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Sisältö

Faktat
– Arseenin esiintyminen kallioperässä ja pohjavedessä
Mitä pitää mitata ja milloin?
– Arseenipitoisuuden määrittäminen
– Liukoisuuden määrittäminen
– ASROCKS hankkeen tuloksia
Päätelmät ja yhteenveto
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Arseeni moreenin
hienoaineksessa

• Arseenipitoisuudet
moreenin hienoaineksessa
Suomessa
(< 0,06 mm:n raekoko,
kokonaispitoisuus)

• Pirkanmaan eteläosa ja
Kanta-Hämeen pohjoisosa
sijoittuvat  valtakunnalliselle
arseenianomaliavyöhykkeel
le

As mg/kg

Koljonen, T. 1992. Results of the mapping. In:
Koljonen, T. (toim.) Suomen geokemian atlas, osa 2:
moreeni – The Geochenmical Atlas of Finland, Part 2: Till.
Espoo: Geological Survey of Finland, 106–125, 218.

13.3.2013

Taustapitoisuuden viitearvo Pirkanmaalla 26 mg/kg!



Arseenipitoisuudet (mg/kg) Suomen kallioperässä
(Litogeokemian tietokanta, GTK 2014). Arseeniprovinssit:
As1. Etelä-Suomen arseeniprovinssi, As2. Ilomantsin
arseeniprovinssi, As3. Kittilän arseeniprovinssi ja As4. Etelä-
Pirkanmaan–Kanta-Hämeen arseeniprovinssi. Kuva: Samrit
Luoma, GTK.
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http://projects.gtk.fi/ASROCKS/ohjeistus/esiintyminen/Arseeni_pinta_ja_pohja
vedessa/kaivovesi/index.html
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Alustavat kohdetutkimukset
- 10 + 7 + 4 = 21 kohdetta
- tutkimukset: kallioperä, maaperä,
tuotteet, pohja- ja pintavesi
- Liukoisuus (ravistelutestit, heikko-
ja vahvauutto)

Tarkemmat
kohdetutkimukset
- 2 + 2 = 4 kohdetta
- tutkimukset:  + humus,
sedimentti, huokosvesi ,
kolonnitestit, pöly

Riskinarviointi kohteille
ja  riskinhallintamalli
- Kivi- ja maa-ainesten
tuotanto ja käyttö

Ohjeistus
- Näytteenotto ja tutkimukset,
riskinarviointi, riskihallinta

2011 20132012 2014

ASROCKS hanke 2011-2014
Yhteensä > 700 yksittäisnäytettä
(kivi, maa, vesi) analysoitiin,
jokaisesta näytteestä tehtiin 1-4
erilaista analyysiä.
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Mitä on ainakin syytä selvittää ennen
kiviaineksen ottoa

• Sijaitseeko kohde arseenipitoisella alueella
– Katso GTK:n taustapitoisuusrekisteri

• Kohteen kallioperä ja kivilajit
• Arseenipitoisuudet kohteen maa- ja kallioperässä ja kohteen

lähiympäristössä, esimerkiksi kaivovesien arseenipitoisuus jo ennen
toimintaa

• Vesien kulkeutumisreitit
• Lähialueen talousvesikaivojen ja tärkeiden pohjavesialueiden sijainti
• Lähialueen arvokkaiden luontokohteiden sijainti, erityisesti

vesiluonto
• Kohteen tuleva maankäyttö, erityisesti asuinalueet
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Näytteenoton merkitys!
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Kokonaispitoisuuden
määritysmenetelmä:
Kallioperänäytteiden,
kiviainesnäytteiden ja
maaperänäytteiden
kokonaispitoisuudet voidaan
määrittää laboratoriossa
esimerkiksi XRF-tekniikalla.
ASROCKS-hankkeessa ICP-MS-
laitteella mitatut kivi- ja
tuotenäytteiden
kuningasvesiliukoiset pitoisuudet
(aqua regia-uutto) olivat lähellä
XRF-laitteella laboratoriossa
määritettyjä kokonaispitoisuuksia
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• Arseenipitoisuudet vaihtelevat
vähemmän moniosanäytteen-
ottomenetelmällä ( 30
osanäytteestä koostuva
kokoomanäyte) otetuissa
näytteissä. Nämä näytteet
edustavat siten hyvin näytekasan
keskimääräistä koostumusta.

• Kiviainestuotteita käsitellään
suurina määrinä.
Keskimääräinen
arseenipitoisuus on usein
tärkeämpi tieto kuin yksittäiset
suuret ja pienet pitoisuudet.



• Varmuus kiviaineksen
arseenipitoisuudesta saadaan
kivinäytteitä tutkimalla.

• Mikäli havaittu arseenipitoisuus
hankealueen kallioperässä on
samansuuruinen tai pienempi kuin
Geologian tutkimuskeskuksen
Pirkanmaan arseenialueen
maaperälle (moreeni) suosittelema
suurin sallittu taustapitoisuusarvo 26
mg/kg, kiviaineksen käyttöä ei ole
tarpeen arseenipitoisuutensa
vuoksi rajoittaa.

• AROCKS-hankkeen kokemusten
perusteella Etelä-Pirkanmaan ja
Kanta-Hämeen tutkimusalueella
arseenin kallioperän pitoisuustason
selvittäminen edellyttää vähintään
yhtä kokoomanäytettä jokaisesta
kohteella esiintyvästä ja tuotantoon
suunnitellusta pääkivilajista.
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• Mikäli havaittu arseenipitoisuus
maa- tai kallioperässä ylittää
tämän taustapitoisuuden (26
mg/kg) , yleensä varmistetaan
ensin mittaustulosten edustavuus
ja toteutetaan lisäselvityksiä
tarpeen mukaan.

• On myös hyödyllistä ottaa yhteyttä
paikallisen ELY-keskuksen
ympäristöviranomaiseen.

• Jos tutkimustulokset edelleen
viittaavat viranomaisen asettamaa
toimenpiderajaa suurempiin
arseenipitoisuuksiin,
toimintavaihtoehdot punnitaan
riskiperusteisesti ja kestävän
riskinhallinnan periaatteita
noudattaen.
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• Arseenin liukoisuus veteen lisääntyy
olosuhteissa, joissa pH on
poikkeuksellisen korkea tai hyvin
alhainen. Olosuhteiden hapellisuus
tai hapettomuus sekä raudan tai rikin
läsnäolo vaikuttavat myös arseenin
liukoisuuteen.

• ASROCKS-hankkeessa havaittiin
arseenin liukoisuuden lisääntyvän
murskeista, kun testissä käytettiin
liuosta, jonka pH oli alle 4 tai yli 9.
Rakenteissa käytetyt
kierrätysmateriaalit, kuten
betonimurske ja energiantuotannon
tuhka, voivat nostaa huomattavasti
maaveden pH-arvoa. Tämä todettiin
ASROCKS-hankkeessa tärkeäksi
lisätutkimusten aiheeksi.

• Liukoisuus kannattaa testata
pitkäkestoisella kolonnikokeella
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Päätelmiä ja yhteenveto

• Usein pelkkä olemassa olevien aineistojen tarkastelu
riittää arseeniriskin arviointiin

• Näytteenottomenetelmän valinta tehtävä huolellisesti
• Kivinäytteitä alueella esiintyvistä eri kivilajityypeistä
• Hienorakeisissa tuotteissa oli enemmän arseenia kuin

karkeissa ja niistä myös liukenee arseenia enemmän
• Keskimääräiset pitoisuudet merkittäviä
• Vain muutama prosentti arseenista oli liukoisessa

muodossa
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• Tutkimuskohteilla ei tunnistettu merkittäviä terveysriskejä
• Arvioitiin pahinta mahdollista ihmisen altistumista

pintamaan arseenille > todettiin terveysvaikutuksiltaan
vähäiseksi

• Tunnistettiin ympäristöriskit mahdollisiksi, jos
– kohteen välittömässä läheisyydessä on

vesiluonnoltaan arvokkaita kohteita ja
– arseenia esiintyy poikkeuksellisen suuria määriä

• Vesinäytteitä ja muuta näytteenottoa sekä
liukoisuustestejä tarvitaan riskinarviointia varten, kun
taustapitoisuusarvot ylittyvät
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Lisätietoja

• ASROCKS hanke - paljon hyödyllistä tutkittua
tietoa
http://projects.gtk.fi/ASROCKS/index.html

• Ohjejulkaisu
http://tupa.gtk.fi/julkaisu/opas/op_059.pdf
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