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1 Johdanto 

Kaupungistuminen ja sen seurauksena kasvava asukasmäärä ovat johtaneet kiihtyvään 

luonnontilaisten alueiden häviämiseen. Tämän seurauksena urbaanien vesistöjen on havaittu 

heikentyneen jo vuosikymmenten ajan (Weibel, Anderson, & Woodward, 1964; Tsihrintzis & Hamid, 

1997; Wijesiri, Deilami, & Goonetilleke, 2018). Pienten vesistöjen uomia joudutaan siirtämään 

putkiin tai luomaan kokonaan uusia uomia rakennetun alueen edestä. Vettä läpäisemättömän pinnan 

määrää käytetään yhtenä kaupungistumisen mittarina (Weng, 2012). Läpäisemättömän pinnan määrä 

on erityisen merkittävä mittari hydrologisen ympäristön kunnolle. Mitä vähemmän läpäisemätöntä 

pintaa on, sitä lähempänä luonnontilaista alue on ja näin ollen myös luonnonympäristö on 

todennäköisemmin paremmassa kunnossa (Strohbach et al., 2019). Vettä läpäisemättömän pinnan 

määrän lisäksi maankäyttö vaikuttaa myös muuten haitta-aineiden pitoisuuksiin kaupunkivesissä 

(Marshall, Pettigrove, Carew, & Hoffmann, 2010). Ihmisen toiminnasta päätyy haitta-aineita 

luontoon monista eri lähteistä, kuten liikenteen saasteista, teollisuuden päästöistä, rakentamisesta 

sekä alueiden ylläpidosta ja kunnostamisesta (Müller, Österlund, Marsalek, & Viklander, 2020). 

Hulevesijärjestelmät yhdistävät rakennetun alueen aiemmin luonnollisiin vesistöihin ja saasteita 

päätyy helpommin ja nopeammin luontoon tämän yhteyden mukana (Fletcher, Andrieu, & Hamel, 

2013). Varsinkin hulevesiviemäristön laajentaminen edistää kaupunkivesien pääsyä 

luonnollisemmille valuma-alueille (Elmore & Kaushal, 2008; Roy, Dybas, Fritz, & Lubbers, 2009). 

Vaikka kaupungeista pyritään yleisesti tekemään ekologisesti kestävämpiä, keskitytään 

kaupunkisuunnittelussa usein rakentamisen tiiviyteen (Jabareen, 2006), mikä voi olla erityisen 

haitallista hulevesien laadulle. 

Hulevesien tutkimus on painottunut pitkälti vedenlaadun tutkimuksiin niin kansainvälisesti (Allen, 

Shokouhian, & Ni, 2001; Hamel, Daly, & Fletcher, 2013; Lintern et al., 2018) kuin Suomessakin 

(Melanen & Laukkanen, 1981; Sillanpää, 2013; Valtanen, Sillanpää, & Setälä, 2014). Tutkimusta 

Suomalaisten hulevesijärjestelmien sedimenteistä ei ole aikaisemmin tehty. Lähin vastaava tutkimus 

on Paula Kuusisto-Hjortin (2013) tutkimus, joka käsittelee urbaanien purojen sedimentin fysikaalisia 

ja kemiallisia ominaisuuksia. Kyseisessä tutkimuksessa näytepaikat luokiteltiin maankäytön mukaan. 

Teiden varsien hienoaineksesta on aiemminkin tehty tutkimusta (Zhao, Li, Wang, & Tian, 2010; 

Zannoni, Valotto, Visin, & Rampazzo, 2016), mutta hulevesijärjestelmien sedimenttien tutkimus on 

jäänyt vähäiseksi. Norjan Bergenissä on toteutettu yksi hulevesikaivojen sedimenttejä käsittelevä 

tutkimus (Jartun, Ottesen, Steinnes, & Volden, 2008). Tutkimuksessa analysoitiin 

hulevesijärjestelmän sakkapesistä otettuja sedimenttinäytteitä. Tutkimuksen tuloksia käytettiin 
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tunnistamaan alueita, joilla on mahdollisesti suuria pistemäistä haitta-ainekuormaa levittäviä 

hulevesiviemäreitä.  

Hulevesikaivojen ensisijainen tehtävä on siirtää sulamis- ja sadevedet pois rakennetuilta alueilta. 

Hulevesikaivojen pohjalle rakennetaan yksinkertainen sakkapesä, johon virtaaman mukana kulkeva 

kiintoaines voi sedimentoitua. Tämän yksinkertaisen puhdistusmenetelmän toimivuutta on 

kyseenalaistettu tutkimuksissa (Phipps, Alkhaddar, & Faram, 2005; Howard, Adam, Mohseni, 

Gulliver, & Stefan, 2012). Hulevesikaivojen toimintaa on tutkittu kokeellisesti 

laboratorioympäristöissä (Avila, Pitt, & Clark, 2011; Howard, Adam, Mohseni, Gulliver, & Stefan, 

2011), mutta tutkimusta käytössä olevien hulevesikaivojen erottelukyvystä ei ole tehty. 

Hulevesikaivot voivat parhaimmillaan sedimentoida haitallisia aineita sakkapesään, mutta 

pahimmassa tapauksessa olla lähteitä pistemäiselle saastuttamiselle. Tämän takia tarvitaan lisää tietoa 

mahdollisista hulevesijärjestelmien hyödyistä ja haitoista, jotta voidaan arvioida, ovatko nykyiset 

hulevesimenetelmät tarpeeksi toimivia. 

 

1.1. Tutkimuksen tavoitteet 

Tämän tutkimuksen tavoitteena on selvittää, sedimentoivatko sadevesikaivoihin rakennetut 

sakkapesät suunnitellusti kiintoainesta eivätkä päästä sedimentin mukana kulkevaa haitallista ainesta 

suoraan lävitse vesiluontoon. Tutkimuksessa vertaillaan pääkaupunkiseudun erityyppisen 

maankäytön alueella olevien hulevesikaivojen sakkapesien sisältöä sekä pääkaupunkiseudulta tehtyjä 

aikaisempia tutkimuksia kaupunkipuroista (Kuusisto-Hjort & Hjort, 2013). Tutkimuksessa pyritään 

myös selvittämään, onko sakkapesien sedimentti haitallista luonnolle, jos se päätyisi luonnollisen 

huuhtouman tai ihmisen toiminnan mukana luontoon. Maankäyttöluokilla on todettu olevan 

vaikutusta hulevesien laatuun (Tiefenthaler, Stein, & Schiff, 2008) ja alueellista vaihtelua tutkitaan 

ottamalla näytteitä alueilta, joilla maankäytön intensiteetti vaihtelee (kuva 1). 
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Kuva 1. Hulevesien mukana kulkee erilaista kiintoainesta kaupunkiympäristöstä puroihin. Tutkimuksessa pyritään selvittämään, onko 

maankäytöllä mahdollisesti vaikutusta siihen, millaista ainesta hulevesikaivoon päätyy. Liikennealueiden ja muiden maankäytön 

alueiden välillä havaitaan eroja aikaisempien tutkimusten perusteella. Mahdollisten haitta-aineiden erottelu voi olla hankalaa, koska 

hulevedet virtaavat samoilla pinnoilla monien partikkeleiden kanssa. Hulevesikaivon sisällön haitta-aineiden sekä sedimenttien 

raekokojen ero pyritään havaitsemaan. Hulevesikaivon toimintaa sedimentoijana pyritään myös arvioimaan. Myös sedimentin 

haitallisuutta ympäristölle pyritään arvioimaa. 

 

Tässä työssä vastataan seuraaviin tutkimuskysymyksiin: 

1. Pidättävätkö hulevesikaivojen sakkapesät kiintoainesta sisällään, vai päätyykö kiintoaines 

järjestelmän mukana suoraan vesiluontoon?  

Hypoteesi: Hulevesikaivojen sakkapesissä olevien metallien pitoisuudet ovat 

suuremmat kuin luonnossa olevissa purosedimenteissä. Huleveden virtaama kuitenkin 

huuhtelee sakkapesää (Howard, Adam K., Mohseni, Gulliver, & Stefan, 2012), jolloin 

osa sedimentistä huuhtoutuu järjestelmän läpi suoraan luontoon. 

 

2. Ovatko sakkapesien sedimentit haitallisia luonnolle?  

Hypoteesi: Sakkapesiin sedimentoituvien metallien pitoisuuksien odotetaan olevan 

jossain määrin haitallisia luonnolle (Kuusisto-Hjort & Hjort, 2013). 

 

3. Onko erilaisella maankäytöllä merkitystä sakkapesien sisältöön?  

Hypoteesi: Sakkapesissä olevalla sedimentillä on luokkakohtaisia eroja. Tiivistyvällä 

maankäytöllä ja metallien pitoisuuksilla on havaittu merkitsevä korrelaatio 

purosedimentissä (Kuusisto-Hjort & Hjort, 2013). 
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2 Hydrologia rakennetuilla alueilla 

Rakennettujen alueiden hydrologia eroaa huomattavasti luonnontilaisten alueiden hydrologiasta. 

Suuressa mittakaavassa kaupungit vaikuttavat niitä ympäröivään ilmastoon. Kaupunkien on todettu 

aiheuttavan lämpösaarekkeita, joissa ilman lämpötila voi nousta 2–10 astetta korkeammaksi kuin 

ympäröivällä ruraalilla alueella (Shepherd, 2005). Noussut lämpötila kierrättää ilmamassaa ylöspäin 

ja yhdessä kaupungista lähtevien pienhiukkasten kanssa aiheuttaa lisääntyneitä sateita (Changnon, 

Semonin, & Huff, 1976). Sadannan määrä voi olla 10 % suurempi verrattuna ympäröivään alueeseen 

(Vakkilainen, Kotola, & Nurminen, 2005). Globaalin lämpötilan noustessa ilmaston muutoksen 

vaikutuksesta voidaan olettaa myös sademäärien nousevan (IPCC, 2014).  

Kaupungeissa luonnollinen kasvipeite ja maaperä peitetään suurilta osin läpäisemättömillä pinnoilla, 

jolloin veden haihtuminen vähenee (Delkash, Al-Faraj, & Scholz, 2018). Sadevesijärjestelmät 

linkittävät rakennetut alueet vesistöihin verkostojen avulla. Hulevesiverkot voivat myös tuoda vettä 

rakennetulta alueelta enemmän kuin luonnollinen valuma-alue keräisi. Sateen jälkeen uoman 

virtaamahuippu voi nousta jopa 30 – 100 % suuremmaksi luonnolliseen alueeseen verrattuna (kuva 

2), mikä voi olla liikaa uoman rakenteelliselle kestävyydelle. Joissain tapauksissa urbaanit uomat 

voivat olla neljäsosan suurempia, kuin luonnolliset uomat ovat kuluneet (Jacobson, 2011). 

Luonnollista tilaa suurempi määrä vettä uomassa voi johtaa tulviin alajuoksulla, kun uomalla ei ole 

kantokykyä koko vesimassalle (Shuster, Bonta, Thurston, Warnemuende, & Smith, 2005). 

Rakennetulla alueella kahden vuoden toistumisajalla esiintyvä sade aiheutti yhtä suuren tulvan kuin 

10 vuoden toistumisajalla esiintyvä sade ennen rakentamista (Booth, Derek B., Hartley, & Jackson, 

2002), eli tulviminen yleistyy kaupungistumisen seurauksena.  

Voimistuneen haihtumisen lisäksi vettä läpäisemätön maanpinta estää sade- ja sulamisvesien 

imeytymisen maahan (Arnold & Gibbons, 1996), mikä vähentää pohjaveden kertymistä. Pohjaveden 

tason lasku vaikuttaa alueella olevien purojen perusvirtaamaan (Smakhtin, 2001). Luonnontilaisella 

alueella pitkittynyt alivirtaama muodostuu ainoastaan kuivana kautena. Perusvirtaaman lasku voi 

johtaa pitkittyneeseen alivirtaamaan, vaikka kuivaa kautta ei olisikaan käynnissä. Vähentynyt 

pohjavirtaama lisää uomissa olevia häiriöitä vesieliöstön elinalueille, mikä voi suoraan vaikuttaa 

eliöihin. Vähentynyt puuston suoja vesistöjen ympäristössä johtaa myös vesien lämpötilan nousuun 

(Schueler, 1994). Vähäinenkin läpäisemättömän pinnan määrä puron valuma-alueella pienentää 

perusvirtaamaa ja näin ollen akvaattisten lajien yhteisöt häiriintyvät (Walsh, Christopher J. et al., 

2005; Price, 2011). Virtaamamuutoksilla voi olla merkittäviä vaikutuksia myös aineskulkeumaan, 

mikä vaikuttaa vedenlaatuun. 
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Kuva 2. Virtaamakäyrät ennen rakentamista ja rakentamisen jälkeen. Virtaamakäyrä ennen rakentamista edustaa luonnonmukaisen 

virtaavan veden luonnetta sateen jälkeen. Sateen alkaessa virtaama nousee hitaasti huippuunsa ja huippu myös laskee hitaasti. Alueelta 

valuntana tuleva vesi valuu uomaan karkeaa maanpeitettä pitkin, joten virtaamahuipun saavuttaminen kestää pidempään. Myös 

huippuvirtaaman lasku on hidas, kun huippuvirtaama on saavutettu, uomaan valuu vielä vettä ympäröiviltä alueilta. Rakennetun 

alueen virtaamakäyrä on huomattavasti terävämpi. Sateen alkaessa läpäisemätön pinta ja viemäröinti johtaa nopeasti kaikki vedet 

suoraan uomaan. Vesi liikkuu nopeammin päällystetyillä pinnoilla, joten virtaamahuippu saavutetaan paljon nopeammin verrattuna 

luonnolliseen tilaan. Koska vettä ei valu laajalta alueelta hitaasti myöhemmin uomaan, laskee virtaama nopeasti takaisin. Rakennetun 

alueen perusvirtaama pysyy myös matalampana kuin luonnollisella alueella. (Fletcher et al. 2013, muokattu) 

Urbaanien vesistöjen vedenlaatuun vaikuttavat monet tekijät, luonnolliset ja ihmisen aiheuttamat. 

Luonnollisista tekijöistä vaikuttavat pinnanmuodot, ilmasto, valuma-alueen hydrologia ja maaperä. 

Ihmistoiminta vaikuttaa vedenlaatuun maankäytön intensiteetin, maankäytön tyypin (teollisuus, 

maatalous, asuminen), liikenteen (liikenteen määrä ja ruuhkien määrä) (Gunawardena, Egodawatta, 

Ayoko, & Goonetilleke, 2013) ja alueiden huolto- ja rakennustoiminnan kautta (Lintern et al., 2018).  

Suurilta alueilta vettä kerääntyy rakennettujen pintojen päältä ja veden mukana mukaan päätyy 

saasteita, joiden myötä vedenlaatu heikkenee (Dougherty, Dymond, Goetz, Jantz, & Goulet, 2004; 

Jacobson, 2011). Hydrologisen kierron muuttuessa vedenlaadun haitat luovat heikentyneille eliöiden 

habitaateille ylimääräistä painetta. Kaupungistuminen vaikuttaa ravinteiden ja kiintoaineksen 

pitoisuuksien kasvuun (Paule-Mercado et al., 2017), orgaanisen hiilen määrän kasvuun, 

sähkönjohtavuuden kasvuun (Hatt, Fletcher, Walsh, & Taylor, 2004) sekä raskasmetallien 

pitoisuuksiin (Cd, Co, Cu, Cr, Ni, Mn, Pb, V, Zn) vesistöissä (Deletic, 2005; Göbel, Dierkes, & 

Coldewey, 2007). 

 

2.1 Hulevedet 

Hulevedet ovat rakennetuilla alueilla maahan ja muiden pintojen päälle kertyviä sade- ja 

sulamisvesiä, jotka valuvat läpäisemättömiä pintoja pitkin ympäröiviin pienvesiin. Hulevedet 
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huuhtovat läpäisemättömiltä pinnoilta mukaansa kaiken, mikä veden mukana voi liikkua ja siirtävät 

sen kaupunkivesiin. Hulevesien mukana liikkuvat saasteet tulevat monista eri lähteistä. Yksittäisten 

lähteiden määrittäminen on todella hankalaa, koska hulevedet kulkevat erilaisilla pinnoilla, joilla 

haitta-aineet sekoittuvat (Jartun et al., 2008). Hulevesillä ja kaupunkipuroilla nähdään yhteys, koska 

hulevedet päätyvät hulevesijärjestelmien kautta yleensä kaupunkipuroihin. Kaupunkipurot ja 

hulevedet erottuvat kuitenkin selkeästi tutkimalla syntyvää valuma-alueen kokoa. Kaupunkipurojen 

valuma-alueet ovat suurempia ja näillä valuma-alueilla saattaa olla monia eri hulevesiä synnyttäviä 

pienempiä valuma-alueita. Kaupunkipurojen valuma-alueet ovat yleensä heterogeenisempi 

maankäytöltään, kun taas hulevedet syntyvät hyvin samantapaisilta alueilta (Ruth, 2004). 

Hulevesien syntymiseen vaikuttaa pitkälti ilmasto. Pitkään jatkuvat sateet ja vuodenaikaisvaihtelu 

kasvattavat hulevesien määrää. Lumen sulamisvedet, syys- ja kevätsateet synnyttävät paljon 

hulevesiä. Jos ennen sateista ajanjaksoa on ollut kuivaa, saasteita on ehtinyt kertyä pinnoille ja 

sateiden myötä hulevedet huuhtelevat kertyneet liat mukanaan (Tiefenthaler et al., 2008). 

Vuodenaikaisvaihtelu erottuu hulevesien lisäksi haitta-aineiden määrässä. Keväällä sulamisvedet 

ovat suuri hulevesien kerryttäjä. Talven aikana ihminen saattaa kerätä lunta pois ympäristöstä ja 

vaikutukset hulevesiin saattavat jäädä jopa pienemmiksi kuin luonnollisissa ympäristöissä (Valtanen, 

Sillanpää, & Setälä, 2014).  

Hulevesiin liittyvät ongelmat ovat olleet tutkimusten kohteena 1900 – luvun puolivälistä lähtien 

(Weibel et al., 1964). Hulevedet ovat haitaksi vastaanottavien vesien vedenlaadulle (esimerkiksi 

(Tsihrintzis & Hamid, 1997; Karlavičienė et al., 2009; Wijesiri et al., 2018) ja eliöyhteisöille (Ladislas 

et al., 2012; Hamel et al., 2013). Raskasmetallien kertyminen luontoon tuhoaa elinympäristöjä ja 

hävittää eliöitä. Ravinteiden liiallinen kertyminen rehevöittää ja muuttaa ekosysteemiä, ja huleveden 

aiheuttamat virtaamamuutokset muokkaavat elinympäristöjä.  

Hulevesijärjestelmien pääsääntöinen tehtävä on ollut siirtää vedet pois mahdollisimman tehokkaasti 

esteettisistä tai käyttöön liittyvistä syistä (Suomen Kuntaliitto, 2012). Hulevesien käsittelyllä pyritään 

poistamaan rakennetun alueen vaikutukset muuttuneeseen hydrologiaan ja vedenlaatuun. Tämä 

tarkoittaa erilaisten rakennusmetodien käyttöönottoa, joilla mahdollistetaan mahdollisimman 

luonnollinen veden kierto. Hulevesien käsittelyssä on tapahtunut merkittävää kehitystä viimeisen 20 

vuoden aikana. Luonnonmukaisella rakentamisella (low impact development) pyritään lisäämään 

läpäisevää pintaa ja matkimaan ennen kaupungistumista olevaa veden kiertoa (Dietz & Clausen, 

2008). Esimerkiksi geotekstiiliä suodattimena käyttävien vettä läpäisevien tienpintojen on todettu 

parantavan vedenlaatua (Tota-Maharaj & Scholz, 2010) ja luonnonmukaisella rakentamisella alueen 

puroissa virtaama pysyi lähes muuttumattomana, vaikka rakennettu alue kasvoi 21 % (Dietz & 
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Clausen 2008). Jos luonnonomainen rakentaminen ei ole mahdollista, hulevesien käsittelyssä voidaan 

ottaa käyttöön erilaisia viivytysmenetelmiä, kuten imeytyspainanteet, lammet ja hulevesikosteikot, 

joissa vesi pysyisi paikallaan vähintään vuorokauden, jonka aikana kiintoainesta ehtisi sedimentoitua 

(Jormola, 2008). Myös avo-ojien, hulevesipainanteiden ja erilaisten hulevesikasettien avulla pyritään 

parantamaan vedenlaatua (Suomen Kuntaliitto, 2012). 

 

2.2 Vettä läpäisemättömän pinnan määrä 

Kaupungistumisen mittarina on monesti pidetty läpäisemättömän pinnan määrää alueilla (Weng, 

2012). Läpäisemättömän pinnan määrällä ja hulevesien laadulla todettiin yhteys jo 1979, kun Klein 

(1979) julkaisi tutkimuksen, jossa hän raportoi selvän bioottisen monimuotoisuuden laskun valuma-

alueella, kun läpäisemättömän alan määrä ylitti 10 %. Samassa tutkimuksessa hän ehdotti 

ympäristöön vaikuttavaksi rajaksi 10 %:a vettä läpäisemättömän pinnan osuutta ja vakavasti 

vaikuttavaksi rajaksi 30 %:a. Myöhemmin Schueler (1994) ehdotti kolmiportaista jakoa vettä 

läpäisemättömän pinnan osuudesta valuma-alueella, millä voitaisiin arvioida vesistön kuntoa 

(taulukko 1).  

Taulukko 1. Kolmiportainen asteikko, jolla pyrittiin arvioimaan urbaanien vesien kuntoa. Ensimmäisessä luokassa vesistöt ovat vielä 

lähellä luonnollista, menetelmiä tilanteen ylläpitoon on kuitenkin otettu käyttöön kaavoituksen ja hulevesien käsittelyn merkeissä. 

Toisessa luokassa vesistön tilanne on heikentynyt, suuremmilta haitoilta välttyminen vaatii voimakkaita käsittelymenetelmiä. 

Kolmannessa luokassa vesistöjen tila on voimakkaasti heikentynyt, menetelmät eivät estä tilanteen huonontumista, tavoitteena 

alapuolisten vesistöjen suojelu. (Schueler, 1994, cit. Helsingin kaupunki, 2008) 

  

Läpäisemättömän pinnan määrän vaikutuksista luontoon on monia tutkimuksia. Luonnossa näkyvän 

muutoksen raja-arvoksi on saatu noin 20 % (Brun & Band, 2000), 10 % (Booth, D. & Jackson, 1997) 

ja pienimmillään jopa 3 – 5 % (Yang, Bowling, Cherkauer, Pijanowski, & Niyogi, 2010) 

läpäisemätöntä aluetta. Luonto voi vaimentaa rakentamisen vaikutuksia valuma-alueella, jos 

läpäisemättömän pinnan osuus alueella jää vähäiseksi. Kun tutkimuksessa valuma-alueen 

läpäisemättömän pinnan osuus muuttui 1,3 %:sta 3,5 %:iin, ei vesiluonnossa huomattu muutosta 

(Dudley, Hodgkins, Mann, & Christholm, 2001). Tässä tapauksessa muutos oli vain hieman yli kaksi 
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prosenttia, joten ehdotetut raja-arvot alittuvat. Luonnon monimuotoisuuden ja alueellisten erojen ja 

prosessien takia yksittäistä rajaa haitallisuudelle on lähes mahdotonta löytää. Läpäisemättömän 

alueen tutkimisessa on alun perin käytetty ilmakuvia. Myöhemmin tilannetta on helpottanut mm. 

satelliittikuvien käyttö ja normalisoidun kasvillisuusindeksin hyödyntäminen yhdessä 

vihreysindeksin, kirkkauden ja multitemporaalisten Landsat TM/ETM kaistojen kanssa (Dougherty, 

Dymond, Goetz, Jantz, & Goulet, 2004). 

Pelkästään läpäisemättömän alueen (total impervious area, TIA) määrän todettiin vaikuttavan 

hulevesiä vastaanottaviin pienvesiin, mutta sen lisäksi yhteys löydettiin tehokkaan läpäisemättömän 

alueen (effective impervious area, EIA) kanssa. Tehokkaat läpäisemättömät alueet ovat valuma-

alueella niitä rakennettuja pintoja, jotka ovat suoraan yhteydessä eri hulevesimenetelmien kautta 

vesistöihin. Suurempi ympäristövaikutus oli alueilla, jotka ovat putkilla suorassa yhteydessä luontoon 

(Walsh, Cristopher, Fletcher, & Burns, 2012). Pelkkään läpäisemättömään alueeseen verrattuna 

tehokkailla läpäisemättömillä pinnoilla pienikin rakentamisen aiheuttama vaikutus näkyy luonnossa 

selvemmin juuri aineen tehokkaan siirtämisen takia. 

Läpäisemättömän pinnan on todettu vaikuttavan vesistöihin kahden ensisijaisen mekanismin kautta. 

Ensimmäiseksi, maankäyttö ja ihmistoimintaa lisäävät epäpuhtauksien ja haitta-aineiden määrä 

erilaisilla pinnoilla ja toiseksi, kasvaneen hydraulisen tehokkuuden takia aineiden liikkuvuus ja 

kuljetus voimistuvat huomattavasti (Fletcher, Andrieu, & Hamel, 2013). Sateiden tai sulamisvesien 

huuhdellessa kaupungin pintoja liikkuu myös suuri osa epäpuhtauksista heti virran mukana 

ensihuuhtoumana. Ensihuuhtoumalla tarkoitetaan ilmiötä, jossa kuivan ajan jälkeen sade huuhtoo 

pinnoille kertyneet epäpuhtaudet ja haitallisten aineiden määrä virtauksessa saavuttaa huippunsa 

ennen virtaaman huippua (kuva 3).  

Kuva 3.Kuvaaja esittää virtaaman ja sedimentin pitoisuutta yksittäisen sateen aikana purossa. Läpäisemättömän pinnan yhteys 

vesistöön muodostuu hulevesijärjestelmien ansiosta. Kuivan kauden jälkeen sade huuhtelee pinnat ja suuri osa kertyneestä 

hienoaineksesta päätyy hulevesijärjestelmän kautta tulvan alussa puroon. Virtaaman alussa pitoisuudet ovat suuremmat, mutta veden 

huuhdellessa rakennettua aluetta haitta-aineiden pitoisuudet laskevat. Virtaaman saavuttaessa huipun nähdään hienoaineksen 

pitoisuudessa selkeä lasku. Haitta-aineiden huuhtelu on alussa suurempaa ja virtaaman laskiessa myös haitta-aineen määrät 

rakennetuilla alueilla laskevat  (Bertrand-Krajewski, Chebbo, & Saget, 1998, muokattu) 
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Ensihuuhtouman mukana liikkuu merkittävästi haitta-aineita, joilla on myös vaikutuksia luontoon. 

Korkeat hetkelliset pitoisuudet vesissä voivat johtaa jopa kalakuolemiin (Liu, B. & Sansalone, 2007). 

Tulvan eri vaiheita tutkimalla on saatu tuloksia, joilla voitaisiin helpottaa ensihuuhtouman 

vaikutuksia. Virtaaman ensimmäisen 30 %:n mukana havaittiin 52,2 – 72,1 % suspendoituneesta 

sedimentistä, 53 – 65,3 % kemiallisesta hapenkulutuksesta, 40,4 – 50,6 % 

kokonaistyppipitoisuuksista ja 45,8 – 63,2 % kokonaisfosforipitoisuuksista (Li, Yin, He, & Kong, 

2007). Ensihuuhtoumasta saatuja tietoja voidaan käyttää strategioihin, joiden tavoitteena on pienentää 

hulevesijärjestelmien kokoa ja parantaa puhdistustehokkuutta kohdistamalla toimenpiteet tulvan 

alkuun (Kayhanian et al., 2012). 

Vaikutukset näkyvät selkeämmin pienemmillä valuma-alueilla kuin suuremmilla. Pienellä alueella 

virtaaman viive eli vasteaika on pienempi ja läpäisemättömän pinnan määrä saattaa myös olla 

suhteessa suurempi (Tiefenthaler, Stein, & Schiff, 2011). Alle 10 hehtaarin urbaaneilla alueilla 

ensihuuhtouma -ilmiö on todettu vahvaksi (Mamun, Shams, & Nuruzzaman, 2020). Suuremmilla 

valuma-alueilla, joilla läpäisemättömän rakennetun alueen suhteellinen määrä laskee, 

ensihuuhtouman merkitys pienenee. Lee ja Bang (2000) havaitsivat yli sadan hehtaarin valuma-

alueella, että ensihuuhtouman saastepiikki tuli ennen virtaamapiikkiä, jos läpäisemättömän pinnan 

osuus alueesta on yli 80 %. Samankokoisella alueella saastepiikki ilmeni virtaamapiikin jälkeen, jos 

läpäisemättömän pinnan osuus laski alle 50 %:n. Läpäisemättömän alueen osuus sekä valuma-alueen 

koko vaikuttavat ilmiöön, minkä takia veden laatua parantava menetelmät tulee valita niiden 

mukaisesti (Mamun et al., 2020). 

 

2.3. Maankäytön vaikutus 

Kaupungit eivät ole homogeenisia läpäisemättömän alueen suhteen. Erilaisilla maankäyttötyypeillä 

voi olla yksilölliset läpäisemättömät ominaisuudet. Maankäytön muutokset ovat aiheuttaneet 

biodiversiteetin kaventumista maaperässä ja vesistöissä, kun antropogeeniset ravinnelähteet ja 

epäpuhtaudet ylittävät luonnolliset rajat ja vaikutukset näkyvät vedenlaadussa ja ekosysteemeissä 

(Foley et al., 2005). Teollisuusalueilla ja kauppakeskusten alueilla on yleensä keskimääräistä 

suurempi osuus läpäisemätöntä pintaa, teollisilla alueilla jopa yli 70 % (Tiefenthaler, et al. 2008). 

Näillä alueilla on myös havaittu olevan suurempia määriä haitta-aineita hulevedessä verrattuna 

asuinalueisiin, joilla on rakennusten väleissä pihoja ja muita läpäiseviä alueita. Valuma-alueiden 

maankäytön vaikutukset näkyvät myös alueiden purojen sedimenteissä. Maankäyttö ja läpäisemätön 

pinta korreloivat havaittujen raskasmetallimäärien mukaan purosedimentissä (Kuusisto-Hjort, & 
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Hjort, 2013). Kuusisto-Hjortin ja Hjortin (2013) tutkimuksessa löytyi yhteys monien raskasmetallien 

ja erilaisten maankäytön luokkien sekä läpäisemättömän pinnan kanssa (kuva 4). Maankäyttöluokista 

tiheällä urbaanilla alueella ja teollisuusalueella oli tilastollisesi merkittävin yhteys raskasmetallien 

määrään. Metallien määrän kanssa voimakkaimmin negatiivisesti korreloi luokkana harvaan 

rakennettu asuinalue. 

 

Kuva 4. Pohjasedimentissä ja suspendoituneena olevien metallien pitoisuuksien korrelaatiot valuma-alueen maankäytön osuuksiin. 

Tutkimuksessa haettiin yhteyksiä eri maankäytöllisten luokkien ja sedimentin metallipitoisuuksien välille. Yhteyksiä löydettiin 

maankäyttöluokissa eri metalleille. Suspendoituneista pitoisuuksista löydettiin enemmän yhteyksiä maankäytön ja metallien välille 

verrattuna pohjasedimentin pitoisuuksiin. Pohjasedimentissä tilastollisesti merkitseviä korrelaatioita löytyi kuparin, lyijyn ja 

kadmiumin kanssa, kun suspendoituneessa löydettiin yhteys myös sinkin kanssa. Suspendoituneden aineiden pitoisuuksissa löytyi 

tilastollisesti merkitsevä yhteys jokaisen metallin ja teollisuusalueen välillä. (Kuusisto-Hjort & Hjort, 2013, muokattu) 

Metallien pitoisuudet ylsivät sedimenteissä myös haitalliselle tasolle. Marshall et al. (2010) 

havaitsivat, että läpäisemättömän pinnan ja teollisuusalueen osuuden kasvaessa raskasmetallien 

konsentraatiot purosedimenteissä kasvoivat enemmän verrattuna muihin maankäyttöluokkiin. Myös 

Xia et al. (2018) päätyivät samanlaiseen tulokseen; teollisuusalueiden raskasmetallikonsentraatiot 

nousivat enemmän verrattuna muihin maankäyttöluokkiin. 

 

2.4 Metallien lähteitä hulevesissä  

Raskasmetalleja löytyy ympäristöstä luonnostaan ja pieninä pitoisuuksina ne ovat elämälle 

välttämättömiä. Hulevedet tunnistetaan merkittäväksi kaupunkiympäristöön vapautuvien 

epäpuhtauksien kuljetusvektoreiksi ja siten taajamavesien merkittäväksi laadun heikentäjäksi 

(Björklund, Bondelind, Karlsson, Karlsson, & Sokolova, 2018). Raskasmetallit ovat metalleja, joiden 

tiheys on enemmän kuin 5 g/cm³. Kohonneina määrinä raskasmetallit ovat luonnolle haitallisia, sillä 

raskasmetallit voivat vaikuttaa eliöiden vastustus- sekä lisääntymiskykyyn (Vakkilainen et al., 2005). 

Luonnossa raskasmetallit säilyvät pitkään ja hulevesien metallit voivat kasautua pohjasedimentteihin 

(Rentz, Widerlund, Viklander, & Öhlander, 2009). Epäpuhtauksien päästölähteitä on paljon ja 
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kaikkien lähteiden määrittelyssä vaikeudeksi muodostuu eri tekijöiden moninaisuus ja yhteiset 

pinnat. Joidenkin lähteiden kohdalla pitoisuudet joudutaan arvioimaan (Petrucci, Gromaire, Fallah, 

& Chebbo, 2014). Haitta-aineet voivat levitä suoraan lähteestään joko pintavaluntana tai liikkua 

ilmakehän mukana laajemmille alueille. 

 

2.4.1. Ilmakehän laskeuma 

Ilmakehän laskeuma (atmospheric deposition, AD) tuo ilmakehässä olevia saastuttavia materiaaleja 

ja aineita kaupunkialueen pinnoille joko sateena tai partikkeleina kuivalla säällä. Ilmakehän laskeuma 

koostuu märistä ja kuivista komponenteista, joista edellinen vaikuttaa suoraan pintavalumien laatuun 

ja jälkimmäinen vaikuttaa, kun aineet ja materiaalit huuhtoutuvat vesien mukana valuma-alueen 

pinnoilta (Marsalek et al., 2008). Ilmakehän mukana saapuvan laskeuman on todettu olevan 

merkittävä lähde hulevesien eri päästölähteille (Gunawardena et al., 2013; Liu, A. et al., 2018). 

Ilmakehän laskeuma on erityisen merkittävä urbaaneilla alueilla, joissa on lukuisia ilmansaasteiden 

lähteitä. Epäpuhtauksien huuhtoutuminen hulevesien mukana on näillä alueilla todennäköistä 

läpäisemättömän pinnan suuren määrän ja hulevesiverkon takia (Hobbie et al., 2017). Osassa 

tutkimuksista ilmakehän laskeuman on arvioitu tuottavan 10 – 100 % huleveden kuljettamista haitta-

aineista, mukaan lukien suspendoituneet sedimentit, ravinteet, raskasmetallit ja muut haitalliset 

orgaaniset ainekset (Müller et al., 2020). Ilmaperäisen laskeuman päästöistä löytyy paljon 

tutkimuksia (taulukko 2). 

Taulukko 2. Taulukossa tutkimuksia, joissa ilmaston laskeumalla oletetaan olevan 10 – 100 % osuus haitta-aineista hulevesissä. 

Tutkimukset on jaoteltu erilaisten haitta-aineiden mukaan. (Müller et al., 2020, muokattu) 

    

 

2.4.2. Liikenteen päästöt 

Ihmistoiminta on suurin lähde haitta-aineille. Liikenne on usein selvimmin erottuva yksittäinen 

ihmistoiminnan päästöjen lähde (Brinkmann, 1985). Liikenteessä suurimpana lähteenä ovat autojen 

Perinteiset haitta-aineet AD vaikuttaa 10-100% huleveden haitta-aineisiin

Suspetoituneet sedimentit Murphy et al. 2015

Ravinteet (N ja P) Hobbie et al. 2017; Hou et al. 2012

Liikenteen mukana ilmenevät 

raskasmetallit (Ba, Cd, Co, Cr, Cu, Mn, 

Ni, Pb, Ti, V, W, Zn, Zr)

Colman et al. 2001; Davis et al. 2001; Davis and Birch 

2011; Gunawardenaet al. 2012; Gunawardena et al. 2013; 

Huston et al. 2009; Liu et al. 2018; Morselli et al. 2003; 

Murphy et al. 2015; Omrani et al. 2017; Ruban et al. 

2010; Sabin et al. 2005

Polysykliset aromaattiset hiilivedyt Boom and Marsalek 1988; Ruban et al. 2010; Schifman 

2014; Al Ali et al. 2017
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toiminnan aiheuttamat päästöt. Ilmaan vapautuvissa palokaasuissa on mukana monia eri haitta-aineita 

(PAH-yhdisteet, hiilivedyt, raskasmetallit) (Markiewicz et al., 2017). Autojen kuluvista osista kuten 

renkaista, jarruista sekä moottorista irtoaa monia raskasmetalleja (Fe, Cu, Ba, Zn, Pb, Cu, Cd, Ni) 

(McKenzie, Money, Green, & Young, 2009; Huber, Welker, & Helmreich, 2016). Autojen pintojen 

kulumisen mukana luontoon päätyy myös lyijyä (Kayhanian, 2012). Tiepintojen kuluminen kasvattaa 

sedimentin määrää, johon sitoutuneena myös metallit kulkeutuvat (Van Duin, Chu, Marsalek, 

Canada, & Valeo, 2008). Myös autojen pesu aiheuttaa erilaisia päästöjä luontoon (mm. liuottimet, 

Pb, Cd, Cr, Zn) (Sörme, Bergbäck, & Lohm, 2001).  

Lisäksi teiden huollossa ilmenee erilaisia päästöjä ja varsinkin talvisin liukkauden esto aiheuttaa 

kasvavia määriä haitta-aineista (sedimentti, kloridit, ammoniakki, fosfaatit ja nitraatit, raskasmetallit 

Cu, Co, Cd, Pb, W, Zn) (Vignisdottir et al., 2019). Liikenteen määrä ja ruuhkaisuus näkyvät myös 

metallien koostumuksen eroina: sinkki korreloi merkitsevästi liikennemäärän kanssa ja Pb, Cd, Ni ja 

Cu liikenneruuhkien kanssa (Gunawardena et al., 2013). Liikenteestä lähtevät päästöt voivat levitä 

joko ilmakehän kautta tai suoraan pintavalunnan mukana. 

 

2.4.3. Teollisuuden päästöt ja rakentaminen 

Teolliset alueet on todettu hulevesien merkittäväksi saastuttajaksi (Duke & Chung, 1995). 

Teollisuusalueilla on yleensä keskimääräistä suurempi osuus läpäisemätöntä pintaa ja rakennukset 

ovat usein varastoja, joista voi vesiin päätyä haitta-aineita tai maaleja. Teollisuusalueiden hulevesissä 

on todettu kohonneita määriä raskasmetalleja, mm sinkkiä, lyijyä ja kuparia (Brown & Peake, 2006; 

Tiefenthaler et al., 2008). Gasperi et al. (2014) löysivät kohonneita nikkelin ja kromin arvoja valuma-

alueelta, jossa oli teollista toimintaa. Teollisuuden päästöjä päätyy kaupunkivesiin pintavaluntana 

sekä ilmakehän laskeuman mukana. 

Kaikki rakenteet päästävät ympäristöön pieniä määriä partikkeleita. Eroosio ja korroosio vaikuttavat 

myös rakennuksiin. Rakentamisen aikana hulevesissä havaitaan erilaisia aineita verrattua valmiiseen 

kaupunkiympäristöön. Rakentamisen aloitusvaiheessa hulevesien mukana kulkee suurempi määrä 

ravinteita (fosforia ja typpeä) ja sedimenttiä, kun maata muokataan ja maaperään varastoituneet 

ravinteet lähtevät liikkeelle. Rakentamisen loppuvaiheessa havaitaan, että raskasmetallien määrät 

vesissä ovat nousseet lisääntyneen läpäisemättömän pinnan vuoksi (Paule-Mercado et al., 2017). 

Kasvanut sedimentin määrä pitää yleensä sisällään myös raskasmetalleja ja näin ollen virtaaman 

voimistuminen lisää metalleja vastaanottaviin vesistöihin (Borris, Österlund, Marsalek, & Viklander, 

2016). Sinkin, lyijyn ja kadmiumin määrän nousu tiheään rakennetulla alueella voidaan pitkälti 
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selittää kattojen eroosiolla ja partikkeleiden päätymisellä hulevesiin pintavalunnan mukana 

(Gromaire, Garnaud, Saad, & Chebbo, 2001). Kuparin käyttö kattorakenteena saattaa paikoin tuottaa 

jopa 50 % kuparin konsentraatiosta hulevesissä (Boiler & Steiner, 2002). 

 

2.4.4. Metallien konsentraatiot kaupunkipuroissa Suomessa 

Kuusisto-Hjortin ja Hjortin (2013) tutkimuksessa tarkasteltiin pääkaupunkiseudulla olevien 

purosedimenttien konsentraation vaihteluun eri maankäyttöluokilla. Tutkimuksessa havaittiin, että 

luonnollisiin puroihin verrattuna kaikkien neljän tutkitun metallin (Zn, Cu, Cd, Pb) pitoisuudet olivat 

selvästi nousseet puroissa, joiden valuma-alue oli tiiviisti rakennettu (kuva 5). 

 

Kuva 5. Puron pohjasedimentin (sininen) ja suspendoituneen sedimentin (keltainen) pitoisuudet eri maankäyttöluokissa. Kuvaajien 

luokat ovat: 1. taustapitoisuus, 2. harvaan rakennettu asuinalue, 3. Tiheään rakennettu asuinalue ja kaupallinen alue, 4. 

teollisuusalueet. Kuvaajassa laatikon sisällä oleva viiva kertoo mediaanin, laatikon ylä- ja alaosa ylemmän- ja alemman kvartaalin, 

ja katkoviivat maksimi- ja minimiarvon. Kaikissa kuvaajissa nähdään selkeä kasvu taustapitoisuuksista verrattuna rakennetun alueen 

luokkiin. Suspendoituneiden metallien mediaani pitoisuudet ovat korkeammat verrattuna pohjasedimentin pitoisuuksiin. Sinkin (a) ja 

kuparin (b) kuvaajissa nähdään myös selkeämpi ero suspendoituneen ja pohjasedimentin pitoisuuksien välillä. (Kuusisto-Hjort & 

Hjort, 2013, muokattu) 

Kaikkien metallien kohdalla voidaan havaita, että konsentraatiot ovat hieman suuremmat 

suspendoituneen sedimentin kohdalla verrattuna pohjasedimenttiin. Pienimmät pohjasedimentin 

pitoisuudet olivat luonnollisilla puroilla, joilla pitoisuuksien keskiarvot näillä metalleilla ovat: Zn 103 

mg/kg, Cu 24,7 mg/kg, Cd 0,19 mg/kg ja Pb 10,7 mg/kg. Suurimat pohjasedimentin pitoisuuksien 

keskiarvot olivat kuparia lukuun ottamatta teollisuusalueilla: Zn 619 mg/kg, Cd 1,5 mg/kg ja Pb 59,5 

mg/kg. Kuparin suurin konsentraatio oli tiheään rakennetulla alueella/kaupallisella alueella 135 

mg/kg. 
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2.5 Hulevedet Helsingissä – strategia ja toimet 

Helsingin kaupunki julkaisi vuonna 2008 Helsingin kaupungin hulevesistrategian (Nurmi, Heinonen, 

Jylhänlehto, Kilpinen, & Nyberg, 2008). Strategiassa esitellään huleveden hallinnan päämäärät ja 

prioriteetit, joiden mukaan hulevesiä hallitaan. Helsingin hulevesistrategian prioriteetit ovat 

seuraavat: 

I. Hulevedet käsitellään ja hyödynnetään ensisijaisesti syntypaikallaan 

II. Hulevedet johdetaan syntypaikaltaan pois hidastavalla ja viivyttävällä järjestelmällä 

III. Hulevedet johdetaan syntypaikaltaan pois hulevesiviemärissä yleisillä alueilla sijaitseville 

hidastus- ja viivytysalueille ennen vesistöön johtamista 

IV. Hulevedet johdetaan suoraan hulevesiviemärissä vastaanottavaan vesistöön 

V. Hulevedet johdetaan sekaviemärissä Viikinmäen puhdistamolle. 

Ennen strategian luomista hulevesien hallinta toimi tapauskohtaisesti. Hulevesien hallinnan 

prioriteetti oli katualueiden pitäminen kuivana ja veden siirto pois rakennetuilta alueilta, eikä 

laajempia veden laatuun ja määrään liittyviä suunnitelmia ollut. Kunnat pystyivät parhaiten 

vaikuttamaan suunnitteluun ja yhtenäiseen hulevesien käsittelyyn luomalla oman strategian. Valmis 

hulevesistrategia otettiin mukaan kaavoittamisen ohjeistoon (Suomen Kuntaliitto, 2012). 

Vuonna 2014 maankäyttö- ja rakennuslakiin säädettiin uusi luku hulevesien hallinnasta. MRL 

682/2014 määrittää kunnan tarjoamaan hulevesien hallinnan asemakaava-alueella. Kiinteistöjen 

omistajilla on velvollisuus liittyä kunnan tarjoamaan hulevesiverkkoon, jos kiinteistö on 

hulevesiviemäröidyllä alueella (Finlex, 2021). Yleisiksi hallinnan tavoitteiksi on asetettu: 

1. Etenkin asemakaava-alueella hulevesien suunnitelmallisen hallinnan kehittäminen 

2. Imeyttäminen ja viivyttäminen hulevesien kerääntymispaikalla  

3. Hulevesistä aiheutuvien vahinkojen ja haittojen ehkäiseminen kiinteistöille ja ympäristölle, 

ilmastonmuutos huomioiden 

4. Hulevesiverkon eriyttämisen edistäminen jätevesiviemäristä 

Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä HSY ja Helsingin kaupunki solmivat 2018 

sopimuksen, jolla HSY vastaa huleveden pääverkon rakentamisesta ja kunnossapidosta ja kerää 

liittyviltä kiinteistöiltä maksua hulevesiverkon käytöstä (Helsingin kaupunki, 2021a). Helsingin 

vanhan kantakaupungin alueella pääosa hulevesistä johdetaan jätevesien mukana jätevesiviemäriin. 

Suurien sateiden aikana hulevesien määrä jätevesiviemärissä voi aiheuttaa ylivuotoa sekä rasittaa 

vedenpuhdistamoita turhaan. Hulevesien eriyttäminen jätevesistä helpottaisi tilannetta (Helsingin 

kaupunki, 2021b). 
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2.5.1. Hulevesiverkon rakenne Helsingissä 

Helsingin hulevesiverkon toiminnasta ja huollosta vastaa HSY (HSY, 2021a). Huleveden 

viemäröintialueella kulkevat suuremmat hulevesiverkon runkoputket, joissa vesi siirtyy eteenpäin 

kohti purkupistettä. Sadevesikaivot liittyvät runkoputkeen viiksiputkilla (kuva 6). 

 

Kuva 6. Hulevesiverkon rakennetta Helsingissä. Kuva A on Pasilasta, näytepiste numero 22. Kaivo kiinnittyy runkoputkeen 

viiksiputkella. Kuva B on Tammisalosta, näytepaikka numero 16. Runkoputkien risteämässä on viiksiputket, joiden päässä on kaivot. 

Kuva C on Malminkartanosta, näytepaikka numero 2. Kuvassa nähdään runkoputki, johon viiksikaivojen päissä olevat hulevesikaivot 

keräävät vettä. Runkoputken eteläpäädyssä on purkupiste läheiseen ojaan. Näytepisteiden tarkat koordinaatit löytyvät liitteestä 1. 

(HSY, 2021b, MML, 2011) 

Hulevesikaivot voivat olla yksittäisen viiksiputken päässä tai sarjaan rakennettuja. Yksittäisen 

viiksiputken päässä olevalle hulevesikaivolle määräytyy oma valuma-alue, jonka sisältä 

hulevesikaivo kerää vedet. Sarjaan rakennetussa järjestelmässä virtaussuunnassa alimman kaivon 
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valuma-alue voi sisältää kaikkien ylempien kaivojen valuma-alueet. Runkoputkeen liittyvät 

hulevesikaivot muodostavat yhdessä suuremman kokonaisvaluma-alueen. Eriytetyllä huleveden 

viemäröintialueella runkoputki johtaa vedet läheiseen puroon tai ojaan (kuva 6). 

 

2.5.2. Hulevesikaivojen toiminta 

Helsingissä hulevesikaivoissa on yksinkertainen sakkapesä, johon kiintoaines voi sedimentoitua 

pohjalle (kuva 7). Sakkapesän yläpuolella on viiksiputki, jota pitkin vesi poistuu runkoviemäriin. 

Hulevesikaivojen ensisijaisena toimintana on siirtää sade- ja sulamisvedet pois rakennetulta alueelta 

ja kuivattaa pintoja. Kaivojen pohjalle rakennettu sakkapesä toimii yksinkertaisena 

puhdistuselementtinä. Kun veden virtaus kaivoon vähenee, eikä vettä pääse enää virtaamaan 

runkoviemäriin, voi sedimentoituminen alkaa. Paikallaan seisovassa vedessä olevat suspendoituneet 

partikkelit sedimentoituvat painovoiman vaikutuksesta sakkapesän pohjalle. Tutkimusta sakkapesien 

kyvystä pidättää ainesta ei ole tehty kattavasti.  

 

Kuva 7. Hulevesikaivojen rakenne. Vasemmalla kuvassa kitakaivo vedenpinnan yläpuolella erottu poistoputki runkoviemäriin. Oikealla 

hulevesikaivot sarjaan rakennettuina (A) ja viiksiputken päässä (B). Sarjaan rakennetussa hulevesijärjestelmässä (A) vesi voi virrata 

läpi useamman hulevesikaivon, ennen päätymistä runkoviemäriin tai purkupaikkaan. Sarjaan rakennetuissa hulevesikaivoissa 

sedimentoituminen on mahdollisesti huonompaa, koska virtaama saattaa kasvaa suuremmaksi useiden kaivojen valuma-alueilla. 

Viiksiputken päässä olevalla kaivolla (B) veden virtaus tulee pelkästään yläpuolelta ja vesi poistuu viiksiputkea pitkin runkoviemäriin. 

Tässä tutkimuksessa tutkitut hulevesikaivot olivat kuvan B mukaisia hulevesikaivoja. 

Kokeellisia tutkimuksia hulevesikaivojen toiminnasta löytyy vähän. Phipps et al. (2005) testasivat 

kokeellisesti, miten virtaaman lisääntyminen vaikutti kaivon kykyyn pidättää hienoainesta ja samalla, 

miten virtaama vaikutti aineksen pysymiseen sakkapesässä. Asetelmassa kaivoon johdettiin vettä ja 
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sedimenttiä ja seurattiin, miten sadetta simuloiva virtaaman muutos vaikutti sedimenttiin kaivossa 

(kuva 8). 

 

Kuva 8. Kuvaaja hulevesikaivon kyvystä sedimentoida ja pitää sedimenttiä sisällään yhden teoreettisen sateen aikana. Virtaaman 

ollessa pientä, sedimenttiä jää sakkapesään. Virtaaman kasvaessa sedimentoitumiskyky samoin kuin kyky pidättää sedimenttiä laskee 

merkittävästi. Virtaaman taas pienentyessä, sedimentaatiokyky nousee, mutta sakkapesässä olleet sedimentit ovat suurimmaksi osaksi 

huuhtoutuneet virtaaman mukana pois. Harmaalla virtaaman alueella tapahtuu sedimentoitumista ja sakkapesä pidättää sedimenttiä. 

Raidoitetulla alueella virtaama on korkea ja sakkapesästä virtaa ainesta ulos eikä sedimentaatiota juuri tapahdu. Lopussa virtaama 

laskee ja sakkapesä sedimentoi jäljellä olevaa hienoainesta. (Phipps et al., 2005, muokattu) 

Aluksi virtaama on pieni ja sakkapesään sedimentoituu ainesta hyvin, samaan aikaan kaivo pidättää 

sisällään sedimenttiä. Virtaaman noustessa sedimentoituminen laskee matalalle tasolle, samoin 

tapahtuu sakkapesän kyvylle pidättää sedimenttiä. Virtaaman ylittäessä tietyn pisteen sedimentin 

määrä sakkapesässä laskee runsaasti. Sadetapahtuman lopussa virtaama laskee taas pienemmäksi ja 

sakkapesään sedimentoituu ainesta. Lopullinen sedimentin määrä jää kuitenkin vähäiseksi 

kokonaiskulkeumaan verrattuna.  

Sakkapesän sedimenttiä pitää paikallaan ainoastaan painovoima. Virtaaman kasvaessa sedimentti 

alkaa liikkumaan veden mukana. Avila, Pitt & Clark (2011) totesivat kokeellisessa tutkimuksessa, 

että sedimentin paikallaan pysymiseen vaikuttavat myös sedimentin yläpuolisen vesimassan paksuus 

ja päällimmäisen sedimenttikerroksen suuremman raekoon luoma suoja. Virtaaman liikuttaessa 

sedimenttiä pienempi raekoko liikkuu ensin ja suuremmat rakeet jäävät paikalleen. Jos suurempia 

rakeita jää sedimentin pinnalle, ne suojaavat alla olevaa kerrosta. Avila et al. (2011) huomauttavat, 

että tarpeeksi nopeasti virtaava vesi saa sedimentin kuitenkin aina sekoittumaan. 

Tavallisiin hulevesikaivoihin sedimentoituu ainesta pienillä virtaamilla. Virtaamien noustessa 

sedimentoitumisen tehokkuus kuitenkin laskee alhaiseksi ja aineksen ulosvirtaama kasvaa. Normaali 

hulevesikaivo pitää tyhjentää usein, jotta se säilyttäisi kykynsä pidättää sedimenttiä sakkapesissä 

(Howard, Adam et al., 2012). Kaivojen kykyä sedimentoida ainesta voidaan kasvattaa asentamalla 

suodattimia sakkapesään. Eri tutkimusten perusteella sedimentoitumista saataisiin 10 – 15 % 
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(Howard, Adam et al., 2011) tai jopa 20 – 25 % (Ma & Zhu, 2014) tehokkaammaksi suodattimilla. 

Suodattimet voisivat myös laskea ulosvirtaamassa olevaa sedimentin konsentraatiota huomattavasti 

(Howard, Adam et al. 2011) 

Howard et al. (2012) tutkivat miten normaali hulevesikaivo pitää sedimenttiä sisällään ja vertasivat 

tuloksia hulevesikaivoon, johon on asennettu yksinkertainen siivilä pitämään sedimenttiä paikallaan 

(kuva 9). 

 

Kuva 9.Kuvaajassa virtaaman kasvu ja sedimentoitumistehokkuus (A) sekä virtaaman kasvun ja poistuvan veden pitoisuuden kuvaaja 

(B). Molemmat kuvaajat ovat kokeellisesta tutkimuksesta, jossa testattiin sakkapesän aineskuormaa eri virtaamissa. Legendassa 

nähdään sadevesikaivon mitat (1,8m x 0,9 m) sekä raekokojen suuruus (110 µm, 335 µm ja 545 µm). Kuvassa A nähdään, kuinka 

virtaaman kasvaessa eri kokoisen aineksen sedimentoituminen heikkenee. Asentamalla yksinkertaisen filtterin (SAFL Baffle), 

sedimentoitumistehokkuus kasvaa kaikissa paitsi kovimmassa virtaamassa. Kuvassa B virtaaman kasvu kasvattaa myös sedimentin 

pitoisuutta poistuvassa vedessä. Taas kerran, yksinkertaisella filtterillä pitoisuudet saadaan vähenemään huomattavasti kaikissa 

testatuissa virtaamissa. (Howard, Mohseni, Gulliver & Stefan, 2012, muokattu) 

Pienimmän raekoon sedimentoituminen oli todella heikkoa normaalissa hulevesikaivossa. Virtaaman 
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noustessa sedimentoitumistehokkuus tippui noin puoleen kahdessa suuremmassa raekokoluokassa. 

Suodattimella varustetun hulevesikaivon ero verrattuna normaaliin oli suuri. 

Sedimentoitumistehokkuus oli suodattimella varustetussa kaivossa 100 l/s virtausnopeudella samaa 

luokkaa kuin normaalissa kaivossa 50 l/s virtaamalla. Myös sakkapesässä olevan sedimentin 

huuhtoutumisen ero kahden hulevesikaivon välillä on myös suuri. Normaalissa hulevesikaivossa ulos 

virtaavan veden kiintoainepitoisuus kasvaa selkeästi virtaaman kasvaessa, kun taas suodattimella 

varustetussa kaivossa ulosvirtaavan veden sedimenttipitoisuus ei juuri pääse nousemaan. Howard et 

al. (2012) totesivat, että tutkimusta hulevesikaivojen toiminnasta tarvitaan lisää kokeellisten 

tutkimusten ulkopuolelta.  

 

3 Aineistot ja menetelmät 

3.1 Tutkimusalue, ilmasto ja maaperä 

Tutkimusalueeksi valikoitui 30:n hulevesikaivon sedimentit ja ympäristöt Helsingin kaupungin 

alueella (kuva 10). Helsingin maapinta-ala on 214,29 km2 (MML, 2021a) ja läpäisemätöntä 

maanpeitettä alueella on 88,3 km2 (HSY, 2021b), eli koko kaupungin läpäisemätön osuus maa-alasta 

on 41,2 %. Väkiluku Helsingissä vuonna 2018 oli 648 042, asukastiheys alueella on 3 025 

(Tilastokeskus, 2021), joka on lähes kaksinkertainen seuraavaksi suurimpaan Kauniaiseen verrattuna. 

Helsinkiläisitä 86 % asuu kerrostaloissa, mikä kertoo asuinrakentamisen olevan tiivistä (Helsingin 

kaupunki, 2021b). Helsingin ydinkeskusta on tiheään rakennettua kaupallista-, teollista- ja 

asuinaluetta. Suurimmat rakentamattomat alueet keskustan ympärillä ovat keskuspuisto, joka alkaa 

lähes Töölönlahdelta ja jatkuu Pohjois-Helsingin Paloheinään ja Haltialaan, sekä Viikin ranta-alue. 
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Kuva 10. Tutkimusalueena toimi Helsingin kaupunki. Tutkimuksen tarkemmat näytepisteet näkyvät kartalla punaisina pisteinä. 

Näytepisteiden tarkat koordinaatit löytyvät liitteestä 1. (MML, 2010b)  

 

Helsinki kuuluu väli-ilmastoon merellisen läheisyyden takia. Ilmastossa on havaittavissa 

vuodenaikaisvaihtelua sekä lämpötilan että sademäärien mukaan. Talvella kylmimpien kuukausien 

lämpötila painuu alle 0 °C ja kesäisin lämpötila nousee yli 17 °C, vuoden 2018 keskilämpötila oli 7,1 

°C. Sademäärä vuodelta 2018 oli 467,8 mm ja eniten vettä satoi syyskuussa 68 mm. 

Kokonaissademäärä on 73 % pienempi kuin 1981 – 2010 keskiarvo (Ilmatieteen laitos, 2021). 

Kasvillisuus Helsingissä on tyypillistä lauhkean vyöhykkeen sekametsää. Vyöhykkeen 

kasvillisuudessa tyypillistä ovat rehevät havumetsät, joissa esiintyy myös jaloja lehtipuita.  

Helsingin maaperä on suurimmaksi osaksi savea ja kalliomaata (kuva 11). Pohjois-Helsingissä on 

nähtävissä Vantaanjoen ympäristössä suuret savialueet ja etelämpänä maaperä on suurimmaksi osaksi 

ohutta ja kallio nousee suurilla alueilla pintaan. Suuria moreeni ja hiekka alueita löytyy myös eri 

puolilta kaupunkia. Suuri osa Helsingin alueesta on kartoittamatonta maan muokkauksen ja tiheän 

rakentamisen takia. Täytemaata tuomalla on kasvatettu rannikkoa luomalla uusia alueita entisen 

meren päälle. 
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Kuva 11. Helsingin maaperäkartta. Yleisimmät maaperätyypit ovat kalliomaa ja savi, myös suuria hiekka ja moreeni alueita löytyy. 

Kaupungista suuri osa on kartoittamatonta tiheään rakennettujen alueiden takia (GTK, 2015) 

 

3.2 Näytepisteiden luokittelu maankäytön mukaan 

Aikaisemman tutkimuksen mukaan teollisuus- ja liikennealueilta tuleva hulevesi on heikoimman 

laatuista (Xia et al., 2018; Shajib, Hansen, Liang, & Holm, 2019). Myös eri intensiteetin asuinalueilla 

on todettu olevan vaikutuksia metallien esiintymiseen (Kuusisto-Hjort & Hjort, 2013). Vettä 

läpäisemättömän alueen osuus kuvaa ihmisen toiminnan intensiteettiä, joten yhdessä luokassa 

läpäisemätön pinta-ala pyrittiin pitämään mahdollisimman pienenä. Maankäytön intensiteetin kasvu 

pyrittiin luomaan porrastetusti pienemmästä suurempaan. Tämän perusteella maankäyttöluokiksi 

valikoitui viisi luokkaa: puistomainen alue, harvaan rakennettu alue, tiheään rakennettu alue, 

teollisuusalue ja liikennealue.  

Puistomaisella alueella haettiin alueita, joilla olisi mahdollisimman vähän läpäisemätöntä aluetta ja 

rakennuksia. Harvaan rakennettuun alueeseen kuuluvat omakotitalo- ja pienkerrostaloalueet. Alueella 

tyypillistä ovat harvempaan rakennetut omakotitalot ja suuremmat pihat. Tiheään rakennetulla 

alueella on suuria kerrostaloalueita ja vettä läpäisemättömiä pihoja. Teollisuusalueille tyypillistä on 

suuret teollisuushallit ja varastot, autokaupat ja korjaamot. Viimeinen eli liikennealue kattaa suuret 

parkkipaikat, parkkihallit, logistiikka-alueet ja muut suuremmat lastausalueet (kuva 12). 
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Kuva 12. Viiden erilaisen maankäyttötyypin kaivot. A. Kuva näytepisteeltä numero 30, puistomainen alue. Näytepiste sijaitsi puistossa, jossa hulevesikaivo oli kävelytie reunassa, ympäristössä 

paljon kasveja, nurmikenttää ja läpäisevää maata. B. Kuva näytepisteeltä numero 16, harvaan rakennettu alue. Näytepiste sijaitsi tien reunassa, ympärillä omakotitaloja ja rivitaloja, suuria 

nurmipihoja, tiet ja rakennukset läpäisemätöntä pintaa. C. Kuva näytepisteeltä 11, tiheään rakennettu alue. Näytepiste oli tien reunassa, tietä ympäröi kerrostalot, suurin osa ympäristöstä 

läpäisemätöntä pintaa. D. Kuva näytepisteeltä numero 4, teollisuusalue. Näytepiste tien reunassa, ympärillä suuria teollisuus- ja toimistorakennuksia, halleja ja autokorjaamoja, läpäisemätöntä 

pintaa suurin osa alueesta. E. Kuva näytepisteeltä 19, liikennealue. Kaivo sijaitsi parkkipaikan suulla kääntöpaikalla, vieressä suuri parkkipaikka, jolta tie johtaa suoran kaivolle, läpäisemätöntä 

pintaa suurin osa alueesta. Näytepisteiden koordinaatit löytyvät liitteestä 1. (Kuvat tekijän ottamia näytepisteiden kaivoilta.) 
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3.3 Näytteenotto 

Näytepisteiden suunnittelussa käytössä oli Helsingin kaupungin oja- ja sadevesiviemäriverkoston 

karttoja, mutta niiden pohjalta saatiin vain rajallinen käsitys viemäreiden tarkoista sijainneista. 

Näytepisteet pyrittiin valitsemaan erilaisilta maankäyttöluokilta, jotka eroavat toisistaan. Näytteitä 

otettaessa siirryttiin erilaisille maankäyttöalueille ja sieltä valittiin satunnaisesti kaivo, josta näyte 

otettiin. 

Näytteenotto suoritettiin kolmen päivän aikana: 14.6.2018, 14.8.2018 ja 23.8.2018. Sää näytteiden 

ottopäivinä oli kuiva, mikä helpotti näytteiden keräämistä. Näytteet otettiin kaivoista soveltuvalla 

näytteenottimella (kuva 13), jonka jälkeen ne varastoitiin ilmatiiviisiin muovipusseihin. 

 

Kuva 13. Näytteenotto suoritettiin kuvassa olevalla alumiinisella näytteenottimella. Kuvassa sedimenttiä neljännen näytepisteen 

hulevesikaivosta. Sedimentissä voidaan erottaa kerroksellisuutta, pohjalla oleva sedimentti on hienompaa ja päällä olevassa 

kerroksessa on selkeästi suurempaa raetta. (Kuva tekijän ottama.) 

Jokaiselta näytepisteeltä mitattiin lisäksi sadevesikaivon syvyys kaivonpohjasta tienpintaan ja 

sakkapesässä olevan sedimentin paksuus. Myös sadevesikaivon halkaisija mitattiin. Suurin osa 

kaivoista sijoittui kunnallisen hulevesiverkon alueelle, joten kaivot olivat standardikokoisia. 

Kaivojen ympäristö myös kuvattiin ja kuvaus ympäristöstä kirjattiin ylös luokittelun tekoa varten. 

Näytteenoton jälkeen näytteet siirrettiin Helsingin yliopiston Kumpulan kampuksella sijaitsevaan 

kylmiöön odottamaan laboratorioanalyysien tekoa. Näytepisteet on esitetty kuvissa 14 ja 15 sekä 

liitteessä 1. 



 24 

  

Kuva 14. Luokkien mukaan jaotellut näytepisteet. Kuvan 10. A osan alueella olevat näytteet. Hulevesikaivoista mitattiin kaivon syvyys, 

halkaisija, sakkapesässä olevan kerroksen paksuus ja koordinaatit (Liite 1). (MML 2010a) 

 

Kuva 15. Luokkien mukaan jaotellut näytepisteet. Kuvan 10. B osan alueella olevat näytepisteet. Hulevesikaivoista mitattiin kaivon 

syvyys, halkaisija, sakkapesässä olevan kerroksen paksuus ja koordinaatit (Liite 1).  (MML 2010a) 
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3.4 Laboratoriomenetelmät 

3.4.1 Orgaaninen aines ja kuiva-aines 

Kaikista näytteistä mitattiin termogravimetria analyysillä kuiva-aineksen määrä sekä orgaanisen 

aineksen osuus. Analyysi suoritettiin LECO TGA701 analysaattorilla standardin SFS3008 mukaan. 

Ennen analyysiä näytteet homogenoitiin. Analyysistä saadaan kuiva-aineksen määrä ja orgaanisen 

hiilen LOI-arvo. Maaperän orgaanisen hiilen määrää varten LOI arvon lisäksi käytetiin 

muutoskerrointa 0,55 (Hoogsteen, Lantinga, Bakker, Groot, & Tittonell, 2015). 

 

3.4.2 Suskeptibiliteetti 

Näytteistä määritettiin magneettinen suskeptibiliteetti. Mittauksessa käytetty laite oli Bartington 

instruments model MS2. Ennen mittausta näytteet homogenoitiin ja asetettiin 1 cm3 kannellisiin 

kuppeihin, jotka syötettiin laitteeseen. Analysaattoria ympäröivä magneettikenttä mitattiin ennen ja 

jälkeen jokaisen näytteen, jolla saatiin poistettua mahdolliset häiriövaikutukset mittauksesta. 

Suskeptibiliteetti-analyysin tulos suhteutettiin näytteen painoon. 

 

3.4.3 Metallit 

Näytteet pakastettiin ja sen jälkeen käsiteltiin Scanvac CoolSafe vakuumikylmäkuivaimella -54 ºC 

lämpötilassa alle 6 mbar paineessa. Tämän jälkeen näyte homogenoitiin ja näytteestä seulottiin 0,064 

mm seulontakankaan avulla hienosedimentti. Seulotut näytteet punnittiin ja märkäpoltettiin CEM 

Mars 5 mikroaaltouunissa EPA 3051 standardin mukaan. Märkäpolttoon tehtiin nollanäytteet, 

vertailunäytteet sekä rinnakkaisnäytteet. Vertailuaineena oli Trace Metals – Loamy Sand 10 ja 

nollanäytteenä ykkösluokan vesi. Märkäpoltossa ei ole tarkoituksena saavuttaa täydellistä uuttoa, 

joten konsentraatiot eivät välttämättä vastaa näytteen täydellistä koostumusta. Märkäpolton jälkeen 

liuokset analysoitiin ICP-MS Agilent 7800 laitteella ISO 17294-2 menetelmällä. ICP-näytteiden 

analysoinnin suoritti laboratorioinsinööri Juhani Virkanen. 

 

3.4.4 Raekokojakauma 

Aluksi näytteet homogenoitiin ja otettiin osanäyte, joka punnittiin. Kemiallisessa esikäsittelyssä 

poistetaan orgaaninen aines. Orgaanisen aineksen poisto tapahtui hauduttamalla näytettä 30 % 

vetyperoksidissa lämpölevyllä lähellä kiehumispistettä. Näytteen orgaanisen aineksen määrä 



 26 

määritteli, kuinka paljon vetyperoksidia tarvittiin. Kun reaktio dekantterilasissa loppui, aineen 

annettiin jäähtyä ja reunat huuhdetiin. Jäähtyneeseen liuokseen lisättiin 5 ml 10 % suolahappoa, jonka 

jälkeen liuos kiehautettiin ja laimennettiin täyttämällä dekantterilasi. Näytteet jätettiin yöksi 

sedimentoitumaan. Seuraavaksi näytteistä imettiin mahdollisimmanpaljon vettä pois. Tämän jälkeen 

liuos kuivatettiin uunissa 105 C° lämpötilassa. Kuivatettu sedimentti punnittiin ja siitä seulottiin 

kaikki yli 2 mm raekokoa suuremmat rakeet pois. Sedimenttiä otettiin näyteputkeen ja näyteputki 

täytettiin 0,01 % natriumpyrofosfaatilla. Ennen näytteen syöttämistä analysaattoriin näytteet 

käsiteltiin ulkoisella ultraäänellä, joka irrottaa toisiinsa mahdollisesti kiinnittyneet partikkelit. 

Raekokoanalyysit suoritettiin suspensiossa Malvern Mastersizer 2000 raekokoanalysaattorilla. 

Laitteen mittausalue oli 0,2 – 2000 mikrometriä. Laite mittaa rakeen tilavuutta tulkitsemalla 

lasersäteen läpi kulkevan rakeen aiheuttaman valon siroutumisen intensiteettiä. Rae tulkitaan pallon 

muotoiseksi ja sen halkaisija määräytyy sen mukaan missä asennossa detektorit ovat havainneet 

rakeen mittaushetkellä.  

 

 3.5 Paikkatietoanalyysit ja käytetyt aineistot 

Analyyseissä käytettiin QGIS ohjelman versiota 3.10.5 ja sen lisäosaa GRASS gis ohjelman versiota 

7.8.2. Analyyseissä selvitettiin kaivojen valuma-alueet. Valuma-alueet luotiin käyttämällä GRASS 

gis työkalua r.stream.extract. Työkalussa säädettävien parametrien arvoiksi annettiin seuraavat: 

• Minimum flow accumulation for streams = 0,1 

• Montgomery exponent for slope = 0 

• Delete stream segment shorter than cells = 1 

• Use SFD above this threshold = max (999999999) 

Seuraavaksi käytettiin r.water.outlet työkalua. Edellisestä analyysistä saatua virtaussuunta -tasoa 

käytettiin tässä analyysissä pohjana (”Input raster map”). Analyysiin lisättiin myös näytepisteiden 

sijainnit. Analyysi antoi kaivolle alueen, josta vesi korkeusmallin mukaan voi virrata kaivolle. 

HSY:n maanpeiteaineistosta (HSY, 2019) laskettiin jokaiselle valuma-alueelle läpäisemättömän 

pinnan osuus. Maanpeiteaineistossa on eri tasoja, joista yhdistettiin tiet, rakennukset, paljas maa sekä 

muu vettä läpäisemätön pinta. Näistä läpäisemättömän pinnan tasoista laskettiin kaikille kaivojen 

valuma-alueille läpäisemättömän pinnan osuus koko valuma-alueesta. 

Tutkimuksessa käytettiin Maanmittauslaitoksen taustakarttarastereita 1:5000 ja 1:40000, jotka 

ladattiin Maanmittauslaitoksen avointen aineistojen tiedostopalvelusta (MML 2010a, 2010b). 
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Samasta paikasta ladattiin myös Maanmittauslaitoksen tuottama 2m x 2m resoluution korkeusmalli 

sekä ortoilmakuva (MML, 2010c, 2011). Maaperäkartassa aineistona oli Geologisen 

tutkimuskeskuksen maaperäkartta 1:20000 (GTK, 2015). Maanpeiteaineistona käytettiin HSY:n 

tuottamaa maanpeiteaineistoa (HSY, 2019). Hulevesiputkien sijainnit saatiin HSY:ltä 

paikkatietoaineistona (HSY, 2021c). 

 

3.6 Pilaantuneen maan arviointi 

Hulevesikaivojen sakkapesällä on mahdollisuus päätyä erilaisiin ympäristöihin. Sakkapesä voi 

huuhtoutua alapuolisiin vesistöihin tai se voidaan pumpata kaivosta ja siirtää toiseen vesistöön tai 

päätyä täyttömaaksi. Täten pilaantumisen arvioinnissa pitää käyttää eri menetelmiä. 

Ympäristöministeriöllä on ohje pilaantuneen maaperän raja-arvoille (Ympäristöministeriö, 2007), 

mutta pilaantuneille sedimenteille vesistössä ei ole suoria ohjeistuksia. Tässä tutkimuksessa käytetään 

samaa määritelmää kuin Kuusisto-Hjort & Hjort (2013), eli sedimenttien ruoppaus- ja läjitysohjeen 

raja-arvoja (Ympäristöministeriö, 2015). 

Taulukko 3. Sedimenttien ruoppaus- ja läjitysohjeen (Ympäristöministeriö, 2015) mukaan määritellyt metallien pitoisuuksien raja-

arvot. Tason 1 pitoisuudet vastaavat Suomen rannikon keskimääräisiä pitoisuuksia. Tason 2 pitoisuudet on määritelty olevan haitallisia 

ja vesistöön läjityskelvottomia. 

 

 

Taulukko 4. Maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arviointiohjeen (Ympäristöministeriö, 2007) mukaan määritellyt 

metallien pitoisuuksien raja-arvot. Kynnysarvon pitoisuudet edustavat metallien pitoisuuksien luontaista vaihtelua maaperässä. 

Alemman ohjearvon ylittävät pitoisuudet ilmaisevat maaperän olevan pilaantunutta, ellei alutta käytetä liikenne- tai teollisuusalueena, 

ellei riskiarvioinnilla ole toisin osoitettu. Ylemmän ohjearvon ylittävät pitoisuudet ilmaisevat maaperän olevan pilaantunut myös 

liikenne- ja teollisuusalueilla, ellei riskiarvioinnilla ole toisin osoitettu.  

 

Sedimenttien ruoppaus- ja läjitysohjeessa pitoisuudet on laskettu ohjeiden mukaan normalisoidulle 

sedimentille (taulukko 3). Läjitys- ja ruoppausohjeessa on kaksi rajaa, taso 1 ja taso 2. Tason 1 alle 

jääviä pitoisuuksia pidetään harmittomina. Ensimmäisen ja toisen tason välissä olevat arvot ovat 

mahdollisesti saastuneita, mutta voidaan läjittää kestävälle läjityspaikalle. Tason 2 ylittävät arvot ovat 

todennäköisesti saastuneita, eikä kyseisen laatuisia sedimenttejä voida sijoittaa vesiympäristöön 

(Ympäristöministeriö, 2015). 

(mg/kg) As Cd Cr Cu Ni Pb Zn

Taso 1 15 0,5 65 50 45 40 170

Taso 2 60 2,5 270 90 60 200 500

(mg/kg) As Cd Co Cr Cu Ni Pb V Zn

Kynnysarvo 5 1 20 100 100 50 60 100 200

Alempi ohjearvo 10 10 100 200 150 100 200 150 250

Ylempi ohjearvo 50 20 250 300 200 150 750 250 400
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Pilaantuneen maan raja-arvoissa on kolme tasoa: kynnysraja, alempi ohjearvo ja ylempi ohjearvo 

(taulukko 4). Pitoisuuden ylittäessä kynnysarvon, maaperän pilaantuneisuus ja puhdistustarve on 

arvioitava. Alemman ohjearvon ylittyessä maaperää pidetään pilaantuneena, ellei riskiarviolla ole 

toisin osoitettu, tai ellei aluetta käytetä liikenne-, varasto tai teollisuusalueena. Ylemmän ohjearvon 

ylittyessä maaperää pidetään pilaantuneena myös liikenne-, teollisuus- ja varastoalueilla, ellei 

riskiarvioinnilla ole toisin osoitettu (Ympäristöministeriö, 2007). 

 

 3.7 Tilastollinen tarkastelu 

Tilastolliset analyysit tehtiin käyttämällä ohjelmia RStudio (RStudio team, 2021) ja IBM SPSS 

Statistics (IBM Corp. 2020). Korrelaatiokertoimena käytettiin Spearmanin 

järjestyskorrelaatiokerrointa. Spearmanin korrelaatio kerroin soveltuu ei-normaalijakautuneille 

aineistoille. Kerroin ei reagoi poikkeamiin yhtä voimakkaasti kuin Pearsonin korrelaatio. Tilastollisen 

merkitsevyyden arvioinnissa käytettiin Spearmanin rho:n p-lukua: merkitsevä korrelaatio, p ≤ 0,05 *, 

hyvin merkitsevä korrelaatio, p ≤ 0,01 **, erittäin merkitsevä korrelaatio, p ≤ 0,001 ***. Kaikkien 

muuttujien korrelaatiomatriisi on esitetty liitteessä 2. Muuttujien yhteyksiä tutkittiin myös 

pääkomponenttianalyysillä ja maankäyttöluokkien erojen tilastollista merkitsevyyttä yksisuuntaisella 

varianssianlyysillä. 

 

 3.8 Laadunvarmistus ja mahdolliset virhelähteet 

Analyysien tulosten luotettavuutta varmennettiin käyttämällä nolla- ja vertailunäytteitä sekä 

ottamalla rinnakkaisnäytteitä. Nollanäytteillä määritetään analyysin puhtaustaso. Vertailunäytteet 

valmistetaan materiaaleista, joiden tarkat pitoisuudet tiedetään. Vertailunäytteenä metallien 

tunnistamisessa käytettiin Trace Metals – Loamy Sand 10. Vertailuaineella saadaan selville, kuinka 

hyvin analyysi on kalibroitu ja onko näytteiden valmistelussa onnistuttu. 

Rinnakkaisnäytteitä 30 näytteelle tehtiin 5 kappaletta. Rinnakkaisnäytteiden määrä näytemäärästä 

tulisi olla vähintään 5 % (Virkanen, Reijola, & Vaahtojärvi, 2017). Rinnakkaisnäytteistä voidaan 

laskea vaihtelukertoimet kaavalla C=(keskihajonta/keskiarvo)*100. Tämän avulla voidaan vertailla 

analyysin tuloksia. Vaihtelukertoimen rinnakkaisten välillä tulisi olla mahdollisimman pieni. 

Vaihtelukertoimille on annettu raja-arvoja pitoisuuksien mukaan: ≥10 – 100 PPM 20 %, >100 – 1000 

PPM 15 % ja ≥ 1000 PPM 10 %. (Virkanen et al., 2017) 

Metallien analyyseissä pitoisuuksien suuruusluokka vaihteli alle 1 PPM pitoisuuksista yli 1000 PPM 
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pitoisuuksiin. Yhdessä rinnakkaisessa näytteessä alumiinin, fosforin, raudan ja sinkin 

vaihtelukertoimet ylittivät halutut rajat. Alumiinilla ja raudalla vaihtelukertoimen piti pysyä alle 10 

%, mutta rinnakkaisnäytteen kerroin oli alumiinilla 14,1 % ja raudalla 14,1 %. Fosforilla ja sinkillä 

vaihtelukertoimen piti pysyä alle 15 %, rinnakkaisnäytteissä kertoimet olivat fosforilla 19,4 % ja 

sinkillä 15,3 %. Muissa näytteissä metallien vaihtelukertoimet pysyivät halutuissa rajoissa. 

Yksittäisten näytteiden, yksittäisten metallien vaihtelu oi johtua monista asioista: analyysin 

epäpuhtauden kasvu näytteitä analysoidessa, inhimillisestä virheestä esikäsittelyssä tai märkäpolton 

epätäydellisyydestä. 

 

4 Tulokset 

Laboratorioanalyysien tuloksia tarkastellaan raskasmetallien pitoisuuksien ja haittavaikutusten, 

maankäytön vaikutusten sekä raekokoanalyysin perusteella. Metallien pitoisuudet mitattiin ICP-MS 

analyysillä (taulukko 5).  

Taulukko 5. Sedimenttinäytteistä analysoitiin pilaantuneen maan arvioissa käytetyt metallit. Taulukossa on näkyvillä kaikista 

sedimenttinäytteistä mitattujen metallien pitoisuuksien maksimi- ja minimiarvot, mediaani, keskiarvo ja suhteellinen keskihajonta 

(RSD). Selvästi suurimat pitoisuudet näytteissä oli alumiinia ja rautaa. Myös fosforin ja sinkin pitoisuuksien havaittiin ylittävän yli 

tuhannen milligramman pitoisuus. Lyijyn pitoisuuden hajonta kaikkien näytteiden välillä oli suurta (RSD 166 %).  

 

Sedimenttinäytteissä selvästi suurimmat pitoisuudet havaittiin alumiinilla ja raudalla (keskimäärin 

18 963 mg/kg ja 33 212 mg/kg). Myös fosforin ja sinkin pitoisuudet sedimenttinäytteissä olivat 

korkeat ja maksimiarvot molemmilla ylittivät tuhannen milligramman pitoisuuden (1318 mg/kg ja 

Min Max Med. Ka. RSD

Metalli mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg %

Alumiini 11709, 50283, 17322, 18963, 36,8

Arseeni 3,1 29,97 5,24 6,61 77,5

Fosfori 400, 1318, 670, 689, 32,6

Kadmium 0,14 1,69 0,319 0,416 74,9

Koboltti 9,48 32,6 15,2 15,9 30,1

Kromi 32,1 132, 62,1 68, 34,7

Kupari 42,4 336, 97,3 119, 49,1

Lyijy 11,2 362, 21,8 37,6 166,

Mangaani 169, 678, 266, 302, 39,

Molybdeeni 0,609 5,36 1,57 1,76 55,4

Nikkeli 18,6 66,1 35,9 37,6 29,9

Rauta 19467, 87560, 29583, 33212, 41,9

Seleeni 0,326 1,46 0,579 0,67 41,8

Sinkki 147, 1287, 381, 436, 51,

Uraani 3,4 20,13 5,32 7,06 58,8

Vanadiini 37,9 166, 76,3 78,7 28,8
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1287 mg/kg). Metalleista suurin pitoisuuden vaihtelu havaittiin lyijyllä, jolla suhteellinen 

keskihajonta oli 166 %. Suurimmassa osassa sedimenttinäytteistä metallien pitoisuudet olivat 

korkeammat suuremman intensiteetin maankäyttöalueilla (kuva 16, liite 3). Liikennealueilla 

havaittiin suurin metallien mediaanipitoisuus kolmella neljästä sedimenttinäytteellä. 

 

Kuva 16. Hulevesikaivojen sakkapesien sedimentistä analysoitujen vanadiinin (A) sekä sinkin (B) pitoisuuksia maankäyttöluokan 

mukaan esitettynä. Laatikko-janakuvio esittää luokan ensimmäisen ja kolmannen kvartaalin laatikon ylä- ja alareunalla, mediaanin 

laatikon sisällä olevalla viivalla sekä minimi- ja maksimiarvot katkoviivalla. Kuvaajassa olevat luokat ovat: 1. puistomainen alue, 2. 

harvaan rakennettu alue, 3. tiheään rakennettu alue, 4. teollisuusalue, 5. liikennealue. Vanadiinin (A) mediaanipitoisuuksissa havaittiin 

pienin arvo tiheään rakennetulla alueella (68,5 mg/kg). Teollisuusalueella pitoisuuksien kvartaalit ovat nousseet ja liikennealueella 

mediaanipitoisuus on suurin (92,5 mg/kg). Sinkin (B) mediaanipitoisuudet kasvavat jokaisessa maankäyttöluokassa puistomaiselta 

alueelta liikenneluokkaan. Molempien metallien pitoisuuksissa huomataan poikkeava maksimiarvo puistomaisessa luokassa.  

Eri metallien konsentraatioissa oli vaihtelua luokkien välillä ja luokkien sisällä. Suhteellinen 

keskihajonta oli suurinta teollisuusalueilla (RSD välillä 22 – 160 %, keskiarvo 52 %) ja puistomaisella 

alueella (RSD välillä 20 – 86 %, keskiarvo 50 %). Harvaan rakennetulla alueella (RSD välillä 10 – 

69 %, keskiarvo 23 %) ja liikennealueella (RSD välillä 10 – 59 %, keskiarvo 25 %) hajonta oli 

pienempää. Tiheään rakennetun alueen (RSD 18 – 60 %, keskiarvo 36 %) hajonta oli näiden väliltä. 

Valuma-alueiden koot vaihtelivat maankäyttöluokkien välillä (liite 4). Pienin valuma-alue 

yksittäisellä hulevesikaivolla oli 71,5 m2 kun suurin valuma-alue oli yli 145 000 m2. Harvemmin 

rakennetuilla alueilla valuma-alueet olivat pienemmät kuin suuremman maankäytön intensiteetin 

valuma-alueilla. Hulevesikaivojen vettä läpäisemättömän alueen suhde valuma-alueesta oli selkeästi 

pienempi puistomaisella alueella ja harvaan rakennetulla alueella verrattuna tiheämmin 

rakennettuihin alueisiin (kuva 17).  
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Kuva 17. Paikkatietoanalyysein määritetyt vettä läpäisemättömän alueen osuudet hulevesikaivojen valuma-alueesta luokkien mukaan 

esitettynä. Laatikko-janakuvio esittää luokan ensimmäisen ja kolmannen kvartaalin laatikon ylä- ja alareunalla, mediaanin laatikon 

sisällä olevalla viivalla sekä minimi- ja maksimiarvot katkoviivalla. Kuvaajassa olevat luokat ovat: 1. puistomainen alue, 2. harvaan 

rakennettu alue, 3. tiheään rakennettu alue, 4. teollisuusalue, 5. liikennealue. Puistomaisella alueella ja harvaan rakennetulla alueella 

vettä läpäisemättömien osuuksien mediaanit ovat selkeästi pienemmät verrattuna suuremman intensiteetin maankäyttöluokkiin. 

Pienemmän intensiteetin alueilla suhteellinen keskihajonta on myös suurempaa (RSD 63,2 % ja 30,7 %) verrattuna suuremman 

intensiteetin maankäyttöluokkiin (RSD 10,1 – 15,8 %) 

Suskeptibiliteetin suurin mediaaniarvo havaittiin teollisuusalueilla (53,7 SI). Toiseksi suurin 

mediaaniarvo havaittiin puistomaiselta alueelta (52,8 SI), missä todettiin myös suurin maksimiarvo 

(139 SI). Liikennealueilla ja harvaan rakennetulla sekä tiheään rakennetulla alueella arvot olivat 

pienemmät (liite 5). Orgaanisen aineksen osuuden mediaani oli pienin puistomaisilla alueilla (0,83 

%). Harvaan rakennetulla alueella orgaanisen aineksen osuus oli mediaaniltaan suurin (6,41 %). 

Harvaan rakennetun alueen jälkeen orgaanisen aineksen osuus maankäyttöluokilla laskee suurempaa 

rakennetun alueen intensiteettiä kohden. 

 

4.1 Raskasmetallit ja niiden haittavaikutukset 

Metallien pitoisuuksien haitallisuuden arviointi perustuu tässä tutkimuksessa kahteen eri 

luokitukseen sen mukaan mihin sakkapesien sedimentti voi päätyä. Tutkituissa hulevesikaivoissa 

nikkelin, kuparin ja sinkin pitoisuudet olivat vesistöihin päätyvien sedimenttien raja-arvojen 

tarkastelussa merkittävimmät haitta-aineet (kuva 18). Nikkelin pitoisuudet ylittivät kaikissa 

näytepisteissä pilaantuneen sedimentin rajan. Kuparin pitoisuuksista kaikki muut paitsi yksi 

puistomaisen alueen ja yksi harvaan rakennetun alueen näytepiste ylittivät pilaantuneen sedimentin 

raja-arvon. Sinkin näytteissä kaksi viheralueen ja yksi tiheään rakennetun alueen näyte ei ylittänyt 

pitoisuuksiltaan pilaantuneen sedimentin rajaa, mutta muut näytteet ylittivät. 
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Kuva 18. Hulevesikaivojen sakkapesien sedimenteistä analysoitujen kuparin (A), nikkelin (B) ja sinkin (C) pitoisuuksia. Kuvaajissa 

näkyvissä eri näytepisteiltä mitattujen metallien pitoisuudet, jotka on normalisoitu sedimenttien läjitysohjeen mukaisesti. Pisteet ovat 

järjestyksessä maankäyttöluokkien mukaan. Kuvaajiin on merkattu näkyviin vesistöihin päätyvien sedimenttien kaksi raja-arvoa 

(kuparilla 50mg/kg ja 90 mg/kg, nikkelillä 45mg/kg ja 60 mg/kg, sinkillä 170 mg/kg ja 500 mg/kg). Näytepisteiden kuparin (A) 

pitoisuudet ylittävät tason 2 kaikissa paitsi kahdessa näytepisteessä. Näytepisteiden nikkelin (B) pitoisuudet ylittävät tason 2 kaikissa 

näytepisteissä. Näytepisteiden sinkin (C) pitoisuudet ylittävät tason 2 kaikilla paitsi kahdella puistomaisen alueen sekä yhdellä tiheään 

rakennetun alueen pisteellä. 

Muissa analysoiduissa metalleissa kadmiumilla ja lyijyllä oli yksittäinen teollisuusalueen piste, joka 

ylitti tason 2 rajan. Muiden näytteiden kadmiumin ja lyijyn pitoisuudet vaihtelivat molemmin puolin 

tason 1 raja-arvoa. Sedimenttien kromin pitoisuudet ylittivät tason 1 raja-arvon kaikilla paitsi yhdellä 

näytepisteellä, mutta jäivät alle tason 2 raja-arvon. Arseenin pitoisuuksissa neljä näytettä ylitti 

sedimenttien tason 1 raja-arvon (liite 6). 

Maaperän pilaantuneisuuden raja-arvojen mukaan tarkasteltuna haitallisimmat aineet olivat sinkki 

sekä kupari (kuva 19). Sinkin näytteistä 43 % ylitti ylemmän haitallisten aineiden ohjearvon. 

Ohjearvon ylittäviä näytteitä oli kaikista maankäyttöluokista. Alemman ohjearvon alapuolelle jäi vain 

viisi näytepistettä. Kaikissa paitsi kahdessa näytteessä pitoisuudet ylittivät kynnysarvon. Kuparin 

pitoisuuksissa ylemmän ohjearvon ylitti kaksi liikennealueen näytepistettä. Alemman ohjearvon ylitti 

lisäksi kuusi näytepistettä, jotka kuuluivat liikenne-, teollisuus- ja tiheään rakennettuun alueeseen. 
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Kuva 19. Hulevesikaivojen sakkapesien sedimenteistä analysoitujen kuparin (A) ja sinkin (B) pitoisuuksia. Kuvaajissa pisteet on 

luokiteltu eri maankäyttöluokkien mukaan ja näkyvissä on eri näytepisteiltä mitatut metallien pitoisuudet. Kuvaajiin on merkattu 

maaperään päätyvien sedimenttien raja-arvot (kuparilla 100 mg/kg, 150 mg/kg ja 200 mg/kg ja sinkillä 200 mg/kg, 250 mg/kg ja 400 

mg/kg). Kuparin (A) pitoisuudet näytepisteillä ylittävät ylemmän ohjearvon kahdella liikennealueen pisteellä. Sinkin (B) pitoisuudet 

ylittävät ylemmän ohjearvon 14:ssä näytepisteessä. Ylemmän ohjearvon ylittävissä pisteissä oli kaikkia eri maankäytön luokkia. 

Kaikilla paitsi yhdellä liikennealueen pisteellä sinkin pitoisuus ei ylittänyt ylempää ohjearvoa. 

Alemman ohjearvon ylittäviä metalleja olivat lyijy ja vanadiini. Lyijyn alemman ohjearvon pitoisuus 

ylittyi yhdellä teollisuusalueen näytepisteellä ja vanadiinin pitoisuus yhdellä puistomaisen alueen 

näytepisteellä (liite 7). Pelkän kynnysarvon ylittäviä metalleja olivat kromi, kadmium, nikkeli, 

koboltti ja arseeni. Arseenin pitoisuudet ylittivät kynnysarvon 53 %:lla näytepisteistä. 

Liikennealueilla kaikki näytepisteet yhtä lukuun ottamatta ylittävät kynnysarvon, samoin kuin tiheään 

rakennetulla alueella. Muilla neljällä metallilla kynnysarvo ylittyi harvemmin. 

 

4.2 Maankäytön vaikutus metallipitoisuuksiin 

Maankäytön vaikutusta sedimenttien metallipitoisuuksiin tutkittiin Spearmanin 

korrelaatioanalyysillä, Spearmanin rho:lla sekä yksisuuntaisella varianssianalyysillä. Viiden 

raskasmetallin pitoisuuden ja maankäyttöluokkien välillä havaittiin tilastollisesti merkitsevä 

korrelaatio (kuva 20). 
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Kuva 20. Korrelaatiomatriisi maankäyttöluokkien, orgaanisen aineksen osuuden, kosteuden osuuden, valuma-alueiden koon ja 

läpäisemättömän pinnan osuuden ja mitattujen raskasmetallien pitoisuuksien välillä. Menetelmänä käytettiin Spearmanin 

järjestyskorrelaatiota. Korrelaatioiden vaihteluväli näkyy oikeassa reunassa olevasta skaalasta. Jokaisessa ruudussa oleva arvo 

kertoo kahden muuttujan välisen korrelaatiokertoimen. Korrelaatioiden tilastollinen merkitsevyys määritettiin Spearmanin rho:n 

perusteella ja tilastollisesti merkitsevät yhteydet on merkattu kuvaajaan. Tilastolliset merkitsevyydet merkattu: *** p<0,001/ ** 

p<0,01/ * p<0,05. 

Voimakkain tilastollinen merkitsevyys maankäyttöluokkien ja raskasmetallien välillä todettiin 

molybdeenilla ja kuparilla. Näiden metallien konsentraatioiden ja maankäyttöluokan väliset 

korrelaatiot olivat tilastollisesti erittäin merkitsevät. Molybdeeni korreloi luokkien kanssa kertoimella 

0,68 ja kupari 0,58 (kuva 21). 

 

Kuva 21. Hajontakuvaajat sakkapesien molybdeenin pitoisuuden ja luokan välillä (A) sekä sakkapesien kuparin pitoisuuden ja luokan 

välillä (B). Kuvaajien vasemmassa yläkulmassa on Spearmanin korrelaatiokerroin ja merkitsevyys Spermanin rho:n perusteella, 

punainen lowess-käyrä kuvaa pitoisuuksien trendiä eri luokkien välillä. Kuvaajassa olevat luokat 1. puistomainen alue, 2. harvaan 

rakennettu alue, 3. tiheään rakennettu alue, 4. teollisuusalue, 5. liikennealue. Molybdeenin pitoisuuksissa (A) nähdään vaihtelua 

varsinkin kolmen viimeisen luokan välillä. pitoisuuksien hajonta kasvaa kahden ensimmäisen luokan jälkeen. Kuparin pitoisuudet (B) 

pysyvät käyrän perusteella ensimmäisissä kolmessa luokassa samalla tasolla, mutta pitoisuudet kasvavat liikennealueella. 

Arseenin konsentraatioilla oli myös hyvin merkitsevä korrelaatio eri maankäyttöluokkien kanssa (r = 
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0,54, p < 0,01 **). Vanadiinin ja sinkin kanssa maankäyttöluokka korreloi heikommin, silti 

tilastollisesti merkitsevästi. Läpäisemättömän pinnan osuus ja maankäytön luokitus kuvaavat pitkälti 

samaa asiaa eli maankäytön intensiteettiä ja näiden välinen korrelaatio oli tilastollisesti erittäin 

merkitsevä (r = 0,67, p < 0,001 ***) (kuva 22).  

 

Kuva 22. Hajontakuvaaja hulevesikaivon valuma-alueella olevan vettä läpäisemättömän pinnan osuuden ja luokan välillä (A) ja 

laatikko-janakuvio hulevesikaivojen valuma-alueella olevan vettä läpäisemättömän pinnan osuudesta maankäyttöluokkien mukaan 

kuvattuna (B). Kuvaajassa Spearmanin korrelaatiokerroin sekä tilastollinen merkitsevyys Spearmanin rho:n perusteella. Kuvaajassa 

olevat luokat 1. puistomainen alue, 2. harvaan rakennettu alue, 3. tiheään rakennettu alue, 4. teollisuusalue, 5. liikennealue. 

Puistomaisessa alueessa vettä läpäisemättömän pinnan osuuden hajonta oli suurinta (13 – 87 %) ja pienimmät osuudet kuuluivat tähän 

luokkaan. Harvaan rakennetulla alueella hajonta oli myös suurta (31 – 82 %). Mediaaniarvo nousi yli puistomaisen alueen mediaanin. 

Kolmessa viimeisessä luokassa mediaanit nousivat selkeästi verrattuna ensimmäiseen kahteen. Hajonta oli pienempää (59 – 96 %) ja 

korkein mediaani oli liikennealueella 88 %. 

Läpäisemättömän pinnan osuus korreloi tilastollisesti merkitsevästi viiden eri metallin pitoisuuden 

kanssa: kuparin, sinkin, arseenin, molybdeenin ja kadmiumin. Metallien pitoisuuksilla ja 

hulevesikaivojen valuma-alueen koon välillä ei havaittu tilastollista merkitsevyyttä. Kadmium, 

kupari ja arseeni olivat tilastollisesti merkitseviä. Sinkin korrelaatio oli tilastollisesti hyvin merkitsevä 

läpäisemättömän alueen kanssa. Molybdeenin korrelaatiokerroin oli 0,61:n ja tilastollisesti erittäin 

merkitsevä (kuva 23).  

 

Kuva 23. Hajontakuvaajat sakkapesien kadmiumin pitoisuuden ja hulevesikaivon valuma-alueella olevan läpäisemättömän pinnan 

osuuden välillä (A) sekä sakkapesien molybdeenin pitoisuuden ja hulevesikaivon valuma-alueella olevan läpäisemättömän pinnan 

osuuden välillä. Kuvaajien vasemmassa yläkulmassa on Spearmanin korrelaatiokerroin ja merkitsevyys Spearmanin rho:n perusteella, 

punainen lowess-käyrä kuvaa pitoisuuksien trendiä läpäisemättömän osuuden kasvaessa hulevesikaivojen valuma-alueella. 

Molemmissa kuvaajissa nähdään metallien pitoisuuksien nouseva trendi läpäisemättömän alueen osuuden kasvaessa. Kadmiumin (A) 

näytepisteiden pitoisuudet painottuvat läpäisemättömän alueen suurempaan päähän. 
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Tilastollisesti merkitseviä korrelaatioita suskeptibiliteetin kanssa havaittiin vanadiinin, mangaanin, 

koboltin ja kuparin pitoisuuksien kanssa. Suurin korrelaatiokerroin suskeptibiliteetin kanssa todettiin 

mangaanilla (r= 0,46). Orgaanisen aineksen ja metallien välisissä korrelaatioissa todettiin kaksi 

tilastollisesti merkitsevää metallia: kromi, rauta, sekä yksi tilastollisesti hyvin merkitsevä metalli, 

nikkeli.  

Maankäyttöluokkien välisiä tilastollisesti merkitseviä eroja havaittiin varianssianalyysillä kahden 

metallin pitoisuuksissa: molybdeenilta ja kuparilta (kuva 24). Molybdeenin maankäyttöluokkien 

välillä todettiin tilastollisesti merkitsevä (p = 0,015) ero puistomaisen alueen ja liikennealueiden 

välillä. Myös harvaan rakennettujen alueiden ja liikennealueiden välillä tunnistettiin merkitsevä ero 

(p = 0,014).  

 

Kuva 24. Kuvassa laatikko-janakuvio sakkapesien molybdeenin pitoisuuksista maankäyttöluokkien mukaan kuvattuna (A) sekä 

laatikko-janakuvio sakkapesien kuparin pitoisuuksista maankäyttöluokkien mukaan kuvattuna (B). Kuvaajassa olevat luokat 1. 

puistomainen alue, 2. harvaan rakennettu alue, 3. tiheään rakennettu alue, 4. teollisuusalue, 5. liikennealue. Molybdeenin pitoisuuksien 

(A) mediaanit ovat samaa luokkaa ensimmäisissä kahdessa luokassa (1,25 mg/kg ja 1,31 mg/kg). Mediaanipitoisuudet kasvavat 

kolmannessa ja neljännessä luokassa samalle tasolle (1,64 mg/kg ja 1,63 mg/kg). Liikennealueen mediaanipitoisuus on korkein 2,37 

mg/kg. Liikennealueen pitoisuudet eroavat tilastollisesti merkitsevästi puistomaisen alueen ja harvaan rakennetun alueen kanssa. 

Kuparin mediaanipitoisuudet (B) pysyvät ensimmäisessä kolmessa maankäyttöluokassa samalla tasolla (86 – 93 mg/kg). 

Mediaanipitoisuus nousee teollisuusalueilla (111 mg/kg) ja edelleen liikennealueilla (167 mg/kg). Liikennealueen pitoisuudet eroavat 

tilastollisesti merkitsevästi puistomaisen alueen sekä tiheään rakennetun alueen kanssa. Liikennealueen ja harvaan rakennetun alueen 

välillä on tilastollisesti hyvin merkitsevä ero.  

Kuparin maankäyttöluokkien välillä tilastollisesti merkitsevä ero oli puistomaisen alueen ja 

liikennealueiden välillä (p=0,017), kuten myös tiheään rakennetun alueen ja liikennealueen välillä 

(p=0,021). Harvaan rakennetun alueen ja liikennealueen välillä ero oli hyvin merkitsevä (p=0,0089). 

 

4.3 Raekokojakaumat 

Raekokojakaumien ja raskasmetallien pitoisuuksien tai maankäyttöluokkien välillä ei löydetty 

minkäänlaisia merkitseviä korrelaatioita. Sakkapesissä olevan sedimentin raekoko vaihteli luokkien 

sisällä paljon (kuva 25, Liite 8). Harvaan rakennetulla alueella ja teollisuusalueella sedimentin 
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materiaali oli melko tasalaatuista. Muissa maankäyttöluokissa erottui selkeästi hienompia ja 

karkeampia raekokojakaumia sedimenttinäytteissä.  

 

Kuva 25. Sadevesikaivojen sakkapesien sedimenttien raekoko jakaumat. Kuvaajassa olevat luokat 1. puistomainen alue, 2. harvaan 

rakennettu alue, 3. tiheään rakennettu alue, 4. teollisuusalue, 5. liikennealue. Raekokomääritys tehtiin välillä 0,2-2000 µm. Kuvaajassa 

näkyy raekoon jakauma kahteen millimetriin asti, loppuosa jakaumasta oli yli 2 mm raetta. Määrityksessä 10 % osuus tarkoittaa, että 

rakeista kymmenen prosenttia on sitä raekokoa pienempiä ja 90 % on sitä raekokoa suurempia. Raekokokäyrissä pisteet ovat merkattu 

raekokojen, 10 µm, 64 µm, 100 µm, 159 µm, 200 µm, 399 µm, 710 µm, 1002 µm, 1588 µm, 2000 µm kohdille.  Harvaan rakennetulla 

alueella ja teollisuusalueella näytepisteiden sedimenteissä raekokojen jakaumat olivat lähimpänä toisiaan. Puistomaisilla alueilla, 

tiheään rakennetulla alueella ja liikennealueella näytepisteiden sedimenteissä raekokojakaumassa oli suurempaa vaihtelua. 

Raekokojakauman avulla saatiin selvitettyä, kuinka suuri osa kaivon materiaalista on hienoainesta tai 

toisaalta karkeaa hiekkaa. Tämän jakauman sekä kaivojen sedimentistä mitattujen pitoisuuksien 

perusteella pystyttiin laskemaan suurpiirteisesti kunkin kaivon sisältämä raskasmetallimäärä 

grammoina (taulukko 6). 
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Taulukko 6. Kunkin näytepisteen hulevesikaivossa olleiden metallien sekä fosforin määrä grammoina tai kilogrammoina ilmaistuna. 

Metallien määrät sedimentissä laskettiin sakkapesästä otetun sedimenttinäytteen kuivapainon ja hienosedimentin pitoisuuden 

perusteella. Sedimentin määrä kussakin kaivossa on mittauksiin pohjautuva arvio ja siksi tulokset ovat osin suuntaa antavia. 

 

 

5  Tulosten tarkastelu 

Hulevesikaivojen sedimenttinäytteiden laatu vaihteli runsaasti tutkimusalueen eri näytepisteillä. 

Vaikka maantieteellisesti tutkimusalue oli melko pieni ja näytepisteiden ympäristöt melko 

homogeenisia, sedimenttien raskasmetallipitoisuuksissa havaittiin merkittävää vaihtelua.  

Tutkituista hulevesikaivoista löytyi haitallisia raskasmetallipitoisuuksia. Sedimenttien ruoppaus- ja 

läjitysohjeen (Ympäristöministeriö, 2015) raja-arvojen mukaan seitsemän eri metallin pitoisuudet 

ylittivät pilaantumisen kynnysarvon ja viidellä metallilla pitoisuudet nousivat yli haitalliseksi 

arvioidun tason. Sedimenteissä nikkelin, kuparin ja sinkin määrät ylittivät raja-arvot lähes jokaisella 

näytepisteellä tutkimuksen maankäyttöluokasta riippumatta. Muilla metalleilla löytyi yksittäisiä 

näytepisteitä, jotka ylittivät pilaantuneen sedimentin rajan. Pilaantuneen maaperän raja-arvojen 

(Ympäristöministeriö, 2007) määritelmän mukaan hulevesikaivojen sedimenteissä oli haitallisia 

pitoisuuksia sinkkiä ja kuparia. Molemmilla metalleilla liikennealueiden näytepisteiden sedimentit 

olivat saastuneempia kuin muilla alueilla. 

Tämän tutkimuksen maankäytön intensiteettiä kuvaavat luokat korreloivat merkitsevästi useampien 

Alumiini Arseeni Fosfori Kadmium Koboltti Kromi Kupari Lyijy Mangaani Molybdeeni Nikkeli Rauta Seleeni Sinkki Uraani Vanadiini

Näytepiste Kg g g g g g g g g g g Kg g g g g

1 7,65 4,9 196, 0,11 0,54 7,6 25,3 9,29 162, 0,19 12,1 11,9 0,37 55,3 5,11 22,7

2 1,16 0,38 58,9 0,06 0,72 3,62 5,22 1,56 14,6 0,12 1,86 1,57 0,05 31,8 0,97 3,93

3 2,09 0,48 53, 0,03 0,78 13,2 9,36 1,68 28,5 0,11 3,6 3, 0,06 35,4 0,67 9,07

4 7,09 2,44 182, 0,15 0,88 14,7 58,7 8,77 115, 0,83 13,7 11,2 0,24 231, 2,25 37,3

5 22,9 25,6 1056, 1,44 0,93 20,1 148, 310, 515, 1,94 49,3 60, 1,19 324, 10,4 77,4

6 2,29 1,11 91,1 0,09 1,15 3,19 20,6 3,79 42, 0,33 4,92 4,19 0,11 64,6 1,11 11,4

7 1,97 0,63 55,9 0,04 1,67 2,76 12,7 2,27 33,1 0,22 4,05 3,28 0,07 45,1 0,68 9,64

8 3,91 1,34 109, 0,05 1,76 5,88 34,5 4,02 60,7 0,43 7,96 7,04 0,13 136, 1, 18,7

9 0,85 0,24 62,8 0,03 1,77 6,12 7,72 1,03 14,7 0,11 1,79 1,36 0,03 26,7 0,29 3,66

10 0,73 0,21 28, 0,01 1,96 17,9 2,47 0,68 9,78 0,04 1,51 1,18 0,03 10,9 0,28 3,04

11 0,99 0,29 42,7 0,01 2,11 83,6 6,17 0,9 14,8 0,11 1,85 1,68 0,03 20,7 0,29 4,71

12 7,06 3,44 351, 0,12 2,14 40,4 48,7 9,34 89,5 0,79 16,8 11,8 0,26 166, 2,75 34,

13 31,8 6,81 811, 0,34 2,73 25,7 249, 23,8 417, 2,42 71,1 53,1 0,76 568, 7,24 154,

14 1,22 0,33 58,4 0,03 3,29 23,1 5,28 3,32 18,6 0,09 2,41 1,99 0,04 28,3 0,42 5,39

15 5,55 1,29 147, 0,05 3,86 15,3 28, 4,3 65,6 0,44 12,4 9,21 0,13 82,9 1,57 26,7

16 4,65 1,58 168, 0,22 4,16 22,9 25,9 17,3 63,8 0,45 9,26 7,73 0,19 133, 1,34 19,8

17 1,95 0,53 89,9 0,03 4,19 6,41 10,4 1,9 29,9 0,09 3,42 2,88 0,07 34,4 0,43 7,97

18 3,92 1,33 179, 0,12 5,09 15,3 38,6 8,48 77,1 0,81 8,82 6,6 0,14 156, 1,08 18,

19 10,8 2,63 261, 0,11 5,28 7,26 55,1 7,53 154, 0,92 27, 19,4 0,3 218, 2,11 52,5

20 10,1 2,47 345, 0,13 5,63 19,9 71,4 12,3 155, 0,8 22, 18,4 0,26 309, 2,53 43,8

21 3,29 1,18 223, 0,09 5,83 136, 22,4 5,13 57, 0,5 13,7 6,59 0,13 91,6 1,3 12,7

22 2,38 0,49 52,3 0,02 5,93 3,16 8,14 1,7 36,4 0,12 3,76 4,26 0,06 29, 0,9 8,53

23 7,66 3,92 338, 0,27 6,34 5,83 62,1 25,6 132, 2, 18,1 13,8 0,4 184, 2,98 39,4

24 1,25 0,7 39,3 0,03 6,6 9,64 25,3 3,72 17,6 0,27 3,12 2,53 0,05 54,1 0,39 6,61

25 7,41 3,62 254, 0,3 6,74 43,1 111, 7,73 132, 1,24 17,7 14,6 0,28 291, 2,11 35,5

26 6,16 1,08 220, 0,08 6,92 4,12 13,8 7,21 78,3 0,2 7,12 9,09 0,16 72,8 1,93 16,3

27 8,15 0,85 214, 0,1 9,93 46,7 21,9 4,79 110, 0,23 10,7 14,2 0,24 83,3 3,26 26,8

28 2,65 0,7 127, 0,05 10,4 30,4 10,7 3,35 69,3 0,15 4,19 5,06 0,1 33,2 1,19 8,56

29 7,83 1,36 241, 0,07 20, 29, 29,6 5,66 130, 0,4 12, 14,8 0,27 85,2 3,58 24,1

30 7,36 2,16 305, 0,09 29,4 26,2 59,1 30,1 112, 0,68 14,2 12,9 0,27 573, 2,47 34,2
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metallien pitoisuuksiin sakkapesissä. Lähes jokaisella tutkittavalla metallilla pitoisuudet nousivat 

siirryttäessä vihreimmästä luokasta kohti teollisuus- ja liikennealueita. Maankäyttöluokat korreloivat 

kasvavana läpäisemättömän pinnan osuuden kanssa, koska molemmat kuvaavat maankäytön 

intensiteettiä. Tutkimukseen valitut ja subjektiivisesti kenttätöissä arvioidut maankäyttöluokat olivat 

siis hyvin ihmisen toimintaa vastaavia: mitä enemmän vettä läpäisemätöntä pintaa alueella on, sitä 

enemmän ihmisen toiminta vaikuttaa alueella. Maankäyttöluokkien ja läpäisemättömän pinnan 

korrelaatiot eri raskasmetallien kanssa erosivat kuitenkin toisistaan joidenkin metallien kohdalla, eli 

eroja löytyi eri näytealueiden välillä. 

 

5.1 Metallien pitoisuuksien haitallisuuden arviointi 

Hulevesikaivojen sakkapesän sedimentti on poikkeuksellinen arvioinnin kohde sen 

tutkimattomuuden takia. Sakkapesän sedimentillä on mahdollisuus päätyä alapuoliseen vesistöön 

hulevesiverkoston virtaaman kasvaessa ja huuhtoessa sakkapesää, tai sakkapesän sisältö voidaan 

tyhjentää ja viedä sellaisenaan toisaalle tai toisen vesistön alueelle (Lindholm & Saarikangas, 2014). 

Sakkapesän sisältö voidaan myös kuljettaa maankaatopaikalle tai jätevedenpuhdistamon kautta 

tuottaa kukkamullaksi. Ympäristöministeriön ohjeiden (Ympäristöministeriö, 2015; 

Ympäristöministeriö, 2007) perusteella pystytään arvioimaan sakkapesien sedimentin haitallisuutta 

erilaisissa ympäristöissä. 

Tässä tutkimuksessa havaittiin selkeästi haitta-aineiden rajoja ylittäviä määriä raskasmetalleja 

ympäristöministeriön sedimenttien ruoppaus- ja läjitysohjeen mukaan tarkasteltuna (taulukko 7). 

Kolme yleisimmin pilaantuneen sedimentin raja-arvot ylittävää raskasmetallia olivat nikkeli, kupari 

ja sinkki. Osassa näytteistä pilaantuneisuuden raja-arvo ylittyi moninkertaisesti. Sedimenteissä 

havaittiin myös kadmiumin ja sinkin pitoisuuksia, jotka ylittivät pilaantuneen sedimentin tason.  

Taulukko 7. Raja-arvot ylittävien sedimenttinäytteiden osuus sedimenttien ruoppaus- ja läjitysohjeen mukaan (Ympäristöministeriö, 

2015). Sedimenttien ruoppaus- ja läjitysohjeen raja-arvoilla arvioidaan sedimentin kuormitusta, kun sedimentti päätyy 

vesiympäristöön. Tason 1 ylittävät pitoisuudet eivät ole ympäristölle haitallisia. Tason 2 raja-arvon ylittävät pitoisuudet 

sedimentissä indikoivat pilaantumisesta. Nikkelin sinkin ja kuparin pitoisuudet sedimenteissä ylittivät pilaantuneen raja-arvon 

useimmin. Kadmiumin ja kuparin pitoisuudet sedimenteissä ylittivät pilaantuneen raja-arvon yksittäisissä näytteissä. Arseenin ja 

kromin pitoisuudet ylittävät tason 1 rajan, mutta jäävät pilaantuneen rajan alle. 

 

Metallien pitoisuudet osoittavat, että kaikilla Helsingissä tutkituilla maankäyttöalueilla on ainakin 

nikkelin, sinkin ja kuparin merkittäviä lähteitä. Kuusisto-Hjortin ja Hjortin (2013) 

As Cd Cr Cu Ni Pb Zn

Alle tason 1 87 % 53 % 3 % 0 % 0 % 63 % 0 %

Yli tason 1 13 % 43 % 97 % 7 % 0 % 33 % 10 %

Yli tason 2 0 % 3 % 0 % 93 % 100 % 3 % 90 %
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pääkaupunkiseudun purosedimenttien näytteisiin verrattuna nämä tulokset osoittavat vielä 

voimakkaampaan ympäristökuormitukseen. Tämä oli toisaalta ennakoitavissa, koska hulevesi on 

usein selvästi likaisempaa kuin kaupunkipuroissa virtaava vesi. Kadmiumin ja lyijyn suhteen 

saastuneiden sedimenttien määrä näytteistä on suhteessa samaa luokkaa Kuusisto-Hjortin tulosten 

kansa, mutta kuparin ja sinkin tuloksissa hulevesikaivojen sakkapesien näytteistä suhteessa suurempi 

osa ylittää haitallisen tason rajan. Kuusisto-Hjortin tutkimuksessa nikkeliä ei tutkittu, joten tämän 

tutkimuksen tulokset nostavat myös nikkelin ympäristöhaittoja aiheuttavien metallien listalle. 

Tämän tutkimuksen tulosten perusteella voidaan todeta, että päätyessään vesistöihin hulevesikaivojen 

sedimentit olisivat haitallisia luonnossa varsinkin kolmen metallin, kuparin, sinkin ja nikkelin 

pitoisuuksien takia. Kupari ja sinkki ovat pienissä määrin eliöille tarpeellisia ravinteita, toisin kuin 

nikkeli (Nagajyoti, Lee, & Sreekanth, 2010). Luonnossa näitä metalleja löytyy pieniä määriä eroosion 

vapauttamina, mutta suurempia määriä luontoon päätyy antropogeenisten reittien kautta (Huber et al., 

2016). Suurin syy metallien luontoon päätymiseen on teollisuuden päästöt, minkä lisäksi erilainen 

kuluminen, liikenne ja jätteiden poltto lisäävät metalleja luontoon (Nagajyoti et al., 2010). Metallien 

pitoisuuksien kasvava määrä aiheuttaa niin kasveissa kuin kaloissa epänormaalia kasvua ja voi johtaa 

myös kuolemiin (Rout & Das, 2009; Abdel Warith et al., 2011). 

Kadmiumin ja lyijyn määrät jäivät suurimmaksi osaksi haitallisuutta kuvaavien raja-arvojen välille, 

jolloin mahdolliset haitat pitäisi tarkastella tapauskohtaisesti. Molempien metallien osalta yksi 

näytepiste ylitti pilaantuneen rajan, jolloin sedimentit ovat haitallisia. Kadmiumia ja lyijyä päätyy 

luontoon voimalaitoksista, teollisuudesta, maaleista ja liikenteestä (Benavides, Gallego, & Tomaro, 

2005; Nagajyoti et al., 2010). Kasvavat määrät ovat haitallisia sekä kasveille että eläimille. Arseenin 

ja kromin määrät jäivät kaikissa tämän tutkimuksen näytteissä alle ylemmän haitallisuusrajan, jolloin 

metallien pitoisuuksien oletetaan säilyvän eliöille hyväksyttävinä. 

Myös pilaantuneen maa-aineksen raja-arvojen mukaisesti tarkasteltuna löytyi saastuneita näytteitä 

(taulukko 8). Yleisimmät haitta-aineet olivat sinkki ja kupari. Pilaantuneen maa-aineksen raja-arvot 

ovat korkeammat kuin ruoppausaineksen kohdalla, joten pilaantuneen maa-aineksen haitallisimman 

tason ylittäviä näytteitä oli selkeästi vähemmän kuin edellisessä ruoppausaineksen tarkastelussa. 

Yhteneväistä näissäkin tuloksissa Kuusisto-Hjortin ja Hjortin (2013) tuloksiin on, että samat metallit 

ylittävät pilaantuneen aineksen rajan.  
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Taulukko 8. Raja-arvot ylittävien näytteiden osuus pilaantuneen maaperän ohjeen mukaan (Ympäristöministeriö, 2007). Maaperän 

pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arvioinnin raja-arvoja käytetään, kun arvioidaan sedimentin kuormitusta maaperässä. 

Kynnysarvon ylittävät pitoisuudet eivät ole haitallisia, mutta voivat vaatia arviointia maankäytön mukaan. Alemman ohjearvon 

ylittävät pitoisuudet ovat haitallisia maaperässä, ellei aluetta käytetä liikenne- tai teollisuusalueena. Ylimmän ohjearvon ylittävät 

pitoisuudet maaperässä ovat haitallisia myös liikenne- ja teollisuusalueilla. Sinkin ja kuparin pitoisuudet sedimentissä ylittivät 

pilaantuneen maaperän rajan. Lyijyllä ja vanadiinilla yksittäiset pisteet ylittävät alemman ohjearvon. Kynnysarvon ylityksiä 

havaittiin kaikissa tutkituissa metalleissa. 

 

Pilaantuneen maan raja-arvot mitataan alle kahden millimetrin raekokojakaumasta. Tässä 

tutkimuksessa pitoisuudet määritettiin 64 µm raekoosta, joten pilaantuneen maaperän pitoisuudet 

ovat suuntaa antavia. Eri raekokojen vaikutusta metallien konsentraatioihin on tutkittu (Hanfi, 

Mostafa, & Zhukovsky, 2019). Ainoat raskasmetallit, joiden pitoisuus laski selkeästi raekoon 

kasvaessa, ovat sinkki ja kadmium. Kromilla, kuparilla, lyijyllä ja nikkelillä konsentraatiot pysyivät 

jokseenkin samana tai pitoisuus saattoi jopa kasvaa suuremmissa raekokoluokissa. Sinkin ja 

kadmiumin kohdalla tulee siis olla kriittisempiä pilaantuneen aineksen rajojen kanssa vertailtaessa. 

Jos sedimentti imetään sakkapesästä kuivalle maalle ja käytetään jossain määrin täyttömaana tai 

multana, on tämän tutkimuksen perusteella mahdollista, että osa sedimenteistä aiheuttaa maaperän 

pilaantumista. Kaikista maankäyttöluokista löytyi vähintään yksi näyte, jossa sinkin pitoisuus ylitti 

ylimmän raja-arvon. Liikennealueen maankäyttöluokan näytteiden mediaaniarvo (584 mg/kg) ylitti 

myös ylimmän raja-arvon 400mg/kg, kun muissa luokissa mediaanit jäivät alle ylimmän rajan. 

Kuparin pitoisuuksissa ylimmän raja-arvon ylittävät näytteet olivat ainoastaan liikennealueilta. Näin 

ollen liikennealueiden hulevesikaivojen sedimentit ovat todennäköisesti haitallisia myös maaperän 

kriteerien mukaan. Näiltä alueilta hulevesikaivojen sedimentit pitäisi tyhjentämisen yhteydessä 

jatkokäsitellä, ettei haitta-aineita pääsisi luontoon. Toinen vaihtoehto voisi olla sakkapesien tiheämpi 

tyhjentäminen, etteivät metallipitoisuudet ehtisi nousta korkeiksi. Liikennealueiden sakkapesien 

saastuneiden sedimenttien päätyminen herkempään maaperään pitäisi estää.  

Tarvainen et al. (2013) havaitsi Helsingin pihojen ja puistojen maaperässä pilaantuneen maan 

kynnysarvoihin perustuen arseenin ja lyijyn merkittävimmiksi metalleiksi. Arseenin pitoisuudet 

ylittivät tässä tutkimuksessa kynnysarvon noin joka toisella sedimenttinäytteellä, mikä on hieman 

suurempi osuus kuin Tarvaisen (2013) puistoissa havaitsema määrä. Lyijyn pitoisuus ylitti 

kynnysarvon puistoissa noin kolme kertaa useammin kuin hulevesikaivojen sedimentissä. Liikenteen 

haitta-ainekuorma päätyy todennäköisemmin hulevesikaivoihin kuin puistojen maaperään, joten 

Tarvaisen (2013) havaitsemat arseenin ja lyijyn pitoisuudet puistoissa ovat oletettavasti suureksi 

osaksi peräisin ilmaperäisestä laskeumasta. Kuparin ja sinkin pitoisuudet olivat korkeimmat 

As Cd Co Cr Cu Ni Pb V Zn

Alle kynnysarvon 47 % 97 % 83 % 90 % 50 % 90 % 87 % 93 % 70 %

Yli kynnysarvon 53 % 3 % 17 % 10 % 23 % 10 % 10 % 3 % 10 %

Yli alemman ohjearvon 0 % 0 % 0 % 0 % 20 % 0 % 3 % 3 % 40 %

Yli ylemmän ohjearvon 0 % 0 % 0 % 0 % 7 % 0 % 0 % 0 % 43 %



 42 

liikennealueilla mahdollisesti pintavalunnan seurauksena. Zhang et al. (2017) tutkimuksen 

perusteella merkittävimmät raskasmetallien haittavaikutukset liikennealueen sedimenteissä ovat 

suuruusjärjestyksessä sinkillä, kuparilla ja kadmiumilla. Tässä tutkimuksessa sinkin ja kuparin 

vaikutus korostui liikenteen takia, mutta kadmiumin haittavaikutukset jäivät maaperän raja-arvojen 

suhteen tarkasteltuna häviävän pieniksi ja sedimenttien raja-arvojenkin suhteen kohtalaisiksi. 

Selbig et al. (2013) havaitsivat, että hulevesijärjestelmän sedimentistä suurempi osa oli ympäristölle 

haitallisia verrattuna purosedimenteistä kerättyihin näytteisiin. Hulevesien sedimentissä olevista 

metalleista kromi, kupari, rauta, lyijy ja sinkki olivat mahdollisesti haitallisia, kun purosedimenteissä 

vain pieni osa lyijyn konsentraatioista oli haitallisia. Vastaava havaittiin tässäkin tutkimuksessa: 

kuparin ja sinkin pitoisuudet ylittivät haitallisuuden rajan, mutta raudan, kromin ja lyijyn osalta 

haitallisia määriä ei havaittu. Kuusisto-Hjortin (2013) tulokset ja tämän tutkimuksen tulokset 

metallien pitoisuuksien haitallisuudesta vastaavat Selbig et al. (2013) havaintoja. 

 

5.2 Maankäytön vaikutus metalleihin 

Maankäyttöluokan ja vettä läpäisemättömän pinnan välillä havaittiin erittäin merkitsevä korrelaatio 

(r=0,68, p= 0.00006), mikä tarkoittaa, että muuttujilla on varsin todennäköisesti päällekkäisiä 

selittäviä tekijöitä. Eroja maankäyttöluokan ja päällystämättömän pinnan osuuden välillä kuitenkin 

löytyy. Esimerkiksi raskasmetallit molybdeeni, arseeni, sinkki ja kupari korreloivat eri tavalla näiden 

kahden valuma-alueen muuttujan kanssa, mikä tarkoittaa, että muuttujilla on hieman erilainen 

vaikutus metalleihin. Maankäytön muuttujalla pyrittiin kuvaamaan kasvavaa ihmisen vaikutusta 

ympäristössä ja läpäisemättömän pinnan osuus valuma-alueella kuvaa pääasiassa samaa asiaa. Koska 

metallit korreloivat eri tavalla maankäyttöluokkien ja läpäisemättömän pinnan kanssa, vaikuttavat 

pitoisuuksiin myös muut tekijät kuin vettä läpäisemättömän pinnan osuus.  

Kaikkien muiden metallien paitsi fosforin ja uraanin pitoisuudet kasvoivat maankäytön intensiteetin 

mukaan tehdyn luokituksen mukana. Fosforin pitoisuuden on aiemmissa tutkimuksissa todettu 

kasvavan lisääntyneen pintavalunnan kanssa (Miguntanna, Liu, Egodawatta, & Goonetilleke, 2013), 

koska fosfori on yleensä sitoutuneena maaperän kiintoainekseen. Tässä tutkimuksessa 

maankäyttöluokalla ei todettu merkittävää vaikutusta fosforin pitoisuuksiin. Fosforin pitoisuus 

sakkapesien sedimenteissä oli kuitenkin suuri. Fosforin mediaanipitoisuus tutkituissa sedimenteissä 

oli 670 mg/kg. Sakkapesän pitoisuutta voidaan verrata esimerkiksi kukkamultaan, jossa fosforin 

pitoisuuden tavoitearvo on noin 80 mg/kg (Metsäpirtin multa, 2021). Hulevesikaivojen sedimentissä 

oleva pitoisuus oli yli kahdeksankertainen puutarhamullan fosforipitoisuuteen verrattuna. Fosforin 
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kasvu vesistöissä johtaa helposti rehevöitymiseen, joka on haitallista varsinkin pienissä vesistöissä 

(Kleinman et al., 2011). Uraania ei myöskään aiempien tutkimuksien mukaan esiinny 

kaupunkialueilla enempää kuin luonnollisilla alueilla (Mandeng et al., 2019).  

Maankäytön kasvava intensiteetti vaikuttaa suurimpaan osaan raskasmetalleista kohonneina 

konsentraatioina. Tämän tutkimuksen tulokset ovat saman suuntaisia tutkimusten kanssa, joissa 

tutkittiin sedimentin metallipitoisuuksien kasvua rakennetuilla alueilla (Kuusisto-Hjort & Hjort, 

2013; Rentz, Widerlund, Viklander, & Öhlander, 2011). Shajib et al. (2019) tutkimuksen mukaan 

kaikkien tutkittujen metallien pitoisuudet hulevedessä olivat suurimmat liikennealueilla. Tässä 

tutkimuksessa ylimmän maankäyttöluokan, liikennealueiden, tulokset olivat saman suuntaisia. 

Maankäyttöluokan kanssa vahvimmin yhteydessä olivat molybdeenin ja kuparin pitoisuudet. 

Molybdeenin ja maankäyttöluokan välinen korrelaatio oli erittäin merkitsevä (r=0,68, p= 0,00003). 

Selvästi suurimmat pitoisuudet havaittiin liikennealueiden maankäyttöluokassa, mikä on vastoin 

Pasieczna, Bojakowska, & Nadłonekin (2017) aikaisempaa tutkimusta, jossa molybdeenin 

suurimmaksi lähteeksi esitettiin teollisuusalueita, varsinkin metalli- ja energiateollisuutta. On 

mahdollista, että molybdeeni on päätynyt ilmaperäisen laskeuman mukana suuremmille 

päällystetyille alueille ja sieltä hulevesien mukana kaivoihin. Toisaalta Manno, Varrica & Dongarrà 

(2006) esittivät liikenteen olevan suurin molybdeenin pitoisuuden kasvattaja, mikä vastaa tässä 

tutkimuksessa saatuja tuloksia. 

Seuraavaksi merkitsevin korrelaatio maankäytön kanssa todettiin kuparilla (r= 0,58, p= 0,00086). 

Kuparin pitoisuus oli pientä viher- ja asuinalueilla, mutta kasvoi selvästi teollisuusalueilla. Lisäksi 

liikennealueet erottuivat selkeänä piikkinä pitoisuuksissa. Kuparin yleisimmät lähteet ovat teollisuus 

(Tiefenthaler et al., 2008) ja liikenne (Zhang et al., 2017). Liikennealueilla lähteitä on monia. Autojen 

jarrujen kuluminen irrottaa kuparia ja suurissa liikennemäärissä metallia irtoaa ja päätyy hulevesien 

mukana hulevesikaivoihin (Budai & Clement, 2018). Liikennealueiden näytteet otettiin suurilta 

parkkipaikoilta, logistiikka-alueilta tai niiden välittömästä läheisyydestä. Ruuhkissa seisovaan 

liikenteeseen on aikaisemmissa tutkimuksissa yhdistetty kasvava kuparin määrä (Gunawardena et al., 

2013). Parkkipaikoilla mahdollinen autojen tyhjäkäynti on voinut vaikuttaa kohonneisiin kuparin 

pitoisuuksiin.  

Tilastollisesti merkitsevät korrelaatiot maankäyttöluokan kanssa havaittiin myös arseenilla, 

vanadiinilla ja sinkillä. Arseenia ja vanadiinia käytetään petrokemian teollisuudessa ja niitä esiintyy 

esimerkiksi polttoaineissa (González, Esplugas, Marquès, & Domingo, 2021). Täten voidaan olettaa, 

että liikennealueilla näiden metallien määrät ovat kasvaneet palokaasujen ja mahdollisesti autojen 

vuotojen takia. Bosco et al. (2005) esittivät arseenin pitoisuuksien olevan urbaaneilla alueilla 4 – 8 
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mg/kg ja teollisuusalueilla 5 – 15 mg/kg. Tässä tutkimuksessa arseenin kaikkien näytteiden 

pitoisuuden vaihtelu sedimentissä oli välillä 3,1 – 29,9 mg/kg (teollisuusalueilla 3,4 – 29,9 mg/kg). 

Selkeästi suurempi pitoisuus teollisuusalueilla voi viitata useisiin päästölähteisiin. Suurin 

maankäyttöluokkien mediaaniarvo havaittiin liikennealueilta, mikä on oletettavaa, koska arseenia 

löytyy polttoaineista. Samassa Bosco et al. (2005) tutkimuksessa vanadiinin pitoisuudet vaihtelivat 

28 – 56 mg/kg urbaanilla ja 53 – 111 mg/kg teollisuusalueella. Vanadiinin vaihtelu kaikkien 

näytteiden välillä oli 38 – 166 mg/kg (teollisuusalueilla 52 – 100 mg/kg), mikä vastaa Bosco et al. 

(2005) tuloksia. Suurin arvo löytyi poikkeuksellisesti puistomaiselta alueelta. Kyseinen näytepiste 

sijaitsi urheilukentällä, minkä välittömässä läheisyydessä oli rengasrouheesta tehtyjä 

tekonurmikenttiä. Bocca, Forte, Petrucci, Costantini, & Izzo (2009) havaitsivat urheilukentän 

rengasrouheen vanadiinin pitoisuuden maksimiarvoksi 22 mg/kg, mikä on huomattavan pieni 

verrattuna tämän tutkimuksen puistomaisen alueen mediaaniin 76 mg/kg. Hulevesikaivossa oleva 

pitoisuus on voinut kasvaa suuremmaksi, jos sitä ei ole tyhjennetty pitkään aikaan. Vanadiinia päätyy 

kaivoihin todennäköisesti myös muista lähteistä, kuten alueella käytetyistä huoltoajoneuvoista. 

Suurin mediaaniarvo havaittiin kuitenkin liikennealueilta kerätyistä näytteistä. Vanadiinia esiintyy 

polttoaineissa, joten tämä tulos oli odotettavissa.  

Sinkin mediaaniarvot kasvoivat maankäytön intensiteetin noustessa ja suurin mediaanipitoisuus 

havaittiin liikennealueiden näytteissä. Myös sinkin suurin yksittäinen pitoisuus löytyi puistomaiselta 

alueelta urheilukentältä, mikä ei ole viheralueille tyypillistä. Bocca et al. (2009) havaitsivat 

tekonurmikentän rengasrouheessa korkeita määriä sinkkiä ja rengasrouheen liuetessa veteen sinkin 

pitoisuudet olivat korkeimmat, mikä voisi selittää sinkin pitoisuuden maksimiarvon löytymistä 

urheilukentän näytepisteeltä. Manno et al. (2006) havaitsivat huleveden suurimman 

mediaanipitoisuuden tiiviisti rakennetulla alueella. Tässä tutkimuksessa havaitut tulokset ovat saman 

suuntaisia Manno et al. (2006) havaintojen kanssa; tiheään rakennettujen alueiden ja liikennealueiden 

pitoisuudet olivat suuremmat muihin maankäytönluokkiin verrattuna. Liikennealueen suurimmat 

sinkin pitoisuudet selittyvät renkaiden kuluessa irtoavilla sinkin partikkeleilla (Budai & Clement, 

2018). 

Läpäisemättömän pinnan osuudella ja sinkin pitoisuudella todettiin tilastollisesti hyvin merkitsevä 

yhteys (r=0,5, p= 0.0046) verrattuna maankäyttöluokan ja sinkin pitoisuuden väliseen tilastolliseen 

merkitsevyyteen. Sinkin pitoisuuden on Charters, Cochrane, & Sullivan (2021) tutkimuksessa todettu 

nousevan selvästi, jos alueella on pieniäkin määriä sinkkiä sisältäviä kattoja tai rännejä. Vettä 

läpäisemättömät alueet painottuivat tiiviisti rakennetuille alueille, joissa tällaisia kattorakennelmia on 

runsaasti. Toisaalta myös liikennealueilla läpäisemättömän pinnan osuus oli suurin, joten kuparin 
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lähteitä on voitu havaita liikenteen ja rakennusten kautta (Brown & Peake, 2006; McKenzie, Money, 

Green, & Young, 2009) 

Kadmiumin pitoisuudella havaittiin tilastollinen merkitsevyys korrelaatioissa läpäisemättömän 

osuuden kanssa (r=0,39, p= 0.032). Kadmiumin pitoisuuksilla on aikaisemmin todettu vahva 

korrelaatio teiden läheisyyden kanssa (Chen, Xia, Zhao, & Zhang, 2010). Läpäisemättömän pinnan 

osuus oli tässä tutkimuksessa suurin liikennealueilla (mediaani 88 %), joten liikennealueiden 

merkitys näkyy läpäisemättömän pinnan osuuden kautta. Gunawardena et al. (2013) havaitsi 

kadmiumin korreloivan vahvemmin ruuhkautuvan liikenteen kanssa, jolloin kadmiumia päätyy 

enemmän ilmaperäiseen laskeumaan, eikä kulumisen kautta suoraan pintavaluntaan. 

Orgaanisen aineksen määrällä todettiin olevan negatiivinen korrelaatio lähes kaikkien metallien 

kanssa. Tilastollisesti merkitsevät metallit orgaanisen aineen osalta olivat kromi, nikkeli ja rauta. 

Orgaanisen aineksen määrä sakkapesissä koostuu suurimmaksi osaksi kasvin osista ja muusta 

maatuvasta orgaanisesta materiaalista. Nämä eivät sisällä juurikaan raskasmetalleja. Voidaan myös 

päätellä, että vihreän, orgaanisen aineksen määrä on suurempi intensiteetiltään väljemmin 

rakennetuilla alueilla. Esimerkiksi kromin ja nikkelin pitoisuudet lisääntyvät maankäytön 

intensiteetin kasvaessa ja näin ollen niillä alueilla, missä orgaanista ainesta on enemmän, kyseisten 

metallien määrä oli pienempi (Sörme, Bergbäck, & Lohm, 2001).  

Pääkomponenttianalyysilla luokiteltiin tutkimuksessa havainnoidut muuttujat x ja y -akseleille 

kahden komponentin perusteella (kuva 26). Ensimmäinen muuttuja selitti 40,3 % varianssista ja 

toinen muuttuja 16,2 %. Pääkomponenttianalyysillä ryhmiteltiin muuttujat luokkiin saman 

vaikutuksen omaavien muuttujien kanssa. Mustan ympyrän sisällä olevalla ryhmällä havaittiin olevan 

kaikista vahvin yhteys liikenteeseen. Kuparin, sinkin ja molybdeenin pitoisuuksien kasvu voidaan 

yhdistää liikenteessä kulumisen eri lähteisiin, kuten renkaisiin, jarruihin ja moottorin osiin. Violetin 

ympyrän sisällä olevilla muuttujilla havaittiin myös yhteys maankäytön intensiteetin kanssa. Näitä 

metalleja havaitaan rakenteiden kulumisen (Sörme, Bergbäck, & Lohm, 2001) sekä liikenteen 

ilmaperäisen laskeuman yhteydessä. Sinisen ympyrän sisällä olevat muuttujat ovat lähinnä metalleja, 

joilla ei havaittu yhteyttä maankäytön intensiteetin muutoksissa, pois lukien arseeni, jolla todettiin 

tilastollisesti merkitsevä yhteys maankäytön intensiteetin kanssa. Vihreän ympyrän sisällä olevilla 

muuttujilla todettiin negatiivinen vaikutus metallien pitoisuuksiin. 
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Kuva 26. Pääkompoenttianalyysi raskasmetallien pitoisuuksien ja muiden tässä tutkimuksessa käytettyjen muuttujien välillä. 

Analyysi määrittää kahden komponenttien perusteella muuttujalle paikan x ja y -akseleille. Pääkomponenttianalyysissä ensimmäinen 

muuttuja aiheutti 40,3 % varianssista ja toinen muuttuja 16,2 %. Muuttujat ryhmiteltiin neljään luokkaan analyysin perusteella. 

Mustan ryhmän muuttujilla oli suurin yhteys liikenteen päästöihin. Violetin ryhmän muuttujilla havaittiin yhteys maankäytön 

intensiteetin kasvun sekä liikenteen ilmaperäisen laskeuman kanssa. Sinisen ympyrän sisällä olevat muuttujat ovat metalleja, joiden 

pitoisuuksilla ei havaittu yhteyksiä maankäytön intensiteetin kasvun kanssa, pois lukien arseeni. Vihreässä ympyrässä olevat 

muuttujat vaikuttivat negatiivisesti metallien pitoisuuksiin. 

Monilla metalleilla havaittiin hyvin merkitseviä korrelaatioita keskenään, mikä voi kertoa siitä, että 

näillä metalleilla oli yhteisiä päästölähteitä. Molybdeenilla, sinkillä ja kuparilla oli erittäin 

merkitsevät korrelaatiot toistensa kanssa (r>0,7 ***) ja näillä kolmella metallilla oli selkeä yhteys 

liikenteen päästöihin. Aiemmissa tutkimuksissa näitä kolmea metallia havaittiin suuremmissa määrin 

liikennealueilta autojen kulumisen yhteydessä. Tässä tutkimuksessa tulokset olivat samansuuntaiset. 

Myös kromilla, vanadiinilla, nikkelillä ja koboltilla oli hyvin merkitsevät korrelaatiot (r>0,7 ***). 

Pääkomponenttianalyysin perusteella nämä metallit ovat vahvasti kytköksissä toisiinsa 

hulevesikaivon sedimenteissä. Pitoisuuksien yhteys liikennealueella voi johtua liikenteen 

ilmaperäisestä laskeumasta sekä tiiviin alueen muusta ihmisen vaikutuksesta, kuten teollisuuden 

päästöistä, rakentamisesta tai erilaisesta rakennusten kulumisesta. 

 

5.3 Sakkapesien toiminta 

Hulevesikaivojen sakkapesissä olevat painot kertovat, kuinka paljon metalleja sakkapesät pystyvät 

pidättämään. Hulevesijärjestelmät kuljettavat kiintoainesta veden mukana purkupisteille, mistä vedet 
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valuvat puroihin ja niitä pitkin suurempiin vesistöihin tai suoraan vastaanottaviin vesistöihin. 

Vertailemalla sakkapesien pitoisuuksia puroissa oleviin pitoisuuksiin, voidaan arvioida pidättävätkö 

sakkapesät ainesta enemmän kuin sitä päätyy luontoon. Oletuksena on, että sakkapesissä olevat 

pitoisuudet ovat suurempia, koska vettä läpäisemätön pinta kerää kaupunkialueen epäpuhtauksia ja 

pintavalunta huuhtelee metallit läpäisemättömältä pinnalta hulevesikaivoihin (Delkash et al., 2018). 

Purojen läheltä välitön pintavalunta on pienempää ja ympäröivä luonnollinen alue kerää osittain 

haitta-aineita (Booth, Derek B. et al., 2002). Hulevesikaivojen sedimenttien pidättämiskyvystä on 

heikkoja tuloksia standardin mallisissa hulevesikaivoissa, joita Helsingissä yleisesti käytetään (Avila 

et al., 2011; Howard, Adam et al., 2012; Phipps et al., 2005). 

Kuusisto-Hjortin ja Hjortin (2013) tutkimuksen purosedimenttinäytteet ovat osittain kerätty tämän 

tutkimuksen hulevesikaivojen sakkapesien sedimenttinäytteiden kanssa samoilta alueita ja analysoitu 

samasta raekoosta, joten tulosten vertailu on mahdollista. Maankäyttöluokat ovat myös osittain 

samoja kuin Kuusisto-Hjortin tutkimuksessa, tosin tässä tutkimuksessa luokat on subjektiivisesti 

tehty, kun Kuusisto-Hjortilla luokat perustuivat valuma-alueen maankäytön suhteellisiin osiin. 

Kuusisto-Hjortin purot määräytyivät maankäyttöluokkien mukaan, jotka olivat luonnontilainen 

(baseline), harvaan rakennettu asuinalue (LDR), kaupallinen ja tiheään rakennettu alue (COM/HDR) 

sekä teollisuusalue (industrial). Hulevesikaivoja ei ole luonnollisilla alueilla, mutta muuten 

maankäyttöluokat vastaavat tässä tutkimuksessa käytettyä luokitusta. 
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Kuva 27. Hulevesikaivojen sakkapesien sedimenteistä analysoitujen ja Kuusisto-Hjortin ja Hjortin (2013) tutkimuksessa 

purosedimentistä analysoitujen kadmiumin (Cd), sinkin (Zn), kuparin (Cu) ja lyijyn (Pb) pitoisuuksia luokkien mukaan esitettynä. 

Kuusisto-Hjortin ja Hjortin maankäyttöluokat kuvaajassa ovat luonnontilainen puro (baseline), harvaan rakennettu alue (LDR), 

kaupallinen ja tiheään rakennettu alue (COM/HDR) sekä teollisuusalue (Industrial). Kadmiumin pitoisuuksissa Kuusisto-Hjortin 

purosedimenttien pitoisuudet olivat korkeammat verrattuna sakkapesien pitoisuuksiin kaikissa maankäyttöluokissa. Sinkin 

pitoisuuksissa harvaan rakennetulla ja tiheään rakennetulla alueella purosedimenttien pitoisuudet olivat suuremmat kuin 

sakkapesien sedimentissä, mutta teollisuusalueen pitoisuudet olivat sakkapesissä korkeammat. Liikennealueen sedimenteissä 

mediaanipitoisuus oli kaikista suurin. Kuparin pitoisuuksissa trendi oli samanlainen kuin sinkillä, harvaan ja tiheän rakennetuilla 

alueilla purosedimenteissä pitoisuus oli suurempi kuin sakkapesissä, mutta teollisuus- ja liikennealueen pitoisuudet olivat 

korkeammat sakkapesissä. Myös kuparin mediaanipitoisuus oli suurin liikennealueella. Lyijyn pitoisuuksissa purosedimenttien 

pitoisuudet olivat suuremmat kaikissa maankäyttöluokissa verrattuna sakkapesien sedimenttiin. Suurin mediaanipitoisuus havaittiin 

purosedimenttien tiheään rakennetulla alueella.  

Kuusisto-Hjortin luonnontilaisten purojen sedimenttien pitoisuudet olivat selkeästi alhaisempia kuin 

muissa maankäyttöluokissa. Myös hulevesikaivojen puistomaisen alueen arvot ovat luonnollisten 

purojen -luokkaa korkeammat, koska puistomaiset alueet eivät ole täysin luonnontilaisia. 

Hulevesikaivojen sedimentissä puistomaisen alueen pitoisuuksien maksimiarvot ovat moninkertaiset 

luonnontilaisten purojen sedimentteihin verrattuna. Kaikkien neljän metallin pitoisuudet olivat 
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suuremmat harvaan ja tiheään rakennetuilla alueilla purosedimenteissä verrattuna hulevesikaivojen 

sakkapesien pitoisuuksiin. Teollisuusalueilla metallien pitoisuudet vaihtelivat. Kadmiumin ja lyijyn 

mediaanipitoisuudet olivat suuremmat purosedimenteissä, kun taas sinkin ja kuparin pitoisuudet 

olivat suuremmat hulevesikaivojen sakkapesissä. Liikennealueiden sakkapesissä havaittiin kaikkien 

luokkien suurimmat mediaanipitoisuudet sinkillä ja kuparilla.  

Purojen sedimenteissä havaittiin yllättävän suuria pitoisuuksia raskasmetalleja verrattuna 

sakkapesien sedimentteihin. Harvoilla ja tiheään rakennetuilla alueilla hulevesijärjestelmät eivät 

selkeästi ole onnistuneet pidättämään haitta-aineita, koska pitoisuudet purosedimenteissä ovat 

korkeammat kuin sakkapesien sedimenteissä. Kadmiumin, sinkin ja kuparin suurimmat yksittäiset 

pitoisuudet löytyvät näistä harvaan ja tiheään rakennettujen alueiden purosedimenteistä. 

Teollisuusalueilla sakkapesien sedimenttien pitoisuudet ovat suurempia, varsinkin maksimiarvoja 

tarkasteltaessa, joten näillä alueilla hulevesijärjestelmä on onnistunut pitämään haitta-aineet pois 

puroista. Teollisuusalueilla mahdollisesti tiedostetaan haitta-aineiden leviäminen ja 

hulevesijärjestelmät suunnitellaan huolellisemmin kuin muilla alueilla. Liikennealueilla kuparin ja 

sinkin pitoisuudet sakkapesien sedimenteissä osoittavat, että hulevesijärjestelmä onnistuu 

sedimentoimaan näitä metalleja paremmin kuin muilla maankäyttöluokilla. Kuparin ja sinkin lähteitä 

esiintyy myös liikennealueilla enemmän, joten suuremmat määrät saattavat johtua myös suuremmista 

lähteistä, eikä onnistuneesta hulevesijärjestelmän suunnittelusta. 

Kuusisto-Hjortin tutkimuksessa tarkasteltiin myös puroveden mukanaan kuljettaman 

suspendoituneen sedimentin metallien pitoisuuksia. Suspendoituneen sedimentin pitoisuudet olivat 

suuremmat kaikilla maankäyttöluokilla verrattuna purojen pohjasedimenttiin. Myös Selbig et al. 

(2013) havaitsivat tutkimuksessaan, että kuparin ja sinkin pitoisuudet olivat suurempia huleveden 

suspendoituneessa sedimentissä verrattuna puron pohjasedimentteihin. Tämä tulos vastaa Kuusisto-

Hjortin ja Hjortin tutkimuksen tuloksia, joiden mukaan varsinkin sinkin ja kuparin suspendoituneet 

pitoisuudet ovat pohjasedimenttiä suurempia. Hulevesien mukana kulkevat partikkelit ovat 

suurimmaksi osaksi kooltaan 0,45 – 75 µm (Herngren, Goonetilleke, & Ayoko, 2005) ja suuri osa 

metallien huleveden mukana liikkuvista partikkeleista ovat tätä kokoluokkaa (Zhao et al., 2010). 

Virtaaman ei tarvitse olla kovinkaan suuri, jotta nämä pienet partikkelit suspendoituvat ja kulkeutuvat 

virtaavan veden mukana eteenpäin (Hjulström & Trask, 1939; Phipps et al., 2005). Täten on 

mahdollista, että hulevesien suspension mukana liikkuu suurempia pitoisuuksia 

raskasmetallipartikkeleita myös Helsingissä kuin mitä sedimentoituu hulevesikaivoihin tai 

kaupunkipurojen pohjaan. Sakkapesän tehtävänä on pidättää ainesta sisällään, mutta suspensioon 

päätyneet metallit huuhtoutuvat helposti pois. Sakkapesiin sedimentoituu metalleja, mutta on vaikea 
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arvioida, kuinka suuri osa se on kadulta huuhtoutuvasta kokonaismäärästä. 

Raekokojakauman perusteella hulevesikaivoihin jää melko vähän hienoainesta. Kaikkien tässä 

tutkimuksessa analysoitujen sakkapesien sedimentin alle 64 µm osuuksien mediaani on 14 %. 

Hulevesissä saman fraktion osuus asfalttitiellä on keskimäärin 38,9 % (Charters, Cochrane, & 

Sullivan, 2015). Samassa tutkimuksessa huleveden D90 (raekoko, joka suurempi kuin 90 % ja 

pienempi kuin 10 % näytteen rakeista tilavuuden mukaan) fraktion todettiin olevan keskimäärin 177 

µm. Tässä tutkimuksessa analysoitujen raekokojakaumien 200 µm fraktion osuuden mediaani oli 23,5 

%, eli noin 66 % pienempi kuin huleveden mukana kulkeutuvien samankokoisten partikkeleiden 

määrä. Huleveden mukana liikkuvasta hienoaineksesta jää hulevesikaivojen sakkapesiin siis vain 

pieni osa. Tämä vastaa aikaisempaa tutkimusta, jossa todettiin hulevesikaivon virtaaman huuhtelevan 

suuremman osan sedimentistä mukanaan (Phipps et al. 2005; Howard et al. 2012). 

 

5.3.1 Haitta-aineiden arvioitu määrä Helsingin hulevesikaivoissa yhteensä 

Helsingin alueella on noin 34 640 hulevesikaivoa (HSY, 2021d). Näiden kaivojen kautta 

hulevesijärjestelmä kerää katuvedet ja samalla kaduilta kertyvät haitta-aineet järjestelmän kautta 

luontoon. Sakkapesien sisällön laatu ja määrä vaihteli kaivokohtaisesti (taulukko 6). Yksittäisten 

kaivojen sisältämät metallimäärät eivät ole kovinkaan suuria. Kun sedimentin määrä koko Helsingin 

alueella jokaisessa hulevesikaivossa lasketaan yhteen, saadaan kuitenkin varsin merkittävä määrä 

erilaisia luonnolle haitallisia metalleja. 

Maankäytöltään tämän tutkimuksen puistomainen alue ja liikennealueet ovat ääripäitä, kun taas 

keskimmäiset kolme luokkaa ovat lähempänä keskiarvoista maankäyttöä kaupungissa. Helsingin 

hulevesikaivojen sakkapesissä olevien metallien määrästä saadaan paras arvio laskemalla 

intensiteetiltään kolmen keskimmäisen maankäyttöluokan kaivojen metallimäärän keskiarvo. 
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Taulukko 9. Helsingin alueen hulevesikaivojen sakkapesissä olevat metallimäärät verrattuna Vantaanjoen aineskuormaan vuodessa. 

Metallien määrät saatiin laskemalla kolmen keskimmäisen maankäyttöluokan metallien määrien keskiarvo ja kertomalla se 

Helsingin hulevesikaivojen määrällä. Vantaanjoen vuosittainen aineskuorma arvioitiin Suomen ympäristökeskuksen pintavesien tilan 

aineistosta ja keskivirtaamasta. Molybdeenin pitoisuuksia ei ole Vantaanjoesta kerätty. Hulevesikaivojen ihmistoiminnan mukana 

lisääntyneiden metallien (lyijy, kromi, kupari, koboltti, sinkki ja vanadiini) määrät ovat suuret suhteessa Vantaanjoen 

aineskuormaan. (SYKE. 2021) 

 

Metallien määrää sakkapesissä voidaan verrata Vantaanjoen Suomenlahteen vuodessa kuljettamaan 

aineskuormaan, jolloin voidaan hahmottaa, kuinka suurista määristä raskasmetalleja on kyse. 

Suhteessa Vantaanjoen aineskuormaan, hulevesikaivoissa on eniten lyijyä, kromia, sinkkiä, 

vanadiinia, kobolttia ja kuparia. Näiden metallien määrät hulevesikaivoissa ovat yli 50 % suhteessa 

Vantaanjoen vuosittaisesta aineskuormasta. Ihmistoiminnan vaikutus näkyy näiden metallien 

määrien suuria määrinä suhteessa Vantaanjoen aineskuormaan. Jos Helsingin sakkapesissä olevat 

metallimäärät suhteutetaan Helsingin maapinta-alaan ja Vantaanjoen ainesmäärät suhteutetaan 

Vantaanjoen valuma-alueeseen, saadaan suuntaa antava arvio, kuinka paljon metalleja kertyy 

neliökilometriltä kutakin aluetta kohden (liite 9). Ainoastaan fosforia, mangaania ja uraania esiintyy 

Vantaanjoen valuma-alueella enemmän kuin Helsingin kaupungin alueella suhteutettuna valuma-

alueen kokoon. Täten hulevesikaivot keräävät rakennetuilta alueilta merkittäviä määriä haitta-aineita. 

Luvut ovat tutkimustulosten perusteella arvioituja. Joen aineskuorma kuvaa vuosittaista määrää ja 

sakkapesissä saattaa olla ainesta 1 – 3 vuoden ajalta. Yksittäisten sakkapesien metallimäärät voivat 

olla pieniä, mutta kokonaisuutena Helsingin alueen sakkapesien sisältämät määrät ovat silti suuria, 

eikä kyseisten haitta-aineiden haluta päätyvän vesistöihin. 

 

Yksittäisissä 

kaivoissa 

(keskimäärin)

Helsingin 

hulevesikaivoissa

Vantaanjoen 

aineskuorma 

vuodessa

Helsingin hulevesikaivojen metallimäärän 

osuus Vantaanjoen aineskuormasta

Metalli grammaa tonnia tonnia %

Alumiini 5957, 206, 448, 46 %

Arseeni 2,9 0,1 0,48 21 %

Fosfori 212, 7,34 58,4 13 %

Kadmium 0,16 0,006 0,013 43 %

Koboltti 5,26 0,182 0,311 59 %

Kromi 23,1 0,801 0,831 96 %

Kupari 39,6 1,37 2,31 59 %

Lyijy 22,9 0,792 0,448 177 %

Mangaani 98, 3,39 32,7 10 %

Molybdeeni 0,522 0,018               - -

Nikkeli 12,9 0,446 1,37 33 %

Rauta 11080, 384, 1126, 34 %

Seleeni 0,213 0,007 0,054 14 %

Sinkki 115, 3,98 4,83 83 %

Uraani 2,11 0,073 2,63 3 %

Vanadiini 25,5 0,882 1,18 75 %
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5.4 Tutkimuksen virhelähteet ja jatkotutkimusaiheet 

Suurimmat haasteet kohdattiin jo tutkimuksen suunnitteluvaiheessa. Hulevesiputkien ja -kaivojen 

sijainnit eivät ole avointa tietoa, joten karttoja koko Helsingin hulevesiputkista oli vaikea hankkia. 

Näytepisteiden valinta onnistui kuitenkin hyvin ja kaikissa maankäyttöluokissa oli kyseiselle luokalle 

tyypillisiä näytepisteitä. Valinnan vaikeutta tuotti myös puistomaisen luokan näytepisteiden 

löytäminen. Tavoitteena oli löytää hulevesikaivoja, joiden ympärillä olisi mahdollisimman vähän 

läpäisemätöntä pintaa. Tämä osoittautui vaikeaksi, sillä hulevesijärjestelmät rakennetaan yleensä 

paikoille, joissa läpäisemättömältä pinnalta pitää kuivattaa hulevesiä. Tarvittavat hulevesikaivot 

löydettiin yhdestä puistosta ja urheilupuistosta. 

Urheilupuiston näytteet sekoittivat osittain kyseisen maankäyttöluokan tuloksia. Kyseinen 

näytepistepiste esiintyy monen metallin kohdalla poikkeuksena muusta puistomaisesta 

maankäyttöluokasta. Pisteen käsittely poikkeavana havaintona olisi mahdollisesti ollut viisasta, mutta 

tämä olisi vaatinut muidenkin poikkeavien havaintojen johdonmukaista puntarointia. Tämä olisi 

voinut johtaa näytteiden määrän karsimiseen. Jos näytteitä olisi ollut moninkertainen määrä, olisi 

tämä ollut mahdollista. Nykyisenkin näytemäärän analyysit veivät kuitenkin paljon resursseja, joten 

moninkertainen näytemäärä ei olisi ollut mahdollinen. Arvioin, että tämän yhden näytteen korkeat 

arvot johtuvat urheilukentällä olevista työkoneista ja erilaisista päällysteistä kuten tekonurmen 

aiheuttamasta kuormituksesta, sekä mahdollisesti jäähallin ja uimahallin läheisyydestä. 

Suurin osa näytteistä otettiin autoteiden varsilta, ajoradan reunasta tai kävelyteiltä. Hulevesikaivojen 

sijoittaminen painottuu rakennetulla alueella ajoratojen läheisyyteen, jolloin liikenteen päästöt 

vaikuttavat myös muiden kuin liikenneluokan tuloksiin.  

Mahdollisia virhelähteitä tutkimuksessa ovat inhimilliset virheet analyyseissä. Näitä pyrittiin 

karsimaan vertailuaineilla ja tuplanäytteillä analyyseissä. Näytteenoton ja kuljetuksen sekä 

varastoinnin aikana on voinut tapahtua kontaminaatioita. Kontaminaatioiden minimoimiseksi 

näytteet kuljetettiin kaksinkertaisissa muovipusseissa ja säilytettiin kylmässä näytteenkeräyksestä 

analyysien aloittamiseen. 

Tutkimuksia hulevesikaivojen sedimenteistä ei ole tehty kovinkaan montaa maailmalla eikä 

käytännössä lainkaan Suomessa ja tutkittavaa olisi useasta eri näkökulmasta. Tämän tutkimuksen 

toistaminen suuremmalla näytemäärällä ja tarkemmilla maankäytön muuttujilla voisi tuoda uusia 

yhteyksiä esille varsinkin maankäyttöluokkien välillä. Tämän tutkimuksen jatkoksi olisi syytä 

selvittää tarkemmin hulevesijärjestelmien kuormitusta niihin puroihin, joihin hulevedet purkautuvat. 

Myös tietoa huleveden virtaaman nopeuden vaikutuksista metallien sedimentoitumiseen tarvitaan 
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lisää. Helsinki on kehittyvä ja kasvava kaupunki, jonka ympäristöt muuttuvat. Kaupunkivedet 

muuttuvat ympäristön mukana ja ovat siksi tärkeä tutkimuksen kohde.  

 

6 Johtopäätökset 

Tässä työssä selvitettiin Helsingin hulevesikaivojen sakkapesien sisällön perusteella haitta-aineiden 

pitoisuuksia, alueellista vaihtelua ja hulevesikaivojen yleistä toimintaa. Näytteet kerättiin yhteensä 

30:stä eri hulevesikaivosta. Vastausta haettiin seuraaviin tutkimuskysymyksiin: 

1. Pidättävätkö hulevesikaivojen sakkapesät merkittäviä määriä kiintoainesta sisällään, vai 

päätyykö kiintoaines järjestelmän mukana suoraan vesiluontoon? 

2. Ovatko sakkapesien sedimentit haitallisia luonnolle? 

3. Vaikuttaako kaupunkialueen maankäyttö merkitsevästi kyseisen alueen sakkapesien 

sedimentin laatuun? 

Ensimmäiseen tutkimuskysymykseen ei saatu yksiselitteistä vastausta. Hulevesikaivojen 

sedimenteissä pitoisuudet ovat joissain maankäyttöluokissa korkeammat kuin verratuissa 

purosedimenteissä. Osassa maankäyttöluokkia purosedimentin pitoisuudet olivat toisaalta 

sakkapesän sedimenttejä suuremmat. Suspendoituneessa purosedimentissä pitoisuudet olivat lähes 

kaikissa maankäyttöluokissa suuremmat kuin sakkapesissä. Raekokojakauman perusteella 

sakkapesän sedimentissä oli vähän pienirakeista sedimenttiä, mikä viittaa siihen, että sakkapesästä 

poistuu suurin osa haitallisesta sedimentistä virtaaman mukana. Monet tutkimukset osoittivat, että 

sakkapesässä aineksen sedimentoituminen on vähäistä ja yksinkertaisillakin suodatusmenetelmillä 

sedimenttiä saataisiin sitoutumaan paremmin sakkapesään. Arvioitaessa koko Helsingin kaupungin 

alueella sakkapesiin kertyneitä haitta-aineita, voidaan todeta, että sakkapesät pitävät sisällään 

merkittäviä määriä erilaisia haitallisia raskasmetalleja.  

Toiseen tutkimuskysymykseen saatiin selkeämpi vastaus. Sakkapesien sedimentillä on mahdollisuus 

päätyä kahteen erilaiseen ympäristöön: vesistöön tai maaperään. Vesistöön päätyessään sakkapesien 

sedimentti on selkeästi haitallista luonnolle. Nikkelin, sinkin ja kuparin pitoisuudet ylittivät 

vesistöihin päätyvien sedimenttien haitallisen raja-arvon. Nikkelin pitoisuuksissa kaikki tässä 

tutkimuksessa kerätyt sedimenttinäytteet ylittivät ylimmän haitallisen rajan ja sinkin ja kuparin 

kohdalla vähintään 90 % näytteistä ylitti haitallisen rajan. Muiden metallien pitoisuudet olivat 

pienempiä ja haitallisen rajan ylitti muutama näyte. Jos sedimentti siirretään maaperään, on 

mahdollista, että sedimentti tulee luokitella pilaantuneeksi. Sinkin pitoisuuksissa 43 % näytteistä ylitti 
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ylimmän pilaantuneen maan ohjearvon. Liikennealueiden maankäyttöluokan näytteiden pitoisuudet 

olivat korkeammat kuin muilla alueilla, joten liikennealueiden sakkapesien sedimenttien päätyminen 

maaperään voi olla riskialtista. 

Kolmannessa tutkimuskysymyksessä tutkittiin yhteyttä sakkapesien sedimenttien ja erilaisten 

maankäyttöluokkien välillä (kuva 28). Maankäyttöluokilla todettiin olevan tilastollisesti merkitseviä 

korrelaatioita viiden eri raskasmetallin (Mo, Cu, As, Zn ja V) kanssa. Myös läpäisemättömän pinnan 

osuudella löydettiin yhteys niin ikään viiden metallin (Mo, Cu, As, Zn ja Cd) kanssa. Molybdeenin 

pitoisuuksissa liikennealueiden maankäyttöluokka erottui tilastollisesti merkitsevästi puistomaisesta 

sekä harvaan rakennetusta alueesta ja kuparin pitoisuuksissa myös tiheään rakennetusta 

maankäyttöluokasta. Liikennealueiden maankäyttöluokassa havaittiin suurimmat 

mediaanipitoisuudet kolmella neljäsosalla kaikista mitatuista raskasmetalleista.  

 

Kuva 28. Tämän tutkimuksen tulosten perusteella tehty vuokaavio muuttujien ja metallien yhteyksistä sekä sakkapesän toiminnasta. 

Nuolten paksuus kuvaa tilastollista merkitsevyyttä. Maankäytön intensiteetin kasvu havaittiin metalleissa suurempina pitoisuuksina 

hulevesikaivojen sedimenteissä. Metallien pitoisuudet olivat suurimmat liikennealueilla, ja tilastollisesti merkitsevät metallit on 

monissa tutkimuksissa yhdistetty ihmisen toimintaan liikenteen, teollisuuden ja rakentamisen kautta. Sakkapesien sedimenteissä 

metallien pitoisuudet ylittivät pilaantuneen sedimentin sekä maaperän raja-arvot. Sedimentin pilaantuminen havaittiin 

todennäköisemmäksi liikennealueilla verrattuna muihin maankäyttöluokkiin. Sakkapesien sedimentin raekokojakauman perusteella 

voitiin arvioida, että suuri osa huleveden mukana kulkevasta hienoaineksesta virtaa hulevesijärjestelmän läpi luontoon. Koko 

Helsingin alueella metallien määrät sakkapesissä ovat silti merkittäviä. 

Vastaavia hulevesikaivojen sedimenttien tutkimuksia on aikaisemmin tehty maailmalla hyvin vähän, 

eikä tiettävästi Suomessa lainkaan, joten tutkimuksen tulokset ovat keskustelunavaus aiheeseen. 

Tämän tutkimuksen tulokset osoittavat, että sakkapesien sedimentin laatua tulee tutkia laajemmin ja 

samalla arvioida sedimentin läjittämistä, mahdollista hyötykäyttöä sekä puhdistustarvetta. 
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Puhdistustarvetta täytyy arvioida varsinkin metallipitoisuuksien perusteella. Samalla tulisi selvittää 

Suomen olosuhteisiin soveltuvia hulevesikaivoja, joihin saataisiin kerättyä nykyistä suurempia 

määriä hulevesien mukana kulkeutuvaa sedimenttiä. Yksinkertaiset suodatusjärjestelmät kaivoissa 

voisivat auttaa sedimenttien keräämistä. Hulevesikaivojen sedimentointikyvyn kasvattamisesta voi 

olla ympäristölle merkittävää hyötyä.  
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9 Liitteet 

Liite 1. Näytepisteiden tiedot taulukoituna. 

 

  

Hulevesikaivon 

halkaisija

Hulevesikaivon 

syvyys

Sakkakerrosen 

paksuus
P-Koord I-Koord

Näytepiste Maankäyttöluokka cm cm cm

1 Tiheään rakennettu 80 158 25 6680411,67 381593,56

2 Tiheään rakennettu 80 182 22 6680642,01 382001,84

3 Harvaan rakennettu 80 174 13 6680191,51 380497,09

4 Teollisuusalue 80 177 42 6680031,32 380789,97

5 Teollisuusalue 80 255 72 6679104,93 381646,76

6 Liikennealue 80 163 45 6677614,16 382225,3

7 Teollisuusalue 80 194 21 6677170,6 382164,15

8 Liikennealue 80 168 25 6675153,68 391559,38

9 Teollisuusalue 80 242 35 6674722,73 391489,02

10 Tiheään rakennettu 60 256 11 6674159,32 390955,09

11 Tiheään rakennettu 80 150 15 6673979,1 391234,1

12 Harvaan rakennettu 80 203 63 6674723,9 392719,1

13 Harvaan rakennettu 80 194 194 6674658,3 392301,4

14 Harvaan rakennettu 80 205 25 6674865,8 392550,

15 Harvaan rakennettu 80 191 45 6674468,9 392648,3

16 Harvaan rakennettu 80 194 49 6674212,2 392541,3

17 Harvaan rakennettu 80 199 22 6675277,6 391020,5

18 Tiheään rakennettu 80 245 29 6675348,6 385958,

19 Liikennealue 80 148 53 6675746,1 385730,7

20 Liikennealue 80 211 38 6675348,3 385085,9

21 Tiheään rakennettu 80 200 21 6675320,2 384969,8

22 Teollisuusalue 80 199 13 6675774,1 384835,9

23 Liikennealue 80 163 54 6675995,3 384558,9

24 Liikennealue 80 225 17 6676635,2 384677,6

25 Liikennealue 80 240 43 6677178,7 385526,4

26 Puistomainen 80 92 36 6679065,8 384588,8

27 Puistomainen 80 83 16 6679085,4 384526,3

28 Puistomainen 80 190 39 6679324,3 384459,2

29 Puistomainen 80 190 45 6679379,7 384481,8

30 Puistomainen 80 160 65 6676635,1 383431,3

ETRS-TM35FIN
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Liite 2. Spearmanin korrelaatiomatriisi, näkyvissä myös tilastollisen merkitsevyyden taso (p<0,05*, p<0,01**, 

p>0,001***). 
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Liite 3. Analysoitujen metallien pitoisuuksien tunnusluvut luokkakohtaisesti. Taulukoissa metallien pitoisuuksien 

minimi- ja maksimiarvo, mediaani, keskiarvo sekä suhteellinen keskihajonta (RSD). 

Alumiini Min Max Med. Ka. RSD

Luokat mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg %  

Puistomainen 11 709 50 283 18 927 24 416 55,6

Harvaan rakennettu 13 345 19 472 16 449 16 276 11,6

Tiheään rakennettu 12 350 26 689 17 377 18 515 25,9

Teollisuus 12 203 26 802 18 965 18 272 27,7

Likenne 14 867 21 389 19 715 18 632 12,8

Arseeni Min Max Med. Ka. RSD

Luokat mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg %  

Puistomainen 3,1 5,27 4,27 4,16 20,2

Harvaan rakennettu 3,82 6,49 4,21 4,64 21,

Tiheään rakennettu 3,65 17,1 5,75 7,36 60,3

Teollisuus 3,43 29,9 4,53 9,69 105,

Likenne 4,82 10,5 7,27 7,46 25,5

Fosfori Min Max Med. Ka. RSD

Luokat mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg %  

Puistomainen 563 1 318 685 800 33,3

Harvaan rakennettu 435 711 607 581 18,8

Tiheään rakennettu 533 1 017 800 796 20,6

Teollisuus 400 1 236 486 689 47,6

Likenne 478 908 578 626 22,6

Kadmium Min Max Med. Ka. RSD

Luokat mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg %  

Puistomainen 0,21 0,606 0,222 0,298 51,7

Harvaan rakennettu 0,146 0,785 0,233 0,31 65,8

Tiheään rakennettu 0,143 0,949 0,414 0,463 52,2

Teollisuus 0,14 1,69 0,399 0,586 95,8

Likenne 0,203 0,732 0,405 0,446 44,2

Koboltti Min Max Med. Ka. RSD

Luokat mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg %  

Puistomainen 9,48 32,6 15,1 17,1 48,9

Harvaan rakennettu 10,5 16,5 13,9 13,8 16,6

Tiheään rakennettu 11,5 20,7 14,6 15, 22,8

Teollisuus 11,1 23,4 14,3 16,3 26,1

Likenne 12,7 22,3 17,7 17,6 18,

Kromi Min Max Med. Ka. RSD

Luokat mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg %  

Puistomainen 32,1 123, 57,8 64,3 48,6

Harvaan rakennettu 46,5 76,2 57,1 58,6 16,4

Tiheään rakennettu 39,7 132, 62,7 73,4 39,9

Teollisuus 45,3 97,9 61,6 62,5 30,6

Likenne 52,5 116, 77,7 79,5 22,8

Kupari Min Max Med. Ka. RSD

Luokat mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg %  

Puistomainen 42,4 135, 93,2 90,2 44,2

Harvaan rakennettu 63,4 140, 87,2 91,7 23,6

Tiheään rakennettu 76, 159, 86,1 97,6 29,3

Teollisuus 65,9 173, 111, 119, 33,5

Likenne 101, 337, 167, 187, 37,5

Lyijy Min Max Med. Ka. RSD

Luokat mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg %  

Puistomainen 14,8 67,6 22,2 30,4 63,3

Harvaan rakennettu 12,7 62,5 15,7 25,2 69,4

Tiheään rakennettu 11,2 34,9 24,2 24,6 31,4

Teollisuus 13,8 363, 16,2 86,2 160,

Likenne 13,8 68,8 25,8 31,7 58,8

Mangaani Min Max Med. Ka. RSD

Luokat mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg %  

Puistomainen 241 678 306 377 42,9

Harvaan rakennettu 169 266 231 222 13,1

Tiheään rakennettu 185 567 280 311 39,4

Teollisuus 210 603 295 330 42,7

Likenne 235 355 302 298 12,8

Molybdeeni Min Max Med. Ka. RSD

Luokat mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg %  

Puistomainen 0,609 1,53 1,25 1,1 35,3

Harvaan rakennettu 0,744 1,64 1,31 1,23 23,2

Tiheään rakennettu 0,671 3,31 1,64 1,77 48,8

Teollisuus 0,954 2,27 1,63 1,73 27,7

Likenne 1,68 5,36 2,37 2,78 43,5

Nikkeli Min Max Med. Ka. RSD

Luokat mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg %  

Puistomainen 18,6 66,1 31,8 35,2 48,

Harvaan rakennettu 27,1 39,8 33,5 33,1 12,3

Tiheään rakennettu 23, 62,5 39,2 40, 31,6

Teollisuus 25,6 57,7 30,4 35,9 32,

Likenne 35,4 49,5 42,3 42,7 12,5

Rauta Min Max Med. Ka. RSD

Luokat mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg %  

Puistomainen 22 368 87 560 28 938 42 651 55,9

Harvaan rakennettu 22 278 29 779 27 297 26 004 10,5

Tiheään rakennettu 20 885 41 592 28 558 30 175 23,

Teollisuus 19 467 70 253 30 015 35 557 50,9

Likenne 29 387 38 890 35 559 34 605 9,9

Seleeni Min Max Med. Ka. RSD

Luokat mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg %  

Puistomainen 0,441 1,46 0,609 0,773 47,9

Harvaan rakennettu 0,379 0,675 0,506 0,512 17,7

Tiheään rakennettu 0,326 1,27 0,674 0,719 40,3

Teollisuus 0,42 1,39 0,509 0,688 52,2

Likenne 0,538 1,07 0,676 0,701 25,

Sinkki Min Max Med. Ka. RSD

Luokat mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg %  

Puistomainen 147 1287 268 488 85,7

Harvaan rakennettu 246 483 318 329 21,3

Tiheään rakennettu 193 640 377 392 38,5

Teollisuus 235 619 380 388 32,8

Likenne 399 723 584 577 20,6
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Uraani Min Max Med. Ka. RSD

Luokat mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg %  

Puistomainen 5,25 20,1 5,94 9,62 59,2

Harvaan rakennettu 3,4 6,27 4,83 4,77 17,5

Tiheään rakennettu 3,57 17,8 7,22 9,29 58,9

Teollisuus 4,07 12,2 6,01 6,89 41,7

Likenne 3,86 8, 5,3 5,71 26,9

Vanadiini Min Max Med. Ka. RSD

Luokat mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg %  

Puistomainen 37,9 166, 75,7 81,2 55,2

Harvaan rakennettu 63, 86,3 71,5 73,4 12,6

Tiheään rakennettu 57,6 93,6 68,5 71, 18,

Teollisuus 52,4 99,9 69,1 76,2 22,2

Likenne 71,3 106, 92,5 90,7 11,7
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Liite 4. Hulevesikaivojen valuma-alueiden tiedot luokkien mukaan. Taulukoissa valuma-alueiden minimi- ja 

maksimiarvo, mediaani, keskiarvo sekä suhteellinen keskihajonta (RSD). 

 

 

 

 

  

Valuma-alueiden 

koko
Min Max Med. Ka. RSD

Luokat m² m² m² m² %

Puistomainen 71,5 45183, 703, 9598, 185,

Harvaan rakennettu 64, 83068, 2576, 19211, 146,

Tiheään rakennettu 1673, 145425, 11913, 32400, 157,

Teollisuus 2312, 115428, 6301, 29504, 147,

Likenne 1199, 55995, 18136, 22698, 84,7

Kaikkki 71,5 145425, 8136, 22776, 153,

Läpäisemättömän 

alueen määrä
Min Max Med. Ka. RSD

Luokat m² m² m² m² %

Puistomainen 9,17 19552, 354, 4137, 186,

Harvaan rakennettu 373, 44093, 853, 9818, 151,

Tiheään rakennettu 1609, 88064, 9120, 21272, 142,

Teollisuus 1826, 67729, 5934, 18924, 131,

Likenne 1055, 50555, 15653, 19558, 86,7

Kaikkki 9,17 88064, 6553, 14952, 143,

Läpäisemättömän 

alueen osuus
Min Max Med. Ka. RSD

Luokat % % % % %

Puistomainen 12,8 86,8 43,3 42,1 63,2

Harvaan rakennettu 30,6 82,3 53,1 51, 30,7

Tiheään rakennettu 60,6 96,2 80,8 78,8 15,

Teollisuus 58,7 94,2 79,3 80,8 15,8

Likenne 70,9 95,3 87,9 84,9 10,1

Kaikkki 12,8 86,8 43,3 42,1 63,2
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Liite 5. Suskeptibiliteettin, orgaanisen aineksen osuuden ja kosteuden osuuden tulosten tunnuslukuja luokkakohtaisesti 

ja yhteensä. Taulukossa esitetty minimi- ja maksimiarvo, mediaani, keskiarvo sekä suhteellinen keskihajonta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suskeptibiliteetti Min Max Med. Ka. RSD

Luokat SI SI SI SI %

Puistomainen 9,83 139, 52,8 57, 80,9

Harvaan rakennettu 8,98 49,1 26,2 27,1 40,9

Tiheään rakennettu 6,06 64,7 34,6 34,8 53,8

Teollisuus 8,61 77, 53,7 52,2 45,6

Likenne 31,1 84, 45, 51,8 31,3

Kaikki 6,06 139, 43,2 43,6 62,6

Orgaanisen aineksen 

osuus
Min Max Med. Ka. RSD

Luokat % % % % %

Puistomainen 0,231 9,36 0,457 2,82 126,

Harvaan rakennettu 1,4 17,5 6,41 6,7 79,1

Tiheään rakennettu 1,56 5,2 3,44 3,43 44,

Teollisuus 2,6 20,6 3,32 6,58 107,

Likenne 0,561 8,03 1,65 2,44 98,4

Kaikki 0,231 20,6 2,84 4,39 108,

Kosteuden osuus 

sedimentissä
Min Max Med. Ka. RSD

Luokat % % % % %

Puistomainen 8,4 55,3 10,6 21,4 83,8

Harvaan rakennettu 14,7 73,7 44,2 43, 46,

Tiheään rakennettu 29,2 63,8 40,6 44,4 27,5

Teollisuus 17,7 78,6 28,5 37,4 56,8

Likenne 14,4 46,3 25,1 25,7 37,9

Kaikki 8,4 78,6 28,9 34,7 54,4
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Liite 6. Sedimenteistä mitattujen arseenin, kadmiumin, kromin ja lyijyn pitoisuudet. Kuvaajassa näkyvissä sedimenttien 

ruoppaus- ja läjitysohjeen mukaan määritellyt raja-arvot. 
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Liite 7. Sedimenteistä mitattujen lyijyn, kromin, koboltin sekä nikkelin, arseenin ja koboltin pitoisuudet. Kuvaajassa 

mukana pilaantuneen maan raja-arvoista kynnysarvo sekä alempi ohjearvo niiden metallien kohdalla, joissa alempi 

ohjearvo on ylittynyt. 
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Liite 8. Sedimenttinäytteiden raekokojenjakaumat taulukossa. Ylemmässä taulukossa kaikkien näytteiden jakaumat, 

alemmassa taulukossa luokkien mediaaniarvot. 

 

 

Liite 9. Hulevesikaivoissa arvioitujen metallien määrä sekä Vantaanjoen aineskuorma suhteessa valuma-alueen kokoon. 

Helsingin kaupungin alue oli 214,29 km2 ja Vantaanjoen valuma-alue oli 1685 km2. 

 

> 10 µm > 64 µm > 100 µm > 159 µm > 200 µm > 399 µm > 710 µm > 1002 µm > 1588 µm > 2000 µm < 2000 µm

Maankäyttöluokka Näytepiste % % % % % % % % % % %

Tiheään rak. 1 16,7 46,8 52,8 56,8 58,4 64,7 75, 81,8 87,8 88,8 100

Tiheään rak. 2 3,63 11,6 14,5 17,2 18,6 23,4 29,4 33,6 38,2 39,1 100

Harvaan rak. 3 5,02 18,5 24,1 30,8 34,4 46,2 59,7 69,4 79,6 81,8 100

Teollisuus 4 3,99 11,5 14,3 17,6 19,4 26,9 40, 51, 63,4 66,1 100

Teollisuus 5 6,48 21,8 25,8 29,1 30,7 36,8 49,9 61,7 75, 77,8 100

Liikenne 6 0,569 4,16 5,7 7,32 8,19 11,9 19,3 26,2 34,6 36,5 100

Teollisuus 7 2,21 11,5 14,6 18,1 20,2 29,9 45,8 58,4 72,5 75,6 100

Liikenne 8 1,27 9,2 13,5 18,3 21, 31,7 47,4 59,6 73,3 76,2 100

Teollisuus 9 1,58 15,9 22,2 27,4 29,5 36,7 47,7 56, 64,8 66,6 100

Tiheään rak. 10 1,18 8,74 11,1 13,3 14,8 25, 43,5 57, 71,1 74, 100

Tiheään rak. 11 1,52 10,8 14,5 18,4 20,4 29,5 44,8 57,4 71,4 74,4 100

Harvaan rak. 12 0,863 11, 15,9 20,1 21,8 26,8 36,3 45,4 56,5 58,9 100

Harvaan rak. 13 1,55 13,3 18,7 23,8 26,3 36, 51,6 64,6 79,4 82,6 100

Harvaan rak. 14 3,08 18,5 23,5 27,9 30, 37,9 50,3 60,6 72,4 75, 100

Harvaan rak. 15 1,55 11,7 15,7 19,5 21,4 30,5 46,5 59,2 73, 75,9 100

Harvaan rak. 16 3,34 20,1 27,3 34,7 38,4 51, 66,2 76,5 86,9 89, 100

Harvaan rak. 17 3,25 19,3 25, 31,1 34,7 49,4 65,7 74,6 82,1 83,5 100

Tiheään rak. 18 4,67 16,1 19,1 22,9 25, 33,6 48,2 60,1 73,3 76,1 100

Liikenne 19 3,02 15,2 19,3 22,5 23,9 29,4 41,4 52,5 65,6 68,5 100

Liikenne 20 11,2 33,5 41,5 51,3 56,7 73,4 84,3 87,8 89,2 89,3 100

Tiheään rak. 21 2,52 16,3 21,2 24,8 26,1 30,1 37,2 43,1 49,4 50,7 100

Teollisuus 22 2,85 14,8 17,8 20,3 21,6 27,7 40,1 51, 63,4 66,1 100

Liikenne 23 1,93 10,6 13,8 18,3 21, 32,8 51,4 66,7 84,1 87,8 100

Liikenne 24 0,394 5,99 9,32 12,3 13,5 17,4 26,2 34,4 43,9 46, 100

Liikenne 25 3,15 16,7 21,6 26,7 29,5 40,3 55,8 67,2 79,1 81,6 100

Puistomainen 26 6,15 30,4 36,8 41,7 43,6 50,2 60,2 68, 76,5 78,2 100

Puistomainen 27 5,38 18,2 20,3 22,2 23,2 28,8 42,4 55,2 70,7 74,1 100

Puistomainen 28 0,539 7,25 10, 12,1 12,8 15, 19,6 24,4 30,6 32, 100

Puistomainen 29 0,643 9,46 14,4 18,8 20,6 26,6 39,1 50,7 64, 66,9 100

Puistomainen 30 2,31 11,6 16, 21,6 24,8 36,8 52,8 64,6 77, 79,6 100

> 10 µm > 64 µm > 100 µm > 159 µm > 200 µm > 399 µm > 710 µm > 1002 µm > 1588 µm > 2000 µm < 2000 µm

% % % % % % % % % % %

Puistomainen 2,31 11,6 16, 21,6 23,2 28,8 42,4 55,2 70,7 74,1 100

Harvaan rakennettu 3,08 18,5 23,5 27,9 30, 37,9 51,6 64,6 79,4 81,8 100

Tiheään rakennettu 3,08 13,9 16,8 20,7 22,7 29,8 44,2 57,2 71,3 74,2 100

Teollisuus 2,85 14,8 17,8 20,3 21,6 29,9 45,8 56, 64,8 66,6 100

Likenne 1,93 10,6 13,8 18,3 21, 31,7 47,4 59,6 73,3 76,2 100

Kaikki 2,69 14,1 18,3 21,9 23,6 31,1 47, 58,8 72,5 75,3 100

Alumiini Arseeni Fosfori Kadmium Koboltti Kromi Kupari Lyijy Mangaani Molybdeeni Nikkeli Rauta Seleeni Sinkki Uraani Vanadiini

g/km² g/km² g/km² g/km² g/km² g/km² g/km² g/km² g/km² g/km² g/km² g/km² g/km² g/km² g/km² g/km²

Helsingin hulevesikaivoissa 958, 0,47 34,1 0,03 0,85 3,73 6,37 3,68 15,8 0,08 2,07 1780, 0,03 18,5 0,34 4,1

Vantaanjoen valuma-alueelta 267, 0,29 34,8 0,01 0,19 0,5 1,38 0,27 19,5 - 0,82 670, 0,03 2,88 1,57 0,7


