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1 JOHDANTO

Tämä pohjavesiselvitys on laadittu Kalasataman keskus 2 asemakaavamuutosta varten. Kaa-
vamuutos käsittää tornitalojen T7 ja T8 alueet, hotellikiinteistön 10593 alueen sekä katualu-
eet Festarikujalle saakka (Kuva 1). Selvityksen tarkoituksena on koota yhteen Kalasataman
alueen pohjaveteen ja sen tilaan liittyvä tieto. Selvitykseen on koottu lokakuun 2016 loppuun
mennessä saatavilla ollut tarkkailutieto ja työmaiden tilanne lokakuussa 2016. Selvitys on
laadittu SRV Rakennus Oy:n toimeksiannosta.

Kalasatamanalueen pohjaveden tilannetta on selvitetty useaan otteeseen. Ennen rakenta-
mistoimenpiteiden alkua on laadittu raportti pohjaveden tilasta (Pohjaveden tila, raportti 1,
Golder Associates Oy 11.8.2011). Raporttiin on koottu sen hetkinen tutkimustieto sekä arviot
alueen geologiasta, pohjaveden pinnankorkeuksista, virtaussuunnasta sekä haitta-aineiden
esiintymisestä pohjavedessä.

Kalasataman alueella on tällä hetkellä meneillään kaksi rakennushanketta, joissa kaivannot
ulottuvat selvästi pohjaveden pinnan alapuolelle. Toinen on Kalasataman keskus (kauppa-
keskus Redi) ja toinen Koy Rantatien kasvu niminen toimistotalokaivanto. Pohjaveden pin-
nantasoja ja haitta-ainepitoisuuksia on seurattu rakentamisen aikana. Rakentaminen on sel-
västi vaikuttanut pohjaveden pinnankorkeuteen. Merkittävää pinnan alenemista on havaittu
syksystä 2014 lähtien.

Merkittävä pohjaveden pinnan aleneminen voi aiheuttaa katurakenteisiin sekä muihin
maanalaisiin rakenteisiin liittyvää painumariskiä. Alueella on myös puupaaluin perustettuja
rakennuksia. Pohjaveden pinnan aleneminen vaikuttaa alueen pohjaveden virtaussuuntiin.
Aleneminen lisää riskiä virtaussuunnan kääntymisestä pilaantuneilta alueilta kohti puhtaita ja
vähemmän pilaantuneita alueita.

Tässä raportissa huomioidaan ns. lähtötilanne ennen rakentamistoimia sekä rakentamisen
aikana tapahtuneet muutokset pohjavedessä.

Kuva 1. Ote kaavaluonnoksesta Kalasataman keskus 2. Kaavamuutoksen aluerajaus merkitty
punaisella. Kartta: Helsinki kaupunkisuunnitteluvirasto.



4 (18) 4.2.2017 Pohjaveden tila - yhteenveto

2 AIEMMAT SUUNNITELMAT JA RAPORTIT

Tämän selvityksen lähtötietoina on käytetty seuraavia raportteja ja aineistoja:

∂ Kalasataman keskus, Pohjaveden tila, raportti 1. Kalasataman keskus. Asemakaavan
muutoksen nro 12070 selvitys 18. Golder Associates Oy, 11.8.2011

∂ Kalasataman keskus. Pohjavedenhallintasuunnitelma. Sito, 27.9.2011

∂ Kalasatama. Pohjaveden virtausmallinnus. Tulosten esittely 5.9.2016. Pöyry

∂ Kalasataman virtausmallisimulaatiot. Esitys, Pöyry.

∂ Kalasataman alueen pohjavesiselvitys, 21.11.2016

∂ Pohjavesiputkien seurannan tulokset vko 42 2016, Geotek Oy

∂ Pohjavesiseuranta yhteenvetotaulukko 2011-2016, FCG. Näytteenottotiedot syyskuu
2016 asti.

∂ Kalasataman alueen pohjavedet ja painumat, kokousmuistio 5.9.2016

∂ Kalasataman alueen pohjavedet ja painumat, kokousmuistio 6.10.2016

∂ Kaivantovesien tarkkailuraportti 20. Kalasataman keskus (Redi). FCG suunnittelu ja
tekniikka Oy, 31.10.2016.

∂ Kalasataman keskus, Kallioperän ruhje- ja kalliolaatukartta 1:1000. Piirustus KAT
20471-3702, Sito Oy, 22.10.2013 ja piirustus KAT 20471-3702, Sito Oy, 23.11.2011.

3 RAKENTAMISEN AIKAISET TARKKAILUT

Pohjaveden pinnankorkeuksia alueella tarkkailevat Kalasataman keskus (mittaajana Geotek
Oy), Rantatien kasvu (Pohjatekniikka Oy), Helsingin kaupungin kiinteistövirasto/tonttiosasto
(FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy) ja Helsingin kaupungin geotekninen osasto (Stara). Kalasa-
taman keskuksen tarkkailussa on mukana 16 pohjavesiputkea ja 6 orsivesiputkea. Tarkkailu
aloitettiin rakentamistoimenpiteiden alkaessa ja sitä on jatkettu koko rakentamisvaiheen
ajan. Seurantatiheys on ollut 2 viikon välein. Tietyissä putkissa seurantaa on tihennetty ta-
pahtuvaksi 1 viikon välein. Mittausta suoritetaan Taulukko 1 esitetyistä putkista. Pohjave-
siputkien sijaintikartta on esitetty liitteessä 1.
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Taulukko 1. Pohjavedenpinnan tarkkailupisteet, Kalasataman keskus (Geotek Oy).

Näytepiste Tarkkailu
aloitettu

Wmax
(19.10.2016
asti)

Wmin
(19.10.2016
asti)

Huom.

GW1 2.9.2011 1,49 0,99 Putki kuiva kesästä 2014 lähtien

GW2 2.9.2011 2,56 0,12

3B 2.9.2011 1,04 -2,15 Selvä pinnanlasku kesästä 2015 lähtien

GW4 2.9.2011 1,57 -2,18 Selvä pinnanlasku kesästä 2015 lähtien

GW5 2.9.2011 2,76 -3,68 Merkittävä lasku marraskuussa 2015, palautu-
nut n. tasolle 0,8 keväällä 2016

GW6 -orsi 4.11.2011 2,32 -0,95 Kesällä 2016 putki kuiva

GW6 4.11.2011 2,73 -1,85 Merkittävä pinnanlasku huhtikuu 2016

230-orsi 12.1.2000 2,94 0,51

230 12.1.2000 2,94 0,93

260-orsi 8.11.1978 2,60 0,54 Pinnantaso pysynyt tasaisena

260 12.1.2000 1,81 0,45 Merkittävä pinnanlasku kesä 2016

280-orsi 12.1.2000 1,84 0,22

280 12.1.2000 1,71 -1,98 Merkittävä pinnanlasku huhtikuu 2016

460-orsi 12.1.2000 3,10 -0,62 Pinnanlasku marraskuusta 2015 lähtien

460 12.1.2000 3,10 -0,02

472P-orsi 30.5.2000 1,48 0,38

472P 24.4.2000 0,82 -2,02 Merkittävä pinnanlasku huhtikuu 2016

GW10 13.2.2012 0,94 0,30

GW11 16.2.2012 2,39 -2,91 Selvä pinnanlasku huhtikuu 2016

GW12 20.2.2012 0,50 -0,82 Tilapäisesti työmaan alla kesäkuu 2015 ->

13 1.7.2015 1,09 -1,94 Selvä pinnanlasku huhtikuu 2016

14 30.6.2015 1,94 -0,21 Selvä pinnanlasku maaliskuu 2016

Helsingin kaupungin kiinteistöviraston tonttiosasto (FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy) tarkkai-
lee pohjaveden pinnankorkeutta sekä pohjaveden haitta-ainepitoisuuksia Suvilahden alueella
Taulukko 2 esitetyistä pisteistä. Mittaus- ja näytteenottotiheys vaihtelee. Näytepisteiden si-
jainti on esitetty liitteessä 1.



6 (18) 4.2.2017 Pohjaveden tila - yhteenveto

Taulukko 2. Pohjavesiputket, joista seurataan pohjaveden pinnankorkeutta sekä haitta-
ainepitoisuuksia FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy:n toimesta.

Näytepiste Tarkkailu
aloitettu

Wmax
(19.10.2016
asti)

Wmin
(19.10.2016
asti)

Mittaustiheys (5.2016 alkaen)

FCG01 31.5.2012 0,34 -0,69 2 krt /kk

FCG03 31.5.2012 1,1 0,36 2 krt /kk

FCG04 31.5.2012 0,34 -0,2 2 krt /kk

FCG05 8.6.2012 0,40 -0,18 2 krt /kk

FCG06 31.5.2012 0,33 -0,21 2 krt /kk

GA1102 30.5.2012 0,13 -0,53 2 krt /kk

FCG4385 30.12.2015 0,37 -0,6 2 krt /kk

GA1002A
(orsivesi)

22.5.2012 0,22 -0,46 Vuonna 2016 mitattu vain 2 kertaa (maalis-
huhtikuu).

GA1002B 23.5.2012 0,21 -0,18 Vuonna 2016 mitattu vain kerran (maaliskuu)

GA1003A
(orsivesi)

22.5.2012 0,55 0,15 Vuonna 2016 mitattu vain kerran (maaliskuu)

GA1003B 22.5.2012 0,28 -0,29 Vuonna 2016 mitattu vain kerran (maaliskuu)

GA1005 31.10.2012 0,33 -0,37 2krt / kk

Lisäksi FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy:n toimesta tarkkaillaan pohjaveden pinnankorkeuksia
Junatien ja Hermannin rantatien alueella Taulukko 3 esitetyistä pisteistä. Samoista pohjave-
siputkista seurataan pohjaveden haitta-ainepitoisuuksia. Mittaus- ja näytteenottotiheys vaih-
televat. Näytepisteiden sijainti on esitetty liitteessä 1.

Taulukko 3. Pohjavesiputket, joista seurataan pohjaveden pinnankorkeuksia sekä haitta-
ainepitoisuuksia FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy:n toimesta.

Näytepiste Tarkkailu
aloitettu

Wmax
(7.9.2016
asti)

Wmin
(7.9.2016
asti)

Mittaustiheys (5.2016 alkaen)

FCG3073 8.6.2012 0,51 -2,09 2 krt/kk

FCG4385 30.12.2015 0,37 -0,71 2 krt/kk

GW4 26.11.2015 0,13 -2,00 2 krt/kk

GW6 27.11.2015 0,32 -1,46 2 krt/kk

GW11 13.5.2016 4,74 -2,07 Mitattu touko-kesäkuu 2016

GA2023 6.6.2012 1,12 -1,67 Ei mittaustuloksia kesäkuun 2016 jälkeen

P2 kevät 2012 0,40 -1,38 2 krt/kk

P6 6.6.2012 0,66 -1,40 2-3 krt/kk
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4 POHJAVETEEN VAIKUTTAVAT RAKENTAMISTOIMENPITEET ALUEELLA

4.1 Työmaat

Kalasataman alueella on tällä hetkellä meneillään kaksi rakennushanketta, joissa kaivannot
ulottuvat selvästi pohjaveden pinnan alapuolelle. Toinen on Kalasataman keskus (kauppa-
keskus Redi) ja toinen Koy Rantatien kasvu -niminen toimistotalokaivanto. Kaavamuutokseen
kuuluvat tornitalot T7 ja T8 sijaitsevat nykyisen kauppakeskus Redin työmaan alueella. Hotel-
likiinteistö 10593 sijoittuu nykyisten kaivantojen länsipuolelle.

Kauppakeskus Redi käsittää varsinaisen kauppakeskuksen kaivannon sekä niihin liittyvät ajo-
tunnelien kaivannot. Lisäksi kauppakeskuksen alapuolelle on louhittu kalliopysäköintilaitos.
Kauppakeskus sijaitsee lähellä meren rantaa, etäisyys mereen on noin 300 metriä. Kaivannot
on pääosin louhittu kallioon. Kauppakeskuksen kaivantoa ympäröi koko piiriltä meriveden
tulvakorkeuteen ulotettu vesitiivis patoseinä, joka muodostuu maapeitteisillä osilla vesitii-
viistä porapaaluseinästä ja kallion pinnan ollessa ylhäällä betonipadosta. Patoseinälinjassa
oleva kallio on lisäksi ympäriinsä verhoinjektoitu. Porapaaluseinät toimivat myös rakennusai-
kaisina tukina ja vesitiiviinä rakenteena.

Ajotunneleista kaksi, ajotunnelit 1 ja 3 (Hermannin rantatien ajotunneli ja Junatien ajotunne-
li) tuettiin työn aikana vesitiiviillä pontti- sekä osin porapaaluseinällä. Tukiseinän ja kallion
juuret tiivistettiin suihkuinjektoimalla. Lopullinen rakenne on vesitiivis betonitunneli, joka on
nyt valmis. Kauppakeskuksen alle louhittu pysäköintilaitos on tiivistetty injektoimalla vasta-
maan normaalia tiivistä kalliotilaa. Jälki-injektointia on suoritettu lokakuussa 2016.

Vettä on kaivutöiden aikana pumpattu lähinnä Junatien ajotunnelinkaivannosta kevät-talven
ja syyskuun 2016 välisenä aikana. Pumppaus lopetettiin vesitiiviiden betonirakenteiden val-
mistuttua. Pumppausta tapahtuu lähinnä jonkin verran kallioluolasta.

Koy Rantatien kasvun kaivanto on ympäröity vesitiiviillä ponttiseinillä. Kaivannossa suorite-
taan pohjaveden alennusta, kunnes kellarikerroksen vesitiiviit rakenteet ovat valmiit. Raken-
teista pohjalaatta ja seinärakenteet valmistuivat marraskuun 2016 loppuun mennessä.
Pumppausta vähennettiin asteittain rakenteiden valmistuessa ja pumppaus lopetettiin koko-
naan vuoden 2016 loppuun mennessä. Pumppaus tapahtui kaivannon sisältä hiekkakerrok-
sista.

4.2 Pumppaus

Pohjavettä on rakentamisen aikana pumpattu molemmilta työmailta. Pohjaveden pump-
paamisesta rakennuskaivannoista pidetään kirjaa.

Kauppakeskus Redin työmaalla poispumpatun veden määrä on vuonna 2016 vaihdellut työ-
vaiheittain. Pienimmillään pumppausmäärät ovat olleet huhtikuussa 47 m3/kk ja viikolla 25
suurimmillaan 6568 m3/vko. Kevään ja syyskuun 2016 välisenä aikana pumppausmäärät ovat
olleet keskimäärin noin 400-500 m3/vrk. Yhteensä vuonna 2016 vettä on pumpattu pois vii-
kon 41 loppuun mennessä noin 87 000 m3. Kaivantoon on tullut tänä aikana sadevettä noin
19 000 m3.

Lokakuu 2016 lopussa ajotunnelien 1 ja 3 osalta pumppaus on lopetettu ja täyttötyöt ovat
lähes valmiit. Keskuksen kaivannon pumppaustarve on vähentynyt huomattavasti. Pää-
kaivannon osalta pumppaustarve on noin 250 m3/viikko (noin 35 m3/vrk, tilanne 6.10.2016).
Mittausten perusteella keskuksen kalliotiloihin vuotaa vettä noin 200 l/min. Noin puolet ve-
sistä tulee arviolta avoimien kuilujen kautta pinnalta ja noin puolet kallioperästä. Kalliotilan
salaojitukset ovat valmistumassa ja jälki-injektointityöt ovat käynnissä. Kalliotilan louhinnat
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ovat valmistuneet, eikä näiden osalta ole tulossa toimenpiteitä, jotka lisäisivät vuotovesien
määrää.

Kalliotiloista pumpatuissa vesissä ei ole havaittu merkittäviä pitoisuuksia haitta-aineita. Pysä-
köintiluolasta pumpatuissa vesissä on todettu laboratorion määritysrajat ylittäviä öljyhiilive-
tyjen, aromaattisten hiilivetyjen, PAH-yhdisteiden, metallien sekä kokonaistypen pitoisuuk-
sia. Pitoisuudet kuitenkin ovat täyttäneet jätevesiviemäriin johdettaville vesille asetetut laa-
tuvaatimukset. Vesien sähkönjohtavuusmittausten perusteella osa pumpatusta vedestä voi
olla peräisin merestä.

Rantatien kasvun työmaalla toukokuun ja syyskuun 2016 välisenä aikana pumppausmäärät
ovat olleet noin 500 m3/vrk. Lokakuussa 2018 pumppausmäärät vähenivät ja olivat 280-380
m3/vrk. Pumppausmäärissä saattaa olla epävarmuutta, sillä kalliotilan mittarit ovat olleet
ajoittain toimimattomia. Pumppaustaso kaivannossa oli 6.10.2016 -3,3. YIT:n laatiman aika-
taulun mukaan työt kohteella etenevät siten, että pumppaustasoa voidaan nostaa loka-
marraskuun 2016 vaihteessa tasoon -2,3 ja marraskuun puolivälissä tasoon -1,3. Tämän myö-
tä kaivannon pumppaustarve vähenee. Pumppaustarpeen pitäisi loppua vuoden 2016 lop-
puun mennessä.

Lokakuussa 2016 Rantatien kasvun työmaalta pumpatusta vedestä otetussa vesinäytteessä
todettiin laboratorion määritysrajat ylittäviä hiilivetyjakeiden C5-C10, bentseenin sekä joiden-
kin kloorattujen liuottiminen ja metallien pitoisuuksia.

4.3 Imeytys

Alueella imeytetään pohjavettä tällä hetkellä kolmesta pisteestä (Kuva 2). Rantatien kasvun
työmaalla on kaksi imeytyskaivoa ja Kalasataman keskuksen työmaalla yksi imeytyskaivo. Ka-
lasataman keskuksen kohteessa imeytystä tapahtuu Junatien ajotunnelin länsipäässä Lauta-
tarhankadun vieressä kaivosta, joka ulottuu hiekkakerroksiin asti. Rantatien kasvun kohtees-
sa imeytys tapahtuu välittömästi ponttiseinän ulkopuolelta kahdesta kaivosta.

Kalasataman keskuksen imeytys alkoi 3.5.2016. Aluksi vettä imeytettiin 500-700 m3/vrk.
Määriä kuitenkin vähennettiin, koska Suvilahden ja imeytyskohdan välissä todettiin olevan
kalliopainanne, jonka kautta veden kulkeutuminen Suvilahden suuntaan on tietyillä pohjave-
denpinnan korkeuksilla mahdollista. Suuret imeytysmäärät olisivat lisänneet riskiä haitta-
aineiden kulkeutumiselle. Kesäkuusta 2016 lähtien vettä on imeytetty noin 200-350 m3/vrk.
Yhteensä vettä on imeytetty viikon 41 loppuun mennessä noin 41 000 m3.

Rantatien kasvun työmaalla imeytysmäärät ovat olleet vaihdelleet huhtikuun ja marraskuun
välisenä aikana viikkotasolla 150-570 m3/vrk. Keskimääriin imeytysmäärät ovat olleet noin
450 m3/vrk.
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Kuva 2. Imeytyskaivojen sijainnit. Pohjakartta: Helsingin kaupungin karttapalvelu,
26.10.2016.

5 KOHTEEN GEOLOGIA JA POHJAVEDEN VIRTAUSSUUNTA

Kaava-alue sijoittuu osittain Englantilaiskallion alueelle. Kallion korkein kohta on ollut avokal-
liota ja noin tasolla +20. Kalliota on louhittu tulevan kauppakeskuksen alueella. Kauppakes-
kusalueen ympäristössä sen pohjoispuolella sekä Itäväylän eteläpuolella kallio on nykyisin
melko lähellä maanpintaa. Kallion pinnantaso kaava-alueella on syvimmillään noin tasolla -
15. Maanpinta Englantilaiskalliota ympäröivillä alueilla vaihtelee pääosin välillä +1,5…+10,0.
Alueen pintamaa on tyypillisesti täyttömaata tai hiekkaa. Täyttömaakerroksen alapuolella on
savikerros. Savikerroksen ja kallion pinnan välissä on pohjamoreenikerros. Paikoin maaperäs-
sä on myös todettu soraa tai hiekkaa. Täyttömaakerroksessa esiintyy orsivettä. Varsinainen
pohjavesikerros on savikerroksen alapuolinen karkeamman maa-aineksen kerros.

Kohteen geologiaa on käsitelty tarkemmin raportissa ”Pohjaveden tila 1, Golder Associates
Oy, 11.8.2011”.

Kalasataman alueen kaivantojen ympärillä oleva potentiaalinen pohjavesialue on noin 100 ha
suuruinen. Itäpuolella aluetta rajaa meri, kauppakeskus Redin kaivannon etelä- ja lounais-
puolella on kallioselänne, joka rajaa vaikutuksia Suvilahden suuntaan. Länsipuolella vedenja-
kajana toimii nouseva kallionpinta 300...500 metrin etäisyydellä rakennuskohteista. Pohjois-

Rantatien kasvu -
imeytyskaivot

Kalasataman kes-
kus - imeytyskaivo
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puolella käytännön vaikutukset loppunevat noin 500 metrin etäisyydelle vanhan Talvitien ja
Hermannin rantatien risteyksen tasalle.

5.1 Kallion pinta ja pohjaveden virtausta rajoittavat rakenteet

Kallion pinta

Kallion pinnantaso vaihtelee Kalasataman alueella (kaava-alueella ja sen ympäristössä) run-
saasti. Kalliopainanteet ovat syvimmillään tasolla -35. Ennen Kalasataman keskuksen louhin-
tatöitä kallionpinta ulottui korkeimmillaan noin tasolle +20 Englantilaiskallion alueella. Eng-
lantilaiskallio sijaitsi kaava-alueen pohjoislaidassa, kauppakeskus Redin keskiosassa. Nykyisin
kauppakeskuksen alueelta kalliokohouma on louhittu pois, ja pohjaveden virtausta rajoitta-
vana tekijänä ovat rakennusalueelle asennetut patoseinät. Luonnollisessa, ennen louhintoja
vallinneessa tilassa Englantilaiskallion alueen kalliokohouma on jatkunut yhtenäisenä pohja-
veden virtausta rajoittavana kohoumana kaava-alueen eteläpuolelle ja sieltä kohti länttä Su-
vilahden voimalaitosalueen suuntaan. Koko tällä alueella kallio on merenpinnan tason ylä-
puolella. Lisäksi kaava-alueen länsireunassa sekä kaava-alueen pohjoispuolella Hermannin
rantatien alueella on pienempiä kalliokohoumia, joissa kallion pinta nousee merenpinnanta-
son yläpuolelle ja paikallisesti ohjaa pohjaveden virtausta (Kuva 3).

Kallionpinta laskee edellä kuvatun kalliokohouman alueen ulkopuolella paikoin jyrkästikin.
Kalasataman keskuksen rakennuskaivannon lounais- ja koillisnurkissa kallionpinta painuu sy-
vimmillään tasolle noin -6…-10.  Kaava-alueen ympäristössä on kaksi suurempaa kalliopai-
nannetta, joissa kallionpinta on noin tasolla -30. Toinen sijaitsee kaava-alueen itäpuolella, lä-
hellä meren rantaa ja toinen Suvilahden eteläosassa. Lisäksi pienempi, noin tasolle -25 ulot-
tuva painanne on kaava-alueen pohjoispuolella Työmiehenkadun alueella (Kuva 3).
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Kuva 3. Kallion pinnan taso ennen louhintatöitä. Ote liitteen G kuvasta raportista Pohjaveden
tila 1, Golder Associates Oy. Vaaleilla alueilla kallion pinta on korkealla, tummissa kohdissa
sijaitsee kalliopainanteita. Kuvaan on rajattu sinisellä alueet, joilla kallionpinta on merenpin-
nan tason yläpuolella.

Kallion heikkousvyöhykkeet

Kallioperäkarttaan on merkitty Hermannin rantatien länsipuolelle luode-kaakko -suuntainen
alueellinen heikkousvyöhyke. Lisäksi Sörnäisten rantatien länsipuolella kulkee etelä-
pohjoissuuntainen paikallinen heikkousvyöhyke.

Kalasataman keskuksen pysäköintilaitoksen rakentamiseen liittyvissä tutkimuksissa on kar-
toitettu alueen kallioperän ruhjeisuutta ja kallion laatua (Sito 2013). Alueen poikki luode-
kaakko –suunnassa kulkee kallioruhje / rikkoinaisen kiven vyöhyke (Kuva 4). Lisäksi alueella
on jotain yksittäisiä pienempiä koillis-lounas, pohjois-etelä ja itä-länsisuunnassa. Aiemmissa
kallioperän laadun tutkimuksissa kaava-alueen pohjoisosissa on todettu myös merkittäviä
varsin heikon kiven koillis-lounas-suuntaisia vyöhykkeitä (Kuva 5).
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Kuva 4. Kallioperän ruhjeisuus ja laatu. Keltaisella on merkitty laatuluokaltaan heikot kallio-
alueet ja punaisella varsin heikot alueet. Lähde: Sito, piirustus KAT20471-3702, 22.10.2013.

Kuva 5. Kallioperän ruhjeisuus ja laatu. Laadultaan varsin heikon kallion alueet on merkitty
punamustalla ja heikot keltaisella. Lähde: Sito, piirustus KAT20471-3702, 23.11.2011.
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Pohjaveden virtausta rajoittavat rakenteet

Rakentamisen aikana asennetut patoseinät ja ponttiseinät estävät pohjaveden kulkua kai-
vantoihin, mutta samalla muuttavat pohjaveden luontaisia virtausreittejä. Kalasataman kes-
kuksen kaivantoa ympäröi meriveden tulvakorkeuteen ulotettu vesitiivis patoseinä, joka
muodostuu maapeitteisillä osilla vesitiiviistä porapaaluseinästä ja kallion pinnan ollessa yl-
häällä betonipadosta. Ajotunnelit 1 ja 3 (Hermannin rantatien ajotunneli ja Junatien ajotun-
neli) tuettiin työn aikana vesitiiviillä pontti- sekä osin porapaaluseinällä. Lopullisena raken-
teena on vesitiivis betonitunneli, joka on nyt valmis. Rantatien kasvun kaivanto on ympäröity
vesitiiviillä ponttiseinällä työn ajaksi. Vesitiiviiden rakenteiden sijainnit näkyvät liitteenä 1
olevasta pohjaveden havaintopistekartasta.

5.2 Pohjaveden pinnantaso

Ennen Kalasataman keskuksen alueen rakentamisen aloittamista pohjaveden pinnantaso oli
alueella yleisesti hieman merenpinnan tason yläpuolella. Orsi- ja pohjavedenpinta noudatteli
suurimmalla osalla rakennushankkeen aluetta todennäköisesti merivedenpinnan tasoa pie-
nellä viiveellä. Myös sadannassa tapahtuneet vaihtelut ovat vaikuttaneet pohjaveden pin-
nankorkeuksiin. Hermannin rantatien länsipuolella Itäväylän pohjoispuolisella osuudella ve-
denpinta on vaihdellut pitkällä aikavälillä Helsingin kaupungin tutkimustietojen mukaan ta-
sovälillä noin -0,7…+1,0.

Meriveden pinnan tason arvioidaan vaikuttavan pohjaveden pinnantasoon rannan läheisyy-
dessä. Pohjaveden pinnantason laskiessa merenpinnan tason alapuolelle pumppauksen seu-
rauksena, saattaa mereinen vaikutus näkyä kauempana rannasta pumppausalueen suuntaan.

Pohjaveden pinnantasossa on havaittu laskua syksystä 2014 lähtien. Huhtikuussa 2016 poh-
javedenpinta lähti voimakkaaseen laskuun. Pinnantaso on suurella osalla havaintopisteistä
nykyisin alle 0-tason. Etenkin kaivantojen läheisyydessä pohjaveden pinta on laskenut mer-
kittävästi. Kriittisillä alueilla, lähellä kaivantoja, pohjavedenpinta on laskenut tasolle -1...-2.
Junatien suuntaisen ajotunnelin eteläpuolella oleva putki GW11 on ajoittain ollut täysin kui-
va, putken alapään taso on noin -2,9. Myös Suvilahden alueen pohjavesiputkissa vedenpin-
nantasot ovat laskeneet, joskaan eivät yhtä voimakkaasti kuin Junatien pohjoispuolisella alu-
eella.

Sadannasta aiheutuva imeytyminen alueella on melko vähäistä päällystettyjen pintojen
vuoksi. Tehdyt imeytykset eivät ole riittäneet pohjavesitilanteen korjaamiseen. Syksy 2016
on ollut hyvin vähäsateinen ja merivedenpintakin on ollut pitkään alhaalla. Tästä johtuen
pohjavedenpinnassa ei ole näkynyt vielä nousua, vaikka pumppaus kauppakeskus Redin ajo-
tunneleiden kaivannoista lopetettiin kokonaan syyskuussa.

5.3 Pohjaveden virtaussuunta

Kalasataman keskuksen alueen voidaan ajatella jakautuvan orsi- ja pohjavesien osalta kah-
teen eri osa-alueeseen. Ennen louhintatöitä Englantilaiskallio jakoi pohjavedet kallion etelä-
ja pohjoispuolille. Nykyisin, kun kallio on louhittu pois, vastaava jako tapahtuu kaivannon pa-
toseinien sijainnin mukaan. Pohjavesien kulkeutumista etelä- ja pohjoisosien välillä tapahtu-
nee kaava-alueen länsiosissa sekä kaava-alueen länsipuolella olevaa pehmeikkölaaksoa pit-
kin. Kappaleessa 5.1 kuvattu kallioperän ruhjevyöhyke saattaa toimia virtausreittinä alueen
halki lounaasta kohti kaakkoa.

Pohjaveden virtaussuunta alueella on pääpiirteissään luoteesta kaakkoon, eli kohti merta.
Kallionpinnan korkeimmat kohdat sekä rakennetut vettä pidättävät rakenteet kuitenkin oh-
jaavat virtausta ja aiheuttavat paikallista vaihtelua. Kalliokynnykset toimivat vedenjakajina
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muuttaen virtaussuuntia. Kaava-alueella ja sen eteläpuolella sijaitseva suurehko kallioko-
houma on vaikuttanut kaava-alueen luoteispuolelta virtaavien vesien suuntaan. Pohjaveden
virtaussuuntia mallinnettiin syksyllä 2016 (Pöyry). Mallinnusten perusteella ennen rakenta-
mista vallinneessa tilassa pohjaveden virtaussuunta Itäväylän pohjoispuolisilla alueilla oli
kohti itää tai itäkoillista. Kaava-alueen länsipuolella pohjaveden virtaus suuntautui kallioalu-
een länsipuolitse kohti etelää tai eteläkaakkoa (Kuva 6). Virtaussuunnat orsivesikerroksessa
vastasivat kutakuinkin pohjavesikerroksen virtaussuuntia.

Suvilahden pohjoiselta alueelta pohjaveden arvioidaan virtaavan etelään-kaakkoon. Pohja-
vedentila 1 raportissa pohjaveden gradientti arvioitiin kuitenkin pieneksi ja virtaussuunnan
muutokset (luonnollisista syistä ja/tai kaivu- ja louhintatöiden vuoksi) mahdolliseksi. Haitta-
aineiden kulkeutumista rakennusalueelle pidettiin mahdollisena riskinä. Kauppakeskus Redin
kaivannosta pumpatuissa vesissä ei kuitenkaan ole todettu merkittäviä haitta-
ainepitoisuuksia.

Kuva 6. Pohjaveden virtausmalli kalibroitu ennen rakentamista vallinneeseen keskimääräi-
seen tilanteeseen. Kuva: Kalasatama, pohjaveden virtausmallinnus, tulosten esittely
5.9.2016, Pöyry)

Rakennusalueen paalutukset ja vesitiiviit rakenteet vaikuttavat osaltaan pohjaveden virtauk-
seen. Patorakenteiden kohdalla pohjaveden virtaus ohjautuu kyseisen alueen kallionpinnan
muotojen perusteella patorakenteen sivuitse. Työmaa-alueen pohjoispuolelta virtaus ohjau-
tuu kohti itää sekä työmaa-alueen länsipuolitse kohti etelää.

Pohjaveden pinnantason lasku on paikallisesti vaikuttanut pohjaveden virtaussuuntiin, vir-
tauksen suuntautuessa kohti matalampana olevaa pohjaveden pintaa kaivantojen läheisyy-
dessä. Pohjaveden virtaus Suvilahden alueelle on todennäköisesti vähentynyt, kun kaava-
alueen luoteispuolelta virtaavasta pohjavedestä osa on suuntautunut kohti kaivantoja. Poh-
javeden pinnantasot ovat Junatien pohjoispuolella alempana kuin Suvilahdessa.
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6 HAITTA-AINEET POHJAVEDESSÄ

Alueen pohjavedessä on monin paikoin todettu haitta-aineita. Alueen pohjaveden haitta-
ainepitoisuuksia on tarkasteltu eri tutkimusten yhteydessä vuodesta 2000 lähtien. Kaava-
alueen suhteen merkittävimmät haitta-aineet sijaitsevat Suvilahden pohjoisella alueella, en-
tisellä kaasulaitosalueella. Haitta-aineet ovat peräisin alueella sijainneesta kaasulaitostoi-
minnasta ja sen ohessa toimineista bentseenitehtaista. Merkittävimmät haitta-aineet ovat
haihtuvat hiilivedyt, BTEX-yhdisteet sekä naftaleeni, jotka voivat kulkeutua helposti pohjave-
den virtauksen mukana ja jotka voivat haihtua vedestä esimerkiksi kaivannoissa.

Itäväylän pohjoispuolella korttelin 10281 kohdalla on ollut tetrakloorieteenillä pilaantunut
alue, jolla on tehty maaperän kunnostusta ja pohjaveden pumppausta vuosina 2001-2002.
Tältä alueelta on arvioitu kulkeutuneen kloorattuja liuottimia Itäväylän eteläpuolelle. Lisäksi
pumppauksen ollessa käynnissä on mahdollista, että pohjavettä on virrannut myös Suvilah-
den puolelta Itäväylän pohjoispuolelle. Klooratut liuottimet kulkeutuvat vettä raskaampina
kallion pinnan tasolle tai kallioperän ruhjeisiin. On mahdollista, että liuottimia esiintyy oma-
na faasinaan esim. kallion pinnan tasolla taskuissa tai kallioperän ruhjeissa.

Muita Kalasataman kaava-alueen ympäristössä esiintyviä haitta-aineita ovat öljyhiilivedyt,
PAH-yhdisteet, syanidi ja fenolit.

Vedenlaatua ja haitta-aineiden liikkumista pohjaveden mukana seurataan liitteen 2 kartassa
esitetyistä pisteistä (FCG). Yhteenveto analyysituloksista on esitetty liitteessä 3. Analyysitie-
tojen perusteella ei ole havaittavissa selvää haitta-aineiden leviämistä rakentamisen aikais-
ten pohjaveden pinnanmuutosten seurauksena. Kloorattuja liuottimia ei esimerkiksi ole le-
vinnyt uusien havaintopisteiden alueelle. Pitoisuusvaihtelut putkissa ovat olleet melko suuria
koko tarkkailun ajan (vuodesta 2012). Vedenlaatua ja kloorattujen liuottimine liikkumista
seurataan edelleen.

Seurannan aikana todettavissa seuraavaa vaihtelua pitoisuuksissa:

∂ Suvilahden pohjoisosassa putkessa FCG01 bentseeni ja naftaleenipitoisuudet ovat
hieman nousseet kesäkuussa 2016

∂ Naftaleenin pitoisuudet olivat huhtikuussa 2016 koholla putkissa ja FCG06

∂ Putkessa FA1002A bentseenin ja naftaleenipitoisuudet olivat tavallista korkeammat
maaliskuussa 2016, mutta olivat huhtikuussa palautuneet aiemmalle tasolle.

∂ Putkessa FCG01 vinyylikloridin ja dikloorieteenin pitoisuudet kävivät hieman tavallis-
ta korkeammalla kesäkuussa alussa 2016, mutta olivat jo kesäkuun lopulla 2016 pa-
lautuneet aikaisemmalle tasolle

∂ Putkessa FCG01 tri- ja tetrakloorieteenin pitoisuudet ovat vuoden 2016 aikana olleet
laskussa

∂ Putkessa GA1005 vinyylikloridin ja dikloorieteenin pitoisuudet olivat lievästi koholla
huhtikuussa 2016

∂ Putkessa GA1102 vinyylikloridin ja dikloorieteenin pitoisuudet ovat vuonna 2016 ol-
leet aiempaa alhaisemmat.

∂ Putkissa P2 ja P6 ei ole tapahtunut merkittävää muutosta pitoisuuksissa. Putkessa P2
vinyylikloridin ja dikloorieteenin pitoisuudet olivat aiempaa korkeammat marras-
kuussa 2015. Elokuussa 2016 pitoisuudet olivat aiemmalla tasolla, mutta tri-ja tetra-
kloorieteenin pitoisuudet olivat korkeammat.



16 (18) 4.2.2017 Pohjaveden tila - yhteenveto

Kaavamuutosalueella hotellin kiinteistöllä 10593 on aiemmin sijainnut pohjavesiputki
FCG3072. Keväästä 2016 lähtien putki on ollut sepelin alla. Haitta-ainepitoisuudet pohjave-
dessä ovat olleet alhaisia. Putkessa FCG3072 on todettu pieniä pitoisuuksia kloorattuja liuot-
timia (dikloorieteenit, tri- ja tetrakloorieteenit), bentseeniä ja bensiinijakeita.

Pohjavesipinnan lasku on hankaloittanut pohjaveden kunnostustöitä Suvilahden alueella.

7 TOIMENPITEET POHJAVESITILANTEEN PARANTAMISEKSI

Kohteella suoritettu pohjaveden imeytys ei ole toiminut toivotulla tavalla, eivätkä pohjave-
den pinnantasot ole imeytyksestä huolimatta lähteneet nousemaan. Tilanteen selvittämisek-
si laadittiin pohjaveden virtausmallinnus (Kalasatama, pohjaveden virtausmallinnus, tulosten
esittely 5.9.2016, Pöyry).

Virtausmallinnuksella selvitettiin verifiointisimulaatioiden avulla, kuinka nykyisillä imeytys-
määrillä pohjaveden pinnantasojen tulisi alueella nousta, mikäli imeytys toimisi toivotulla ta-
valla. Mallinnustulosten perusteella todettiin, ettei todellisuudessa mitatut pohjaveden pin-
nantasot vastaa simulaation tuloksia. Ero voi johtua seuraavista tekijöistä:

1) Irtomaapeitteen (pohjavesikerros) hydraulinen johtavuus imeytyskaivon läheisyydessä
on todellisuudessa huomattavasti korkeampi kuin virtausmallin kalibroinnissa käytetty K-
arvo (4,5 m/d)

2) Imeytettävä vesi virtaa imeytyskaivon välittömässä läheisyydessä sijaitsevaan kuivatta-
vaan rakenteeseen (joka ei ole tiedossa)

3) Imeytys ei kohdistu savikerroksen alaiseen varsinaiseen pohjavesikerrokseen, vaan vesi
”karkaa” orsivesikerrokseen.

Lautatarhankadulla sijaitsevan Kalasataman keskuksen imeytyspisteen osalta todennäköisin
vaihtoehto on imeytettävän veden karkaaminen orsivesikerrokseen. Mahdollisesti imeytys-
kaivo ei läpäise savikerrosta. Rantatien kasvun alueella imeytetyt vedet kulkeutuvat pääsään-
töisesti takaisin kaivantoon.

Virtausmallisimulaatioiden perusteella pohjaveden pinnan tasoa ei voida ylläpitää nykyisellä
imeytysjärjestelmällä, mikäli pohjaveden suotautuminen kaivantoihin jatkuu. Vaikka pääosa
pohjaveden pumppauksesta on lopetettu vuoden 2016 loppuun mennessä, kestää pohjave-
denpinnan nousu luonnollisen korvautumisen kautta kauan. Pohjaveden pinnantason ylläpi-
tämiseksi/nostamiseksi rakentamista edeltäneelle tasolle olisi tehostettava savikerroksen
alapuoliseen irtomaakerrokseen kohdistuvaa imeyttämistä.

Virtausmallinnuksen perusteella selvitettiin mahdollista uutta imeytyskaivon paikkaa Tilasto-
keskuksen kiinteistöllä sekä mahdollisia imeytettäviä vesimääriä (Pöyry, 5.9.2016). Virtaus-
mallinnuksen perusteella uuteen imeytyspisteeseen voidaan imeyttää vettä noin 200 m3/vkr
(Kuva 7). Suuremmat imeytysmäärät muuttavat pohjaveden virtaussuuntia alueella.

Vesijohtoveden imeyttäminen pohjaveteen on suunniteltu aloitettavaksi Tilastokeskuksen
kiinteistön eteläpuolella Lautatarhankadun ja rakennuksen välisellä nurmialueella. Uuden-
maan ELY-keskukselle ja Helsingin kaupungin ympäristökeskukselle on laadittu selvitys Kala-
sataman pohjavesitilanteesta ja heiltä on pyydetty hyväksyntää imeytyssuunnitelmille. Sijoi-
tuslupaa on haettu tontin omistajalta. Imeytyskaivon asentaminen voidaan aloittaa heti kun
luvat on saatu. Imeytystä on suunniteltu jatkettavaksi siihen asti, kunnes tilanne alueella kor-
jaantuu myös orsiveden osalta. Tämän jälkeen harkitaan vuosittain imeytyksen jatkamistar-
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vetta. Suunnitelman mukaan imeytyksen vaikutuksia tullaan seuraamaan nykyisen pohjave-
den pinnan havaintoverkon avulla ja mittaamalla maahan syötettävä vesimäärä.

Kuva 7. Tasapainotilan simulaatio (steady-state) tilanteessa, jossa YIT:n imeytyskaivoista
(Rantatien kasvu) imeytetään noin 430 m3/vrk ja uudesta imeytyskaivosta 200 m3/vrk. (Kuva
Pöyry)

8 YHTEENVETO

Tämä pohjavesiselvitys on laadittu Kalasataman keskus 2 (tornitalot T7 ja T8, kortteli 10593
ja katualueet) asemakaavamuutosta varten. Selvityksen tarkoituksena on koota yhteen Kala-
sataman alueen pohjaveteen ja sen tilaan liittyvä tieto.

Kalasataman alueella on meneillään kaksi rakennushanketta, joissa kaivannot ulottuvat sel-
västi pohjaveden pinnan alapuolelle. Toinen on Kalasataman keskuksen (kauppakeskus Redi)
hanke ja toinen Rantatien kasvu -niminen toimistotalokaivanto. Kaivannoista on jouduttu ra-
kennustöiden aikana pumppaamaan pois pohjavettä. Alueen pohjaveden pinnantasossa on
havaittu laskua syksystä 2014 lähtien. Huhtikuussa 2016 pohjavedenpinta lähti voimakkaa-
seen laskuun. Pinnantaso oli suurella osalla havaintopisteistä lokakuussa 2016 alle 0-tason.
Etenkin kaivantojen läheisyydessä pohjaveden pinta on laskenut merkittävästi. Sadannasta
aiheutuva imeytyminen alueella on melko vähäistä päällystettyjen pintojen vuoksi. Tähän as-
ti tehdyt imeytykset eivät ole riittäneet pohjavesitilanteen korjaamiseen.

Rakennusalueen porapaaluseinät ja vesitiiviit rakenteet vaikuttavat osaltaan pohjaveden vir-
taukseen. Patorakenteiden kohdalla pohjaveden virtaus ohjautuu kyseisen alueen kallion-
pinnan muotojen perusteella patorakenteen sivuitse. Työmaa-alueen pohjoispuolelta virtaus
ohjautuu kohti itää, työmaa-alueen länsipuolitse kohti etelää. Pohjaveden pinnantason lasku
on paikallisesti vaikuttanut pohjaveden virtaussuuntiin, virtauksen suuntautuessa kohti ma-
talampana olevaa pohjaveden pintaa kaivantojen läheisyydessä. Pohjaveden virtaus Suvilah-
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den alueelle on todennäköisesti vähentynyt. Pohjaveden pinnantasot ovat Junatien pohjois-
puolella yleisesti alempana kuin Suvilahdessa.

Pohjaveden analyysitietojen perusteella ei ole havaittavissa selvää haitta-aineiden leviämistä
rakentamisen aikaisten pohjaveden pinnanmuutosten seurauksena.

Alueella on suunniteltu aloitettavaksi vesijohtoveden imeyttäminen pohjaveteen uudesta
imeytyskaivosta Tilastokeskuksen kiinteistöllä.  Uudenmaan ELY-keskukselle ja Helsingin kau-
pungin ympäristökeskukselle on laadittu selvitys Kalasataman pohjavesitilanteesta ja heiltä
on pyydetty hyväksyntää imeytyssuunnitelmille. Imeytystä on suunniteltu jatkettavaksi sii-
hen saakka, kunnes tilanne pohja- ja orsiveden osalta alueella korjaantuu. Tämän jälkeen
harkitaan vuosittain imeytyksen jatkamistarvetta. Suunnitelman mukaan imeytyksen vaiku-
tuksia tullaan seuraamaan nykyisen pohjaveden pinnan havaintoverkon avulla ja mittaamalla
maahan syötettävä vesimäärä.
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Pohjaveden tarkkailu 2012-2014, Yhteenvetotaulukko 1(3)

Helsingin kaupunki, KiinteistövirastoP15793P002 2013Kalasataman keskus letkua (m)Pohjaveden tarkkailu 22.5.2012 --> 206,3
Yhteenvetotaulukko
Marko Väätäinen, Elizabete Monteiro-Rauhala, Johannes Nurmi

Metallit ja puolimetallit (kokonaispitoisuudet) Syanidit Aromaattiset hiilivedyt
Havainnot (haju, väri, sameus, kiintoaines, antoisuus, putken kunto) Näytteenotto-menetelmä

Tyhjennettyennennäytteenottoa
Näytteenotto-syvyys putkenpäästä

Näytteenotto-syvyydentaso, mpy
Havainto-putkenyläpääntaso

Pv-pinta,putkenpäästämitattu
Pv-pinnantaso,  mpy

Pohjaputkenpäästä Viitearvot Sähkön-johtavuus pH Cl- SO4- As As Sb Sb Ba Ba Hg Hg Cd Cd Co Co Cr Cr Cu Cu Pb Pb Ni Ni Zn Zn V V Sb As Ba Hg Cd Co Cr Cu Pb Ni Zn V Syanidi
Syanidi(kok.) Helpostivapautuva

Vapaasyanidi Bentseeni Tolueeni Etyylibentseeni Ksyleenit Antraseeni Bentso (a)pyreeni

Naftaleeni PAH 5 Vinyylikloridi Dikloorieteenit Trikloorieteeni Tetrakloorieteeni
Tri- ja tetra-kloorieteenit C5-C10 C10-C21 C21-C40 C10-C40

6,5 liukoinen kok liukoinen kokliukoinenkok liukoinen kok liukoinen kok liukoinen kok liukoinen kok liukoinen kok liukoinen kok liukoinen kok liukoinen kok liukoinen kok - Bensiini Keskit. Raskaat
9,5 Kloridi Sulfaatti Arseeni Antimoni Elohopea Kadmiun Koboltti Kromi Kupari Lyijy Nikkeli Sinkki Vanadiini 1 summa summa summa1) Pohjavedenympäristölaatunormit 25 150 5 2,5 0,4 2 10 20 5 10 60 0,5 12 1 10 60 0,01 1,3 0,15 25 5 0,05

2) Talousvedenlaatuvaatimukset 250 6,5-9,5 100 10 5 1 50 2 000 10 20 1 000 1 0,01 0,1 0,05(3

pvm (l) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (mS/m) (mg/l) (mg/l) (µg/l) (µg/l) (µg/l) (µg/l)(µg/l)(µg/l) (µg/l) (µg/l) (µg/l) (µg/l) (µg/l) (µg/l) (µg/l) (µg/l) (µg/l) (µg/l) (µg/l) (µg/l) (µg/l) (µg/l) (µg/l) (µg/l) (µg/l) (µg/l) (µg/l) (µg/l) (µg/l) (µg/l) (µg/l) (µg/l) (µg/l) (µg/l) (µg/l) (µg/l) (mg/kg) (mg/l) (mg/l) (µg/l) (µg/l) (µg/l) (µg/l) (µg/l) (µg/l) (µg/l) (µg/l) (µg/l) (µg/l) (µg/l) (µg/l) (µg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l)
Suvilahden alue

31.5.2012 ruskeanharmaa, hieman samea, kiintoainesta noudin 8 4,7 -0,9 3,83 3,96 -0,13 5,62 180 6,6 230 420 <10 <10 <10 <6 <6 <6 27 <10 <6 12 <6 0,53 0,032 1 <1 <1 <1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,5 <1 230 16 45 61 0,31 <0,05 <0,05 <0,1
9.10.2012 lievä PAH-haju twister 24 4,6 -0,8 3,83 3,49 0,34 104 7,2 120 110 - - - - - - - - - - - 0,02 - <2 <2 <2 <4 <0,1 <0,1 7,5 8,5 <0,5 230 7,4 18 25,4 <0,02 <0,03 <0,03 <0,06
1.2.2013 Lumikasan alla, ei näytettä
29.5.2013 hieman samea, lievä liuottimen haju twister 120 4,5 -0,7 3,83 3,72 0,11 161 6,8 270 220 <10 40 <1 <10 <10 10 <10 <10 <10 <10 0,46 <0,01 <2 <2 <2 <4 <0,1 <0,1 0,81 <1,6 <2 2015 320 740 1060 <0,02 <0,03 <0,03 <0,06
28.10.2013 hieman samea, lievä liuottimen haju twister 40 4,0 -0,2 3,83 3,76 0,07 5,70 77,2 6,7 0,01 0,8 <0,2 <0,2 <0,4 <0,1 <0,1 <0,1 <1,6 2 1510 240 740 980 <0,03 <0,03 <0,06
13.3.2014 hieman samea, lievä liuottimen haju, kirkastui lopuksi twister 105 4,5 -0,7 3,83 3,80 0,03 1,1 <0,2 <0,2 <0,4 <0,1 <0,1 <0,1 <1,6 1,8 1217 210 450 660 <0,03 <0,03 <0,06
16.10.2014 hieman samea, lievä liuottimen haju, kirkastui lopuksi twister 140 5,0 -1,2 3,83 3,80 0,03 5,80 127 6,6 <10 <10 <10 <6 <6 <6 <6 <10 <6 <6 <6 <0,01 <0,01 <1 <1 <1 <1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,5 <1 1500 500 2300 2800 0,43 <0,05 <0,05 <0,1
17.3.2015 kirkas, kohtalainen kaatopaikan haju twister 80 4,8 -1,0 3,83 3,55 0,28 5,80 129 6,7 0,02 <1 <1 <1 <1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.5 <1 8 320 1100 1420 3,3 <0,05 <0,05 <0,05
21.10.2015 Kohtalainen kreosootin haju twister 90 4,8 -1,0 3,83 4,25 -0,42 5,80 6,7 <10 <10 <10 <6 <6 <6 <6 <10 <6 <6 <6 <0.01 1 <1 <1 <1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.5 8 2000 220 750 970 3 <0.05 <0.05 <0.05
17.12.2015 3,83 3,78 0,05 5,80
26.1.2016 hieman samea, lievä hajua twister 60 4,8 -1,0 3,83 3,99 -0,16 9 <1 <1 <1 <0.1 <0.1 5 5 14 1200 86 250 336 1,6 <0.05 <0.05 <0.05
8.3.2016 3,83 3,92 -0,09 5,85
27.4.2016 ei hajua, kirkas. Pumppaus alussa oli siniharmaa ja samea twister 63 5,6 -1,8 3,83 4,52 -0,69 5,75 6,8 200 <1 <1 <6 <6 <6 <6 <1 <6 <6 <6 0,11 0,09 9 <1 <1 <1 <1 <1 4 4,1 68 780 27 66 93 0,8 <0.05 <0.05 <0.05
12.5.2016 3,83 4,48 -0,65
27.5.2016 3,83 4,25 -0,42
7.6.2016 Alussa hieman samea, kirkastui lopuksi, hajuton, vain VOC:it noudin 10 5,5 -1,7 3,83 4,12 -0,29 5,84 26 <1 <1 <1 <1 <1 16 16 270 2300 6 18 24
22.6.2016 Kirkas noudin 0 5,5 -1,7 3,83 4,31 -0,48 5,84 60 <1 <1 <1 73 620 21 88 109 0,86
5.7.2016 vain pinta 3,83 4,44 -0,61
21.7.2016 vain pinta 3,83 4,42 -0,59
1.8.2016 vain pinta 3,83 4,49 -0,66
16.8.2016 vain pinta 3,83 4,51 -0,68
25.8.2016 hieman samea, ei hajua 3,83 4,66 -0,83 95 <1 <1 <1 11 6 68 3 11 14
7.9.2016 pinnanmittaus 3,83 4,77 -0,94
13.9.2016 pinnanmittaus 3,83 4,84 -1,01

31.5.2012 harmaa, samea, naftaleenin haju noudin 10 3,0 -0,1 2,86 2,02 0,84 4,12 340 12,1 90 40 <10 <10 <10 <6 <6 <6 56 <10 40 10 30 0,024 0,024 1 5 <1 3 <0,1 <0,1 5,7 7 <1 <1 <1 <1 <2 <0,05 <0,05 <0,05 <0,1
31.10.2012 kellertävä, VOC/PAH- haju twister 60 3,0 -0,1 2,86 2,20 0,66 346 12,1 72 30 - - - - - - - - - - - <0,01 - 2,3 7,4 <2,0 17,8 0,13 <0,1 17 20 <0,5 <1,0 <1,0 <1,0 <2 0,04 0,06 <0,03 0,06
1.2.2013 Kansi jäätynyt kiinni, ei näytettä
30.5.2013 sameanharmaa, VOC/PAH haju noudin 10 3,0 -0,1 2,86 2,06 0,80 323 12 140 44 <10 66 <1 <10 15 80 12 34 39 37 <0,01 <0,01 <2 2,5 <2 2,7 <0,1 <0,10 2,5 3,9 <2 <4 <2 <2 <4 <0,02 <0,03 <0,03 <0,06
22.10.2013 samea, harmaa/kellertävä, PAH/liuottimen haju noudin 10 3,0 -0,1 2,86 2,5 0,36 278 6,9 <0,01 0,2 0,8 <0,2 3,1 <0,1 <0,10 1,2 2,6 <2 <4 <2 <2 <4 <0,03 <0,03 <0,06
13.3.2014 öljyn ja liuottimen haju, kirkastui lopuksi twister 20 3,0 -0,1 2,86 2,15 0,71 1 4,1 1,2 11,6 0,1 <0,10 10 13 <0,5 <1,0 <1,0 <1,0 <2 0,04 <0,03 <0,07
2.10.2014 öljyn ja liuottimen haju, kirkastui lopuksi noudin 10 3,0 -0,14 2,86 2,12 0,74 243 12 <10 <10 <10 <6 <6 <6 48 <10 25 <6 28 <0,01 0,02 2 77 <1 4 0,2 <0,1 13 16 <1 <1 <1 <1 <2 0,09 <0,05 <0,05 0,09
17.3.2015 samea, harmaa, ei hajua noudin 4,0 -1,14 2,86 1,91 0,95 4,1 218 12 <0.01 <1 <1 <1 <1 0,1 <0.1 2,2 4,5 <1 <1 <1 <1 <2 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
27.10.2015 samea, harmaa, ei hajua noudin 16 4,0 -1,14 2,86 2,45 0,41 12 <10 <10 <10 <6 <6 <6 11 <10 17 <6 28 <0.01 1 4 <1 2 <0.1 <0.1 5,4 7,5 <1 <1 <1 <1 <2 <0.05 0,06 <0.05 0,06
27.1.2016 lähes kirkas, kohtalainen liuotin/naftaleenin haju twister 4,0 -1,14 2,86 1,82 1,04 <1 <1 <1 1 0,1 <0.1 4,8 8,2 <1 <1 <1 <1 <2 <0.05 0,11 <0.05 0,14
9.3.2016 4,0 -1,14 2,86 1,76 1,1 4,1
27.4.2016 ei hajua, samea, harmaa noudin 10 4,0 -1,14 2,86 2,15 0,71 12 <10 <10 <10 <6 <6 0,014 0,034 <10 9,7 <6 27 <1 <1 <1 <1 0,5 0,8 1,6 17 <1 <1 <1 <1 <2 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
12.5.2016 2,86 2,20 0,66
27.5.2016 2,86 2,30 0,56
8.6.2016 samea, harmaa, lievä naftaleenin/liuottimen haju, vain VOC:it noudin 10 4,0 -1,14 2,86 2,30 0,56 4,1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <2
22.6.2016 vain pinta 2,86 2,41 0,45 4,1
5.7.2016 vain pinta 2,86 2,42 0,44
21.7.2016 vain pinta 2,86 2,51 0,35
1.8.2016 vain pinta 2,86 2,56 0,3
16.8.2016 vain pinta 2,86 2,52 0,34
7.9.2016 pinnanmittaus 2,86 2,67 0,19

31.5.2012 öljyinen, hieman samea, kellertävä, öljyn ja naftaleenin haju noudin 14 3,5 -0,7 2,80 2,84 -0,04 4,50 55 6,8 32 77 <10 <10 <10 <6 <6 <6 <6 <10 <6 <6 <6 0,32 <0,01 5 7 39 260 2,6 <0,1 330 430 <1 <1 <1 <1 <2 0,8 3 0,1 3,1
9.10.2012 hieman samea, keltainen, voimakas PAH-haju twister 20 3,5 -0,7 2,80 2,63 0,17 58,8 6,8 31 100 0,04 - 4,1 15 30 163 6,5 <0,1 1400 1600 <0,5 <4 <2 <2 <4 0,66 2,9 <0,03 2,9
1.2.2013 voimakas bentseenin/naftaleenin haju, samea, harmaa noudin 12 3,5 -0,7 2,80 2,68 0,12 46,9 6,6 27 76 0,21 <2 8,6 20 137 7,5 <0,1 1200 1400 <2 <4 <2 <2 <4 0,96 5,9 0,17 6,07
29.5.2013 voimakas bentseenin/naftaleenin haju, samea, harmaa noudin 10 4,0 -1,2 2,80 2,69 0,11 43,3 6,8 290 51 58 0,12 <0,01 <2 9,3 30 159 7,8 <0,1 1200 1300 <2 <4 <2 <2 <4 0,99 3,1 0,05 3,15
22.10.2013 bentseenin/naftaleenin haju, kellertävä, hieman samea noudin 10 3,5 -0,7 2,80 2,81 -0,01 37,5 9,5 0,35 <0,2 <0,2 17 21,5 5 <0,1 730 870 0,7 <1 <1 <1 <2 2,1 <0,03 2,1
13.3.2014 Työmaateltan sisällä, tavaraa päällä, ei näytettä
2.10.2014 voimakas bentseenin/naftaleenin haju, samea, harmaa noudin 10 4,35 -1,6 2,80 2,75 0,05 44 7,9 <10 <10 <10 <6 <6 <6 <6 <10 <6 <6 6 0,44 <0,01 <1 15 15 120 10 0,4 1100 1300 <1 <1 <1 <1 <2 0,37 5,2 <0,05 5,2
17.3.2015 vähän samea, kohtalainen öljyn haju noudin 12 4,0 -1,2 2,80 2,46 0,34 4,40 116 8,5 0,12 <1 <1 13 5 5,9 <0.1 130 220 <1 <1 <1 <1 <2 <0.05 3,8 0,4 0,62
21.10.2015 noudin 12 4,0 -1,2 2,80 3,00 -0,20 6,7 <10 <10 <10 <6 <6 <6 <6 <10 <6 <6 <6 0,06 <1 6 11 55 9,4 0,3 1100 1300 <1 <1 <1 <1 <2 0,17 5,9 0,25 6,1
17.12.2015 noudin 2,80 2,77 0,03
27.1.2016 erittäin samea, harmaa, vahva bentseeni, naftaleenin haju twister 3,4 -0,6 2,80 2,82 -0,02 2 21 9,9 78 7,9 <0.1 770 910 <1 <1 <1 <1 <2 0,13 2,8 0,17 3
8.3.2016 2,80 2,83 -0,03
28.4.2016 Lievä öljyn ja kemikaalin hajua, Samea, ruskea noudin 10 4,5 2,80 3,41 -0,61 4,58 43 6,7 0,24 <1 2 27 300 7,3 0,1 1000 1100 <1 <1 <1 <1 <2 0,37 4,8 0,47 5,3
12.5.106 2,80 3,45 -0,65
27.5.2016 2,80 3,30 -0,50
7.6.2016 samea, ruskeanharmaa, öljyn/liuottimen/naftaleenin haju, vain VOC:it noudin 10 3,4 -0,6 2,80 3,15 -0,35 4,57 <1 4 31 370 5800 <1 <1 <1 <1
22.6.2016 vain pinta 2,80 2,50 0,30 4,57
5.7.2016 vain pinta 2,80 3,40 -0,60
21.7.2016 vain pinta 2,80 3,43 -0,63
1.8.2016 vain pinta 2,80 3,48 -0,68
16.8.2016 vain pinta 2,80 3,53 -0,73
7.9.2016 pinnanmittaus 2,80 3,75 -0,95

8.6.2012 hieman samea, keltainen, öljyn haju noudin 12 3,4 -0,7 2,70 2,68 0,02 4,40 46 7,5 24 26 <10 <10 <10 <6 <6 <6 <6 <10 <6 <6 <6 0,24 <0,01 18 1 4 4 0,3 <0,1 190 430 <1 <1 <1 <1 <2 <0,05 2,1 0,1 2,2
9.10.2012 hieman samea, keltainen, voimakas PAH-haju twister 20 3,4 -0,7 2,70 2,52 0,18 48,4 7,8 23 39 0,07 - 42 <2 4,3 7,1 0,25 <0,1 <0,1 220 <0,5 <4 <2 <2 <4 0,089 0,8 <0,03 0,8
29.1.2013 hieman samea, öljyn haju noudin 10 3,5 -0,8 2,70 2,55 0,15 51,4 7,5 25 55 0,14 11 <2 <2 3,5 0,22 <0,1 7,9 130 <0,5 <1 <1 <1 <2 0,051 0,39 <0,03 0,39
31.5.2013 Auton alla, ei näytettä
22.10.2013 harmaa/kellertävä, hieman samea, PAH-haju noudin 5 3,5 -0,8 2,70 2,72 -0,02 56,2 7,7 0,28 <0,01 <0,2 <0,2 <0,2 <0,4 0,37 <0,1 15 190 1 <1 <1 <1 <2 0,65 <0,03 0,65
24.4.2014 erittäin samea, harmaa, öljyn ja liuottimen haju noudin 10 3,5 -0,8 2,70 2,60 0,10 4,08 53,5 7,7 0,59 <0,01 <0,2 <0,2 0,9 3,1 0,31 <0,1 4,5 200 <0,5 <1 <1 <1 <2 0,73 <0,03 0,73
2.10.2014 ruskea, samea, öljyn haju noudin 20 3,5 -0,8 2,70 2,35 0,35 58 7,5 <10 <10 <10 <6 <6 <6 <6 <10 <6 <6 <6 0,15 31 <1 4 <1 0,5 <0,1 4,0 310 <1 <1 <1 <1 <2 <0,05 1,4 <0,05 1,4
17.3.2015 samea, ruskea, lievä öljyn/kemikaalin haju noudin 3,5 -0,8 2,70 2,30 0,40 4,4 56 7,5 0,17 7 <1 <1 <1 0,2 <0.1 1,1 140 <1 <1 <1 <1 <2 <0.05 0,56 0,06 0,62
28.10.2015 samea, harmaa, kreosootin haju noudin 15 4 -1,3 2,70 2,88 -0,18 7,6 <10 <10 <10 <6 <6 <6 <6 <10 <6 <6 <6 0,38 59 2 7 2 0,3 <0.1 34,0 240 <1 <1 <1 <1 <2 0,09 0,95 <0.05 0,96
17.12.2015 2,70 2,65 0,05
27.1.2016 hieman samea, harmaa, selvä öljyn haju twister 36 3,5 -0,8 2,70 2,60 0,10 18 1 2,9 1 22 <0.1 2,7 130 <1 <1 <1 <1 <2 <0.05 0,78 <0.05 0,81
8.3.2016 2,70 2,65 0,05
28.4.2016 kohtalainen kreosootin/öljyn haju, samea, harmaa noudin 10 4 -1,3 2,70 3,10 -0,40 4,6 58 7,6 40 <1 5,4 4,3 0,2 <0.1 170 320 <1 <1 <1 <1 <2 0,05 1,3 <0.05 1,3
12.5.2016 vain mittaus 2,70 3,20 -0,50
27.5.2016 auton alla, ei mitattu
8.6.2016 auton alla, ei mitattu
22.6.2016 vain pinta 2,70 3,09 -0,39 4,6
5.7.2016 vain pinta 2,70 3,18 -0,48
21.7.2016 vain pinta 2,70 3,25 -0,55
1.8.2016 vain pinta 2,70 3,29 -0,59
16.8.2016 vain pinta 2,70 3,34 -0,64

31.5.2012 hieman samea, keltainen, öljyn ja PAH-yhdisteiden haju, huono tuotto twister 18 3,5 -0,9 2,62 2,64 -0,02 4,52 170 11,7 93 190 <10 <10 <10 <6 <6 <6 <6 <10 <6 <6 <6 0,27 0,17 860 620 40 360 1,8 <0,1 2100 2300 <1 <1 <1 <1 <2 2,3 8 0,1 8,1
9.10.2012 voimakas PAH- haju, erittäin samea, musta twister 20 3,5 -0,9 2,62 2,34 0,28 126 10,5 78 120 0,23 - 510 390 37 323 2,4 <0,1 3900 4100 <0,5 <4 <2 <2 <4 1,4 3,3 <0,03 3,3
1.2.2013 voimakas bentseenin/öljyn haju, hieman harmaa twister 30 3,5 -0,9 2,62 2,52 0,10 171 11,7 71 28 0,26 1100 600 54 520 <0,1 <0,1 29 240 <2 <4 <2 <2 <4 2,5 7,4 <0,03 7,4
30.5.2013 hieman samea, keltainen, VOC- ja PAH- haju noudin 10 3,5 -0,9 2,62 2,55 0,07 85,8 9,6 35 150 32 0,43 0,01 310 240 28 274 0,44 <0,1 630 670 <2 <4 <2 <2 <4 0,93 1,3 <0,03 1,3
22.10.2013 samea, harmaa/keltainen, liuottimen haju noudin 10 3,5 -0,8 2,69 2,55 0,14 95 9,7 0,24 18 18 15 135 <0,1 <0,1 2,5 50 <0,5 <1 <1 <1 <2 0,13 <0,03 0,13
17.4.2014 samea, harmaa, keltainen, liuottimen haju noudin 10 3,5 -0,8 2,69 2,50 0,19 730 360 33 302 <0,1 <0,1 3900 4000 3,7 19 <1 9,1 10 5,8 <0,03 5,8
2.10.2014 samea, harmaa, liuottimen haju noudin 10 4,0 -1,3 2,69 2,65 0,04 4,35 105 10 15 <10 <10 <6 <6 <6 11 <10 11 <6 22 0,30 0,04 <1 300 19 220 1,8 0,3 1800 2000 <1 <1 <1 <1 <2 1,1 5,6 0,21 5,81
17.3.2015 vähän samea, kohtalainen öljyn haju noudin 12 4,0 -1,3 2,69 2,36 0,33 4,50 124 8,5 0,75 410 340 24 270 1,1 <0.1 1200 1300 <1 <1 <1 <1 <2 1,2 2,9 0,26 3,1
27.10.2015 hieman samea, kohtalainen öljyn/liuottimen/PAH haju noudin 6 4,0 -1,3 2,69 2,90 -0,21 11 0,014 <10 <10 <6 <6 <6 <6 <10 9,3 <6 23 0,16 2400 2200 140 1800 2,8 <0.1 57 5900 <1 <1 <1 <1 <2 7,1 9,7 <0,05 9,7
15.12.2015 2,69 2,53 0,16
27.4.2016 Vahva kreosootin hajua, samea, ruskean harmaa noudin 6 4,5 -1,8 2,69 2,92 -0,23 4,50 143 12 610 370 16 340 210 70 380000 390000 <1 <1 <1 <1 <2 1,8 7,3 0,4 7,7
12.5.2016 vain mittaus 2,69 3,12 -0,43
27.5.2016 vain mittaus 2,69 3,08 -0,39
10.6.2016 vain mittaus 2,69 2,94 -0,25
22.6.2016 vain mittaus 2,69 2,99 -0,30 4,50

9.11.2012 noudin 15 4,0 -0,8 3,20 2,70 0,50 4,70 0,2 21 0,9 2 6,7 <0,1 <0,1 10 13 <0,5 <1 <1 <1 <2 0,03 <0,03 0,03
23.8.2013 samea, ruskeanharmaa, kohtalainen liuottimen haju noudin 20 4,0 -0,8 3,20 2,70 0,50 0,85 0,1 0,1 560 2,9 41 120 <0,1 <0,1 18 20 21 29 5,6 4,6 10,2 0,75 0,09 0,03 0,12
13.3.2014 hyvin samea, harmaa, voimakas liuottimen ja öljyn haju noudin 10 4,0 -0,8 3,20 2,67 0,53 380 2 5,5 17 <0,1 <0,1 4,3 6,7 21 34 15 46 61 0,06 0,07 0,13
26.11.2014 hyvin samea, tummanharmaa, voimakas liuottimen  haju noudin 4,0 -0,8 3,20 2,92 0,28 96 6,4 <10 <10 <10 <6 9 <6 <6 <10 12 12 <6 0,25 0,1 670 2 8 12 <0,1 <0,1 5,1 7,6 6 2 2 2 4 0,75 0,15 <0,05 0,15
18.3.2015 hyvin samea, tumma, kohtalainen haju noudin 15 4,0 -0,8 3,20 2,69 0,51 93 6,6 0,19 190 <1 2 1 0,2 0,2 0,7 6,9 0,001 <1 <1 <1 <2 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05

23.8.2013 samea, kellertävä, voimakas liuottimen/PAH- haju noudin 10 3,5 -0,3 3,20 2,65 0,55 4,00 0,94 0,02 0,02 1900 4,9 44 120 <0,1 <0,1 330 330 <2 <4 <2 <2 <4 2,1 0,55 <0,03 0,55
30.8.2013 kirkas, liuottimen haju passiivi 3,5 -0,3 3,20 2,65 0,55 2200 7,7 8,8 41 87 <0,5 <1 <1 <1 <2
26.11.2014 mitattu pohjavedenpinta, ei näytettä 3,20 2,90 0,30

FCG1 (Tiilikaasukello) 17.4.2014 1,1 <0,2 <0,2 <0,4 <0,1 <0,1 <0,1 <1,6 1,8 1217 210 450 660 <0,03 <0,03 <0,06
28.4.2014 hieman samea, lievä liuottimen haju noudin 10 5,0 3,76 5,80 0,7 <0,2 <0,2 <0,4 <0,5 860 150 320 470
30.8.2013 kirkas, liuottimen haju passiivi 50000 6600 50 910 270 1,6 7,3 <1 <1 <2
13.3.2014 hyvin samea, voimakas liuottimen/PAH-haju, huono antoisuus noudin 15000 16000 130 4600 - - - - <0,5 130 13 36 49 - - -
28.4.2014 samea, ruskeanharmaa, voimakas liuottimen ja naftaleenin haju, huonoantoisuus noudin 3 2,0 1,92 140000 19000 120 4700 7,6 <2 <2 <4

FCG15 (Tiilikaasukello) 28.4.2014 hyvin samea, ruskeanharmaa, voimakas öljyn/PAH/VOC-haju, noin 50 mmöljyfaasi noudin 2 2,1 2,18 100000 56000 1400 20700 <4 <2 <2 <4

FCG03

FCG05

FCG01

Polyaromaattiset hiilivedyt

Pistetunnus

FCG3 (Tiilikaasukello)

P119 (Teräskaasukello)

FCG06

P113 (Teräskaasukello)

FCG04
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Helsingin kaupunki, KiinteistövirastoP15793P002 2013Kalasataman keskus letkua (m)Pohjaveden tarkkailu 22.5.2012 --> 206,3
Yhteenvetotaulukko
Marko Väätäinen, Elizabete Monteiro-Rauhala, Johannes Nurmi

Metallit ja puolimetallit (kokonaispitoisuudet) Syanidit Aromaattiset hiilivedyt
Havainnot (haju, väri, sameus, kiintoaines, antoisuus, putken kunto) Näytteenotto-menetelmä

Tyhjennettyennennäytteenottoa
Näytteenotto-syvyys putkenpäästä

Näytteenotto-syvyydentaso, mpy
Havainto-putkenyläpääntaso

Pv-pinta,putkenpäästämitattu
Pv-pinnantaso,  mpy

Pohjaputkenpäästä Viitearvot Sähkön-johtavuus pH Cl- SO4- As As Sb Sb Ba Ba Hg Hg Cd Cd Co Co Cr Cr Cu Cu Pb Pb Ni Ni Zn Zn V V Sb As Ba Hg Cd Co Cr Cu Pb Ni Zn V Syanidi
Syanidi(kok.) Helpostivapautuva

Vapaasyanidi Bentseeni Tolueeni Etyylibentseeni Ksyleenit Antraseeni Bentso (a)pyreeni

Naftaleeni PAH 5 Vinyylikloridi Dikloorieteenit Trikloorieteeni Tetrakloorieteeni
Tri- ja tetra-kloorieteenit C5-C10 C10-C21 C21-C40 C10-C40

6,5 liukoinen kok liukoinen kokliukoinenkok liukoinen kok liukoinen kok liukoinen kok liukoinen kok liukoinen kok liukoinen kok liukoinen kok liukoinen kok liukoinen kok - Bensiini Keskit. Raskaat
9,5 Kloridi Sulfaatti Arseeni Antimoni Elohopea Kadmiun Koboltti Kromi Kupari Lyijy Nikkeli Sinkki Vanadiini 1 summa summa summa1) Pohjavedenympäristölaatunormit 25 150 5 2,5 0,4 2 10 20 5 10 60 0,5 12 1 10 60 0,01 1,3 0,15 25 5 0,05

2) Talousvedenlaatuvaatimukset 250 6,5-9,5 100 10 5 1 50 2 000 10 20 1 000 1 0,01 0,1 0,05(3

pvm (l) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (mS/m) (mg/l) (mg/l) (µg/l) (µg/l) (µg/l) (µg/l)(µg/l)(µg/l) (µg/l) (µg/l) (µg/l) (µg/l) (µg/l) (µg/l) (µg/l) (µg/l) (µg/l) (µg/l) (µg/l) (µg/l) (µg/l) (µg/l) (µg/l) (µg/l) (µg/l) (µg/l) (µg/l) (µg/l) (µg/l) (µg/l) (µg/l) (µg/l) (µg/l) (µg/l) (µg/l) (µg/l) (mg/kg) (mg/l) (mg/l) (µg/l) (µg/l) (µg/l) (µg/l) (µg/l) (µg/l) (µg/l) (µg/l) (µg/l) (µg/l) (µg/l) (µg/l) (µg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l)

Polyaromaattiset hiilivedyt

Pistetunnus

22.5.2012 hieman samea, kellertävä, lievä öljyn haju twister 100 16,0 -12,3 3,68 3,77 -0,09 16,80 170 6,9 92 420 <10 <10 <10 <6 <6 <6 <6 <10 <6 <6 <6 0,24 0,02 180 2 3 <1 <0,1 <0,1 0,5 46 <1 <1 <1 <1 <2 0,19 0,62 0,08 0,7
11.10.2012 hieman samea, harmaa, öljyn haju twister 90 11,5 -7,8 3,68 3,46 0,22 172 7 110 420 - - - - - - - - - - - 0,18 - 94 <2 18 <4 <0,1 <0,1 <0,1 47 0,6 <4 <2 <2 <4 0,12 0,24 <0,03 0,24
23.1.2013 Hieman samea, väritön/harmaa, öljyn haju twister 56 5,5 -1,8 3,68 3,64 0,04 177 6,9 110 370 0,49 - 110 <2 21 <4 <0,1 <0,1 0,38 41 <0,5 <1 <1 <1 <2 0,14 0,22 <0,03 0,22
29.5.2013 hieman samea, kohtalainen öljyn/liuottimen/PAH haju twister 90 15,0 -11,3 3,68 3,68 0,00 178 6,8 120 350 <10 59 <1 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 0,18 0,04 110 <2 63 <4 <0,1 <0,1 0,89 39 <2 <4 <2 <2 <4 0,19 0,27 <0,03 0,27
28.10.2013 kirkas, kohtalainen öljyn/liuottimen/PAH haju twister 75 12,0 -8,3 3,68 3,65 0,03 16,50 168 6,8 0,21 700 1,1 54 1,7 <0,1 <0,1 <0,1 <1,6 1,6 <1 <1 1 <2 0,25 <0,03 0,25
2.3.2016 6,9 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <6 <6 <6 <6 <6 <6 <6 <6 <10 <10 <6 <6 <6 <6 <6 <6 0,15 780 1 <1 <1 0,2 0,7 41 49 <1 <1 <1 <1 <2 0,83 0,18 <0.05 0,19
27.4.2016 kohtalainen öljyn ja kemikaalin hajua, lähes kirkas twister 100 10,5 -6,8 3,68 4,14 -0,46 16,44 6,9 <10 <10 <10 <6 <6 <6 <6 <10 <6 <6 <6 450 <1 <1 <1 0,1 <0.1 0,2 48 <1 19 <1 <1 <2 0,49 0,21 <0.05 0,21
23.5.2012 kirkas, öljynhaju twister 150 21,0 -17,4 3,64 3,81 -0,17 24,15 210 6,6 130 540 <10 <10 <10 <6 <6 <6 <6 <10 <6 <6 <6 0,54 0,23 47 4 490 5 0,9 <0,1 1,7 21 2 <1 <1 <1 <2 - 1,1 0,1 1,2
11.10.2012 hieman samea, kellertävä, vahva öljyn haju twister 89 21,0 -17,4 3,64 3,43 0,21 206 6,8 130 520 - - - - - - - - - - - 0,96 - 63 2,9 460 3,7 <0,1 <0,1 1,4 21 12 4,8 <2 <2 <4 0,59 0,24 <0,03 0,24
23.1.2013 hieman samea, vahva öljyn haju twister 90 8,0 -4,4 3,64 3,70 -0,06 216 6,7 130 570 0,79 - 65 3,1 500 4,3 <0,1 <0,1 2 32 17 4,1 <1 <1 <2 0,64 0,28 <0,03 0,28
28.5.2013 hieman samea, lievä öljyn/liuottimen/PAH haju twister 100 20,0 -16,4 3,64 3,72 -0,08 222 6,6 140 590 13 32 <1 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 0,39 0,06 90 3,4 510 3,6 <0,1 <0,1 2,5 20 33 4,7 <2 <2 <4 0,64 0,16 <0,03 0,16
24.4.2014 hieman samea, öljyn/liuottimen haju twister 200 20,0 -16,4 3,64 3,76 -0,12 24,80 229 6,7 11 28 <0,2 <1 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 0,45 <0,01 120 3,3 450 3,9 <0,1 <0,1 1,8 23 32 <1 <1 <1 <2 - 0,22 <0,03 0,22
17.3.2015 lievä harmaa, kohtalainen bentseenin haju twister 84 24,0 -20,4 3,64 3,59 0,05 25,10 240 6,6 0,13 130 3 440 4,2 <0.1 <0.1 1 24 34 <1 <1 <1 <2 0,66 0,43 0,11 0,54
28.10.2015 kirkas, lievä kreosootin haju twister 90 8,6 -5,0 3,64 6,8 <10 <10 <10 <6 <6 <6 <6 <10 <6 <6 <6 0,1 940 2 1 <1 <0.1 <0.1 0,4 47 6 27 <1 <1 <2 0,98 0,27 <0.05 0,28
16.12.2015 vain mittaus 3,64 3,60 0,04
8.3.2016 vain mittaus 3,64 3,82 -0,18 24,70
22.5.2012 kirkas, katkonainen tuotto twister 25 4,5 -0,3 4,23 3,86 0,37 6,00 75 7,3 22 85 <10 <10 <10 <6 <6 <6 <6 <10 <6 15 <6 0,06 <0,01 2 1 <1 <1 <0,1 <0,1 0,1 <0,5 <1 <1 <1 <1 <2 <0,05 <0,05 <0,05 <0,1
11.10.2012 samea, harmaa, lievä öljyn haju, katkonainen tuotto twister 15 5,0 -0,8 4,23 3,68 0,55 87,3 7,5 18 75 - - - - - - - - - - - 0,03 - 5,3 <2 <2 <4 <0,1 <0,1 0,65 <1,6 <0,5 <4 <2 <2 <4 <0,02 <0,03 <0,03 <0,06
24.1.2013 Samea, mustaa, hienoainesta, huono tuotto noudin 5 5,0 -0,8 4,23 4,05 0,18 78,2 7,2 38 74 0,08 <2 <2 <2 <4 <0,1 <0,1 <0,1 <1,6 <0,5 <1 <1 <1 <2 <0,02 <0,03 <0,03 <0,06
10.5.2013 lopuksi kirkas, lievä öljyn/liuottimen haju peristalttinen 25 5,0 -0,8 4,23 3,93 0,30 75,9 7,3 40 68 <10 <10 148 <1 <10 <10 <10 <10 <10 18 <10 0,04 <0,01 2,2 0,7 0,4 3,8 <0,1 <0,1 0,71 <1,6 <0,5 <1 <1 <1 <2 <0,02 <0,03 <0,03 <0,06
28.10.2013 harmaa/musta, öljyn/liuottimen haju, vesi loppui twister 4 5,0 -0,8 4,23 4,08 0,15 6,00 135 7 0,06 <0,2 <0,2 <0,2 <0,4 <0,1 <0,1 0,13 <1,6 <0,5 <1 <1 <1 <2 <0,03 <0,03 <0,06
8.3.2016 4,23 3,94 0,29 6,06
22.5.2012 kirkas, lievä rikkivedyn haju twister 130 20,0 -15,9 4,14 4,27 -0,13 23,80 300 6,8 500 400 <10 <10 <10 <6 <6 <6 <6 <10 <6 <6 <6 0,47 0,35 4200 7 51 2 <0,1 <0,1 0,2 16 60 <1 <1 <1 <2 4,4 0,39 0,05 0,44
11.10.2012 hieman samea, kellertävä, lievä öljyn haju twister 90 17,5 -13,4 4,14 3,86 0,28 286 6,9 520 330 - - - - - - - - - - - 0,92 - 6000 5,8 68 7,4 <0,1 <0,1 0,13 15 260 5,6 <2 <2 <4 6,1 0,11 <0,03 0,11
25.1.2013 kirkas, kohtalainen öljyn haju twister 85 20,0 -15,9 4,14 4,15 -0,01 301 6,9 430 310 0,15 3000 4,2 56 2,3 <0,1 <0,1 0,17 14 360 5,4 <2 <2 <4 3 0,12 <0,03 0,12
10.5.2013 hieman samea, kohtalainen ölyn/liuottimen haju twister 125 13,0 -8,9 4,14 4,02 0,12 319 6,8 530 400 <10 <10 25 <1 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 0,16 0,01 3500 5,8 81 7,4 <0,1 <0,1 0,14 16 390 6,4 <1 <1 <2 3,6 0,13 <0,03 0,13
21.10.2015 kirkas, voimakkaasti liuottimen haju twister 85 14,5 -10,4 4,14 4,43 -0,29 6,7 <10 <10 <10 <6 <6 <6 <6 <10 <6 <6 <6 0,12 2100 3 22 2,7 <0.1 <0.1 0,2 17 210 3 <1 <1 <2 2,3 0,14 <0.05 0,14
16.12.2015 vain  mittaus 4,14 4,10 0,04
8.3.2016 vain mittaus 4,14 4,25 -0,11 23,50
30.5.2012 samea, rikkivedyn haju twister 70 10,5 -8,0 2,46 2,40 0,06 12,90 170 7,2 290 44 <10 <10 <10 <6 <6 <6 <6 <10 <6 <6 <6 <0,01 - 2 <1 <1 <1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,5 200 <1 <1 <1 <2 0,74 <0,05 <0,05 <0,1
31.10.2012 hieman samea, harmaa, öljyn haju twister 75 12,0 -9,5 2,46 2,15 0,31 167 7,2 290 48 <0,01 2 <2,0 <2,0 <4,0 <0,10 <0,10 0,25 <1,6 870 420 <1,0 <1 <2 <0,02 <0,03 <0,03 <0,06
1.2.2013 hieman samea, harmaa twister 120 12,0 -9,5 2,46 2,20 0,26 173 7,3 290 48 <0,01 2,3 <2 <2 <4 <0,1 <0,1 <0,1 <1,6 1400 500 <2 <2 <4 <0,02 <0,03 <0,03 <0,06
29.5.2013 hieman samea, kohtalainen liuottimen haju twister 100 12,0 -9,5 2,46 2,30 0,16 174 7,2 290 51 <10 144 <1 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <0,01 <2 <2 <2 <4 <0,1 <0,1 <0,1 <1,6 1600 640 <2 <2 <4 <0,02 <0,03 <0,03 <0,06
22.10.2013 hieman samea, kohtalainen liuottimen haju noudin 10 5,0 -2,5 2,46 2,48 -0,02 180 7,4 <0,01 2,5 0,3 <0,2 <0,4 <0,1 <0,1 <0,1 <1,6 590 170 <1 <1 <2 <0,03 <0,03 <0,06
28.4.2014 hieman samea, lievä liuottimen haju twister 100 11,0 -8,5 2,46 2,40 0,06 12,90 177 7,2 <10 <10 <10 <0,2 <1 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <0,01 <0,01 2,4 0,3 <0,1 <0,4 <0,1 <0,1 0,12 880 241 <1 <1 <2 <0,03 <0,03 <0,06
16.10.2014 hieman samea, lievä liuottimen haju twister 80 7,5 -5,0 2,46 2,40 0,06 7,3 <10 <10 <10 <6 <6 <6 <6 <10 <6 <6 <6 <0,01 5 <1 <1 <1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,5 1700 1000 <1 <1 <2 1 <0,05 <0,05 <0,1
17.3.2015 samea, ruskea, lievä bentseenin haju twister 72 11,9 -9,4 2,46 2,13 0,33 12,90 193 7,2 <0.01 2 <1 3 <1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.5 410 <1 <1 <1 <2 0,75 <0.05 <0.05 <0.05
27.10.2015 samea, harmaa, lievä kaatopaikan haju twister 77 6,5 -4,0 2,46 3,80 -1,34 12,85 7,1 <0.01 <10 <10 <6 <6 <6 <6 <10 <6 <6 <6 <0.01 2 <1 <1 <1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.5 1800 940 <1 <1 <2 2,7 <0.05 <0.05 <0.05
15.12.2015 2,46 2,29 0,17 12,85
27.4.2016 lievä tuntematon haju, hieman samea, harmaa twister 80 11,8 -9,3 2,46 2,76 -0,30 12,85 7,2 <1 <1 <1 <6 <6 <6 <6 <1 <6 <6 <6 <0.01 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <0.5 4400 1200 <1 <1 <2 2,3 <0.05 <0.05 <0.05
12.5.2016 vain mittaus 2,46 2,83 -0,37
27.5.2016 vain mittaus 2,46 2,82 -0,36
8.6.2016 vain mittaus 2,46 2,72 -0,26
22.6.2016 vain mittaus 2,46 2,71 -0,25
30.5.2012 kirkas twister 100 13,5 -10,5 2,98 3,12 -0,14 14,45 120 6,9 150 130 <10 <10 <10 <6 <6 <6 <6 <10 <6 <6 <6 <0,01 - 7 <1 <1 <1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,5 <1 <1 <1 <1 <2 <0,05 <0,05 <0,05 <0,1
1.11.2012 kirkas twister 100 9,0 -6,0 2,98 2,97 0,01 89,9 7 100 140 0,22 5,6 <2,0 <2,0 <4,0 <0,1 <0,1 <0,1 <1,6 1,7 13 <1 <1 <2 <0,02 <0,03 <0,03 <0,06
1.2.2013 lievä öljyn haju, lopussa kirkas vesi twister 100 13,0 -10,0 2,98 2,95 0,03 129 6,9 140 210 0,34 32 <2 <2 <4 <0,1 <0,1 <0,1 <1,6 3,8 13 <1 <1 <2 0,11 <0,03 <0,03 <0,06
29.5.2013 kohtalainen liuottimen/PAH haju twister 90 15,0 -12,0 2,98 3,01 -0,03 139 6,9 120 310 <10 40 <1 <10 <10 <10 <10 <10 18 <10 0,17 0,03 22 <2 <2 <4 <0,1 <0,1 0,83 <1,6 <2 11 <2 <2 <4 0,024 <0,03 <0,03 <0,06
22.10.2013 samea, harmaa, kohtalainen liuottimen haju noudin 10 4,0 -1,0 2,98 3,10 -0,12 122 6,9 0,14 0,9 <0,2 <0,2 <0,4 <0,1 <0,1 <0,1 <1,6 4,8 21 2,3 1,5 3,8 <0,03 <0,03 <0,06
13.4.2014 lievä öljyn ja liuottimen haju, kirkas twister 105 9,0 -6,0 2,98 3,00 -0,02 7,2 <0,2 <0,2 <0,4 <0,1 <0,1 <0,1 <1,6 130 362 9,3 16 25 <0,03 <0,03 <0,06
16.10.2014 lievä liuottimen/kreosootin haju twister 100 7,0 -4,0 2,98 3,07 -0,09 160 6,7 <10 <10 <10 <6 <6 <6 <6 <10 <6 21 <6 0,12 0,35 15 <1 <1 <1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,5 21 150 1 1 2 0,18 <0,05 <0,05 <0,1
17.3.2015 vähän samea, lievä bentseenin haju twister 90 13,45 -10,5 2,98 2,85 0,13 186 6,6 0,07 31 <1 1,9 <1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.5 180 <1 6 <1 7 0,36 <0.05 <0.05 <0.05
21.10.2015 Kohtalainen kreosootin haju twister 100 7,50 -4,5 2,98 3,25 -0,27 14,20 6,4 11 <10 <10 <6 <6 <6 <6 <10 <6 37 <6 0,06 13 <1 <1 <1 <0.1 <0.1 0,2 <0.5 20 68 <1 <1 <1 0,08 <0.05 <0.05 <0.05
17.12.2015 2,98 2,96 0,02
8.3.2016 2,98 3,09 -0,11 14,20
27.4.2016 lievä öljyn ja kreosootin haju, kirkas twister 80 13,20 -10,2 2,98 3,51 -0,53 14,20 6,8 <10 <10 <10 <6 <6 <6 <6 <10 <6 16 <6 0,036 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <0.5 0,12 <1 <1 <1 <2 0,05 <0.05 <0.05 <0.05
12.5.2016 vain mittaus 2,98 3,56 -0,58
27.5.2016 vain mittaus 2,98 3,38 -0,40
8.6.2016 vain mittaus 2,98 3,29 -0,31
22.6.2016 vain mittaus 2,98 3,40 -0,42

Junatien ja Hermannin rantatien alueet
31.5.2012 samea, keltainen, lievä öljynhaju twister 48 14,0 -7,0 6,96 7,61 -0,65 15,34 130 6,8 240 68 <10 <10 <10 <6 <6 <6 <6 <10 <6 <6 <6 <0,01 - <1 <1 <1 <1 <0,1 <0,1 0,4 <0,5 <1 <1 4 30 34 <0,05 <0,05 <0,05 <0,1
6.11.2012 samea, ruosteenruskea monsoon 100 8,5 -1,5 6,96 7,30 -0,34 94,3 6,7 160 21 <0,01 <0,2 <1 <1 <1 <0,1 <0,1 <0,1 <1,6 <0,5 7,4 <1.0 1,4 1,4 <0,02 <0,03 <0,03 <0,06
20.2.2013 melko kirkas, hieman sameutta ja kiintoainesta, ruostesakkaa LO-FLOW monsoon 30 7,4 -0,4 6,96 6,67 0,29 90 6,7 130 41 <0,01 <0,2 <1 <1 <1 <0,1 <0,1 <0,1 <1,6 <0,5 <1 <1 <1 <2 <0,03 <0,03 <0,06
27.3.2013 passiivi 13,0 -6,0 6,96 <0,01 <0,2 <1 <1 <1 <0,5 <1 <1 <1 <2
30.5.2013 hyvin samea, ruosteenruskea twister 120 13,0 -6,0 6,96 6,83 0,13 100 6,6 140 44 <0,01 <2 <1 <1 <1 <0,1 <0,1 <0,1 <1,6 <2 <4 <2 <2 <4 <0,02 <0,03 <0,03 <0,06
29.10.2013 hyvin samea, ruosteenruskea twister 100 13,0 -6,0 6,96 7,18 -0,22 134 6,7 <0,01 0,6 <1 <1 <1 <0,1 <0,1 <0,1 <1,6 0,8 19 6,5 5,2 11 <0,03 <0,03 <0,06
30.4.2014 hyvin samea, ruosteenruskea monsoon 120 13,0 -6,0 6,96 6,78 0,18 107 6,8 <0,01 0,3 <1 <1 <1 31 15 13 28
16.10.2014 hyvin samea, ruosteenruskea twister 140 13,0 -6,0 6,96 6,78 0,18 13,80 7,1 <10 <10 <10 <6 <6 <6 <6 <10 <6 <6 <6 <0,01 <1 <1 <1 <1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,5 <1 170 31 49 80 0,26 <0,05 <0,05 <0,1
18.3.2015 hyvin samea, ruskea uppopumppu 70 8,0 -1,0 6,96 6,55 0,41 14,50 88 6,6 <0.1 <1 <1 <1 <1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.5 <1 <1 4 6 10 <0.05 <0,05 <0,05 <0,05
29.10.2015 hieman samea, harmaa, lievä ruosten haju peristalttinen 6 10,0 -3,0 6,96 7,50 -0,54 7 <10 <10 <10 <6 <6 <6 <6 <10 9 <6 <6 <0.01 <1 <1 <1 <1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.5 <1 33 6 3 9 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
18.2.2016 pv-pinta mitattu, ei näytettä 6,96 8,88 -1,92
12.5.2016 Sepelin alla
6.11.2012 näyte syvemmältä (klooratut) monsoon 100 15,0 -8,0 6,96 <0,2 <0,2 <0,2 <0,4 <0,5 31 3,9 5,4 5,4 <0,02
20.2.2013 ruosteenvärinen, ei kirkastunut, näyte syvemmältä (klooratut) LO-FLOW monsoon 45 14,5 -7,5 6,96 <0,2 0,5 <0,2 <0,4 <0,5 3,1 <1 <1 <2
18.3.2015 hyvin samea, ruskea <1 <1 <1 <1 <1 <1 1 1 2 <0,05
8.6.2012 samea, ruskea, lievä öljyn haju twister 50 9,7 -5,3 4,44 4,66 -0,22 10,70 153 7,1 290 75 - - - - - - - - - - - <0,01 - 1 <1 <1 <1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,5 <1 <1 20 23 43 <0,05 <0,05 <0,05 <0,1
7.11.2012 samea, ruskea, lievä öljyn haju monsoon 60 5,0 -0,6 4,44 3,97 0,47 172 6,9 350 25 - - - - - - - - - - - <0,01 <2,0 <2,0 <2,0 <4,0 <0,1 <0,1 6,1 6,1 4,3 48 7,7 15 15 <0,02 <0,03 <0,03 <0,06
18.2.2013 samea, harmaa/ruskea, paljon hienoainesta LO-FLOW monsoon 30 6,0 -1,6 4,44 4,02 0,42 11,41 166 7,1 360 13 <2,0 <2,0 <2,0 <4,0 <0,1 <0,1 <0,1 <0,5 <0,5 <1 <1 <1 <2 <0,03 <0,03 <0,06
31.5.2013 aluksi hyvin samea ruosteenruskea, kirkastui lopuksi twister 50 10,0 -5,6 4,44 4,04 0,40 162 7,1 330 37 <10 136 <1 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <0,01 <2 <2 <2 <4 <0,1 <0,1 <0,1 <1,6 7,3 86 17 21 38 <0,02 <0,03 <0,03 <0,06
23.10.2013 samea, ruosteenruskea, lievä öljynhaju twister 40 9,0 -4,6 4,44 4,21 0,23 10,60 216 6,9 0,01 <0,2 <0,2 <0,2 <0,4 <0,1 <0,1 <0,1 <1,6 <0,5 <1 <1 <1 <2 <0,03 <0,03 <0,06
28.4.2014 samea, ruosteenruskea, lievä öljynhaju monsoon 50 10,0 -5,6 4,44 4,10 0,34 7 229 <10 106 <0,2 <1 <10 <10 <10 <10 <10 73 <10 <0,01 - 0,7 <0,2 <0,2 <0,4 <0,1 <0,1 <0,1 <1,6 5 92 40 16 56 <0,03 <0,03 <0,06
20.10.2014 samea, ruosteenruskea, lievä öljynhaju twister 50 8,5 -4,1 4,44 4,13 0,31 10,60 <10 <10 <10 <6 <6 <6 <6 <10 <6 <6 <6 0,01 <1 <1 <1 <1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,5 <1 <1 2 1 3 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
18.3.2015 hyvin samea, ruskea, kohtalainen kaatopaikan haju monsoon 40 8,7 -4,3 4,44 3,93 0,51 9,71 142 6,8 <0.01 <1 <1 <1 <1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.5 <1 <1 <1 <1 <2 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
28.10.2015 samea, harmaa, kohtalainen ruosten ja kaatopaikan haju twister 63 6,6 -2,2 4,44 4,70 -0,26 8,90 6,9 <10 <10 <10 <6 <6 <6 <10 <6 <6 <6 <0.01 6 <1 <1 <1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.5 6 58 21 3 24 0,09 <0.05 <0.05 <0.05
17.12.2015 4,44 4,70 -0,26
27.1.2016 samea, ruskea, lievä ruoste hajua twister 65 9,0 -4,6 4,44 4,83 -0,39 9,85 <1 <1 <1 <1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.5 5 37 8 2 10 0,05 <0.05 <0.05 0,06
9.3.2016 4,44 4,98 -0,54 9,80
12.5.2016 vain mittaus 4,44 6,23 -1,79
27.5.2016 vain mittaus 4,44 6,14 -1,70
10.6.2016 vain mittaus 4,44 6,03 -1,59
22.6.2016 vain mittaus 4,44 6,15 -1,71
5.7.2016 vain mittaus 4,44 6,23 -1,79
21.7.2016 vain mittaus 4,44 6,16 -1,72
1.8.2016 vain mittaus 4,44 6,16 -1,72
25.8.2016 vain mittaus 4,44 6,35 -1,91
7.9.2016 pinnanmittaus 4,44 6,53 -2,09

FCG3073B 7.11.2012 samea, ruskea, näyte syvemmältä (klooratut) monsoon 60 10,0 -5,6 4,44 <2,0 <2,0 <2,0 <4,0 3 33 5,2 10 10 <0,02
Ei erillistä näytettä 5/13-> 18.2.2013 LO-FLOW monsoon 45 10,0 -5,6 4,44 <0,2 <0,2 <0,2 <0,4 <0,5 <1 <1 <1 <2

18.3.2015 <1 <1 <1 <1 <1 <1 8 2 10 <0.05
30.12.2015 erittäin samea, paljon kiintoaineeta, harmaaa/ruskea, ei hajua twister 45 9,0 7,20 6,83 0,37 10,02 <10 <10 <10 <6 9,8 <6 40 <10 51 27 <6 0,06 <1 <1 <1 <1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,5 <1 <1 <1 <1 <2 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
3.2.2016 hieman samea, harmaa, ei hajua twister 40 9,5 7,20 6,90 0,30 <1 <1 <1 <1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,5 <1 <1 <1 <1 <2 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
8.3.2016 7,20 6,93 0,27
28.4.2016 ei hajua, erittäin samea, harmaa, paljon kiintoainetta twister 6 9,0 7,20 7,80 -0,60 9,95 102 6,7 <1 <1 <1 <1 <1 <1 1,6 1,7 <1 <1 <1 <1 <2 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
13.5.2016 vain mittaus 7,20 7,56 -0,36
27.5.2016 vain mittaus 7,20 7,36 -0,16
7.6.2016 samea, ruskeanharmaa, vain VOC:it 7,20 7,19 0,01 9,93 <1 <1 <1 <1 6 <1 <1 <1 <1 <2
22.6.2016 kirkas bailer 0 8,0 7,20 7,34 -0,14 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <2 <0.05
5.7.2016 vain mittaus 7,20 7,50 -0,30
21.7.2016 vain pinta 7,20 7,53 -0,33
16.8.2016 vain pinta 7,20 7,59 -0,39
25.8.2016 samea, ruskeanharmaa, ei hajua 7,20 7,72 -0,52 <1 < < < <1 <1 <1 <1 <1 <2
7.9.2016 pinnanmittaus 7,20 7,91 -0,71

GW1 26.11.2015 Kuiva 5,99 5,99
GW2 25.11.2015 erittäin samea, tuman harmaa, lievä tunnistamaton haju, huono vesituotto peristalttinen 2 3,9 3,37 1,85 1,52 4,00 <6 <10 <10 <6 <6 <6 12 <10 12 11 <6 <0,01 <1 <1 <1 <1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,5 <1 <1 <1 <1 <2 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05

26.11.2015 erittäin samea, tuman harmaa, ei hajua peristalttinen 8 5,0 3,39 3,26 0,13 12,05 <10 <10 <10 <6 <6 <6 <6 <10 <6 <6 <6 <1 <1 <1 <1 0,2 <0,1 <0,1 1,4 19 6 1 <1 <2 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
27.1.2016 samea, harmaa, ei hajua peristalttinen 6 5,0 3,39 3,56 -0,18 1 <1 <1 <1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,5 12 18 5 <1 6 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05

3,39 4,97 -1,59
13.5.2016 vain  mittaus 3,39 4,88 -1,50
10.6.2016 vain  mittaus 3,39 4,77 -1,39
22.6.2016 vain mittaus 3,39 4,98 -1,59
5.7.2016 vain mittaus 3,39 5,06 -1,67
21.7.2016 vain pinta 3,39 4,98 -1,59
1.1.1900 vain pinta 3,39 4,98 -1,59
16.8.2016 vain pinta 3,39 5,13 -1,74
7.9.2016 pinnanmittaus 3,39 5,39 -2,00
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Pohjaveden tarkkailu 2012-2014, Yhteenvetotaulukko 3(3)

Helsingin kaupunki, KiinteistövirastoP15793P002 2013Kalasataman keskus letkua (m)Pohjaveden tarkkailu 22.5.2012 --> 206,3
Yhteenvetotaulukko
Marko Väätäinen, Elizabete Monteiro-Rauhala, Johannes Nurmi

Metallit ja puolimetallit (kokonaispitoisuudet) Syanidit Aromaattiset hiilivedyt
Havainnot (haju, väri, sameus, kiintoaines, antoisuus, putken kunto) Näytteenotto-menetelmä

Tyhjennettyennennäytteenottoa
Näytteenotto-syvyys putkenpäästä

Näytteenotto-syvyydentaso, mpy
Havainto-putkenyläpääntaso

Pv-pinta,putkenpäästämitattu
Pv-pinnantaso,  mpy

Pohjaputkenpäästä Viitearvot Sähkön-johtavuus pH Cl- SO4- As As Sb Sb Ba Ba Hg Hg Cd Cd Co Co Cr Cr Cu Cu Pb Pb Ni Ni Zn Zn V V Sb As Ba Hg Cd Co Cr Cu Pb Ni Zn V Syanidi
Syanidi(kok.) Helpostivapautuva

Vapaasyanidi Bentseeni Tolueeni Etyylibentseeni Ksyleenit Antraseeni Bentso (a)pyreeni

Naftaleeni PAH 5 Vinyylikloridi Dikloorieteenit Trikloorieteeni Tetrakloorieteeni
Tri- ja tetra-kloorieteenit C5-C10 C10-C21 C21-C40 C10-C40

6,5 liukoinen kok liukoinen kokliukoinenkok liukoinen kok liukoinen kok liukoinen kok liukoinen kok liukoinen kok liukoinen kok liukoinen kok liukoinen kok liukoinen kok - Bensiini Keskit. Raskaat
9,5 Kloridi Sulfaatti Arseeni Antimoni Elohopea Kadmiun Koboltti Kromi Kupari Lyijy Nikkeli Sinkki Vanadiini 1 summa summa summa1) Pohjavedenympäristölaatunormit 25 150 5 2,5 0,4 2 10 20 5 10 60 0,5 12 1 10 60 0,01 1,3 0,15 25 5 0,05

2) Talousvedenlaatuvaatimukset 250 6,5-9,5 100 10 5 1 50 2 000 10 20 1 000 1 0,01 0,1 0,05(3

pvm (l) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (mS/m) (mg/l) (mg/l) (µg/l) (µg/l) (µg/l) (µg/l)(µg/l)(µg/l) (µg/l) (µg/l) (µg/l) (µg/l) (µg/l) (µg/l) (µg/l) (µg/l) (µg/l) (µg/l) (µg/l) (µg/l) (µg/l) (µg/l) (µg/l) (µg/l) (µg/l) (µg/l) (µg/l) (µg/l) (µg/l) (µg/l) (µg/l) (µg/l) (µg/l) (µg/l) (µg/l) (µg/l) (mg/kg) (mg/l) (mg/l) (µg/l) (µg/l) (µg/l) (µg/l) (µg/l) (µg/l) (µg/l) (µg/l) (µg/l) (µg/l) (µg/l) (µg/l) (µg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l)

Polyaromaattiset hiilivedyt

Pistetunnus

27.11.2015 erittäin samea, ruskea, kohtalainen makean hajua peristalttinen 2 7,2 3,95 2,47 1,48 8,24 6,6 <1 <1 <1 <6 <6 <6 <6 <1 6,8 <6 <6 <1 <1 <1 <1 <1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,5 <1 <1 <1 <1 <2 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
peristalttinen 3,95 3,03 0,92 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <0,05 <0,05

27.11.205 hieman samea, harmaa/sinertävä, ei hajua peristalttinen 7 8,5 5,00 4,68 0,32 11,00 9,7 <1 <1 <1 <6 <6 <6 <6 <1 <6 <6 <6 <1 <1 <1 <1 <1 <0,1 <0,1 <0,1 0,9 <1 <1 <1 <1 <2 <0,05 <0,05 0,10 0,12
27.1.2016 samea, harmaa peristalttinen 10 10,0 5,00 4,95 0,05 <1 <1 <1 <1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,5 <1 <1 <1 <1 <2 <0.05 0,14 0,38 0,52
13.5.2016 vain mittaus 5,00 6,39 -1,39
27.5.2016 vain mittaus 5,00 5,88 -0,88
10.6.2016 aluksi samea ja harmaa, lopuksi kirkas, hajuton, vain VOC:it noudin 2 8,0 5,00 6,15 -1,15 <1 <1 <1 <1 <0,1 <1 <1 <1 <1 <2
22.6.2016 5,00 6,35 -1,35
5.7.2016 vain mittaus 5,00 6,46 -1,46
21.7.2016 vain pinta 5,00 5,95 -0,95
16.8.2016 vain pinta 5,00 6,52 -1,52
7.9.2016 pinnanmittaus 5,00 6,00 -1,00

13.5.2016 vain mittaus 7,19 8,90 -1,71
27.5.2016 vain mittaus 7,19 9,10 -1,91
8.6.2016 samea, ruskea, hajuton, vain VOC:it noudin 2 10,0 7,19 9,26 -2,07 10,04 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <2
22.6.2016 vain mittaus 7,19 2,45 4,74

GW13 10.6.2016 vain mittaus 3,00 -3,00
6.6.2012 samea, ruskea/kellertävä twister 110 15,0 -11,4 3,62 3,62 0,00 16,00 165 7,1 300 64 <10 <10 <10 <6 <6 <6 <6 <10 <6 15 <6 <0,01 <0,01 3 <1 <1 <1 <0,1 <0,1 <0,1 0,8 <1 <1 <1 <1 <2 <0,05 0,25 0,07 0,32

31.10.2012 hieman samea, harmaa, öljynhaju twister 75 14,0 -10,4 3,62 3,08 0,54 152 7,2 250 59 0,03 <2,0 <2,0 <2,0 <4,0 <0,10 <0,10 <0,10 <1,6 <0,5 <1,0 <1,0 <1,0 <2 0;03 <0,03 <0,03 <0,06
24.1.2013 Samea, harmaa, öljyn haju twister 67 4,5 -0,9 3,62 3,09 0,53 150 7,2 230 67 0,03 <2 <2 <2 <4 <0,1 <0,1 <0,1 <1,6 <0,5 <1 <1 <1 <2 <0,02 <0,03 <0,03 <0,06
30.5.2013 hieman samea, harmaa, lievä öljynhaju twister 80 15,0 -11,4 3,62 3,20 0,42 7,1 230 70 12 103 <1 <10 <10 <10 <10 <10 12 11 0,03 <0,01 <2 <2 <2 <4 <0,1 <0,1 <0,1 <1,6 <0,5 <1 <1 <1 <2 <0,02 <0,03 <0,03 <0,06
28.10.2013 samea, harmaa, lievä öljynhaju twister 60 10,0 -6,4 3,62 3,37 0,25 6,9 136 0,04 0,6 <0,2 <0,2 <0,4 <0,1 <0,1 <0,1 <1,6 <0,5 <1 <1 <1 <2 <0,03 <0,03 <0,06
30.4.2014 samea, harmaa, lievä öljynhaju monsoon 100 10,0 -6,4 3,62 3,30 0,32 152 7,1 <10 <10 <10 <0,2 <1 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 0,01 0,7 <0,2 <0,2 <0,4 <0,1 <0,1 <0,1 <1,6 <0,5 <1 <1 <1 <2 <0,03 <0,03 <0,06
20.10.2014 samea, harmaa, lievä öljynhaju twister 80 10,0 -6,4 3,62 3,15 0,47 <10 <10 <10 <6 <6 <6 <6 <10 <6 <6 <6 0,03 <1 <1 <1 <1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,5 <1 12 <1 <1 <2 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
17.3.2015 samea, harmaa, lievä öljynhaju twister 60 15,0 -11,4 3,62 3,00 0,62 144 7,1 0,03 <1 <1 <1 <1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.5 <1 <1 <1 <1 <2 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
26.10.2015 Hyvin pistävä kemikaalin haju, hieman samea monsoon - 5,0 -1,4 3,62 2,93 0,69 1400 7 51 <10 <10 <10 <6 <6 <6 <6 <10 <6 <6 <6 0,02 <1 <1 <1 <1 <0.1 <0.1 <0.1 0,6 <1 <1 <1 <1 <2 <0.05 0,1 <0.050 0,12
15.12.2015 3,62 2,50 1,12
26.1.2016 hiean samea, harmaa, lievä öljyn haju twister 50 14,0 -10,1 3,90 2,93 0,97 <1 <1 <1 <1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.5 <1 <1 <1 <1 <2 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
9.3.2016 3,90 5,77 -1,87 15,70
13.5.2016 3,90 5,72 -1,82
27.5.2016 vain mittaus 3,90 4,70 -0,80
10.6.2016 vain mittaus 3,90 5,57 -1,67
kevät 2012 ei näytettä, kaivo parkkipaikalla auton alla 3,22 5,30
7.11.2012 samea, harmaa, lievä öljyn haju monsoon 50 4,0 -0,8 3,22 2,84 0,38 5,25 85,1 6,6 190 18 - - - - - - - - - - - <2,0 <2,0 <2,0 <4,0 <0,1 <0,1 6,4 6,4 36 53 8,8 22 30,8 <0,01 <0,03 <0,03 <0,06
talvi 2013 ei näytettä, kaivo parkkipaikalla auton alla
30.5.2013 hieman samea, lievä öljynhaju twister 80 5,0 -1,8 3,22 3,02 0,20 5,25 6,9 430 10 <10 47 <1 <10 <10 <10 <10 <10 45 <10 <0,01 <2 <2 <2 <4 <0,1 <0,1 <0,1 <1,6 29 29 <2 3,6 3,6 <0,02 <0,03 <0,03 <0,06
23.10.2013 samea, harmaa, rikkivedyn haju twister 12 4,3 -1,1 3,22 3,44 -0,22 5,25 10,4 6,6 <0,01 <0,2 <0,2 <0,2 <0,4 <0,1 <0,1 <0,1 <1,6 4,8 10 3,4 11 14,4 <0,03 <0,03 <0,06
14.3.2014 ei näytettä, kaivo parkkipaikalla auton alla
16.10.2014 ei näytettä, kaivo parkkipaikalla auton alla
25.3.2015 uppopumppu 40 4,3 -1,1 3,22 2,82 0,40 5,25
22.10.2015 samea, mustaa, kohtalainen öljyn, kaatopaikan hajua twister 15 4,3 4,3 3,22 3,45 -0,23 5,25 6,5 <10 <10 <10 <6 <6 <6 <6 <10 <6 <6 <6 <0.01 < 1 <0.1 <0.1 <0.1 0,8 4 8 2 7 7 <0.05 0,12 0,75 0,87
27.11.2015 kirkas, lievä kaatopaikan hajua twister 2 5,0 4,3 3,22 3,30 -0,08 5,25 <1 2 <1 <1 <1 210 190 2 1 3 0,4
26.1.2016 eritäin samea, musta, kohtalainen kaatopaikan hajua twister 2 5,3 4,3 3,22 3,42 -0,20 5,31 <1 <1 <1 <1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,5 6 8 <1 <1 <2 <0.05 <0.05 0,34 0,35
9.3.2016 3,22 3,42 -0,20 5,30
12.5.2016 3,22 4,27 -1,05
27.5.2016 vain mittaus 3,22 3,90 -0,68
10.6.2016 auton alla, ei näytettä, ei mitattu
22.6.2016 vain mittaus, kaivo auton alla, noudin ei mahtunut 3,22 4,22 -1,00
5.7.2016 3,22 4,32 -1,10
21.7.2016 vain pinta 3,22 4,28 -1,06
16.8.2016 3,22 4,39 -1,17
25.8.2016 samea, harmaa, kohtalainen öljyn hajua twister 3,22 4,60 -1,38 <1 <1 <1 6 54 10 160 170

P4 6.6.2012 samea, harmaa, lievä öljyn haju noudin 27 4,0 0,0 4,01 4,24 -0,23 152 6,8 320 70 <10 <10 <10 <6 <6 <6 <6 <10 <6 10 14 <0,01 - <1 <1 <1 <1 <0,1 <0,1 0,2 1,2 <1 <1 <1 <1 <2 <0,05 <0,05 <0,05 <0,1
7.11.2012 samea, ruskea monsoon 60 6,5 -2,5 4,01 3,65 0,36 106 6,9 200 46 <0,01 4,9 <2,0 <2,0 <4,0 <0,1 <0,1 1,5 <1,6 160 44 1,7 3 4,7 <0,02 <0,03 <0,03 <0,06

tuhoutunut 31.5.2013 ei  löydy, tuhoutunut?
6.6.2012 samea, punertava, runsaasti kiintoainesta noudin 32 9,0 -3,7 5,26 5,48 -0,22 10,20 109 6,7 200 38 <10 <10 <10 <6 <6 <6 <6 <10 <6 27 <6 <0,01 - <1 <1 <1 <1 <0,1 <0,1 <0,1 0,8 <1 <1 <1 6 6 <0,05 <0,05 <0,05 <0,1
6.11.2012 hieman samea monsoon 60 9,0 -3,7 5,26 5,04 0,22 155 7 330 78 <0,01 14 <0,2 <0,2 <0,4 <0,1 <0,1 <0,1 <1,6 240 1708 38 64 102 <0,02 <0,03 <0,03 <0,06
25.1.2013 aluksi sameaa ja keltaista, lopuksi kirkas twister 28 9,0 -3,7 5,26 5,22 0,04 128 7,1 230 71 <0,01 3,2 <2 <2 <4 <0,1 <0,1 <0,1 <1,6 40 2022 250 390 640 <0,02 <0,03 <0,03 <0,06
18.2.2013 kirkas, hieman ummehtunut haju LO-FLOW monsoon 20 6,1 -0,8 5,26 5,09 0,17 10,22 125 7,1 240 77 <0,01 5,2 <2 <2 <4 <0,1 <0,1 <0,1 <1,6 50 1823 210 400 610 <0,03 <0,03 <0,06
27.3.2013 passiivi 9,0 -3,7 5,26 5,11 0,15 82 0,6 <0,2 0,5 810 2412 2,9 3,2 6,1
31.5.2013 aluksi hieman samea, kirkastui lopuksi twister 35 8,5 -3,2 5,26 5,10 0,16 120 7 220 81 <10 100 <1 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <0,01 2,9 <2 <2 <4 <0,1 <0,1 <0,1 <1,6 30 1207 250 650 900 <0,02 <0,03 <0,03 <0,06
23.10.2013 aluksi hieman samea/ruskea, kirkastui lopuksi twister 15 8,5 -3,2 5,26 5,22 0,04 10,20 128 6,9 <0,01 4,8 <0,2 <0,2 <0,4 <0,1 <0,1 <0,1 <1,6 37 652 31 64 95 <0,03 <0,03 <0,06
14.3.2014 hieman samea, kellertävä twister 30 9,5 -4,2 5,26 5,10 0,16 4,7 <0,2 <0,2 <0,4 <0,1 <0,1 <0,1 <1,6 45 743 91 120 211 <0,03 <0,03 <0,06
26.11.2014 hieman samea, harmaa/kellertävä twister 30 9,5 -4,2 5,26 5,20 0,06 123 6,8 <10 <10 <10 <6 <6 <6 <6 <10 <6 <6 <6 <0,01 4 <1 <1 <1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,5 220 1800 380 820 1200 3 <0,05 <0,05 <0,1
18.3.2015 hieman samea, lievä kaatop. Haju monsoon 27 9,2 -3,9 5,26 4,91 0,35 134 6,9 <0.01 3 <1 <1 <1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.5 18 4 82 230 312 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
28.10.2015 kirkas, lievä suon/kaatop. Haju twister 30 9,2 -3,9 5,26 4,60 0,66 6,9 <10 <10 <10 <6 <6 <6 <6 <10 <6 <6 <6 0,01 2 <1 <1 <1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.5 41 1800 97 220 317 2,3 <0.05 <0.05 <0.05
17.12.2015 5,26 5,27 -0,01
26.1.2016 hieman samea, ruskea, ei hajua twister 30 8,7 -3,4 5,26 5,45 -0,19 1 <1 <1 <1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,5 4 2600 350 940 1290 4 <0.05 <0.05 <0.05
9.3.2016 5,26 5,42 -0,16 10,20
2.5.2016 hieman samea, ei hajua twister 30 9,2 -3,9 5,26 6,42 -1,16 10,18 128 6,9 9,8 <10 12 <6 <6 <6 <6 <10 11 14 <6 <0.01 11 <1 <1 <1 <0.1 <0.1 <0.1 0,9 460 3100 33 41 74 3,1 <0.05 <0.05 <0.05
12.5.2016 5,26 6,10 -0,84
27.5.2016 5,26 5,72 -0,46
10.6.2016 meko kirkas, ei hajua twister 50 5,26 5,65 -0,39 10,20 <1 <1 <1 <1 <1 14 1200 38 60 98
22.6.2016 kirkas, hieman oranssia sakkaa noudin 0 6,5 5,26 6,00 -0,74 <1 <1 <1 <1 <1 470 23 65 88 0,56
5.7.2016 vain pinta 5,26 6,13 -0,87

 21.7.2016 vain pinta 5,26 6,51 -1,25
1.8.2016 vain pinta 5,26 6,15 -0,89
16.8.2016 vain pinta 5,26 6,21 -0,95
25.8.2016 kirkas, ei hajua 5,26 6,40 -1,14 7 <1 <1 <1 <1 38 990 6 20 26
7.9.2016 pinnanmittaus 5,26 6,66 -1,40

P6B 18.2.2013 kirkas, näyte syvemmältä (klooratut) LO-FLOW monsoon 35 9,0 -3,7 5,26 16 <2 <2 <4 160 3322 170 280 450
Ei erillistä näytettä 5/13->

tulosten lukumäärä [n] 227 238 222 363 352 352 116 0 158 185 103 99 82 27 81 7 2 23 81 9 80 28 81 28 81 28 81 28 81 28 81 28 81 28 81 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 183 2 74 248 248 248 248 216 216 228 215 244 250 250 249 248 186 216 215 215
laskennallinen keskiarvo: 13 48 8,3 -4,1 4,21 4,24 -0,09 9,88 157 7,3 214 148 45 32 #JAKO/0! ### 50 114 12 ### 0 #### 13 25 37 178 22 45 19 20 18 46 39 69 25 72 ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### 0 0 0 3871 1935 109 1062 27 10 4207 5082 239 561 78 188 252 4 18 5 19
laskennallinen mediaani: 13 40 8,0 -1,9 3,64 3,60 0,02 9,76 142 6,9 160 76 13 13 #LUKU! ### 50 85 12 ### 0 #### 13 20 37 118 11 12 19 16 12 34 19 23 25 37 #LUKU! #LUKU! #LUKU! #LUKU! #LUKU! #LUKU! #LUKU! #LUKU! #LUKU! #LUKU! #LUKU! #LUKU! #LUKU! 0 0 0 20 6 30 18 0 0 5 47 21 68 17 22 34 1 0 0 1

laskennallinen minimi: 13 0 2,0 -20,4 2,17 1,76 -3,00 2,18 6 6,0 18 0 0 11 0 0 50 25 12 0 0 0 9 10 0 15 0 10 19 12 9 12 10 11 6 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 2 1 1 1 0 0 0 0
laskennallinen maksimi: 13 200 24,0 4,3 11,57 13,70 5,99 25,10 1400 12,1 820 590 200 112 0 0 50 538 12 0 0 0 17 53 73 401 56 191 19 31 47 126 180 333 66 220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 140000 56000 1400 20700 740 70 380000 390000 4400 3322 500 2300 2800 79 980 120 1100

keskihajonta: 13 38 4,6 4,5 1,93 2,06 0,84 5,58 124 1,3 164 160 77 45 #JAKO/0! ### #### 119 #JAKO/0! ### #JAKO/0! #### 6 20 52 200 20 58 #JAKO/0! 10 12 40 44 90 17 77 ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### 0 0 0 16638 7244 206 2997 111 21 35346 38626 612 810 118 374 478 11 108 22 119
1) Pohjaveden ympäristölaatunormit Vna 341/20092) Talousveden laatuvaatimukset ja -suositukset STM 461/2000Paitsi:  3) STM 74/1994
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