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Puhdas pohjavesi  
- illuusioko? Pääkirjoitus

Pirkko Öhberg
Osastopäällikkö
Pöyry Finland Oy
E-mail: pirkko.ohberg@pöyry.com

YK:n yleiskokous julisti heinä-
kuussa 2010 puhtaan veden ja 
sanitaation ihmisoikeudeksi. 884 

miljoonaa ihmistä on tällä hetkellä il-
man puhdasta juomavettä. Täällä perä-
pohjolassa hymähdämme helposti, että 
asia ei koske meitä. Yleinen käsitys on, 
että meillä riittää puhdasta juomavettä, 
hyvälaatuista pohjavettä suuret määrät.

Alueellisten ympäristökeskusten laa-
timien vesienhoitosuunnitelmien mu-
kaan Suomessa on useita satoja pohjave-
sialueita, jotka ovat joko vesipuitedirek-
tiivin mukaisia tunnistettuja riskialueita 
tai alueita, joissa ihmistoiminnan arvioi-
daan aiheuttaneen riskiä pohjaveden laa-
dulle. Valitettavan usein tuleekin esiin 
uusia pohjavettä käyttäviä vesilaitoksia, 
joiden käyttämä raakavesi ei laatunsa pe-
rusteella täytä kaikilta osin hyvän pohja-
veden laadulle asetettuja ominaisuuksia. 
Laatu pystytään takamaan kehittyneen 
vesilaitostekniikan avulla hyvänä kulut-
tajalle, mutta esimerkiksi liuottimilla 
tai torjunta-aineilla pilaantuneita poh-
javesialueita ei monessa tapauksessa ole 
pystytty puhdistamaan useankaan vuo-
sikymmenen aikana. Tilanne on suoras-
taan surullinen, ihmistoiminnan vaiku-
tukset ovat havaittavissa useilla pohjave-
sialueilla. Lisäksi monet pilaantumista-
paukset ehtivät laajentua sillä aikaa kun 
eri oikeusasteissa käydään kiistaa kenen 
vastuulle puhdistustyöt kuuluvat ja kuka 
on ollut aikanaan likaaja.

Maksamme edellisten sukupolvien 
tietämättömyydestä, mutta meidän pi-
tää itse voida estää samojen virheiden 
tapahtumista enää uudestaan. Pääosa 
kunnallisesta vesihuollostamme perus-
tuu pohjaveteen ja sen merkitys tulee 
edelleen lisääntymään lähivuosien ai-
kana. Hyvän tilan saavuttaminen ja yl-
läpito vuoteen 2015 mennessä lienee 

melko teoreettista, vaikka sitä tulee tie-
tysti tavoitella. Tavoitetilan saavuttami-
nen vaatii suuria ponnisteluja, joka tar-
koittaa tutkimusten ja tutkimusmäärä-
rahojen huomattavaa lisäämistä. Paljon 
puhuttu ilmastonmuutoksen vaikutus 
pohjaveteen tuonee vielä lisää haastei-
ta pohjavesi- ja tekopohjavesilaitoksille. 
Lisäksi rakentamisessa pitää huomioida 
muuttuvien pohjavesiolosuhteiden vai-
kutus erityyppiseen rakentamiseen se-
kä oleviin rakenteisiin ja rakennuksiin, 
joiden perustukset ovat lähellä nykyistä 
pohjaveden pintaa.

Helposti hyödynnettävät pohjavesi-
muodostumat on jo valjastettu veden-
hankinnan käyttöön ja uusien alueiden 
käyttöönotto vaatii yhä vaativampia 
tutkimusmenetelmiä. Maailmalla kehi-
tellään runsaasti uusia tutkimusmene-
telmiä ja laitteita. Ne eivät kuitenkaan 
usein ole sellaisenaan käytettävissä mei-
dän heterogeenisessa maaperässä, pienis-
sä muodostumissa ja kylmässä ilmastos-
sa. Meidän on pakko kehittää omia tai 
soveltavia tutkimusmenetelmiä, jotka 
toimivat pohjoisissa olosuhteissamme.

Riittävät tiedot pohjavesialueen maa-
perä- ja pohjavesiolosuhteista ovat luo-
tettavien riskinarviointien sekä oikein 
mitoitettujen pohjavesien kunnostus- 
ja suojelutoimenpiteiden lähtökohtana. 
Pohjavesiasiantuntijoita tulisi olla huo-
mattavasti enemmän aluehallinnossa, 
ympäristöviranomaisissa sekä kunnal-
lisissa päätöksentekoelimissä. Pohjavesi-
asiantuntijoiden koulutus on tällä het-
kellä vähäistä ja hajanaista. Erittäin tär-
keää olisi, että Suomessa järjestettäisiin 
suunnitelmallista korkeakoulutasoista 
pohjavesialan koulutusta. Hyvien raa-
kavesilähteiden ylläpitoon tuleville su-
kupolville tarvitaan yhteisiä ponnistuk-
sia ja jatkuvaa rahoitusta.
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Maaperän kiviainesvarat ja 
pohjavesivarat ovat arvok-
kaita luonnonvaroja ja ne 

ovat yhteiskunnan toimivuuden kan-
nalta myös välttämättömyystarvikkeita. 
Ne esiintyvät samoissa geologisissa ym-
päristöissä, joten niiden suojelu ja kes-
tävä hyödyntäminen edellyttävät esiin-
tymien geologisen rakenteen, pohjave-
den muodostumisalueiden ja päävirta-
ussuuntien nykyistä parempaa tunte-
musta. Näiden tietojen hankkimiseen 
on geologinen rakenneselvitys osoittau-
tunut sopivaksi menetelmäksi.

Harjujen ja muiden pohjavesimuo-
dostumien geologisia rakenneselvityk-
siä on tehty Suomessa Geologian tut-
kimuskeskuksen toimesta 1990-luvun 
alusta lähtien. Rakenneselvitysten kes-
keisenä tavoitteena on saada merkit-
tävää uutta tietoa pohjavesimuodos-
tumien geologisesta rakenteesta se-
kä hydrogeologisista ominaisuuksista. 
Rakenneselvityksillä saadaan lisätietoa 
muun muassa maaperän kerrosraken-
teista, kallionpinnan korkeusasemasta 
ja pohjaveden virtausta ohjaavista kal-
liokynnyksistä sekä pohjaveden kor-
keustasoista ja virtaussuunnista.

Rakenneselvitysten tulokset palve-
levat yhdyskuntien vedenhankintaa, 
maankäytön suunnittelua ja pohjave-
densuojelua. Tiedot palvelevat myös 
onnettomuustilanteissa tarvittavien 
toimenpiteiden ennakoimista ja suo-
rittamista. Kallio- ja pohjavesipinta-
mallit yhdessä maaperämuodostumi-
en syntyvaiheiden tulkinnan kans-
sa luovat perustan alueen vedenjoh-
tavuuksien ja pohjaveden virtausku-

van hahmottamiselle sekä alustavien 
vedenhankintapaikkojen määrittelyl-
le ja pohjavesialueiden rajausten tar-
kistamiselle. Rakennetutkimuksella 
tuotettua tietoa voidaan hyödyn-
tää myös laadittaessa pohjaveden 
virtausmallia.

Geologisia rakenneselvityksiä on 
tehty yhteisrahoitteisissa hankkeissa 
yhteistyössä GTK:n, alueellisten ym-
päristökeskusten (nykyisin ELY-kes-
kusten), kuntien ja vesihuoltolaitosten 
kanssa yhteensä noin 100 kohteessa. 
Selvitykset on toteutettu yhteisrahoit-
teisina, EU-rahoitteisina sekä maksul-
lisina hankkeina ja useat kohteet on 
toteutettu monivuotisina projekteina. 
GTK:n, toteuttamat rakenneselvityk-
set on esitetty taulukossa 1.

Hankkeissa käytetään monia 
menetelmiä
Rakenneselvityksessä hyödynnetään 
tutkimusalueella aiemmin tehdyt tut-
kimustulokset mahdollisimman kat-
tavasti. Vanhoja tutkimusaineistoja 
on hyvä olla käytettävissä jo raken-
neselvityksen suunnitteluvaiheessa, 
jotta uudet tutkimukset voidaan oh-
jata niille aluille, jotka kaipaavat täy-
dennystä ja samalla vältytään tutki-
masta samoja paikkoja uudelleen. 
Vanhat tutkimusraportit myös lista-
taan rakenneselvitysraporttiin.

Rakenneselvityksen maastotyöt aloi-
tetaan asiantuntijan suorittamalla maas-
totarkastelulla. Maastotarkastelussa 
muodostetaan yleiskäsitys tutkimus-
alueen geologiasta ja hydrogeologisista 
olosuhteista. Maaperäkartta ja tarkat 

Jussi Ahonen
Geologi
Geologian tutkimuskeskus,  
Etelä-Suomen yksikkö
E-mail: jussi.ahonen@gtk.fi

Timo kinnunen
Hydrogeologi
Uudenmaan elinkeino-,  
liikenne- ja ympäristökeskus
E-mail: timo.kinnunen@ely-keskus.fi

JukkA-PekkA PAlmu
Johtava geologi
Geologian tutkimuskeskus,  
Etelä-Suomen yksikkö
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PeTri siiro
Hydrogeologi
Hämeen elinkeino-,  
liikenne- ja ympäristökeskus
E-mail: petri.siiro@ely-keskus.fi

Pohjavesialueiden 
rakenneselvitykset

Geologinen rakenneselvitys on osoittautunut käyttökelpoiseksi me-
netelmäksi pohjavesialueiden kartoituksissa. Rakenneselvityksellä 
tuotettujen pintamallien avulla saadaan hyvä yleiskäsitys pohja-
vesialueen hydrogeologisista yleispiirteistä. Rakenneselvitys toimii 
käyttökelpoisena lähtöaineistona niin vedenhankinnan, pohjave-
den suojelun, maa-aineksen oton kuin maankäytön suunnittelussa.
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maanpinnan korkeusaineistot (eten-
kin maanmittauslaitoksen laserkorke-
usaineisto) toimivat hyvinä lähtökoh-
tina maastotarkastelulle. Näiden avulla 
asiantuntijan on helppo etukäteen ra-
jata maastossa tarkastettavat kohteet. 
Alueilla, joissa 1:20 000 maaperäkart-
taa ei ole käytettävissä, on syytä harkita 
kohteellisen maaperäkartoituksen te-
kemistä rakenneselvityksen yhteydessä 

tai ainakin varata maastotarkasteluun 
hieman enemmän aikaa.

Kairaukset ja pohjavesiputkien asen-
nukset ovat keskeisiä ja paljon käytet-
tyjä tutkimusmenetelmiä pohjavesitut-
kimuksissa. Oikein toteutettu kairaus 
tuottaa samalla kertaa luotettavaa tietoa 
pohjaveden pinnasta, kallion pinnasta, 
maaperän kerrosrakenteesta ja maala-
jien vaihtelusta. Rakenneselvityksessä 

kairaukset toimivat lisäksi geofysikaa-
listen menetelmien referenssipisteinä. 
Rakenneselvitysten yhteydessä teetettä-
vät kairaukset ja pohjavesiputkien asen-
nukset edellyttävät järeää kairauska-
lustoa ja kokenutta kairausmiehistöä. 
Kairaukset toteutetaan maaputkikalus-
tolla ja ulotetaan kallion pintaan asti (3 
metrin kalliovarmistus). Mikäli kaira-
reiässä havaitaan pohjavettä, asennetaan 
kairareikään vesinäytteenottoon sovel-
tuva pysyvä pohjavesiputki. Kairausten 
yhteydessä otetaan maanäytteitä eri 
maaperäkerroksista. Maanäytteiden 
maalajit arvioidaan silmämääräisesti 
tai niille voidaan tehdä maalajimääritys 
laboratoriossa.

Rakenneselvityksen keskeinen osa, 
kallionpintamalli, perustuu suurelta 
osin painovoimamittausten tuloksiin. 
Painovoimamittausten avulla voidaan 
tutkia tiheydeltään ympäristöstä poik-
keavien muodostumien paksuutta ja 
tilavuutta. Koska maaperän tiheys on 
huomattavasti kallioperän tiheyttä pie-
nempi, voidaan painovoimamittauksia 
käyttää maapeitteen paksuuden arvi-
ointiin. Painovoimamittauksella ei pys-
tytä erottelemaan maaperän eri kerrok-
sia tai pohjavedenpinnan tasoa. Muilla 
tutkimusmenetelmillä tuotettuja maa-
perä ja pohjavesitietoja (esim. kairaus, 
seisminen luotaus ja maatutkaluotaus) 
kuitenkin hyödynnetään painovoima-
mittausten tulkinnassa.

Maatutkaluotauksia käytetään ra-
kenneselvityksissä täydentävänä tutki-
musmenetelmänä. Maatutkaluotaukset 
pyritään suuntaaman erityisesti alueil-
le, joissa pohjaveden- ja kallionpinnan 
asemasta ei muuten saada riittävästi 
tietoa. Maatutkaluotauksilla saadaan 
usein myös hyvää lisätietoa maaperän 
rakenteesta.

Useat muutkin geofysikaaliset tutki-
musmenetelmät soveltuvat harjuraken-
neselvityksiin. Eniten käytettyjä muita 
menetelmiä ovat seismiset luotaukset ja 
lentomittausaineistojen perustella teh-
tävät kallioperän ruhjetulkinnat.

Tulokset esitetään raportteina 
ja karttoina
Rakenneselvityksen tulokset esitetään 
pääsääntöisesti pintamalleina. Uudet 
ja vanhat tutkimusaineistot yhdiste-
tään ja aineistosta tuotetaan maan-

Taulukko 1. GTK:n toteuttamat rakenneselvityskohteet.

Pääsijaintikunta Pohjavesialueet
Asikkala Vesivehmaankangas, Anianpelto
Hanko Hanko, Isolähde, Lapppohja, Sandö-Grönvik
Harjavalta Järilänvuori, Koomakangas-Ilmiinjärvi, Viikkala-Pirilä
Hattula Tenhola, Kerälänharju
Hausjärvi Kuru, Kaukolannummi, Kuivajärvenharju, Oitti, Hausjärvi, Somervuori, Hirvenoja
Heinola Syrjälänkangas, Hyrtiälänkangas
Hollola Kukonkoivu-Hatsina
Hyvinkää Hyvinkää
Hämeenkoski Ilola-Kukkolanharju
Hämeenlinna Kuivaharju, Laikanmäki, Poutunkangas, Ruskeanmullanharju
Janakkala Turenki, Tanttala
Joensuu Kerolankangas, Kaukaansärkät, Kiukoisenvaarat, Kulho
Joroinen Tervaruukinsalo, Kotkatharju
Kalajoki Kourinkangas, Kurikkala
Kangasala Isokangas, Vehoniemenharju
Kankaanpää Hämeenkangas-Niinisalo
Karkkila Haavisto, Aittosuonmäki, Hongisto
Kempele Kempeleenharju, Alpua-Lumijärvi
Kokkola Patamäki
Kuhmo Porokylä
Kärkölä Järvelä
Lohja Hossannummi, Lohjanharju, Rajakorpi, Rintelä, Tallbacka, Vivamo
Loppi Pernunnummi, Räyskälä
Myrskylä Tuhkauuninmäki
Nastola Nastonharju-Uusikylä
Nummi-Pusula Nummensyrjä, Keräkankare, Äyräsnummi
Nurmijärvi Jäniksenlinna, Nukari, Salmela
Orimattila Viiskivenharju
Porvoo Böle, Kerkkoo, Saksanniemi, Sannäs, Ylike, Sandmalmen
Pukkila Puntarmäki
Raasepori Karjaa, Kirkniemi, Meltola-Mustio, Björknäs, Ekerö
Riihimäki Herajoki, Multatöyräs
Ristiina Hartikkala
Salo Kaskisto, Saarenkylä
Siilinjärvi Harjamäki-Käärmelahti-Kasurila
Suonenjoki Lintharju
Taipalsaari Ampumaradankangas
Tuusula Hyrylä, Mätäkivi
Utajärvi Kälväsvaara , Viinivaara
Vaasa Kappelinmäki, Sepänkylä
Vantaa Valkealähde
Vihanti Vihanninkangas, Möykkylä-Mäntylampi
Vihti Isolähde, Lautoja, Nummelanharju, Ukinvaha
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pintamalli, pohjavedenpintamalli sekä 
kallionpintamalli paikkatieto-ohjel-
mien interpolointi työkalujen avulla. 
Pohjavedenpintamallin ja kallionpin-
tamallin avulla tuotetaan malli poh-
javedellä kyllästyneen maakerroksen 
paksuudesta. Malli pohjaveden ylä-
puolisen irtomaakerroksen paksuudes-
ta tuotetaan maanpintamallin ja pohja-
vedenpintamallin avulla. Saadut pinta-
mallit visualisoidaan ja liitetään kartta-
pohjille, jotka lisätään sanallisen rapor-
tin liitteiksi. Tutkimustuloksia voidaan 
havainnollistaa lisäksi muun muassa 
valokuvien, poikkileikkausten ja 3D-
mallien avulla. Uudet tutkimustulok-
set, kuten kairaustulokset ja painovoi-
mamittausprofiilit, liitetään myös sel-
laisinaan raportin liitteiksi.

On kuitenkin huomioitava, että pin-
tamallit ovat vain laskennallisia arvioita 
tunnettujen havaintopisteiden (esimer-
kiksi kairaukset) ulkopuolella. Yleisesti 
ottaen kaikkien mallien tarkkuus on sitä 

parempi mitä lähempänä alue sijaitsee 
mitattuja pohjaveden ja kallion pinnan-
tasoja, toisin sanoen mitä enemmän tut-
kimustietoa alueelta on käytettävissä.

Kuvassa 1 on esitetty esimerk-
ki kalliopinnan tasosta Nurmijärven 
Nukarin alueelta ja kuvassa 2 esitetään 
pohjavesivyöhykkeen paksuus, josta il-
menee myös alueet, joissa kallionpin-
ta nousee pohjavesipinnan yläpuolelle. 
Tutkimustuloksia havainnollistetaan 
myös edustavilta paikoilta tuotettu-
jen pituus- ja poikkileikkausten avulla 
(Kuva 3). Poikkileikkauksen sijainti on 
esitetty kuvassa 2.

Raporttien sanallisessa tulosten tar-
kastelussa käydään läpi tuotettujen 
mallien ja karttojen keskeisimpiä piir-
teitä ja tehdään niistä johtopäätöksiä. 
Tarkastelussa painotetaan kohdealueen 
geologisen rakenteen merkitystä hydro-
geologian kannalta. Tällöin hyödynne-
tään myös vedenottamoiden tuotanto- 
ja laatutietoja.

Rakenneselvitysten tietoja voidaan 
täydentää alueelta kertyvillä uusilla 
maaperäkairaus- ja maastomittausai-
neistoilla. Mitä enemmän aineistoon 
saadaan täydentävää maaperätietoa, 
sitä paremmin rakenneselvitysaineis-
ton tulokset vastaavat todellisuutta. 
Edellytyksenä luonnollisesti on, että 
tehdyt tutkimukset ovat laadukkaita.

Yhteisrahoitteisten rakenneselvi-
tysten mittausaineistoa säilytetään 
GTK:n tietojärjestelmissä. Rakenne-
selvitysraportteja on mahdollista saada 
GTK:n lisäksi ELY-keskuksista. Pääosa 
raporteista on saatavissa pdf-muotoi-
sena, 1990-luvulla tehdyt selvitykset 
ovat kuitenkin vielä paperiraportteja. 
Tavoitteena on, että tulevaisuudessa 
tiedot ovat saatavissa verkkopalvelu-
na. Rajallisilta alueilta, muun muassa 
Keski-Uudeltamaalta rakenneselvitys-
tietoja saa jo nyt Geologian tutkimus-
keskuksen GeoTieto-palvelusta.

Kuva 1. Kalliopinnan taso Nurmijärven Nukarin alueella.
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Kuva 3. Poikkileikkaus Nurmijärven Nukarin alueelta.

Kuva 2. Pohjavesivyöhykkeen paksuus Nurmijärven Nukarin alueella.
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Tulosten hyödyntäminen
Rakenneselvityksillä saatavia tietoja kal-
liopinnasta voidaan käyttää muun mu-
assa pohjavesialueen sisällä olevien eri 
pohjavesialtaiden rajaamiseen ja poh-
javeden virtaukseen vaikuttavien kal-
liokynnysten sijainnin määrittämiseen. 
Näiden tietojen avulla on mahdollista 
sijoittaa pohjavedelle vaaraa aiheuttavat 
toiminnot sellaisiin paikkoihin, joissa 
pohjavedelle aiheutuva vaara on vähäi-
sin ja hallittavissa. Tietojen perusteella 
voidaan myös arvioida pohjavesialueella 
jo sijaitsevien toimintojen aiheuttamaa 
riskiä alueen vedenottamoille ja suunni-
tella oikein mitoitetut suojelutoimenpi-
teet ja mahdolliset suojarakenteet poh-
javedelle ja vedenottamoille aiheutuvan 
riskin pienentämiseksi. Edellä mainit-
tujen seikkojen vuoksi olisikin tärkeää, 
että pohjavesialueelle sijoittuvan kaa-
voitusprosessin alkuvaiheessa pohjave-
sialueella tehdään geologinen rakenne-
selvitys tai pohjavesiselvitys.

Rakenneselvitys on usein osoittau-
tunut hyvin käyttökelpoiseksi ensim-
mäisen vaiheen tutkimusmenetelmäksi 
suunniteltaessa pohjavesialueelle veden-
hankintaa. Saatujen tulosten perusteel-
la voidaan määritellä alustavasti poh-
javesialueelle muodostuvat mahdolli-
set erilliset pohjaveden valuma-alueet. 
Näistä vedenhankinnan kannalta lupaa-
vimmalle alueelle voidaan sen jälkeen 
suunnitella tarkempia vedenottamopai-
kan määrittämiseen tähtääviä pohjave-
siselvityksiä koepumppauksineen.

Kerrospaksuustietoja voidaan käyt-
tää myös maa-ainesten ottopaikkojen 
suunnittelussa ja niiden ympäristövai-
kutusten arvioinnissa, tiealueiden poh-
javeden suojelutarpeiden ja -toimen-
piteiden suunnittelussa sekä likaantu-
neen pohjaveden puhdistamiseen liit-
tyvässä suunnittelussa.

Rakenneselvitystietoja käytetään 
lähtöaineistona pohjavesialueiden suo-
jelusuunnitelmiin kuuluvien hydro-
geologisten olosuhteiden selvittelys-
sä. Niitä käytetään maastohavainto-
jen ohella pohjavesialuekarttojen tar-
kistus- ja päivitystyön tukiaineisto-
na. Rakenneselvitystiedot ovat myös 
useimpien maassamme tehtyjen poh-
javesiesiintymien virtausmallien ja kol-
miulotteisten maaperämallien tärkeää 
perusaineistoa. 

Jätä

ja hanki järkevästi

Varaosapalvelumme toimii 24 h
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Luotettava tieto pohjavesialueista 
on pohjaveden kestävän käytön ja 
suojelun perusta. Pohjaveden käyt-

tökelpoisuutta vedenhankintaan ja veden 
laadulle riskiä aiheuttavien toimintojen 
sijoittumista voidaan arvioida vain luo-
tettavan pohjavesitiedon perusteella.

Pohjavesialueiden rajojen sijainnilla 
on merkittäviä välillisiä oikeusvaikutuk-
sia: rajat vaikuttavat käytännössä maan-
käytön suunnitteluun sekä esimerkik-
si haja-asutuksen jätevesiratkaisuihin. 
Pohjavesialueilla sovellettavat säännök-
set voivat myös vaihdella eri kunnissa 
ympäristönsuojelumääräyksistä riippu-
en. Sekä valvonnan että kansalaisten 
oikeusturvan kannalta on tärkeää, että 
pohjavesialueella sijaitsevan toiminnan 
rajoitusten perusteet ja soveltaminen 
ovat mahdollisimman selkeät.

Pohjavesialueilla on tehty viime vuo-
sikymmeninä paljonkin tutkimuksia ja 
selvityksiä, mutta ne on turhan usein 
tehty suppeana palvelemaan lähinnä 
vedenhankintaa. Tällöin on keskityt-
ty veden määrän ja laadun selvittämi-
seen, ja pohjavesialueen rajojen sijain-
nin tarkistaminen on jäänyt vähemmäl-
le huomiolle.

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristö-
keskukset edeltäjineen ovat pyrkineet 
tutkimuksin ennakoimaan ja varmista-
maan, että pohjavesialueiden rajaukset 
olisivat tarkkoja ja luokitustiedot oikein. 
Lisätutkimuksia on tehty erityyppisissä 
projekteissa, suojelusuunnitelmien ja 
vedenhankintatutkimusten yhteydes-
sä sekä toiminnanharjoittajien rahoit-

tamina. Toiminnanharjoittajien aloit-
teesta vuoden 1995 jälkeen tutkittuja 
pohjavesialueita on 112. Tutkimukset 
johtivat pohjavesialueen pienenemiseen 
35 prosentilla ja suurenemiseen 40 pro-
sentilla tutkituista pohjavesialueista.

Hedelmän- ja marjanviljely 
ongelman ytimessä
Hedelmän- ja marjanviljely sijoittuu 
edullisten kasvuolosuhteiden vuoksi 
mahdollisimman lämpimille paikoille 
kuten harjuille. Nämä ovat usein myös 
pohjavesialueita. Hedelmän- ja marjan-
viljelijöiden aktiivisuus ja hallitusohjel-
maan kirjattu tarve selvittää hedelmän- 
ja marjanviljelyn tuotannon esteitä poh-
javesialueilla olivat lähtökohtana poh-
javesialueita ja niiden rajoja koskevalle 
selvitystyölle, joka toteutettiin vuosina 
2009 - 2010.

Pohjavesialueiden sijainnilla, rajoil-
la ja luokituksella on merkitystä erityi-
sesti kasvinsuojeluaineita käytettäes-
sä. Kasvinsuojeluaineiden käyttöä ra-
joitetaan pohjavesialueilla myyntipak-
kauksiin tehtävillä käyttörajoituksilla. 
Käytännössä useiden kasvinsuojeluai-
neiden käyttö on kielletty tai sitä on ra-
joitettu tärkeillä ja muilla vedenhankin-
takäyttöön soveltuvilla pohjavesialueilla. 
Pohjavesialueille soveltuvia erikoiskasvi-
en viljelyssä käytettäviä kasvinsuojelu-
aineita on erittäin vähän. Peltoalueella 
kulkevan pohjavesialueen rajan sijain-
nilla on siten suora yhteys viljelijälle ai-
heutuviin kustannuksiin ja sitä kautta 
toiminnan kannattavuuteen.

Jussi leino
Ympäristöinsinööri, Hämeen elinkeino-, 
liikenne- ja ympäristökeskus
E-mail: jussi.leino@ely-keskus.fi

Suomen pohjavesialueet on kartoitettu ���0 - �0 -luvuilla usein 
vain kartta- ja maastotarkastelun perusteella. Kaksiulotteinen kuva 
ei kuitenkaan kerro riittävästi monimutkaisista muodostumista ja 
pohjavesialueiden rajoissa voi olla paljonkin tarkistettavaa. Rajoilla 
on käytännössä suuri merkitys alueen asukkaille ja toiminnoille. 
Artikkeli perustuu Hämeen ELY-keskuksen koordinoimaan selvityk-
seen pohjavesialueiden rajaamismenettelystä.

Pohjavesialueiden 
rajoja tarkistettava

PeTri siiro
Hydrogeologi, Hämeen elinkeino-, 
liikenne- ja ympäristökeskus
E-mail: petri.siiro@ely-keskus.fi

minnA hAnski
Vesiylitarkastaja, Maa- ja 
metsätalousministeriö
E-mail: minna.hanski@mmm.fi
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Kuva 1. Lisäselvitysten myötä Hämeenkyrön Mahnalanharjun pohjavesialue pieneni 58 prosenttia. 
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Tutkimuskohteilla merkittäviä 
rajamuutoksia
Lisäselvityksiä tehtiin kuudella pohja-
vesialueella Hämeen, Pirkanmaan ja 
Varsinais-Suomen ELY-keskusten alu-
eilla. Pohjavesialueiden valinnassa suo-
sittiin hedelmän-, marjan- tai erikois-
kasvinviljelyalueita, jotka olivat geolo-
gisesti erityyppisiä.

Tulokset osoittivat, että pohjavesialu-
eiden rajoissa oli paljon tarkistettavaa. 
Lisäselvitysten pohjalta ELY-keskukset 
muuttivat viiden pohjavesialueen rajoja 
niin, että neljän pohjavesialueen pinta-
ala pieneni ja yhden laajeni (Kuva 1). 
Yhdellä alueella tarvitaan vielä lisätutki-
muksia rajojen varmistamiseksi.

Tutkimuskohteilla tehtyjen rajamuu-
tosten seurauksena viiden hedelmä- ja 
marjatilan pellot jäivät pohjavesialueen 
ulkopuolelle. Yhdellä tilalla puolestaan 
kasvinsuojeluaineiden käytön rajoituk-
set joudutaan ottamaan jatkossa huomi-
oon koko viljelyalalla. Tarkistusten seu-
rauksena myös 63 asuinkiinteistöä jäi 
pohjavesialueen ulkopuolelle.

Uudet ja vanhat menetelmät
Pohjavesialueiden rajojen tarkistami-
seen soveltuvat tutkimusmenetelmät 
tulee valita aina tapauskohtaisesti, sillä 
pohjavesimuodostumat ovat usein syn-
tyolosuhteiltaan ja ominaisuuksiltaan 
hyvin erityyppisiä. Lisäksi pohjavesi-
alueilta on olemassa vaihtelevasti läh-
töaineistona käytettävää aikaisempaa 
tutkimustietoa.

Nykyisin on käytettävissä geofysi-
kaalisia menetelmiä, joilla saadaan tie-
toa maanpinnan alapuolelta entistä tar-
kemmin, nopeammin ja laajemmin. 
Erityisen kustannustehokkaiksi me-
netelmiksi selvityksessä osoittautuivat 
pohjavesialueen osa-alueiden kartoitta-
miseksi tehtävät painovoimamittaukset 
ja pohjavesipinnan korkeusmääritykset 
sekä pohjavesialueen rajavyöhykkeessä 
tehtävät kairaukset näytteenottoineen 
(Kuva 2).

Työn kuluessa tutkimuskohteilla 
huomattiin, että selvitykset ja tutki-
mukset on hyvä jaksottaa esimerkik-
si kahteen vaiheeseen. Toisen vaiheen 
tutkimuksilla täydennetään ensim-
mäisen vaiheen tutkimusten tulosten 
analysoinnissa esille tulleita puutteita 
tutkimusaineistossa.

Lisätutkimustenkaan kautta ei aina 
saada riittävää selvyyttä rajojen sijain-
nista. Suomen geologisissa olosuhteissa 
on useita kompleksisia muodostuma-
tyyppejä kuten esimerkiksi peitteiset 
muodostumat ja niin sanotut vanhat, 
aiempien jäätikön perääntymisvaihei-
den kerrostamat harjut. Rajojen tarkka 
määrittäminen on ongelmallista myös 
niissä muodostumissa, joissa vedenjoh-
tavuudeltaan ja -läpäisykyvyltään erilai-
set kerrokset vaihtelevat.

Menetelmien soveltuvuus ja 
kustannustehokkuus
Pohjavesiasiantuntijan tekemällä kartta-
tarkastelulla sekä maastokäynnillä voi-
daan tarkistaa lähinnä pienten sekä riit-
tävästi aiempaa tutkimustietoa omaavi-
en pohjavesialueiden rajausta ja luoki-
tusta. Kartta- ja maastotarkastelun sekä 
lähdehavaintojen ja lähdevirtaamamit-
tausten avulla voidaan arvioida sovel-
tuuko pienialainen pohjavesialue alu-
eella muodostuvan pohjaveden määrän 
perusteella yhdyskuntien vedenhankin-
taan vai tulisiko se poistaa kokonaan 
pohjavesialueluokituksesta.

Pohjavesialueen reunaosien rajojen 
tarkistamisessa tarvittavan maaperätie-
don hankkimiseen soveltuu hyvin kevy-

et kairaus- ja näytteenottomenetelmät. 
Porakonekairauskalustolla tehtävillä kai-
rauksilla voidaan selvittää myös irtomaa-
kerrosten alapuolella sijaitsevan kallion-
pinnan korkeusasemaa ja siten tarken-
taa esimerkiksi painovoimamittausten 
tuloksia. Kairaukset ovat melko työläitä 
ja hitaita, joten laajan pohjavesialueen 
rajojen tarkistamiseen ne eivät sovellu.

Kairausten yhteydessä pohjavesi-
muodostumaan asennettavien havain-
toputkien avulla voidaan selvittää poh-
javedenpinnan tasoa ja pohjaveden vir-
taussuuntia. Näiden avulla saadaan li-
sätietoa pohjavesialueen mahdollisista 
erillisistä valuma-alueista ja sitä kautta 
pohjavesialueen rajoista.

Painovoimamittaus on nopea ja 
edullinen tapa selvittää laajankin tutki-
musalueen maapeitteen paksuus ja kal-
liopinnan korkokuva. Menetelmää voi-
daan käyttää ympäri vuoden lähes mis-
sä tahansa eikä suuri irtomaakerroksen 
paksuuskaan ole esteenä. Menetelmällä 
saadaan selville pohjaveden virtausta 
ohjaavien kalliokynnysten sijainnit se-
kä mahdolliset erilliset pohjaveden va-
luma-alueet. Painovoimamittausten on 
todettu olevan, yhdessä kairausten ja 
pohjaveden pintatiedon kanssa, hyvin 
kustannustehokas menetelmä pohjave-

Kuva 2. Maaperäkairausta hedelmätilalla Kärkölässä.
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sialueiden rajojen tarkistamisessa.
Laserkeilauspohjaista, tarkkaa korke-

usaineistoa hyödyntämällä voidaan saa-
da lisätietoa maaperästä maanpinnan 
muotojen perusteella. Esimerkiksi har-
jun reuna-alueella harjukerrosten jatku-
minen hienoaineskerrosten alla voi erot-
tua korkeusaineistosta. Korkeusmalleja 
ei voi yksistään käyttää pohjavesialu-
eiden rajojen tarkistamiseen, vaan 
ne tarvitsevat tuekseen tarkentavia 
kairauksia.

Lentosähköisellä menetelmällä voi-
daan selvittää yleisluontoisesti lyhy-
essä ajassa tuhansien neliökilometri-
en alueilta sähköä johtavien irtomaa-
kerrosten kuten savikon paksuuksia. 
Lentogeofysiikan sähköisen aineiston 
käyttö on käyttökelpoinen ja nopea me-
netelmä esimerkiksi pohjavesimuodos-
tuman reuna-alueiden savikoiden pai-
kantamisessa ja alustavassa paksuuden 
määrittämisessä. Savikerrosten paksuu-
den tarkempaan määrittämiseen tarvi-
taan kairauksia.

Maatutkaluotauksella saadaan olo-
suhteista riippuen nopeasti ja edul-
lisesti tietoa maaperän ominaisuuk-
sista sekä pohjavedenpinnan tasosta. 
Syvyysulottuvuus on melko pieni ver-
rattuna muihin geofysikaalisiin tutki-
musmenetelmiin. Parhaiten maatut-
kaluotaus toimii lajittuneissa karkeissa 
maalajeissa. Maatutka ei sovellu olo-
suhteisiin, joissa maaperän pintaker-

ros on sähköä johtava (esim. savikot). 
Menetelmä tarvitsee tuekseen tarkenta-
via kairauksia. Maatutkaluotausten tu-
loksia voidaan käyttää myös painovoi-
mamittausten perusteella tehtävien kal-
lionpintamallien laatimisessa.

Seismiset menetelmät eivät niiden 
hitauden ja korkeiden kustannusten 
vuoksi sovellu laajoilla alueilla rajojen 
tarkistamiseen, mutta suppealla alueel-
la, esimerkiksi kalliokynnyksen sijain-
nin varmistamiseen tietyssä osassa poh-
javesialuetta, ne soveltuvat. Niiden an-
tamaa lisätietoa maaperästä sekä pohja-
veden ja kallion pinnantasoista voidaan 
käyttää apuna esimerkiksi painovoima-
mittausten tulosten tulkinnassa.

Työtä vuosikymmeniksi
Alueellisille ympäristökeskuksille teh-
dyn kyselyn perusteella kiireellisiä, eri 
toimintojen yhteydessä esille tulleita 
pohjavesialueiden lisäselvitystarpeita 
on 89:llä I ja II luokan pohjavesialueel-
la (Kuva 3). Eniten lisätutkimustarpeita 
oli otettu esille vedenhankinnan vuoksi. 
Muita tarkistustarpeita esille nostaneita 
toimintoja olivat maatalouteen liittyvät 
toiminnot (viljely, lannan levitys ja va-
rastointi, eläinsuojat), kaavoitus, maa-
ainestenotto, liikenne ja haja-asutuksen 
jätevesien käsittely.

Pelkästään kiireellisten kohteiden li-
säselvitysten kustannuksiksi arvioitiin 
yhteensä 2,1 miljoonaa euroa, joka te-

kee noin 7 000 €/km². Nämä kohteet 
ehdotetaan tutkittaviksi kolmen vuo-
den kuluessa, jolloin vuositason kus-
tannukset olisivat noin 700 000 euroa. 
Tällä hetkellä tarkoitukseen ei kuiten-
kaan ole osoitettu riittäviä määrära-
hoja. Vuonna 2010 selvityksiin pysty-
tään suuntaamaan noin 350 000 eu-
roa. Lisäselvitystarpeita on myös muil-
la pohjavesialueilla, minkä vuoksi asi-
an eteenpäin viemiseksi tarvittaisiinkin 
pitkäjänteistä ja monivuotista tutkimus-
ohjelmaa. Kokonaisuudessaan työ tulee 
kestämään vuosikymmeniä ja maksa-
maan useita miljoonia euroja.

Hämeen alueella tehty tarkem-
pi tarveselvitys osoitti, että yksis-
tään Hämeessä on 129:llä I ja II luo-
kan pohjavesialueella tarvetta lisä-
selvityksiin rajojen varmistamiseksi. 
Lisäselvitystarpeen arviointi toteutettiin 
tarkastelemalla maakuntakaavoissa esi-
tettyjen teollisuus-, työpaikka-, palvelu- 
ja asutusalueiden sijoittumista pohjave-
sialueille sekä seudullisissa maankäytön 
kehityskuvissa esitettyjen elinkeinojen 
ja asumisen kehittämisalueiden sijoit-
tumista pohjavesialueille.

Kirjallisuus
Hanski, M. (toim.), 2010. selvitys pohjavesialueiden 

rajaamismenettelystä. suomen ympäristö 
7/2010. Ympäristöministeriö, maa- ja 
metsätalousministeriö ja Hämeen elinkeino-, 
liikenne- ja ympäristökeskus. 

Kuva 2. Maaperäkairausta hedelmätilalla Kärkölässä.

Kuva 3. Kiireellisimmin lisäselvityksiä vaativat pohjavesialueet ELY-keskuksittain.
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Pohjavesi on tärkeä makean ve-
den lähde maailmassa. Lähes 40 
prosenttia käytetystä juomave-

destä on pohjavettä. Pohjaveden käyt-
töä suosii veden korkea laatu, pienempi 
puhdistustarve ja vähäinen saastumis-
riski. Pohjaveden käyttö vesihuollos-
sa on Suomessa jatkuvasti lisääntynyt. 
Nykyään yleisten vesilaitosten jakamas-
ta talousvedestä on tekopohjavettä tai 
pohjavettä noin 60 prosenttia ja niiden 
osuuden on arvioitu nousevan 70 pro-
senttiin tulevaisuudessa. Vesihuollon 
kannalta tämä vaatii uusien pohjave-
siesiintymien käyttöönottoa.

Jo käytössä olevien pohjavesiesiin-
tymien käytöstä ja uusien esiintymien 
käyttöönotosta säädetään Suomessa ve-
silaissa ja ympäristönsuojelulaissa. EU:n 
tasolla pohjavesistä säädetään vesipui-
tedirektiivillä (VPD) 2000/60/EY ja 
sen niin sanotulla tytärdirektiivillä eli 
pohjavesidirektiivillä 2006/118/EC. 
Pohjavesien suojelua varten on Suomessa 
laadittu pohjavesien suojelusuunni-
telmia vuodesta 1991 lähtien. Niiden 
tarkoituksena on tehostaa pohjaveden 
laadun tarkkailua ja seurantaa, varau-
tua toimiin pohjavesivahinkojen va-
ralta sekä turvata pohjavesiesiintymän 
antoisuus. Lisäksi ne sisältävät tie-
toa pohjavesialueen pohjavesiolosuh-
teista ja riskitoiminnoista. Vesilain ja 
VPD:n (2000/60/EY) mukaan pohja-
vedenotosta ei saa aiheutua vahingollisia 
muutoksia ympäristön luonnonolosuh-
teissa ja vesiluonnossa eikä vesiekosys-

teemien ja niistä suoraan riippuvaisten 
kosteikkojen ja maaekosysteemien tila 
saa huonontua.

Numeerisia pohjavesimalleja voidaan 
käyttää simuloimaan pohjavesisystee-
mejä, pinta- ja pohjaveden vuorovaiku-
tusta sekä vuorovaikutusta pohjaveteen 
kytköksissä olevia vesi- ja maaekosystee-
mejä. Usein tarvitaan myös taloudellis-
ten mallien kytkemistä pohjavesimal-
leihin huomioiden veden käytön kaik-
ki hyödyt ja haitat. Uutta tietoa poh-
javesien hallinnasta tuotetaan muun 
muassa EC- puiteohjelmahankkeessa 
GENESIS (www.thegenesisproject.eu), 
jossa Oulun yliopistolla on keskeinen 
rooli. Hankeen aikana tuotetaan tie-
toa, joka vaikuttaa pohjavesidirektiivin 
suunniteltuun päivitykseen.

Pohjavesimuodostumien numeeri-
nen mallintaminen, kuten myös poh-
javesivarojen suunnittelu, perustuu 
yleensä keskimääräisiin parametreihin 
(esim. pitkän aikajakson keskimääräi-
nen sadanta) ja siten normista poikke-
avia olosuhteita ei yleensä huomioida. 
Ilmaston ja sään luonnollinen vaihte-
lu voi synnyttää ääritilanteita ja ilmas-
ton voimakkaasti muuttuessa voi muut-
tua myös ääritilanteiden esiintyminen. 
Ilmaston muutoksen vaikutusten lisäk-
si ihmiset voivat muuttaa pohjavesisys-
teemiä esimerkiksi vedenotolla ja maan-
käytöllä. Koska pohjaveden käyttö täh-
tää pitkälle aikajaksolle ja muutokset 
pohjavesiolosuhteissa tapahtuvat yleen-
sä hitaasti, vuosien tai vuosikymmeni-

en kuluessa, niin nykyisten olosuhtei-
den lisäksi tulisi myös ennakoida tule-
vaisuutta pohjaveden käyttöönotto- ja 
suunnitteluvaiheessa. Pohjaveden otto 
voi muuttaa pohjavesialueen vesitaset-
ta siten, että pohjaveden luonnollisil-
le purkautumisalueille virtaa vähem-
män vettä tai se voi aiheuttaa pintave-
den suotautumisen pohjavesisysteemiin 
pohjavedenpinnan laskun seurauksena. 
Suunnittelematon ja kontrolloimaton 
pohjaveden otto voikin aiheuttaa usei-
ta ongelmia: pohjavedenpinta voi alen-
tua merkittävästi pohjavesikaivoissa, 
vedenlaatu voi heikentyä, maa voi pai-
nua tai sortua. Vaikutukset pintavesiin, 
veden kiertokulkuun, suoalueisiin ja 
muihin vesiekosysteemeihin koko poh-
javesialueella voivat olla merkittäviä. 
Pohjaveden kestävä ja turvallinen käyt-
tö edellyttää siten ilmaston vaihtelun ja 
ihmistoiminnan huomioimista pohja-
vesialueella pohjavesien kestävän käy-
tön suunnittelussa.

Ilmaston vaihtelu, pohjaveden 
muodostuminen ja 
pohjaveden pinnankorkeus
Pohjavettä muodostuu, kun osa sadan-
nasta ja lumen sulamisvesistä suotau-
tuu vajovesivyöhykkeeseen ja edelleen 
pohjaveteen. Osa vedestä haihtuu ja 
osa valuu pintavetenä jokiin, järviin ja 
puroihin.

Suomessa pohjaveden muodostumi-
nen on suurinta keväällä sulamisvesien 
johdosta ja syksyllä pienen haihdunnan 

ilmaston vaihtelun 
vaikutuksista 
pohjavesiin
JArkko okkonen
FM, Johtava tutkija
Geologian tutkimuskeskus
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Pohjavesi on tärkeä yhteiskunnan raakaveden lähde ja useiden 
ekosysteemeiden elinehto. Pohjavesi on myös osatekijä lähes kai-
kessa maankamaran toiminnassa. Pohjaveden määrään ja laatuun 
vaikuttaa luonnon oman hydrologiseen kierron lisäksi myös ihmis-
toiminnan vaikutus. Tässä artikkelissa tarkastellaan kuinka pohjave-
den muodostuminen, pohjaveden pinnankorkeudet ja pohjaveden 
vuorovaikutus pintavesien kanssa voi muuttua sadannan ja lämpö-
tilan vaihtelun seurauksena pohjoisilla lumen peittämillä alueilla.
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takia. Pohjaveden muo-
dostuminen on taas vä-
häisintä kesällä suuren 
haihdunnan takia ja tal-
vella lumipeitteen joh-
dosta. Pohjaveden pin-
nankorkeudet siis nouse-
vat keväällä ja syksyllä ja 
laskevat kesällä ja talvel-
la. Ilmaston vaihtelulla 
ja muutoksella on siten 
suora vaikutus pohjave-
den muodostumiseen 
ja pohjaveden pinnan-
korkeuksiin. Ilmaston 
muutoksen vaikutuksia 
pohjaveden muodostu-
miseen ja siten pohjave-
den pinnankorkeuksiin 
on maailmalla tutkittu 
kuitenkin vähän ja eri-
tyisen vähän pohjoisilla 
lumen peittämillä alueil-
la. Keski-Euroopassa on 
tutkittu muutoksia läm-
pötilassa ja sadannas-
sa ja kuinka muutokset 
niissä heijastuvat pohja-
veden muodostukseen. 
Esimerkiksi lämpötilan 
nousu kesällä voi johtaa 
haihdunnan lisääntymi-
seen ja pohjaveden muo-
dostumisen vähentymiseen. Vastaavasti 
pohjaveden muodostuminen voi talvella 
lisääntyä lisääntyneen sadannan johdos-
ta (Eckhard ja Ulbrich 2003). Itäisessä 
Kanadassa Manitobassa matalapintai-
sissa akvifereissa pohjaveden muodos-
tuminen näyttää riippuvan enemmän 
lämpötilan vaihtelusta kuin sadannasta. 
Tutkimuksissa on myös havaittu, että 
sateiden pienentyminen talvella ja ke-
väällä johtaisi pohjaveden muodostumi-
sen pienentymiseen (Chen ym. 2004). 
Läntisessä Kanadassa ilmaston lämpe-
neminen taas lisäisi vuosittaista poh-
javeden muodostumista ja pohjavettä 
muodostuisi enemmän talvella johtu-
en lumien sulamisien aikaistumisesta 
ja roudan vähentymisestä (Jyrkama ans 
Sykes, 2007).

Suomessa lämpötilan nousun arvel-
laan lisäävän haihduntaa kesällä maan-
pinnasta ja kasvien kautta. Tämä joh-
taisi maankosteuden pienentymiseen 
(Okkonen ja Klöve 2010). Myös kui-

vat jaksot voivat pidentyä parilla kuu-
kaudella. Lisääntyvä kuivuus ja maan-
kosteuden pienentyminen kesällä voi 
vähentää pohjaveden muodostumis-
ta ja alhaisempia pohjaveden pinnan 
korkeuksia verrattuna nykypäivään. 
Pohjaveden pinnat kesällä voivat myös 
pysyä alhaalla pidempään johtuen haih-
dunnan lisääntymisestä ja lumien su-
lamisen aikaistumisesta (Okkonen ja 
Klöve 2010). Talvella lämpötilan nou-
su voi aiheuttaa vesisateen lisääntymi-
sen, lumien sulamista talvella ja pienen-
tää routimista ja todennäköisesti lisää-
vät pohjaveden muodostumista talvella 
(Kuva 1).

Ilmaston vaihtelu ja pinta- ja 
pohjaveden vuorovaikutus
Pinta- ja pohjaveden vuorovai-
kutusta esiintyy lähes kaikkialla. 
Pohjavesivaluntaa järviin ja jokiin voi 
tapahtua osittain tai täysin vedellä kyl-
lästyneessä kerroksessa. Pinta- ja pohja-

veden vuorovaikutusta, sen suuruutta ja 
veden virtauksen suuntaan voi vaikuttaa 
myös ilmaston vaihtelu. Sadanta ja lu-
men sulamisvedet lisäävät maan pinta-
valuntaa ja nostavat pintavesien veden-
pintojen korkeuksia. Tällöin myös vuo-
rovaikutus pinta- ja pohjaveden välillä 
voi muuttua. Tällaista dynaamista vuo-
rovaikutusta on havaittu muun muassa 
Yhdysvalloissa Wisconsinissa, missä ha-
vaittiin, että kosteina jaksoina pohjavesi 
purkautui järveen, mutta kuivina jak-
soina virtaussuunta muuttui ja järves-
tä suotautui vettä pohjavesimuodostu-
maan (Anderson and Cheng 1993).

Ilmaston muutoksen ja pinta- ja 
pohjaveden vuorovaikutusta on tutkittu 
varsin vähän. Esimerkiksi Yhdysvaltojen 
koillisosassa lämpötilan nousu voi lisätä 
haihduntaa, alentaa pohjaveden pintaa 
ja siten vähentää pohjaveden suotautu-
mista jokiin (Kirschen 2002). British 
Columbiassa Kanadassa, vastaavasti 
joen veden pinnankorkeuden vaihtelu 

Kuva 1. Kuukausittainen mediaani, 5 prosentin ja 95prosentin persentiilit lumen 
sulannasta, roudasta, haihdunnasta ja pohjaveden muodostumisesta ajanjaksoilla  
1971-2000, 2010-2039, 2040-2069 ja 2070-2099. Lumen sulanta, routa, haihdunta 
ja pohjaveden muodostuminen arvioitiin 1D aineen ja lämmönsiirtymämallilla 
CoupModel:lla. Laskennassa on käytetty A1B- ilmastoskenaariota.
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aiheutti enemmän muutok-
sia pohjavedenpinnan korke-
udessa kuin muutos pohjave-
den muodostumisessa (Scibek 
ym. 2007). Suomessa pinta- 
ja pohjaveden vuorovaiku-
tusta on tutkittu muun mu-
assa Pudasjärven pohjavesi-
alueella Pohjois-Suomessa. 
Pudasjärven pohjavesialue 
sijaitsee Ii-joen valuma-alu-
eella. Ii-joen valuma-alueen 
koko on noin 10 000 km² ja 
Pudasjärven akviferin pinta-
ala on noin 4,5 km² (Kuva 2). 
Pudasjärven pohjavesialu-
eella vedenotto pysäytetään 
keväällä, koska vedenpinta 
Pudasjärvessä nousee pohja-
vedenpinnan korkeuden ylä-
puolelle. Tutkimuksessa kehi-
tettiin yhdensuuntainen mal-
linnusmenetelmä millä arvioi-
tiin pinta- ja pohjaveden vuo-
rovaikutusta Pudasjärvellä. 
Menetelmässä pohjavesialu-
etta ympäröiviä pintavesien 
vedenpintojen korkeuksia si-
mulointiin valuma-aluemal-
lilla (Vesistömallijärjestelmä), 
pohjaveden muodostumis-
ta Pudasjärven pohjavesi-
alueella arvioitiin 1D- läm-
mön- ja aineen siirtymä mal-
lilla (CoupModel) ja dynaa-
mista pinta- ja pohjaveden 
vuorovaikutusta pohjaveden 
virtausmallinnus-ohjelmalla 
(MODFLOW). Pudasjärven, 
Kivarijärven ja Kivarijoen 
päivittäiset vedenpintojen 
korkeudet sekä päivittäinen 
pohjaveden muodostumi-
nen syötettiin pohjaveden 
virtausmallinnus-ohjelmaan 
ajansuhteen muuttuvina reu-
naehtoina. Tutkimuksessa si-
muloitiin pinta- ja pohjaveden dy-
naamista vuorovaikutusta ilmasto-
jaksoilla 1971 – 2000 (referenssi-jak-
so), 2010 – 2039, 2040 – 2069 ja 
2070 – 2099. Simuloinneissa käytet-
tiin päivittäistä aika-askelta.

Ilmastoltaan Pudasjärven alue kuu-
luu keski-boreaaliseen vyöhykkeeseen. 
Pysyvä lumipeite tulee yleensä marras-
kuussa ja se sulaa yleensä huhtikuussa. 

Vuoden 1971 – 2000 ajanjakson aika-
na, talven keskilämpötila on vaihdellut 
-6 °C ja -4 °C välillä ja kesän keskilämpö-
tila 14 °C ja 16 °C asteen välillä. Sadanta 
on ollut suurinta kesällä (kesäkuu-elo-
kuu) ja vaihdellut 181…200 mm välil-
lä ja pienintä keväällä (marraskuu-tou-
kokuu) vaihdellen 81…100 mm välillä. 
Tässä tutkimuksessa käytettiin A1B- il-
mastoskenaariota ennakoimaan muu-

toksia lämpötilassa ja sadannassa ajan-
jaksoille 2010 – 2039, 2040 – 2069 
ja 2070 – 2099. Muutokset referens-
sijaksoon on arvioitu niin sanotulla 
delta-menetelmällä.

Pinta- ja pohjaveden vuorovaikutus-
ta arvioitiin vertailemalla keskenään si-
muloitua pohjavedenpinnan korkeutta 
Pudasjärven pohjavesialueella (Kuva 2) 
ja simuloitua Pudasjärven vedenpinnan 

Kuva 2. Ii-joen valuma-alue, Pudasjärven pohjavesialue, Pudasjärvi, Kivarijärvi ja Kivarijoki.
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korkeutta. Kuvassa 3 esitetään kaksi eri 
skenaariota: lämmin/kuiva- ja kostea/
viileä-skenaario. Lämmin/kuiva-skenaa-
riossa simuloitiin vuosi 1988. Vuonna 
1988 sadanta oli 499 mm ja vuotuinen 
keskimääräinen lämpötila oli 1,5 °C. 
Kostea/kylmä skenaariossa simuloitiin 
vuosi 1981. Vuonna 1981 sadanta oli 
771 mm ja vuotuinen keskimääräinen 
lämpötila oli 0,6 °C. Referenssijaksolla 
keskimääräinen vuotuinen sadan-
ta oli 529 mm ja lämpötila 1,37 °C. 
Simuloinneissa oletettiin, että pohjavet-
tä pumpataan keskimäärin 750 m³/vrk.

Tuloksista havaitaan, että referens-
sijaksolla niin lämmin/kuiva kuin kos-
tea/kylmä -skenaariossa Pudasjärven 
vedenpinta nousee pohjavedenpinnan 
yläpuolelle vain keväällä lumensulamis-
vesien johdosta. Kevätsulannan takia 
Pudasjärven vedenpinta nousee nope-
ammin kuin pohjavedenpinta ja tämä 
aiheuttaa hetkellisesti virtaussuunnan 
kääntymisen pinta- ja pohjaveden välil-
lä. A1B - ilmastoskenaarion mukainen 

lämpötilan nousu ja sadannan lisäänty-
minen aiheuttaa muutoksia valunnassa, 
pohjaveden muodostumisessa, järvien, 
jokien ja muiden pintavesien vedenpin-
tojen korkeuksissa ja pohjaveden pin-
tojen korkeuksissa. Koska pintavedet 
reagoivat nopeammin lumen sulamis-
vesiin, sateisiin ja myös haihduntaan, 
niin ne myös nousevat ja laskevat no-
peammin kuin pohjaveden pinnankor-
keudet. Mahdollinen talvisateiden ja lu-
men sulamisen lisääntyminen aiheuttaa 
yhä enemmän nousuja pinta- ja pohja-
vesissä. Koska pintavedet reagoivat näi-
hin muutoksiin nopeammin kuin poh-
javedet, niin on odotettavissa, että vir-
taussuunta pinta- ja pohjavesien välillä 
muuttuu yhä nopeammissa sykleissä ja 
satunnaisemmaksi verrattuna nykypäi-
vään (Kuva 3).
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Kuva 3. Simuloidut Pudasjärven ja pohjaveden pinnankorkeudet lämmin/kuiva (vuosi 1988) ja 
viileä/kostea (vuosi 1981) skenaariot ajanjaksoille. Ilmastojaksoille 2010-2039, 2040-2069 ja 
2070-2099 lämpötila ja sadanta arvioitiin A1B- ilmastoskenaarion mukaan.
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Suunnittelua ovat ohjanneet alu-
eellisten ympäristökeskusten 
(1.1.2010 alkaen elinkeino-, lii-

kenne- ja ympäristökeskukset) nime-
ämät yhteistyöryhmät, joissa on ollut 
edustajia muun muassa alueen toimin-
nanharjoittajista sekä eri kansalaisjär-
jestöistä ja etujärjestöistä. Lisäksi kan-
salaisilla on ollut mahdollisuus esittää 
mielipiteensä kolmen eri kuulemis-
jakson aikana. Valtioneuvosto hyväk-
syi joulukuussa 2009 kaikki seitse-
män Manner-Suomen suunnitelmaa. 
Samassa yhteydessä valtioneuvosto an-
toi lausuman, jossa se edellytti, että 
vuoden 2010 aikana valmistellaan ve-
sienhoitosuunnitelmien toteutusohjel-
ma ja lisäksi vesienhoidon toimenpitei-
den seurantajärjestelmä vuoden 2011 
kesäkuun loppuun mennessä.

Pohjavesien riskit
Vesienhoitolaissa velvoitettiin alueelli-
sia ympäristökeskuksia laatimaan sel-
vitys pohjavesien ominaispiirteistä, jo-
hon kuuluu muun muassa ihmistoi-
minnan aiheuttaman vaikutusten sel-
vittäminen. Vesienhoitosuunnitelmissa 
ja niitä täydentävissä toimenpideohjel-
missa on esitetty alueellisten ympäristö-
keskusten kokoamat tiedot pohjavesiin 
kohdistuvista ihmistoiminnasta aiheu-
tuvista riskeistä ja paineista. Olemassa 
olevien tietojen ja asiantuntija-arvi-
on perusteella alustavasti tunnistettiin 
noin 450 sellaista vedenhankintaa var-
ten tärkeää (luokka I) tai vedenhankin-
taa varten soveltuvaa (luokka II) pohja-
vesialuetta, joilla sijaitsevasta ihmistoi-
minnasta saattaa aiheuttaa uhkaa poh-
javeden laadulle tai määrälle.

Alueellisten ympäristökeskusten 
tekemien arvioiden mukaan merkit-
tävimpiä pohjaveden tilalle riskiä ai-
heuttavia toimintoja olivat liikenne 
ja tienpito, pilaantuneet maa-alueet, 
maa- ja rautatiekuljetukset, teollisuus 
ja yritystoiminta sekä asutus ja maan-
käyttö. Liikenteen ja tienpidon sekä pi-
laantuneiden maa-alueiden arvioitiin 
molempien aiheuttavan suurta riskiä 
noin 90 pohjavesialueella.

Toimenpideohjelmien laatimisen 
yhteydessä tehdyissä tarkemmissa tar-
kasteluissa alueelliset ympäristökeskuk-
set nimesivät Manner-Suomen alueella 
aikaisemmin alustavasti tunnistetuis-
ta alueista yhteensä noin 246 pohja-
vesialuetta vesipuitedirektiivin mukai-
siksi varsinaisiksi riskialueiksi. Lisäksi 
noin 200 niin sanotulla selvitysalueel-
la tarvitaan erilaisia lisäselvityksiä, jot-
ta voidaan luotettavasti arvioida niil-
lä sijaitsevien ihmistoimintojen aihe-
uttamia riskejä ja niiden vaikutuksia 
pohjaveteen.

Pohjaveden tilatavoitteet ja 
tilan luokittelu
Vesienhoitolaissa on asetettu vesipui-
tedirektiivin mukainen tavoite saa-
vuttaa vesien hyvä tila vuoteen 2015 
mennessä. Pohjavesien osalta tavoite 
kattaa sekä pohjavesien hyvän määräl-
lisen ja kemiallisen tilan. Pohjaveden 
tila arvioidaan joko hyväksi tai huo-
noksi määrällisen ja kemiallisen tilan 
perusteella, ja se määräytyy aina huo-
noimman mukaan. Määrällinen hy-
vä tila vallitsee kansallisen lainsäädän-
nön mukaan silloin, kun keskimää-
räinen vuotuinen vedenotto ei yli-

Vuoden 200� lopussa valmistuivat vesienhoitolain mukaiset ve-
sienhoitosuunnitelmat, jotka on laadittu vuosille 20�0–20��. 
Vesienhoitosuunnitelmat liittyvät EU:n vesipolitiikan puitedirek-
tiivin (2000/�0/EY) toimeenpanoon. Suunnitelmat valmisteltiin 
vesienhoitoalueittain laajassa yhteistyössä ja vuorovaikutuksessa 
eri tahojen kanssa.
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Kuva 1. Pohjavesialueiden tila sekä riski- ja selvitysalueet.

tä muodostuvan pohjaveden määrää 
eikä pohjaveden pinnankorkeudessa 
havaita jatkuvaa laskua, joka johtuu 
ihmistoiminnasta. Määrällisen tilan 
arvioinnissa on tarkasteltu vedenot-
toa pohjavesialueelta suhteessa muo-
dostuvaan pohjaveteen ja pohjaveden 
pinnankorkeuden muutoksia sekä ve-
silain mukaisten lupien mahdollista-
mia ottomääriä.

Valtioneuvoston asetukseen ve-
sienhoidon järjestämisestä tehdyil-
lä muutoksilla (1040/2006, muutos 
341/20.5.2009) vahvistettiin pohja-
vesidirektiivin (118/2006/EY) mukai-
sesti pohjaveden kemiallisen tilan ar-
viointia varten pohjaveden ympäris-
tönlaatunormit yhteensä 43 pilaavalle 
aineelle tai -ryhmälle. Kaikille niille 
riskialueiksi nimetyille pohjavesimuo-
dostumille, joilla laatu oli uhattuna 
ihmistoiminnan seurauksena, tehtiin 
kemiallisen tilan arviointi, jossa ver-
rattiin pohjavedessä todettujen hai-
tallisten aineiden pitoisuuksien vuosi-
keskiarvoja pohjavedelle asetettuihin 
ympäristönlaatunormeihin sekä tar-
kasteltiin näiden pitoisuuksien mah-
dollisia vaikutuksia muuhun ympäris-
töön, erityisesti pohjavesiin liittyviin 
pinta- ja maaekosysteemeihin sekä 
pohjaveden käyttöön juomavetenä.

Manner-Suomen alueella riskialu-
eiksi nimetyistä pohjavesialueesta yh-
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teensä 82 kappaletta (34 %) luokitel-
tiin huonoon tilaan. Lisäksi niillä 164 
riskialueiksi nimetyillä alueilla, joilla 
tila on edelleen hyvä, tarvitaan toimen-
piteitä hyvän tilan ylläpitämiseksi.

Pohjavettä pilaavien aineiden 
esiintyminen
Pohjavesimuodostumien kemiallista ti-
laa tarkasteltaessa verrattiin pohjavesi-
alueen eri havaintopaikoista todettu-
jen pohjavettä pilaavien aineiden pi-
toisuuksien vuosikeskiarvoja pohjave-
delle asetettuihin ympäristönlaatunor-
meihin. Ympäristölaatunormit ylittyi-
vät useimmiten kloridin, torjunta-ai-
neiden, hiilivetyjen ja oksygenaattien 
(MTBE ja TAME) osalta. Huonoon 
kemialliseen tilaan luokitelluilla poh-
javesimuodostumilla ympäristönlaa-
tunormi ylittyi kloridin (25 mg/l) 
osalta yhteensä 48 pohjavesialueel-
la, torjunta-aineiden (0,1 µg/l) osalta 
26 pohjavesimuodostumalla ja lisäksi 
torjunta-aineiden summalle asetettu 
(0,5 µg/) ympäristönlaatunormi ylit-
tyi kolmella pohjavesimuodostumalla. 
Kloorattuihin hiilivetyihin kuuluvien 
eri yhdisteiden ympäristönlaatunor-
mi ylittyi 22 pohjavesimuodostumal-
la ja aromaattisiin hiilivetyihin kuu-
luvien yhdisteiden 14 pohjavesimuo-
dostumalla. Oksygenaateille asetetut 
ympäristönlaatunormit ylittyivät 19 
pohjavesimuodostumalla.

Seurantaohjelma
Vesipuitedirektiivi ja sen pohjalta an-
nettu kansallinen lainsäädäntö vel-
voittavat järjestämään riittävän poh-
javeden määrällisen ja kemiallisen ti-
lan seurannan. Vesienhoitoon liitty-
vä jo aikaisemmin toimeenpantu seu-
rantaohjelma päivitettiin vesienhoito-
suunnitelmien laatimisen yhteydessä. 
Pohjavesien osalta seurantapaikkojen 
määrä lisääntyi lähes 140 paikalla ver-
rattuna aikaisempaan seurantaohjel-
maan. Pohjaveden määrällistä tilaa eli 
pohjaveden pinnankorkeuden seuran-
taa ja kemiallista perusseurantaa var-
ten pohjavesialueet on vesienhoitoalu-
eilla ryhmitelty geologisten ja alueel-
listen ominaispiirteiden perusteella. 
Erityisesti pohjaveden toiminnalliseen 
seurantaan, joka kohdistuu erityisesti 
riski- ja selvitysalueille, tarvitaan lisää 

seurantapaikkoja ja seurannan sisältöä 
pitäisi kehittää vastaamaan alueella to-
dettuja ihmistoiminnoista aiheutuvia 
riskejä. Jatkossa tulisi myös kehittää 
kustannustehokkaita malleja pohjave-
den seurannan ja tarkkailun tehostami-
seksi. Pohjavesialueilla, joilla on monia 
toimijoita, yhteistarkkailun järjestämi-
nen olisi yksi keino saada kattava kuva 
pohjavesialueen tilasta ja sen kehitty-
misestä. Toimivan ja edustavan yhteis-
tarkkailun järjestäminen vaatii kuiten-
kin hyvät lähtötiedot pohjavesialueen 
hydrogeologiasta.

Toimenpiteet hyvän tilan 
saavuttamiseksi ja 
ylläpitämiseksi
Tärkein toimenpide pohjaveden suoje-
lussa uusien pohjavedelle riskiä aiheut-
tavien ihmistoimintojen osalta on nii-
den ohjaaminen pohjavesialueen ulko-
puolelle maankäytön suunnittelun ja 
lupamenettelyn kautta. Vesienhoitolain 
mukaan valtion ja kuntien viranomais-
ten on toiminnassaan otettava sovel-
tuvilta osin huomioon vesienhoito-
suunnitelmat ja toimenpideohjelmat, 
ja toimia toimivaltansa puitteissa ve-
sienhoitosuunnitelman tavoitteiden 
saavuttamiseksi. Viranomaiset tekevät 
päätökset aineellisen lainsäädännön 
perusteella, mutta vesienhoitosuunni-
telmat ja toimenpideohjelmat toimi-
vat hyvänä päätöksentekoon liittyvänä 
aineistona ja ne tulee ottaa huomioon 
päätöstä tehdessä.

Vesienhoitosuunnitelmissa hyvin 
keskeisinä lisätoimenpiteinä on esi-
tetty tutkimustiedon lisäämistä poh-
javesimuodostumien hydrogeologisis-
ta olosuhteista sekä pohjavesien laa-
dusta ja siihen vaikuttavista riskeistä. 
Keinona näiden tietojen kokoamisek-
si ja päivittämiseksi pohjavesialuekoh-
taisesti on vesienhoitosuunnitelmissa 
esitetty suojelusuunnitelmien laatimis-
ta ja tarkistamista yhteensä noin 300 
pohjavesialueella. Pohjavesien suoje-
lussa merkittävinä toimina ovat myös 
pohjavesialueilla sijaitsevien pilaantu-
neiden maa-alueiden tutkimukset ja 
kunnostukset.

Liikennesektorille esitetyt toi-
met liittyvät liikennealueiden riskien 
kartoittamiseen sekä liikenneväyli-
en kunnossapidosta aiheutuvien ris-

kien vähentämiseen. Lisäksi suunni-
telmissa esitetään pohjavesialueiden 
tilan seurannan lisäämistä, toimia 
peltoviljelystä mahdollisesti pohja-
vesille aiheutuvien riskien vähentä-
miseksi sekä neuvonnan ja valvon-
nan tehostamista. Lisätoimenpiteitä 
on esitetty myös maa-ainesten oton 
haitallisten pohjavesivaikutusten vä-
hentämiseksi. Erityisesti on esitet-
ty pohjaveden suojelutoimia van-
hoille niin sanotuille isännättömille 
maa-ainestenottoalueille.

Kustannukset
Vesienhoitosuunnitelmiin on arvi-
oitu nykyisten vesiensuojelutoimen-
piteiden kokonaiskustannukset se-
kä niiden toimenpiteiden kustan-
nukset, jotka tulisi toteuttaa vuosina 
2010–2015, jotta turvattaisiin tai saa-
vutettaisiin vesihoitolain ja – asetuk-
sen mukainen pohjaveden hyvä tila. 
Laadittujen karkeiden arvioiden mu-
kaan pohjaveden suojelutoimenpitei-
siin käytetään kokonaisuudessaan ny-
kyisin noin 12 miljoonaa euroa vuo-
sittain. Jotta asetetut tavoitteet saavu-
tettaisiin, tulisi vesienhoitosuunnitel-
missa esitetyt lisätoimenpiteet panna 
toimeen. Näiden lisätoimenpiteiden 
toteuttamiseksi tarvitaan arvioiden 
mukaan vuosien 2010–2015 aikana 
lisää rahoitusta eri sektoreilla noin 15 
miljoonaa euroa vuodessa. Tästä lisä-
tarpeesta noin puolet on arvioitu koh-
distuvan julkiselle sektorille.

Toteutusohjelman valmistelu
Vesienhoitosuunnitelmien toteutus-
ohjelman valmistelua varten ympäris-
töministeriö asetti helmikuussa 2010 
hankeryhmän, jossa on edustajia ym-
päristöministeriöstä, ELY-keskuksis-
ta ja Suomen ympäristökeskuksesta. 
Hankeryhmän tehtävänä on valmistel-
la tausta-aineistoa vesienhoitosuunni-
telmien toimeenpanon edellytyksistä, 
kuten rahoitusjärjestelmistä, toimen-
piteiden priorisoinnista, ohjauskei-
noista ja niiden kehittämistarpeista 
sekä määritellä vesienhoitosuunnitel-
missa esitettyjen toimenpiteiden vas-
tuutahot. Toteutusohjelma laaditaan 
yhteistyössä keskeisten viranomaisten 
ja sidosryhmien kanssa.
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Lopuksi

Tämä vesienhoidon ensimmäinen suunnittelukierros 
oli laajin Suomen vesiä koskeva kehittämishanke kaut-
ta aikojen. Vesienhoitosuunnitelmat, niihin liittyvät 
toimenpideohjelmat ja muut vesienhoidon suunnit-
telua varten tehdyt selvitykset, antavat hyvän ja kat-
tavan kuvan pohjavesivarojemme määrästä, laadusta, 
niitä uhkaavista ihmistoiminnoista sekä tarvittavista 
vesiensuojelutoimista ja niiden kustannuksista.

Vesienhoitosuunnitelmissa esitettyjä pohjavesialu-
eiden hydrogeologisia tutkimuksia ja vesiensuojelutoi-
menpiteitä tullaan suuntaamaan vuosien 2010–2015 
aikana vesienhoitosuunnitelmissa ja toimenpideoh-
jelmissa yksilöidyille alueille. Kuitenkin esitettyjä toi-
menpiteitä toteutetaan käytettävissä olevien resurssi-
en, valtion talousarviomäärärahojen ja valtiontalou-
den kehysten sekä kuntien menokehysten puitteissa.

Vesienhoitosuunnitelmien toteutusohjelman laati-
misen yhteydessä on yhdeksi keskeiseksi tutkimus- ja 
kehittämistoiminnan painopistealueeksi tunnistettu 
pohjavesien suojelu. Tätä varten on esitetty käynnis-
tettäväksi ministeriöiden yhteinen pohjavesien suoje-
lun tutkimusohjelma, jonka tarkoituksena on paran-
taa tietopohjaa tärkeistä pohjavesialueista, pohjavesi-
en riskitekijöistä ja riskien vähentämisestä. 

Logica on IT-palveluyritys, joka yhdistää ihmiset, lii-

ketoiminnan ja teknologian mahdollisuudet. Palvelukses-

samme on 39 000 henkilöä, joista Suomessa 3 000. 

Tarjoamme konsultointipalvelua asiakkaidemme 

toiminnan kehittämiseen, integroimme tietojärjestelmiä 

ja olemme asiakkaidemme ulkoistuskumppani. 

Lisätietoja vesi- ja jätehuoltoratkaisuistamme:

Jukka Sirkiä, p. 040 765 5257, jukka.sirkia@logica.com tai

Hannu Salonen, p. 040 777 2220, 

hannu.salonen@logica.com

Älykästä energiatehokkuutta
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Suomalaisilla tekopohjavesilaitok-
silla on vuosikymmenien ajan 
valmistettu pääosin hyvälaatuis-

ta talousvettä. Menetelmän toimivuu-
teen on luotettu, vaikka veden puhdis-
tumismekanismeja ei ole täysin tunnet-
tu. Suurentuvat laitosmittakaavat, tiu-
kentuva lainsäädäntö ja ilmastonmuu-
tos luovat kuitenkin paineita tekopoh-
javesiprosessien paremmalle hallinnalle 
ja orgaanisen aineksen poistumismeka-
nismien yksityiskohtaisemmalle tunnis-
tamiselle. Puolueettoman perustiedon 
tuottaminen on tärkeää myös Turun 
ja Tampereen seutujen laajamittais-
ten laitoshankkeiden läpinäkyvyyden 
kannalta.

Mitä orgaanisen aineksen 
poistumisesta tiedetään?
Vallitsevan käsityksen mukaan teko-
pohjaveden puhdistuminen tapahtuu 
fysikaalisten, kemiallisten ja biologis-
ten reaktioiden kautta. Näistä tärkeim-
pinä pidetään adsorptiota sekä bioha-

joamista. Orgaanisen aineen poistu-
masta veden virtausmatkalla on kui-
tenkin ristiriitaista tietoa. Pitkään val-
lalla oli käsitys orgaanisen aineen pitoi-
suuden olennaisesta pienenemisestä jo 
imeytysaltaissa ja maaperän pintaosis-
sa. Metsäntutkimuslaitoksen viisi suo-
malaista tekopohjavesilaitosta kattanut 
TEMU-tutkimus 2000-luvun taittees-
sa osoitti kuitenkin pääosan orgaanisen 
aineen poistumasta tapahtuvan vasta 
pohjavesivyöhykkeessä. Selvää on, että 
ympäristöolosuhteilla ja suodatettavan 
veden laadulla on aina olennainen vai-
kutus tekopohjavesisysteemin toimin-
taan; sama puhdistustulos voidaan saa-
vuttaa hyvinkin erilaisella viipymällä ja 
virtausmatkalla. Siksi olisikin olennaista 
löytää keinoja orgaanisen aineksen pois-
tumismekanismien tarkempaan selvit-
tämiseen laitoskohtaisesti.

Reija Kolehmaisen väitöskirjatyössä 
(2004 - 2008) Tampereen teknillises-
sä yliopistossa syvennyttiin erityisesti 
biohajoamisen rooliin tekopohjaveden 

Tekopohjavettä valmistettaessa maaperään johdetaan raakaveden 
mukana luonnollista orgaanista ainesta. Orgaaninen aines hajo-
aa täydellisesti, toisin sanoen mineralisoituu hiilidioksidiksi ja ve-
deksi, ainoastaan biohajoamisen kautta ja siten mikrobitoiminnal-
la onkin olennainen rooli tekopohjavesilaitoksen toiminnassa pit-
källä aikavälillä. Hajotusprosesseihin vaikuttavien tekijöiden sekä 
akviferien aktiivisten mikrobiryhmien parempi tunteminen voi ol-
la yksi avain tekopohjavesiprosessien optimointiin, sillä mikrobien 
toimintaan voitaisiin uuden tutkimustiedon pohjalta vaikuttaa tek-
nisin keinoin. Meneillään olevat laajamittaiset tekopohjavesihank-
keet Turun ja Tampereen seuduilla tarjoavat oivallisen alustan tut-
kimuksille, jotka eivät olisi mahdollisia jo käynnissä olevissa pro-
sesseissa.

TevA-
tutkimusprojekti 
jatkaa 
tekopohjavesitiedon 
täydentämistä

JohAnnA oJAlA
dipl.ins., tutkija
Tampereen teknillinen yliopisto
E-mail: johanna.ojala@tut.fi

kAThryn WAkemAn
Tampereen teknillinen yliopisto,  
Kemian ja biotekniikan laitos

kirsi määTTä
Tampereen teknillinen yliopisto,  
Kemian ja biotekniikan laitos

mArJA TiirolA
Tampereen teknillinen yliopisto,  
Kemian ja biotekniikan laitos

JAAkko PuhAkkA
Tampereen teknillinen yliopisto,  
Kemian ja biotekniikan laitos
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muodostamisessa. Kolehmaisen tutki-
muksessa arviot biohajoamisen osuu-
desta orgaanisen aineksen poistumas-
sa vaihtelivat tutkimuskohteesta riip-
puen 30 ja 50 prosentin välillä. Työssä 
saatiin myös viitteitä siitä, että bioha-
joamisen osuuteen orgaanisen aineen 
poistumassa on mahdollista vaikuttaa, 
sillä laboratoriomittakaavan reaktoris-
sa saavutettiin ravinteita ja hydraulista 
kuormaa lisäämällä jopa 69 prosentin 
mineralisaatio.

Aiempi tutkimus on osoittanut sekä 
luonnontilaisten että tekopohjavesiak-
viferien mikrobiyhteisöt monimuotoi-
siksi. Tässä vaiheessa on kuitenkin vie-
lä epäselvää mitkä mikrobit osallistuvat 
akviferissa aktiivisesti orgaanisen aineen 
hajottamiseen - Onko suurin hajotta-
mispotentiaali akviferin luontaisella 
mikrobiyhteisöllä, vai imeytettävän pin-
taveden mukana harjuun kulkeutuvilla 
mikro-organismeilla? Entä ovatko mik-
robit aktiivisempia vedessä vai maa-ai-
nekseen kiinnittyneinä?

Aika otollinen 
jatkotutkimuksille
Biohajoamisen ollessa ainoa keino or-
gaanisen aineksen täydelliseen mine-
ralisoitumiseen maaperässä, on sen 
rooli olennainen tekopohjavesilaitok-
sen toiminnassa pitkällä aikavälillä. 
Kolehmaisen työn jäljiltä korostuikin 
erityisesti tarve harjujen mikrobiologis-
ten prosessien parempaan hahmottami-
seen – tämä tarjoaisi avaimia tekopohja-
vesiprosessien optimointiin, sillä mikro-
bitoiminnan aktiivisuuteen voidaan uu-
den tutkimustiedon pohjalta vaikuttaa 
teknisin keinoin.

Marraskuussa 2008 käynnistynyt 
Tampereen teknillisen yliopiston Bio- 
ja ympäristötekniikan laboratorion 
koordinoiman monitieteellinen TEVA 
(Tekopohjaveden valmistaminen on-
line -monitorointia ja ohjausta kehit-
tämällä) -tutkimusprojekti jatkaa ole-
massa olevan tekopohjavesitiedon täy-
dentämistä. Aika on otollinen jatkotut-
kimuksille, sillä Turun ja Tampereen 
seuduilla meneillään olevat tekopohja-
vesihankkeet tarjoavat oivallisen alus-
tan tutkimuksille jotka eivät olisi mah-
dollisia jo käynnissä olevissa proses-
seissa. Vuoden 2008 - 2009 taitteeseen 
osui myös harvinainen, Päijänne-tun-

nelin saneerauksen aiheuttama poik-
keustilanne Tuusulan Jäniksenlinnan 
vesilaitoksella. Päijänteen veden sijas-
ta Jäniksenlinnassa imeytettiin tällöin 
muutamien kuukausien ajan esikäsitel-
tyä Vantaanjoen vettä. Tämä loi ainut-
laatuisen tilaisuuden akviferin fysikaa-
lis-kemiallisen ja mikrobiologisen tilan 
seuraamiseen korkeamman orgaanisen 
aineen pitoisuuden omaavan järviveden 
imeytykseen palattaessa.

Monitieteellistä tutkimusta
TEVA-projektin tavoitteena on muun 
muassa pohjavesivyöhykkeessä tapahtu-
vien orgaanisen aineksen poistumisme-
kanismien ja niihin vaikuttavien teki-
jöiden tunnistaminen sekä orgaanisen 
aineksen biohajoamiseen osallistuvien 
bakteeriryhmien identifiointi vesi- ja 
biofilminäytteistä. Samalla tarkastellaan 
reaaliaikaisen on-line -monitoroinnin ja 
telemetrian hyödyntämismahdollisuuk-
sia tekopohjaveden valmistusprosessin 
seurannassa.

Käytännön tasolla tämä tarkoit-
taa säännöllisiä fysikaalis-kemiallisia ja 
mikrobiologisia näytteenottoja teko-
pohjavesiprosessien eri vaiheista, labo-
ratoriomittakaavan kokeita sekä on-li-
ne -mittareiden testausta jatkuvatoimi-
sissa prosesseissa. Mukana hankkeessa 
ovat Tampereen teknillinen yliopisto 
(kemia, mikrobiologia, molekyylibio-
logia), Jyväskylän yliopisto (molekyyli-
biologia), Helsingin yliopisto (isotoop-
pimittaukset) sekä joukko on-line -mo-
nitorointiin erikoistuneita yrityksiä.

Tähän mennessä takana ovat seuran-
tajaksot Jäniksenlinnan tekopohjavesi-
laitoksella sekä Virttaankankaan tule-
valla imeytysalueella. Tuusulassa palat-
tiin jakson aikana normaaliin imeytys-
käytäntöön Päijänne-tunnelin saneera-
uksen jäljiltä, Virttaalla puolestaan oli 
käynnissä imeytyskoe pohjavedellä. 
Seurantojen aikana toteutetut kokeet 
on eritelty tarkemmin kuvassa 1.

Seurannan tuloksia

Jäniksenlinna

Pintaveden eteneminen virtausmatkalla 
havaittiin selkeästi sekä fysikaalis-kemi-
allisin että mikrobiologisin analyysein: 
TOC- ja DOC-pitoisuudet, absorbans-
si ja HPSEC-piikkien summat kohosi-

vat näytteenottojen edetessä yhä kau-
empana imeytysaltaista ja vesifaasin 
mikrobiyhteisössä havaittiin samanai-
kainen muutos etenkin virtausmatkan 
alkupäässä.

Tekopohjavesisysteemin täytyttyä 
pintavedellä TOC-konsentraatio imey-
tysaluetta lähimmissä tuotantokaivoissa 
oli aikaisempiin havaintoihin (<2 mg/l) 
nähden verrattain korkea (2,7 mg/l). 
Orgaanisen aineksen molekyylikokoja-
kauman määritys myös osoitti, että ve-
teen jäi aikaisempaa enemmän suuriko-
koisia molekyylejä. TOC/DOC-mitta-
ukset sekä epäorgaanisen hiilen isotoop-
pianalyysit myös viittasivat siihen, et-
tä orgaanisen aineksen biohajoamisen 
painopiste oli akviferissa jonkin verran 
muuttunut.

Tulokset vahvistivat käsitystä imey-
tysveden laadun olennaisesta vaikutuk-
sesta pohjavesiakviferin mikrobiolo-
giseen ja kemialliseen dynamiikkaan. 
Suoria johtopäätöksiä imeytysveden 
vaihdon vaikutuksesta edellä mainittui-
hin tuloksiin ei kuitenkaan voida teh-
dä, sillä Päijänne-tunnelin korjauksen 
aikana Jäniksenlinnassa myös nostettiin 
imeytyskapasiteettia ja seurantajaksolla 
Päijänteen TOC- pitoisuudet olivat ti-
lastollisesti korkealla.

Seurantatulosten lisäksi Tuusulasta 
saatiin ensimmäisiä kokemuksia liu-
koisen orgaanisen hiilen sekä nit-
raatin on-line -monitoroinnista. 
Monitorointitekniikka toimi moitteet-
tomasti ja mittarit tuottivat johdonmu-
kaista dataa. Kehittämisen varaa jäi kui-
tenkin vielä mittarien luotettavaan ka-
librointiin sekä asennukseen, joka ny-
kyisellään jouduttiin toteuttamaan eril-
lisellä vesikierrolla.

Virttaankangas

Virttaalla pohjavesiesiintymän käyn-
nistysvaiheen fysikaalis-kemiallisesta ja 
mikrobiologisesta tilasta saatiin hyvä 
kokonaiskuva.

Jatkuvatoimisen monitoroinnin osal-
ta ainoastaan pH-mittaus tuotti joh-
donmukaista dataa. Liuenneen hapen 
on-line -mittaus osoitti kautta linjan jo-
pa korkeampia lukemia kuin pumpatut 
vesinäytteet. Virtausmonitoroinnin tu-
lokset olivat vaikeasti tulkittavia, seu-
rannassa oli epäselviä jaksoja ja virta-
ussuuntatulokset poikkesivat alueella 
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samaan aikaan toteutetun merkkiai-
nekokeen tuloksista.

Uutta tietoa 
tekopohjavesiakviferien 
mikrobiologiasta
Mikrobiyhteisöanalyysien tuloksis-
sa korostui erityisesti vesifaasin ja 
biofilmikeräimille kiinnittyneiden 
mikrobiyhteisöjen poikkeavuus toi-
sistaan. Virttaankankaan luonnon-
tilaisessa pohjavesiesiintymässä yh-
teisöt erosivat lähinnä diversitee-
tiltään – dominoivat mikrobiryh-
mät olivat kuitenkin pääosin samo-
ja. Tuusulassa sen sijaan oli selkeäs-
ti huomattavissa tiettyjen mikrobi-
en rikastuminen biofilmikeräimille 
(Kuva 2). Tämän tuloksen perusteel-
la näyttäisikin siltä, että pintaveden 
imeytys muuttaa akviferissa lähinnä 
vesifaasin mikrobikoostumusta pin-
noille kiinnittyneiden yhteisöjen ol-
lessa vakaampia.

Molemmissa kohteissa saatiin 
myös selviä viitteitä siitä, että mik-
robiaktiivisuus on pinnoilla huo-
mattavasti suurempaa kuin vedessä. 
Orgaanisen aineksen hajotusproses-
sien ymmärtämisen kannalta tulos 
oli merkittävä, sillä biofilmien aktii-
visuus viittaa myös orgaanisen aineen 
hajotuspotentiaalin piilevän niissä.

Tuusulan DNA-näytteistä koo-
tun kloonikirjaston perusteella ve-
sifaasi sisälsi paljon tuntemattomia 
bakteerilajeja, joita ei nykyisellään 
pystytä viljelemään. Pinnoille kiin-
nittyneet ja siten myös oletettavas-
ti aktiivisemmat yhteisöt sen sijaan 
sisälsivät useita bakteerilajeja, joita 
on jo eristetty muun muassa maa-
perästä ja viljelty laboratorio-olo-
suhteissa. Tämä oli tärkeä tulos, sil-
lä viljelyn mahdollisuus helpottaisi 
jatkossa sekä aktiivisten bakteerien 
että orgaanisen aineksen hajoamisen 
tutkimista.

TEVA- projekti käynnissä 
kevääseen 2011
TEVA- projektissa ovat työn al-
la vuoden 2010 loppuun vielä seu-
rantajaksot Virttaankankaalla sekä 
Pälkäneen Syrjänharjulla. Erityisesti 
Virttaalta odotetaan mielenkiintoi-
sia tuloksia, sillä siellä päästään seu-

Jäniksenlinna (marraskuu 2008—huhtikuu 2009, 5 näytteenottoa)

Virttaankangas (kesäkuu 2009—maaliskuu 2010,  
  3 näytteenottoa)

• DAPI-värjäys

 kokonaissolumäärä 

• Radioleimatun leusiinin kulutus  

 mikrobiaktiivisuus 

• Pituusheterogeenisyys polymeraasiket-

jureaktio, LH-PCR  
 mikrobien tunnistaminen  

• Orgaanisen aineksen kvantifionti ja karakte-
risointi: 

 TOC/DOC  konsentraatio 
 Absorbanssi  aromaattisuus 
 HPSEC  molekyylijakauma 

• Epäorgaanisen hiilen isotooppianalyysi  
 biohajoamisen kavantifionti 

• Ravinneanalyysit (nitraatti-, nitriitti-, ammo-
niumtyppi ja kokonaisfosfori)

Laboratorioanalyysit

Kenttämittaukset

- lämpötila, pH, liuennut 
happi, redox-potentiaali 

On-line -mittaukset

Tuusula:
- DOC, nitraatti 

Virttaankangas:
-lämpötila, pH, sähkön-
johtokyky, virtaama 

Mikrobiologiset Fysikaalis-kemialliset 

Kuva 1. TEVA-projektin tutkimustoimintaa Virttaankankaalla ja Jäniksenlinnassa.
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raamaan luonnontilaisen pohja-
vesiesiintymän muuntumista te-
kopohjavesiakviferiksi. TEVA- 
hankkeen lopulliset tulokset koo-
taan projektin loppuraporttiin ke-
väällä 2011.

Kirjallisuus
Niinikoski, P. 2009. Hapen ja hiilen 

isotooppikoostumusten vaihtelut 
ja vedenlaatu Jäniksenlinnan 
tekopohjavesilaitoksella Nurmijärvellä 
imeytysveden vaihtamisen yhteydessä. 
Pro gradu –tutkielma. Helsingin yliopisto, 
Geologian laitos. 47 s.

ojala, J. 2009. Chemical and microbial 
dynamics in an artificial groundwater 
aquifer during the reintroduction of surface 
water. Diplomityö. tampereen teknillinen 
yliopisto, Kemian ja biotekniikan laitos. 
106 s. 

Kuva 2. Jäniksenlinnan bakteeriyhteisö imeytysveden virtausmatkalla neljän näytteenoton aikana. LH-PCR -menetelmässä 
bakteerien tunnistaminen perustuu universaalista bakteerigeenistä monistetun geenipätkän pituuseroihin ja siten jokainen 
pylväs histogrammissa kuvastaa erityyppistä bakteeria. Pylvään korkeus kertoo bakteerin suhteellisen osuuden näytteessä. 
Etualalla siniset pylväät kuvaavat vesifaasin diversiteettiä ja taka-alalla violetit pylväät biofilmeille kiinnittynyttä 
yhteisöä. Punainen ympyrä osoittaa tiettyjen bakteerirynmien selektiivistä rikastumista biofilmikeräimille.

Leusiinin kulutus vesi vs. biofilmi
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Kuva 3. Leusiinin kulutus - vesi vs. biofilmi.
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Tampereen ja Valkeakosken seu-
dun kuntien vedenhankinnan 
yhteistyö (TAVASE) sai alkunsa 

1960-luvulla. Tekopohjavesilaitoksen ra-
kentaminen Vehoniemen – Isokankaan 
harjualueelle Kangasalan ja Pälkäneen 
kunnissa tuli esiin vuonna 1969. 
Vuonna 1993 valmistui Tampereen 
ja Valkeakosken seudun kuntien ve-
denhankinnan yleissuunnitelma, jos-
sa tekopohjaveden muodostaminen oli 
mukana.

Varsinainen tekopohjavesilaitoksen 
suunnittelu alueelle käynnistyi vuonna 
1994 pohjavesitutkimuksilla. Hankkeen 
toteuttamisedellytysten vahvistuttua 
käynnistettiin tammikuussa 2002 te-
kopohjavesilaitoksen yleissuunnitte-
lu, joka valmistui huhtikuussa 2003. 

Tekopohjavesihankkeessa on muka-
na seitsemän kuntaa: Akaa, Kangasala, 
Kylmäkoski, Lempäälä, Tampere, 
Valkeakoski ja Vesilahti. Tampereen 
kautta on välillisesti mukana myös 
Pirkkalan kunta. Osakaskunnat perus-
tivat vuonna 2003 Tavase Oy:n, jonka 
toiminta tähtää tekopohjaveden muo-
dostamisen käynnistämiseen.

Hankkeen ensisijaisena tavoitteena 
on tarjota asukkaille ja yrityksille laa-
dultaan parempaa vettä luopumalla pin-
taveden ja huonolaatuisen pohjaveden 
käytöstä. Veden jakelun piirissä tulee 
olemaan noin 300 000 pirkanmaalaista. 
Suunnitellun tekopohjavesilaitoksen ta-
voitetuotto on 70 000 m³/d. Laitoksen 
raakavesi tullaan ottamaan Roineesta. 
(Kuva 1)

Lupatilanne
Hankkeen YVA valmistui vuonna 2003. 
Yhteysviranomainen, Keski-Suomen 
ympäristökeskus, antoi lausunnon se-
lostuksesta kesällä 2003. Lausunnossa 
edellytettiin lisätutkimuksia etenkin 
Pälkäneen puoleisella tutkimusalueella. 
Lisätutkimuksille haettiin tutkimuslu-
pia Pälkäneen kunnan ympäristölauta-
kunnalta, koska niitä ei saatu suoraan 
maanomistajilta. Ympäristölautakunta 
myönsi tutkimusluvat, mutta niistä va-
litettiin hallinto-oikeuteen. Hallinto-
oikeus katsoi, että oikea lupaviran-
omainen olisi ollut ympäristölupaviras-
to, koska suunnitellusta merkkiaineko-
keesta saattaisi sen käsityksen mukaan 
aiheutua riski pohjaveden pilaantumi-
sesta. Tavase Oy valitti päätöksestä kor-
keimpaan hallinto-oikeuteen, joka kui-
tenkin pysytti päätöksen. Lupia haettiin 
lopulta Länsi-Suomen ympäristölupa-
virastolta, joka myönsi tutkimusluvat 
toukokuussa 2006. Lupa sisälsi töiden-

aloittamisluvan. Tutkimusluvista vali-
tettiin Vaasan hallinto-oikeuteen, joka 
päätöksellään heinäkuussa 2006 kielsi 
tutkimusten täytäntöönpanon lukuun 
ottamatta Keiniänrannan Natura-alu-
een kasvillisuusseurantaa. Täyden laa-
juuden kattava ja täytäntöönpanoluvan 
sisältävä tutkimuslupa saatiin Vaasan 
hallinto-oikeuden päätöksellä tammi-
kuussa 2007. Päätöksestä valitettiin, 
mutta korkein hallinto-oikeus hylkäsi 
kaikki valitukset ja hallinto-oikeuden 
päätöksen lopputulos pysyi ennallaan. 
Marraskuussa 2008 Tavase Oy haki 
Länsi-Suomen ympäristölupavirastolta 
vielä lupaa lisäkairauksiin sekä imeytys-
alueen muutokseen. Lisäksi tässä yhte-
ydessä haettiin lupaa kaivoimeytyksel-
le, joka oli tullut uutena varteenotetta-
vana tekniikkana esille tekopohjaveden 
valmistuksessa. Ympäristölupaviraston 
myönteinen päätös saatiin syyskuussa 
2009.

Vuonna 2003, YVA yhteysviranomai-
sen annettua lausuntonsa, jätettiin koko 
hankkeen lupahakemus Länsi-Suomen 
ympäristölupavirastoon. Lupahakemus 
päivitetään ja ajantasaistetaan vuoden 
2010 lopussa muun muassa käynnissä 
olevien, vuoden loppuun mennessä val-
mistuvien tutkimusten tuloksilla.

Tutkimusvaiheet
Vehoniemen-Isokankaan harjujaksolla 
on kolme tutkimusaluetta, joista kak-
si sijaitsee Kangasalan puolella ja yksi 
Pälkäneellä. Selvitykset alueen soveltu-
vuudesta tekopohjaveden muodosta-
miseen aloitettiin geofysikaalisilla tut-
kimuksilla, joilla selvitettiin alueen geo-
logista rakennetta. Tutkimukset tehtiin 
vuosina 1994 – 1996. Seuraavassa vai-
heessa tehtiin runsaasti maaperäkaira-
uksia ja asennettiin pohjaveden havain-

JAAnA mäki-Torkko
FM, projektipäällikkö
Pöyry Finland Oy
E-mail: jaana.maki-torkko@poyry.com

TAvAse -
tekopohjavesihanke

Tampereen ja Valkeakosken seudun tekopohjavesihankkeen tarkoi-
tuksena on tuottaa Tampereen ja ympäryskuntien asukkaille ja yri-
tyksille laadultaan aikaisempaa parempaa vettä. Hankkeen YVA on 
valmistunut vuonna 2003 ja tällä hetkellä käynnissä ovat YVA-yhte-
ysviranomaisen edellyttämät tutkimukset. Tekopohjavesilaitoksen 
toiminnan on arvioitu käynnistyvän vuonna 20��.

esA kAllio
FM, suunnittelupäällikkö
FCG Finnish Consulting Group Oy
E-mail: esa.kallio@fcg.fi
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toputkia. Yksityiset talousvesikaivot 
kartoitettiin ja lähteistä tehtiin virtaa-
mamittauksia. Seuraavaksi rakennettiin 
koekaivot ja vuosina 1997 – 2000 teh-
tiin koeimeytykset kolmella tutkimus-
alueella. Kokeissa kierrätettiin muo-
dostuman omaa vettä, eli koekaivosta 
pumpattiin pohjavettä, joka sadetettiin 

imeytysalueelle. Pumppaustuotto vaih-
teli 4000 – 5500 m³/d. Kokeiden aika-
na seurattiin pohjaveden pinnan ja ve-
den laadun muutoksia.(Kuva 3)

Tutkimustulosten perusteella kulle-
kin tutkimusalueelle laadittiin pohja-
veden virtausmalli. Pohjavesimallinnus 
on menetelmä, jolla voidaan simuloi-

Kuva 1. Tutkimusalueen sijainti.

Kuva 2. Sadetusimeytystä haravaputkiston kautta.

da pohjaveden virtaustilan ja pohjave-
denpinnan tason muutoksia eri tilan-
teissa. Malli on matemaattinen kuvaus 
virtausolosuhteista.

Imeytyskokeiden ja pohjavesimallin-
nuksen perusteella alueelle 1 voidaan 
rakentaa tekopohjavesilaitos pump-
pausmäärälle 20 000 m³/d. Alueelle 
2 suunniteltavan laitoksen kapasiteet-
ti olisi 25 000 m³/d ja tutkimusalu-
een 3 laitoksen kapasiteetti 20 000 – 
25 000 m³/d. Tuotannon jakautumi-
nen kolmelle alueelle lisää laitoksen 
toimintavarmuutta.

Imeytys- ja merkkiainekoe 
Pälkäneellä tutkimusalueella 3
YVA-yhteysviranomaisen näkemyksen 
mukaan etenkin Pälkäneen puoleisel-
la tutkimusalueella tuli tehdä lisätutki-
muksia pohjavesiolosuhteiden tarkenta-
miseksi. Tarkentaviin selvityksiin, joille 
myönnettiin lupa vuonna 2007, kuuluu 
kaivonpaikkatutkimukset, havainto-
putkiverkoston täydentäminen, imey-
tys- ja merkkiainekoe, Keiniänrannan 
stabiliteettitarkastelu ja Keiniänrannan 
Natura-alueen kasvillisuusseuranta.

Imeytyskokeessa pohjaveden pump-
paukseen käytetään kaivoja K3 ja K4. 
Imeytysalueelle on rakennettu kolme 
imeytyskaivoa sekä kaksiosainen imey-
tysharava. Kaivoalueen ja imeytysalueen 
välille rakennettiin 1,5 km pitkä siirto-
linja. Imeytyskoe aloitettiin vuoden 2009 
lopulla ja kokeen arvioitu kokonaiskes-
to on 9 kuukautta. Pumppaustuottoa 
nostettiin asteittain tavoitemäärään 
7 000 m³/d. Kokeen alkuvaiheessa mää-
ritettiin kunkin imeytyskaivon ominaisi-
meytyskapasiteetti ja tämän jälkeen sade-
tuksin testattiin erilaisten pintakuormien 
käyttöä sadetusalueella (Kuva 2).

Merkkiainekokeen tarkoituksena on 
saada aikaisempaa kattavampaa tietoa 
pohjaveden virtauskuvasta sekä veden 
viipymästä muodostumassa. Kokeella 
saadaan selville olemassa olevien koe-
kaivojen mahdollisesti ulottumattomiin 
kulkeutuvan veden osuus, ja laitoksen 
tarpeisiin rakennettavien tuotantokai-
vojen paikkoja voidaan optimoida.

Merkkiaineena käytetään natriumjo-
didia (NaI). Se on vesiliukoinen suola, 
jota esiintyy hyvin pieninä luonnollisina 
pitoisuuksina, yleensä < 10 µg/l, pohja-
vedessä. Lisäksi natriumjodidi pidättyy 
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Kuva 3. Vehoniemen–Isokankaan tutkimusalueet 1, 2 ja 3.

Vehoniemenharju – Isokangas
- laaja luode-kaakkoissuunnassa 

kulkeva harjujakso
- osa Pälkäneeltä Ylöjärvelle 

ulottuvaa saumamuodostumaa
- Pälkäneellä Isokangas – 

Syrjänharju, jolla sijaitsee kunnan 
Kinnalan vedenottamo

- Kangasalla Vehoniemenharju, 
jolla sijaitsee kunnan Raikun 
vedenottamo

- maaperä on pääasiassa hiekkaa 
ja soraa, paikoin tavataan 
hienoaineskerrostumia ja 
moreenia

- maakerrosten kokonaispaksuus 
10 – 70 m

- I luokan pohjavesialuetta
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huonosti maaperään, on helposti ana-
lysoitava eikä se ole terveydelle vaaral-
lista suhteellisen korkeinakaan pitoi-
suuksina. Merkkiainetta liuotettiin ve-
teen 34 kg ja liuos johdettiin kahteen 
erilliseen imeytyskaivoon imeytysalu-
eella noin kolmen kuukauden kulut-
tua imeytyskokeen aloittamisesta, jol-
loin kokeen aikaisissa pohjavesiolosuh-
teissa oli saavutettu likimääräinen ta-
sapainotila. Molemmissa imeytyskai-
voissa merkkiainepitoinen vesi imey-
tettiin vuorokauden aikana suoraan 
pohjavesikerrokseen.

Merkkiaineen kulkeutumista muo-
dostumassa seurataan lähes päivittäin 
otettavilla vesinäytteillä. Vesinäytteet 
analysoidaan kokeen suorittavan ruot-
salaisen Geosigma Oy Ab:n laborato-
riossa viikoittain. Näytteenotto-ohjel-
maa tarkennetaan aina edellisten tu-
losten valmistuttua. Merkkiainekokeen 
lopulliset tulokset saadaan ja päätelmät 
voidaan tehdä kokeen päätyttyä syys-lo-
kakuussa 2010.

Kokeen tarkkailu
Kokeen tarkkailua tehdään Pirkanmaan 
ympäristökeskuksen (nyk. ELY-keskus) 
hyväksymän tarkkailusuunnitelman 

mukaisesti. Kokeen ennakkotarkkailu 
aloitettiin kuukausia ennen kokeen al-
kua. Kokeen jälkitarkkailua jatketaan, 
kunnes saavutetaan koetta edeltänyt ti-
lanne luonnolliset muutokset huomioi-
den. Pohja- ja orsivesipintaa seurataan 
noin 70 havaintoputken ja 40 yksityis-
kaivon avulla. Kokeen aikana on käy-
tössä 15 automaattista pohjavesipinnan 
mittaria, jotka lähettävät tietoa pohja-
vesipinnan korkeudesta nettipalveluun 
halutuin väliajoin. Lisäksi vesipinnan 
korkeutta tarkkaillaan kohteesta riip-
puen päivittäisin – kuukausittaisin mit-
tauksin. Pohjaveden laatua tarkkaillaan 
säännöllisesti otettavilla vesinäytteillä. 
Perusanalyysien lisäksi vesinäytteistä 
analysoidaan haihtuvia hiilivetyjä, pes-
tisidejä ja raskasmetalleja.

Syrjänharjusta purkautuvan veden 
määrää tarkkaillaan Keiniänrannan ter-
valeppäkorven Natura-alueella 17 vir-
taamamittauspisteestä. Lisäksi tervalep-
päkorven alueella on seurantakoealoja, 
joilla seurataan kasvillisuutta sekä avo-
vesipintojen korkeutta. Kasvillisuuden 
mahdollisia muutoksia seurataan lisäksi 
imeytysalueella.

Pohjavesipinnan korkeuden vaihte-
lun vaikutusta stabiliteettiin tarkkaillaan 

rakennuksiin asennettujen painuma-
pulttien vaaituksilla. Painumatarkkailua 
tehdään Keiniänrannassa, jossa raken-
nettu luiska viettää Syrjänharjusta 
Mallasvettä kohti sekä imeytysalueen lä-
heisyydessä sijaitsevalla asuntoalueella.

Imeytys- ja merkkiainekokeen mah-
dollisten riskien todennäköisyys ja seu-
rausvaikutukset on arvioitu. Riskiarvion 
perusteella on määritelty varautumis-
toimenpiteet. Näin voidaan turva-
ta toiminnot riskianalyysissa havaittu-
jen riskien mahdollisesti realisoituessa. 
Varautumissuunnitelmassa on myös ku-
vattu henkilökunnan hallinnolliset teh-
tävät ja toiminnot.

Hankkeen eteneminen
Tekopohjavesilaitoksen lupahake-
mus päivitetään vuoden 2010 lopus-
sa. Tätä ennen Pälkäneen puolen tut-
kimukset saatetaan loppuun sekä 
Kangasalan puoleisilla tutkimusalu-
eilla tehdään teknis-taloudellisia selvi-
tyksiä. Lupahakemuksen käsittelyn li-
säksi käynnistyvät maankäyttö- ja ra-
kennuslain mukaiset lupaprosessit. 
Rakentamisvaiheen jälkeen tekopoh-
javesilaitoksen toiminnan on arvioitu 
käynnistyvän vuonna 2016. 

Huominen rakennetaan tänään

Valurautaputki on ollut verkostojen putkimateriaalina jo 

satojen vuosien ajan. Tänä päivänä sg-valurauta valitaan 

kohteisiin, joissa putkimateriaalilta vaaditaan pitkäikäisyyttä 

ja joustavuutta. 

Kestävän, luotettavan ja turvallisen putkimateriaalin valinta 

on tulevaisuuden investointi. Sg-valurauta takaa veden 

laatuominaisuuksien säilymisen sekä verkoston pitkän 

käyttöiän.

Kysy asiantuntijoiltamme lisää teknisistä ominaisuuksista ja 

erilaisista käyttökohteista.

Saint-Gobain Pipe Systems Oy
Nuijamiestentie 3 A, 00400  HELSINKI • Merstolantie 16, 29200 HARJAVALTA 
Puh. 0207 424 600 • fax 0207 424 604  
E-mail: sgps.finland@saint-gobain.com • www.sgps.fi



30 Vesitalous 5/2010

Pohjavedet

®

Korkean hyötysuhteen moottoritekniikka
BlueFlux® on sarja erittäin tehokkaita sähkömoottoriratkaisuja, jotka on 
suunniteltu nimenomaan pumppuja varten. BlueFlux® on merkki jota etsiä, 
jos haluat pienentää pumppujesi energiankulutusta jopa 60 %. 
Vastaa energiahaasteeseen NYT ja tilaa BlueFlux®-esite osoitteesta:

www.grundfos.com/energy

137180_BlueFlux_NewStandard_Ad_GSF.indd   1 03/09/10   9:50:01

Pumppujen hyötysuhteen 
uusi standardi on täällä…

SIIRRY BLUEFLUX®IIN

137180_BlueFlux_NewStandard_Ad_GSF.indd   2 03/09/10   9:50:03
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Tekopohjaveden muodostamis-
prosessi on hyvin yksinkertai-
nen. Siinä luonnon omaa jär-

jestelmää käytetään hyväksi kiihdyttä-
mällä veden kiertokulkua maaperässä. 
Kun luonnon pohjavesi muodostuu 
vettä johtavaan maaperään satamisen 
ja sulamisen seurauksena, saadaan te-
kopohjavesi aikaiseksi lisäämällä tähän 
pumpattua järvi- tai jokivettä. Joskus 
lisäys voi tapahtua joko suunnitellus-
ti tai tahattomasti rantaimeytymisen 
kautta. Prosessin tärkein periaate on or-
gaanisen hiilen hajoaminen maaperäs-
sä. Toki paljon muitakin reaktioita te-
kopohjaveden muodostumisessa tapah-
tuu. Todetuksi lienee tullut jo monessa 
yhteydessä se, että näistä kaikista teki-
jöistä ei vielä kovin paljon tietoa ole, ja 
tutkimusta tarvitaan lisää asian parem-
man hallittavuuden saavuttamiseksi.

Vedenkäsittelymenetelmänä teko-
pohjaveden muodostamisella on kuiten-
kin lukuisia etuja. Luonnonmukaisena 
menetelmänä se ei vaadi kemikaaleja, 
joskaan raakaveden kemiallista esikä-
sittelyä ei kannata pois sulkea valintoja 
tehtäessä. Kustannustehokkuus, desin-
fioinnin vähäinen tarve ja pohjavedel-
le tyypillinen lämpötilan tasaisuus ovat 
myös etuja. Suurimpana riskitekijänä 

pidettäneen raakaveden huonoa laa-
tua, millä voidaan aiheuttaa jopa maa-
perän ja sitä kautta myös pohjaveden 
pilaantuminen.

Käytetyt imeytystekniikat
Allasimeytyksessä rakennetaan vettä 
läpäisevien maakerrosten päälle, ylei-
simmin harjun laelle, imeytysallas, 
jonka tarkoituksena on levittää imey-
tysvesi koko altaan laajuudelle parem-
man vedenjohtavuuden aikaan saa-
miseksi. Allasrakenteena on käytetty 
tasarakeista suodatinhiekkaa. Usein, 
karkearakeisen pohjamaan tapauk-
sessa, vain osa altaasta on tullut käyt-
töön veden päästessä lähes pistemäi-
sesti maaperään. Käytössä hiekkapat-
jan pintaan on kerääntynyt imeytys-
tä tukkiva leväkerros, joka on pitänyt 
poistaa vuosittain. Maakerroksen vah-
vuus altaan ja pohjaveden pinnan vä-
lillä (vajovesivyöhyke) on vaihdellut 
suuresti muutamasta metristä kym-
meniin metreihin.

Sadetusimeytys tuli käyttöön 90-
luvulla, kun pyrittiin välttämään al-
taiden rakentamisen aiheuttamaa mai-
semamuutosta esimerkiksi suojelluilla 
harjuilla. Samalla ajatuksena on mah-
dollisimman luonnonmukainen veden 

Perinteisin menetelmä imeyttää pintavettä tekopohjavedeksi on 
allasimeytys. Kauan oli vallalla käsitys, että allasvaiheessa saavute-
taan suurtakin etua veden laadun suhteen. Noin kymmenen vuo-
den takaiset tutkimukset maassamme toivat kuitenkin tästä poik-
keavan käsityksen. Samoihin aikoihin tuli käyttöön myös sadetta-
miseen perustuva imeytystekniikka, jota käytetään edelleenkin al-
lasimeytyksen ohella. Uusin tulokas tälle rintamalle on imeyttämi-
nen kaivorakenteen kautta maaperään. Kokemukset tästä ovat vie-
lä hyvin lyhytaikaisia, mutta kuitenkin rohkaisevia tekniikan edel-
leen kehittämiseksi

unTo TAnTTu
DI, toimitusjohtaja
Tuusulan seudun vesilaitos kuntayhtymä
E-mail: unto.tanttu@tsvesi.fi

Unto Tanttu on toiminut Tuusulan 
seudun vesilaitoksen toimitusjohtajana 
lähes kaksi vuosikymmentä osallistuen 
tässä ominaisuudessa pohjavesien 
puolestapuhujaksi useilla sektoreilla.

imeytyskaivot 
tekopohjaveden 
muodostamisessa

riku hAkoniemi
Projektipäällikkö
Pöyry Finland Oy
E-mail: riku.hakoniemi@poyry.com

Riku Hakoniemellä on 7 vuoden koke-
mus erityyppisistä pohjavesihankkeista. 
Hän toimii erityisesti infra-hankkeiden 
pohjavesiasiantuntijana Pöyry Finland 
Oy:ssä.
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johtaminen maaperään, ikään kuin 
sadannan lisäys. Sadetusta käytetään 
Suomessa edelleenkin ja on varteen-
otettava vaihtoehto usein, jos halu-
taan välttää raskaampi rakentaminen. 
Sadetuksen ongelmat liittyvät kasvil-
lisuusmuutoksiin sadetusalueilla sekä 
veden rinnevaluntoihin, mikäli sade-
tusta ei saada jakautumaan riittävän 
tasaisesti ja riittävän pienellä teholla.

Rantaimeytys on mahdollista sii-
hen soveltuvien rantamuodostumien 
tapauksessa. Muun muassa pääkau-
punkiseudun vedensaantia on varmis-
tettu kriisitilanteiden varalta raken-
tamalla rantaimeytykseen perustuvia 
kaivoja Päijänne-tunnelin vedenot-
tokohdan läheisyyteen. Tunnetaan 
myös tapauksia, joissa rantaimeytystä 
on tapahtunut ikään kuin vahingossa, 
jos vedenottokaivot ovat liian lähellä 
rantaa.

Kaivoimeytyksen etuina allas- ja sa-
detusimeytykseen verrattuna voidaan 
pitää sitä, että heikon hydraulisen joh-
tavuuden omaavat maaperäkerrokset 
voidaan puhkaista ja imeytys kohden-
taa korkeimman hydraulisen johtavuu-
den kerrokseen. Näin ollen menetelmä 
soveltuu etenkin sellaisiin kohteisiin, 
joissa maaperän ylimpien kerroksien 
vedenjohtavuus on pieni ja alempien 
suuri. Perinteisiin menetelmiin verrat-
tuna imeytyskaivo ei myöskään vaa-
di yhtä suurta maapinta-alaa. Lisäksi 
imeytyskaivoa voitaneen pitää esteet-
tisesti parempana vaihtoehtona kuin 
perinteisiä menetelmiä, tai ainakin 
maastoon helpommin ”kätkeytyvänä”. 
Kaivoimeytys ei sovellu välttämättä 
kaikkiin olosuhteisiin. Mikäli pohjave-
denpinta sijaitsee lähellä maanpinnan 
tasoa, saattavat ylentämisvara ja samal-
la imeytysvirtaama jäädä pieniksi.

Imeytyskaivo Rusutjärven tekopohjavesilaitoksella. (Kuva: Unto Tanttu)

Kokemuksia kaivoimeytyksen 
käytöstä Suomessa

Rusutjärven tekopohjavesilaitos, Tuusula

Tuusulan seudun vesilaitos -kuntayh-
tymän käytössä oleva Rusutjärven te-
kopohjavesilaitos on otettu käyttöön 
vuonna 1997. Raakavetenä on hyvä-
laatuinen Päijänne-tunnelin vesi, jonka 
TOC-arvo on noin 6 mg/l. Laitos on 
mitoitettu vesimäärälle 10 000 m³/d ja 
vedenotto tapahtuu kuudesta käytössä 
olevasta siiviläputkikaivosta.

Laitoksen suunnittelu ja rakenta-
minen perustuivat sadetusimeytyksen 
käyttöön. Pääasiallinen syy tähän oli 
suojeltu harjualue, johon allasraken-
taminen olisi tuottanut vaikeuksia. 
Sadetusimeytyksen käytännön vai-
keuksien johdosta (mm. rinnevalun-
nat) osalle imeytystä voitiin toteuttaa 
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allasimeytys muutaman vuoden käy-
tön jälkeen. Suojellun harjun osan 
kohdalla tämä ei ollut mahdollista, 
ja niinpä vuonna 2006 rakennettiin 
imeytyskaivo. Kaivo sijoitettiin sa-
malle kohtaa, missä aiemmin sadetus 
tapahtui.

Imeytystekniikaksi toteutettiin sii-
viläputkikaivo, samanlainen kuin on 
käytössä veden ottamiseksi maaperästä. 
Erityistä arviointia siitä, sopisiko tar-
koitukseen myös tavallinen kuilukaivo, 
ei edes tehty. Ainakin kuilukaivo olisi 
vaatinut siiviläputkikaivoa huomatta-
vasti laajemmat maankaivutyöt, mikä 
olisi rikkonut luontoa jonkin verran 
enemmän.

Siiviläputkikaivon halkaisija on 
400 mm ja syvyys 18 m. Kaivoon on 
tammikuusta 2007 lähtien imeytet-
ty Päijänne-vettä. Tosin kaivo oli pois 
käytöstä tunnelikorjauksen ajan vuon-
na 2008 noin 9 kuukautta. Vesi joh-
detaan maaperään pohjaveden pinnan 
yläpuoliseen kerrokseen. Mahdollisuus 
on imeyttää vesi myös suoraan pohja-
vesikerrokseen. Vuonna 2009 imeytys-
vesimäärä kaivon kautta oli keskimää-
rin 2 125 m³/d, suurimman vuorokau-
siarvon ollessa 3 628 m³.

Tavase Oy, Pälkäne / Kangasala

Tavase Oy:n suunniteltu tekopohjavesi-
laitos sijaitsee Vehoniemen – Isokankaan 
harjualueella. Imeytyskaivotekniikkaa 
päätettiin kokeilla muun muassa sik-
si, että sadetusimeytysmenetelmä on 
saanut osakseen paljon kritiikkiä kas-
villisuudessa tapahtuvien muutoksi-
en johdosta. Myös TEMU-hankkeen 
(Helmisaari ym. 2003) tutkimustulok-
set osaltaan rohkaisivat kaivoimeytys-
tekniikan käyttöönottoa.

Viime vuoden vaihteessa hanke-
alueelle rakennettiin kolme imey-
tykseen soveltuvaa siiviläputkikai-
voa. Kaivojen kautta on koeluontoi-
sesti imeytetty alueen omaa pohja-
vettä 3 000 m³/d/kaivo virtaamilla 
ja tarkoituksena on nostaa virtaamat 
7 000 m³/d/kaivo. Imeytyskaivot ovat 
toimineet odotetulla tavalla, eikä on-
gelmia ole esiintynyt.

Tekopohjavesilaitoksen suunni-
teltu kapasiteetti on 70 000 m³/d. 
Tuotantovaiheessa raakevetenä käyte-
tään Roineen järvivettä.

Tulevaisuuden arviointia
Muutaman vuoden kokemusten jälkeen 
ei kaivoimeytystekniikkaan voida koh-
distaa mitään kielteistä. Imeytystekniikka 
sinänsä on helppoa eikä ole tuottanut 
minkäänlaisia ongelmia. Lopputuotteen, 
tekopohjaveden laatuun, tällä ei ole to-
dettu kielteisiä vaikutuksia. Aika on tie-
tysti vielä hyvin lyhyt pidemmälle me-
nevien johtopäätösten tekemiseksi. Vain 
tulevaisuus sen kertoo. Eniten kysymyk-
siä herättävät seuraavat seikat, joita mie-
lenkiinnolla seurataan:

•	 miten kaivossa mahdollinen tuk-
keutuminen edistyy, nouseeko pa-
dotus liikaa?

•	 löytyykö kaivolle sopivia puh-
distustekniikoita, mikäli tarve 
esiintyy?

•	 vaikuttaako kyseinen imeytystek-
niikka maaperästä pumpattavan te-
kopohjaveden laatuun?

Kirjallisuus
Helmisaari, H.-s., illmer, K., Hatva, t., lindroos, a.-J., 

Miettinen, i., Pääkkönen, J. & Reijonen, R. (toim.). 
tekopohjaveden muodostaminen: imeytystekniikka, 
maaperäprosessit ja veden laatu. teMu-tutkimus-
hankkeen loppuraportti. Metsäntutkimuslaitoksen 
tiedonantoja 902, 2003 

Imeytyskaivon rakentaminen Tavase Oy:n suunnitellulla tekopohjavesilaitoksella 
Pälkäneellä.
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Pohjaveden lämpötila poikkeaa 
pintaveden lämpötilasta suurim-
man osan vuotta. Talvipakkasilla 

lähteistä purkautuva pohjavesi on ym-
päristöään lämpimämpää pitäen muun 
muassa joissa ja järvissä jään ohuem-
pana tai sulana virtapaikkojen tapaan. 
Kesällä vuoden keskilämpötilan tun-
tumassa oleva pohjavesi on pintavesiä 
selkeästi kylmempää. Tämä antaa hy-
vät lähtökohdat uudelle sovellukselle - 
pohjavesipurkaumien paikallistamiseen 
lentokuvauksilla.

Lämpökamera on lämpösäteilyn vas-
taanotin. Se mittaa kuvauskohteen pin-
nasta luonnostaan lähtevää lämpösätei-
lyä. Kaikki kappaleet, joiden lämpö-
tila on absoluuttisen nollapisteen ylä-
puolella lähettävät lämpösäteilyä jollain 
intensiteetillä.

Lämpökameran ilmaisin muuttaa 
kohteen lämpösäteilyn voimakkuu-
den lämpötilatiedoksi, josta lämpökuva 
muodostetaan digitaalisesti reaaliajassa. 
Lämpökameraa käytetään ensisijaisesti 
pintalämpötilajakaumien havainnollis-
tamiseen. Sillä ei voi saada esille esimer-
kiksi järven pohjalle purkautuvia kyl-
miä pohjavesiä, ellei purkauma vaikuta 
järven pintaan asti.

Erilaisilla optiikoilla voidaan vaikut-
taa lämpökameran näkymäalueeseen. 
Optiikkamateriaali on hiilipinnoitet-
tua germaniumia. Tämä siitä syystä, et-
tä optisen kanavan pitää luonnollisesti 
läpäistä ja taittaa lämpösäteilyä, jota ta-
vallinen lasi ei tee.

PekkA risTolAinen
Helikopterilentäjä
Lentotoimenjohtaja, HeliPro Oy
E-mail: pekka.ristolainen@helipro.fi

Perinteisesti lämpökuvausta on käytetty rakennusten lämpövuoto-
jen kartoitukseen. Ilmasta tehdyt kuvaukset ovat liittyneet muun 
muassa kadonneiden henkilöiden etsimiseen. Poliisilla ja asevoi-
milla on pitkään ollut omat sovelluksensa. Sittemmin siviilipuolella 
on kuvattu esimerkiksi kaukolämpöputkien vuotoja, ja uusien so-
vellusten määrä kasvaa kaiken aikaa.

lämpötilakuvaukset 
pohjavesitutkimuksen apuna

JukkA ikäheimo
FM, hydrogeologi
Johtava pohjavesiasiantuntija, Pöyry 
Finland Oy
E-mail: jukka.ikaheimo@poyry.com

Kuva 1. Kuvauksessa käytetty 
helikopteri ja siihen liitetty 
gyrostabiloitu kamerateline.

Lämpökamera on tietokoneohjattu 
Flir-merkkinen kamera, jonka ilmai-
simen resoluutio on 320 x 240 pikse-
liä ja lämpötilan erottelukyky 0,08 °C. 
Kameran optiikkana on 45 asteen laa-
jakulma. Kun kamera on kiinnitetty gy-
rostabiloituun kameratelineeseen, se ku-
vaa kopterin lentokulmasta riippumat-
ta aina kohtisuoraan maanpintaan näh-
den. Samaan telineeseen on liitetty myös 
HD-videokamera. Lämpökameralta tu-
leva signaali tallennetaan kopterin PC:n 
kovalevylle radiometrisinä still-kuvina 
(.fff ). Tallennettujen kuvien jokaisesta 
pikselistä voidaan mitata pintalämpöti-
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lat jälkikäteen. Kuvalta voidaan yksittäi-
sen pistelämpötilan sijasta myös rajata 
haluttu alue, josta saadaan alueella esiin-
tyvä minimi- ja maksimilämpötila. Jälk
ikäsittelyohjelmistona on ThermaCam 
Researcher Pro 2.9, jolla kuvat voidaan 
esittää 13 erilaisessa väripaletissa. Tietty 
väri vastaa aina tiettyä lämpötilaa.

Kamera ottaa kuvia sekunnin välein 
ja kun samanaikaisesti tallennetaan si-
jainti gps:llä ja kellonaika, voidaan ku-
kin kuva liittää tarkasti tiettyyn maas-
tonkohtaan. Kuvista voidaan tehdä laa-
jempia kuvakokonaisuuksia yhdistä-
mällä niitä PhotoStitch –ohjelmilla.

Missä pohjavesi purkautuu ja 
missä kulkee harjuytimen 
jatke?
Lakeuden Vesi Oy:n vesihuollon tar-
peiden turvaamiseksi on Pöyry Finland 
Oy tehnyt Karvian kunnan alueel-
la, Pohjankankaalla jo usean vuoden 
ajan pohjavesitutkimuksia. Karvianjoki 
virtaa itä-länsisuunnassa poikki 
Pohjankankaan muodostaen pohjave-
den purkautumisalueen sekä pohjoises-
ta että etelästä virtaaville pohjavesille. 
Samalla pohjavesimuodostumassa on 
varsinkin joen eteläpuolella laajentu-
ma, jossa joki kulkee pitkähkön matkan 
hiekkamuodostumaan rajautuen.

Etelästä virtaavien pohjavesien pur-
kautumisreitit ja harjun ydinvyöhyk-
keen kulku eivät olleet purkaumien si-
jaintitietojen puutteen takia riittävän 
hyvin selvillä. Syynä tähän oli myös 
se, että harjuydin sukeltaa kohtees-
sa syvälle hienompien harju- ja ranta-
kerrostumasedimenttien alle. Aluksi 
oli tarkoitus kartoittaa pohjavesipur-
kaumia Karvianjoessa ja sen rantapen-
koissa soutuveneestä tehtävin lämpöti-
lamittauksin. Joki on paikoin kapea ja 
sen rannat varsin pensoittuneita, joten 
jonkinasteisia vaikeuksia olisi odotetta-
vissa. Lähdimme selvittämään ilmasta 
tehtävän lämpökuvauksen käyttömah-
dollisuuksia ja kustannuksia. Ainakaan 
kotimaan olosuhteissa tässä tarkoituk-
sessa tehtyjä lämpötilakuvauksia ei ol-
lut löydettävissä. Internetistä löydetyn 
kontaktin pohjalta pohdimme Pekka 
Ristolaisen kanssa lentokuvauksen to-
teuttamista ja ennen kaikkea sitä, saa-
taisiinko kuvauksella esille haluttuja 
asioita. Tässä yhteydessä merkittävää 

Kuva 2. Kuvattu jokialue (suorakaiteella rajattu alue). Harjuytimen kulku on 
kuvattu punaisella katkoviivalla. Kysymysmerkit kuvaavat vaihtoehtoisia ytimen 
kulkusuuntia.

Kuva 3. Pieni pohjavesipurkauma Karvianjoen pohjoispenkassa (tumma alue).

oli myös se innostus, jota asiakkaamme 
osoitti uutta innovaatiokokeilua koh-
taan. Jos ei anna, niin ei otakaan – peri-
aatteella ryhdyttiin valmistelemaan ku-
vausta, joka tehtiin elokuun alkupuo-
lella 2009.

Lupaavia tuloksia
Sopiva sateeton lentosää oli 4.8.2009. 
Kuvaus suoritettiin illalla hieman au-

ringonlaskun jälkeen. Näin varmistet-
tiin, ettei auringonpaiste aiheuta yli-
määräisiä lämpötilakontrasteja muun 
muassa varjopaikkoihin. Karvianjokea 
ja sen rantoja kuvattiin noin 65 metrin 
korkeudesta. Silloin kuva-ala oli luok-
kaa 50 x 67 metriä ja kuva-alaan saatiin 
mahtumaan suhteellisen kapea joki ran-
ta-alueineen. Kuvatun jokiosuuden pi-
tuus oli noin 2,3 kilometriä. Sekunnin 
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välein otettuja lämpökameran kuvia 
kertyi tältä osuudelta lähes 650.

Lukuisten pienten pohjavesipur-
kaumien (Kuva 3) lisäksi löytyi kak-
si suurempaa pohjaveden purkautu-
misaluetta (Kuva 4). Kummatkin suu-
remmat purkautumisalueet sijoittuvat 
Karvianjoen eteläpenkkaan paikkaan, 
jossa joki tekee silmukkamaisen mut-
kan. Tummimmissa kohdissa on läm-
pötilan minimi vain 4,5…4,7 astetta, 
mikä kertoo selvästi pohjavesivaikutuk-
sesta. Varsinkin kuvan 4 vasemman-
puolisessa lämpökuvassa voidaan näh-
dä, miten pohjaveden purkautuminen 
jokeen vaikuttaa myös jokiveden läm-
pötilaa pienentävästi.

Kuvan 4 tummat eli kylmät alueet 
osoittavat sen, että pohjavesi jäähdyttää 
yläpuolella olevaa maata myös varsinai-

sen purkukohdan ulkopuolella. Siten 
pohjaveden läheisyys voitaisiin havaita 
lämpökuvauksella, vaikka pohjavettä ei 
maanpintaan purkautuisikaan.

Lämpökuvausten perusteella voitiin 
osoittaa, että Karvianjoen eteläpuoli-
sen harjun ydinkerros kulkee suoraan 
eteläsuunnasta joen mutkaan. Ytimen 
kulku koilliseen voitiin siten sulkea 
pois (Kuva 2). Tulosten perusteella voi-
tiin täydentää pohjaveden virtausmallia 
ja parantaa sen luotettavuutta.

Lisäkuvaukset
Hyvien tulosten innoittamina päätim-
me täydentää aiemmin koko tutkimus-
aluetta kattaneita lähdekartoituksia 
lämpökamerakuvauksilla. Lennettävä 
alue oli huomattavasti suurempi ja 
kuvauslinjaa kertyi yli 30 kilometriä. 

Tarkoituksena oli kartoittaa koko tutki-
musalueen harjun reuna-alueet. Vaikka 
lentokorkeus nostettiin nyt 150 met-
riin, kertyi yksittäisiä lämpökameraku-
via noin 3 500. Kuvauksessa löydettiin 
muutama pieni aiemmin tiedostamaton 
lähdepurkauma. Lisäksi Mustakeitaan 
lähdealueen luonne sai uutta vahvis-
tusta. Mustakeitaan lähde on monesta 
pohjavesipurkaumasta koostuva harava-
mainen lähteikkö, missä ei ole yhtä yk-
sittäistä purkukohtaa.

Toisen kuvauslennon 25.8.2009 ai-
kaan oli käynnissä eräs tutkimuksen 
koepumppauksista. Lämpökameralla 
otetuista kuvista voitiin varmistaa koe-
pumppausveden poistuminen muo-
dostumasta poisto-ojan kautta, sillä 
koepumppausvesi näkyi muita ojavesiä 
kylmempänä.

Kuva 4. Kaksi laaja-alaista pohjaveden purkautumisaluetta joenmutkan rantapenkereessä.

Hallitsemme vesihuollon koko elinkaaren. 
FCG:n suunnittelema Kakolanmäen jäteveden- 
puhdistamo voitti vuoden 2009 RIL-palkinnon.
Yksi FCG 1.11.2009 alkaen.

FCG Finnish Consulting Group Oy   •   FCG – Hyvän elämän tekijät   •   www.fcg.fi
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Kuvauksen suunnittelu ja 
tekniikan soveltaminen
Kuvauksen suunnittelu on syytä aloit-
taa hyvissä ajoin ennen ilmaan nou-
sua. Ohessa muutamia seikkoja, jotka 
edesauttavat kuvauksen onnistumista:
•	 Sovitaan kuvauskohde, kuvauksen 

tarkoitus ja kuvausajankohta
•	 Merkitään karttaan haluttu kuvaus-

reitti ja vähintään lähtö- ja lopetus-
pisteiden koordinaatit

•	 Tarvittaessa merkitään maanpinnan 
korkeuksia. Ne auttavat lentäjää py-
symään oikeassa kuvauskorkeudessa

•	 Sovitaan lentokorkeus, esim. 50 m, 
150 m tavoitteen ja kohteen koon 
mukaan

•	 Sovitaan kuvien toimitustavasta ja 
käsittelystä

•	 Matalissa lennoissa on otettava 
huomioon ympäristön mahdollinen 

häiriintyminen. Esim. ilmoitus len-
tokuvauksesta paikallislehdessä voi 
silloin olla paikallaan.

Lopuksi
Ilmasta tehtävä lämpökamerakuvaus 
avaa uuden, mielenkiintoisen näkökul-
man pohjavesipurkaumien tutkimuk-
siin ja selvityksiin. Tekniikka on val-
mista ja suoraan tähän tarkoitukseen 
sovellettavissa. Menetelmää voidaan 
pitää jopa kustannustehokkaana.

Lämpökuvaus soveltuu erinomai-
sesti pohjaveden purkautumisalueiden 
kartoitukseen jokien, järvien ja meren 
ranta-alueilla. Kuvausta voidaan käyttää 
apuna vedenhankintaselvityksissä sekä 
pohjavesialueiden muodostumakohtai-
sessa lähdekartoituksessa. Pohjaveden 
purkualueiden paikallistaminen aut-
taa muodostuman rakennetulkinnas-

sa ja sen kautta myös pohjaveden vir-
tausmallinnusta. Lämpökuvauksilla 
voidaan tuottaa lähtötietoa lähdekar-
toituksiin ja vesilain 1. luvun 17a §:n 
tarkoittamien luonnontilaisten lähtei-
den identifiointiin, kartoituksiin sekä 
vedenoton vaikutusten arviointiin.

Menetelmä on edullisempi kuin 
moni olettaa. Kahdella, kolmella tu-
hannella eurolla pääsee jo alkuun riip-
puen kuvauskohteen koosta ja sijain-
nista. Menetelmän sovelluksena voi-
si olla lähdealueiden pitkäaikaisseu-
ranta, sillä vertailemalla eri vuosina 
otettuja kuvia, nähdään purkukoh-
tien mahdolliset muutokset. Entä tal-
vikuvaukset, silloinhan pohjavesi on 
pintavesiä lämpimämpää? Se on vielä 
testaamatta. Menetelmä poikinee jat-
kossa lisää sovellutuksia pohjavesitut-
kimuksiin. 

Kuva 5. Valokuva maastosta kuvan 4 vasemmanpuoleiselta purkautumisalueelta.

Pohjavedet

Koko ala yhdessä näyttelyssä.
www.yhdyskuntatekniikka.fi
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Pohjavesialueita on tutkittu ym-
päristöhallinnon ja sen edeltäjien 
toimesta systemaattisesti 1970-

luvulta alkaen. Alkuvaiheessa keski-
tyttiin vedenhankintakäytössä olleisiin 
alueisiin, mutta 1980-luvulla pohjave-
sialueiden kartoitus ja luokitus laajeni 
kattamaan vedenhankintaa varten tär-
keiden pohjavesialueiden ohella myös 
vedenhankintaan soveltuvat ja muut ve-

denhankintakäyttöön mahdollisesti so-
veltuvat alueet.

Perusta on valmis ja tietoja 
tarkennetaan
Pohjavesialueiden kartoitus on perus-
tunut kulloinkin käytettävissä olleeseen 
tutkimustietoon. Kartoitusvaiheessa 
on ollut vähäiset mahdollisuudet teh-
dä alueilla lisätutkimuksia ja suuri osa 

vuosina 1988 – 1995 kartoitettujen 
ja luokiteltujen pohjavesialueiden ra-
joista on piirretty 1:20 000 kartoille 
maasto- ja karttatarkastelujen pohjal-
ta. Pohjavesialueen rajan osalta ilman 
maaperätutkimuksia tehtyihin rajauk-
siin liittyy epävarmuutta, sillä pohjave-
sialueet ovat keskenään hyvin erilaisia. 
Pohjavesialueen varsinaisen muodostu-
misalueen raja on yleensä saatu varsin 

riTvA briTschgi
Johtava geologi
Suomen ympäristökeskus
E-mail: ritva.britschgi@ymparisto.fi

Pohjavesivaramme ovat luonnonrikkaus, jonka arvo kohoaa. 
Suojelun ja varojen käytön perustana tulee olla tieteellinen ym-
märrys niistä monimutkaisista prosesseista, jotka eri tilanteissa vai-
kuttavat virtausolosuhteisiin sekä pohjaveden laatuun ja määrään. 
Lisää tutkimustietoa pohjavesialueista tarvitaan monesta syystä.

Pohjavesialueisiin liittyviä 
lisätutkimustarpeita

Soranotto pohjavedenpinnan alapuolelta vaatii yksityiskohtaisten ympäristöselvitysten lisäksi pääsääntöisesti 
ympäristölupaviraston luvan. Kuva: Ritva Britschgi.
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luotettavasti rajattua Geologian tutki-
muskeskuksen (GTK) tekemien maa-
peräkarttojen avulla. Pohjavesialueiden 
sijainnin ja vedenhankintakelpoisuu-
den arvioinnin ohella kartoituksessa on 
koottu tietoa pohjaveden virtausolosuh-
teista, laadusta ja riskeistä.

Heinäkuussa 2010 oli luokiteltujen 
pohjavesialueiden lukumäärä yhteen-
sä 6 202. Alueista 2244 on vedenhan-
kintakäytössä eli vedenhankintaa varten 
tärkeitä (I luokka), 1 559 kuuluu ve-
denhankintaan soveltuviin (II luokka) 
ja 2 399 muihin (III luokka) pohjavesi-
alueisiin. 1990-luvun tilanteesta on eni-
ten muuttunut III-luokan pohjavesialu-
eiden lukumäärä, joka on vähentynyt 
1 200 alueella (34 %). II-luokan poh-
javesialueiden määrä on kasvanut 260 
alueella (20 %) ja I-luokan alueiden 
määrä on pysynyt lähes samana (kasvua 
alle 1 % eli 15 alueen verran).

Pohjavesialuerajaus- ja luokitustie-
toja tarkistetaan luotettavien tutkimus-
tietojen perusteella. Lisätietoja pohja-
vesialueiden hydrogeologiasta saadaan 
vedenottopaikkoja tutkittaessa, kaavoi-
tuksen taustaselvitysten yhteydessä, ym-
päristö- tai maa-ainestenottolupia haet-
taessa, erilaisissa tutkimushankkeissa, 
Geologian tutkimuskeskuksen maape-
räkartoitus- ja kiviainesvarantotietoja 
täydennettäessä sekä laadukkaita suoje-
lusuunnitelmia laadittaessa.

Vesienhoito on tuonut uusia 
tietotarpeita

Pohjavesialueiden kartoitus- ja luoki-
tustyö palvelee sekä vedenhankintaa et-
tä pohjaveden suojelua ja vesienhoitoa. 
Laki ja asetus vesienhoidon järjestämi-
sestä (1299/2004 ja 1040/2006) velvoit-
tavat elinkeino-, liikenne- ja ympäristö-
keskuksia (ELY-keskukset, 31.12.2009 
asti alueelliset ympäristökeskukset) 
määrittämään tärkeiden ja muiden ve-
denhankintakäyttöön soveltuvien poh-
javesialueiden sijainnin ja rajat, maa- ja 
kallioperän yleispiirteet, tiedot pohja-
vesien tilaan merkittävästi vaikuttavasta 
ihmisen toiminnasta sekä yksilöimään 
ne pohjavesimuodostumat, joista maa- 
ja pintavesiekosysteemit ovat suoraan 
riippuvaisia.

Vesienhoidossa tarkastellaan pohja-
vesimuodostumia, joilla tarkoitetaan 
tärkeillä ja muilla vedenhankintaan so-
veltuvilla pohjavesialueilla yhtenäisenä 
massana olevaa pohjavettä. Yleisenä ta-
voitteena on, että pohjaveden määrälli-
nen ja kemiallinen tila on hyvä kaikilla 
näillä alueilla. Alueilla, joilla pohjave-
den laatu on hyvä, ei pohjaveden tilaa 
saa ihmistoiminnan vaikutuksesta hei-
kentää. Vedenoton tulee olla tasapai-
nossa muodostuvan pohjaveden mää-
rän kanssa eikä otosta saa aiheutua uh-
kaa pohjavedestä riippuvaisille ekosys-

teemeille kuten luonnonsuojelullisesti 
arvokkaille soille, lähteille ja pienvesille 
eliöstöineen.

ELY-keskukset ovat yksilöineet riski-
alueiksi lähes 250 aluetta, joilla ihmis-
toiminta uhkaa hyvää tilaa. Riittäviä 
tietoja pohjavesimuodostuman riskien 
luotettavaan arviointiin ei ole ollut käy-
tettävissä selvityskohteeksi nimetyiltä 
noin 200 alueelta. Hydrogeologisia lisä-
tutkimuksia on tehtävä sekä riskialueilla 
että selvityskohteilla. Lisätutkimuksia ja 
tietoa muodostumien hydrogeologias-
ta kaivataan myös pohjavedestä riippu-
vaisten maa- ja pintavesiekosysteemien 
kartoittamisessa ja riippuvuussuhteen 
selvittämisessä sekä pohjavesiseurannan 
tasoa parannettaessa.

Toiminnanharjoittajat 
kaipaavat rajojen tarkistuksia
Ympäristönsuojelulakiin (86/2000) si-
sältyy toiminnanharjoittajan velvoite 
olla riittävässä määrin selvillä toimin-
tansa ympäristövaikutuksista, riskeis-
tä ja haitallisten vaikutusten vähentä-
mismahdollisuuksista. Jo sijoituspaikan 
valinnassa on huomioitava toiminnas-
ta mahdollisesti aiheutuva pilaantumis-
vaara ja sen ehkäisy.

Toiminnanharjoittajat ovat esittä-
neet lisäselvityksiä tarvittavan 89 poh-
javesialueella. Arvio saatiin ELY-kes-
kuksille suunnatulla kyselyllä, joka oli 
osa Hämeen ELY-keskuksen koordi-
noimaa selvitystä pohjavesialueiden ra-
jaamismenettelystä. Selvityksen yhte-
ydessä tuli esiin myös kartoituksen ja 
luokituksen ohjeistukseen liittyviä ke-
hittämistarpeita. Periaatteita, tutkimus-
menetelmäkehitystä ja tutkimusohjeita 
kaivataan savenalaisten pohjavesimuo-
dostumien rajaamisessa. Muissa yhteyk-
sissä on tullut esille tarve saada tarkem-
paa ohjeistusta myös kallioporakaivo-
jen pohjaveden muodostumisalueiden 
kartoitukseen.

Vedenottoalueilla on 
varauduttava poikkeuksellisiin 
vesitilanteisiin
Pohjavedenottamoiden kaivot eivät ai-
na sijaitse nykytietämyksen pohjalta 
optimaalisissa kohdissa pohjavesimuo-
dostumaa, vaan esimerkiksi harjun lie-
peillä lähellä pintavesistöjä ja suoalu-
eita. Sijainnista johtuen vaihtelevien 

Hämeenkankaan tärkeä pohjavesialue Jämijärvellä. Kuva: Jari Rintala.
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sääolosuhteiden mukanaan tuomat ve-
sitilanne- ja virtausolosuhteiden vaihte-
lut voivat heikentää kaivoveden laatua. 
Tarkemmilla tutkimuksilla on mahdol-
lista löytää parempia kaivonpaikkoja. 
Lisätutkimusten tuoma tietämys poh-
javesimuodostumien luonteesta ja ra-
kenteista mahdollistaa osaltaan veden 
laadun ja määrän turvaamisen sekä il-
mastonmuutoksen vaikutuksesta vaih-
televissa vesiolosuhteissa että pohja-
veden käytön muutoksista johtuvissa 
tilanteissa.

Alustavia tarkasteluja ja tutkimuk-
sia voitaisiin tehdä esimerkiksi suoje-
lusuunnitelmamenettelyn yhteydessä. 
Tällä hetkellä suojelusuunnitelma on 
laadittu noin tuhannelle pohjavesialu-
eelle. I-luokan pohjavesialueista suo-
jelusuunnitelmaa ei vielä ole noin 60 
prosentilla alueista. Vesienhoidon osal-
ta suojelusuunnitelmaa on arvioitu 
tarvittavan kiireellisimmin noin 300 
pohjavesialueella.

Maa-ainestenoton on 
perustuttava luotettavaan 
tutkimustietoon
Pohjavesialueilla oleva lajittunut sora 
on kiviaineshuollossa haluttua materi-
aalia. Vaikka kalliokiviaineksen käyt-
tö soraa korvaavana aineksena on ko-
ko ajan yleistynyt, oli soran ja hiekan 
osuus maa-aineslain mukaisten ottamis-
lupien mahdollistamasta ottomäärästä 
vielä vuonna 2008 yli 60 prosenttia. 
Uusiutuvan pohjaveden ja uusiutumat-
toman maa-aineksen käyttö- ja suoje-
lutarpeet ovat useilla pohjavesialueilla 
ristiriitaiset eikä kunnissa ole aina riit-
täviä mahdollisuuksia päätöksen teossa 
tarvittavien tutkimusten ja ympäristö-
selvitysten sekä niiden pohjalta tehtyjen 
suunnitelmien laatimiseen.

Kuntien lupaharkinnan tueksi on jo 
tehty ja edelleenkin tarvitaan erilaisia 
valtakunnallisin kriteerein tehtyjä in-
ventointeja ja tutkimuksia. Pohjaveden 
suojelun ja kiviaineshuollon yhteenso-
vittamishankkeet (POSKI- projektit) 
ovat olleet eräitä taustaselvityksiä. Tällä 
hetkellä tarvetta olisi saada tutkimukset 
käyntiin Kalajoki-Kajaani -linjan poh-
joispuolisilla alueilla, linjan eteläpuo-
lella selvityksiä on jo melko kattavasti 
toteutettu tai valmistumassa. Yksityis-
kohtaisemmillekin tutkimuksille on 

tarvetta, jotta pohjavesimuodostuma-
kohtaisesti saadaan rajattua ne osa-alu-
eet, joilla maa-ainestenotto on pohja-
vettä vaarantamatta mahdollista.

POSKI-projektien yhteydessä on 
yleensä selvitetty III-luokkaan kuulu-
vien pohjavesialueiden vedenhankin-
takelpoisuus. Esimerkiksi osa Lapin 
luokkaan III kuuluvista 1874 pohja-
vesialueesta voisi soveltua tutkittavaksi 
alueellisessa hankkeessa. Lapin III-luo-
kan alueiden (80 % Suomen III-luokan 
alueista) määrä on kuitenkin niin suuri, 
että niiden vedenhankintakelpoisuuden 
selvittämiseen on mietittävä muitakin 
vaihtoehtoja.

Alueiden käytön vaikutukset 
on ennakoitava
Valtakunnalliset alueiden käyttötavoit-
teet huomioivat pohjaveden suojelu-
tarpeet ja ohjaavat siten maakunnallis-
ta ja kunnallista maankäytön suunnit-
telua pohjavesialueiden osalta. Uudet 
pohjavesille riskejä aiheuttavat toimin-
not pyritään ohjaamaan pohjavesialu-
eiden ulkopuolelle tai ainakin varsinai-
sen muodostumisalueen ulkopuolelle. 
Alueen hydrogeologian tunteminen on 
tärkeää, jotta esimerkiksi kaava- ja lu-
pamääräykset voidaan laatia sellaisiksi, 
että pohjaveden pilaantumisvaara pois-
tuu. Tutkimuksia kaavoituksen ja suoje-
lumääräysten pohjaksi tarvitaankin ylei-
sesti kaikilla niillä pohjavesialueilla, joil-
la on merkittävää ihmistoimintaa.

Ihmisen toiminta pohjavesialueella 
vaikuttaa aina pohjaveteen ja tietoa alu-
een hydrogeologiasta tarvitaan mietittä-
essä toimintojen järjestämistä haitalliset 
vaikutukset minimoiden. Esimerkiksi 
rakennetuilta alueilta kertyvät huleve-
det voivat olla riski pohjaveden puh-
taudelle, mutta alueelta poisjohdettui-
na toisaalta heikentää alueen pohjave-
den määrällistä tilannetta. Muita viime 
aikoina esille tulleita tutkimustarpeita 
on muun muassa maalämmön käytön, 
metsätalouden toimenpiteiden ja lääke-
aineiden esiintymisen osalta.

Tutkimustiedon puuttuminen 
on riski
Puutteellisen hydrogeologisen tiedon 
takia on tullut esille tilanteita, jois-
sa alun perin rajatun pohjavesialu-
een ulkopuolella olevilta pilaantuneil-

ta maa-alueilta on havaittu kulkeutu-
neen haitta-aineita pohjavesialueelle. 
Epävarmuustekijöiden johdosta onkin 
erittäin tärkeää, että niillä pohjavesi-
alueilla, joilla tai joiden läheisyydessä 
sijaitsee riskikohteita, tehdään tarvit-
tavia tarkentavia pohjavesitutkimuksia 
muodostuman rakenteen ja pohjave-
den virtausolosuhteiden selvittämisek-
si. Lähes 400 vedenhankintaa varten 
tärkeällä tai vedenhankintaan soveltu-
valla pohjavesialueella tai niiden välit-
tömässä läheisyydessä on pilaantuneita 
maa-alueita.

Pohjavesitutkimusohjelmalle 
on suuri tarve
Karkeana arviona on esitetty, että täl-
lä hetkellä I- ja II-luokan pohjavesi-
alueista noin 10 prosenttia olisi tehty 
tarkentavia tutkimuksia. Tutkimusten 
tarkkuus vaihtelee kuitenkin suuresti. 
Syventävää tietoa pohjavesialueista on 
saatu esimerkiksi rakenneselvityksissä, 
joita varten alueilla on tehty kairauk-
sia ja geofysikaalisia tutkimuksia kuten 
painovoimamittauksia. Rakennemalli 
on valmistunut noin 100 pohjavesialu-
eelle eli vajaalle 3 prosentille vedenhan-
kintaa varten tärkeistä tai siihen sovel-
tuvista pohjavesialueista.

Pohjavesialueiden lisätutkimus-
ten toteuttamiseen ja työn hallin-
taan tarvitaan pitkäjänteistä valtakun-
nallista pohjavesitutkimusohjelmaa. 
Tutkimustiedon ajantasaiseksi käyttöön 
saattamiseksi eri tahojen tietojärjestel-
mien yhteiskäyttöä tulee edelleen te-
hostaa. Tietoa tulisi tarjota tehokkaam-
min myös kansalaisille, jotta ymmärrys 
pohjavesimuodostumien luonteesta oli-
si kaikkien saavutettavissa.
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Aiemmin nitraateilla pilaantunei-
den pohjavesien tilasta on ollut 
niukasti tietoa. Typen ja fosforin 

yhdisteet (ammonium, nitraatti ja fos-
faatti) ovat aiempien tutkimusten mu-
kaan (Nystén 1988, Hartman & Pietilä 
1997 ja Nylander 1998) todennäköi-

sesti pitkäikäisiä päästessään suurina pi-
toisuuksina maaperään ja pohjaveteen 
tarha-alueilla.

NITROS-tutkimuksen (Nitraatin 
poisto turkistarha-alueiden maaperäs-
tä ja pohjavedestä) mukaan pienialai-
sen tarha-alueen alla pohjavedessä on 
runsaasti sekä typen että fosforin yhdis-
teitä (Taulukko 1). Pohjaveden ravin-
nepitoisuudet ylittävät luonnontilaisen 
pohjaveden ravinnepitoisuuden moni-
tuhatkertaisesti. Kokonaisfosforin ja ty-
pen pitoisuudet ylittävät vuoden 2001 
tilastojen perusteella sekä Suomen käsi-
tellyn että käsittelemättömän jäteveden 
pitoisuuksien keskiarvot. Turkistarhan 
alaisen pohjaveden fosforipitoisuus on 
noin 30 kertaa suurempi kuin käsitel-
lyn yhdyskuntajäteveden keskimää-
räinen fosforipitoisuus (Taulukko 1). 
Myös nitraattidirektiivin täytäntöön-
panon EU-raportoinnissa on tullut 
esiin, että turkiseläinten kasvatus ai-
heuttaa korkeita pohjaveden nitraat-
tipitoisuuksia (Mitikka ym. 2004 ja 
Ympäristöministeriö ja Suomen ympä-
ristökeskus 2008).

Toimenpiteitä pohjaveden 
nitraattipitoisuuden 
vähentämiseksi
Turkiseläinten kasvatuksen aiheuttamia 
pohjavesihaittoja on pyritty viime vuo-
sina vähentämään siirtämällä toiminto-
ja pois pohjavesialueilta ja kehittämäl-
lä tilojen jätevesijärjestelmiä. Suomessa 
on pohjavesialueilla edelleen noin 50 
toimivaa turkistarhaa. Lisäksi pohja-
vesialueilla on 80…100 tyhjää turkis-
tarhaa. Länsi-Suomen ympäristökeskus 
(nykyisin Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, 
liikenne- ja ympäristökeskus) on arvioi-
nut pohjaveden pilaantumisriskin suu-
rimmaksi noin 30 turkistarhalla, jotka 
sijaitsevat vedenhankinnan kannalta 
tärkeillä pohjavesialueilla.

Pohjavesialueilla sijaitsevia toimi-
via turkistarhoja on määrätty lupa-, 
hallintopakko- tai muussa menette-
lyssä siirrettäväksi pois pohjavesialu-
eilta. Tähän mennessä päätöksiä on 
annettu noin 30 turkistarhalle 60:stä. 
Turkistarhojen siirtoavustuksiin pois 
pohjavesialueilta varattiin 150 000 € 
sekä vuonna 2009 että 2010, ja näitä 

TAinA nysTén
FT, yksikönpäällikkö
Suomen ympäristökeskus
E-mail: taina.nysten@ymparisto.fi
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Suomen ympäristökeskus
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Anne Polso
FM, Ylitarkastaja
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nitraatin poisto 
turkistarha-alueiden 
pohjavedestä

Suomen ympäristökeskus on yhteistyökumppaneineen kehittänyt 
kustannustehokkaan menetelmän, jolla nitraatin pilaamaa pohja-
vettä voidaan puhdistaa. Käsitellyn koekohteen pohjaveden nit-
raattipitoisuus täytti juomaveden laatuvaatimuksen.

Mittauspaikka Mittauspiste PO4
3- 

(mg/l)
Ptot 

(mg/l)
NO3

- 

(mg/l)
NO2

- 

(mg/l)
NH4

+ 

(mg/l)
Ntot 

(mg/l)

Pienialainen (NITROS-
hankkeen) pilottitarha¹

Putki 1 0,044–15 0,047–15 15–120 < 0,002–0,036 18–63 33–190
Putki 2 0,025–14 0,033–14 33–110 0,013–0,3 8,3–45 44–110
Putki 7 0,054–6,5 0,056–6,7 10–58 0,033–0,13 1,0–16 13–75
Putki 8 1,2–4,4 1,2–4,5 0,14–0,19 < 0,002–0,019 0,023–0,04 0,71–0,79

Pohjaveden seuranta-
asema, Karijoki²

Putki 0 0,018 0,15 0,19 0,076 0,54

Pohjaveden seuranta-
asema, Halsua²

Lähde 0,005 0,007 0,37 0,005 0,12

Käsittelemätön 
yhdyskuntajätevesi¹

7,6 44

Käsitelty 
yhdyskuntajätevesi³

0,4 23

¹ NITROS seurantatiedot ennen imeytyksen aloittamista vuosina 2005–2006.
² SYKEn pohjavesiasemien seurantatiedot vuonna 2005.
³ Keskiarvo Suomessa vuonna 2001.

Taulukko 1. Ravinnepitoisuuksia NITROS-tutkimuksessa Karkauskankaan pohjavesialueella pienialaisen tarha-alueen 
pohjavedessä, luonnontilaisessa pohjavedessä Pohjanmaalla ja käsittelemättömässä ja käsitellyssä jätevedessä.
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avustuksia on tähän mennessä myön-
netty 19 tarhalle.

Aiemmin tutkittua tietoa ja toimi-
vaa menetelmää nitraatilla pilaantu-
neiden pohjavesien kunnostamiseksi 
ei ole ollut tarjolla Suomessa. Tähän 
mennessä suljettujen turkistarha-alu-
eiden kunnostuksessa vain maan ylin 
pintakerros on poistettu. Nitraatti 
kulkeutuu maaperässä alaspäin poh-
javeteen. Maamassojen poisto syväl-
tä maaperästä ja kuljettaminen muu-
alle puhdistettavaksi olisi erittäin han-
kalaa ja kallista. Lisäksi maamassojen 
poisto pohjaveden yläpuolella olevista 
maakerroksista ei ratkaisisi pohjaveden 
pilaantumisongelmaa.

Kunnostusmenetelmä 
luontaisten bakteerien avulla
Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) 
koordinoimassa NITROS-hankkees-
sa kehitettiin pohjaveden puhdistus-
menetelmä, joka perustuu maaperäs-
sä luontaisesti esiintyviin bakteereihin. 
Bakteereille johdettiin maaperään eta-
nolia, jota pohjavedessä bakteerit al-
kavat käyttää aineenvaihdunnassaan. 
Menetelmän avulla nitraatti muutet-
tiin välivaiheiden kautta haitattomaan 
muotoon typpikaasuksi (Kuva 1).

NITROS-hankkeen esitutkimuk-
sessa etanoli ja asetaatti osoittautui-
vat nitraattia pelkistävien bakteeri-
en parhaiksi ”ruuiksi” eli hiilen läh-
teiksi. Kolmivuotiset maastotutki-
mukset (Petäjäjärvi ym. 2010) teh-
tiin pienellä turkistarha-alueella 
Uudessakaarlepyyssä (Kuvat 2 ja 3). 
Tarha-alueen pohjaveden nitraatti- ja 
nitriittipitoisuudet ylittivät juomaveden 
laatunormit (50 mg/l ja 0,5 mg/l mai-
nitussa järjestyksessä) paikoin 100-ker-
taisesti. Suomessa ja muissa EU-maissa 
nitraatin enimmäispitoisuuden raja-ar-
vo on 50 mg/l, joka on myös WHO:n 
suositus.

Maastokokeissa tarha-alueella maa-
perään syötettiin tullin takavarikoimaa 
alkoholia (Kuva 4). Käsittelyn tulokse-
na koekohteen pohjaveden nitraattipi-
toisuus laski käsittelyalueella noin 95 
prosenttia ja käsitellyn pohjaveden nit-
raattipitoisuus täytti juomaveden laatu-
vaatimuksen selkeästi (Kuva 5).

NITROS-hankkeen raporttiin 
”Nitraatin poisto turkistarha-alueiden 

Kuva 2. NITROS-tutkimuskohteen sijainti Karkauskankaan I-luokan 
pohjavesialueella Uudessakaarlepyyssä.

Kuva 3. NITROS-maastokohteen tutkimuskartta ja alueella käytetyt 
tutkimusmenetelmät. Imeytysputkiston rakenne on esitetty kuvassa 4.

Kuva 1. Maaperän luontaiset bakteerit muuttavat hapettomissa olosuhteissa nitraa-
tin haitattomaan muotoon typpikaasuksi, jota ilmakehässä on valtaosa 78 %.
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Kuva 4. Maastotutkimuskohteelle asennetun hiilenlähteen (alkoholin) 
imeytysputkiston rakenne.

Kuva 5. Karkauskankaan pohjavesialueen havaintoputken 7A a) 
pohjavesianalyysitulosten NH4-N, NO3-N, NO2-N; b) nitraatin suhde kloridiin 
ja ammoniumiin. Pohjaveteen syötetty ja putkelle 7A kulkeutunut etanolipulssi 
on merkitty taustavärillä. Valkoinen kuvaa, että etanolia ei ole ja harmaan 
sävyn tummuus kuvaa kerralla syötetyn etanolin tilavuutta (vaaleanharmaa 
10 l, keskiharmaa 40 l ja tumman harmaa 80 l).

maaperästä ja pohjavedestä – Maastokoe 
Karkauskankaan pohjavesialueella” si-
sältyy tarha-alueella tehdyt maastotut-
kimukset, selvitys tutkimuskohteen 
maaperän ja pohjaveden pilaantunei-
suuden määrästä ja laajuudesta, tiivistel-
mä maailmalla käytetyistä pohjaveden 
nitraatinpoiston menetelmistä, kuva-
us etanolin imeytysputkiston asennuk-
sesta ja kunnostustoimenpiteiden vai-
kutusten seurannasta Karkauskankaan 
pohjavesialueella.

Kunnostusmenetelmän 
hyödyntäminen
Koska maaperän ja pohjaveden puh-
distuminen tapahtuu maaperässä, me-
netelmän hyödyntäminen ei edelly-
tä pohjaveden pumppausta tai maa-
massojen laajamittaista kaivamista. 
Tämä säästää sekä luonnonvaroja et-
tä kustannuksia. Kustannustehokas 
maaperän ja pohjaveden puhdistus-
menetelmä edistää ympäristönsuoje-
lulain, EU:n juomavesidirektiivin ja 
vesipuitedirektiivin asettamien veden 
laadun puhdistusvelvoitteiden toteu-
tumista. Jatkossa puhdistusmenetel-
mää voidaan kehittää soveltumaan 
myös muille nitraateilla likaantuneil-
le alueille.

NITROS-hankkeen tärkein jatko-
tavoite on tutkimustiedon ja osaami-
sen siirtäminen käytäntöön. Tulevassa 
verkkojulkaisussa on tarkoitus opastaa 
pohjaveden kunnostuksen tekniseen 
toteutukseen ja sen seurantaan sekä 
kertoa, mistä kustannukset muodos-
tuvat ja mitä toiminnanharjoittajan 
tulee tietää ja huomioida pilaantuneen 
alueen kunnostuksen toteutuksessa.

Lisätietoja
Nitraatin poisto turkistarha-
alueiden maaperästä ja 
pohjavedestä -tutkimushankkeen 
www-sivut: Nitraatin poisto 
turkistarha-alueiden maaperästä 
ja pohjavedestä (NITROS)  
http://tinyurl.com/38ukp8x

Eliminering av nitrat från 
pälsfarmområdens mark och 
grundvatten (NITROS)  
http://tinyurl.com/2wxy8a9
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Tyypillisiä vedenjakeluverkosto-
jen ja kiinteistöjen rakennus-
tuotteita ovat vesijohdot, vent-

tiilit ja hanat. Niitä koskevan EU:n ra-
kennustuotedirektiivin (89/106/ETY) 
olennaisiin vaatimuksiin sisältyvät myös 
turvallisuutta ja terveellisyyttä koske-
vat juomavesikelpoisuusvaatimukset. 
Juomavesijärjestelmien rakennustuot-
teiden hyväksyntämenettelyjen yhte-
näistämiseksi ja käyttöönottamiseksi 
kaikissa EU:n jäsenmaissa alettiin vuon-
na 1999 kehittää tuotehyväksyntämen-
ettelyä (European Acceptance Scheme, 
EAS), jonka tavoitteena on varmistaa 
juomaveden turvallinen elinikäinen 
käyttö. Yhtenäiset hyväksyntämenette-
lyt edistävät myös EU:n sisämarkkinoi-
ta. Tuotevalmistajat hyötyvät siitä, että 
tuotteita ei tarvitse testata ja hyväksyttää 
joka maassa erikseen.

Rakennustuotedirektiivin mukaan 
tuotehyväksyntä toteutetaan CE-mer-
kinnällä. Se edellyttää tuotteille har-
monisoituja eli yhdenmukaistettuja eu-
rooppalaisia standardeja (EN-standar-
deja), joiden tulee sisältää kaikki EU:n 
jäsenmaissa tuotteelta viranomaissää-
döksin vaadittavat ominaisuudet. EN-
standardit tulevat siis erittäin tärkeik-
si lainsäädännön apuvälineiksi myös 
talousvesijärjestelmissä.

Tuotteissa saadaan käyttää vain tur-
vallisiksi todettuja materiaaleja, jotka 
kootaan hyväksyttyjen materiaalien lis-
toille. Tuotteiden testauksessa otetaan 
käyttöön yhtenäiset EN-standardien 
mukaiset menettelyt, mutta hyväksy-
miskriteerit voivat vaihdella eri jäsen-
maissa kansallisten säädösten mukaan. 
Kansallinen päätäntävalta ei siis täysin 
poistu CE-merkinnän myötä.

EAS-tuotehyväksyntämenettelyn 
eteneminen on ollut suunniteltua hi-
taampaa. Testausmenetelmien ja harmo-
nisoitujen tuotestandardien laadinta on 
viivästynyt CEN:n ja komission välisten 
erimielisyyksien vuoksi, mutta taustalla 
saattaa myös olla eräiden maiden halu 
säilyttää omat hyväksyntäjärjestelmät.

Tuotehyväksyntämenettelystä käy-
tetään nykyisin CPDW-lyhennettä 
(Construction Products in Contact with 
Drinking Water). Tällä halutaan koros-
taa sen kohdistumista vain rakennus-
tuotteisiin. Jos menettelyä haluttaisiin 
laajentaa EU-tasolla myös muihin tuot-
teisiin ja esimerkiksi kemikaaleihin, se 
pitäisi toteuttaa EU:n juomavesidirek-
tiivin (98/83/EY) pohjalta.

Kiinteistöjen 
talousvesijärjestelmät
Kiinteistöissä talousveden kanssa kos-
ketuksissa olevia rakennustuotteita ovat 
esimerkiksi putket, liittimet, venttiilit, 
hanat ja vesimittarit. Nykyisin vesi-
huoltolaitos tuo kiinteistöön vesimit-
tarin ja huolehtii mittarin uusimisesta 
ja tarkastamisesta. On mahdollista, että 
huoneistokohtaiset vesimittarit tulevat 
pakollisiksi uudisrakentamisessa yhte-
nä energiatehokkuuden parantamistoi-
menpiteenä. Huoneistokohtaiset vesi-
mittarit ovat osa kiinteistön vesilaitteis-
toa ja vastuu niistä kuuluu rakennuksen 
omistajalle.

Kiinteistöjen vesilaitteistoja koskee 
Suomen rakentamismääräyskokoelman 
osa D1, jonka mukaan veden kanssa kos-
ketuksissa olevista materiaaleista ei saa 
irrota tai liueta veteen terveydelle hai-
tallisia tai vaarallisia aineita. Kyseisten 
materiaali- ja tuotekohtaisten ominai-
suuksien toteamistavoista ei ole annet-
tu määräyksiä tai ohjeita. Talousvesi-
kelpoisuudelle ei myöskään D1:n uusi-
misen yhteydessä vuonna 2007 asetettu 
yksityiskohtaisia vaatimuksia, koska on 
odotettu eurooppalaisen tuotehyväk-
syntämenettelyn valmistumista.

Rakentamismääräyskokoelman 
osan D1 ohjeiden mukaan materiaa-
lin kelpoisuus voidaan osoittaa CE-
merkinnällä, tyyppihyväksynnällä tai 
muulla luotettavalla tavalla. CE-mer-
kintä on mahdollinen jo monille ra-
kennustuotteille, mutta talousvesi-
kelpoisuuden osoittaminen odottaa 
CPDW-tuotehyväksynnän käyttöön-

TuiJA kAunisTo
DI, kehittämispäällikkö
Vesi-Instituutti WANDER / Prizztech Oy
E-mail: tuija.kaunisto@vesi-instituutti.fi

Juomaveden kanssa kosketuksissa olevien materiaalien kelpoisuuden varmistamiseksi ei toistaiseksi 
ole yhtenäisiä eurooppalaisia menettelyjä. Joissakin Euroopan maissa on pakolliset tuotehyväksyntä-
menettelyt kaikille juomavesijärjestelmien materiaaleille ja tuotteille raakavedestä hanaan asti. Sen 
sijaan Suomessa ja monissa muissa EU:n jäsenmaissa ei tällaisia kattavia viranomaisvaatimuksia ole. 
Kiinteistöjen ja vesihuoltolaitosten rakennustuotteille tulevan tuotehyväksynnän avulla varmistetaan, 
että verkostomateriaaleista ei liukene veteen mitään terveydelle haitallista eivätkä materiaalien vuoro-
vaikutukset talousveden kanssa heikennä veden aistinvaraista tai terveydellistä laatua.

Talousvesijärjestelmien 
rakennustuotteille 
tulossa tuotehyväksyntä
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ottoa. Kiinteistöjen vesilaitteistojen 
tuotteille on jo pitkään ollut käytössä 
kansallinen tyyppihyväksyntä, ja ym-
päristöministeriön tyyppihyväksyn-
täasetukset kattavat hyvin Suomessa 
käytetyt putket, vesikalusteet ja vent-
tiilit. Tyyppihyväksyntäasetukset si-
sältävät myös joitakin tuotteisiin koh-
distuvia hygieniavaatimuksia. Sitä 
mukaa kun näille tuotteille saadaan 
CE-merkintä, joka kattaa sekä raken-
nustuotedirektiivin että talousvesikel-
poisuuden, tyyppihyväksyntä jää pois 
käytöstä.

Kiinteistöjen vesilaitteistojen tuot-
teiden standardit tunnetaan ja niitä 
käytetään tuotteiden kelpoisuuden ar-
vioinnissa. Tuotestandardien rakenne 
ja sisältö vaihtelevat tuotetyypeittäin. 
Tuotehyväksyntä lähtee hyväksytty-
jen valmistusmateriaalien käyttämises-
tä, mutta standardien materiaalitiedot 
ovat usein puutteellisia. Eräissä standar-
deissa todetaan vain, että valmistaja va-
litsee ja määrittelee materiaalit. Kaikkia 
standardeja ei myöskään ole päivitetty 
ajallaan.

Vesihuoltolaitosten 
rakennustuotteet
Vesihuoltolaitosten talousvesiverkos-
toon kuuluvia rakennustuotteita ovat 
esimerkiksi putket, liittimet ja muut 
liitoskappaleet, venttiilit, säiliöt, pum-
put ja paikkasatulat sekä erilaiset tii-
visteet. Käytännössä vesihuoltolaitos 
hoitaa myös tonttijohdon rakentami-
sen taajama-alueella, vaikka kiinteis-
tön omistaja vastaakin tonttijohdon 
kunnossapidosta.

Vesihuoltolaitosten jakeluverkos-
toille ei ole suunnittelua ja rakenta-
mista koskevia viranomaismääräyk-
siä eikä myöskään mitään käytetyille 
rakennustuotteille viranomaismäärä-
yksiin perustuvaa tuotehyväksyntää. 
Vesilaitokset ovat kuitenkin julkisia 
hankintayksiköitä, ja laki julkisista han-
kinnoista ohjaa käyttämään EN-stan-
dardeja, jos sellaisia on. Käytännössä 
vesilaitokset päättävät itse, mitä tuot-
teita jakeluverkostoihin asennetaan. 
Monesti tuotteen kelpoisuus joudu-
taan arvioimaan ulkomaisten hyväk-
syntöjen perusteella.

Vesihuoltolaitoksissa standardien 
tuntemus on vaihtelevaa, mutta ai-

nakin isot vesilaitokset hyödyntävät 
standardeja hankintaprosesseissaan. 
Toisaalta standarditietoisuus vaihte-
lee myös tuotevalmistajilla. Laitoksilla 
käytetään tuotteita, joille on olemassa 
standardeja, mutta joita tuotevalmista-
jat eivät ole nimenneet minkään stan-
dardin mukaisiksi. Tällaisia ovat esi-
merkiksi vesihuoltolaitosten verkos-
toissa käytettävät liittimet, satulat tms. 
osat sekä venttiilit. Myös pumppujen 
standardisointitilanne kaipaisi selkiin-
nyttämistä, sillä niitä koskevia standar-
deja on olemassa useita ja esimerkiksi 
pumppujen toiminnalliset ominaisuu-
det, kierteet ja liittimet määritellään eri 
standardeissa.

Standardisointi on 
vaikuttamista
Standardeja tulisi kehittää helposti lu-
ettaviksi ja selkeiksi. Tuotestandardeissa 
tulisi nykyistä selkeämmin ilmaista tar-
koitettu käyttökohde ja materiaalitie-
dot, jotka ovat olennaisia talousveden 
kanssa kosketuksissa olevien tuotteiden 
tuotehyväksyntää ajatellen.

Talousvesijärjestelmien rakennus-
tuotteiden standardit tullaan muok-
kaamaan CE-merkintää varten. 
Suomalaisten olosuhteiden edellyttä-
mien ominaisuuksien sisällyttäminen 
niihin on meidän omalla vastuullam-
me. Tuotevalmistajien ja muiden osa-
puolten tulee osallistua erityisen aktii-
visesti standardisointiin lähivuosina. 
Standardeja ei vielä ole kaikille vesilait-
teistoissa käytettäville tuotteille, joten 
puuttuvien tuotestandardien laatimi-
seksi tulisi ryhtyä toimenpiteisiin.

Suomessa standardisoinnista ja stan-
dardien julkaisemisesta vastaa Suomen 
Standardisoimisliitto SFS ry, mutta var-
sinainen standardien laadinta tapahtuu 
toimialayhteisöissä. Talousveden kans-
sa kosketuksissa olevien rakennustuot-
teiden kannalta olennaisimmat toimi-
alayhteisöt ovat Metalliteollisuuden 
Standardisointiyhdistys MetSta ry 
ja Muoviteollisuus ry:n putkijaosto. 
Sementtipohjaisten materiaalien ja be-
tonituotteiden standardisoinnista vastaa 
Rakennusteollisuus ry.

Eri toimialayhteisöjen resurssit ja 
toimintaperiaatteet vaihtelevat. Kaikille 
tärkeiksi arvioiduille CEN:n teknisille 
komiteoille pyritään kokoamaan kan-

Tuotehyväksyntä

- Menettely, jolla osoitetaan 
tuotteen kelpoisuus tiettyyn 
käyttökohteeseen

- Edellyttää yleensä ulkopuolista 
laadunvalvontaa, joka sisältää 
tuotantolaitoksen alkutarkastuksen, 
tuotteen tyyppitestauksen 
ja erikseen määritetyt 
laadunvalvontaan liittyvät 
tarkastukset ja tuotetestaukset.

Rakennustuotteet

- Kaikki tuotteet, jotka on pysyvästi 
kiinnitetty rakennuskohteeseen

- Rakennuskohde voi olla 
talonrakentamisen lisäksi myös 
maa- tai vesirakennuskohde.

Rakennustuotteiden CE-merkintä

- Yhteinen eurooppalainen 
tuotehyväksyntämenettely 
rakennustuotteen ominaisuuksien 
osoittamiseksi

- CE-merkinnän vaatimukset voivat 
koskea kuluttajan turvallisuutta tai 
terveyttä sekä ympäristöä koskevia 
tuoteominaisuuksia

- CE-merkinnällä valmistaja 
vakuuttaa, että rakennustuotteen 
ominaisuudet ovat eurooppalaisen 
harmonisoidun tuotestandardin 
tai eurooppalaisen teknisen 
hyväksynnän mukaiset

- Tuotetta voivat koskea muutkin 
EU:n direktiivit (esim. kone- ja 
painelaitedirektiivit), jolloin CE-
merkinnän tulee kattaa myös 
niissä esitetyt ko. käyttötarkoitusta 
koskevat ominaisuudet.

Harmonisoitu eli yhdenmukaistettu 
tuotestandardi

- EU:n komission toimeksiannosta 
CEN:n tai CENELEC:n laatima 
yhdenmukaistettu tuotestandardi 
(hEN), josta on julkaistu ilmoitus 
komission virallisessa lehdessä

- Käytössä koko Euroopan 
talousalueella

- Mahdollistaa tuotteen 
CE-merkinnän.
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sallinen tukiryhmä, johon toivotaan 
löytyvän maan parhaat asiantuntijat yri-
tyksistä, tutkimuslaitoksista ja muista 
alan toimijoista. Kansalliset näkemyk-
set standardiehdotuksiin annettavista 
lausunnoista ja äänestyksestä päätetään 
näissä tukiryhmissä.

Suomalaiset voivat siis osallistua eu-
rooppalaiseen standardisointiin toimi-
alayhteisöjen kautta. Standardien sisäl-
töön voi parhaiten vaikuttaa valmiste-
luvaiheessa osallistumalla toimialayh-
teisön nimeämänä asiantuntijana työ-
ryhmätoimintaan. Kun standardista on 
valmiina luonnos, se tulee kansallisille 
standardisointiyhteisöille lausuntokier-
rokselle. Tämän jälkeen työryhmä te-
kee luonnokseen tarvittavat muutokset, 
ja valmis standardiehdotus tulee vielä 
äänestykseen. Äänestysvaiheessa stan-
dardiehdotukseen ei voida enää esittää 
muutoksia, vaan ainoastaan ottaa kantaa 
sen hyväksymiseen tai hylkäämiseen.

CE-merkinnässä oltava 
tarkkana
CE-merkintä liittyy Euroopan sisä-
markkinoiden avautumiseen, ja sen tar-
koituksena on helpottaa tuotteiden va-
paata liikkumista. CE-merkinnän vaa-
timukset voivat koskea kuluttajan tur-
vallisuutta tai terveyttä sekä ympäris-
töä koskevia asioita. CE-merkintä on 
valmistajan vakuutus, että tuote täyttää 
sitä koskevien direktiivien vaatimukset 
ja on läpikäynyt asianmukaiset vaati-
mustenmukaisuuden osoittamisme-
nettelyt. Vaadittavat testaukset tekee 
joko valmistaja itse tai ulkopuolinen 
testauslaitos.

CE-merkintä ei sellaisenaan kerro 
tuotteen soveltuvuudesta talousvesi-
käyttöön Suomessa. Koska eri EU-mai-
den kansalliset rakentamismääräykset 
vaihtelevat, myös rakennustuotteille 
asetetut turvallisuusvaatimukset voivat 
vaihdella eri maissa. Rakennustuotteen 
CE-merkintä ei siis automaattisesti ta-
kaa kansallisten määräysten täyttymis-
tä. Siksi tuotteiden käyttäjien ja raken-
nusvalvonnan tehtävänä on tarkistaa, 
että tuote täyttää viranomaisten aset-
tamat vähimmäisvaatimukset aiotus-
sa käyttökohteessa. CE-merkittyä ra-
kennustuotetta ei siis voida aina käyt-
tää samaan tarkoitukseen eri Euroopan 
maissa.

CE-merkintää kos-
kevaa informaatiota 
tulee lisätä varsinkin 
niiden tuotteiden osal-
ta, joita koskee useam-
pi direktiivi. Eri direk-
tiivien soveltamiseen 
liittyvät säädökset ovat 
usein eri viranomais-
ten vastuulla, mutta 
direktiivien kattavuu-
desta tarvitaan yksikä-
sitteistä helposti saata-
villa olevaa tuote- tai 
tuoteryhmäkohtaista 
tietoa.

Valmistautumi-
nen tuotehyväk-
syntään
Tuotehyväksynnässä 
otetaan käyttöön testa-
uksia, joita on jo van-
hastaan vaadittu jois-
sakin Euroopan mais-
sa, mutta myös täysin 
uudenlaisia testauksia. 
Koska tuotehyväksyn-
tämenettelyn lopullista sisältöä ei ole 
vielä päätetty, emme tiedä, missä mää-
rin voimme käyttää kansallista harkin-
taa esimerkiksi vaatimustasojen asetta-
misessa. Tulevien tuotehyväksyntätes-
tien korrelaatio todellisiin käyttöolo-
suhteisiin Suomessa on kuitenkin sel-
vitettävä, jotta kansalliset vaatimustasot 
voidaan asettaa perustellusti.

Veden laatu vaihtelee melkoises-
ti Euroopan maissa, vaikka juoma-
vesidirektiivin vaatimukset täyttyisi-
vätkin. Direktiivi ei anna vaatimuk-
sia tai suosituksia läheskään kaikille 
olennaisille vedenlaatutekijöille, joilla 
on vaikutusta materiaalien käyttäyty-
miseen. Paikallisen veden ja materiaa-
lien yhteensopivuus on varmistettava 
kansallisesti.

Suomessa on selvitettävä hyväksyn-
tämenettelyjen tarve myös muille talo-
usveden kanssa kosketuksissa oleville 
tuotteille ja materiaaleille. Ainakin ve-
sijohtojen paikalla tehtävien saneeraus-
pinnoitusten ja vastaavien tuotteiden 
turvallisuuden ja kestävyyden varmis-
tamiseksi tulee kehittää tarvittavat hy-
väksyntämenettelyt näille materiaaleille, 
tuotteille ja työsuoritukselle. 

Vesihuollon 
monipuolinen
yhteistyökumppani

- Kokonaisvaltainen palvelu: käyttöveden
  koko elinkaari
- Pitkä kokemus alalta
- Innovatiivinen ja asiakaslähtöinen tuotekehitys
- Luotettava ja helppohoitoinen laitevalikoima
- Motivoituneet ihmiset

www.slatek.fi
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ja ohjeet. Ympäristöministeriö 2007. 64 s. 
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Ajankohtaista

European Water Association on valinnut haastavan tun-
nuslauseen – puhdasta vettä Euroopalle. Lause on samal-
la osuva, sillä järjestön ydinaluetta on vesihuolto eli ve-

denhankintaan ja jätevedenkäsittelyyn liittyvät asiat. Toiminta 
kattaa nykyisellään kuitenkin laajasti koko vesisektorin ja myös 
ilmastonmuutos vaikutuksineen on saanut kasvavaa huomiota. 
EWA:n tärkeimpänä tavoitteena on muodostaa toimiva keskus-
telufoorumi Euroopan vesipolitiikkaan ja -tekniikkaan liittyvis-
sä kysymyksissä. Tätä toteutetaan kansainvälisten konferenssi-
en, seminaarien ja kokousten kautta sekä asiantuntijatyöryh-
missä. Julkaisutoiminta muodostaa näkyvän osan pyrittäessä 
kestävään vesienkäyttöön ja -hallintaan Euroopassa.

EWA on perustettu kesällä 1981 EWPCA:n (European 
Water Pollution Control Association) nimisenä. Se on riippu-
maton, taloudellista voittoa tavoittelematon aatteellinen NGO 
eli non-governmental -järjestö. Se on lajissaan Euroopan suu-
rimpia, ellei peräti suurin noin 55000 jäsenellään. Jäsenkuntaan 
kuuluu vesi- ja ympäristöalan ammattilaisia 25 eurooppalais-
ta maata edustavissa kansallisissa järjestöissä. Meidän kansalli-
nen edustajamme on Suomen Vesiyhdistys, joka laaja-alaisuu-
tensa ja NGO- luonteensa vuoksi sopii siihen erinomaisesti. 
Lähes kaikki EU-maat kuuluvat jäsenkuntaan, ja myös uu-
det EU-maat ovat hyvin edustettuina. Kattavuutta ja erityises-
ti Itämeren aluetta ajatellen jäsenkunnan laajentuminen katta-
maan muun muassa Puolan ja Ruotsin olisi toivottavaa, mutta 

toistaiseksi maista ei ole löytynyt sopivaa kansallista edustajaa.
Jäsenkunta edustaa laajaa vesiasiantuntemusta niin teorian ja 

tutkimuksen kuin käytännön vesiasioiden hoidonkin suhteen. 
Yhteisöjäsenten kautta mukaan kytkeytyy myös vesialaa koskeva 
monipuolinen yritystoiminta. Yhteisöjäsenet tuovat mukanaan 
tarpeellista taloudellista näkökulmaa ja saavat vastaavasti alan 
kehityksen ja Euroopan vesisäännösten osalta viimeisintä tietoa 
EWA:lta. Yhteisöjäsenten lukumäärä on viime aikoina kasvanut 
merkittävästi, eikä aivan kaikkia ole voitu hyväksyäkään, mut-
ta suomalaisten vesialan yritysten kannattaisi harkita liittymistä 
enenevässä määrin. Jäsenyys tarjoaa laajan vesialan asiantuntijoi-
den ja yritysten verkon kontaktipinnaksi, informaatiota ja yh-
teysmahdollisuuksia Euroopan komission ja EEA:n suuntaan, 
viikoittaisen sähköpostiuutisten palvelun, suoran linkin EWA:n 
kotisivuilta yhteisöjäsenen kotisivuille jne.

EWA ja sen toiminta lepää kolmella pilarilla, jotka ovat:
luottamusmiespohjainen hallinto edustajistoineen, 
hallituksineen ja pysyvine komiteoineen
toimintaa tukevat virkamiessihteeristöt
kansalliset jäsenjärjestöt.

Järjestön ylintä päätösvaltaa käyttää edustajisto eli Council, jos-
sa kaikilla jäsenmailla on edustaja. Käytännön toimintaa hoitaa 
hallitus (Management Committee) sihteeristön, pysyvien ko-
miteoiden ja asetettujen erikoisasiantuntijoiden avulla. Järjestön 
sihteeristön päämaja pääsihteereineen on Saksan Hennefissä, ja 
vuonna 2008 saatiin Brysseliin ulkosuhteiden hoitoon edusta-
ja, mikä onkin huomattavasti tehostanut yhteyksien ylläpitoa ja 
laajentamista erityisesti EU:n suuntaan. Kansalliset jäsenjärjes-
töt muodostavat suuren osaamispotentiaalin, jota ei ehkä vielä 
riittävän tehokkaasti hyödynnetä. Jäsenjärjestöjen johtajat muo-
dostavat nykyään neuvottelufoorumin, joka kokoontuu sään-
nöllisesti ja toimii lähinnä neuvoa-antavana elimenä. Kansalliset 
johtajat muodostavat myös tärkeän kanavan jäsenmaihin, ja voi-
vat mm. edistää oman jäsenistönsä aktivoimista ja yhteisöjä-
senyyden lisäämistä maissaan. EWA:n keskeisiä yhteyssuuntia 
on EU ja erityisesti sen DG Environment. Kontaktipintaa on 
myös Euroopan Standardointiorganisaation (CEN), Euroopan 
Ympäristöviraston (EEA) ja Euroopan Parlamentin kanssa.

EWA tarjoaa asiantuntemustaan Euroopan vesi- ja ym-
päristöasioiden säännöstön kehittämisessä ja järjestää tähän 
liittyen muun muassa vuosittain yhteistuumin EU:n kanssa 
niin sanotun Brysselin konferenssin marraskuun alussa ajan-
kohtaisesta teemasta. Tämän vuoden tilaisuus on nimeltään 
Implementing River Basin Management Plans, viime vuon-
na käsiteltiin tulvakysymyksiä ja -direktiiviä. Vuoden 2010 
konferenssi pidetään aivan EU:n Brysselin pää”konttorin” 
vieressä Baijerin osavaltion arvokkaissa tiloissa 5.11., ja siitä 
löytyy tarkempaa tietoa EWA:n kotisivuilta.

PERTTI SEUNA
Professori
EWA:n varapresidentti

1.

2.
3.

eWA – clean water for europe

Tiedätkö toimittamasi veden
mikrobiologisen laadun?

Testaa se itse Colilertilla viikonpäivästä 
ja vuorokauden ajasta riippumatta, 

niin tiedät!

Saat luotettavat E.coli- ja koliformi-
tulokset jopa alle vuorokaudessa

Colilert®
Lisätietoja: Aimo Savolainen

puh. 0500 670685
aimo.savolainen@berner.fi

asiakaspalvelu puh. 0206 90 761
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Kun suuria vesimassoja liikutellaan hallitsemattomasti, 
on vaarana syntyä voimakas paineisku. Valitettavasti 
edes kaikki veden parissa työskentelevät eivät miellä 

paineiskujen ratkaisevaa merkitystä suunniteltaessa veden siir-
toa paikasta toiseen. Paineisku on tuhoisa jo pienemmissäkin 
putkilinjoissa, ellei sen hallitsemiseen kiinnitetä huomiota.

Martti Pulli erikoistui työurallaan veden siirtämiseen 
liittyvien kysymysten hallintaan. Pitkälti hänen ansiostaan 
Suomessa ei ole raportoitu pahoja paineiskun aiheuttamia 
tuhoja. On silti todennäköistä, että monien putkirikkojen 
taustalla on paineisku, vaikka sitä ei syyksi ilmoitetakaan.

Pullin kirja on monessakin suhteessa harvinaislaatui-
nen esimerkki suomalaisessa vesialan kirjallisuudessa. 
Ensinnäkin sen kirjoittaja on alan kiistattomasti johtavia 
asiantuntijoita, mikä heijastuu teoreettisen viitekehyk-
sen ja käytännön sovellusten oivallisessa yhdistämisessä. 
Toisekseen kirjassa on paneuduttu kuvitukseen ja lasku-
esimerkkeihin, joiden avulla vaikeita asioita pyritään ha-
vainnollistamaan. Kolmannekseen kirjassa on pyritty siir-
tämään hiljaista tietoa tuleville sukupolville aikaa ja vaivaa 
säästämättä.

Yliopisto-opetuksen näkökulmasta joutuu väistämät-
tä usein pohtimaan kotimaisen kirjallisuuden merkitystä 
opetuksessa. Maisterivaiheen opetusta ollaan kampeamassa 

enenevässä määrin eng-
lanninkieliseksi, jolloin 
vaihtoehtoisen opetus-
materiaalin tarjonta kas-
vaa eksponentiaalises-
ti. Alan suomenkielinen 
termistö, joka tälläkin 
hetkellä on varsin vakiin-
tumaton, uhkaa kadota. 
Pullin käyttämä termino-
logia on esimerkiksi osin 
erilaista kuin Aalto-yli-
opiston hydrauliikan 
opetuksessa käytetty terminologia.

Pullin kirja toimii parhaimmillaan käsikirjana ja oppikir-
jana hänen työnsä jatkajille. Valitettavasti harvan yliopiston 
opetussuunnitelma mahdollistaa hydrauliikan opettamista 
yhtä seikkaperäisesti kuin Pullin kirjassa on käsitelty. Asiat 
joudutaan opettelemaan työelämässä. Tässä tapauksessa opit-
tavat asiat eivät ole helpoimmasta päästä.

RIKU VAHALA
Vesihuoltotekniikan professori
Aalto-yliopiston teknillinen korkeakoulu

Martti Pulli:

VIRTAUSTEKNIIKKA – 
VEDENSIIRTOJÄRJESTELMIEN 
TOIMINNALLINEN SUUNNITTELU 
NYKYAIKAISIN MENETELMIN

Tammertekniikka, 2009. (253 s.)

Martti Pulli:

Tiesitkö, että tulevaisuudessa Turkuun johdetaan Virttaankankaalta vesi-
määrä, joka vastaa kerrallaan putkessa olevalta massaltaan yli 20 täydes-
sä lastissa olevaa tavarajunaa? Tällaisten vesimassojen hallitsemisesta on 
kysymys Martti Pullin kirjassa ”Virtaustekniikka – vedensiirtojärjestelmien 
toiminnallinen suunnittelu nykyaikaisin menetelmin”.

virtaustekniikka

FLUXUS-EHP
SUORA PUTKILINJA - VIRTAUSMITTAUSKAIVO

Putken päällisin virtausanturein

 » Ei sulkuventtiiliä

 » Ei ohituksia

 » Täysin huoltovapaa

 » Jälkiasennus ilman vedenjakelukatkoja

 » Mittaus- ja historiatiedot suoraan PC:lle tai automaatiojärjestelmään

Hantor-Mittaus Oy - puh. (014) 610 507 | EHP-Tekniikka Oy - puh. 045 670 1302
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Hydropress Huber Ab
Hankasuontie 9, 00390 Helsinki,

puh. 0207 120 620, fax 0207 120 625
info@huber.fi, www.huber.fi

Kaikki laitteet mekaaniseen 
jätevedenkäsittelyyn:

ROTAMAT® ja ESCAMAX® välpät
HUBER WAP välppeen pesu/puristus
COANDA hiekkapesuri
ROTAMAT® lietteenkäsittelylaitteet
CONTIFLOW hiekkasuodatin

WASTE WATER Solutions

 AUTOMAATIOJÄRJESTELMÄT
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Vesihuollon 
monipuolinen
yhteistyökumppani

www.slatek.fi

Fax  (09) 5617 3430
Puh. (09) 5617 3434 
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Asemakatu 1
62100 Lapua
Puh. 06-4374 350
Fax 06-4374 351

RK&RK& Kiuru & Rautiainen Oy 
Vesihuollon asiantuntijatoimisto

Laitosten yleis- ja prosessisuunnittelu 
Vesihuollon kehittämissuunnitelmat
Talous- ja organisaatioselvitykset
Taksojen määritysennusteet
Ympäristölupahakemukset

SAVONLINNA   puh. 010 387 2550  fax 010 387 2559
      www.kiuru-rautiainen.fi 

 SUUNNITTELU JA TUTKIMUS

Vesi- ja ympäristötekniikan 
asiantuntemusta ja suunnittelua
Tritonet Oy
Pinninkatu 53 C
33100 Tampere
Puh. (03) 3141 4100
Fax (03) 3141 4140
www.tritonet.fi



�� Vesitalous 5/2010

liikehakemisto

Vesitalous 5/2010

liikehakemisto

�� Vesitalous 5/2010

liikehakemisto

• Automaattiset suotimet vedenkäsittelyyn• Automaattiset suotimet vedenkäsittelyyn
• Erilaiset säiliöt vaihteleviin prosesseihin
• RO-laitteistot ja Nanosuodatuslaitteet
• UV-lamput ja Otsoninkehityslaitteistot
• pH-, Cl2- ja johtokykysäätimet uima-allas- ja vesilaitoskäyttöön
• Vedenkäsittelyjärjestelmien komponentit
• Vedenkäsittelyn prosessisuunnittelu

– Vedenkäsittelyn hallintaa –

Nuijamiestentie 5 A, 00400 HELSINKI, puh. 042 494 7800, fax 042 494 7801
Email: dosfil@dosfil.com, internet: www.dosfil.com, Antti Jokinen GSM 0400 224777

Pyörreflotaatio
Tehokkain flotaatio maailmassa
Flotaatiolaitossuunnittelua
ja toimituksia yli 40 vuotta

SIBELIUKSENKATU 9 B 00250 HELSINKI
PUH. 09-440 164 FAX 09-445 912

 VEDENKÄSITTELYLAITTEET JA -LAITOKSET

www.kaiko.fi 

 Vuodonetsintälaitteet 
 Vesimittarit 
 Annostelupumput 
 Venttiilit 
 Vedenkäsittelylaitteet 

Kaiko Oy 
Henry Fordin katu 5 C 
00150 Helsinki 

Puhelin (09) 684 1010 
Faksi (09) 6841 0120 
S-posti: kaiko@kaiko.fi 

 VERKOSTOT JA VUOTOSELVITYKSET

Viemärisaneeraukset

VPP SUJU –pätkäputkilla

Vaakaporauspalvelu VPP Oy

Puhelin (02) 674 3240 www.vppoy.com

VESIHUOLTOPALVELUA

•vesihuollon projektit
•
•
•
•

biokaasulaitokset
palveluiden kilpailuttaminen
riskienhallintasuunnitelmat
ympäristöluvat

www.veela.fi
info@veela.fi
puh. 044 091 77 77

Hitsaajankatu 4 c
00810 Helsinki

Pöyry Finland Oy, Vesi & Ympäristö
PL 50, 01621 VANTAA, puh. 010 33 11
environment.fi@poyry.com                            www.poyry.fi

AIRIT™-ilmastimet
MIXIT™-sekoittimet
• Kunnallisen ja teollisen jäteveden käsittelyyn
• Luonnonvesien hapetukseen
Waterixilta kokonaispalveluna järjestelmien 
suunnittelu, asennus, huolto, etävalvonta ja 
tarvittaessa vuokraus.

Kotimaiset, energiaa säästävät

WWW.WATERIX.COM
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 VESIHUOLLON KONEET JA LAITTEET

 pumppaamot
 jätevesipumput

 kaukolämpöpumput
 ABS Nopon/Oki ilmastimet

 ABS HST turbokompressorit
 epäkeskoruuvipumput
 työmaauppopumput

 potkuripumput
 tyhjöpumput
 sekoittimet

KEYFLOW OY
Paalukatu 1 

EDULLISET JA LUOTETTAVAT
VENTTIILIT VEDENKÄSITTELYYN

Satamatie 25
53900 LAPPEENRANTA

Puh. 020 7191 200, fax. 020 7191 209
info@keyflow.fi  www.keyflow.fi

Kokemusta ja
luotettavuutta
veden pumppaukseen

Sulzer Pumps Finland Oy
www.sulzerpumps.

The Heart of Your Process

KokemustaLuotettavuutta1_WW_fi_80x80.indd   1 03.03.2010   09:36:31

Kokonaisratkaisut vesihuoltoon
Puhdas- ja jätevesipumput, uppopumput, 
pumppaamot, upposekoittimet, venttiilit ja 
käynnissäpito

KSB Finland Oy
Savirunninkatu 4, 04260 Kerava
Puh. 010 288 411, www.ksb.fi

Vesilaitokset, urakoitsijat, 
vesiosuuskunnat

Paanutie 8, Keuruu p. 0207 199 700

yhdyskuntatekniikka
.fi

- pumppaamot
- mittauskaivot
- ilmanpoistokaivot
- paineenkorotusasemat
- panospuhdistamot
- muut vesihuoltolaitteet

HALLINTO JA MARKKINOINTI 
Steniuksentie 11 B 25, 00320 Hki 
Puh. 09 – 44 69 72 
Fax. 09 – 44 69 73 

SUUNNITTELU JA TUOTANTO 
Kisällintie 2, 60100 Seinäjoki 
Puh. 06 – 4144 580 
Fax. 06 – 4144 581 

www.fennowater.fi 

TUOTTEITAMME:

Välppäysyksiköt 

Hiekanerotus- ja 
kuivausyksiköt 
Lietekaapimet
Sekoittimet
Lietteentiivistys- ja 
kuivausyksiköt 
Kemikaalinannos-
telulaitteet
Flotaatioyksiköt 
Biologiset
puhdistamot
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ESIKÄSITTELYKEMIKAALIT • PINTAKÄSITTELYKEMIKAALIT • PERUSKEMIKAALIT
VEDENPUHDISTUSKEMIKAALIT • SAOSTUSKEMIKAALIT • RASKASMETALLIEN SAOSTUS

 Algol Chemicals Oy • Karapellontie 6 • PL 13, 02611 Espoo • Puhelin (09) 50 991 • Faksi (09) 5099 254

www.algol.fi

 VESIKEMIKAALIT

Nordkalk-kalkkituotteet
vedenkäsittelyyn

kalkkikivirouheet
kalkkikivijauheet

sammutettu kalkki
poltettu kalkki

Nordkalk Oyj Abp
puh. 020 753 7000
www.nordkalk.com/watergroup

              Nordkalk-kalkkituotteet       Nordkalk-kalkkituotteetNordkalk-kalkkituotteet       Nordkalk-kalkkituotteet              vedenkäsittelyyn       vedenkäsittelyynvedenkäsittelyyn       vedenkäsittelyyn              
                     
       kalkkikivirouheet       kalkkikivirouheet              
                     
       poltettu kalkki       poltettu kalkki              
                     
       
                  Nordkalk Oyj Abp      Nordkalk Oyj Abp

Water is the connection

Kemira Oyj
PL 330

00101 Helsinki
Puh. 010-86 11
www.kemira.fi
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Jussi Ahonen, Timo Kinnunen, Jukka-Pekka Palmu and Petri Siiro:
Structural surveys in groundwater catchment areas

Geological structural surveys have proved to be a useful 
method for charting groundwater catchment areas. Surface 

models produced with a structural survey give a good over-
view of the general hydro-geological features of the groundwa-
ter catchment area. Structural surveys act as a useful source ma-
terial for planning water extraction, groundwater conservation, 
soil extraction, and land use.

Petri Siiro, Jussi Leino and Minna Hanski:
The boundaries of groundwater catchment areas 
must be checked

Finnish groundwater catchment areas were often mapped in 
the 1980s and ’90s on the basis only of map reviews and ter-

rain inspections. However, a two-dimensional image does not 
tell enough about complex formations and there can be very 
much to revise in the boundaries of groundwater catchment ar-
eas. The boundaries have great practical importance to the resi-
dents and activities in the area.

Jarkko Okkonen and Björn Klöve:
On the effects of climatic variation on groundwater

Groundwater is an important source of raw water for society 
and it is vital for a number of ecosystems. Groundwater 

is also a contributory factor in practically everything done on 
the face of the earth. The quantity and quality of groundwa-
ter affects nature’s own hydrological cycle in addition to an-
thropogenic impacts. This article examines how groundwater is 
formed, and the surface levels of groundwater and the interac-
tion of groundwater with surface water can change as a result 
of variations in rainfall and temperature in the snow-covered 
regions of the north.

Johanna Ojala, Kathryn Wakeman, Kirsi Määttä, Marja Tiirola and 
Jaakko Puhakka:
Results of the TEVA research project

When artificial groundwater is made, large quantities of 
natural, organic material is pumped into the soil. This 

organic material breaks down completely, which is to say that 
it goes mineral in the form of carbon dioxide and water, purely 
through biodegradation, and therefore microbial action plays a 
vital role in the operations of an artificial groundwater plant in 
the long run. Better knowledge of the factors affecting the break-
down processes and of the active groups of microbes in aqui-
fers could be a key to the optimisation of artificial groundwater 
processes, as microbial action could be modified by technologi-
cal means on the basis of new research results.

Esa Kallio and Jaana Mäki-Torkko:
The TAVASE artificial groundwater project

The purpose of the Tampere and Valkeakoski district arti-
ficial groundwater project is to produce qualitatively im-

proved water for residents and corporations in Tampere and the 
surrounding municipalities. The project’s environmental impact 
assessment was completed in 2003 and the studies required by 
the environmental impact assessment liaison authority are cur-
rently under way. The artificial groundwater plant is expected 
to go into operation in 2016.

Riku Hakoniemi and Unto Tanttu:
Soakaway pits in the formation of artificial 
groundwater

The traditional method of soaking surface water into artifi-
cial groundwater is basin absorption. For a long time there 

was a prevailing belief that the basin stage confers great advan-
tages in terms of water quality. Studies carried out in Finland 
some ten years ago introduced a contrary view, however. At the 
same time sprinkler-based absorption technology also came into 
use, and this is still used alongside basin absorption. The latest 
arrival in this field is soaking away into the soil though a well 
structure. Experience of this is still very short-term, but the pros-
pects for further developing the technology are encouraging.

Taina Nysten, Jani Salminen, Sirkku Tuominen and Anne Polso:
Nitrate removal from groundwater in the vicinity of 
fur farms

The Finnish Environment Institute has, together with part-
ners, has developed a cost-effective method by which 

groundwater contaminated by nitrate can be purified. The ni-
trate concentration of the processed groundwater at a test site 
fulfilled the quality requirements for potable water.
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Tämän hetken suurimmat maailmanlaa-
juiset ympäristökysymykset liittyvät ta-
valla tai toisella veteen, sen riittävyyteen 
ja puhtaan veden saatavuuteen. Veden 
merkitys yhteiskunnan toiminnoille ja ih-
misten hyvinvoinnille on ratkaisevan tär-
keä. Oikeastaan on perusteltua sanoa, 
ettei esimerkiksi kehitysmaiden ongel-
mia ole mahdollista selvittää kestävällä 
tavalla ilman, että myös maiden vesion-
gelmiin löydetään pysyvät ratkaisut.

Vesivarojen puutteesta jollakin tavoin kär-
si vuonna 2005 jo noin 2,8 miljardia ih-
mistä, vuoteen 2030 mennessä näiden 

ihmisten määrän on arvioitu käsittävän jo noin 
puolet maapallon väestöstä. Meille suomalai-
sille turvallisen juomaveden saaminen on lä-
hes itsestäänselvyys. Poikkeukselliset tilanteet 
ovat maassamme hyvin harvinaisia. Yksi va-
kavimmista kotimaisista vesikriiseistä koettiin 
Nokialla vuonna 2007, kun puhtaan juomave-
den joukkoon sekoittui 400 000 litraa jätevet-
tä. Juomavesi oli osittain tai kokonaan käyttö-
kiellossa lähes kolme kuukautta ja jopa tuhan-
net ihmiset sairastuivat. Poikkeustilanne vaikut-
ti myös kansalaisten turvallisuudentunteeseen, 
kun vettä ei saanutkaan hanaa kääntämällä.

Suomessa vesialueita on paljon ja ne ovat 
luonnollinen osa elinympäristöämme. Työ ve-
sien eteen on ollutkin Suomessa pitkäjänteistä. 
Vahvuuksiamme ovat osaavat ja hyvin koulute-
tut ammattilaiset, suunnittelu ja toimiva viran-
omaistyö. Suomi on menestynyt hyvin vesialan 
kansainvälisissä vertailuissa, joissa huomiota 
kiinnitetään erityisesti vesivarojen kestävään 
käyttöön.

Ilmastonmuutoksen positiivisena vaikutuk-
sena voidaan pitää suomalaisten ympäristötie-
toisuuden kasvua. Vesialan osalta tämä tarkoit-

taa, että kuluttajat tulevat jatkossa todennäköi-
sesti kiinnittämään entistä suurempaa huomio-
ta eri tuotteiden synnyttämään vesijalanjälkeen, 
eli siihen, kuinka paljon vettä niiden tuottami-
nen vaatii. Yksi keskustelun käynnistäjistä on 
hollantilainen professori Arjen Hoekstra, joka 
on tutkinut asiaa laajalti. Tulokset ovat tavalli-
selle kansalaiselle hämmästyttäviä. Hoekstran 
mukaan esimerkiksi lasilliseen omenamehua 
kuluu 190 litraa vettä. Nahkaisen kenkäparin 
valmistamiseen puolestaan kuluu 8000 litraa. 
Käytetyt laskentamallit eivät varmasti ole ongel-
mattomia, mutta ne muodostavat pohjan kes-
kustelulle ja herättävät kansalaisia pohtimaan 
omia kulutustottumuksiaan, myös vesivarojen 
näkökulmasta.

Kyse on paitsi ekologisesti, myös kansanta-
loudellisesti merkittävästä asiasta. Panostukset 
vesialaan ovat investointeja tulevaisuuteen. 
Suomalaisella osaamisella on erinomaiset vien-
timahdollisuudet rakentamalla vettä säästävät 
ominaisuudet osaksi prosessilaitetta tai koko-
naista prosessia esimerkiksi kemiallisessa met-
säteollisuudessa, metallurgisessa teollisuudes-
sa, elintarviketeollisuudessa sekä kemian- ja 
lääketeollisuudessa.

Suomessa myös julkinen sektori on herän-
nyt veteen liittyviin haasteisiin ja mahdollisuuk-
siin. Teknologian ja innovaatioiden kehittämis-
keskus Tekesin johdolla ja rahoituksella toteute-
taan Vesi-ohjelmaa, joka kokoaa yhteen vesialan 
eri toimijat. Kaksi vuotta sitten käynnistynyt ja 
vuoteen 2012 käynnissä oleva ohjelman suurin 
haaste on saada vesisektori uudistumaan ja kan-
sainvälistymään. On tärkeää luoda uusia yhteis-
työn rakenteita ja vähentää alan sirpaleisuutta.

Suomalaisella vesiosaamisella on maailmalla 
erinomainen maine. Osaamista ja kansainvälis-
tä kokemusta on hankittu liiketoiminnan lisäksi 
kehitysyhteistyöprojektien muodossa, sillä kai-
vojen rakentaminen on ollut yksi Suomen kehi-
tysavun konkreettisista muodoista jo vuosikym-
menien ajan. Nämä positiiviset mielikuvat luovat 
hyvän pohjan yrityksille kansainvälistyä ja saada 
osansa nopeasti kasvavista vesisektorin markki-
noista. Samalla tutkimushankkeiden synnyttämä 
tieto ja osaaminen tukevat myös kotimaisen ve-
sisektorin kehittymistä ja uudistumista.

Suomeen on viime vuonna perustettu myös 
Finnish Water Forum -yhteisö kokoamaan ja 
kehittämään osaamista. Perustamiskirjan alle-
kirjoittajien joukossa oli muun muassa kolme 
ministeriötä, viisi yliopistoa, kuusi tutkimuslai-
tosta sekä 19 yritystä. Tämä osaltaan kuvaa ve-
sialan moniulotteista luonnetta. Veteen liittyvät 
haasteet eivät ole ainoastaan luonnontieteellisiä, 
vaan ne linkittyvät läheisesti moniin muihin ym-
päristön, talouden ja ihmisten hyvinvointiin liit-
tyviin kysymyksiin.

Vesialan osaamista on Suomessa monis-
sa menestyvissä yrityksissä. Sitran arvioiden 
mukaan koko ympäristöliiketoiminnan vuotui-
nen liikevaihto Suomessa on noin 3 miljardia, 
ja tästä vesisektorin osuus on noin 40 prosent-
tia. Kotimaisen kysynnän lisäksi kansainväliset 
kasvumahdollisuudet omassa liiketoiminnas-
saan on nähnyt Kemira, jonka tavoitteena on tul-
la johtavaksi vesikemian yhtiöksi maailmassa. 
Tavoitteen saavuttamiseksi Kemira ja VTT ovat 
perustaneet huippuosaamiskeskus SWEETin, 
jonka tehtävänä on myös koota osaamista yh-
teen. Keskuksen kokonaisrahoitus on kolmen 
vuoden aikana 120 miljoonaa euroa. Eri hank-
keisiin osallistuu noin 200 tutkijaa. Kyseessä 
on poikkeuksellisen suuri panostus ja hyvä esi-
merkki onnistuneesta julkisen ja yksityisen sek-
torin yhteistyöstä.

Valtion tekemät suuretkin sijoitukset ve-
sialaan valuvat tyhjiin, mikäli uusien osaaji-
en kouluttamisesta ei samaan aikaan huoleh-
dita. Ilokseni olen kuullut, että myös yliopis-
tot ja korkeakoulut kokevat vesialan osaami-
sen kehittämisen tärkeäksi. Helsingin yliopis-
tossa aloitti toimintansa vuoden alussa ympä-
ristötieteiden laitos, joka vastaa akvaattisten 
tieteiden ja ympäristötieteiden opetuksesta. 
Laitoksen lähestymistapa on vahvasti poik-
kitieteellinen – kuten ovat alan haasteetkin. 
Oulun yliopistossa puolestaan aloitettiin viime 
vuonna Suomessa aihepiiriltään uusi tutkija-
koulu, kun valtakunnalliselle valuma-alueen ja 
vesistöjen tutkijakoululle myönnettiin rahoitus 
neljäksi vuodeksi. Yliopistojen lisäksi vesialaa 
on mahdollista opiskella useissa teknillisissä 
korkeakouluissa.

Vesiala koetaan Suomelle tärkeäksi ja mah-
dolliseksi tulevaisuuden menestystarinaksi, jo-
hon sijoittaminen kannattaa. Erityisen tärkeää on 
eri toimijoiden yhteistyö, sillä osaamista on yli-
opistojen ulkopuolellakin. Ammattikorkeakoulut 
useilla paikkakunnilla tarjoavat opiskelijoil-
le mahdollisuuden ympäristötekniikan opiske-
luun. Näissä opinnoissa keskitytään suurelta 
osin myös vesikysymyksiin.

Vesialalla on otettu suuria askelia eteenpäin 
viime vuosina. Edistyksen avaimena on yhteis-
työ. Kukaan ei pärjää globaalissa kilpailussa yk-
sin, mutta yhdessä mahdollisuudet ovat jo pa-
remmat – jopa loistavat. Työtä on kuitenkin teh-
tävä paljon maailman huipulle pääsemiseksi. 
Meillä on kaikki tarpeellinen: on tietoa, teknolo-
giaa, kokemusta, luottamusta ja tutkijoiden sekä 
yritysten hyvä osaamistaso. Vain määrätietoisil-
la tavoitteilla, esteiden purkamisella, julkisen ja 
yksityisen sektorin yhteistyöllä sekä ennen kaik-
kea ennakkoluulottomalla tekemisellä voimme 
saavuttaa aseman, jossa asetamme riman muil-
le ylitettäväksi. 

vesiosaajat yhteen

Anne holmlund
Sisäasiainministeri

Artikkeli on tiivistelmä Vesiosaajat 
yhteen II –seminaarissa Porissa pidetystä 
avauspuheenvuorosta 26. elokuuta 2010.

Puheenvuoro
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vieraskynä

Australia on kuivin asutetuis-
ta mantereista. Keskisadanta 
on 450 mm vuodessa, mutta 

vaihtelee huomattavasti mantereen eri 
osissa. Keski- ja itäosissa keskimääräi-
nen vuosisadanta on paikoin reilusti al-
le 200 mm, mutta pohjois- ja itäran-
nikolla paikoin yli 3 000 mm. Vaikka 
paikoin on hyvin kuivaa, Australian ve-
sivarat ovat asukaslukuun suhteutettu-
na suuret. Eniten vettä on maan poh-
jois- ja koillisosassa, ja maan virtaamas-
ta peräti 65 prosenttia keskittyykin tälle 
varsin harvaan asutulle seudulle. Sen si-
jaan etelässä, missä sijaitsevat maan suu-
rimmat kaupungit, ja jossa maanvilje-
ly perustuu pitkälti kasteluun, vettä on 
paljon vähemmän. Ilmastonmuutoksen 
pelätään vahvistavan tätä ristiriitaa, sil-
lä ennusteiden mukaan kuivat kaudet 
yleistyvät etelässä ja sateet lisääntyvät 
pohjoisessa.

Pitkälti kasteluun perustuvasta maa-
taloudesta johtuen Australia on suu-
ri vedenkuluttaja. Maatalouden osuus 
maan vuotuisesta vedenkulutuksesta 
vaihtelee vuosittain, mutta on nykyi-
sellään noin 65 prosenttia. Vaikka suu-
ri osa maan vedenkulutuksesta perus-
tuu pintavesiin, on pohjavesien hyö-
dyntäminen lisääntynyt merkittävästi. 
Vuosien 1983/1984 ja 1996/1997 välil-
lä pohjavesien käyttö kasvoi maanlaajui-
sesti 88 prosenttia. Eräissä osavaltioissa 
kasvuprosentti oli yli 200. Sittemmin 
Australia on paikoin kärsinyt ennennä-
kemättömästä kuivuudesta ja sen seu-
rauksena nouseva trendi on jatkunut. 
Nykyisellään arvioidaan, että noin 30 
prosenttia maan vedenkulutuksesta pe-
rustuu pohjavesiin. Esimeriksi länsi-
rannikon yli 1,5 miljoonan asukkaan 
Perthin kotitalouskulutukseen tarkoi-
tetusta vedestä lähes puolet on peräisin 
pohjavesivarannoista. 

Lisääntynyt pohjavesien hyödyn-
täminen on tuonut mukanaan ongel-
mia. Pohjavesivarastojen uudistumis-
kyvyn ylittänyt käyttö on laskenut mo-

nin paikoin pohjavesien pintaa. Tämä 
taas on vähentänyt pohjavesivaluntaa, 
joka monin paikoin muutoin kuivassa 
maassa ylläpitää ekologisesti arvokkai-
ta kosteikkoja ja lähteitä. Määrällisten 
ongelmien lisäksi Australiassa on myös 
pohjaveden laatuun liittyviä ongelmia. 
Pohjavesien korkeat suolapitoisuudet 
on näistä kenties tutkituin. Kastelun si-
jaan korkeat pitoisuudet johtuvat usein 
maaperän luontaisesta suolaisuudesta. 
Alkuperäisen kasvillisuuden poistami-
nen viljelyn tieltä on paikoin nostanut 
pohjavesien pintaa ja aiheuttanut suolo-
jen liukenemisen pohjavesiin.

Monilla alueilla useat Australian tär-
keimmistä elinkeinoista muun muassa 
kaivosteollisuus, turismi ja maatalous 
perustuvat osin pohjaveden hyödyntä-
miseen ja on selvää, että epäonnistu-
minen pohjavesivarantojen kestävässä 
käytössä maksaisi Australialle miljarde-
ja dollareita.

Pohjavesien huomattavan ympäris-
töllisen ja taloudellisen merkityksen 
vuoksi Australiassa käynnistettiin uusi 
tutkimuskeskus “National Centre for 
Groundwater Research and Training” 
vuoden 2009 kesäkuussa. Kyseessä on 
laaja, usean kansallisen yliopiston ja 
organisaation yhteishanke, jota hallin-
noi Adelaidessa sijaitseva Flindersin yli-
opisto. Hanke on aluksi viisivuotinen 
ja sen kustannusarvio on yli 50 mil-
joonaa Australian dollaria (1 AUD = 
n. 0,68 EUR). Tästä summasta valta-
osan keskus saa liittovaltiolta. Vaikka 
tutkimuspainotus on Australian poh-
javesissä, keskus pyrkii maailman hui-
pulle pohjavesitutkimuksessa. Mittava 
taloudellinen panostus onkin mahdol-
listanut useiden vierailevien tutkijoiden 
palkkaamisen keskuksen tutkimusohjel-
miin. Keskuksen tavoitteena on myös 
nostaa valtion omaa pohjavesiosaami-
seen liittyvää pääomaa antamalla koulu-
tusta yleisesti ja tuottamalla muun mu-
assa noin 30 tohtorintutkintoa viiden 
vuoden kuluessa.

JArkko koskelA
TkT
E-mail: jarkko.koskela@tkk.fi

Kirjoittaja työskentelee vierailevana 
tutkijana iCAMissa ANU:ssa  
(The Australian National University), 
jolla on keskeinen rooli uuden 
tutkimuskeskuksen toiminnassa.

Australiassa huomattava 
panostus pohjavesitutkimukseen

Lisätietoja keskuksesta: http://www.groundwater.com.au/



Grundfos Hydro -pumppuyksikkö
• Helppo käyttöönotto, kytketään vain sähkö ja vesi
•  Asema on tehtaalla koeajettu ja esisäädetty tilauk-

sen mukaiseksi
•  Käyttäjäystävällinen suomenkielinen ohjausvalikko
•  Liitettävissä olemassa olevaan kaukovalvontaan
•  Luotettavat Grundfos CR -sarjan pumput

KWH Pipen Weholite-säiliö 
• Tehtaalla täysin varusteltu
•  Korroosiovapaa (materiaalina PE-muovi)
•  Ehdottoman tiivis
•  Pitkäikäinen 
•  Vähäinen huollontarve
•  Helppo asennettavuus
•  Taloudellinen valinta

Kalkkikivialkalointi ja Nordkalk 
Filtra A -kalkkikivirouheet
• Nostaa veden pH:ta, alkaliteettia ja kovuutta
•  Kalkkikivialkaloitu vesi on tasalaatuista
•  Yksinkertainen, helppohoitoinen ja turvallinen 

alkalointimenetelmä – ei vaaraa yliannostuksesta
•  Huoltotoimenpiteinä vain kalkkikivirouheen lisäys ja 

desinfi ointi sekä suodattimen huuhtelu
•  Nordkalk Filtra A -kalkkikivirouheet täyttävät standardin 

SFS-EN 1018 laatuvaatimukset

Alavesi- ja alkalointisäiliöt

www.nordkalk.com/watergroup
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