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• Suomessa hulevesien mukana kulkeutuvia metalleja on tutkittu:
• Pienillä kaupunkivaluma-alueilla ja katualuemittakaavassa
• Teollisuuskiinteistöjen ja imeytyskaivojen maaperästä
• Kaupunkipurojen sedimenteistä

• Hajakuormitus: eri päästölähteiden kirjo ja merkitys hallinnassa epäselvä
• Eniten tutkimusta on metallien kokonaiskuormituksesta mutta liukoisten metallien 

merkitystä on korostettu kansainvälisesti

Miksi tutkia metalleja?

Yleiset oletukset hulevesien hallinnassa:
• Mitä tiiviimpi kaupunkialue, sitä korkeammat pitoisuudet
• Liikenne on merkittävin päästölähde
• Metallit ovat pääosin sitoutuneita kiintoainepartikkeleihin
• Hallinnassa voidaan nojautua kiintoainetta vähentäviin tekniikoihin
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• Ilmiön ymmärtäminen edellytys 
tarkoituksenmukaiselle ja 
tehokkaalle hulevesien hallinnalle 
ja ympäristön suojelulle 

• Työn tavoitteet
• Maankäytön intensiteetin merkitys
• Vuodenaikaisuus
• Pitoisuuksien ympäristövaikutukset

Miksi tutkia metalleja?
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L0% (51 ha)
Luonnontilainen (Kytölä)

L19% (13 ha)
Pientaloalue (Kilpiäinen)

H36%  (13 ha)
Pientaloalue (Veräjämäki)

L52%  (6.5 ha)
Tiivis asutus (Ainonpolku)

H52%  (33 ha)
Tiivis lähiö (Pihlajamäki)

H66%  (25 ha)
Tiivis keskusta (Itä-Pasila)



• Viisi kaupunkialuetta + yksi
luonnontilainen

• Jatkuvatoiminen sade- ja 
virtaamamittaus (1 min) 2013-2015

• Viikoittaiset komposiittivesinäytteet
(virtaamaperustainen näytteenotto) 
 pitoisuudet ja kuormitus

• Lämpötila, sähkönjohtokyky, sameus, 
kiinto+liukoinen aines,  pääionit, 
ravinteet, metallit …

Tutkimusalueet
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Tilastollisesti merkitsevä ero
valuma-alueiden välillä

Mediaani

Kolmas kvartiili

Ensimmäinen kvartiili

Korkein pitoisuus

Pienin pitoisuus
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Metallipitoisuudet kaupunkialueilla: 
kokonaismetallit
• Kuparilla (Cu) ja sinkillä (Zn) 
vahvin linkki kaupunki-
maankäyttöön

• Pienimmät pitoisuudet 
rakentamattomalla alueella 

• Kaupunkialueella myös 
tyypillisesti kohonnut Pb 

Osalla metalleista pitoisuuserot maltillisempia 
verrattuna rakentamattomaan alueeseen
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Erot kaupunkialueiden kesken 
eivät olleet suoraan 
verrannollisia rakentamisen 

iviyteen/läpäisemä ömyyteen 

Metallipitoisuudet kaupunkialueilla:
kokonaismetallit
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Tiiviisti rakennetuilla alueilla eroja selittää 
todennäköisesti erot päästölähteissä, ei 
hulevesien muodostumisessa tai 
kulkeutumisreiteissä 
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Osalla liukoisista metalleista yhteys kaupunkialueen 
iviyteen/läpäisemä ömyyteen 

Metallipitoisuudet kaupunkialueilla:
liukoiset metallit
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Vertailu pitoisuusraja-arvoihin: 
kokonaispitoisuudet

Liukoisten metallien pitoisuuksia ei tutkittu kaikilla alueilla: raja-arvojen ylityksiä kuparilla (H52% ja H66%)

Alm et al. (2010) pitoisuusraja-arvo kokonaismetalleille (pitkän ajan keskimääräinen pitoisuus)



1. Metallien esiintymisessä merkittävää vaihtelua 
kaupunkialueiden välillä

2. Kaupunkiperäiset päästölähteet ovat moninaiset

3. Ensisijainen hallintakeino on päästölähteisiin  
vaikuttaminen
• Liikennealueiden lisäksi painotettava kiinteistökohtaista käsittelyä

4. Ymmärrystä tarvitaan lisää optimaalisista 
hallintatekniikoista ja liukoisessa muodossa kulkeutuvista 
metalleista 

• Millainen käsittely on riittävää huomioiden kaupunkialueiden 
erityispiirteet? Viivyttämisen ja laskeuttamisen mahdollisuudet 
rajallisia. Miten tehostaa suodattamista?

Avaintulokset ja päätelmiä hallinnan kannalta
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Yleiset oletukset hulevesien hallinnassa:
• Mitä tiiviimpi kaupunkialue, sitä korkeammat pitoisuudet
• Liikenne on merkittävin päästölähde
• Metallit ovat pääosin sitoutuneita kiintoainepartikkeleihin
• Hallinnassa voidaan nojautua kiintoainetta vähentäviin tekniikoihin



Contact information:
maija.taka@aalto.fi
nora.sillanpaa@sitowise.com

Journal manuscript in preparation

13


