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1. JOHDANTO 

 

1.1. Lumi ja ilmaperäinen laskeuma 

 

Ilman saastuminen on maailmanlaajuinen ongelma. Vaikka päästöt Euroopassa ovat 

merkittävästi vähentyneet viime vuosikymmenten aikana, epäpuhtauksien pitoisuudet 

ovat edelleen liian korkeita aiheuttaen vahinkoa ihmisille sekä luonnolle (Euroopan 

ympäristökeskus lyh. EYK 2020). Suurimpia ongelmia aiheuttavat otsoni, typpioksidi 

sekä erilaiset pienhiukkaset (EYK 2020). Ilmansaasteiden kaukokulkeutuminen on koko 

pohjoisen pallonpuoliskon ongelma. Eurooppaan kulkeutuu saasteita muista pohjoisen 

pallonpuoliskon maista ja päinvastoin, jolloin päästöjen väheneminen tietyllä alueella ei 

vaikuta lineaarisesti ilmansaasteiden pitoisuuksiin (EYK 2020).  

 

Ihmisen toiminta lisää merkittävästi kohonneiden epäpuhtauksien pitoisuuksia 

ilmakehässä: fossiilisten polttoaineiden käyttö, energiantuotanto, erilaiset teolliset 

prosessit ja liuottimet (esimerkiksi kemia- ja mineraaliteollisuudessa), maatalous, 

kotitaloudet sekä jätehuolto (EYK 2020). Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (2020) 

selvityksen mukaan liikenteen ja puun pienpolton aiheuttamat päästöt muodostavat 

suurimman osan ilmansaasteista kaupungeissa ja taajamissa. Varsinkin talvella puun 

pienpoltosta aiheutuvien saasteiden pitoisuudet ovat suurempia kuin lämpimämpinä 

vuodenaikoina, mikä saattaa näkyä kohonneina pitoisuuksina luminäytteissä. Varsinkin 

liikenteen vaikutuksia talviaikaisiin laskeumapitoisuuksiin on tutkittu ja on löydetty 

yhteys liikenteen ja kohonneiden raskasmetalli- ja fosforipitoisuuksien väliltä erityisesti 

luminäytteissä, jotka on kerätty teiden läheltä (Hautala et al. 1993, Soveri et al. 1998, 

Engelhard et al. 2007, Kuoppamäki et al. 2014). Luonnollisia epäpuhtauksien lähteitä 

ovat esimerkiksi tulivuorenpurkaukset, tuulen mukana kulkeutuva pöly, suolaisen 

meriveden roiskeet sekä kasvien tuottamien haihtuvien orgaanisten yhdisteiden päästöt 

(EYK 2020).  

 

Happamoittava laskeuma on ollut ongelma lisääntyneen liikenteen, teollisuuden, 

energiankäytön ja maatalouden myötä. Happamoittava laskeuma liittyy erityisesti rikin ja 

typen oksideihin sekä ammoniakkiin (Savolainen et al. 1996). Suurin osa happamoittavan 

laskeuman rikki- ja typpioksidipäästöistä liittyy energiantuotantoon, teollisuuteen ja 
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liikenteeseen (Savolainen et al. 1996). Polttoaineen koostumukseen on pyritty tekemään 

muutoksia, jotta päästöjä saataisiin vähennettyä. Rikin ja typen oksidien päästöjä on 

onnistuttu merkittävästi alentamaan: typpipäästöjä on saatu laskettua lähes 50 % ja 

rikkipäästöjä yli 25 % vuoden 1990 tasosta (Suomen ympäristökeskus, lyh. SYKE 2015). 

Ammoniakkipäästöt ovat pääosin peräisin maataloudesta (Savolainen et al. 1996), mutta 

ammoniakkipäästöjen laskemisessa ei päästy vuoden 2010 tavoitteeseen (SYKE 2015).  

 

Vuonna 1971 aloitettiin luonnonalueiden sadevesikemialliset tutkimukset vesistöihin ja 

pohjaveteen kohdistuvan ilmaperäisen laskeuman arvioimiseksi (Soveri ja Peltonen 

1996). Vuonna 1975 aloitettiin lisäksi valtakunnallinen lumen seurantatutkimus, jossa 

luminäytteitä alettiin kerätä 53 pohjavedenmittausasemalla (Soveri ja Peltonen 1996). 

Lumihiukkasiin kertyy sadepisaroihin verrattuna tehokkaammin ilmakehän 

epäpuhtauksia, mikä johtuu lumihiukkasten suuremmasta pinta-alasta ja hitaammasta 

putoamisnopeudesta (Hautala et al. 1993, Engelhard et al. 2007). Lumi sopii alueellisen 

tai pistemäisen ilmaperäisen laskeuman määrittelemiseen hyvin myös siksi, että 

luminäytteitä on helppo kerätä ja analysoida (Hautala et al. 1993, Viskari et al. 1997). 

Lisäksi lumi pysyy tarpeeksi kylmissä olosuhteissa maan peitteenä pitkiäkin ajanjaksoja, 

jolloin ilman epäpuhtauksia pääsee kerrostumaan lumipeitteeseen (Soveri et al. 1998). 

Lumikinokseen kertyy näin huomattavasti enemmän epäpuhtauksia kuin tilanteessa, jossa 

vesi tulisi lumen sijasta alas vesipisaroina tai jossa lumi sulaa pian pois. Näytteenoton 

edellytyksenä on, että lunta on kerääntynyt talven aikana riittävästi, eikä merkittävää 

lumen sulamista ole tapahtunut ennen kevättalvella tapahtuvaa näytteenottoa (Soveri et 

al. 1998), sillä jopa 44–76 % lumen epäpuhtauksista poistuu sulamisveden ensimmäisen 

30 % joukossa (Johannesseen ja Hendriksen 1978). 

 

Ehjä ja pysyvä lumipeite sataa ja sulaa Suomessa eri alueilla eri ajankohtina.  Lapissa 

talvi alkaa aiemmin ja loppuu myöhemmin kuin Etelä-Suomessa. Tämä näkyy ehjän 

lumipeitteen satamisen varhaisempana ajankohtana sekä pysyvän lumipeitteen 

nopeampana saavuttamisena sekä hitaampana sulamisena (Kuva 1). Eroavaisuuksia 

löytyy myös lumensyvyyksissä sekä lumipeitepäivien lukumäärässä (Kuva 2). Lumipeite 

on Etelä- ja Keski-Suomessa yleensä paksuimmillaan maaliskuun puolessavälissä ja 

Lapissa usein vasta huhtikuun alkupuolella. Tämän takia luminäytteenotto ajoitetaan 

Etelä- ja Keski-Suomessa pääosin maaliskuuhun ja Pohjois-Suomessa maaliskuun 
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loppuun tai huhtikuun alkuun. Joinakin vuosina lumipeite on jäänyt liian ohueksi tai se 

on sulanut liian aikaisin, jolloin näytteenottoa ei ole pystytty toteuttamaan.  

 

 

Kuva 1. Vasemmassa kartassa näkyy ensimmäisen ehjän lumipeitteen tulo alueittain, keskimmäisessä 

pysyvän lumipeitteen tulo ja oikeanpuoleisessa lumipeitteen lähteminen alueittain Suomessa 

vertailukaudella 1981–2010. Mukaillen Ilmatieteen laitos (2020).  

 

 

Kuva 2. Vasemmassa kartassa näkyy lumensyvyys keskimäärin 15.3, keskimmäisessä lumensyvyys 

keskimäärin 31.3 ja oikeanpuoleisessa lumipeitepäivien lukumäärä keskimäärin Suomessa vertailukautena 

1981–2010. Mukaillen Ilmatieteen laitos (2020). 
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1.2. Pohjaveden laatu ja sen seuranta Suomessa 

 

Pohjavettä löytyy lähes kaikkialta maaperästä (Britschgi et al. 2018). Muodostuvan 

pohjaveden määrään vaikuttavat muodostumisalueen maalajit ja alueen geologinen 

rakenne (Soveri et al. 2001). Pohjavesialueiden tyypillinen pinta-ala Suomessa on 

keskimäärin 1–2 km2 ja pohjavedellä kyllästyneen maakerroksen paksuus noin 10 metriä 

(Britschgi et al. 2018, Vienonen et al. 2012). Pohjavedet ovat lähes aina yhteydessä 

pintavesiin pohjavesien yhtyessä maanpintaan lähteissä, soilla ja vesistöissä (Britschgi et 

al. 2018, Vienonen et al. 2012). Pohjaveden pinta mukailee pääsääntöisesti maanpinnan 

korkokuvaa ja se sijaitsee usein lähellä maan pintaa noin 2–4 metrin syvyydessä, joskin 

harjuissa ja reunamuodostumissa pinta saattaa olla jopa yli 50 metrin syvyydessä 

(Britschgi et al. 2018, Vienonen et al. 2012). Pohjavedenpinnan korkeudessa tapahtuu 

jatkuvaa vaihtelua. Pinnan korkeuteen vaikuttavat muun muassa ilman lämpötila ja 

vuodenajat, sateet, roudan syvyys, lumen ja roudan sulaminen, maaperän laatu sekä 

pohjavedenpinnan etäisyys maanpinnasta (Vienonen et al. 2012). Pohjavedenpinnan 

minimi- ja maksimikorkeudet tiettynä vuodenaikana riippuvat pohjavesialueen 

sijainnista.  Vienosen et al. (2012) mukaan esimerkiksi Etelä-Suomessa pohjavedenpinta 

on yleensä korkeimmillaan syksyllä ja keväällä johtuen korkeista sademääristä, lumen 

sulamisesta ja haihdunnan vähyydestä. Matalimmillaan pinnankorkeus Etelä-Suomessa 

on loppukesästä johtuen pienistä sademääristä ja tehokkaasta haihdunnasta. Keski- ja 

Pohjois-Suomessa matalimmat pinnankorkeudet taas ovat talvella johtuen pidemmistä 

pakkasjaksoista: sade tulee lumena ja roudan ulottuessa syvälle se estää veden 

imeytymisen maaperään. Vuotuiset pinnankorkeuden vaihtelut pysyvät Vienosen et al. 

(2012) mukaan yleensä alle metrissä, joskin muutoksia pinnan korkeudessa voi esiintyä 

myös lyhyellä aikavälillä johtuen esimerkiksi voimakkaista rankkasateista tai äkillisistä 

muutoksista painovoimassa, ilmanpaineessa tai merenpinnan korkeudessa. 

Pohjavedenpinnan vaihtelu on sitä hitaampaa ja vähäisempää, mitä syvemmällä 

vedenpinta on: lähellä maanpintaa sijaitsevat pohjavedet ovat herkempiä erilaisille 

muutoksille ja vaihteluille.   

 

Pohjavesimuodostumia esiintyy laajasti ympäri Suomen ja varat ovat käyttötarpeita 

ajatellen runsaat (Soveri et al. 2001). Pohjaveden laatu on Suomessa tasaista ja sen 

kemiallisen käsittelyn tarve on vähäinen, mistä johtuen pohjavedellä on suuri merkitys 
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vesihuollossa (Britschgi et al. 2018). Kaikesta talousvedestä 60–65 % on pohjavettä, josta 

tekopohjavettä tai rantaimeytynyttä vettä on noin 15 % (Britschgi et al. 2018). Lajittuneet 

hiekka- ja soramuodostumat esimerkiksi harjuissa ja reunamuodostumissa muodostavat 

otollisimmat olosuhteet pohjavesivarojen muodostumiselle ja ne ovatkin vedenhankinnan 

kannalta käyttökelpoisimpia pohjavesivarastoja (Britschgi et al. 2018). Pohjavettä löytyy 

varastoituneena myös kallioperän ruhjeisiin ja rakoihin, mutta kalliopohjaveden osuus 

Suomen vesihuollosta on vähäinen (Vienonen et al. 2012).   

 

Ympäristöhallinto on kartoittanut ja luokitellut Suomen pohjavesialueita silloisen 

vesihallituksen ohjeistuksen mukaan vuodesta 1973 lähtien (Britschgi ja Gustafsson 

1996). Pohjavesialueita on ennen vuotta 2016 kartoitettu lähinnä talousvedenhankinnan 

kannalta merkityksellisten pohjavesialueiden selvittämiseksi. Vuodesta 2016 eteenpäin 

luokittelussa näkyy myös, onko suojeltu pintavesi- ja/tai maaekosysteemi riippuvainen 

pohjavesialueesta. Luokittelumuutos johtui lakiin vesienhoidon ja merenhoidon 

järjestämisestä 1.2.2015 voimaan tulleesta muutoksesta, jossa lakiin lisättiin 

pohjavesialueita koskeva luku (Britschgi et al. 2018).  Taulukossa 1 on nähtävissä 

pohjavesialueluokat, jotka olivat vuoteen 2016 asti luokat I, II ja III ja vuodesta 2016 

alkaen luokat 1, 2, E, 1E ja 2E. Valtion ympäristöhallinnon luokittelemia pohjavesialueita 

oli vuoden 2015 lopussa yhteensä 5930, josta 2 186 kuului luokkaan I, 1640 luokkaan II 

ja 2104 luokkaan III (Britschgi et al. 2018). Vuonna 2016 alueelliset elinkeino-, liikenne 

ja ympäristökeskukset eli ELY-keskukset aloittivat pohjavesialueiden määrittämisen ja 

luokittelun uusiin luokkiin resurssien puitteissa. Luokittelun ollessa vielä kesken 

käytetään vanhoja ja uusia luokkia rinnakkain (Britschgi et al. 2018).  Luokitelluilla 

pohjavesialueilla on arvioitu muodostuvat pohjavettä yli 5 milj. m3/päivä, kun taas 

käyttöön tuotettu määrä (sisältäen myös tekopohjavedet) on 0,7 milj. m3 (Vienonen et al. 

2012). Pohjavesialueet ovat jakautuneet epätasaisesti ympäri Suomen. Kuvasta 3 nähdään 

vanhan luokkajaon perusteella luokiteltujen pohjavesialueiden jakautuminen ELY-

keskuksittain vuonna 2015.  
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Taulukko 1. Pohjavesiluokittelussa käytettävät vanhentuneet ja uudet luokat. Luokkia käytetään osittain 

päällekkäin luokittelutyön ollessa vielä kesken.  

 

Vanhat pohjavesiluokat  Uudet pohjavesiluokat (kartoitus aloitettu 2016) 

Luokka I: vedenhankintaa varten tärkeä 

pohjavesialue 

Luokka 1: vedenhankintaa varten tärkeä 

pohjavesialue 

Luokka II: vedenhankintaan soveltuva 

pohjavesialue 

Luokka 2: muuhun vedenhankintaan soveltuva 

pohjavesialue 

Luokka III: muu pohjavesialue E-luokka: pohjavesialue, jonka pohjavedestä 

suojeltu pintavesi- tai maaekosysteemi on suoraan 

riippuvainen 

 Luokka 1E: luokan 1 pohjavesialue, jonka 

pohjavedestä suojeltu pintavesi- tai 

maaekosysteemi on suoraan riippuvainen 

 Luokka 2E: luokan 2 pohjavesialue, jonka 

pohjavedestä suojeltu pintavesi- tai 

maaekosysteemi on suoraan riippuvainen 

 

 

Kuva 3. Vanhaan käytäntöön perustuvien luokiteltujen pohjavesialueiden lukumäärä ELY-keskuksittain 

vuonna 2015. Mukaillen Britschgi et al. (2018). 
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Pohjaveden kemialliseen laatuun vaikuttavat monet tekijät, muun muassa maa- ja 

kallioperän laatu, ilmasto sekä ihmisen toiminta (Britschgi et al. 2018, Vienonen et al. 

2012). Pohjavesialueet ovat herkkiä likaantumaan, johtuen niiden suuresta 

vedenjohtavuudesta ja sijainnista lähellä maanpintaa (Vienonen et al. 2012). Suomessa 

pohjaveden laatu on pääsääntöisesti hyvää, mutta alueellisesti koostumus vaihtelee 

paljon. Maa- ja kallioperän koostumus vaikuttavat veden luonnollisiin 

taustapitoisuuksiin, kun taas muodostumisalueen koko, maalajit ja topografia 

muodostuvan pohjaveden määrään. Hiekka- ja soramuodostumien pohjavedet ovat 

yleensä hyvälaatuisia, hieman happamia ja runsashappisia (Britschgi et al. 2018, 

Vienonen et al. 2012).  Emäksisillä kivilajialueilla vedessä esiintyy runsaasti liuenneita 

mineraaleja, kun taas happamilla kivilajialueilla liuenneita mineraaleja esiintyy niukasti 

(Soveri et al. 2001). Pohjavesimuodostuman geologinen rakenne sekä veden alhainen 

happipitoisuus usein edesauttavat mangaani- ja rautapitoisuuden nousua (Vienonen et al. 

2012). Luonnontilaisista vesistä on myös havaittu kohonneita radon-, fluoridi- ja 

arseenipitoisuuksia (Soveri et al. 2001, Vienonen et al. 2012).  Rannikkoalueiden pienissä 

savi-, siltti- tai turvepeitteisissä pohjavesissä veteen liuenneiden alkuaineiden määrä on 

usein suurempi kuin sisämaassa (Vienonen et al. 2012).  

 

Ihmisen toiminta vaikuttaa usein heikentävästi pohjaveden laatuun. Esimerkiksi 

vaarallisia kemikaaleja käyttävät tehtaat, öljyjen ja kemikaalien kuljetus ja varastointi, 

kaivostoiminta, tiekunnossapito (esimerkiksi suolaus) sekä maa- ja metsätalous 

(erityisesti lannoitteet ja torjunta-aineet) aiheuttavat riskejä pohjaveden laadulle.  

Pohjavedessä havaitaan usein ihmisen toiminnasta johtuvia kohonneita typpi- ja 

kloridipitoisuuksia, orgaanisia liuottimia, sekä torjunta-aineita (Soveri et al. 2001, 

Vienonen et al. 2012). Metsähakkuiden on myös tutkittu nostavan pohjaveden 

nitraattipitoisuuksia (Rusanen et al. 2004). Maaperän vedenläpäisevyys, veden 

virtausnopeus ja -suunta sekä epäpuhtauden liukoisuusominaisuudet vaikuttavat 

epäpuhtauksien kulkeutumiseen ja leviämiseen pohjavedessä (Vienonen et al. 2012). 

Laadun vaihtelut ovat selkeämpiä ja nopeampia lähellä maanpintaa sijaitsevissa 

muodostumissa kuin esimerkiksi syvissä harjumuodostumissa (Soveri et al. 2001).  
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Ympäristöhallinnon pohjavedenseurantaverkostoa alettiin rakentaa vuonna 1973 ja 

seuranta alkoi vuoden 1975 aikana (Hatakka et al. 2009). Verkosto käsittää nykyään noin 

80 pohjaveden seuranta-asemaa ympäri Suomen 13 ELY-keskuksen alueella (SYKE 

2020). Pohjavesiasemat on sijoitettu siten, että ihmisen toiminnan vaikutukset olisivat 

niillä mahdollisimman vähäiset (Soveri et al. 2001). Tästä johtuen aiemmin mainittuja 

teiden lähistöllä olevista luminäytteistä löydettyjä kohonneita raskasmetalli- ja 

fosforipitoisuuksia ei odoteta. Asemat ovat 0,2–3 km2 kokoisia hydrogeologisesti 

yhtenäisiä pohjaveden muodostumisalueita tai niiden pienempiä, rajattuja alueita (Soveri 

et al. 2001). Asemia sijaitsee luokitelluilla pohjavesialueilla sekä niiden ulkopuolella. 

Vuosina 1975–1979 pohjavesinäytteitä kerättiin joka kuukausi ja vuodesta 1980 lähtien 

joka toinen kuukausi. 2002 eteenpäin pohjavesinäytteitä on otettu pääsääntöisesti 2–4 

kertaa vuodessa ensisijaisesti pohjavesiaseman yhteydessä olevasta lähteestä. 

Näytteenoton tapahtuessa lähteestä putken sijaan, poistuu kontaminaatioriski 

pohjavesiputkien seinämiin mahdollisesti saostuneista epäpuhtauksista (Soveri et al. 

2001). Lähteen puuttuessa näytteenotto tehdään muovisesta havaintoputkesta. Näytteet 

on pyritty ottamaan aina samana ajankohtana ja samasta paikasta näytteiden 

vertailtavuuden takaamiseksi (Soveri et al. 2001).   

 

 

1.3. Tutkielman tarkoitus 

 

Tämän tutkielman tarkoituksena on Suomen ympäristökeskukselta käyttöön saadun 

aineiston avulla havainnoida talviaikaisessa ilmaperäisessä laskeumassa tapahtuneita 

muutoksia sekä tarkastella sitä, miten mahdolliset muutokset näkyvät alueiden 

pohjavesien kemiallisessa koostumuksessa valituilla asemilla vuosina 1975–2018. 

Aineisto on saatavilla SYKE:n ja ELY-keskusten ylläpitämästä 

pohjavesitietojärjestelmästä (POVET). Tavoitteena on tarkastella, onko talviaikaisessa 

ilmaperäisessä laskeumassa havaittavissa ajallisia/alueellisia muutoksia, millaisia ne ovat 

ja mistä ne johtuvat. Onko havaittavissa yhteyttä laskeuman ja pohjaveden laadun sekä 

kemiallisen koostumuksen välillä? Happamoitumiseen liittyvien epäpuhtauksien 

pitoisuuksiin ja niiden muutoksiin kiinnitetään tutkielmassa erityistä huomiota. Lumi- ja 

pohjavesinäytteistä saatuja pitoisuuksia tarkastellaan visuaalisesti ja erilaisia tilastollisia 

menetelmiä hyödyntäen. Mittaustarkkuudet ovat vuosien varrella parantuneet, mikä tulee 



11 

 

 

ottaa huomioon tulosten tarkastelussa. Näytteenottoon, näytteiden kuljetukseen ja 

analysointiin sekä tulosten kirjaamiseen liittyy kaikkiin erilaisia virhelähteitä. Virheistä 

johtuvat anomaliat pyrittiin karsimaan pois mahdollisimman kattavasti. Yksi tutkielman 

tarkoituksista on pohtia sitä, miten tämänkaltainen pitkäaikainen seuranta-aineisto 

ylipäätänsä soveltuu tilastolliseen tarkasteluun ja mitä mahdollisia haasteita aineiston 

käyttöön sisältyy.  

 

 

2. ALUEKUVAUKSET 

 

Pohjavesiasemia, joilta on otettu sekä lumi- että pohjavesinäytteitä tarpeeksi pitkältä 

aikaväliltä tilastollista tarkastelua varten löytyy 17 eri puolilta Suomea (Kuva 4). 

Tarkempaa tarkastelua varten valittiin kuusi asemaa: Valkealan, Parikkalan, 

Haapajärven, Kuusamon, Lumiahon sekä Sodankylän asema. Valinnat tehtiin siten, että 

asemat kattaisivat maantieteellisesti Suomen mahdollisimman hyvin, asemia olisi sekä 

hiekka- että moreenialueilla ja näytteenotto olisi aloitettu ainakin osalla asemista jo 

vuonna 1975 (Taulukko 2). Aluekuvaukset on tehty Geologisen tutkimuskeskuksen eli 

GTK:n maa- ja kallioperäkarttojen perusteella sekä Soverin et al. (2001) raportin tietoja 

hyödyntäen. Raportissa pohjavesiasemien pintamaalajit, kallioperä, maankäyttö sekä 

kasvillisuus on kuvattu kartoitusten perusteella. Raporttia varten asemilla tehtiin lisäksi 

kairauksia, joiden perusteella selvitettiin pohjaveden syvyys ja sen virtaussuunnat sekä 

maan laatu, paksuus, kerroksellisuus ja asema. Karttakuvissa asemat on esitetty 

pistemäisinä annettujen koordinaattien mukaan, mutta Liitteestä 1 näkyy Soverin et al. 

(2001) tekemät tarkemmat aluerajaukset. Edellisten lisäksi tietoja asemista saatiin 

POVET-tietokannasta. Tietokannasta saatiin lisätietoja asemista ja niiden ympäristöstä, 

esimerkiksi asemien lähistöllä tehdyistä hakkuista ja maanmuokkaustöistä. Mikäli 

pohjavesiasema sijaitsee luokitellulla pohjavesialueella, on pohjavesialueen tietojen 

lähteenä käytetty myös POVET-tietokantaa. Tietoa asemista oli vaihtelevasti ja 

tietokantaa voitaisiin hyödyntää enemmänkin tiedonjaossa, mikäli asemilta kirjattaisiin 

enemmän ja tasaisemmin informaatiota järjestelmään. POVET-tietokantaan on tekstissä 

viitattu ohjeistuksen mukaan SYKE ja ELY-keskukset (2020) –viitteellä. 
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Kuva 4. Pohjavesiasemat, joilta on kerätty kattava lumi- sekä pohjavesinäyteaineisto. Taustakartta © 

Maanmittauslaitos. 
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Taulukko 2. Valittavissa olevat asemat, näytteenottovuodet ja –paikat sekä aseman ELY-keskus, muodostuma, maalaji, kallioperä ja maankäyttö. Mikäli asema sijaitsee 

luokitellulla pohjavesialueella, ovat myös alueen nimi, luokka, muodostumisalueen pinta-ala sekä arvio muodostuvan pohjaveden määrästä ilmoitettu. Valitut asemat on korostettu 

sinisellä.  
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2.1. Valkealan asema  

 

Valkealan asema sijaitsee Kouvolassa, Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen alueella ja se 

on eteläisin valituista asemista. Asema sijaitsee ensimmäisen Salpausselän lakialueella 

sijaitsevalla luokitellulla Utin pohjavesialueella (Kuva 5). Aseman ympäristön maaperä 

on nähtävissä Kuvasta 6, josta havaitaan pohjavesialueen noudattelevan hiekkaista 

ensimmäistä Salpausselkää. Muodostumisalueen maaperässä esiintyy myös moreenia ja 

karkeaa hietaa. Aseman pinta-ala on 1,79 km2 ja maanpinnan korkeus alueella vaihtelee 

68–105 m välillä N60-tasosta (Soveri et al. 2001). Tarkempi asemarajaus on Liitteessä 1A.   

 

Soverin et al. (2001) mukaan alueen keskellä on suuri suo, jonka länsireunalla on 

moreenimäkiä ja itäreunalla kalliopaljastumia. Alueen pohjoisosat ovat kartoitusten 

perusteella pääasiassa moreenia ja eteläosat soraa sekä hiekkaa. Soraa on 

muodostumisalueen pintamaalajeista 59 %, moreenia 17,6 %, turvetta 13,7 %, hiekkaa 

6,7 % ja silttiä 2,8 %. Rapakivigraniitti, tarkemmin Viborgiitti on alueen vallitseva 

kivilaji (GTK 2017) ja alueella on paljastunutta kalliopintaa 0,6 % (Soveri et al. 2001). 

Soverin et al. (2001) mukaan pohjavesi virtaa etelästä, kaakosta ja lännestä keskellä 

sijaitsevalle suolle päin. Näytteenotto tehdään lähteestä, jonka pinta-ala on noin 150 m2 

ja tilavuus 250 m3. Lähde sijaitsee suon ja rinteen yhtymäkohdassa ja sen arvioitu 

ylivuoto on 10-15 l s-1. Lähteen yläpuolella sijaitsevasta rinteestä on hakattu tiheä 

kuusikko 1980-luvun alussa, jonka jälkeen tehtiin myös maanpinnan muokkausta. 

Salpausselän lakialueella ja pohjoisrinteellä on lisäksi toteutettu harvennushakkuita 

muutama vuosi sitten (SYKE ja ELY-keskukset 2020). 
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Kuva 5. Valkealan asema, luminäytteenottosijainti sekä pohjavesinäytteenottosijainti kartalla. Utin 

pohjavesialue on rajattu harmaalla ja sen muodostumisalue mustalla kartan keskiosaan. Talvisuolattava 

valtatie (punainen viiva) kulkee pohjavesialueen läpi. Lentokenttä sijaitsee pohjavesialueen keskiosassa. 

Pohjavesialuerajat © Suomen ympäristökeskus, Taustakartta © Maanmittauslaitos. 

 

Kuva 6. Maaperä Valkeala aseman ympäristössä. Utin pohjavesialue on rajattu harmaalla ja sen 

muodostumisalue mustalla. Maaperä 1:20 000 © Geologian tutkimuskeskus, Peruskarttarasterin korkeus © 

Maanmittauslaitos, Pohjavesialuerajat © Suomen ympäristökeskus. 
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Utin pohjavesialueen pinta-ala on 23,95 km2 ja muodostumisalueen 16,25 km2 (SYKE ja 

ELY-keskukset 2020). SYKE:n ja ELY-keskusten (2020) mukaan pohjavettä on arvioitu 

muodostuvan 14 470 m3 päivässä ja veden päävirtaussuunta on pohjoiseen. 

Pohjavesialueen maa-aineskerros on useita kymmeniä metrejä paksu (jopa 60 m) ja se 

sisältää pääosin soraa ja hiekkaa. Paikoitellen esiintyy myös hienompia lajitteita. 

Salpausselän reunamuodostuma on geologialtaan monimutkainen, mikä vaikuttaa 

pohjaveden virtauksiin: hyvin vettä läpäisevien kerrosten välillä esiintyy paikoin hyvin 

tiiviitä, vettä huonommin läpäiseviä kerroksia. Alueen länsiosassa on myös 

lajittumattomia moreenikerroksia, jotka estävät pohjaveden luonnollisen virtauksen. 

Pohjoisessa ja etelässä pohjavesialue rajautuu hienoaineskerrostumiin, suoalueisiin, 

kallioon ja vesistöön. Idässä aluetta rajaa reunamuodostuman lakialueelle kohoava kallio 

ja lännessä reunamuodostuman kapea ja matala kohta. Utin lentoasema sijaitsee noin 

kolmen kilometrin päässä asemasta pohjavesialueen keskellä ja valuma-alueen eteläosan 

poikki kulkee talvisin suolattava valtatie 6 (Kuva 5). SYKE:n ja ELY-keskusten (2020) 

mukaan Utin pohjavesimuodostuma on antikliininen, eli pohjavedenpinnan korkeus 

muodostumassa on ympäröivää maastoa korkeammalla ja se purkaa vettä ympäristöönsä. 

Vettä purkautuu eniten alueen pohjoisosista (jossa myös Valkealan asema sijaitsee) soille, 

ojiin ja vesistöihin. Myös eteläosissa on useita purkautumiskohtia, mutta määrät ovat 

huomattavasti pohjoista pienemmät. Utin pohjavesialueen pohjavedenpinta on noin 4–29 

m syvyydellä maanpinnasta ja on korkeimmillaan alueen keskiosassa lentokentän 

alueella, noin +90–+95 m mpy.  

 

Utin pohjavesialueen vedenlaatu on pääosin hyvää, mutta se on määritelty kemialliseksi 

riskialueeksi (SYKE ja ELY-keskukset 2020). Alue on luokiteltu kuuluvaksi luokkaan 

1E, joka tarkoittaa vedenhankintaa varten tärkeätä pohjavesialuetta, jonka pohjavedestä 

pintavesi- tai maaekosysteemi on suoraan riippuvainen. Kyseisiä pohjavedestä 

riippuvaisia vesilain/metsälain nojalla suojeltua pintavesi- ja/tai maaekosysteemiä on 

yhteensä kuusi kappaletta pohjavesialueen pohjois-, luoteis- ja eteläosissa. Lisäksi 

alueella sijaitsee SYKE:n ja ELY-keskusten (2020) mukaan Utin varavedenottamo, 

Haimilan vedenottamo sekä Kouvolan Vesi Oy:n Haukkajärven ja Kymenlaakson Vesi 

Oy:n Kuivalan tekopohjavesilaitokset. Utin vedenottamo on otettu käyttöön vuonna 1965 

(nykyään varavedenottamo), Haimilan vedenotto vuonna 2002, Haukkajärven 

tekopohjavesilaitos vuonna 1973 ja Kuivalan tekopohjavesilaitos vuonna 1992.    
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Pohjaveden fluoridipitoisuus on pohjavesialueella paikoin luonnollisesti korkea, mikä on 

tyypillistä rapakivialueille (Soveri et al. 2001). Lisäksi tiesuolaus näkyy kohonneina 

kloridipitoisuuksina, varsinkin alueen itäosissa (400 mg/l) (Soveri et al. 2001, SYKE ja 

ELY-keskukset). SYKE:n ja ELY-keskusten (2020) tietojen mukaan pohjavesisuojauksia 

on rakennettu alueelle vuosina 1995, 1996, 2000 ja 2016 ja ne kattavat nykyisin lähes 

koko pohjavesialueen. SYKE:n ja ELY-keskusten (2020) mukaan lentokentällä aiemmin 

liukkaudentorjuntaan käytetty urea on nostanut pohjaveden nitraattipitoisuutta 

lentokentän alueella ja sen pohjoispuolella, jossa se on ollut 25–56 mg/l. Urean käyttö 

liukkaudentorjunnassa lopetettiin kuitenkin vuonna 1998.  Soveri et al. (2001) myös 

havaitsivat kohonneita nitraattipitoisuuksia 1980-luvun alkupuolella, joiden arveltiin 

johtuvan alueella suoritetuista avohakkuista. Nitraattipitoisuuden kuitenkin havaittiin 

laskevan vuodesta 1985 eteenpäin ja olleen entisellään vuoden 2001 lopussa, jonka 

jälkeiset havainnot on otettu mukaan tähän tutkielmaan. 

 

 

2.2. Parikkalan asema 

 

Parikkalan asema sijaitsee Parikkalassa Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen alueella. 

Lumi- ja pohjavesinäytteenotto tehdään aseman länsipuolella sijaitsevalla 

Palanutkankaan pohjavesialueella (Kuva 7), joka rajoittuu deltamuodostumaan 

pohjoisessa ja etelässä Parikkalan asemaa sivuavaan luode-kaakkosuuntaiseen 

pitkittäisharjuun (SYKE ja ELY-keskukset 2020). Kuvasta 8 nähdään, että delta ja 

reunamuodostuma hallitsevat muodostumisalueen maaperää. Aseman pinta-ala on 0,51 

km2 ja maanpinnan korkeus alueella vaihtelee välillä 79–105 m mpy N60-tasosta (Soveri 

et al. 2001). Tarkempi asemarajaus on Liitteessä 1B.  

 

Soverin et al. (2001) mukaan muodostumisalueen pintamaalajit ovat hiekka (78,6 %) ja 

siltti (21,4 %). Alueen vallitseva kivilaji on kiillegneissi (GTK 2017, Soveri et al. 2001), 

jota on Soverin et al. 2001 mukaan nähtävissä vain muutamalla kalliopaljastumalla. 

Alueen keskiosassa on joenuoma, jota kohti pohjavesi virtaa idästä, pohjoisesta ja 

lännestä. Näytteenotto on tehty 0,2 m2 kokoisesta lähteestä, jonka arvioitu ylivuoto on 1,0 

l s-1. Lähde sijaitsee rämeen reunassa, metsäisen rinteen juurella. Ympäristöä on ojitettu 

ja lähteen lähelle rakennettiin metsäautotie vuonna 1992. SYKE:n ja ELY-keskusten 
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(2020) mukaan Veera-myrsky kaatoi alueelta puita vuonna 2010, mistä seurasi 

puunkorjuuta sekä uusien taimien istutusta. Vuosina 2015–2018 alueella on tehty 

avohakkuita ja maanmuokkausta. Palanutkankaan pohjavesialueen pohjoisosien halki 

virtaa Kyynärpäänjoki, jossa SYKE:n ja ELY-keskusten (2020) tietojen mukaan vesi on 

sameahkoa ja rautasaostumia esiintyy uoman pohjalla. Vedenoton kannalta 

otollisimmaksi alueeksi on luokiteltu alueen eteläosan pitkittäisharju. Soveri et al. (2001) 

havaitsivat pohjavedessä korkeita raskasmetallipitoisuuksia, joiden arveltiin kohtuvan 

kallioperän alueellisesta metallogeniasta. Lisäksi pohjavedestä havaittiin korkeita rauta- 

ja alumiinipitoisuuksia sekä 1980-luvun alussa väliaikaisesti kohonneita 

nitraattipitoisuuksia. 

 

   

Kuva 7. Parikkalan asema, luminäytteenottosijainti sekä pohjavesinäytteenottosijainti kartalla. 

Palanutkankaan pohjavesialue on rajattu harmaalla ja sen muodostumisalue mustalla kartan keskiosaan. 

Pohjavesialuerajat © Suomen ympäristökeskus, Taustakartta © Maanmittauslaitos. 
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Kuva 8. Maaperä Parikkalan aseman ympäristössä. Maaperä 1:1 000 000 © Geologian tutkimuskeskus, 

Peruskarttarasterin korkeus © Maanmittauslaitos, Pohjavesialuerajat © Suomen ympäristökeskus. 

 

 

2.3. Haapajärven asema 

 

Haapajärven asema sijaitsee Haapajärvellä Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen 

alueella. Luminäytteenotto on SYKE:n ja ELY-keskusten (2020) kirjaamien tietojen 

mukaan toteutettu aseman kohdalla ja pohjavesinäytteenotto hieman aseman 

koordinaateista luoteeseen (Kuva 9). Haapajärven asema ei sijaitse luokitellulla 

pohjavesialueella. Alueen maaperää hallitsevat hienoainesmoreeni ja savi (Kuva 10). 

Aseman pinta-ala on 0,99 km2 ja maanpinnan korkeus alueella vaihtelee välillä 93–113 

m mpy N60-tasosta (Soveri et al. 2001). Tarkempi asemarajaus on Liitteessä 1C.  

 

Asema sijaitsee Soverin et al. (2001) mukaan moreenirinteessä, jonka pintamaalajeina 

esiintyvät moreeni (98,9 %) ja turve (1,1 %). Kuvasta 10 nähdään, että alueella ei ole 

kalliopaljastumia, mutta GTK:n (2017) mukaan alueen vallitseva kivilaji on kiilleliuske. 

Soverin et al. (2001) kairauksista saatiin selville pohjaveden virtaavan alueella idästä 

länteen. Näytteenotto on toteutettu metsässä sijaitsevasta lähteestä, joka on suojattu 

betonirenkaalla 1980-luvun alussa. Näytteet on juoksutettu suoraan näytteenottopulloihin 

lähteestä johdetusta ylivuotoputkesta. 30.10.–15.11.2015 alueella tehtiin suuria 

metsänharvennustöitä (SYKE ja ELY-keskukset 2020). Soveri et al. (2001) havaitsivat 

korkeita piidioksidipitoisuuksia, joiden pääteltiin johtuvan silikaattipitoisesta 

kallioperästä ja pitkästä viipymäajasta maaperässä. 
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Kuva 9. Haapajärven asema, luminäytteenottosijainti sekä pohjavesinäytteenottosijainti kartalla. Asema ja 

luminäytteenottopaikka sijaitsevat samassa kohdassa. Pohjavesialuerajat © Suomen ympäristökeskus, 

Taustakartta © Maanmittauslaitos. 

 

 

Kuva 10. Maaperä Haapajärven aseman ympäristössä. Maaperä 1:20 000 © Geologian tutkimuskeskus, 

Peruskarttarasterin korkeus © Maanmittauslaitos, Pohjavesialuerajat © Suomen ympäristökeskus. 

 

 

 

 

 



21 

 

 

2.4. Kuusamon asema 

 

Kuusamon asema sijaitsee Kuusamossa Pohjois-Pohjamaan ELY-keskuksen alueella. 

Luminäytteet on otettu SYKE:n ja ELY-keskusten (2020) kirjaamien tietojen mukaan 

aseman välittömässä läheisyydessä ja pohjavesinäytteet hieman asemasta pohjoiseen 

(Kuva 11). Kuusamon asema ei sijaitse luokitellulla pohjavesialueella. Aseman pinta-ala 

on 0,22 km2 ja maanpinnan korkeus vaihtelee välillä 265–281 m mpy N60-tasosta (Soveri 

et al. 2001). Tarkempi asemarajaus on Liitteessä 1D.  

 

Soverin et al. (2001) mukaan asema sijaitsee drumliinikentällä, jossa esiintyy ohuita 

lajittuneita maa-aineksia ja jonka notkelmat ovat soistuneet. Muodostumisalueen 

pintamaalajeina esiintyy hiekkaa (89,7 %) sekä turvetta (10,3 %), jotka hallitsevat myös 

alueen maaperää (Kuva 12). Kallioperän vallitseva kivilaji on migmatoitunut tonaliitti 

(GTK 2017), jota ei ole paljastuneena alueella, kuten Kuvasta 12 nähdään. Pohjaveden 

päävirtaussuunnat alueella ovat Soverin et al. (2001) mukaan koilliseen sekä lännestä että 

etelästä. Näytteenottopaikka on metsässä sijaitseva mittapadon allas. Altaaseen johtavan 

putken virtaaman on arvioitu olevan 0,2 l s-1. Kuusamon lentokenttä sijaitsee noin 9 

kilometrin päässä asemasta etelään. Soveri et al. (2001) mukaan Kuusamossa esiintyi 

paljon alle määritysrajan olevia pitoisuuksia ja myös valtakunnallisiin mediaaneihin 

verrattuna pieniä pitoisuuksia. Esimerkiksi sähkönjohtavuusarvot olivat keskimääräistä 

pienempiä, eli veteen liuenneiden aineiden määrä on Kuusamossa ollut verrattain 

vähäistä.  
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Kuva 11. Kuusamon asema, luminäytteenottosijainti sekä pohjavesinäytteenottosijainti kartalla. Luokiteltuja 

pohjavesialueita ei sijaitse aseman lähellä. Asema ja luminäytteenottopaikka sijaitsevat samassa kohdassa. 

Taustakartta © Maanmittauslaitos. 

 

 

Kuva 12. Maaperä Kuusamon aseman ympäristössä. Maaperä 1:20 000 © Geologian tutkimuskeskus, 

Peruskarttarasterin korkeus © Maanmittauslaitos. 

 

 

2.5. Lumiahon asema 

 

Lumiahon asema sijaitsee Kuhmossa, Kainuun ELY-keskuksen alueella. 

Luminäytteenotto tapahtuu SYKE:n ja ELY-keskusten (2020) koordinaattitietojen 

mukaan aseman välittömässä läheisyydessä ja pohjavesinäytteet otetaan noin kilometrin 
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päässä asemasta länteen (Kuva 13). Lumiahon asema ei sijaitse luokitellulla 

pohjavesialueella. Aseman pinta-ala on 0,31 km2 ja maanpinnan korkeus vaihtelee välillä 

200–213 m mpy N60-tasosta (Soveri et al. 2001). Tarkempi aluerajaus on Liitteessä 1E.  

 

Soverin et al. (2001) mukaan asema sijaitsee itä-länsisuuntaisella moreeniselänteellä, 

joka sisältää myös lajittuneita kerroksia. Muodostumisalueen pintamaalajeja ovat 

moreeni (90,9 %), hiekka (5,2 %) ja turve (3,9 %), jotka hallitsevat myös alueen maaperää 

(Kuva 14). Alueen vallitseva kivilaji on migmatoitunut tonaliitti (GTK 2017). Soverin et 

al. (2001) mukaan pohjavesi virtaa aseman alueella pääasiassa lännestä itään. Näytteet on 

otettu 0,7 m2 ja 0,2 m3 kokoisesta lähteestä aseman lähellä sijaitsevalta suolta. Lähteen 

ylivuodon arvioitiin olevan 0,5 l s-1. Aseman lähialueella tehtiin laajoja avohakkuita 

1980-luvun loppupuolella, jonka jälkeen hakkuualue käsiteltiin auraamalla (Soveri et al. 

2001). Tie 19 kulkee aseman ja lähteen välistä (Kuva 13). Tietä aurataan ja hiekoitetaan 

talvisin (Väylävirasto 2019).  

 

 

Kuva 13. Lumiahon asema, luminäytteenottosijainti sekä pohjavesinäytteenottosijainti kartalla. Luokiteltuja 

pohjavesialueita ei sijaitse aseman lähellä. Asema ja luminäytteenottopaikka sijaitsevat samassa kohdassa. 

Taustakartta © Maanmittauslaitos. 
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Kuva 14. Maaperä Kuusamon aseman ympäristössä. Maaperä 1:1 000 000 © Geologian tutkimuskeskus, 

Peruskarttarasterin korkeus © Maanmittauslaitos. 

 

 

2.6. Sodankylän asema 

 

Sodankylän asema sijaitsee Sodankylässä Lapin ELY-keskuksen alueella. Asema 

sijaitsee deltamuodostumassa Kitisen rannalla ja luminäytteet on otettu SYKE:n ja ELY-

keskusten (2020) koordinaattitietojen mukaan aseman välittömässä läheisyydessä (Kuva 

15). Kuvasta 15 nähdään, että asema itsessään ei sijaitse luokitellulla pohjavesialueella, 

mutta pohjavesinäytteet otetaan Halssikankaan pohjavesialueella sijaitsevasta lähteestä. 

Lähde sijaitsee noin kolme kilometriä asemasta etelään. Aseman pinta-ala on 2,38 km2 ja 

maanpinnan korkeus vaihtelee välillä 179–184 m mpy N60-tasosta (Soveri et al. 2001). 

Tarkempi asemarajaus on Liitteessä 1F.   

 

Soverin et al. (2001) mukaan hiekkaa on 93,8 % ja turvetta 6,2 % muodostumisalueen 

pintamaalajeista. Myös maaperä näyttäisi olevan alueella lähinnä hiekkaa, turvetta ja 

moreenia (Kuva 16). Alueen vallitseva kivilaji on kvartsiitti (GTK 2017). Soverin et al. 

(2001) mukaan pohjavesi virtaa alueen keskeltä kohti ympäröiviä soita. Näytteet on otettu 

1,5 m2 ja 0,7 m3 kokoisesta lähteestä, jonka ylivuodon arvioitiin olevan noin 0,5 l s-1. 

Lähde sijaitsee noin 3 km asemasta etelään sijaitsevien metsän ja suon välimaastossa. 

Alueella on tehty harvennushakkuu 1990-luvun alussa. Sodankylän lentokenttä sijaitsee 

noin 200 m päässä asemasta (Kuva 15).  
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Halssikankaan pohjavesialue on saanut luokan 2E, joka tarkoittaa vedenhankintakäyttöön 

soveltuvaa pohjavesialuetta, jonka pohjavedestä pintavesi- tai maaekosysteemi on 

suoraan riippuvainen. Pohjavesialue sijaitsee deltamaisessa muodostumassa ja se rajautuu 

idässä suoalueeseen ja lännessä Kitiseen, jonka rannan tuntumassa 

pohjavesinäytteenottopiste sijaitsee (Kuva 15). SYKE:n ja ELY-keskusten (2020) 

toimesta alueella on tehty maaperäkairaus, jonka perusteella pohjavesialueen maa-aines 

on vähintään 10 metriin saakka soraa. Kairauksen perusteella maa-aineskerrokset ovat 

hyvin lajittuneita ja niiden antoisuus on hyvä. Alueella on SYKE ja ELY-keskusten 

(2020) mukaan pohjavedestä suoraan riippuvainen suojeltu lähde (jonka takia 

pohjavesialue luokassa 2E), mutta lähteen tarkempaa sijaintia ei ole ilmoitettu.  

 

 

Kuva 15. Sodankylän asema, luminäytteenottosijainti sekä pohjavesinäytteenottosijainti kartalla. Asema ja 

luminäytteenottopaikka sijaitsevat samassa kohdassa. Pohjavesinäytteenottopiste on noin 3 kilometriä 

asemasta etelään. Lentokenttä ja Sodankylän keskusta sijaitsevat aseman pohjoispuolella. 

Pohjavesialuerajat © Suomen ympäristökeskus, Taustakartta © Maanmittauslaitos. 
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Kuva 16. Maaperä Sodankylän aseman ympäristössä. Maaperä 1:20 000 © Geologian tutkimuskeskus, 

Peruskarttarasterin korkeus © Maanmittauslaitos, Pohjavesialuerajat © Suomen ympäristökeskus. 

 

 

3. AINEISTO JA TUTKIMUSMENETELMÄT 

 

3.1. Näytteenotto 

 

Vuoteen 2016 asti Suomen valtio järjesti vedenlaatunäytteenoton SYKE:n 

koordinoimana: näytteet kerättiin paikallisten ELY-keskusten toimesta ja analysoitiin 

SYKE:n laboratorioissa tai ELY-keskusten omissa laboratorioissa. Näytteiden 

kestävöinti sekä toimiva logistiikka mahdollistavat näytteiden analysoinnin 

kauemmassakin laboratoriossa, mutta laboratorioiden toiminnassa saattaa olla 

eroavaisuuksia. Tämä on pyritty ottamaan huomioon yhdistetyn verkon analyysipalveluja 

suunniteltaessa (Hatakka et al. 2009). Vuonna 2016 sekä näytteenotto että näytteiden 

analysointi ulkoistettiin (Mitikka et al. 2020). Ulkoistamisen jälkeen näytteet on 

analysoitu pääosin Eurofins Suomen Rovaniemellä sijaitsevassa Ahma-toimipisteessä 

sekä Lahden toimipisteessä. Raskasmetallianalyysit on myös ulkoistamisen jälkeen 
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analysoitu SYKE:n omassa laboratoriossa, mutta keskitetysti vain Helsingin 

toimipisteessä. Pitkäaikaistrendejä tarkasteltaessa onkin hyvä ottaa huomioon 

ympäristöhallinnon hajautettu analysointipalvelu vuoteen 2016 asti ja muutos 

keskitetympään analyysimalliin sen jälkeen. Jäljitettävyyden varmistamiseksi 

määrityslaboratoriot on aina kirjattu näytteenottotietoihin, jotka löytyvät POVET-

tietokannasta.  

 

3.1.1. Lumi 

 

Luminäytteenotto on tehty vuosittain sertifioidun näytteenottajan toimesta, sillä 

näytteenottajan kokemus, ammattitaito, harkintakyky sekä laboratorion antamien 

ohjeiden noudattaminen muodostavat merkittävän osan analyyttisen määrityksen 

luotettavuudesta (Näykki et al. 2016). Jopa 44–76 % lumen epäpuhtauksista poistuu 

sulamisveden ensimmäisen 30 % joukossa (Johannesseen ja Hendriksen 1978), joten 

sulamisen tulisi olla mahdollisimman vähäistä ennen näytteenottoa.  Näytteet on otettu 

talven loppupuolella, jotta talven aikana kertyneestä lumesta saadaan mahdollisimman 

edustava kokoomanäyte. Etelä-Suomessa näytteenotto on toteutettu tyypillisesti 

maaliskuussa ja Pohjois-Suomessa huhtikuussa (Soveri ja Peltonen 1996). 

Luminäytteenottopaikat on valittu siten, että ne edustavat mahdollisimman hyvin alueen 

keskimääräistä lumitilannetta. Poiskuljetusta tai kasautumista tulisi olla mahdollisimman 

vähän. Näytteenotto on joinakin vuosina saattanut kokonaan estyä, mikäli lunta on ollut 

näytteenottohetkellä maassa liian vähän nopean sulamisen ja/tai pienen sademäärän 

vuoksi.  

 

Kentällä on mitattu ainoastaan ilman lämpötila ja muut analyysit on tehty laboratoriossa. 

Itse näytteenottoon on käytetty lapiota, steriiliä luminäyteputkea mitta-asteikolla, 

polykarbonaattilevyä ja näytteenottoastiaa. Luminäytteenotto aloitetaan kaivamalla 

kuoppa kinoksen korkeimpaan edustavaan kohtaan aina maanpintaan asti. Hangessa ei 

saa olla roskia, havuja tai oksia. Luminäyteputki painetaan noin viiden senttimetrin 

päähän kaivetun kuopan lumiseinämästä aina maahan asti (Kuva 17A). Seinämän ja 

putken välinen lumi puhdistetaan pois polykarbonaattilevyllä, jotta putken mitta-asteikko 

ja täten lumensyvyys saadaan näkyviin ja kirjattavaksi (Kuva 17B).  Polykarbonaattilevy 
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työnnetään seuraavaksi luminäyteputken alle, jotta putki saadaan nostettua maasta ja 

putken lumi siirrettyä näytteenottoastiaan (Kuvat 17C ja 17D).  

 

           A        B            C          D 

Kuva 17. Luminäytteenotto vaiheittain. (Orvomaa 2017) 

 

Valmista kokoomanäytettä varten näytteenotto tulee toistaa pienen alueen sisällä niin 

monta kertaa, että näyteastia saadaan täytettyä. Näytteenottojen määrä riippuu alueelle 

kertyneen lumen määrästä, mutta usein 3–4 näytepistettä riittää täyttämään astian. 

Näytteenotossa on mukana näytteenottolomake, johon kirjataan näytteenottoastian 

numero sekä jokaisen luminäytteen lumensyvyys. Näytteenottoastiat kuljetetaan 

pakastettuina laboratorioyksiköihin, joissa suoritetaan kokoomanäytteiden analysointi. 

 

3.1.2. Pohjavesi 

 

Tutkielmassa käsitellyt pohjavesinäytteet on otettu sertifioidun näytteenottajan toimesta 

keskimäärin neljä kertaa vuodessa kahden-kolmen kuukauden välein SYKE:n 

suositteleman näytteenotto-ohjelman mukaisesti. Näytteenotto-ohjelma on tehty 

alueellisesti vaihtelevan pohjaveden pinnankorkeuden vuodenaikaisvaihtelun, sekä myös 

osittain hydrogeologisen vaihtelun mukaan siten, että näytteet saataisiin otettua ainakin 

silloin, kun pohjavedenpinta on matalimmillaan ja korkeimmillaan (SYKE 2019). 

Suurimmalla osalla asemista näytteenotto on toteutettu SYKE:n (2019) suositteleman 

näytteenottohaarukan mukaisesti, jolloin näytteenottokuukaudet ovat tammi-helmikuu, 
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huhti-toukokuu, elo-syyskuu sekä loka-marraskuu. Mikäli näytteitä otetaan asemalla 

kahdesti vuodessa, suositellut näytteenottoajankohdat ovat huhti-toukokuu sekä elo-

syyskuu. Kolme näytteenottoa on harvinaisempi ja tällöin näytteet on suositeltu ottamaan 

tammi-helmikuussa, huhti-toukokuussa ja elo-syyskuussa.  

 

Valittujen asemien näytteet on kerätty kaikki lähteistä. Kuusamon lähteeseen on 

asennettu mittapato, jolloin näytteet on otettu padon ylivuodosta. Vesi kerätään 

näytteenottopulloon joko suoraan lähteestä tai muovikauhan avulla, jolloin apuna 

käytetään myös suppiloa tai suppilon ja letkun yhdistelmää (Hatakka et al. 2009). 

Laboratorioista tilattavat näytteenottopullot tulee huuhdella näytteenottovedellä ennen 

pullojen täyttämistä, ellei pulloa ole erikoiskäsitelty (Hatakka et al. 2009). Näytepullot 

tulee täyttää annettujen ohjeiden mukaisesti, jotta analyysitulosten luotettavuus 

varmistuu. Sameat näytteet tarvittaessa suodatetaan kentällä, mikä parantaa erityisesti 

metallimääritysten luotettavuutta (SYKE 2017). Mikäli näyte kestävöidään näytteen 

säilyvyyden parantamiseksi, tulee se tehdä siten, että käytettävät kemikaalit ovat puhtaita 

eivätkä aiheuta kontaminaatioriskiä. Sameita näytteitä ei kuitenkaan kestävöidä (SYKE 

2017).  

 

SYKE:n (2017) mukaan kentällä määritetään usein muun muassa sameus, lämpötila, 

happipitoisuus, pH, sähkönjohtavuus sekä rauta-, mangaani- ja hiilidioksidipitoisuus. 

Mittalaitteiden toimivuus tulee varmistaa ja tehdä niille tarvittavat kalibroinnit. Lämpötila 

mitataan usein muiden mittausten täydentämiseksi ja se voi kertoa esimerkiksi 

pohjaveden kerrostuneisuudesta. Lämpötila vaikuttaa esimerkiksi pH-arvoon sekä 

sähkönjohtavuuteen. Pohjaveden sähkönjohtavuus kuvaa veden suolaisuutta eli veteen 

liuenneiden aineiden kokonaispitoisuutta.  Loput analyyseista toteutetaan laboratorioiden 

toimesta, jonne otetut näytteet tulee kuljettaa mahdollisimman pian ulkoisten ja sisäisten 

tekijöiden vaikutusten minimoimiseksi.  

 

 

3.2. Näytteiden analysointi 

 

Lumi- ja pohjavesinäytteiden analysointi on toteutettu sertifioitujen laboratorioiden 

toimesta. Yleisten näytteenottostandardien lisänä SYKE julkaisi pohjavesinäytteille 
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ensimmäisen laatusuosituksen ympäristöhallinnon vedenlaaturekistereihin vietäville 

tiedoille vuonna 2013 ja päivitetty versio julkaistiin vuonna 2016. Suositus paransi 

tuotetun tiedon vertailtavuutta, yhtenäisti menetelmien ja määritysrajojen käyttöä sekä 

paransi tuotetun tiedon laatua sekä käytettävyyttä (Näykki et al. 2016). Ennen vuoden 

2016 ulkoistamista analysointi oli hajautetumpaa kuin keskitetympään analysointiin 

pyrkivän ulkoistamisen jälkeen. POVET-tietokantaan kirjataan aina näytteenottopäivät, 

mutta tarkat analysointiajankohdat eivät ole tiedossa. Näytteet on kuitenkin pyritty 

kuljettamaan ja analysoimaan mahdollisimman pian näytteenoton jälkeen. Ennen 

analysointia luminäytteet on sulatettu, siivilöity ja homogenoitu ravistamalla. Sekä lumi- 

että pohjavesinäytteistä on analysoitu kulloinkin voimassa olevia menetelmästandardeja 

noudattaen alkaliniteetti, alumiini, ammoniumtyppi, elohopea, fluoridi, fosfaattifosfori, 

kadmium, kalium, kalsium, kloridi, koboltti, kokonaisfosfori, kokonaistyppi, kromi, 

kupari, lyijy, magnesium, mangaani, natrium, nikkeli, nitraattityppi ja nitriittityppi (tai 

nitriitti-nitraattityppi), orgaaninen kokonaishiili, pH, piidioksidi, rauta, seleeni, sinkki, 

strontium, sulfaatti ja sähkönjohtavuus. Pohjavesinäytteistä on analysoitu lisäksi 

antimoni, arseeni, barium, beryllium, boori, fosfori, hapen kyllästysaste, liukoinen happi, 

hiilidioksidi, hopea, kalsium + magnesium, kemiallinen hapenkulutus, litium, lämpötila 

(kentällä), molybdeeni, rikki, rubidium, sameus, tallium, titaani, torium, uraani, 

vanadiini, vismutti sekä väriluku. Toteutetut analyysit kuitenkin vaihtelevat hieman 

kulloisestakin analyysivalikoimasta ja laboratoriosta riippuen. Näytteille suoritetut 

esikäsittelyt ja analysointimenetelmät ovat Liitteessä 2A.  

 

 

3.3. Aineiston käsittely, virhelähteet ja poikkeamat 

 

Aineisto ei sellaisenaan sovellu suoraan tilastolliseen tarkasteluun. Jotta tässä 

tutkielmassa käytettyä IBM SPSS Statistics -ohjelmaa pystyttiin käyttämään, tuli 

aineiston rakennetta muokata. Ohjelmiston käyttö edellyttää, että numeerisessa 

aineistossa määritetyt muuttujat sijoitetaan vaakasarakkeelle ja muut tiedot (esimerkiksi 

näytetyyppi, asema, näytteenottoajankohta) pystysarakkeelle. POVET-tietokanta antaa 

kaikki tiedot pystysarakkeelle ja aineiston transponoiminen Microsoft Excel -

ohjelmistossa oikeaan rakenteeseen oli aikaa vievää. Aineisto on ”raakadataa”, joten sille 

ei ole tehty korjauksia ja esimerkiksi virheistä johtuvat selkeät poikkeamat tuli poistaa tai 
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korjata erikseen käsin. Kaikilla asemilla näytteitä ei ole kerätty koko tutkimusjaksolta; 

Valkealan, Parikkalan ja Lumiahon näytteenotto on aloitettu vasta 2001–2002. Soverin ja 

Peltosen (1996) raportissa aineistoa on kuitenkin jo vuodesta 1975 alkaen, mutta tietoja 

ei ole POVET-tietokannassa.   

 

Aineistoon sisältyy monia erilaisia virhelähteitä: kontaminaatio näytteenottovaiheessa tai 

kuljetuksessa, liian pitkä aikaväli näytteenotosta analysointiin, virheellinen näytteenotto 

tai näytteen nimeäminen, kontaminaatio analyysivaiheessa tai erilaiset virheet analyysia 

tehdessä tai tulosten kirjaamisessa. Analyysien määritysrajat, mittaustarkkuudet sekä 

menetelmien luotettavuus ovat parantuneet vuosien varrella, mikä tulee ottaa huomioon 

tulosten tarkastelussa. Erilaisten anomalioiden kohdalla tulee myös olla kriittinen ja 

pyrkiä löytämään niihin järkevä selitys. Lumen tilanteessa tapahtuneet vaihtelut on myös 

otettava huomioon: lumi on saattanut joinakin vuosina (varsinkin Etelä-Suomen alueella) 

sulaa suurina määrinä tai jopa kokonaan kesken talven, jolloin kokoomanäyte ei edusta 

koko talvikautta. 

 

Analyysitulokset on syötetty POVET-tietokantaan käsin, mikä mahdollistaa muun 

muassa erilaiset yksikkö-, pilkku- ja näppäilyvirheet. Lisäksi saatuja arvoja on saatettu 

syöttää tietokantaan useampaan kertaan tai esimerkiksi pohjavesinäytteiden arvoja on 

syötetty virheellisesti luminäytteiden arvoiksi ja päinvastoin. Aineistosta pyrittiin 

poistamaan kaikki mahdolliset virheet, jotta näytteiden vertailu olisi luotettavaa. Selvät 

yksikkö-, pilkku- ja näppäilyvirheet korjattiin. Virheitä on saattanut tapahtua myös 

näytteiden analysoinnissa ja kontaminaatiota esimerkiksi näytteenottovaiheessa tai 

näytteen kuljetuksessa ja säilytyksessä. Selkeästi erottuvat poikkeamat, jotka eivät ole 

järkeenkäyviä luonnossa esiintyvinä pitoisuuksina, poistettiin aineistosta. Seuraavaksi 

selitetään yksityiskohtaisemmin, minkälaisia muita korjauksia aineistoon on tehty. 

 

Alkaliniteettien negatiiviset arvot muutettiin määritysrajojen puolikkaiksi. Näykki et al. 

(2016) raportissa alkaliniteetin määritysraja on 0,02 mmol/l eli negatiiviset arvot 

korvattiin arvolla 0,01 mmol/l. Mikäli pH on näytteenotossa ollut alle 4,5, negatiivinen 

alkaliniteetti korvattiin arvolla 0 mmol/l. Negatiivisia arvoja oli varsinkin luminäytteissä 

paljon ja lumen alkaliniteetin suhteen jakauma jäi asemilla pieneksi. 
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Osalla asemista on tiettyinä vuosina analysoitu joitakin muuttujia kahdella eri 

menetelmällä. Syitä testaukseen ei ole kirjattu POVET-tietokantaan, mutta usein kyse 

saattoi olla esimerkiksi uuden menetelmän testauksesta. Mikäli testattu menetelmä siirtyi 

ensisijaiseksi menetelmäksi, jätettiin se aineistoon myös testausvuonna. Tämänkaltaiset 

testaukset olivat yleensä kertaluontoisia. Pidempiaikaisia, muutaman vuoden 

menetelmätestauksia on myös tehty muutamilla asemista.  Taulukossa 3 näkyvät asemat, 

ajankohdat, mitatut muuttujat ja testatut menetelmät. Taulukkoon on lihavoitu valitut 

menetelmät. Menetelmävalinnat näissä tapauksissa tehtiin siten, että aineisto olisi 

mahdollisimman vertailukelpoista ja valittiin mahdollisuuksien mukaan sama menetelmä 

joka asemalta.   

 

Taulukko 3. Näytteistä päällekkäin analysoituja menetelmiä. Valitut menetelmät lihavoitu.  

 

Asema Ajankohta Näytetyyppi Muuttuja Menetelmät 

Valkeala  2015–2018 Lumi ja 

pohjavesi 

Mangaani Induktiivinen plasma, optinen 

emissiospektrometri/ 

Induktiivinen plasma, massaspektrometri 

(esikäsittelynä HNO3-hajotus)   

   Rauta Induktiivinen plasma, optinen 

emissiospektrometri/ 

Induktiivinen plasma, massaspektrometri 

(esikäsittelynä HNO3-hajotus)   

Parikkala 2015–2018 Lumi ja 

pohjavesi 

Mangaani Induktiivinen plasma, massaspektrometri/ 

Induktiivinen plasma, massaspektrometri 

(esikäsittelynä HNO3-hajotus)   

 
   Rauta Induktiivinen plasma, massaspektrometri/ 

Induktiivinen plasma, massaspektrometri 

(esikäsittelynä HNO3-hajotus)   

Valkeala ja 

Parikkala 

2015–2018 Lumi ja 

pohjavesi 

Sinkki Induktiivinen plasma, optinen 

emissiospektrometri/ 

Induktiivinen plasma, massaspektrometri 

Haapajärvi 

ja Kuusamo 

2010–2014 Lumi ja 

pohjavesi 

Sinkki Induktiivinen plasma, optinen 

emissiospektrometri/ Induktiivinen plasma, 

massaspektrometri 

 

Valkealan ja Parikkalan pohjavesi- ja luminäytteiden tuloksista päädyttiin karsimaan 

näytteenottopäivien 31.3.2011 (Valkeala) ja 30.3.2011 (Parikkala) tulokset, sillä monen 

muuttujan tulokset erosivat keskiverrosta monta kertaa matalampana tai korkeampana 
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verrattuna aiempiin/myöhempiin tuloksiin. Todennäköisesti ainakin osa luminäytteiden 

analyysituloksista oli virheellisesti kirjattu pohjaveden tuloksiksi ja päinvastoin, jolloin 

tulokset olisivat oikeaa luokkaa. Lisäksi esimerkiksi hapen kyllästysaste ja liukoinen 

happi on analysoitu luminäytteestä ainoastaan kyseisinä päivämäärinä ja tällöin ne 

puuttuvat pohjavesinäytteen tuloksista. Täysin varmasti virhettä ei kuitenkaan pystytä 

toteamaan, joten maaliskuun tulokset päädyttiin poistamaan vuodelta 2011. Lisäksi 

Valkealan pohjavesinäytteen tulokset on luultavasti kirjattu Parikkalan pohjavesinäytteen 

tuloksiksi 30.8.2016. Valkealasta puuttuu elokuun tulokset kokonaan, kun taas 

Parikkalaan on kirjattu tulokset sekä 24.8. ja 30.8.2016. Tällöin muihin Parikkalan 

arvoihin verrattuna selkeästi korkeampia arvoja esiintyi muun muassa fluoridilla, 

kromilla, kuparilla, magnesiumilla ja natriumilla. Selvästi normaalia matalampia arvoja 

esiintyi koboltilla, mangaanilla, raudalla ja sinkillä. Nämä arvot kuitenkin sopisivat 

Valkealan pitoisuuksiin hyvin ja 30.8.2016 analysoidut tulokset poistettiin Parikkalan 

aseman aineistosta.  

 

 

3.4. Tutkimusmenetelmät 

 

Aineistoa tarkasteltiin ja visualisoitiin Microsoft Excel -taulukko-ohjelmistossa ja 

tilastollisia analyyseja sekä visualisointia tehtiin IBM SPSS Statistics -ohjelman avulla. 

Tarkempaan tarkasteluun kaikista analysoiduista muuttujista valittiin ne, joita oli mitattu 

pidemmällä aikavälillä sekä lumi- että pohjavesinäytteistä useammalla asemalla. Valitut 

muuttujat näkyvät Taulukossa 4.  

 
Taulukko 4. Tarkasteluun valitut muuttujat ja niiden yksiköt. 

Alkaliniteetti mmol/l Magnesium mg/l  
Alumiini µg/l Mangaani µg/l  
Ammoniumtyppi µg/l Natrium mg/l  
Elohopea µg/l Nikkeli µg/l  
Fluoridi µg/l Nitraattityppi µg/l 

Fosfaattifosfori µg/l Nitriitti-nitraattityppi µg/l 

Kadmium µg/l Orgaaninen kokonaishiili mg/l 

Kalium mg/l pH   
Kalsium mg/l Piidioksidi mg/l  
Kloridi mg/l Rauta µg/l  
Kokonaisfosfori µg/l Sinkki µg/l  
Kokonaistyppi µg/l Sulfaatti mg/l  
Kupari µg/l Sähkönjohtavuus mS/m 

Lyijy µg/l     
 

 



34 

 

 

4. TULOKSET JA TULOSTEN TARKASTELU 

 

Taulukon 5 mukaan suuria keskihajonta-arvoja (yli 10) on luminäytteissä alumiinilla, 

ammoniumtypellä, fosfaattifosforilla, kokonaisfosforilla, kokonaistypellä, mangaanilla, 

nitraattitypellä, nitriitti-nitraattitypellä ja raudalla. Suuria keskihajonta-arvoja (yli 10) on 

pohjavesinäytteissä Taulukon 6 mukaan alumiinilla, ammoniumtypellä, fluoridilla, 

kokonaistypellä, mangaanilla, nitraattitypellä, nitriitti-nitraattitypellä ja raudalla. Nämä 

ovat myös muuttujia, joissa minimi- ja/tai maksimiarvo eroaa selkeästi mediaanista ja 

keskiarvosta, joten selkeitä asemakohtaisia tai ajallisia eroja saatetaan siis havaita ainakin 

kyseisten muuttujien kohdalla. Taulukosta 6 on havaittavissa, että mediaanista ja 

keskiarvosta eroavia minimi- ja maksimiarvoja esiintyy myös muilla suureilla. 

Keskihajonnan ollessa pienempi, arvojen vaihtelu keskiarvon molemmin puolin on 

pienempää, jolloin ääriarvot johtuvat luultavasti yksittäisemmistä poikkeamista kuin 

selkeistä, jatkuvista pitoisuuseroista asemien välillä tai ajallisesti.   Voidaan todeta, että 

suuren keskihajonnan omaavia muuttujia ovat sekä lumi- että pohjavesissä 

ammoniumtyppi, kokonaistyppi, mangaani, nitraattityppi, nitriitti-nitraattityppi sekä 

rauta.  

 

Taulukko 5. Luminäytteille tehtyjen analyysien lukumäärä (N), lasketut minimi-, maksimi-, mediaani- ja 

keskiarvot sekä keskihajonta.  

Muuttuja N Minimi Maksimi Mediaani Keskiarvo Keskihajonta 

Alkaliniteetti mmol/l 96 0 0,032 0,01 0,01 0,004 

Alumiini µg/l 124 1,9 96 11 15,90 16,06 

Ammonium typpenä µg/l 137 2 396 77 93,47 59,92 

Elohopea µg/l 73 0,002 0,9 0,01 0,04 0,11 

Fluoridi µg/l 78 1 28 10 13,53 5,94 

Fosfaatti fosforina µg/l 134 1 61 3,05 7,55 10,85 

Kadmium µg/l 136 0,005 0,34 0,04 0,06 0,05 

Kalium mg/l 143 0,02 0,8 0,1 0,14 0,12 

Kalsium mg/l 143 0,05 1 0,1 0,17 0,13 

Kloridi mg/l 154 0,08 2,3 0,5 0,56 0,37 

Kokonaisfosfori µg/l 145 3 900 21 114,43 172,56 

Kokonaistyppi µg/l 109 0,15 1000 420 438,33 178,03 

Kupari µg/l 141 0,08 7 1 1,25 1,14 

Lyijy µg/l 138 0,083 7 0,985 1,05 1,00 

Magnesium mg/l 142 0 0,2 0,1 0,09 0,04 

Mangaani µg/l 144 0,5 97 8 13,42 15,75 

Natrium mg/l 138 0,05 2,6 0,2 0,22 0,24 

Nikkeli µg/l 115 0,04 1,4 0,4 0,56 0,39 

Nitraatti typpenä µg/l 43 1 441 270 247,74 102,55 



35 

 

 
Nitriitti-nitraatti typpenä µg/l 92 89 380 210 221,00 60,54 

Orgaaninen kokonaishiili mg/l 134 0,5 12 1 1,45 1,51 

pH 152 3,2 6,6 4,9 4,95 0,44 

Piidioksidi mg/l 83 0 0,4 0,1 0,12 0,05 

Rauta µg/l 145 1,5 130 25 30,87 26,04 

Sinkki µg/l 134 1 35 4,6 5,96 5,19 

Sulfaatti mg/l 135 0,1 2,5 0,7 0,86 0,48 

Sähkönjohtavuus mS/m 151 0,1 2,8 1,1 1,18 0,46 

 
 
 
Taulukko 6. Pohjavesinäytteille tehtyjen analyysien lukumäärä (N), lasketut minimi-, maksimi-, mediaani- ja 
keskiarvot sekä keskihajonta.  
 

Muuttuja N Minimi Maksimi Mediaani Keskiarvo Keskihajonta 

Alkaliniteetti mmol/l 772 0 0,364 0,2 0,22 0,08 

Alumiini µg/l 700 1 310 15 29,21 40,76 

Ammonium typpenä µg/l 807 1 65 5 9,29 10,28 

Elohopea µg/l 453 0,0005 0,76 0,01 0,04 0,08 

Fluoridi µg/l 616 9 1800 38,5 138,69 336,55 

Fosfaatti fosforina µg/l 797 1 91 6 7,38 5,44 

Kadmium µg/l 749 0,003 2,2 0,034 0,17 0,32 

Kalium mg/l 757 0,05 1,5 0,6 0,68 0,36 

Kalsium mg/l 758 0,1 14 2,7 3,56 2,55 

Kloridi mg/l 791 0,13 25 1 2,78 5,63 

Kokonaisfosfori µg/l 624 1 70 9 10,14 6,74 

Kokonaistyppi µg/l 622 196 6,8 690 180,00 185,96 

Kupari µg/l 748 70 0,05 40 1,00 2,61 

Lyijy µg/l 745 0,003 5 0,14 0,56 0,83 

Magnesium mg/l 759 0,3 1,9 0,7 0,93 0,47 

Mangaani µg/l 779 0,1 1100 6,2 76,92 174,12 

Natrium mg/l 760 0,8 17 1,655 2,68 2,35 

Nikkeli µg/l 688 0,02 8,8 1 1,62 1,48 

Nitraatti typpenä µg/l 376 1 281 61 83,77 61,11 

Nitriitti-nitraatti typpenä µg/l 426 1 460 100 104,97 81,45 

Orgaaninen kokonaishiili mg/l 489 0,4 31 1,4 2,98 4,59 

pH 816 4,3 7,4 6,2 6,27 0,43 

Piidioksidi mg/l 545 5,5 22,5 11 12,33 4,04 

Rauta µg/l 813 1,2 4300 30 321,38 567,15 

Sinkki µg/l 751 0,21 317 4,2 8,20 19,97 

Sulfaatti mg/l 728 90 0 10 2,10 3,62 

Sähkönjohtavuus mS/m 806 1,6 14 3,025 4,43 2,92 
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4.1. Asemakohtaiset tulokset 

 

4.1.1. Valkealan asema 

 

Liitteeseen 3A on taulukoitu Valkealan luminäytteistä saatavia tilastollisia tunnuslukuja, 

joita verrataan Taulukon 5 kaikkien asemien luminäytteiden tunnuslukuihin. Valkealan 

asemalla on luminäytteissä korkeita, vähintään 1,5-kertaisia mediaaneja kaikkien 

asemien luminäytteiden mediaaneihin verrattuina seuraavilla muuttujilla: 

ammoniumtyppi, fluoridi, kloridi, mangaani, piidioksidi ja rauta. Pieniä (0,5-kertaisia tai 

alle) mediaaneja kaikkien asemien mediaaneihin verrattuina saavat elohopea, 

kokonaisfosfori ja magnesium. Valkealan luminäytepitoisuudet ovat siis tilastollisten 

tunnuslukujen perusteella monen muuttujan kohdalla joko melko korkealla tai lähellä 

kaikkien asemien yhteistä mediaania.  

 

Liitteestä 3B nähdään, että Valkealan aseman pohjavesinäytteillä on korkeita, vähintään 

1,5-kertaisia mediaaneja Taulukon 6 kaikkien asemien pohjavesinäytteiden mediaaneihin 

verrattuina seuraavilla muuttujilla: alkaliniteetilla, fluoridilla, kaliumilla, kalsiumilla, 

kloridilla, magnesiumilla, mangaanilla, natriumilla, nitraattitypellä, sulfaatilla ja 

sähkönjohtavuudella. Parikkalan aseman fluoridipitoisuuden mediaani on 36,4-kertainen 

ja kloridin 21-kertainen kaikkien asemien mediaaniin verrattuna. Pohjaveden korkea 

fluoridipitoisuus on luonnollista rapakivialueelle (Soveri et al. 2001, SYKE ja ELY-

keskukset 2020) ja Valkealan pitoisuudet erottuvatkin selkeästi muista asemista Kuvassa 

18. Kuvasta 19 nähdään Valkealan aseman selkeästi muita asemia korkeammat 

kloridipitoisuudet, mikä on seurausta pohjavesialueen läpi kulkevan valtatien 

tiesuolauksesta (Soveri et al. 2001). Matalia, 0,5-kertaisia tai alle mediaaneja kaikkien 

asemien mediaaneihin verrattuina saavat alumiini, elohopea, fosfaattifosfori, kadmium, 

kokonaisfosfori, kupari, lyijy, nikkeli ja sinkki. Nitriitti-nitraattityppeä ei ole analysoitu 

aseman lumi- eikä pohjavesinäytteistä. 
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Kuva 18. Fluoridin pitoisuudet pohjavedessä asemittain. Valkealan aseman pitoisuudet erottuvat selkeästi 

muita asemia korkeampina. 

 

 

Kuva 19. Kloridin pitoisuudet pohjavedessä asemittain. Valkealan aseman pitoisuudet erottuvat selkeästi 

muita asemia korkeampina. 

 

Alkaliniteetilla, fosfaattifosforilla ja natriumilla on pohjavedessä nouseva trendi. pH:lla 

on nouseva trendi sekä lumi- että pohjavesinäytteissä, kuten Kuvasta 20 on nähtävissä. 

Laskeva trendi sekä lumi- että pohjavesinäytteissä nähdään kalsiumilla ja kloridilla. 
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Kadmiumilla ja nikkelillä on huomattavissa määritystarkkuuden muutokset vuosina 2005 

sekä 2013 ja mangaanilla, raudalla sekä sinkillä vuonna 2010. Trendit eivät näiden osalta 

ole luotettavia, sillä muutokset eivät ole luonnostaan tapahtuneita, vaan menetelmästä 

riippuvia. Esimerkkinä mangaanin tulokset pohjavesinäytteissä Kuvassa 21. Lyijyllä on 

luminäytteissä selkeä laskeva trendi, joka esiintyy myös pohjavedessä, mutta 

heikompana. Orgaanisella kokonaishiilellä, sulfaatilla ja sähkönjohtavuudella on 

hienoinen laskeva trendi sekä lumi- että pohjavesinäytteissä.  

 

 

Kuva 20. pH:n nouseva trendi laskeumassa ja pohjavedessä Valkealan asemalla.  

 

 

Kuva 21. Mangaanin pitoisuudet Valkealan aseman pohjavesinäytteissä. Mangaanin määritystarkkuuden 

muutos tapahtui vuonna 2010.  
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4.1.2. Parikkalan asema 

 

Liitteestä 3C nähdään, että Parikkalan aseman luminäytteistä saavat korkeita, vähintään 

1,5-kertaisia mediaaneja Taulukossa 5 nähtävien kaikkien luminäytteiden mediaaneihin 

verrattuna seuraavat muuttujat: fluoridi, kalsium, kloridi, mangaani ja piidioksidi. Pieniä 

(0,5-kertaisia tai alle) mediaaneja kaikkien asemien mediaaneihin verrattuina saavat 

elohopea, kokonaisfosfori, magnesium ja natrium. Liitteestä 3D nähdään, että Parikkalan 

aseman pohjavesinäytteillä on korkeita, vähintään 1,5-kertaisia mediaaneja Taulukon 6 

kaikkien asemien pohjavesinäytteiden mediaaneihin verrattuina seuraavilla muuttujilla: 

alumiini, ammonium typpenä, mangaani, nikkeli, orgaaninen kokonaishiili, rauta ja 

sulfaatti. Alumiinin mediaani saa 7,7-kertaisia arvoja, orgaanisen kokonaishiilen 6-

kertaisia arvoja ja raudan 21,8-kertaisia arvoja kaikkien asemien mediaaneihin 

verrattuina. Lisäksi keskiarvot ovat huomattavasti muita asemia suuremmat ja Parikkalan 

aseman pitoisuudet erottuvat siksi selkeästi muista asemista, mikä on havaittavissa 

Kuvasta 22–24. Soveri et al. (2001) kiinnittivät huomiota korkeisiin rauta- ja 

alumiinipitoisuuksiin asemalla. Matalia (0,5-kertaisia tai alle) mediaaneja kaikkien 

asemien mediaaneihin verrattuna saa vain elohopea. Mangaanin pitoisuus on siis suuri ja 

elohopean matala sekä lumessa että pohjavedessä, mutta muiden muuttujien mediaanien 

osalta lumi ja pohjavesi eivät vastaa toisiaan verrattaessa kaikkien asemien mediaaneihin. 

Nitriitti-nitraattityppeä ei ole analysoitu aseman lumi- eikä pohjavesinäytteistä. 

 

 

Kuva 22. Alumiinin pitoisuudet pohjavedessä asemittain. Parikkalan aseman pitoisuudet erottuvat selkeästi 

muita asemia korkeampina.  
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Kuva 23. Orgaanisen kokonaishiilen pitoisuudet pohjavedessä asemittain. Parikkalan pitoisuudet eroavat 

selkeästi muita asemia korkeampina.  

 

 

Kuva 24. Raudan pitoisuudet pohjavedessä asemittain. Parikkalan ja Sodankylän pitoisuudet erottuvat 

selkeästi muita asemia korkeampina.  

 

Alkaliniteetilla, kalsiumilla, orgaanisella kokonaishiilellä, piidioksidilla ja sinkillä on 

pohjavesissä laskeva trendi. Alkaliniteetilla trendi on laskeva myös luminäytteissä.  

Elohopealla on pohjavedessä nouseva trendi. Fluoridilla on tapahtunut 

määritystarkkuuden muutos vuonna 2003, jonka takia laskeva trendi ei ole luonnollinen. 

Kloridilla ja mangaanilla määritystarkkuuden muutos on tapahtunut vuonna 2010. 
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Nikkelillä, sulfaatilla ja sähkönjohtavuudella on laskeva trendi sekä lumi- että 

pohjavesinäytteissä. Sulfaatin muutokset nähtävissä Kuvasta 25. Fosfaatilla fosforina 

nouseva trendi luminäytteissä.  

 

 

Kuva 25. Sulfaattipitoisuuksien laskeva trendi laskeumassa ja pohjavedessä Parikkalan asemalla.    

 

4.1.3. Haapajärven asema 

 

Liitteen 3E taulukosta nähdään, että Haapajärven aseman luminäytteistä korkeita, 

vähintään 1,5-kertaisia mediaaneja Taulukossa 5 nähtävien kaikkien luminäytteiden 

mediaaneihin verrattuna saavat seuraavat muuttujat: fosfaattifosfori, kadmium, kalium, 

kokonaisfosfori, orgaaninen kokonaishiili. Pieniä (0,5-kertaisia tai alle) mediaaneja 

kaikkien asemien mediaaneihin verrattuina ei saa yksikään muuttujista. Liitteeseen 3F 

taulukoitujen Haapajärven pohjavesinäytteiden tunnusluvuista mediaani saa suuria, 

vähintään 1,5-kertaisia arvoja Taulukossa 6 nähtäviin kaikkien luminäytteiden 

mediaaneihin verrattuna seuraavat muuttujat: fluoridi, fosfaattifosfori, kalium, kupari, 

lyijy, magnesium, natrium, nikkeli, nitraattityppi, nitriitti-nitraattityppi, piidioksidi, 

sulfaatti ja sähkönjohtavuus. Suurin osa pohjavesien pitoisuuksista on siis hieman koholla 

kaikkien asemien arvoihin verrattuna. Kuparin mediaani on 7-kertainen kaikkien asemien 

mediaaniin verrattuna ja sulfaatin 3-kertainen. Kuvasta 26 nähdään, että sulfaatin osalta 

Haapajärvi saa selkeästi suurimpia arvoja muihin asemiin nähden. Aseman 

piidioksidipitoisuudet erottuvat myös muita asemia korkeampina Kuvassa 27, joka liittyy 
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Soverin et al. (2001) mukaan silikaattipitoisesta kallioperästä sekä pohjaveden pitkästä 

viipymäajasta maaperässä. Pieniä (0,5-kertaisia tai alle) mediaaniarvoja ei saa yksikään 

muuttujista, joten tilanne on niiltä osin sama kuin luminäytteissä.  

 

 

Kuva 26. Sulfaatin pitoisuudet pohjavedessä asemittain. Haapajärven pitoisuudet eroavat selkeästi muita 

asemia korkeampina. 

 

 

Kuva 27. Piidioksidin pitoisuudet pohjavedessä asemittain. Haapajärven pitoisuudet eroavat selkeästi muita 

asemia korkeampina. 
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Pohjavesissä alkaliniteetilla, kalsiumilla, magnesiumilla, mangaanilla ja natriumilla 

näkyy nouseva trendi. Laskeva trendi pohjavesissä on alumiinilla ja raudalla. Sekä 

pohjavedessä että lumessa laskeva trendi on ammoniumtypellä, fluoridilla ja kloridilla. 

Kuvasta 28 nähdään, että lumessa ja pohjavedessä nouseva trendi taas on kaliumilla.  

Kadmiumilla, lyijyllä ja nikkelillä on tapahtunut määritystarkkuuden muutokset vuosina 

1980 ja 1994, joiden takia laskeva trendi ei ole luonnostaan tapahtunut, vaan pitoisuudet 

pysyneet samoissa lukemissa kulloisenkin menetelmätarkkuuden mukaan. 

Luminäytteissä laskeva trendi näkyy fosfaattifosforilla ja natriumilla. Kuvan 29 mukaan 

pohjaveden sulfaattipitoisuudessa on tapahtunut laskua 1990-luvun jälkeen, mutta 

pitoisuus on lähtenyt 1995 jälkeen taas nousuun. Trendi kuitenkin jatkui jälleen laskevana 

2016 jälkeen. Lumen osalta vaihtelua näkyy ennen 2000-luvun alun laskusuuntaa. 

Sähkönjohtavuudella näkyy lumessa laskeva trendi, muta pohjavedessä trendiä ei ole 

havaittavissa.  

 

 

Kuva 28. Kaliumpitoisuuksien nouseva trendi laskeumassa ja pohjavedessä Haapajärven asemalla.   
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Kuva 29. Sulfaatin pitoisuudet Haapajärven aseman lumi- ja pohjavesinäytteissä. Vaihtelua esiintyy 

varsinkin pohjavedessä. 

 

4.1.4. Kuusamon asema 

 

Liitteen 3G taulukosta nähdään, että Kuusamon aseman luminäytteistä saavat korkeita, 

vähintään 1,5-kertaisia mediaaneja Taulukossa 5 nähtävien kaikkien luminäytteiden 

mediaaneihin verrattuna seuraavat muuttujat: kadmium, kokonaisfosfori, nikkeli ja 

sinkki. Kokonaisfosforin mediaani saa 17-kertaisia arvoja kaikkien asemien mediaaniin 

verrattuna ja korkeat arvot erottuvat muista asemista Kuvassa 30. Pieniä (0,5-kertaisia tai 

alle) mediaaneja kaikkien asemien mediaaneihin verrattuina ei saa yksikään muuttujista. 

Aseman luminäytteistä ei ole analysoitu kokonaistyppeä. Liitteeseen 3H taulukoitujen 

Kuusamon pohjavesinäytteiden tunnusluvuista mediaani saa suuria, vähintään 1,5-

kertaisia arvoja Taulukossa 6 nähtäviin kaikkien luminäytteiden mediaaneihin verrattuna 

seuraavat muuttujat: kadmium, lyijy ja sinkki.  Lyijyn mediaani on 7-kertainen kaikkien 

asemien mediaaniin nähden, mikä johtuu korkeista pitoisuuksista ennen 90-lukua. 

Määritystarkkuus on parantunut vuonna 2000. Lyijyn arvot tämän jälkeen näyttäisivät 

putoavan lähelle kaikkien asemien mediaaniarvoa. Pieniä (0,5-kertaisia tai alle) 

mediaaneja kaikkien asemien mediaaneihin verrattuina saa ammoniumtyppi, 

kokonaistyppi, mangaani, nitriitti-nitraattityppi ja rauta.  
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Kuva 30. Kokonaisfosforin pitoisuudet laskeumassa asemittain. Kuusamon pitoisuudet eroavat selkeästi 

muita asemia korkeampina. 

 

Alumiinilla, ammoniumtypellä, fluoridilla, kloridilla ja raudalla näkyy laskeva trendi 

sekä lumessa että pohjavedessä. Kloridin pitoisuudet nähtävissä Kuvassa 31. Natriumilla 

hienoinen nouseva trendi pohjavedessä ja laskeva lumessa. Lumessa näkyy selkeä 

laskeva trendi kokonaisfosforipitoisuudessa (Kuva 30) sekä nitriitti-

nitraattityppipitoisuudessa. Lumessa näkyy pH:n osalta nouseva ja sähkönjohtavuuden 

osalta laskeva trendi, kun taas pohjavedessä arvot ovat pysyneet lähes samana. 

Sähkönjohtavuudet näkyvät Kuvassa 32, jonka tapainen on myös pH:n tilanne. 

Kokonaisfosforipitoisuus on Kuusamon aseman luminäytteissä selkeästi muita asemia 

suurempi, mikä ei kuitenkaan näy aseman pohjavedessä selkeästi kohonneina 

pitoisuuksina muihin asemiin verrattuna. Pohjavedessä ei myöskään näy laskevaa trendiä. 

Elohopealla näyttäisi tapahtuneen menetelmätarkkuudessa muutokset 1985 ja 1998, 

kadmiumilla 1980, 1994 ja 2013, kuparilla ja lyijyllä ja nikkelillä 1994 ja 2013, joiden 

takia laskeva trendi ei todennäköisesti ole luonnollinen, vaan menetelmästä riippuva. 

Mangaanin selkeät tasoerot johtuvat todennäköisesti menetelmän muutoksista vuosina 

1994 ja 2009.  
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Kuva 31. Kloridipitoisuudet Kuusamon aseman lumi- ja pohjavesinäytteissä. Molemmilla havaittavissa 

laskeva trendi.  

 

 

Kuva 32. Sähkönjohtavuus Kuusamon aseman lumi- ja pohjavesinäytteissä. Lumella havaittavissa laskeva 

trendi, kun taas pohjavedellä trendiä ei ole.  
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4.1.5. Lumiahon asema 

 

Lumiahon aseman luminäytteiden pitoisuudet ovat matalia Liitteen 3I taulukon mukaan, 

kun niitä verrataan Taulukon 5 kaikkien asemien arvoihin. Esimerkiksi mediaaneista 

suurin mediaani verrattuna kaikkien asemien mediaaneihin on fosfaattifosforilla, joka 

sekin on vain 1,6-kertainen. Pieniä arvoja saavat alumiini, kadmium, kloridi, 

kokonaisfosfori, kupari, lyijy, mangaani, natrium, nikkeli, rauta ja sinkki. Näiden 

muuttujien mediaanit olivat kaikki joko 0,5-kertaisia tai alle kaikkien asemien 

mediaaneihin verrattuna. Myös pohjavedet saavat Lumiahossa matalia arvoja. Liitteen 3J 

taulukosta nähdään, että Lumiahon pitoisuuksien mediaanit ja keskiarvot ovat hyvin 

lähellä Taulukon 6 kaikkien asemien saamia arvoja. 0,5-kertaisia mediaaneja (tai 

matalampia) kaikkein asemien mediaaneihin verrattuna saavat muuttujista alumiini, 

elohopea, kadmium, kupari, lyijy, mangaani, nikkeli ja sinkki. Nitraattityppeä ei ole 

analysoitu aseman lumi- eikä pohjavesinäytteistä. 

 

Pohjavedessä laskevia trendejä on alkaliniteetilla, kalsiumilla, kloridilla (Kuva 19) ja 

natriumilla, joissa lumen osalta ei esiinny selkeitä trendejä. Nousevia trendejä sekä 

lumessa että pohjavedessä havaitaan alumiinilla, fluoridilla, kokonaishiilellä ja pH:lla. 

pH:n trendit nähdään kuvasta 33. Molemmilla näytetyypillä laskevia trendejä nähdään 

kokonaisfosforilla, kokonaistypellä, lyijyllä, nitriitti-nitraattitypellä. Sähkönjohtavuuden 

selkeät laskevat trendit nähdään Kuvassa 34. Menetelmätarkkuuden parantumisesta 

fosfaattifosforilla vuonna 2016 sekä kadmiumilla vuosina 2005 ja 2013 johtuvat laskevat 

trendit eivät ole luonnollisia. Mangaanin mittaustarkkuudet ovat muuttuneet 

menetelmämuutosten takia vuosina 2006, 2008 ja 2016, jonka takia havaitut 

pitoisuusmuutokset eivät ole luonnollisia. Raudalla menetelmien muutokset tapahtuivat 

vuosina 2003, 2008 ja 2016, jolloin näkyy myös selkeät muutokset pitoisuuksissa.  
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Kuva 33. pH Lumiahon aseman lumi- ja pohjavesinäytteissä. Molemmilla on havaittavissa nouseva trendi. 

 

 

 

Kuva 34. Sähkönjohtavuus Lumiahon aseman lumi- ja pohjavesinäytteissä. Molemmilla on havaittavissa 

laskeva trendi. 

 

4.1.6. Sodankylän asema 

 

Liitteen 3K taulukosta nähdään, että Sodankylässä lumesta analysoidut suureet ovat 

lähellä kaikkien asemien mediaaneja ja keskiarvoja, jotka ovat nähtävissä Taulukosta 5. 
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Mediaaneista yksikään ei ole erityisen pieni. Suurimmat arvot vertailussa saavat 

kadmium ja nikkeli, jotka saavat 2,5-kertaisen mediaanin Taulukon 5 mediaaneihin 

verrattuna. Liitteen 3L taulukon mukaan tilanne on samankaltainen myös pohjavesissä. 

Pieniä, alle 0,5-kertaisia mediaaneja Taulukon 6 mediaaneihin verrattuna nähdään 

kaliumilla ja sinkillä. Suuria, vähintään 1,5-kertaisia arvoja saavat ammoniumtyppi, 

kadmium, lyijy, mangaani, orgaaninen kokonaishiili ja rauta. Selkeästi suurempia arvoja 

saavat mangaani ja rauta. Mangaanin mediaani on 37 kertaa ja raudan 33 kertaa Taulukon 

5 mediaaneja suurempi, mikä näkyy selkeästi Kuvissa 35 ja 24. Kuvista nähdään myös 

mangaanin ja raudan selkeästi nousevat trendit; lumessa nousevaa trendiä ei kuitenkaan 

havaita. Nitraattityppeä ei ole analysoitu aseman lumi- eikä pohjavesinäytteistä. 

 

 

Kuva 35. Mangaanin pitoisuudet pohjavedessä asemittain. Sodankylän pitoisuudet eroavat selkeästi muita 

asemia korkeampina. 

 

Nouseva trendi havaitaan pohjavesissä myös alkaliniteetilla, ammoniumtypellä, 

fosfaattifosforilla, kalsiumilla, kokonaisfosforilla, magnesiumilla, natriumilla, 

piidioksidilla, raudalla, sähkönjohtavuudella, pH:lla ja piidioksidilla. Alkaliniteetin, 

magnesiumin ja piidioksidin pitoisuuksilla ei lumessa ole nähtävissä selkeää trendiä, 

mutta ammoniumtypellä, fosfaattifosforilla, kalsiumilla, kokonaisfosforilla, natriumilla, 

raudalla ja sähkönjohtavuudella on kuitenkin pohjavesille päinvastainen, laskeva trendi. 

Luminäytteissä nousevia trendejä ei siis juurikaan havaita. Nouseva trendi on ainoastaan 
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pH:lla (Kuva 36). Laskevia trendejä sekä lumessa että pohjavedessä havaitaan 

alumiinilla, kloridilla, kokonaistypellä, nitriitti-nitraattitypellä ja sulfaatilla. Elohopean 

määritystarkkuuteen on tullut parannus vuosina 1984 ja 1996 ja kadmiumilla 1980 ja 

1990, minkä takia laskevat trendit eivät ole luonnollisia.  Nikkelillä määritystarkkuuden 

parantumisesta johtuva pitoisuuden lasku vuonna 1980 ei ole luonnollinen, eikä vuoden 

1999 menetelmänmuutoksesta johtuva pitoisuuden nousu. Fluoridilla on tapahtunut 

menetelmämuutoksesta johtuvat määritystarkkuuden parantumiset vuosina 1989 ja 1994 

sekä kuparilla ja lyijyllä vuonna 1999, mistä johtuvat laskevat trendit eivät ole todellisia. 

Vuoden 1994 jälkeen pohjaveden fluoridipitoisuus näyttäisi kuitenkin noudattavan 

nousevaa trendiä.  

 

 

Kuva 36. pH Sodankylän aseman lumi- ja pohjavesinäytteissä. Molemmilla on havaittavissa nouseva 

trendi. 

 

 

4.2. Tilastolliset menetelmät 

 

4.2.1. Parametriset ja ei-parametriset t-testit 

 

Lumi- ja pohjavesinäytteille tehtiin ei-parametrinen SPSS-ohjelmistolla t-testi SPSS-

ohjelmistolla, jonka avulla pyrittiin selvittämään, onko lumi- ja pohjavesinäytteistä 
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analysoitujen suureiden pitoisuuksissa tilastollisesti merkittävää eroa. Ohjelma valitsi 

testausmenetelmäksi Mann-Whitneyn U-testin, jonka nollahypoteesina oli kunkin 

suureen samanlainen jakauma lumi- ja pohjavesinäytteissä. Merkitsevyystasona SPSS 

käyttää arvoa 0,05: nollahypoteesi hylätään, mikäli p-arvo on alle 0,05. Testin mukaan 

samanlainen jakauma lumi- ja pohjavesinäytteissä on elohopealla, kadmiumilla, 

kuparilla, mangaanilla ja sinkillä. Lopuilla suureista nollahypoteesi hylättiin, eli lumi- ja 

pohjavesinäytteet eroavat tilastollisesti näiden muuttujien osalta.  

 

Parametrisia testejä tehdessä ehtona on, että muuttujat ovat normaalisti jakautuneita 

(Luengo et al. 2009).  Normaalisuuden selvittämiseen käytettiin numeerista Kolmogorov-

Smirnovin testiä Lillieforsin merkitsevyyskorjauksella sekä muuttujien visuaalista 

tarkastelua kvantiilikuvioista ja histogrammeista. K-S testin nollahypoteesina on 

muuttajan normaalisti jakautuneisuus. Merkitsevyystasona SPSS käyttää arvoa 0,05: 

nollahypoteesi hylätään, mikäli p-arvo on alle 0,05. Testin mukaan yksikään muuttujista 

ei ole normaalijakautunut. Seuraavaksi haluttiin tarkistaa, ovatko muuttujat log-

normaalisti jakautuneita. Normaalijakaumalla tehtyjä todennäköisyyskuvioita verrattiin 

log-normaalijakaumalla tehtyihin todennäköisyyskuvioihin. Mikäli muuttujat olivat 

kuvioiden perusteella log-normaalisesti jakautuneita, tehtiin niille logaritmimuunnos 

parametrisia testejä varten.  Muunnos tehtiin seuraaville muuttujille: alumiini, 

ammoniumtyppi, elohopea, fluoridi, fosfaattifosfori, kadmium, kloridi, kokonaisfosfori, 

kokonaistyppi, kupari, lyijy, mangaani, nikkeli, nitraattityppi, orgaaninen kokonaishiili, 

rauta, sinkki, sulfaatti ja sähkönjohtavuus. Jakauma oli lähempänä normaalijakaumaa 

ilman logaritmimuunnosta alkaliniteetilla, kaliumilla, kalsiumilla, magnesiumilla, 

natriumilla, nitriitti-nitraattitypellä ja piidioksidilla, joten niille logaritmimuunnosta ei 

tehty.  

 

Lumi- ja pohjavesinäytteiden muuttujille tehtiin riippumattomien näytteiden t-testi SPSS-

ohjelmistolla. T-testin tarkoituksena on selvittää, eroavatko muuttujien keskiarvot 

tilastollisesti toisistaan lumi- ja pohjavesinäytteiden välillä. T-testi on parametrinen testi, 

eli testissä käytettiin logaritmimuunnettuja arvoja niille suureille, joille muunnos oli 

päätetty tehdä ja alkuperäisiä arvoja niille muuttujille, jotka olivat lähempänä 

normaalijakaumaa ilman logaritmimuunnosta. Merkitsevyystasona myös t-testille SPSS 

käyttää arvoa 0,05: nollahypoteesi hylätään, mikäli p-arvo on alle 0,05. Keskiarvot 
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erosivat tilastollisesti merkitsevästi toisistaan suurimmalla osalla muuttujista lumi- ja 

pohjavesinäytteiden välillä. Tilastollisesti merkittävää eroa ei ollut elohopealla, 

kadmiumilla, kuparilla, mangaanilla ja sinkillä, joilla oli myös ei-parametrisen t-testin 

perusteella tilastollisesti samankaltainen jakauma. Alkaliniteetilla, alumiinilla, 

ammoniumtypellä, fluoridilla, fosfaattifosforilla, kaliumilla, kloridilla, 

kokonaisfosforilla, kokonaistypellä, lyijyllä, magnesiumilla, natriumilla, nitraattitypellä, 

nitriitti-nitraattitypellä, orgaanisella kokonaishiilellä, pH:lla, piidioksidilla, raudalla, 

sulfaatilla ja sähkönjohtavuudella keskiarvo oli parametrisen t-testin mukaan 

tilastollisesti merkittävästi erilainen lumi- ja pohjavesinäytteiden välillä. Näillä suureilla 

myös ei-parametrisen t-testin mukaan oli tilastollisesti erilainen jakauma.  

 

4.2.2. Pääkomponentti- ja korrelaatioanalyysi 

 

Korrelaatiot muuttujien välillä päätettiin laskea SPSS-ohjelmistolla ei-parametrisella 

Spearmanin järjestyskorrelaatiolla, koska suurin osa muuttujista ei ollut normaalisti 

jakautunut. Tätä ennen tehtiin pääkomponenttianalyysi, jossa muuttujat jakautuvat 

pääkomponentteihin. Tämän avulla eri muuttujien välisiä korrelaatiokertoimia on 

helpompi tarkastella ryhmittäin. Pääkomponenttianalyysi tehtiin erikseen lumi- ja 

pohjavesinäytteille. Muuttujista käytettiin logaritmimuunnettuja arvoja, mikäli se paransi 

muuttujan normaalijakaumaa. Jotta pääkomponenttianalyysista saatiin mahdollisimman 

kattava, tuli karsia pois rajoittavat muuttujat. Elohopea, fluoridi, nitraattityppi ja nitriitti-

nitraattityppi rajoittivat analyysia molemmilla näytetyypeillä, sillä niitä oli mitattu 

näytteistä harvoin. Alkaliniteetti jätettiin pois luminäytteistä, sillä 96 % tuloksista oli alle 

määritysrajan. Luminäytteistä harkittiin myös alumiinin, kloridin ja mangaanin pois 

jättämistä pääkomponenttianalyysista, sillä myös niissä tuloksia oli huomattava määrä 

alle määritysrajan (Liite 4A). Mangaanin poisjättäminen paransi 

pääkomponenttianalyysin selitysastetta, mutta alumiinin ja kloridin ei. Alumiini ja kloridi 

päätettiin jättää analyysiin, mutta mangaani jätettiin pois. Kokonaistyppi tuli myös rajata 

analyysin ulkopuolelle luminäytteissä, jotta saatiin myös Kuusamo mukaan vertailuun, 

koska asemalta ei ollut lainkaan analysoitu kokonaistyppeä. Pohjavesiin kokonaistyppi 

kuitenkin jätettiin, sillä se ei vaikuttanut merkittävästi KMO ja Bartlettin testin tulokseen 

tai selitysasteeseen. Orgaanisen kokonaishiilen tuloksia oli pohjavesinäytteissä muihin 

verrattuna sen verran vähän, että sen poisjättöä analyysista harkittiin. Orgaaninen 
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kokonaishiili ei kuitenkaan toiminut merkittävänä rajoittavana tekijänä analyysissa, joten 

se jätettiin analyysiin. Pohjavesien osalta harkittiin ammoniumintypen ja mangaanin 

poisjättämistä analyysista, sillä niissä oli paljon tuloksia alle määritysrajan (Liite 4B). 

Selkeää etua muuttujien poisjättämiselle ei ollut, joten molemmat päätettiin jättää 

pohjavesien pääkomponenttianalyysiin.    

 

Pääkomponenttianalyysi tehtiin perustuen ominaisarvoihin: ominaisarvon tuli olla 

suurempi kuin 1. Rotaatiomenetelmänä käytettiin varimax-rotaatiota Kaiserin 

normalisaatiolla. Rotaation avulla muuttujien välisistä latauksista saatiin helpommin 

tulkittavia. Puuttuvat havainnot poistettiin analyysista luettelomaista poistoa käyttämällä, 

sillä vaikka parittainen poisto olisi nostanut analyysiin käytettävien näytteiden määrää, 

olisivat KMO ja Bartlettin testin tulos ja pääkomponenttien selitysaste heikentyneet. 

Luminäytteiden lopulliseen pääkomponenttianalyysiin sisältyi 86 näytettä. KMO ja 

Bartlettin testin tulos oli 0,781 ja viiden pääkomponentin selitysastesumma oli 68,7 %. 

Pohjavesinäytteiden kanssa tilastolliset luvut olivat selkeästi paremmat. Analyysiin 

sisältyi 425 näytettä, KMO ja Bartlettin tulos oli 0,882 ja viiden pääkomponentin 

selitysastesumma 87,3 %. Pohjavesinäytteitä on otettu useampana kertana vuodessa, 

jolloin aineistoa on huomattavasti luminäytteitä enemmän. Luminäytteissä on myös 

selkeästi enemmän vaihtelua vuosittaisessa analyysivalikoimassa, mikä näkyy 

luettelomaista poistoa käytettäessä näytteiden pienenä määränä.  

 

Pääkomponentteja muodostui sekä lumi- että pohjavesinäytteille viisi kappaletta. 

Luminäytteiden pääkomponenttijako ja lataukset ovat nähtävissä Taulukosta 7 ja 

pohjavesinäytteiden Taulukosta 8. Luminäytteiden 1-pääkomponentti on 

raskasmetallikomponentti. Taulukon 8 mukaan pohjavesinäytteissä raskasmetallit ovat 

jakautuneet kahteen eri pääkomponenttiin: kupari ja nikkeli löytyvät 2-pääkomponentista 

pH:n, fosfaattifosforin sekä kokonaisfosforin kanssa ja 5-pääkomponentista löytyvät 

kadmium, lyijy sekä sinkki. 2-pääkomponentti luminäytteissä sisältää magnesiumin, 

alumiinin, ammoniumintypen, kloridin, raudan, sulfaatin ja sähkönjohtavuuden. 2-

pääkomponentti sisältää happamoittavaan laskeumaan liittyviä muuttujia yhdessä 3-

pääkomponentin kanssa, johon sisältyvät kalium, magnesium, natrium, pH, 

fosfaattifosfori sekä orgaaninen kokonaishiili. Kalsium ja magnesium muodostavat 

luminäytteissä 4-pääkomponentin. Luminäytteissä kokonaisfosfori muodostaa yksin 5-
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pääkomponentin. Taulukosta 8 nähdään, että 1-pääkomponentti pohjavesissä erottuu 

selkeänä pääionikomponenttina sisältäen alkaliniteetin, kaliumin, kalsiumin, 

magnesiumin, natriumin, kloridin, sulfaatin ja sähkönjohtavuuden. 3-pääkomponentti 

sisältää alumiinin, ammoniumintypen, kokonaistypen ja orgaanisen kokonaishiilen. 

Rauta muodostaa 4-pääkomponentin yhdessä mangaanin kanssa.  

 

Taulukko 7. Luminäytteiden pääkomponenttianalyysin lataukset varimax-rotaatiolla, jonka tuloksena on viisi 

pääkomponenttia. Pääkomponenttiin kuuluvien muuttujien arvot on korostettu vihreällä.  Mikäli muuttujasta 

on käytetty logaritmimuunnettuja arvoja, muuttujan edessä on log10-etuliite.  

 
Pääkomponentti 

Muuttuja 1 2 3 4 5 

Kalium  -0,067 -0,124 0,773 -0,191 -0,054 

Kalsium  0,037 0,059 0,162 0,837 -0,009 

Magnesium  0,011 -0,562 0,351 -0,54 0,206 

Natrium  0,121 0,189 0,616 0,046 0,148 

pH -0,278 -0,225 0,548 0,147 0,159 

log10 Alumiini 0,342 0,566 -0,126 0,197 0,332 

log10 Ammonium typpenä -0,086 0,835 0,121 0,003 -0,061 

log10 Fosfaatti fosforina -0,215 0,168 0,79 0,086 0,005 

log10 Kadmium 0,829 0,18 0,139 -0,035 0,025 

log10 Kloridi 0,002 0,625 0,111 0,539 -0,007 

log10 Kokonaisfosfori 0,351 -0,025 0,161 -0,026 0,778 

log10 Kupari 0,777 0,008 -0,286 0,27 0,093 

log10 Lyijy 0,861 0,325 -0,036 0,032 0,065 

log10 Nikkeli 0,9 0,094 -0,048 0,05 0,009 

log10 Orgaaninen kokonaishiili 0,132 -0,047 0,593 0,261 -0,456 

log10 Rauta 0,371 0,496 -0,257 0,362 0,057 

log10 Sinkki 0,76 -0,118 -0,113 -0,123 0,234 

log10 Sulfaatti 0,142 0,755 0,109 0,165 0,171 

log10 Sähkönjohtavuus 0,273 0,724 -0,061 -0,21 -0,283 

 

 

Taulukko 8. Pohjavesinäytteiden pääkomponenttianalyysin lataukset varimax-rotaatiolla, jonka tuloksena on 

viisi pääkomponenttia. Kunkin muuttujan pääkomponentti on korostettu vihreällä.  Mikäli muuttujasta on 

käytetty logaritmimuunnettuja arvoja, muuttujan edessä on log10-etuliite. 

 
Pääkomponentti 

Muuttuja 1 2 3 4 5 

Alkaliniteetti 0,785 0,109 -0,508 0,063 -0,234 

Kalium  0,755 0,019 -0,186 -0,584 -0,119 

Kalsium  0,88 -0,405 0,011 0,01 -0,158 

Magnesium  0,895 0,204 -0,216 -0,24 -0,099 
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Natrium  0,83 -0,454 -0,035 -0,076 -0,166 

pH 0,332 -0,606 -0,525 -0,137 -0,219 

log10 Alumiini -0,113 0,259 0,867 -0,036 0,189 

log10 Ammonium typpenä -0,122 0,053 0,632 0,621 0,008 

log10 Fosfaatti fosforina -0,208 0,896 0,028 0,056 -0,035 

log10 Kadmium -0,215 0,317 0,06 0,069 0,809 

log10 Kloridi 0,842 -0,47 -0,008 0,012 -0,144 

log10 Kokonaisfosfori -0,249 0,782 0,284 0,21 -0,013 

log10 Kokonaistyppi 0,386 0,344 0,664 0,222 0,086 

log10 Kupari 0,12 0,72 0,143 -0,388 0,442 

log10 Lyijy -0,229 -0,071 0,065 0,2 0,828 

log10 Mangaani -0,08 0,151 0,22 0,901 0,109 

log10 Nikkeli 0,009 0,77 0,422 0,082 0,237 

log10 Orgaaninen kokonaishiili -0,219 0,123 0,852 0,185 -0,035 

log10 Rauta -0,207 0,284 0,539 0,717 0,075 

log10 Sinkki -0,215 0,161 0,18 -0,497 0,595 

log10 Sulfaatti 0,659 0,152 0,208 -0,641 0 

log10 Sähkönjohtavuus 0,957 -0,166 -0,059 -0,097 -0,17 

 

Soverin ja Peltosen (1996) raportissa luminäytteiden ainepitoisuuksia on tarkasteltu 

aikavälillä 1976–1993 kaikilla 53 silloisella havaintoasemalla. Asemiin sisältyy myös 

tässä tutkielmassa tarkasteltavat asemat. Soveri ja Peltonen (1996) tekivät aineistolle 

tällöin pääkomponenttianalyysin sijasta faktorianalyysin. Faktorianalyysin tuloksena 

syntyi kolme selkeää faktoria, jotka pitivät sisällään energiantuotantoon (nitraattityppi, 

sulfaatti, ammoniumtyppi ja kalsium), metalliteollisuuteen (kupari, lyijy, sinkki) ja 

maapölyyn (kalsium, kalium, magnesium) liittyvät faktorit. Soverin et al. (1996) mukaan 

maapöly on seurausta maankuoressa yleisesti esiintyvien alkuaineiden (kalsium, kalium 

ja magnesium) pääsystä pölynä ilmakehään esimerkiksi rapautumisen seurauksena. 

Metalliteollisuuteen liittyvä pääkomponentti muodostuu myös tälle aineistolle, mutta 

energiantuotantoon ja maapölyyn liittyviä ei. Ammoniumtyppi ja sulfaatti ovat kuitenkin 

molemmat 2-pääkomponentissa ja korreloivat myös selkeästi Spearmanin 

korrelaatioanalyysissa. Huomioon tulee lisäksi ottaa, että nitraatti- ja nitriitti-

nitraattityppeä ei voitu ottaa tässä tutkimuksessa analyysiin lainkaan johtuen vähäisistä 

analysointimääristä.  

 

Spearmanin järjestyskorrelaation laskeminen toteutettiin samoille muuttujille, joita 

pääkomponenttianalyysissa oli käytetty, mutta alkuperäisille arvoille. 

Logaritmimuunnettuja arvoja ei tarvinnut käyttää, sillä Spearmanin korrelaatio ei oleta 
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normaalijakaumaa, toisin kuin esimerkiksi Pearsonin korrelaatio. Liitteestä 5A nähdään, 

että Spearmanin korrelaatiokertoimet mukailevat melko hyvin pääkomponenttianalyysin 

latauksia. Huomataan kuitenkin, että latauksiin verrattuna yhtä vahvoja korrelaatioita 

samojen muuttujien välillä ei välttämättä aina esiinny. Taulukosta 7 nähtävän 1-

pääkomponentin raskasmetallit korreloivat kuitenkin vahvasti myös Spearmanin 

korrelaatiokertoimien mukaan. Raskasmetallit korreloivatkin luminäytteissä muita 

muuttujia selkeämmin keskenään. Kokonaisfosforilla vahvoja korrelaatioita ei havaita ja 

se muodostaakin yksin 5-pääkomponentin pääkomponenttianalyysissa. Magnesium on 

negatiivisella latauksella 2-pääkomponentissa (ja 3-pääkomponentissa), mutta korreloi 

Liitteen 5A mukaan vahvasti ainoastaan kaliumin kanssa. Tämä mukailee Soverin et al. 

(1996) tulkintaa maapölystä. Sähkönjohtavuus korreloi pH:n ja sulfaatin kanssa, mutta 

lisäksi myös lyijyn kanssa. Sulfaatti korreloi vahvasti ammoniumtypen ja kloridin kanssa. 

Raudan huomataan korreloivan alumiinin, ammoniumtypen, kloridin ja lyijyn kanssa.  

 

Liitteen 5B mukaan Spearmanin korrelaatiokertoimet mukailevat melko hyvin 

pääkomponenttianalyysia myös pohjavesissä. Varsinkin 1-pääkomponentti näkyy hyvin 

pääkomponentin muuttujien välisinä vahvoina korrelaatioina myös Spearmanin 

järjestyskorrelaatiossa. Raskasmetallit korreloivat keskenään laajemmin kuin miten ne 

ovat jakautuneet pääkomponentteihin. Liitteestä 5B kuitenkin nähdään, että pH korreloi 

alumiinin kanssa melko vahvasti, kuten myös kokonaisfosforin ja -typen, orgaanisen 

kokonaishiilen ja raudan. Mangaani ja rauta korreloivat selkeästi vahvimmin keskenään, 

ja muodostavatkin yhdessä 4-pääkomponentin. Molemmat korreloivat myös melko 

vahvasti ammoniumtypen, kaliumin ja sulfaatin kanssa.  

 

Pääkomponenttianalyysia tehdessä haluttiin luoda SPSS-ohjelmistossa havainnoille 

uusiksi muuttujiksi faktoripisteet, yhden jokaisen havainnon kullekin pääkomponentille. 

Faktoripisteet arvioidaan standardoitujen muuttuja-arvojen avulla faktorilatauksia 

painottaen. Faktoripisteiden avulla pystytään tarkastelemaan, kuinka vahvasti havainto 

painottuu kuhunkin pääkomponenttiin. SPSS arvioi faktoripisteiden arvot ja loi uudet 

muuttujat samaan aikaan pääkomponenttianalyysin kanssa. Faktoripisteiden avulla 

pääkomponenttien ajallisia muutoksia pystyttiin tarkastelemaan ja tämä päätettiin 

toteuttaa viivadiagrammien avulla. Luminäytteiden diagrammit löytyvät Liitteestä 6A–

6E ja pohjavesinäytteiden Liitteistä 6F–6J. Diagrammeista havaitaan, että 
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pohjavesinäytteiden faktoripisteet ovat luminäytteitä suoraviivaisempia. Luminäytteet 

ovat pistemäisiä havaintoja, joissa eri muuttujien suhteet ja niiden väliset korrelaatiot 

eivät ole yhtä moninaisten prosessien säätelemiä kuin pohjavesissä. Pohjavesi puskuroi 

muutoksia, jolloin myös havaintojen painottuminen pääkomponentteihin on tasaisempaa. 

Luminäytteissä pitoisuudet voivat vaihdella verrattain paljon näytteenottokertojen välillä, 

johtuen pistemäisistä päästöistä tai esimerkiksi lumen sulamisesta ennen näytteenottoa, 

mikä saattaa pienentää pitoisuuksia.  

 

Luminäytteiden pääasiassa raskasmetalleista koostuvan 1-pääkomponentin 

faktoripisteistä Liitteestä 6A nähdään, että Haapajärven, Sodankylän ja Kuusamon 

asemien havainnot painottuvat samankaltaisesti keskenään ja Lumiahon, Parikkalan ja 

Valkealan asemien keskenään. Ensimmäisenä mainitulla asemaryhmällä tapahtuu 

pääkomponentin painottuman lasku 1997–2003, jonka jälkeen painottuma jälleen nousee. 

Kaikilla asemilla 1-pääkomponentin painotus on laskeva lähemmäs vuotta 2018 edetessä. 

Parikkalan ja Valkealan asemilla tapahtuu 2-pääkomponentin painotuksen laskiessa 2008 

lähes samanaikainen 4-pääkomponentin painotuksen nousu. 4-pääkomponentin 

muodostavan kalsiumin ja magnesiumin merkitys asemilla siis vahvistuu samalla, kun 2-

pääkomponentin merkitys pienenee. 

 

Luminäytteissä faktoripisteet sijoittuvat pohjavesinäytteitä tasaisemmalle välille asemien 

kesken. Pohjavesinäytteissä pääkomponenttien painottumiset ovat tasaisempia, mutta 

erot asemien välillä ovat selkeämpiä. Ilmaperäiset pitoisuudet ovat vuorovaikutuksessa 

keskenään (vaihtelua kuitenkin saattaa esiintyä), mutta valittujen asemien pohjavedet 

ovat erillisiä, rajattuja yksiköitään ilman suoraa vuorovaikutusta. Pohjavesinäytteissä 

myös havaitaan sahaavampaa vaihtelua, joka liittyy esimerkiksi vuodenaikaisvaihteluun. 

1-pääkomponentin painottuminen pohjavesissä eroaa selkeästi asemien välillä ja 

painottuminen on suurimmasta pienimpään: Valkeala, Haapajärvi, Lumiaho, 

Sodankylä/Parikkala ja Kuusamo. Valkealan aseman havainnot painottuvat taas selkeästi 

vähiten 2-pääkomponenttiin ja Haapajärven 4-pääkomponenttiin. Haapajärven havainnot 

painottuvat vahvasti myös 2-pääkomponenttiin, jossa on myös selkeä ero asemien välillä. 

3-pääkomponenttiin painottuu selkeästi eniten Parikkalan havainnot ja 4-

pääkomponentilla Haapajärven. Muilla asemilla painottuminen on näissä 

pääkomponenteissa samaa luokkaa. Selkeästi samankaltaisin, laskeva painottuminen on 
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5-pääkomponentilla, joka on kokonaisfosforin pääkomponentti. Pientä nousua on 

kuitenkin havaittavissa viimeisinä näytteenottovuosina. Haapajärven ja Parikkalan 

havaintojen painottuminen on pääkomponentin suhteen tasaisinta.  

 

 

4.3. Laskeuman ajalliset muutokset ja yhteys pohjavesiin 

 

4.3.1. Happamoittava laskeuma ja pohjavesien happamoituminen 

 

Soverin et al. (2001) mukaan pohjavesien happamoituminen on jaettavissa neljään 

vaiheeseen. Ensimmäinen vaihe liittyy keväällä tapahtuvan sulamisen aikana tapahtuvaan 

pH:n, alkaliniteetin ja ionien pitoisuuksien alenemiseen ja sulfaattipitoisuuden nousuun. 

Toisessa vaiheessa pH ei muutu, mutta kalsium- ja magnesiumpitoisuudet nousevat 

pidemmällä aikavälillä, josta seuraa sulfaatti- ja/tai nitraattipitoisuuden nousu. 

Kolmannessa vaiheessa havaitaan alkaliniteetin ja pH:n laskeva trendi. Neljännessä 

vaiheessa alkaliniteetin arvot putoavat lähelle nollaa ja pH on alle viisi. Tästä seuraa 

alumiinipitoisuuden voimakas nousu ja kasvu pohjaveden raskasmetalliliukoisuudessa. 

Happamoituneissa pohjavesissä havaitaan usein myös korkeita sulfaatti- ja 

nitraattipitoisuuksia.  

 

Happamoittavien yhdisteiden päästöjen vähentämisen aloittaminen 1990-luvulla näkyy 

myös tässä aineistossa.  Typpi-, rikki- ja ammoniumyhdisteiden pitoisuuksien lasku 

näkyy sekä lumi- että pohjavesinäytteissä, erityisesti Haapajärven, Kuusamon ja 

Sodankylän alueilla, joissa aineistoa on alettu keräämään vuosien 1975–1978 välillä. 

Seuraavaksi käsitellään happamoittavan laskeuman ja pohjaveden happamoitumiseen 

vahvasti liittyvien muuttujien muutoksia ajan suhteen sekä tarkastellaan niiden välisiä 

yhteyksiä.  

 

Laskeuman ammoniumtyppipitoisuuksissa havaitaan laskeva trendi Haapajärven, 

Kuusamon ja Sodankylän asemilla, joissa näytteitä on kerätty vähintään 1990-luvulta 

alkaen. Kuusamon ja Haapajärven asemalla myös pohjaveden trendi on laskeva, 

esimerkkinä Kuvassa 37 näkyvät Kuusamon aseman pitoisuudet. Sodankylän pohjaveden 
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pitoisuuksissa havaitaan hienoinen nouseva trendi laskeuman laskusta huolimatta (Kuva 

38). Valkealan, Parikkalan ja Lumiahon asemilla selkeitä trendejä ei havaita.  

 

 

Kuva 37. Ammoniumtyppipitoisuudet Kuusamon asemalla. Lumessa ja pohjavedessä on havaittavissa 

laskeva trendi.  

 

 

Kuva 38. Ammoniumtyppipitoisuudet Sodankylän asemalla. Lumen trendi on laskeva, mutta pohjaveden on 

nouseva.  

 

Nitriittinitraatti- ja nitraattityppeä on analysoitu eri asemilla eripituisia ajanjaksoja.  

Valkealan ja Parikkalan asemilla nitraattityppipitoisuuksia on analysoitu koko 



60 

 

 

havaintokauden 2002–2018 ajan, mutta jonkinlainen analyysiin liittyvä virhe on 

todennäköisesti tapahtunut vuonna 2010, minkä johdosta molemmilla asemilla tapahtuu 

luonnoton pitoisuuksien lasku, joka on nähtävissä Valkealan asemalla Kuvasta 39. 

Poikkeamaa lukuun ottamatta pitoisuudet pohjavedessä nousevat vuoteen 2009 asti ja 

laskevat siitä eteenpäin. Haapajärven asemalla nitraattityppeä on analysoitu lumesta 1978 

ja pohjavedestä vuodesta 1976 alkaen. Analysointi kuitenkin lopetettiin vuonna 1994 ja 

siirryttiin analysoimaan nitriitti-nitraattityppeä. 2018 siirryttiin kuitenkin takaisin 

analysoimaan nitraattityppeä. Vuonna 1990 laskeuman nitraattityppipitoisuus oli 358 

µg/l, vuonna 1993 179 µg/l ja vuonna 2018 170 µg/l. Helmikuussa 1990 pohjaveden 

nitraattityppipitoisuus oli 167 µg/l, maaliskuussa 1994 210 µg/l ja maaliskuussa 2018 100 

µg/l. Laskeumassa ja pohjavedessä on siis tapahtunut huomattava pitoisuuden lasku. 

Samankaltainen tilanne nähdään myös Kuusamossa, tosin nitriitti-nitraattitypen 

analysointiin siirryttiin jo vuonna 1990 ja siirryttiin takaisin nitraattitypen analysointiin 

vuonna 2017. Luminäytteitä ei ole otettu vuosina 2016–2018, joten laskeumassa 

siirtymää takaisin ei ole nähtävissä. Kuusamon nitraattitypen pitoisuus oli pohjavedessä 

vuonna 1990 29 µg/l ja vuonna 2018 16 µg/l, joten merkittävä lasku on havaittavissa 

myös Kuusamon asemalla. Lumiahon ja Sodankylän asemilla on mitattu ainoastaan 

nitriitti-nitraattityppipitoisuuksia. Nitriitti-nitraattityppeä on analysoitu Haapajärven 

asemalla 1990–2015, Kuusamon asemalla 1990–2015, Sodankylän asemalla 1975–2015 

ja Lumiahon asemalla 2001–2018. Kuusamon asemalla näkyy laskeumassa selkeä 

laskeva trendi (Kuva 40). Sodankylässä laskeva trendi havaitaan sekä laskeumassa että 

pohjavedessä (Kuva 41). Haapajärven asemalla trendejä ei havaita. 
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Kuva 39. Nitraattityppipitoisuudet Valkealan asemalla. 2010 tapahtunut virheellinen analyysitulos vääristää 

tuloksia.  

 

Kuva 40. Nitriitti-nitraattityppipitoisuudet Kuusamon asemalla. Laskeuman trendi on laskeva, pohjavedellä 

ei havaita trendiä.   

 



62 

 

 

 

Kuva 41. Nitriitti-nitraattityppipitoisuudet Sodankylän asemalla. Havaitaan laskeva trendi sekä pohjavedessä 

että laskeumassa. 

 

Kokonaistypen laskeumapitoisuuksien piikkimäiset nousut Valkealan ja Lumiahon 

asemilla ovat kuvien 42 ja 43 mukaan nähtävissä myös pohjavesissä noin vuoden 

viiveellä. Lumiahon laskeumapitoisuus noudattaa laskevaa trendiä vuodesta 2010 

eteenpäin. Laskeva trendi on havaittavissa myös noin vuoden viiveellä pohjavedessä.  

Kuitenkin Kuvasta 44 nähdään, että laskeumapitoisuuden muutokset eivät ainakaan 

selkeästi korreloi pohjaveden kokonaistyppipitoisuuksissa Haapajärven asemalla ja 

samankaltainen tilanne on myös Parikkalan ja Sodankylän asemilla. Kuusamon asemalla 

kokonaistyppeä ei ole analysoitu luminäytteistä.  
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Kuva 42. Kokonaistyppipitoisuudet Valkealan asemalla. 2005 ja 2010 laskeuman pitoisuuden nousut ovat 

havaittavissa myös pohjaveden nousevina pitoisuuksina noin vuoden viiveellä. 

 

 

Kuva 43. Kokonaistyppipitoisuudet Lumiahon asemalla. 2003, 2007 ja 2010 laskeuman pitoisuuden nousut 

ovat havaittavissa myös pohjaveden nousevina pitoisuuksina noin vuoden viiveellä. 
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Kuva 44. Kokonaistyppipitoisuudet Haapajärven asemalla. Nousut laskeuman pitoisuuksissa eivät suoraan 

näy pohjaveden pitoisuuksien nousuna. 

 

pH:ssa havaitaan laskeumassa loiva nouseva trendi kaikilla asemilla ja trendi näkyy myös 

pohjavesissä, lukuun ottamatta Parikkalan asemaa. Trendit näkyvät vahvimmin 

Sodankylän asemalla Kuvassa 45. Kuvasta 46 nähdään, että korkein pH on Valkealan 

asemalla (noin 7) ja matalimpia pH-arvoja on Parikkalan asemalla, jossa myös 

vuodenaikaisvaihtelu on suurinta. Parikkalan asemalla on Kuvan 47 mukaan myös 

matalimmat alkaliniteettipitoisuudet, mikä liittyy Soverin et al. (2001) mukaan 

happamoitumisen toiseen luokkaan. Parikkalassa ei kuitenkaan näy muita asemia 

korkeampia laskeumapitoisuuksia happamoittavien yhdisteiden osalta. Parikkalan 

aseman happamoituminen tapahtuu siis muista syistä kuin laskeumaan liittyen. Kuvasta 

47 nähdään myös muilla asemilla alkaliniteettipitoisuuksien noudattelevan Kuvassa 46 

näkyviä pH:n pitoisuuksia: mikäli pH on korkea, niin on myös alkaliniteetti ja 

päinvastoin. Pohjavesissä esiintyy lisäksi keväiseen pH:n laskuun liittyvää 

alkaliniteettipitoisuuden alenemista, joka näkyy pitoisuuksien vuodenaikaisvaihteluna. 

Haapajärven, Kuusamon ja Sodankylän asemilla, joissa näytteitä on kerätty 1970-luvulta 

asti, voidaan havaita laskeva trendi alkaliniteettipitoisuuksissa 1990-luvulle asti, jonka 

jälkeen pitoisuudet lähtevät nousuun. Luminäytteiden alkaliniteettipitoisuuksissa ei 

havaita juurikaan jakaumaa. Lisäksi monet tuloksista jouduttiin korjaamaan 

määritysrajan puolikkaiksi johtuen negatiivisista analyysituloksista. 
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Kuva 45. pH Sodankylän asemalla. Havaitaan nouseva trendi sekä pohjavedessä että laskeumassa.  

 

 

Kuva 46. pH pohjavedessä asemittain. Valkealan asemalla on korkeimmat pH-arvot ja Parikkalan asemalla 

matalimmat.   
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Kuva 47. Alkaliniteetin pitoisuus pohjavedessä asemittain. Valkealan asemalla on korkeimmat pitoisuudet 

ja Parikkalan asemalla matalimmat. 

 

Pohjaveden happamoitumisesta seuraa myös alumiinipitoisuuden voimakasta nousua, 

mikä näkyy selkeästi Parikkalan asemalla Kuvassa 22. Muilla asemilla 

alumiinipitoisuudet ovat pysyneet melko vakaina, mutta Haapajärven asemalla 

pitoisuudet kohoavat äkillisesti 1980- ja 2000-lukujen alussa, mutta palaavat noin viiden 

vuoden sisällä lähelle normaalia. Kuvassa 26 Parikkalan asemalla havaitaan myös 

happamoitumiseen liittyviä korkeita sulfaattipitoisuuksia, mutta trendi on kuitenkin 

kääntynyt laskuun.  Haapajärven ja Valkealan sulfaattipitoisuudet ovat kuitenkin 

Parikkalaakin korkeammat. Myös Soveri et al. (2001) havaitsivat vanhemmassa 

aineistossaan Valkealan korkeat sulfaattipitoisuudet. Valkealan asemalla havaittiin 

sulfaattipitoisuuden nousua 90-luvulla ja korkeimmillaan se oli 1995–1996, jolloin 

keskiarvo oli 6,75 mg/l. Pitoisuus kuitenkin alkoi laskea tämän jälkeen, mutta kuten 

Kuvasta 26 näkee, laskua ei jatkunut pitkään. Sulfaattipitoisuus näyttää kuitenkin tämän 

aineiston perusteella vakiintuneen noin 6 mg/l. Haapajärvellä havaitaan Kuvasta 26 

sulfaattipitoisuuden nousu 1990-luvulle saakka, jonka jälkeen pitoisuuden laskivat 

vuoteen 1996 saakka. Tämän jälkeen pitoisuudet kuitenkin kääntyivät jälleen nousuun, 

kunnes vuoden 2015 aikana trendi muuttui jälleen laskevaksi. Laskeuman pitoisuuksissa 

ei kuitenkaan vaikuttaisi olevan yhteyttä pohjaveden sulfaattipitoisuuksiin. Laskeuman 

pitoisuudet ovat kaikilla asemilla lähes samat, mediaani ja keskiarvo ovat lähellä toisiaan 
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ja keskihajonta on 0,48. Myöskään Haapajärven asemalla yhteyttä laskeuman 

sulfaattipitoisuudella pohjaveden korkeisiin pitoisuuksiin ei havaita. 

 

4.3.2. Metsähakkuiden vaikutus pohjaveden nitraattipitoisuuksiin  

 

Metsähakkuiden on todettu nostavan pohjaveden nitraattipitoisuuksia (Rusanen et al. 

2004). Avohakkuita on tehty Valkealan asemalla 1980-luvulla sekä muutama vuosi sitten, 

Parikkalan asemalla 2015–2018, Lumiahon asemalla 1980-luvun alussa ja Sodankylässä 

1990-luvun alussa. Haluttiin tarkastella, näkyvätkö laskeumasta riippumatonta 

pitoisuuden nousua hakkuuasemilla. Parikkalan asemalla nitraattityppipitoisuudet ovat 

nousseet hieman hakkuiden seurauksena, mutta Valkealan asemalla selvää nousua 

pitoisuuksissa ei kuitenkaan huomaa, vaan trendi näyttäisi jatkuvat laskevana 2010 

eteenpäin, kuten Kuvasta 39 nähdään. Valkealan ja Lumiahon 1980-luvun hakkuiden 

vaikutuksia ei tämän aineiston laajuudessa nähdä, mutta Soveri et al. (2001) huomasivat 

nitraattipitoisuuden nousua hakkuiden seurauksena. Sodankylässä nitriitti-

nitraattityppipitoisuuden trendi on ollut vuodesta 1990 laskeva, mutta metsähakkuut ovat 

kuitenkin saattaneet hidastaa trendin voimakkuutta. 

 

4.3.3. Raskasmetallit 

 

Suomessa pohjaveden raskasmetallipitoisuudet ovat usein pieniä, joten nikkelin, 

kadmiumin, lyijyn ja elohopean määritysraja- ja mittausepävarmuussuositukset ovat 

tiukemmat kuin vesipuitedirektiivissä (Näykki et al. 2016). Soverin et al. (2001) mukaan 

pohjaveden raskasmetallipitoisuudet ovat pääosin peräisin ilmaperäisen laskeuman 

kuormituksesta. T-testien tuloksena saatiin myös selville, että elohopean, kadmiumin, 

kuparin ja sinkin osalta jakauma on samankaltainen laskeumassa ja pohjavesissä. 

Viivadiagrammeja tarkasteltaessa huomattiin, että laskeuman ja pohjaveden 

pitoisuuksissa ei näytä kuitenkaan esiintyvän pistemäisten pitoisuuksien välistä yhteyttä 

–  pitoisuudet ovat asemilla pieniä ja suuria jakaumaeroja ei asemittain ole. Boxplot-

kuvaajien käyttö todettiin raskasmetallien kanssa paremmaksi tavaksi ja apuna käytettiin 

myös pylväsdiagrammeja. Viivadiagrammitarkastelussa kuitenkin havaittiin 

Haapajärven, Kuusamon ja Sodankylän 1970–1990-lukujen korkeampia pitoisuuksia, 

jotka todennäköisesti liittyivät huonompiin menetelmätarkkuuksiin. Aineistosta päätettiin 
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tehdä raskasmetallien tarkasteluun yhtenäisempi jättämällä kaikille asemille vain vuosien 

2002–2018 analyysitulokset. Näin laskeuman ja pitoisuuksien välinen vertailu saatiin 

luotettavammaksi.  

 

Kuvien 48 ja 49 mukaan Lumiahon asemalla on suurimmat elohopeapitoisuudet 

laskeumassa sekä pohjavedessä, kun taas Haapajärvellä ja Kuusamossa ne ovat 

pienimmät. Kuvien 50 ja 51 mukaan kadmiumpitoisuuksissa näkyy melko selvästi 

korrelaatio laskeuman ja pohjaveden pitoisuuksien suhteen. Kuvan 51 keskiarvoista 

nähdään, että mitä suurempi on laskeuman kadmiumpitoisuus, sitä suurempi on myös 

pohjaveden pitoisuuden keskiarvot. Poikkeuksena on kuitenkin Kuusamon asema, jolla 

laskeuma on korkea, mutta pohjaveden pitoisuuden keskiarvo on pienempi kuin 

Lumiahon asemalla. Lumiahon asemalla on pienin laskeuman pitoisuuden keskiarvo.  

 

 

Kuva 48. Elohopean pitoisuudet laskeumassa ja pohjavedessä asemittain. Lumiahon asemalla on 

korkeimmat pitoisuudet ja Haapajärven sekä Kuusamon asemilla matalimmat.   
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Kuva 49. Elohopean pitoisuuksien mediaanit laskeumassa ja pohjavedessä asemittain.  Lumiahon 

asemalla on korkeimmat mediaanit ja Haapajärven sekä Kuusamon asemilla matalimmat.  

 

 

Kuva 50. Kadmiumin pitoisuudet laskeumassa ja pohjavedessä asemittain.  Korrelaatiota laskeuman ja 

pohjaveden pitoisuuksien suuruuksissa on havaittavissa. Poikkeuksena Kuusamon asema, jonka 

laskeuma on korkea, mutta pohjaveden pitoisuus pieni. 
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Kuva 51. Kadmiumin pitoisuuksien keskiarvot laskeumassa ja pohjavedessä asemittain.  Korrelaatiota 

laskeuman ja pohjaveden pitoisuuksien suuruuksissa on havaittavissa. Poikkeuksena Kuusamon asema, 

jonka laskeuma on korkea, mutta pohjaveden pitoisuus pieni. 

 

Kuvasta 52 havaitaan Haapajärven korkeat kuparipitoisuudet, jotka vaikuttaisivat olevan 

muihin asemiin verrattuna peräisin muualta kuin laskeumasta. Mikäli tarkastellaan muita 

asemia, pohjaveden pitoisuudet näyttäisivät noudattavan melko hyvin laskeumassa 

nähtäviä pitoisuuseroja.  Lyijypitoisuuksissa nähdään myös yhteyttä laskeuman ja 

pohjaveden välillä Kuvassa 53. Haapajärvi, Kuusamo ja Parikkala saavat suurimpia 

laskeuma-arvoja ja tämä näkyy myös pohjavesissä. Valkealan aseman 

laskeumapitoisuuden mediaani on kuitenkin huomattavasti Sodankylän asemaa 

korkeampi, mutta asemat näyttäisivät saavan lähes yhtä pieniä pohjavesiarvoja.  
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Kuva 52. Kuparin pitoisuudet laskeumassa ja pohjavedessä asemittain.  Laskeuma vaikuttaisi korreloivan 

melko hyvin pohjavesien pitoisuuksien suuruuteen, lukuun ottamatta Haapajärven asemaa. 

 

 

Kuva 53. Kuparin pitoisuudet laskeumassa ja pohjavedessä asemittain.  Laskeuma vaikuttaisi korreloivan 

melko hyvin pohjavesien pitoisuuksien suuruuteen. 

 

Nikkelipitoisuuksissa selvää yhteyttä laskeuman ja pohjaveden välillä on Kuvasta 54 

vaikea havaita, sillä pohjaveden pitoisuudet ylittävät laskeumapitoisuudet reilusti 

Haapajärven, Parikkalan ja Sodankylän asemilla. Näillä asemilla pelkästään 



72 

 

 

laskeumapitoisuuksia katsottaessa selvää yhteyttä korkeisiin pitoisuuksiin ei löydetä, 

vaan korkeat nikkelipitoisuudet todennäköisesti liittyvät kallioperästä lähtöisin oleviin 

pitoisuuksiin. Parikkalan aseman korkeat nikkelipitoisuudet liittyvät todennäköisesti 

Svekokarjalaisen nikkeliprovinssin esiintymiksi luokiteltujen Ruimun ja Revonmäen Ni-

Cu-mineralisaatioihin (Peltonen 1993), jotka sijaitsevat alle viidentoista kilometrin 

päässä asemasta (Soveri et al. 2001). Parikkalan aseman pohjaveden kuparipitoisuudet 

eivät kuitenkaan ole muita asemia selkeästi korkeampia. (Kuva 53). Myös Soveri et al. 

(2001) havaitsivat Haapajärven asemalla korkeita nikkelipitoisuuksia, joiden arveltiin 

johtuvan ainakin osittain alhaisesta pH:sta johtuvasta raskasmetallien mobilisoitumisesta. 

Kuvan 52 mukaan Haapajärven asemalla pohjavedessä on myös korkeita 

nikkelipitoisuusia, jotka liittyvät todennäköisesti samaan ilmiöön. Helposti rapautuvien 

mustaliuskealueiden yhteydessä on havaittu pinta- ja pohjavesien kohonneita 

nikkelipitoisuuksia (Soveri et al. 2001, Mäkilä et al. 2012). Sodankylässä sijaitsevan 

Sodankylä ryhmän päällä sijaitsevasta Savukoski ryhmästä on löydetty mustaliusketta 

(Räsänen ja Huhma 2001), joka selittää Sodankylän aseman pohjavedessä esiintyvät 

korkeat nikkelipitoisuudet. Sinkkipitoisuuksissa yhteys laskeuman ja pohjaveden välillä 

on nähtävissä Kuvasta 55, jossa Haapajärven, Kuusamon, Lumiahon ja Valkealan 

asemien pohjavesien pitoisuuksien suuruusluokka korreloi laskeuman pitoisuuden 

suuruuksiin.  

 

 

Kuva 54. Nikkelin pitoisuudet laskeumassa ja pohjavedessä asemittain.  Laskeuman ja pohjaveden 

pitoisuuksien välillä havaittavissa selvää yhteyttä.  
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Kuva 55. Sinkin pitoisuudet laskeumassa ja pohjavedessä asemittain.  Laskeuman ja pohjaveden 

pitoisuuksien välillä havaittavissa Haapajärven, Kuusamon, Lumiahon ja Valkealan pitoisuuksien 

suuruusluokissa. 

 

Joitakin poikkeuksia lukuun ottamatta voidaan todeta laskeuman 

raskasmetallipitoisuuksissa olevan yhteys pohjaveden raskasmetallipitoisuuksiin, kuten 

Soveri et al. (2001) ovat myös havainneet. Joillakin pohjavesialueilla tiettyjä 

raskasmetallipitoisuuksia tulee todennäköisesti myös muista lähteistä kuin laskeumasta. 

Korkeita raskasmetallipitoisuuksia on löydetty esimerkiksi teiden lähettyviltä kerätyistä 

luminäytteistä (Hautala et al. 1993, Soveri et al. 1998, Engelhard et al. 2007, Kuoppamäki 

et al. 2014). Laskeuman ja muista lähteistä pohjaveteen kertyvien pitoisuuksien suhdetta 

on kuitenkin hankala arvioida tämän aineiston perusteella. 

 

4.3.4. Muut pitoisuudet 

 

Pohjavesien 1-pääkomponentin pääionien osalta laskeuman ja pohjaveden välillä ei 

havaita näkyvää yhteyttä. Pohjavesissä esiintyy pääionien suhteen vuodenaikaisvaihtelua.  

Kaliumin, kalsiumin, magnesiumin ja natriumin pitoisuudet ovat luminäytteissä selvästi 

pohjavesiä pienempiä, eikä jakaumaa juurikaan esiinny. Kloridin suhteen luminäytteissä 

on jakaumaa, mutta selkeää yhteyttä pohjavesiin ei ole havaittavissa. Valkealan asemalla 

kloridipitoisuudet ovat selvästi muita asemia korkeammat (Kuva 19), johtuen aseman 

poikki kulkevan valtatien tiesuolauksesta.  
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Fluoridilla ei ole jakaumaa laskeumassa ja voidaan todeta, että fluoridin pitoisuudet 

pohjavesissä liittyvät vahvemmin alueen kallioperään. Luminäytteiden 

kokonaisfosforipitoisuudet Kuusamon asemalla saavat moninkertaisia arvoja muihin 

asemiin verrattuna. Pohjaveden pitoisuus ei kuitenkaan ole Kuusamossa muihin asemiin 

verrattuna suurempi, vaan jopa muita asemia matalampi. Sama pätee myös Haapajärven 

asemalla, jossa luminäytteiden kokonaisfosforipitoisuudet ovat muihin asemiin 

verrattuna koholla, mutta jonka pohjaveden pitoisuuksissa suuret pitoisuudet eivät 

kuitenkaan erotu. Syytä Kuusamon ja Haapajärven asemien laskeuman korkeisiin 

kokonaisfosforipitoisuuksiin ei löydetty. Mangaanin kohdalla yhteyttä laskeuman ja 

pohjavesien välillä ei myöskään havaita, vaikka jakauma oli t-testien mukaan 

samanlainen. Kuvan 35 mukaan mangaanipitoisuudet ovat lähteneet Sodankylän 

asemalla jyrkkään nousuun. Laskeumapitoisuuksissa ei kuitenkaan havaita 

samankaltaista trendiä, eivätkä pitoisuudet ole muita asemia suurempia: pohjaveden 

pitoisuuden nousu ei ole yhteydessä laskeumaan.  

 

Orgaanisen kokonaishiilen pitoisuuksissa ei havaita yhteyttä laskeuman ja pohjaveden 

pitoisuuksien välillä. Piidioksidipitoisuudet ovat laskeumassa hyvin pieniä pohjavesien 

pitoisuuksiin verrattuna kaikilla asemilla, eikä jakaumaa laskeumassa juurikaan esiinny. 

Pohjavesissäkin pitoisuudet ovat melko tasaisia vuodenaikaisvaihtelua lukuun ottamatta. 

Sodankylän asemalla on nähtävissä nouseva trendi rautapitoisuuksissa. Raudan 

pitoisuuksissa yhteyttä laskeuman ja pohjaveden välillä ei kuitenkaan havaita.   

 

Sähkönjohtavuudessa näkyy kaikilla asemilla laskeva trendi laskeumassa. Tämä oli 

odotettavissa, sillä sähkönjohtavuus kuvastaa veteen liuenneiden elektrolyyttien määrää; 

päästöjen laskiessa myös sähkönjohtavuus laskee. Laskeva trendi sähkönjohtavuudessa 

havaitaan myös Parikkalan ja Lumiahon pohjavesissä. Lumiahon sähkönjohtavuudet ovat 

nähtävissä Kuvasta 56. Kuvasta 57 nähdään, että Haapajärven asemalla 

sähkönjohtavuudessa havaitaan hienoista nousua vuoteen 2003 asti, jonka jälkeen 

sähkönjohtavuusarvo alkaa laskea. Sodankylän aseman pohjavesi ei noudattele lumen 

pitoisuuden laskevaa trendiä, vaan on nouseva, kuten Kuvasta 58 havaitaan. Valkealan ja 

Kuusamon asemilla sähkönjohtavuudessa ei ole havaittavissa kehityssuuntaa. 
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Kuva 56. Sähkönjohtavuus laskeumassa ja pohjavedessä Lumiahon asemalla. Havaitaan laskeva trendi 

sekä pohjavedessä että laskeumassa. 

 

 

 

 

Kuva 57. Sähkönjohtavuus laskeumassa ja pohjavedessä Haapajärven asemalla. Laskeumassa on 

havaittavissa laskeva trendi. Pohjavedessä sähkönjohtavuus nousee noin vuoteen 2003 asti, jonka jälkeen 

alkaa laskeva trendi.  
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Kuva 58. Sähkönjohtavuus laskeumassa ja pohjavedessä Sodankylän asemalla. Laskeumassa trendi on 

laskeva ja pohjavedessä nouseva.  

 

 

5. JOHTOPÄÄTÖKSET 

 

Aineistolle suoritettujen t-testien perusteella lumi- ja pohjavesinäytteiden jakauma on 

pääasiassa erilainen. Samankaltainen jakauma on testien perusteella vain elohopealla, 

kadmiumilla, kuparilla, mangaanilla ja sinkillä. Aineiston yksityiskohtaisemman 

tarkastelun perusteella talviaikaisella ilmaperäisellä laskeumalla on tiettyjen muuttujien 

kohdalla kuitenkin yhteys pohjaveden koostumukseen. Vuositasolla tapahtuvien 

laskeumapitoisuuksien nousua ei pääasiassa kuitenkaan havaita pohjaveden 

koostumuksessa, vaan yhteys nähdään laskeuman ja pohjavesien pitoisuuksien 

pidempiaikaisista trendeistä.  

 

Happamoittavien typpi-, rikki- ja ammoniumyhdisteiden pitoisuuksien lasku ilmakehässä 

1990-luvulta lähtien näkyy pitoisuuksien laskuna myös laskeumassa. Pohjavettä 

happamoittavan laskeuman kuormituksen pienentyminen näkyy 

alkaliniteettipitoisuuksien ja pH:n nousuna sekä sulfaattipitoisuuden laskuna. 

Raskasmetallipitoisuuksia tarkasteltiin kaikilla asemilla vain vuosina 2002–2018, jotta 

saatiin tuloksista mahdollisimman vertailukelpoisia. Yhteyksiä raskasmetallilaskeuman 
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ja pohjaveden koostumuksen väliltä löydettiin, mutta tulokset eivät olleet kuitenkaan 

täysin suoraviivaisia. Happamoittavaa laskeumaa ja raskasmetallilaskeumaa lukuun 

ottamatta muuttujien pitoisuuksissa ei juurikaan havaittu yhteyttä laskeuman ja 

pohjavesien koostumuksen välillä. Monien muuttujien kohdalla oli lisäksi hanakala 

arvioida, kuinka suuri osuus pohjaveden pitoisuuksista liittyy laskeumaan ja kuinka 

paljon muihin lähteisiin. Tiedossa olevien metsänhakkuiden yhteys oli osalla asemilla 

havaittavissa nousevina nitraattipitoisuuksina, jolloin pystyttiin sulkemaan pois 

laskeuman vaikutus näihin muutoksiin pohjaveden koostumuksessa. Lisäksi esimerkiksi 

kallioperän vaikutukset asemien pohjaveden selkeästi kohonneisiin pitoisuuksiin olivat 

tiedossa Soverin et al. (2001) tekemien aiempien kartoitusten ansiosta.  

 

Aineisto ei ole suoraan käyttökelpoinen tilastollisia analyyseja tai visualisointia varten. 

Poikkeamia esiintyi aineistossa melko paljon ja aineiston suuruudesta johtuen 

poikkeamien korjaus vei paljon aikaa. POVET-tietokannasta saatavan aineiston rakenne 

oli myös sopimaton esimerkiksi SPSS-ohjelmistossa heti käytettäväksi. Lisäksi 

asemakohtaisia tietoja oli tietokannassa vaihtelevasti. Tietokantaa voisi näiltä osin 

parantaa ja täydentää.  

 

Aineistoon sisältyi monia erilaisia virhelähteitä näytteenottoon, analysointiin ja tulosten 

kirjaamisvaiheeseen liittyen. Laskeuman pitoisuuden luotettavuus myös heikkenee, 

mikäli lunta on ehtinyt sulaa ennen näytteenottoa. Selvät virheistä johtuvat poikkeamat 

tuli havainnoida ja poistaa aineistosta ennen aineiston käyttöä.  Lisäksi analyysien 

määritysrajat, mittaustarkkuudet sekä menetelmien luotettavuus ovat parantuneet vuosien 

varrella, mikä tuli ottaa huomioon näin pitkien näytesarjojen tarkastelussa. 

Eroavaisuuksia myös laboratorioiden väliltä saattaa löytyä, millä voi olla vaikutusta 

tuloksiin. SYKE:n vuonna 2013 julkaisema laatusuositus ympäristöhallinnon 

vedenlaaturekistereihin vietäville tiedoille ja vuoden 2016 keskitetympään 

analysointimalliin siirtyminen olivat erinomainen ratkaisu edellä mainittuihin 

ongelmakohtiin. Aineistoa on kerätty pitkältä aikaväliltä ja monelta asemalta, mikä 

mahdollistaa hyvin laajamittaisenkin laskeuman ja pohjavesien pitoisuuksien ajallisen 

ja/tai alueellisen tarkastelun. Suunniteltaessa aineiston käyttämistä on hyvä varata 

riittävästi aikaa aineiston virheiden ja poikkeamien tarkasteluun sekä korjaukseen. 

Poikkeamiin analyysituloksissa voisi kiinnittää jatkossa entistä parempaa huomiota jo 
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analysointivaiheessa ja erityisesti tuloksia kirjatessa, jotta aineiston käytettävyys 

helpottuisi ja nopeutuisi.  
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LIITTEET 

 

Liite 1. Pohjavesiasemien aluerajaukset 

 

Pohjavesiasemien sijainti, aluerajaus, pintamaalajit, pohjaveden virtaussuunnat, 

pohjavesinäytteenottopaikka ja pohjavesiputket.  

 

 
A. Valkealan asema. Mukaillen Soveri et al. (2001). 
 

 
B. Parikkalan asema. Mukaillen Soveri et al. (2001). 
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C. Haapajärven asema. Mukaillen Soveri et al. (2001). 
 
 

 
 
D. Kuusamon asema. Mukaillen Soveri et al. (2001). 
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F. Lumiahon asema. Mukaillen Soveri et al. (2001). 
 

 
 
 
G. Sodankylän asema. Näytteenottopaikka ei näkyvissä sen kaukaisesta sijainnista johtuen. Mukaillen 
Soveri et al. (2001). 
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Liite 2. Analyysimenetelmät 

 

A. Lumi- ja pohjavesinäytteistä analysoitavat suureet, yksiköt sekä näytteille tehdyt esikäsittelyt ja 

menetelmät. Molemmille näytetyypeille tehtävät analyysit on korostettu virheällä ja vain pohjavesille tehtävät 

sinisellä. 

 

Suure Yksikkö Esikäsittely Menetelmä (viimeisenä nykyisin 
käytössä oleva) 

Alkaliniteetti  mmol/l  Titrimetrinen, pH, päätepiste pH 4.5, 
4.2 / Titrimetrinen, Granin menetelmä 

Alumiini  µg/l
  

 Atomiabsorptiospektrometria, 
grafiittiuuni / Induktiivinen plasma, 
optinen emissiospektrometri / 
Induktiivinen plasma, 
massaspektrometri 

Ammonium typpenä
  

µg/l
  

 Spektrometria, FIA, kolorimetrinen 

Antimoni µg/l
  

 Induktiivinen plasma, 
massaspektrometri 

Arseeni µg/l
  

 Induktiivinen plasma, 
massaspektrometri 

Barium µg/l
  

 Induktiivinen plasma, optinen 
emissiospektrometri / Induktiivinen 
plasma, optinen emissiospektrometri 

Beryllium   µg/l
  

 Induktiivinen plasma, 
massaspektrometri 

Boori µg/l
  

 Induktiivinen plasma, 
massaspektrometri 

Elohopea µg/l
  

Hajotus HNO3 (vain 
atomiabsorptio-
spektrometria) 

Atomiabsorptiospektrometria, 
kylmäkaasu / Atomifluoresenssi, 
kylmäkaasu, amalgamointi / 
Induktiivinen plasma, 
massaspektrometri 

Fluoridi  µg/l
  

Suodatus Elektrometrinen tai ioniselektiivinen 
määritys / Ionikromatografia 

Fosfaatti fosforina
  

µg/l
  

 Spektrometria, FIA, kolorimetrinen 

Fosfori µg/l
  

 Induktiivinen plasma, optinen 
emissiospektrometri 

Hapen kyllästysaste
  

kyll.%  Titrimetrinen, potentiometrinen 

Happi, liukoinen  mg/l
  

 Titrimetrinen, potentiometrinen 

Hiilidioksidi  mg/l
  

Inkubointi 18 h 22 
°C 

Titrimetrinen, potentiometrinen 

Hopea  µg/l
  

 Induktiivinen plasma, 
massaspektrometri 

Kadmium µg/l
  

 Induktiivinen plasma, 
massaspektrometri 

Kalium mg/l
  

 Atomiabsorptiospektrometria, liekki  / 
Induktiivinen plasma, optinen 
emissiospektrometri / Induktiivinen 
plasma, optinen emissiospektrometri 
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Suure Yksikkö Esikäsittely Menetelmä (viimeisenä nykyisin 

käytössä oleva) 

/ Induktiivinen plasma, 
massaspektrometri  

Kalsium  mg/l
  

 Atomiabsorptiospektrometria, liekki  / 
Induktiivinen plasma, optinen 
emissiospektrometri / Induktiivinen 
plasma, massaspektrometri 

Kalsium+magnesium mmol/l  Titrimetrinen, potentiometrinen 

Kemiall. hapen kulutus 
CODMn  

mg/l
  

 Titrimetrinen, potentiometrinen 

Kloridi mg/l
  

Suodatus (vain 
ionikromatografia) 

Titrimetrinen, potentiometrinen / 
Ionikromatografia 

Koboltti µg/l
  

 Atomiabsorptiospektrometria, liekki / 
Induktiivinen plasma, 
massaspektrometri 

Kokonaisfosfori  µg/l
  

Hajotus K2S2O8 Spektrometria, FIA, kolorimetrinen 

Kokonaistyppi  µg/l
  

Hajotus K2S2O8 / 
Hajotus K2S2O8-
H3BO3 

Spektrometria, FIA, kolorimetrinen 

Kromi µg/l
  

 Atomiabsorptiospektrometria, 
grafiittiuuni / Induktiivinen plasma, 
massaspektrometri 

Kupari µg/l
  

 Atomiabsorptiospektrometria, 
grafiittiuuni / Induktiivinen plasma, 
massaspektrometri 

Litium  µg/l
  

 Induktiivinen plasma, 
massaspektrometri 

Lyijy  µg/l
  

 Atomiabsorptiospektrometria, 
grafiittiuuni / Induktiivinen plasma, 
massaspektrometri 

Lämpötila  °C  Mitataan kentällä ennen 
näytteenottoa 

Magnesium  mg/l
  

 Atomiabsorptiospektrometria, liekki / 
Induktiivinen plasma, optinen 
emissiospektrometri / Induktiivinen 
plasma, massaspektrometri 

Mangaani µg/l
  

Hajotus K2S2O8 (ei 
massaspektrometri)  

Spektrometria, FIA, kolorimetrinen / 
Induktiivinen plasma, 
massaspektrometri / Induktiivinen 
plasma, optinen emissiospektrometri 

Molybdeeni  µg/l
  

 Induktiivinen plasma, 
massaspektrometri 

Natrium mg/l
  

 Atomiabsorptiospektrometria, liekki / 
Induktiivinen plasma, optinen 
emissiospektrometri / Induktiivinen 
plasma, massaspektrometri 

Nikkeli  µg/l
  

 Atomiabsorptiospektrometria, 
grafiittiuuni / Induktiivinen plasma, 
massaspektrometri 

Nitraatti typpenä
  

µg/l
  

 Spektrometria, FIA, kolorimetrinen 

Nitriitti typpenä  µg/l
  

 Spektrometria, FIA, kolorimetrinen 

Nitriitti-nitraatti typpenä
  

µg/l
  

 Spektrometria, FIA, kolorimetrinen 
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Suure Yksikkö Esikäsittely Menetelmä (viimeisenä nykyisin 

käytössä oleva) 

Orgaaninen 
kokonaishiili  

mg/l
  

 Infrapunaspektrometria 

pH    Elektrometrinen tai ioniselektiivinen 
määritys 

Piidioksidi  mg/l
  

 Spektrometria, FIA, kolorimetrinen 

Rauta µg/l
  

Hajotus K2S2O8 
(spektometria) / 
Hajotus HNO3 
(optinen 
emissiospektrometri) 

Spektrometria, FIA, kolorimetrinen / 
Induktiivinen plasma, 
massaspektrometri / Induktiivinen 
plasma, optinen emissiospektrometri  

Rikki  µg/l
  

 Induktiivinen plasma, optinen 
emissiospektrometri 

Rubidium  µg/l
  

 Induktiivinen plasma, 
massaspektrometri 

Sameus  FNU  Nefelometrinen (FTU tai FNU) 

Seleeni µg/l
  

 Atomiabsorptiospektrometria, 
grafiittiuuni / Induktiivinen plasma, 
massaspektrometri 

Sinkki µg/l  Atomiabsorptiospektrometria, liekki / 
Induktiivinen plasma, 
massaspektrometri 

Strontium  µg/l  Induktiivinen plasma, 
massaspektrometri / Induktiivinen 
plasma, optinen emissiospektrometri 

Sulfaatti mg/l Suodatus 
(ionikromatografia) 

Nefelometrinen (FTU tai FNU) /  
Ionikromatografia 

Sähkönjohtavuus
  

mS/m  Konduktometrinen, 25 °C 

Tallium µg/l  Induktiivinen plasma, 
massaspektrometri 

Titaani  µg/l  Induktiivinen plasma, optinen 
emissiospektrometri 

Torium  µg/l  Induktiivinen plasma, 
massaspektrometri 

Uraani µg/l  Induktiivinen plasma, 
massaspektrometri 

Vanadiini µg/l  Induktiivinen plasma, 
massaspektrometri 

Vismutti µg/l  Induktiivinen plasma, 
massaspektrometri 

Väriluku µg/l Suodatus, 
kalvosuodatin 0,45 
µm (spektometria) 

Komparatiivinen / Spektrometria, FIA, 
kolorimetrinen 
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Liite 3. Asemien tilastolliset tunnusluvut 

 
A. Valkealan luminäytteiden tilastolliset tunnusluvut. 
 
Muuttuja ja yksikkö N Minimi Maksimi Mediaani Keskiarvo Keskihajonta 

Alkaliniteetti mmol/l 12 0,00 0,01 0,01 0,01 0,00 

Alumiini µg/l 13 5,00 96,00 14 20,46 23,65 

Ammonium typpenä µg/l 13 66,00 250,00 130 146,00 51,67 

Elohopea µg/l 6 0,00 0,02 0,005 0,01 0,01 

Fluoridi µg/l 6 20,00 28,00 23,5 23,33 3,20 

Fosfaatti fosforina µg/l 13 2 8,00 2 3,15 1,91 

Kadmium µg/l 13 0,01 0,06 0,03 0,03 0,02 

Kalium mg/l 13 0,02 0,16 0,08 0,08 0,05 

Kalsium mg/l 13 0,06 0,50 0,13 0,19 0,13 

Kloridi mg/l 13 0,5 1,00 1 0,77 0,26 

Kokonaisfosfori µg/l 13 4 51,00 7 10,77 12,52 

Kokonaistyppi µg/l 13 360 820,00 460 501,54 119,22 

Kupari µg/l 13 0,32 4,59 0,7 1,18 1,18 

Lyijy µg/l 13 0,13 1,40 0,67 0,73 0,38 

Magnesium mg/l 13 0,02 0,12 0,03 0,06 0,04 

Mangaani µg/l 13 0,5 71,00 20 20,73 21,10 

Natrium mg/l 11 0,07 0,33 0,2 0,20 0,08 

Nikkeli µg/l 13 0,09 0,92 0,3 0,36 0,23 

Nitraatti typpenä µg/l 13 1 350,00 270 229,46 111,70 

Nitriitti-nitraatti typpenä µg/l 0 
     

Orgaaninen kokonaishiili mg/l 13 0,5 1,80 0,9 0,97 0,33 

pH 13 4,6 5,20 4,9 4,83 0,19 

Piidioksidi mg/l 6 0,2 0,20 0,2 0,20 0,00 

Rauta µg/l 13 22 79,00 55 50,38 17,23 

Sinkki µg/l 10 2,3 5,20 3,4 3,71 1,03 

Sulfaatti mg/l 13 0,5 1,50 1 0,95 0,28 

Sähkönjohtavuus mS/m 12 0,58 2,00 1,2 1,29 0,52 

 
 
 
B. Valkealan pohjavesinäytteiden tilastolliset tunnusluvut. 
 
Muuttuja ja yksikkö N Minimi Maksimi Mediaani Keskiarvo Keskihajonta 

Alkaliniteetti mmol/l 68 0,247 0,36 0,329 0,33 0,01 

Alumiini µg/l 68 3 38,00 7 10,31 8,10 

Ammonium typpenä µg/l 68 4 12,00 5 5,09 1,54 

Elohopea µg/l 33 0,0005 0,00 0,002 0,00 0,00 

Fluoridi µg/l 39 790 1800,00 1400 1410,00 167,66 

Fosfaatti fosforina µg/l 68 2 12,00 2 2,49 1,33 

Kadmium µg/l 68 0,00 0,03 0,01 0,01 0,01 

Kalium mg/l 68 0,90 1,40 1,2 1,19 0,07 

Kalsium mg/l 68 7,900 14,00 11 11,08 1,11 

Kloridi mg/l 68 18,00 25,00 21 20,97 1,55 

Kokonaisfosfori µg/l 68 2,00 11,00 3,5 3,80 1,43 

Kokonaistyppi µg/l 67 89,00 550,00 160 171,90 71,60 

Kupari µg/l 68 0,05 0,61 0,1 0,16 0,12 

Lyijy µg/l 68 0,01 0,15 0,03 0,05 0,04 

Magnesium mg/l 68 1,40 1,90 1,6 1,62 0,12 

Mangaani µg/l 66 0,50 31,00 11,85 10,64 9,96 

Natrium mg/l 68 7,80 17,00 9,4 9,71 1,42 

Nikkeli µg/l 68 0,02 1,47 0,2 0,30 0,35 

Nitraatti typpenä µg/l 67 1,00 230,00 120 113,63 51,74 

Nitriitti-nitraatti typpenä µg/l 0 
     

Orgaaninen kokonaishiili mg/l 68 0,50 4,70 0,9 1,19 0,81 

pH 68 6,70 7,30 7 6,98 0,11 
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Piidioksidi mg/l 39 11,00 15,00 13 12,97 0,74 

Rauta µg/l 68 3,00 150,00 20 19,74 20,80 

Sinkki µg/l 68 1,00 3,30 2 1,57 0,55 

Sulfaatti mg/l 68 5,20 6,80 5,9 5,92 0,30 

Sähkönjohtavuus mS/m 67 12,00 14,00 13 13,04 0,44 

 
 
C. Parikkalan luminäytteiden tilastolliset tunnusluvut. 
 
Muuttuja ja yksikkö N Minimi Maksimi Mediaani Keskiarvo Keskihajonta 

Alkaliniteetti mmol/l 12 0 0,01 0,01 0,01 0,00 

Alumiini µg/l 13 5 24 12 13,46 6,49 

Ammonium typpenä µg/l 13 75 130 89 95,31 16,93 

Elohopea µg/l 6 0,002 0,029 0,0045 0,01 0,01 

Fluoridi µg/l 6 20 25 20 21,67 2,58 

Fosfaatti fosforina µg/l 12 2 6 2 2,92 1,38 

Kadmium µg/l 13 0,012 0,34 0,03 0,05 0,09 

Kalium mg/l 13 0,02 0,23 0,06 0,09 0,07 

Kalsium mg/l 13 0,1 0,5 0,15 0,18 0,13 

Kloridi mg/l 13 0,5 1 1 0,77 0,26 

Kokonaisfosfori µg/l 13 4 24 6 7,92 6,02 

Kokonaistyppi µg/l 13 290 1000 400 467,69 179,08 

Kupari µg/l 13 0,08 4,26 1,2 1,34 1,20 

Lyijy µg/l 13 0,083 1,2 0,64 0,62 0,38 

Magnesium mg/l 13 0,01 0,19 0,05 0,06 0,05 

Mangaani µg/l 13 0,5 31 20 14,62 9,00 

Natrium mg/l 11 0,06 0,2 0,1 0,11 0,03 

Nikkeli µg/l 13 0,05 1,3 0,3 0,50 0,41 

Nitraatti typpenä µg/l 13 1 350 230 217,15 110,45 

Nitriitti-nitraatti typpenä µg/l 0 
     

Orgaaninen kokonaishiili mg/l 13 0,5 1,3 0,9 0,91 0,22 

pH 13 4,5 5,2 4,8 4,87 0,21 

Piidioksidi mg/l 6 0,2 0,2 0,2 0,20 0,00 

Rauta µg/l 13 5 52 34 33,31 13,34 

Sinkki µg/l 13 2 6 2,4 3,09 1,32 

Sulfaatti mg/l 13 0,5 1,6 1 0,92 0,34 

Sähkönjohtavuus mS/m 12 0,5 2 1,3 1,33 0,57 

 
 
 
D. Parikkalan pohjavesinäytteiden tilastolliset tunnusluvut. 
 
Muuttuja ja yksikkö N Minimi Maksimi Mediaani Keskiarvo Keskihajonta 

Alkaliniteetti mmol/l 70 0 0,332 0,118 0,11 0,05 

Alumiini µg/l 68 8 310 115 123,19 66,33 

Ammonium typpenä µg/l 69 4 65 29 29,86 13,25 

Elohopea µg/l 34 0,002 0,0081 0,002 0,00 0,00 

Fluoridi µg/l 41 24 250 45 91,27 87,65 

Fosfaatti fosforina µg/l 70 2 25 7 8,21 4,31 

Kadmium µg/l 70 0,005 0,07 0,03 0,03 0,01 

Kalium mg/l 69 0,3 0,69 0,51 0,51 0,09 

Kalsium mg/l 69 1,6 5,1 3 3,00 0,51 

Kloridi mg/l 69 0,5 1,2 1 0,84 0,18 

Kokonaisfosfori µg/l 67 4 38 12 14,48 7,46 

Kokonaistyppi µg/l 70 55 690 265 314,96 164,58 

Kupari µg/l 70 0,15 4,6 0,995 1,28 0,84 

Lyijy µg/l 70 0,024 0,74 0,08 0,12 0,13 

Magnesium mg/l 70 0,3 1 0,515 0,52 0,09 

Mangaani µg/l 68 0,5 59 10,5 14,74 10,57 

Natrium mg/l 70 1,2 7,7 1,6 1,82 1,02 

Nikkeli µg/l 70 1,2 6,4 2,5 2,72 0,90 
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Nitraatti typpenä µg/l 70 1,5 130 42,5 46,25 26,44 

Nitriitti-nitraatti typpenä µg/l 0 
     

Orgaaninen kokonaishiili mg/l 68 0,9 31 8,45 10,56 8,13 

pH 70 4,3 7 6 5,79 0,48 

Piidioksidi mg/l 42 8,2 17 12 11,89 1,33 

Rauta µg/l 70 6 4300 655 861,80 649,14 

Sinkki µg/l 70 2 15 5,85 6,09 2,24 

Sulfaatti mg/l 70 2,9 6 4,1 4,14 0,63 

Sähkönjohtavuus mS/m 69 2,2 5,8 3 3,12 0,58 

Muuttuja ja yksikkö N Minimi Maksimi Mediaani Keskiarvo Keskihajonta 

 
E. Haapajärven luminäytteiden tilastolliset tunnusluvut. 
 
Muuttuja ja yksikkö N Minimi Maksimi Mediaani Keskiarvo Keskihajonta 

Alkaliniteetti mmol/l 14 0,001 0,032 0,01 0,01 0,01 

Alumiini µg/l 26 5 61 16 18,67 13,48 

Ammonium typpenä µg/l 31 2 396 93 125,52 92,43 

Elohopea µg/l 16 0,002 0,1 0,006 0,01 0,02 

Fluoridi µg/l 19 10 23 10 13,89 4,89 

Fosfaatti fosforina µg/l 29 3,9 61 14 20,34 16,80 

Kadmium µg/l 31 0,005 0,18 0,1 0,07 0,04 

Kalium mg/l 31 0,1 0,8 0,2 0,25 0,17 

Kalsium mg/l 31 0,085 1 0,1 0,21 0,19 

Kloridi mg/l 36 0,2 2,3 0,6 0,68 0,47 

Kokonaisfosfori µg/l 35 6 270 36 50,83 52,68 

Kokonaistyppi µg/l 32 0,15 1000 440 475,72 209,53 

Kupari µg/l 33 0,15 3 1 0,88 0,56 

Lyijy µg/l 33 0,12 7 1 1,21 1,31 

Magnesium mg/l 31 0,05 0,2 0,1 0,11 0,04 

Mangaani µg/l 34 1,7 75 11 17,87 17,00 

Natrium mg/l 31 0,1 0,6 0,2 0,24 0,14 

Nikkeli µg/l 26 0,04 1,4 0,445 0,59 0,44 

Nitraatti typpenä µg/l 8 170 441 355,5 314,75 96,57 

Nitriitti-nitraatti typpenä µg/l 21 89 320 200 210,91 58,23 

Orgaaninen kokonaishiili mg/l 28 0,5 5,1 1,55 1,78 1,08 

pH 35 3,2 6,6 5,1 5,25 0,66 

Piidioksidi mg/l 20 0,05 0,3 0,1 0,11 0,05 

Rauta µg/l 33 1,5 100 25 32,25 26,37 

Sinkki µg/l 31 1 35 5,2 7,30 7,06 

Sulfaatti mg/l 33 0,1 2,3 1 1,08 0,63 

Sähkönjohtavuus mS/m 34 0,48 2,8 1 1,12 0,45 

 
 
 
F. Haapajärven pohjavesinäytteiden tilastolliset tunnusluvut. 
 
Muuttuja ja yksikkö N Minimi Maksimi Mediaani Keskiarvo Keskihajonta 

Alkaliniteetti mmol/l 195 0,03 0,364 0,287 0,28 0,04 

Alumiini µg/l 162 1 90 16 23,58 17,87 

Ammonium typpenä µg/l 211 1 47 4 5,92 6,35 

Elohopea µg/l 105 0,0005 0,7 0,01 0,04 0,09 

Fluoridi µg/l 146 10 190 80 82,00 22,78 

Fosfaatti fosforina µg/l 208 1 24 11 12,10 3,61 

Kadmium µg/l 175 0,01 1,1 0,04 0,21 0,34 

Kalium mg/l 173 0,6 1,4 1,1 1,11 0,10 

Kalsium mg/l 175 1,2 5,8 3,9 3,90 0,55 

Kloridi mg/l 203 0,8 3,5 1,2 1,34 0,46 

Kokonaisfosfori µg/l 143 6 33 12 13,90 4,70 

Kokonaistyppi µg/l 145 6,8 536 192 207,62 69,34 

Kupari µg/l 173 1 15 7 6,62 1,76 
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Lyijy µg/l 175 0,009 3,4 0,4 0,55 0,56 

Magnesium mg/l 173 0,4 1,9 1,6 1,56 0,17 

Mangaani µg/l 205 0,6 93 3 6,30 11,51 

Natrium mg/l 175 1,1 3,6 2,9 2,92 0,29 

Nikkeli µg/l 148 1 8,8 2,3 2,52 1,22 

Nitraatti typpenä µg/l 116 28 281 143 144,03 46,00 

Nitriitti-nitraatti typpenä µg/l 89 85 390 150 167,76 52,81 

Orgaaninen kokonaishiili mg/l 91 0,6 3,9 1,2 1,24 0,44 

pH 213 5,6 7,4 6,1 6,09 0,17 

Piidioksidi mg/l 134 10,5 22,5 18 18,23 1,29 

Rauta µg/l 212 3,8 608 27,5 43,07 63,06 

Sinkki µg/l 176 1 87 4,3 5,71 7,68 

Sulfaatti mg/l 188 3,2 10 6,9 6,89 1,29 

Sähkönjohtavuus mS/m 207 4,5 9,8 5,5 5,61 0,72 

 
 
 
G. Kuusamon luminäytteiden tilastolliset tunnusluvut. 
 
Muuttuja ja yksikkö N Minimi Maksimi Mediaani Keskiarvo Keskihajonta 

Alkaliniteetti mmol/l 26 0 0,01 0,01 0,01 0,00 

Alumiini µg/l 31 4 67 12 15,70 14,64 

Ammonium typpenä µg/l 34 27 180 65,5 75,24 35,84 

Elohopea µg/l 21 0,002 0,2 0,01 0,04 0,06 

Fluoridi µg/l 19 7 20 10 11,89 4,23 

Fosfaatti fosforina µg/l 33 1 28 2 4,03 6,04 

Kadmium µg/l 31 0,006 0,1 0,1 0,07 0,04 

Kalium mg/l 37 0,03 0,4 0,1 0,10 0,06 

Kalsium mg/l 37 0,05 0,6 0,1 0,14 0,10 

Kloridi mg/l 40 0,2 1,2 0,45 0,56 0,31 

Kokonaisfosfori µg/l 37 190 900 360 376,14 143,53 

Kokonaistyppi µg/l 0 
     

Kupari µg/l 34 0,26 7 1,66 1,96 1,64 

Lyijy µg/l 34 0,16 5 1 1,35 1,13 

Magnesium mg/l 36 0,02 0,2 0,1 0,09 0,04 

Mangaani µg/l 38 0,8 97 4,8 11,18 17,63 

Natrium mg/l 37 0,05 0,5 0,2 0,19 0,10 

Nikkeli µg/l 26 0,09 1,24 0,815 0,67 0,37 

Nitraatti typpenä µg/l 9 160 330 280 258,78 57,82 

Nitriitti-nitraatti typpenä µg/l 26 120 380 220 222,31 60,55 

Orgaaninen kokonaishiili mg/l 35 0,5 4,7 0,9 1,01 0,87 

pH 40 4,4 6,2 4,75 4,81 0,32 

Piidioksidi mg/l 24 0,1 0,1 0,1 0,10 0,00 

Rauta µg/l 37 3,33 130 26 32,26 29,01 

Sinkki µg/l 34 1 24 7,1 7,61 4,88 

Sulfaatti mg/l 26 0,5 1,6 0,6 0,74 0,26 

Sähkönjohtavuus mS/m 40 0,1 2,6 1,1 1,24 0,52 

 
 
 
H. Kuusamon pohjavesinäytteiden tilastolliset tunnusluvut. 
 
Muuttuja ja yksikkö N Minimi Maksimi Mediaani Keskiarvo Keskihajonta 

Alkaliniteetti mmol/l 214 0,1 0,222 0,16 0,16 0,02 

Alumiini µg/l 188 1,6 110 10 16,27 16,23 

Ammonium typpenä µg/l 228 1 54 2 4,59 6,23 

Elohopea µg/l 125 0,0005 0,76 0,01 0,06 0,10 

Fluoridi µg/l 186 9 225 20 28,05 30,96 

Fosfaatti fosforina µg/l 228 1 91 5 5,01 5,97 

Kadmium µg/l 213 0,003 2,2 0,1 0,30 0,43 

Kalium mg/l 221 0,3 1,5 0,6 0,57 0,10 
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Kalsium mg/l 221 0,1 3,6 1,9 1,88 0,40 

Kloridi mg/l 229 0,3 2,6 0,8 0,81 0,32 

Kokonaisfosfori µg/l 139 2 14 6 6,13 2,11 

Kokonaistyppi µg/l 141 25 660 52 73,82 74,36 

Kupari µg/l 215 0,07 40 1 2,50 5,89 

Lyijy µg/l 211 0,003 5 1 0,93 1,23 

Magnesium mg/l 221 0,4 1,8 0,5 0,55 0,11 

Mangaani µg/l 210 0,1 100 3 7,43 12,71 

Natrium mg/l 221 1,2 2,1 1,6 1,59 0,14 

Nikkeli µg/l 183 0,04 7 1 1,39 1,75 

Nitraatti typpenä µg/l 123 3 69 31 32,03 13,83 

Nitriitti-nitraatti typpenä µg/l 106 3 65 19 20,27 9,65 

Orgaaninen kokonaishiili mg/l 97 0,4 7,1 0,8 1,03 0,84 

pH 231 5,2 7,3 6,6 6,61 0,21 

Piidioksidi mg/l 139 5,7 14,5 10,5 10,28 0,91 

Rauta µg/l 229 1,2 152 14 19,27 19,45 

Sinkki µg/l 218 0,21 317 13 18,29 33,88 

Sulfaatti mg/l 175 0,7 4 2 1,91 0,36 

Sähkönjohtavuus mS/m 231 1,8 4,6 2,5 2,50 0,27 

 
 
 
I. Lumiahon luminäytteiden tilastolliset tunnusluvut. 
 
Muuttuja ja yksikkö N Minimi Maksimi Mediaani Keskiarvo Keskihajonta 

Alkaliniteetti mmol/l 14 0 0,02 0,01 0,01 0,00 

Alumiini µg/l 16 1,9 11 5 5,96 2,93 

Ammonium typpenä µg/l 16 40 130 66 72,56 27,24 

Elohopea µg/l 9 0,004 0,042 0,006 0,01 0,01 

Fluoridi µg/l 9 10 20 10 11,11 3,33 

Fosfaatti fosforina µg/l 16 2 13 5 5,24 2,75 

Kadmium µg/l 16 0,01 0,03 0,02 0,02 0,01 

Kalium mg/l 16 0,1 0,4 0,1 0,12 0,07 

Kalsium mg/l 16 0,1 0,2 0,1 0,11 0,02 

Kloridi mg/l 16 0,2 0,5 0,2 0,26 0,10 

Kokonaisfosfori µg/l 16 3 25 7 9,59 6,53 

Kokonaistyppi µg/l 16 190 570 325 341,88 109,07 

Kupari µg/l 16 0,15 1 0,35 0,39 0,22 

Lyijy µg/l 16 0,21 0,73 0,36 0,40 0,14 

Magnesium mg/l 16 0,1 0,1 0,1 0,10 0,00 

Mangaani µg/l 16 0,7 21 2,05 4,48 5,93 

Natrium mg/l 16 0,1 0,4 0,1 0,14 0,09 

Nikkeli µg/l 15 0,12 0,4 0,2 0,20 0,07 

Nitraatti typpenä µg/l 0 
     

Nitriitti-nitraatti typpenä µg/l 16 140 340 240 233,31 54,22 

Orgaaninen kokonaishiili mg/l 15 0,5 7,4 0,77 1,73 2,27 

pH 16 4,2 6,1 4,9 4,91 0,38 

Piidioksidi mg/l 9 0,05 0,4 0,1 0,13 0,10 

Rauta µg/l 16 2,3 19 5 6,41 3,81 

Sinkki µg/l 16 1,3 5,2 1,8 2,22 1,10 

Sulfaatti mg/l 16 0,5 1 0,55 0,63 0,16 

Sähkönjohtavuus mS/m 16 0,47 1,5 1 0,99 0,29 

 
 
 
J. Lumiahon pohjavesinäytteiden tilastolliset tunnusluvut. 
 
Muuttuja ja yksikkö N Minimi Maksimi Mediaani Keskiarvo Keskihajonta 

Alkaliniteetti mmol/l 53 0,21 0,33 0,28 0,28 0,03 

Alumiini µg/l 52 1,9 16 5 6,19 3,39 

Ammonium typpenä µg/l 55 2 8 4 3,67 1,44 
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Elohopea µg/l 39 0,002 0,02 0,004 0,01 0,01 

Fluoridi µg/l 48 55 170 120 121,38 20,40 

Fosfaatti fosforina µg/l 54 3,5 12 5 5,94 1,81 

Kadmium µg/l 53 0,003 0,1 0,01 0,02 0,02 

Kalium mg/l 55 0,6 0,9 0,8 0,76 0,06 

Kalsium mg/l 53 3 4,5 4 3,94 0,37 

Kloridi mg/l 52 1,1 3 2,5 2,25 0,62 

Kokonaisfosfori µg/l 55 3 30 7 7,88 4,64 

Kokonaistyppi µg/l 55 92 320 180 179,42 40,64 

Kupari µg/l 54 0,067 1,63 0,3 0,38 0,27 

Lyijy µg/l 55 0,017 0,27 0,07 0,08 0,05 

Magnesium mg/l 55 0,76 1,1 1 0,99 0,10 

Mangaani µg/l 55 0,4 10 3 4,00 3,72 

Natrium mg/l 55 2,3 2,9 2,7 2,67 0,17 

Nikkeli µg/l 54 0,18 8,03 0,4 0,57 1,04 

Nitraatti typpenä µg/l 0 
     

Nitriitti-nitraatti typpenä µg/l 55 75 165 140 130,73 22,44 

Orgaaninen kokonaishiili mg/l 55 0,5 19 1,7 2,56 3,05 

pH 55 6,1 6,8 6,5 6,45 0,18 

Piidioksidi mg/l 48 13 16 15 14,77 0,75 

Rauta µg/l 55 2 73 20 22,29 12,76 

Sinkki µg/l 55 0,5 8,3 1 1,33 1,10 

Sulfaatti mg/l 55 1,1 2,1 1,7 1,66 0,22 

Sähkönjohtavuus mS/m 53 3,1 5,1 4,5 4,43 0,47 

 
 
 
K. Sodankylän luminäytteiden tilastolliset tunnusluvut. 
 
Muuttuja ja yksikkö N Minimi Maksimi Mediaani Keskiarvo Keskihajonta 

Alkaliniteetti mmol/l 18 0 0,01 0,01 0,01 0,00 

Alumiini µg/l 25 3,5 91 10 18,54 21,53 

Ammonium typpenä µg/l 30 21 160 57,5 68,63 36,37 

Elohopea µg/l 15 0,002 0,9 0,011 0,10 0,23 

Fluoridi µg/l 19 1 20 10 10,26 5,31 

Fosfaatti fosforina µg/l 31 2 14 3 4,17 3,14 

Kadmium µg/l 32 0,005 0,2 0,1 0,08 0,05 

Kalium mg/l 33 0,04 0,5 0,1 0,14 0,09 

Kalsium mg/l 33 0,05 0,6 0,1 0,17 0,12 

Kloridi mg/l 36 0,08 2 0,355 0,42 0,33 

Kokonaisfosfori µg/l 31 3 100 11 16,13 18,60 

Kokonaistyppi µg/l 35 150 970 410 413,86 175,79 

Kupari µg/l 32 0,17 3 1 1,28 0,67 

Lyijy µg/l 29 0,18 3 1 1,21 0,89 

Magnesium mg/l 33 0 0,1 0,1 0,09 0,03 

Mangaani µg/l 30 0,71 50 9,5 12,29 12,70 

Natrium mg/l 32 0,08 2,6 0,2 0,32 0,45 

Nikkeli µg/l 22 0,12 1,2 1 0,78 0,34 

Nitraatti typpenä µg/l 0 
     

Nitriitti-nitraatti typpenä µg/l 29 120 370 200 220,35 66,89 

Orgaaninen kokonaishiili mg/l 30 0,5 12 1,1 1,94 2,25 

pH 35 4,41 5,9 4,9 4,92 0,33 

Piidioksidi mg/l 18 0 0,2 0,1 0,10 0,03 

Rauta µg/l 33 6 110 20 31,12 27,65 

Sinkki µg/l 30 1 24 5,25 6,69 4,92 

Sulfaatti mg/l 34 0,2 2,5 0,6 0,79 0,57 

Sähkönjohtavuus mS/m 37 0,6 2,1 1 1,15 0,41 
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L. Sodankylän pohjavesinäytteiden tilastolliset tunnusluvut. 
 
Muuttuja ja yksikkö N Minimi Maksimi Mediaani Keskiarvo Keskihajonta 

Alkaliniteetti mmol/l 172 0,05 0,33 0,18 0,18 0,05 

Alumiini µg/l 162 2 130 20 25,72 20,86 

Ammonium typpenä µg/l 176 1 37 13,855 14,74 7,88 

Elohopea µg/l 117 0,002 0,29 0,01 0,03 0,05 

Fluoridi µg/l 156 10 140 20 23,63 19,89 

Fosfaatti fosforina µg/l 169 1 33 7 6,84 4,53 

Kadmium µg/l 170 0,009 1 0,1 0,12 0,22 

Kalium mg/l 171 0,05 1,4 0,2 0,24 0,15 

Kalsium mg/l 172 1 4,1 2,5 2,49 0,42 

Kloridi mg/l 170 0,13 3,5 0,7 0,82 0,44 

Kokonaisfosfori µg/l 152 1 70 12 12,03 8,33 

Kokonaistyppi µg/l 144 99 560 200 220,32 73,82 

Kupari µg/l 168 0,07 4 1 0,87 0,73 

Lyijy µg/l 166 0,013 5 1 0,68 0,61 

Magnesium mg/l 172 0,4 1,2 0,6 0,66 0,11 

Mangaani µg/l 175 16 1100 230 315,14 247,98 

Natrium mg/l 171 0,8 2,3 1,4 1,39 0,19 

Nikkeli µg/l 165 0,57 7 1 1,50 1,15 

Nitraatti typpenä µg/l 0 
     

Nitriitti-nitraatti typpenä µg/l 176 1 460 94,65 116,17 88,40 

Orgaaninen kokonaishiili mg/l 110 0,6 15 2,25 2,78 1,99 

pH 179 5,3 6,68 5,9 5,91 0,17 

Piidioksidi mg/l 143 5,5 9,7 8,1 7,94 0,81 

Rauta µg/l 179 39 4000 990 1032,64 634,77 

Sinkki µg/l 164 0,4 70 1 3,39 6,17 

Sulfaatti mg/l 172 0 3,1 1,2 1,28 0,36 

Sähkönjohtavuus mS/m 179 1,6 4,1 2,9 2,84 0,36 

 
 
 

Liite 4: Määritysrajan alittavat tulokset 

 
A. Suositellut määritysrajat (Näykki et al. 2016), näytemäärät, näytemäärät alle määritysrajan ja alle 
määritysrajan olevien näytteiden prosentuaalinen lukumäärä luminäytteissä. 

 
Muuttuja ja yksikkö Määritysraja N N alle määritysrajan Alle määritysrajan (%)  

Alkaliniteetti mmol/l 0,02 96 92 95,8 

Alumiini µg/l 10 124 53 42,7 

Ammonium typpenä µg/l 5 137 1 0,7 

Elohopea µg/l 0,005 73 23 31,5 

Fluoridi µg/l 100 78 78 100,0 

Fosfaatti fosforina µg/l 2–5 134 1 0,7 

Kadmium µg/l 0,01 136 4 2,9 

Kalium mg/l 0,1 143 23 16,1 

Kalsium mg/l 0,1 143 7 4,9 

Kloridi mg/l 0,5 154 74 48,1 

Kokonaisfosfori µg/l 3–5 145 0 0,0 

Kokonaistyppi µg/l 50 109 1 0,9 

Kupari  µg/l 0,05 141 0 0,0 

Lyijy µg/l 0,05 138 0 0,0 

Magnesium mg/l 0,1 142 35 24,6 

Mangaani µg/l 10 144 79 54,9 
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Natrium mg/l 0,1 138 6 4,3 

Nikkeli µg/l 0,05 115 1 0,9 

Nitraatti typpenä µg/l 5 43 4 9,3 

Nitriitti-nitraatti typpenä 
µg/l 

5 92 0 0,0 

Orgaaninen kokonaishiili 
mg/l 

0,5 134 0 0,0 

pH 
 

152 
  

Piidioksidi mg/l 0,05 83 1 1,2 

Rauta µg/l 10 145 35 24,1 

Sinkki µg/l 0,5 134 0 0,0 

Sulfaatti mg/l 0,5 135 8 5,9 

Sähkönjohtavuus mS/m 1 151 56 37,1 

 

 
 
B. Suositellut määritysrajat (Näykki et al. 2016), näytemäärät, näytemäärät alle määritysrajan ja alle 
määritysrajan olevien näytteiden prosentuaalinen lukumäärä pohjavesinäytteissä. 

 
 

Muuttuja ja yksikkö Määritysraja N N alle määritysrajan Alle määritysrajan (%)  

Alkaliniteetti mmol/l 0,02 772 4 0,5 

Alumiini µg/l 10 700 185 26,4 

Ammonium typpenä µg/l 5 807 370 45,8 

Elohopea µg/l 0,005 453 179 39,5 

Fluoridi µg/l 100 616 480 77,9 

Fosfaatti fosforina µg/l 2–5 797 15 1,9 

Kadmium µg/l 0,01 749 36 4,8 

Kalium mg/l 0,1 757 1 0,1 

Kalsium mg/l 0,1 758 0 0,0 

Kloridi mg/l 0,5 791 27 3,4 

Kokonaisfosfori µg/l 3–5 624 14 2,2 

Kokonaistyppi µg/l 50 623 67 10,8 

Kupari  µg/l 0,05 750 0 0,0 

Lyijy µg/l 0,05 745 200 26,8 

Magnesium mg/l 0,1 759 0 0,0 

Mangaani µg/l 10 779 446 57,3 

Natrium mg/l 0,1 760 0 0,0 

Nikkeli µg/l 0,05 688 7 1,0 

Nitraatti typpenä µg/l 5 376 8 2,1 

Nitriitti-nitraatti typpenä 
µg/l 

5 426 4 0,9 

Orgaaninen kokonaishiili 
mg/l 

0,5 489 1 0,2 

pH 
 

816 
  

Piidioksidi mg/l 0,05 545 0 0,0 

Rauta µg/l 10 813 140 17,2 

Sinkki µg/l 0,5 751 2 0,3 

Sulfaatti mg/l 0,5 728 3 0,4 

Sähkönjohtavuus mS/m 1 806 0 0,0 
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Liite 5: Spearmanin järjestyskorrelaatiot 

 
A. Luminäytteiden Spearmanin korrelaatiokertoimet. Merkitsevyystason p = 0,05 alittavia arvoja ei ole taulukoitu. Merkitsevimmät korrelaatiot on korostettu vihreällä. 
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B. Pohjavesinäytteiden Spearmanin korrelaatiokertoimet. Merkitsevyystason p = 0,05 alittavia arvoja ei ole taulukoitu. Merkitsevimmät korrelaatiot on korostettu vihreällä. 
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 Liite 6: Pääkomponenttianalyysin faktoripisteet 

 

 
 
A. Luminäytteiden 1-pääkomponentin faktoripisteet asemittain. 
 

 

 
 
B. Luminäytteiden 2-pääkomponentin faktoripisteet asemittain. 
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C. Luminäytteiden 3-pääkomponentin faktoripisteet asemittain. 

 

 

 
 
D. Luminäytteiden 4-pääkomponentin faktoripisteet asemittain. 
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E. Luminäytteiden 5-pääkomponentin faktoripisteet asemittain. 
 

 

 
 
F. Pohjavesinäytteiden 1-pääkomponentin faktoripisteet asemittain. 
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G. Pohjavesinäytteiden 2-pääkomponentin faktoripisteet asemittain. 
 

 

 
 
H. Pohjavesinäytteiden 3-pääkomponentin faktoripisteet asemittain. 
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I. Pohjavesinäytteiden 4-pääkomponentin faktoripisteet asemittain. 
 

 

 
 
J. Pohjavesinäytteiden 5-pääkomponentin faktoripisteet asemittain. 
 

 


