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Tiivistelmä 

Tässä tutkimuksessa on pyritty selvittämään niitä ympäristön

suojelunäkökohtia, joita tulisi ottaa huomioon uusia lumen

kaatopaikkoja Turkuun perustettaessa. 

Työn pohjana on ollut talvella ja keväällä 1985 suoritettu 

lumen ja sulamisvesien määrän ja laadun arviointi. Saatuja 

tuloksia on verrattu sulamisvesien purkualueiden veden laatu

tietoihin. Lumenkaatoalueiden vaikutuksia maaperään on selvi

tetty raskasmetallianalyysein. 

Lumenkaatopaikalle ajettu lumi sisältää tilavuudestaan 40 % 
vettä. Sulamiskauden oloista riippuen noin 75 % lähtee sula

misvetenä alueelta ja neljännes haihtuu tai imeytyy maape

rään. 

Lumen ja siitä muodostuvan sulamisveden laadussa on suuria 

ajallisia vaihteluita. Likaisinta on talvikaudella sulavasta 

. lumesta syntyvä vesi. Sulamiskauden edistyessä veden laatu 

selvästi paranee ja pääsulamiskaudella lumenkaatopaikoilta 

lähtevä vesi on selvästi puhtaampaa kuin samaan aikaan taa

jama-alueilla muodostuva ja sadevesiviemäreihin joutuva vesi. 

Lumenkaatopaikkojen maaperään kertyy roskia, hiekkaa ja muuta 

kiintoainesta. Kiintoainekseen on sitoutunut osa lumen epä

puhtauksista, mm. lYijystä. 

Tulosten perusteella voidaan tehdä seuraavat johtopäätökset 

- Kaadettaessa lunta suor~an vesistöön sen vesiä kuormittava 

ja saastuttava vaikutus on oleellisesti suurempi kuin maalla 

sijaitsevan lumenkaatopaikan. Lumenkaatopaikka tulisikin 

perustaa maalle. 

- Sulamisvedet vastaavat laadultaan taajama-alueiden sulamis

vesiä, joten ne voidaan johtaa samoihin purkupaikkoihin kuin 

normaalit sadevesiviemärit. 
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- Veden laadun suhteen aroille purkupaikoille lumenkaatoalu

eelta tulevan veden laatua voi tarvittaessa parantaa raken

tamalla saostusallas, johon kerätään osa veden mukana tule

vasta kiintoaineksesta ennen sen johtamista vesistöön. 

- Lumenkaatoalueelle kertyvä roska ja kiintoaines edellyttää 

alueen jokavuotista siivousta. Maaperään kertyvät epäpuhtau

det puolestaan rajoittavat alueen myöhempää käyttöä esim. 

maanviljelytarkoituksiin. 
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1. Johdanto 

Turussa on useita vuosia etsitty sopivaa paikkaa uudelle 

lumenkaatopaikalle. 

Sopivan alueen löytäminen on osoittautunut eri syistä hanka

laksi. Kenties useimmiten esitettyjä vaihtoehtoja on kriti

soitu haitallisilla maisema- ja muilla ympäristövaikutuksil

la. 

Syksyllä 1984 kaupungin jätehuoltoviranomaisuus siirtyi ym

päristönsuojelulautakunnalle. Samalla myös uuden lumenkaato

paikan osoittaminen tuli ympäristönsuojelulautakunnan tehtä

väksi. Koska kävi ilmi, että uuden lumenkaatopaikan löytä

minen oli edelleen hankalaa mm. siksi, ettei lumenkaatopaik

kojen ympäristövaikutuksista ollut riittävää tietoa, päätti 

ympäristönsuojelulautakunta kokouksessaan 17.1.1985 (§ 17) 

lumenkaatoa koskevan ympäristövaikutusselvityksen teettämises

tä. 

Selvityksen tavoitteeksi asetettiin se, että päätöksenteon 

tarpeisiin saataisiin riittävästi tietoa lumen ja sulamis

veden epäpuhtauksista ja niiden vaikutuksista sulamisveden 

purkuvesistöissä ja itse lumenkaatoalueella. Erityistä huo

miota ki-innitettiin myös lumenkaatopaikalle läjitettävän 

lumen sulamiseen ja sulamisvesien määrään. 

2. Työn toteutus 

K~ytännössä työ toteutettiin siten, että ympäristönsuo~elu

toimisto vastasi lumen ja veden laadun ja katurakennusosas

to niiden määrän selvittämisestä. 

Sulamisveden määrää ja sulamisen ajoittumista tutkittiin 

Orikedon lumenkaatopaikalle tehdyllä 4140 m2 :n koealueella. 

Sinne läjitettiin 14.490 m3 lunta, jonka sulamista seurat

tiin mittauksin maaliskuusta toukokuun loppuun saakka. Mit

tauksista vastasi toimistoinsinööri Kalle Karsten. 
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Käytössä olleille Orikedon ja Pansian lumenkaatopaikoille ker

tyvän lumen ja niillä syntyvän sulamisveden laatua tutkittiin 

2 viikon välein otetuilla näytteillä. Niiden analysoinnista 

vastasi LuK Pekka Suokas. Analyysit tehtiin osin vesilaitok

sen laboratoriossa, osin Keskuspuhdistamon laboratoriossa. 

Lumesta ja sulamisvedestä tehdyt öljyanalyysit teki FK Leif 

Kronberg Åbo Akademista. 

Maaperän raskasmetallianalyysit teki FL Kai Aulio Turun yli

opistolta. Hän suoritti myös analyysitietojen kokoamisen 

ja raportin luonnostelun. 

Ympäristönsuojelutoimistossa työn toteutuksesta vastasi vt. 

ympäristönsuojelutoimenjohtaja Mikko Jokinen. Lautakunnan 

puolesta työtä valvoi tekniikan tohtori Jaakko Paatero. 

Tulosten esittämisen yhteydessä ei tarkastella epäpuhtauksien 

·määrittämisessä käytettyjä menetelmiä. Ne on erikseen kuvattu 

raportin liitteissä 8-10. 

3. Tulokset ja niiden tarkastelu 

3.1. Lumen sisältämät.epäpuhtaudet 

Lumen laatua koskeva mittausaineisto on seuraavassa tarkaste

lussa jaoteltu pienempiin kokonaisuuksiin. Tällä on pyritty 

selkeyttämään tulosten tarkastelua. 

3.1.1. Vesipitoisuus, pH ja sähkönjohtavuus 

Tässä kappaleessa tarkasteltavia laatutekijöitä koskevat 

analyysitulokset on esitetty liitteessä 1. 

Lumen vesipitoisuus arvioitiin yhteensä 36 luminäytteestä. 

Vesipitoisuus vaihteli 35 ja 60 %:n välillä. Näytteiden arit

meettinen keskiarvo oli 41 %. Lumen vesipitoisuus kasvoi 

hieman kevään edistymisen myötä ja oli maaliskuun puolenvälin 

jälkeisissä näytteissä jo 50 %. 
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Lumen pH-arvot vaihtelivat 4,3:n ja lO,O:n välill~. Em~ksisin 

arvo mitattiin Kauppatorilta helmikuun ~opulla ker~tystä 

n~ytteestä ja happamin taas Ruissalosta Kuuvan kärjestä maa

liskuun lopulla. N~ytteiden keskiarvo oli kuitenkin 7,6, 

joten lumi oli lievästi emäksistä. Korkeahkoon pH-arvoon 

vaikuttavat ilmeisesti lumen ·sisältämien suolojen määrä. 

Sähkönjohtavuus vaihteli näytteissä 3,1 - 65,9 uS/s:n välillä 

keskiarvon ollessa 25,8 uS/s. Johtokyky oli lumessa selvästi 

pienempi kuin keväisissä sulamisvesissä. 

3.1.2. Kiintoaine 

Lumen kiintoainesta koskevat analyysitulokset esitetään liit

teessä 2. 

Kiintoaineksesta pääosan muodostavat karkea hiekoitushiekka 

ja siitä kulumistuotteina syntyvät hienojakoisemmat mineraali

ainekset. Kiintoainespitoisuudet vaihtelivat näytteissä suu

resti riippuen keräämisajankohdasta j~ -paikasta. Lumenkaato

paikalle tuodussa lumessa karkean aineksen määrä vaihteli 

4,4 ja 221,9 g:n välillä sulamisvesilitraa kohden keskiarvon 

ollessa 31,2 g/sulamisvesilitra. Veteen suspendoitunutta 

kiintoainesta lumen sulamisvedessä oli lisäksi vielä keski

määrin 1,7 g/1. 

Lumikuution mukana lumenkaatoalueelle tulevan kiintoaineksen 

määräksi voidaan siten keski- ja lopputalvella (vesipitoisuus 

50 %) arvioida noin 15,6 kg ja veden mukana lähtevän kiinto

aineen määräksi 0,85 kg. 

3.1.3. Kemiallinen ja biologinen hapenkulutus 

Hapenkulutusta koskevat analyysitulokset esitetään liittees

sä 3. 

Kemiallisen hapenkulutuksen (KMn04 ) arvot vaihtelivat 12,1:n 
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ja 145:n välillä ja BHK7-arvot 2:n ja 41:n välillä. Arvot 

ovat melko alhaisia ja osoittavat, että-lumessa on niukasti 

hapettuvaa orgaanista ainetta. 

3.1.4. Typpi ja fosfori 

Lumen sisältämien ravinteiden määrä on esitetty liitteessä 4. 

Lumen typpipitoisuudet vaihtelivat 0,3-7,8 mg/1 välillä keski

arvon ollessa 2,7 mg/1. Arvoissa ei ole selvää ajallista 

vaihtelua, mutta muita korkeampia typpipitoisuuksia on mitat

tu vilkkaasti liikennöityjen katujen varsilta kerätyistä 

näytteistä. Tämä korostaa ajoneuvoliikenteen merkitystä typpi

päästöjen aiheuttajana. 

Kokonaisfosforipitoisuudet vaihtelivat 0,25-44,6 mg/1 välillä 

keskiarvon ollessa 1,3 mg/1. Arvoja voidaan pitää melko kor

keina, vaikka suoraa vertailuaineistoa lumen fosforipitoi

suuksista on niukasti saatavissa. Lahdessa suoritetuissa 

mittauksissa lumen fosforipitoisuudeksi mitattiin 1,1 mg/1. 

Eri näytteiden väliset erot olivat aineistossa (n=21) varsin 

suuret, joka kertoo, että lumen alkuperällä on erityisen 

suuri vaikutus tuloksiin. 

3.1.5. Lyijy, sinkki ja kadmium 

Raskasmetalleja koskevat analyysitulokset on esitetty liit

teessä 5. 

Kaupunkiympäristössä eniten huolta herättänyt ympäristömyrk

ky on lyijy. Lumen sisältämän veden lyijypitoisuudet vaihteli

vat välillä 0,02 - 5,6 mg/1 keskiarvon ollessa 0,85 mg/1. 

Lyijyn määrä näytti selkeästi olevan riippuvaista näytteen 

alkuperästä siten, että vilkkaasti liikennöityjen väylien 

varrella pitoisuus oli korkea. 

Sinkkipitoisuus puolestaan vaihteli 0,04 - 3,3 mg/1 välillä. 
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Keskiarvo oli 0,66 mg/1. Pitoisuudet olivat tasaisen korkeita 

koko talvikauden eikä mitään ajallista tai alueellista suun

tausta arvoissa ollut nähtävissä. 

Lumen kadmiumpitoisuudet olivat alhaisia vaihdellen 0-5 ~g/1 

välillä. Useimmissa näytteissä 'pitoisuus oli alle 1 ~g/1, 

joten Turussa ei voida katsoa olevan merkittävää kadmiumkuor

mitusta. 

3.1.6. Natrium ja kloridi 

Suolojen pitoisuustiedot on esitetty liitteessä 6. 

Luminäytteiden natriumpitoisuudet vaihtelivat 0,92-347 mg/1 

välillä, joten näytteiden välinen hajonta oli todella suuri. 

Keskiarvo näytteissä oli 26,6 mg/1. 

Kloridi-ionien määrä taas vaihteli välillä 2-38 mg/1. Keski

arvo oli 11 mg/1. 

3.1.7. Öljy 

Luminäytteistä määritetyn öljyn pitoisuudet on esitetty liit

teessä 7. 

Lumen öljypitoisuudet vaihtelivat välillä 31,5-278,5 mg/1 

keskiarvon ollessa 110 mg/1. Vertailuaineistoa öljypitoisuuk

sista on niukasti saatavilla, mutta ne vastaavat Tukholman 

lumesta mitattuja öljymääriä. Lumeen joutuneesta öljystä 
1 

osa ilmeisesti haihtuu kevään kuluessa ja sul~misvedessä 

öljyn pitoisuus oli vain 1,1 mg/1 eli noin 1 %:n luokkaa 

lumen vastaavista arvoista. 

Lumesta ja sulamisvedestä määritetty öljy on pääosin sitoutu

neena kiintoainekseen. Tähän viittaa se, että määritettäessä 

19.3.1985 otetusta näytteestä öljypitoisuus sekä suodatetusta 

vedestä että kiintoaineksesta veden öljypitoisuus oli 0,5 

mg/1 ja suodoksen.80 mg/1. 
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3.2. Sulamisvesien sisältämät epäpuhtaudet 

Useimpien epäpuhtauskomponenttien määrät kevään sulamisvesissä 

poikkesivat selvästi luminäytteistä. Koska kuitenkin sulamis

veden laatu on keskeinen arvioitaessa lumenkaatopaikan vaiku

tuksia purkuvesistöissä, tarkastellaan sulamisveden laatua 

erillisenä omassa kappaleessaan. 

3.2.1. Orikedon ja Pansian lumenkaatopaikkojen sulamisvesien 

laatu 

Lumen sulaminen lähti käyntiin kummallakin alueella maalis

kuun lopulla ja jatkui aina kesäkuun alkuun. Orikedolla veden 

laatua koskevat näytteet on kaikki otettu koealueelta läh

tevän kokoomaojan mittapadolta. Pansiossa näytteet otettiin 

itsestään syntyneistä sulavesipuroista, jotka johtivat alueel

ta mereen. 

Yhteenveto mittaustuloksista on kummankin lumenkaatopaikan 

osalta esitetty taulukossa 1. 

Taulukko 1: Lumenkaatopaikoilta lähtevän sulamisveden laatu (Turku 1985) 

Mitattu muuttuja Sularniskauden alku (9..4.85) Pääsulamiskausi (n. 15.4.-) 
- -X ffi n X ffi n 

pH 6,8 0,14 2 6,83 0,3 6 

johtokyky mS/m 354,0 111,70 II 35,88 7,97 6 

kiintoaines mg/1 2,2 0,71 II 59,7 39,98 6 

KMn04-ku1utus mg02/1 64,85 8,98 II 4,97 1,48 6 

~, mg02/1 - - 3,25 1,06 2 

Kokonaistyppi(N)mg/1 17,0 8,5 II 1,25 1,42 6 

Kokonaisfosfori(P) " 0,405 0,162 " 0,206 0,100 6 

Natriurn (Na) rng/1 200,0 82,0 II 6,68 3,15 6 

Kloridit (Cl) mg/1 3,9 0,56 tt 11,71 6,6 6 

Lyijy 11g/l 40,0 +() " 15,5 0,006 *1 2 -
Sinkki 11gll 105,0 49,0 II 49,0 21,0 6 •.. 

*2 Kadmi um 11g/ 1 ~5 II ( <"5 - - 2 

Mineraaliöljy mg/1 1,07 0,51 8 - - -

x=keskiarvo, SD=hajonta ja n=aineiston suuruus 
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*1 määritystarkkuus oli 10 ~g/1, joka_ ylittyi kahdessa näytteessä. Alle 

määritysrajan jäi 4 näytettä. 

*2 Lisäksi 2 mittausta, jossa pitoisuus jäi alle 5 ~g/1, mutta tarkempaa 

arvoa ei saatu. 

Sulamisveden laatu sulamiskauden alussa näyttää poikkeavan 

varsin selvästi myöhemmän pääsulamiskauden veden laadusta. 

Kertaluokkaeroja on hapenkulutuksessa ja johtokyvyssä sekä 

kokonaistypen ja natriumin määrässä, jotka kaikki näyttävät 

saavuttavan maksimiarvonsa heti sulamisen alussa, sekä suspen

doituneessa kiintoaineksessa, jonka määrä puolestaan näyttää 

kasvavan sulamisen edistyessä. 

Verrattaessa lumenkaatoalueelta lähtevän luontaisesti sulaneen 

veden laatuarvoja sulatetusta lumesta mitattuihin arvoihin, 

erot ovat kaikkien muuttujien kohdalla varsin suuret. Eri 

tekijät, kuten kiintoaineksen erottuminen ja jääminen paaosin 

sulamispaikalle, ainesten sitoutuminen kiintoainekseen ja 

maaperään, haihtuminen ja laimeneminen kevätsateiden johdosta 

saavat aikaan sen, että sulamisvesi on selvästi puhtaampaa 

kuin sulatetun lumen sisältämä vesi. 

3.3. Sulamisvesien. vaikutukset purkuvesistöissä 

Ympäristövaikutusten kannalta sulamisveden laadussa mielen

kiinto kohdistuu toisaalta ravinteisiin, jotka runsaina veteen 

joutuessaan lisäävät sen perustuotantoa ja saattavat lisätä 

vesistön rehevöitymistä, sekä myrkyllisiin aineksiin, kuten 

raskasmetalleihin, jotka ravintoketjuihin siirtyessään aiheut

tavat ongelmia eliöstölle. 

Lumenkaatopaikkojen vaikutuksia purkuvesiin voidaan arvioida 

vertailemalla tietoja purkualueiden veden laadusta sulamis

vesien laatuun. Turun edustan merialueelta veden laatutietoja 

on runsaasti saatavilla Turun vesipiirin tekemien seuranta

tutkimusten perusteella. Kaupunkialueen jokivesistä on myös 
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saatavissa melko runsaasti eri yhteyksissä kerättyä tietoa 

veden laadusta. 

Tämän selvityksen yhteydessä otettiin muutamia vertailunäyt

teitä Vähäjoesta Orikedon lumenkaatopaikan ylä- ja alapuolel

ta sekä Pansian lumenkaatopaikan edustalta. Näytteitä otet

tiin myös eräiden suunniteltujen vaihtoehtoisten lumenkaato

paikkojen vaikutusalueelta. Seuraavassa tarkastellaan tilan

netta eräillä paikoilla. 

3.3.1. Oriketo 

Orikedon lumenkaatopaikan vedet purkautuvat Vähäojaan. Kevään 

lumensulamiskaudella (maaliskuu-toukokuun loppu) ojassa vir-
3 taa vettä keskimäärin 10,5 milj. m . Lumenkaatoalueelle ajet-

tiin viime talvena lunta 185.300 m3 joten siitä tuli ojaan 

vettä n. 49.326 m3 eli vajaa 0,5 % joen sulamiskauden vesi

määrästä. 

Taulukossa 2 on vertailtu
1
sulamisveden laatua Vähäojan veden 

laatutietoihin. Taulukkoon on myös koottu lumenkaatoalueen 

ylä- ja alapuolelta keväällä tehdyt mittaustulokset. Niitä 

vertailtaessa voidaan todeta, että niissä on kaikilla mitta

kerroilla ollut pieniä eroja, mutta mitään selvää suuntausta 

eroissa ei ole havaittavissa. Natriumin ja lyijyn määrä kas

voi hieman lumenkaatoalueen alapuolella, mutta niidenkään 

osalta eroilla ei voida katsoa olevan veden yleisen laadun 

kannalta oleellista merkitystä. 

3.3.2. Pansia, Lauttaranta, Pihlajaniemi ja Ra~volanlahti 

Otsikossa mainituista alueista Pansia on toiminnassa oleva 

lumenkaatoalue ja muut ovat esillä olleita uusia lumenkaato

paikan sijoittamisvaihtoehtoja. Taulukossa 3 vertaillaan 

alueiden veden laatutietoja sul.amisvesien laatuun. Taulukon 

tiedot perustuvat vesipiirin vuosien 1981-1982 tietoihin 

siten, että niitä on raskasmetallien osalta täydennetty tämän 

tutkimuksen yhteyqessä tehdyillä määrityksillä. 



Taulukko 2: Vähäjoen veden laadun vertailu lumenkaatopaikalta tulevan veden laatuun 

Näyte 

Sulamisvesi (keskim.) 

Vähäjoki (1979) 

Vähäjoki 22.4.85 

- kaatop. yläp. 

--. 

- kaatop. alap. 

Vähäjoki 7.5.85 

- kaatop. y1äp. 

- kaatop. a1ap. 

Vähäjoki 21.5.85 

- kaatop. yläp. 

- kaatop. alap. 

rO 
'--

pH 

6,8 

7,5 

6,6 

6., 7 

6,8 

6,7 

7,0 

7,0 
-----

johto- kiinto-
kyky a1nes 

35,8 59,7 

21,5 87,5 

22,2 120 

22,3 119 

22,3 79 

23,2 81 

57,8 52,5 

51,2 80,0 
- -

-
KMn04 BHK Ntot Ptot Pb Zn 

mg/1 mg/1 J,lg/1 J,lg/1 

5,0 - 1,25 0,206 15,5 49 

10,8 - 2,2 0,215 13 38 

9,3 5,5 3,8 0,54 <10 50 

10,0 4,0 3,9 0,56 10 60 

12,2 - - 0,39 '-10 65 

13,7 - - 0,39 <10 80 
1 

10,1 - - 0' 183 -'10 44 

9,8 - - 0,375 ~10 22 
1 ---

Cd Na 
J,lg/1 mg/1 

<. 5 6,7 

- -

<5 4,3 

~5 4,3 

- 4,2 

- 4,5 

- 14,5 

- 20,1 
------ L. -

Cl 
mg/1 

11,7 

-

9,2 

9,6 

8,2 

8,2 

22 

21 

1 

1 

1-' 
1\.) 
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Taulukko 3: 

Vesipiiri 81-82 j Tärrä tutkimus 

Muuttuja 81-82 kiinto- johto- pH kokN kokP IPb Zn KMn04 
aines kyky mg/1 mg/1 1 ws/111g/l 

mg/1 mS/s 

Alue 

Rauvolanlahti 14,5 905 8,2 1.815 0,078 10 42 75 

Pihlajaniemi 20,2 890 8,0 1,400 0,073 10 60 119 

Lauttaranta 18,8 978 7,9 2,486 0,0975 * 

Pansio 21,5 740 7,6 2,(X)() 0,1277 10 90 11,33 

Sulamisvedet 59,7 35,9 6,8 1,25 0, 21 15,5 49,0 4,97 

*Laskettu Pikisaaren ja Linnanaukon mittaustiedoista 

Taulukosta voidaan todeta, että sulamisvesien typpi-_ja sink

kipitoisuudet olivat hieman alhaisempia kuin purkualueiden 

vesissä, mutta kokonaisfosforin ja lyijyn määrät olivat vas

taavasti hieman suurempia. 

3.3.3. Skanssinmäki 

Myös Skanssinmäki on ollut esillä uutena lumenkaatopaikkavaih

toehtona. Alueelta on tarkasteltu kahta eri sijoitusvaihto

ehtoa, joista molemmista vesi purkautuisi Jaaninojaan. Kevään 

sulamiskauden aikana Jaaninojassa virtaa vettä n. 1,5 milj. 

m3 • Mikäli alueelle tuotaisiin 100.000 m3 lunta talvessa, 

muodostaisivat sulamisvedet n. 2 %:n lisän Jaaninajan sulamis

kauden aikaiseen vesimäärään. Taulukossa 4 on vertailtu Jaa

ninojan veden laatutietoja sulamisveden laatuun. Taulukossa 

Sorakadun näytteenottopaikka sijaitsee suunnitellun lumenkaa

topaikan yläpuolella ja Mustienkatu vastaavasti alapuolella. 

Tuloksissa voi havaita eräiden epäpuhtauskomponenttien osalta 

lievää kasvua, mutta oleellista muutosta ei veden laadussa 

tapahdu. 



Taulukko 4: Jaaninajan veden laadun vertailu lumenkaatopaikkojen 

sulamisvesien laatuun 

pH johtok. kiintoain. K~1n0 4 BHK7 
Ntot 
mg/1 

Sulamisvesi (keskim.) 6,t3 35,t3 59,7 5,0 - 1 )25 
Jaaninoja (1979) 6,8 38,o 54,4 9,0 - 218 

Jaaninoja 22.4.85 
Sorakatu 6,6 27,9 69,3 13 2,5 1,0 
Mustienkatu 6,8 31,3 93,3 12 5o· 

1 111 
jaauinoja 7.5.85 

Sorakatu 6,9 35,2 20,0 9,8 - 1 J 1 
·Mustionka tu 6,8 38,4 36 9,8 - -

Jaaninoja 21.5.85 
Sorakatu 7,4 6o1 o 20 10,6 - 1,2 
Mustienkatu 7J2 62,4 27.5 8.8 . - -

M - ~ ~ 

Ptot Pb Zn Cd 
mg/1 pg/1 pg/1 JJg/1 
o,2o6 15,5 49 ~4,5 

01 21 27 27 ~5,27 

0/21 <10 60 <5 
o126 20 60 <5 

01092 <10 52 -
o,o96 <10 62 -

o 1247 <-10 . 32 -
o.~o96 <10 29 -

Na 
mg/1 

6,7 
-

4,6 
5,4 

6,5 
7,8 

11,3 
13_~ 6 

C1 
mg/1 
11,7 

-

7,1 
7,8 

7,8 
8/9 

16 
18 

1 

1--' 
.!::. 
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3.4. Lumenkaadon vaikutukset kaatoalueen maaperään 

Lumen myötä lumenkaatopaikalle tulee kiintoainesta ja erilais

ta roskaa, jonka määrä ja laatu vaihtelee paljon lumen alku

perän mukaan. Katurakennusosasto arvioi, että Orikedon koe

alueelle tuotiin 14.490 lumikuution mukana 590 kg sellaista 

roskaa, joka voitiin aluetta siivottaessa kerätä pois. Lisä~si 

maan pintaan jäi sulatuskakeiden perusteella karkeaa kiinto

ainesta, lähinnä hiekkaa n. 240 t. Edellä mainittujen lukujen 

perusteella voidaan laskea, että lumenkaatopaikalle, jolle 

ajetaan 100.000 m3 lunta, kertyy siivottavaa roskaa n. 4,1 

t ja maaperään jäävää muuta kiintoainetta n. 1.560 t. 

Orikedolla tehtyjen mittausten perusteella 76 % lumen sisältä

mästä vedestä joutui sulavetenä Vähäjokeen. 24 % vedestä 

siis haihtui tai imeytyi maaperään. Haihtuvari veden määrä 

riippuu oleellisesti lumenkaatoalueen maaperän ominaisuuksista 

ja pääsulamiskauden olosuhteista, esim. maan routaantumis

tilanteesta. Orikedon tilannetta ei siten voi varauksettomasti 

yleistää koskemaan muita lumenkaatoalueita eikä. muita vuosia. 

Kaatoalueelle jäävään kiintoainekseen sitoutuneena ja osin 

myös imeytyvän veden mukana maaperään joutuu lumen mukana 

t~lleita epäpuhtauksia. Tämän selvityksen yhteydessä maaperä

vaikutuksia pyrittiin arvioimaan tutkimalla lyijyn ja sinkin 

rikastumista kaatoalueiden maaperään. Aineiden valinta perus

tuu siihen, että niiden pitoisuudet lumessa ovat melko korkei

ta ja niiden levinneisyydestä luonnossa sekä vaikutuksista 

eliöihin on olemassa melko paljon tutkimustietoa. 

Maaperänäytteitä otettiin Orikedon, Pansion sekä jo käytöstä 

poistetun Ispoisten lumenkaatoalueen maaperästä. Kultakin 

paikalta otettiin profiilinäytteitä kolmesta eri pisteestä. 

Kunkin pisteen osalta pitoisuudet määritettiin neljästä eri 

syvyyshorisontista. Ispoisista otettiin lisäksi yksi lyijy

näyte, joka kaivettiin kaksi kertaa muita syvemmälle (= näyt

teitä otettiin seitsemästä syvyyshorisontista). 
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3.4.1. Lyijy 

Maaper~n lyijyanalyysien tulokset on esitetty taulukossa 5. 

Lukuja voidaan verrata seuraaviin tietoihin maaper~n lyijypi

toisuuksista. Luonnontilaisilla viljelem~ttömillä alueilla 

lyijyä on maaper~ssä 15-20 ~g/1; asuttujen seutujen viljelys

mailla sit~ on 25-35 ~g/1 ja paikoin suurkaupungeissa ja 

metalleja jalostavan teollisuuden vaikutuspiirissä pitoisuus 

saattaa ylittä~ 1000 ·~g/1. Tässä selvityksessä suurin yksit

täinen lyijyarvo, 1345 ~g/g, mitattiin eräästä Pansian näyte

pisteestä 10-15 cm:n syvyydestä. 

Tuloksista voidaan havaita, että kaikilla tutkituilla alueilla 

lyijypitoisuudet ovat tausta-arvoja korkeammat. Uittamalla, 

jonne·lunta ei ole ajettu talvikauden 1981-82 jälkeen, kahdes

sa pisteessä pinnan lyijypitoisuudet olivat kuitenkin tausta

arVojen luokkaa. Kahta Orikedon pistett~ lukuunottamatta 

kaikissa kymmenessä profiilinäytteess~ korkein lyijypitoisuus 

mitattiin muualla kuin pinnassa. Syvimmäss~ kerroksessa suu

rinta pitoisuutta ei toisaalta todettu kuin kahdessa profii

lissa. Vaikka aineisto on.pieni, se tukee osaltaan ulkomailla 

tehtyjä havaintoja siitä, että maaperään joutunut lyijy kon

sentroituu ja pysyy melko hyvin ylimmissä maaperän kerroksis

sa. Ispoisten havaintojen perusteella voisi myös olettaa, 

että kuormituksen lakattua lyijy vähitellen vähenee maaperän 

ylemmistä kerroksista todennäköisesti sen läpi imeytyvän 

veden myötä. 

Tutkituilla lumenkaatopaikoilla lyijypitoisuuksien vaihtelu 

eri pisteissä ja eri kerroksissa selittynee paljolti myös 

sillä, että niiden maaperän pintakerrokset ovat syntyneet 

lumenkaadon mukana tulleesta laadultaan vaihtelevasta kiinto

aineksesta. Kuten edeltä ilmenee, maaperän laatu on taas 

suuresti riippuvaista siitä, koska ja mistä se- on alueelle 

ajettu. 
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Taulukko 5: Turun lumenkaatopaikkojen maaperän lyijypitoisuus 

kesäkuussa 1985. Arvot ~g/g kuiva-ainetta. 

Alue ja näyte-
profiili Näytepisteiden numerot 
Pansio l) 1 2 3 4 -

X 

0-2 cm 224 70 87 - 127 
2-5 cm 275 72 72 - 140 
5-10 cm 178 59 101 - 113 

10-15 cm 190 88 65 - 114 
x 216 72 8'L 

Oriketo 1 ) 
0-2 cm 60 69 91 - 73 
2-5 cm 35 79 48 - 54 
5-10 cm 33 75 71 - 60 

10-15 cm 41 75 74 - 63 
x 42 75 71 

Ispoinen 1) 

0-2 cm 20 28 85 35 42 
2-5 cm 26 32 84 41 46 
5-10 cm 43 61 130 - 78 

10-15 cm 82 45 79 - 69 -

10-12 cm - - - 39 
14-16 cm - - - 91 
20-22 cm - - - 85 
25-27 cm - - - 54 
35-37 cm - - - 33 

1) Pansian alue on otettu käyttöön vuonna 1960, Oriketo 1979 ja 

Ispoinen 1963. Ispoisiin on viimeksi ajettu lunta keväällä 

1982, muihin keväällä 1985. 

x = keskiarvo 
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3.4.2. Sinkki 

Turun lumenkaatopaikkojen maaperän sinkkipitoisuudet on esi

tetty taulukossa 6. Sinkkipitoisuudet vaihtelivat välillä 

29-224 ~g/g; eri näytesarjojen keskiarvojen vaihdellessa 

38 ja 147 ~g/g välillä. Arvot ovat tyypillisiä ihmistoiminnan 

vaikutuspiirissä olevalta alueelta mitattuja pitoisuuksia, 

sillä ne vaihtelevat yleensä 10 ja 300 ~g/g välillä. Teolli

suuden saastuttamilla paikoilla yli 1000 ~g/g arvotkin ovat 

yleisiä. 

Tauluk~o 6: Turun lumenkaatopaikkojen maaperän sinkkipitoisuus 

kesäkuussa 1985. Arvot ~g/g kuiva-ainetta. 

Alue ja näyte- Näytepisteiden numerot 

profiili 1 . 2. 3. X 

} 

Pansia 

0-2 cm 55 66 109 77 

2-5 cm 65 76 87 76 

5-10 cm 79 39 64 61 

10-15 cm 63 50 64 ;>9 

X 65 46 81 

Ori.keto 

0-2 cm 41 81 108 77 

2-5 cm 29 84 140 84 

5-10 cm 39 60 113 71 

10-15 cm 44 68 102 71 

X 38 73 116 

Ispoinen 

0-2 cm 58 44 153 85 

2-5 cm 78 44 224 115 

5-10 cm 142 63 122 109 

10-15 cm 154 60 89 101 

X 108 53 147 
1 --
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Maaperän sinkkipitoisuudet vaihtelivat suuresti eri näyte

profiileissa, joten mitään yhtenäistä vaihtelun suuntaa ei 

voida osoittaa. Kolmen näyteprofiilin sinkkipitoisuudet olivat 

Pan~ion ja Orikedon lumenkaatopaikoilla samansuuruiset, Ispoi

sissa arvot olivat hieman korkeammat lähinnä yhden näytepro

fiilin suurten pitoisuuksien takia. Eri näytesarjojen keski

arvojen mukaan ei voida päätellä sinkin liikkuvuutta maaperä

profiilissa, koska arvot olivat jokseenkin samansuuruiset 

pinnasta 15 cm:n syvyyteen. 

Sinkki pidättyy tehokkaasti hienojakoiseen maalajitteeseen 

sekä orgaaniseen ainekseen. Sinkin liikkuvuus maaperässä 

on suurta happamissa olosuhteissa, mutta neutraalissa ja 

emäksisessä ympäristössä se jää tehokkaasti maaperään. Raskas

metallien liikkuvuutta vähentävän emäksisyyden seurauksena 

Turun lumenkaaktopaikoilta poistuu sinkkiä sulamisvesien 

mukana varsin vähän, vaikka Jumen mukana tuleva Zn-kuorma 

onkin suuri. Sulamisvesien Zn-pitoisuus on vähentynyt alle 

kummenesosaan lumen pidättämään sinkkikuormaan verrattuna 

(vrt. taulukko 7). 

Lumenkaatoalueiden maaperää voidaan havaintojen perusteella 

pitää muutaman vuoden kuormituksen jälkeen siksi paljon ras

kasmetalleja sisältävänä, ettei se esim. sovellu käytettäväksi 

viljelysalustaksi raskasmetalleja rikastaville kasveille. 
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4. Lumenkaadon järjestelyssä huomioitavat ympäristönäkökohdat 

Lumenkaadon potentiaaliset ympäristöhaitat voivat kohdistua. 

joko sulamisvesien purkukohteena olevaan vesistöön, pohja

vesiin tai itse lumenkaatoalueen maaperään. 

Haitallisia vaikutuksia vesistöissä voivat saada aikaan ra

vinteet, myrkyt, öljy ja tietyissä oloissa myös veden mukana 

kulkeutuva kiintoaines. Itse kaatoalueelia haittoja taas ai

heuttavat suoranaiset roskat ja kiintoaineksen mukana maa

perään jäävät epäpuhtaudet. 

Nyt tehdyn selvityksen perusteella lumenkaatopaikoille tuo

tava lumi voidaan ryhmitellä vaikutustensa perusteella ajalli

sesti kolmeen luokkaan. 

1. Talvikaudella sulava lumi 

2. Kevään sulamiskauden alun sulavedet 

3. Pääsulamiskauden sulavedet 

Orikedon havaintojen perusteella 10-20 % sulavesistä kuuluu 

ryhmään 2 ja loput ryhmään 3. 

Mahdollisten haittavaikutusten suhteen näistä selvästi omassa 

luokassaan on talvikauden lumi. Sen sulaessa epäpuhtauspitoi

suudet ovat kautta linjan erittäin korkeat verrattuna kevään 

sulamiskauden vesiin. Talvinen sulamistilanne voi syntyä, 

kun lumi ajetaan esim. sulaan vesistöön. Se, millaiset ovat 

tällaisen sulamisveden epäpuhtauksien vaikutukset purkuvesis

töjen veden laadulle sekä vesien eliöstölle, vaatisi oman 

selvityksensä, johon tämän työn yhteydessä ei paneuduttu. 

Nyt tehdyn tutkimuksen perusteella Lumen kaataminen suoraan 

vesistöön on vesiensuojelullisesti huono vaihtoehto. 
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Kevään sulamiskauden aikana veden laadussa tapahtuu selvä 

muutos. Sulamiskauden alussa veden sisältämien epäpuhtauksien 

ympäristöä kuormittava vaikutus on selvästi suurempi kuin 

pääsulamiskaudella. Veden laatu ei kuitenkaan tällöinkään 

oleellisesti poikkea taajama-alueiden sulamisvesien laadusta. 

Sulamisen kunnolla käynnistyttyä, ei lumenkaatopaikalta tuleva 

vesi enää poikkea normaaleista keväisistä taajamien sulavesis

tä. Tässä työssä tutkituilla alueilla pääsulamiskauden sula

misvedet ovat tutkittujen muuttujien osalta keskimäärin puh

taampia kuin purkualueiden vesi. Poikkeuksen muodostavat 

merenranta-alueiden fosfori- ja lyijypitoisuudet, jotka ovat 

meressä alhaisempia kuin sulavesissä. 

Sulamisvedet ovat kaikkien tutkittujen laatuparametrien osal

ta puhtaampia kuin kaupungin keskuspuhdistamolta lähtevä vesi. 

Taulukossa 7 on vertailtu sulamisvesien laatua taajamien sula

mis- ja puhdistamovesien sekä kesäisten sadevesiviemärivesien 

laatuun. 

Tutkimus antaa myös selviä viitteitä siitä, että sulamisvesi

en mukana kulkevist~ merkitystä omaavista epäpuhtauksista 

ainakin lyijy ja öljy ovat pääosin sitoutuneina kiintoaines

hiukkasiin. Täten sulamisveden saostuksella niiden määrää 

ja siten mahdollisia haittavaikutuksia voidaan vähentää. 

Orikedolla tehtyjen mittausten mukaan neljännes laskennalli

sesti muodostuneesta sulamisvedestä joko haihtui tai imeytyi 

maaperään. Veden imeytymistä ja mahdollisia vaikutuksia pohja

veden laatuun koskevia tutkimuksia ei tämän selvityksen yhtey

dessä tehty. Pohjavesiin imeytyminen on riippuvaista maaperän 

ominaisuuksista ja maan routaantumisesta. Koska routa yleensä 

sulaa vasta lumen pääsulamiskaudella, ort imeytyvän veden määrä 

ilmeisen pieni. Laadultaan imeytyvä vesi edustaa pääsulamis

kauden vettä. 

Sulamisalueen maaperään kulkeut~u paljon roskaa, kiintoaines

ta, öljyä ja muita epäpuhtauksia (mm. klorideja), joista aina

kin raskasmetallien määrät maaperässä kasvavat. Tämä asettaa 



Taulukko 7: Lunen sulamisveden vertailu taajarrasulavesien ja puhdistarnovesien laatuun 

: 
Veden alkuperä pH Johto- Kiinto- KMn04 B~ N p Na 

1 

kyky aines tot tot mg/1 
rrS/s mg/1 mg/1 mg/1 

! 
Tärrä tutkimus ! 

j 

! Lumen sisältäiTä 
: vesi (talvi) 7,6 24,4 1,6 49 22 2,7 1,3 26,6 

Sulamiskauden alku 6,8 354 2,2 64,8 - 17 0,405 200 
: Pääsulamiskausi 6,8 35,9 60,0 5,0 3,25 1,25 0,206 6,7 
i 

1 Melanen (1980) 
l 

! 

! Taajamien sulavedet/ i 

1 esikaupunki 50-150 70-110 10-20 3-4 0,2-0,41 - - -
1 keskusta 3CX>-700 150-300 20-40 3-6 . 0,4-1,2 ! - - -
l 

\ Taajamien sadevesi- 1 
! 
i j viemärivedet (kesä) 
1 
1 

1 i esikaupunki 6,7-7,0 3,3-6,1 90-200 80-120 9-15 1,3-1,9 0,2-0,3 ! -
: keskusta 6,7 5,6-10 200-250 120-150 15-30 1,5-2,2 0,3-0,4 ! -

l 
, 

1 , Keskuspuhdistamon 
i 
1 : jätevesi 

l ! tuleva 7,3 - 276 85 207 41 6,9 -i 

: lähtevä 7,6 - 10 14 12 23 0,46 --

Cl Pb 
mg/1 ~g/1 

11 850 

3,9 40,0 

11,7 15,5 

- 50-110 

- 200-700 

1,1-2,5 90-130 

3,5-11 200-500 

- 89 

- 22 

Zn Cd 
~g/1 ~g/1 

660 2,5 

105 <5 

49 <5 

- 1-4 

- 1-4 

140-920 1-4 

290-450! 1~4 

448 3 

86 2 

Mineraa-
liöljy 
mg/1 

110,1 

1,07 

-

1 

1 
1 

1 

-
1 

. 1 - 1 

! 
1 

0,07-4,7 

- 1 

-
-

-

1\.) 
1\.) 

1 
J 
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rajoituksia lumenkaatoalueen myöhemmälle käytölle. 

Tässä selvityksessä saatujen tulosten perusteella voidaan 

tehdä seuraavat lumenkaatopaikkojen sijoittamista ja hoitoa· 

koskevat johtopäätökset: 

Sulava lumi sisältää siksi paljon epäpuhtauksia, että lumen

kaatoalue tulisi sijoittaa maalle siten, että sulamisvesien 

mukana tuleva kiintoaines ja epäpuhtaudet jäävät alueelle, 

eivätkä joudu suoraan vesistöön. 

Lumenkaatoalueilta lähtevä sulamisvesi ei poikkea laadultaan 

oleellisesti taajamien kevätaikaisesta sulamisvedestä, joten 

se voidaan normaalisti johtaa sellaisiin purkuvesiin, joihin 

sadevesiviemärit johdetaan. 

Osa sulamisvesien sisältämistä epäpuhtauksista on sitoutunut 

veden sisältämään kiintoainekseen, joten erityisten vesien

suojelullisten tai muiden syiden vaatiessa sulamisveden laa

tua voidaan parantaa saostusallaskäsittelyllä, joka vähentää 

veden kfihtoaineksen ja siten siihen sitoutuneiden epäpuhtauk

sien määriä. 

Pääsulamiskaudella lumenkaatopaikalta lähtevän sulamisveden 

laatu on suspendoituneen kiintoaineksen määrää lukuunottamat

ta puhtaampaa kuin jätevesipuhdistamosta lähtevä vesi, joten 

vesien johtaminen jätevesiviemäriin ja käsittely jätevesipuh

distamossa ei paranna sulamisveden laatua. 

Lumen mukana kaatoalueelle kertyy aina·roskia, joten paikka 

tulisi valita siten, että se on helposti lumen sulettua sii

vottavissa. 

Maaperään jää osa lumen sisältämistä epäpuhtauksista, joten 

aluetta ei tulisi sijoittaa pohjavesien kannalta aralle alu

eelle eikä sellaiselle alueelle, jota on myöhemmin tarkoitus 

käyttää maatalousmaana tai muuna sellaisena alueena, jossa 

viljellään kasveja ravinnontuotantotarkoituksiin. 
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Koska maaperän osalta tutkimustietoa on niukasti, jättää tämä 

selvitys avoimeksi eräitä alueen hoidon ja käytön kannalta 

merkityksellisiä kysymyksiä. Jatkotutkimuksilla voitaisiinkin 

selvittää ainakin se·, missä määrin maaperän sopivalla käsit

telyllä voidaan parantaa orgaanisia epäpuhtauksia (esim. öljy

jäänteet) hajottavien mikrobien toimintaa sekä sitä, missä 

määrin maaperän epäpuhtaudet rikastuvat alueen kasvillisuu

teen. 



LIITTEET 

1 - 7 

8 

9 

10 

Lumen laatutietoja 

Vesinäytteiden analysoinnissa käytetyt menetelmät 
(Pekka Suokas) 

Öljynäytteiden analysointimenetelmät (Leif Kronberg) 

Maaperänäytteiden analysointimenetelmät (Kai Aulio) 



VESIPITOISUUS, pH JA SÄHK~NJOHTAVUUS 

PANSIO: 
======= 
Aika 

13.2.85 
" 
n 

" 
II 

25.5.85 
II 

" 
" 

8.3.85 

- II -

25.3.85 

9.4.85 

näytteen kuvaus 

tammikuun lopun lunta 
helmikuun alun lunta 
Sirkkalan-ja Kerttulin
kadun kulman lunta 
7.viikolla tuotua lunta 
alueen omaa lunta 

40 
40 

35 
35 
30 

tammikuun lopun lunta 40 
helmikuun alun lunta 40 
kauppatori,puhdasta lunta 30 
yleisnäyte viime päivinä 
tuodusta lumesta 30 

Stalarminkadun ja 
Tervahovinkadun risteys 
keräilynäyte 

keräilynäyte 

keräilynäyte uusimmista 
lumieristä 

40 
40 

55 

40 

Aritmeettinen keskiarvo 38.1 

ORI KETO: 
----------------
Aika 

13.2.85 
II 

II 

II 

" 

25.2.85 
- " -

8.3.85 
- II -

25.3.85 
" 

- II -

9. 4 .. 85 

näytteen kuvaus 

13.2.tuotua lunta 
- " -

tammikuun lopun lunta 
" 

- " -

Orikedon koealue 
suurempi alue 

40 
30 
30 
40 
35 

35 
40 

keräilynäyte (iso alue> 45 
keräilynäyt~<uusi koeala> 45 

keräilynäyte 
profiili 1 m pinnasta 

II 

keräilynäyte uusimmista 
lumieristä 

50 
55 
45 

55 

pH 

7.5 
8.4 

8.8 
7.2 
5.8 

7.6 
10.0 
6.5 

7.6 

8.4 
8.0 

6.2 

6.0 

7.5 

pH 

8.2 
8.6 
7.7 
8.7 
8.9 

7.4 
7.2 

8.3 
7.6 

6.7 
6.5 
5.6 

0 ,., 
' . "-

liite 1 

johtokyky 
mS/m 

7.0 
16.7 

8.1 
6.7 
2.7 

41.9 
46 •. 2 
23.0 

47.8 

39.3 
35.6 

33.8 

3.1 

24.0 

johtokyky 
mS/m 

65.'9 
18.6 
7.4 

41.3 
35.5 

23.5 
20.5 

37.8 
32.0 

10.3 
14.0 
3.9 

16.1 



KIINTOAINE 

PANSIO: 
--------------

Aika 

13.2.85 
" 
• 

II 

.. 

25.2.85 
• 
" 
II 

8.3.85 

- II -

25.3.85 

9.4.85 

näytteen kuvaus l<arkea 
kiintoaine 
g/näyte 

tammikuun lopun lunta 
helmikuun alun lunta 
Sirkkalanlakdun ja 
Kerttuiinkadun kulma 
7.viikolla tuotua lunta 
alueen omaa lunta 

tammikuun lopun lunta 
helmikuun alun lunta 
kauppatori,puhdasta lunta 
yleisnäyte viime päivinä 
tuodusta lumesta 

Stalarminkadun ja Terva
hovinkadun risteys 
keräilynäyte 

keräilynäyte 

keräilynäyte uusimmista 
lumieristä 

16 
95 

131 
44 

2 

72 
163 
106 

36 

215 
94 

140 

36 

Aritmeettinen keskiarvo 88.5 

ORI KETO: 
======== 
Aika näytteen kuvaus 

13.2.85 13.2.tuotua lunta 
II - II -

II 

• 
• 

25.2.85 
- . -

tammikuun lopun lunta 
Ckoealue> 

• 
- . -

koealue 
isompi alue 

karkea 
kiintoaines 
g/näyte 

799 
23 

18 
145 
196 

46 
48 

8.3.85 
- II -

keräilynäyte (iso alue) 
keräilynäyte <uusi koeala> 

83 
43 

25.3.85 
II 

" 

9.4.85 

keräilynäyte 
profiili 1 m pinnasta 

- n -

keräilynäyte uusimmista 
lumieristä 

Aritmeettinen keskiarvo 

21 
301 

8 

40 

1.-.,., ., 
..J.~... ...... 
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suspendoitunut 
kiintoaines 

mg/1 

1505 
467 
196 

2901 

3984 
1130 

2601 

17 

1600.1 

suspendoitunut 
kiintoaines 

mg/1 

2592 
2001 

2216 
1476 

229 
4023 

495 

28 

1632.5 



KEMIALLINEN JA BIOLOGINEN HAPENKULUTUS 

PANSIO: 
--------------

Aika 

13.2.85 
" 
" 

" 
II 

25.-2.85 
" 
II 

" 

8.3.85 

- " -

näytteen kuvaus 

tammikuun lopun lunta 
helmikuun alun lunta 
Sirkkalan- ja Kerttulin
kadun kulma 
7.viikolla tuotua lunta 
alueen omaa lunta 

'tammikuun lopun lunta 
helmikuun alun lunta 
kauppatori, puhdasta lunta 
yleisnäyte viime päivinä 
tuodusta lumesta 

Stalarminkadun ja Terva
hovinkadun risteys 
keräilynäyte 

25.3.85 keräilynäyt~ 

9.4.85 keräilynäyte uusimmista 

KHK7 
mgO /1 

40.7 

23.4 

12.1 

30 
21 
26 

55 

96 
40 

86 

lumieristä 20.1 

Aritmeettinen keskiarvo 

ORI KETO: 
----------------
Aika näytteen kuvaus 

13.2.85 13.2.tuotua lunta 
N 

• 

" 
n 

25.2.85 
- . -
8.3.85 
- .. -

25.3.85 
" 

- " -

- .. -
tammikuun lopun lunta 
Ckoealue> 

" 
- " 

koealue 
isompi alue 

keräilynäyte Ciso alue) 
keräilynäyte (uusi koeala> 

l<eräilynäyte 
profiili 1 m pinnasta 

" 

9.4.85 keräilynäyte uusimmista 

40.9 

KH~ 
mgO /1 

145 

108 

55 
34 

47 
57 

13 
79 
16 

lumieristä 26 

Aritmeettinen keskiarvo 58.0 

BHK7 
mgO /1 

21 
16 
27 

41 

18 

24.6 

BH~ 
mgO /1 

26 
26 

11 
28 

2 

18.6 
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TYPPI JA FOSFORI 

PANSIO: 
--------------

Aika näytteen kuvaus TYPPI 

13.2.85 
" 
H 

tammikuun lopun lunta 
helmikuun alun lunta 
Sirkkalan- ja Kerttulin-

mg/1 

kadun kulma < 2.29 
H 7.viikolla tuotua lunta 
" alueen omaa lunta 1.71 

25.2.85 .. 
" 
n 

8.3.85 

- " -

25.3.85 

9.4.85 

tammikuun lopun lunta 
helmikuun alun lunta 
kauppatori, puhdasta lunta 
yleisnäyte viime päivinä 
tuodusta lumesta 

Stalarminkadun ja Terva
hovinkadun risteys 
keräilynäyte 

keräilynäyte 

keräilynäyte uusimmista 
lumieristä 

Aritmeettinen keskiarvo 

ORI KETO: 
----------------
Aika näytteen kuvaus 

13.2.85 13.2.tuotua lunta 
" 
" 

" 
• 

25.2.85 
- . -

8.3.85 
- " -

25.3.85 
" 

- " -

9.4.85 

- " -
tammikuun lopun lunta 
Ckoealue) 

" 
" 

koealue 
isompi alue 

keräilynäyte (iso alue> 
keräilynäyte <uusi koeala> 

keräilynäyte 
profiili 1 m pinnasta 

- II -

keräilynäyte uusimmista 
lumieristä 

Aritmeettinen keskiarvo 

1.52 
0.92 
1.90 

2.38 

1.72 
2.36 

7.8 

0.8 

2.34 

TYPPI 
mg/1 

5.71 

2.28 

... 

1.66 

1. 50 
7.08 

2.7 
1. 6 
3.6 

1. 1 

3.02 

FOSFORI 
mg/1 

1.35 

1.44 

0.328 

0.844 
0.387 
0.862 

1.50 

2.36 
0.967 

0.99 

0.64 

1.06 

FOSFORI 
mg/1 

4.64 

0.889 

2.33 
0.767 

0.888 
1.08 

0.25 
3. 10 
0.35 

0.88 

1. 52 
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LYIJY, SINKKI JA KADMIUM 

PANSIO: 
======= 

Aika 

13.2.85 
n 

" 

" 

25.2.85 
" 
II 

" 

8.3.85 

- " -

näytteen kuvaus 

tammikuun lopun lunta 
helmikuun alun lunta 
Sirkkalan- ja Kerttulin
kadun kulma 
7.viikolla tuotua lunta 
alue~n omaa lunta 

tammikuun lopun lunta 
helmikuun alun lunta 
kaupatori, puhdasta lunta 
yleisnäyte viime päivinä 
tuodusta lumesta 

Stalarminkadun ja Terva
hovinkadun risteys 
keräilynäyte 

25.3.85 keräilynäyte 

9.4.85 keräilynäyte uusimmista 
lumieristä 

Aritmeettinen keskiarvo 

ORIKETO: 
----------------
Aika näytteen kuvaus 

13.2.85 13.2. tuotua lunta 
" - " -
" tammikuun lopun lunta 

Ckoealue> 
" " 
II " 

25.2.85 koealue 
- .. - isompi alue 

8.3.85 keräilynäyte ( i 50 alue> 
- " - keräilynäyte (uusi koeala> 

25.3.85 keräilynäyte 
II profiili 1 m pinnasta 
" - " -

9.4.85 keräilynäyte uusimmista 
lumieristä 

Aritmeettinen keski ar·vo 

Pb 
)Jg/1 

0.516 
1. 29 

1. 90 
0.327 
0.021 

0.529 
0.248 
0.182 

0.647 

0.513 
0.568 

0.275 

0.26 

0.56 

Pb 
}!91 1 

5.60 
0.509 

0.554 
1.82 
0.833 

0.699 
0.614 

0.551 
0.764 

0.088 
1.30 
0.061 

0.25 

1.05 

Zn 
)l91 1 

0.313 
0.665 

0.542 
0.353 
0.036 

0.357 
0.059 
0.844 

0.660 

0.806 
0.574 

0.330 

0.42 

0.46 

Zn 
)l91 1 

3.32 
1.29 

0.339 
1.35 
0.670 

0.928 
0.376 

0.441 
0.820 

0.152 
0.687 
0.037 

0.26 

0.82 

liite 5 

Cd 
)l91 1 

0.003 

0.002 

0.0025 

Cd 
}!9/ 1 

0.002 
0.007 
0.002 

0.001 

0.003 
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NATRIUM JA KLORIDI 

PANSIO: 
======= 
Aika 

13.2.85 
• 
II 

• 
• 

25.2.85 
• 
• 
• 

a. 3. 95·. 

-- . -

näytteen kuvaus 

tammikuun lopun lunta 
helmikuun alun lunta 
Sirkkalan- ja Kerttulin~ 
kadun kulma 
7. viikolla tuotua lunta 
alueen omaa lunta 

tammikuun lopun lunta 
helmikuun. alun lunta
kauppatciri, puhdasta ·t·unta 
yleisnäyte viim~ päivinä 
tuod~sta lumesta 

·.:. 

S~alarminkadun ja Terva-
hovinkadun ~isteys ·· 
ker_~i lynäyte 

25.3.85 keräilynäyte 

9.4.85 keräilynäyte uu~immi~ia: 
1Um1eristä ~ 

Aritmeettin&n··keskiar~o 

Na 
mg/1 

4.42 
12.3 

5.79 
4~53 
0.97 

7~57: .. '. 
11·2 
15.6 

15.8 
13.7. 

17.1 

0.92 

Cl 
mg/1 

... . .. 

. . 

... 

. . 

.. 
... 
.~ . 
sa:· 

·._.;_ 

2 
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• II . -~- 0~ 98 3 

9.4~85 keräilynäyte uusimmista 
lumieristä 

Aritmeettinen keskiarvo 

1.38 

44.2 

--~-~ :.' 
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Taulukko: öljyn määrä litrassa sulanutta lunta 

! 

Näyte mg/200 ml vettä keski- mg/1 vettä 

uute 1 uute 2 arvo 

Lumi 

Ia 10,4 10' 2 10,3 51,5 

IIa 20,5 20,5 20,5 102,5 

:tila 16,0 16,0 80,0 

IVa 36,0 43,3 39,7 198,0 

Va 19,0 19,0 19,0 95,0 

Ib 13,9 69,5 

IIb 16,9 84,5 

IIIb 6,3 31,5 

IVb 55,7 278,5 

x=110,11_±_78,42 (n=9) 

mg/400 ml vettä 

Sulavesi 

Ic 0,8 2,0 

IIc 0,5 1,3 

IIIc 0,4 1,0 

IVc <0,2 ~ 0' 5 

Vc 0,5 1,3 

VIIc 0,3 0,8 

VIIIc 0,4 1 '0 

IXc 0,4 1,0 

x=1,2_:t0,395 (n=7) 

x=1,075.±_0,509 (n=8) 
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Lumi- ja vesinäytteiden näytteenotto ja analysointi 

Pekka Suokas 

Analyysejä tehtiin 15.2. - 21.5.1985 välisenä aikana Pansian 

ja Orikedon lumenkaatopaikoilta kerätyistä lumi- ja sulamis

vesinäytteistä, lumenkaatoalueiden ympäristön vesistöistä 

kerätyistä näytteistä ja Turun kaupungista valituista näyte

kohteista kerätyistä luminäytteistä. Analyysit suoritettiin 

Turun kaupungin vesilaitoksen ja keskuspuhdistamon laborato

rioissa. 

1. Näytteenotto 

Näytteitä otettiin yhteensä 63, joista oli luminäytteitä 

36. Luminäytteitä otettiin kuutena ja vesinäytteitä neljänä 

eri kertana. Yhteensä näytteenottokertoja oli 9. Näytteenotto

päivämäärät ja kuvaus näytteen laadusta ja näytteenottopaikas

ta on ilmoitettu analyysitulosten kanssa erillisissä analyysi

raporteissa eri näytteenottokerroilta. Näytteenottokertojen 

ajoittamiseen vaikuttivat sääolosuhteet ja ~ulloinkin käytet

tävissä ollut laboratorioaika. 

Luminäytteet otettiin n. 9 1 kannellisiin muoviämpäreihin, 

jotka ennen näytteenottoa oli puhdistettu ja kuivattu. Lumi

näytteitä otettiin sekä kokoomanäytteinä, jolloin näyte kerät

tiin n. 10 eri lumikuormasta kyseisen ajankohdan keskiarvo

pitoisuuksien selvittämiseksi, tai sitten yhdestä ainoasta 

kuormasta, jolloin näytteenottopaikaksi merkittiin ko. lumen

kaatopaikan lisäksi lumikuorman tuoneen kuljettajan ilmoitta

ma katuosuus tai alue. Näytteet pyrittiin ottamaan eri puolil

ta lumikuormaa useissa erissä, jotta vältyttäisiin satunnai-· 

silta esim. kerrostumisen aiheuttamilta epäpuhtauskeräyty

miltä. Eräät näytteet otettiin muoviputkien avulla profiili

näytteinä, mutta tällöin ei tulosten todettu poikkeavan taval

lisella menetelmällä otetuista näytteistä. Puhtaasta hangesta 

otetut taustanäytteet otettiin siten, että mukaan tuli lunta 
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pinnalta pohjaan saakka eli läpileikkaus talven aikana sata

neesta lumesta. 

Näytteenoton jälkeen luminäytt~et sulatettiin huoneenlämpö

tilassa, mikä vei n. 15-17 tuntia ja analyysit, jotka vaativat 

välitöntä suorittamista (kemiallinen ja biologinen hapenkulu

tus, kokonaistyppi ja kokonaisfosfori) tehtiin välittömästi 

tämän jälkeen. Raskasmetallianalyysit suoritettiin myöhemmin 

mahdollisimman pian. 

Vesinäytteet otettiin 1 1 polyeteenipulloihin ja analysoitiin 

samoin kuin sulatetut luminäytteetkin mahdollisimman pian 

näytteenoton jälkeen. 

2. Menetelmät 

Kaikista näytteistä määritettiin lyijy, sinkki, natrium, 

pH ja sähkönjohtokyky. Lukuunottamatta poikkeustapauksia 

näytteistä määritettiin myös yleensä kemiallinen hapenkulutus, 

kokonaisfosfori ja kiintoaine sekä luminäytteistä vesiprosent

ti ja karkea kiintoaine, joiden tulokset menetelmien epätark

kuuden vuoksi ovat kuitenkin vain suuntaa antavia. Aikaa 

ja laboratoriokapasiteettia enemmän vaatineet biologinen 

hapenkulutus ja kokonaistyppi määritettiin valituista näyt

teistä. Alkuperäisessä tutkimussuunnitelmassa mainittujen 

analyysien lisäksi osasta näytteitä määritettiin myös kadmium

ja kloridipitoisuus. 

Kaikki analyysit tehtiin Turun kaupuniin vesilaitoksen (metal

lit, kloridi) ja keskuspuhdistamon (muut määritykset) labora

torioitten käyttämien menetelmien mukaisesti. 

2.1. pH ja sähkönjohtokyky 

pH ja sähkönjohtokyky mitattiin 25 °C:een termostoiduista 

näyt teistä. 
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2.2. Kiintoaines 

Kiintoaineksen määritys tehtiin luminäytteistä kahdessa osas

sa. Sulanutta näytettä sekoitettiin voimakkaasti, jonka jäl

keen soramaisen aineksen annettiin laskeutua pohjaan ja sus

pensoituneen kiintoaineen sisält~vä vesi dekantoitiin toiseen 

astiaan. Tästä osuudesta tehtiin muut varsinaiset analyysit. 

Kiintoaine määritettiin tällöin, kuten vesinäytteistäkin, 

suodattamalla imulla 50 ml näytettä Whatman GF/A -suodatin

paperin läpi, joka punnittiin kuivattuna (100 °C) ja eksik

kaattorissa jäähdytettynä ennen ja jälkeen suodatuksen. Tulok

sena on ilmoitettu kolmen rinnakkaismäärityksen keskiarvo. 

Näyteämpäriin jäänyt karkea kiintoaines (sora), jonka määrä 

vaihteli esim. mukaan tulleiden kivien takia huomattavasti, 

punnittiin·huoneenlämpötilassa kuivauksen jälkeen ja ilmoitet

tiin ämpäri~listä lunta (n. 9 1) kohti. 

2.3. Vesiprosentti 

Luminäytteiden vesiprosentti arvioitiin sulaneista näytteistä 

veden pinnan korkeuden perusteella ja on melko epätarkka 

(n. ~ 5 %). Lisäksi ko. prosenttiin vaikutti huomattavasti 

lumen keråyksen ja kuljetuksen aiheuttama paakkuisuus ym. 

2.4. Kemiallinen hapenkulutus (KHK) 

Kemiallinen hapenkulutus määritettiin happamalla kaliumper

manganaattimenetelmällä eli Kubel-Tiemannin menetelmällä. 

Näyte laimennettiin tislatulla vedellä 100 ml:ksi siten, 

että lopullinen KMno 4-liuoksen kulutus oli välillä 5-12 ml. 

Lisättiin 5 ml 1+3 H2 s~1 :a. Kuumennettiin kiehuvaksi, lisät

tiin 20 ml 0,01 mol dm KMno 4 . Pidettiin kiehuvana tasan 

10 min. Tällöin veden orgaaniset ja muut hapettuvat aineet 

hapettuvat, kun permanganaatti-ioni pelkistyy 2-arvoiseksi 

mangaanoioniksi. Heti tämän jälkeen lisättiin 20 ml 0,01 

mol dm- 3 oksaalihappoa. Näytteen kulutusta vastaava osa jää 

ylimäärin liuokseen, ja tämä titrataan kaliumpermanganaatilla, 

jonka kulutuksesta laskettiin vastaava mg 0 211 -arvo. 
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Menetelmä ei sovellu vesille, joiden kloridipitoisuus on 

suurempi kuin 300 mg/1. Tutkituissa näytteissä suurimmat 

kloridipitoisuudet· olivat Pansiosta, Rauvolanlahdelta ja 

Pihlajaniemestä otetuissa näytteissä, mutta jäivät kaikki 

alle 50 mg/1. 

2.5. Biologinen hapenkulutus (BHK7 ) 

Käytetyssä menetelmässä näyte laimennettiin tislatulla ioni

vaihdetulla vedellä, joka sisälsi 1 ml/1 seuraavia ravinne

liuoksia: 

- fosfaattipuskuriliuos: (8,5 g H2KP0 4+21,75 g K
2

HP0
4

+33,4 

g NaHP04 +1,7 g NH
4
Cl)/l H

2
0 

- magnesiumsulfaattiliuos: 22,5 g MgS0 4 /l H
2
o 

- kalsiumkloridiliuos: 27,5 g CaC1 2 •H
2
0/l H

2
o 

- ferrikloridiliuos: 0,25 g FeC1 3 •6H
2
0/l H

2
o 

Laimennusveden pH säädettiin NaOH:lla 7,2:een. Sekoitettiin 

voimakkaasti ja annettiin seistä avonaisessa astiassa yli 

yön, jotta happipitoisuus olisi 8,8-9,2 mg 0
2

11. Juuri ennen 

laimentamista lisättiin siirros, joka sisälsi sopiv~a baktee

rikantaa happea kuluttavien yhdisteiden hajoamisen välittömän 

alkamisen varmistamiseksi. Happipitoisuus mitattiin laimennok

sista alussa ja 7 vuorokauden 20 °C:ssa inkuboinnin jälkeen. 

Biologinen hapenkulutus on arvojen erotus. 

2.6. Kokonaisfosfori 

Käytetyssä menetelmässä pipetoitiin 35 ml näytettä borosili

kaattipulloihin joihin lisättiin 2 ml kaliumperoksisulfaatti

liuosta (5,0 g K2s
2
o8 /100 ml 0,67 mol dm- 3 H

2
so

4
). Keitettiin 

pulloja 30 min painekattilassa. Tällöin orgaaniset ja epäor

gaaniset fosforiyhdisteet muuttuvat ortofosfaatiksi. Hapetet

tuihin liuoksiin lisättiin 1 ml askorbiinihappoliuosta (7,0 

g c6H8o6 /100 ml
3

H20) ja 1 ml molybdaattiantimoniliuosta .(120 

ml 4,55 mol dm- H
2
so4 +45 ml 4,50 g ((NH

4
)
6

Mo
7
o

24
·4H

2
0)/50 

ml H20+5 ml 3,25 g (K(SbO)C4H6 06 ·1/2 H20)). Tällöin artofos

faatti reagoi ammoniummolybdaatin kanssa muodostaen keltaisen 
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fosforimolybdeenihapon, joka pelkistyy askorbiinihapon vaiku

tuksesta antimonin läsnäollessa siniseksi yhdisteeksi. Komp

leksiyhdisteen absorbanssi mitattiin spektrofotometrilla 

aaltopituudella 880 nm. Absorbansseista vähennettiin nolla

näytteen (tislattua vettä) sekä sameitten näytteitten (esim. 

kaikki luminäyttee~ tapauksissa myös sokeanäytteen absorbanssi 

(35 ml hapetettua näytettä+ 2 ml tisl. vettä). Lopputulos 

laskettiin absorbanssi vs. mg P/1 -vertailukäyrän kulmaker

rointa käyttäen. Näytteistä tehtiin yleensä kaksi rinnakkais

määritystä. 

Näytteestä 2/25.3.1985 tehtiin myös rinnakkaismääritys suodat

tamalla näyte ennen ja jälkeen hapetuksen, jolloin hapetuksen 

jälkeen suodatetun näytteen fosforipitoisuus oli n. kymmen

kertainen hapettamisen jälkeen suodatettuun verrattuna. Tämä 

osoittaa, että suurin osa havaitusta fosforista on peräisin 

suspensoituneista hiukkasista. 

2.7. Kokonaistyppi 

Määrityksessä veden nitriitti ja nitraatti pelkistetään lai

measti happamassa liuoksessa ammoniakiksi. Tämän jälkeen 

orgaanisesti sitoutunut typpi hajotetaan väkevällä rikkihapol

la kuparisulfaatti katalyyttinä ammoniakiksi. Ammoniakki 

erotetaan näytteestä tislaamalla ja määritetään mitta-analyyt

tisesti. 

Polttokolviin mitattiin 250 ml näytettä, johon lisättiin 

10 ml väk. H
2
so

4 , 1 ml Cuso4-liuosta (100 g Cuso
4

·5H
2
0/l 

H20) ja n. 0,5 g Dewardan seasta. Näytettä seisotettiin huo

neenlämpötilassa (pelkistys) 30 min. Tämän jälk~en seasta 

kuumennettiin, kunnes valkoisia rikkitrioks~dihöyryjä alkoi 

kehitty~ ja näyte oli kirkas. Poltettu näyte jäähdytettiin, 

lisättiin 100 ml ammoniakitonta vettä ja 40 ml 32 % NaOH-liu

osta. Etuastiaan mitattiin 50 ml boorihappaliuasta (20 g 

H2Bo3 /l H2o) ja upotettiin jäähdyttäjän pää tähän liuokseen 

nestepinnan alapuolelle. Tislaus lopetettiin, kun tisleen 

määrä oli n. 120 ml. Tisleeseen lisättiin 0,2 ml seosindikaat-
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toria ja titrattiin 0,02 mol dm-3 H2so4-liuoksella, jonka 

kulutuksesta laskettiin kokonaistyppi. 

2.8. Kloridi 

Kloridi-ionin pitoisuus ntiytteest~ m~tiritettiin titraamalla 

100 ml n~ytett~ 0,01 mol dm-3 AgN03-liuoksella K2cro7-liuos 

indikaattorina. Hopeanitraatin kulutuksesta laskettiin analyy

sin sis~lt~mti kloridi-ionimtitirti. Mtitiritystti htiiritsi lumin~yt

teiden likaisuus ja sameus, mikti vaikeutti ekvivalenttikohdal

la muodostuvan hopeakromaatin punaisenruskean v~rin havaitse

mista. 

Lumin~ytteist~ 19.3.1985 laskettiin Cl-- ja Na+-ionien pitoi

suudet yksi~öissä mol dm- 3 . Tuloksien perusteella kloarin 

mtiärä vastaa suurin piirtein stökiömetrisesti natriumin mäti

räti. T~män perusteell~ aiemmista näytteistti, joista klooria 

ei ole määritetty, sen pitoisuus voidaan karkeasti arvioida 

natriumin pitoisuuden perusteella. 

2.9. Metallianalyysit 

Metallianalyysejä varten 250 ml:aan näytettä lisättiin 5 

ml 65 % HN03 ja se haihdutettiin lähes kuiviin, suodatettiin 

ja laimennettiin 25 ml:ksi. Konsentroinnin tarkoituksena 

oli saada lyijy- ja kadmiumionien konsentraatio tarpeeksi 

suureksi atomiabsorptiospektrofotometrista määritystä varten. 

Natriumin ja sinkin määritystä varten tehtiin laimennokset 

eo. liuoksesta. 

Metalli-ionien pitoisuudet laskettiin ns. rutiinimenetelmällä 

yhden standardipisteen avulla. 
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Luminäytteiden öljypitoisuuden määrittäminen 

Leif Kronberg 

Luminäytteitä pidettiin huoneenlämmössä kunnes lumi oli sula

nut. Noin 4 l :sta tasalaatuista sulanutta. näytettä otettiin 

200 ml analysointiin. 

Näytteistä, joissa oli pienet öljypitoisuudet, otettiin 400 ml 

· määritykseen. Neste-neste -uutto suoritettiin käyttäen 20 ml 

heksaania. Uutettaessa syntyi emulsio, joka saatiin hajotetuk

si suodattamalla (paperisuodatin) liuos. Heksaanifaasi erotet

tiin ja· otettiin talteen. Suodatinpaperi pestiin 10 ml:lla 

heksaania, joka sen jälkeen yhdistettiin heksaaniuutteeseen. 

Uutteeseen jäljelle jääneet kiinteät hiukkaset suodatettiin 

pois . kalvosuoda t timella ( 0, 45 11m huokoskoko) läpi. Uut teen 

tilavuus pienennettiin haihduttamalla 300 ul:aan ja siirret

tiin punnittuun näyteputkeen (tilavuus n. 300 ul). Loput 

liuottimesta poistettiin N2-kaasulla ja näyteputken paino 

määritettiin. 

20 ml:n heksaaniuutolla saatiin öljystä miltei kvantitatii

vinen tuotos. Toistettu uutto näytteestä III a 10 ml:lla 

heksaania antoi ainoastaan 0,1 mg öljyä/1, kun ensimmäisessä 

uutossa oli 80 mg öljyä/1. Näyte III a:n uute analysoitiin 

ydinmagneettisella resonanssispektroskopialla (NivlR) ja ohut

levykromatografialla (TLC). Molemmat menetelmät osoittivat, 

että uute pääasiallisesti oli hiilivetyseasta (= öljy). Yh

dessä kokeessa määritettiin öljymäärä suodatetusta vedestä ja 

kiinteästä aineksesta erikseen (näyte III a). Veden öljy

pitoisuus oli 0,5 mg/1, kun kiinteästä aineksesta saatiin 

80 mg öljyä/1. 
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LUMENKAATOPAIKKOJEN MAAPERÄNÄYTTEIDEN RASKASMETALLIANALYYSIT 

Kai Aulio 

MENETELMÄT: Orikedon, Ispoisten ja Pansian lumenkaatopaikkojen 
maaperän pintakerroksesta kerättiin näytteet lyijy- ja sinkki
pitoisuuksien analysointia varten kesäkuussa 1985. Kultakin 
lumenkaatopaikalta otettiin näytteet kolmelta näytealalta, jotka 
edustavat lumenkaatojakson eri vaiheita alkutalvesta loppukevää
seen~ Läjitysjärjestyksen ja lumenkaadon aikataulun yksityiskoh
dista saatiin tiedot kaupungin Katurakennuso~astolta. 

Kultakin näytealalta otettiin maanäytteet neljältä eri syvyydel
tä: 0-2 tm, 2-5 cm, 5-10 cm ja 10-15 cm:n syvyysvyöhykkeiltä. 

0 

Maanäytteet kuivattiin 60 C lämpötilassa 48 tunnin ajan. Kemial
lisiin määrityksiin käytettiin alle 2 mm:n seulan läpäissyttä 
fraktiota <suomalaisen maaperätutkimuksen mm. viljavuustutkimus
ten .standardi). 

Näytteet käsiteltiin märkäpolttomenetelmällä <Harrison-~ Laxen 
1977), joka uuttaa maanäytteestä sekä helppoliukoisen että vai
kealiukoiset metallireservit, mutta ei hajota näytteiden roineraa
tirakeita <Harrison~ Laxen 1977). Kuivattuaja seulottua maa
näytettä punnittiin 1 gramman otos keittopulloon. 

1) 10 ml väkevää typpihappoa <HN03 conc> lisättiin pulloon, ja 
seasta kuumennettiin Kjeldahl-polttolaitteessa. Typpihappo haih
dutettiin kuiviin, ja sama käsittely toistetiin. 

2) Jäähdytyksen jälkeen keittopulloon lisättiin 10 ml 
suolahappoa CHCI conc>, ja seasta kuumennettiin kunnes 
happo haihtui kuiviin. 

väkevää 
suola-

3) Jäähdytyksen jälkeen keittopulloon jäänyt mineraaliaines liuo
tettiin 1 N suolahapolla +50 °C lämpötilassa. 

4) Seos suodatettiin mittapulloon ja täytettiin merkkiin kuuroen
netulla tislatulla vedellä. 

5) Näytteiden lyijy- ja sinkkipitoisuudet määritettiin Perkin
Elmer 300 atomiabsorptiospektrofotometrillä Cilma-asetyleenilie
kissä) Turun yliopiston Biologian laitoksella. 

Maanäytteiden raskasmetallipitoisuudet on ilmoitettu mikrogram
moina grammassa kuivattua näytettä. 
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