättömästä vesinäytteestä. Osaa talvinäytteistä
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laimennettiin pitoisuuteen 1:10 korkeiden pitoisuuksien vuoksi. Kaikki kevätnäytteet laimennettiin pitoisuuteen 1:4. Käytetyn ionikromatografialaitteiston määritysrajat on selvitetty laboratoriossa mittaamalla (in lab), ja ne ovat anioneilla välillä 3 – 10 μg/l ja kationeilla välillä
30 – 40 μg/l.
6.3.5 Hivenaineet
Hivenaineiden pitoisuudet vesinäytteistä määritettiin plasmaemissiomassaspektrometrian
(ICP-MS) avulla. Käytössä oli massaspektrometrilaite Agilent 7500ce. Vesinäytteistä määritettiin hivenaineet kromi (Cr), rauta (Fe), nikkeli (Ni), kupari (Cu), sinkki (Zn), arseeni (As),
kadmium (Cd) ja lyijy (Pb). Näiden lisäksi selvitettiin pitoisuudet alumiinista (Al) ja uraanista
(U) (ISO 17294-2 2003; ISO 172941-1 2004). Näytteet kestävöitiin lisäämällä 0,05 ml väkevää (67 %) typpihappoa (Romil Superpure) 10 millilitraa näytettä kohden näytteenottopäivän
tai sitä seuraavan päivän iltana.
6.3.6 Escherichia coli –bakteerien määrä
Escherichia coli –bakteerin määrän laskentaan käytettiin kaupallista Colilert Quanti Tray –
testiä. Menetelmä on akkreditoitu eli virallinen menetelmä. Colilert Quanti Tray ei toistaiseksi
ole minkään standardin mukainen menetelmä. Se on kuitenkin hyväksytty Suomessa käyttöön
standardimenetelmä SFS-EN ISO 9308-1:n rinnalle ja sitä käytetään paljon erilaisten vesien
analytiikkaan (Thure 2011).

6.4 Kartta-aineisto
Kartta-aineistoina olivat digitaaliset ja paperiset karttalehdet. Tutkimusalueeseen tutustumisessa, näytepisteiden sijoituksessa ja maastossa käytössä olivat paperiset peruskartta- ja maastokarttalehdet (1 : 20 000 ja 1 : 25 000). Tässä työssä esitetyt kartat laadittiin digitaalisista aineistoista, jotka ladattiin PaITuli-paikkatietopalvelusta (PaITuli…2011). Palvelusta saatiin
käyttöön Maanmittauslaitoksen (MML) digitaalinen peruskartta (1 : 20 000) (2010) korkeuskäyrineen, MML:n maastotietokanta (1 : 10 000) (2010), Geologisen tutkimuskeskuksen
(GTK) maaperäkartta (1 : 20 000) (2008), GTK:n kallioperäkartta (1 : 100 000) (2008), Suomen

ympäristökeskuksen

(SYKE)

CORINE

Land

Cover

2000

(CLC2000)

-

maankäyttöaineisto (25 ha) (2004) sekä MML:n hallintoraja-aineistoa (1 : 10 000) (2007).
Karttaohjelmistona käytettiin paikkatieto-ohjelmisto ArcGIS:n versiota 9.3.1.
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6.5 Tulosten luotettavuus, laaduntarkkailu ja virhelähteet
Laboratorioanalyysien tulosten luotettavuuden varmistamiseksi tehtiin näytteistä rinnakkaismäärityksiä sekä käytettiin pitoisuudeltaan tunnettuja vertailuaineita. Ainespitoisuuden määrityksessä määritettiin myös yksi tyhjä suodatin sekä dekantterilasi jokaista analyysikertaa kohden. Sertifioituina vertailuaineina käytettiin juomavesivertailuainetta (VKI QC DWB Major
components in drinking water, laimennus 1/10) sekä hivenainevertailuaineita QC METAL
LL1 ja QC METAL LL2. Lisäksi käytössä oli Geotieteiden ja maantieteen laitoksen laboratorioiden oma ravinnevertailuaine IC-analyysiin, jonka fosfaattipitoisuus (PO4) oli 2 mg/l, nitraattipitoisuus (NO3) 2 mg/l ja ammoniumtyppipitoisuus (NH4) 0,5 mg/l. Alkaliteetin määrityksessä käytössä oli juomavesivertailuaine ja ionikromatografia-ajossa juomavesi- sekä ravinnevertailuaine. Massaspektrometria-ajossa käytettiin molempia hivenainevertailuaineita.
IC- ja ICP-MS -määrityksissä kaikilla näytteillä oli rinnakkaisnäyte. Alkaliteettimäärityksessä
yhtä näytettä lukuun ottamatta kaikilla näytteillä oli rinnakkaisnäytteet.
Kenttämittarit kalibroitiin tarpeen mukaan. Kenttämittareiden toimivuus tarkastettiin laboratoriossa ennen näytteenottojaksoja. Näytteitä otettaessa ja kenttämittauksia tehtäessä noudatettiin samaa toimintajärjestystä. Myös anturien vakiintumisaika vedessä pyrittiin pitämään vakiona (noin 5 minuuttia).
Alkaliteetin määrityksessä vaihtelukertoimet rinnakkaisnäytteiden alkaliteettitulosten välillä
olivat kokonaisuudessaan hyvin pieniä. Syksyllä vaihtelukertoimet olivat välillä 0 – 1,4 %,
talvella 0 – 1,2 % ja keväällä 0 – 1,6 %. Vertailuaineena käytettiin juomavesivertailuainetta
(VKI QC DWB Major components in drinking water), jonka saannot olivat koko tutkimusjaksolla välillä 99 – 121 %. Saanto kertoo erotuksen ja virheen suunnan näytteen pitoisuudessa
verrattuna todelliseen, varmistettuun pitoisuuteen. Juomavesivertailuaineen saannot olivat
syksyllä välillä 99 – 115 % tiedossa olevasta pitoisuudesta, talvella välillä 105 – 110 % ja keväällä välillä 106 – 121 %. Nämä tulokset osoittavat, että alkaliteettitulokset ovat hieman yläkanttiin todellisista pitoisuuksista. Tämä korostuu erityisesti keväällä.

Liuenneiden ionien määrityksessä (ionikromatografia, IC) vaihtelukertoimet rinnakkaisnäytteiden analyysituloksissa vaihtelivat analysoitavasta aineesta riippuen talvella anioneilla välillä 0,04 – 7,86 % ja kationeilla välillä 0,07 – 10,03 %. Jos rinnakkaisnäytteiden välinen vaihtelu oli yli 20 % tällä pitoisuustasolla (≥10 – 100 PPM eli mg/l) (Komission päätös…2002), hy58

lättiin tulokset vaihtelun ja siten epävarmuuden ollessa liian suurta. Kevään näytteiden tulosten vaihtelukertoimet olivat kationeilla välillä 0 – 15,42 % ja anioneilla välillä 0 – 7,26 %.
Osa tuloksista jouduttiin hylkäämään sekä talvella että keväällä rinnakkaisten liian suuren
keskinäisen vaihtelun vuoksi. Ionit analysoitiin myös syksyllä, mutta laimennusvirheen vuoksi tuloksia ei voitu käyttää.
Usein korkeammat vaihtelukertoimet rinnakkaisnäytteiden välillä selittyivät aineiden pienillä
pitoisuuksilla, jotka olivat käytetyn laitteiston määritystarkkuuden rajalla tai sen alapuolella.
Pitoisuus näissä näytteissä oli niin alhainen, ettei laitteisto enää kunnolla erottanut sitä. Tämä
johti määritysvaikeuksiin ja korkeisiin vaihtelukertoimiin. Korkeiden vaihtelukertoimien
vuoksi hylätyt rinnakkaistulokset toimivat kuitenkin suuntaa antavina ja kertovat alhaisesta
pitoisuustasosta. Pääasiassa rinnakkaisnäytteiden väliset vaihtelukertoimet olivat kuitenkin
alle 5 %, kuten hyvässä analytiikassa oletetaan olevankin. Lisäksi määritetyt pitoisuudet olivat
joillakin aineilla suurempia kuin suurimmat standardipitoisuudet. Näissä tapauksissa ylityksen
ollessa 10 % sisällä tulos hyväksyttiin. Jos ylitys oli suurempi kuin 10 %, hylättiin tarkka tulos, mutta tulosta käytettiin kuitenkin suuntaa antavana kertoen pitoisuuden suuruusluokasta.
Liuenneiden aineiden analyysissä käytetyt standardipitoisuudet on esitetty liitteessä 1.
Vertailuaineiden saanto liuenneiden ionien määrityksessä oli välillä 56 – 113 % ilmoitetusta
pitoisuudesta (liite 1). Juomavesivertailuaineen (VKI QC DWB Major components in drinking water) saannot olivat talvella välillä 56 – 102 % ja keväällä välillä 68 – 95 %. Laboratorion oman ravinnevertailuaineen saannot talvella välillä 110 – 113 % ja keväällä välillä
65 – 77 %. Saanto kertoo erotuksen ja virheen suunnan näytteen pitoisuudessa verrattuna todelliseen, varmistettuun pitoisuuteen. Näin ollen erityisesti talvella ja keväällä tulokset vaikuttavat olevan hiukan alakanttiin todellisista pitoisuuksista, mikä kertoo myös tutkimuksen tulosten olevan luultavasti hiukan todellisia pitoisuuksia alhaisempia.
Hivenaineiden määrityksessä (plasmaemissiomassaspektrometria, ICP-MS) vaihtelukertoimet
rinnakkaisnäytteiden välillä vaihtelivat talvinäytteiden analyysissä välillä 0,09 – 18,71 %. Kevätnäytteiden tulosten vaihtelukertoimet olivat välillä 0,05 – 19,88 %. Myös hivenaineanalyysissä noudatettiin 20 % rajaa vaihtelukertoimien erojen suuruudessa kun pitoisuustason oli
≥10 – 100 PPM (mg/l), ja 15 % rajaa pitoisuustason ollessa välillä 100 – 1000 PPM (mg/l)
(Komission päätös…2002). Jos vaihtelukerroin rinnakkaisnäytteiden välillä ylitti pitoisuusta59

solla sallitun rajan, hylättiin tulokset rinnakkaisnäytteiden liian suuren keskinäisen vaihtelun
vuoksi. Myös tässä tapauksessa tulokset toimivat suuntaa antavina hivenaineen pitoisuustason
suhteen. Myös hivenaineanalyysissä määritetyt pitoisuudet olivat joillakin aineilla suurempia
kuin suurimmat standardipitoisuudet. Jos ylitys oli 10 % sisällä, hyväksyttiin tulos. Jos ylitys
oli suurempi kuin 10 %, hylättiin tarkka tulos, mutta tulosta käytettiin kuitenkin suuntaa antavana kertoen pitoisuuden suuruusluokasta. Syysnäytteistä hivenaineiden analyysiä ei tehty.
Vertailuaineiden saanto hivenaineanalyysissä oli välillä 91 - 115 % ilmoitetusta pitoisuudesta
(liite 1). Hivenainevertailuaineiden (QC METAL LL1 ja QC METAL LL2) saannot olivat
talvella välillä 91 – 115 % ja keväällä välillä 99 – 104 %. Tosin kevään tuloksissa esiintyi
osassa analyysejä virheitä, jotka korjattiin vertailuaineiden tunnettujen pitoisuuksien avulla.
Tästä syystä osa ainekohtaisista saannoista oli 100 %. Saantoprosenttien perusteella tulokset
ovat keskimäärin todellisella pitoisuustasolla. Joidenkin aineiden osalta tulokset ovat hiukan
alhaisia todelliseen pitoisuuteen nähden, joidenkin aineiden osalta hiukan liian korkeita.
Mahdollisia virhelähteitä ovat näytteiden kontaminaatio vesinäytteiden ottovaiheessa, pitoisuuksien muuttuminen säilytyksen aikaisissa reaktioissa, kontaminaatiot analyysivaiheessa
laboratoriossa sekä mittaus- ja kalibraatiovirheet. Erityisesti liuenneiden ionien määrityksessä
haasteena oli, ettei näytteistä voinut ennakolta tietää, millä pitoisuusalueella tulokset ovat.
Monien ionien aineiden pitoisuudet (mm. Na+, Ca2+ ja Cl-) olivat selvästi korkeampia kuin
ennakkoselvityksen (Lahermo ym. 1996) perusteella oletettiin, mistä syystä osa tuloksista jäi
standardikäyrän ulkopuolella, ja ovat näin ollen vain suuntaa antavia.

7. Tulokset ja niiden tarkastelu
7.1 Östersundomin pienvesien nimistön selvitys
Osana Östersundomin pienvesien kartoitusta selvitettiin alueen pienvesien olemassa olevaa
nimistöä. Olemassa olevan nimen puuttuessa sopiva nimi pyrittiin löytämään. Kuvassa 8 on
yleiskartta Östersundomista, jossa on nimetty alueen lammet, suurimmat purot sekä alueen
päätiet. Östersundomin näytepisteet on esitetty edellisen vieressä pienemmässä kartassa.

Västerkullan kartanon pelloilta vetensä keräävällä Porvarinlahteen laskevalla purolla ei peruskartassa ole nimeä. Puroa on luontevaa kutsua Västerkullanpuroksi läheisen kartanon mukaan.
Näytepiste 1 sijaitsee tässä purossa. Krapuoja on Östersundomin suurin puro, joka kerää ve60

tensä Vantaalta saakka. Krapuojan nimi on vakiintunut ja esiintyy peruskartoissa. Näytepisteet 3 ja 12 ovat Krapuojan uomassa. Gumbölenpurolla, jonka yläjuoksulla sijaitsee Storträskin lampi (näytepiste 11), ja alajuoksulla näytepiste 4, ei ole peruskartassa nimeä. Puro kerää
kuitenkin vetensä Gumbölen alueelta, mistä syystä nimi Gumbölenpuro on luonteva. Yläjuoksun Storträsk-lammen nimi on vakiintunut, lampi on merkitty karttoihin tällä nimellä.
Östersundominpurolla, joka kulkee halki Östersundomin sen keskivaiheilla, ei ole nimeä peruskartoissa. Puroa on kutsuttu Valtionhallinnon Hertta-tietokannan aiempien veden laadun
tulosten yhteydessä Östersundominojaksi (OIVA…2011). Östersundominpuro lienee kuitenkin perustellumpi nimi siitä syystä, että uoma on ojaa isompi, ja sen varrella sijaitsee muun
muassa luonnonsuojelualue. Näin ollen nimitys Östersundominpuro antanee uomasta ja sen
lähimaastosta Östersundominoja-nimeä paremman ja oikeansuuntaisemman kuvan. Östersundominoja nimenä ei myöskään ole kovin vakiintunut, sitä ei mainita peruskartassa. Östersundominpuron yläjuoksulla sijaitsee näytepiste 22, keskivaiheilla uomaa näytepisteet 21 ja 8 sekä alajuoksulla ennen mereen laskua näytepiste 5. Myös Gumböle träsk (näytepiste 13) sekä
Ultunanpuro (näytepiste 14) ovat Östersundominpuron latvahaaroja. Gumböle träsk on merkitty nimellään karttoihin. Ultunanpurolla sen sijaan ei ole virallista nimeä, mutta puro kerää
vetensä useampana haarana Ultunan kallioilta, jolloin nimi lienee kuvaava. Latvahaarojen yhdyttyä Ultunanpuroksi puro liittyy Östersundominpuroon.

Myöskään Korsnäsinpurolla ei ole nimeä peruskartassa. Puron alajuoksulla sijaitsee näytepiste 6. Landbon vedet laskevat Korsnäsinpuroon. Uoman läntisessä haarassa Landbonojassa sijaitsee näytepiste 9. Landbonoja kerää vetensä Landbon asuinalueelta ja asuinalueen eteläpuoleiselta, ojitetulta suoalueelta. Myös Landbonlampi (näytepiste 10) sijaitsee valuma-alueella.
Landbonojalla ja Landbonlammella ei ole virallisia nimiä, mutta sijainnin ja uoman koon
vuoksi uomaa on luontevaa kutsua Landbonojaksi ja lampea Landbonlammeksi.
Fallbäcken on itäisin Östersundomin puroista sekä valuma-alueista. Fallbäcken-nimi on merkitty peruskarttaan uoman alajuoksulle, jossa puron kaksi haaraa kohtaavat. Varmassa tiedossa ei ole, kumpaan yläjuoksun haaroista nimi viittaa. Itäisempi yläjuoksun haara on hyvin lyhyt, mistä syystä läntistä päähaaraa lienee sopivaa kutsua Fallbäckeniksi. Fallbäckenin uoman
alajuoksulla sijaitsee näytepiste 20, keskivaiheilla näytepiste 17 ja yläjuoksulla näytepiste 19.
Yläjuoksulla sijaitsee myös lampi Genaträsk (näytepiste 18). Fallbäckenin uoman keskivai61

heilla siihen yhtyy luoteesta Stormossenin suoalueelta laskeva, Sipoon Helgträsk-lammen
pohjoispuolelta lähtöisin oleva uoma. Tällä uomalla ei ole kartoissa nimeä, mutta Stormossenin laajahkon suoalueen vuoksi uomaa on luontevaa kutsua Stormosseninojaksi. Näytepiste
16 sijaitsee tässä ojassa ennen sen yhtymistä Fallbäckeniin. Fallbäckenin valuma-alueella sijaitsee myös lampi Hältingträsk. Hältingträsk tunnetaan ja on merkitty karttoihin omalla nimellään (näytepiste 15).

Kuva 8. Vasemmalla Östersundomin kartta, johon on merkitty alueen lammet sekä suurimmat purot.
Lisäksi pääväylät on merkitty. Pienvesien nimistön selvittämisessä ja tarpeen tullen uomien nimeämisessä käytettiin apuna peruskarttaa. Oikealla Östersundomin näytepisteet. Pohjana molemmissa kartoissa ovat Maanmittauslaitoksen peruskarttalehdet 4311, 4312, 4133 ja 4134 (1 : 20 000) (2010),
joiden risteyskohdassa Östersundomin alue sijaitsee.

7.2 Veden laatuun vaikuttavat tekijät
7.2.1 Purojen valuma-alueet
Östersundomin puroista rajattiin valuma-alueet mereen laskevien uomien mukaisesti. Näin
rajaamalla muodostui seitsemän valuma-aluetta (kuva 9). Valuma-alueiden rajaus tehtiin kart62

tatarkastelun sekä Helsingin ja Vantaan kaupunkien sekä Sipoon kunnan viemäröintitietojen
perusteella (Kalve 2010; Lehtola 2010; Vesi- ja viemärilaitoksen…2011). Hulevedet johdetaan yleensä lähialueen puroihin viemäriputkia pitkin, kaikkein kaupungistuneimpia alueita
lukuun ottamatta. Valuma-alueet ovat keskenään hyvin erikokoisia: pienin on alle neliökilometrin, suurin taas yli 32 neliökilometriä. Valuma-alueet rajattiin Maanmittauslaitoksen digitaalisesta peruskartasta (2010), joka on kuvassa 29 pohjakarttana. Purouomat ja lammet ovat
Maanmittauslaitoksen digitaalisesta maastotietokannasta (2009 ja 2010). Taulukossa 2 on esitetty Östersundomin purojen valuma-alueiden koot. Kuvassa 10 on Östersundomin alueen
korkeusmalli, josta erottuu selvästi maaston madaltuminen kohti etelää ja merta mentäessä.
Myös vedenjakaja-alueet, jotka erottavat valuma-alueita toisistaan, näkyvät kartassa korkeampina kohtina.

Kuva 9. Östersundomin purojen valuma-alueet. Tässä tarkastelussa on huomiotu mereen laskevat
pääuomat. Valuma-alueet rajattiin seitsemälle purolle, ja ne olivat kooltaan alle neliökilometristä 32
neliökilometriin. Aineistona kartassa ovat karttatarkastelun sekä viemäröintitietojen perusteella rajatut
valuma-alueet. Pohjakarttana ovat Maanmittauslaitoksen peruskarttalehdet 4311, 4312, 4133 ja 4134
(1 : 20 000) (2010), joiden risteyskohdassa Östersundomin alue sijaitsee.
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Taulukko 2. Östersundomin purojen valuma-alueiden koot. Valuma-alueiden koot on laskettu
Maanmittauslaitoksen peruskartta-aineistosta ArcGIS – paikkatieto-ohjelmistolla.
Purot

Valuma-alueen koko
Kokonaisuudessaan Valuma-alueesta
Östersundomin
alueella

km2
Västerkullanpuro
7,3
Krapuoja
32,3
Gumbölenpuro
2,5
Östersundominpuro 7,8
Peltopuro
0,9
Korsnäsinpuro
3,8
Fallbäcken
12,9

km2 (%)
1,8 (25 %)
3,6 (11 %)
2,2 (88 %)
3,2 (41 %)
0,9 (100 %)
3,7 (97 %)
5,1 (40 %)

Kuva 10. Östersundomin alueen korkeusmalli. Korkeusmalli on tehty Maanmittauslaitoksen
Maastotietokannan (1: 10 000) (2010) korkeuskäyrien perusteella. Purouomat erottuvat valumaalueilta selvästi, samoin maaston tasaisuus alueen eteläosassa. Korkeimmat alueet sijaitsevat
Östersundomin sekä valuma-alueiden pohjoisosissa.
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Virtaamaa Östersundomissa mitattiin virtaamamittarilla siivikolla. Virtaamat mitattiin Krapuojan, Östersundominpuron ja Fallbäckenin alajuoksuilta syyskuussa 2009 ja Östersundominpurosta ja Fallbäckeniltä huhtikuussa 2010 (taulukko 3 ja kuva 11). Syyskuun virtaamat
kuvastavat vielä loppukesän tilannetta, kevään virtaamat taas laskemassa olevaa kevättulvaa.

Suurimmat virtaamat molempina vuodenaikoina olivat Krapuojassa, joka on virtaamaltaan
Östersundomin suurin puro. Keväällä virtaamaa ei voitu mitata virtauksen voimakkuuden
vuoksi. Östersundominpuron ja Fallbäckenin virtaamat olivat suunnilleen samaa suuruusluokkaa keskenään. Östersundominpurossa virtaama oli hiukan suurempaa kuin Fallbäckenillä
molempina vuodenaikoina.
Taulukko 3. Kolmen puron virtaamat Östersundomissa. Virtaamamittauspisteet on esitetty kuvassa
11. Krapuoja on virtaamaltaan Östersundomin suurin puro. Tämä näkyy selvästi myös virtaamien
suuruuksissa. Keväällä virtaamaa ei Krapuojalla voitu mitata voimakkaan virtauksen vuoksi. Kevään
virtaama Krapuojalla oli kuitenkin suurempi kuin muissa virtaamamittauspisteissä.
Virtaamamittaukset
Virtaama l/s
Puro
Piste
Syksy 9/2009
Krapuoja, alajuoksu
3B
49,0
Östersundominpuro, alajuoksu
5B
3,8
Fallbäcken, alajuoksu
20B
3,4
* Virtaamaa ei voitu mitata virtauksen voimakkuuden vuoksi.

Kevät 4/2010
*
755,8
697,7
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Kuva 11. Virtaamamittauspisteet Östersundomissa. Virtaamamittauspistettä sijaitsivat Krapuojan,
Östersundominpuron ja Fallbäckenin alajuoksuilla. Krapuojan siivikointipiste oli täsmälleen sama
kuin näytepiste. Östersundominpuron mittauspiste oli näytepisteeseen verrattuna pohjoisempana,
Östersundomin kartanon viereisen kivisillan pohjoispuolella. Myös Fallbäckenin siivikointipiste oli
näytepistettä pohjoisempana: näytepiste oli Uuden Porvoontien eteläpuolella, siivikointipiste sen
pohjoispuolella n. 25 m sillasta. Pohjakarttana on Maanmittauslaitoksen (MML) peruskarttalehti 4134
(1 : 20 000) (2010).

Virtaamaa tarkasteltiin myös laskemalla keskimääräinen vuosivirtaama Östersundomin puroille (taulukko 4). Tämä laskennallinen vuosivirtaama on virtaaman suuruus valuma-alueen
purkupisteessä. Östersundom sijaitsee meren rannikolla, jolloin purkupiste on piste, jossa puro laskee mereen. Keskimääräisenä valuma-arviona on käytetty Suomen pienten valumaalueiden keskimääräistä vuosivalumaa 10 l/s/km2 (Pienet valuma-alueet 2007). Tämä keskimääräinen vuosivaluma antaa riittävän todenmukaisen kuvan virtaaman suuruudesta, sillä Östersundomissa päällystetyn pinnan sekä rakennetun alueen määrä on vähäinen, eikä valumaalueilla ole paljon altaita.

Östersundomin puroista Krapuojassa on suurin keskimääräinen vuosivirtaama (323 l/s), johtuen puron suuresta valuma-alueesta. Krapuojan valuma-alueella on puroista eniten kaupunkirakennetta ja päällystettyä pintaa, mikä lisää puron tulvaherkkyyttä. Toisaalta valuma-alueen
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suuri koko vaikuttaa jossain määrin nopeimpia ja korkeimpia tulvahuippuja leikkaavasti.
Muilla puroilla tulvariski on vähäisempi, sillä niiden valuma-alueiden maanpinta on pääasiassa läpäisevää ja uomat ovat enimmäkseen avoimia. Lisäksi useimmilla valuma-alueilla on paljon kasvillisuutta.

Taulukko 4. Östersundomin purojen keskimääräiset laskennalliset vuosivirtaamat purojen laskiessa
mereen. Vuosivirtaaman laskemiseen on käytetty keskimääräistä vuosivalumaa 10 l/s/km2 (Pienet valuma-alueet 2007). Valuma-alueiden koot on laskettu Maanmittauslaitoksen peruskartta-aineistosta
ArcGIS –paikkatieto-ohjelmistolla.
Purot

Keskimääräinen
vuosivirtaama

Valuma-alueen koko
Kokonaisuudessaan Valuma-alueesta
Östersundomin
alueella

l/s
Västerkullanpuro
73
Krapuoja
323
Gumbölenpuro
25
Östersundominpuro 78
Peltopuro
9
Korsnäsinpuro
38
Fallbäcken
129

km2
7,3
32,3
2,5
7,8
0,9
3,8
12,9

km2
1,8
3,6
2,2
3,2
0,9
3,7
5,1

Östersundomin puro- ja ojauomien kokonaispituus sekä lampien kokonaispinta-ala laskettiin
Maanmittauslaitoksen maastotietokannan (1 : 10 000) (2010) tietojen perusteella ArcGIS –
paikkatieto-ohjelmistolla (taulukko 5). Puro- ja ojauomien pituus Östersundomin alueella on
noin 63 kilometriä ja Östersundomin sekä valuma-alueiden muodostamalla alueella noin 163
kilometriä. Uomatiheys Östersundomin alueella sekä purojen valuma-alueiden ja Östersundomin muodostamalla alueella on lähes sama, noin 2,15 km/km2. Lampien ja muiden leveämpien uomanosien (jotka on Maastotietokannassa laskettu lammiksi) yhteenlaskettu pinta-ala
Östersundomissa on 0,13 km2, ja valuma-alueiden sekä Östersundomin muodostamalla alueella 0,38 km2.

Karuahon (2011) tutkimilla Helsingin puroilla avo-uomien uomatiheys 2000-luvulla oli välillä 0,72 – 2,30 km/km2. Tulos vastaa melko hyvin tämän tutkimuksen uomatiheyttä (n. 2,15
km/km2). Karuahon tutkimien purojen todellinen uomatiheys oli välillä 13,15 – 20,35 km/km2
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(Koho 2008). Kaupungistuminen vähentää luonnollisten avouomien pituutta, mutta kasvattaa
todellisia uomapituuksia tieojien lisääntyneen määrän sekä viemäröinnin takia (Paul & Meyer
2001).
Taulukko 5. Purojen ja ojien kokonaispituus sekä lampien pinta-alat Östersundomissa sekä purojen
valuma-alueiden ja Östersundomin muodostamalla alueella.
Purojen uomapituudet ja
lampien pinta-alat

Östersundomin
alueella
(29,1 km2)

Purojen valuma-alueiden
ja Östersundomin
muodostamalla alueella
(76 km2)

Puro- ja ojauomien pituudet
Lampien ja muiden leveämpien
uomanosien pinta-alat

62,8 km

163,2km

0,13 km2

0,38 km2

Uomatiheys

2,16 km/km2

2,15 km/km2

7.2.2 Maaperä
Östersundomin maaperä koostuu pääasiassa kalliosta (kuva 12). Kallioiden välissä kulkee savisia purolaaksoja, joiden pohjalla on myös jonkin verran liejua. Näillä savimailla on myös
peltoaukeita. Kallioiden väleissä on saven lisäksi turvetta, sekä paikoin myös moreenia (Kielosto & Lindroos 1997: 1).
Mannerjäätikön vielä peittäessä Östersundomin aluetta, kerrostui sen alla virtaavan jään kuluttama kiviaines moreenikerrokseksi, joka edelleenkin on päällimmäisenä maalajina esimerkiksi
Östersundomin alueen eteläpuolella Granön saaressa. Östersundomin laaksoissa ja painanteissa moreeni on kuitenkin pääasiassa peitossa nuorempien, hienorakenteisten ja eloperäisten
maalajien alla. Mannerjäätikön alaiset uomastot näkyvät alueella harjuina, jotka Östersundomissa eivät kuitenkaan ole kovin yhtenäisiä, vaan koostuvat useista erillisistä kallioiden väleissä olevista muodostumista. Östersundomin alue vapautui mannerjäästä savikronologian
mukaan noin 12 000 vuotta sitten, jolloin se jäi yli sata metriä syvän Baltian jääjärven peittämäksi. Mannerjäätiköltä sulamisvesien kuljettama liete kerrostui syvässä vedessä moreenin
päälle savi- ja hiesukerrostumiksi. Samaan aikaan idästä kulkeutui jäävuorien mukana suuria
rapakivilohkareita, joista yksi on nähtävissä Östersundomissa (Topeliuksen kivi, kuva 3 s. 11)
(Kielosto & Lindroos 1997: 2).
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Kun maa alkoi kohota vedestä Östersundomissa seuraavan Itämerivaiheen, Yoldiameren, aikana, huuhtoutui se rantavoimien vaikutuksesta voimakkaasti. Moreenikerrostumat kuluivat ja
kalliot paljastuivat esiin. Erityisesti mäkien yläosissa moreeni huuhtoutui voimakkaasti ja siitä
syntyi paikoin rantakerrostumahiekkaa ja –hietaa. Noin 9 500 vuotta sitten alkaneen Ancylusjärvivaiheen alussa vedenpinta nousi metrejä, ollen noin 58 metriä nykyistä vedenpintaa korkeammalla. Litorinakauden alussa noin 7 500 vuotta sitten Östersundomin alueella Litorinameri ulottui noin 31 metrin nykyistä merenpinnan tasoa ylemmäksi, joten esimerkiksi Sotungin nykyiset peltoaukeat Östersundomin luoteispuolella Krapuojan valuma-alueella olivat
tuolloin vielä merenlahtia. Maan alkaessa nousta vedestä alkoivat maaston alavien osien kosteikot soistua. Nykyinen maankohoaminen Östersundomin alueella on noin 2,5 mm vuodessa
keskivedenpintaan nähden (Kakkuri 1990, sit. Kielosto & Lindroos 1997: 2).

Östersundomissa, kuten Vantaan puolella Sotungissa ja Länsisalmessa sijaitsee myös selviä
harjujaksoja. Suuri osa käyttökelpoisesta hiekasta ja sorasta tältä alueelta on jo käytetty, ja osa
kuopista hylätty ja maisemoitu. Alueen maaperälle on tyypillistä 1 – 5 metrin paksuisen hietatai hiekkakerroksen esiintyminen moreenin ja hienosedimentin välissä. Tämä hieta- tai hiekkakerros on mannerjäätiköiltä tulleiden sulamisvesien kerrostamaa. Östersundomissa ei ole
pohjavesialueita. Lähialueen suurimmat pohjavesivarat ovat Hakkilanharjussa Vantaan puolella Valkealähteen pohjavesialueella (Herola 1997: 9; Pohjavesialueet 2009). Lähialueella on
tärkeitä pohjavesialueita myös Vuosaaressa ja Vartiokylässä, Sipoon puolella Söderkullassa
sekä Vantaalla Fazerilassa (Pohjavesialueet 2009).
Östersundomin alaville alueille on kerrostunut hienompaa materiaalia, jonka raekoostumus
vaihtelee hienosta hiedasta saveen. Eniten alueella on savea. Myös liejusavea, jonka humuspitoisuus on tavallista savea korkeampi, on maaston painanteissa savikerrostumien päällä. Västerkullan peltoalueella hienosedimenttien kerrospaksuus kairauksissa oli 20 metriä, ja Sotungin eteläpuolisilla peltoaukeilla, joiden poikki Krapuoja virtaa, on kerrospaksuudeksi kairaamalla saatu yli 30 metriä. Yleisesti tällaisten pehmeikköjen paksuudet ovat 5 – 15 metriä
(Kielosto & Lindroos 1997: 2).
Eloperäisiä kerrostumia Östersundomin alueella on noin viisi prosenttia maa-alasta. Östersundomin suot kuuluvat suoyhdistymätyypiltään Saaristo-Suomen keidassoihin. Rämeet ovat Östersundomin yleisimpiä suotyyppejä. Yleisin turvelaji Östersundomissa on rahkaturve. Suurin
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osa alueen soista on metsäojitettu, ja soiden reunaosia on paikoin raivattu pelloiksi (Mäkilä
1997: 8).
Östersundomin alueesta lähes puolet on avokalliota tai alle metrin paksuisen moreenikerroksen peittämää kalliota (kuvat 12 ja 13). Kallioperän pinnanmuodot ovat pienipiirteisiä alueella. Erisuuntaiset maalajien peittämät kallioperän ruhjelaaksot jakavat kalliokuviot laajempiin
lohkoihin (kuva 10). Purot virtaavatkin usein näiden kallioperän ruhjevyöhykkeiden suuntaisina. Karhusaaressa on kallio, jonka laella on seitsemän pientä hiidenkirnua, joiden läpimitat
ovat 40 – yli 100 cm, ja syvyys 40 – 150 cm. Rinteen yläreunasta mitattuna syvimpien hiidenkirnujen syvyydeksi saadaan 250 cm (Kielosto & Lindroos 1997: 3). Tämä hiidenkirnualue on myös nimetty arvokkaaksi geologiseksi kohteeksi Helsingissä (Luontotietojärjestelmä
2011).

Moreenia Östersundomissa on vajaa 10 % maa-alasta. Moreeni verhoaa kallioperää sekä kohoumien rinteillä että pehmeämmän materiaalin alla ohuena, noin 1 – 4 metrin syvyisenä kerroksena. Pääasiassa moreeni on normaalikivistä hiekkamoreenia, jonka pinta on muinaisissa
rantavaiheissa huuhtoutunutta ja usein noin puolen metrin syvyyteen asti roudan möyhentämää. Östersundomista löytyy kaksi pientä päätemoreenia, jotka sijaitsevat kuvaan 3 merkityn
rapakivilohkareen (Topeliuksen kivi) lähistöllä (Kielosto & Lindroos 1997: 3–4).
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Kuva 12. Östersundomin maaperä. Östersundomin maaperä koostuu pääasiassa kalliosta sekä kallioiden välissä sijaitsevista savisista purolaaksoista. Lähtöaineisto on Geologisen tutkimuskeskuksen
(GTK) digitaalinen maaperäaineisto 1 : 20 000 (1972 – 2007).

7.2.3 Kallioperä
Östersundomin alueen maaperä on koostuu pääasiassa kalliosta: alueesta lähes puolet on avokalliota tai alle metrin paksuisen moreenikerroksen peittämää kalliota (kuva 12) (Kielosto &
Lindroos 1997: 1–3 ). Alueen kallioperä onkin melko paljastunutta. Maaston korkeuserot johtuvat ensisijaisesti kallioperän pinnan korkeusvaihteluista. Alavat alueet taas edustavat kallioperän murrosvyöhykkeitä, jotka ovat pääasiassa prekambrisia, osin preglasiaalisia (Härme
1978: 8). Kuvassa 10 esitetyssä Östersundomin purojen valuma-alueen korkeusmallissa alueen murroslaaksot erottuvat hyvin.
Mannerjäätikkö kulutti vain vähän kallion pintaa, enimmäkseen sen korkeimpia kohtia. Jääkauden jälkeinen rapautuminen on ollut hyvin vähäistä, mistä syystä nykyisiä pinnanmuotoja
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Östersundomin alueella voidaan pitää preglasiaalisina (Härme 1978: 8). Pintasyntyisinä kivilajeina Östersundomissa esiintyy kvartsi-maasälpägneissejä ja –liuskeita (kuva 13). Lisäksi
alueella esiintyy biotiittigneissejä, kiilleliuskeita, kalkkikiviä ja metavulkaniittejä. Kvartsimaasälpägneissit vaihettuvat asteittain biotiittigneisseiksi.

Kvartsi-maasälpäliuskeissa kerroksellisuus on usein heikkoa, toisin kuin kiilleliuskeissa, joissa kerroksellisuus on yleistä ja kerrokset ohuempia kuin kvartsi-maasälpäliuskeissa. Tämä
kerrosrakenteiden erilaisuus ilmentää myös sedimentaation nopeutta ja luonnetta. Tuliperäiset
kivilajit ovat osittain laavoja ja porfyriittejä, osittain juovaisia ja kerroksellisia tuffeja tai pyroklastisen ja detritaalisen aineksen sekaisia tuffiitteja. Toisinaan edellä mainitut kivilajit
muistuttavat emäksisiä metavulkaniittejä, jopa siinä määrin, ettei niitä aina voi erottaa toisistaan. Östesundomin alueen eteläosassa esiintyy myös happamia vulkaniitteja (Härme 1978: 9,
24).
Östersundomin alueella esiintyviä syväkivilajeja ovat gabrot, peridotiitit, dioriitit ja kvartsisekä granodioriitit. Graniiteista esiintyy muun muassa mikrokliinigraniitteja (Härme 1978:
24). Alueen vanhimpia sedimenttikivilajeja ovat kvartsi-maasälpäliuskeet ja –gneissit sekä
kiilleliuskeet ja –gneissit. Sedimenttityypit vaihettuvat asteittain toisikseen. Kiilleliuskeitten
ja -gneissien melko korkea kvartsipitoisuus ja saviainekseen viittaava biotiittipitoisuus osoittavat sedimenttiaineksen olleen voimakkaasti rapautunutta. Pienirakeisuus, ohuet kerrokset
sekä kalkkien puuttuminen viittaavat syvän veden sedimentaatioon. Kvartsiitti esiintyy välikerroksena kvartsi-maasälpägneisseissä ja siten korostaa niiden sedimenttiluonnetta (Härme
1978: 37).

Kuvan 13 kallioperäkartasta erottuu Östersundomin alueen kallioperän vaihtelevuus: kallioperän päävyöhykkeet muodostuvat graniiteista, kvartsi-maasälpägneissistä sekä kvartsi- ja granodioriiteista. Lisäksi alueella on pienempinä esiintyminä kiillegneissiä ja emäksisiä metavulkaniitteja.
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Kuva 13. Östersundomin kallioperä. Kallioperän päävyöhykkeet ovat graniitteja, kvartsimaasälpägneissiä sekä kvartsi- ja granodioriitteja. Näiden pääkivilajien lisäksi kallioperää täplittävät
kiillegneissit ja emäksiset metavulkaniitit. Östersundomin alueen kallioperä on kivilajeiltaan hyvin
pienipiirteistä. Lähtöaineistona kartassa on Geologisen tutkimuskeskuksen (GTK) digitaalinen kallioperäaineisto 1 : 100 000 (2005).

7.2.4 Maankäyttö
Östersundomin alueen nykyiset pääasialliset maankäyttömuodot ovat metsät, asuinalueet ja
pellot. Veden laatuun vaikuttaa merkittävästi myös valuma-alueen maankäyttö. Kun tarkastellaan Östersundomin purojen valuma-alueiden ja Östersundomin muodostamaa aluetta (kuva
14), ovat tärkeimmät maankäyttömuodot koko alueella metsät, asuinalueet ja maatalousalueet.
Maankäyttöaineistona on Suomen ympäristökeskuksen Corine Land Cover 2000 –aineisto,
josta käytössä on keskitason tarkkuus (taso 2), joka on sopiva Östersundomin kokoisen alueen
tarkasteluun. Prosenttiosuuksina laskettuna noin 58 % Östersundomin maa-alasta on metsää
(valuma-alueiden ja Östersundomin alasta metsää on 52 %). Sipoonkorpi sekä Mustavuoren ja
Östersundomin Natura-alue erottuvatkin metsäisinä alueina kartasta selkeästi. Asuinalueet
peittävät Östersundomin alasta noin 10 %, ja valuma-alueiden ja Östersundomin alasta noin
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18 %. Landbo, Karhusaari, Korsnäs ja Uuden Porvoontien alkuosa erottuvat maankäyttökartasta. Östersundomin tärkeimpinä asutuskeskittyminä. Meri, pellot ja muut maatalousvaltaiset
alueet kattavat kukin 6 – 8 % pinta-alasta Östersundomissa. Valuma-alueiden ja Östersundomin alasta pellot ja maatalousalueet peittävät noin 7 %, meri sen sijaan vain 3 % alueesta. Pelloista ja maatalousalueista Östersundomin vanhat maatilat sekä Östersundomin kartanon viereinen pelto erottuvat hyvin kuvasta 14.
Rannikon kosteikot peittävät Östersundomissa 4 % alasta, valuma-alueiden ja Östersundomin
alasta kosteikot kattavat vain noin 2 %. Kartan maankäyttötasosta johtuen pienemmät maankäyttöluokat eivät tule näkyviin Östersundomissa. Esimerkiksi liikennejärjestelyt Östersundomissa eivät näy maankäyttökartassa, vaikka tiet vievät jonkin verran maa-alaa alueella.
Porvoon moottoritie liittymineen ja Uusi Porvoontie ovat Östersundomin suurimmat väylät.
Valuma-alueiden laajuudelta maankäyttökartassa esiintyvät muun muassa teollisuuden, palveluiden ja liikenteen alueet. Näiden vain valuma-alueella Östersundomin ulkopuolella esiintyvien maankäyttöluokkien prosenttiosuudet on esitetty kuvassa 14.

Västerkullan puron valuma-alueen pääasiallinen maankäyttömuoto ovat pellot. Krapuojan valuma-alueella päämaankäyttöluokkia ovat asuinalueet, metsät, maatalousvaltaiset alueet sekä
teollisuus. Gumbölen ja Östersundominpuron valuma-alueilla metsät hallitsevat maankäyttöä.
Myös Korsnäsinpuron ja Fallbäckenin valuma-alueilla suurin maankäyttöluokka ovat metsät.
Korsnäsinpuron valuma-alueelta erottuvat lisäksi asuinalueet, Fallbäckenin valuma-aluetta
taas täplittävät maatalousvaltaiset alueet (kuva 14).
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Kuva 14. Östersundomin ja purojen valuma-alueiden pääasiallinen maankäyttö ja maankäyttöluokkien
prosenttiosuudet. Aineistona kartassa on Suomen ympäristökeskuksen CORINE Land Cover 2000
(CLC2000) (2006). Suurin osa Östersundomista ja Östersundomin purojen valuma-alueista on maankäytöltään metsää. Myös asuinalueet, maatalousvaltaiset alueet, pellot sekä harvapuustoinen metsä
ovat tärkeitä maankäyttöluokkia alueella.

7.3 Veden fysikaalis-kemiallinen laatu
7.3.1 Ainespitoisuus
Ainespitoisuus sisältää veden kiintoaineksen, veteen liuenneen aineksen sekä veden orgaanisen kiintoaineksen pitoisuudet. Kiintoaineen pitoisuudet vaihtelivat melko paljon eri näytepisteiden välillä ja myös eri vuodenaikoina samassa näytepisteessä. Kokonaisuudessaan kiinto75

ainespitoisuudet olivat välillä <2 – 275,6 mg/l. Tulokset on esitetty kuvassa 15. Kuten kuva
kertoo, huipputulos on hyvin yksittäinen, seuraavaksi korkeimman pitoisuuden ollessa
62 mg/l. Kaikkien näytepisteiden kiintoainespitoisuuksien keskiarvo koko tutkimusjaksolla
oli 17,44 mg/l ja keskihajonta 41,06 mg/l. Pienimmät näytepistekohtaiset koko jakson keskiarvot olivat lammilla Storträsk ja Genaträsk (näytepisteet 11 ja 18), 0,30 mg/l ja 0,68 mg/l.
Myös muilla lammilla (näytepisteet 10, 13 ja 15) tulokset olivat matalimmasta päästä. Suurimmat näytepistekohtaiset koko jakson keskiarvot olivat Krapuojan yläjuoksulla sekä Fallbäckenin yläjuoksulla (näytepisteet 12 ja 17), 114,23 mg/l ja 36,38 mg/l.

Syksyllä Krapuojan yläjuoksulla mitattiin yksittäinen erityisen korkea kiintoainepitoisuus,
koko tutkimusjakson korkein tulos 275,6 mg/l. Näytteenottoa edeltävinä päivinä oli satanut
hiukan, ja sadevesi mahdollisesti huuhtoi kiintoainesta valuma-alueen pelloilta puroon. Myös
Fallbäckenin korkea kiintoainepitoisuus mitattiin syksyllä, tosin ennen edellä mainittuja sadepäiviä. Fallbäckenin tulos 62 mg/l oli koko vuoden näytteenottojakson toiseksi korkein. Myös
tämän näytepisteen yläpuolella puro virtaa peltojen poikki, mikä todennäköisesti sai aikaan
korkean kiintoainespitoisuuden. Krapuojan yläjuoksun kiintoainespitoisuudet olivat tasaisesti
korkeita vuodenajasta riippumatta: jokaisella näytteenottojaksolla tämän pisteen kiintoainespitoisuus oli jakson korkein (kuva 15).
Yleisesti kiintoainespitoisuudet näytepisteissä olivat pienimpiä talvella. Talvinäytteiden kiintoainespitoisuuksien keskiarvo oli 8,43 mg/l ja keskihajonta 7,95 mg/l. Talvinäytteenottojakso
oli kuitenkin muita näytteenottojaksoja suppeampi, ja näytteet otettiin vain kuudesta näytteenottopisteestä (3, 5, 6, 11, 12 ja 20). Suurimpia kiintoainespitoisuudet olivat syksyllä, jolloin pitoisuuksien keskiarvo oli 24,79 mg/l. Keskihajonta syksyllä oli niinkin suuri kuin 61,03
mg/l. Sekä keskiarvoa että keskihajontaa nosti Krapuojan yläjuoksun korkea pitoisuus. Ilman
sitä kiintoainepitoisuuksien keskiarvo syksyllä olisi ollut 11,59 mg/l, ja keskihajonta vain
15,90 mg/l.

Verrattuna Ruthin (2004: 42, 106) kaupunkipurotutkimuksissa saatu purojen kiintoainespitoisuuden keskiarvot olivat 12,1 – 22,5 mg/l. Ruth kuitenkin toteaa, että tulokset ovat kaupunkipuroiksi melko pieniä. Nämä tulokset ovat Ruthin mukaan selvästi suurempia kuin metsävaltaisilla valuma-alueilla, mutta pienempiä kuin peltovaltaisten alueiden vastaavat arvot. Hel-
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singin purot virtaavat myös entisen merenpohjan paksuissa savikerroksissa, mikä todennäköisesti vähentää purojen kuljettaman kiintoaineen määrää.
Östersundomin puroja ei vielä voi kutsua kaupunkipuroiksi, ja aineistossa on mukana myös
lampituloksia, mistä syystä aineisto ei ole täysin vertailukelpoinen kaupunkipurojen kanssa.
Vuodenaikaiset keskiarvot osuvat kuitenkin yksiin Ruthin (2004) tulosten kanssa. Tämä johtunee melko luonnontilaisesta valuma-alueesta, joka muodostuu pääasiassa metsäalueista,
mutta osittain myös peltoalueista.
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Kuva 15. Kiintoaineksen pitoisuus näytepisteissä sekä näytepisteiden sijainti Östersundomissa. Pisteessä 12 (Krapuojan yläjuoksun näytepiste) kiintoainespitoisuus oli korkein kaikkina vuoden aikoina.
Keskimäärin pitoisuudet olivat korkeimpia syksyllä, ja matalimpia talvella.

Veteen liuenneen aineen pitoisuudet vaihtelivat tyypillisesti kiintoaineen pitoisuuksia vähemmän. Pitoisuuksien erot olivat tasaisempia sekä vuodenaikojen että näytepisteiden välillä.
Koko tutkimusjakson liuenneen aineen pitoisuudet vaihtelivat välillä 12 – 340 mg/l. Tulokset
on esitetty kuvassa 16.
Kaikkien näytepisteiden koko tutkimusjakson keskiarvo veteen liuenneella aineella oli 136
mg/l ja keskihajonta 95 mg/l. Pienimmät näytepistekohtaiset koko jakson keskiarvot havaittiin
alueen lammilla, Landbon lammella ja Genaträskillä (näytepisteet 10 ja 18), 28 mg/l ja 45
mg/l. Suurimmat näytepistekohtaiset koko jakson keskiarvot olivat Krapuojan ala- ja yläjuoksuilla sekä Västerkullan purossa (näytepisteet 3, 1 ja 12), 267 mg/l, 259 mg/l ja 257 mg/l (kuva 13). Molempien purojen valuma-alueilla on melko runsaasti peltoja.
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Yleisesti liuenneen aineen pitoisuudet näytepisteissä olivat pienimpiä keväällä, lumen sulamisvesien laimentavasta vaikutuksesta johtuen: kevätnäytteiden liuenneen aineen pitoisuuksien keskiarvo oli 75 mg/l ja keskihajonta 50 mg/l. Suurimmat liuenneen aineen pitoisuudet olivat talvinäytteissä, joiden pitoisuuksien keskiarvo oli 259 mg/l ja keskihajonta 63 mg/l. Talvinäytteenottojakso oli muita näytteenottojaksoja suppeampi, ja näytteet otettiin vain kuudesta
näytteenottopisteestä.
Östersundomissa vesinäytteiden liuenneiden aineiden pitoisuuden keskiarvot näytepistekohtaisesti olivat välillä 28 – 267 mg/l. Vuodenaikaiset keskiarvot vaihtelivat välillä 75 – 259
mg/l. Verrattuna Ruthin (2004: 42, 106) tuloksiin kaupunkipuroista, jossa purokohtaiset koko
jakson keskiarvot olivat välillä 245 – 301 mg/l, ovat Östersundomin liuenneen aineen pitoisuudet keskimäärin matalampia. Yleisesti Helsingin purojen liuenneen aineen pitoisuudet ovat
melko korkeita verrattuna muuhun Suomeen. Entisestä merenpohjasta muodostunut savikkopohja purojen ympäristössä sekä meren läheisyys lisäävät liuenneiden aineiden luontaista
määrää purovesissä. Myös maanviljely, metsän ja soiden ojitus, asuin- ja kaatopaikkajätevedet
sekä teiden suolaus lisäävät liuenneiden aineiden määrää vesissä erityisesti Etelä- ja LänsiSuomessa (Lahermo ym. 1996: 31). Tiesuolaus nostaa pitoisuuksia etenkin loppusyksyllä,
talvella ja keväällä tulvan alkuvaiheessa (Ruth 2004: 106).
Ruthin tutkimuksessa suurin havaittu pitoisuus oli 1413 mg/l ja pienin 56 mg/l. Östersundomissa koko tutkimusjakson liuenneen aineen pitoisuudet vaihtelivat välillä 12 – 340 mg/l.
Nämäkin tulokset jäävät pienemmiksi Ruthin tuloksista, mikä kertonee Östersundomin maaseutumaisuudesta. Toisaalta Östersundomissa on maanviljelyä sekä vanhaa ojitusta, ja vesiin
pääsee kaatopaikkojen ja mahdollisesti haja-asutuksen jätevesiä, mitkä toimivat keskimäärin
pitoisuuksia nostavasti. Teitä kulkee Östersundomissa kuitenkin tiiviitä kaupunkialueita vähemmän, mikä vähentää tiesuolan määrää. Myös lampien mukanaolo aineistossa saattaa laskea liuenneen aineen pitoisuuksien keskiarvoja.
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Kuva 16. Liuenneen aineen pitoisuus näytepisteissä sekä näytepisteiden sijainti Östersundomissa. Pitoisuudet olivat keskimäärin korkeimpia talvella. Matalimmat pitoisuudet havaittiin keväällä, mikä
johtuu lumen sulamisvesien laimentavasta vaikutuksesta. Talvella näytteet otettiin vain pisteistä 3, 5,
6, 11, 12 ja 20. P isteet 2 ja 7 puuttuvat kokonaan.

Orgaanisen kiintoaineen pitoisuudet tutkimusjaksolla olivat melko tasaisia muutamaa huippulukemaa lukuun ottamatta. Koko jakson orgaanisen ainekset pitoisuudet näytepisteissä olivat
välillä 0 – 33,60 mg/l. Tulokset on esitetty kuvassa 17. Orgaanisen aineksen pitoisuuksien
keskiarvo koko jaksolla oli 3,44 mg/l ja keskihajonta 5,19 mg/l. Pienimmät koko jakson keskiarvot olivat Storträskin ja Landbonojan näytepisteissä (pisteet 11 ja 9), 0,51 mg/l ja 0,93
mg/l. Suurimmat keskiarvot koko tutkimusjaksolla olivat Krapuojan yläjuoksulla ja Fallbäckenin yläjuoksulla (pisteet 12 ja 17), 13,76 mg/l ja 7,69 mg/l.
Yksittäiset korkeimmat tulokset orgaanisen kiintoaineksen pitoisuuden suhteen olivat Krapuojan yläjuoksulla ja Fallbäckenin yläjuoksulla syksyllä (33,60 mg/l ja 13,25 mg/l). Nämä
pitoisuushuiput ovat yhteneviä kiintoaineksen pitoisuushuippujen kanssa. Krapuojan yläjuoksun orgaanisen kiintoaineen pitoisuudet olivat kunkin näytteenottojakson korkeimmat pitoisuudet (kuva 17). Myös kiintoaineen pitoisuudet Krapuojan yläjuoksulla olivat kunkin näytteenottojakson korkeimmat pitoisuudet (kuva 15).

Orgaanisen kiintoaineksen pitoisuudet näytepisteissä olivat keskimäärin alimmillaan kasvukauden ulkopuolella talvella. Talvinäytteiden pitoisuuksien keskiarvo oli 1,37 mg/l ja keskihajonta 1,09 mg/l. Korkeimmillaan orgaanisen kiintoaineksen pitoisuudet olivat syksyllä, jolloin kasvukausi on lopuillaan. Pitoisuuksien keskiarvo syksyllä oli 5,21 mg/l ja keskihajonta
7,47 mg/l.
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Kuva 17. Orgaanisen kiintoaineen pitoisuus ja hehkutushäviön keskiarvo näytepisteissä sekä näytepisteiden sijainti Östersundomissa. Orgaanisen aineksen pitoisuushuiput vedessä olivat syksyllä. Matalimmillaan pitoisuudet taas olivat talvella. Krapuojan yläjuoksun näytepiste (piste 12) erottui pitoisuuksillaan, jotka olivat suurimpien joukossa. Korkeimmat hehkutushäviöt eli orgaanisen kiintoaineksen prosenttiosuudet koko kiintoainesmäärästä olivat korkeimmat lammilla (näytepisteet 10, 13, 15).
Storträskin ja Genaträskin (näytepisteet 11 ja 18) tulokset puuttuvat.

Koska orgaaninen kiintoaines muodostaa osan kiintoaineksen kokonaispitoisuudesta, on mielekästä tarkastella myös niiden keskinäisiä prosenttiosuuksia kiintoaineen kokonaismäärästä.
Hehkutushäviö on kiintoainesta hehkutettaessa kiintoaineksen massasta häviävä orgaanisen
kiintoaineksen osuus. Hehkutushäviö kiintoaineksen hehkutuksessa oli koko aineiston osalta
välillä 10,4 – 92,3 %. Osassa näytteitä hyvin alhaisen kiintoaineksen lähtöpitoisuuden vuoksi
ylittyi orgaanisen kiintoaineen 100 %:n raja, mikä kertoo alun perinkin hyvin matalan kiintoainespitoisuuden aiheuttamasta mittausepätarkkuudesta. Tällaiset tulokset toimivat ainoastaan
suuntaa antavina.

Koko tutkimusjakson hehkutushäviöiden keskiarvo oli 31,1 % ja keskihajonta 22,61 %. Näytepisteistä suurimmat hehkutushäviöt eli orgaanisen aineksen osuudet kiintoaineksesta olivat
Hältingträskillä, Landbon lammessa ja Gumböle träskillä (pisteet 15, 10 ja 13), keskiarvojen
ollessa 80,0 %, 76,5 % ja 73,7 %. Matalimmat hehkutushäviöt olivat Krapuojan yläjuoksulla
sekä Korsnäsin puron alajuoksulla (pisteet 12 ja 6) (keskiarvot 12,0 % ja 13,0 %).
Östersundomin vesinäytepisteissä orgaanisen kiintoaineen prosenttiosuudet (hehkutushäviöt)
olivat välillä 10,5 – 92,3 % (vuodenaikakohtaiset keskiarvot välillä 18,9 – 38,8 %). Ruthin
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kaupunkipuroja käsittelevässä tutkimuksessa (2004: 42, 106) vastaava jakauma oli
5,4 – 66,7 % (purokohtaiset keskiarvot välillä 13,1 – 27,0 %). Nämä molemmat jakaumat ovat
melko suuria. Ruthin tutkimuksessa yhtä selkeää selittävää tekijää jakauman laajuudelle ei
löydetty. Östersundomin orgaanisen kiintoaineksen osuutta nostavat lammet sekä humuspitoiset suo- ja metsäalueet, joilta valuva vesi nostaa humuspitoisuutensa vuoksi orgaanisen kiintoaineksen osuutta.
7.3.2 Sähkönjohtavuus
Sähkönjohtavuus vaihteli runsaasti kautta tutkimusjakson. Näytepisteet jakautuivat melko
selkeästi kahteen ryhmään: korkeisiin huippuarvoihin sekä tasaisen mataliin arvoihin, näytepisteen luonteesta riippuen. Sähkönjohtavuudet näytepisteissä olivat tutkimusjaksolla välillä
14 – 517 µS/cm (kuva 18). Näytepisteiden sähkönjohtavuuslukemien keskiarvo koko jaksolla
oli 142,5 µS/cm ja keskihajonta 149,3 µS/cm. Pienimmät sähkönjohtavuuden keskiarvot olivat lampinäytepisteissä: Landbon lammessa (näytepiste 10) keskiarvo oli 17 µS/cm, Hältingträskillä (piste 15) 23,5 µS/cm ja Genaträskillä (piste 18) 26,5 µS/cm. Suurimmat näytepistekohtaiset keskiarvot olivat Västerkullan purossa, Krapuojan alajuoksulla sekä Krapuojan yläjuoksulla (näytepisteet 1, 3 ja 12); 360,5 µS/cm, 348,7 µS/cm ja 332,0 µS/cm.

Veden sähkönjohtavuus on läheisessä yhteydessä veden liuenneen aineen pitoisuuteen. Näytepisteiden sähkönjohtavuuden alueellinen jakauma (kuva 18) muistuttaakin paljon liuenneen
aineen pitoisuuksien jakaumaa (kuva 16). Myös korkeimmat ja matalimmat sähkönjohtavuudet löytyivät samoista näytepisteistä ja samoina vuodenaikoina kuin vastaavat liuenneiden
aineiden pitoisuuksien arvot: korkeimmat sähkönjohtavuudet näytepisteissä havaittiin talvella.
Talvella sähkönjohtavuuksien keskiarvo näytepisteissä oli 212 µS/cm ja keskihajonta 135
µS/cm. Matalimmillaan sähkönjohtavuudet näytepisteissä olivat keväällä. Silloin keskiarvo
oli 74 µS/cm ja keskihajonta 66 µS/cm.
Östersundomin pienvesien sähkönjohtavuus vuodenaikaiset keskiarvot vaihtelivat välillä 74 –
212 µS/cm, ja näytepistekohtaiset keskiarvot välillä 17 – 361 µS/cm. Koko tutkimusjakson
sähkönjohtavuudet näytepisteissä olivat välillä 14 – 517 µS/cm. Ruthin (2004: 71, 118) kaupunkipurotutkimuksessa keskimääräiset sähkönjohtavuudet olivat välillä 415 – 519 µS/cm.
Veden sähkönjohtavuudet ovat yleisesti etelä- ja länsirannikon puroissa selvästi korkeampia
kuin muualla Suomessa (Lahermo ym. 1996: 31).
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Koko Suomen kattavan purovesiaineiston keskiarvo oli 69 µS/cm, kun Helsingin alueella tulokset olivat välillä 196 – 358 µS/cm. Sähkönjohtavuudet Östersundomin alueella olivat Lahermon ym. (1996) mukaan hiukan alhaisempia (noin 145 – 196 µS/cm). Lahermon ym. tutkimuksessa sähkönjohtavuudet on mitattu kesällä, jolloin esimerkiksi sähkönjohtavuutta nostavan tiesuolauksen vaikutus ei näy tuloksissa. Koska sähkönjohtavuus ja liuennen aineen pitoisuus korreloivat keskenään positiivisesti, vaikuttavat sähkönjohtavuuden korkeaan tasoon
samat tekijät kuin liuenneen aineen korkeisiin pitoisuuksiin (savikkomaat sekä meren läheisyys ja maanviljely, tiesuolaus, metsäojitus sekä jätevedet) (Lahermo ym. 1996: 31).
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Kuva 18. Sähkönjohtavuus näytepisteissä sekä näytepisteiden sijainti Östersundomissa. Suurimmat
sähkönjohtavuudet havaittiin näytteissä syksyllä. Sähkönjohtavuus kuvastaa liuenneen aineen pitoisuutta: esimerkiksi korkea sähkönjohtavuus kertoo yleensä korkeasta liuenneen aineen pitoisuudesta.

7.3.3 pH
Östersundomin pienvedet ovat melko lailla kahtia jakautuneet pH-arvon suhteen: osalla näytepisteistä pH on hyvin alhainen, osassa taas lähempänä pH 6 – 7. pH-arvot näytepisteissä koko tutkimusjaksolla olivat välillä 4,28 – 7,51, mikä kertoo pH-arvojen vaihteluvälin olevan
melko suuri (kuva 19). Koko jakson pH-keskiarvo on 5,23 ja mediaani 6,13. Matalimmat pHkeskiarvot olivat Gumbole träskissä ja Ultunan metsäpurossa (näytepisteet 13 ja 14), joissa
molemmissa koko tutkimusjakson pH-arvojen keskiarvo oli 4,54. Alle pH 5:n keskiarvoja oli
myös Hältingträskissä, Genaträskissä ja Puroniityntien pohjoispään puronäytepisteessä (pisteet 15, 18 ja 19). Korkeimmat pH-arvojen keskiarvot olivat Krapuojan alajuoksulla sekä
Landbon asuinalueelta vetensä keräävässä Landbonojassa (näytepisteet 3 ja 9), joissa koko
jakson pH-keskiarvot olivat 6,79 ja 6,71.
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Mitatut pH-arvot olivat korkeimmillaan talven tutkimusjaksolla, jolloin näytepisteiden pHkeskiarvo oli 6,21. Talvinäytteenottojaksolla näytteet otettiin vain kuudesta näytteenottopisteestä, jotka Storträskin näytteenottopistettä lukuun ottamatta eivät edustaneet muilla tutkimusjaksoilla happamiksi havaittuja näytepisteitä. Tulosta tulee tulkita näissä rajoissa. Syksyn
ja kevään tutkimusjaksoilla tutkimuksessa olivat mukana kaikki pisteet. Syksyn tutkimusjaksolla pH:n keskiarvo oli 5,53, kevään keskiarvo oli 4,98. pH-keskiarvot laskettiin H+ ionikonsentraatioiden keskiarvojen kautta pH-arvojen logaritmisuudesta johtuen.

Kokonaisuudessaan Östersundomin pH-arvot olivat välillä 4,3 – 7,5. Vuodenaikaiset vetyionikonsentraation kautta lasketut keskiarvot olivat välillä 5,0 – 6,2. Näytepistekohtaiset
mediaaniarvot olivat välillä 4,6 – 6,8. Verrattuna Ruthin (2004: 71, 118) tutkimukseen kaupunkipuroista, jossa pH:n mediaaniarvot olivat välillä 6,8 – 7,3, ovat Östersundomin vedet
melko happamia. Ruthin tutkimuksen pH-arvot ovat keskimääräistä korkeampia, sillä koko
Suomen kattavan puronäyteaineiston (Lahermo ym. 1996: 32–33) pH-arvot olivat välillä 4,7 –
6,6 (mediaaniluku oli 5,91). Östersundomin alueen pH-arvot ovat Lahermon ym. (1996: 32–
33) välillä 6,3 – 6,5. Tenholan ja Tarvaisen (2008) mukaan Östersundomin alueella pH-arvot
ovat välillä 6,6 – 6,9.
Östersundomin aineiston jakauma tässä tutkimuksessa (pH:n mediaaniarvot välillä 4,6 – 6,8)
ovat mataluudestaan johtuen kuitenkin yhdenmukaisempia koko maan keskimääräisen jakauman kanssa: lähialueilta havaitut tai interpoloidut arvot ovat tämän tutkimuksen aineistoa
korkeampia. Östersundomissa soilta ja metsistä valuva hapan vesi laskee pH-arvoja. Toisaalta
pelloilta valuva vesi on emäksisempää: alajuoksun näytepisteillä pH-arvot olivatkin korkeampia kuin yläjuoksun lammilla ja metsä- sekä suoalueilla.

Ruthin (2004) tutkimuksen korkeita arvoja selittää savikoista peräisin olevien emäskationien
suuri määrä. Kaupunkivesiin päätyvä hajakuormitus ja epäpuhtaudet nostavat myös Ruthin
tutkimuksen pH-arvoja.
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Kuva 19. pH-arvot näytepisteissä sekä näytepisteiden sijainti Östersundomissa. pH-arvot näytepisteiden välillä vaihtelevat melko paljon näytepisteiden erilaisesta luonteesta johtuen. Puroissa, joissa valuma-alue on laaja ja näytepiste alajuoksulla, pH on korkeampi kuin soisilta metsäalueilta valuvilla
latvapuroilla ja saman alueen karuilla lammilla.

7.3.4 Alkaliteetti
Alkaliteettiarvot vaihtelivat tutkituissa näytteissä erittäin selvästi. Näytepisteiden erilaiset
luonteet tulivat tutkituista muuttujista ehkä selvimmin esiin alkaliteetin tulosten kohdalla. Alkaliteettiarvot koko tutkimusjaksolla olivat näytteissä välillä 0 – 1,46 mmol/l. Tulokset on esitetty kuvassa 20. Kuvan 20 pylväistä puuttuvat todellisuudessa vain pisteet 2 ja 7, muut tyhjät
palkit merkitsevät nollan lähellä olevaa alkaliteettiarvoa. Koko jakson keskiarvo oli 0,33
mmol/l ja keskihajonta 0,44 mmol/l. Matalimpia, nollan lähellä olevia arvoja löytyi useasta
näytepisteestä. Kaikkein matalimmat keskiarvot olivat Ultunan metsäpurossa, Hältingträskissä, Gumböle träskissä ja Genaträskissä, joissa keskiarvo oli käytännössä alle määritysrajan.
Korkeimmat keskiarvot olivat Krapuojan alajuoksulla ja yläjuoksulla (näytepisteet 3 ja 12),
joiden keskiarvot koko tutkimusjaksolla olivat 0,96 mmol/l ja 0,89 mmol/l.
Yleisesti alkaliteettiarvot olivat matalimpia kevään tutkimusjaksolla, jolloin kaikkien näytteiden keskiarvo oli 0,07 mmol/l ja keskihajonta 0,11 mmol/l. Korkeimpia alkaliteettiarvot olivat
tutkimusjaksoista talvella, tosin ero syksyn aineiston keskiarvoon oli pieni: talven alkaliteettikeskiarvo oli 0,57 mmol/l ja -keskihajonta 0,43 mmol/l, syksyn keskiarvon ja keskihajonnan
molempien ollessa 0,52 mmol/l. Talvinäytteenottojakso näytteet otettiin vain kuudesta näytteenottopisteestä, jotka edustivat pääasiassa pisteitä, joissa alkaliteetti oli yleensä korkeampi.
Alkaliteettikeskiarvot Östersundomissa vuodenajoittain olivat välillä 0,07 – 0,57 mmol/l. Alkaliteettiarvot koko tutkimusjaksolla olivat kokonaisuudessaan välillä 0 – 1,46 mmol/l. Ruthin
(2004: 71, 119) kaupunkipurotutkimuksessa keskimääräiset alkaliteettiarvot olivat välillä
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1,17 – 2,05 mmol/l. Koko Suomen latvapurojen keskimääräinen alkaliteetti on välillä 0,01 –
1,00 mmol/l, keskiarvona 0,30 mmol/l (Lahermo ym. 1996: 33–34). Ruthin tutkimuksen melko suuriin alkaliteettiarvoihin vaikuttavat savikkoalueelta huuhtoutuvat emäskationit sekä
kaupunkialueen alkaliteettia nostava kuormitus. Lahermon ym. mukaan Östersundomin alueella alkaliteettipitoisuus on välillä 0,91 – 1,05 mmol/l.
Östersundomin vesien tässä tutkimuksessa havaitut alkaliteettiarvot ovat melko yhdenmukaisia Lahermon ym. tulosten koko maan jakauman kanssa. Keskimäärin alkaliteettiarvot lähialueilta ovat korkeampia kuin nyt Östersundomissa havaitut arvot. Alkaliteettia Östersundomissa laskevat luonnostaankin happamat ja heikosti puskuroituneet vedet erityisesti lammissa
ja yläjuoksun latvapuroilla. Alkaliteetti ja sähkönjohtavuus ovat läheisesti riippuvaisia toisistaan. Tämä on huomattavissa myös Östersundomissa: sähkönjohtavuuden (kuva 18) ja alkaliteetin (kuva 20) jakaumat ovat samanmallisia.
Rannikolla valuma-alueet ovat usein savikkoa, jolloin saviaineksen suuri ominaispinta-ala ja
reaktiivisuus sekä savimailla harjoitettavan maatalouden päästöt lisäävät vesistön puskurointikykyä (Lahermo ym. 1996: 34). Östersundomissa tämä on nähtävissä Krapuojan pisteiden 3
ja 12 tuloksissa. Krapuoja kulkee pitkän matkaa peltojen ympäröimänä.
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Kuva 20. Alkaliteettiarvot näytepisteissä sekä näytepisteiden sijainti Östersundomissa. Alkaliteettiarvot vaihtelivat näytepisteiden luonteista johtuen eri näytepisteiden välillä selvästi. Alkaliteettiarvot
ovat riippuvaisia pH-arvoista (kuva 16) sekä sähkönjohtavuudesta (kuva 15). Nämä kuvaajat ovatkin
keskenään samanmallisia.
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7.3.5 Veden väri
Veden väriluvun tulokset jakoivat tutkimusaineiston kahteen osaan: suurempien uomien näytepisteiden arvot olivat matalampia kuin humuspitoisten lampien ja latvapurojen arvot. Kokonaisuudessaan veden väriluvun vaihtelu koko tutkimusjaksolla oli melko suurta: veden väriluvut näytepisteissä olivat välillä 6,7 – 240,0 mg/l Pt (kuva 21). Koko tutkimusjakson värilukujen keskiarvo oli 80,43 mg/l Pt ja keskihajonta 57,63 mg/l Pt.
Selvästi matalin värilukujen keskiarvo oli Landbon lammessa (näytepiste 10), 8,3 mg/l Pt.
Seuraavaksi matalin värilukujen keskiarvo 33,3 mg/l Pt oli Krapuojan alajuoksulla (näytepiste
3), mikä osoittaa Landbon lammen olevan veden väriltään kirkasta. Korkeimmat veden värilukujen keskiarvot koko tutkimusjaksolla olivat Gumböle träskissä ja Puroniityntien pohjoispään puronäytepisteessä (pisteet 13 ja 19), joissa keskiarvot olivat 180 mg/l Pt ja 160 mg/l Pt.
Veden väriluvut olivat yleisesti korkeimmillaan syksyllä, jolloin näytepisteiden keskiarvo oli
93,6 mg/l Pt ja keskihajonta 67,4 mg/l Pt. Matalimmillaan väriluvut olivat keväällä johtuen
lumen sulamisvesien laimentavasta vaikutuksesta. Keväällä värilukujen keskiarvo oli 68,8
mg/l Pt ja keskihajonta 41,3 mg/l Pt.
Östersundomin vesinäytteiden väriluvut olivat kokonaisuudessaan välillä 7 – 240 mg/l Pt
(keskiarvo 80,4 mg/l Pt). Vuodenaikaiset keskiarvot väriluvuissa olivat välillä 68,8 – 93,6
mg/l Pt. Näitä tuloksia voidaan verrata Lahermon ym. (1996: 36–37) tuloksiin purovesistä
ympäri Suomen, jossa tyypilliseksi väriluvuksi saatiin 15 – 300 mg/l Pt (keskiarvo 101 mg/l
Pt). Östersundomin alueen jakauma on Lahermon ym. mukaan välillä 38 – 49 mg/l Pt. Tässä
tutkimuksessa havaitut väriluvut Östersundomissa ovat kuitenkin huomattavasti korkeampia,
ja ne asettuvat paremmin koko maan keskivertotulosten joukkoon. Östersundomissa on useita
soita, joilta valuva vesi on hyvin humuspitoista ja sitä kautta voimakkaan väristä. Soiden runsaus vaikuttaa orgaanisen aineksen, humuksen, määrään ja sitä kautta veden väriin (Lahermo
ym. 1996: 37).
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Kuva 21. Veden väri näytepisteissä ja näytepisteiden sijainti Östersundomissa. Veden väriarvot näytepisteissä ovat yleisesti hyvin tasaisia, lukuun ottamatta humuspitoisten lampien ja latvapurojen muodostamaa näytepisteiden joukkoa. Pisteen 16 (Stormosseninoja) tulos puuttuu tästä analyysistä.

7.3.6 Liuennut happi
Liuenneen hapen analyysiin kuului sekä hapen pitoisuuden että kyllästysasteen mittaus. Happimittarin epäkunnon vuoksi analyysi epäonnistui kuitenkin osittain, mistä syystä tuloksiin
otetaan kantaa vain suuntaa antavasti. Kokonaan happitulokset jäivät kokonaan puuttumaan
kahdelta pisteeltä (näytepisteet 13 ja 22). Muilta näytepisteiltä happipitoisuus saatiin mitattua
ainakin yhden kerran.
Liuenneen hapen pitoisuus ja kyllästysaste vedessä ovat riippuvaisia lämpötilasta siten, että
viileään veteen liukenee enemmän happea kuin lämpimään. Myös paikalliset olosuhteet vaikuttavat hapen liukenemiseen veteen. Happipitoisuudet vaihtelivat näytepisteillä kautta tutkimusjakson. Suurinta vaihtelu oli kevään tutkimusjaksolla ja pienintä talven suppealla tutkimusjaksolla. Happipitoisuus ja veden värinluku ovat jossain määrin riippuvaisia toisistaan,
mistä syystä humuspitoisissa näytevesissä (lampinäytepisteet 10, 11, 13, 15 ja 18, puronäytepisteet 16, 17 ja 19) happipitoisuus oli matalampi veden väriluvun ollessa korkea (kuva 18).
Vähähappisimpia olivat alajuoksujen hiukan rehevämmät purot, kun taas enemmän happea oli
yllämainituissa, humuspitoisemmissa näytepisteissä silloin, kun humuksen määrä vedessä oli
alhaisempi.

Happikatoa ei tutkimusjaksoilla esiintynyt yhdessäkään tutkituista näytepisteistä. Tämä ei kuitenkaan sulje pois sitä, etteikö pienessä lammessa tai uomassa voisi joskus talvisin esiintyä
happikatoa.
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7.3.7 Liuenneet ionimuotoiset aineet
Liuenneista ionimuotoisista aineista määritettiin kationien natrium (Na+), kalium (K+), kalsium (Ca2+) ja magnesium (Mg2+) pitoisuudet. Anioneista määritettiin fluoridin (F-), kloridin
(Cl-), nitraatin (NO3-) ja fosfaatin (PO43-) pitoisuudet.
Kationit talvella
Talvinäytteenottojakso oli muita jaksoja suppeampi: mukana olivat vain pisteet 3, 5, 6, 11, 12
ja 20. Talven kationitulokset on esitetty taulukossa 6. Näytteet analysoitiin kahdesti. Krapuojan näytevesiä (näytepisteet 3 ja 12) ei kuitenkaan analysoitu toista kertaa, sillä niiden
epäiltiin kontaminoivan ionikromatografin kolonnia esimerkiksi liuenneilla orgaanisilla yhdisteillä. Tästä syystä näytepisteiden 3 ja 12 tulokset ovat natriumin ja kalsiumin osalta suuntaa antavia, ja ne on merkitty harmaalla taulukkoon 6.

Natriumin pitoisuudet vaihtelivat välillä 2,30 – >21,20 mg/l. Matalin natriumpitoisuus talvella
oli Storträskillä (näytepiste 11) ja korkein Krapuojan ala- ja yläjuoksuilla sekä Korsnäsinpurossa (näytepisteet 3, 12 ja 6). Kaliumin pitoisuudet talvella olivat välillä 0,27 – 3,64 mg/l
(keskiarvo 2,11 mg/l, keskihajonta 1,25 mg/l). Matalin kaliumpitoisuus oli Storträskillä (näytepiste 11) ja korkein Krapuojan ala- ja yläjuoksuilla (näytepiste 3 ja 12).
Kalsiumin pitoisuudet talvella olivat välillä 3,41 – >12,16 mg/l. Matalin kalsiumpitoisuus oli
Storträskillä (näytepiste 11) ja korkein Krapuojan ala- ja yläjuoksuilla sekä Korsnäsinpurossa
(näytepisteet 3, 12 ja 6). Magnesiumpitoisuudet talvella olivat välillä 1,02 – 6,73 mg/l (keskiarvo 4,02 mg/l ja keskihajonta 2,23 mg/l). Matalin magnesiumpitoisuus oli jälleen Storträskillä (näytepiste 11) ja korkein Krapuojan ala- ja yläjuoksuilla (näytepiste 3 ja 12).
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Taulukko 6. Kationien tulokset esitettynä talvella ja keväällä. Harmaalla palkilla merkityt tulokset
ovat suuntaa antavia. Tuloksissa vaihtelu on melko suurta, sekä vuodenaikojen että näytepisteiden
kesken.
Vuodenaika

Talvi

Kevät

Näytepiste

3
5
6
11
12
20
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

KATIONIT
Na+
mg/l
34,79
9,84
21,20
2,30
33,56
8,68

K+
mg/l
3,63
2,22
2,02
0,27
3,28
1,23

Ca2+
mg/l
25,30
9,14
12,16
3,41
24,72
7,37

Mg2+
mg/l
6,73
3,30
3,44
1,02
6,61
3,02

71,79

13,44

81,41

18,37

61,06
23,20
13,29
36,78

7,98
4,17
4,20
4,65

40,22
18,35
16,20
23,44

10,52
6,75
5,59
6,77

10,62
15,19
4,09
2,34
60,26
6,09
6,75
0,58
7,49
7,56
0,97
6,18
13,68
10,52
10,59

3,63
7,64
1,26
0,99
6,45
1,42
2,42
0,00
1,66
2,98
0,40
1,90
3,45
3,68
3,84

16,34
40,80
3,48
3,38
40,15
4,00
5,54
0,67
8,68
10,56
1,50
6,84
14,45
17,87
20,72

5,64
10,70
1,22
0,90
10,10
0,99
2,05
0,18
3,59
4,12
0,36
2,69
5,12
6,12
6,46

Kationit keväällä
Kevään kationitulokset on esitetty taulukossa 6 ja kuvassa 22. Kevään liuenneiden kationien
analyysissä tulokset olivat pääasiassa standardialueella (liite 1). Genaträskillä (näytepiste 18)
kalsiumin ja magnesiumin pitoisuudet olivat hyvin matalia, ja rinnakkaisnäytteiden väliset
vaihtelukertoimet suuriksi. Nämä tulokset on merkitty harmaalla taulukkoon 6 ja kuvaan 22.
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Natriumin pitoisuudet keväällä vaihtelivat välillä 0,58 – 71,79 mg/l (keskiarvo 18,45 mg/l ja
keskihajonta 21,50 mg/l. Näytepisteet, joissa natriumpitoisuudet olivat matalimpia olivat Östersundomin lammet (näytepisteet 15, 18, 11, 10 ja 13): pitoisuudet olivat välillä 0,58 – 6,09
mg/l. Korkeimmat natriumpitoisuudet Västerkullan purossa sekä Krapuojan ala- ja yläjuoksuilla (näytepisteet 1, 3 ja 12), 71,79 mg/l, 61,06 mg/l ja 60,26 mg/l.
Kevään kaliumpitoisuudet olivat välillä 0 – 13,44 mg/l (keskiarvo 3,81 mg/l, keskihajonta
3,16 mg/l). Myös kaliumin viisi matalinta tulosta olivat kaikilta lammilta, kuten syksylläkin
(näytepisteet 18, 11, 13, 15 ja 10). Kaliumpitoisuus lammissa olivat välillä 0 – 1,42 mg/l.
Korkeimmat kaliumpitoisuudet keväällä olivat Västerkullanpurossa, Krapuojan alajuoksulla
sekä Landbonojassa (näytepisteet 1, 3 ja 9), 13,44 mg/l, 7,98 mg/l ja 7,64 mg/l.

Kalsiumin pitoisuudet keväällä olivat välillä 0,67 – 81,41 mg/l. Kevään viisi matalinta kalsiumpitoisuutta olivat kaikki lammilta (näytepisteet 18, 11, 13, 15 ja 10) (pitoisuudet välillä
0,67 – 4,00 mg/l). Kevään korkeimmat kalsiumpitoisuudet olivat Västerkullanpurossa, Landbonojassa sekä Krapuojan alajuoksulla (näytepisteet 1, 9 ja 3), 81,41mg/l, 40,80 mg/l ja 40,22
mg/l.
Kevään magnesiumpitoisuudet olivat välillä 0,18 – 18,37 mg/l. Viisi matalinta kalsiumpitoisuutta olivat kaikilla lammilla (näytepisteet 18, 11, 13, 15 ja 10). Lampien magnesiumpitoisuudet olivat välillä 0,18 – 1,22 mg/l. Korkeimmat magnesiumpitoisuudet olivat Västerkullanpurossa, Landbonojassa sekä Krapuojan ala- ja yläjuoksulla (näytepisteet 1, 9, 3 ja 12),
18,37 mg/l, 10,70 mg/l, 10,52 mg/l ja 10,10 mg/l.
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Kuva 22. Liuenneiden kationien pitoisuudet keväällä näytepisteissä ja näytepisteiden sijainti Östersundomissa. Pitoisuudet olivat yleisesti keväällä melko alhaisia, johtuen lumen sulamisvesien laimentavasta vaikutuksesta. Muutamia huippulukemia nousi kuitenkin esiin aineistosta.

Anionit talvella
Talven anionitulokset on esitetty taulukossa 7. Talvinäytteenottojakso oli muita jaksoja suppeampi: mukana olivat vain pisteet 3, 5, 6, 11, 12 ja 20. Suuntaa antavat tulokset on merkitty
taulukkoon 7 harmaalla palkilla.

Fluoridin pitoisuudet talvella olivat välillä 0,08 – 0,14 mg/l (keskiarvo 0,10 mg/l ja keskihajonta 0,03 mg/l). Matalin fluoridipitoisuus oli Fallbäckenin alajuoksulla (näytepiste 20) ja
korkein Korsnäsinpurossa (näytepiste 6). Kloridin analyysituloksissa Korsnäsinpuron pitoisuus oli niin korkea, että se laimennettunakin oli standardialueen yläpuolella. Kloridin pitoisuudet talvella olivat välillä 2,43 – >14,43 mg/l. Matalin kloridipitoisuus oli Storträskillä
(näytepiste 11) ja korkein kloridipitoisuus Korsnäsinpuron (>14,43 mg/l) lisäksi Östersundominpurossa (näytepiste 5), 14,43 mg/l.

Nitraatin pitoisuudet talvinäytteissä olivat välillä <0,25 – 2,12 mg/l. Matalimmat pitoisuudet
olivat Östersundominpurolla ja Storträskillä (näytepisteet 5 ja 11), <0,25 mg/l ja 0,25 mg/l.
Östersundominpuron pitoisuus oli määritysrajaa alhaisempi. Talven korkein nitraattipitoisuus
oli Korsnäsin purossa. Sulfaatin pitoisuudet talvella (SO4 kuvassa 23) olivat välillä 6,11 –
21,28 mg/l (keskiarvo 14,88 mg/l ja keskihajonta 6,36 mg/l). Matalin sulfaattipitoisuus oli
jälleen Storträskillä ja korkein Korsnäsin purossa. Fosfaattia ei talvella esiintynyt näytteissä
lainkaan: kaikkien näytteiden pitoisuudet olivat nollassa.
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Anionit keväällä
Kevään anionitulokset on esitetty taulukossa 7 ja kuvassa 23. Liuenneiden anionien analyysissä keväällä osa anionien pitoisuuksista oli suurempia kuin korkein standardipitoisuus tai rinnakkaisnäytteiden välinen vaihtelukerroin oli liian suuri. Tällaiset tulokset on merkitty harmaina palkkeina taulukkoon 7 ja kuvaan 23.
Taulukko 7. Anionien tulokset esitettynä talvella ja keväällä. Harmaalla palkilla merkityt tulokset
ovat suuntaa antavia. Anionien pitoisuudet olivat paikoin suurempia keväällä kuin talvella.
Vuodenaika

Talvi

Kevät

Näytepiste

3
5
6
11
12
20
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

ANIONIT
ClFmg/l
mg/l

SO42mg/l

PO43mg/l

0,10
0,14
0,09

14,43
25,60
2,43

15,55
21,28
6,11

0,00
0,00
0,00

0,08

13,77

16,60

0,00

0,71

115,31

153,34

0,07

0,48
0,44
0,31
0,42

95,28
31,15
17,05
54,81

65,87
40,85
41,77
42,72

0,05
0,08
0,03
0,02

0,30
0,52
0,12
0,04
0,46
0,05
0,24
0,02
0,22
0,24
0,03
0,17
0,24
0,24
0,21

12,31
17,60
5,19
3,66
98,50
5,25
6,22
2,28
7,41
6,82
2,39
4,79
16,17
11,10
11,19

44,01
65,15
12,33
4,69
60,65
4,24
18,79
0,40
20,82
22,62
0,61
14,47
28,26
36,10
32,72

0,00
0,00
0,00
0,00
0,02
0,02
0,02
0,10
0,02
0,00
0,08
0,03
0,00
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Fluoridin pitoisuudet keväällä olivat välillä <0,17 – 0,71 mg/l. Matalimmat fluoridipitoisuudet
keväällä olivat kaikki lammilta (näytepisteet 15, 18, 11, 13 ja 10). Korkeimmat fluoridipitoisuudet keväällä olivat Västerkullanpurossa, Landbonojassa sekä Krapuojan alajuoksulla (näytepisteet 1, 9 ja 3), 0,71 mg/l, 0,52 mg/l ja 0,48mg/l.

Kloridin pitoisuudet keväällä olivat välillä 2,28 – >54,81 mg/l. Matalimmat kloridipitoisuudet
olivat Hältingträskissä, Genaträskissä ja Storträskissä (näytepisteet 15, 18 ja 11), 2,28 mg/l,
2,39 mg/l ja 3,66 mg/l. Kevään korkeimmat kloridipitoisuudet olivat Västerkullanpurossa sekä Krapuojan ylä- ja alajuoksuilla (näytepisteet 1, 12 ja 3). Kaikki suurimmat tulokset olivat
yli 54,81 mg/l.
Nitraatin pitoisuudet keväällä olivat välillä 0,52 – >26,42 mg/l. Suuruusluokan yli 3 mg/l pitoisuudet nitraatilla ovat käytännössä mahdottomia, mistä syystä nitraatin kevään tarkat tulokset hylättiin. Suuntaa antavat matalimmat nitraattipitoisuudet olivat kaikki lammilta (näytepisteet 10, 18, 15, 13 ja 11). Korkeimmat nitraattipitoisuudet olivat Västerkullanpurossa ja
Landbonojassa (näytepisteet 1 ja 9).

Kevään sulfaattipitoisuudet olivat välillä <0,61 - >65,87 mg/l. Pienin pitoisuus oli Hältingträskissä (näytepiste 15). Muut matalat pitoisuudet olivat Genaträskillä, Gumböle träskillä ja
Storträskillä (näytepisteet 18, 13 ja 11), 0,61 mg/l, 4,24 mg/l ja 4,69 mg/l. Muut korkeat sulfaattipitoisuudet olivat Krapuojan alajuoksulla, Landbonojassa ja Krapuojan yläjuoksulla
(näytepisteet 3, 9 ja 12), 65,87 mg/l, 65,15 mg/l ja 60,65 mg/l.
Fosfaattia esiintyi näytteissä keväällä pääasiassa erittäin pieniä pitoisuuksia. Kuudessa näytepisteessä fosfaatin pitoisuus oli nollassa. Muulloin pitoisuudet olivat niin pieniä, etteivät ne
juuri erotu kuvan 23 kuvaajasta. Tulokset on merkitty taulukkoon 7 ja kuvaan 23 harmailla
palkeilla.
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Kuva 23. Liuenneiden anionien pitoisuudet keväällä näytepisteissä ja näytepisteiden sijainti Östersundomissa. Pitoisuudet olivat yleisesti keväällä melko alhaisia, johtuen lumen sulamisvesien laimentavasta vaikutuksesta. Anionipitoisuudet vaihtelivat melko paljon eri näytepisteiden välillä näytepisteiden erilaisesta luonteesta johtuen.

Liuenneiden ionien tarkastelu
Kationit
Koko jaksolla natriumin tulokset olivat välillä 0,6 – 71,8 mg/l. Hyväksyttyjen tulosten mediaaniluku on 10,2 mg/l ja keskiarvo 17,1 mg/l. Vuodenaikaiset keskiarvot natriumille tässä tutkimuksessa ovat välillä 10,5 – 18,5 mg/l. Keskimääräiset natriumpitoisuudet (90 % Lahermon
ym. tuloksista) Suomen purovesissä ovat 1,3 – 14 mg/l (mediaani 2,1 mg/l, keskiarvo 4,1
mg/l). Östersundomin alueen pitoisuudet ovat keskimäärin välillä 13,6 – 17,6 mg/l (Lahermo
ym. 1996: 67–68). Ruthin (2004: 64, 116) kaupunkipurotutkimuksessa natriumin keskiarvo
vuoden seurannan tuloksena oli välillä 36,5 – 41,4 mg/l. Lisäksi Ruthin tutkimuksessa (2004:
115–116) tarkasteltiin natriumia ja kloridia yhdessä. Keskimääräinen natriumkloridin pitoisuus oli 95 – 109 mg/l.

Östersundomin tässä tutkimuksessa saadut tulokset ovat pitoisuustasoltaan korkeampia kuin
vertailuaineiston pitoisuudet. Tarkastelussa ovat mukana talven ja kevään tulokset. Tiesuolaus
nostaa natriumin pitoisuuksia tällä jaksolla, mikä selittänee korkeita pitoisuuksia osittain. Lisäksi natriumia tulee etenkin etelä- ja lounaisrannikon valuma-alueille kuiva- että märkälaskeumana mereltä ympäri vuoden.. Lahermon ym. tutkimukset (1996: 67–68) on tehty loppukesällä, jolloin ne eivät huomioi tiesuolauksen pitoisuuksia nostavia vaikutuksia. Osa rannikkopurojen natriumista on myös peräisin savi- ja silttikerrosten reliktisistä meriveden suoloista
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(Lahermo ym. 1996: 67–68). Östersundomin alueella on savikoita (kuva 12), mikä voi vaikuttaa myös natriumin pitoisuuksia nostavasti.
Kaliumin tulokset olivat tutkimusjaksolla välillä 0 – 13,4 mg/l (mediaaniluku 3,1 mg/l, keskiarvo 3,4 mg/l). Vuodenaikaiset keskiarvot kaliumille olivat välillä 2,1 – 3,8 mg/l. Kaliumin
keskimääräinen pitoisuus Suomen purovesissä (90 % Lahermon tuloksista) (Lahermo ym.
1996: 69) on 0,24 – 4,0 mg/l (mediaaniluku 0,7 mg/l, keskiarvo 1,2 mg/l). Tosin Suomen korkeimmat kaliumpitoisuudet löytyvät lounais- ja etelärannikolta (2,5 – 6,0 mg/l). Östersundomin alueella kaliumpitoisuudet ovat Lahermon ym. (1996: 69) mukaan keskimäärin 3,20 –
4,33 mg/l. Ruthin kaupunkipurotutkimuksessa (2004: 64, 115) vuoden seurantajakson keskiarvo kaliumille oli 3,7 – 8,5 mg/l.

Östersundomin keskiarvotulokset vastaavat hyvin vertailuaineistoa. Kaliumpitoisuudet ovat
yleisesti Suomen rannikolla korkeampia kuin sisämaassa. Mitä lähempänä valuma-alue on
nykyistä rantaviivaa, sitä enemmän vesissä on kaliumia. Erityisesti savi- ja silttikerrostumien
alueella pintavesien kaliumpitoisuudet ovat suurimpia (Lahermo ym. 1996: 69–70). Östersundomin purojen valuma-alueilla on savikkoa, lisäksi sijainti meren rannikolla selittää osin korkeita kaliumpitoisuuksia. Kaliumia tulee myös jonkin verran ilmalaskeumana mereltä, mutta
pienempiä määriä kuin natriumia ja kloridia. Lisäksi kalium on yksi lannoitteiden ja jätevesien pääkomponenteista (Lahermo ym. 1996: 69–70). Korkein kaliumpitoisuus havaittiinkin
Västerkullanpuron varrelta, jonne virtaa valumavesiä suoraan pellolta.
Kalsiumin tulokset olivat tutkimusjaksolla välillä 0,67 – 81,4 mg/l. Hyväksyttyjen tulosten
mediaaniluku oli 12,2 mg/l ja keskiarvo 17,6 mg/l. Kalsiumin vuodenaikaiset keskiarvot ovat
välillä 8,0 – 19,6 mg/l. Kalsiumin tyypillinen pitoisuus Suomen purovesissä vaihtelee välillä
1,7 – 18 mg/l (mediaani 4,1 mg/l, keskiarvo 6,1 mg/l) (Lahermo ym. 1996: 58). Östersundomin alueella kalsiumpitoisuudet ovat Lahermon ym. mukaan välillä 14,1 – 23,5 mg/l. Ruthin
kaupunkipurotutkimuksessa (2004: 64, 115) kalsiumin pitoisuudet olivat vuoden seurantajaksolla keskimäärin välillä 28,9 – 44,8 mg/l. Östersundomin keskiarvotulokset ovat samaa tasoa
Lahermon tulosten kanssa, ja matalampia kuin Ruthin tutkimuksen keskimääräiset tulokset.
Östersundomista tässä tutkimuksessa saadut huippuarvot ovat korkeampia kuin pitoisuuksien
keskimääräinen vaihteluväli Ruthin tutkimuksessa. Kalsiumia tulee vesiin muun muassa maaperän savi- ja silttikerrostumista sekä maatalouden lannoitteista ja päästöistä (Lahermo ym.
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1996: 58). Östersundomissa on joitakin savivaltaisia viljelyalueita, mikä osittain selittää tämän tutkimuksen korkeita pitoisuuksia.
Magnesiumin pitoisuudet koko tutkimusjaksolla olivat välillä 0,2 – 18,4 mg/l. Hyväksyttyjen
tulosten mediaaniluku oli 5,1 mg/l ja keskiarvo 5,3 mg/l. Vuodenaikaiset keskiarvot magnesiumilla olivat välillä 4,0 – 5,7 mg/l. Tyypilliset magnesiumpitoisuudet Suomen purovesissä
ovat 0,6 – 7,0 mg/l (mediaani 1,39 mg/l, keskiarvo 2,25 mg/l). Lahermon ym. (1996: 61) mukaan Östersundomin alueella pitoisuudet ovat keskimäärin välillä 5,3 – 6,8 mg/l. Ruthin kaupunkipurotutkimuksessa (2004: 64, 115) magnesiumin pitoisuudet olivat keskimäärin (vuoden
seurantajakso) välillä 6,4 – 12,6 mg/l. Tässä tutkimuksessa saadut keskimääräiset magnesiumpitoisuudet vastaavat tasoltaan vertailuaineistoa. Östersundomin paikoin savinen maaperä
selittää osittain magnesiumin yksittäisiä korkeita pitoisuuksia, jotka ajoittuvat Västerkullanpuron ja Krapuojan alajuoksuille peltojen läheisyyteen. Suurin osa rannikolla huuhtoutuvasta
magnesiumista on lähtöisin valuma-alueiden entisen merenpohjan savisedimenteistä (Lahermo ym. 1996: 61). Magnesiumia tulee rannikolle lisäksi jonkin verran merestä ilman kautta
suolahiukkasiin sitoutuneena (Lahermo ym. 1996:24).

Anionit
Fluoridin pitoisuudet koko tutkimusjaksolla olivat välillä <0,08 – 0,71 mg/l. Hyväksyttyjen
tulosten mediaaniluku oli 0,2 mg/l ja keskiarvo 0,3 mg/l. Vuodenaikaiset fluoridin keskiarvot
olivat välillä 0,1 – 0,4 mg/l. Suomen purovesissä fluoridia on tavallisesti 0,025 – 0,5 mg/l
(mediaani 0,08 mg/l, keskiarvo 0,13 mg/l) (Lahermo ym. 1996: 46–47). Östersundomin alueella tyypilliset fluoridipitoisuudet ovat Lahermon ym. mukaan välillä 0,21 – 0,30 mg/l. Tenholan ja Tarvaisen (2008) mukaan Östersundomin purojen fluoridipitoisuudet ovat luokassa
0,12 – 0,80 mg/l. Östersundomista tässä tutkimuksessa saadut tulokset ovat linjassa vertailuaineiston kanssa. Korkeimmat pitoisuudet saatiin alajuoksun näytepisteiltä peltojen läheisyydestä. Fluoridia käytetään muun muassa fosfaattilannoitteissa (Adriano 2001: 774). Fluoridin
liukoisuus voi olla myös yhteydessä sellaisten ionien liukoisuuteen, joiden kanssa fluoridi
muodostaa kompleksin (esim. alumiini) (Lahermo ym. 1996: 46; Adriano 2001: 772). Korkea
fluoridipitoisuus saattaa näin ollen lisätä veden alumiinipitoisuutta muuttamalla alumiinia liukoiseen muotoon. Tämän tutkimukseen alumiinipitoisuudet ovatkin osittain korkeita samoilla
näytepisteillä kun fluorin pitoisuudet (alumiinin tulokset kappaleessa 7.3.8).
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Kloridipitoisuudet tutkimusjaksolla olivat välillä 2,4 – >54,8 mg/l. Hyväksyttyjen tulosten
mediaaniluku oli 9,3 mg/l, keskiarvo 12,3 mg/l. Vuodenaikaiset kloridin keskiarvot olivat välillä 10,2 –12,7 mg/l. Suomen purovesissä on tyypillisesti kloridia on 0,5 – 15 mg/l (mediaani
1,4 mg/l, keskiarvo 3,5 mg/l) (Lahermo ym. 1996: 44). Rannikkoseudun puroissa on kloridia
keskimäärin 20 – 50 mg/l litorinasaven suuren kloridipitoisuuden johdosta. Lisäksi Suomen
eteläpuoliskolla mereltä kulkeutuva suola-aerosoli lisää kloridin taustapitoisuutta 1–3 mg/l.
Meren läheisyys vaikuttakin purovesien kloridipitoisuuteen rannikkoseuduilla todennäköisesti
enemmän kuin maatalous (Lahermo ym. 1996: 44).

Lahermon ym. (1990: 44) mukaan Östersundomin alueen kloridipitoisuudet ovat keskimäärin
välillä 13,8 – 20,1 mg/l. Tenholan ja Tarvaisen (2008) mukaan kloridipitoisuudet Östersundomin puroissa ovat luokassa 14 – 163 mg/l. Ruthin (2004: 64, 115–116) kaupunkipurotutkimuksessa kloridin pitoisuudet olivat keskimäärin välillä 58,6 – 71,9 mg/l. Östersundomin
keskimääräiset kloriditulokset tässä tutkimuksessa ovat samaa tasoa Lahermon ym. koko
maan tulosten kanssa. Östersundomin tämän tutkimuksen aineistosta puuttuu kuitenkin alkusyksyn tarkastelu. Alkusyksyllä vedet ovat yleisesti väkevimmillään sateiden vähäisyyden
vuoksi, mikä laskee hiukan yleistä pitoisuustasoa. Östersundomin tämän tutkimuksen huipputulokset ovat kuitenkin Lahermo ym. rannikkotulosten, Ruthin tulosten että Tenholan ja Tarvaisen tutkimuksen kanssa samaa tasoa. Kloridin pitoisuuksia vesissä nostaa natrium- ja kalsiumkloridin (NaCl ja CaCl2) käyttö teiden suolauksessa (Särkkä 1996: 69). Tiesuola on merkittävä kloridin lähde talviaikaan. Östersundomia halkovilta Porvoonväylältä ja Uudelta Porvoontieltä valuu tiesuolaa hulevesien mukana puroihin, mikä osittain selittää korkeimpia kloridipitoisuuksia. Lahermon ym. tutkimukset on tehty loppukesällä, jolloin ne eivät huomioi
tiesuolauksen pitoisuuksia nostavia vaikutuksia.

Tutkimusjakson nitraattipitoisuudet olivat talvella välillä <0,25 – 2,12 mg/l , ja keväällä välillä <0,5 – >26,42 mg/l. Suuruusluokan >3 mg/l tulokset ovat käytännössä mahdottomia, mistä
syystä kevään nitraattitulokset hylättiin. Keskimääräiset nitraattipitoisuudet puroissa Suomessa (90 % Lahermon ym. tuloksista)ovat 0,2 – 3,0 mg/l (mediaani 0,50 mg/l, keskiarvo
0,86 mg/l) (Lahermo ym. 1996: 49–50). Östersundomin alueen tyypilliset nitraattipitoisuudet
Lahermon ym. mukaan ovat välillä 1,62 – 1,97 mg/l. Ruthin kaupunkipurotutkimuksessa
(2004: 49) keskimääräiset nitraattipitoisuudet olivat välillä 0,6 – 1,3 mg/l. Tenholan ja Tarvaisen (2008) mukaan nitraattipitoisuudet Östersundomin puroissa ovat välillä 0,5 – 1,7 mg/l.
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Korkeimmat pitoisuudet tässä tutkimuksessa saatiin peltojen ja tiiviimmän asuinalueen läheisyydestä. Nitraattia tulee tyypillisesti vesiin muun muassa maatalouden lannoitteista sekä asutuksen jätevesistä (Lahermo ym. 1996: 24, 49). Typpeä, joka esiintyy puroissa pääasiassa nitraattina (NO3-) (Arnell 2002: 192; Baron & Campbell 1997: 378), tulee vesiin myös ilmasta
(Särkkä 1996: 63–64). Liikenteen pakokaasuilla on merkitystä typenlähteenä. Typen oksidien
päästöt ilmassa ovat lisääntyneet pääasiassa liikenteen kasvun vuoksi (Lahermo ym. 1996: 24,
49). Typpeä ja fosforia liukenee vesiin myös uomien tai lampien pohjasta (Särkkä 1996: 64).

Sulfaatin pitoisuudet tutkimusjaksolla olivat kokonaisuudessaan välillä 0,6 – >65,9 mg/l. Hyväksyttyjen tulosten mediaaniluku oli 22,0 mg/l, keskiarvo 28,0 mg/l. Vuodenaikaiset keskiarvot sulfaatilla olivat välillä 14,9 – 30,9 mg/l. Suomen purovesien tyypilliset rikkipitoisuudet ovat välillä 1,0 – 35 mg/l (mediaani 3,5 mg/l, keskiarvo 7,7 mg/l) (Lahermo ym. 1996:
39–40). Sulfaattia tulee veteen Suomessa rannikon happamilta sulfaattimailta sekä maan hajoavasta kasviaineksesta biokemiallisten reaktioiden kautta. Rannikkovyöhykkeellä sulfaattimaiden alueella pitoisuudet ovat keskimäärin välillä 40 – 100 mg/l. Lahermon ym. mukaan
Östersundomin alueella sulfaattipitoisuudet ovat keskimäärin välillä 16,8 – 25,8 mg/l (Lahermo ym. 1996: 39–40). Ruthin kaupunkipurotutkimuksessa (2004: 64, 115) sulfaattipitoisuudet
olivat välillä 36,2 – 47,9 mg/l. Tenholan ja Tarvaisen (2008) mukaan sulfaattipitoisuudet Östersundomin alueella ovat välillä 20 – 263 mg/l.

Tässä tutkimuksessa saadut keskimääräiset sulfaattitulokset Östersundomista ovat pääasiassa
samaa tasoa vertailuaineiston kanssa. Östersundomin tämän tuloksen huippulukemat sopivat
sekä Tenholan ja Tarvaisen luokitteluun että Lahermon ym. rannikon sulfaattimaiden pitoisuuksien vaihteluväliin. Fältmarsch ym. (2008) koostivat artikkelissaan tutkimuksia happamista sulfaattimaista Suomessa. Heidän tuottamansa kartan mukaan Östersundomin alueella
ei kuitenkaan tiedetä esiintyvän happamia sulfaattimaita. Rannikkoalueille sulfaattia kulkeutuu myös merestä suolahiukkasiin sitoutuneena (Lahermo ym. 1996: 24).

Lisäksi sulfaatteja tulee yleisesti ilman kautta laskeumana (Lahermo ym. 1996: 112). Märkälaskeumana maahan tuleva sulfaatti on oleellinen tekijä happamissa sateissa, ja siten yksi puhtaiden luonnonvesien happamoitumisen indikaattori (Lahermo ym. 1996: 39; Evans ym. 1997:
368). Dow ja DeWalle (1997) havaitsivat sulfaatin suurimpien pitoisuuksien esiintyvän puroissa syksyllä. Vuoden hydrologisesti aktiivisimpana aikana kasvukauden (noin touko98

syyskuu) ulkopuolella sulfaatin pitoisuudet puroissa ovat korkeita. Kasvukausi ei ole puroissa
hydrologisesti aktiivista aikaa, mikä johtaa sulfaatin väliaikaiseen varastoitumiseen ja alhaisiin pitoisuuksiin (Dow & DeWalle 1997: 403–404). Tämä voi selittää osittain Östersundomin
korkeita sulfaattipitoisuuksia, joita havaittiin peltojen läheisyydessä Västerkullanpurossa ja
Krapuojassa. Myös Östersundominpuron uomassa kolmessa eri näytepisteessä havaittiin melko korkeita sulfaattipitoisuuksia, mikä viittaisi mahdollisesti Sotungin entisen kaatopaikan
osittaiseen vaikutukseen. Yksi Östersundominpuron latvahaaroista saa alkunsa Sotungin kaatopaikalta.

Fosfaatin pitoisuudet tässä tutkimuksessa olivat kokonaisuudessaan erittäin pieniä, aivan nollan tuntumassa. Talvinäytteissä fosfaattia ei havaittu lainkaan, keväällä kuudessa näytepisteessä fosfaatin pitoisuus oli nollassa. Tyypilliset fosfaattipitoisuudet Suomessa (227 purovesinäytettä tasaväliotannalla Lahermon ym. koko Suomen kattavasta aineistosta) ovat 0,01 –
0,4 mg/l (mediaani 0,03 mg/l, keskiarvo 0,07 mg/l). Etelä-Suomessa keskimääräiset lukemat
ovat hiukan korkeammat intensiivisen maatalouden vuoksi (0,1 – 0,5 mg/l). Östersundomin
alueella keskimääräinen fosfaattipitoisuus on välillä 0,12 – 0,18 (Lahermo ym. 1996: 50–51).
Ruthin kaupunkipurotutkimuksessa (2004: 49) mitatut keskimääräiset fosfaattipitoisuudet olivat välillä 0,03 – 0,06 mg/l. Fosfaattia tulee vesiin pääasiassa maataloudesta, jätevesistä, avohakkuista sekä metsäojituksesta (Arnell 2002: 192).
Epäorgaaninen fosfori esiintyy vesissä pääasiassa yhdessä muodossa, ortofosfaattina (PO43-)
(Wetzel 2001: 240–245). Fosforin pitoisuudet ovat korkeimmillaan kevättulvan tai yksittäisen
sateen nousuvaiheessa, kun myös kiintoaineksen pitoisuus on korkea. Varsinkin fosforin pitoisuudet vaihtelevat päivittäin erityisesti tulva- tai sadejakson alkuvaiheessa: päivän aikana
havaitut maksimipitoisuudet saattavat olla useita kertoja minimipitoisuuksia korkeampia. Fosforipitoisuudet laskevat nopeasti esimerkiksi kevättulvan yhteydessä, kun lumi on sulanut valuma-alueelta ja pintavalunta sen myötä vähenee (Tikkanen 1990: 27). Tämän tutkimuksen
kevätnäytteet otettiin selvästi tulvahuipun jälkeen, mikä voi vaikuttaa alhaisiin fosfaattipitoisuuksiin.
7.3.8 Hivenaineet
Hivenaineanalyysit vesinäytteistä tehtiin ainoastaan talven ja kevään näytteenottojaksoilla.
Vesinäytteistä määritettiin hivenaineet nikkeli (Ni), kupari (Cu), lyijy (Pb), kromi (Cr), arsee99

ni (As), kadmium (Cd), rauta (Fe) ja sinkki (Zn). Näiden lisäksi selvitettiin pitoisuudet alumiinista (Al) ja uraanista (U).
Hivenaineet talvella
Talven hivenainetulokset on esitetty taulukoissa 8 ja 9. Nikkelin pitoisuudet Östersundomin
pienvesissä olivat talvella välillä 0,92 – 3,14 µg/l (taulukko 9). Talvella näytteet otettiin vain
pisteistä 3, 5, 6, 11, 12 ja 20. Matalin pitoisuus oli Storträskin lammessa (näytepiste 11) ja
korkein Östersundominpurossa (näytepiste 5). Kuparin pitoisuudet talvella vaihtelivat välillä
0,77 – 2,81 µg/l (taulukko 9), matalimman pitoisuuden ollessa jälleen Storträskissä (piste 11),
korkeimman Korsnäsin purossa (piste 6). Lyijyn pitoisuudet talvella olivat välillä alle 0,1 –
1,69 µg/l (taulukko 8). Matalin pitoisuus oli Korsnäsin purossa (näytepiste 6), korkein hiukan
yllättäen Storträskin lammessa (näytepiste 11). Harmaalla palkilla merkityt tulokset taulukoissa 8 ja 9 ovat suuntaa antavia rinnakkaisnäytteiden pitoisuuksien suuren keskinäisen vaihtelun
vuoksi. Talvinäytteiden tuloksista ei myöskään laskettu keskiarvoja eikä –hajontoja talven
aineiston pienen koon vuoksi.

Kromin pitoisuudet talvella Östersundomin vesissä olivat välillä 0,26 – yli 0,57 µg/l (taulukko
9). Matalin kromipitoisuus oli Krapuojan yläjuoksulla (piste 12) ja korkein Storträskillä (piste
11). Arseenin pitoisuudet talvella vaihtelivat välillä 0,44 – 0,54 µg/l, matalimman pitoisuuden
ollessa Korsnäsin purolla (näytepiste 6) ja korkeimman Krapuojan alajuoksulla (näytepiste 3).
Kadmiumin pitoisuudet talvella vaihtelivat välillä 0,01 – 0,03 µg/l. Pitoisuudet olivat melko
tasaisia, matalin pitoisuus löytyi Korsnäsin purolta (näytepiste 6), korkein Fallbäckenin alajuoksulta (näytepiste 20).

Raudan ja alumiinin pitoisuustasot olivat tyypillisesti 100 – 10 000 kertaa suurempia verrattuna muihin analysoituihin hivenaineisiin. Raudan kaikki tulokset olivat suurempia kuin suurin
standardipitoisuus (253,6 µg/l) (taulukko 8). Alumiinin pitoisuudet vaihtelivat välillä 63,76 –
398,65 µg/l (taulukko 9). Matalin pitoisuus oli Krapuojan alajuoksulla pisteellä 3 ja korkein
Storträskin lammella pisteellä 11. Uraanin pitoisuudet Östersundomin vesissä talvella 2010
vaihtelivat välillä 0,03 – 10,65 µg/l (taulukko 8). Sinkin pitoisuudet olivat välillä <1 – 4,94
µg/l (taulukko 9). Uraanin matalin pitoisuus oli Storträskillä (näytepiste 11), korkein taas
Krapuojan yläjuoksulla (näytepiste 12). Sinkin matalin pitoisuus oli Korsnäsin purolla
(näytepiste 6), korkein Fallbäckenin alajuoksulla (näytepiste 20).
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Hivenaineet keväällä
Kevään näytteenotossa mukana olivat kaikki näytepisteet. Tulokset on esitetty taulukoissa 8 ja
9 sekä kuvissa 24 – 26. Kalibraatiovirheen vuoksi osa kevään tuloksista korjattiin oikeiksi
vertailuaineiden pitoisuuksien avulla. Korjatut tulokset on esitetty kuvissa 25 ja 26 sekä taulukossa 9 (kevättulokset), ja ne ovat suuntaa antavia. Tulokset, joissa rinnakkaisnäytteiden
välinen vaihtelu oli suurta, on merkitty taulukkoihin 8 ja 9 sekä kuvaan 26 harmaalla palkilla.
Uraanin pitoisuudet keväällä vaihtelivat välillä 0,005 – 2,98 µg/l (kuva 24, taulukko 8).
Uraanipitoisuuksien keskiarvo oli 0,53 ppm ja keskihajonta 0,86 µg/l. Matalin pitoisuus oli
Hältingträskin lammella (näytepiste 15), korkein taas Landbonojassa (näytepiste 9). Lyijyn
pitoisuudet vaihtelivat näytepisteillä keväällä vielä selkeämmin, ollen välillä 0,13 – 4,17 µg/l
(kuva 24, taulukko 8). Matalimmat pitoisuudet olivat Korsnäsin purossa ja Puroniityntienvarren puronäytepisteessä (pisteet 6 ja 17), selvästi korkein pitoisuus taas Gumböle träskin lammessa (piste 13). Arseenin pitoisuudet keväällä olivat välillä 0,32 – 1,14 ppm (keskiarvo 0,77
µg/l, keskihajonta 0,23 µg/l) (kuva 24, taulukko 8). Matalimmat pitoisuudet olivat Storträskissä ja Landbonlammessa (näytepisteet 11 ja 12), korkein taas Västerkullanpurossa (näytepiste
1).
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Kuva 24. Uraanin (U), lyijyn (Pb) ja arseenin (As) pitoisuudet Östersundomin näytepisteillä keväällä
2010. Nä istä yleisesti matalin taso oli lyijyllä. Uraanin pitoisuudet vaihtelivat reilusti, olleen joko selkeästi mitattavia ta i hyvin matalia.
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Taulukko 8. Raudan, kadmiumin, arseenin, lyijyn ja uraanin pitoisuudet koko tutkimusjaksolla. Syksyllä hivenaineita ei mitattu lainkaan. Suuntaa antavat tulokset on merkitty harmaalla palkilla.
HIVENAINEET
Vuodenaika

Talvi

Kevät

Näytepiste

3
5
6
11
12
20
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Fe
µg/l
378,85
819,40
257,95
437,35
293,30
755,05

Cd
µg/l
0,03
0,03
0,01
0,03
0,02
0,03

As
µg/l
0,54
0,49
0,44
0,53
0,47
0,52

Pb
µg/l
0,20
0,15
0,07
1,69
0,11
0,19

U
µg/l
9,13
0,22
1,11
0,03
10,65
0,15

143,85

0,09

1,14

0,13

1,66

197,65
194,70
221,15
170,40

0,04
0,04
0,05
0,03

0,57
0,83
0,83
0,91

0,17
0,22
0,21
0,13

1,73
0,19
0,17
1,24

290,25
186,50
88,14
64,96
176,90
104,95
206,65
38,89
180,65
197,50
190,60
186,45
175,35
265,10
292,10

0,05
0,04
0,04
0,02
0,04
0,04
0,04
0,02
0,04
0,02
0,04
0,03
0,04
0,05
0,05

0,41
0,49
0,40
0,32
0,96
0,98
0,87
0,56
0,84
0,90
0,87
0,84
0,94
0,90
0,89

0,14
0,23
0,33
0,72
0,18
4,17
0,49
0,17
0,31
0,13
1,11
0,35
0,21
0,24
0,29

0,13
2,98
0,03
0,01
1,81
0,02
0,06
0,00
0,07
0,11
0,02
0,03
0,14
0,13
0,14

Raudan pitoisuudet olivat jälleen selvästi suurempia kuin muiden aineiden pitoisuudet. Rautapitoisuudet näytteissä vaihtelivat välillä 38,89 – 292,10 µg/l (kuva 25, taulukko 8). Pitoisuuksien keskiarvo oli 178,64 µg/l ja keskihajonta 66,50 µg/l. Matalin pitoisuus oli Hältingträskissä (näytepiste 15) ja korkeimmat pitoisuudet Lilla dammenilla (näytepiste 22) ja Stora
dammenilla (näytepiste 8). Nämä näytepisteet ovat peräkkäin Östersundominpuron uomassa.
Kadmiumin pitoisuudet olivat monta kertaluokkaa raudan pitoisuuksia matalampia: ne olivat
Östersundomissa keväällä välillä 0,02 – 0,09 ppm (kuva 25, taulukko 8). Pitoisuuksien kes-
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kiarvo oli 0,04 µg/l ja keskihajonta 0,02 µg/l. Matalin pitoisuus oli jälleen Hältingträskissä
(piste 15), korkein Västerkullanpurossa (piste 1).
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Kuva 25. Raudan (Fe) ja kadmiumin (Cd) pitoisuudet Östersundomin näytepisteillä keväällä 2010.
Näytepisteistä erottui piste 1 korkealla kadmiumpitoisuudellaan sekä pisteet 8, 21 ja 22 korkeilla rautapitoisuuksillaan. Nämä kaikki kolme pistettä ovat saman uoman (Östersundominpuron) varrella.

Sinkin pitoisuudet vesinäytteissä vaihtelivat välillä 0 – 13,53 µg/l (kuva 26, taulukko 9). Hältingträskissä (piste 15) ei mitattu sinkkiä lainkaan, eniten sitä taas oli Krapuojan alajuoksulla
sekä Västerkullanpurossa (pisteet 3 ja 1). Kuparin pitoisuuksien vaihteluväli oli alle 0,5 –
15,13 µg/l (kuva 26, taulukko 9), matalimman pitoisuuden ollessa jälleen Hältingträskillä
(näytepiste 15). Selvästi korkeimmat pitoisuudet olivat Landbonojassa ja Krapuojan alajuoksulla (näytepisteet 9 ja 12). Nikkelin pitoisuudet (kuva 26, taulukko 9) olivat keväällä välillä
0,08 – 9,23 µg/l. Matalimmat pitoisuudet olivat Storträskillä, Genaträskillä ja Hältingträskillä
(näytepisteet 11, 18 ja 15), korkeimmat taas Krapuojan alajuoksulla sekä Västerkullanpurossa
(näytepisteet 3 ja 1).

Ruthin (2004) Helsingin puroja käsittelevässä tutkimuksessa sinkin keskimääräiseksi pitoisuudeksi puroissa saatiin 7,4 – 18,7 µg/l ja kuparin pitoisuuksiksi keskimäärin 4,7 – 6,1 µg/l.
Ruthin tutkimuksen sinkki- ja kuparipitoisuudet ovat suhteellisen pieniä, mutta kuitenkin selvästi luonnontilaista suurempia.

Etelä- ja Lounais-Suomen purovesissä kuparia on muuhun maahan verrattuna paljon. Östersundomin alueella kuparia purovesissä on keskimäärin 1,71 – 2,28 µg/l (Lahermo ym. 1996:
90–92). Tenholan ja Tarvaisen (2008) mukaan kuparipitoisuudet puroissa Östersundomin alueella ovat välillä 1,5 – 21,4 µg/l.
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Kuva 26. Sinkin (Zn), kuparin (Cu) ja nikkelin (Ni) korjatut pitoisuudet Östersundomin näytepisteillä
keväällä 2010. Kalibraatiovirheen vuoksi tuloksia ei voinut käyttää sellaisenaan, vaan ne on korjattu
vertailuaineiden tunnettujen pitoisuuksien avulla. Tästä syystä tulokset ovat suuntaa antavia.

Alumiinin pitoisuustaso oli raudan tapaan tyypillisesti muita tutkittuja aineita korkeampi.
Alumiinin pitoisuudet vaihtelivat keväällä välillä 8,00 – yli 270 µg/l (taulukko 9). Matalin
pitoisuus oli Krapuojan alajuoksulla (näytepiste 3). Korkeimmat pitoisuudet olivat Ultunan
metsäpurossa (näytepiste 14) sekä Östersundominpuron yläjuoksulla Lilla dammenilla sekä
Nybyggetinpurossa (näytepisteet 21 ja 22). Kromin pitoisuudet alle 0,5 – 2,56 µg/l (taulukko
9). Matalin pitoisuus oli Landbonlammella (näytepiste 10), korkein Östersundominpuron yläjuoksulla Nybyggetinpurossa (näytepiste 22).

Kuva 27. Näytteenottoa alkusyksystä 2009 Fallbäckenin ylimmällä näytepisteellä (19) Puroniityssä.
Veden voimakas, ruskehtava väri erottuu kuvasta hyvin. Myös tällä pisteellä keväällä 2010 alumiinin
pitoisuus oli yksi korkeimmista. Alumiinin ja veden väriluvun jakaumat ovat usein yhteneviä (Arnell
2002: 217–218). Kuva: Juho Karuaho.
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Taulukko 9. Alumiinin, kromin, nikkelin, kuparin ja sinkin pitoisuudet koko tutkimusjaksolla. Syksyllä hivenaineita ei mitattu lainkaan. Kevään tulokset ovat taulukon hivenaineilla korjattuja, ja siksi
suuntaa antavia.
HIVENAINEET
Vuoden- Näyteaika
piste

Talvi

Kevät

3
5
6
11
12
20
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Al
µg/l
63,76
254,10
79,45
398,65
73,29
268,25

Cr
µg/l
0,33
0,53
0,41
0,58
0,26
0,57

Ni
µg/l
2,21
3,14
1,51
0,92
2,00
2,96

Cu
µg/l
1,54
1,03
2,81
0,77
1,90
1,52

Zn
µg/l
3,17
3,68
0,10
4,94
2,72
4,04

258,47

1,94

9,11

6,29

13,38

8,00
285,47
337,88
266,09

0,82
1,97
1,99
2,24

9,23
2,26
2,15
1,51

13,22
2,35
1,54
2,73

13,53
4,00
5,74
1,14

16,04
15,62
38,80
46,02
178,37
114,66
575,62
26,49
330,53
281,33
93,48
257,69
325,23
381,14
381,28

0,96
0,95
0,49
1,38
2,11
2,08
2,19
1,32
2,06
2,12
1,89
1,95
2,27
2,52
2,56

8,90
5,60
1,58
0,08
2,41
0,57
0,45
0,24
0,61
1,10
0,17
0,50
1,80
2,61
2,54

6,01
15,13
2,49
0,49
3,11
2,30
0,56
0,10
0,85
1,16
0,77
0,55
1,65
1,49
1,52

11,79
8,00
7,43
5,06
7,66
9,32
2,06
0,00
1,52
1,09
5,10
2,05
5,13
5,49
5,76

Hivenaineiden tarkastelu
Nikkelin pitoisuudet koko tutkimusjaksolla olivat välillä <0,2 – 9,20 µg/l. Keskiarvo talven ja
kevään nikkelipitoisuuksille on välillä 2,1 – 2,9 μg/l. Suomen purovesissä on nikkeliä keskimäärin 0,14 – 4,0 µg/l (mediaani 0,52 µg/l, keskiarvo 1,17 µg/l) (Lahermo ym. 1996: 85–86).
Östersundomin alueella keskimääräiset nikkelipitoisuudet ovat Lahermon ym. mukaan välillä
1,59 – 2,53 µg/l. Tenholan ja Tarvaisen (2008) mukaan nikkelipitoisuudet puroissa Östersundomin alueella ovat välillä 2 – 70,2 µg/l. Tässä tutkimuksessa saadut keskimääräiset nikkeli105

pitoisuudet sopivat Lahermon ym. tutkimuksen vaihteluväliin. Tenholan ja Tarvaisen tuloksiin nähden tämän tutkimuksen pitoisuudet ovat matalahkoja. Nikkeliä tulee vesiin maa- ja
kallioperästä pääasiassa rapautuneista magmakivilajeista. Lisäksi nikkeliä tulee ympäristöön
kaivos- ja metalliteollisuudesta sekä fossiilisten polttoaineiden käytöstä (Adriano 2001: 679–
680).
Kuparin pitoisuudet tutkimusjakson aikana olivat välillä <0,50 – 15,13 µg/l. Vuodenaikaiset
keskiarvot kuparipitoisuuksille olivat 1,60 – 3,60 µg/l. Suomen purovesissä kuparia on yleensä 0,17 – 2,35 µg/l (mediaani 0,64 µg/l, keskiarvo 0,36 µg/l) (Lahermo ym. 1996: 90–92).
Lahermon ym. mukaan Etelä- ja Lounais-Suomessa kuparia on muuhun maahan verrattuna
paljon. Östersundomin alueella kuparia on purovesissä (Lahermo ym. 1996: 91) keskimäärin
1,71 – 2,28 µg/l. Ruthin kaupunkipurotutkimuksessa (2004: 61, 114) kuparipitoisuudet olivat
keskimäärin välillä 4,7 – 6,1 μg/l. Tenholan ja Tarvaisen (2008) mukaan kuparipitoisuudet
puroissa Östersundomin alueella ovat välillä 1,5 – 21,4 µg/l. Östersundomin keskiarvoiset tulokset ovat samaa hiukan korkeampia kuin Lahermon ym. tulokset, mutta vastaavat suunnilleen tasoltaan Ruthin sekä Tenholan ja Tarvaisen tutkimusten tuloksia. Myös pitoisuuksien
huippuarvot mahtuvat Tenholan ja Tarvaisen luokitteluun. Kuparia tulee vesiin muun muassa
jätevesistä, kaatopaikoilta, lannoitteista sekä kivihiilen ja öljyn polton seurauksena (Lahermo
ym. 1996: 90–92). Kuparipitoisuudet olivatkin korkeimpia Krapuojassa ja Landbonojassa eli
Östersundomin ihmisvaikutteisimmilla näytepisteillä. Ympäristön happamoituminen lisää kuparin liukoisuutta (Lahermo ym. 1996: 92). Östersundomin pienvesien osittain alhaiset pHarvot saattavat lisätä kuparin liukenemista veteen.
Lyijyn pitoisuudet tutkimusjakson aikana olivat välillä <0,11 – 4,17 µg/l. Vuodenaikaiset
keskiarvot talvelta ja keväältä ovat 0,52 – 0,67 μg/l. Purovesien lyijypitoisuudet Suomessa
ovat keskimäärin välillä 0,08 – 0,8 µg/l (mediaani 0,23 µg/l, keskiarvo 0,30 µg/l) (Lahermo
ym. 1996: 103). Östersundomin alueella purovesien lyijypitoisuudet ovat Lahermon ym. mukaan keskimäärin välillä 0,27 – 0,32 µg/l. Tenholan ja Tarvaisen (2008) mukaan lyijypitoisuus Östersundomin alueen puroissa on keskimäärin 0,6 – 1,98 µg/l. Östersundomista tässä
tutkimuksessa saadut keskimääräiset lyijypitoisuudet vastaavat melko hyvin Lahermon ym.
koko Suomen keskimääräisiä pitoisuuksia. Lahermon ym. saamat tulokset Östersundomin
alueelta tulokset ovat hiukan matalia verrattuna tämän tutkimuksen tuloksiin. Tenholan ja

106

Tarvaisen tutkimukset tulokset ovat taas hiukan korkeita verrattuna tähän tutkimukseen, tämän tutkimuksen yksittäisiä huippuarvoja lukuun ottamatta.
Östersundomin korkein lyijypitoisuus oli keväällä Gumbole träskissä (näytepiste 13). Myös
talvella lyijypitoisuus oli koholla Storträskissä (näytepiste 11). Lyijy voi kulkeutua maassa ja
vedessä myös liukoisina humuskomplekseina. Pääosa puro- ja jokivesien lyijystä kulkeutuukin humukseen, savekseen tai rautaoksideihin sitoutuneena (Adriano 2001: 352–353, 504).
Lampien korkea humuspitoisuus selittänee lyijyn korkeaa pitoisuutta osittain. Lyijyä päätyy
ympäristöön esimerkiksi teollisuuden ja metallisulattojen päästöistä sekä kaatopaikoilta ja jätevesistä (Lahermo ym. 1996: 103). Lisäksi lyijyä tulee valuma-alueelle ilmalaskeumana (Adriano 2001: 628–629).

Kromipitoisuudet koko tutkimusjaksolla Östersundomissa olivat välillä 0,26 – 2,56 µg/l. Kevään tuloksia jouduttiin korjaamaan, mistä syystä ne ovat vain suuntaa antavia. Talven ja kevään keskiarvot nikkelipitoisuuksille ovat 0,44 – 1,89 μg/l. Suomen purovesissä kromia esiintyy keskimäärin 0,15 – 1,4 µg/l (mediaani 0,50 µg/l, keskiarvo 0,59 µg/l) (Lahermo ym. 1996:
87). Östersundomin alueella keskimääräiset kromipitoisuudet purovesissä ovat Lahermon ym.
mukaan 0,36 – 0,40 µg/l (Lahermo ym. 1996: 87–88). Tenholan ja Tarvaisen (2008) mukaan
purovesien kromipitoisuudet Östersundomin alueella ovat välillä 0,6 – 1,1 µg/l.

Östersundomin keskimääräiset kromitulokset vastaavat Lahermon ym. koko maan keskimääräistä tasoa. Lahermon ym. ja Tenholan ja Tarvaisen Östersundomin alueen tuloksiin nähden
tämän tutkimuksen tulokset ovat hiukan korkeita. Kromia joutuu ympäristöön antropogeenisistä lähteistä muun muassa metalli- ja kemianteollisuuden jätevesistä sekä fossiilisista polttoaineista. Suuria kromipitoisuuksia esiintyi sekä happamissa että lähellä neutraalia olevissa purovesissä, mistä voi päätellä, ettei pH yksin selitä kromin liukenemista ja kulkeutumista (Lahermo ym. 1990: 87). Suurimmat kromipitoisuudet Lahermo ym. havaitsivat humuspitoisissa
purovesissä. Östersundomissa on humuspitoisia puroja ja lampia, mikä voi nostaa kromin pitoisuustasoa.
Arseeninpitoisuudet koko jaksolla olivat välillä 0,32 – 1,14 µg/l. Keskiarvo talven ja kevään
tuloksille on 0,50 – 0,77 μg/l. Suomessa purovesien tyypilliset arseenipitoisuudet ovat välillä
0,06 – 1,6 µg/l (mediaani 0,36 µg/l, keskiarvo 0,53 µg/l) (Lahermo ym. 1990: 54). Etelä107

Suomessa arseenin perustaso on keskimääräistä noin 0,2–0,4 µg/l korkeampi. Eniten arseenia
(0,5 – 1,5 µg/l) on laajalla alueella maan etelä- ja länsiosassa, jonka kallioperä koostuu vaihtelevista vulkaanisista ja sedimenttisyntyisistä kivilajeista sekä magmakivistä Myös Östersundomissa esiintyy jonkin verran vulkaanisia kivilajeja (kuva 13). Lisäksi ilman kautta tuleva
laskeuma kasvattaa Etelä-Suomen vesien arseenipitoisuuksia (Lahermo ym. 1996: 53 – 54).
Östersundomin alueen keskimääräiset arseenipitoisuudet ovat Lahermon ym. mukaan välillä
0,87 – 1,19 µg/l. Tenholan ja Tarvaisen (2008) mukaan arseenipitoisuus Östersundomin puroissa on keskimäärin 0,8 – 1,4 µg/l. Östersundomin vesien keskimääräiset arseenipitoisuudet
sekä tulosten koko vaihteluväli vastaavat vertailuaineiston tasoa. Pääosa valuma-alueilla kulkeutuvasta arseenista on peräisin maaperästä. Arseenia joutuu ympäristöön myös muun muassa metalliteollisuuden päästöistä sekä kaatopaikoilta (Lahermo ym. 1996: 52). Arseeniyhdisteitä käytetään myös maa- ja metsätaloudessa kasvimyrkkynä ja tuholaisten torjunnassa (Adriano 2001: 220, 222, 224).
Kadmiumin pitoisuudet tutkimusjaksolla olivat välillä 0,01 – 0,09 µg/l. Keskiarvot talven ja
kevään tuloksille ovat 0,03 – 0,04 μg/l. Suomessa purojen kadmiumpitoisuudet ovat yleensä
välillä 0,004 – 0,04 µg/l (mediaani <0,02 µg/l) (Lahermo ym. 1996: 97). Östersundomin alueella keskimääräiset kadmiumpitoisuudet ovat Lahermon ym. mukaan alle 0,02 µg/l. Östersundomin tulokset vaikuttavat hiukan tätä suuremmilta. Ilmaperäinen laskeuma ja fosfaattipitoisten lannoitteiden käyttö ovat pääasialliset kadmiumin lähteet viljelyalueilla (Adriano
2001: 302). Östersundomin korkein kadmiumpitoisuus on Västerkullanpurossa, johon laskee
valumavesiä pellolta. Lisäksi kadmiumia joutuu pieniä määriä ympäristöön fossiilisia polttoaineita ja jätteitä poltettaessa. Myös vanhoilta kaatopaikoilta kadmiumia voi päästä vesistöön
muun muassa korroosionestoaineista ja paristoista (Lahermo ym. 1996: 96). Muut korkeammat kadmiumpitoisuudet ovat Östersundominpurosta, jonka yksi latvahaara saa alkunsa Sotungin entiseltä kaatopaikalta.
Rautapitoisuudet tutkimusjaksolla olivat välillä 38,9 – >292,1 µg/l. Kevään pitoisuuksien
keskiarvo on 178,64 µg/l. Suomen purovesissä rautaa on keskimäärin 60 – 2 600 µg/l (mediaani 680 µg/l, keskiarvo 910 µg/l) (Lahermo ym. 1996: 80). Östersundomin alueella keskimääräiset rautapitoisuudet purovesissä ovat Lahermon ym. mukaan välillä 340 – 410 µg/l.
Tenholan ja Tarvaisen (2008) mukaan rautapitoisuudet puroissa Östersundomin alueella ovat
välillä 2 100 – 16 700 µg/l. Östersundomin kevään pitoisuudet ovat vertailuaineistoa mata108

lampia, mikä johtuu lumen sulamisvesien pitoisuuksia laimentavasta vaikutuksesta. Esimerkiksi Lahermon ym. tutkimuksen vesinäytteet on otettu alkusyksystä, jolloin purovesien pitoisuudet ovat väkevimmillään vähäsateisen ja lämpimän kauden jälkeen. Östersundomin yleisesti melko happamat, humuspitoiset ja väriltään ruskehtavat vedet kielivät kuitenkin korkeasta rautapitoisuuden tasosta. Rauta liikkuu pintavedessä usein humukseen sitoutuneena. Lisäksi
rautapitoisuus saattaa kasvaa orgaanisen aineksen kuluttaessa vedestä happea likaantuneissa
puroissa (Lahermo ym. 1996: 26). Östersundomin korkeimmat rautapitoisuudet esiintyvät järjestään Östersundominpurossa, johon laskee vesiä Sotungin entiseltä kaatopaikalta. Veden
rautapitoisuus on suoraan verrannollinen veden värilukuun ja kääntäen verrannollinen veteen
liuenneen hapen määrään sekä myös veden pH-arvoon (Lahermo ym. 1996: 26).
Sinkin pitoisuudet tutkimusjaksolla olivat välillä 0 – 13,53 µg/l. Keskiarvot talven ja kevään
sinkin pitoisuuksille ovat 3,85 – 5,76 μg/l. Suomen purovesissä sinkkiä on keskimäärin 1,5 –
25 µg/l (mediaani 3,6 µg/l, keskiarvo 4,6 µg/l) (Lahermo ym. 1996: 94–95). Lahermon ym.
mukaan Östersundomin alueen keskimääräiset sinkkipitoisuudet olivat välillä 3,8 – 4,5 µg/l.
Östersundomin tässä tutkimuksessa havaittu pitoisuustaso vastaa melko hyvin Lahermon ym.
tutkimuksessaan interpoloimaa pitoisuustasoa Östersundomin alueelle. Monissa etelärannikon
puroissa havaittiin Lahermon ym. (1996: 94) tutkimuksessa runsaasti sinkkiä, ja toisaalta taas
hyvin pieniä sinkkipitoisuuksia. Ruthin kaupunkipurotutkimuksessa (2004: 61, 114) sinkkipitoisuudet olivat keskimäärin välillä 7,4 – 18,7 µg/l. Tenholan ja Tarvaisen (2008) mukaan
sinkin pitoisuudet purovesissä Östersundomin alueella ovat välillä 5,2 – 8 µg/l. Ruthin sekä
Tenholan ja Tarvaisen tutkimuksiin verrattuna Östersundomin vesien sinkkipitoisuustaso on
alhaisempi: myös tämän tutkimuksen pitoisuushuiput mahtuvat Ruthin tutkimuksen keskimääräiselle vaihteluvälille.

Sinkkiä tulee ympäristöön geokemiallisten prosessien lisäksi muun muassa jätevesistä, kaivostoiminnasta, metallin sulatuksesta, valusta ja jalostuksesta, fossiilisten polttoaineiden käytöstä, liikenteestä sekä maataloudesta (Lahermo ym. 1996: 94; Adriano 2001: 662, 665). Purovesien sinkkipitoisuus riippuu paitsi antropogeenisistä tekijöistä ja maaperän geologisista
lähteistä myös maaperän saveksen ja orgaanisen aineen määrästä sekä laadusta. Maaperän orgaaninen aines vaikuttaa yleensäkin hivenaineiden kemialliseen käytökseen lisäämällä puskurointi- ja kationinvaihtokykyä (Adriano 2001: 642). Liikkuvuudeltaan sinkki ei kuitenkaan ole
yhtä riippuvainen humuksen määrästä kuin muut raskasmetallit.
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Alumiinipitoisuudet tutkimusjaksolla olivat välillä 8,0 – >398,7 µg/l. Talven ja kevään hyväksyttyjen alumiinitulosten keskiarvot ovat 116,5 – 189,6 μg/l. Suomen purovesissä alumiinia on yleensä keskimäärin 20 – 250 µg/l (mediaani 95 µg/l, keskiarvo 134 µg/l) (Lahermo
ym. 1996: 75). Östersundomin alueella purovesien keskimääräiset alumiinipitoisuudet ovat
Lahermon ym. mukaan välillä 35 – 61 µg/l (Lahermo ym. 1996: 74–75). Tenholan ja Tarvaisen (2008) mukaan alumiinia Österusundomin alueen puroissa on keskimäärin 300 – 4 460
µg/l. Östersundomista tässä tutkimuksessa saadut tulokset ovat lähempänä Lahermon ym. koko maan jakaumaa kuin Lahermon ym. Östersundomille kartassa interpoloimia pitoisuusarvoja (Lahermo ym. 1996: 74). Myös Tenholan ja Tarvaisen tutkimukseen laajaan vaihteluväliin
Östersundomin tulokset sopivat. Soistuneiden valuma-alueilla luontaiset humuspitoisuudet
vesissä ovat suuria, ja ne selittävät osittain suuria alumiinipitoisuuksia (Lahermo ym. 1996:
74–75). Myös alumiinin ja veden väriluvun jakaumat ovat usein yhteneviä. Alumiinin kasvanut pitoisuus vedessä voi olla myös merkki happamoitumisesta (Arnell 2002: 217–218). Östersundomin humuspitoiset vedet purojen latvaosissa sekä lammissa ovatkin hyvin happamia,
ja väriluku niissä on purojen alajuoksujen värilukua korkeampi.

Uraanin pitoisuudet tutkimusjaksolla Östersundomin vesissä olivat välillä 0,005 – 10,650
µg/l. Keskiarvot talven ja kevään pitoisuuksille ovat 0,53 – 3,55 μg/l. Suomessa purovesien
uraanipitoisuudet ovat keskimäärin välillä 0,007 – 0,7 µg/l (mediaani 0,07 µg/l). Koko Suomen korkeimmat uraanipitoisuudet (0,5 – 2,0 µg/l) havaittiin Itä- ja Keski-Uudellamaalla rapakivigraniitin ja erityisesti sen länsipuolella olevien graniittien ja migmatiittien alueilla. Östersundomin alueen purovesien keskimääräiset uraanipitoisuudet ovatkin Lahermon ym. mukaan Suomen keskimääräisiin uraanipitoisuuksiin nähden melko korkeita (0,49 – 1,01 µg/l)
(Lahermo ym. 1996: 106–109). Tenholan ja Tarvaisen (2008) mukaan Östersundomin alueella purovesien uraanipitoisuudet ovat välillä 0,11 – 0,35 µg/l.
Östersundomin alueen kallioperässä on graniittia (kuva 13), ja alue sijoittuu Itä-Uudenmaan
rapakivigraniittialueen länsipuolelle, mikä selittää osittain korkeita uraanipitoisuuksia. Tämän
tutkimuksen korkeimmat uraanipitoisuudet olivat Krapuojassa (näytepisteet 12 ja 3), jonka
valuma-alue on kaupungistunut sekä laaja. Lisäksi uraani kulkeutuu vesissä muun muassa orgaanisina komplekseina humuksen kanssa. Soiden ja soistuneen metsämaan kuivatus hapettaa
turvetta ja voi laittaa liikkeelle siinä olevaa uraania. Saostunutta uraania voi liueta myös happamoitumisen seurauksena (Lahermo ym. 1996: 106–109). Östersundomin vedet alueen poh110

joisosassa ovat melko humuspitoisia ja happamia, mikä vaikuttanee omalta osaltaan uraanin
korkeaan pitoisuustasoon tässä tutkimuksessa.
7.3.9 Escherichia coli –bakteerien määrä
Escherichia coli -bakteerien lukumäärä vesinäytteissä vaihteli eri näytepisteiden välillä sekä
myös samalla pisteellä eri näytteenottokerroilla. E. coli –bakteerien määrät koko tutkimusjaksolla olivat alhaisimmillaan alle 1 mpn/100 ml ja korkeimmillaan yli 2400 mpn/100 ml. Tulokset on esitetty kuvassa 28. Koko tutkimusjakson näytteiden mediaaniluku oli 16 mpn/100
ml.

Vertailuarvona tuloksille voi käyttää uimavedeksi sopivan veden ulosteperäisten bakteerien
rajaa: jos sisävesissä on Escherichia coli –bakteereita yli 1000 mpn/100 ml, ei vesi ole enää
sopivaa uimavedeksi (Sosiaali- ja terveysministeriön asetus 354/2008). Tämän rajan ylittäviä
näytteitä on koko näytteenottojaksolla neljä kappaletta. Kaikkiaan tutkittuja näytteitä oli 46
kappaletta. Kaikki ylitykset tapahtuivat syysnäytteenotossa, ja kyseiset näytepisteet olivat
Västerkullanpuro (näytepiste 1), Krapuoja (piste 12), Fallbäcken (piste 20) ja Nybyggetinpuro
(piste 22).

Alle yhden olevia bakteeripitoisuuksia saatiin joka tutkimuskerralla viideltä näytepisteeltä:
Storträskiltä, Gumböle träskiltä, Ultunan metsäpurosta, Hältingträskiltä sekä Genaträskiltä.
Myös viidennen lammen, Landbon lammen, pitoisuudet olivat lähellä edellisiä, mediaaniluvun ollessa 2,5 mpn/100 ml. Korkeimmat bakteeripitoisuudet olivat Västerkullan purossa ja
Nybyggetinpurossa, joissa mediaaniluvut koko tutkimusjaksolta olivat 1208 mpn/100 ml ja
1206 mpn/100 ml.
E. coli –bakteeripitoisuudet olivat näytteissä pienimmillään keväällä, johtuen lumen sulamisvesien laimentavasta vaikutuksesta. Mediaaniluku kevätnäytteiden bakteeripitoisuuksissa oli 8
mpn/100 ml. Keskimääräisesti eniten bakteereista oli talvella, jolloin bakteeripitoisuuksien
mediaani oli 53 mpn/100 ml. Talvinäytteenottojakso oli kuitenkin muita näytteenottojaksoja
suppeampi, ja näytteet otettiin vain kuudesta näytteenottopisteestä. Syysnäytteiden mediaaniluku oli muutamista huippupitoisuuksista huolimatta vain 45 mpn/100 ml.
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Käytetystä metodista johtuen tiedossa ei ole, kuinka paljon yli 2400 mpn/100 ml korkeimmat
bakteeripitoisuudet ovat. Tämä olisi ollut kiinnostava tieto huomioon ottaen, että bakteereita
voi olla vain hiukan yli 2400 mpn/100 ml tai mahdollisesti kymmeniätuhansia.

Ruth (2004) tutki Helsingin purojen hydrogeografiaa kolmen esimerkkipuron kautta. Ruth
tutki myös veden hygieenistä laatua, ja hänen saamansa tulokset olivat selvästi suurempia
kuin Östersundomin pienvesien E. coli –bakteeripitoisuudet: koko vuoden mediaaniluvut bakteeripitoisuudelle olivat Ruthin tutkimuspuroissa 210 – 330 mpn/100 ml. Talvinäytteiden mediaanit olivat puroittain 190 – 330 mpn/100 ml. Keväällä mediaanit olivat 50 – 270 mpn/100
ml, ja syksyllä 175 – 375 mpn/100 ml. Näihin verrattuna Östersundomin mediaaniluvut (koko
vuosi 16 mpn/100 ml, talvi 53 mpn/100 ml, kevät 8 mpn/100 ml, syksy 45 mpn/100 ml) ovat
melko alhaisia, ja veden hygieeninen laatu on Östersundomissa yleisesti melko hyvä.
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Kuva 28. Escherichia coli –bakteerin määrä näytepisteissä ja näytepisteiden sijainti Östersundomissa
isteissä. Bakteerimäärät olivat yleisesti matalia muutamia huippuja lukuunottamatta. Syksyllä huippuja
oli eniten: syksyn neljä korkeinta tulosta ylittävät esimerkiksi uimavesille asetetun bakteerirajan.

7.4 Pienvesien luonnontilaisuus
Östersundomin pienvedet ovat pääasiassa melko luonnontilaisia (kuva 29). Purojen luonnontilaisuus on luokiteltu Kuusistoon (2002: 25) käyttämän luokittelun mukaisesti, joka on kuvattu
tarkasti tämän työn kappaleessa 5. Puroista suurin osa sijoittuu luokkaan luonnontilainen tai
luokkaan hieman muokattu. Hieman muokattujen purojen osuutta nostaa ojitettujen purojen
suuri määrä. 1960- ja -70 -luvuilla monet Suomen metsistä ja soista ojitettiin. Tämä on näkyvissä myös Östersundomissa. Ojat ovat kuitenkin kasvaneet jo vuosikymmeniä umpeen, jolloin ne alkavat tilaltaan lähestyä luonnontilaisia ojia ja puroja, vaikka niiden syntytapa ei ole112

kaan luonnollinen. Östersundomissa on paljon myös luonnontilaisia uomaosuuksia, joista
monet ovat luonnonolosuhteiltaan arvokkaita. Voimakkaasti tai hyvin voimakkaasti muokatut
osuudet sijoittuvat teiden varsille. Tällaisia uomaosuuksia on Östersundomissa vähän.

Östersundomin lammista luonnollista alkuperää ovat Storträsk, Gumböle träsk, Genaträsk ja
Hältingträsk. Landbon lampi on oletettavasti luonnollista alkuperää. Östersundominpurossa
sijaitsevat Stora dammen ja Porvoon moottoritien pohjoispuolella sijaitseva ”Lilla dammen”
ovat molemmat ihmisen patoamalla aikaansaamia. Varsinkin Stora dammen on nykyään lähes
umpeenkasvanut. Myös Östersundominpuron eteläpäässä Östersundomin kartanon kohdalla
on suvantopaikka, joka on syntynyt, kun suvannon alapuolelle on rakennettu pato. Kuvaan 29
on merkitty puroissa havaittujen patojen lisäksi myös havaitut siltarummut. Lisäksi kuvaan on
merkitty Östersundomin puroselvityksessä (Ramboll Finland Oy 2010) esitetyt siltarumpujen
sijainnit.
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Kuva 29. Östersundomin pienvesien luonnontilaisuus. Suurin osa Östersundomin puroista on luonnontilaisia tai hieman muokattuja ojitusten kautta. Voimakkaasti tai hyvin voimakkaasti muokattu uomaosuuksia puroissa on vähän, ja ne sijoittuvat pääasiassa teiden varsille, samoin kuin purojen rakenteet. Arvokkaimmat lammet Östersundomissa ovat luonnontilaisia ja luonnollista alkuperää olevia.
Lisäksi Östersundomissa on lukuisia pieniä lähteikköjä, muttei yhtään selkeää lähdettä.
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7.5 Tapaustutkimus: Sotungin vanha kaatopaikka
Sotungin entinen kaatopaikka sijaitsee Vantaan puolella, noin 750 metriä Östersundomin rajasta pohjoiseen. Sotungin vanhan kaatopaikka on niin sanottu suokaatopaikka, sillä se on perustettu Stormossenin suon laidalle. Kaatopaikka on Östersundomin kannalta sikäli oleellinen,
että kaatopaikan purkuvedet laskevat Östersundomiin pääasiassa Östersundominpuron kautta.
Pohjavedensaastumisriskiä vähentää alueella se, että kaatopaikalta suotautuvat vedet jäävät
todennäköisesti maaperässä alimpana olevan savikerroksen päälle (Insinööritoimisto Pohjatutkimus 1987, sit. Varkia 2001: 61). Pintamaaperä suon ympäristössä on pääasiassa moreenia
(kuva 12). Suon turvekerroksen paksuus vaihtelee välillä 0,9 – 4,3 metriä. Turpeen alla on
paksuudeltaan vaihteleva (0,5 – 2 m) liejusavikerrostuma ja sen alla savimaata. Suo on todennäköisesti umpeenkasvanut järvi (Varkia 2001: 61).

Kaatopaikkaa ei ilmeisesti ole sulkemisen jälkeen peitetty tai eristetty vettäläpäisemättömällä
materiaalilla, joten Varkian mukaan sadannan voidaan edelleen olettaa osin päätyvän jätekerrokseen. Kaatopaikan pinta-alan ja alueen vuosisadannan perusteella suotovesiä syntyy todennäköisesti, haihdunnasta riippuen, noin 9 000 – 16 800 m3 vuodessa (Varkia 2001: 61).
Sotungin kaatopaikka oli käytössä noin vuodesta 1960 vuoteen 1982 (Arola 2011). Kaatopaikalle on tuotu pääasiassa yhdyskuntajätettä (n. 7 800 t/a), mutta myös teollisuusjätettä
(n. 7 700 t/a), kuten lääke-, maali-, liuotin-, kloorifenoli-, raskasmetalli- ja torjunta-ainejätettä
sekä peitemaita. Sotungin kaatopaikalle vietiin 1970-luvulla noin 20 % Vantaan kaupungin
yhdyskuntajätteestä (Arola 2011).

Arolan mukaan (2011) kaatopaikan poistuessa käytöstä sen jätetäytön päälle levitettiin maapeite. Kaatopaikan valuma- ja suotovesiä ei ole käsitelty, ja niitä on valunut koko ajan sekä
Krapuojaan että Östersundominpuroon, joiden välinen vedenjakaja-alue sijaitsee Stormossenin suolla. Vuonna 1987 kaatopaikan pohjoisreunaan rakennettiin ponttiseinä, jotta kaatopaikkavedet eivät valuisi Krapuojaan (Varkia 2001: 61; Arola 2011). Pontit upotettiin savikerroksen läpi tiiviiseen moreenimuodostumaan (Varkia 2001: 61). Samalla kaatopaikan eteläpuolista ojaa syvennettiin, jotta kaatopaikkavedet valuisivat yhä lisääntyvässä määrin Östersundominpuroon (Arola 2011). 1990-luvun alussa kaatopaikalle rakennettiin patoseinämä se-
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kä hapetusportaita. Myös kaatopaikkaojaa ruopattiin ja sen kulkua muutettiin (Insinööritoimisto Pohjatutkimus 1987, sit. Varkia 2001: 61).
Varkian tutkimuksessa (2001) havaittiin, että metallipitoisuudet turpeessa ja ojasedimenteissä
olivat korkeampia kuin Suomen luonnontilaisilla alueilla. Tutkimuksessa ojista suon välittömästä läheisyydestä otettiin vesinäytteitä kolmesta kohtaa. Östersundominpuroon purkavassa
ojassa suon luoteislaidalla näytepisteessä A havaittiin Varkian tutkimuksessa hyvin korkea,
yli sata kertaa luonnontilaisten purojen ja soiden pitoisuuksia korkeampi rautapitoisuus
(360 mg/l) (Lahermon ym. (1996: 80) mukaan Suomen purojen keskimääräinen rautapitoisuus on välillä 0,06 – 2,6 mg/l). Alempana purkuojassa, sen alittaessa suolle kulkevan tien
suon eteläpuolella (näytepiste B), oli rautapitoisuus myös koholla (15,75 mg/l). Kolmas näytepiste (C) sijaitsi suon vanhassa purku-uomassa edellä mainitusta pisteestä tien vartta lounaaseen. Tässä pisteessä rautapitoisuus oli jo normaalien viitearvojen sisäpuolella. Samankaltainen suuntaus havaittiin myös muissa tutkituissa alkuaineissa (mangaanissa, nikkelissä, natriumissa, kaliumissa, kalsiumissa ja magnesiumissa). Assmuthin ym. (1990: 67 – 68, 111) mukaan raudan, mangaanin, sinkin ja alkalimetallien korkeat pitoisuudet ovat tyypillisiä kaatopaikkojen purkuvesissä.
Lyijyn pitoisuus ylitti normaalin puro- tai suoveden pitoisuuden noin tuhatkertaisesti Varkian
tutkimuksen näytepisteessä A. Näytepisteissä B ja C lyijyn pitoisuus jäi määritysrajan alle,
samoin kuin kadmiumin pitoisuus kaikissa näytepisteissä. Kadmiumpitoisuuksien suuntaus oli
kuitenkin samanlainen kuin edellä esitetyillä alkuaineilla. Myös kuparin, alumiinin ja sinkin
pitoisuudet olivat korkeimmat suon luoteislaidalla pisteessä A. Pitoisuustaso oli normaaleja
suo- ja purovesiä korkeampi. Muilla näytepisteillä eroja pitoisuuksien välillä ei voitu havaita.
Myös fosforipitoisuus oli korkein pisteessä A (4,68 mg/l), jossa se oli noin satakertainen muihin näytepisteisiin nähden (Varkia 2001: 76).
Lisäksi kaatopaikalla ja sen purkuvesistössä on käynnissä vesistötarkkailu, joka alkoi vuonna
1980. Östersundominpurossa on viisi näytteenottopistettä, ja Krapuojassa kolme. Näytteitä
pisteistä otetaan kolme kertaa vuodessa. Pohjavesitarkkailua alueella ei ole tehty (Arola
2011). Kaatopaikan vaikutus näkyy nykyäänkin Östersundominojassa erityisesti lähinnä kaatopaikkaa sijaitsevassa vesistötarkkailun näytepisteessä, joka on suon purkuojassa suon eteläpuolella, samalla kohtaa kuin Varkian näytepiste B. Vesi tällä kohtaa on sameaa, ja siinä
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esiintyy runsaiden rauta- ja mangaanipitoisuuksien aikaansaamia kalvoja. Happipitoisuus näytepisteessä on hieman alentunut ja pH on neutraali, joskin se on ajoittain ollut happaman rajalla. Rauta-, ammoniumtyppi- ja kokonaistyppipitoisuudet ovat hyvin korkeita, lisäksi luonnonmukaisiin purovesiin verrattuna suuria arvoja on kokonaisfosforissa, sinkissä, kemiallisessa ja biologisessa hapenkulutuksessa sekä sähkönjohtavuudessa. Suolistoperäisiä enterokokkimuotoisia bakteereja näytevedessä esiintyi runsaasti. Vuonna 2010 fenolin, syanidin, sinkin,
kuparin, lyijyn ja kromin pitoisuudet olivat alhaisia tällä pisteellä (Arola 2011). Ammoniumtypen ja suolistobakteerien korkeat pitoisuudet ovat Assmuthin ym. (1990: 67 – 68, 111)
myös tyypillinen piirre kaatopaikkojen suoto- ja purkuvesissä.
Krapuojassa kaatopaikan vaikutus näkyy erityisesti lähinnä kaatopaikkaa sijaitsevalla tarkkailupisteellä Nybyggetintien eteläpuolella. Vesistötarkkailun tuloksien perusteella veden happipitoisuus on jokseenkin alhaista myös Krapuojassa. Vesi on happamuudeltaan neutraalia,
mutta sameaa kuten Östersundominpurossakin. Sähkönjohtavuus sekä kemiallinen ja biologinen hapenkulutus ovat hieman suurempia kuin luonnontilaisissa vesissä. Edelleen myös enterokokkibakteerien määrä ja rautapitoisuudet ovat suuria. Sen sijaan kokonais- ja ammoniumtyppipitoisuudet ovat pienempiä kuin Östersundominpurossa. Myös vesistötarkkailun Krapuojan näytepisteellä fenolin, sinkin, kuparin, lyijyn ja kromin pitoisuudet olivat alhaisia
(Arola 2011).

Vaikka Sotungin kaatopaikka suljettiin virallisesti vuonna 1982, oli siellä syksyllä 2010 edelleen nähtävissä jätteitä kaatopaikan pinnassa. Joko kaatopaikkaa ei ole peitetty lainkaan tai se
on peitetty ohuesti ja epätasaisesti, mistä syystä jätteet ovat jääneet pintaan. Osa jätteistä saattaa mahdollisesti olla uudempia, mikä viittaisi siihen, että kaatopaikalle on tuotu jätettä vielä
virallisen sulkemisen jälkeenkin. Uudenmaan ELY-keskus suositteleekin perustilan selvityksen tekoa kaatopaikalle. Vantaan kaupunki on suunnitellut tekevänsä selvityksen vuoden 2011
aikana. Lisäksi kaatopaikka suositellaan suljettavaksi asianmukaisesti, jonka jälkeen veden
laadun odotetaan parantuvan (Arola 2011).

Tässä tutkimuksessa kaatopaikan purkuvesistössä lähinnä kaatopaikkaa olevat näytepisteet
ovat Östersundominpuroon laskevan Nybyggetinpuron näytepiste 22 ja Östersundominpuron
Porvoonväylän pohjoispuoleiseen suvantokohdan Lilla dammenin näytepiste 21. Osa kaatopaikan purkuvesistä laskee myös Krapuojaan. Tämän tutkimukseen näytepisteet Krapuojassa
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sijaitsevat kuitenkin etäällä kaatopaikasta. Kaatopaikan on myös havaittu vaikuttavan vähemmän Krapuojaan kuin Östersundominpuroon, mahdollisesti ponttiseinämän ja Östersundominpuron syvennyksenvuoksi (Arola 2011). Kaatopaikan vesistöseurantapisteistä pisteet
”Östersundominoja 4,8” ja ”Östersundominoja 3,5” sijaitsevat melko lähellä tämän tutkimuksen näytepisteitä 22 ja 21 (kuva 30). Näytepisteillä ”Östersundominoja 4,8” ja 22 on välimatkaa uoman vartta pitkin mitattuna noin 500 metriä, ja näytepisteillä ”Östersundominoja 3,5”
ja 21 noin 1200 metriä.
"Östersundomin!
oja 4,8"

Kuva 30. Sotungin entisen kaatopaikan sijainti ja kaatopaikan purkuvesistö Östersundominpurossa. Kuvassa on myös esitetty sa-
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Kuvissa 31 ja 32 on verrattu Ympäristöhallinnon Hertta-tietokannasta (OIVA…2011) saatuja
vesistötarkkailutuloksia näytepisteiltä ”Östersundominoja 4,8” ja ”Östersundominoja 3,5” tämän tutkimuksen tuloksiin näytepisteiltä 22 ja 21. Kuvassa 31 on esitetty näytepisteen ”Östersundominoja 4,8” veden laatu 2000-luvulla muuttujien ulosteperäiset bakteerit, sähkönjohtavuus, hapen kyllästysaste ja raudan pitoisuus kuvastama. Näytepisteeltä ”Östersundominoja
4,8” on saatavilla tuloksia vuoden 2010 loppuun saakka (OIVA…2011). Kuvan 31 aikasarjan
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kaksi tuoreinta tulosta (9/09 ja 4/10) ovat tämän tut kimuksen lähimpänä sijaitsevalta näytepisteeltä 22.
Sähkönjohtavuus ja hapen kyllästysaste ovat pisteellä ”Östersundominoja 4,8” tasoltaan melko vakaita. Sen sijaan raudan pitoisuus on yleisesti korkea, ja se on vaihdellut näytteenottoajankohtien välillä runsaasti. Erityisesti viimeisin tulos (10/10) on aiempiin verrattuna hyvin
korkea. Raudan korkea pitoisuustaso on liitettävissä kaatopaikan vaikutukseen (Assmuth ym.
1990: 67). Ulosteperäisten bakteerien taso on ollut varsinkin viime vuosina korkea.

Tämän tutkimuksen tulokset pisteeltä 22 (ajankohdat 9/09 ja 4/10) ovat samaa tasoa
sähkönjohtavuuden osalta kuin aiempiin tuloksiin pisteellä ”Östersundominoja 4,8” 2000luvulla. Aiempiin tuloksiin verrattuna erityisesti ulosteperäisten bakteerien määrässä esiintyy
selvä piikki syksyllä 2009. Tässä tutkimuksessa Rautaa ei mitattu syksyllä 2009, mutta
kevään tulos osoittaa selvästi alhaisempaa pitoisuustasoa verrattuna muihin 2000 –luvun
tuloksiin. Keväällä sulamisvedet laimentavat pitoisuuksia. Hapen kyllästysastetta ei tämän
tutkimuksen pisteellä 22 pystytty mittaamaan happimittarin epäkunnon vuoksi syksyllä 2009
eikä keväällä 2010. pH-arvo vaihteli pisteellä ”Östersundominoja 4,8” 2000-luvulla välillä
5,9 – 7. pH-arvo pisteellä 22 oli syksyllä 2009 6,6 ja keväällä 2010 5,9.
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Kuva 31. Näytepisteen ”Östersundominoja 4,8” saatavilla olevat tulokset 2000-luvulta (Herttatietokanta, OIVA…2011). Tulokset 9/09 ja 4/10 ovat tämän tutkimuksen näytepisteen 22 tulokset yhdistettynä samaan sarjaan. Raudan pitoisuus luetaan kuvan oikean laidan akselilta, muiden muuttujien
tulokset vasemman laidan akselilta. Raudan pitoisuus on selvästi korkeampi kuin luonnonvesissä keskimäärin (Lahermo ym. (1990: 80): Suomen purojen keskimääräinen rautapitoisuus 60 – 2600 µg/l).
Raudan pitoisuus on myös vaihdellut voimakkaasti näytteenottokertojen välillä.
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Näytepisteen ”Östersundominoja 3,5” (kuva 32) veden laadussa on esiintynyt 2000-luvulla
enemmän vaihtelua kuin näytepisteessä ”Östersundominoja 4,8 (kuva 31). Raudan pitoisuudet
ovat pisteellä ”Östersundominoja 3,5” matalammalla tasolla kuin pisteessä ”Östersundominoja 4,8”. Pisteeltä ”Österusundominoja 3,5” löytyy enemmän analyysituloksia Herttatietokannasta (OIVA…2011) kuin lähempänä kaatopaikka sijaitsevalta pisteeltä ”Östersundominoja 4,8”. Analyysitulosten suurempi määrä saattaa luoda vaikutelman veden laadun
suuremmasta vaihtelusta. Lisäksi piste ”Östersundominoja 3,5” sijaitsee kauempana kaatopaikasta kuin piste ”Östersundominoja 4,8”, mistä syystä tämä veden laadun mahdollinen vaihtelu ei ole suoraan liitettävissä kaatopaikan vaikutukseen.
Uusimmat tulokset pisteeltä ”Östersundominoja 3,5” ovat vuoden 2010 lopulta. Kuvassa 32
esitetyn tulossarjan tulokset 9/09 ja 4/10 ovat tämän tutkimuksen tuloksia pistettä ”Östersundominoja 3,5” lähimpänä sijaitsevalta näytepisteeltä 21. Sähkönjohtavuudessa ja hapen kyllästysasteessa, jotka olivat näytepisteen ”Östersundominoja 4,8” tuloksissa melko vakaita
muuttujia (kuva 2), esiintyy enemmän vaihtelua tässä näytepisteessä ”Östersundominoja 3,5”
(kuva 3). Sähkönjohtavuus nousee korkeimmillaan 310 µS/cm:n, kun kuvassa 31 korkein
sähkönjohtavuus oli 170 µS/cm. Huomionarvoista on, että nämä piikit esiintyvät samalla
näytteenottokerralla molemmilla pisteillä. Raudan pitoisuus on vaihdellut selvästi pisteellä
”Östersundominoja 3,5”, mutta taso on ollut yleisesti alhaisempi kuin lähempänä kaatopaikkaa sijaitsevalla näytepisteellä ”Östersundominoja 4,8”. Ulosteperäiset bakteerit ovat varsinkin viime vuosina olleet korkealla tasolla pisteellä ”Östersundominoja 3,5” (kuva 32).
Tämän tutkimuksen tulokset näytepisteeltä 21(ajankohdat 9/09 ja 4/10) sopivat pisteen ”Östersundominoja 3,5” tuloksiin melko hyvin. Raudan pitoisuutta ei mitattu syksyllä 2009, mutta keväällä se oli aiempiin tuloksiin nähden alhainen, kuten myös pisteen ”Östersundominoja
4,8” kohdalla (kuva 31). Hapen kyllästysastetta ei syksyllä 2009 eikä keväällä 2010 pystytty
mittamaan happimittarin epäkunnon vuoksi.

pH-arvo vaihteli pisteellä ”Östersundominoja 3,5” välillä 3,8 – 6,8 vuosina 2000 – 2008. Tämä vaihtelu on melko suurta, ja osoittaa pH-arvon olevan matalimmillaan selvästi happaman
puolella. pH-arvo näytepisteellä 21 oli syksyllä 2009 6,4 ja keväällä 2010 5,8. Nämä uusimmat pH-arvot pisteeltä 21 asettuvat pisteen ”Östersundominoja 3,5” 2000-luvun tuloksiin verrattuna vaihteluvälin yläpäähän. Tulee kuitenkin muistaa, etteivät tässä vertaillut näytepisteet
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ole yhteneväisiä, vaikka ne sijaitsevatkin melko lähellä toisiaan. Näin ollen tämä vertailu on
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Kuva 32. Näytepisteen ”Östersundominoja 3,5” saatavilla olevat tulokset 2000-luvulta (Herttatietokanta, OIVA…2011). Tämän tutkimuksen tulokset 9/09 ja 4/10 näytepisteeltä 21 tulokset on yhdistetty samaan sarjaan. Raudan pitoisuus luetaan kuvan oikean laidan akselilta, muiden muuttujien
tulokset vasemman laidan akselilta. Raudan pitoisuus poikkeaa muuttujista eniten luonnonvesien keskimääräisestä tasosta, ollen tällä pisteellä selvästi keskimääräistä korkeampi.

Yleisesti myös kloridia ja kaliumia esiintyy usein kaatopaikkojen suotovesissä runsaasti
(Assmuth ym. 1990: 109–110). Näitä ei ollut vesistöseurannasta mitattu pisteiltä ”Östersundominoja 4,8ja ” Östersundominoja 3,5”. Kloridi ja kalium kuuluivat tässä tutkimuksessa mitattuihin muuttujiin (taulukot 6 ja 7), mutta niiden tasot eivät olleet tässä tutkimuksessa erityisen korkeita. Suurempia pitoisuuksia havaittiin näissä muuttujissa pisteillä, jotka eivät sijaitse
kaatopaikan lähistöllä.

7.6 Östersundomin pienvesien kokonaistarkastelu
Tässä työssä Östersundomin pienvesien pääasiallisena tarkastelumenetelmänä on veden fysikaalis-kemiallisen laadun tarkastelu. Sen lisäksi on selvitetty Östersundomin maaperän ja kallioperän laatua, maankäyttöä sekä muita vaikuttavia tekijöitä. Maastotarkastelun pohjalta on
tehty kartta alueen pienvesien luonnontilaisuudesta, uomissa olevista rakenteista sekä tärkeimmistä yksittäisistä veden laatuun mahdollisesti vaikuttavista toiminnoista. Tässä kappaleessa tulokset vedetään yhteen puro- ja lampikohtaisesti.
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Västerkullanpuro
Västerkullanpuron valuma-alue kattaa Västerkullan kartanon pellot sekä niitä reunustavia
metsä-, asuin-, teollisuus- ja liikennealueita sekä Långmossenin suoalueen. Varsinkin peltoviljely ja liikenne heijastuvat veden laadussa: liuenneiden ionien määrät ovat järjestään korkeita Västerkullanpurossa, ja nostavat samalla liuenneiden aineiden pitoisuutta sekä sähkönjohtavuutta. Puron pH on keskimäärin 6 – 7, ja puro on hyvin puskuroitu happamoitumista
vastaan. Hiukan yllättäen kiintoainespitoisuus ei ole kovinkaan korkea vaikka puro kerääkin
vetensä pääasiassa pellolta. Myös monien hivenaineiden pitoisuudet ovat korkeimmasta päästä, johtuen sekä viljelystä että suurista väylistä: kehä III ja Uusi Porvoontien halkovat ja rajaavat valuma-aluetta. Lisäksi purossa on ollut paljon ulosteperäisiä bakteereja, johtuen mahdollisesti pellolle levitetystä lietelannasta. Västerkullanpuron uomat ovat pääasiassa muokattuja pelto-ojia.

Krapuoja
Krapuoja on Östersundomin puroista suurin valuma-alueeltaan sekä pisin ja levein uomaltaan
(kuvat 33a ja b). Puron valuma-alue ylettyy Vantaan Kuusijärveen ja Bisajärveen saakka. Valuma-alueella maankäyttö on monimuotoista: valuma-alueella on asutusta, teollisuutta, kaksi
pääväylää, lampia ja järviä, peltoa, metsää sekä suota. Krapuoja kuljettaakin mukanaan keskitasoa suurempaa määrää kiintoainesta, orgaanista ja liuennutta ainesta sekä hivenaineita ja
bakteereja. Anionien ja kationien pitoisuudet olivat tässä tutkimuksessa korkeita. Hivenaineista erityisesti uraanin ja arseenin pitoisuudet olivat säännöllisen korkeita Krapuojassa, johtuen
mahdollisesti valuma-alueen teollisuudesta. Myös raudan pitoisuudet olivat korkeita. Tämä
johtunee puron yläjuoksun suoalueesta.

Kiintoaines ja orgaaninen aines muodostivat erityisesti syksyllä huippulukeman Krapuojan
yläjuoksulla. Myös liuenneen aineen pitoisuudet olivat säännöllisesti korkeimpia juuri Kaapuojalla. Tämä johtuu osittain valuma-alueen pelloista, joita on runsaasti. Suuren valumaalueen vaihteleva maankäyttö heijastuu muutenkin puron suuressa ainesmäärässä. Krapuojan
uoma on monilta osin suoristettu, mutta uomaan kuuluu myös edustavia luonnontilaisia
osuuksia. Esimerkiksi sivu-uoma Kormuniitynoja ja Sotungista tuleva haara Krapuojaa meanderoivat hienosti. Krapuojaan on istutettu taimenta useaan otteeseen 2000-luvun aikana (FCG
Planeko Oy 2009). Lisäksi purossa on havaittu täplärapuja (Närhi 2011). Vantaan puolella
Vaaralassa sijaitsevalta jätevedenpumppaamolta on tapahtunut ylivuotoja Krapuojan sivu122

uomaan Kormuniitynojaan ja siitä Krapuojaan (FCG Planeko Oy 2009). Ylivuodot heikentävät veden laatua ja eliöstön elinmahdollisuuksia puroissa.

Kuvat 33a ja b. Vasemmalla kuvassa Krapuojan uomaa Uuden Porvoontien pohjoispuolelta. Kuvassa
näkyy luonnontilainen koskikohta purossa. Oikealla Krapuojan uomaa alajuoksulla ennen laskua mereen. Takana näkyy peltoaukeaa, jonka poikki Krapuoja virtaa.

Gumbölenpuro
Gumbölenpuron valuma-alue on Östersundomin pienimpiä: valuma-alueeseen kuuluu Storträskin lampi, metsää, soistumia, vanhoja maalaistiloja sekä peltoja. Pelloista huolimatta kiintoainesta oli vedessä vähän. Myös orgaanista ainesta oli vähän, vaikka puron yläjuoksun alue
on soistunutta. Liuennutta ainesta vedessä oli enemmän: erityisesti anioneista sulfaatin ja kloridin sekä hivenaineista alumiinin ja arseenin pitoisuudet Gumbölenpurossa olivat suhteellisen korkeita. Liuenneen aineen suuri määrä nosti myös sähkönjohtavuutta. Puron pH-arvo oli
välillä 6 – 7, ja puro oli hyvin puskuroitu happamoitumista vastaan ainakin alajuoksultaan,
jossa puron näytepiste sijaitsi. Gumbölenpuron uoma on luonnontilainen lukuun ottamatta
peltojen poikki kulkevia suoristettuja osuuksia.
Östersundominpuro
Östersundominpuron valuma-alue on melko laaja: se yltää lähes yhtä pohjoiseen kuin Krapuojan valuma-alue, vaikkei pinta-alaltaan yhtä suuri olekaan. Östersundominpuron valumaalueella maankäyttö on moninaista: metsää, haja-asutusta, soita, lampi, Sotungin vanha kaatopaikka, luonnonsuojelualuetta, suvantoja sekä Östersundomin kartano sikaloineen ja talleineen. Näillä eri maankäyttötyypeillä on kuitenkin melko vähän vaikutusta veden laatuun: mo123

nien aineiden pitoisuudet eivät ole niin korkeita kuin voisi odottaa. Östersundominpurossa on
pienvesistä eniten näytepisteitä (4 kappaletta). Suurimpia ainespitoisuudet olivat Östersundominpuron yläjuoksulla: siellä kiintoaineksen ja orgaanisen aineksen pitoisuudet olivat korkeampia ja vedessä oli enemmän ioneja sekä hivenaineita. Natrium, kalsium, sulfaatti ja kloridi
olivat yläjuoksulla pitoisuuksiltaan korkeita, samoin alumiini, kromi, nikkeli ja kadmium.
Yläjuoksun pisteet ovat lähimpänä Sotungin vanhaa kaatopaikkaa, mikä saattaa vaikuttaa veden laatuun puron yläjuoksulla. Yläjuoksulla vesi oli myös happamampaa kuin alajuoksulla.
pH-arvo oli yläjuoksulla noin 6, alajuoksulla ennen mereen laskuaan puron veden pH oli välillä 6 – 7. Alajuoksu oli myös melko hyvin puskuroitu happamoitumista vastaan, yläjuoksu
sen sijaan on huonosti puskuroitu.
E. coli –bakteeripitoisuudet olivat korkeimpia ylimmällä näytepisteellä Östersundominpurossa, mahdollisesti johtuen entiseltä kaatopaikalta valuvista vesistä, kotieläinten laitumista tai
mahdollisesta jäteveden pienpuhdistamon ylivuodosta. Uoma Östersundominpurossa on pääasiassa luonnontilaista joitakin pelto- ja metsäojituksia lukuun ottamatta (kuvat 34a ja b). Östersundominpuron eteläosa on edustavaa purolaaksoa: puro virtaa siellä halki suojellun lehtoalueen. Puron alajuoksulla sijaitsee kaksi patoa.

Kuvat 34a ja b. Vasemmalla Östersundominpuron uomaa taustalla näkyvän Stora dammenin eteläosassa. Kuva on otettu syksyllä 2009. Vesi on kesän jäljiltä matalalla (vrt. kuva 6b s. 53 keväällä
2010). Oikealla Östersundominpuron uomaa edellisestä kuvanottopaikasta etelään kesällä 2010. Östersundominpuro virtaa jalopuulehdon läpi luonnontilaisessa, meanderoivassa uomassaan. Paikka on hieno ja edustava, ja tämä osaa uomaa lähiympäristöineen onkin suojeltu.
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Korsnäsinpuro
Korsnäsinpuron Östersundomin mittakaavassa keskikokoisella valuma-alueella sijaitsee tiiviimpää asutusta Korsnäsissä ja Landbossa. Lisäksi valuma-alueella on metsää, mäkiä, purolaaksoja, Landbon vanha suo ja lampi sekä moottoritie. Monen veden laadun muuttujan pitoisuudet ovat korkeita. Bakteeripitoisuus oli hyvin korkea talvella. Ulosteperäiset bakteerit selviytyvät kuitenkin talven yli matalissa lämpötiloissa vedessä jääkannen alla (Niemi & Niemi
2000: 151), joten bakteerien suuri määrä voi johtua esimerkiksi syksyllä pellolle levitystä lietelannasta. Ioneista erityisesti natriumin ja kloridin pitoisuudet olivat säännöllisesti korkeita,
mikä johtunee tiesuolauksesta. Ionien korkeat pitoisuudet nostavat myös liuenneen aineen kokonaispitoisuutta ja sähkönjohtavuutta.
Korsnäsinpuron pH-arvo oli keskimäärin Östersundomin korkeimpia (6,6), puro oli myös hyvin puskuroitunut. Kiintoainesta ja orgaanista ainesta oli purossa yleensä vähän, keväällä molempien pitoisuus oli hiukan koholla lumensulamisvesien jäljiltä. Myös alumiinin, uraanin,
kuparin, kloridin ja sulfaatin pitoisuudet olivat korkeita. Nämä korkeat pitoisuudet johtuvat
todennäköisesti Landbon asuinalueelta ja Porvoonväylältä valuvista hulevesistä sekä maanviljelystä. Korsnäsinpuro on pääasiassa muokattua ja suoristettua, erityisesti Landbon alueella.
Joitakin luonnontilaisia uoma-osuuksia metsäalueella on. Edustava uomanosuus on Porvoonväylän pohjoispuolinen kiemurteleva puron osa. Puro meanderoi tällä kohtaa vapaasti, ja on
myös muodostanut maaperään syvän kanjonin.

Landbonoja
Landbonoja kuuluu Korsnäsinpuron valuma-alueeseen muodostaen valuma-alueen läntisen
haaran. Landbonojaan valuu vesiä Landbon asuinalueelta, Landbokärrin vanhalta suoalueelta
sekä Landbon lammelta ja sen lähimetsästä. Veden laatu vesinäytteiden kuvastamana on kaksijakoinen: vedessä on hyvin vähän kiintoainesta ja orgaanista ainesta sekä melko vähän
liuennutta ainesta. Kuitenkin osalla ioneista ja hivenaineista pitoisuudet ovat korkeita, esimerkkeinä kalsium, sulfaatti, kupari ja uraani. Puron pH vaihtelee välillä 6,5 – 7. Puro on hyvin puskuroitu happamoitumista vastaan. Landbonoja on Östersundomin puroista lähinnä
kaupunkipuroa: siihen valuvat Landbon asuinalueet vedet hulevesiviemärin kautta. Hulevedet
ovatkin syynä liuenneiden ionien ja hivenaineiden korkeisiin pitoisuuksiin: asuinalue peittää
Landbonojan valuma-alueesta suurimman osan. Landbonojan uoma on kokonaan muokattua.
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Landbonlampi
Landbonlampi on pieni, todennäköisesti luonnollista alkuperää oleva lampi Landbon asuinalueen länsipuolella (kuva 35a). Lampi on ominaisuuksiltaan monella tavalla kiinnostava. Sen
vedenpinnan korkeus vaihtelee vuodenajoittain reilusti. Vesi on myös hyvin puhdasta, jopa
kemiallisesti: monien aineiden pitoisuudet ovat hyvin matalia. Sinkkiä ja sulfaattia vedessä on
jonkin verran. pH lammessa on melko alhainen, välillä 5 – 6,5. Lampea voikin kutsua happamoituneeksi. Lammen alkaliteetti on olematon, ja sen puskurointikyky välttävä. Orgaanisen
aineksen pitoisuus on absoluuttisesti matala kiintoaineksen pienen määrän vuoksi, mutta hehkutushäviön suuruus kertoo orgaanisen aineksen osuuden kiintoaineesta olevan merkittävä.
Lammen rannoilla kasvaa lehtipuuta ja lampea ympäröi harvahko metsä sekä hakkuualue,
mitkä lisäävät orgaanisen aineksen määrää lammessa. Toisin kuin muissa Östersundomin humuspitoisissa lammissa, Landbonlammen vesi on väritöntä ja kirkasta. Lampi rajautuu pieneen hiekkaiseen harjuun. Merkit veden kirkkaudesta ja puhtaudesta sekä vedenpinnan korkeuden vaihteluista viittaavat siihen, että lampi saa vetensä pääasiassa pohjavedestä.
Storträsk
Storträsk on Östersundomin lammista tunnetuin (kuva 35b). Storträsk sijaitsee Gumbölenpuron valuma-alueella. Storträsk on virkistysaluetta, jonne kalastuksen hoitokunta istuttaa nykyään pääasiassa kirjolohta. Aiemmin Storträskiin on istutettu taimenta, siikaa ja puronieriää.
Luontaisesti lampeen nousee ahven ja hauki. Lampea kiertävät pitkospuut (Storträsk 2011).
Lampea on kalkittu liiallisen happamuuden estämiseksi (Haataja 2010). Lampi on kuitenkin
luontaisesti melko hapan, ja pyrkii palaamaan samaan happamuuteen myös kalkituksen jälkeen. Tämä näkyy veden laadussa: lammen pH-arvo on noin 6 vuodenajasta riippumatta.
Muissa Östersundomin samantyyppisissä lammissa pH oli 4,5 – 5. Storträskin puskurointikyky on välttävä, ja lampi on alkalitenttiarvonsa (keskiarvo 0,04 mmol/l) perusteella happamoitunut. Alhainen pH ja puskurointikyky ovat kuitenkin tällaisessa humuspitoisessa metsälammessa usein luonnollisia.

Storträskin vesinäytteissä ei ollut lainkaan E. coli –bakteereja. Lyijyä vedessä oli hiukan, ja
sinkkiä jonkin verran. Liuenneiden ionien pitoisuudet olivat matalia. Humuspitoisuus ja korkea veden väriluku talvella nostivat liuenneen aineen kokonaispitoisuutta. Sähkönjohtavuus
oli yleisesti matala, talvella hiukan koholla. Lammesta mitattiin hyvin vähän kiintoainesta ja
orgaanista ainesta. Pienen kiintoaineen ja orgaanisen aineksen pitoisuuden vuoksi hehkutus126

häviötä ei voitu mitata, mutta suhteellisesti orgaanisen aineksen osuus kiintoaineksesta on
korkea.

Kuvat 35a ja b. Kuvassa vasemmalla Landbonlampi kesällä 2010. Vesi oli silloin melko korkealla
verrattuna syksyyn 2009. Kirkasvetinen lampi rajautuu pienen, hiekkaisen harjun reunaan, ja sitä ympäröi lehtimetsikkö. Oikealla Storträskin lampi alkusyksystä 2009. Lampea kiertää polku, ja osittain
lammen reunat ovat soistuneita.

Gumböle träsk
Gumböle träsk sijaitsee Östersundominpuron valuma-alueella. Lampi on hyvin samantyyppinen kuin Storträsk. Ainoa merkittävä ero on, että Gumböle träsk ei ole virkistys- eikä kalastuskäytössä, jolloin se tarjoaa luonnontilaisen vertailukohdan kalkitetulle Storträskille. Gumböle träskiin laskevat ojat on kuitenkin suoristettu ja muokattu, mistä syystä Gumböle träsk on
merkitty lampien luonnontilaisuuden luokituksen mukaisesti (kappale 5) hieman muokatuksi
kuvaan 29. Gumböle träsk ja Storträsk sijaitsevat lähellä toisiaan, tosin eri valuma-alueilla.
Gumböle träskin veden laatu on yleisesti samantyyppinen kuin Storträskissä: E. coli –
bakteereja lammessa ei havaittu lainkaan. Lyijyä ja sinkkiä Gumböle träskissä oli kuten Storträskissäkin, mutta Gumböle träskissä lyijypitoisuus oli korkea, sinkkiä molemmissa oli jonkin
verran. Lisäksi Gumböle träskissä esiintyi jonkin verran kromia. Liuenneita ioneja Gumbole
träskin vedessä oli hyvin vähän. Lammen pH-arvo oli hiukan yli neljän ja hiukan yli viiden
välillä, eikä puskurikykyä happamoitumista vastaan ollut juuri lainkaan (puskurointikyky
huono, happamoitumisaste voimakkaasti happamoitunut). Humuspitoisuus ja veden väriluku
olivat lammessa korkeita, mikä nosti ionien puuttuessa veden liuenneen aineen pitoisuutta hivenen. Myös kiintoainesta oli lammessa vähän, orgaanista ainesta sen sijaan humuksen vuoksi
enemmän: hehkutushäviö oli yksi koko aineiston korkeimmista, mikä kertoo orgaanisen aineen suuresta osuudesta kiintoaineessa.
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Ultunanpuro
Ultunanpuro on pieni latvapuro Östersundominpuron valuma-alueella. Se muodostaa puronäytepisteistä poikkeuksen, sillä sen veden laatu muistuttaa keskimääräisesti enemmän Östersundomin humuslampien veden laatua kuin muiden purojen veden laatua. Tämä johtuu siitä,
että puron toinen haara alkaa suoalueelta, toinen metsäiseltä mäeltä. Purovesi Ultunanpurossa
onkin hyvin hapanta: pH-arvo vaihtelee vähän yli neljän ja vähän yli viiden välillä. Puro on
myös hyvin heikosti puskuroitunut, sekä happamoitunut. Vedessä on alumiinia, rautaa ja arseenia. Liuenneita ioneja on vähän, mutta humuspitoisuus ja veden väriluku ovat korkeita,
mikä nostaa liuenneen aineen pitoisuutta hiukan. Sähkönjohtavuus on kuitenkin matala. Humuksesta johtuen orgaanisen aineksen pitoisuus on korkea, mutta kiintoainetta vedessä on vähän. Puron pääuoma on luonnontilainen, mutta suolta tuleva puron haara on muokattu.

Fallbäcken
Fallbäcken –puron valuma-alue on Östersundomin valuma-alueista Krapuojan jälkeen suurin.
Fallbäckenin valuma-alue on myös itäisin valuma-alue, ja sen maankäyttö muodostuu hajaasutuksesta, pelloista, metsistä, soista sekä kalliomäistä. Fallbäckenin uoma muodostuu sekä
luonnontilaisista että muokatuista osuuksista. Veden laatu muuttuu latvaosilta alajuoksulle:
ylimmässä näytepisteessä Puroniityn pohjoisosassa vesi on hapanta ja humuspitoista. Alajuoksulla Uuden Porvoontien tuntumassa vesi taas on lähempänä neutraalia. Keskimmäinen
näytepiste Puroniityntien varrella taas on näiden tulosten vaihettumisvyöhykkeellä. Yhteisiä
piirteitä koko uoman varrella ovat muihin näytepisteisiin verrattuna korkea E. coli –pitoisuus
sekä kationien pieni määrä vedessä. Korkea E.coli –pitoisuus saattaa johtua esimerkiksi pelloille levitetystä lietelannasta tai mahdollisesti jäteveden pienpuhdistamon ylivuodosta. Alueen asutus ei kuulu viemäriverkkoon.

Fallbäckenin yläjuoksulla humusta on vedessä paljon (kuva 27), vesi on hapanta eikä puskurikykyä happamoitumista vastaan juurikaan ole. Liuennutta ainesta vedessä on jonkin verran,
sähkönjohtavuus on kuitenkin matala. Liuenneista ioneista hiukan koholla ovat kalsium ja
kloridi. Orgaanisen aineksen osuus kiintoaineesta on suuri, vaikka orgaanista ainesta absoluuttisesti on kiintoaineen yleisesti pienestä määrästä johtuen vähän. Uoman keskivaiheilla
humusta on vedessä jo vähemmän. pH-arvo tässä uomanosassa on välillä 5 – 6,5. Alkaliteetti
on matala, mutta sitä on jo jonkin verran. Liuennutta ainesta on enemmän kuin yläjuoksulla,
samoin sähkönjohtavuus on hivenen korkeampi. Kiintoainesta ja orgaanista ainesta on enem128

män, mutta orgaanisen aineksen osuus kiintoaineesta matalampi. Puron alajuoksulla ennen
sen laskua mereen pH-arvo on jo korkeampi, välillä 5 – 7. Huomioitavaa on, että myös täällä
on mitattu matala pH-arvo. Puskurointikyky on alajuoksulla korkeampi, nostaen Fallbäckenin
keskimääräisen puskurointikyvyn hyvälle tasolle ja happamoitumisasteen hyvin puskuroiduksi. Liuennutta ainesta vedessä on jonkin verran. Alajuoksulla myös kationit natrium ja kalsium ovat kloridin lisäksi hiukan koholla. Vedessä on myös alumiinia ja kromia keskivertoa
enemmän. Kiintoainesta ja orgaanista ainesta on vedessä jonkin verran.

Fallbäckenin luonnontilaiset (kuvat 36a ja b) osuudet on merkitty kuvaan 29, ja ne ovat maastossa paikoin hyvin edustavia. Purossa on ainakin aiemmin elänyt kalakanta, mistä kertoi hylätty katiska uoman alajuoksun lähistöllä. Lisäksi puron yläjuoksulla haastateltu paikallinen
asukas kertoi nähneensä haukia uomanosalla Porvoonväylästä etelään.

Kuvat 36a ja b. Kuvassa vasemmalla Fallbäckenin uomaa sen eteläosassa, Sipoon puolella, syksyllä
2010. Purossa oli melko vähän vettä. Haastatellun paikallisen asukkaan mukaan kymmeniä vuosia sitten purossa on voinut jopa uida. Oikealla Fallbäckenin uomaa edellisestä kuvanottopaikasta länteen,
lähellä Helsingin rajaa. Uoma on edellistä kohtaa kapeampi ja vähävetisempi.

Hältingträsk
Hältingträsk (kuvat 37a ja b) sijaitsee Fallbäckenin puron valuma-alueella. Lampi muistuttaa
tyypiltään Storträskiä ja Gumböle träskiä: humuspitoisuus lammessa on korkea ja vesi on hapanta: pH on alle 5. Sikäli Hältingträskin veden laatu muistuttaa myös Landbonlampea, että
liuenneita ioneja ja hivenaineita vedessä on hyvin vähän, vesi on – humusta lukuun ottamatta
– kemiallisesti melko puhdasta. Myös puskurikyky happamoitumista vastaan on huono, ja ku129

ten Landbonlampi, tämäkin lampi on voimakkaasti happamoitunut. Humusta vedessä on paljon, mikä näkyy veden korkeassa väriluvussa sekä hehkutushäviössä, joka on Hältingträskillä
aineiston korkein, kertoen orgaanisen aineksen osuuden kiintoaineksesta olevan suuri. Humuksen määrästä huolimatta liuenneen aineen pitoisuus Hältingträskillä on matala, kuten
myös kiintoaineen pitoisuus. Hältingträskiin ympäröiviltä soistuneilta alueilta laskevia uomia
on muokattu, samoin itse lammen pintaa on laskettu. Tämä näkyy turvelaiteen erikoisena sortumisena ja portaisuutena lammen rannoilla. Myös kaivettu lasku-uoma on näkyvissä kartalla
ja maastossa. Lammen ympäri kulkee polku, ja se on suosittua virkistysaluetta esimerkiksi
koiranulkoiluttajien joukossa.

Kuvat 37a ja b. Vasemmalla kuvassa Hältingträsk lammen rannan soistumattomasta osasta. Lampi
rajautuu metsään, kuten Östersundomin muutkin lammet. Lampea kiertää polku, ja alue on suosittua
virkistysaluetta. Oikealla Hältingträskin rantaa lammen toisella puolella. Lampi on tältä kohtaa soistunut ja alkanut kasvaa umpeen.

Genaträsk
Genaträsk sijaitsee Hältingträskin tapaan Fallbäckenin valuma-alueella. Lampi on syrjäinen.
Veden laatu muistuttaa muiden humuslampien veden laatua: lammen pH on matala, välillä 4,5
– hiukan yli 5. Puskurointikykyä ei käytännössä ole lainkaan: se on luokassa huono, ja lampi
on voimakkaasti happamoitunut. E. coli –bakteereja lammessa ei ole. Hivenaineista kromia,
sinkkiä ja rautaa on jonkin verran, lyijyn määrä on koholla, kuten Gumböle träskissäkin.
Liuenneiden ionien määrä on matala. Veden väriluku on korkea kertoen korkeasta humuspitoisuudesta, mikä myös nostaa liuenneen aineen pitoisuutta jonkin verran. Sähkönjohtavuus
on kuitenkin matala. Kiintoaineen ja orgaanisen aineen pitoisuudet olivat myös niin matalia,
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ettei hehkutushäviötä saatu mitattua. Orgaanisen aineen osuus kiintoaineesta humuspitoisuuden vuoksi on kuitenkin suuri. Lampeen laskevia ja lammesta laskevia uomia on muokattu.
Stormosseninoja
Stormosseninoja sijaitsee myös Fallbäckenin valuma-alueella. Puro saa alkunsa metsäalueelta
Vantaan puolelta, ja laskee purolaaksoa myöten Stormossenin suoalueelle. Stormosseninoja
muodostaa Fallbäckenin valuma-alueen luoteisen osan keräten vetensä koko tältä alueelta.
Näytepisteen jälkeen Stormosseninoja yhtyy Fallbäckenin puroon. Puron vesi on hapanta, pHarvo vaihtelee välillä 5 – 6. Puskurointikyky on tyydyttävä, ja puron happamuusaste on luokassa ”happamoitumassa”. Sulfaattia ja alumiinia esiintyy purossa jonkin verran, muuten
liuenneiden ionien ja hivenaineiden pitoisuudet ovat matalia. Liuennutta ainesta vedessä on
jonkin verran, luultavasti humuksesta johtuen. Sähkönjohtavuus on kuitenkin matala. Kiintoainesta ja orgaanista ainesta puron vedessä on jonkin verran. Stormosseninoja on poikkeava
myös sikäli, että täällä orgaanisen aineksen osuus kiintoaineksesta ei ole erityisen korkea,
mistä kertoo melko matala hehkutushäviötulos. Latvaosiltaan puro on luonnontilainen, samoin sen Puroniityn alueelta laskeva haara. Muuten Östersundomin puoleinen osa purosta on
suoristettua ja muokattua. Puron haarojen vartta pitkin kulkee polkuja. Alue on kuitenkin
melko vaikeakulkuista, eikä sellaisenaan sovi virkistysalueeksi. Puro ja Stormossenin suo ojitettunakin ovat kuitenkin lähiympäristöltään kauniita.

7.7 Ehdotuksia jatkotoimenpiteiksi
Östersundomin alueen ympäristö tulee kaupungistumisen myötä muuttumaan paljon. Purouomia muokataan ja lammista tulee todennäköisesti suosittuja virkistysalueita. Purojen kannalta avouomat ovat ekologisesti parhaita uoman muotoja. Purot tulee säilyttää avouomina
aina kun se on mahdollista, ja putkitusta tulee välttää. Uomien sijainti nykyisillä paikoillaan
säilyttää olemassa olevan puron lähiluonnon ja alentaa uomien muokkausastetta sekä vähentää purojen mukanaan kuljettamaa kiintoaineskuormaa, joka lisääntyy purouoman muokkauksen myötä. Erityisen arvokkaita vesiä nykyisellään ovat Östersundomin puro koko uoman
matkaltaan sekä Krapuoja. Myös Fallbäckenille nousee nykyisellään kala melko pohjoiseenkin saakka, mikä kertoo sen luonnontilaisesta arvosta. Myös kaikki Östersundomin lammet
ovat arvokkaita alueita, joiden soisi säilyvän muuttumattomina. Kaikilla mainituilla pienvesillä on myös merkittävä potentiaalinen virkistyskäyttöarvo.
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Östersundomin alueen sijainti kahden merkittävän luonnonsuojelualueen, Östersundomin Natura-alueen ja Sipoonkorven tulevan kansallispuiston, välillä tekee alueesta strategisen myös
luonnonympäristön kannalta. Samasta syystä Östersundomin luonnollisilla, purolaaksojen
muodostamilla viherkäytävillä on niiden omaa, luonnontilaista arvoa laajempi arvo, sillä ne
yhdistävät laajempia kokonaisuuksia toisiinsa lisäten näin koko alueen luonnon monimuotoisuutta sekä eläinten liikkumis- ja kasvien leviämismahdollisuuksia. Tästä syystä Östersundomin viherväylät tulee huomioida alueen suunnittelussa, ja näitä väyliä tulee vahvistaa ja parantaa entisestään.

Östersundomissa on myös pienvesikohteita, joiden tilaa on parannettava. Ensimmäisenä esiin
nousee Östersundomin pohjoispuolella, Vantaalla sijaitseva Sotungin entinen kaatopaikka,
josta yksi Östersundominpuron latvahaaroista saa alkunsa. Näytetulosten perusteella tältä
Stormossenin suolle perustetulta entiseltä kaatopaikalta liukenee veteen aiempaa vähemmän
ainesta. Tästä huolimatta tämä suojaamaton kaatopaikka on riski alueen vesistölle: kaatopaikalle on aikanaan tuotu yhdyskuntajätteen lisäksi myös esimerkiksi maali- ja liuotinjätettä sisältävää teollisuusjätettä, eikä kaatopaikkaa ole ilmeisesti pohjustettu eikä peitetty ohutta
maakerrosta lukuun ottamatta juuri mitenkään. Vaikka vesinäytteiden mukaan kaatopaikka ei
saastuta purkuvesistöä enää yhtä paljon kuin aiemmin, on se ilmeisesti ainakin osasyynä Lilla
dammenin ja Stora dammenin rehevöitymiseen Östersundominpuron uoman keskivaiheilla.
Porvoonväylän kohdalla väylän alittava Östersundominpuro on lisäksi tällä kohtaa roskainen
ja epäsiisti, ja kaipaa siistimistä. Porvoonväylän lähistöllä sekä Östersundomin- että Korsnäsinpurojen varsilla on hylättyjä ajoneuvoja, jotka öljy- tai akkuvuotojen varalta on hyvä
kuljettaa pois. Fallbäckenin uomassa E. coli –bakteeripitoisuudet ovat olleet toistuvasti koholla. Jäteveden pienpuhdistamon mahdollinen vuoto tulisi selvittää, sillä yleensä viemärivuoto
aiheuttaa muutakin haittaa kuin pelkän bakteeripitoisuuden nousun.
Kaupunkipienvesien suojeluun sekä hyvää hoitoon ja käyttöön on olemassa erilaisia menetelmiä, kuten australialainen WSUD (Water Sensitive Urban Design) - sekä yhdysvaltalainen
BMP (Best Management Practices) –menetelmät. Menetelmät tähtäävät kaupunkivesien tilan
sekä veden laadun parantamiseen. Paremman suodattumisen ja pidättymisen kautta veden laatua voidaan parantaa jo paikallisesti, ja siten vähentää likaantuneen veden leviämistä laajemmalle (Water Sensitive Urban Design 2011; International Stormwater BMP Database 2011).
Tähän tulisi pyrkiä Östersundomissakin. Valunnan hidastamisen ja veden maaperään pidätty132

misen kautta valuntaa ja virtaamahuippuja tulisi pyrkiä vähentämään esimerkiksi kosteikkoalueiden ja kasvillisuuspainanteiden avulla. Hyvä esimerkki hulevesisuunnittelusta löytyy läheltä, Helsingin Kuninkaantammesta. Kuninkaantammi on suunnitteilla oleva asuinalue ja
Helsingin uuden hulevesistrategian pilottikohde. Alueelle on tehty oma hulevesien hallintasuunnitelma (Suunnittelukeskus Oy 2007).
Hulevesien hallintamenetelmät suosittelevat päällystettyjen pintojen määrän jättämistä mahdollisimman vähäiseksi, ja päällystetyn pinnan korvaamista ruohon tai muun kasvillisuuden
peittämällä maaperällä. Kasvillisuuden peittämien suodatusojien käyttöön kannustetaan veden
kulun ohjaamiseksi ja veden suodattumiseksi maaperään (Water Sensitive Urban Design
2011; International Stormwater BMP Database 2011). Kuninkaantammessa hulevesien virtausta viivytetään muun muassa kosteikkojen, sadepuutarhojen, kivipurojen sekä viherkattojen avulla (Suunnittelukeskus Oy 2007). Östersundomiin tulisi soveltaa samoja, Kuninkaantammen hulevesisuunnittelussa hyväksi havaittuja menetelmiä. Kuninkaantammi tarjoaa hyvän esimerkin Östersundomin hulevesisuunnittelulle.

8. Johtopäätökset
Tässä työssä on kartoitettu Östersundomin pienvesiä pääasiassa veden laadun fysikaaliskemiallisen tarkastelun näkökulmasta. Myös veden hygieenistä laatua sekä vesien laatuun
vaikuttavia tekijöitä on tarkasteltu. Lisäksi on selvitetty pienvesien luonnontilaisuusastetta ja
luonnontilaista arvoa.
Östersundomin pienvesien fysikaalis-kemiallisessa tarkastelussa alueen pienvedet voidaan
jakaa kolmeen ryhmään niiden pääasiallisten piirteidensä mukaan. Nämä ryhmät ovat purot
alajuoksulla, purot latvaosissa sekä lammet (taulukko 10). Purojen alajuoksuilla kiinto- ja
liuennutta ainesta on eniten, mikä nostaa myös sähkönjohtavuutta. Happamuudeltaan purot
ovat alajuoksuilla lähellä neutraalia ja ne ovat hyvin puskuroituja happamoitumista vastaan.
Liuenneiden ionien sekä hivenaineiden pitoisuudet ovat alajuoksuilla pääasiassa korkeimpia.
Purot latvaosissaan kuljettavat vähemmän kiinteää ja liuennutta ainesta mukaan. Tämä näkyy
alhaisempana sähkönjohtavuutena sekä monien liuenneiden ionien ja hivenaineiden matalina
pitoisuuksina. Latvahaaroissa purot ovat kuitenkin humuspitoisia, happamia ja niiden puskurointikyky happamoitumista vastaan on alhainen. Monet latvapurot Östersundomissa ovat
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happamoitumisasteeltaan hyvin happamoituneita. Tämä on alueella luonnollinen tila, ja johtuu
soistuneesta maaperästä. Soista ja humuksesta johtuu myös veden korkea väriluku sekä raudan korkeat pitoisuudet purojen latvaosissa.

Östersundomin lammet muistuttavat ominaisuuksiltaan latvahaarojen puroja, mutta seisovina
vesinä ovat kuitenkin omanlaisensa ryhmä. Kiinto- ja liuennutta ainesta on vedessä vähän, ja
sähkönjohtavuus on alhainen. Östersundomin lammet ovat hyvin happamia, ja niiden puskurointikyky on käytännössä olematon. Myös lammet ovat happamoitumisasteeltaan happamoituneita tai voimakkaasti happamoituneita. Tämä on kuitenkin luonnollista alueen soistuneisuudesta johtuen. Liuenneita ioneja sekä hivenaineita on lampien vedessä vähän. Östersundomin lammet Landbonlampea lukuun ottamatta ovat ruskeavetisiä. Landbonlampi sen sijaan
on kirkasvetinen.

Taulukossa 10 on esitetty Östersundomin pienvesien luokittelu fysikaalis-kemiallisen laadun
mukaan kolmeen edellä mainittuun luokkaan. Lisäksi taulukossa on verrattu veden laadun tuloksia Suomen purovesien keskimääräiseen tasoon (Lahermo ym. 1996). Suomen purovedet
ovat laadultaan keskimäärin Östersundomin pienvesien eri luokkien väliltä. Tämän tutkimuksen purojen alajuoksuilla havaittiin korkeimmat tulokset. Purojen alajuoksujen tulokset tässä
tutkimuksessa ovat usein korkeampia kuin Suomen purovesissä keskimäärin. Vastaavasti tämän tutkimuksen lammissa pitoisuudet ja arvot ovat pääasiassa alhaisempia verrattuna Suomen purovesiin yleisesti. Lammet ja purot ovat kuitenkin erityyppisiä vesiä, mistä syystä niitä
ei voi täysin verrata toisiinsa. Östersundomin purojen latvaosissa sekä lammissa vesi on yleisesti melko rautapitoista. Tämä ei kuitenkaan erotu taulukon 10 tuloksissa verrattuna Suomen
purovesiin keskimäärin, sillä tämän tutkimuksen rautatulokset on mitattu keväällä lumen sulamisvesien laimentaessa pitoisuuksia. Lahermon ym. tulokset on mitattu alkusyksystä, jolloin
purovesien pitoisuudet ovat yleisesti väkevimmillään vähäsateisen kauden jälkeen.
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Taulukko 10. Östersundomin pienvedet voidaan jakaa kolmeen ryhmään fysikaalis-kemiallisen veden
laadun piirteidensä mukaan: puroihin alajuoksulla, puroihin latvaosissa sekä lampiin. Tulokset on esitetty joidenkin tässä työssä tarkasteltujen muuttujien osalta. Lisäksi Östersundomin pienvesien veden
laadun tuloksia on verrattu Suomen purovesien keskimääräisiin veden laadun tuloksiin (Lahermo ym.
1996).
Östersundomin pienvedet
Purot
alajuoksulla
keskiarvo
(vaihteluväli)
Kiintoaines
204
mg/l
(129 - 267)
Sähkön255
johtavuus µS/cm (128 - 361)
Väriluku
53
mg/l Pt
(33 - 80)
pH
6,8
(mediaani)
(6,5 - 6,8)
Alkaliteetti
0,63
mmol/l
(0,21 - 0,96)
Natrium
32,1
mg/l
(11,2 - 71,8)
Kloridi
35,8
mg/l
(15,0 - 95,3)
183,3
Rauta
(vain
kevät- (143,9 - 221,2)
tulokset) µg/l
Alumiini
161,6
µg/l
(15,6 - 268,3)
Nikkeli
3,9
µg/l
(1,5 - 9,1)
Muuttuja

Suomen purovedet
(Lahermo ym. 1996)

Purot
latvaosissa
keskiarvo
(vaihteluväli)
90
(72 - 113)
67
(34 - 99)
116
(80 - 160)
5,8
(4,6 - 6,3)
0,14
(0,0 - 0,27 )
8,5
(6,2 - 10,6)
8,5
(4,8 - 12,3)
231,2
(180,7 - 292,1)

Lammet
keskiarvo
(vaihteluväli)
59
(28 - 98)
27
(17 - 37)
88
(8 - 180)
4,9
(4,8 - 6,1)
0,02
(0,0 - 0,04)
2,8
(0,6 - 6,1)
4,0
(2,3 - 5,2)
97,5
(38,9 - 190,6)

69
(20 - 220)
101
(15 - 300)
5,9
(4,7 - 6,6)
0,30
(0,01 - 1,00)
4,1
(1,3 - 14)
3,5 (0,5 - 15)
(rannikolla 20 - 50)
910
(60 - 2600)

136,9
(16,0 - 257,7)
2,4
(0,4 - 8,9)

114,2
(26,5 - 222,3)
0,5
(0,2 - 0,9)

134
(20 - 250)
1,17
(0,14 - 4,0)

keskiarvo
(vaihteluväli)
(90 % tuloksista)

Taulukossa 11 on tarkasteltu lampien ja suurimpien purojen veden fysikaalis-kemiallisen laadun tuloksia lampi- ja purokohtaisesti. Osa purojen latvaosien ominaisuuksista peittyy, sillä
tulokset on esitetty keskiarvoina kunkin puron eri näytepisteiden tuloksista. Lammissa kussakin oli vain yksi näytepiste, jolloin lampien veden laatu kuvastuu selkeämmin myös alla olevassa taulukossa. Taulukosta nousevat esiin osittain matalat pH-arvot sekä puroissa että lammissa, erityisesti lampien alhainen puskurointikyky, Gumböle träskin, Storträskin ja Fallbäckenin korkeat väriluvut sekä rautapitoisuudet, jotka ovat korkeimpia puroissa. Korkein
keskimääräinen rautapitoisuus on Östersundominpurossa, jonka yksi latvahaara alkaa Sotungin entiseltä kaatopaikalta. Kaatopaikan valumavedet mahdollisesti nostavat veden rautapitoisuutta Östersundominpurossa.
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Taulukko 11. Taulukossa on esitetty joitakin tässä työssä tarkasteltuja veden fysikaalis-kemiallisen
laadun muuttujia puro- ja lampikohtaisesti. Östersundomin pienvesien pääasiassa matalat pH-arvot
sekä alhainen alkaliteetti erottuvat taulukosta. Väriluvut ovat osittain korkeita puroissa sekä lammissa.
Eniten rautaa on Östersundominpurossa.
Östersundomin
pienvedet

Västerkullanpuro
Krapuoja
Gumbölenpuro
Östersundominpuro
Korsnäsinpuro
Fallbäcken
Storträsk
Gumböle träsk
Landbonlampi
Genaträsk
Hältingträsk

Keskiarvot
pH Alkaliteetti
mmol/l
6,5 0,69
6,4 0,92
6,3 0,69
5,2 0,27
6,6 0,60
5,2 0,12
6,1 0,04
4,5 0,01
5,5 0,02
4,7 0,01
4,8 0,00

Väriluku
mg/l Pt
50
38
60
94
44
123
110
180
8
90
54

Rauta
µg/l
144
187
195
255
179
185
67
105
88
191
39

Arseeni
µg/l
1,1
0,5
0,8
0,7
0,6
0,8
0,4
1,0
0,4
0,9
0,6

Kromi
µg/l
1,9
0,9
2,0
1,8
1,2
1,8
1,0
2,1
0,5
1,9
1,3

Lyijy
µg/l
0,1
0,2
0,2
0,3
0,1
0,2
1,2
4,2
0,3
1,1
0,2

Kadmium
µg/l
0,09
0,03
0,04
0,04
0,03
0,03
0,03
0,04
0,04
0,04
0,02

Taulukossa 12 on yhteenveto Östersundomin pienvesien vedenlaadullisista piirteistä. Östersundomin vesien laatua on luokiteltu puskurointikyvyn ja happamoitumisasteen (Heikkinen &
Alasaarela 1988: 9), vesien käyttökelpoisuusluokituksen (Yleinen käyttökelpoisuusluokitus
2009) sekä pintavesien tilan ekologisen luokituksen mukaan (Vuori ym. 2009). Vesien käyttökelpoisuusluokituksen soveltumisesta pienvesien luokitteluun ei ole täyttä varmuutta (Vesija ympäristöhallitus 1988), mistä syystä luokittelun tuloksiin tulee suhtautua asiaankuuluvalla
harkinnalla. Pintavesien hyvä tila on EU:n vesipuitedirektiivin (Euroopan parlamentin…2000) tavoitteena vuoteen 2015 mennessä. Jo saavutettua hyvää tilaa ei saa heikentää.
Pintavesien tilan ekologisen luokittelun muuttujat ovat kokonaistyppi ja kokonaisfosfori, joita
ei tässä tutkimuksessa mitattu. Kokonaistyppi- ja kokonaisfosforipitoisuudet ovat Östersundomin puroselvityksestä (Ramboll Finland Oy 2010). Krapuojan kokonaistyppi- ja kokonaisfosforipitoisuudet ovat Sotungin kaatopaikan vesistötarkkailutuloksia (tarkkailun eteläisin piste Krapuoja 6,8) (OIVA…2011).
Puskurointikyky happamoitumista vastaan on Östersundomin puroissa hyvä ja lammissa välttävä tai huono. Purot ovat happamoitumisasteeltaan hyvin puskuroituja, lammet happamoituneita tai voimakkaasti happamoituneita. Vesien käyttökelpoisuusluokittelun mukaiset luokittelutulokset vaihtelevat puroittain ja lammittain. Käyttökelpoisuusluokituksen mukaan lam136

met ovat keskimäärin hyvässä tilassa, purot keskimäärin tyydyttävässä tilassa. Puroista tehtiin
myös pintavesien tilan ekologinen luokitus. Västerkullanpuron ja Gumbölenpuron tila on hyvä, muiden purojen tyydyttävä. Närhi (2011) on määrittänyt Krapuojan ekologisen tilan pohjaeläimistön avulla. Krapuojan pohjaeläimistön perusteella puron ekologinen tila on hyvä.
Keskimäärin Östersundomin purojen veden laatu on tyydyttävä ja lampien veden laatu hyvä.
Yleistettynä veden laadultaan parhaat kohteet ovat Gumbölenpuro, Storträsk, Hältingträsk,
Genaträsk ja Landbonlampi.

Taulukko 12. Östersundomin pienvesien veden laadun luokittelu puskurointikyvyn, happamuusasteen, vesien käyttökelpoisuusluokituksen sekä pintavesien tilan ekologisen luokituksen mukaan.
Östersundomin
pienvedet

Puskurointikyky

Happamoitumisaste

välttävä
tyydyttävä
hyvä
tyydyttävä
hyvä
välttävä
hyvä
tyydyttävä

Pintavesien
tilan
ekologinen
luokitus
hyvä
tyydyttävä
hyvä
tyydyttävä
tyydyttävä
tyydyttävä
-

erinomainen
hyvä

-

hyvä

-

Vesien
käyttökelpoisuusluokitus

Västerkullanpuro
Krapuoja
Gumbölenpuro
Östersundominpuro
Korsnäsinpuro
Fallbäcken
Storträsk
Gumböle träsk

hyvä
hyvä
hyvä
hyvä
hyvä
hyvä
välttävä
huono

Landbonlampi
Genaträsk

välttävä
huono

Hältingträsk

huono

hyvin puskuroitu
hyvin puskuroitu
hyvin puskuroitu
hyvin puskuroitu
hyvin puskuroitu
hyvin puskuroitu
happamoitunut
voimakkaasti
happamoitunut
happamoitunut
voimakkaasti
happamoitunut
voimakkaasti
happamoitunut

Kuvassa 38 on yhteenveto Östersundomin pienvesien veden laadusta ja siihen vaikuttavista
tekijöistä. Kuvaa voi verrata kuvaan 4 (s.15), jossa vastaavalla tavalla on tarkasteltu boreaalisten pienvesien veden laatua yleisesti. Kuvasta erottuvat Östersundomin pienvesien ryhmittely
kolmeen luokkaan sekä veden laatuun vaikuttavat pääasialliset tekijät. Sekä luonnonympäristö
paikallisine piirteineen että ihminen vaikuttavat veden laatuun.
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Kuva 38. Yhteenveto Östersundomin pienvesien fysikaalis-kemiallisesta veden laadusta sekä siihen
vaikuttavista tekijöistä.

Kuvassa 39 on esitetty Östersundomin arvokkaimmat luonnontilaiset pienvedet sekä kohteet,
joiden tila vaatii parantamista. Arvokkaimmiksi luonnontilaisiksi pienvesikohteiksi Östersundomissa nousivat Östersundominpuro alajuoksullaan, Östersundomin lammet, alueen suurin
puro Krapuoja sekä Fallbäcken. Östersundominpuro virtaa eteläosassaan suojellun, hyvin
edustavan lehtoalueen poikki. Puron varrella on myös kulttuurimaisemaa: Östersundominpuro
ohittaa Östersundomin kartanon ennen laskuaan mereen. Krapuojan uoma on Östersundomin
suurin purouoma. Krapuoja ei ole täysin luonnontilainen, mutta sillä on meanderoivia, luonnontilaisia uomanosuuksia. Puron hyvästä kunnosta kertoo kuitenkin purossa elävä kalakanta
sekä siellä havaittu arvokas täplärapu. Alueen lammet ovat suurimmaksi osaksi luonnontilaisia, ne ovat säilyneet metsän keskellä ilman ihmisen merkittävää vaikutusta. Fallbäcken on
Östersundomin itäisin puro, jonka uoma on pääosin luonnontilainen. Purossa elää myös kalakanta.

Parannettavat pienvesikohteet Östersundomissa sijaitsevat molemmat Östersundominpuron
varrella. Sotungin entiseltä kaatopaikalta valuu vesiä Östersundominpuron yhteen latvahaaraan, mikä näkyy veden laadussa puron koko pituudelta esimerkiksi korkeana rautapitoisuutena. Vantaan puolella sijaitseva kaatopaikka tulisi sulkea kunnolla ja vesienkäsittelyä kaatopaikalla parantaa. Östersundominpuron uoma Porvoonväylän kohdalla on roskainen ja epäsiisti, ja kaipaa siistimistä.
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Kuva 39. Östersundomin arvokkaimmat luonnontilaiset pienvedet sekä parannettavat kohteet.
Östersundomin arvokkaimmat pienvedet on merkitty kuvaan vihreällä ympyrällä. Arvokkaimmat
pienvesikohteet ovat Östersundominpuron uoma alajuoksullaan, Östersundomin lammet, Krapuoja ja
Fallbäcken. Kohteet, joiden tilaa tulisi parantaa, on merkitty kuvaan harmaalla ympyrällä. Tällaisia
kohteita ovat Sotungin kaatopaikka ja sieltä alkunsa saava Östersundominpuron latvahaara sekä
Östersundomin roskainen uoma Porvoonväylän kohdalla. Pohjakarttana kuvassa ovat Maanmittauslaitoksen (MML) peruskarttalehdet (1: 20 000) 4311, 4312, 4133 ja 4134 (2010).

9. Yhteenveto
Östersundomin pienvedet ovat monimuotoinen joukko erilaisia vesiä. Östersundomissa on runsaasti sekä puroja että lampia. Myös pienvesiin kuuluvia lähteikköjä löytyy, mutta tässä työssä
päähuomio on keskittynyt puroihin ja lampiin. Purolaaksot halkovat aluetta luoteesta kaakkoon. Lammet ovat sijoittuneet pääasiassa alueen pohjoisosiin.
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Tämän tutkimuksen pääasiallinen menetelmä on veden laadun fysikaalis-kemiallinen tarkastelu. Östersundomin pienvedet voi fysikaalis-kemialliselta laadultaan jakaa kolmeen luokkaan.
Aineistosta erottuvat purot latvahaaroissa, purot alajuoksuilla sekä lammet. Purojen latvahaarat
purot ovat humuspitoisia ja happamia, puskurointikyvyltään heikkoja, usein alumiini- ja rautapitoisia vesiä. Purot alajuoksuilla ovat happamuudeltaan lähempänä neutraalia, ja puskurointikyky niissä on yleensä hyvä. Ainespitoisuus on alajuoksulla korkeampi sekä kiinto- että liuenneessa aineessa. Lammet muistuttavat keskimäärin purojen latvahaaroja, mutta ainesta vedessä
on lammissa vähemmän. Lammet ovat keskimäärin purojen latvahaaroja happamampia, mutta
humusta näissä puroissa on lampia enemmän, mistä kertoo korkeampi veden väriluku purojen
latvaosissa. Orgaanisen aineksen osuus lammissa on korkein. Östersundomin purojen veden
laatu on keskimäärin tyydyttävä ja lampien veden laatu keskimäärin hyvä. Yleistettynä veden
laadultaan parhaat kohteet ovat Gumbölenpuro, Storträsk, Hältingträsk, Genaträsk ja Landbonlampi.
Tutkimuksessa selvitettiin myös Östersundomin pienvesien luonnontilaisuutta ja niiden muodostamaa luonnonarvoa. Tämä toteutettiin arvioimalla vesien muokkausastetta sekä pienvesien
ja niiden lähiympäristön muodostaman luonnonkokonaisuuden arvoa. Arvokkaimmiksi paikoiksi nousivat Östersundominpuron purolaakso, Östersundomin lammet sekä Krapuojan ja
Fallbäckenin purot.

Östersundominpuro on edustava puro, joka virtaa purolaakson pohjalla vaihtelevan maiseman
halki. Puro virtaa Östersundomin pohjoisosassa keskellä mäntymetsien muodostamaa Sipoonkorpea. Porvoonväylän kohdalla uoma on kuitenkin roskainen ja lähialue epäsiisti. Laskeutuessaan Porvoonväylän eteläpuolelle maisema muuttuu kuitenkin hienoksi jalopuulehdoksi, jonka
poikki puro virtaa. Tämä osa purolaaksoa on suojeltu. Hältingträskin ja Storträskin lammet
ovat edustavia metsälampia, vaikkeivät täysin luonnontilaisia olekaan. Gumböle träsk ja Genaträsk sen sijaan ovat luonnontilaisia ilman ihmisen muokkausta. Landbonlampi poikkeaa
muista lammista kirkkaalla vedellään ja pienellä koollaan. Krapuoja on Östersundomin suurin
puro, joka meanderoi peltomaiseman halki. Krapuoja ei ole täysin luonnontilainen, mutta sen
hyvästä tilasta kertoo Krapuojassa havaitut, arvokkaat täpläravut (Närhi 2011). Krapuojassa
elää myös kalakanta. Fallbäcken on Östersundomin itäisin puro. Se on pääasiassa luonnontilainen uoma, jossa myös elää kalakanta. Nämä mainitut arvokkaat pienvedet muodostavat arvokkaan luonto- ja virkistyskäyttöpotentiaalin Östersundomissa.
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Östersundomin alue tulee muuttumaan merkittävästi alueen kaupunkirakentamisen käynnistyttyä. Pienvesiä ei tule missään tapauksessa jättää sivuun alueen kaavoituksessa. Hulevesien käsittely tulee suunnitella hyvin ja luonnonmukaisesti. Östersundomin pienvedet ovat kaupunkipuroihin ja –lampiin verrattuna vielä suhteellisen luonnontilaisia. Purolaaksoista muodostuvat
viherväylät ulottuvat meren rannikolta ja Östersundomin eteläosan luonnonsuojelualueilta kohti pohjoista ja Sipoonkorven kansallispuistoa. Yhdistettynä hyvään hulevesisuunnitteluun, Östersundomin purot ja lammet sekä niiden lähiympäristön muodostamat viherkäytävät tarjoavat
potentiaalisen, jo valmiin virkistys- ja viheralueen Östersundomin tuleville asukkaille sekä
luontoretkeilijöille kauempaakin. Pienvesien ja viherväylien säilyttäminen sekä yhdistäminen
hulevesien hyvää käsittelyyn lisää luonnon monimuotoisuutta paikallisesti ja alueellisesti, ja on
mahdollista toteuttaa myös keskellä tulevaa kaupunkia.
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Liite 1
1.

(1/1)
Liuenneiden aineiden määrityksessä käytössä olleet standardipitoisuudet aineittain.

IC-analyysin

2.

standardit

Ca2+, Na+

K+, Mg2+

Pitoisuus
mg/l
F , PO43-

1
2
3
4
5

1
2,5
5
10
20

0,4
1
2
4
8

0,05
0,1
0,2
0,4
0,6

Cl-

NO3-

SO42-

1,5
3
6
12
18

0,5
1
2
4
6

2,5
5
10
20
30

Liuenneiden aineiden analyysin saannot, eli tulosten pitoisuuden suuruus verrattuna todelliseen,
tiedossa olevaan pitoisuuteen. Saantoprosentit kertovat tutkimustulosten olevan todennäköisesti hiukan
matalia todellisiin pitoisuuksiin nähden erityisesti keväällä, joidenkin aineiden osalta myös talvella.

Liuenneiden aineiden analyysin saannot
Talvi
Kationi
Anioni
Anioni
Kevät
Kationi
Anioni
Anioni
3.

VKI
VKI
Ravinne
VKI
VKI
Ravinne

97 - 102 %
56 - 101 %
110 - 113 %
87 - 94 %
68 - 95 %
65 - 77 %

Hivenaineanalyysissä käytetyt standardit ja niiden pitoisuudet hivenaineittain. Näiden lisäksi oli
käytössä 0-standardi, jonka pitoisuus oli nolla.

Hivenaineanalyysin
standardit
1
2
3
4
5
6
4.

Al, Fe
2,5
5
12,5
25
50
250

Cu, Cr, Ni, Pb, U
0,25
0,5
1,25
2,5
5
25

Pitoisuus mg/l
Zn
0,75
1,5
3,75
7,5
15
75

As
0,5
1
2,5
5
10
50

Cd
0,025
0,05
0,125
0,25
0,5
2,5

Hivenaineiden analyysin saannot, eli tulosten pitoisuuden suuruus verrattuna todelliseen, tiedossa
olevaan pitoisuuteen. Saantoprosentit kertovat tutkimustulosten olevan todennäköisesti hiukan korkeita
todellisiin pitoisuuksiin nähden erityisesti talvella.

Hivenaineiden analyysin saannot
Talvi

Kevät

QC METAL LL1

91 - 115 %

QC METAL LL2

107 - 115 %

QC METAL LL1

99 - 100 %

QC METAL LL2

100 - 104%

Liite 2.

Vesinäytteiden analyysitulokset Östersundomista

Näytepiste

Näytepisteen nimi

Koordinaatit

Kevät
12.4.2010

Syksy
14,3

Kevät
1,9

Syksy
445

Talvi

60,24220º 25,14247º

Syksy
4.9.2009

Talvi

Västerkullan puro
Krapuoja
Gumbölenpuro
Östersundominpuro
Korsnäsinpuro
Stora dammen
Landbonoja
Landbonlampi
Storträsk
Krapuoja
Gumböle träsk
Ultunanpuro
Hältingträsk
Stormosseninoja
Fallbäcken keskiosa
Genaträsk
Fallbäcken pohjoisosa
Fallbäcken
Lilla dammen
Nybyggetinpuro
Siivikointi
Krapuoja
Östersundominpuro
Fallbäcken

Kevät
276

60,24384º
60,25465º
60,25642º
60,25858º

25,17966º
25,19029º
25,19639º
25,21520º

3.9.2009 4.2.2010 15.4.2010
3.9.2009
12.4.2010
3.9.2009 4.2.2010 12.4.2010
2.9.2009 4.2.2010 12.4.2010

15,0
14,1
15,0
13,5

0,2

1,0
1,5
0,6
1,6

498
517
235
512

372

176
78
61
103

60,25961°
60,27072º
60,26963º
60,27048º
60,27119º
60,27519º
60,27694º
60,27550º
60,27821º
60,28181°
60,29360º
60,29668º
60,26183º
60,26255°
60,28031º

25,18068°
25,20257º
25,18277º
25,15764º
25,13988º
25,16879º
25,18810º
25,22427º
25,23508°
25,24186°
25,22362º
25,23241º
25,24835º
25,17748°
25,17821º

3.9.2009
15.4.2010
2.9.2009
15.4.2010
2.9.2009
15.4.2010
4.9.2009 3.2.2010 14.4.2010
4.9.2009 3.2.2010 14.4.2010
4.9.2009
14.4.2010
1.9.2009
15.4.2010
2.9.2009
13.4.2010
31.8.2009
13.4.2010
31.8.2009
13.4.2010
1.9.2009
13.4.2010
1.9.2009
13.4.2010
31.8.2009 4.2.2010 12.4.2010
3.9.2009
15.4.2010
4.9.2009
14.4.2010

17,2
13,7
17,4
18,1
14,6
18,4
13,3
16,7
13,4
13,4
16,7
13,2
13,0
16,4
14,8

1,1
2,1
0,7
0,2
2,4
0,0
1,0
0,4
0,0
0,8
0,5
0,0
1,5
1,4
0,5

138
197
14
33
455
31
32
37
63
96
30
34
203
129
107

N

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
3B
5B
20B

(1/3)
Näytteenottopäivämäärät

E

60,24384º 25,17966º
60,25691º 25,19516º
60,26204º 25,24847º

2.9.2009
3.9.2009
4.9.2009

Talvi

14.4.2010
14.4.2010

Lämpötila °C

0,1
0,3

0,9
0

0,2

Sähkönjohtavuus µS/cm

143
218

43
370

125

59
110
20
15
171
42
46
10
39
39
23
33
55
60
62

Liite 2.

Vesinäytteiden analyysitulokset Östersundomista

Näytepiste

Näytepisteen nimi

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Västerkullan puro
Krapuoja
Gumbölenpuro
Östersundominpuro
Korsnäsinpuro
Stora dammen
Landbonoja
Landbonlampi
Storträsk
Krapuoja
Gumböle träsk
Ultunanpuro
Hältingträsk
Stormosseninoja
Fallbäcken keskiosa
Genaträsk
Fallbäcken pohjoisosa
Fallbäcken
Lilla dammen
Nybyggetinpuro

Kiintoaineen
pitoisuudet mg/l
Syksy
Talvi
21,9
5,7
4,7
4,3
3,6
6,3
2,2
2,6
0,5
275,6
2,5
5,3
0,1
27,3
62,0
0,1
2,0
33,8
10,6
24,7

12,1
4,2
4,4

0,0
22,4

7,4

(2/3)

Liuenneen aineen
pitoisuudet mg/l
Kevät
Syksy
Talvi
19,5
300
29,4
9,7
8,7
32,3

322
301
170
309

10,4
3,1
2,1
0,4
44,7
7,1
2,0
2,4
17,9
10,8
1,2
4,8
25,7
8,8
15,2

149
151
31
84
291
72
89
94
95
148
79
100
177
127
109

340
216
258

185
330

224

Orgaanisen kiintoaineen Hehkutushäviö %
pitoisuudet mg/l
Kevät
Syksy
Talvi
Kevät
Syksy
Talvi
219
4,6
3,2
20,9
140
86
64
95

0,9
1,8
2,8
0,7

78
107
25
26
149
66
55
10
59
65
12
48
69
66
68

3,8
0,9
2,6
0,9
33,6
2,8
3,3
0,7
7,6
13,3
1,1
1,8
6,8
4,6
9,7

1,7
1,6
0,3

0,0
3,0

1,6

3,5
1,7
1,9
4,0

16,3
39,3
65,4
20,0

1,8
0,9
1,6
0,6
4,7
5,3
0,5
1,9
2,7
2,1
1,3
1,6
2,9
1,6
2,0

60,5
41,7

12,2

14,1
39,1
6,5

Kevät
16,7
12,0
17,8
21,3
12,4
17,0
30,8
76,5

13,4

27,6
21,4

10,4
73,7
25,0
80,0
15,1
19,8

92,3
20,0
43,2
39,2

32,6
11,4
18,2
13,2

62,2

21,6

Liite 2.

Vesinäytteiden analyysitulokset Östersundomista

Näytepiste

Näytepisteen nimi

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Västerkullan puro
Krapuoja
Gumbölenpuro
Östersundominpuro
Korsnäsinpuro
Stora dammen
Landbonoja
Landbonlampi
Storträsk
Krapuoja
Gumböle träsk
Ultunanpuro
Hältingträsk
Stormosseninoja
Fallbäcken keskiosa
Genaträsk
Fallbäcken pohjoisosa
Fallbäcken
Lilla dammen
Nybyggetinpuro

(3/3)

pH

Alkaliteetti mmol/l

Veden väri mg/l Pt

Syksy
7,22

Talvi

Kevät
6,27

Syksy
1,3276

Talvi

Kevät
0,0528

Syksy
40

Talvi

7,51
6,96
6,76
7,35

6,51

6,82
6
5,83
6,16

1,4566
1,2726
0,6278
1,0766

1,0902

0,3252
0,116
0,0336
0,1458

20
40
80
30

20

5,79
6,5
5,19
6,11
6,8
4,28
4,37
4,9
4,85
5,2
4,43
4,63
5,26
5,76
5,89

0,4896
0,8834
0,0388
0,0458
1,381
0,0192
0,0018
0
0,1588
0,3102
0,0306
0,0298
0,4366
0,5064
0,384

0,0349
0,2992
0,0068
0,0158
0,2562
0
0
0
0,0028
0,0078
0
0,0172
0,0084
0,0338
0,0504

80
15
6,7
100
40
160
200
100
120
200
160
240
80
80
80

6,51
7,11
6,64
6,3
7,37
5,29
4,82
4,68
6,06
6,49
5,3
5,03
6,78
6,4
6,63

7,15
6,62

5,9
5,75

7,1

0,4262
0,6144

0,0448
1,0354

0,1996

80
30

200
30

80

E. coli -bakteerin
määrä mpn/100 ml
Kevät
Syksy
Talvi
Kevät
60
2400
16
60
80
80
60

140
22
48
120

80
80
10
30
60
200
100
7,5

6
45
4
1
2400
1
1
1
49
260
1
45
1300
1
2400

80
20
80
60
80
80

75
15
390

1
74

31

31
13
50
2
32
2
1
1
32
1
1
1
4
20
1
1
88
12
12

