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Routavuodet

Näin on kuvattu ensimmäistä sortokautta 1899–1905 
Kainuun näkökulmasta. Bobrikovin aika ei ollut muu-
allakaan Suomessa helppo. Routa on paha sana, huonon 

elon symboli. Synkeä on kerronnaltaan myös Juha Seppälän vuon-
na 2004 ilmestynyt teos ’Routavuosi’. 

Etelä-Suomessa satoi viime joulukuussa tavanomaiseen verrat-
tuna jopa kolminkertaisesti. Kun maa sitten alkoi takapihallani 
Keravalla jäätyä, puuritilä liiterin oven edessä nousi melkein vii-
si senttiä ja jumitti oven. Rautakangella tuo roudan nostama ri-
tilä kyllä irtoaisi, mutta missä on rautakanki? No, tietysti siellä 
liiterissä.

Routa on tämän numeron teeman aihe. ’Hyviä routavuosia’ 
ovat Risto Mäkisen ja Mirjam Orvomaan artikkelin mukaan ol-
leet esimerkiksi 1942, 1946 ja 1987. Noina vuosina maat jäätyivät 
kantaviksi ja puuta voitiin kuljettaa suometsistäkin pitkien taipa-
leiden takaa.

Vai pitäisikö sanoa ’pahoja routavuosia’? Varmasti noina vuosina 
myös jäätyi moni vesijohto ja kylätiet muuttuivat keväällä savivel-
liksi. Roudasta on sekä etua että haittaa. 

Suomen routahavainnot eivät ulotu aivan routavuosiin saak-
ka, mutta lähelle niitä. Tie- ja Vesirakennusten ylihallituksen 
Hydrografinen toimisto mittasi roudan syvyyttä kymmenellä ase-
malla jo talvella 1912–1913. Routatietoja kerättiin myös haastat-
telemalla haudankaivajia ja muita, jotka työnsä puolesta joutuivat 
maata kaivamaan.

Kimmo Ruosteenojan artikkelissa kerrotaan, miten routa-olot 
Suomessa tulevat muuttumaan lumettomilla mailla tämän vuo-
sisadan aikana. Vähenemäskenaario on hurja etenkin Lounais-
Suomessa. Itä- ja Pohjois-Suomessakin voi routakerros puolittua 
vuoteen 2100 mennessä.

Seppo Saarelainen välittää meille tietoa siitä, miten tärkeä sätei-
lyenergian vaikutus on tieroudan sulamisessa. Kaikki me olemme 
havainneet, että tiesääasemien lämpömittarit näyttävät aurinkoi-
sella säällä jopa kymmenen astetta korkeampia lukemia asfaltissa 
kuin ilmassa.

Suomalaisen routatutkimuksen keskeisiä aiheita Aalto-yli-
opiston georakentamisen näkökulmasta esittelevät meille Henry 
Gustavsson ja Leena Korkiala-Tanttu. Routatutkimus on osa ark-
tisen tekniikan tutkimusta; sovelluksia ovat esimerkiksi ydinjätteen 
loppusijoitus sekä routimisen vaikutus teihin ja rakentamiseen. 

Vieraskynän varressa on vanha ystäväni, kanadalainen Ming-
ko Woo. Hän kuuluu maailman johtaviin ikiroutatutkijoihin. 
Lähettämässään potrettikuvassa hänellä on päässä lippalakki eikä 
kunnollinen karvahattu, vaikka kuva on otettu Etelämantereella. 
Liekö tämä ennusmerkki ilmastonmuutoksen voimakkuudesta 
molempien napojen ympäristössä? 

esko kuusisto
johtava hydrologi
Suomen ympäristökeskus
E-mail: esko.kuusisto@ymparisto.fi

”Katovuosia yhä kauheammat olivat routavuodet, 

jolloin tämäkin syrjäinen seutu oli murskautua 

viettelevään vainon-vihuriin ja häälyvään 

ristiaallokkoon.”
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Vanhimmat taltioidut systemaattiset routamittaukset 
löytyvät Suomen Tie- ja Vesirakennusten ylihalli-
tuksen Hydrografisen toimiston vuosikirjasta 1912–

1913. Havaintopaikkoja on kymmenen, kaikki Kymijoen ve-
sistöalueelta. Mittaukset on pääosin tehty joka viides päivä 
koko routakauden ajan. Roudan syvyyden ohella on ilmoi-
tettu maanrajassa mahdollisesti olleen jääkerroksen paksuus 
sekä lumen syvyys. Talvesta 1919–1920 lähtien vuosikirjois-
sa on routatietoja myös Vuoksen, Kokemäenjoen ja Vantaan 
vesistöalueilta, nyt puolen kuun välein. Talvella 1940–1941 
mukaan tuli kolme asemaa Pohjanmaalta; tällöin alettiin 
myös julkaista useimmilta asemilta aukean, metsän ja suon 
havainnot. Koko valtakuntaan vuosikirjojen routahavainnot 
laajenivat talvella 1955–1956. Entisen Oulun läänin alueel-
ta havaintopaikkoina olivat Temmes kk, Kuhmo Lentiira ja 
Yli-Ii kk, Lapista Posio kk, Enontekiö Peltovuoma ja Inari 
Nellim.

Varsinaisten routa-asemien lisäksi routaa havaitaan pohja-
veden seuranta-asemilla sekä pienten valuma-alueiden asemil-
la. Yhteenlaskettuna routaa seurataan noin 700 pisteessä.

Mittausmenetelmät
Alkuvuosina routamittaukset tehtiin routaraudalla tai -piikil-
lä. Menetelmän heikkoutena oli se, että jokainen mittaus piti 
suorittaa eri paikassa. Tästä johtuen peräkkäiset tulokset saat-
toivat poiketa merkittävästi etenkin suolla, missä mättäiden 
paksuus voi vaihdella suuresti pienelläkin alueella.

Routaputket tulivat käyttöön 1970-luvun alussa. 
Menetelmä perustuu siihen, että tislattuun veteen liuotettu 
metyleenisini kuivatislautuu maahan asennetussa routaput-
kessa värittömäksi veden jäätyessä. Routakerroksen ylä- ja 
alaraja voidaan lukea nostamalla putki maasta ja katsomalla 
nesteen värin muutoskohdat. Näin saadaan mittaukset koko 
ajan samasta pisteestä.

Roudan syvyydet ja yläpuolisen lumen paksuudet mita-
taan kunkin kuun 6., 16. ja 26. päivänä. Kun lumi on kevääl-
lä sulanut ja routa alkaa sulaa myös pinnasta käsin, mittauk-
set tehdään myös 1., 11. ja 21. päivä. Mittauksen tarkkuus 
on ±5 cm. Vuosittain syksyisin mittarien nollapisteet tarkis-
tetaan ja routaputket huolletaan.

Nykyisin ympäristöhallinnon routa-asemaverkko sisältää 
noin 40 routa-asemaa, jotka sijaitsevat eri puolilla Suomea 
(Kuva 1). Asemilla on kaksi rinnakkaista routaputkea auke-

mirJam orvomaa
hydrogeologi
Suomen ympäristökeskus
E-mail: mirjam.orvomaa@ymparisto.fi

Suomen	ympäristökeskus	ja	sen	edeltäjät	ovat	seuranneet	Suomen	routaoloja	luonnontilaisilla	mailla	
jo	sadan	vuoden	ajan.	Nykyinen	havaintoverkko	käsittää	noin	40	asemaa.

Roudan seuranta Suomessa 
luonnontilaisilla mailla

risto mäkinen
geohydrologi
Suomen ympäristökeskus
E-mail: risto.p.makinen@ymparisto.fi
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Kuva 1.	Routa-asemien	sijainti.
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alla ja metsässä sekä lisäksi yksi putki suolla, jos kostea paik-
ka on lähimaastossa. Routa-asemat edustavat erilaisia ilmas-
to-oloja erilaisilla maalaji-, metsä- ja suoalueilla. Maalajit on 
määritetty ja lähipuustosta on tehty kartoitus.

Routaputki koostuu kahdesta sisäkkäisestä putkesta 
(Kuva 2). Ulkoputki on pysyvästi sijoitettu maahan tehtyyn 
reikään ja siinä on yläpäässä asteikko lumen syvyyttä varten. 
Ulkoputken sisällä on alapäästä umpinaiseksi liimattu (pvc-
muovia) tai sulatettu (akryyliä tai polykarbonaattia) putki, 
joka on täytetty metyleenisiniliuoksella. Sisäputki on suljettu 
ylhäältä kumikorkilla. Nestettä on sisäputkessa vain maan-
pintaan saakka. Routakerroksen raja nesteputkessa on yleensä 
selvä silloin, kun routa on lisääntymässä. Sen sijaan roudan 
sulamisvaiheessa rajat eivät aina näy. Tällöin voidaan roudan 
yläraja määrittää nostamalla nesteputki pois ulkoputkesta ja 
kääntämällä se ylösalaisin, jolloin sulanut vesi valuu kohti 
putken yläpäätä.

Suurin osa nykyisistä routa-asemista on perustettu 1960-
luvun lopulla ja 1970-luvun alussa. Jokioisista, Kuhmosta 
(paikka on vaihtunut useampaan kertaan) ja Nellimistä on 
routatietoa jo 1950-luvulta lähtien. Pisin yhtenäinen havain-
tosarja on Kiuruveden Lappalasta (Kuva 3).

Roudan syvyyteen vaikuttavat tekijät
Roudan syvyyttä tutkittaessa on tehtävä ero luonnontilai-
sissa oloissa muodostuneen roudan ja rakennustekniikassa 
tarkoitetun roudan välillä. Luonnontilassa lumipeitteellä on 
tärkeä merkitys roudan syvyydelle, mutta rakennusteknii-
kassa lumen vaikutusta ei tavallisesti voida ottaa huomioon. 
Maanrakennustöissä on tärkeä tietää roudan maksimisyvyys 
sekä eri maalajien routivuus, kun niitä käytetään rakennus-
materiaalina ja -pohjana. Teiden rakentamisessa ja päällysra-
kenteiden mitoituksessa on otettava huomioon routimisen 
aiheuttamat kelirikkohaitat.

Lumettomilla alueilla roudan syvyys määräytyy paljol-
ti talven pakkassumman mukaan, mikä johtaa siihen, et-
tä routakerroksen paksuus kasvaa selvästi pohjoista kohden. 
Rannikkoalueilla meren läheisyys vaikuttaa roudan muodos-
tumiseen. Samoin Jäämeri vaikuttaa pienentävästi Pohjois-
Lapin roudan syvyyteen.

Tiehallinto mittasi lumettoman maan routaa 1990-lu-
vun loppupuolelle saakka. Sittemmin on siirrytty mittaa-
maan lämpötiloja ja osittain sähköisiä ominaisuuksia tei-
den rungoissa. Mittauksia tehdään mm. Uudellamaalla, 
Hämeessä, Länsi- ja Keski-Suomessa, Savossa sekä Lapissa. 
Liikennevirasto seuraa tie- ja rataverkoston routatilannetta 
etenkin keväisin ja lisäksi mallintaa ennusteen kelirikosta 
osittain syksyn pohjavesitilanteen mukaan.

Myös luonnontilaisilla alueilla pakkassumma on keskei-
nen roudan syvyyteen vaikuttava tekijä. Jos lunta ehtii kertyä 
runsaasti ennen ensimmäisiä kovia pakkasia, paksun routa-
kerroksen muodostuminen on kuitenkin epätodennäköistä.

Roudan syvyyteen vaikuttavat luonnonoloissa myös maas-
totyyppi, maalaji, tuuliolot, kasvillisuus maankosteus ja poh-
javeden pinnankorkeus. Karkeissa ja kuivissa maalajeissa rou-
ta syntyy ja sulaa nopeammin kuin hienorakeisissa ja kosteis-
sa maalajeissa. Luonnossa kuitenkin hienorakeiset maalajit 

sisältävät aina enemmän kosteutta kuin karkearakeiset, joten 
nämä tekijät tasapainottavat toisiaan.

Maankosteuden vaikutusta havainnollistaa kuva 4. Jos 
syksy on kuiva ja maankosteusvarasto jää pieneksi, vähäinen-
kin pakkanen etenee maaperässä syvälle, etenkin jos lumipei-
te ei ole suojaamassa.

Maan jäätyessä maavesivarastojen täydentyminen lakkaa. 
Routakerroksessa maan vesipitoisuus pysyy muuttumatto-
mana. Maaperään sitoutunut vesi ei jäädy tasaisesti, jolloin 
muodostuu erikokoisia jäälinssejä. Maan jäätyessä nopeasti 
muodostuu ohuita jäälinssejä tiheästi, mutta hitaan jääty-
misen yhteydessä muodostuu harvoja ja paksuja kerroksia. 
Roudan alarajalla routaantuva maa sitoo kosteutta alemmis-
ta maakerroksista etenkin hienorakeisissa maalajeissa. Näin 
syntyy ns. routanousu.

Pohjavesi on huomattava lämpövarasto ja se säätelee maa-
perän lämpötaloutta. Pohjaveden lämpötilan vaihtelu on vä-
häistä, vuosikeskiarvo on jonkin verran korkeampi kuin ilman 
lämpötilan. Kylmänä vuodenaikana pohjavedestä vapautuu 
jatkuvasti lämpöenergiaa, mikä hidastaa roudan muodostu-
mista ja vastaavasti nopeuttaa sen sulamista. Suolla, missä on 
runsas vesivarasto, routakerros ei ankarinakaan talvina etene 
kovin syvälle. Mitä lähempänä maanpintaa pohjavesi on, sitä 
ohuemmaksi routakerros jää.

Kuva 2.	Routaputki.
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Routaolot eri puolilla Suomea
Suomessa routakausi on suhteellisen pitkä, se kestää maan-
tieteellisestä sijainnista riippuen keskimäärin 4…8 kuukaut-
ta. Routahuiput saavutetaan yleensä maan etelä- ja keski-
osissa helmi-maaliskuussa ja pohjoisemmassa vasta maalis-
kuussa. Routakerroksen paksuus vaihtelee 0…200 cm välil-
lä. Suomen pohjoisimmissa osissa maaperä on suurimman 
osan vuotta routaantuneena (Kuva 5). Tällä on erittäin suuri 
merkitys luonnon moniin biologisiin ja fysikaalisiin tapah-
tumiin. Suomessa ikiroutaa on tuntureilla ja erityismuodos-
sa palsasoilla.

Termistöä

Routa on maassa olevan veden jäätymisen johdosta 
kovettunut maakerros. Kaikki maalajit routaantuvat, 
mutta kaikki eivät roudi.

Routaantuminen on maapohjan jäätymistä eli roudan 
muodostumista.

Routiminen on maapohjan jäätymisen aikana tapah-
tuvaa tilavuuden kasvua tai fysikaalisten ominaisuuk-
sien muuttumista, joka aiheutuu jäätymisrintamaan 
virtaavan lisäveden jäätymisestä. Oleellista routimisel-
le on, että maakerroksen vesipitoisuus (jääpitoisuus) 
kasvaa jäätymisen aikana. Routimisella tarkoitetaan 
myös roudan sulamisen vuoksi tapahtuvaa maaperän 
liikkumista.

Rouste eli pintarouta on maan pintakerroksen ilmiö, 
jossa vesi jäätyy pieniksi pystysuuntaisiksi neulasiksi 
hieta- ja hiesumaalajeilla.

Kerrosrouta on maanpinnan suuntainen kerrosraken-
ne, joka muodostaa jäälinssejä kapillaari-ilmiön nos-
taessa vettä lisää jäätymistasoon. Jäälinssit voivat ol-
la kiinni toisissaan tai erillään riippuen maankosteus-
oloista. Kerrosrouta routii ja sen vaikutus kelirikkojen 
määrään on suuri.

Kuva 3.	Roudan	syvyys	ja	lumipeitteen	paksuus	(cm)	Kiuruveden	Lappalassa	aukealla	talvesta	1916–1917	lähtien.		
Tämä	on	SYKEn	routarekisterin	pisin	yhtenäinen	havaintosarja.	Koska	havaintomenetelmä	on	muuttunut,		

sarjaa	ei	voida	pitää	täysin	homogeenisenä.

Kuva 4.	Routa	eteni	nopeasti	Tuusulan	routa-asemalla	
kuivassa	maassa	vuodenvaihteessa	2002–2003	

lumipeitteen	ollessa	ohut.

�vesitalous 2/2012

Routa



Roudan sulamisvauhti riippuu kevään etenemisestä. 
Lumen sulamisvedet valuvat yleensä nopeasti alueilta, joil-
la on tiivis routakerros. Routakerros sulaa sekä ylhäältä et-
tä alhaalta. Kuvassa 6 on esimerkki Etelä-Suomen lyhyestä 
routakaudesta ja hyvin matalasta roudasta luonnontilaisen 
lumipeitteen alla.

Routaantumiseen vaikuttavien tekijöiden runsauden 
vuoksi roudan syvyyden vuotuiset ja alueelliset vaihtelut ovat 
Suomessa suuria. Lumettomilla alueilla roudan syvyys mää-
räytyy talven pakkassummien mukaan, jolloin routakerrok-
sen paksuus kasvaa pohjoista kohti. Maan lämpötila seuraa 
viiveellä ilman lämpötilan kehitystä. Rannikkoalueilla meren 
läheisyys vaikuttaa myös roudan paksuuteen.

Lumen peittämillä luonnontilaisilla alueilla roudan sy-
vyys ei kasva pakkasmäärän mukaan. Maan lämpimim-
mässä osassa, Lounais-Suomessa, on yleensä paksumpi 
routakerros kuin Itä-Suomessa. Tämä johtuu lumipeit-
teen erilaisesta ajallisesta jakautumisesta ja paksuudesta. 
Lounais-Suomessa ja Pohjanlahden rannikolla on yleensä 
ohut lumipeite, jolloin lumen eristysvaikutus jää pienek-
si. Metsät ovat tiheitä ja niissä on vähemmän lunta kuin 
aukeilla mailla. Toisinaan maa on lähes lumeton koko tal-
ven. Leudoista talvista huolimatta routa kuitenkin tunkeu-
tuu melko syvälle. Ohuemmasta lumipeitteestä huolimatta 

metsissä on usein vähemmän routaa kuin aukeilla mailla, 
koska rehevä kasvillisuus ja hienorakeiset maat suojaavat 
routaantumiselta.

Itä-Suomessa, Kainuussa ja Kuusamon alueella on man-
tereinen ilmasto. Talvet ovat huomattavasti kylmempiä 
kuin rannikoilla. Paksu, suojaava lumipeite sataa maahan 
yleensä jo talven alussa ennen varsinaisia pakkasia ja siksi 
maa routaantuu verraten vähän. Leutoina talvina saattaa 
maa olla koko talven sulana. Tämä on maan vähäroutai-
sinta aluetta.

Etelä-Lapissa pakkassummat ovat suuria ja paksusta lu-
mipeitteestä huolimatta routa tunkeutuu melko syvälle. 
Pohjois-Lappi on maan kylmintä aluetta. Paksusta lumipeit-
teestä huolimatta routa tunkeutuu usein yli metrin syvyy-
teen. Maaperällä on myös pieni lämpövarasto eivätkä ohut 
kenttäkerros ja vähäinen kasvillisuus suojaa maata niin hy-
vin kuin etelässä.

Routa tulevaisuudessa
Suomen talvien ennakoidaan lauhtuvan hyvää vauhtia täl-
lä vuosisadalla. Lumipeite ohenee etenkin Etelä- ja Keski-
Suomessa. Näiden muutosten keskinäinen nopeus ratkaisee 
pitkälti routaolojen muutokset. Useimpina tulevaisuuden tal-
vina routaa lienee nykyistä vähemmän lähes koko Suomessa. 

Kuva 5.	Inarin	Nellimin	roudan	syvyys	ja	lumikerroksen	paksuus	jaksolla	2005–2010.
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Jos joinakin talvina sattuu kova pakkasjakso ja maa on lähes 
lumeton, routaa voi kuitenkin syntyä runsaasti.

Talvien routamäärät riippuvat myös siitä, millaisiksi syk-
syt muotoutuvat. Jos ne ovat kuivia ja lunta saadaan odottaa, 
maa routaantuu syvälle, mutta sateisen syksyn jäljiltä maa 
vaatii pitkän ja kovan pakkasjakson (–10…–20°C) roudan 
muodostumiseksi.

Esimakua leudon ja sateisen sään seurauksista syksyllä ko-
ettiin vuodenvaihteessa 2011–2012, jolloin talvimyrskyt kaa-
toivat paljon puita maan etelä- ja keskiosissa. Maaperä oli 
märkä ja sula eivätkä puiden juuret saaneet tukea routaker-
roksesta. Roudan puute lisäsi talvimyrskyn tuhoa ja hanka-
loitti merkittävästi puunkorjuuta, kun metsissä ei ollut kan-
tavaa maata. 

Kuva 6.	Kokemäen	routa-aseman	roudan	syvyys	ja	lumipeitteen	paksuus	2005–2010.

JOS ROUTAA EI ESIINTYISI LAINKAAN:

Etuja: Haittoja:

kasvukausi pitenisi, koska kasvien nestevirtaus 
helpottuisi keväisin

talvimyrskyt tai tykkylumi voivat kaataa puita kun 
juuret nousevat ylös märässä ja pehmeässä maassa

kelirikkovaurioita ei olisi Metsätyöt ja puiden kuljetus hankaloituisi, kun raskailla 
koneilla ei pääsisi metsään

pohjavesivarasto täydentyisi ympärivuotisesti puiden hakkuualat vähenisivät, kun pehmeän 
maaperän alueilla ei voisi talvisinkaan liikkua

pelloille ei nousisi kiviä routimisen vaikutuksesta peltojen muokkaus hankaloituisi (routa muuttaa 
savimaan mururakenteiseksi)
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Routa	aiheuttaa	Suomessa	huomattavia	haittoja	
rakenteille	 ja	 rakennuksille.	 Kun	 ilmasto-olojen	
ja	roudan	syvyyden	vuorosuhde	tunnetaan,	voi-
daan	roudan	haittoihin	varautua	ennakkoon.	Eri	
maalajien	 ja	 muiden	 rakennusmateriaalien	 rou-
tanousu-	 ja	 sulamis-pehmenemisominaisuuksi-
en	sekä	paikallisten	olosuhteiden	selvittäminen	
ennen	 rakentamista,	 varmistavat	 rakenteen	 toi-
minnan	myös	kylmimpinä	talvina.

Aalto-yliopiston Insinööritieteiden korkeakoulussa teh-
dään paljon arktiseen tekniikkaan liittyvää tutkimus-
ta ja opetusta. Tämä on luonnollista, koska Suomessa 

leena korkiala-tanttu
Tekn.tri., ma. prof.
Aalto-yliopisto, georakentaminen
E-mail: leena.korkiala-tanttu@aalto.fi

henry Gustavsson
dipl.ins., yliopisto-opettaja
Aalto-yliopisto, georakentaminen
E-mail: henry.gustavsson@aalto.fi

Routavaurioita Kirkkonummella keväällä 2011.

Routatutkimusta Aalto-yliopiston 
pohjarakennuslaboratoriossa
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talvi on pitkä ja toisinaan myös kylmä ja runsasluminen, ku-
ten viime vuodet ovat meille osoittaneet.

Suomessa routatutkimus ja arktinen tekniikka ei ole pel-
kästään tekniikan erikoishaara, vaan kylmyys, pimeys, lumi 
ja jää tulee ottaa huomioon melkein kaikessa tekniikassa. 
Toisaalta termiä arktinen tekniikka voidaan käyttää myös 
suppeammin, jolloin sillä viitataan ilmiöihin ja tekniikkaan, 
jotka liittyvät erityisesti karuihin talvisiin olosuhteisiin. 
Insinööritieteiden korkeakoulussa arktisen tekniikan tutki-
mus määritellään seuraavasti:

Arktisen tekniikan tutkimus tarkastelee  
jäätä, lunta, routaa sekä näiden vaikutuksia  

rakenteisiin ja kulkuneuvoihin.

Tämä tutkimus voidaan jakaa kolmeen toisiaan tukevaan 
osaan:

1. Merijää; esim. merirakenteiden jääkuormat, jään 
murtuminen, arktinen merenkulku

2. Ohut jää ja lumi; esim. kitka, autojen talvirenkaat

3. Routa, mukaan lukien ikirouta; esim. ydinjätteen 
loppusijoitus, routimisen vaikutus teihin ja 
rakentamiseen.

Näissä tutkimuskysymyksissä keskeinen yhteinen tekijä 
on jää. Merijää on paksua, teiden pintaan muodostuu ohutta 
jäätä, routa johtuu maassa olevan veden jäätymisestä. Yhteisiä 
tutkimusaiheita ovat jään muodostumisen ja murtumisen 

ymmärtäminen ja simuloiminen eri mittakaavoissa, jään mal-
lintaminen sekä kokeellinen toiminta kylmässä. Koska insi-
nöörisovelluksissa jää on lähellä sulamispistettään, sen käyt-
täytyminen poikkeaa merkittävästi muista materiaaleista.

Arktisen tekniikan osalta tehtiin Aallossa vuonna 2011 
Jaakko Tuhkurin vetämänä sisäinen kartoitus, jonka tavoit-
teena oli kuvata Insinööritieteiden korkeakoulussa tehtävää 
arktisen tekniikan tutkimusta ja opetusta sekä esittää suun-
nitelmia niiden vahvistamiseksi ja kehittämiseksi. Tässä ar-
tikkelissa on kuitenkin keskitytty lähinnä yhdyskunta- ja ym-
päristötekniikan laitoksen ja erityisesti georakentamisen ryh-
män ja sen pohjarakennuslaboratorion toimintaan alalla.

Arktista tutkimusta on georakentamisen ryhmän poh-
jarakennuslaboratoriossa tehty lähinnä maan kausittai-
seen routaantumiseen ja siitä aiheutuviin ongelmiin liitty-
en. Routatutkimusta pohjarakennuslaboratoriossa on tehty 
aktiivisesti ainakin 1980-luvulta lähtien. Sekä ISSMGE:n 
(International Society of Soil Mechanics and Geotechnical 
Engineering) kansainvälisen routakomitean (TC8) että 
Suomen Geoteknillisen yhdistyksen kansallisen routatoimi-
kunnan johtotehtävissä on vuosina 1985–2009 ollut poh-
jarakennuksen ja maamekaniikan oppituolin edustaja joko 
puheenjohtajana (Eero Slunga ja Seppo Saarelainen) tai sih-
teerinä (Henry Gustavsson).

Komitean ja toimikunnan tehtäviin on kuulunut mm. 
laatia suosituksia routanousun arviointimenetelmiksi, routi-
vuuskriteereiksi (Friberg & Slunga 1989) ja terminologiaksi 
sekä selvitellä roudan sulamiseen ja kevätkantavuuteen liitty-
vää problematiikkaa. Maan routimiseen ja sulamiseen liittyen 
on tehty useita julkaisuja ja opinnäytetöitä osin kansallisen 
routatoimikunnan ja TC8:n työn tukemiseksi.

Maanäyte routanousukoesellissä ennen koetta ja kokeen jälkeen.
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Roudan syvyyden arviointi ja mittaus
Roudan tunkeutumis- ja sulamissyvyyden arviointiin ilman 
lämpötilojen ja kertyneen pakkasmäärän avulla on kokemus-
peräisiä laskentamenetelmiä, joilla kohteen maalajien ollessa 
tiedossa päästään kohtuullisen tarkkoihin arvioihin. Laajaan 
tiehallinnon roudan syvyysmittausaineistoon pohjautuen on 
aiheesta tehty mm. diplomitöitä sekä Tampereella (Kivikoski 
1983) että Otaniemessä (Näätänen 1998). Ilmasto- ja lämpö-
olojen paikallinen vaihtelu sekä maanpinnan ja ilman läm-
pötilojen erot ovat kuitenkin usein varsin suuret. Ne riippu-
vat monista tekijöistä ja aiheuttavat näin epävarmuutta em. 
menetelmällä tehtyihin arvioihin.

Ilmatieteen laitoksen laajan ilman lämpötilojen mittaus-
asemaverkoston ohella Liikenneviraston tiesääasemat mit-
taavat ja tallentavat ilman ja tienpinnan lämpötiloja. Näiden 
pintalämpötilahavaintojen avulla tehtävät roudan syvyyden 
ja etenkin sulamisen arvioinnit antavat yleensä huomatta-
vasti tarkempia tuloksia kuin pelkkään ilman lämpötilaan 
pohjautuvat arviot.

Rakenteisiin kohdistuvien routahaittojen kannalta olisi-
kin tärkeää, että tämän kattavan ilman ja tienpintalämpöti-
lahavainnoinnin tulokset olisivat käytettävissä nykyistä hel-
pommin. Tiesääasemadataan perustuva pakkasmäärien ja 
lämpöastesummien automaattinen laskenta ja tulosten onli-
ne-julkistaminen auttaisivat ennakoimaan riskejä mm. putki-
johtojen jäätymisen, routanousun rakennuksille ja rakenteille 
aiheuttamien haittojen sekä roudan sulamisajankohdan ja ke-
lirikon sekä painorajoitusten asettamisen kannalta.

Tarkimmat roudan syvyystiedot saadaan suorilla lämpöti-
laprofiilimittauksilla. Roudan ja lumen syvyyttä auraamatto-
milla alueilla, mm. maatalouden tarpeisiin, ylläpitävät SYKE 
ja ELY-keskukset, mutta ajankohtaista tietoa roudan syvyy-
destä auratuilta alueilta ei maassamme ole riittävästi saata-

villa. Georakentamisen ryhmä on hankkinut äskettäin auto-
maattisen roudan syvyyden ja maan lämpötilaprofiilin mitta-
uslaitteiston, jonka online-tulokset on tarkoitus laittaa kaik-
kien saataville www-sivujen kautta. Roudan syvyyden mit-
tauspisteen rakentaminen on käynnissä Kirkkonummella, se 
liittyy osana monitorointia koskevaan diplomityöhön.

Routanousu ja sulamispehmeneminen
Georakentamisessa kylmän ilmanalan ongelmia tutkitaan 
pääasiassa routanoususta rakenteille aiheutuvien haittojen 
selvittämiseksi ja ehkäisemiseksi. Roudan sulamisen yhtey-
dessä tapahtuva routineen maan pehmeneminen ja siitä ai-
heutuva liikenneväylien kantavuuden heikkeneminen – eli 
kelirikko – on myös tärkeä tutkimusalue. Maalajien routi-
vuutta voidaan tutkia laboratoriossa sekä epäsuorin luokitus-
kokein että routanousukoelaitteistolla tehtävin mallikokein.

Maan jäätymistä ja roudan etenemistä maassa voidaan 
selvittää kokeellisen tutkimuksen ohella myös laskennalli-
sesti mallinnusohjelmistoja käyttäen. Routanousukokeiden 
tulosten avulla pystytään ennakoimaan tutkittavan raken-
teen routanousua, kun mm. kohteen ilmasto-olosuhteet ovat 
tiedossa.

Vuonna 2009 saatiin pohjarakennuslaboratorioon uudet 
routanousukoelaitteistot jo vanhentuneiden 1980-luvulla 
valmistuneiden laitteiden tilalle. Laitteiston rakentamista ja 
erilaisten routasellien vertailua on esitelty Jarmo Pesun dip-
lomityössä (2010).

Vuonna 2010 aloitti Georakentamisen tiloissa Hokkai-
Gakuen yliopiston professori Takashi Ono sapattivuotensa. 
Hänen tarkoituksenaan oli mm. selvittää japanilaisella lait-
teistolla ja standardilla tehtyjen kokeiden sekä suomalaisten 
ohjeiden mukaisten kokeiden tulosten eroja ja vertailukel-
poisuutta. Routanousukokeen suoritusta ja tulosten käsitte-

Professori Takashi Ono  
Georakentamisen routalaboratoriossa.
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lyyn liittyviä suosituksia on esitetty myös Ateenassa syksyl-
lä pidetyssä eurooppalaisessa geotekniikan konferenssissa 
(Gustavsson et. al 2011). Tällä hetkellä laboratoriossa on 
routa-alaan liittyen käynnissä diplomityö ratojen routaon-
gelmien selvittämiseksi.

Roudan sulamisen vaikutuksia maan ja etenkin tei-
den kantavuuteen on selvitelty laboratoriossa mm. Henry 
Gustavssonin (1991) ja Anton Palolahden (1993) diplo-
mitöissä. Kevätkantavuutta käsittelevä kirjoitus on myös 
lähetty syksyllä Sapporossa pidettävään Transportation 
Geotechnics -konferenssiin (Gustavsson & Saarelainen 
2012).

Muut tutkimukset ja alan opetus
Arktinen tekniikka on oleellinen osa yhdyskunta- ja 
ympäristötekniikan laitoksen tutkimusta ja opetus-
ta. Monilla kursseilla käsitellään routaan liittyviä asioi-
ta: Geomekaniikan perusteet, Geotekniikan perusteet, 
Talonrakennuksen geotekniikka ja Geotekninen suunnit-
telu. Myös Georakentamisen jatkokurssin toisena päätee-
mana oli keväällä 2011 routatutkimus. Opetuksesta vastasi 
kolme tohtoritasoista vierailuluennoitsijaa ja laajan kuu-
lijakunnan muodostivat niin perus- ja jatko-opiskelijat 
kuin asiasta kiinnostuneet työelämän edustajat. Jatkossa 
on suunniteltu opetuksen laajentamista yhä enemmän ark-
tiseen tekniikkaan, mm. Anchoragen Yliopiston (UAA) 
Internet-kurssitarjontaa hyödyntäen.

Suunnitteilla oleva ydinjätteen sijoittaminen kalliope-
räämme vaatii laajoja selvityksiä mm. erilaisten eristema-
teriaalien sekä kallioperän ja sen rakojen jäätymis-sulamis-
käyttäytymisestä. Aiheeseen liittyvää tutkimusta on käyn-
nissä Georakentamisen ryhmän eri oppituoleissa.
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Lumettoman maan jäätyessä kasvaa roudan syvyys ilman 
lämpötilaa kuvaavan pakkassumman myötä. Keväällä 
tällaisen pinnan lämpötilat poikkeavat selvästi ilman 

lämpötiloista, mikä johtuu auringon säteilystä. Perinteisesti 
on pinnan lämpötiloja arvioitu soveltamalla n-kerrointa, jo-
ka on pinnan ja ilman lämpöastesummien suhde. Kerroin on 
määritetty havaintojen perusteella tapauskohtaisesti.

Tässä tarkastelussa oli tavoitteena parantaa roudan sulami-
sen arviointimenettelyä. Ilman ja tienpinnan lämpötilaerot 
määritettiin ensin 30 tiesääasemien havaintojen perusteella 
kuukausittain (Saarelainen 1999). Nämä lämpötilaerot osoit-
tautuivat melko hyvin verrannollisiksi kuukausittaiseen glo-
baalisäteilyn energiaan (Kuva 1).

Lämpötilaeron kehittymistä samoin kuin tienpinnan ja 
ilman lämpöastesumman kasvua selvitettiin tiesääasemilla 
vuonna 2003. Ilman ja tienpinnan lämpötilat havaittiin au-
tomaattisesti noin ½…2 tunnin välein, tiedot olivat saata-
vissa Internetin kautta.

Kuvassa  2 on esitetty havaintotiedot Leppävirran 
Poijinpellon ja Inarin Saariselän tiesääasemilta. Asfaltin 
ja ilman lämpötilaero oli Saariselällä lähes sama kuin 
Leppävirralla. Koko aineiston perusteella keskimääräinen 
lämpötilaero oli eri asemilla huhtikuussa 3…4 °C, touko-
kuussa 5…7 °C ja kesäkuussa 6…9 °C. Vuorokautinen läm-
pötilaero vaihteli vähemmän kuin ilman lämpötila.

Koska globaalisäteilyn muutos Etelä-Suomesta Lappiin on 
keväällä ja kesällä melko vähäistä, asemien väliset erot johtu-
vat paljolti mm. pilvisyyden vaihteluista sekä asemaan koh-
distuvasta varjostuksesta.

sePPo saarelainen
tekn.tri
Geotekniikan dosentti

Maan	routaantumista	ja	sulamista	säätelee	pinnan	lämpötila.	Se	poikkeaa	sulamiskaudella	merkittä-
västi	ilman	lämpötilasta,	koska	säteilyenergia	lämmittää	pintaa.	Tieroudan	sulamista	voidaan	arvioida,	
kun	tämä	säteilylisä	otetaan	huomioon.

Tieroudan sulamisen arviointi

Kuva 1.	Kuukausittaisen	lämpötilaeron	ja	
globaalisäteilyenergian	vuorosuhde	(Saarelainen	1999).
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Sulamiskauden lämpöastesumma
Sulamiskauden lämpöastesumman avulla voidaan arvioi-
da sulamisen syvyyttä tiessä. Tienpinnan lämpöastesum-
ma on ilman lämpöastesumman ja säteilylisän summa. 
Sulamiskauden lämpöastesumman kehitys ilmassa (Ftilma), 
tien pinnassa (Ftasf) ja näiden erotus (Ftasf-ilma) yllä mainituilla 
kahdella tiesääasemalla on esitetty kuvassa 3.

Kuvan 3 mukaan tienpinnan lämpöastesumma oli alku-
kesästä noin kaksinkertainen ilman lämpöastesummaan ver-
rattuna. Ero oli suhteessa vielä suurempi alkukeväällä ja pin-
talämpötilat nousivat sulamispisteen 0 °C yläpuolelle aiem-
min kuin ilman lämpötilat. Säteilyn aiheuttama lisäys ilman 
lämpöastesummaan oli kesäkuun loppuun mennessä näil-
lä asemilla 9 000…11 000 kelvintuntia samalla, kun ilman 
lämpöastesumma oli 13 000…18 000 Kh. Merkittävä poik-
keama havaittiin etelässä, Hämeenlinnassa, missä säteilylisäys 

keväällä 2003 oli pienempi kuin Kolarissa. Ero saattaa selittyä 
sillä, että kevät 2003 oli Etelä-Suomessa sateisempi kuin poh-
joisempana. Myös runsas pilvisyys vähensi auringonsäteilyä.

Sulamisen alku ja loppu
Sulaminen alkaa, kun pinnan lämpötila nousee 0 °C yläpuo-
lelle. Säteily voi nostaa pintalämpötilan sulamispisteen ylä-
puolelle, vaikka ilma olisi vielä pakkasella. 

Tielaitoksen routa-asemilla sulamisen alku määritel-
tiin ajankohdaksi, jolloin sulamissyvyys oli noin 20 cm. 
Havaintoja oli käytettävissä noin 20 asemalta etelärannikol-
ta Sallan korkeudelle 5…15 keväältä. Sulamisen alkamis-
ajankohta vaihteli yksittäisellä asemalla 20…30 vuorokautta 
(Näätänen 1998). Etelä-Suomessa sulaminen alkoi huhti-
kuun aikana, Etelä-Lapissakin viimeistään toukokuun puo-
liväliin mennessä.

Kuva 2.	Leppävirran	Poijinpellon	ja	Inarin	Saariselän	tiesääasemien	havaintoja	vuodelta	2003.	Kuvissa	on	esitetty	ilman	
lämpötila,	asfaltin	ja	ilman	lämpötilaero	sekä	tähän	eroon	sovitettu	polynomi.
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Sulamisen päättymisen havaittiin riippuvan merkittävästi 
havaintopaikan leveysasteesta. Ilman lämpöastesummaan ei 
sulamisen alkupäivä paljoa vaikuttanut, sillä lämpöasteiden 
kertymä on alkuvaiheessa hidasta. Lämpöastesumman vaih-
telu eri vuosina oli suhteellisen pieni, ja säteilyn aiheuttama 
lisä oli samoin vakaa. Näin ollen roudan sulamisen päätty-
misaika oli melko hyvin ennakoitavissa roudan talvikautisen 
maksimisyvyyden (tai talven pakkasmäärän) perusteella.

Kuva 4 laskettiin olettaen, että sulamissyvyys oli verran-
nollinen kuukausittaiseen lämpöastesumman kertymään, jo-
ka oli keskimääräinen ilman lämpöastesumma lisättynä sä-
teilyn vaikutuksella. Sulamissyvyys määritettiin 0,5 metrin 
tierakenteelle routivalla silttipohjalla. Edeltävän talven rou-
dan syvyys määritettiin vastaavalla tierakenteella otaksumalla 
paikallinen, ankara (max kerran 10 vuodessa), keskimääräi-
nen (max kerran 2 vuodessa) ja leuto (min kerran 10 vuo-
dessa) pakkasmäärä.

Kuva 4.	Sulamisen	päättymispäivä		
suhteessa	edeltävän	talven	pakkasmäärään.

Kuva 3.	Sulamiskauden	lämpöastesumman	kehitys	Leppävirran	ja	Saariselän	tiesääasemilla	vuonna	2003.		
Kuvissa	on	esitetty	ilman	ja	asfaltin	lämpöastesummat	sekä	niiden	erotus.
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Havaintojen mukaan sulaminen päättyi Tielaitoksen 
havaintopaikoilla kuvassa  5 esitettyinä päivinä (Näätänen 
1998). Ajankohdat vastaavat hyvin kuvan  4 laskettua 
vuorosuhdetta.

Arvioitua sulamisen päättymispäivää, joka perustui il-
mastotietoon (paikallinen pakkasmäärä ja lämpöastesum-
man kertymä) ankaran ja leudon talven jälkeen on esitetty 
kuvassa 6.

Etelä-Suomessa sulaminen alkoi huhtikuun alkupuolel-
la ja sen päättymisaika vaihteli huhtikuun lopusta kesäkuun 
puoliväliin. Lapissa sulaminen alkoi huhtikuun lopulla ja 
päättyi heinäkuun alun ja elokuun puolivälin välillä.

Tulosten tarkastelua
Tarkastelun perusteella tehtiin seuraavia johtopäätöksiä:
•	 Suunnittelun tarkoituksiin voidaan sulamissyvyyden 

kehittymistä jäätyneessä maassa arvioida käyttäen 
paikallista ilman lämpötilatietoa ja säteilytietoa.

•	 Sulamisen kestoa on myös mahdollista arvioida, jos 
tiedetään roudan syvyys sulamisen alkaessa.

•	 Tätä arviota voidaan tarkentaa, jos maan pintalämpötilat 
on mitattu.

•	 Kuvatun tarkastelun avulla on mahdollista ennakoida 
tulevan kelirikkokauden alkua ja päättymistä jo 
lopputalvesta. Kantavuuden mukaan määritettävää 
kelirikkotien kuljetuskapasiteettia käyttäen on 
myös mahdollista arvioida tien kulkukelpoisuutta 
täsmällisemmin ajassa ja paikassa.

•	 Tiesääasemien (noin 350 kpl) havaintojen käyttöönotto 
parantaisi kelirikon hallintaa ratkaisevasti. Nykyisin 
tiesääasemien havaintoja käytetään vain päivittäisen 
kunnossapidon ohjauksessa.

Todettakoon vielä, että eteläisemmillä leveysasteilla säteilyn 
vaikutus olisi otettava huomioon myös routaantumisen ar-
vioinnissa. Suomea tämä ei koske, mutta noin leveyspiirin 

55oN eteläpuolella pakkasmäärää olisi pienennettävä sätei-
lyn vuoksi. Tämä on merkittävä seikka esimerkiksi Keski-
Euroopassa ja Alpeilla.

Kirjallisuus
Ilmastoatlas 1987. Atlas of Finland, Folio 131, Ilmasto. Maanmittauslaitos & 
Suomen Maantieteellinen Seura, Helsinki 1987.
Näätänen A.1998. Roudan sulaminen havaintopaikoilla. Teknillinen korkea-
koulu, Pohjarakennus ja maamekaniikka, Diplomityö. 154 p.
Tiesääasemat Suomessa:  
http://www.tieh.fi/alk/frames/tiesaa-frame-new.html). Tiehallinto.
Saarelainen S. (1999). Alusrakenteen kantavuus sulamisen aikana.  
TPPT, Projektiraportti. 67 p. 
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Kuva 5.	Keskimääräinen	roudan	sulamisen	päättyminen.

Kuva 6.	Roudan	sulamisen	päättymispäivä	kerran	10	
vuodessa	toistuvan	ankaran	ja	leudon	talven	jälkeen.

(Näätänen 1998)
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Maapallolla esiintyy ikiroutaa noin sata kertaa 
Suomen laajuisella alueella. Näistä jäisen maape-
rän Suomista 15 sijaitsee matalissa merissä, 20 

vuoristoissa ja loput pääosin pohjoisilla leveysasteilla. Ihmisiä 
ikirouta-alueilla asuu parikymmentä miljoonaa, puolet heis-
tä Venäjällä. 

Pääosa ikirouta-alueista on puutonta, mutta etenkin 
Siperiassa ikirouta ulottuu kauas metsärajan eteläpuolelle. 
Soilla ikiroudan ilmentymiä ovat palsakummut, joita esiintyy 
myös Lapin soilla. Ikiroutaa on Suomessa myös tunturialu-
eilla, esim. Saanan laella ehkä jopa sata metriä.

Rakentajan haasteet
Huippuvuorilla ikirouta yltää avomeren äärellä noin sadan 
metrin syvyyteen. Vuonojen perukoissa routaa on pari sataa 
metriä, vuorilla jopa puoli kilometriä. Jäätiköiden alta iki-
routa monin paikoin puuttuu.

Rakentajan on siis mahdotonta päästä ikiroudan alapuo-
lelle saakka, joten on pakko rakentaa jäätyneen maan päälle. 
Huippuvuorten pääkaupungin Longyearbyenin sadat pien-
talot on rakennettu 6…8 metrin pituisille puisille paaluille. 
Useimmat isot julkiset rakennukset ovat betonilaatan päällä. 
Laatan alapinta pidetään jäähdytettynä noin –10 asteeseen, 
jotta routa ei ala sulaa. Tämä luonnollisesti aiheuttaa melkoi-
set energiakustannukset.

Jäähdytetty laattakaan ei takaa rakennuksen pysymistä 
paikallaan, koska taloilla on taipumus olla painavia. Jos laa-
tan alle on jäälinssejä tai hyvin jääpitoista maata, jään elas-
tisuus voi johtaa rakennuksen painumiseen tai kallistumi-
seen. Tämä ongelma voidaan välttää paaluille rakennettaessa 
etenkin silloin, kun paalujen korkeutta voidaan lattian tun-
tumasta säätää.

Lähes kaikki Longyearbyenin talot ovat kaukolämmös-
sä. Polttoaineena on kivihiili – voimala on Norjan ainoa, 
joka käyttää tätä polttoainetta. Hiili louhitaan 15 km pääs-
sä kaupungista, vuotuinen kulutus on noin 25 000 tonnia. 
Lämpöteho on 16 MW, laitos tuottaa myös kaupungin tar-
vitseman sähkön 12 MW maksimiteholla.

Putki ei saa jäätyä eikä sulattaa
Vesiputkien asentamisessa ikirouta-alueilla pätee sama 

sääntö kuin Suomessa: putki on suojattava jäätymiseltä. 
Mutta putki ei myöskään saa toimia lämmönlähteenä ja ai-
heuttaa ikiroudan sulamista.

Kun	maaperä	on	ympäri	vuoden	jäässä,	miten	vesihuolto	järjestetään?		
Haaste	on	melkoinen	–	ohessa	ratkaisuesimerkkejä	lähinnä	Huippuvuorilta.

Vesihuoltoa ikiroudan alueilla

esko kuusisto
johtava hydrologi
Suomen ympäristökeskus
E-mail: esko.kuusisto@ymparisto.fi
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Longyearbyenissä kaikki vanhemmat vesiputket on si-
joitettu maanpinnan yläpuolelle. Tukina toimivat useim-
miten syvälle maahan juntatut puupaalut. Etenkin vesi-
huoltoa ja viemäröintiä palvelevissa putkissa on pitänyt 
olla tuhti lämpöeristys. Kaukolämpöputkissa veden läm-
pötila on yleensä 80 asteen luokkaa, joten jäätymisvaara 
on pieni, mutta arktista pakkasilmaa niilläkään ei ole syy-
tä liikaa lämmittää.

Pinnalla kulkevat putket ovat haittana liikennejärjestelyille 
eivätkä ne kaunista kaupunkikuvaa. Nykyään putket hauda-
taankin roudan aktiivikerrokseen, jonka syvyys on 1…2 met-
riä. Koska lämmönvaihto maaperän kanssa on minimoitava, 
usein käytetään tehokkaiden lämpöeristeiden lisäksi suoja-
putkea, jonka sisälle jää vesiputken ympärille ilmatilaa.

Vuotojen välttäminen on erittäin tärkeää. Etenkin maa-
han valuva kuuma vesi aiheuttaa nopeasti ikiroudan sulamis-
ta, joka voi vaurioittaa myös ympärillä olevia rakennuksia. 

Mistä vettä?
Kaivonpaikan katsojalle ikirouta-alue ei tarjoa työtilaisuuk-
sia. Pohjavettä toki on; sitä virtaa jäätiköiden alta järvien 
pohjille ja suoraan mereen. Ikirouta-alueilla on myös lähteitä 
– Huippuvuorillakin on jopa muutama kuuma lähde (Sund 
2008). Lähteiden paikkoja osoittavat usein suuret jääsydä-
miset muodostumat, pingot. Niitä on joskus käytetty myös 
vesihuoltoon.

Yleisintä ikirouta-alueilla on kuitenkin vedenotto järvestä. 
Sen pitää olla riittävän suuri ja syvä, jotta vettä on saatavissa 
myös puolitoistametrisen jään alta kevättalvella.

Longyearbyenin raakavesi tulee pääosin Isdammenin teko-
altaasta. Se on yli sadan hehtaarin laajuinen, valuma-alue on 
34 km², josta viidennes jäätikköä. Vuotuinen tulovirtaama on 
keskimäärin 19 milj. kuutiometriä. Vaikka se kaikki tulee ke-
sä-syyskuussa, vesi riittää hyvin läpi talven, vaikka jään pak-
suus altaassa voi ylittää puolitoista metriä. Allas myös liettyy, 
vuotuinen sedimentin kuljetus on noin 8 000 kuutiometriä.

Ny Ålesundin kylä on Huippuvuorten pohjoisin asuttu 
paikka. Vettä otetaan Tvillingvatnet-järvestä, jonka ala on 
vain 3,5 hehtaaria ja tilavuus 50 000 m³ (Haldorsen et al. 
2002). Vaikka väkeä on talvella vain parikymmentä, vesi uh-
kaa loppua ennen lumen sulamista. Vedenotto on sijoitettu 
syvimpään kohtaan (6 m), josta paaluille rakennettu putki-
linja alkaa (Kuva 1).

Jätevedenpuhdistamoita Huippuvuorilla ei ole. Longyear-
byenin (2 000 asukasta, lähes 100 000 turistiyötä vuodessa) 
jätevedet purkautuvat vuonoon 50 metrin syvyyteen. 
Vaikutukset pohjaeläimistöön ovat havaittavissa (Dahl 
2007), mutta vakavina niitä ei pidetä. 

Kokemuksia muualta
Öljyntuotannon takia vedenkulutus on lisääntynyt merkittä-
västi Siperian ja Alaskan ikirouta-alueilla. Yhden öljylähteen 
porauksessa vettä kuluu noin kuusi miljoonaa litraa. Prudhoe 
Bayn öljykentällä Alaskassa kokonaisvedenkulutus on noin 
4 milj. m³ vuodessa (Jones et al. 2009).

Prudhoe Bay ottaa suurimman osan raakavedestä alueen 
järvistä. Jään tyypillinen maksimipaksuus on yli kaksi met-
riä. Useimmat järvet ovat matalia ja jäätyvät pohjaan saakka. 

Kuva 1.	Maailman	pohjoisin	vedenottamo,	Tvillingvatnet-järvi	Huippuvuorten	pääsaaren	pohjoisosissa.
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Varavettä saadaan tarvittaessa suolanpoistolaitokselta – se on 
maailman pohjoisin lajissaan.

Prudhoe Bayn suurin putkiurakka oli kuitenkin öljy-
putken vetäminen Alaskan halki Valdeziin, jonka sulasta 
satamasta öljy sitten lähtee tankkereilla kohti kuluttajia. 
Öljyputken pituus on lähes 1 300 kilometriä, josta suu-
rin osa on ikirouta-aluetta (Kuva 2). Matkan varrella on 
11 pumppuasemaa, joissa öljy myös lämmitetään kylmänä 
vuodenaikana.

Monissa pienissä arktisissa kylissä ei keskitettyä vesihuol-
toa ole. Esimerkiksi Jakutiassa vain 40 % väestöstä on vesi-
laitosten piirissä. Joissakin Alaskan kylissä käytetään lumiai-

toja, joiden vierestä kerätään vettä sulatettavaksi (Evengard 
et al. 2011).

Etelämantereen tutkimusasemilla on myös pakko turvau-
tua lumen sulattamiseen, vaikka se kuluttaa hyvin paljon 
energiaa. Rannikolla sijaitsevilla asemilla on suolanpoisto-
laitoksia tai ne ottavat vettä järvestä, jos sellainen sattuu ole-
maan lähistöllä. Jätevedet on puhdistettava, kaikki kiinteä 
jäte on tuotava laivoilla takaisin sivilisaation pariin.

Ilmastonmuutoksen uhat
Ilmasto on lämmennyt korkeilla leveysaseilla enemmän kuin 
muualla. Arktisilla alueilla lämpeneminen on ollut vuoden 

1980 jälkeen noin kaksi kertaa niin voimakasta 
kuin maapallolla keskimäärin. Etelämantereella 
on Kap Hornia kohti kurottava niemimaa läm-
mennyt enemmän kuin mikään muu maapal-
lon alue.

Kaikki ilmastomallit ovat yksituumaisia siitä, 
että vastaava kehitys tulee jatkumaan. Ikiroudan 
sulaminen voi metaanihydraattien vapautuessa ol-
la uhka koko maapallolle. Paikallisesti se on uhka 
luonnolle ja infrastruktuurille, myös vesihuoltoa 
koettelevat monet riskit.

Esimakua saatiin vuonna 2001 Etelämantereella. 
Boeckellajärvi oli toiminut Argentiinan suuren 
tutkimusaseman raakaveden lähteenä. Ikirouta 
suli järven laskujoen suulta ja järven pinta aleni 
äkisti kolme metriä. Vesitilavuus pieneni 125 000 
kuutiometristä 23 000 kuutiometriin. Järven luu-
suaan rakennettiin pato, jolla tilavuus nostettiin 
140 000 kuutiometriin. Etelämantereellakin on 
siis nyt ainakin yksi tekojärvi (Izaguirre 2011).

Ikirouta-alueen järville on tapahtunut merkit-
täviä muutoksia myös monilla arktisilla alueilla. 
Kesän aikana sulava aktiivikerros on paksuuntu-
nut ja aiheuttanut vaurioita putkistoille ja raken-
nuksille. Jääteiden käyttö tiettömien asutuskes-
kusten huoltokuljetuksiin on vaikeutunut.

Kuva 2. Alaskan öljyputki kulkee pääosin 
maanpinnan yläpuolella metallipaalujen varassa.
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Roudan paksuus riippuu maaperän ominaisuuksis-
ta, talven pakkasista ja lämpöä eristävästä lumipeit-
teestä. Sekä maaperän laatu että lumipeitteen pak-

suus ja huokoisuus voivat vaihdella maastossa suuresti pie-
nelläkin alueella. Sen takia roudan paksuuden laskennalli-
nen mallittaminen lumipeitteisillä alueilla on hyvin vaike-
aa. Lumettomilla alueilla, kuten maanteillä, lentokentillä 
ja pihamailla tehtävä on helpompi. Näillä alueilla roudan 
paksuus on likimain verrannollinen talven pakkassumman 
neliöjuureen.

Kasvihuoneilmiön voimistuessa ilmasto lämpenee eivätkä 
pakkaset enää pauku entisellä voimalla. Tässä kirjoituksessa 
esitellään Ilmatieteen laitoksen tutkimuksiin (Gregow ym., 
2011; Ruosteenoja, 2009) perustuvia arvioita ilmastonmuu-
toksen vaikutuksista maaperän talviaikaiseen jäätymiseen.

Roudan paksuuden laskeminen
Laskelmissa tarkastellaan maan jäätymistä sääoloiltaan tyy-
pillisenä talvena, yhtäältä nykyisessä ja toisaalta tulevassa il-
mastossa. Aluksi lasketaan jakson 1971–2000 lämpötilaha-
vaintojen perusteella vuodenajalle tyypillinen vuorokauden 
keskilämpötila kunakin vuoden päivänä eri puolilla Suomea 
(esimerkki kuvassa 1a). Vastaavasti tulevaa ilmastoa kuvaa-
vaa vuotuista lämpökäyrää voidaan arvioida lisäämällä tä-
hän lämpötilan kulkuun ilmastonmuutosmallien ennustama 
lämpötilan nousu (Kuva 1b). Ilmastomallien lämpenemisen-
nusteista on kerrottu yksityiskohtaisesti Jylhän ym. (2009) 
raportissa.

Kuvan 1 vuotuisista lämpötilajakaumista saadaan arvioi-
tua lämpöoloiltaan tyypillisen talven pakkassummat. Niistä 
voidaan johtaa arvio roudan paksuudelle lumettomilla mail-
la käyttäen Stefanin (1890) kaavaa, jonka mukaan roudan 
paksuus saadaan kertomalla talvikauden pakkassumman ne-
liöjuuri maaperän termodynaamisia ominaisuuksia kuvaa-
valla tekijällä. Tuloksena saadaan jäätyneen kerroksen sy-
vyys sen ollessa paksuimmillaan talven taittuessa kevääksi. 

kimmo ruosteenoJa
FT, tutkija
Ilmatieteen laitos

Ilmaston lämpeneminen 
ohentaa routakerrosta
Kun	Suomen	talvet	lämpenevät,	routakerros	ohenee,	mutta	kuinka	paljon?	Seuraavassa	arvioidaan	ti-
lannetta	lumettomilla	mailla	Ilmatieteen	laitoksen	selvitysten	pohjalta.	Prosentteina	ilmaistuna	muutos	
on	suurin	lounaassa	ja	pienenee	kohti	pohjoista.	Laskelmiin	liittyy	toki	monia	epävarmuustekijöitä.

Kuva 1.	(a)	Jakson	1971–2000	havaittujen	kuukausikeskilämpötilojen	perusteella	lasketut	vuorokauden	keskilämpötilat	
kaikkina	vuoden	päivinä	hilapisteessä	62.25°N,	25.75°E	(Jyväskylän	lähellä).	Kirjaimet	ilmaisevat	kalenterikuukausia.	
Lämpötiloista	laskettu	talven	pakkassumma	on	merkitty	kuvaan	sinisellä	värillä.	(b)	Arvioitu	vuotuinen	lämpökäyrä	ja	
pakkassumma	vuosien	2070–2099	ilmastossa,	kun	on	otettu	huomioon	mallien	ennustama	ilmaston	lämpeneminen.
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Menetelmää on kuvattu yksityiskohtaisemmin Gregowin 
ym. (2011) luvuissa 2–3.

Stefanin kaavan avulla laskettu roudan paksuuden jakauma 
1900-luvun lopun ilmastossa on esitetty kuvassa 2. Kuvassa 
ei ole pyritty ottamaan huomioon maalajien vaihtelevuut-
ta, vaan kaikkialla Suomessa laskelman pohjana on käytet-
ty hiekkamaan termodynaamisia ominaisuuksia. Laskelman 
mukaan lämpöoloiltaan tyypillisenä talvena routaa on kevään 
kynnyksellä lounaissaaristossa vajaa metri, Etelä-Suomen si-
sämaassa noin puolitoista ja Lapissa yli kaksi metriä.

Routakerroksen ohentuminen ilmaston 
lämmetessä
Ilmaston lämmetessä pakkassummaa kertyy luonnollisesti 
nykyistä vähemmän (Kuva 1b) ja routakerros ohenee. Jo lä-
hivuosikymmeninä lumeton maa jäätyy Manner-Suomessa 
10…30 prosenttia ohuemmin kuin vertailujakson 1971–
2000 aikana (Kuva 3a). Lounaisilla rannikko- ja saaristo-
alueilla vähenemä on vielä suurempi. Siellähän pakkaskausi 
on jo lähtötilanteessa lyhyt ja pakkaset heikkoja, jolloin vä-
häinenkin lämpötilan nousu leikkaa pakkassummasta ison 
osan. Sen sijaan ilmastoltaan mantereisemmilla alueilla pak-
kaset yhä paukkuvat kohtuullisesti eikä routakerros vielä tässä 
vaiheessa ohene paljoa.

Vuosisadan loppua lähestyttäessä ilmasto on ehtinyt läm-
metä paljon enemmän, mikä näkyy maan nykyistä selvästi vä-
häisempänä jäätymisenä (Kuva 3b). Itä- ja Pohjois-Suomessa 
routakerroksesta olisi tällöin huvennut kolmasosa tai puolet, 
suuressa osassa Etelä- ja Länsi-Suomea 60…80 prosenttia. 
Rannikoilla muutos on vielä suurempi, ja lounaisessa saaris-

Kuva 2.	Maaperän	routakerroksen	laskennallinen	suurin	
talvikauden	aikainen	paksuus	(cm)	lumettomilla	alueilla	
sääoloiltaan	tyypillisenä	talvena	jakson	1971–2000	
lämpötilatietojen	perusteella	(Gregow	ym.	2011).

Kuva 3.	Routakerroksen	suurimman	paksuuden	muuttuminen	(prosentteina)	lumettomilla	alueilla	sääoloiltaan	keskimää-
räisenä	talvena	siirryttäessä	jaksosta	1971–2000	(a)	jaksoon	2010–2039	ja	(b)	jaksoon	2070–2099	(Gregow	ym.	2011).
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tossa routa näennäisesti katoaisi tyystin. Tämä ei silti tarkoita, etteikö maa vuo-
sisadan lopulla enää koskaan jäätyisi. Laskelmathan kuvaavat tuonaikaisen ilmas-
ton sääoloiltaan tyypillistä talvea, ja keskimääräistä ankarampina talvina pakkas-
herra sentään vielä kävisi kyläilemässä tuolloinkin. Lyhytkestoiset pakkasjaksot 
voisivat ajoittain jäädyttää maata tavanomaisena talvenakin.

Johtopäätökset
Laskelmat osoittavat, että ilmaston lämmetessä routa ohenee maassamme selvästi, 
Etelä-Suomessa suhteellisesti ottaen enemmän kuin pohjoisessa. Suuntaus on yksi-
selitteinen, mutta esitettyihin lukuarvoihin liittyy monia epävarmuustekijöitä.

Tällä hetkellä ei vielä osata tarkkaan sanoa, kuinka voimakkaana ilmaston 
lämpeneminen oikeasti toteutuu. Varsinkin vuosisadan lopulla koettava läm-
peneminen riippuu huomattavasti siitä, jatkavatko kasvihuonekaasujen päästöt 
kasvuaan vai onnistutaanko niitä rajoittamaan. Toisaalta eri ilmastomallien tu-
lokset poikkeavat toisistaan, vaikka malleja ajettaessa syöttötietona käytettäisiin 
samaakin kasvihuonekaasujen pitoisuuksien kehitystä. Tässä kirjoituksessa esi-
tetyt tulokset perustuvat nykyisistä malliajoista johdettuun lämpötilan nousun 
”parhaaseen arvioon”, jota määritettäessä epävarmuustekijöinä on otettu huo-
mioon sekä mallitulosten väliset erot että kasvihuonekaasujen tulevat pitoisuu-
det. Epävarmuusväliä on haarukoitu Gregowin ym. (2011) raportissa, jossa on 
esitetty nykykäsityksen mukaista lämpötilan nousun ala- ja yläarviota vastaavat 
roudanpaksuusskenaariot.

Kaikki kartat kuvaavat roudan paksuutta kulloisenakin ajankohtana sääoloil-
taan tyypillisenä talvena. Keskimääräistä leudompina talvina routaa on luon-
nollisesti vähemmän ja ankarina enemmän. Gregowin ym. (2011) raportissa on 
pyritty arvioimaan myös routaolojen vuosienvälisiä vaihteluita nyt ja tukevai-
suudessa, mutta valitettavasti laskennassa käytetyllä menetelmällä on taipumus 
systemaattisesti aliarvioida näitä vaihteluita.

Vaikka pitkällä tähtäimellä kehitys käy kohti leudompia ja ohutroutaisempia 
talvia, lähivuosikymmeninä saatetaan vielä kokea yksittäisiä kohtuullisen anka-
riakin talvia. Näistähän saatiin makua vuosina 2010 ja 2011. Kuitenkin vuoden 
2008 kaltaiset talvet, jolloin eteläisimmässä Suomessa maa pysyi lähestulkoon 
sulana, käyvät aikaa myöten yhä yleisemmiksi.

Lopuksi vielä korostettakoon, että laskelmat pätevät vain ja ainoastaan sellai-
silla alueilla, mistä satanut lumi aurataan tai lapioidaan pikaisesti pois. Lumisilla 
alueilla, kuten metsissä ja pelloilla, routaa on paljon niukemmin. Ilmaston läm-
metessä paitsi pakkassummat vähenevät myös lumipeite ohenee (Räisänen ja 
Eklund, 2011). Sen tähden kuvan 3 muutosprosentit eivät sovellu kuvaamaan 
lumen peittämiä alueita. Maalajien erilaisuuden vaikutusta ei laskelmissa myös-
kään ole otettu huomioon. Esimerkiksi hyvin lämpöä eristävä turvemaa ei jää-
dy läheskään yhtä syvälle kuin kuvassa 2 tarkasteltu hiekkamaa. Sen tähden 
kuvassa 3 ilmastonmuutoksen vaikutus on ilmaistu prosentteina, jolloin maa-
lajien erilaisuus ei vaikuta tuloksen tulkintaan. 
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toiminut vedensiirtojärjestelmien 
ja virtaamien hallintaan liittyvän 
hydrauliikan ja laitteistosuunnittelun 
erityisasiantuntijana.

Artikkelin ensimmäisessä osassa (Vesitalous 1/2012) 
käsiteltiin kierrosluvun säätöä ja sovellutuksia, käy-
tössä olevan pumpun energiateknisen kunnon arvi-

ointia, tasaisen ja jatkuvan pumppauksen merkitystä, ener-
gian talteenottoa painovoimaisissa siirtolinjoissa, paineviivan 
hallintaa, käyttötapoja ja tottumuksia.

Tässä toisessa  osassa  käsitellään paine- ja virtaamaoh-
jattua pumppausta, ilmanpoiston merkitystä, pumppaus-
tilanteiden mukaan muuttuvaa dynaamista hyötysuhdetta, 
pumppauksen käynnistyksen aikaista energian kulutusta, 
pumppuasemien energiataloudellista vertailua ja verkosto-
jen painetasojen tasapainotusta.

Paine- ja virtaamaohjattu pumppaus
Paine ja virtaamaohjatulla pumppauksella tarkoitetaan vir-
taamasta riippuvan tavoitepaineen ylläpitämistä pumppaa-
molla, jotta tärkeäksi katsotussa verkoston osassa ns. paino-
pistealueella paine pysyisi mahdollisimman vakiona. Koska 
painehäviö on käytännössä verrannollinen virtaaman neli-
öön, on pumppaamolla pyrittävä ylläpitämään tavoitepai-
netta, joka muodostuu verkoston painopistealueen ja yh-
dyslinjan kulutuksesta riippuvan painehäviön summasta. 
Periaatetta on havainnollistettu Kuvassa 1.

Tämän ohjaustavan etuna painopistealueen painetason 
vakioimisen lisäksi on energian säästö, koska pumppauk-
sen nostokorkeutta voidaan pienen kulutuksen aikana 
vähentää.

Painetason vähentäminen ja putkistovuodot
Etenkin vanhojen ja huonokuntoisten verkostojen vuotomää-
rän ja eliniän pidentämiseksi verkoston painetasoa lasketaan 
joissain tapauksissa pienen kulutuksen ajaksi. Painetason laske-
minen palvelee myös energian säästöä mm. seuraavista syistä:

•	 pumppausten nostokorkeus vähenee
•	 vuotomäärä vähenee, jolloin pumpattava vesimääräkin 

vastaavasti vähenee

Energiatehokkuus vesien siirrossa  
- toinen osa

Vedensiirtojärjestelmissä	ja	prosessiteollisuudessa	sähkömoottorien	tehontarve	kokonaisenergian	ku-
lutuksesta	on	ehkä	merkittävin	yksittäinen	laitekohtainen	energiankäyttäjä.	Valtaosa	suurimmista	säh-
kömoottoreista	käyttää	pumppuja.	Kiinnittämällä	huomioita	energiatehokkaaseen	pumppaukseen	ja	
soveltamalla	nykyaikaisia	monet	parametrit	huomioivia	mallinnusohjelmia	on	mahdollista	saavuttaa	
merkittäviä	energian	säästöjä.
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Molemmat esitetyt seikat vaikuttavat suoraviivaisesti ener-
gian kulutukseen (olettaen hyötysuhteen pysyvän vakiona).

Ilmanpoiston merkityksestä
Usein ihmetystä on aiheuttanut se, että teoreettisesti lasketut 
pumppujen nostokorkeudet tai painovoimalinjoissa määritetyt 
korkeuserot eivät riitä haluttuun virtauskapasiteettiin. Jos laskel-
missa ei voida todeta virhettä, on todennäköinen syy löydettä-
vissä linjaan kertyneestä ilmasta. Kuva 2 havainnollistaa, kuin-
ka todellinen nostokorkeus on ilman vuoksi lisääntynyt (jois-
sain tapauksissa ilma voi kokonaan estää virtauksen). Jokainen 
ilmatasku aiheuttaa osaltaan kapasiteetin alenemishaittoja.

Verkostoissa ja siirtolinjoissa oleva ilma voi aiheuttaa mer-
kittävää energian kulutusta. Ilman läsnäolo voi aiheuttaa li-
säenergian tarvetta esimerkiksi:

•	 lisääntyneen staattisen nostokorkeuden vuoksi
•	 seisovien tai pysyvien ilmataskujen aiheuttamasta 

poikkipinnan pienenemisestä johtuvasta painehäviöstä

Kuva 1.	Pumppaamon	tavoitepaineen	säätöperiaate.	(Pulli	2009)

Kuva 2.	Ilman	kapasiteettia	vähentävä	vaikutus.	(Pulli	2009)

Pumppujen valinnasta – dynaamisen 
hyötysuhteen kannalta
Optimaalisen pumpun valintaan vaikuttavia tekijöitä ovat 
mm.

•	 dynaaminen hyötysuhde, joka tarkoittaa todellista 
käytössä olevaa tilanteiden mukaan muuttuvaa 
hyötysuhdetta

•	 pumpattavan nesteen asettamat vaatimukset
•	 pumppujen käyttö- ja ohjaustavat

Tarkasteltavaksi valitaan pumppaus kahdessa eri tilan-
teessa Kuvan 3 mukaisen järjestelmän mukaan. Tapaukset 
ovat muutoin identtiset, vain ensimmäiseen pumppaamoon 
valittavien pumppuvaihtoehtojen hyötysuhdekäyrät poik-
keavat toisistaan. Pumppuvaihtoehtojen tuotto- ja hyöty-
suhdekäyrät ovat Kuvan 3 mukaiset. Toisen pumppuvaih-
toehdon hyötysuhdekäyrä on jyrkempi, mutta maksimi-
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hyötysuhde on parempi kuin toisessa hieman 
loivemmassa vaihtoehdossa. Samaan runkolin-
jaan pumppaa kaksi eri pumppaamoa. Toinen 
pumppaamo on kytketty linjaan hieman puo-
livälin jälkeen. Tarkasteltavana on ensimmäisen 
pumppaamon hyötysuhde ja energiankäyttö. 
Tarkastelu on tehty soveltaen mallinnusohjel-
maa, jonka avulla voidaan rakentaa dynaami-
nen ohjausmalli.

Kuvassa 4 on esitetty vuorokautinen energia-
kertymä. Kuvasta voidaan todeta loivempihyöty-
suhteisen pumpun olevan edullisempi kuin jyr-
kemmällä hyötysuhteella toimiva pumppu, vaik-
ka viimeksi mainitun maksimihyötysuhde onkin 
suurempi. Tämä selittyy sillä, että aika, jolloin 
hyvä hyötysuhde on käytössä, on verrattain lyhyt 
kokonaispumppausaikaan verrattuna.

Vuotuinen energian säästö loivemmalla hyöty-
suhdekäyrällä toimivan pumpun eduksi on noin 
300 kWh/d.

Tarkasteltu esimerkki käsitteli varsin pienite-
hoista ja yksinkertaista pumppausjärjestelmää. 
Dynaamisen hyötysuhteen tarkastelun merkitys 
kasvaa pumppausjärjestelmien kasvamisen ja mo-
nimutkaistumisen myötä. Pienehköissä kunnis-
sa tai kaupungeissa on kymmeniä puhdasvesi-, 

Kuva 4.	Kumuloituva	energia	(kWh).	(Pulli	2009)

Kuva 3.	Pumppujen	P1	ja	P2	ominaiskäyrät		
ja	pumppausjärjestelmä.	(Pulli	2009)
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jätevesi- ja paineenkorotuspumppaamoita ja suuremmissa 
kaupungeissa ja taajamissa puhutaan jo sadoista.

Useimmiten jätevesipumppausjärjestelmät suunnitellaan 
siten, että esimerkin mukaista liityntää paineputkeen ei teh-
dä vaan pumppaukset ketjutetaan siten, että jätevesi pum-
pataan perättäisten kapasiteetiltaan kasvavien pumppaamoi-
den kautta lopulliseen kohteeseen. Tämä onkin perusteltua 
koska tällöin kunkin pumppaamon tuotto pysyy vakioidum-
massa arvossa ja pumppaus voidaan helpommin suunnitel-
la toimivaksi optimialueellaan. Esimerkin kaltaiset analyysit 
ovatkin soveltuvampia puhdasvesiverkostoihin, joissa pump-
paamoiden toiminnat vaikuttavat enemmän toisiinsa.

Dynaamisen hyötysuhteen merkitys 
käynnistymistilanteissa
Seuraavassa tarkastellaan dynaamisen hyötysuhteen vaiku-
tusta energiankulutukseen pumppauksen käynnistymisti-
lanteessa. Etenkin pitkillä siirtolinjoilla ja pumppujen omi-
naiskäyrämuodolla, jossa nostokorkeus nollavirtaamalla 
poikkeaa vähän toimintapisteen nostokorkeudesta, pumppu 
voi käydä pitkän aikaa huonolla hyötysuhdealueella. Tämä 
johtuu vesimassan hitaudesta, jolloin kiihdytysaika tasapai-
nopisteeseen eli vakaan tilan toimintapisteeseen voi olla ver-
rattain pitkä. Myös järjestelmässä, jossa nostokorkeudesta 
huomattava osa muodostuu staattisesta nostokorkeudesta, 
kiihdytysaika pitenee ja vastaavasti huonolla hyötysuhteella 
käyntiaika myös pitenee.

Tarkastelussa on sovellettu liikeyhtälöä jäykän virtausteo-
rian mukaan.

Kuvassa 5 esitetään eräässä järjestelmässä pumpun nosto-
korkeuden, virtaaman ja hyötysuhteen kehittyminen käyn-
nistymisen yhteydessä. Kuvasta voidaan todeta tasapainoti-
lanteeseen eli pumpun ja putkilinjan systeemikäyrän kohtaa-
mispisteeseen kuluva aika noin 40 sekuntia. Kiihdytysaikana 
pumpun hyötysuhde on verrattain pitkän aikaa huonon hyö-
tysuhteen alueella. Vasta noin 20 sekunnin kuluttua hyöty-
suhde nousee 70 prosentin yläpuolelle.

Kuvassa  5 on lisäksi esitetty käynnistyksen yhteydessä 
ominaisenergian muuttuminen so. energia pumpattua ve-
simäärää kohden. Vakaassa tasapainotilanteessa ominais-
energia on noin 0,2 kWh/m³, käynnistyksen alussa omi-
naisenergia lähestyy ääretöntä. Tarkastelussa ei ole huomioi-
tu käyttömoottorin hyötysuhdetta, joka osaltaan heikentää 
kokonaishyötysuhdetta moottorin toimiessa osakuormalla 
käynnistymistilanteessa.

Lasketun esimerkin mukaan voidaan yhteenvetona todeta:
•	 pumppujen käynnistymisvaiheen so. vesimassan 

kiihdytys vakaan tilan tasapainoarvoon kestää verrattain 
kauan pitkillä siirtolinjoilla ja erityisesti pumpuilla, joilla 
vakaan tasapainotilan nostokorkeus ei paljon poikkea 
nollavirtaaman nostokorkeudesta (kiihdytyspotentiaali 
on pieni)

•	 kiihdytyksen aikana pumppu toimii verrattain pitkän 
aikaa huonolla hyötysuhteella

•	 pahimmillaan tilanne on, jos pumppu on ylimitoitettu 
imualtaan ohjaustilavuuteen nähden, tällöin voi 
useissa käyttötilanteissa syntyä riski, että pumppu 
ehtii pysäytysrajalle ennen kuin tasapainotilanteen 

Kuva 5.	Nostokorkeus,	virtaama,	hyötysuhde	ja	ominaisenergia	kiihdytysajan	funktiona
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virtaama on saavutettu eli pumppu ei koskaan toimi 
optimialueella tai sen toiminta optimialueella lyhenee 
merkittävästi

•	 lasketussa esimerkissä käynnistymisvaiheessa pumpatun 
vesimäärän energian tarve on lähes 20 prosenttia 
suurempi kuin tilanteessa, jossa saman vesimäärän 
pumppaus tapahtuu tasapainotilanteen virtaamalla

•	 jos järjestelmä voidaan varustaa pienempituottoisella 
(sopivammalla) pumpulla, käynnistymistaajuus vähenee 
ja lisäetua saavutetaan myös vähentyneellä painehäviöllä

Tarkasteltu esimerkki on eräs keino monen muun jou-
kossa vähentää energian tarvetta. Esimerkin tavoitteena on 
johdattaa lukija analysoimaan myös tällaisia energiansäästön 
mahdollisuuksia.

Pumppuasemien energiataloudellisesta 
vertailusta
Seuraava pelkistetty esimerkki on eräs tapa arvottaa pump-
puasemien keskinäistä energiataloudellista paremmuutta ja 
priorisoida asemien peruskorjaustarpeita energiankäytön 
vähentämiseksi.

Esimerkissä lasketaan mitattujen arvojen perusteella yhteis-
mitallinen lukuarvo energiankäytöstä. Lukuarvon perusteel-
la voidaan valita saneerattavat pumppaamot. Optimaaliseen 
valintaan vaikuttavia seikkoja ovat esimerkiksi pääomitettu 
energiansäästö sovitun diskonttausajan ja korkokannan mu-
kaan lisättynä korjaustöiden osuudella. Korjaustöissä on aina 
pumppaamon koosta riippumaton kiinteä osuus (hallinnoin-
ti, työn käynnistys yms. kustannukset) sekä pumppaamon 
koosta riippuva osa, joka on yleensä suhteessa pumppaamon 
tehoon. Tällä tavoin valittaessa saadaan optimi korjaus- tai 
saneeraustyön määrälle ja voidaan priorisoida saneerattavat 
pumppaamot.

Seuraavassa esitetään periaate yhteismitallisen energialu-
vun määrittämiseksi. Erään yhdyskunnan jätevesipumppaa-

moiden pumppaamokohtaisesti mitattuja arvoja on koottu 
Taulukkoon 1.

Mittausarvojen perusteella lasketaan yhteismitallinen 
energia-arvo siten, että kunkin pumppaamon nostokor-
keudeksi tulee esimerkiksi He = 50 m ja vesimääräksi Me = 
200 000 m³/a. Tämä toteutetaan kertomalla mitattu energi-
ankäyttö luvulla K = Me/M∙He/H, jossa M = mitattu vesi-
määrä (m³/a) ja H = pumppaamon nostokorkeus (m).

Jos pumppaamossa on erilaisia pumppuyhdistelmiä ja nii-
den nostokorkeudet pumpatusta virtaamasta johtuen poik-
keavat merkittävästi toisistaan, voidaan yksi pumppaamo 
vertailussa käsittää useammaksi eri pumppuyhdistelmien 
muodostamaksi pumppaamoksi ja suorittaa laskelmat kuten 
muillekin asemille.

Kuvaan 6 on merkitty pumppaamoiden todellinen mi-
tattu energian kulutus, yhteismitallinen energia-arvo. 
Vaakaviiva kuvassa esittää kriteeriä, jota pienemmillä arvoil-
la toimivia pumppaamoita ei todellisen energian kulutuksen 
vuoksi ole katsottu tarpeellisiksi valita energiataloudelliseen 
peruskunnostukseen.

Kuvasta 6 voidaan todeta, että kriteerivalinnan jälkeen 
tärkeimmät pumppaamot energiataloudellisen peruskunnos-
tuksen kannalta ovat P3, P4, P6, P7, P8 ja P10. 

Edelleen kuvasta voidaan todeta, että energiataloudelli-
sesti huonoimmat pumppaamot järjestyksessä ovat (korkein 
vertailu energia palkki):

•	 asema P7 vertailuenergia 90 833 kWh/a
•	 asema P6 vertailuenergia 68 125 kWh/a
•	 asema P8 vertailuenergia 68 125 kWh/a
•	 asema P3 vertailuenergia 54 500 kWh/a
•	 asema P4 vertailuenergia 38 929 kWh/a
•	 asema P10 vertailuenergia 38 929 kWh/a 

Näiden pumppaamoiden huono energiatalous voi johtua 
esimerkiksi väärin mitoitetuista pumpuista, kuluneista pum-

Taulukko 1.	Pumppaamoiden	mitattuja	arvoja	sekä	yhteismitallinen	energia-arvo.

Asema mitattu Q (m³/a) mitattu 
H (m)

mitattu energia 
(kWh/a)

vertailu energia 
(kWh/a)

P1 100 000 25 13 625 54 500
P2 120 000 30 14 014 38 929
P3 200 000 35 38 150 54 500
P4 300 000 20 23 357 38 929
P5 80 000 18 5 606 38 929
P6 150 000 33 33 722 68 125
P7 150 000 22 29 975 90 833
P8 200 000 40 54 500 68 125
P9 30 000 20 5 450 90 833

P10 300 000 30 35 036 38 929
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puista, ahtaista putkistoista, käyttövirheistä, jne. Korjaavia 
toimenpiteitä voidaan löytää esimerkiksi jostain edellä kir-
joitetuista kohdista. 

Kuvasta voidaan edelleen todeta, että vaikka pumppaamo 
P7 onkin vertailuluvultaan heikoin, voi pumppaamon P8 kor-
jaus tuoda paremman tuloksen. Pumppaamon P8 todellinen 
energiankulutushan on selvästi suurempi kuin P7 vaikka se 
toimiikin paremmalla hyötysuhteella kuin P7 (matalampi ver-
tailuenergia palkki). Toiminnallisen suunnittelijan on tapaus-
kohtaisesti arvioitava oikeat korjaustoimenpide-ehdotukset.

Esitetty arviointimenetelmä antaa hyvän lähtökohdan 
tarkemmille analyyseille ja painottaa oikeiden kohteiden 
valintaa.

Verkostojen painetasojen optimointi
Usein vesijohtoverkostoissa on eri painepiirejä. Jos joiden-
kin alueiden painetaso on merkittävästi alhaisempi kuin kor-
keimman painepiirin painetaso, käytetään usein paineenalen-
nusventtiileitä paineen säätämiseksi sopivaksi näille verkos-
ton osille.

Kuvatun kaltaisessa järjestelmässä hukataan energiaa kun-
kin paineenalennusventtiilin paine-eron ja virtaaman tulon 
perusteella laskettavan määrän verran. Energian säästämi-
seksi olisi selvitettävä voidaanko painetaso laskea alimman 
painetason verkoston mukaiseksi ja varustaa muut paine-
piirit omilla paineenkorotuspumppaamoilla, joiden avulla 
ylläpidettäisiin kunkin painepiirin vaatimaa tasoa. Tällöin 
paineenalennusventtiilit tulevat tarpeettomiksi ja pumppau-
senergiaa voidaan vastaavasti säästää. Selvityksessä on tietys-
ti huomioitava uusien pumppaamoiden investointikustan-

nukset ja verrattava niitä energian säästöön. Markkinoilla on 
kohtuuhintaisia tehdasvalmisteisia paineenkorotuspumppaa-
moita, jolloin tällaisen ratkaisumallin kannattavuus on varsin 
todennäköistä useissa tapauksissa.

Oma tutkimuskohde tai opinnäytetyö voisi olla valtakun-
nallisesti yleisen verkostopaineen uudelleen arviointi em. pe-
riaatteiden mukaan. Jos yleistä painetasoa valtakunnan ver-
kostoissa voitaisiin laskea ja varustaa tarvittavat osat omilla 
paineenkorotuspumppaamoilla, puhutaan jo sellaisista sääs-
töistä, joilla saattaa jo olla vaikutusta pienempiin voimalai-
tostason ratkaisuihin.

Artikkelisarjan yhteenveto
Vesien siirrossa ja jakelussa energiatehokkuutta voidaan 
parantaa lukuisin eri tavoin. Nykyaikaiset mallinnus-
menetelmät mahdollistavat monimutkaisten ja monis-
ta muuttujista riippuvien järjestelmien energiatehokkaan 
suunnittelun.

Monille tapauksille yhteistä ovat mahdollisimman jatku-
va ja tasainen vedensiirto. Pumppausten optimaalinen mi-
toitus ja ohjaus ovat tärkeitä tehtäviä. Pumppujen ylimi-
toitusta on erityisesti vältettävä. Mahdollisimman ”niukka” 
pumppaus on avain moneen energiatehokkuutta paranta-
vaan toimenpiteeseen.

Aika-ajoin on myös suositeltavaa tehdä laitteistojen ja lai-
tosten käyttötapojen energiatehokkuus katselmuksia.

Kirjallisuus
Pulli, Martti: Virtaustekniikka, vedensiirtojärjestelmien toiminnallinen suunnittelu 
nykyaikaisin menetelmin, Tammertekniikka 2009. 
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Kuva 6.	Mitatut	energian	kulutukset	ja	yhteismitallinen	energia-arvo
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Pohjaveden raudanpoiston ongelmat ovat tavallisia 
Pohjanmaan alueella. Yleisimmin hapetetun raudan 
jäämiseen kolloidiseen tai liuenneeseen, huonosti 

suodattimilla erottuvaan muotoon aiheuttavat humusyhdis-
teet. Rauta muodostaa humusyhdisteiden kanssa liukoisia 
tai kolloidisia kompleksiyhdisteitä, joita on vaikea poistaa 
perinteisin suodatusmenetelmin. Yleensä onkin arvioitu, et-
tä raudanpoistossa ei ole ongelmia KMnO4 -luvun ollessa 
alle 5 mg/l. Vastaavasti raudanpoiston ongelmat on oletet-
tu todennäköiseksi KMnO4 -luvun ollessa yli 10 mg/l (Ala-
Peijari, 1994).

Myös piillä on havaittu olevan vaikutusta raudanpoiston 
toimintaan. Ranskassa tehdyssä vesilaitosten toiminnan kar-
toituksessa todettiin raudanpoistolaitoksien vaikeuksista 75 
prosenttia johtuvan raudan muodostamista kompleksiyh-
disteistä. Kolmessa tapauksessa neljästä näihin ongelmiin oli 
syynä pii ja vain yhdessä tapauksessa neljästä syynä oli humus 
(Mouchet, 1992). Myös Suomessa tehdyissä tutkimuksissa 
on havaittu, että pohjavesilaitostemme raakavesien piipitoi-
suudet, 7…22 mg/l, vaikuttavat raudan hapetustuotteiden 
laatuun (Carlson & Schwertmann, 1987).

Pii on maankuoren toiseksi yleisin alkuaine hapen jäl-
keen, joten sitä esiintyy aina jossain määrin pohjavesissäkin. 
Luonnonvesissä pii esiintyy kolloidisena ja suspendoitunee-
na (Sheikholeslami & Zhou, 2000). Sjöbergin (1996) mu-
kaan pinta- ja pohjavesien pii esiintyy pääasiassa piihappona 
(Si(OH)4) pH:n ollessa alle 9. Myös dimeerisiä piihappo-
komplekseja muodostuu, mutta niiden määrä on alle 5 pro-
senttia kokonaispiistä. Veden pH:n ollessa yli 9 piistä muo-
dostuu monosilikaatteja, kuten SiO(OH)3

- ja SiO2(OH)2
2- 

sekä polysilikaatteja. Veden piipitoisuuden ilmoittamisessa 
käytetään sekä piipitoisuutta (mgSi/l) että silikaattipitoisuut-
ta (mgSiO2/l). Yhden gramman silikaattipitoisuus vedessä 
vastaa 0,47 gramman piipitoisuutta.

Piin vaikutusmekanismeja
Pii vaikuttaa raudan kiteytymiseen niin, että lepidokrokiitin 
tai götiitin sijasta raudan hapettumisen yhteydessä muodostuu 
heikosti kiteytynyttä ferrihydriittiä (5Fe2O3·9H2O). Näiden 
pienten mikropartikkeleiden kokoluokka on 2…4 nm ja las-

Piin vaikutus pohjaveden 
raudan flokkaantumiseen

Jutta PiisPanen
dipl.ins., suunnittelija
Ramboll Finland Oy
E-mail: jutta.piispanen@ramboll.fi

Pohjaveden	käsittelyssä	hapetetun	raudan	suodattamisen	ongelmat	yhdistetään	perinteisesti	humus-
aineisiin.	Hapetetun	raudan	voi	pitää	suodattimet	läpäisevänä	myös	pii.	Esimerkiksi	Ranskassa	tehdys-
sä	kartoituksessa	raudan	saostusprosessin	ongelmat	johtuivat	piistä	kolmessa	tapauksesta	neljästä.

Jarmo sallanko
TkT, Dos., Lab. ins.
Oulun yliopisto, vesi- ja 
ympäristötekniikan laboratorio
E-mail: jarmo.sallanko@oulu.fi
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keutumisnopeus on vain noin 10-8 m/d, joten ne pysyvät liu-
oksessa pitkään. Myös niiden erottaminen perinteisin suo-
datusmenetelmin on vaikeaa. On esitetty, että piin pitoisuu-
den ollessa yli 4 mgSi/l, rauta muodostaisi huonosti erottu-
vaa ferrihydriittisakkaa hapettuessaan. Myös raudan ja piin 
moolisuhteen on esitetty olevan ratkaiseva tekijä muodostu-
van hapetustuotteen erotettavuusominaisuuksia arvioitaessa; 
hapetuksessa muodostuva lopputulos on heikosti erotettavaa 
ferrihydriittiä, jos Si/Fe moolisuhde on suurempi kuin 0,4. 
(Schwertmann ym., 1984; Carlson & Schwertmann, 1987; 
Mayer & Jarrell, 1996)

Pii vaikuttaa myös raudan hapettumisnopeuteen. 
Rushingin (2003) kokeissa 25 mgSiO2/l lisäys vaikutti niin, 
että koevedessä hapettuneen raudan määrä laski puolen 
tunnin kontaktiajalla 95 prosentista 65 prosenttiin. Myös 
Wolthoorn ym. (2004) ovat saaneet samansuuntaisia tuloksia 
kokeissaan. Piillä voi lisäksi olla merkitystä alumiinisulfaat-
tisaostuksen toimintaan. Se heikentää alumiinisulfaattisaos-
tuksen tehoa yli 10 mgSi/l pitoisuuksilla, kun pH on yli 6 
(Duan & Gregory, 1996). Pii voi myös vaikeuttaa kalvosuo-
datusta, koska se tukkii kalvojen huokosia (Sheikholeslami 
& Zhou, 2000).

Koeaineisto ja menetelmät
Piin vaikutusta rautaflokkien muodostumiseen tutkittiin kuu-
della eri Etelä- ja Pohjois-Pohjanmaan pohjavedellä. Kaikki 

vedet sisälsivät melko runsaasti rautaa ja mangaania sekä or-
gaanista ainetta. Lisäksi vesien luontaiset piipitoisuudet oli-
vat korkeahkoja, 13…29 mgSiO2/l tai piinä ilmoitettuna 
6,1…13,5 mgSi/l (Taulukko 1). Vesien piipitoisuudet oli-
vat samaa suuruusluokkaa kuin Carlsonin ja Schwertmannin 
(1987) aineistossa, jossa ne olivat 7,4…11,3 mgSi/l. Raudan 
sakkautumista hapettamisen yhteydessä testattiin hapetta-
malla vesi vetyperoksidilla, jota syötettiin 8-kertainen määrä 
raudan hapettamiseen tarvittavasta stoikiometrisestä mää-
rästä, koska vesissä on muitakin hapettuvia aineita kuin rau-
ta ja tällä haluttiin varmuus kaiken raudan hapettumisesta. 
Hapetettu vesi suodatettiin välittömästi imusuodattimella 
käyttäen 0,45 µm ja 0,10 µm suodatinpapereita, jolloin rau-
ta saatiin fraktioitua eri kokoluokkiin. Kokeissa pohjavesiin 
lisättiin ennen hapettamista eri määriä piitä natriumsilikaatin 
(Na2SiO3.) muodossa.

Piin lisäyksen vaikutus hapettuneen 
pohjaveden raudan kokojakaumaan
Piin lisäyksellä oli erilaiset vaikutukset tutkimuksen eri vesis-
sä. Selvimmin piin lisäys vaikutti Limingan Montun pohja-
veden raudan partikkelikokojakaumaan vetyperoksidihape-
tuksen jälkeen. Luontaisessa Montun vedessä hapettamisen 
jälkeen puolet raudasta oli ei-liukoisessa, yli 0,45 µm frak-
tiossa ja alle 0,10 µm fraktiossa oli vain noin 10 prosenttia 
raudasta. Jo 10 mgSiO2/l lisäys riitti siihen, että hapettamisen 

Taulukko 1.	Tutkimuksen	pohjavesien	laatu.

Parametri yks. Koskuuslähde, Ilmajoki Tuohino, Kempele Kukkukangas, Lapua Aarnio, Liminka Kukkala, Liminka Monttu, Liminka

Sameus FNU 23 0,88 120 32 3,6 0,44

Sähkönjohtavuus mS/m 40 28 39 11,2 11,2 18

Alkaliniteetti mmol/l 1,27 2,55 1 0,831 0,615 0,575

pH 6,3 7,6 6,3 6,4 6,2 6,2

Kem. hapen kulutus mg/l 3,7 3,3 4,2 4,2 8,7 3,7

Nitriitti-nitraatti typpenä µg/l <5 <5 <5 78 <5 31

nitriitti typpenä µg/l 2 <1 2 3 2 <1

Ammonium typpenä µg/l 700 550 240 110 90 76

Rauta mg/l 16,00 1,20 26,00 3,00 9,30 2,40

Rauta suod. 0,45 µm mg/l 16,00 1,20 26,00 1,10 9,10 2,30

Mangaani µg/l 753 670 731 89 132 107

Kloridi mg/l 31 9,3 39 4,9 3,9 24

Silikaatti, SiO2 mg/l 23 29 18 18 15 13

TOC mg/l 2,4 3,6 3 4,7 8,1 4,3

Kalsium mg/l 25 27 22 5,2 4,6 6,6

Magnesium mg/l 12,4 11,2 8,8 2,9 2,2 5,6
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jälkeen 90 prosenttia raudasta oli pienimmässä, alle 0,10 µm 
fraktiossa (Kuva 1). Toisaalta piin lisäyksellä ei havaittu ole-
van juurikaan vaikutusta Montun ottamon vieressä sijaitse-
van Aarnion pohjavedenottamon veteen, jossa piin lisäys li-
säsi hienojakoisen raudan määrää hapetetussa vedessä vain 

muutamia prosentteja. Todennäköisin syy piin vähäiseen vai-
kutukseen Aarnion pohjavedessä oli se, että 63 prosenttia ko. 
pohjaveden raudasta oli jo alun perin hapettuneessa muodos-
sa eli jäi 0,45 µm suodattimelle. Tämä havainto on yhtenevä 
aikaisempien tutkimusten kanssa (Mayer & Jarrell, 1996).

Kuva 1.	Piin	lisäyksen	vaikutus	raudan	partikkelikokojakaumaan		
Limingan	Montun	pohjavedessä	pH:ssa	7,9	tapahtuneen	vetyperoksidihapetuksen	jälkeen.

Kuva 2.	Piin	lisäämisen	vaikutus	vetyperoksidihapetuksessa	syntyneiden		
alle	0,1	µm	rautapartikkelien	prosenttiosuuteen	pohjaveden	kokonaisrautamäärästä.

Kuva 3.	Piin	ja	liukoisen	raudan	suhteen	vaikutus	raudan	partikkelikokoon.
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Erot pohjavesien käyttäytymisessä
Jo 5…10 mgSiO2/l piin lisäys pienensi hapettuneiden rau-
tapartikkeleiden kokoa huomattavasti (Kuva 2). Useimmilla 
vesillä 20 mgSiO2/l piin lisäys sai raudan hapettumaan erit-
täin hienojakoiseen, < 0,10 µm fraktioon. Vesien käyttäy-
tymisessä oli kuitenkin joiltain osin suuria eroja. Limingan 
Aarnion veteen piillä ei juuri ollut vaikutusta, mikä johtunee 
siitä, että Aarnion vedessä rauta oli jo alkujaan hapettuneessa 
muodossa. Myös Lapuan Kukkukankaan veden rautaan oli 
piillä vähemmän vaikutusta kuin muissa vesissä, mikä joh-
tunee veden suuresta rautapitoisuudesta. Siinä oli siis enem-
män rautaa suhteessa piin määrään, jolloin Si/Fe moolisuhde 
on pieni. Tämä tulee ilmi selvästi vertailtaessa kuvan 2 tu-
loksia kuvan 3 tuloksiin, jossa on ilmoitettu eri vesien ha-
pettamisen jälkeinen < 0,10 µm rautafraktion osuus eri piin 
ja liukoisen raudan moolisuhteiden (Si/Fe (liukoinen)) mu-
kaan. Tällöin kuvasta erottuu selvästi vain Montun ottamon 
vesi. Keskimäärin kriittisin piin ja raudan välinen moolisuh-
de kokeissa oli 1,3…2,5, jota suuremmilla moolisuhteilla 
erittäin hienojakoista rautaa alkoi esiintyä. Moolisuhteella 
3,2 yli 95 prosenttia raudasta oli hapettuneena hienojakoi-
simmassa fraktiossa sekä Limingan Kukkalan että Ilmajoen 
Koskuuslähteen pohjavedessä (Kuva 3).

Piin vaikutus raudan flokkaantumiseen
Pii vaikuttaa jo pieninä pitoisuuksina raudan partikkeliko-
koon ja estää hapettuneen raudan erottamisen perinteisin 
menetelmin. Kokeissa kriittisin piin ja raudan moolisuhdevä-
li oli 1,3…2,5, jota suuremmilla moolisuhteilla esiintyi erit-
täin hienojakoista, < 0,10 µm, rautaa. Kirjallisuuden mukaan 
pii voi aiheuttaa ongelmia jo tasolla 4 mgSi/l (8,6 mgSIO2/l) 
tai Si/Fe -moolisuhteen ollessa yli 0,4. Suomalaisten pohjave-
sien piipitoisuudet voivat useissa tapauksissa vaikuttaa mer-
kittävästi raudanpoiston onnistumiseen (Kuva 4). 
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Kuva 4.	Kuilu-	ja	porakaivojen	silikaattipitoisuuksien	(SiO2)	
alueellinen	jakautuminen	Suomessa	(Lahermo	ym.	1990).
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Porissa	 tiedetään	 mitä	 ongelmia	 vesistötul-
va	 voi	 aiheuttaa;	 pahan	 tulvatilanteen	 sattues-
sa	 noin	 20	000	 ihmisen	 koti	 on	 vaarassa	 ja	 ta-
loudelliset	 vahingot	 ovat	 suuret.	 Vuonna	 2003	
aloitetulla	 Porin	 tulvasuojeluhankkeella	 pyri-
tään	kehittämään	tulvariskien	paikallista	hallin-
taa	osana	isompaa	kokonaisuutta,	 johon	kuulu-
vat	myös	vesistön	säännöstelyn	kehittäminen	ja	
Kokemäenjoen	ylävirralla	tehtävät	vesistöjärjes-
telyt.	 Aalto–yliopistossa	 keväällä	 2011	 tehdyllä	
virtausmallisovelluksella	tutkittiin	suuren	virtaa-
man	ja	jääpadon	aiheuttamia	tulvatilanteita,	se-
kä	ruoppauksella	saavutettavia	hyötyjä	tulvimi-
sen	estämiseksi.

Kokemäenjoen virtaaman lisäksi Porin tulvatilanteen 
vakavuuteen vaikuttavia osatekijöitä ovat meriveden-
korkeus ja mahdollisesti jään aiheuttama padotus 

jokiuomassa. Kokemäenjoen jakautuminen kaupungin koh-
dalla useaan eri haaraan (Kuva 1) on tulvatilanteen muodos-
tumisen kannalta yhtenä erityisenä piirteenä Kokemäenjoen 
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Yhdyskunta ja ympäristötekniikan laitos
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alaosalla. Aiemmin tapahtuneista uhkaavista tulvatilanteista 
useimmat ovat ajoittuneet joko talveen tai kevääseen, jol-
loin tulvan syntymiseen on usein vaikuttanut Kokemäenjoen 
jäiden kasautuminen ja jääpadon kehittyminen Porin kau-
pungin kohdalle. Jääpatojen lisäksi tulvariskiä voi kasvat-
taa erityisesti alkutalvesta jokeen mahdollisesti kehittyvät 
hyydepadot.

Viimeaikaisista tulvatilanteista uhkaavin tapahtui talvella 
1974–75, jolloin useat tulvariskin osatekijöistä vaikuttivat 
peräkkäin tai samanaikaisesti. Tällöin Kokemäenjoen suuri 
virtaama, pakkasjakso, hyyde- ja jääpadot, sekä meriveden 

Kuva 1.	Mallinnettu	uomaverkosto.	Mahdollisesti	
ruopattava	osa	uomaverkostoa	on	merkitty	ruskealla	ja	
Luotsinmäenhaaran	ja	Raumanjuovan	jääpatotilanteet	
sinisellä.	Paalujen	sijainti	on	esitetty	punaisilla	pisteillä.
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nousu korkealle aiheuttivat tulvatilanteen, jonka taloudelli-
set vahingot olivat merkittävät. Olosuhteiden ollessa epäsuo-
tuisat Poriin on mahdollista syntyä vielä talvitulvaa 1974–
75 huomattavasti vakavampi tulvatilanne. Keskustan lähellä 
sijaitsevien nyt padoilla suojattujen entisten tulvaniittyjen 
rakentaminen lähes täyteen on entisestään lisännyt tulvas-
ta koituvaa vahingonvaaraa. Ilmastonmuutoksen seuraukse-
na sadannan ennakoidaan lisääntyvän, mikä lisää tulvavaa-
ratilanteiden todennäköisyyttä erityisesti talvisin (Verta ja 
Triipponen, 2010; Veijalainen et al., 2010).

Porin tulvista ja tulvasuojelusta löytyy katta-
vasti tietoa tulvasuojeluhankkeen kotisivuilta 
http://www.pori.fi/tpk/tulvasuojelu.html. Tulvasuojelun 
hallintakeinoja ovat pääasiassa maa–alueiden suojaaminen 
rannan suuntaisilla tulvapadoilla, joen pohjan ruoppaus, pai-
kallinen vesistöjärjestely lisäuoma kaivamalla sekä vesistön 
säännöstely. Jokiuomien ja niitä ympäröivien alueiden hyd-
raulisella mallinnuksella saadaan tietoa hallintakeinojen va-
lintaa varten, koska mallinnuksella voidaan tuottaa muun 
muassa tulvakarttoja sekä tutkia uomaverkoston vedenpin-
nan korkeuksia eri virtaamatilanteissa. Tulvasuojeluhankkeen 
puitteissa on viime vuosina tehty useampia selvityksiä, joissa 
on käsitelty Kokemäenjoen aiheuttamia tulvatilanteita Porin 
kaupungin alueella. Huokuna ja Aaltonen (2009) ovat to-
teuttaneet laskelmia, joissa on tutkittu muun muassa jää- ja 

hyydepatojen, ruoppausvaihtoehtojen ja Mäntyluodon sil-
lan vaikutuksia vedenkorkeuksiin sekä tulvan leviämiseen 
Kokemäenjoen alaosalla. Verta ja Triipponen (2010) ovat 
käsitelleet Kokemäenjoen tulvariskien hallintasuunnitelman 
kehittämistarpeita.

Tässä artikkelissa tavoitteena on esittää, miten virtaus-
mallinnuksen avulla voidaan kuvata aiemmin tutkimatto-
man ruoppausvaihtoehdon ja erilaisten virtaamatilantei-
den vaikutuksia tulvan leviämiseen ja vedenkorkeuksiin 
Kokemäenjoen alaosan uomaosuuksilla. Tulokset perustuvat 
Aalto-yliopistossa tehtyihin mallisovelluksiin (Kirves, 2011), 
joissa simuloitiin sekä ruoppausvaihtoehtojen vaikutuksia ve-
denkorkeuksiin avoveden aikana, että jääpatojen vaikutuksia 
talviajan tulvatilanteissa. Tässä yhteydessä käsitellään vain 
ruoppausvaihtoehtojen laskentatuloksia. Kuvassa 1 on esi-
tetty mallinnettu uomaverkosto sekä ruopattujen uomaver-
koston osien sijainti. Talviskenaarioissa käytetyt jääpatojen 
sijainnit (Kirves, 2011) on myös esitetty kuvassa 1.

Aineisto ja menetelmät
Virtausmallisovellus toteutettiin InfoWorks RS -ohjelmistol-
la (Innovyze Software, UK), joka tukee virtauksen mallinta-
mista sekä yhdessä uoman suuntaisessa ulottuvuudessa että 
kahdessa ulottuvuudessa tulva–alueilla. Työssä käytettiin ns. 
yhdistettyä virtausmallia, jossa uomavirtaus mallinnettiin yk-
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siulotteisesti ja tulvan leviäminen kaksiulotteisella virtausmal-
lilla. Kaksiulotteinen virtausmalli tehtiin Luotsinmäenhaaran 
ja Raumanjuovan väliselle luotojen alueelle. Laskelmissa vir-
taaman annettiin asettua tasapainotilaan niin, että yläpuoli-
sena reunaehtona oli tietty virtaama ja alapuolisena reunaeh-
tona vastaavasti vedenkorkeus. Näin mallilla saatiin laskettua 
virtaama ja vedenkorkeudet uomaverkoston eri kohdissa sekä 
veden tulviminen luotojen alueelle.

Virtausmallin rakentamisessa käytettiin Porin yliopisto-
keskuksen tuottamaa digitaalista maastomallia (DEM), jo-
ka perustuu maaston laserkeilausaineiston ja uomien viisto-
kaikuluotausten yhdistämiseen. Näiden aineistojen hyödyn-
täminen parantaa virtausmallintamisen lähtötietojen tark-
kuutta merkittävästi. Maanmittauslaitoksen mukaan esi-
merkiksi laserkeilausaineiston pistetiheys on vähintään 0,5 
pistettä neliömetrillä, aineiston korkeustarkkuuden keski-
virhe on enintään 15 cm ja tasotarkkuuden keskivirhe on 
enintään 60 cm. Kaikuluotauksen (resoluutio 1 x 1 m²) tark-
kuus on syvyyssuunnassa noin 10 cm ja vaakasuunnassa noin 
50 cm.

Digitaalisen maastomallin avulla muodostettiin mallin-
nusohjelman tarvitsemat uomien poikkileikkaukset sekä tul-
va–alueiden mallinnuksessa käytetty kolmioverkko (TIN). 
Malli kalibroitiin ja validoitiin aiemmin mitattujen vedenpin-
nan korkeushavaintojen perusteella. Ruoppausvaikutuksen 

laskentaa varten ruopatut alueet (Kuva 1) kaiverrettiin osak-
si hydraulisen mallin syötetietona käytettävää digitaalista 
maastomallia.

Tulokset – ruoppaus ei ole riittävä ratkaisu
Tässä käsitellään mallisovelluksessa (Kirves, 2011) tutkittua 
avovesikauden virtaustilannetta, jossa Kokemäenjoen virtaa-
ma on 1 100 m³/s. Kyseinen virtaama vastaa suurin piir-
tein kerran sadassa vuodessa toistuvaa ylivirtaamaa ja noin 
20 kilometrin päässä Porin keskustasta ylävirtaan sijaitse-
van Harjavallan voimalaitoksen tulvaluukkujen suurinta pur-
kauskykyä. Meriveden korkeuden vaikutusta tulvimiseen tut-
kittiin kahdella alapuolisella reunaehdolla. Suurempi meren 
vedenkorkeuksista vastasi meren ylivedenkorkeutta (HW) 
ja matalampi alinta vuotuista ylivedenkorkeutta (NHW). 
Lisäksi tutkittiin, voidaanko Kuvan 1 mukaisella uomaver-
koston osan ruoppauksella vaikuttaa tulvimisen laajuuteen. 
Saaduista tuloksista muokattiin tulvan laajuutta kuvaavat tul-
vakartat (Kuvat 2–5), sekä uomien pituusprofiilikuvat, joissa 
on esitetty lasketut vedenkorkeudet, pengerlinjat sekä uoman 
pohjan korkeus (Kuvat 6–7).

Kuvat 2 ja 3 kuvaavat luotojen alueelle syntyvän tulvan 
laajuutta nykyisessä ja muutetun tilanteen mukaisessa ruopa-
tussa uomaverkostossa, kun virtaama joessa on 1 100 m³/s ja 
vedenkorkeus Kivinissä on N2000 +1,6 m, joka vastaa suu-
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rin piirtein meren ylivedenkorkeutta (HW). Kuvat 
4  ja  5 esittävät vastaavia tilanteita vedenkorkeuden 
ollessa Kivinissä tasolla N2000 +0,77 m, joka vastaa 
meren alinta vuotuista ylivedenkorkeutta (NHW). 
Pituusprofiilikuvista (Kuvat 6 ja 7) käyvät ilmi veden-
korkeudet Luotsinmäenhaarassa ja Raumanjuovassa 
kahdella edellä mainitulla Kivinin vedenkorkeudella 
nykyisen mukaisessa ja ruopatussa uomaverkostossa.

Tulvakartoissa (Kuvat 2–5) värisävyn tummuus ku-
vaa alueelle kerääntyvän tulvaveden syvyyttä. Kuvista 
havaitaan, että virtaaman ollessa 1 100 m³/s ja me-
riveden ollessa ylivedenkorkeudella tutkitulla uoma-
verkoston ruoppauksella ei käytännössä ole minkään-
laista merkitystä luotojen alueelle syntyvän tulvan laa-
juuteen. Ruoppauksesta kuitenkin hyödytään meri-
vedenkorkeuden ollessa matalampi, jolloin erityisesti 
Raumanjuovan itäpuoliselle alueelle syntyvän tulvan 
laajuus on selvästi pienempi.

Pituusprofiilikuvista (Kuvat 6–7) nähdään miten 
alapuolisen reunaehdon muuttuminen vaikuttaa las-
kettuun vedenkorkeuteen jokiuomissa enemmän ja 
laajemmin kuin suunniteltu ruoppaus. Ruoppauksen 
vaikutus näkyy selvimmin Kirjurinluodon jäl-
keen Luotsinmäenhaarassa paaluvälillä 210–225 ja 
Raumanjuovassa paaluvälillä 50–100 silloin, kun ala-
puolisena reunaehtona käytetty Kivinin vedenpinta on 
alemmalla tasolla. Lasketut vedenpinnat ylittävät pai-
koin paikkatietoaineistosta tulkitut rannansuuntaisten 
huonokuntoisten tulvapatojen korkeudet, mikä osoit-
taa käynnissä olevan tulvapatojen ensiapukorjauksen 
ja kunnossapidon tärkeän merkityksen alueella.

Mallinnuksessa tarvittavan maaston korkeusmallin 
tuottaminen suuresta määrästä pistemäistä korkeus-
tietoa on haastava tehtävä, ja korkeusmallin tarkkuus 
sekä malliin tuotavan aineiston resoluutio vaikuttavat 
mallinnustuloksiin merkittävästi (Aggett & Wilson, 
2009; Horritt et al., 2006). InfoWorks RS:n vahvoja 
puolia ovat mm. paikkatietoaineiston suoraviivainen 
hyödyntäminen, monipuolinen käyttöliittymä lasken-
taresoluution muokkaukseen, sekä mahdollisuus yksi- 
ja kaksiulotteisten virtausmallien yhdistämiseen.

Huokuna ja Aaltonen (2009) käyttivät tulvan le-
viämiseen luotojen alueelle käsittelevissä laskelmissaan 
kaksiulotteista BASEMENT-virtausmallia. InfoWorks 
RS -ohjelmistolla saadut tulokset (Kirves, 2011) ovat 
vertailukelpoisia aiemmin Huokunan ja Aaltosen 
(2009) toteuttamien laskelmien kanssa ja ohjelmisto 
soveltui hyvin tehtyihin skenaariotarkasteluihin.

Tehtyjen laskelmien merkitys ja 
jatkotoimenpiteet
Tehdyllä virtausmallilla saatiin tietoa nykytilanteen 
mukaisen sekä ruopatun uomaverkoston tulvaherk-
kyydestä tutkituissa virtaamatilanteissa sekä mallin-
netulla alueella että ylävirralla. Saatua tietoa käytetään 
hyväksi Porin tulvasuojeluhankkeen jatkosuunnitte-
lussa. Eri alueiden tulvaherkkyys erilaisissa virtaama- 

Kuva 2.	Luotojen	alueen	tulvakartta	nykytilanteen	
mukaisessa	uomaverkostossa,	kun	merivesi	on		
korkealla	ja	virtaama	1100	m³/s.

Kuva 3.	Luotojen	alueen	tulvakartta	ruopatussa	
uomaverkostossa,	kun	merivesi	on		
korkealla	ja	virtaama	1100	m³/s.
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nordic water -
konferenssi

13-15 August, 2012 in Oulu
FinlAnd

Catchment Restoration
and Water Protection

nORdiC WAteR 2012

It’s all about
Hydrology

XXVii nORdiC HydROlOgiCAl

COnFeRenCe

TerveTuloa
perinteiseen NorDIC WaTer -konferenssiin

ouluun elokuussa 2012!

Järjestyksessään 27. Nordic Water –konferenssi 
järjestetään pitkän odotuksen jälkeen Suomessa. Sen 
kohderyhmänä ovat hydrologian ja sen lähialojen 
asiantuntijat ja tutkijat. Konferenssin tärkeimpien 
teemojen korostamiseksi tilaisuuteen on kutsuttu alan 
keskeisiä vaikuttajia.

Konferenssissa esitellään uusinta hydrologista tutki-
musta ja käytäntöjä mukaan lukien tämän hetkisen 
hydrologian tutkimuksen painopisteet, menetelmät ja 
tulokset. Konferenssin tavoitteena on myös parantaa 
hydrologisten ilmiöiden ymmärtämistä ja vesivarojen 
hallintaa.

Pääteeman alla toteutetaan useita alateemoja omina 
sessioina, työpajoina sekä posteriesityksinä. Konfe-
renssin jälkeen järjestetään kaksi aiheeseen liittyvää 
ekskursiota.

lisätietoja konferenssin verkkosivuilla:

http://nhc2012.oulu.fi/

Kuva 4.	Luotojen	alueen	tulvakartta	nykytilanteen	
mukaisessa	uomaverkostossa,	kun	merivesi	on	
matalammalla	ja	virtaama	1100	m³/s.

Kuva 5.	Luotojen	alueen	tulvakartta	ruopatussa	
uomaverkossa,	kun	merivesi	on	matalammalla	ja	
virtaama	1100	m³/s.
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Kuva 6.	Luotsinmäenhaaran	pituusprofiilileikkaus	kahdella	alapuolisella	reunaehdolla	virtaaman	ollessa	1100	m³/s.	
Äärimmäisten	paalujen	sijainti	on	esitetty	kuvassa	1.

Kuva 7.	Raumanjuovan	pituusprofiilileikkaus	kahdella	alapuolisella	reunaehdolla	virtaaman	ollessa	1100	m³/s.	
Äärimmäisten	paalujen	sijainti	on	esitetty	kuvassa	1.
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ja jääpatotilanteissa (Kirves, 2011) on tärkeä tieto myös pa-
toturvallisuus- ja pelastustoiminnalle; tehdyillä laskelmilla 
saatiin tietoa näiden toimenpiteiden suunnitteluun sellaisis-
sa tulvatilanteissa, jotka ovat todennäköisempiä kuin suurin 
oletettavissa oleva tulva.

Maanpinnan kohoamisesta ja merenpohjan sedimentoi-
tumisesta johtuen rantaviiva Porissa pakenee merelle päin 
ja uomaverkoston koko kasvaa. Mallinnustyötä jatketaan 
tarkastelemalla luonnon prosessien ja mahdollisten ruop-
pausten myötä syntyneitä uusia uomia noin vuoden 2110 
tilanteessa.
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Vuosikokous pidettiin 28.2.

Tapio	Kovanen	jatkaa	puheenjohtajana

Vuosikokouksen puheenjohtajana Tieteiden Talossa toimi Erkki Santala. Kokouksessa käsiteltiin 
tavanomaiset vuosikokousasiat sekä yhdistyksen sääntöjen muutosesitys. Sääntömuutostyöryhmän 

puheenjohtaja Leena Saviranta esitteli ehdotusta uusiksi säännöiksi. Uusissa säännöissä vuosikokouk-
sen ajankohtaa venytettäisiin toukokuun loppuun saakka (helmikuu-toukokuu), johtokunta muutet-
taisiin hallitukseksi, tilantarkastajat toiminnantarkastajiksi ja varapuheenjohtajan valinta siirrettäisiin 
hallitukselle. Sääntömuutosehdotus hyväksyttiin ja otetaan toiseen käsittelyyn Maailman Vesipäivän 
seminaaria 22.3. edeltävässä ylimääräisessä Vesiyhdistyksen kokouksessa. Johtokuntaan kaudeksi 
2012–2013 valittiin Tapio Kovanen, Pirkko Öhberg, Erkki Santala ja Matti Ojala. Johtokunnassa jat-
kavat kauden 2012 Pertti Seuna, Tommi Fred, Minna Hanski ja Riku Vahala. Yhdistyksen puheenjoh-
tajaksi valittiin Tapio Kovanen. Varapuheenjohtajana jatkaa Pertti Seuna. Johtokunnan varajäseniksi 
kaudelle 2012 valittiin Irina Nordman, Osmo Seppälä ja Saija Vuola. Kokouksen jälkeen Erkki Santala 
piti alustuksen ”Ajankohtaista haja-asutuksen jätevesiasioista”. Mielenkiintoinen esitys herätti vilkas-
ta keskustelua kokousväen keskuudessa. Vuoden 2011 Toimintakertomus ja 2012 toimintasuunnitel-
ma löytyvät www-sivuiltamme www.vesiyhdistys.fi > Esittely. Toimintasuunnitelmaan sisältyy mm. 
nettisivujen uudistaminen.

Sähköiseen	jäsentiedotteeseen	siirtyminen

Vesiyhdistys on vähentämässä perinteisen postin käyttöä tiedottamisessaan ja jäsentiedotteet 
tullaan tulevaisuudessa toimittamaan sähköisesti. Jos kuitenkin haluat vastaisuudessakin 

jäsenkirjeen paperisena, niin ilmoita sihteerille. Jos et ole saanut sähköpostia yhdistyksen osoitteesta 
(info@vesiyhdistys.fi), niin ilmoita sähköpostiosoitteesi sihteerille pikaisesti.

Opintomatka	2012,	kohteena	Hollanti
Vuoden 2012 opintomatka tehdään Hollantiin 30.8. – 2.9. seuraavasti.
Lennot Finnair
 To 30.8. Helsinki – Amsterdam AY841 08:15 – 09:45
 Su 2.9. Amsterdam – Helsinki AY846 18:50 – 22:10
 Lentoajat ovat paikallisia aikoja sitoumuksetta.

Majoitus  Park Hotel Den Haag
 Molenstraat 53, 2513 BJ Den Haag, www.parkhoteldenhaag.nl

Matkan hinta  575 €/hlö jaetussa kahden hengen huoneessa
 720 €/hlö yhden hengen huoneessa
 Hinnat eivät sisällä bussikuljetuksia tutustumiskohteisiin.

Matkaohjelmaa valmistellaan, mahdollisia tutustumiskohteita ovat mm. erilaiset tulvasuojelurakenteet, 
Rotterdamin satama, Heemskerkin vesilaitos, kalatieratkaisut sekä luonnonmukainen vesirakentaminen 
ym. vesiluontokohteet. Ilmoittautumiset sihteerille (jari.koskiaho@ymparisto.fi).
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Mielipide:	Järviemme	tila

Hävettää todeta, että viimeisen 40 vuoden aikana vir-
kistyskäytössä olevien pintavesien tilanne on hei-
kentynyt merkittävästi. Suomessa on vesialan asi-

antuntijoita enemmän kuin koskaan aikaisemmin sekä tietoa 
selvitysten ja tutkimusten muodossa hyllymetreittäin. Harmi 
vaan ettei edellä mainitut resurssit puhdista vesistöjä tai pa-
ranna niiden tilaa. Onko saamattomuutta, haluttomuutta, 
kyvyttömyyttä, vai ammattitaidottomuutta olla puuttumatta 
vallitsevaan tilanteeseen?

Virkistyskäytössä järviemme ja muiden vesialueiden ar-
vo on mittaamaton, mutta yleisen rehevöitymistrendin ja 
sinilevien myötä vesistöjen virkistyskäyttöarvo lähestyy nol-
laa. Monien järvien vesi ei kelpaa enää pesuvedeksi sameu-
den, hajun tai muun epämiellyttävän ominaisuuden vuok-
si. 1970-luvun alussa esim. Lappajärven vesi oli juomakel-
poista, nyt se ei kelpaa enää käytännössä mihinkään käyttö-
tarpeeseen. Ja kun heinäkuussa vesi lämpenee, saapuu sini-
levä. Puhdas luonto lienee yksi tärkeimmistä arvoistamme 

ja kyllä jokaisen sukupolven on kannettava oma vastuunsa. 
Minkälaiset pinta- ja pohjavedet olemme jättämässä seuraa-
ville sukupolville?

Kaikkien osapuolten olisi syytä herätä nykyisten toimen-
piteiden riittämättömyyteen ja etsiä kustannusneutraale-
ja vaihtoehtoja ympäristön hyväksi. Päällimmäisenä syntyi 
ajatus rantapeltojen muuttamisesta osittain rantatonteik-
si ja osittain puskurivyöhykkeiksi. Siirtämällä järvien ran-
taan ulottuvat maanviljelyalueet 100–200 metrin etäisyy-
delle rannasta, saisi maanomistaja oikeuden rantaraken-
nuspaikkaan jokaista 500 – 1 000 rantaviivametriä koh-
den. Tilanteessa syntyisi vain voittajia ja ympäristö kiittäisi. 
Vielä ei ole myöhäistä.

Kimmo Rintamäki
dipl.ins.
Helsinki-Lappajärvi
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WASTE WATER Solutions

ECONET
Water for Life

Pyörreflotaatio
Tehokkain flotaatio maailmassa
Flotaatiolaitossuunnittelua
ja toimituksia yli 45 vuotta
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 Venttiilit 
 Vedenkäsittelylaitteet 
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Berner

Asemakatu 1
62100 Lapua
Puh. 06-4374 350
Fax 06-4374 351

 suunnittelu jA tutkimus

Puhdas vesi ja ympäristö kaikille 
 
Suunnittelemme kokonaisvaltaiset 
vesihuollon ratkaisut. Palvelemme 
ympäristötutkimuksessa ja konsul-
toinnissa. Tavoitteemme on luonnon-
varojen kestävämpi käyttö – projektin 
koko elinkaaren ajan. www.poyry.fi

viljavuuspalvelu
  ANALYYSIVALIKOMAT

www.viljavuuspalvelu.fi 

  ANALYYSIVALIKOMAT  ANALYYSIVALIKOMAT
Laajat akkreditoidut

Tiedätkö toimittamasi veden mikrobiologisen laadun?

Älä ota riskejä! Testaa vesi Colilertillä.
 E.coli, koliformit

Enterolert - DW
 Enterokokit

vain parasta

Lisätietoja:
Aimo Savolainen: 0500 670685, aimo.savolainen@berner.fi
asiakaspalvelu: 0206 90 761 (ark. 9-15) Colilert®
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Viemärisaneeraukset

VPP SUJU –pätkäputkilla

Vaakaporauspalvelu VPP Oy

Raiskionperäntie 64, 86870 Vesikoski 
Puh. 0400 228 318   jarkko.huttunen@vppoy.com

  

 

 

 

 

 

 

                         

 Ruuvipuristin FW 400/1250/0.5, Q = 150 kgDS/h 

Lastausväylä 9, 60100 Seinäjoki 
Karjalankatu 2 A 17, 00520 Helsinki 
Puh. 06 – 420 9500, Fax. 06 – 420 9555 

www.fennowater.fi 

TUOTTEITAMME:

Välppäysyksiköt 

Hiekanerotus- ja 
kuivausyksiköt 
Lietekaapimet 
Sekoittimet 
Lietteentiivistys- ja 
kuivausyksiköt 
Kemikaalinannos-
telulaitteet 
Flotaatioyksiköt 
Lamelliselkeyttimet 
Biologiset
puhdistamot

 vesihuollon koneet jA lAitteet

 pumppaamot
 jätevesipumput

 kaukolämpöpumput
 ABS Nopon/Oki ilmastimet

 ABS HST turbokompressorit
 epäkeskoruuvipumput
 työmaauppopumput

 potkuripumput
 tyhjöpumput
 sekoittimet

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

Paanutie 8, Keuruu p. 0207 199 700
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Nordkalk-kalkkituotteet
vedenkäsittelyyn

kalkkikivirouheet
kalkkikivijauheet

sammutettu kalkki
poltettu kalkki

Nordkalk Oy Ab
puh. 020 753 7000
www.nordkalk.com/watergroup

Water is the connection

Kemira Oyj
PL 330

00101 Helsinki
Puh. 010-86 11
www.kemira.fi

Sinun 
ilmoituksesi?

(Tämä paikka esim. 80 x 156 mm)  

Ilmoitus Vesitalous-lehden 
liikehakemistossa vain 

18 € / pmm. 

Kysy tarjousta!  
puh. 050 66 174 / Harri Mannila 

ilmoitus.vesitalous@mvt t.fi

4�vesitalous 2/2012

Liikehakemisto Liikehakemisto



Finnish	 journal	 for	 professionals	 in	 the	 water	 sector
Published six times annually
Editor-in-chief: Timo Maasilta

Address: Annankatu 29 A 18, 00100 Helsinki, Finland

Risto Mäkinen and Mirjam Orvomaa: 
Monitoring ground frost on natural land in Finland

The Finnish Environment Institute and its predecessors 
have monitored ground-frost conditions on natural 

lands for a century. The present-day observation network 
is comprised of some 40 stations.

Henry Gustafsson and Leena Korkiala-Tanttu: 
Ground frost research at the Foundation Engineering 
Laboratory of the Aalto University

Ground frost causes considerable problems with 
structures and buildings in Finland. When the 

correlation between climatic conditions and ground frost 
depth is known, advance preparations can be made for 
ground frost hazards. Determining the frost-heave and 
thaw-softening characteristics of different types of soil 
and other building materials as well as local conditions 
before construction will secure the functioning of the 
structure even in the coldest winter. 

Seppo Saarelainen: 
Assessing road frost thaw

The freezing and thawing of soil is regulated by the 
surface temperature. This differs considerably from 

the air temperature during the thaw season because 
radiant energy warms the surface. The thawing of road 
frost can be estimated if this radiance factor is taken into 
consideration. 

Esko Kuusisto: 
Water supply in permafrost regions

When the soil is frozen year-round, how can water 
supply be arranged? This is quite a challenge – the 

article deals with examples of solutions, mostly from 
Svalbard.

Kimmo Ruosteenoja: 
Global warming is thinning the frost layer

As Finnish winters grow warmer, the frost layer gets 
thinner, but how much? The article assesses the 

situation on snow-free land on the basis of studies by the 
Finnish Meteorological Institute. In terms of percentages, 
the change is greatest in the southwest and it gets smaller 
towards the north. However, the calculations involve 
many uncertainty factors.

Jutta Piispanen and Jarmo Sallanko: 
The effect of silicon on iron flocculation in groundwater

Problems of removing iron in groundwater are 
commonplace in Ostrobothnia. Most often the reason 

for this is large concentrations of organic material in 
groundwater. Problems of separating oxidised iron can 
also be caused by silicon, however. For example, in France 
problems of iron removal are most frequently caused by 
silicon. Silicon causes ferric hydrite to form from iron as it 
oxidises, and this is difficult to separate.

Risto Kirves, Teemu Kokkonen, Harri Koivusalo,  
Pekka Vuola, Jari Turunen, Tarmo Lipping and  
Pekka Ruusuvuori: 
Pori is in the greatest danger of flooding in Finland – flow 
modelling has a major part to play in developing flood 
protection

People in Pori know what problems flooding in the 
waterways can cause; in the case of severe flooding, 

some 20,000 people’s homes are in danger and the 
financial losses will be great. A flood safety project started 
in Pori in 2003 aims to develop the local control of flood 
hazards as part of a larger assembly, which also embraces 
developments in waterway regulation and waterway 
arrangements to be carried out in the upper reaches of 
the Kokemäenjoki River. A flow modelling application 
made at the Aalto University in spring 2011 studied floods 
caused by heavy flows and ice dams, as well as the benefits 
achievable by dredging to prevent flooding.

Other articles:

Esko Kuusisto: 
The ground frost years (Editorial)

Ming-ko Woo: 
Changes in Arctic permafrost

Martti Pulli: 
Energy efficiency in water transfers, part 2
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Vieraskynä

Arktinen ikirouta 
muuttuu
minG-ko Woo
Professori emeritus
McMaster yliopisto, Kanada
E-mail: woo@univmail.cis.mcmaster.ca

Puuttomat	arktiset	alueet	ovat	lähes	kauttaaltaan	ikiroudassa.	Tuulet	
viuhuvat	vapaasti	yli	avoimen	maiseman,	nostattavat	lunta	ilmaan	ja	
dumppaavat	sitä	laaksoihin	ja	suojaisille	rinteille.	Järvissä	ja	lammissa	
voi	olla	jäätä	yli	kaksi	metriä.

Mutta arktisilla alueilla on myös kesä. Usein se saapuu vasta kesäkuun lopulla, 
kun aurinko on ollut jo viikkoja jatkuvasti horisontin yläpuolella. Lumen 
nopea sulaminen vapauttaa suuria vesimääriä. Maaperän huokoset ovat täyn-

nä jäätä eikä vesi pysty imeytymään juuri lainkaan, vaan virtaa maanpintaa pitkin. Vesi 
kerääntyy laaksoihin ja kuruihin, joissa on yhä paksulti lunta. Läpimärän maan yli on 
vaikea kulkea ja tulvivien uomien ylittäminen on mahdotonta.

Arktiksen lyhyt kesä paljastaa karun maiseman. Vaikka auringon lämpö on ajoittain 
heikko, maaperä sulaa ainakin muutamia kymmeniä senttejä, jopa metrin. Tässä aktii-
viseksi kutsutussa kerroksessa vesi pystyy virtaamaan. Aurinko myös haihduttaa maa-
perästä vettä niin, että maisema voi vaikuttaa melkein kuivuusaavikolta. Siellä missä 
kosteutta on runsaasti, tundralla on kasvillisuutta mättäinä tai laaksoja ja rinteitä peit-
tävinä mattoina.

Arktisessa kesässä pilvet ovat usein matalalla ja sumut yleisiä. Myrskytuulet tuovat 
varsinkin rannikkoseuduille sadetta, joskus myös lunta jopa keskikesällä. Kun sade on 
voimakasta, aktiivikerros vettyy, vesi virtaa rinteiltä uomiin ja synnyttää tulvia. Ne muis-
tuttavat lämpimien aavikoiden äkkitulvia ja voivat olla vaarallisia. Usein ne laskevat lä-
hes yhtä nopeasti kuin ne ovat nousseet.

Syyskuussa ilmat kylmenevät nopeasti. Maaperä ja vedet alkavat taas jäätyä. Kun jär-
viin ja lampiin syntyy jääriite, routa on jo työntymässä aktiivikerrokseen. Maaperän ve-
si voi jäätyä paikoilleen, mutta etenkin silttipitoisessa maassa syntyy jäälinssejä. Nämä 
kohottavat maanpintaa, katkovat putkia, rikkovat tienpohjia ja kallistavat rakennuksia. 
Jäälinssien sulaminen seuraavana keväänä voi olla rakenteille yhtä haitallista.

Vuosituhanten aikana ovat arktisten alueiden kasvit, eläimet ja ihmiset sopeutuneet 
tähän vuodenaikojen vaihteluun. Ympäristön pitkäaikaismuutokset kuitenkin muut-
tavat myös vuodenaikojen rytmiä – ja ikiroutaa. Sen muutokset voivat olla alueellisia, 
esimerkiksi ilmastonmuutoksesta johtuvia. Ne voivat myös olla paikallisia kuten kaivos-
toiminnan tai teiden rakentamisen vaikutukset.

Kalliossa olevan ikiroudan muutoksia ei välttämättä edes huomaa. Maaperän iki-
roudan muutokset voivat sitä vastoin olla hyvinkin vakavia, etenkin jos jäätä on run-
saasti. Maaperä voi painua, laskujoet syvetä ja kokonaiset järvet tai suot kadota. Rinteillä 
syntyy maanvyörymiä, uomaverkostot voivat muuttua perusteellisesti.

Kaikki tämä asettaa suuria haasteita ikiroudan tutkimukselle ja sen muutosten seu-
rannalle. Vaikka tutkimus on suuresti edistynyt viime vuosikymmeninä, moni asia kai-
paa vielä selkiyttämistä. Pelkästään hydrologisen kiertokulun mallintaminen ikiroutai-
silla valuma-alueilla on yhä täynnä kysymysmerkkejä. 
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