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ALKUSANAT

Länsi-Suomen ympäristökeskuksessa on ollut vuosina 2006-2007 käynnissä hanke, 
jonka tavoitteena on ollut saada kokonaiskuva toimivien ja jo käytöstä poistettujen 
kauppapuutarhojen ja metsätaimitarhojen mahdollisesti aiheuttamista ympäristö-
riskeistä LSU:n alueella. Hankkeen puitteissa Länsi-Suomen ympäristökeskuksessa 
myös kartoitettiin alueella olevat kauppapuutarhat ja taimitarhat.

Ohjausryhmään kuuluivat hydrogeologi Antikainen Merja Länsi-Suomen ympä-
ristökeskusta, ylitarkastaja Gustafsson Juhani Suomen ympäristökeskuksesta, raken-
nusmestari Kallio Kari Länsi-Suomen ympäristökeskusta, insinööri Kujala Nina Kok-
kolan kaupungilta, kemisti Kyröläinen Helena Länsi-Suomen ympäristökeskuksesta, 
kemisti Mäntykoski Keijo Jyväskylän yliopisto/ympäristöntutkimuskeskuksesta, 
vanh. insinööri Seppälä Matti Länsi-Suomen ympäristökeskuksesta, ylitarkastaja 
Rajala Päivi Länsi-Suomen ympäristökeskuksesta. Närhi Ilkka toimi hankkeen pro-
jektitutkijana. 

Hankkeen tutkimustuloksista laadittiin pro gradu lopputyö Oulun yliopiston geo-
tieteiden laitoksella. Lopputyön laati Piia Manninen. Julkaisu koostuu pro gradu 
työstä, jonka allekirjoittanut on toimittanut julkaisuksi.

Kokkolassa 23.10.2008

Geologi
Ilkka Närhi
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1. Johdanto

Länsi-Suomen ympäristökeskuksen toiminta-alue käsittää Etelä-Pohjanmaan, Poh-
janmaan ja Keski-Pohjanmaan maakunnat. Toiminta-alueella on mahdollisia pilaan-
tuneita maita selvittäneen kauppapuutarha ja taimitarha kyselyn perusteella edelleen 
toimivia ja jo toimintansa lopettaneita taimi- ja kauppapuutarhoja yhteensä noin 600 
kappaletta, joista taimitarhoja on noin 40. 

Taimitarhoilla tarkoitetaan tässä yhteydessä niin sanottuja metsätaimitarhoja, joilla 
on kasvatettu taimia metsänhoidon tarpeisiin. Taimitarhojen määrä oli Suomessa 
suurimmillaan 1950-luvulla ja varsinainen taimituotantomäärä oli huipussaan 1970-
1990 -luvuilla 200-250 miljoonalla taimella vuodessa, mistä tuotanto on 1990-luvulla 
laskenut noin 150 miljoonaan taimeen vuodessa (Metsäntutkimuslaitos, 2002, cit. 
Jaakkonen & Sorvari, 2006). Tarhojen määrä on vuosien kuluessa laskenut ja nykyään 
90 % taimista tuotetaan 24 taimitarhalla. Torjunta-aineiden käytössä taimitarhoilla 
on ollut eri käyttötapoja ja -määriä ja eri torjunta-aineiden käyttö on vaihdellut eri 
aikoina (Jaakkonen & Sorvari, 2006).

Kauppapuutarhanimitystä käytetään puutarhasta, jolla on harjoitettu ammatti-
maista kasvihuoneviljelyä. Kauppapuutarhoilla kasvatetaan kaupallisesti koriste-
kasveja ja vihanneksia. Kuten taimitarhojen, myös kauppapuutarhojen lukumäärä 
oli Suomessa suurimmillaan 1950-luvulla, minkä jälkeen tarhojen kokonaispinta-ala 
on kasvanut ja määrä vähentynyt (Nummi, 1997). Myös kauppapuutarhoilla on 
ollut eroja eri torjunta-aineiden käytössä ja etenkin tuotantosuunta on vaikuttanut 
käytettyihin torjunta-aineisiin ja käyttömääriin. Vihannesten kasvatuksessa on siir-
rytty biologiseen torjuntaan 1970-luvulta lähtien, mikä on vähentänyt kemiallisen 
torjunnan tarvetta (Jaakkonen, 2003). 

Taimi- ja kauppapuutarhatuotanto on voinut pilata ympäristöään torjunta-aineiden 
käytön, ravinteiden käytön, tarhoilla käytettyjen polttonesteiden ja jäteöljyjen varas-
toinnin ja käytön seurauksena sekä tuotannosta tulevilla jätteillä (esim. Jaakkonen & 
Sorvari, 2006). Torjunta-aineet koostuvat yleensä tehoaineesta ja lisäaineesta. Käytetyt 
tehoaineet voivat olla kloorattuja hiilivetyjä (esim. DDT), orgaanisia fosforiyhdisteitä 
(esim. dimetoaatti), karbamaatteja, pyretroideja (esim. permetriini), fenoksiherbi-
sidejä, triatsiineja (esim. simatsiini), luonnonyhdisteitä ja epäorgaanisia yhdisteitä 
(Jaakkonen, 2003).

Julkaisun pohjana olevassa pro gradu työssä tarkasteltiin tarkemmin viittä jo toi-
mintansa lopettanutta taimi- ja kauppapuutarhaa sekä kahta pienempää hankkeen 
yhteydessä tutkittua kauppapuutarhaa, jotka sijaitsevat kaikki Länsi-Suomen ympä-
ristökeskuksen toimialueella. 
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2. Torjunta-aineet taimi- ja 
kauppapuutarhoilla

Torjunta-aineet voidaan jakaa käyttökohteensa mukaan hyönteismyrkkyihin eli in-
sektisideihin, rikkakasvien torjunta-aineisiin eli herbisideihin, kasvitautien torjunta-
aineisiin eli fungisideihin sekä kasvunsäätöaineisiin (Jaakkonen, 2003). Insektisideis-
sä, herbisideissä ja fungisideissä on käytetty jopa satoja eri tehoaineita, kasvunsäätei-
den tehoaineena on käytetty vain klormekvattikloridia, joka tuli Suomessa käyttöön 
vuonna 1967 (Markkula et al., 1990).

2.1 

Torjunta-ainehistoriaa
Kemiallisen kasvinsuojelun käyttö alkoi maailmalla 1940-luvun lopulla synteetti-
sesti valmistettujen orgaanisten hyönteismyrkkyjen keksimisellä. Torjunta-aineiden 
kehitys jatkui ja markkinoille tuli lisää uusia torjunta-aineita ja torjunta-aineiden 
tehoaineita, joista monet olivat hyvin pysyviä. Torjunta-aineiden yleistä myyntiä on 
Suomessa seurattu vuodesta 1953 ja vuosina 1953-1990 torjunta-aineita on käytetty 
yhteensä 48 560 tonnia, josta pelto- ja puutarhaviljelyn osuus on ollut 93 % (Markkula 
et al., 1990).

Suomessa torjunta-aineiden markkinointi tuli valvonnan alaiseksi ja luvanvarai-
seksi vuonna 1952 kasvinsuojeluainelain (261/1951) myötä. Kasvinsuojeluainelailla 
pyrittiin varmistamaan aineiden käyttökelpoisuus, tehokkuus, käyttöohjeet sekä eh-
käistä myrkytykset. Torjunta-ainelaki (327/1969) säädettiin 1960-luvun lopussa ja se 
on voimassa edelleen joskin useita kertoja muutettuna. Torjunta-ainelaissa puututaan 
muun muassa aineiden haittavaikutuksiin ja elintarvikejäämiin. Torjunta-aineiden 
ympäristövaikutukset on otettu huomioon erillisessä vuonna 1984 voimaan astu-
neessa torjunta-aineasetuksessa. Asetuksen mukaan torjunta-aineena ei saa käyttää 
valmistetta, jonka käytöstä tarkoitukseensa voisi aiheutua vaaraa tai haittaa ympäris-
tölle. Torjunta-ainerekisteristä on Suomessa vuosien 1953 - 1986 aikana poistettu 20 
torjunta-ainetta. Kansallisen tason lisäksi torjunta-aineiden kauppaan ja ennakkotar-
kastuksiin puuttuu myös Euroopan yhteisön kasvinsuojelutuotedirektiivi (Seppälä, 
1997).

2.2 
Torjunta-aineiden ominaisuudet 
ja riskien arviointi

Valtioneuvoston antama maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arviointia 
käsittelevä asetus (214/2007) kehottaa maaperän pilaantuneisuuden arvioinnissa 
ottamaan huomioon muun muassa haitallisten aineiden pitoisuudet, ominaisuu-
det, sijainnin, kulkeutumiseen ja leviämiseen vaikuttavat tekijät, alueen nykyisen 
ja suunnitellun käyttötarkoituksen, altistumisen ja altistumisen mahdolliset seura-
ukset. Altistumista voidaan arvioida torjunta-aineiden hajoamis-, kulkeutumis- ja 
kertyvyystietojen perusteella ja altistumisen vaikutusta voidaan puolestaan arvioida 
aineen myrkyllisyyden perusteella (Nikunen & Leinonen, 2002).  Riskien arvioinnin 
avuksi on Suomessa laadittu ohjearvoja, jotka esitellään kappaleessa 2.2.4.
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Tutkimustietoa kemikaaleista on koottu eri tahojen johdosta kaikkien nähtäville in-
ternetiin useille eri sivustoille, joista esimerkiksi NLM (United States National Library 
of Medicine), Toxicology Data Network ja Kansainväliset kemikaalikortit (WHO:n 
koordinoima kemikaaliturvallisuusohjelma) sisältävät paljon tutkittua tietoa myös 
torjunta-aineista. Muun muassa mainittuja lähteitä on hyödynnetty torjunta-aineista 
koottuun ympäristöominaisuusliitteisiin (liite 23, 24).

2.2.1 
Kulkeutuminen

Torjunta-aineen kulkeutuvuutta kuvataan vesiliukoisuudella, haihtuvuudella ilmasta 
(höyrynpaine) ja vedestä (Henry’n lain vakio), pidättäytymisellä maaperän orgaani-
seen ainekseen (Koc) ja sedimenttiin (Kd) sekä kertyvyydellä eliöihin (Kow) (Servomaa 
et al., 2001). Maanpinnassa oleva aine voi myös liikkua toiseen paikkaan pintavesien 
mukana, tuulen mukana pölyämällä tai ihmisen toiminnan kuten maansiirron yh-
teydessä.

Vesiliukoisuus kuvaa aineen kykyä liueta veteen. Liuottamisen lisäksi vesi voi 
toimia kuljettajana jos aine on esimerkiksi sitoutunut hiukkasiin, joten pelkkä ve-
siliukoisuus ei kuvaa täysin veden aikaan saamaa aineen kulkeutumista (Suomen 
ympäristökeskus kemikaaliyksikkö, 2002). Taulukossa 1 on aineen vesiliukoisuuden 
mukaan tehty ryhmittely.

Taulukko 1. 
Kemikaalien ryhmittely vesiliukoisuuden perusteella (Nikunen & Leinonen, 2002).

Höyrynpaine kuvaa aineen kykyä haihtua ympäröivään ilmaan ja Henry’n lain vakion 
avulla voidaan päätellä aineen kykyä haihtua vesiliuoksesta. Henry’n lain vakio on 
höyrynpaineen ja vesiliukoisuuden suhde. Höyrynpaine ja Henry’n laki ilmoitetaan 
yleensä Pascaleina. Taulukoissa 2 ja 3 on kuvattu kemikaalien ryhmittely höyrynpai-
neen ja Henry’n lain mukaan (Suomen ympäristökeskus kemikaaliyksikkö, 2002).

Vesiliukoisuus [mg/l] Ryhmittely

> 1000 Hyvin liukeneva

10 - 1000 Liukeneva

0,1 - 10 Niukkaliukoinen

< 0,1 Hyvin niukkaliukoinen
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Taulukko 2. 
Kemikaalien ryhmittely höyrynpaineen perusteella (Nikunen & Leinonen, 2002).

Taulukko 3. 
Kemikaalien ryhmittely Henry’n lain perusteella (Nikunen & Leinonen, 2002).

Koc ja Kow kuvaavat aineen pidättäytymistä ja kertymistä, eli ne kuvaavat liikettä 
hidastavia ominaisuuksia. Koc kuvaa aineen jakautumista orgaanisen hiilen ja veden 
välillä, eli Koc-arvo kuvaa aineen kykyä pidättäytyä maaperän orgaaniseen aineeseen 
ja mitä suurempi pidättäytymiskyky on, sitä heikommin aine kulkeutuu maape-
rässä. Kow-arvo on aineen oktanolin ja veden jakautumiskerroin ja se puolestaan 
kuvaa suuntaa-antavasti aineen kertymistä eliöiden rasvapitoiseen kudokseen. Ra-
vintoketjuun rikastumiseen vaikuttavat kuitenkin muutkin tekijät, kuten kemikaalin 
käyttäytyminen ja eliön aineenvaihdunta. Esimerkiksi suuret hiilimolekyylit eivät 
läpäise kovin hyvin solukalvoja ja eivät näin ollen rikastu kudokseen, vaikka Kow-arvo 
olisi suurikin. Taulukossa 4 kuvataan aineen kulkeutumisen ryhmittely Koc-arvojen 
perusteella (Suomen ympäristökeskus kemikaaliyksikkö, 2002).

Höyrynpaine Pa (20-25°C) Ryhmittely

> 100 Erittäin haihtuva

1 - 100 Haihtuva

10-2 - 1 Kohtalaisen haihtuva

10-4 - 10-2 Heikosti haihtuva

< 10-4 Hyvin heikosti haihtuva

Henryn lain vakio
Pa m3/mol        atm m3/mol

Haihtuvuus
vesiliuoksesta

> 100 > 10-3 Erittäin helposti haihtuva

1 - 100 10-5 - 10-3 Helposti haihtuva

10-2 - 1 10-7 - 10-5 Heikosti haihtuva

< 10-2 < 10-7 Hyvin heikosti haihtuva
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Taulukko 4. 
Kemikaalien ryhmittely Koc-arvojen perusteella (Nikunen & Leinonen, 2002).

T50 Ryhmittely

< 1 vko nopeasti hajoava

1 vko - 1 kk kohtalaisen nopeasti hajoava

1 - 3 kk kohtalaisen hitaasti hajoava

3 - 8 kk hitaasti hajoava

> 8 kk erittäin hitaasti hajoava

2.2.2 

Hajoaminen

Torjunta-aineiden hajoamiseen vaikuttavat seuraavat tekijät: pH, lämpötila, ravin-
teikkuus, kosteus, happipitoisuus, olosuhteisiin sopeutunut mikrobilajisto ja torjunta-
aineen ominaisuudet (Seppälä, 1997). Hajoaminen ei kuitenkaan välttämättä ole askel 
parempaan, sillä muodostunut yhdiste voi olla alkuperäistä haitallisempi, kuten ha-
joamistuotteet DDD ja DDE ovat DDT:hen verrattuna (Jaakkonen & Sorvari, 2006).

Eri aineet voivat hajota maaperässä biologisesti tai ei-biologisesti. Biologinen ha-
joaminen tapahtuu mikrobien toimesta joko aerobisissa tai anaerobisissa olosuhteissa. 
Maaperässä mikrobien toiminta on voimakkainta maan orgaanisessa pintakerrokses-
sa. Ei-biologisesti aineet hajoavat pääasiassa joko hydrolyyttisesti tai fotolyyttisesti. 
Hydrolyysi on aineen reagoimista veden tai OH- tai H- -ionien kanssa ja fotolyysissä 
hajoamisen saa aikaan auringon valo (Suomen ympäristökeskus kemikaaliyksikkö, 
2002).

Torjunta-aineiden, kuten muidenkin kemikaalien, hajoamisnopeutta kuvataan 
yleensä puoliintumisajalla (T50), joka kuvaa aikaa jolloin puolet aineesta on hajonnut. 
Hajoamisnopeus voidaan luokitella T50-arvojen avulla taulukon 5 mukaisesti. Kaup-
papuutarhaprojektin kannalta mielenkiintoisimpia torjunta-aineita ovat maaperässä 
pitkään säilyvät eli taulukon mukaan erittäin hitaasti hajoaviin torjunta-aineisiin 
luokiteltavat aineet.

Taulukko 5.
Kemikaalien ryhmittely puoliintumisajan perusteella (Nikunen & Leinonen, 2002).

Koc Ryhmittely

< 50 Erittäin kulkeutuva

50 - 150 Helposti kulkeutuva

150 - 500 Kohtalaisen kulkeutuva

500 - 2000 Hieman kulkeutuva

2000 - 5000 Heikosti kulkeutuva

> 5000 Kulkeutumaton
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Puoliintumisaikoja tarkastellessa on kuitenkin hyvä ottaa huomioon se, että kokeelli-
sesti eteläisen Euroopan olosuhteissa todetut puoliintumisajat eivät välttämättä päde 
Suomen olosuhteissa, joita kuvaavat esimerkiksi jäätymis-sulamissyklit. Suomessa 
maaperän orgaanisen kerroksen paksuus on eurooppalaisen mittapuun mukaan 
merkittävä, mikä vaikuttaa pH:n ja aineen hydrolyyttiseen hajoamiseen. Lisäksi suh-
teellisen lyhyen kasvukauden vuoksi biologiselle hajoamiselle jää vähemmän aikaa 
(Seppälä, 1997). 

2.2.3 
Myrkyllisyys

Torjunta-aineen myrkyllisyyttä voidaan kuvata erilaisten X50-arvojen avulla. Yleisiä 
esitettäviä arvoja ovat myrkyllisyys nisäkkäille ja myrkyllisyys vesieliöille, minkä 
lisäksi voidaan kuvata aineen myrkyllisyyttä linnuille, lieroille ja mehiläisille. Myr-
kyllisyyttä on voitu tutkia akuuttina tai pitkäaikaisempana altistumisena. Nisäk-
käistä myrkyllisyyttä on kuvattu yleensä rotalle suunkautta annettuna LD50-arvona, 
joka kuvaa myrkyn määränä, jolla puolet tutkituista rotista kuolee. Rotilla on myös 
saatettu tutkia aineen aiheuttamaa ihoärsytystä tai myrkyn vaikutusta hengityksen 
kautta. Myrkyllisyyttä vesieliöille ilmoitetaan yleensä vesikirpulle (Daphnia sp.) 
tutkitulla EC50-arvolla ja kaloille tutkitulla LC50-arvolla. Vesieliöiden kohdalla ilmoi-
tetaan myös yleensä kokeen kesto eli esimerkiksi 48 tai 96 tuntia. Taulukkoon 6 on 
koottu rotan LD50 ja vesikirpun EC50 akuutin myrkyllisyyden luokittelu Nikusen & 
Leinosen (2002) mukaan.

Taulukko 6. 
Kemikaalien akuutti myrkyllisyys rotalle ja vesikirpulle (Nikunen & Leinonen, 2002).

Myrkyllisyyden
kuvaaja

Erittäin
myrkyllistä
[mg/kg]

Myrkyllistä
[mg/kg]

Haitallista
[mg/kg]

Hyvin lievästi
myrkyllistä
[mg/kg]

LD50 rotta < 25 25-200 200-2000 > 2000

EC50 (48h) vesi-
kirppu

< 1 1-10 10-100 >100

Aineen myrkyllisyys voi eliökuolemien lisäksi aiheuttaa ympäristössä haittavai-
kutuksia myös muuttamalla eliöiden käyttäytymistä, perimää ja ravintoketjuja, ai-
heuttaa lisääntymishäiriöitä, tuhota yläilmakehän otsonikerrosta ja kuljettaa muita 
myrkyllisiä aineita (Nikunen & Leinonen, 2002).

2.2.4

Ohje- ja raja-arvot

Maaperän haitta-ainepitoisuuksien riskien tunnistamisessa on Suomessa vuodesta 
1994 alkaen tukeuduttu jo SAMASE-projektin yhteydessä laadittuihin ohje- ja raja-
arvoihin. Ohjearvo kuvaa pitoisuutta, jossa 95 %:ssa ekosysteemiä ei havaita nega-
tiivisia vaikutuksia ja jota voidaan pitää niin sanottuna suurimpana hyväksyttävänä 
haitallisen aineen pitoisuutena. Raja-arvot ovat vain suuntaa-antavia väljennettyjä 
ohjearvoja ja niistä voi tapauskohtaisesti poiketa. Väljennettyjä ohjearvoja voidaan 
soveltaa, mikäli haitta-aineen leviäminen ympäristöön voidaan estää ja haitta-aineelle 
altistumista voidaan estää (Ympäristöministeriö, 1994).
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Valtioneuvoston asetus maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arvioin-
nista astui voimaan 1. kesäkuuta 2007, jonka jälkeen SAMASE ohje- ja raja-arvoja ei ole 
enää käytetty. Asetuksessa on eri haitta-aineille annettu pilaantuneisuuden arviointia 
ohjaavia kynnysarvoja sekä alempia ja ylempiä ohjearvoja. Asetuksen kynnysarvo ku-
vaa arvoa, jonka ylittyessä pilaantuneisuus ja puhdistustarve on erikseen arvioitava. 
Valtioneuvoston uuden asetuksen ohjearvojen käyttöä torjunta-ainepitoisuuksien ai-
heuttamien riskien arviointiin vaikeuttaa kuitenkin eri haitta-aineiden suppea määrä. 
Esimerkiksi torjunta-aineiden tehoaineista asetuksessa on mainittu vain seitsemän. 

Suomessa Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksessa talousvedelle annettujen 
torjunta-aineiden sallittujen enimmäispitoisuuksien raja-arvot perustuvat Euroo-
pan Unionin neuvoston 3.11.1998 antamaan direktiiviin ihmisten käyttöön tarkoite-
tun veden laadusta. Talousveden enimmäispitoisuuden raja-arvoksi talousvedessä 
on yhdelle torjunta-aineelle tai sen hajoamistuotteelle annettu 0,1 μg/l ja torjunta-
aineiden ja niiden hajoamistuotteiden yhteispitoisuudelle 0,5 μg/l. Erillinen alempi 
raja-arvo 0,003 μg/l on asetuksessa annettu aldriinille, dieldriinille, heptakloorille ja 
heptaklooriepoksille. Talousveden raja-arvon käyttöä varsinaisessa riskinarvioinnissa 
vaikeuttaa torjunta-aineiden pitäminen yhtenä ryhmänä, vaikka eri torjunta-aineiden 
ominaisuudet voivat poiketa paljonkin toisistaan. Esimerkiksi WHO:n (World He-
alt Organization) terveysperusteinen talousveden ohjearvo atratsiinille on 2,0 μg/l 
(Gustafsson toim., 2004).
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3. Tutkimuskohteet

Pääasiallisia tutkimuskohteita olivat Kauhajoen taimitarha Kauhajoella, Aholankan-
kaan taimitarha Kuortaneella, Kokkolan puutarha ja Tarkkisen kauppapuutarha Kok-
kolassa sekä Alahärmän kauppapuutarha Alahärmässä. Vertailun vuoksi kohteiksi 
valittiin myös muutama kauppapuutarhaprojektin puitteissa kesällä 2006 suppeam-
min tutkimusmenetelmin tutkittu pienempi kauppapuutarhakohde. Taimi- ja kaup-
papuutarhoista tässä yhteydessä käytetyt nimet eivät ole välttämättä olleet toimintaa 
harjoittaneiden yrityksien virallisia nimiä. Kaikki kohteet sijaitsevat Länsi-Suomen 
ympäristökeskuksen toimialueella. 

Kohteissa tutkimuksista vastasi Länsi-Suomen ympäristökeskus yhteistyössä kun-
kin kaupungin ja kunnan sekä paikallisten vesilaitosten kanssa. Kaikissa tutkituissa 
kohteissa kauppapuutarha- tai taimitarhatoiminta oli jo loppunut ja alue oli joko 
käyttämättömänä tai muussa käytössä. Kohteiden tutkimus lähti taimitarhojen osalta 
liikkeelle mm. kaupungin tai kunnan kaavoituksellisista lähtökohdista, joissa alueille 
haettiin uutta käyttöä esimerkiksi asuinalueena. Kauppapuutarhakohteissa osa kaup-
papuutarhojen alueista oli jo asumiskäytössä ja osaa suunniteltiin asumiskäyttöön. 

3.1 
Kauhajoen taimitarha
Kauhajoen taimitarhan alue sijaitsee Kauhajoella Aron kylässä, Kauhajoen lento-
kentän läheisyydessä. Taimitarhalla tuotettiin männynsiemeniä 1980-luvun alusta 
1990-luvun alkuun, minkä jälkeen alue on ollut luonnontilassa. Tarkkoja tietoja alu-
eella käytetyistä torjunta-aineista ei ole. Taimitarhan alueen koko on ilmakuvien 
perusteella ollut noin 8,5 hehtaaria. Tutkimusalue on kuivaa kangasmaastoa ja alueen 
eteläpuolella virtaa Ikkelänjoki (Aspholm, 2005).

Taimitarhan alue sijaitsee Keltamäen II-luokan pohjavesialueella, joka on yleisen 
luokituksen mukaisesti vedenhankintaan soveltuva pohjavesialue. Vesi- ja ympä-
ristöhallituksen pohjavesikortissa (1993) Keltamäen kuvataan olevan vettä ympä-
ristöstään keräävä, eli synkliininen, pohjois-eteläsuuntaiseen harjumuodostumaan 
kuuluva tasoittunut alue, jonka karkeaa ydinosaa peittävät hienohiekkamuodostu-
mat. Kerrospaksuuksien sanotaan olevan paikoin lähes 30 metriä. Pohjavesialueen 
kokonaispinta-ala on 5,84 km2 ja alueen laskettu kokonaisantoisuus on 2000 m3/d. 
Pohjavesi purkautuu alueelta pääasiassa Ikkelänlaaksoon (Vesi- ja ympäristöhallitus, 
1993). Pohjavesialue on kuvattu yleiskartalla liitteessä 1. 

Kauhajoen taimitarhan alueen maaperän ja pohjaveden pilaantuneisuuden tilaa 
on tutkittu kesällä 2005 Kauhajoen kaupungin ja Länsi-Suomen ympäristökeskuksen 
toimesta. Tutkimusalueen lähistöllä sijaitsee Kauhajoen Vesihuolto Oy:n omistama 
Lamminmaan vedenottamo (sijainti kartalla liitteessä 1 nimellä Ottamo), mikä oli 
osasyynä Kauhajoen taimitarhan tutkimuksille. Vuonna 2006 tehdyillä jatkotutkimuk-
silla tutkittiin maaperän rakennetta syvemmissä kerroksissa, tarkkailtiin pohjaveden 
tilaa sekä tutkittiin alueella sijaitseva kasteluallas mahdollisten torjunta-ainejäämien 
johdosta. Vuoden 2007 jatkotutkimuksilla tarkennettiin pilaantuneen pohjaveden 
aluetta ja tutkittiin Ikkeläjoen sedimenttejä mahdollisten torjunta-ainejäämien joh-
dosta. Kuvassa 1 näkyy taimitarhan alue, päärakennus sekä tien toisella puolella 
sijaitseva kasteluallas. Lisäksi kuvan alareunassa näkyy Ikkelänjoki.
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Kuva 1. Ilmakuva Kauhajoen taimitarhan alueesta vuodelta 2000 (1:5500). Maanmittauslaitos, 
Ilmakuvapalvelu.

3.2 
Aholankankaan taimitarha
Aholankankaan taimitarhan alue sijaitsee Kuortaneella Kuortanejärven itäpuolella 
järven välittömässä läheisyydessä. Taimitarhatoiminta on alkanut suurin piirtein 
vuosina 1937-1938 ja jatkunut 1980-luvun loppupuolelle saakka, ja taimitarhalla olisi 
käytetty torjunta-aineita pääasiassa taimitautien torjuntaan (Aspholm, 2006). Alueen 
pinta-ala on noin 2,2 hehtaaria. Alueella sijainneet rakennukset ja Kuortanejärven 
läheisyys näkyvät alueelta vuonna 1984 otetusta ilmakuvasta (kuva 2). Liitteenä 2 
on yleiskartta alueesta.

Kuva 2. Kuortaneen taimitarha 1984 (1:3000). Maanmittauslaitos, ilmakuvapalvelu.
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Taimitarhan alueella sijaitsee nykyään virkistys-
käytössä oleva, vanhan taimitarhan aluetta mu-
kaileva nurmikkopintainen urheilukenttä. Alu-
een omistavat pääosin Kuortaneen urheiluopisto 
ja osittain Kuortaneen kunta ja aluetta käyttävät 
muun muassa Kuortaneen urheiluopiston urheili-
jat (Närhi, 2007b). Vanhoista rakennuksista alueel-
la on enää jäljellä toimistorakennus. Alueen ym-
päristö on hiekkaista kangasmetsää. Taimitarhan 
alueen eli nykyisen virkistysaluekentän erottaa 
Kuortanejärvestä kapean jyrkähkö pusikkoinen 
rantatörmä ja varsinainen ranta on matalahkoa 
(kuva 10 s. 27), paikoitellen kaislikkoista hiekka-
rantaa. Taimitarhan alueen lähin pohjavesialue on 
noin puolentoista kilometrin päässä tutkimuskoh-
teesta etelään sijaitseva Hietalankangas I (Närhi, 
2007b).

Kuortaneen Aholankankaan alue tutkittiin tar-
kemmin, koska kesällä 2006 suoritetuissa alus-
tavissa tutkimuksissa kasvatuskentän länsireu-
nasta ja rantakaistaleelta otetuista maanäytteistä 
havaittiin dimetoaattia, DDT:tä ja DDT:n hajoa-
mistuotteita DDD:tä ja DDE:tä. DDT:n ja sen ha-
joamistuotteiden pitoisuudet ylittivät SAMASE 
-ohjearvot. Näytteiden torjunta-ainepitoisuudet 
määritettiin Jyväskylän yliopiston ympäristökes-
kuksessa (Aspholm, 2006).

3.3

Kokkolan puutarha
Kokkolan puutarhan 0,445 hehtaarin alue sijait-
see 4,5 kilometriä koilliseen Kokkolan keskustas-
ta. Puutarhan sijainti kartalla näkyy liitteessä 3. 
Kiinteistö on luonnontilassa, mutta alueella on 
nähtävissä puutarhan perustukset. Maastokat-
selmuksen perusteella oletetaan myös pienen 
avomaapuutarhan sijainneen alueella. Tontilla on 
myös muutama maa-aineskasa, jotka ovat ilmei-
sesti peräisin puutarhan toiminta-ajalta (Närhi, 
2006a).

Alueen maaperän arvioidaan olevan ohut, sil-
lä kauppapuutarha-alueen lähistöllä on paikoi-
tellen kallio näkyvissä. Karttakuvan (liite 3) ja 
ilmakuvien (kuva 4) perusteella voidaan olettaa 
pohjaveden virtaussuunnan alueella olevan kohti 
Perhojokea.

Puutarha on ollut toiminnassa 1970-luvulta 
1990-luvulle. Kiinteistöllä on kasvatettu pääasi-
assa koristekasveja, kuten harsokukkia ja ruusuja 
(Närhi, 2006a). Puutarhalla mahdollisesti käyte-
tyistä torjunta-aineista ja niiden määristä ei kui-
tenkaan ole tarkempaa tietoa. Ilmakuvia (kuva 4) 

Kuva 3. Kokkolan puutarhan alue kuvattuna tieltä päin. Kuvassa 
näkyy kasvihuoneen perustukset. Kuva: I. Närhi 2006.

Kuva 4. Kaksi ilmakuvaa Kokkolan puutarhan alueesta. Ensim-
mäinen on vuodelta 2002 (1:1800) ja alempi on vuodelta 1979 
(1:2500). Kuvat: Kokkolan kaupunki, paikkatietopalvelut.

Kauppapuutarha
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tarkastellessa alueella vaikuttaisi olleen yksi kasvihuone ja mahdollisesti avomaapuu-
tarha. Vasemmanpuoleisessa kuvassa puutarhan alue näkyy vaaleana tien oikealla 
puolella ja oikeanpuoleisessa kuvassa näkyy sama alue lähempää toiminnan loputtua. 
Kuvissa näkyy myös kohteen länsipuolella virtaava Perhojoki.

3.4 
Tarkkisen kauppapuutarha
Tarkkisen kauppapuutarhan kiinteistö sijaitsee Matalamaan kaupunginosassa Kokko-
lan keskustasta lounaaseen. Kohteen sijainti kartalla näkyy liitteessä 4. Kiinteistöllä on 
kasvatettu 1960- ja 1970-luvuilla koristekasveja kahdessa noin 20x6 metrin kokoisessa 
kasvihuoneessa. Varmaa tietoa käytetyistä torjunta-aineista ei ole. Toinen kasvihuo-
neista on myöhemmin purettu ja toinen toimii kiinteistöllä sijaitsevan omakotitalon 
omistajien maapohjaisena autotallina ja varastorakennuksena (Närhi, 2006a). Kuvassa 
5 on alueelta vuonna 2002 otettu ilmakuva, jossa näkyy valkokattoisena entisellä 
kauppapuutarhan alueella edelleen sijaitseva kasvihuone.

Tarkkisen kauppapuutarhan alue sijaitsee Patamäen I-luokan pohjavesialueen muo-
dostumisalueella. Vesi- ja ympäristöhallituksen Patamäen pohjavesialuekortin (1994) 
mukaan pohjavesialueen kokonaispinta-ala on 28,48 km2 ja kokonaisantoisuus on 
12800 m3/d. Muodostuma on synkliininen harju, joka on osa rantavoimien tasaisek-
si muokkaamaa pitkittäisharjua. Pohjaveden virtaussuunta on luonnontilassa ollut 
etelästä pohjoiseen, mutta pohjavesialue on vedenoton seurauksena muokkautunut 
hieman jakautumalla kahdeksi osa-alueeksi (Vesi- ja ympäristöhallitus, 1994).

3.5 

Alahärmän kauppapuutarha
Entisen Alahärmän Kaupinkankaan kauppapuutarhan alue sijaitsee Alahärmän kun-
nan Hakolan kylässä. Alueelta vuonna 1962 otetun ilmakuvan perusteella (kuva 6) 
kauppapuutarhalla olisi ainakin kuvanottohetkellä ollut yksi kasvihuone ja mah-
dollisesti avomaaviljelyksiä. Kauppapuutarhan alueen koko on kuvan perusteella 
ollut noin 0,5 hehtaaria. Kuvan vasemmassa yläreunassa näkyy Härmän sairaalan 
rakennuksia ja oikeassa reunassa virtaa Lapuanjoki.

Kuva 5. Tarkkisen 
kauppapuutarhan alue 
ympäristöineen (1:2000). 
Kasvihuone näkyy kuvassa 
valkokattoisena. Kokkolan 
kaupunki, paikkatietopal-
velut.



18  Länsi-Suomen ympäristökeskuksen raportteja  7 | 2008

Tutkimusalue sijaitsee Lapuanjoen ja Kaupinkankaan välisessä maastossa ja se 
kuuluu Kaupinkankaan I-luokan pohjavesialueeseen. Alahärmän kauppapuutarhan 
sijainti Kaupinkankaan pohjavesialueella näkyy liitteessä 5. Kaupinkankaan suojelu-
suunnitelman (2004) mukaan pohjavesialueen kokonaispinta-ala on noin 3,35 km2, 
pohjavettä alueella muodostuu noin 2000 m3/d ja pohjaveden päävirtaussuunnan 
on tulkittu olevan luoteesta kaakkoon ja pohjoisesta etelään. Suojelusuunnitelman 
mukaan Kaupinkankaan maaperä on hiekkaa ja hiekkaista soraa, ja hiekkakerrosten 
paksuus vaihtelee 19 metristä etelässä sijaitsevan maa-ainesten ottoalueen neljään 
metriin. Kaupinkangas kuuluu Pöyhösenkankaan harjumuodostumaan.

Kuva 6. Ilmakuva vuodelta 1962 Alahärmän kauppapuutarhan ympäris-
töstä (1:5700) ja suurennus (1:2000) kauppapuutarhasta. Maanmittaus-
laitos, ilmakuvapalvelu.
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Alahärmän kauppapuutarhan toiminnasta tiedetään vain sen verran, että toiminta on 
alkanut vuonna 1932 ja päättynyt vuonna 1978. Länsi-Suomen ympäristökeskus on 
aikaisemmin ottanut samalta pohjavesialueelta Ylihärmän kunnan puolelta pohjave-
sinäytteitä haitallisten aineiden Veska -projektin yhteydessä ja näytteistä on havaittu 
merkkejä rikkaruohontorjuntaan käytetystä atratsiinista sekä desetyylitertbutyyliat-
siinista. Tutkimalla Alahärmän kauppapuutarhan alue haluttiin selvittää olisivatko 
havaitut torjunta-ainepitoisuudet mahdollisesti peräisin Alahärmän kauppapuutar-
han toiminnasta. (Manninen, 2007)

3.6 
Muut tutkitut kauppapuutarhat
Kauppapuutarhaprojektin yhteydessä tutkittiin pienempimuotoisesti myös kahden 
toimintansa lopettaneen kauppapuutarha-alueen maaperän mahdollisia torjunta-
ainepitoisuuksia. Tutkitut puutarha-alueet olivat Vidnäsinkadun kauppapuutarha 
Kokkolan keskustan läheisyydessä ja Lindroosin kauppapuutarha Vaasassa. Lind-
roosin kauppapuutarhan tutkimustarve tuli Vaasan kaupungilta ja Vidnäsinkadun 
tutkimustarve tuli rakennuttajalta. Kuvassa 7 on kuva Kokkolan Vidnäsinkadun 
alueesta vuodelta 1960. Kuvassa näkyy, että kauppapuutarhalla on tuolloin ollut 
kolme kasvihuonetta.

Kuva 7. Ilmakuva Kokkolassa Vidnäsinkadulla sijainneesta kauppapuutarhasta ympäristöineen 
(1:2600). Kuva on otettu vuonna 1960 ja kuva päälle on lisätty alueen nykyiset tiet nimineen. Maan-
mittauslaitos.
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4. Tutkimusmenetelmät

Maaperän mahdollisen pilaantumisen tutkimusprosessi voi lähteä liikkeelle eri ta-
hoilta ja erilaisista tarpeista, kuten maa-alueen uudelleen kaavoittamisesta tai pohja-
veden suojelusta. Kauppapuutarhojen ja taimitarhojen tutkimusprosessit eivät juuri 
poikenneet toisistaan viidessä pääasiallisessa tutkimuskohteessa. Tutkimusprosessi 
koostui kaikissa tapauksissa tutkimuksen tarpeesta, tutkimussuunnitelmasta, var-
sinaisesta tutkimuksesta ja tutkimustulosten raportoinnista. Käytetyt tutkimusme-
netelmät olivat myös lähestulkoon samoja johtuen kohteiden samankaltaisuuksista. 
Vidnäsinkadun ja Lindroosin kauppapuutarhatapauksissa alueet tutkittiin esille tul-
leiden tutkimustarpeiden johdosta ja tutkimuksista kirjoitettiin lyhyt muistio, eikä 
kohteisiin laadittu erillisiä tutkimussuunnitelmia ja - raportteja.

4.1 
Maaperän tutkimusmenetelmät

4.1.1 
Maaperänäytteiden otto

Tutkimuskohteissa maaperänäytteittä otettiin pääasiassa monitoimikairoilla (GM-25 
ja GM-75). Osassa kohteissa näytteitä otettiin kuitenkin kaivinkoneella ja lapiol-
la. Kairauksissa käytetty kairaosa oli avonainen kierrekaira (Auger), minkä vuoksi 
kairatut näytteet ovat häiriintyneitä, ts. maanrakenne on rikkoontunut. Näytteiden 
kontaminaation välttymiseksi näytteenotossa poistettiin kairannäytteestä uloin ker-
ros, jossa oli maa-aineksia myös muusta kuin näytteenottosyvyydestä. Kuvassa 8 on 
näytteenottotilanne Kuortaneella Aholankankaan taimitarhalla ja kuvassa näkyy osa 
monitoimikairaa kairanäytteineen.

Kuva 8. Näytteenottoa Kuortaneen Aholankankaan taimitarhan alueella. Kuvassa kansion kanssa 
Emmi Rankonen, kyykyssä Piia Manninen sekä Ilkka Närhi. Kuva: J. Aspholm.
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Kaikki kesällä 2006 kauppapuutarhoilta ja taimitarhoilta otetut maanäytteet al-
kuainemäärityksiin otettuja näytteitä lukuun ottamatta pussitettiin kaasutiiviisiin 
Rilsan-pusseihin ja pakastettiin.  Näin pyrittiin minimoimaan näytteiden muuntumi-
nen myöhempiä laboratoriotutkimuksia varten. Maaperänäytteet, joista määritettiin 
alkuainepitoisuudet, pussitettiin yleensä tavallisiin Minigrip-pusseihin. 

Tutkimuspisteiden tarkan sijainnin määrittämiseksi käytettiin DGPS-laitetta, jolla 
tutkimuspisteet paikannettiin. Paikannetut tutkimuspisteet siirrettiin myöhemmin 
peruskartalle 3D-Win maastomittaustieto-ohjelmistolla, jolle voitiin tutkimuspistei-
den lisäksi liittää vanha ilmakuva. Näin saatiin käsitys siitä, miten tutkimuspisteet 
sijoittuivat vanhoille taimi- ja kauppapuutarha-alueille. 

4.1.2 

Alkuainemääritykset maaperänäytteistä

Maan pilaantumista tutkiessa kauppapuutarha- ja taimitarhatapauksissa on yleensä 
tarpeellista määrittää maaperästä alkuainepitoisuudet mahdollisten poikkeavien 
arvojen vuoksi. Kasvitauteja on voitu torjua 1930- ja 1940-luvuilla esimerkiksi kupari-
valmisteilla ja elohopeakloridilla (Talvitie, 1945, cit. Jaakkonen 2003) ja taimitarhoilla 
on voitu käyttää elohopeavalmisteita ja lyijymönjää havupuiden siementen peitta-
uksessa 1950- ja 1960-luvuilla (Jaakkonen & Sorvari, 2006).

Länsi-Suomen ympäristökeskuksella on maaperänäytteiden alkuainemääritysten 
tutkimista varten käytössään röntgenfl uoresenssispektrometriaan (XRF) perustuva 
Innov-X röntgenfl uoresenssianalysaattori. XRF-spektrometri perustuu fl uoresenssi-
ilmiöön, jossa säteilyttämällä atomia röntgen- tai gammasäteillä saadaan sisimmän 
kuoren elektroni irtoamaan. Atomi pyrkii takaisin normaalitilaan siirtämällä ylem-
män energiatason elektronin irronneen tilalle, mikä puolestaan saa aikaan fl uore-
senssi- eli röntgensäteilyä. Tämän röntgensäteilyn spektri on jokaisella alkuaineella 
omanlaisensa, mikä mahdollistaa oikeanlaista tekniikkaa käyttäen alkuaineen tun-
nistamisen (Laakso, 1999).

Laitteen pienen koon vuoksi Innov-X:llä voidaan tarvittaessa tehdä maaperänäyt-
teiden alkuainemääritykset suoraan paikanpäällä pitelemällä laitetta kädessä tai 
erillisessä telineessä. Tämän tutkimuksen näytteet mitattiin toimistolla erillisessä 
telineessä käyttäen mittausaikana 90-120 sekuntia. Mittauksia tehtiin yhdestä näyt-
teestä yleensä kolme ja tuloksista laskettiin keskiarvot. Innov-X:ssä käytössä oleva 
ohjelmisto tunnistaa mittauksista seuraavat alkuaineet: titaani, kromi, mangaani, rau-
ta, koboltti, nikkeli, kupari, sinkki, arseeni, seleeni, bromi, rubidium, strontium, zir-
konium, molybdeeni, hopea, kadmium, tina, antimoni, barium, elohopea, ja lyijy.

Aurora Palin pro gradu -tutkielmassaan (2006) tutkinut Innov-X:n luotettavuutta 
maaperän pilaantuneisuuden arvioinnissa ja hänen mukaansa Innov-X:n mittaustu-
lokset ovat raudan ja lyijyn osalta suhteellisen tarkkoja ja kuivemmasta maasta mitat-
tuna mangaanin, sinkin ja kuparin tulokset ovat suhteellisen luotettavia. Muiden ras-
kasmetallien mittaustulokset ovat vain suuntaa-antavia ja etenkin koboltin, nikkelin, 
arseenin, kadmiumin ja antimonin tulokset ovat epäluotettavia. Palinin mukaan vain 
hieman taustapitoisuudesta kohonneet arvot eivät ole luotettavia, vaan ainoastaan 
suuret pitoisuudet voivat olla merkki todellisuudessa kohonneista pitoisuuksista.

4.1.3 
Torjunta-ainepitoisuuksien määritys maaperänäytteistä

Tutkimuskohteista otetut maaperänäytteet lähetettiin suurimmassa osassa kesän 2006 
tutkimuksia tutkittavaksi Lantmännen Analycen Oy:lle Tampereelle, jossa niistä mää-
ritettiin mahdolliset torjunta-ainepitoisuudet monijäämämenetelmä SLV901 avulla. 
Monijäämämenetelmä SLV901:ssa hyödynnetään Analycenin edustajan mukaan LC-
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MS sekä LC-MS-MS tekniikoita, joiden avulla maaperänäytteestä voidaan määrittää 
83:n eri torjunta-aineen tehoaineen tai hajoamistuotteen pitoisuudet. Analycenillä 
tutkittuihin näytteisiin lisättiin lisäksi SLV901:n torjunta-ainepakettiin kuulumatto-
mien atratsiinin, fl uatsinamin ja sypermetriinin pitoisuuksien määrittäminen.

Kesän 2005 Kauhajoen maaperänäytteiden, kesän 2006 Kauhajoen syvempien maa-
peränäytteiden ja Kuortaneen taimitarhan alustavien tutkimusten maaperänäytteiden 
mahdolliset torjunta-ainepitoisuudet määritettiin Jyväskylän yliopiston ympäris-
töntutkimuskeskuksessa. Maaperänäytteistä analysoitiin atratsiini-, dimetoaatti-, 
fl uatasinami-, sypermetriini-, tertbutylatsiini- ja permetriinipitoisuudet ja kloorihii-
livetymäärityksessä muun muassa DDT-, lindaani- ja heptaklooripitoisuudet. Näyte-
kohtaisten tutkimustodistusten mukaan Jyväskylän yliopiston ympäristöntutkimus-
keskus käytti torjunta-ainetutkimuksissa O-40 - menetelmää, jossa kvantitointi suori-
tettiin massaspektrometrisesti SIM-tekniikkaa käyttäen. Kloorihiilivetymäärityksissä 
käytettiin tutkimustodistusten mukaan O-21 - menetelmää, jossa kvantitatiivinen 
määritys suoritettiin kaasukromatografi sesti kahta EC-detektoria käyttäen.

Osalle torjunta-aineita sisältävistä näytteistä suoritettiin toksisuustestit, joilla selvi-
tettiin maaperän torjunta-ainepitoisuuden aiheuttamia mahdollisia riskejä maaperän 
eliöstölle. Toksisuustestit suoritettiin Länsi-Suomen ympäristökeskuksen laboratori-
ossa, jossa näytteiden toksisuutta tutkittiin Flash-toksisuustesteillä käyttäen Vibrio 
fi scheri-bakteereja ja 30 sekunnin ja 30 minuutin reaktioaikoja. Toksisuustestit suori-
tettiin Länsi-Suomen ympäristökeskuksen sisäisen menetelmän n:o 500 mukaisesti 
(Länsi-Suomen ympäristökeskus, testausseloste, 2007).

4.2 

Maaperän rakenteen tutkimukset
Maaperän rakennetta ja pohjavesiolosuhteita voidaan selvittää geofysikaalisin ja 
geoteknisin keinoin. Koska Länsi-Suomen ympäristökeskuksen kauppapuutarha-
projektissa haluttiin tutkia torjunta-aineiden kulkeutumista maaperässä, käytettiin 
osassa tutkimuskohteita myös tavanomaisen pilaantuneen maan tutkimusmenetel-
mien lisäksi menetelmiä, joilla saataisiin tarkempaa tietoa maaperän rakenteesta ja 
pohjavesiolosuhteista. Näitä menetelmiä olivat painokairaus ja maatutkaluotaus.

4.2.1 
Painokairaus

Painokairauksessa maaperään painetaan metallista halkaisijaltaan 22 mm kairatan-
koa, jonka päässä on ruuvimainen kärkikappale. Kairaa painetaan maahan enintään 
1 kN voimalla niin, että kairan maahantunkeutumisnopeus pysyy tasaisena (noin 
20…50 mm/s). Kairaan lisätään painoa 1 kN asti ja mikäli uppoamisvauhti hidastuu 
edelleen, voidaan kairaa pyörittää puolikierroksin. Kairan porautumissyvyyden ja 
käytetyn voiman mukaan voidaan piirtää kuvaaja, josta voidaan tulkita erilaisten 
maakerrosten rajoja ja kerrospaksuutta. Painokairausta käytettiin Kauhajoen taimitar-
halla ja suoritetuissa painokairauksissa teknisellä ryhmällä oli käytössään koneellinen 
painokairauslaitteisto (Rantamäki et al., 1979).

4.2.2 
Maatutkaluotaus

Kauhajoen taimitarhan ja Alahärmän kauppapuutarhan ympäristössä suoritettiin 
keväällä 2006 Länsi-Suomen ympäristökeskuksen toimesta maatutkaluotauksia maa-
perän rakenteen selvittämiseksi. Maatutkaluotauksella voidaan tutkia mm. maape-
rässä olevia rajapintoja, kuten pohjavedenpintaa ja maaperäkerrosten rajoja, sekä 
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rajapintojen syvyyden vaihteluita. Tulkintojen vahvistamiseksi luotaukset tulee sitoa 
kairaustuloksiin, jolloin luotaustulkinnoille saadaan vahvistus. Luotausaineiston kä-
sitteli ja alustavasti tulkitsi Länsi-Suomen ympäristökeskuksella toiminut harjoittelija 
Elina Lindsberg. Mittauksissa käytettiin Oulun yliopiston geofysiikan osaston Ramac 
GPR CU I-maatutkaa ja 100 MHz:n antennia. Luotauskuvat ja tulkinnat Lindsberg 
on tehnyt HAESCAN FOR WINDOWS-PRO, version 1.179 ohjelmalla. Lindsbergin 
mukaan tulkintoja vaikeutti kairaustuloksien puuttuminen sekä huhtikuinen luotaus-
ajankohta, jolloin maassa oli routaa ja runsaasti lumen sulamisvesiä.

Yleisimmin käytössä oleva tutkamalli on pulssitutka. Maaperään lähetetään säh-
kömagneettisia aaltoja lyhyinä pulsseina. Osa pulssin energiasta heijastuu sähköisiltä 
ominaisuuksiltaan toisistaan poikkeavien väliaineiden rajapinnoilta tutkan vastaan-
otinantenniin. Heijastuneiden signaalien kulkuajat ja amplitudit mitataan, jolloin 
saadaan kuvaaja amplitudista (kaksinkertaisen) kulkuajan funktiona. Peräkkäisten 
mittauspisteiden tuloksista saadaan jatkuva luotausprofi ili eli tutkakuva (Maatut-
karengas ry, 2000).

4.3 
Vesisedimenttien tutkimukset
Sedimenteiksi kutsutaan yleensä maaperän kerrostumia, jotka ovat syntyneet geolo-
gisten tapahtumasarjojen ja niihin liittyvien eksogeenisten prosessien seurauksena 
(Salonen et al., 2002). Sedimentistä puhuttaessa tässä tutkimuksessa tarkoitetaan 
veteen kerrostunutta ja edelleen pintaveden alla olevaa maa-ainesta. Sedimentte-
jä tutkittiin, mikäli epäiltiin torjunta-aineen rikastuneen jonkin kauppapuutarhan 
tai taimitarhan läheisen vesistön pohjalle. Sedimenttinäytteiden ottoon käytettiin 
yksinkertaista mäntänäytteenotinta. Mäntänäytteenottimessa on metallisen varren 
päässä teräväreunainen muoviputki, joka työnnetään sedimenttiin. Näytteenotinta 
nostettaessa sulkeutuvat muoviputken yläpäässä olevat ilmanottoaukot ja putkeen 
syntyy alipaine. Alipaine saa näytteen pysymään putkessa. Mäntänäytteenotin on 
käytössä kuvassa 9 sivulla 26. Sedimenttinäytteet pakattiin kohteesta riippuen jo-
ko Rilsan-pusseihin tai lasipulloon ja näytteet säilytettiin kylmässä. Maanäyttei-
den tapaan sedimenttinäytteiden torjunta-ainepitoisuudet analysoitiin Analycenillä 
SLV901-menetelmällä.

4.4 
Pohjaveden tutkimusmenetelmät
Pohjaveden tilan selvittämiseksi tutkimusalueille on usein tarpeen asentaa pohjave-
siputkia, joiden lisäksi pohjaveden tarkkailussa voidaan hyödyntää muita alueella 
sijaitsevia pohjaveden havaintopisteitä, kuten vanhoja pohjavesiputkia, vedenotta-
moita ja kaivoja. Asennettujen pohjavesiputkien paikat suunniteltiin suunnitteluvai-
heessa karttojen ja alueellisen hydrogeologian perusteella mahdollisimman paljon 
tutkimusta tukeviksi.

Pohjavesiputket asennettiin monitoimikairalla suojaputkea apuna käyttäen. Kaik-
kiin tutkimuskohteisiin asennetut putket ovat PEH-muovista valmistettuja, halkaisi-
jaltaan 63/53 mm tai 42/32 mm olevia putkia. Putket koostuvat alhaaltapäin katsot-
tuna siiviläputkesta ja sileästä putkesta, sekä maanpinnalle tulevasta sileää muovi-
putkea ympäröivästä metallisesta suojaputkesta. Putkien kokonaispituus vaihtelee 
kohteesta riippuen 10 metrin kummallakin puolella.
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4.4.1 
Pohjavesinäytteiden otto

Kesällä 2006 asennetuista putkista otettiin näytteet kuivan kesän takia vasta talvella 
2006-2007. Pohjavesinäytteenotossa käytettiin Whale submersible -pumppua, jolla 
pumpattiin ensin putkesta vettä noin 20 minuuttia, minkä aikana tarkkailtiin veden 
ulkonäköä ja putken antoisuutta. Tämän jälkeen otettiin näytteet Bailer 18x900 mm 
tai 38x920 mm PVC-muovisella näytteenottimella pohjavesiputken paksuudesta riip-
puen. Bailer-näytteenotinta käytettiin myös jos näyte otettiin esimerkiksi kaivosta. 
Torjunta-ainetutkimuksia varten pohjavettä otettiin kaksi 1000 ml lasipullollista ja 
alkuainepitoisuuksien määrittämistä varten vettä otettiin 125 ml HDPE-muovinen 
pullollinen. 

Pohjavesiputkista otettujen näytteiden lisäksi putkista mitattiin putken syvyys 
mahdollisen putkissa olevan hienoaineksen selvittämiseksi. Lisäksi mitattiin pohjave-
den pinnan korkeus ennen näytteenottoa ja pohjaveden pinnan korkeus näytteenoton 
jälkeen. Pohjavesiputkista mitattiin myös pohjaveden lämpötila ja sähkönjohtavuus 
Solints TLC-107 -mittarilla.

4.4.2 
Pohjavesinäytteiden analysointi

Pohjavesien torjunta-ainepitoisuudet määritettiin kesän 2005 Kauhajoen tutkimuksia 
lukuun ottamatta Lantmännen Analycen Oy:llä. Analycenillä näytteistä määritettiin 
ICP-MS-MS - tekniikalla torjunta-ainepaketeissa Se2 ja Se3 analysoitavat yhdisteet, 
joiden lisäksi määritettiin fl uatsinamin, sypermetriinin ja permetriinin pitoisuudet. 
Torjunta-ainepaketeissa Se2 ja Se3 analysoitaviin yhdisteisiin kuuluu yhteensä 66 eri 
torjunta-aineen tehoainetta tai hajoamistuotetta. Kauhajoen taimitarhalta kesällä 2005 
otetuista näytteistä määritettiin fl uatsinamin, dimetoaatin, atratsiinin, sypermetrii-
nin, tertbutylatsiinin ja permetriinin pitoisuudet Jyväskylän yliopiston ympäristön-
tutkimuskeskuksessa. Tutkimustodistuksen (2005) mukaan Jyväskylän yliopiston 
ympäristöntutkimuskeskuksessa vesinäytteet uutettiin dikloorimetaanilla, kuivattiin, 
dekantoitiin, haihdutettiin lähes kuiviin, liuotettiin heksaaniin ja kvantitoitiin mas-
saspektrometrisesti SIM-tekniikkaa käyttäen.

Alkuainemäärityksiä varten otetut vesinäytteet lähetettiin monialkuainemäärityk-
seen Geologian tutkimuskeskukseen Espooseen. GTK:n analyysituloksien mukaan 
alkuainevesinäytteet suodatettiin 0,45 μm suodattimen läpi, kestävöitiin HNO3:lla 
ja näytteistä määritettiin yhteensä 33 alkuaineen pitoisuudet ICP-MS ja ICP-AES - 
tekniikoilla.

Toksisuustestit suoritettiin myös torjunta-aineita sisältäneille pohjavesinäytteille 
kappaleessa 4.1.3 kerrotun maaperänäytekäsittelyn tapaan.

4.5 
Kohdekohtaiset tutkimukset
Maastotutkimukset tutkituissa kohteissa suoritettiin Kauhajoen taimitarhaa lukuun 
ottamatta vuoden 2006 aikana. Kauhajoen taimitarhan maastotutkimukset on tehty 
kesällä 2005 ja tutkimuksia täydennettiin vuonna 2006 sekä 2007. Kairaukset ja poh-
javesiputkien asennukset Kauhajoella, Kuortaneella ja Alahärmässä suoritti Länsi-
Suomen ympäristökeskuksen rakennuttamisyksikön kairausryhmä laitteistoineen. 
Kokkolassa Kokkolan puutarhalla ja Tarkkisen kauppapuutarhalla kairausryhmänä 
toimi Kokkolan kaupungin teknisen palvelukeskuksen palvelumittauksen kairaus-
ryhmä.
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4.5.1 
Kauhajoen taimitarha

Kauhajoen taimitarhalla suoritettiin torjunta-ainetutkimuksia vuosina 2005-2007. 
Kesällä 2005 alueelle kaivettiin lapiolla yhdeksän tutkimuskuoppaa, joiden syvyydet 
vaihtelivat välillä 0-0,55 m. Tutkimuskuoppien sijainti kartalla on liitteenä 6. Kuopista 
otettiin kahdesta eri syvyydestä yhteensä 20 maaperänäytettä alkuainemäärityksiin 
ja 20 näytettä torjunta-ainemäärityksiin. Torjunta-ainemäärityksiin muodostetut ko-
koomanäytteet on esitetty taulukossa 7.  Niiden torjunta-ainepitoisuudet tutkittiin 
Jyväskylän yliopiston ympäristöntutkimuskeskukseen, jossa kokoomanäytteistä 1-8 
tutkittiin torjunta-aineet ja kokoomalle 9 suoritettiin kloorihiilivetymääritys. Alku-
ainemäärityksiä varten otetut maaperänäytteet tutkittiin Innov-X:llä. Alueen pohja-
veden tilan tutkimiseksi alueelle asennettiin kolme pohjavesiputkea, joiden lisäksi 
otettiin pohjavesinäytteet Keltamäen eli taimitarhan vedenottamolta. Pohjavesinäyt-
teiden alkuainepitoisuudet tutkittiin GTK:lla ja torjunta-ainepitoisuudet maanäyttei-
den tavoin Jyväskylän yliopiston ympäristöntutkimuskeskukseen (Aspholm, 2005).

Taulukko 7. Kauhajoen taimitarhan erillisistä maaperänäytteistä vuonna 2005 muodostetut ko-
koomanäytteet Aspholmin (2005) mukaan.

                                                                                                            
Kokooma Näytteet (syvyys [m])

Kokooma 1 U1.1 (0,02-0,04), U1.2 (0,02-0,04)

Kokooma 2 U1.1 (0,20-0,25), U1.2 (0,20-0,25)

Kokooma 3 U2 (0,02-0,07), U2 (0,30-0,35)

Kokooma 4 U4 (0,02-0,07), U7 (0,02-0,07)

Kokooma 5 U5 (0,02-0,07), U6 (0,02-0,07)

Kokooma 6 U4 (0,25-0,35), U7 (0,25-0,30)

Kokooma 7 U8 (0,04-0,09), U9 (0-0,05)

Kokooma 8 U8 (0,3-0,35), U9 (0,4-0,45)

Kokooma 9 U3 (0,02-0,07), U3 (0,25-0,30)

Kauhajoen taimitarhan tutkimuksia jatkettiin kesällä 2006. Maaperänäytteitä kairat-
tiin viidestä pisteestä syvemmistä kerroksista ja näytteet lähetettiin torjunta-ainetut-
kimuksiin Jyväskylän yliopiston ympäristöntutkimuskeskukseen. Vertailun vuoksi 
otettiin myös pintakerroksista syvyydeltä 0,05-0,3 m kymmenen maaperänäytettä, 
jotka lähetettiin Analycenille tutkittavaksi SLV901-menetelmällä. Tutkimuspisteiden 
sijainnit ovat liitteessä 7. Alueelle asennettiin seitsemän uutta pohjavesiputkea, joi-
den lisäksi pohjavesinäytteitä otettiin kolmesta vuonna 2005 asennetusta putkesta, 
taimitarhan ottamon kaivosta, Autiomaan ottamon kaivosta ja lentokentän ottamon 
kaivosta. Kaikki alueelle asennettujen pohjavesiputkien sijainnit kartalla näkyvät 
liitteessä 8, ja ottamoiden sijainnit on kuvattu liitteessä 1. Pohjavesinäytteet lähetettiin 
torjunta-ainetutkimuksiin Analycenille (Närhi, 2007a).
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Kesällä 2006 otettiin myös mäntänäytteenottimella kaksi sedimenttinäytettä tai-
mitarhan alueen vanhan kastelualtaan pohjalta mahdollisten torjunta-ainejäämien 
määrittämiseksi. Kuvassa 9 on kuva sedimenttinäytteenottotilanteesta ja kastelu-
altaan sijainti näkyy kuvassa 1 (s. 15). Sedimenttinäytteet laitettiin lasipulloihin ja 
lähetettiin torjunta-ainetutkimuksiin Analycenille.

Kauhajoen taimitarhan alueella suoritettiin lisäksi maatutkaluotauksia kevääl-
lä 2006 ja painokairauksia alkuvuodesta 2007 harjun rakenteiden selvittämiseksi. 
Luodattujen maatutkalinjojen sijainti kartalla on liitteenä 9 ja painokairauspisteiden 
sijainti on liitteenä 10.

2007 alueelle asennettiin kolme uutta pohjavesiputkea taimitarhan ja Ikkelänjoen 
väliselle alueelle (P11-P13) (liite 8). Lisäksi otettiin viidestä kohtaa sedimenttinäytteet  
(KASE1-KASE5) Ikkelänjoesta (liite 11). Näytteet otettiin syvyydeltä 0,0-0,2m män-
tänäytteenottimella. Näytteet otettiin kaasutiiviisiin Rilsan pusseihin ja lähetettiin 
torjunta-ainetutkimuksiin Analycenille (Närhi, 2008).

4.5.2 
Aholankankaan taimitarha

Kuortaneen taimitarhan alueelta kairattiin maaperänäytteitä 19 tutkimuspisteestä, 
joiden sijainnit ovat liitteessä 12. Liitteessä 12 näkyy myös alustavien tutkimusten 
maaperänäytepisteet (NP1-NP4, SP1-SP4). Varsinaisia näytteitä otettiin pääasias-

Kuva 9. Sedimenttinäytteenottoa Kauhajoen taimitarhan kastelualtaalta. Näytettä ottamassa Emmi 
Rankonen, rannalla Juha Aspholm ja Piia Manninen. Kuva: J. Kjellman, 2006.
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sa syvyydeltä 0,05-1,60 m. Näytteitä otettiin vähintään kahdelta syvyydeltä, joista 
ensimmäinen näyte otettiin pinnan orgaanisen kerroksen alta ja toinen noin metrin 
syvyydeltä. Näiden lisäksi otettiin muutamasta pisteestä näyte syvemmältä. Alu-
eelle asennettiin kolme pohjavesiputkea liitteessä 13 näkyviin kohtiin pohjaveden 
mahdollisten torjunta-ainepitoisuuksien määrittämiseksi. Pohjavesinäytteet otettiin 
myöhemmin syksyllä sekä asennetuista putkista että Hietalankankaan pohjavesialu-
eella sijaitsevalta Koivistoharjun lopetetulta ottamolta, jonka sijainti näkyy liitteessä 
2 (Närhi, 2007b).

Kuortanejärvestä otettiin neljä sedimenttinäytettä mahdollisten järveen huuhtou-
tuneiden ja sedimenttiin rikastuneiden torjunta-ainejäämien selvittämiseksi. Taimitar-
han kohdalta rannalta otettiin mäntänäytteenottimella kolme näytettä: Yksi rannasta, 
toinen kahlaamalla kahluusaappailla matalaa järvenrantaa mahdollisimman pitkälle 
(kuva 10) ja kolmas rannan läheisyydestä kaislikon vierestä. Sedimenttinäytteenotto-
pisteet näkyvät kartalla liitteessä 14. Näiden lisäksi mäntänäytteenottimella otettiin 
yksi sedimenttinäyte kauempaa Kuortanejärven keskiosista. Näytteet laitettiin Rilsan 
pusseihin ja pakastettiin.

Kuva 10. Sedimenttinäytteiden otossa Kuortanejärvellä. Etualalla Piia Man-
ninen  ja taaempana Emmi Rankonen mäntänäytteenottimen kanssa. Kuva: 
J. Aspholm 2006.
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Maaperä-, sedimentti- ja pohjavesinäytteet lähetettiin tutkittavaksi Analycenille, jossa 
maaperä- ja sedimenttinäytteet tutkittiin SLV901-menetelmällä ja pohjavesinäytteet 
Se2- ja Se3-menetelmillä. Analycenillä maaperänäytteistä muodostettiin kokooma-
näytteitä taulukon 8 mukaan. Kokoomanäytettä muodostettaessa puolet näytepussis-
ta käytettiin kokooman muodostamiseen ja puolet jätettiin erillisiksi näytteiksi, jotka 
tutkittiin mikäli kokoomanäytteistä havaittaisiin torjunta-ainejäämiä. 

 
Taulukko 8. 
Kuortaneen taimitarhan maaperänäytteistä muodostetut kokoomanäytteet.

Kokoomanäyte Erillisnäytteet (syvyys [m])

KK1 AHK3 (0,05-0,2), AHK4 (0,35-0,45), AHK5 (0,05-0,2)

KK2 AHK2 (0-0,2), AHK18 (0-0,2)

KK3 AHK6 (0,35-0,5), AHK7 (0,15-0,3), AHK8 (0,2-0,4), AHK9 
(0,15-0,25), AHK11 (0,2-0,4)

KK4 AHK10 (0,15-0,3), AHK12 (0,2-0,3), AHK13 (0,1-0,2), 
AHK14 (0,1-0,2)

KK5 AHK15 (0,15-0,3), AHK19 (0,15-0,3) 

KK6 AHK16 (0,2-0,35), AHK17 (0,15-0,25)

KK7 AHK7 (1,5-1,6), AHK8 (0,6-0,8)

KK8 AHK5 (0,7-0,8), AHK7 (0,7-0,8)

KK9 AHK7 (0,7-0,8), AHK14 (0,45-0,55)

KK10 AHK9 (1,3-1,4), AHK10 (1,3-1,4)

4.5.3 

Kokkolan puutarha

Kokkolan puutarhan tutkimusalueella kairattiin maaperänäytteitä GM-25 - monitoi-
mikairalla yhteensä kahdestatoista tutkimuspisteestä, joiden lisäksi maaperänäytteitä 
kaivettiin lapiolla kahdeksasta pisteestä. Tutkimuspisteiden sijainnit ovat liitteenä 15. 
Kairaamalla otettiin näytteitä syvyyksiltä 0,05-0,3 m, 0,8-1,0 m, 1,5-1,7 m ja 2,2-2,4 m. 
Syvemmät näytteet jäivät muutamassa pisteessä saamatta johtuen alueen maaperä-
olosuhteista. Näytteistä muodostettiin jo paikanpäällä kokoomanäytteitä taulukon 
9 mukaisesti, eikä erillisnäytteitä otettu. Jokaiselle kokoomanäytteelle otettiin kaksi 
vastaavaa rinnakkaisnäytettä. Maaperänäytteet pakattiin Rilsan-pusseihin. Myös 
alkuainemäärityksiin otetut näytteet otettiin kokoomanäytteinä pintanäytteistä ja 
pakattiin Minigrip-pusseihin. Nollanäyte otettiin tutkimusalueen ulkopuolelta la-
piolla 0,05-0,2 metristä. Alkuainemäärityksiä varten otetut näytteet ja nollanäyte 
tutkittiin Innov-X:llä. Torjunta-ainemäärityksiä varten otetuista näytteistä kokooma 
1 - kokooma 5 (0,05-0,3) ja kokooma 1 (0,8-1,0) lähetettiin torjunta-aineanalyysiin 
Analycenille.

Kokkolan puutarhan alueelle ei kairausteknisistä syistä saatu asennettua pohjave-
siputkea, joten tutkimusalueen pohjavedestä ei voitu ottaa näytettä.
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Taulukko 9. 
Kokkolan puutarhan maaperänäytteistä muodostetut kokoomanäytteet. KP:llä tarkoitettaan kai-
rauspistettä ja KK:lla kaivukuoppaa.

Kokooma (syvyys [m]) Kokoomaan sisältyvät erillisnäytepisteet (sy-
vyys [m]) 

Kokooma 1 (0,05-0,3) KP1 (0,05-0,3), KP2 (0,05-0,3), KP3 (0,05-0,3)

Kokooma 1 (0,8-1,0) KP1 (0,8-1,0), KP2 (0,8-1,0), KP3 (0,8-1,0)

Kokooma 1 (1,5-1,7) KP1 (1,5-1,7), KP2 (1,5-1,7), KP3 (1,5-1,7)

Kokooma 1 (2,2-2,4) KP1 (2,2-2,4), KP2 (2,2-2,4), KP3 (2,2-2,4)

Kokooma 2 (0,05-0,3) KP4 (0,05-0,03), KP5 (0,05-0,3), KP6 (0,05-
0,3)

Kokooma 2 (0,8-1,0) KP4 (0,8-1,0), KP5 (0,8-1,0), KP6 (0,8-1,0)

Kokooma 2 (1,5-1,7) KP4 (1,5-1,7), KP5 (1,5-1,7), KP6 (1,5-1,7)

Kokooma 2 (2,2-2,4) KP4 (2,2-2,4), KP5 (2,2-2,4), KP6 (2,2-2,4)

Kokooma 3 (0,05-0,3) KP7 (0,05-0,3), KP8 (0,05-0,3), KP9 (0,05-
0,3)

Kokooma 3 (0,8-1,0) KP7 (0,8-1,0), KP8 (0,8-1,0), KP9 (0,8-1,0)

Kokooma 3 (1,5-1,7) KP7 (1,5-1,7), KP8 (1,5-1,7), KP9 (1,5-1,7)

Kokooma 3 (2,2-2,4) KP7 (2,2-2,4), KP8 (2,2-2,4)

Kokooma 4 (0,05-0,3) KP10 (0,05-0,3), KP11 (0,05-0,3), KP12 (0,05-
0,3)

Kokooma 4 (0,8-1,0) KP10 (0,8-1,0), KP11 (0,8-1,0), KP12 (0,8-1,0)

Kokooma 4 (1,5-1,7) KP11 (1,5-1,7), KP12 (1,5-1,7)

Kokooma 4 (2,2-2,4) KP11 (2,2-2,4), KP12 (2,2-2,4)

Kokooma 5 (0,05-0,3) KK1 (0,05-0,3), KK2 (0,05-0,3), KK3 (0,05-
0,3), 
KK4 (0,05-0,3)

Kokooma 6 (0,2-0,4) KK5 (0,2-0,4), KK6 (0,2-0,4), KK7 (0,2-0,4)

4.5.4

 Tarkkisen kauppapuutarha

Tarkkisen kauppapuutarhan alueelle kaivettiin käsin kuusi noin 0-0,7 metrin syvyistä 
tutkimuskuoppaa, joista kolme kaivettiin alueella edelleen sijaitsevan kasvihuoneen 
sisälle. Tutkimuspisteet ovat kartalla liitteessä 16. Varsinaisista tutkimuskuopista otet-
tiin näytteitä Rilsan pusseihin kahdelta syvyydeltä: kolme rinnakkaispintanäytettä 
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maanpinnasta orgaanisen kerroksen alapuolelta tai havaitun vanhan maanpinnan 
alapuolelta ja kolme syvempää rinnakkaisnäytettä kuopan pohjalta. Lisäksi pinta-
näytesyvyydestä otettiin jokaisesta pisteestä näyte Minigrip-pussiin alkuainemää-
rityksiä varten. Otetuista näytteistä muodostettiin kokoomanäytteitä taulukon 10 
mukaisesti.

Taulukko 10.
Tarkkisen kauppapuutarhan näytteistä muodostetut kokoomanäytteet.

Muodostettu kokoomanäyte 
(syvyys [m])

Erillisnäytteet 
(syvyys [m])

Kokooma 1 (0,1-0,3) KK1 (0,1-0,3), KK2 (0,1-0,3), KK3 (0,1-0,3)

Kokooma 1 (0,5-0,7) KK1 (0,5-0,7), KK2 (0,5-0,7), KK3 (0,5-0,7)

Kokooma 2 (0,05-0,2) KK4 (0,05-0,2), KK5 (0,05-0,2), KK6 (0,05-
0,2)

Kokooma 2 (0,5-0,6) KK4 (0,5-0,6), KK5 (0,5-0,6), KK6 (0,5-0,6)

 
Tutkimusalueen ulkopuolelle kaivettiin seitsemäs tutkimuskuoppa nollanäytteen 
ottamista varten. Nollanäytekuopasta otettiin kaksi näytettä Rilsan pusseihin ja yksi 
Minigrip-pussiin. Yksi kokoomanäyte kummastakin syvyydestä lähetettiin torjunta-
aineanalyysiin Analycenille. Minigrip-pusseihin pakatuista kuudesta näytteestä ja 
nollanäytteestä mitattiin alkuainepitoisuudet Innov-X:llä.

Tutkimusalueen läheisyyteen asennettiin GM-25 - monitoimikairalla kaksi poh-
javesiputkea, joiden sijainnit näkyvät liitteessä 17. Pohjavesiputkesta PV1 otettiin 
pohjavesinäyte torjunta-ainemäärityksiin alkutalvesta 2007.

4.5.5 
Alahärmän kauppapuutarha

Alahärmän kauppapuutarhalta näytteitä kairattiin GM-75 monitoimikairalla kymme-
nestä pisteestä. Näytepisteiden sijainnit ovat liitteenä 18. Näytteitä otettiin vähintään 
kahdelta syvyydeltä, joista ylempi läheltä vanhaa maanpintaa ja alempi noin metrin 
syvyydeltä ylemmästä. Lisäksi muutamasta pisteestä otettiin näyte vielä syvemmältä. 
Kokoomanäytteet muodostettiin seuraavasti: AKK1 = pintanäytteet pisteistä P2, P3 ja 
P4 ja AKK2 = pintanäytteet pisteistä P5, P6, P7. Kokoomanäytteet muodostettiin käyt-
tämällä puolet maanäytteestä, jolloin näytettä jäi myös erillisen näytteen tutkimiseen. 
Kokoomanäytteet ja pintanäytteet pisteistä P1, P8, P9 ja P10 tutkittiin Analycenillä 
ensin, ja näiden tulosten perusteella mietittiin kokoomanäytteisiin liittyvien erillis-
näytteiden ja syvempien näytteiden tutkimustarvetta. Alkuainepitoisuudet mitattiin 
Innov-X:llä näytteistä P1 (0,3-0,4 m), P2 (0,4-0,5 m), P6 (0,35-0,45 m), P8 (0,15-0,25 m) 
ja P7 (0,15-0,25 m).

Lisäksi kiinteistöllä sijaitsevan talon alta otettiin kesällä 2007 kaksi näytettä joista 
analysoitiin torjunta-aineet.
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Alahärmän kauppapuutarhan tutkimusalueelle asennettiin GM-75 -monitoimikai-
ralla kolme pohjavesiputkea (liite 19). Pohjavesinäytteet otettiin myöhemmin syksyllä 
pohjavesiputkien lisäksi samalla pohjavesialueella sijaitsevilta Härmän sairaalan 
vanhalta vedenottamolta sekä Pöyhösenkankaan vedenottamolta. Jokaisesta pohja-
vesipisteestä otettiin vettä torjunta-ainemäärityksiä varten kaksi 1000 ml lasipullol-
lista. Lisäksi pohjavesiputkesta PV1 otettiin erillinen vesinäyte alkuainemäärityksiin. 
Torjunta-ainemäärityksiin otetut vesinäytteet lähetettiin analysoitavaksi Analycenille 
ja alkuainemäärityksiin otetut näytteet lähetettiin Geologian tutkimuskeskukseen 
Espooseen.

4.5.6 
Muut tutkitut kauppapuutarhat

Lindroosin kauppapuutarhan alueelle kaivettiin lapiolla neljä noin puolen metrin 
syvyistä kuoppaa, joista otettiin maaperänäytteitä kahdelta syvyydeltä. Näytteitä 
otettiin yhteensä kuusi yhdestä tutkimuskuopasta. Näytteet pakattiin Rilsan pussei-
hin ja pakastettiin. Maanäytteistä pintanäytteet lähetettiin torjunta-ainemääritykseen 
Analycenille.

Vidnäsinkadulla sijainneelta kauppapuutarhan alueelta otettiin näytteitä kuudesta 
eri kohdasta ja otetuista näytteistä muodostettiin kolme kokoomanäytettä seuraa-
vasti: K1-K3 (0,2-0,3 m), K1-K3 (0,8-0,9 m) ja K4-K6 (0,15-0,3 m). Kokoomanäytteet 
lähetettiin torjunta-ainetutkimuksiin Analycenille (Närhi, 2006b).
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5. Tutkimustulokset

Kaikki piste- ja syvyyskohtaiset tutkimustodistukset maaperä-, pohjavesi- ja sedi-
menttinäytteiden torjunta-ainemäärityksistä, maaperä- ja pohjavesinäytteiden alku-
ainepitoisuuksien määrityksistä sekä maaperä- ja pohjavesinäytteiden toksisuustes-
teistä ovat liitteinä Länsi-Suomen ympäristökeskuksen kohdekohtaisissa tutkimus-
raporteissa.

5.1 
Kauhajoen taimitarha

5.1.1 
Maaperä ja pohjavesi

Tutkimusraportin (Närhi, 2007a) mukaan Kauhajoen taimitarhan maaperän pinnassa 
on paikoitellen havaittavissa muutaman sentin paksuinen orgaaninen kerros. Uut-
tumishorisontti on raportin mukaan paikoin havaittavissa 0,15-0,35 metrin syvyy-
dessä. Maaperä koostuu pintakerroksissa hiekasta, joka vaihtuu noin yhden metrin 
syvyydessä silttiseksi hiekaksi. Kairauksissa 16 metriin asti havaituissa syvemmissä 
kerroksissa silttikerrokset vuorottelevat hieman karkeampien silttisten hiekkaker-
rosten kanssa.

Lindsberg (2006) on tulkinnut pohjavedenpinnan kulkevan alueella pääsääntöisesti 
noin 2-4 metrin syvyydellä. Luotauskuvissa näkyy myös syvempiä rajapintahei-
jastuksia, kulkevat osissa luodatuissa linjoissa tasaisesti ja osassa syvyys vaihtelee 
runsaastikin. Lindsberg on tulkinnut maatutkaluotauskuvista ylempien kerrosten 
maalajeja pääasiassa hiekaksi ja siltiksi ja alempia soraiseksi hiekaksi ja mahdolliseksi 
moreeniksi.

Kuva 11.Osa Lindsbergin (2006) käsittelemää maatutkalinjaa. Linja F.
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Painokairauksissa maaperän havaittiin olevan pääasiassa silttiä, jossa on paikoitellen 
karkeampia hiekkakerroksia. Hiekkakerrokset ovat noin kahden metrin syvyydessä 
ja ne näyttäisivät painokairauspisteiden perusteella kulkevan läpi harjun. Moreenia 
havaittiin pisteessä 1 noin metrin syvyydellä ja pisteissä 11 ja 13 kairausten pohjalla 
13-19 metrissä. Lisäksi kairauksissa havaittiin useassa pisteessä hienoaineskerrosten 
välissä kiviä.  Painokairaustulokset on koottu liitteeseen 20. Painokairapisteet on 
esitetty liitteessä 10.

Tutkimusraportin (Närhi, 2008) mukaan pohjaveden pinnankorkeuksien perus-
teella pohjavesi virtaa taimitarhan alueella pääasiassa lounaaseen kohti Ikkelänjokea. 
Pohjaveden pinta on taimitarha-alueella noin 2,4 - 4,27 metriä maanpinnan alapuo-
lella.  

Liitteessä 21 on pohjaveden mitattujen korkeuksien mukaan piirretyt sama-arvo-
käyrät. 2005-2007 tutkimusten mukaan pohjaveden antoisuus on pohjavesiputkien 
P2, P3, P11, P12 ja P13 pumppauksessa havaittu huonoksi (Aspholm, 2005, Närhi 
2007a, 2008). 

Vuoden 2006 näytteenotossa kaikissa pohjavesiputkipumppauksissa (P1-P10) ve-
den on havaittu olevan sameaa pumppauksen alkaessa, mutta vesi on pumppauksen 
edetessä kirkastunut. Sähkönjohtavuus oli lähes kaikissa putkissa 0 μS/cm, poik-
keuksen teki putkesta P4 sähkönjohtavuudeksi saatu 40 μS/cm.  Putkista mitattu 
pohjaveden lämpötila vaihteli 5,1-5,7 °C (Närhi, 2007a).

2007 näytteenotossa (P1, P2, P3, P4, P6, P7, P11, P12, P13) havaittiin P6 ja P7 putken 
vesi kirkkaaksi heti pumppauksen alkaessa. Putkista P1-P13 mitattiin sähkönjohta-
vuus ja lämpötila. Sähkönjohtavuus oli putkessa P2 193 μS/cm, P3 189 μS/cm, P4 
200 μS/cm, P11 198 μS/cm ja putkessa P12 196 μS/cm. Muissa putkissa sähkönjoh-
tavuus oli 0 μS/cm. Putkista mitattu pohjaveden lämpötila vaihteli 5,0-7,7 °C (Närhi, 
2008).

5.1.2 
Havaitut torjunta-aineet

Kesällä 2005 otetuista maaperänäytteistä havaittiin sypermetriiniä ja permetriiniä. 
Havaitut pitoisuudet on esitetty taulukossa 11. Innov-X:llä mitatut alkuainepitoisuu-
det eivät olleet poikkeavia huomioon ottaen analysaattorin mittausepävarmuudet ja 
määritysrajat.

Taulukko 11. 
Kauhajoen taimitarhan maaperänäytteistä havaitut torjunta-ainepitoisuudet vuonna 2005.

Torjunta-aine Kokooma 3 [mg/
kg/ka]

Kokooma 4 [mg/
kg/ka]

Kokooma 5 [mg/
kg/ka]

Kokooma 7 [mg/
kg/ka]

Permetriini 0,03 0,02 0,03 0,02

Sypermetriini - 0,2 - -

Jatkotutkimuksissa kesällä 2006 otetuista syvemmistä maaperänäytteistä ei löytynyt 
torjunta-ainejäämiä. Pintanäytteistä löytyi kahdesta näytepisteestä jäämiä pentak-
loorianiliinista. Pitoisuudet on esitetty taulukossa 12. Pentakloorianiliinia sisältä-
neelle näytteelle KP9 suoritettiin toksisuustestit, joissa se havaittiin ei-toksiseksi. 
Taimitarhan vanhan kastelualtaan pohjasta otetuista sedimenttinäytteistä ei havaittu 
torjunta-ainejäämiä.

2007 jatkotutkimuksissa ei havaittu Ikkelänjoen sedimenteissä torjunta-aineita.
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Taulukko 12. 
Kauhajoen taimitarhan maaperänäytteistä havaitut torjunta-ainepitoisuudet vuonna 2006.

Torjunta-aine KP 1 [mg/kg] KP 9 [mg/kg]

Pentakloorianiliini 0,032 0,068

Kesällä 2005 tutkituista pohjavesinäytteistä havaittiin atratsiini-, permetriini- ja sy-
permetriinipitoisuuksia. Havaitut pitoisuudet on esitetty taulukossa 13. Pohjaveden 
alkuainepitoisuuksissa ei havaittu merkittäviä poikkeamia.

Taulukko 13. 
Kauhajoen taimitarhan pohjavesinäytteistä havaitut torjunta-ainepitoisuudet vuonna 2005.

Torjunta-aine P1 [μg/l] P2 [μg/l] P3 [μg/l] Ottamo [μg/l]

Atratsiini 0,27 0,1 0,05 -

Permetriini - - - 0,21

Sypermetriini 1,6 - - -

Vuonna 2006 tutkituista pohjavesinäytteistä havaittiin atratsiinia ja atratsiinin hajoa-
mistuotteita desetyyliatratsiinia (DEA), desisopropyyliatratsiinia (DIA), desetyylide-
sisopropyyliatratsiinia (DEDIA) sekä atratsiini-2-hydroksia. Tulokset on esitetty tau-
lukossa 14. Pohjavesiputkista P1 ja P2 otetuille näytteille suoritettiin toksisuustestit, 
joissa näytteet havaittiin ei-toksisiksi.

Taulukko 14.
Kauhajoen taimitarhan pohjavesinäytteistä havaitut torjunta-ainepitoisuudet vuonna 2006.

Torjunta-aine/ hajoa-
mistuote

P1 [μg/l] P2 [μg/l] P3 [μg/l]

Atratsiini 0,28 0,27 0,09

DEA 0,1 0,07 0,02

DIA 0,07 0,03 0,01

DESIA 0,11 0,15 0,04

Atratsiini-2-hydroksi 0,01 - -

Vuonna 2007 tutkituista pohjavesinäytteistä havaittiin atratsiinia ja atratsiinin ha-
joamistuotteita desetyyliatratsiinia (DEA), desisopropyyliatratsiinia (DIA), desetyy-
lidesisopropyyliatratsiinia (DEDIA) sekä atratsiini-2-hydroksia. Putkesta P7 otettu 
näytepullo rikkoutui laboratoriossa. Tulokset on esitetty taulukossa 15.
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Taulukko 15. 
Kauhajoen taimitarhan pohjavesinäytteistä havaitut torjunta-ainepitoisuudet vuonna 2007.

Torjunta-aine/ 
hajoamistuote

P1 [μg/l] P2 [μg/l] P3 [μg/l] P11 [μg/l]

Atratsiini 0,22 0,24 0,10 0,02

DEA 0,06 0,08 0,04 -

DIA 0,04 0,04 0,01 -

DESIA 0,04 0,06 0,01 -

Atratsiini-2-
hydroksi

0,01 0,02 - -

5.2 
Aholankankaan taimitarha

5.2.1 
Maaperä ja pohjavesi

Kuortaneen taimitarhan maaperän pintaosan rakenne havaittiin noin 1,5 metriin ulot-
tuneessa näytteenottokairauksissa samanlaiseksi lähes jokaisessa tutkimuspisteessä. 
Ensin oli muutaman kymmenen senttimetrin paksuinen orgaaninen kerros, jonka alla 
oli hiekkaa. Syvemmälle mentäessä hiekka muuttui silttiseksi ollen tutkimuspisteissä 
AHK5, AHK11 ja AHK17 noin metrin syvyydessä silttistä savea. Tutkimuspisteessä 
AHK7 havaittiin 1,20 metrin syvyydellä orgaaninen kerros. Tutkimuspisteiden sijainti 
on liitteenä 12. Syvemmistä maalajeista saatiin tietoa pohjavesiputkien asennuksessa, 
jolloin maaperän kairaus ulotettiin noin 16 metriin. Kairausten perusteella maalajit 
koostuvat hiekkaisten ja silttihiekkaisten pintakerrosten alapuolella pääosin hiekkai-
sesta sorasta ja soramoreenista (Närhi, 2007b). 

Pohjavesi oli kaikista putkista pumpattaessa hieman sameaa, mutta väri kirkastui 
pumppauksen edetessä. Pohjaveden lämpötila vaihteli 5,2-5,9 ̊ C ja sähkönjohtavuus 
oli 76-155 μS/cm (Närhi, 2007b).

5.2.2 
Havaitut torjunta-aineet

Tutkituissa kokoomanäytteissä KK1-KK5 havaittiin torjunta-ainepitoisuuksia, jo-
ten näihin kokoomiin sisältyneet erillisnäytteet tutkittiin. Erillisnäytteistä havaittiin 
suurehko joukko eri torjunta-aineita: DDT:tä ja sen hajoamistuotetta, kvintotseenia, 
pentakloorianiliinia, HCH-α:a, lindaania (eli HCH-γ), pentaklooribentseeniä ja hek-
saklooribentseeniä (HCB). Havaitut pitoisuudet ovat taulukossa 16. Näytteistä AHK3 
ja AHK5 tehtiin toksisuustestit, joissa ne havaittiin ei-toksisiksi. Innov-X:llä mitatut 
alkuainepitoisuudet eivät olleet poikkeavia huomioon ottaen analysaattorin mitta-
usepävarmuudet ja määritysrajat.
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Taulukko 16. 
Kuortaneen taimitarhan maaperänäytteistä havaitut torjunta-ainepitoisuudet [mg/kg]. 

Tutk.
piste

DDT-
summa

Kvin-
totseeni

Pentak-
loo-
rianiliini

HCB Pentak-
loo-
ribent-
seeni

HCH
-α

Lin-
Daani

AHK2 - - 0,035 - - - -

AHK3 0,019 - 0,54 0,081 0,14 0,019 0,32

AHK5 0,2 0,088 1,7 0,29 0,52 0,018 0,15

AHK7 - - 0,069 0,018 0,02 - -

AHK8 - - 0,088 0,016 0,039 - 0,011

AHK9 0,75 - - - - - -

AHK10 0,02 - 0,27 0,053 0,082 - 0,034

AHK11 1,06 0,021 0,36 0,064 0,093 - 0,1

AHK13 0,107 - 1,0 0,16 0,16 - 0,15

AHK14 0,058 - 0,39 0,073 0,12 - 0,074

AHK15 0,025 0,01 0,83 0,086 0,16 - 0,14

AHK18 0,17 - - - - - -

Pohjavesinäytteissä ei havaittu jäämiä torjunta-aineista eikä poikkeavia alkuaine-
pitoisuuksia. Myöskään Kuortanejärven sedimenttinäytteissä ei havaittu torjunta-
ainejäämiä.

5.3 
Kokkolan puutarha

5.3.1 
Maaperä ja pohjavesi

Kokkolan puutarhan alueen maaperän havaittiin koostuvan 2,4 metriin ulotetuissa 
kairauksissa pääasiassa siltistä. Pinnassa havaittiin tutkimuspisteissä KP1 ja KP2 
noin 5 cm:n paksuinen orgaaninen kerros ja tutkimuspisteissä KP7-KP9 0,5-1,0 m 
paksuinen orgaaninen kerros. Muuten alueen maaperä koostui siltistä, joka tutki-
muspisteen KP7 kohdalla muuttui 2,4 metrin syvyydellä saveksi. Lapiolla otetuista 
pintanäytteistä KK1-KK7 havaittiin ohuehko orgaaninen kerros, jonka alla oli hiek-
kaa. Tutkimuspisteiden sijainnit ovat liitteenä 15.

Kairateknisistä syistä ja alueen maaperästä johtuen alueelle ei saatu asennettua 
pohjavesiputkea, joten kohteen pohjavesiolosuhteet jäivät selvittämättä.
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5.3.2 
Havaitut torjunta-aineet

Maaperästä otetuista kokoomanäytteistä 2, 3 ja 5, jotka ovat syvyydeltä 0,05-0,3 m, 
löytyi pieniä pitoisuuksia pentakloorianiliinia ja heksaklooribentseeniä (HCB). Tarkat 
pitoisuudet ovat taulukossa 17. Kokomaanäytteestä 5 tehtiin toksisuustestit, joissa se 
havaittiin ei-toksiseksi. Innov-X:llä mitatut alkuainepitoisuudet eivät olleet poikkea-
via huomioon ottaen analysaattorin mittausepävarmuudet ja määritysrajat.

Taulukko 17. 
Kokkolan puutarhan maaperänäytteistä havaitut torjunta-ainepitoisuudet.

Näyte (syvyys [m]) Havaitut torjunta-aineet [mg/kg]

Kokooma 2 (0,05-0,3) pentakloorianiliini 0,061

Kokooma 3 (0,05-0,3) pentakloorianiliini 0,25, heksaklooribentseeni 
0,054

Kokooma 5 (0,05-0,3) pentakloorianiliini 0,39, heksaklooribentseeni 
0,25

5.4 
Tarkkisen kauppapuutarha

5.4.1 
Maaperä ja pohjavesi

Tarkkisen kauppapuutarhalla vanhan kasvihuoneen ulkopuolisissa kaivupisteissä 
(KK1-KK3) havaittiin pinnassa 0-0,2 metrin paksuinen orgaaninen kerros kun taas 
kasvihuoneen sisäpuolella (KK4-KK6) ei ollut orgaanista kerrosta ollut, vaan maa 
oli 0,2-0,25 metriin asti silttiä. Kaivupisteissä KK2, KK4, KK5 ja KK6 paljastui parin-
kymmenen senttimetrin syvyydestä vanhempi 0,05-0,2 metrin paksuinen orgaaninen 
kerros, joka oli ilmeisesti vanhaa maanpintaa. Lisäksi muutamasta tutkimuskuopasta 
löytyi muovinpalasia vanhan orgaanisen kerroksen pinnasta. Rinnakkaisnäytteet 
otettiin sekä täyttömaalta vaikuttavasta osasta, että vanhan orgaanisen kerroksen 
alapinnalta.

Pohjavesinäyte otettiin alkuvuodesta 2007 pohjavesiputkesta P1. Pohjavesiputkea 
pumpattaessa antoisuus havaittiin kohtalaiseksi. Pumpattaessa pohjavesi oli aluksi 
sameaa, mutta väri kirkastui pumppauksen edetessä. Pohjaveden lämpötilaksi mi-
tattiin 5,2 °C ja sähkönjohtavuudeksi 142 μS/cm.

5.4.2 
Havaitut torjunta-aineet

Tarkkisen kauppapuutarhalta kootuista kokoomanäytteistä ei löydetty torjunta-ai-
nejäämiä. Innov-X:llä mitatut alkuainepitoisuudet eivät olleet poikkeavia huomioon 
ottaen analysaattorin mittausepävarmuudet ja määritysrajat.

Pohjavesinäytteestä havaittiin 2,6-diklooribentsamidia 0,04 μg/l.
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5.5 
Alahärmän kauppapuutarha

5.5.1 
Maaperä ja pohjavesi

Alahärmän kauppapuutarhan tutkimusalueen maaperästä saatiin tietoa kairauska-
lustolla näytteenottotilanteessa ja suuremmista syvyyksistä pohjavesiputkea asennet-
taessa. Tutkimusalueella oli havaittavissa täyttömaakerros, jonka alta löytyi vanha 
orgaaninen kerros. Täyttömaan paksuus vaihteli 0-0,70 metriin ollen suurin pistei-
den P2-P4 kohdalla. Täyttömaata ei havaittu pisteissä P8-P10. Tutkimuspisteessä 
P5 maasta löytyi valkoista jauhetta ja pisteessä P7 täyttömaan pohjalla havaittiin 
muovia (tutkimuspisteiden sijainnit liitteessä 18). Varsinainen täyttömaitten alainen 
maaperä koostui hiekasta, jonka raekoko vaihteli karkeasta hienoon ja jonka seassa 
oli silttikerroksia ja -juonia. Näytteenottotilanteessa syvemmälle kairattaessa (P9: 2,3-
2,4 m) maaperän havaittiin olevan silttiä. Pohjavesiputkea asennettaessa kairaukset 
ulottuivat syvimmillään 24 metriin pisteessä P2. Syvemmällä (n 15-19 m) siltti ja 
silttihiekka vaihtui pääosin moreeniksi. Putken 2 kohdalla moreenikerrosten välissä 
havaittiin silttikerros.

Pohjavesi oli kirkasta Härmän sairaalan vanhan vedenottamon kaivossa ja Pöy-
hösenkankaan vedenottamolla. Asennetuista pohjavesiputkista pumpattu vesi oli 
putkessa PV1 kellertävää, putkessa PV2 punertavaa ja putkessa PV3 sameaa. Kaikista 
putkista tuli pumpatessa tasaisesti vettä 20 minuutin ajan, joten putkien antoisuus 
vaikutti hyvältä. Pohjavesiputkien veden lämpötila vaihteli 5-6 °C ja sähkönjohtavuus 
oli 21-90 μS/cm. 

Kaikista luodatuista maatutkakuvista on tulkittu kaksi selvempää rajalinjaa, joista 
ylemmän on arvioitu olevan pohjavedenpinta ja alemman on arvioitu olevan kahden 
maalajin rajapinta (Lindsberg, 2006). Kuvassa 12 on maatutkaluotauskuva linjalta 1, 
joka on luodattu Alahärmän kauppapuutarhan vieressä olevaa Parantolantietä pit-
kin aloittaen tien Lapuanjoen puoleisesta päästä. Pohjavesialueen muodostumisraja 
on Lindsbergin mukaan kuvassa noin 120 metrin kohdalla ja näin ollen kauppa-
puutarhan alue sijoittuu kuvassa noin 140-180 metriin. Kuvassa näkyvän ylemmän 
rajapinnan Lindsberg on tulkinnut noin neljän metrin syvyydessä sijaitsevaksi poh-
javedenpinnaksi ja alemman noin 6-8 metrin syvyydellä olevaksi hiekan ja soraisen 
hiekan rajapinnaksi. Luodatut linjat näkyvät liitteessä 22.

Kuva 12. Osa Alahärmän Parantolantietä pitkin luodattua (linja 1) ja Lindsber-
gin (2006) käsittelemää maatutkalinjaa.
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5.5.2 
Havaitut torjunta-aineet

Muodostetuista kokoomanäyistä AKK1 sisälsi DDT:tä 0,032 mg/kg ja AKK2 oli puh-
das. Kokoomanäytteiden perusteella tutkittiin myös pintanäytteet pisteistä P2, P3 
ja P4, joista havaittiin DDT:tä ja DDT:n hajoamistuotteita. Taulukossa 18 on esitetty 
havaitut pitoisuudet DDT:n ja hajoamistuotteiden eri isomeerien mukaan jaoteltuina. 
DDT koostuu kolmesta eri isomeerista (p,p’, o,p’, o,o’), joista p,p’ on yleisin (EXTOX-
NET, ddt). Tutkimuspisteistä P2, P3 ja P9 otetuista näytteistä tehtiin toksisuustestit, 
joissa ne havaittiin ei-toksisiksi. 

Talon alta vuonna 2007 otetuista kahdesta näytteestä ei havaittu torjunta-aineita.

Taulukko 18. 
Alahärmän kauppapuutarhan maaperänäytteistä havaitut torjunta-ainepitoisuudet.

Tutkimuspiste
(syvyys [m])

DDT-p,p
[mg/kg]

DDT-o,p
[mg/kg]

DDD-p,p
[mg/kg]

DDE-p,p
[mg/kg]

P1 (0,3-0,4) 0,014 - - -

P2 (0,4-0,5) 0,14 - 0,038 -

P3 (0,7-0,9) 0,059 0,013 - -

P6 (0,65-0,75) 0,017 - - -

P9 (0,05-0,15) 0,021 - - 0,012

P10 (0,15-0,25) 0,022 - - -

Kolmesta asennetusta pohjavesiputkesta otetuista näytteistä ei havaittu torjunta-aine-
pitoisuuksia kuin ei myöskään Pöyhösenkankaan vedenottamolta otetusta näytteestä. 
Sen sijaan Härmän sairaalan vanhalta vedenottamolta otetusta näytteestä havaittiin 
pieniä pitoisuuksia atratsiinia, atratsiinin hajoamistuotteita DEA:a ja DIA:a, simatsii-
nia ja tertbutylatsiinia. Tarkat pitoisuudet on esitetty taulukossa 19. Pohjavesiputkesta 
P1 otetusta alkuainenäytteestä ei havaittu normaalista poikkeavia arvoja.

Taulukko 19. 
Härmän sairaalan vanhalta vedenottamolta havaitut torjunta-ainepitoisuudet.

Torjunta-aine Pitoisuus [μg/l]

Atratsiini 0,05

DEA 0,04

DIA 0,03

Simatsiini 0,03

Tertbutylatsiini 0,06
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5.6 
Muut tutkitut kauppapuutarhat
Vidnäsin kauppapuutarhan alueen maaperänäytteessä havaittiin jäämiä DDT:stä ja 
DDT:n hajoamistuotteista. Näyte oli tutkimuspisteistä K1-K3 muodostettu pintanäy-
te, joka otettiin 0,2-0,3 metristä. Havaitut pitoisuudet sekä pitoisuuksien perusteella 
laskettu DDT:n summa-arvo ovat taulukossa 20.

Taulukko 20. 
Vidnäsin kauppapuutarhalla näytteessä K1-K3 (0,2-0,3 m) havaitut torjunta-ainepitoisuudet.

Havaittu torjunta-aine/hajoamistuote Pitoisuus [mg/kg/ka] 

DDT-p,p 0,098

DDT-o,p 0,030

DDE-p,p 0,053

DDD-p,p 0,018

Summa DDT 0,2

Lindroosin kauppapuutarhalta otetuissa maaperänäytteissä, joista pintanäytteet tut-
kittiin, ei havaittu torjunta-ainejäämiä.
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6. Tulosten tulkinta

Projektissa tutkittujen kohteiden maa- ja pohjavesinäytteissä havaittiin torjunta-
aineita. Tutkitut sedimenttinäytteet olivat puhtaita. Näytteistä löydettiin merkkejä 
yhteensä 20 eri torjunta-aineesta ja torjunta-aineen hajoamistuotteesta.  Maaperästä 
havaitut torjunta-aineet maksimipitoisuuksineen sekä vastaavat ohje- ja raja-arvot 
on koottu taulukkoon 21. Pohjavesinäytteistä toisen taimitarhan näytteistä ja kum-
mankin tutkitun kauppapuutarhan näytteistä löydettiin torjunta-ainepitoisuuksia. 
Havaituista torjunta-aineista ja hajoamistuotteista on tulosten tulkitsemiseksi etenkin 
riskinarvioinnin kannalta koottu ympäristöominaisuuksia liitteisiin 23 ja 24, joissa 
on sovellettu kappaleessa 2 esitettyjä kemikaalien ominaisuusryhmittelyä. Tulosten 
riskinarvioinnissa on käytetty myös alla olevaa taulukkoa, johon on koottu pilaantu-
neelle maalle Suomessa annettuja jo käytöstä poistettuja SAMASE ohje- ja raja-arvoja 
ja uudemman Valtioneuvoston asetuksen 214/2007 mukaisia ohjearvoja.

Taulukko 21. 
Maaperänäytteistä havaittujen torjunta-aineiden ja hajoamistuotteiden maksimipitoisuudet ja 
vastaavat ohje- ja raja-arvot.

Torjunta-aine/
Hajoamistuote

Suurin havaittu pitoi-
suus [mg/kg]

SAMASE- ohje/raja-
arvo [mg/kg]

Valtion. asetuksen 
kynnys-/alempi-/
ylempi ohjearvo [mg/
kg]

DDT, DDD, DDE 1,2 (DDT) 0,04 / 4 0,1 / 1 / 2 (summa)

Dimetoaatti 0,02 - -

HCB 0,29 2 / 25 0,01 / 0,05 / 2

HCH- α 0,019 0,02 / 2 -

Kvintotseeni 0,088 - -

Lindaani 0,32 0,005 / 2 0,01 / 0,2 / 2

Pentakloorianiliini 1,7 5 / 50 -

Pentaklooribentseeni 0,52 2 / 25 0,1 / 1 / 5

Permetriini 0,03 - -

Sypermetriini 0,2 - -

Kaikille torjunta-aineille ei ole Suomessa ohje- tai viitearvoja, joten torjunta-ainepitoi-
suuksia verrattiin myös Yhdysvaltojen ympäristöviraston EPA:n PRG (preliminary 
remediation goal) - arvoihin, jotka toimivat alustavina kunnostuksen tavoitearvoi-
na. Pitoisuuksia on verrattu myös EPA:n RBC (risk based concentration) - arvoihin, 
jotka ilmaisevat mahdollisten riskien olemassaoloa. Lisäksi pitoisuuksia on verrattu 
EPA:n SL (Screening level) - arvoihin, joita voidaan käyttää alustavaan terveysriski-
en tunnistamiseen. Eräitä torjunta-aineiden U.S EPA:n arvoja taulukossa 22.  Osalle 
tutkimuskohteista laskettiin Yhdysvaltojen ympäristöviraston EPA:n  ns. SSL -arvot, 
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joiden ylittyminen osoittaa mahdollisten terveysriskien olemassa oloa ja lisäselvityk-
sen tarpeen mikäli kyseessä on asuinalue.

Taulukko 22. 
Eräitä viitearvoja. U.S. EPA (Environmental Protection Agency)

Viitearvojen lähde. 
Viitearvot pyöris-
tetty.

USEPA Region 6 
Medium-Specifi c Sc-
reening Levels

USEPA Region 3 Risk-
Based Concentrations

USEPA Region 9 Preli-
minary Removal Goals

Haitta-aineet Asutus 
mg/kg

Teollisuus 
mg/kg

Asutus 
mg/kg

Teollisuus 
mg/kg

Asutus 
mg/kg

Teollisuus 
mg/kg

Kvintotseeni 1,9 7,4 2,4 11,0 1,9 6,6

Pentakloorianiliini - - - - - -

Dimetoaatti - - - - 12,2 123,1

Permetriini 3100 34000 3900 51000 3100 31000

HCH- α 0,09 0,4 0,1 0,45 0,09 0,36

Sypermetriini 600 6800 800 10200 600 6100

6.1 
Kauhajoen taimitarha
Kauhajoen taimitarhan yli kymmenen vuotta sitten päättyneestä taimitarhatoimin-
nasta havaittiin merkkejä alueen maaperässä ja pohjavedessä. 

Maaperässä havaittiin pieniä (≤0,2 mg/kg) pitoisuuksia tuhohyönteisten torjun-
taan käytettyjä sypermetriiniä ja permetriiniä. Lisäksi havaittiin pentakloorianiliinia. 
Sekä permetriinin että sypermetriinin käyttö on myöhemmin kielletty muun muassa 
vesieliöhaitallisuutensa vuoksi. Ympäristöominaisuuksiensa perusteella (liite 23) 
permetriini ja sypermetriini ovat niukasti liukenevia, heikosti haihtuvia ja niiden 
hajoamisnopeus maaperässä vaihtelee eri lähteiden arvoja tarkastellessa nopeasta 
hitaaseen, mikä Suomen oloissa tarkoittanee hidasta hajoamista. Kauhajoen taimi-
tarhalta nämä insektisidipitoisuudet havaittiin kokoomanäytteistä, joissa oli ainesta 
pääasiassa maaperän pintaosista syvyydeltä 0-0,09 metriä. 

Jatkotutkimuksissa otetuista maaperänäytteistä saatiin hieman erilaisia tuloksia 
verrattuna aikaisempiin tutkimuksiin. Maaperän pintaosista suurin piirtein samoil-
ta paikoilta otetuissa maaperänäytteissä havaittiin vain pentakloorianiliinia, jota 
ei määritetty aikaisemmissa kokeissa. On mahdollista, että aikaisemmin havaitut 
permetriini- ja sypermetriinipitoisuudet ovat vuoden aikana hajonneet alle määri-
tysrajojen oleviin pitoisuuksiin, kulkeutuneet muualle tai että näytteidenotto ja näyt-
teistä tehdyt analyysit eivät vastanneet toisiaan. Maaperän torjunta-ainehavainnot 
tehtiin jälleen pintanäytteistä (0,05-0,3 m), mutta pintanäytteiden syvyysskaala vaih-
teli edellisvuoden näytteisiin (0-0,09 m) verrattuna, mikä myös vaikuttaa tulosten 
vertailtavuuteen.

2005 otetuissa pohjavesinäytteistä todettiin atratsiinin ohella permetriiniä ja syper-
metriiniä.. Havaitut pitoisuudet ylittivät selvästi talousvedelle asetetun yksittäisten 
torjunta-aineiden raja-arvon 0,1 μg/l. Pohjaveden torjunta-ainepitoisuuksien vuoksi 
taimitarhan vedenottamo suljettiin. 
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Pohjavedessä ei havaittu 2006 suoritetuissa jatkotutkimuksissa permetriiniä tai 
sypermetriiniä. Pohjavedestä havaittiin vain atratsiinia ja atratsiinin hajoamistuot-
teita. Torjunta-aineita havaittiin kolmesta taimitarha-alueen läheisyydessä sijaitse-
vassa putkessa (P1-P3). Putkissa P1 ja P2 havaitut pitoisuudet ylittävät talousveden 
torjunta-ainepitoisuuden raja-arvon. Muut näytteet, joihin kuului myös aikaisemmin 
suljetun vedenottamon näyte, olivat puhtaita. 

2007 tutkimuksissa torjunta-aineita, atratsiinia ja sen hajoamistuotteita löytyi put-
kista P1-P3 ja P11. Putkissa P1-P3 torjunta-aineen pitoisuus ylitti  torjunta-aineiden 
raja-arvon 0,1 μg/l.

Atratsiinia hajoamistuotteineen havaittiin vain taimitarhan alueella olevissa pohja-
vesiputkissa sekä putkesta P11, joka on taimitarhan ja Ikkeläjoen välissä. Tutkimusten 
perusteella voidaan olettaa, että pohjavedessä havaitut pitoisuudet ovat peräisin 
juuri taimitarhan alueelta, eivätkä esimerkiksi läheiseltä lentokentältä. Atratsiinin on 
havaittu kulkevan maaprofi ilissa alaspäin maapylväskokeissa laboratorioissa sekä 
lysimetritutkimuksissa kenttäkokeissa (Gustafsson toim., 2004). Atratsiini on liuke-
nevaa ja se hajoaa maaperässä kohtalaisen hitaasti tai hitaasti. Atratsiinipitoisuuksia 
havaittiin TOPO-projektissa 37 % tutkituista näytteistä (Gustafsson toim., 2004), joten 
sitä voidaan pitää melko yleisenä Suomen pohjavesissä. Atratsiinin käyttö on lop-
punut 1990-luvun alkupuolella. Maaperänäytteistä atratsiinia ei löytynyt, mihin on 
voinut vaikuttaa atratsiinin liukenevuusominaisuus ja hajoavuus sekä maanäytteiden 
edustavuus. 

Tutkimusten perusteella ei todettu tutkittuja torjunta-aineita Ikkelänjoen sedimen-
teissä. Maaperä- ja pohjavesiolosuhteiden perusteella torjunta-aineilla pilaantunutta 
pohjavettä purkautuu Ikkelänjokeen. Kulkeutuminen on todennäköisesti vähäistä ja 
torjunta-aineiden laimenemisen takia pitoisuuksista ei aiheudu haittaa ympäristölle 
tai terveydelle. 

Tutkimustulosten perusteella tehtyjen laskelmien mukaan tutkimusalueen maape-
rässä on torjunta-aineita yhteensä noin 1,5 kg, josta pentakloorianiliinia on eniten noin 
0,8 kg. Sypermetriiniä on 0,4 kg ja permetriiniä 0,3 kg. Torjunta-ainejäämiä sisältäviä 
maa-aineksia on arviolta noin 7,7 ha:n alueella 12500 m3ktr/ 24500 tn.

Maaperästä 2006 havaitulle pentakloorianiliinille ei ole mainittu ohjearvoa valtio-
neuvoston asetuksessa (214/2007), mutta pitoisuuksien (0,032 ja 0,068 mg/kg) alitta-
essa selvästi pentakloorianiliinin SAMASE-ohjearvon (5 mg/kg) voidaan maaperän 
käyttöä pitää ihmistoiminnalle riskittömänä nykyisellä maankäytöllä. Pentakloori-
aniliini on siententorjuntaan käytetyn kvintotseenin (pentakloorinitrobentseenin) 
hajoamistuote. Suurimman pentaklooripitoisuuden sisältäneestä näytteestä tehdylle 
toksisuustestissä näyte havaittiin ei-toksiseksi, joten maata voidaan pitää myrkyttö-
mänä ainakin testien bakteereille. 

Tutkimusalueelle permetriinin laskennalliset SSL - arvot ovat noin 3750 mg/kg. 
Permetriinin kaltaisen sypermetriinin SSL -pitoisuus on noin 750 mg/kg.  Vertailun 
vuoksi esim. atratsiinin SSL -arvo on noin 3 mg/kg. Laskennallisiin arvoihin verrat-
taessa maaperästä todetut pitoisuudet ovat hyvin pieniä.

    SAMASE ohje- ja raja-arvojen, Vna 2007 arvojen, EPA:n viitearvojen ja SSL 
-arvojen perusteella tutkimuksissa maaperästä todetuista permetriini ja sypermet-
riinipitoisuuksista ei aiheuta jatkotoimenpiteitä nykyisellä maankäytöllä. Suurin osa 
maaperään kulkeutuneista torjunta-aineista on joko hajonneet tai jo kulkeutuneet 
pohjaveteen. 

Verrattaessa Kauhajoen taimitarhan tuloksia muihin tutkimuskohteisiin ja niiltä 
havaittuihin tuloksiin, on syytä ottaa huomioon Kauhajoen taimitarhan toiminta-aika 
1980-luvun alusta 1990-luvun alkuun, sillä tämä voi selittää varsinkin maanäytteiden 
”puhtautta”. Esimerkiksi maaperässä erittäin hitaasti hajoavien DDT:n ja heksakloo-
ribentseenin käyttö loppui Suomessa 1970-luvun lopulla. 
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Pohjavedessä olevien torjunta-aineiden vuoksi vesi on talousvedeksi kelpaama-
tonta tutkimusalueella ja sen välittömässä lähiympäristössä. Taimitarha-alueen ja sen 
ympäristön pohjavesi on pilaantunut torjunta-aineilla arviolta noin 12,5 ha alalta.  
Pohjaveden virtaussuunta on kohti Ikkelänjokea. Pilaantunut pohjavesi ei nykyi-
sellään kulkeudu alueelta pohjoiseen päin. Pohjavesien torjunta-ainepitoisuuksien 
kohoaminen yli juomaveden raja-arvon vaatii pohjaveden torjunta-ainepitoisuuden 
seurantaa. 

6.2 
Aholankankaan taimitarha
Kuortaneen Aholankankaan taimitarhan alueelta otetuista maaperänäytteistä löy-
dettiin suuri joukko insektisidinä ja fungisideinä käytettyjä torjunta-aineita: DDT:tä 
ja sen hajoamistuotteita, dimetoaattia, HCH-α:a, lindaania, kvintotseenia, pentak-
loorianiliinia, pentaklooribentseeniä, ja heksaklooribentseeniä (HCB). Havaittujen 
torjunta-aineiden runsautta selittää taimitarhan pitkä toiminta-aika vuodesta 1937-38 
aina 1980-luvun loppupuolelle saakka. Löydettyjen aineiden käyttö on dimetoaat-
tia lukuun ottamatta jo kielletty. Havaittujen aineiden myrkyllisyys nisäkkäille ja 
vesieläimille vaihtelee haitallisesta erittäin myrkylliseen (liite 23, 24) ja niiden hajoa-
misnopeus maaperässä on pääsääntöisesti hidas. Havaitut torjunta-ainepitoisuudet 
jakautuivat tasaisesti koko taimitarhan alueelle ja torjunta-ainejäämiä löydettiin lähes 
kaikista taimitarhan alueelle sijoitetuista tutkimuspisteistä. Torjunta-ainejäämiä löy-
dettiin vain pintanäytteistä, joista syvimmät ulottuivat 0,5 metriin. Yli puolen met-
rin syvyyteen ylettyneistä syvemmistä kokoomanäytteistä (KK7-KK10) ei havaittu 
merkkejä torjunta-aineista. 

Tehtyjen tutkimusten perusteella torjunta-ainejäämiä löytyi vain taimitarhan alu-
eelta. Taimitarhan ulkopuolelta otetuista näytepisteistä 16, 17 ja 19 ei löytynyt tutkit-
tuja torjunta-aineita.

Havaituista aineista valtioneuvoston asetuksessa (214/2007) on mainittu ohjear-
vot DDT:lle (summa), lindaanille, penta- ja heksaklooribentseenille. Havaituista pi-
toisuuksista DDT ylittää DDT-summan alemman ohjearvon (1 mg/kg) pisteessä 
AHK11 (1,06mg/kg). Lindaanin alempi ohjearvo (0,2 mg/kg) ylittyy pisteessä AHK3 
ja lindaanin kynnysarvo (0,01 mg/kg) ylittyy kahdeksassa pisteessä. Pentakloori-
bentseenin kynnysarvo (0,1 mg/kg) ylittyi viidessä pisteessä. HCB:n alempi ohjearvo 
(0,05 mg/kg) ylittyy yhdeksässä tutkimuspisteessä ollen korkeimmillaan jopa lähes 
kuusinkertainen (0,29 mg/kg) alempaan ohjearvoon nähden. 

Valtioneuvoston asetuksen pitoisuusrajojen perusteella löydetyistä aineista kriit-
tisinä voidaan siis pitää alemman ohjearvon ylittäneitä DDT-, lindaani- ja HCB-
pitoisuuksia. HCH-α:lle ja pentakloorianiliinille ei ole asetuksessa ohjearvoja, mutta 
havaitut pitoisuudet alittavat SAMASE-ohjearvon, joten niiden pitoisuudet eivät 
luultavasti ole kriittisiä. Lisäksi verrattuna HCH-α:n pitoisuuksia EPA:n viitearvoihin, 
ovat tutkimuksissa todetut pitoisuudet hyvin vähäisiä. Alustavissa tutkimuksissa 
havaittu dimetoaatin pitoisuus (0,02 mg/kg) on myös hyvin pieni verrattaessa EPA:n 
PRG viitearvoihin. Samoten kvintotseenin pitoisuus (0,088 mg/kg) on pieni verrat-
tuna EPA:n viitearvoihin. Lisäksi laskennallinen kvintotseenin SSL -arvo on noin 2,4 
mg/kg, johon nähden todettu pitoisuus on huomattavasti pienempi.

Tutkimustulosten perusteella torjunta-aineita on taimitarhan alueen maaperässä 
yhteensä noin 14 kg. Eniten alueella on pentakloorianiliinia 6,0 kg. Lisäksi alueel-
la todettiin DDT:tä (summa) 3,5 kg, pentaklooribentseeniä 1,6 kg. HCH-gammaa 
1,3 kg, heksaklooribentseeniä 1,0 kg, kvintotseeniä 0,16 kg ja HCH-alfaa 0,06 kg. 
Laskennassa ei ole otettu huomioon alustavissa tutkimuksissa havaittuja torjunta-
ainepitoisuuksia.
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Tutkittu alue on nurmikenttänä urheilukäytössä, joten havaittujen torjunta-ainei-
den sijoittuminen pintakerroksiin voi aiheuttaa mahdollisia terveysriskejä lähinnä 
maansyönnin kautta, eli kulkeutumalla vaikka likaisista käsistä suuhun.  Havaitut 
torjunta-aineet ovat ominaisuuksiensa perusteella kertyviä, joten ne saattavat rikastua 
ravintoketjuun. Pitoisuudet eivät kuitenkaan ole myrkyllisiä ainakaan toksisuus-
testien bakteereille, sillä kahdelle näytteelle, joista toinen sisälsi suurimman HCB-
pitoisuuden, tehdyissä toksisuustesteissä näytteet havaittiin ei-toksisiksi. 

Lievästi torjunta-aineilla pilaantuneen alueen laajuus on noin 2,2 ha ja syvyys 
noin 0,4 metriä maanpinnasta. Lievästi pilaantuneiden massojen suuruus on noin 
17 000 tn. Alueen kunnostaminen ei kuitenkaan ole tarpeellista nykyisellä käyttö-
tarkoituksella. 

Taimitarhalla havaittujen torjunta-ainepitoisuuksien löytyminen pintanäytteistä 
kertoo aineiden paikallaan pysyvyydestä. Todetut torjunta-aineet eivät kulkeudu 
helposti pohjaveteen alustavissa tutkimuksissa todettua dimetoaattia lukuun otta-
matta. Taimitarha sijaitsee järven ja pohjavesiputkien välissä, joten pohjavesiputkista 
otettujen näytteiden puhtaus voi merkitä myös sitä  että mahdollisesti pohjaveteen 
liuenneet aineet ovat kulkeutuneet järveen eivätkä pohjavesiputkien suuntaan. Jär-
veen liukenemista tukee myös alueen topografi a.  Järven läheisyyden vuoksi voisi 
kuitenkin olettaa torjunta-aineiden kulkeutuneen ja mahdollisesti kulkeutuvan edel-
leen jonkin verran järveen ainakin pintavalunnan mukana, vaikkei rannan sediment-
tinäytteistä torjunta-aineita löytynytkään. 

6.3 
Kokkolan puutarha
Kokkolan puutarha-alueen maaperästä muodostetuista kokoomanäytteistä löytyi 
pieniä pitoisuuksia pentakloorianiliinia ja heksaklooribentseeniä. Pentakloorianiliini 
ja heksaklooribentseeni voivat olla merkkejä kvintotseenin käytöstä, sillä heksakloo-
ribentseeniä on kvintotseenissa epäpuhtautena ja pentakloorianiliini on kvintotseenin 
hajoamistuote. Kvintotseeni ja myös erikseen käytetty heksaklooribentseeni ovat sie-
nitautien torjuntaan käytettyjä fungisideja. Kvintotseenin käyttö Suomessa kiellettiin 
vuonna 1991 ja heksaklooribentseenin käyttö kiellettiin vuonna 1977. 

Löydetyt pitoisuudet olivat kokoomanäytteissä 2, 3 ja 5. Kokooma 2 oli koottu kas-
vihuoneen vierestä tutkimuspisteistä KP4-KP6 ja kokooma 3 oli koottu kasvihuoneen 
toiselta puolelta tutkimuspisteistä KP7-KP9. Suurimmat pitoisuudet sekä pentak-
loorianiliinista että heksaklooribentseenistä löydettiin alueella sijainneesta kahdesta 
maa-aineskasasta otetusta kokoomanäytteestä 5. Kaikki kokoomat, joista torjunta-
aineita havaittiin, olivat syvyydeltä 0,05-0,3 metriä. Ainoa syvemmistä kerroksista 
tutkittu kokoomanäyte oli kokooma 1 syvyydeltä 0,8-1,0 metriä, ja siinä ei havaittu 
torjunta-aineita, kuten ei ylemmässäkään kokooma 1 (0,05-0,3 m) näytteessä.

Tutkittujen näytteiden perusteella on vaikea tehdä johtopäätöksiä torjunta-ainei-
den kulkeutumisesta, sillä syvempiä kokoomanäytteitä ei tutkittu ja alueen pohja-
vesiolosuhteita ei voitu pohjavesiputkien puuttumisen vuoksi tutkia. Lisäksi ko-
koomanäytteet eivät anna tarkkaa kuvaa torjunta-aineita sisältävistä maa-alueista 
ja pistekohtaisista torjunta-ainepitoisuuksista, koska kokooman muodostus useasta 
yksittäispisteestä voi jonkin verran laimentaa pitoisuuksia. Ympäristökäyttäytymisen 
perusteella voidaan kuitenkin olettaa, että torjunta-ainejäämiä esiintyy vain maan 
pintaosissa

Kokoomassa 3 heksaklooribentseenin pitoisuus oli 0,054 mg/kg ja kokoomassa 5 
0,25 mg/kg, joten havaitut pitoisuudet ylittävät valtioneuvoston asetuksen (214/2007) 
terveysperusteisen alemman ohjearvon 0,05 mg/kg. Asetuksessa ei mainita ohjear-
voja pentakloorianiliinille. Pentakloorianiliinin SAMASE-ohjearvo on 5 mg/kg, joten 
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havaitut pentakloorianiliinipitoisuudet (suurin pitoisuus 0,39 mg/kg) jäävät selvästi 
ohjearvon alle. Heksaklooribentseenin ominaisuuksien (liite 23), myrkyllisyyden (liite 
24) ja valtioneuvoston asetuksen (214/2007) alemman ohjearvon ylittymisen huoli-
matta voidaan kuitenkin tutkittua aluetta pääsääntöisesti pitää puhtaana nykyisellä 
käyttötarkoituksella. Mikäli aluetta suunnitellaan asumiskäyttöön on syytä poistaa 
alueella olevat torjunta-aineita sisältävät maakasat.  

6.4 
Tarkkisen kauppapuutarha
Tarkkisen kauppapuutarhan alueen maaperää voidaan suoritettujen tutkimusten 
nojalla pitää puhtaana ja ympäristölleen riskittömänä. Tarhan maaperässä olleet 
torjunta-aineet ovat voineet ajan myötä hajota, sillä kauppapuutarhan toiminnan 
loppumisesta on kulunut jo noin 30 vuotta. Alueella on myös saattanut tapahtua 
maanvaihtoa ja torjunta-aineiden käyttö on voinut olla vähäistä. 

Tarkkisen kauppapuutarhan ympäristöstä otettiin yksi pohjavesinäyte liitteessä 13 
näkyvästä pohjavesiputkesta P1. Näytteessä havaittiin 2,6-diklooribentsamidia 0,04 
μg/l. 2,6-diklooribentsamidi eli BAM on diklorobeniliinin hajoamistuote. Diklorobe-
niliini on herbisidi, jonka käyttö rikkaruohojen torjunnassa esimerkiksi taimitarhoilla 
on Jaakkosen (2006) mukaan ilmeisesti loppunut vuonna 2001, mutta jota käytetään 
edelleen koivujen istutusaloille. Alueen pohjaveden virtaussuunnan perusteella BAM 
voisi olla peräisin Tarkkisen kauppapuutarhan alueelta, mutta puutarhan lopettami-
sesta kuluneen ajan ja BAM:in liikkuvuuden perusteella (liite 23) puutarhaa voidaan 
pitää epätodennäköisenä päästölähteenä. BAM on todennäköisesti peräisin muusta 
pohjavesialueella olevasta toiminnasta. BAM:in havaittu pitoisuus jää kuitenkin talo-
usveden torjunta-ainepitoisuuden raja-arvon alle, joten havaittuna pitoisuutena sen 
ei katsota aiheuttavan erityistä riskiä pohjaveden käytölle.

6.5 
Alahärmän kauppapuutarha
Alahärmän kauppapuutarhan alueelta otetuista maaperänäytteistä havaittiin tuho-
hyönteisten torjuntaan käytettyä DDT:tä ja DDT:n hajoamistuotteita DDD:tä ja DDE:tä. 
Pitoisuudet löytyivät pääasiassa havaitun täyttömaan alaisesta vanhan maanpinnan 
pintakerroksista. Syvemmistä näytteistä ainoastaan tutkimuspisteestä P6 otettu (0,65-
0,75 m) näyte sisälsi hieman DDT:tä. Havaitut pitoisuudet olivat pääasiassa vähäisiä 
(<0,04 mg/kg). Suurimmat pitoisuudet DDT:tä havaittiin pisteistä P2 ja P3 otetuista 
pintanäytteistä, jotka vanhaa puutarha-aluetta kuvaavalle ilmakuvalle sijoitettuna 
(liite 17) sijoittuvat avomaapuutarhalta vaikuttavalle alueelle. DDT:tä hajoamistuot-
teineen löytyikin lähinnä avomaaviljelyksiltä vaikuttavilta alueilta otetuista näytteistä 
eikä itse kasvihuoneen alaisesta maasta, josta otettiin myös näytteitä (P5 ja P7). Alueen 
maa-aineksia on tosin voitu siirtää ja muokata purku- ja rakennusvaiheissa. Tulosten 
perusteella DDT vaikuttaisi kauppapuutarhan alueella käytön jälkeen jääneen vanhan 
maaperän pintakerroksiin, sillä havaitut DDT-pitoisuudet havaittiin pääasiassa täyt-
tömaan alaisesta vanhan maanpinnan alta otetuista näytteistä syvempien näytteiden 
ollessa puhtaita.

Pohjavedestä otetuista näytteistä vain Härmän sairaalan vanhalta vedenottamolta 
löytyi torjunta-ainepitoisuuksia. Näytteestä havaittiin <0,06 μg/l pitoisuuksia atrat-
siinia, atratsiinin hajoamistuotteita DEA:a ja DIA:a, simatsiinia ja tertbutylatsiinia. 
Pohjavedestä havaitut torjunta-aineet ovat kaikki rikkakasvien torjuntaan käytettyjä 
herbisidejä. Herbisidejä käytetään kauppapuutarhoilla lähinnä mahdollisilla avomaa-
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viljelyksillä, sillä kasvihuoneiden sisällä ei varsinaista rikkaruohontorjunnan tarvetta 
ole. Vedenottamoilta saatuja tuloksia tarkastellessa on hyvä ottaa huomioon, että 
varsinaisessa näytteenottotilanteessa vedenottamon kaivoa ei pumpattu, mikä on 
voinut vaikuttaa tuloksiin. Pohjavedestä havaitut herbisidit voivat pohjavesialueen 
yleisen virtaussuunnan mukaan olla peräisin kauppapuutarhan alueelta. Asiasta ei 
kuitenkaan ole varmuutta sillä herbisidejä on voitu käyttää rikkaruohojen torjuntaan 
esimerkiksi läheisillä pelloilla.

Havaitut pitoisuudet eivät ylitä Valtioneuvoston asetuksen (2007) DDT:n summan 
alempaa ohjearvoa (1 mg/kg) ja kynnysarvokin (0,1 mg/kg) ylittyy vain tutkimus-
pisteestä P2 otetussa näytteessä (0,14 mg/kg). DDT on ominaisuuksiltaan kulkeu-
tumaton, hyvin niukkaliukoinen ja hyvin heikosti haihtuva. Kun otetaan huomioon 
torjunta-aineita sisältäneen näytesyvyyden päällä oleva, noin puolen metrin paksui-
nen täytemaakerros voidaan tutkittujen näytepisteiden perusteella aluetta pitää ris-
kittömänä asumiskäyttöön, vaikka kynnysarvo ylittyykin. Suurin torjunta-aineiden 
aiheuttama riski alueella puutarhatoiminnan loppumisen jälkeen lienee ollut talon 
rakentamisen yhteydessä tapahtunut mahdollinen altistuminen muun muassa maan 
pölyämisen seurauksena. DDT voi myrkyllisenä aineena aiheuttaa jonkin tasoista 
vaikutusta maaperän eliöstölle, mutta ainakaan toksisuustestien bakteereille pitoi-
suudella ei havaittu suoraa vaikutusta. 

6.6 
Muut kauppapuutarhakohteet
Vidnäsinkadun vanhalta kauppapuutarha-alueelta havaittiin tutkimuspisteistä K1-K3 
syvyydeltä 0,2-0,3 m otetusta kokoomanäytteestä DDT:tä ja DDT:n hajoamistuotteita. 
Havaittujen pitoisuuksien summa DDT (0,2 μg/l) ylittää valtioneuvoston asetuksen 
(214/2007) kynnysarvon, mutta jää varsinaisten ohjearvojen alle. Huomattavaa on, 
että DDT:n ja sen hajoamistuotteiden pitoisuudet havaittiin jälleen pintanäytteistä 
syvemmän (0,8-0,9 m) kokoomanäytteen ollessa puhdas. Valtioneuvoston asetuksen 
kunnostustarvetta ohjaavien arvojen mukaan kynnysarvon ylittyessä kunnostustar-
vetta on erikseen arvioitava, ja tässä tapauksessa maa-alueen tulevan asumiskäytön 
perusteella maan poisto ei ole tarpeellista. 

Lindroosin kauppapuutarha-alueelta otetuista näytteistä ei havaittu torjunta-aine-
pitoisuuksia. Näin aluetta voidaan torjunta-aineiden osalta pitää puhtaana.
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7. Yhteenveto ja johtopäätökset

Länsi-Suomen ympäristökeskuksen kauppapuutarhaprojektissa tutkittiin jo toimin-
tansa lopettaneiden kahden taimitarhan ja viiden kauppapuutarhan aiheuttamaa 
mahdollista maaperän ja pohjaveden pilaantumista. Pilaantumista tutkittiin ottamalla 
GM-monitoimikairalla tai lapiolla maanäytteitä, ottamalla alueen kaivoista tai asenne-
tuista pohjavesiputkista pohjavesinäytteitä sekä ottamalla mäntänäytteenottimella se-
dimenttinäytteitä. Alueiden maaperästä otetuista näytteistä tutkittiin torjunta-aineita 
yhteensä 89 näytteestä. Lisäksi torjunta-aineita tutkittiin 35 pohjavesinäytteestä ja 10 
sedimenttinäytteestä. Torjunta-ainenäytteiden lisäksi otettiin maasta ja pohjavedestä 
näytteet alkuainepitoisuuksien määritystä varten. Osalle torjunta-aineita sisältäneille 
näytteille tehtiin toksisuustestit. 

Tutkitut taimi- ja kauppapuutarhat olivat pääasiassa lievästi torjunta-aineilla pi-
laantuneita ja suurimmat pitoisuudet eri torjunta-aineita havaittiin tutkituilla taimi-
tarhoilla. Toisen taimitarhan maaperästä havaittiin määrällisesti eniten eri torjun-
ta-aineita suurimpineen pitoisuuksineen ja toisen taimitarhan pohjavesinäytteistä 
havaittiin suurimmat pohjavesinäytteistä havaitut torjunta-ainepitoisuudet. Kah-
den tutkitun taimitarhan vertailtavissa olevat erot  on selitettävissä taimitarhojen 
toiminta-aikojen erolla. 

Yleisin tutkimuksissa havaittu torjunta-aine oli tuhohyönteisten torjuntaan käy-
tetty DDT ja sen hajoamistuotteet. DDT-löytöjen määrää voidaan pitää merkkinä 
käytön yleisyydestä DDT:n käyttöaikana toimineilla taimi- ja kauppapuutarhoilla 
sekä DDT:n hitaasta hajoamisesta ja huonosta kulkeutumisesta Suomen maaperä-
olosuhteissa. Taimi- ja kauppapuutarhojen maaperästä löydetyt torjunta-ainejäämät 
kertoivat myös lindaania, kvintotseenia, HCB:tä (voi olla myös kvintotseenin sivu-
tuote), HCH-α:a, atratsiinia, dimetoaatia, sypermetriiniä ja permetriiniä sisältäneiden 
torjunta-aineiden käytöstä. Haitallisimpana maaperästä havaituista torjunta-aineista 
voidaan ominaisuuksiensa perusteella pitää heksaklooribentseeniä, lindaania, DDT:tä 
ja DDT:n hajoamistuotteita. Pohjavesinäytteistä havaittiin atratsiinia ja atratsiinin 
hajoamistuotteita, permetriiniä, sypermetriiniä, simatsiinia, terbutylatsiinia ja 2,6-dik-
looribentsamidia, joista kolmea viimeksi mainittua ei voida varmuudella pitää merk-
kinä niiden käytöstä tutkituilla taimi- ja kauppapuutarhoilla, sillä niitä on voitu 
käyttää rikkaruohojen torjunnassa esimerkiksi pelloilla tai tienvarsilla.

Maaperästä havaitut torjunta-aineet sijaitsivat pääasiassa pintanäytteissä, minkä 
perusteella voisi olettaa havaittujen torjunta-aineiden säilyvän maaperässä lähin-
nä pintakerroksissa. Maaperästä havaitut torjunta-aineet olivat ominaisuuksiltaan 
hitaasti tai erittäin hitaasti hajoavia ja huonosti kulkeutuvia ja niiden myrkyllisyys 
vaihteli haitallisesta erittäin myrkylliseen. Lähes kaikkien havaittujen aineiden käyttö 
Suomessa on jo loppunut.

Pohjavedestä havaitut torjunta-ainepitoisuudet olivat Kauhajoen taimitarhan näyt-
teitä lukuun ottamatta vähäisiä (<0,1 μg/l). Löydettyjen torjunta-ainepitoisuuksien 
perusteella jouduttiin sulkemaan yksi vedenottamo. Ainoastaan Kauhajoen taimi-
tarhan ympäristöstä otettujen pohjavesinäytteiden torjunta-ainepitoisuuksia voi-
daan pitää taimitarhan toiminnasta peräisin olevina. Muiden kohteiden pohjaveden 
torjunta-ainepitoisuuksia ei voida näiden tutkimusten perusteella pitää varmuudella 
tutkituista taimi- ja kauppapuutarhakohteista peräisin olevina, sillä samoja torjunta-
aineita on voitu käyttää muussakin toiminnassa kohteiden ympäristössä.

Tutkitusta sedimenttinäytteestä ei havaittu torjunta-aineita. Etenkin Kuortaneen 
taimitarhan tapauksessa olisi voinut olettaa, että taimitarhan sijainti järven välittö-
mässä läheisyydessä on kuormittanut järveä. Torjunta-aineiden puuttumiseen se-
dimenteissä saattaa vaikuttaa käytettyjen torjunta-aineiden ominaisuudet, käytetyt 
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tutkimus- ja näytteenottomenetelmät, torjunta-aineiden käytöstä kulunut aika sekä 
veden aikaansaama pitoisuuksien laimeneminen.

Epävarmuustekijöitä maaperän ja pohjaveden tilan arviointiin aiheuttaa otettujen 
näytteiden edustavuus ja torjunta-aineanalyysien luotettavuus. Innov-X kenttäana-
lysaattorin käyttö taimi- ja kauppapuutarhakohteissa vaikutti kohteiden maaperän 
mahdollisen pilaantumisen luonteen ja mittaustulosten epävarmuustekijöiden vuoksi 
tarpeettomalta.  Maaperän pilaantuneisuuden arviointiin ja riskinarviointiin olisi 
myös tarpeen kehittää tutkijoiden työtä helpottavia menetelmiä. Torjunta-aineiden 
kenttämittausmenetelmä olisi tarpeen, sillä tutkittujen näytteiden määrä jää mel-
ko pieneksi kustannusten takia. Tällöin tutkittujen näytteiden perusteella on usein 
vaikea määrittää pilaantunut maa-alue tarkasti, mikä puolestaan vaikeuttaa kun-
nostustoimia. Riskienarvioinnissa raja-arvoihin perustuva selkeä pitoisuusvertailu 
olisi riskien arvioijan kannalta kätevä apuväline. Virallistettu valtioneuvoston ase-
tus (214/2007) ei torjunta-aineiden osalta ota tarpeeksi kantaa maasta löydettyjen 
eri torjunta-ainepitoisuuksien haitallisuuteen, mikä siirtää riskinarviointivastuuta 
enemmän tutkijalle.

Tutkimusten perusteella Länsi-Suomen ympäristökeskuksen alueella olevat toi-
mintansa lopettaneet taimi- ja kauppapuutarhat ovat mahdollisia pilaantuneita koh-
teita, jotka täytyy ottaa huomioon erityisesti maankäytön muuttuessa herkemmäksi, 
esimerkiksi asuinkäyttöön. Kauppapuutarhojen ja taimitarhojen maaperässä tai poh-
javedessä olevat torjunta-ainepitoisuudet voivat olla siinä määrin merkittäviä, että 
alue joudutaan kunnostamaan. 

Länsi-Suomen ympäristökeskuksen alueella on huomattavasti enemmän kaup-
papuutarhoja kuin mitä on saatu ilmi kunnille lähetetyn kyselyn perusteella. Luku-
määrään vaikuttaa se että kaikki kunnat eivät perusteellisesti käyneet läpi alueellansa 
olevia tai lopettaneita kauppapuutarhoja. Lisäksi vanhoista pienimuotoisesta kaup-
papuutarhatoiminnasta ei enää välttämättä ole tietoja kunnissa. 

Kauppapuutarhoja ja taimitarhoja on syytä tutkia ja tarvittaessa kunnostaa jatkossa 
erityisesti pohjavesialueilla tai taajamissa asutusalueilla.
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Liite 20

Tutkimuskohde
Kauhajoen   
taimitarha 2007

Maalajihavainnot      
(syvyys [m])

Piste 1 0,4 Si 0,8 HkMr 1,8 Si 15,2

Piste 2 0,4 Si 9,5 Hk+Ki 10,2 Si 13,8 Hk+Ki 14,2 Si 19,5

Piste 3 0,4 Si 3,5 Hk 10,5 Ki 10,7 Si 12,2 Hk 19,5

Piste 4 0,4 Si 1,1 Ki 1,5 Si 5,4 Hk 6,4 Ki 6,5 Si 7,0 Hk 13,5 Ki 
13,7 Hk 19,5

Piste 5 0,6 Si 11,2

Piste 6 0,4 Si 1,5 Ki 1,6 Si 2,2 SaSi 4,8 Si 9,5

Piste 7 0,3 Si 0,5 Hk 1,1 Si 1,6 Si/Hk 6,1 Ki 6,2 Si 19,5

Piste 8 0,4 Si 1,0 Hk 1,6 Si 9,5

Piste 9 0,4 Si 13,8 Ki 10,0 Si 16,0

Piste 10 0,5 Si 1,1 Ki 1,3 Si 8,8 Si/Hk 19,5

Piste 11 0,4 Si 18,4 Ki 18,8 SrMr 19,5

Piste 12 0,1 Ta 0,9 Si 8,0

Piste 13 0,2 Ta 1,2 Hk 4,6 Si 13,1 SrMr+Ki 14,2 Ki 15,9

Piste 14 0,4 Si 0,8 Hk 3,2 Si 3,6 Si/Hk 6,6 Si 8,0 

Piste 15 0,4 Si 0,6 Hk 2,2 Si 13,2 Si/Hk 17,0 Si 19,5

Piste 16 0,4 Si 9,2 Ki 9,4 Si 15,2
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Torjunta-aineet 
ja hajoamistuot-
teet

CAS# Vesiliukoi-
suus

Haihtu-
vuus

Haihtu-
vuus 
vesiliuok-
sesta

Kulkeutu-
vuus

Kertyvyys Hajoa-
vuusnope-
us maape-
rässä

Insektisidit

DDD 72-54-8 ? ? ? ? ? ?

DDE 72-55-9 ? ? ? ? ? ?

DDT 50-29-3 Hyvin 
niukka

Hyvin 
heikko

Heikko Kulkeutu-
maton

Erittäin 
kert.

Erittäin 
hidas

Dimetoaatti 60-51-5 Hyvin 
liukeneva

Heikko Hyvin 
heikko

Erittäin 
kulkeut.

Ei kerry Kohtalai-
sen nopea

HCH-α 319-84-6 Niukka Haihtuva Helposti 
haihtuva

? Hieman 
kert.

?

Lindaani 58-89-9 Niukka Heikko Helposti 
haihtuva

Hieman 
kulkeut.

Hieman 
kert.

Erittäin 
hidas

Permetriini 52645-
53-1

Niukka Hyvin 
heikko

Heikko Kulkeutu-
maton

Erittäin 
kert.

Kohtalai-
sen no-
pea-hidas

Sypermetriini 52315-
07-8

Hyvin 
niukka-
niukka

Haihtuva? 
(Pa<10)

Heikko Kulkeutu-
maton

Koht.-
erittäin

Nopea-
kohtalai-
sen hidas

Herbisidit

2,6-dikloori-
bentsamidi

2008-58-4 Hyvin 
liukeneva

Heikko Hyvin 
heikko

? Ei kerry Hidas

Atratsiini 1912-24-9 Liukeneva Heikko Hyvin 
heikko

Helposti-
hieman

? Kohtalai-
sen hidas-
hidas

Atratsiini-2-
hydroksi

? ? ? ? ? ? ?

DEA 6190-65-4 Hyvin 
liukeneva

Koht. 
haihtuva

Hyvin 
heikko

Erittäin-
helposti

Ei kerry Kohtalai-
sen hidas

DEDIA ? ? ? ? ? ? ?

DIA ? ? ? ? Erittäin-
helposti

? Kohtalai-
sen hidas

Simatsiini 122-34-9 Niukka Hyvin 
heikko

Hyvin 
heikko

Helposti-
kohtal

Ei kerry Kohtalai-
sen no-
pea-hidas

Tertbutylatsiini 5915-41-3 Niukka Heikko Hyvin 
heikko

Kohtalai-
nen

Hieman 
kert.

Hidas-
erittäin 
hidas

Fungisidit

Heksakloori-
bentseeni

118-74-1 Hyvin 
niukka

Heikko Helposti 
haihtuva

Kulkeutu-
maton

Erittäin 
kert.

Erittäin 
hidas

Kvintotseeni 82-68-8 Hyvin 
niukka

Heikko Helposti 
haihtuva

Kulkeutu-
maton

Koht.
kertyvä

Hidas-
erittäin 
hidas

Pentaklooria-
niliini

? ? ? ? ? ? ?

Muut

Pentakloori-
bentseeni

608-93-5 Hyvin 
niukka-
niukka

Haihtuva Helposti 
haihtuva

? Erittäin 
kert.

?

Liite 23
Havaittujen torjunta-aineiden ja hajoamistuotteiden ympäristöominaisuuksia Nikusen luokittelun (2002) mu-
kaan luokiteltuna 

? = tietoa ei löytynyt        
Lähteet: Toxicology Data Network (TOXNET): WHO working group:in artikkeleita; Kansainväliset kemikaali-
kortit (ICSCs), Syracuse Reseach Corporation USA; Extension Toxicology Network (EXTOXNET); ICPS Inchem; 
Jaakonen, 2006; Gustafsson (toim.), 2004.
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Liite 24

? = tietoa ei löytynyt     
¹ = pitkäaikainen tai toistuva altistus       
Lähteet: Kansainväliset kemikaalikortit (ICSCs); ICPS Inchem; Extension Toxicology Network (EXTOXNET); 
Jaakonen, 2006; Gustafsson (toim.), 2004.     

Torjunta-aineet ja 
hajoamistuoteet

Akuutti myrkylli-
syys nisäkkäille

Akuutti myrkylli-
syys vesieliöille

Muuta Käyttö loppunut 

Insektisidit

DDD ? Myrkyllisempi kuin 
DDT 

hajoamistuote

DDE ? Myrkyllisempi kuin 
DDT

hajoamistuote

DDT Myrkyllistä Erittäin myrkyllistä Mahdollisesti ih-
misessä syöpää 
aiheuttava¹

1976

Dimetoaatti Myrkyllistä Myrkyllistä Saattaa vai-
keuttaa ihmisen 
lisääntymistä tai 
kehittymistä¹

edelleen? 

HCH-α Myrkyllistä Myrkyllistä Mahdollisesti ih-
misessä syöpää 
aiheuttava¹

1988?

Lindaani Myrkyllistä Erittäin myrkyllistä Luokiteltu Suomes-
sa syöpäsairauden 
vaaraa aiheutta-
vaksi

1988

Permetriini Haitallista Erittäin myrkyllistä - 2003

Sypermetriini Myrkyllistä Erittäin myrkyllistä - 1998

Herbisidit

2,6-diklooribent-
samidi

? ? - 2001?

Atratsiini Haitallista Myrkyllistä Mahdollisesti ih-
misessä syöpää 
aiheuttava¹

1990-1992

Atratsiini-2-hyd-
roksi

? ? - hajoamistuote

DEA ? ? Vesikasveille huo-
mattavasti atrat-
siinia vähemmän 
myrkyllinen

hajoamistuote

DEDIA ? ? - hajoamistuote

DIA ? ? - hajoamistuote

Simatsiini Haitallista Erittäin myrk.-
myrkyllistä

- 2004

Tertbutylatsiini Haital.-hyvin liev.
myrk.

Haitallista Voi olla tietyille 
vesieliöille erittäin 
myrkyllistä

1998/2004

Fungisidit

Heksaklooribent-
seeni

Erittäin myrkyllistä Erittäin myrkyllistä Luokiteltu Suomes-
sa syöpäsairauden 
vaaraa aiheutta-
vaksi

1977

Kvintotseeni Haitallista Erittäin myrkyllistä - 1991

Pentakloorianiliini ? ? - hajoamistuote

Muut

Pentaklooribent-
seeni

Haitallista Erittäin myrkyllistä - Hajoamistuote

Havaittujen torjunta-aineiden ja hajoamistuotteiden myrkyllisyys Nikusen luokittelun (2002) mukaan luokiteltuna
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Sammandrag
I arbetet granskades föroreningen av bekämpningsmedel i marken och grundvattnet på plantskolor och handel-
strädgårdar som har lagt ner verksamheten. Undersökningar utfördes åren 2005-2007 på två plantskolor och 
fem handelsträdgårdar. Dessutom kartlades handelsträdgårdarna och plantskolorna på Västra Finlands miljöcen-
trals område.

I undersökningarna påträffades rester av 20 olika verksammma ämnen i bekämpningsmedel samt nedbrytning-
sprodukter. De undersökta plantskolorna och handelsträdgårdarna var huvudsakligen lindrigt förorenade med 
bekämpningsmedel och de största halterna av olika bekämpningsmedel påträffades på de udnersökta plantsko-
lorna.

Det vanligaste bekämpningsmedlet som påträffades var DDT som användes för att bekämpa skadeinsekter samt 
dess nedbrytningprodukter. Resterna av bekämpningsmedel som påträffades i marken på plantskolorna och han-
delsträdgårdarna berättade också om att bekämpningsmedel som innehåller lindan, kvintotsen, HCB, HCH-�, 
atratsin, dimetoat, sypermetrin och permetrin har använts. I grundvattenproverna påträffades atratsin och ned-
brytningsprodukter av atratsin, permetrin, sypermetrin, simatsin, terbutylatsin och 2,6-diklorbenzamid.

På basis av undersökningarna är de stängda plantskolorna och handelsträdgårdarna på Västra Finlands miljö-
centrals område eventuella förorenade objekt, som måste beaktas i synnerhet om markanvändningen blir mera 
känslig, t.ex. marken används för boende. Halterna av bekämpningsmedel som fi nns i marken eller grundvattnet 
på handelsträdgårdarna och plantskolorna kan vara så betydande att området måste saneras. Handelsträdgårdar-
na och plantskolorna bör i fortsättningen undersökas och vid behov saneras i synnerhet på grundvattenområden 
eller bostadsområden i tätbebyggelse.

Nyckelord mark, förorening av miljön, bekämpningsmedel, plantskolor, handelsträdgårdar
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Toimintansa lopettaneilla kauppapuutarhoilla ja taimitarhoilla on käytetty 

vuosikymmeniä erilaisia torjunta-aineita rikkakasvien, kasvitautien ja tuho-

eläinten torjuntaan.  Torjunta-aineita on voinut toiminnan tuloksena kertyä 

maaperään tai kulkeutua pohjaveteen.  Maankäytön muuttuessa on syytä 

selvittää ympäristön pilaantuneisuus sekä sen soveltuvuus suunniteltuun 

käyttöön.

Tähän julkaisuun on koottu tietoja Länsi-Suomen ympäristökeskuksen 

toiminta-alueella tutkittujen jo toimintansa lopettaneiden kahden taimitar-

han ja viiden kauppapuutarhan tutkimustuloksista ja kohteiden ympäristön 

pilaantuneisuudesta. Lisäksi julkaisuun on koottu tietoja yleisimmistä käyte-

tyistä torjunta-aineista ja niiden ympäristökäyttäytymisestä.
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