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Diplomityön tarkoituksena oli määrittää veden stabiilien isotooppien avulla Rokuan harjun pinta- ja 

pohjavesien vuorovaikutussuhteita. Vedenpintojen lasku on ollut ongelmana useissa Rokuan harjun 

pohjavesistä riippuvaisissa järvissä. Tutkimuksessa käytettävät vesinäytteet kerättiin Euroopan unionin 

rahoittaman GENESIS-projektin yhteydessä. Näytteitä otettiin Rokuan alueen järvistä, lammista, 

pohjavesistä, joista ja ojista sekä sadannasta vuosina 2010–2012. Yhteensä näytepisteitä oli 42 ja 

näytteitä kerättiin talvella, keväällä, kesällä ja syksyllä. Näytteiden isotooppikoostumukset (δ-arvot) 

analysoitiin Picarro L2120-i-analysaattorilla, jonka toiminta perustuu lasersäteen absorptioon 

väliaineessa. 

 

Veden stabiilit isotoopit, 
18

O ja 
2
H, ovat luonnollisia merkkiaineita, joita voidaan käyttää hydrologisissa 

tutkimuksissa ja joiden käyttö perustuu niiden fraktioitumiseen hydrologisessa kierrossa. 

Isotooppiarvoja käytettiin määrittämään Rokuan alueelle LMWL-suora eli paikallinen meteoristen 

vesien suora sadanta-aineiston perusteella (δ
2
H = 7,60 δ

18
O + 6,70). Pintavesien ja pohjavesien δ-

arvojen avulla määritettiin haihduntasuora (δ
2
H = 4,93 δ

18
O - 30,20) ja pohjavesien avulla 

pohjavesisuora (δ
2
H = 7,59 δ

18
O + 4,79). Suorat kertovat veden stabiilien isotooppien keskinäisen 

riippuvuussuhteen. Sadannan keskimääräinen isotooppikoostumus Rokuan alueella oli: δ
18

O = 

−13,82 ‰ ja δ
2
H = −98,3 ‰ ja Rokuan harjun pohjaveden keskimääräinen isotooppikoostumus oli: 

δ
18

O = −13,22 ‰ ja δ
2
H = −95,5 ‰.  

 

Pinta- ja pohjavesien δ-arvojen havaittiin eroavan toisistaan riittävästi, jotta veden stabiileja isotooppeja 

voidaan käyttää määrittämään pinta- ja pohjavesien suhteita Rokuan harjun järvissä. Isotooppiarvojen 

perusteella konseptualisoitiin järvien vesitaseita ja havaittiin haihdunnan fraktioivan vaikutuksen 

vaihtelevan järvissä. Ahveroisen järven pohjavesikomponentit määritettiin aikavälille 28.5.–7.8.2009 

(GWin = 290 mm ja GWout = 316 mm). Isotooppiarvojen vuodenaikaisvaihtelua tarkasteltiin erikseen 

järvissä, pohjavesissä sekä joissa ja ojissa. Selvintä vuodenaikaisvaihtelu oli järvissä. 

 

Lisäksi työssä vertailtiin piidioksidin ja veden stabiilien isotooppien käyttöä merkkiaineena. Rokuan 

alueella voitiin piidioksidin avulla tarkentaa pohjaveden virtausaikaa ja virtaussysteemejä 

isotooppituloksiin nähden. Isotooppimenetelmä sopi sitä vastoin paremmin järvien vesitaseiden 

määrittämiseen. 

 

Järvien isotooppikoostumusten perusteella voitiin erottaa järvet (Jaakonjärvi, Kolmonen, Loukkojärvi, 

Saarijärvi ja Soppinen), joissa haihdunta on fraktioinut veden stabiileja isotooppeja enemmän kuin 

muissa tarkastelluissa järvissä. Tämä viittaa siihen, että veden viipymäajat näissä järvissä ovat pitkiä. 

Viipymäajalla on merkitystä siihen, miten hyvin järvet kestävät ravinnekuormitusta. Rokuan alueelle 

määritettyjä LMWL-suoraa, pohjavesisuoraa ja haihduntasuoraa voidaan käyttää jatkossa myös muissa 

hydrologisissa merkkiainetutkimuksissa, joissa käytetään veden stabiileja isotooppeja Rokuan 

ympäristössä. Suorien sovellettavuus heikkenee kauempana Rokuasta, sillä isotooppien suhteellinen 

jakauma vaihtelee alueittain. 
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Abstract 

 

The aim of this Master Thesis was to determine the surface water and groundwater interactions of Rokua 

esker area using stable isotopes of water. Water decline has been a problem in many groundwater 

dependent lakes in Rokua. The water samples used in this study were collected as a part of the GENESIS 

project funded by European Union. Lakes, ponds, groundwater, streams and precipitation were sampled 

during the years 2010–2012. The sampling program consisted of 42 measurement points which were 

sampled in winter, spring, summer and autumn. Stable isotopes of water (δ values) were analyzed from 

the water samples using Picarro L2120-i analyzer which utilizes the absorption of laser beam in medium. 

 

The stable isotopes of water, 
18

O and 
2
H, are natural tracers that can be used in hydrological studies and 

their application is based on their fractionation in the hydrological cycle. Isotopic values of precipitation 

were used to determine the local meteoric water line (LMWL) of Rokua esker area (δ
2
H = 7.60 δ

18
O + 

6.70). Based on the δ values of surface and groundwaters the evaporation line was determined (δ
2
H = 

4.93 δ
18

O – 30.20). The δ values of groundwaters were used to formulate the groundwater line (δ
2
H = 

7.59 δ
18

O + 4.79). The lines tell the interdependence between the stable isotopes of water. The mean 

annual isotopic composition of precipitation in the Rokua area and the mean isotopic composition of the 

groundwater of Rokua esker were: δ
18

O = −13.82 ‰, δ
2
H = −98.3 ‰ and δ

18
O = −13.22 ‰, δ

2
H = 

−95.5 ‰, respectively. 

 

The δ values of surface waters and groundwaters were found to differ sufficiently so that the isotope 

method can be used to determine surface water and groundwater ratios in the lakes of Rokua esker. On 

the basis of the isotopic values the water balances of lakes were conceptualized and it was found that the 

fractionation effect of evaporation varied with the lakes. The groundwater components of Lake 

Ahveroinen were determined in the time period of 28.5. - 7.8.2009 (GWin = 290 mm ja GWout = 316 mm). 

The seasonal variation of the isotopic values was studied separately in the lakes, the groundwater and the 

streams. The most apparent seasonal variation was observed in the lakes. 

 

In addition, the use of silica and the stable isotopes of water as tracers were compared. In case of Rokua 

esker aquifer, water flow times and flow systems were possible to study more specifically by using silica. 

On the other hand, the stable isotopes of water can be used better to determine the water balances of 

lakes.  

 

The isotopic compositions of lakes can be used to separate the lakes (Jaakonjärvi, Kolmonen, 

Loukkojärvi, Saarijärvi and Soppinen) where evaporation has fractionated the stable isotopes of water 

more than in the other examined lakes indicating long residence time. The long residence time of water 

can affect how well lakes can stand for nutrient loadings. LMWL, evaporation and groundwater lines of 

Rokua area can be used in the future in other hydrological isotopic tracer studies in the surroundings of 

Rokua. The applicability of the lines is reduced when they are used farther away from Rokua, as the 

relative distribution of the stable isotopes of water varies by regions. 
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α fraktioitumiskerroin 

d deuteriumin ylimäärä, d-excess  

D deuterium, 
2
H 

δ-arvo delta-arvo, isotoopin suhde suhteessa referenssistandardiin 

δ
2
H deuteriumin delta-arvo 

δ
18

O happi-18 isotoopin delta-arvo 

δm vuotuinen δ-keskiarvo 

δ 
 

  painotettu vuotuinen δ-keskiarvo 

E haihdunta, evapotranspiraatio 

ε rikastumis- tai vähenemiskerroin 

ε*  rikastumis- tai vähenemiskerroin tasapainotilassa 

Δε kineettinen rikastumis- tai vähenemiskerroin 

GISP Greenland Ice Sheet Precipitation, kansainvälinen referenssistandardi 

veden stabiilien isotooppien määrittämiseen 

GMWL globaali meteoristen vesien suora, global meteoric water line 

GW pohjavesi, pohjavesipiste 

h suhteellinen ilmankosteus 

hN normalisoitu suhteellinen ilmankosteus 

2
H deuterium, D, vety-2 isotooppi  

3
H tritium, vety-3 isotooppi 

IAEA International Atomic Energy Agency 

K vedenjohtavuus, hydraulinen johtavuus 

LMWL paikallinen eli lokaali meteoristen vesien suora, local meteoric water line 

n huokoisuus 

Ni harvinaisemman isotoopin määrä 

Nj yleisemmän isotoopin määrä  

NMP methyl-2-pyrrolidinone, ruiskun pesuliuos 

18
O happi-18 isotooppi  

P sadanta 

psat kyllästynyt höyrynpaine 

Q virtaama, virtaamapiste  

R isotooppien suhde 

SiO2 piidioksidi  



 

 

SLAP Standard Light Antarctic Precipitation, kansainvälinen referenssistandardi 

veden stabiilien isotooppien määrittämiseen, ehtynyt 

SLAP2 Standard Light Antarctic Precipitation 2, SLAP-standardia lähes vastaava, 

nykyään käytössä oleva standardi 

SMOW Standard Mean Ocean Water, teoreettinen standardi veden stabiilien 

isotooppien määrittämiseen 

Sy ominaisantoisuus 

ΔS varastonmuutos 

T lämpötila 

V tilavuus, järvipiste 

VPDB Vienna Pee Dee Belemnite, kansainvälinen referenssistandardi mm. hiilen 

isotooppien määrittämiseen 

VSMOW Vienna Standard Mean Ocean Water, kansainvälinen referenssistandardi 

veden stabiilien isotooppien määrittämiseen, ehtynyt 

VSMOW2 Vienna Standard Mean Ocean Water 2, VSMOW-standardia lähes 

vastaava, nykyään käytössä oleva standardi 
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1. Johdanto 

 

Pohjavedet ovat maailmanlaajuisesti tärkeitä makean veden varantoja, joiden kestävä 

käyttö ja suojeleminen tulevat tulevaisuudessa olemaan yhä tärkeämpiä, erityisesti 

veden epätasaisen jakautumisen ja kasvavan väestön vuoksi. Pohjavesivarannot ovat 

myös Suomen merkittävin yhdyskuntien vedenlähde. Suurimmat uhat pohjavedelle ovat 

niiden liiallinen käyttö sekä pilaantuminen. 

 

Pohjavedet ja pintavedet ovat dynaamisessa vuorovaikutuksessa keskenään. Tämän 

vuorovaikutuksen tunteminen on tärkeää sekä vesivarojen että ympäristön ekologian 

kannalta. Pohjavesien tutkiminen eroaa pintavesistä merkittävistä siinä, että pohjaveden 

havainnointi on vaikeampaa sen sijainnin vuoksi. Tämän takia pohjavesitutkimuksissa 

käytetään yleisesti erilaisia merkkiaineita.  

 

Veden stabiilit isotoopit, 
18

O ja 
2
H, ovat luonnollisia merkkiaineita, joita voidaan 

käyttää hydrologisissa tutkimuksissa. Veden stabiilien isotooppien käyttö perustuu 

niiden fraktioitumiseen hydrologisessa kierrossa. Niiden avulla on mahdollista määrittää 

esimerkiksi järvien vesitaseita, tekopohjaveden muodostumisen määrää ja jokiin 

purkautuvan pohjaveden määrää. Veden stabiileja isotooppeja voidaan käyttää myös 

ilmastoennusteiden laatimisessa ja tutkittaessa menneitä ilmasto-oloja. Niiden käyttöä 

lisää tulevaisuudessa uusien mittausmenetelmien mahdollistamat edullisemmat ja 

paremmin saatavilla olevat analyysit. 

 

Tämän diplomityön tarkoituksena oli määrittää veden stabiilien isotooppien avulla 

Rokuan harjun pinta- ja pohjavesien vuorovaikutussuhteita. Tutkimuksessa vesinäytteet 

kerättiin Euroopan unionin rahoittaman GENESIS-projektin yhteydessä, jonka 

päätarkoituksena on tuottaa uusia työkaluja ja menetelmiä pohjaveden hallintaan. 

Näytteitä otettiin Rokuan alueen järvistä, lammista, pohjavesistä, joista ja ojista sekä 

sadannasta vuosina 2010‒2012. Yhteensä näytepisteitä oli 42 ja näytteitä kerättiin 

talvella, keväällä, kesällä ja syksyllä. Näytteet analysoitiin Picarro L2120-i-

analysaattorilla, jonka toiminta perustuu lasersäteen absorptioon väliaineessa.  
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2. Pohjavedet 

 

Pohjavesi on uusiutuva luonnonvara, jota muodostuu veden saavuttaessa 

pohjavedenpinnan. Vesi voi olla maaperään infiltroitunutta eli imeytynyttä vettä tai 

suotautunutta pintavettä. Luonnollisissa olosuhteissa pohjavesi lopulta purkautuu 

järveen, jokeen tai mereen tai poistuu pohjavesimuodostumasta kapillaarivoiman 

vaikutuksesta ylöspäin. Pohjavesi on täten osa hydrologista kiertokulkua (Kuva 1). 

(Dingman 2008, 325)  

 

 

 

Kuva 1. Hydrologinen kierto (mukaillen Narasimhan 2009). 

 

Pohjavedenpinta on ilmakehän paineessa oleva, pohjavesivyöhykkeen yläpuolinen 

rajapinta. Pohjavedenpinnan alapuolella pohjavesi sijaitsee ilmakehää suuremmassa 

paineessa maaperän kyllästyneessä kerroksessa. (Dingman 2008, 325) Pohjavesi täyttää 

yhtenäisesti maaperän huokoset ja kallioperän halkeamat liikkuen painovoiman eli 

gravitaation vaikutuksesta (Britschgi et al. 2009). Maan huokoisuudella (n) tarkoitetaan 

maan huokostilan ja maan kokonaistilavuuden suhdetta.  

 



11 

 

Kaikki maaperässä oleva vesi ei ole pohjavettä, vaan pohjavedenpinnan yläpuoliseen, 

osittain kyllästyneeseen maakerrokseen, on myös sitoutunut vettä. Tätä vettä kutsutaan 

vadoosiksi vedeksi eli maavedeksi. Vesi voi sitoutua maanpartikkeleihin kapillaari-, 

adsorptio- ja osmoosivoimien avulla. Sitoutuneen veden paine on pienempi kuin 

huokostilan ilmanpaine. Tätä paine-eroa kutsutaan maaveden jännitykseksi ja se 

ilmaistaan pF-luvun avulla. (Korkka-Niemi & Salonen 1996, 28-35). 

 

Maaperässä oleva vesi voidaan luokitella sitoutumistavan perusteella (Kuva 2). 

Painovoiman vaikutuksesta alaspäin liikkuvaa vettä kutsutaan gravitaatiovedeksi. 

Kenttäkapasiteetti kuvaa vesipitoisuutta, joka jää maahan, kun gravitaatiovesi on 

poistunut painovoiman vaikutuksesta. Kapillaarivesi on maapartikkkeleiden pinnoille ja 

väliin sitoutunutta vettä, joka on kiinnittynyt pintajännitysvoimien avulla. Kapillaarivesi 

on kasvien käytettävissä ja lakastumisraja kuvaa sitä vesipitoisuutta, jossa kasvit eivät 

voi enää hyödyntää vettä. Hydroskooppinen vesi on maapartikkeleiden ilmasta sitovaa 

vettä, joka on kiinnittynyt elektrostaattisten voimien avulla maapartikkeleiden pinnoille 

ohuena filminä. Hydroskooppisuuskerroin on kosteuspitoisuus, jonka kuiva maa 

absorboi ilmakehästä, kun ilman suhteellinen kosteus on 50 % ja ilman lämpötila 25 °C. 

Mineraaleihin rakenteellisesti sitoutunutta vettä kutsutaan kidevedeksi ja se vapautuu 

vain lämmittämällä. (Korkka-Niemi & Salonen 1996, 28-32) 

 

 

 

Kuva 2. Maanalaisen veden sitoutuminen ja vesipitoisuus (mukaillen Dingman 2008, 

237, Korkka-Niemi & Salonen 1996, 31).  
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Akviferi on pohjavesiesiintymä, joka voi varastoida ja johtaa hydrologisesti merkittävän 

ja käyttökelpoisen määrän vettä. Akviferit voidaan jaotella vapaiksi ja paineellisiksi. 

Vapaan akviferin vedenpinta ei rajoitu vettä läpäisemättömään kerrokseen, jolloin 

pohjavedenpinnan paine on ilmanpaineen suuruinen. Vapaa akviferi voi olla 

orsivesimuodostuma, mikäli sen alapuolella on toinen erillinen vapaa akviferi. 

Paineellisen akviferin vedenpintaa rajoittaa yläpuolinen vettä läpäisemätön kerros. 

Tällöin vettä kutsutaan salpavedeksi. Paineellinen pohjavesi on arteesista, mikäli 

vedenpaine on niin suuri, että paine saa veden nousemaan maanpinnan yläpuolelle. 

Akvifereja ovat esimerkiksi yhtenäiset hiekka- ja sorakerrostumat ja ruhjeiset 

kallioalueet. (Korkka-Niemi & Salonen 1996, 39-40) 

 

Pohjavesialueeseen kuuluvat alueet, joilla on vaikutusta akviferin veden laatuun tai 

pohjaveden muodostumiseen (Britschgi et al. 2009). Varsinaiseksi pohjaveden 

muodostumisalueeksi kutsutaan aluetta, jossa sadevesi voi suotautua tai virrata 

pohjavedeksi ja kerääntyä yhteen. Muodostumisalueen lisäksi pohjavesialueeseen 

kuuluu yleensä reuna-alueita, jotka eivät muodosta pohjavettä, vaan voivat olla 

vuorovaikutussuhteessa pohjavesimuodostumaan. (Mälkki 1999, 67, 103) 

 

Pohjavedenpinnan taso suhteessa ympäristöönsä kuvaa pohjavesimuodostuman 

käyttäytymistä. Pohjavedenpinta voi olla ympäristöään korkeammalla, jolloin 

muodostumaa kutsutaan antikliiniseksi eli vettä ympäristöönsä luovuttavaksi 

muodostumaksi. Mikäli pohjavedenpinta on ympäristöään matalammalla, on 

muodostuma synkliininen eli vettä ympäristöstä kokoava. (Mälkki 1999, 44) 

 

 

2.1. Pinta- ja pohjaveden vuorovaikutus 

 

Pinta- ja pohjavedet ovat jatkuvassa dynaamisessa vuorovaikutuksessa keskenään. Vesi 

virtaa suuremmasta potentiaalista pienempään, mikä yleensä tarkoittaa sitä, että vesi 

virtaa gravitaation vaikutuksesta korkeammalta tasolta matalammalle. Veden potentiaali 

energia koostuu gravitaation lisäksi paine-energiasta, joten paineellinen vesi voi virrata 

matalammalta tasolta korkeammalle. (Dingman 2008, 326)  
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Vettä voi joko imeytyä pohjaveteen (engl. recharge) tai pohjavettä voi purkautua 

pintaveteen (engl. discharge). Pohjavettä purkautuu yleensä alueilla, joissa 

pohjavedenpinta on lähellä maanpintaa. Paikkoihin muodostuu usein 

pintavesiesiintymiä, kuten jokia, järviä, suoalueita tai lähteitä. Koska pohjavedenpinta 

seuraa yleensä maan topografiaa, pintavesiesiintymät sijaitsevat yleensä ympäristöään 

alempana. Poikkeuksena tästä ovat orsivesiesiintymät (Dingman 2008, 242). Pintavettä 

suotautuu pohjaveteen, kun pohjaveden potentiaali on pienempi kuin pintaveden. 

Esimerkiksi tulva-aikaan joesta tai järvestä voi suotautua vettä pohjaveteen. Järveen voi 

myös samanaikaisesti purkautua pohjavettä ja siitä voi suotautua pintavettä pohjaveteen. 

Tällaista järveä kutsutaan läpivirtausjärveksi. (Dingman 2008, 337-349) 

 

Pohjaveden liikkeeseen maaperässä vaikuttavat topografian lisäksi maaperän geologiset 

ominaisuudet, kuten mineraalikoostumus, rakenne, raekokojakauma ja kerrostuneisuus. 

Pohjavesivirtausten on havaittu jakautuvan paikallisiin, välivyöhykkeisiin ja alueellisiin 

virtaussysteemeihin. Paikallisessa virtaussysteemissä pohjavesi virtaa 

imeytymisalueeltaan kohti lähintä purkautumisaluetta, kun taas alueellisissa 

virtaussysteemeissä vesi imeytyy pohjavedenjakajan alueella ja virtaa valuma-alueen 

tärkeimpään purkautumisalueeseen. Välivyöhykkeen virtaussysteemin virtausreitti on 

pidempi kuin paikallisen, mutta lyhyempi kuin alueellisen virtaussysteemin. (Dingman 

2008, 338-339) 

 

Pohjaveden virtaussysteemit vaikuttavat pintavesien esiintymiseen. Järviin ja jokiin, 

joissa on vettä kaikkina vuodenaikoina, suotautuu lähes poikkeuksetta pohjavettä. 

Pienet pintavesiesiintymät ovat yleensä paikallisten virtaussysteemien purkupaikkoja ja 

suuret vastaavasti joko välivyöhykkeiden tai alueellisten virtaussysteemien. Koska 

paikalliseen virtaussysteemiin suotautuu vettä pienemmältä alueelta kuin muihin 

virtaussysteemeihin, ovat pienet pintavesiesiintymät yleensä herkempiä vedenpinnan 

vaihteluille. (Dingman 2008, 348) 
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2.2. Pohjavesivarat Suomessa 

 

Pohjavesivaroihin luetaan yleensä vain litosfäärin pintaosien hydrologisessa kierrossa 

olevat vedet, jotka vastaavat noin 0,5 % maapallon vesimäärästä. Pohjavesi on 

merkittävin makean veden varanto käsittäen noin 98 % maapallon makeasta vedestä, 

lukuun ottamatta jäätiköitä. (Mälkki 1999, 20) Kuitenkin noin puolet pohjavedestä on 

yli 1 km syvyydessä ja ei täten sovellu pohjavedenhankintaan (Korkka-Niemi & 

Salonen 1996, 22-23). Suomessa on käytössä vain noin 12 % muodostuvasta 

pohjaveden määrästä (Suomen ympäristökeskus 2013). 

 

Pohjavesi ei ole jakautunut tasaisesti, mistä voi aiheutua alueellista pohjaveden puutetta, 

jolloin joudutaan turvautumaan pintaveden käyttöön talousvetenä. Esimerkiksi Suomen 

rannikkoalueilla joudutaan hyödyntämään pintavettä sekä savikerrosten alaisia 

pohjavesiesiintymiä, jotka voivat olla rautapitoisia. Pohjavesivarojen kestävän käytön 

kannalta pohjavesimuodostuman vedenoton ei tule ylittää pohjaveden muodostumisen 

määrää. Pohjaveden muodostumista voidaan lisätä imeyttämällä pintavettä maahan. 

Tällöin muodostuvaa pohjavettä kutsutaan tekopohjavedeksi. Suomessa yhdyskuntien 

käyttämästä vedestä, pohjaveden ja tekopohjaveden yhteenlaskettu osuus on noin 60 %. 

Päivittäin vesihuoltolaitokset jakavat noin 700 000 m
3
 pohja- tai tekopohjavettä 

yhdyskuntien käyttöön. Lisäksi haja- ja loma-asutusten vedenotto tapahtuu useimmiten 

oman kaivon avulla. (Britschgi et al. 2009) 

 

Suomen pohjavesivarat voidaan jakaa maaperän ja kallioperän pohjavesivaroihin. 

Suomen kallioperä koostuu kiteisistä kivilajeista, jotka eivät ole kovin huokoisia. 

Kallioperän pohjavesivarat ovatkin rapautumiskerroksen railoissa ja ruhjeissa olevaa 

vettä. Kallioperä on rapautunut Suomessa lähes kaikkialla ja kalliopohjavettä esiintyy 

täten lähes maanlaajuisesti. Runsaimmin vettä on varastoitunut ruhjevyöhykkeisiin, 

joihin on muodostunut kalliopohjavesialtaita. (Korkka-Niemi & Salonen 1996, 53) 

Kalliovesikaivoja on Suomessa noin 100 000 kappaletta ja niiden suurimmat 

antoisuudet ovat ruhjevyöhykkeissä. (Mälkki 1999, 98-100)  

 

Maaperässä on pohjavettä lähes kaikkialla, mutta pohjavesivaroja tarkasteltaessa tulee 

ottaa huomioon veden saatavuus maaperästä. Tähän vaikuttavat maan vedenjohtavuus 

eli hydraulinen johtavuus ja ominaisantoisuus. Vedenjohtavuus K kuvaa nesteen 

virtausvastusta huokoisessa väliaineessa ja se on aineelle ominainen suure. 
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Ominaisantoisuus Sy on vesimäärä, joka poistuu kyllästyneestä maasta, kun 

pohjavedenpintaa alennetaan yhdella pituusyksiköllä. Pohjavedenpinnan tasoon 

vaikuttavat maanpinnan muodot ja geologiset tekijät. Yleensä pohjavedenpinta on 

syvällä, mikäli maaperän ominaisantoisuus ja vedenjohtavuus ovat suuria. Suomessa 

maaperän pohjavesivaroja voidaan hyödyntää parhaiten hiekka- ja sorakerrostumista, 

erityisesti harjuista ja reunamuodostumista. (Korkka-Niemi & Salonen 1996, 43-57) 

 

Pohjavesivarat ovat jakaantuneet epätasaisesti ja myös niiden laatu vaihtelee 

alueellisesti. Laatuun vaikuttavia tekijöitä ovat muun muassa kallioperä, meren 

läheisyys, Itämeren pohjan savikkomuodostumat ja ihmistoiminta. Esimerkiksi 

emäksiset kivilajit nostavat pH-lukua, sähkönjohtavuutta, kokonaiskovuutta ja 

alkaliteettia ja happamat vastaavasti laskevat. Itämeren pohjan savikkojen vaikutus 

näkyy pohjavesissä alhaisina happipitoisuuksina ja korkeina raudan ja sulfaatin 

pitoisuuksina. Ihmistoiminnan vaikutuksesta nitraattien ja bakteerien määrät 

pohjavesissä ovat nousseet. (Korkka-Niemi & Salonen 1996, 88-89) Pohjaveden laatuun 

vaikuttavat paikallisesti myös esimerkiksi erilaiset onnettomuudet, jotka pilaavat 

pohjavesiä. Koska pohjavettä suojaava maakerros on Suomessa yleensä ohut, on 

pohjaveden pilaantumisriski suuri. (Britschgi et al. 2009) 
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3. Isotooppihydrologia 

 

Hydrologia on tieteenala, joka tutkii vesiä, niiden esiintymistä, kiertoa ja jakautumista, 

niiden vuorovaikutusta ympäristön kanssa ja niiden kemiallisia ja fysikaalisia 

ominaisuuksia (Korkka-Niemi & Salonen 1996, 13). Isotooppihydrologia on 

hydrologian osa-alue, jossa radioaktiivisia ja stabiileja isotooppeja käytetään 

hydrologisissa tutkimuksissa. 

 

Atomit koostuvat protoneista, neutroneista ja elektroneista. Tietyn alkuaineen atomissa 

voi olla eri määrä neutroneita ja näitä aineen erimassaisia muotoja kutsutaan 

isotoopeiksi. Stabiileilla isotoopeilla on stabiilit ytimet eli nuklidit, jotka eivät hajoa. 

Radioaktiiviset isotoopit voivat puolestaan hajota ja muodostaa hajotessaan uusia niin 

sanottuja tytäratomeja. (Criss 1999, 10-34) Ympäristöisotoopit (engl. environmental 

isotopes) ovat ympäristössä luonnostaan esiintyviä isotooppeja. Yleisimpiä 

hydrologiassa ja hydrogeologiassa käytettyjä stabiileja isotooppeja ovat: 
2
H, 

3
He, 

6
Li, 

11
B, 

13
C, 

15
N, 

18
O, 

34
S, 

37
Cl, 

81
Br ja 

87
Sr. Myös radioaktiivisia isotooppeja, kuten 

3
H ja 

14
C käytetään hydrologisiin tutkimuksiin. (Clark & Fritz 1997, 5-6) 

 

 

3.1. Fraktioituminen 

 

Alkuaineen isotooppien suhteelliset massaosuudet eivät ole vakioita. Ne riippuvat sekä 

paikasta että olosuhteista. Radioaktiiviset isotoopit hajoavat ajan myötä, mutta myös 

stabiilien isotooppien suhteet vaihtelevat. Stabiilit isotoopit eivät kuitenkaan hajoa, vaan 

ne erottuvat eli fraktioituvat. Fraktioituminen (engl. fractionation) tarkoittaa muutosta 

isotooppien suhteellisessa osuudessa ja sen aiheuttavat pääasiassa erot isotooppien 

massoissa. Fraktiointiprosessit voidaan jaotella esimerkiksi tasapainoprosesseihin ja 

epätasapainoprosesseihin. (Criss 1999, 15) Epätasapainoprosesseja on kutsuttu pitkään 

kineettisiksi prosesseiksi, mutta nykyään on käytössä termi ”kuljetukseen perustuva 

isotooppien fraktioituminen” (engl. transport isotope fractionation) (Gat 2010, 27).  
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Isotooppien suhde R (engl. isotopic abundanse ratio) määritellään (Gat 2010, 10): 

 

 
    

  
  

  , 
(1) 

 

missä  Ni on harvinaisemman isotoopin määrä ja 

 Nj on yleisemmän isotoopin määrä.  

 

Fraktioituminen voi olla seurausta joko kemiallisista tai fysikaalisista prosesseista, 

kuten erilaisista reaktioista, haihtumisesta tai diffuusiosta (Drever 1982, 336). Koska 

isotooppien massat eroavat toisistaan, eroavat myös niiden liikkuvuudet. Täten 

raskaammat isotoopit diffusoituvat hitaammin, niiden törmäystiheys on pienempi ja 

myös reaktionopeus on pienempi. Toisaalta raskaammilla isotoopeilla on myös yleensä 

suuremmat sitoutumisenergiat kuin kevyemmillä, joten niiden irrottamiseen 

molekyylistä tarvitaan enemmän energiaa. Ilmiötä kutsutaan isotooppiefektiksi. 

Poikkeusta, jossa raskaammalla isotoopilla on pienempi sitoutumisenergia kuin 

kevyemmällä, kutsutaan käänteiseksi isotooppiefektiksi. Korkeissa lämpötiloissa erot 

isotooppien sitoutumisenergioissa pienenevät ja täten fraktioituminen vähenee 

lämpötilan kasvaessa. (Mook 2000, 32-35) 

 

Fraktioitumista voidaan kuvata fraktioitumiskertoimen α avulla (Leibundgut et al.2009, 

17): 

                                (2) 

 

Isotooppien suhteiden avulla ilmaistuna saadaan (Mook 2000, 34): 

 

 α       α                              (3) 

 

Fraktioitumiskertoimen laskemisessa tarvittavien isotooppien suhteet täytyy määrittää 

silloin, kun isotoopit ovat kemiallisessa tasapainossa keskenään. Mikäli kyseessä ei ole 

tasapainoprosessi, isotooppien suhteet määritetään ennen ja jälkeen kemiallisen tai 

fysikaalisen prosessin (Mook 2000, 34).  
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Tilanteille, joissa fraktioitumiskerroin α on noin yksi, on määritelty myös kerroin ε, joka 

kuvaa isotoopin rikastumista (ε ˃ 0) tai vähenemistä (ε < 0) (Mook 2000, 35): 

 

              (4) 

 

Esimerkiksi diffuusio ja erot isotooppien sitoutumisenergioissa fraktioivat veden 

stabiileja isotooppeja, kun vesi haihtuu ilmaan. Raskaammat isotopologiat 
1
H2

18
O ja 

1
H

2
H

16
O rikastuvat veteen ja kevyt isotopologia 

1
H2

16
O rikastuu ilmaan.

 
(Mook 2000, 

33-34) Haihtumista veden pinnasta voidaan kuvata Craigin ja Gordonin (1965) mallilla. 

Veden ja ilman rajapinnassa on termodynaamisessa tasapainossa oleva kerros, jonka 

päällä on täysin vesihöyryllä kyllästynyt kerros. Tässä termodynaamisesti 

tasapainoisessa kerroksessa mm. erilaiset höyrynpaineet ja sitoutumisenergiat saavat 

aikaan fraktioitumisen. Kyllästyneessä kerroksessa vuorostaan diffuusio fraktioi 

isotooppeja. Kerrosten päällä on vielä turbulenttinen kerros, jossa ilmamassat 

sekoittuvat. Tässä kerroksessa ei tapahdu fraktioitumista, mutta vesimolekyylit voivat 

osittain palata alempiin kerroksiin. (Leibundgut 2009, 20-21) 

 

 

3.2. Mittausmenetelmät ja standardit 

 

Isotooppikoostumuksen määrittämisessä käytetään runsaasti erilaisia 

massaspektrometrejä (Gat 2010, 11), erityisesti IRMS-spektrometrejä (Isotope ratio 

mass spectrometry) (Clark & Fritz 1997, 13). Nykyisin ovat yleistyneet myös 

lasersäteen absorptioon perustuvat menetelmät niiden kilpailukykyisen hinnan vuoksi. 

Mittauslaitteet tulee kalibroida, jotta tulokset eri laboratorioiden kesken olisivat 

vertailukelpoisia. Tämän takia on kehitetty standardeja eri isotoopeille. VPDB (Vienna 

Pee Dee Belemnite) on esimerkki standardista, jota käytetään yleisesti hiiliyhdisteitä 

(
13

C) analysoitaessa, sekä määritettäessä 
18

O-pitoisuutta karbonaateista (Clark & Fritz 

1997, 9). 

Craig (1961a) esitteli ensimmäisenä teoreettisen standardin SMOW (Standard Mean 

Ocean Water) veden stabiilien isotooppien (
18

O ja 
2
H eli deuterium, D) mittaamiseen. 

Nykyään veden 
18

O- ja
 2

H-isotooppien suhteet ilmaistaan suhteessa kansainväliseen 

referenssistandardiin VSMOW (Vienna Standard Mean Ocean Water), jonka IAEA 
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(International Atomic Energy Agency) on tuottanut tislaamalla merivettä. (Clark & Fritz 

1997, 8) Tällöin isotooppiarvot ovat ns. delta-arvoja (Leibundgut et al. 2009, 15-16): 

 

 

 
   

                 

         
 , (5) 

 

missä Rsample on näytteen isotooppien suhde ja 

 Rstandard on standardin isotooppien suhde.  

 

Referenssistandardin VSMOW isotooppien suhteet hapelle ja vedylle ovat (Leibundgut 

et al.2009, 15): 

 

     
   
 

  
   

   
 
     

                      (6) 

   
  
  

  

  
 
     

                       (7) 

   

Referenssistandardeja GISP (Greenland Ice Sheet Precipitation) ja SLAP (Standard 

Light Antarctic Precipitation) käytetään määrittämään yhdessä VSMOW standardin 

kanssa veden isotooppikoostumus (Gat 2010, 17). Koska standardit VSMOW ja SLAP 

ovat ehtyneet, on määritetty standardit VSMOW2 ja SLAP2, joiden 

isotooppikoostumukset ovat lähes vastaavat. Vaikka nykyisissä mittauksissa käytetään 

standardina VSMOW2:ta, ilmoitetaan isotooppien suhteet kuitenkin suhteessa 

VSMOW-standardiin (Taulukko 1). (Tanweer et al. 2009) 

 

 

Taulukko 1. Standardien δ-arvot VSMOW-asteikolla ilmaistuna (Gat 2010, 17; IAEA  

2007; IAEA 2009). 

Standardi δ
18

O [‰] δ
2
H [‰] 

VSMOW 0 0 

GISP -24,76 ± 0,09 -189,5 ± 1,2 

SLAP -55,50 -428,0 

VSMOW2 0 ± 0,02 0 ± 0,3 

SLAP2 -55,50 ± 0,02 -427,5 ± 0,3 
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3.3. GMWL-suora 

 

Meteoriset vedet tarkoittavat ilmakehässä olevia tai sen kautta kulkeutuneita vesiä 

(Karhu 2001). Craigin (1961b) määrittämä globaali meteoristen vesien suora (engl. 

global meteoric water line, GMWL) kuvaa maailmanlaajuista meteoristen vesien 

stabiilien isotooppien suhdetta ja se on ilmaistu suhteessa SMOW-standardiin: 

 

 

 

δ
        δ        ‰       (8) 

GMWL-suora on määritetty keskiarvona useista paikallisista meteoristen vesien suorista 

(engl. local meteoric water line, LMWL). Paikalliseen LMWL-suoraan vaikuttavat useat 

tekijät: ilmasto-olosuhteet, sateen alkuperä, haihtuminen sateen aikana ja sadannan 

kausivaihtelut. Isotooppitutkimuksissa onkin hyvä käyttää LMWL-suoraa GMWL-

suoran sijasta. (Clark & Fritz 1997, 51) Yhtälön (5) viimeisestä termistä d käytetään 

yleisesti nimitystä deuteriumin ylimäärä (engl. d-excess) (Clark & Fritz 1997, 45): 

 

               (9) 

 

GMWL-suoraa on tarkennettu IAEA:n ja WMO:n (World Meteorological Organization) 

tuottaman GNIP-tietokannan (Global Network of Isotopes in Precipitation) avulla 

(Rozanski et al. 1993, ks. Clark & Fritz 1997, 46-47): 

 

 

 
                                         (10) 

 

Tämän suoran muodostamiseen on käytetty sadannasta määritettyjä δ
18

O ja δ
2
H-

keskiarvoja, joita on kerätty maailmanlaajuisesti 219 asemalta. Näytteiden tulokset ovat 

saatavilla IAEA:n Internet-sivuilta. (Clark & Fritz 1997, 46-47; IAEA/WMO 2006)  

 

GMWL-suora on tärkeä työkalu isotooppidatan tulkinnassa. Suoralle asettuvien 

vesinäytteiden voidaan olettaa olevan peräisin ilmakehästä ja niiden koostumuksen 

olevan sellainen, etteivät muut isotooppiprosessit ole vaikuttaneet niihin. Mikäli 

näytteiden isotooppikoostumus poikkeaa suorasta, vesi on fraktioitunut erilaisissa 

isotooppiprosesseissa. Eri prosessit aiheuttavat isotooppikoostumuksen siirtymistä 

suhteessa GMWL- suoraan tietyllä tavalla (Kuva 3). (Domenico & Schwartz 1990, 279) 



21 

 

Esimerkiksi haihdunta avoimelta pinnalta saa aikaan isotooppien rikastumisen 

raskaampien isotooppien suhteen siten, että 
18

O:n rikastuminen on suhteessa suurempaa 

kuin 
2
H:n (Karhu 2001, 39). Haihduntasuoran (engl. evaporation line) kulmakertoimen 

suuruus riippuu haihduntanopeudesta (yleensä 1 – 5) (Domenico & Schwartz 1998, 

279-280). 

 

 

Kuva 3. Eri prosessien aiheuttamat hapen ja vedyn isotooppikoostumusten poikkeamat 

suhteesssa GMWL-suoraan (mukaillen IAEA 1983).  

 

 

3.4. Spatiaalinen jakautuminen 

 

Ilmamassojen viiletessä meristä haihtunut vesihöyry tiivistyy kastepisteessä ja syntyy 

sade. Vesihöyry kulkeutuu kauemmas päiväntasaajasta suuremmille leveysasteille, 

mantereille tai korkeammalle tasolle merenpinnasta ja samalla ilmamassojen 

kosteuspitoisuus pienenee. Ilmamassojen edetessä tapahtuu veden stabiilien isotooppien 

fraktioitumista, kun veden tiivistyminen ”tislaa” raskaampia isotooppeja vesihöyrystä 

Rayleigh-tyyppisen tislauksen myötä. Tällöin vesihöyry köyhtyy raskaampien 

isotooppien suhteen, mitä kauemmas se on ehtinyt kulkea haihtumispaikastaan. 

Suuremmilla leveysasteilla, sisämaassa tai korkeammalla tasolla uudestaan haihtuvat 

Evaporation from open surface   Haihdunta avoimelta pinnalta 
Exchange with rock minerals       Fraktioituminen kivimineraalien kanssa 
High T                     Korkea lämpötila 
Low T                    Matala lämpötila  
Condensation                     Tiivistyminen  
CO2-exchange                     Fraktioituminen hiilidioksidin kanssa 
Hydration of silicates                   Silikaattien hydraatio 
H2S-exchange                     Fraktioituminen vetysulfidin kanssa 
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vedet ovat jo isotooppisesti köyhtyneitä, joten kun ne tiivistyvät, on sade entisestään 

köyhteneempi. Sadannan isotooppikoostumuksen jakautuminen alueellisesti näkyy 

myös muussa hydrologisessa kierrossa. (Clark & Fritz 1997, 47) 

 

Dansgaard (1964) nimesi sadannan isotooppikoostumukseen vaikuttavat, lämpötilan 

kanssa korreloivat tekijät latitudi-, korkeus- ja sisämaaefekteiksi. Latitudiefektin (engl. 

latitude effect) vaikutuksesta korkeammat leveysasteet ovat keskimäärin köyhtyneempiä 

raskaammilla isotoopeilla (Kuva 4). Korkeusefektin (engl. altitude effect) vaikutus 

näkyy erityisesti vuoristoissa, missä lämpötilan muutos on jyrkkä. Sisämaaefekti näkyy 

mantereiden keskiosien pienempinä δ-arvoina. Myös merivirrat vaikuttavat isotooppien 

jakautumiseen, mikä voidaan nähdä esimerkiksi Etelä-Amerikan länsirannikolla, missä 

lämmin merivirta muuttaa sadantaa isotooppisesti raskaammaksi. (Clark & Fritz 1997, 

66, 70) 

 

Dansgaard (1964) kuvasi Friedman et al. (1962) havaitsemaa sateen aikana tapahtuvaa 

isotooppien fraktioitumista termillä määrällinen vaikutus (engl. amount effect). 

Fraktioitumisen aiheuttaa jo kondensoituneesta vesipisarasta haihtuva vesi eli ns. 

sekundäärinen haihdunta. Määrällinen vaikutus on merkittävä tekijä kuumissa ja 

kuivissa ilmastoissa, joissa vedestä kondensoitumisen jälkeen tapahtuva haihdunta on 

voimakasta. Määrällinen vaikutus pienentää LMWL-suoran kulmakerrointa ja 

esimerkiksi kesäisin on havaittu LMWL-suoran kulmakertoimen pienenevän talven 

vastaavasta määrällisen vaikutuksen vuoksi. (Clark & Fritz 1997, 50-52)  

 

 

Kuva 4. Interpoloidut painotetut vuotuiset δ
18

O-arvot (IAEA 2001). 
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Sadannan isotooppikoostumus on vuodenajoista riippuvainen, joten ilmastollisia 

olosuhteita kuvataan vuotuisten δ-keskiarvojen avulla (Dansgaard 1964): 

 

    
 

  
   

  
    , (11) 

 

missä    on vuotuinen keskiarvo ja 

    on kuukausinäytteen δ-arvo. 

 

Painotetut vuotuiset δ-keskiarvot ottavat huomioon sadannan, jolloin δ-arvoihin 

vaikuttavat enemmän sateiset vuodenajat. Painotettujen arvojen käyttö on perusteltua 

esimerkiksi alueilla, joilla sadanta on vähäistä ja satunnaista (Dansgaard 1964): 

 

 

 
  
  

 

 
        

  
   , (12) 

 

missä   
  on painotettu vuotuinen keskiarvo, 

 P on vuotuinen sadanta ja 

 pi on kuukausittainen sadanta. 
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4. Merkkiaineet pohjavesivirtausten tutkimisessa 

 

Merkkiaineita on käytetty yli sadan vuoden ajan pohjavesitutkimuksissa selvittämään 

mm. pohjaveden virtausnopeuksia ja virtaussuuntia (Kortelainen & Karhu 2001). 

Merkkiaineen (engl. tracer) täytyy sisältää informaatiota, joka on havaittavissa. 

Hydrologista systeemiä tutkittaessa merkkiaineet jaetaan luonnollisiin ja keinotekoisiin. 

Luonnolliset merkkiaineet (engl. environmental tracer) ovat rakenneosia (alkuaineita, 

ioneita tai yhdisteitä), joita on luontaisesti hydrologisessa kierrossa. Keinotekoisia 

merkkiaineita (engl. artificial tracer) on sitä vastoin syötettävä aktiivisesti 

vesisysteemiin kokeen yhteydessä. (Leibundgut et al. 2009, 7) 

 

 

4.1. Veden stabiilit isotoopit 

 

Veden stabiilit isotoopit, 
18

O ja 
2
H, ovat luonnollisia merkkiaineita, sillä niiden runsaus 

vaihtelee meteorologisten prosessien fraktioidessa isotooppeja. Vuosittainen 

hydrologinen kierto on maailmanlaajuisesti lähellä dynaamista tasapainoa ja vain suuret 

ilmastonmuutokset voivat vaikuttaa makean veden varastoihin jäätiköissä, pohjavesissä 

sekä pintavesialtaissa eli niiden isotooppikoostumus on lähes vakio. Tämän vuoksi 

veden stabiileja isotooppeja voidaan käyttää määritettäessä veden alkulähdettä. (Clark & 

Fritz 1997, 36) 

 

Tietyn alueen sadannan isotooppinen koostumus on suhteellisen vakio. Kuitenkin 

isotooppikoostumukseen vaikuttavat paikan lisäksi mm. lämpötila, ilmamassojen 

erilaiset historiat ja sadepisaroista haihtuvan veden määrä, joten sadannan 

isotooppikoostumus vaihtelee hieman eri vuodenaikojen ja sadetapahtumien kesken. 

Tämän vuoksi isotooppitutkimuksilla voidaan määrittää esimerkiksi vuodenaika, jolloin 

suurin osa pohjavedestä imeytyy tai myrskyjen aiheuttaman valunnan alkuperä. (Drever 

1982, 341) 

 

Stabiilien isotooppien avulla tehtävät tutkimukset perustuvat isotooppien erilaiseen 

jakaumaan hydrologisessa systeemissä. Jakaumaan vaikuttavat veden geologinen, 

maantieteellinen ja hydrologinen tausta. (Payne 1981) Isotooppien sovellettavuuden 

kannalta on keskeistä, että isotoopit ovat konservatiivisia maaperässä eli stabiileja 
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fysikaalisessa, biologisessa ja kemiallisessa suhteessa ja etteivät ne ole sorptisia eli 

partikkeleihin takertuvia (Leibundgut et al. 2009, 59).  

 

Veden stabiilien isotooppien käyttöä luonnollisina merkkiaineina puoltavat niiden 

riippumattomuus ajasta, vähäinen vuorovaikutus kivimineraalien kanssa ja niiden 

pitoisuuden suurehko vaihtelevuus (Payne 1981). Menetelmä vaatii kuitenkin 

isotooppikoostumusten pitkäaikaista seurantaa kausittaisten variaatioiden takia, sekä 

tuekseen ympäröivän hydrologisen systeemin ymmärtämistä sekä tietoa sen 

kemiallisista ja fysikaalisista ominaisuuksista (Kortelainen & Karhu 2001). 

 

 

4.1.1. Pohjavesien ja sadannan isotooppikoostumusten riippuvuus 

 

Pohjavesistä määritetyt veden stabiilien isotooppien koostumukset vastaavat yleensä 

hyvin sadannan painotettua keskiarvoa. Näin ollen pohjaveden isotooppiarvot ovat 

myös LMWL-suoralla tai sen läheisyydessä. Kuitenkaan pohjaveden 

isotooppikoostumuksen perusteella ei aina voida päätellä sadannan painotettua 

keskiarvoa. Näin on, kun pohjavettä muodostuu runsaimmin tiettynä vuodenaikana, tai 

mikäli suotautumista tapahtuu ainoastaan rankimpien sateiden aikana (esimerkiksi 

kuivat ilmastot). Näissä tilanteissa pohjavesi kuvaa enemmän tietyn vuodenajan tai 

rankimpien sateiden isotooppikoostumusta ja voi poiketa sateiden painotetusta 

keskiarvosta. Sadetapahtuman jälkeen veden stabiilit isotoopit voivat myös fraktioitua 

haihdunnan vaikutuksesta maaperän osittain kyllästyneessä kerroksessa tai 

lumikinoksessa. Tällöin pohjaveden isotooppikoostumus siirtyy LMWL-suoralta 

haihduntasuoraa kohti. Mikäli kyseessä on arteesinen akviferi eli paineellinen 

pohjavesimuodostuma kahden vettä läpäisemättömän kerroksen välissä tai muu 

pohjavesimuodostuma, jonka muodostumisalue on kaukana ja korkeammalla tasolla, 

voi sadannalla olla huomattavasti erilainen isotooppikoostumus kuin pohjavedellä. Jos 

kyseessä on paleopohjavesi eli menneinä ajanjaksoina muodostunut pohjavesi, 

pohjaveden isotooppikoostumus ei kuvaa nykypäivän sadannan painotettua keskiarvoa, 

vaan menneiden aikakausien vastaavaa. (Criss 1999, 93-94)  
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Karhun (2001) mukaan Suomen oloissa, missä haihdunta on vähäistä, pohjaveden 

isotooppikoostumus vastaa hyvin keskimääräisen sadannan isotooppikoostumusta. 

Kuitenkin, mikäli pohjavettä muodostuu runsaimmin kesällä, sen isotooppikoostumus 

on rikastunut raskaampien isotooppien suhteen verrattuna sadantaan (Karhu 2001). 

Kortelaisen ja Karhun (2004) tekemä tutkimus Suomen pohjavesistä vahvisti käsitystä 

sadannan vuosittaisten δ
18

O- ja δ
2
H-keskiarvojen heijastumisesta pohjaveteen. 

Tutkimuksessa määritettiin pohjavesille deuteriumin ja happi-18 isotoopin yhteys, jonka 

todettiin nähtävästi vastaavan Suomen LMWL-suoraa (Kortelainen & Karhu 2004): 

 

                      (13) 

 

Zimmerman et al. (1965, 1967) mukaan sadannan stabiilien isotooppien kausitttainen 

vaihtelu ei yleensä siirry pohjavesiin infiltraatioprosessin sekoittaessa vettä ja 

fraktioidessa isotooppeja. Kuitenkin kausittaiset vaihtelut ovat mahdollisia riippuen 

akviferin hydrologisista ominaisuuksista, koosta ja osittain kyllästyneen kerroksen 

paksuudesta (Clark & Fritz 1997, 80-81). Kortelaisen ja Karhun (2004) mukaan 

kausittaiset vaihtelut pohjaveden isotooppikoostumuksessa ovat kohtalaisia Etelä-

Suomessa, mutta voimakkaampia Pohjois- ja Itä-Suomessa. Voimakkaammat vaihtelut 

havaittiin yleensä suurimmissa moreeni- ja pohjamoreenimuodostumissa. Pohjois-

Suomen akvifereissa suurimmat δ
18

O-arvot havaittiin syksyllä tai keskitalvella ja 

pienimmät yleensä lumen sulannan jälkeen keväällä. (Kortelainen & Karhu 2004) 

 

 

4.1.2. Lämpötilan vaikutus isotooppikoostumukseen 

 

Lämpötilan vaikutus isotooppikoostumukseen on merkittävä tekijä pohjoisilla alueilla ja 

sisämaassa, toisin kuin ns. määrällinen vaikutus. Tämän vuoksi lämpötila sekä sadannan 

ja pohjaveden isotooppikoostumukset korreloivat keskenään. Pohjoisilla alueilla ja 

sisämaassa myös sadannan isotooppikoostumuksen vuodenaikaisvaihtelu johtuu 

pääasiassa lämpötilan muutoksista. Tällöin kesän δ-arvosta vähennettäessä talven δ-arvo 

       , saadaan positiivinen arvo. (Dansgaard 1964)  

 



27 

 

Dansgaard (1964) on määrittänyt sadannan 
18

O- ja 
2
H-koostumusten ja ilman 

pintalämpötilan välille yhteyden Pohjois-Atlantin rannikkoasemilta ja Grönlannin 

mannerjääasemilta laajalta lämpötila väliltä otettujen näytteiden perusteella:  

 

                                 (14) 

ja  

                            , (15) 

 

missä  Tannual on vuosittainen pintalämpötila. 

 

Suomen pohjavesien δ
18

O ja δ
2
H

 
-arvoille ja vuosittaiselle pintalämpötilan keskiarvolle 

on myös saatu yhteys (Kortelainen & Karhu 2004): 

 

                   (16) 

ja 

                     (17) 

 

missä T on vuosittainen pintalämpötilan keskiarvo. 

  

Karhun (2001) mukaan järvestä analysoiduilla isotooppinäytteillä ja vuotuisella 

keskilämpötilalla ei näytä olevan yhteyttä, mikä johtuu haihdunnan suuresta 

vaikutuksesta järvivesien isotooppikoostumuksiin. 

 

 

4.1.3. Järven pohjavesikomponenttien määrittäminen 

 

Pinta- ja pohjavesien hapen ja vedyn isotooppikoostumukset eroavat usein riittävästi 

toisistaan haihtumisen ja kondensoitumisen vuoksi, jotta niitä voidaan käyttää 

sellaisenaan merkkiaineena (Kortalainen & Karhu 2001). Payne (1981) on todennut, että 

juuri tämä lähtökohta antaa mahdollisuuden tutkia pinta- ja pohjavesien suhteita 

isotooppien avulla. Suhteita määritettäessä käytetään hyväksi massatasapainoa ja tietoa 

siitä, että pohjaveden isotooppikoostumus muuttuu vain sen sekoittuessa veden kanssa, 

jonka isotooppikoostumus poikkeaa pohjaveden koostumuksesta. (Payne 1981) 

 



28 

 

Isotooppimenetelmän on havaittu olevan yleensä tehokas työkalu määritettäessä ns. 

pohjavesijärvien vesitaseita. Pohjavesijärvissä ei ole tulo- eikä lasku-uomia. Isotooppien 

avulla pystytään selvittämään pohjavesivirtauksen suuruutta. Vertaamalla järviveden 

isotooppikoostumusta ja suolapitoisuutta voidaan erottaa terminaalijärvet järvistä, joista 

on virtaus pohjaveteen. Terminaalijärvet ovat järviä, joista vesi poistuu vain 

haihtumalla. (Gat 2010, 99) 

 

Järveen tulevan pohjavesivirtauksen ja järvestä suotautuvan pohjaveden määrän voi 

isotooppimenetelmän avulla määrittää ensin konseptualisoimalla järvisysteemin (Kuva 

5) ja muodostamalla sekä järven vesitaseen (18) että isotooppisen massataseen (19). 

Oletuksena on järven sekoittuneisuus, jolloin järvestä suotautuvan pohjaveden ja 

järvestä lähtevän pintaveden δ-arvot voidaan korvata järviveden δ-arvolla (Rozanski 

2012). 

 

 
   

  
                  (18) 

ja 

   
   

  
   

   

  
                               (19) 

 

missä VL on järven tilavuus, 

 IS on pintavesivirtaus järveen, 

 IG on pohjaveden suotautuminen järveen, 

P on sadanta, 

OS on pintavesivirtaus järvestä, 

OG on järvestä pohjaveteen suotautuva vesi, 

E on haihdunta, 

δL on järven δ-arvo, 

δS on tulevan pintavesivirtauksen δ-arvo, 

δG on tulevan pohjavesivirtauksen δ-arvo, 

δP on sadannan δ-arvo, 

δE on haihdunnan δ-arvo. 
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Kuva 5. Konseptuaalinen malli järven vesitaseesta ja δ-arvoista (mukaillen Rozanski 

2012).  

 

Kun oletetaan hydrologinen ja isotooppinen tasapainotila (dVL/dt = 0 ja dδL/dt = 0), 

voidaan yhtälöt (13) ja (14) ratkaista (Rozanski 2012): 

 

       
      

     
    

     

     
    

     

     
   (20) 

 

                  (21) 

 

Vaikeutena isotooppimenetelmässä on määrittää haihtuvan vuon δ-arvo (δE), sillä sitä ei 

pystytä suoraan mittaamaan (Rozanski 2012). Craigin ja Gordonin (1965) mallin 

mukaan se pystytään määrittämään: 

 

    

 

    
         

           
   (22) 

 

missä  hN on normalisoitu ilman suhteellinen kosteus järven yläpuolella, 

δA on ilman vesihöyryn δ-arvo järven yläpuolella, 

αL/V on fraktioitumiskerroin veden ja vesihöyryn välillä tasapainotilassa,       

järven pintalämpötilassa, 

ε on rikastumiskerroin, ε = ε* + Δε, 

ε* on rikastumiskerroin tasapainotilassa ja 

Δε on kineettinen rikastumiskerroin. 

 

δP δE 

δL 

δL 

δL 

δS 

δG 
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Yhtälössä (22) oleville termeille pystytään määrittämään arvot, kun tiedetään systeemin 

veden lämpötila, ilman lämpötila, suhteellinen kosteus ja sadannan δ-arvo. Avoimelle 

vesipinnalle on määritetty kokeellisesti kineettiset rikastumiskertoimet (Rozanski 2012): 

 

                       (23) 

ja 

                      (24) 

 

Fraktioitumiskertoimet voidaan määrittää veden absoluuttisen lämpötilan avulla. 

Seuraavat yhtälöt pätevät lämpötilavälillä 0‒100 °C (Rozanski 2012): 

 

            
         

   
      

 
              (25) 

 

           
          

   
      

 
               (26) 

 

missä  T on järviveden lämpötila [K]. 

 

Normalisoitu suhteellinen kosteus saadaan suhteellisen kosteuden ja ilman sekä veden 

kyllästyneiden höyryn paineiden avulla (Rozanski 2012): 

 

     
          

          
   (27) 

 

missä  h on suhteellinen ilmankosteus, 

 psat(ilma) on ilman kyllästynyt höyrynpaine ja 

 psat(vesi) on veden kyllästynyt höyrynpaine. 

 

Kyllästyneet höyrynpaineet saadaan empiirisestä yhtälöstä veden ja ilman lämpötilojen 

avulla. Yhtälö pätee lämpötilavälille 0‒50 °C (Rozanski 2012): 

 

       
 
            

       
 
   (28) 

 

missä  T on ilman tai veden lämpötila [°C]. 
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Ilman vesihöyryn δ-arvo on mahdollista määrittää kokeellisesti, mutta koska sadannan 

isotooppikoostumus on yleensä tasapainossa vesihöyryn isotooppikoostumuksen kanssa 

maanpinnan tasossa, voidaan se myös laskea (Rozanski 2012): 

 

    
  

    
    

 

    
   (29) 

 

Määrittämällä yhtälöissä (23) – (29) olevat termit ja sijoittamalla tulokset yhtälöön (22) 

saadaan määritettyä haihdunnan δ-arvo, jota tarvitaan yhtälöissä (18) ja (19) 

määritettäessä järven pohjavesikomponentteja. 

 

Jääpeitteisten järvien yhteydessä isotooppimenetelmää sovellettaessa täytyy huomioida 

jään isotooppeja fraktioiva vaikutus. Majouben (1971) mukaan, jos oletetaan jään 

muodostuvan pintavedestä jäätymällä tasapaino-olosuhteissa, jää rikastuu noin 3,6 ‰ 

18
O:n suhteen. Rikastuminen tapahtuu δ-avaruudessa pitkin suoraa, jonka kulmakerroin 

on 5,9 (ks. Gat 2010, 96). Jään rikastuessa raskaammilla isotoopeilla, järveen jääneen 

veden isotooppikoostumus vastaavasti köyhtyy. Tosiasiassa jään fraktioiva vaikutus ei 

ole näin selväpiirteinen, vaan jäähän muodostuu erilaisia isotooppisesti eroavia 

kerrostuneita rakenteita. (Gat 2010, 96-97) 

 

 

4.1.4. Esimerkkejä isotooppihydrologian käytöstä tutkimuksissa 

 

Sklashin ja Farvolden (1979) tekemä tutkimus veden stabiileilla isotoopeilla ja 

tritiumilla antaa kuvan tavasta, jolla pohjavesi vaikuttaa uomien virtaamiin 

sadetapahtuman tai lumen sulannan yhteydessä. Aiemmin pohjavedellä ajateltiin olevan 

merkitystä virtaamaan lähinnä sadetapahtumien ja lumen sulannan välisenä aikana, 

jolloin virtaama on pieni (Freeze 1974). Tutkimuksessa käytettiin hyväksi sadeveden tai 

lumen sulantaveden ja pohjaveden isotooppikoostumuseroja ja virtaamamittauksia, 

joilla osoitettiin, että merkittävä osa virtaamasta koostui pohjavedestä myös 

intensiteetiltään alhaisten sade- ja lumensulantatapahtumien aikana. Pohjaveden nopea 

reagointi sadetapahtumaan johtuu hydraulisen paineen äkillisestä kasvusta, joka 

aiheuttaa kapillaarivyöhykkeen veden muuttumisen nopeasti pohjavedeksi. (Sklash & 

Farvolden 1979) 
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Kortelaisen ja Karhun (2001) tutkimuksessa käytettiin veden stabiileja isotooppeja 

arvioimaan tekopohjaveden muodostumisen määrää ja hyötysuhdetta. Isotooppien 

massatasapainon avulla saadut tulokset osoittivat selvää pintaveden imeytymistä 

pohjavedeksi rantaimeytyskohteissa. Tutkimus osoitti myös kohteet, joissa 

tekopohjaveden muodostus ei onnistunut. (Kortelainen & Karhu 2001) 

 

 

4.1.5. Paleopohjavedet ja ilmastoennusteet  

 

Nykyisen meriveden isotooppikoostumus on lähellä VSMOW:tä, mutta sen koostumus 

on vaihdellut huomattavasti aikojen saatossa (Clark & Fritz 1997, 37). Veizerin et al. 

(1989; 1992) tekemät tutkimukset muinaisista (arkeeinen ja proterotsooinen) meristä 

saostuneista karbonaateista paljastivat muinaisten merien olleen isotooppisesti 

köyhtyneempiä ja lämpimämpiä kuin nykyiset meret (ks. Clark & Fritz 1997, 37). 

Merien nykyisestä poikkeava isotooppikoostumus vaikutti myös muihin hydrologisen 

kierron osiin. Muinaisten merien isotooppikoostumusten tuntemus antaa 

mahdollisuuden identifioida esimerkiksi paleopohjavesiä eli pohjavesiä, jotka ovat 

muodostuneet menneinä ajanjaksoina, sillä myös näiden isotooppikoostumus eroaa 

nykyisen hydrologisen kierron pohjavesistä. (Gat 2010, 152).  

 

Toisaalta nykyinen ymmärrys hydrologisen kierron ja veden isotooppikoostumuksen 

suhteesta antaa mahdollisuuden tutkia menneitä ilmasto-oloja ja ilmastonmuutosta. 

Sadannan isotooppikoostumus korreloi ilmastollisten ja hydrologisten parametrien, 

kuten lämpötilan kanssa ja sadannan isotooppikoostumus vaikuttaa edelleen 

hydrologisen kierron eri osien isotooppikoostumuksiin. Tutkittavien vesien on oltava 

eristyksissä nykyisestä hydrologisesta kierrosta, jotta niitä voidaan käyttää menneiden 

ilmasto-olojen selvittämiseen. Tällaisia vesiä ovat jäätiköihin varastoituneet vedet, 

paleopohjavedet ja mineraalien ja sedimenttien huokosvedet. Ilmastotutkimusta voidaan 

kuitenkin tehdä myös muista materiaaleista, mikäli pystytään tunnistamaan materiaalin 

ja veden väliset isotooppien erottumisen mekanismit ja tätä kautta päättelemään 

historiallisen veden isotooppikoostumus materiaalissa olevasta vedestä. Tätä varten on 

kuitenkin tärkeää pystyä määrittämään tarkasti materiaalin ikä. Tuntemalla paremmin 

menneet ilmasto-olot, pystytään tekemään parempia ja luotettavampia ilmastoennusteita 

ja tutkimaan ilmastonmuutosta. (Gat 2010, 152-153) 
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4.2. Muut luonnolliset merkkiaineet 

 

Veden stabiilien isotooppien lisäksi hydrologisissa tutkimuksissa käytetään hyväksi 

myös muita luonnollisia merkkiaineita. Näitä ovat esimerkiksi stabiilit isotoopit hiili-13 

(
13

C), typpi-15 (
15

N) ja rikki-34 (
34

S), radioaktiiviset isotoopit tritium (
3
H), hiili-14 (

14
C) 

ja krypton-85 (
85

Kr), geokemialliset yhdisteet piidioksidi, kloridit ja raskas metallit sekä 

sähkönjohtavuus, pH ja lämpötila. Ihmistoiminnan vaikutuksesta ilmakehään ja 

hydrologiseen kiertoon päätyneitä aineita, kuten tritiumia, CFC-yhdisteitä ja SF6:ta, 

käytetään myös merkkiaineina. (Leibundgut et al. 2009, 9) Seuraavaksi on esitelty 

lyhyesti muutama luonnollinen merkkiaine. 

 

Tritium, 
3
H, on vedyn radioaktiivinen isotooppi, jonka puoliintumisaika on 12,43 

vuotta. Tritiumia syntyy luonnollisesti yläilmakehässä kosmisen säteilyn vaikutuksesta 

ja hydrologiseen kiertoon se päätyy sadannan mukana. Ydinaseiden vaikutuksesta 

tritiumin luonnollinen laskeuma on ylittynyt huomattavasti vuodesta 1951 lähtien. 

Hydrologisissa tutkimuksissa voidaan käyttää tätä tietoa määritettäessä pohjaveden ikää 

ja viipymäaikaa erityisesti pohjoisella pallonpuoliskolla. Koska tritiumin määrä on 

laskenut jo lähes luonnolliselle tasolle, on otettu käyttöön myös menetelmä, jossa 

määritetään tritiumin lisäksi tritiumin hajoamistuotteena syntyvän 
3
He:n määrä ja 

näiden molempien isotooppien suhteiden avulla voidaan määrittää pohjaveden ikä.  

(Leibundgut et al. 2009, 43-44) 

 

Piidioksidi, SiO2, on geokemiallinen merkkiaine. Piidioksidin määrä vaihtelee 

vesistöissä runsaasti. Suomessa keskiarvoksi on arvioitu 5‒6 mg/l. Pintavesistöissä 

olevan piidioksidin määrään vaikuttaa merkittävästi piilevien määrä, sillä piilevät 

tarvitsevat päällyskuorensa rakennusaineeksi piidioksidia ja kuluttavat sitä etenkin 

keväisin ja syksyisin runsaasti. (Järnefelt 1958, 127-128) Piidioksidin käyttö perustuu 

siihen, että sadanta ei sisällä piidioksidia, ja että veden piidioksidipitoisuudet kasvavat 

maaperässä. Veden ollessa kosketuksissa maan kanssa, piidioksidipitoisuus hakeutuu 

geokemialliseen tasapainoon, mikä näkyy kohonneina piioksidipitoisuuksina vedessä. 

Piidioksidin avulla pystytään määrittämään esimerkiksi pohjaveden viipymäaikaa ja 

virtausreittejä. (Leibundgut et al. 2009, 322, 333) Piidioksidi soveltuu veden stabiileja 

isotooppeja paremmin määrittämään veden viipymäaikoja maaperässä, sillä pohjaveden 
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isotooppikoostumus ei juurikaan muutu sen virratessa pohjavesimuodostumassa toisin 

kuin veden piidioksidin määrä.  

 

Sähkönjohtavuus kuvaa veden kykyä johtaa sähkövirtaa. Mitä enemmän vedessä on 

liuenneita ioneja, sitä paremmin vesi johtaa sähköä. Myös veden lämpötilan nousu 

parantaa voimakkaasti sähkönjohtavuutta, minkä vuoksi mitatut sähkönjohtavuuden 

arvot muutetaan yleensä vastaamaan sähkönjohtavuuden arvoa 20 °C:ssa, jotta tulokset 

olisivat vertailukelpoisia. Suomessa sisävesien sähkönjohtokyky on yleensä alle 50 

mS/m ja merivesien suurimmillaan hieman yli 1000 mS/m. (Korkka-Niemi & Salonen 

1996, 79-80) Sähkönjohtavuutta on käytetty esimerkiksi Laydon & Slaymaker (1997) ja 

Pellerin et al. (2007) tutkimuksissa määrittämään sadannan ja pintavalunnan suhteita 

virtaamakäyrien avulla. Tutkimuksissa sadeveden sähkönjohtavuudet olivat pienempiä 

kuin ennen sadetta mitattujen virtaamien sähkönjohtavuudet. Pellarin et al. (2007) 

tutkimuksessa sähkönjohtavuuden avulla saadut tulokset olivat lähellä piidioksidin ja 

deuteriumin avulla saatuja tuloksia, mutta Laydon & Slaymaker (1997) havaitsivat 

sähkönjohtavuuden ja piidioksidin aliarvioivan ennen sadetapahtumaa esiintyvän veden 

määrää. Sähkönjohtavuuden mittauksen etuna veden stabiileihin isotooppeihin on 

mahdollisuus jatkuvatoimiseen mittaukseen (Laydon & Slaymaker 1997). 

 

pH kuvaa happamuutta ja se ilmaisee veden vetyionikonsentraation. Kun pH on 7, vesi 

on neutraalia eli vetyioneja ja hydroksyyli-ioneja on yhtä paljon. Vesi on hapanta, kun 

pH on alle 7 ja emäksistä, kun pH on yli 7. Suomen sadevesien pH on yleensä 5 tai 

vähemmän ja pohjavesien noin 6,5. Pohjaveden pH-arvoon vaikuttaa veden viipymäaika 

maassa, mitä voidaan hyödyntää tutkimuksissa. Kallioperä ja maaperä voivat olla joko 

emäksisiä tai happamia, joten on tapauskohtaista kasvaako vai pieneneekö veden pH-

luku veden virratessa maaperässä. (Korkka-Niemi & Salonen 1996, 80-89) Käytettäessä 

pH:ta merkkiaineena on siis tunnettava tarkasti tutkimusalueen maaperän koostumus, 

toisin kuin käytettäessä veden stabiileja isotooppeja. 

 

Lämpötila pohjavesissä määräytyy pääasiassa ilmasto-olojen mukaan ja on Suomessa 

yleensä välillä 2    11 °C. Ilman ja pohjavesien lämpötilat ovat lähellä toisiaan, mutta 

ilman lämpötila vaihtelee pohjavesiä enemmän vuodenaikojen mukaan. Pohjavesien 

vuodenaikaisvaihtelu on myös ilman vaihtelua jäljessä. Lumen sulanta sen sijaan näkyy 

pohjavesien lämpötiloissa nopeasti. Suomessa kalliopohjavesien lämpötilat ovat hieman 

korkeampia kuin maaperän pohjavesien. Pohjavesien lämpötilajakaumia voidaan 
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käyttää tutkittaessa veden kiertoa pohjavesimuodostumassa ja määritettäessä 

muodostuman rajoja. Kun pintaveden lämpötila eroaa pohjaveden lämpötilasta, voidaan 

lämpötilaa käyttää merkkiaineena tutkittaessa tekopohjaveden muodostumista. (Korkka-

Niemi & Salonen 1996, 93,96) 

 

 

4.3. Keinotekoiset merkkiaineet 

 

Keinotekoiset merkkiaineet ovat aineita, joita lisätään tutkittavaan hydrologiseen 

systeemiin. Niitä käytetään yleensä sovelluksissa, joissa viipymäaika on alle vuosi. 

Konservatiivisuus eli merkkiaineen stabiilius fysikaalisessa, biologisessa ja 

kemiallisessa merkityksessä sekä aineen ei-sorptisuus ja vesiliukoisuus ovat 

merkkiaineelta vaadittavia ominaisuuksia. Esimerkkejä keinotekoisten merkkiaineiden 

käyttökohteista ovat: hydrologisten yhteyksien, virtausreittien, virtaussuuntien, 

virtausnopeuksien, hydrodynaamisen dispersion, viipymäajan, suotautumisen, valunnan, 

haitta-aineen kulkeutumisen ja virtaaman määrittäminen. Merkkiaineiden käytön 

sovellettavuuteen vaikuttavat kuitenkin niiden vaikutukset pohjaveteen, mahdollinen 

reaktiivisuus ja terveydelliset haittatekijät (Payne 1981, ks. Kortelainen & Karhu 2001).  

Yleisimmin käytettyjä keinotekoisia merkkiaineita ovat fluoresoivat aineet, suolat, 

radioaktiiviset aineet ja väriaineet. (Leibundgut et al. 2009, 57-59) 

 

Fluoresoivat aineet ovat käytetyimpiä keinotekoisia merkkiaineita. Fluoresenssi 

tarkoittaa ilmiötä, jossa aine absorboi fotonin ja emittoi lyhyen ajan jälkeen fotonin, 

jolla on suurempi aallonpituus. Fluoresoivaa ainetta syötetään hydrologiseen systeemin 

ja sen emittoiman säteilyn intensiteetiin avulla voidaan määrittää merkkiaineen määrä 

eri pisteissä. Tämän perusteella voidaan edelleen määrittää veden virtausreitti, nopeus ja 

määrä. Fluoresoivat aineet ovat suosittuja, koska ne ovat suhteellisen helppoja käsitellä, 

ne eivät ole kovin myrkyllisiä, niiden analysointi on tarkkaa ja jo pienet pitoisuudet 

voidaan havaita. (Leibundgut et al. 2009, 59-60) 

 

Suolat ovat merkkiaineita, joita käytetään sekä keinotekoisina että luonnollisina 

merkkiaineina hydrologisissa tutkimuksissa. Suolojen (esimerkiksi NaCl, KCl ja KBr) 

käyttöä keinotekoisina merkkiaineina rajoittaa tarvittavan aineen suuri määrä. Tästä 

johtuen niiden käyttö on mahdollista lähinnä pienen mittakaavan tutkimuksissa. 

(Leibundgut et al. 2009, 102) 
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Radioaktiivisia aineita saa käyttää nykyään hydrologisissa tutkimuksissa vain erityistä 

lupaa vastaan terveys- ja ympäristöriskien vuoksi. Niiden käyttö onkin vähentynyt 

huomattavasti. Radioaktiivisten aineiden käyttö perustuu niiden hajoamiseen ja 

emittoiman säteilyn mittaamiseen Geiger-mittarilla. Puoliintumisaika kertoo ajan, 

jolloin aine on hajonnut puoleen alkuperäisestä määrästään. (Leibundgut et al. 2009, 

112-114) 

 

Veden stabiileja isotooppeja, 
18

O ja 
2
H, sekä tritumia, 

3
H, voidaan käyttää myös 

keinotekoisina merkkiaineina, jolloin lisättävän merkkiaineen isotooppikoostumus eroaa 

huomattavasti luonnollisesta. Parhaiten keinotekoiseksi merkkiaineeksi soveltuu 

deuterium (
2
H), sillä se on konservatiivinen ja sen diffuusionopeus on hyvä. Veden 

stabiilien isotooppien käytön haittana on luonnollisen fraktioitumissignaalin 

häiriintyminen. Mikäli myöhemmin veden isotooppeja haluttaisiin käyttää luonnollisina 

merkkiaineina, keinotekoisen merkkiaineen lisäys vaikeuttaisi huomatttavasti 

isotooppidatan tulkintaa. Isotooppikoostumukseltaan muunnellun veden korkea hinta 

rajoittaa myös menetelmän sovellettavuutta. Kuitenkin erityisesti deuteriumin on 

havaittu soveltuvan hyvin keinotekoiseksi merkkiaineeksi tutkittaessa osittain 

kyllästynyttä kerrosta. Käsiteltäessä isotooppeja keinotekoisina, pysyvät fysiikka ja 

mittaustekniikat samoina kuin analysoitaessa isotooppeja luonnollisina merkkiaineina. 

(Leibundgut et al. 2009, 117-118) 
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5. Tutkimusmenetelmät 

 

5.1. Vesinäytteiden isotooppikoostumuksen määrittäminen 

 

Vesinäytteiden isotooppikoostumukset määritettiin Picarro L2120-i-analysaattorilla, 

joka mittaa vedestä WS-CRDS-tekniikalla (Wavelength-scanned cavity ring-down 

spectroscopy) veden stabiileja isotooppeja, 
18

O ja 
2
H. Mittausmenetelmä perustuu 

lasersäteen absorptioon optisessa kammiossa ja sen intensiteetin mittaamiseen. 

Lasersäteen taajuutta muuttamalla saadaan muodostettua näytteelle absorptiospektri, 

josta voidaan määrittää näytteen isotooppikoostumus. Menetelmän tarkkuus perustuu 

pitkään absorptiomatkaan ja absorptiohuipun tarkkaan määrittämiseen. L2120-i-

analysaattorin ohjelma ChemCorrrect tunnistaa myös näytteen epäpuhtaudet ja parantaa 

mittausten tarkkuutta ottamalla huomioon epäpuhtauksien vaikutuksen mittaukseen. 

(Picarro 2012a, Picarro 2010) 

 

L2120-i-analysaattori koostuu useasta komponentista (Kuva 6). Taustakaasuna 

mittauksissa käytettiin typpeä ja ruiskun pesuliuksena NMP:tä (methyl-2-

pyrrolidinone). Näytteet olivat 2 ml:n lasiampulleissa, joissa käytettiin kalvollisia 

korkkeja haihdunnan minimoimiseksi. Mittaustarkkuuden parantamiseksi δ-arvot 

mitattiin 6 kertaa. Tuloksia analysoitaessa 2 ensimmäistä näyteinjektiota hylättiin, millä 

vähennettiin edellisen näytteen vaikutusta analyysitulokseen. Mittausten kalibroinnissa 

käytetyt sekundääristandardit analysoitiin jokaisen ajon alussa, keskellä ja lopussa. 

(Picarro 2010) 
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Kuva 6. Picarro L2120-i-analysaattori (Kuva: E. Isokangas, 2012). 

 

 

Analysaattori L2120-i:n valmistajan Picarron lupaamat mittaustarkkuudet veden 

stabiileille isotoopeille täyttyvät 10.2.2012 tehdyn poikkeama- ja tarkkuustestin 

perusteella (Taulukko 2) (Picarro 2012b). 

 

 

Taulukko 2. Isotooppianalyysin mittaustarkkuudet (Picarro 2012b). 

  
 

Luvattu Mitattu 

Tarkkuus δ
2
H 0,5 0,29 

 
δ

18
O 0,1 0,065 

Poikkeama δ
2
H 1,8 1,6 

 
δ

18
O 0,6 0,21 
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Kalibrointi 

 

Isotooppianalysaattori Picarro L2120-i:n kalibrointi jakaantuu kahteen vaiheeseen, 

joista ensimmäisessä analysaattori kalibroidaan näyttämään tuloksia, jotka ovat 

suhteellisen lähellä tarkkoja δ-arvoja. Jotta analysaattorin antamat tulokset olisivat 

mahdollisimman tarkkoja jokaisella mittauskerralla, jokaisen ajon yhteydessä 

analysoidaan myös kalibrointistandardit, joiden avulla tuloksia hienosäädetään. Toisella 

kalibrointivaiheella varmistetaan myös analysaattorin mahdollisen aikapoikkeaman 

minimointi. (Picarro 2012b) 

 

Analysaattorin kalibrointi perustuu tietoon, että analysaattorin mittaamat tulokset ovat 

lineaarisessa suhteessa toisiinsa. Jos siis 2 näytteen isotooppikoostumukset tiedetään, 

voidaan näiden perusteella määrittää lineaarinen muunnoskaava analysaattorin 

mittaamien arvojen ja VSMOW-asteikon arvojen välille. Kalibrointiin käytetään 3 

standardia, joista 2 määrittävät kalibrointisuoran yhtälön ja 1 vahvistaa kalibroinnin 

onnistumisen. Lineaarinen suhde kalibrointiliuosten tunnettujen arvojen ja 

analysaattorin mitattujen arvojen välillä voidaan määrittää, kun arvojen välille haetaan 

paras lineaarinen sovitus. Analysaattorin kalibroinnissa tarvittavat arvot, suoran 

kulmakerroin ja y-akselin leikkauskohta, saadaan suoran yhtälöstä. (Picarro 2012b) 

 

Analysaattorin kalibroinnissa sekä sekundääristandardien δ-arvojen määrityksessä 

käytettiin 3 primääristandardia: VSMOW2, GISP ja SLAP2, joiden δ-arvot on 

määritetty suhteessa VSMOW-standardiin (IAEA 2007, IAEA 2009). Analysaattorin 

kalibroinnin mittaustuloksista muodostettiin kalibrointisuorat δ
18
O:lle ja δ

2
H:lle 

(molemmille suorille R
2 
= 1) (Taulukko 3). 

 

 

δ
18

O:n kalibrointisuora: 

 

                     (30) 

 

missä y on kalibroitu δ
18

O-arvo ja 

 x on analysaattorin mittaama δ
18

O-arvo. 
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δ
2
H:n kalibrointisuora: 

 

                     (31) 

 

missä y on kalibroitu δ
2
H-arvo ja 

 x on analysaattorin mittaama δ
2
H-arvo. 

 

 

Taulukko 3. Analysaattorin kalibrointi 23.5–27.5.2012 

  Analysaattorin 

mittaama δ
18

O 

keskiarvo 

Standardin δ
18

O 

arvo 

Analysaattorin 

mittaama δ
2
H 

keskiarvo 

Standardin δ
2
H 

arvo 

VSMOW2 -2,68 0,00 -11,8 0,0 

GISP -27,73 -24,76 -205,8 -189,5 

SLAP2 -58,93 -55,50 -452,3 -427,5 

 

 

Sekundääristandardit valittiin siten, että niiden δ-arvot kattoivat isotooppinäytteiden 

oletetun vaihteluvälin (Taulukko 4). Sekundääristandardeiksi valittiin: pullotettua 

merivettä oleva Hawaii-vesi (Hawaii Deep Blue 2008), Oulun hanavesi 4.4.2012 

(Oulujoesta) ja lumi, joka kerättiin Oulangan tutkimusaseman läheisyydestä 

Puukkosuolta Kuusamosta, Oulangan kansallispuistosta (66° 22' 39'' N, 29° 18' 25'' E) 

30.3.2012. Sekundääristandardeja säilytetään 50 litran ruostumattomissa terässäiliöissä 

ylipaineessa. Kaasufaasina pulloissa on inertti typpikaasu.  

 

 

Taulukko 4. Sekundääristandardien isotooppikoostumukset. 

 

Kalibroitu 

δ
18

O keskiarvo 

Keskihajonta 

δ
18

O 

Kalibroitu δ
2
H 

keskiarvo 

Keskihajonta 

δ
2
H 

Hawaii: 0,00 0,15 2,1 0,70 

Hanavesi: -10,33 0,12 -78,0 0,24 

Lumi: -18,82 0,07 -138,8 0,17 
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5.2. Tutkimusalue Rokuan harju 

 

Rokuan harju- ja dyynikompleksi sijaitsee Utajärven, Muhoksen ja Vaalan kuntien 

alueella noin 90 km Oulusta kaakkoon (Kuva 7). Rokuan harju on noin 20 km pitkä, 2–

7 km leveä ja se kohoaa noin 50–70 m ympäröivää maastoa korkeammalle. Harjun 

korkein kohta, Pookivaara, on 193,7 m merenpinnan yläpuolella. (Aartolahti 1973) 

Rokuan harjun pohjoispää on Natura 2000 –aluetta, josta osa kuuluu Rokuan 

kansallispuistoon (Kuva 7). Lisäksi alue kuuluu UNESCO:n Geopark-verkostoon 

ainutlaatuisena geologisena kohteena. (Rossi et al. 2010) 

 

 

 

Kuva 7. Rokuan harju (Peruskartta, Maanmittauslaitos 2010).  
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5.2.1. Alueen geologia 

 

Rokuan harjun on oletettu syntyneen jäätikköjoen muodostamaksi kerrostumaksi 

viimeisimmän mannerjäätikön vetäytyessä noin 9300 vuotta ennen ajanlaskun alkua 

(Ignatius et al. 1980). Maaperään hautautuneista ja sulaneista jäälohkareista ovat 

syntyneet Rokuan harjun lukuisat suppakuopat. Lisäksi alueen maisemaan kuuluvat 

tuulen kasaamat dyynit. Harjun piirteisiin on vaikuttanut myös Ancylusjärvi, josta 

Rokuan harju aikanaan kohosi saarena. Järven vaikutuksesta syntyivät harjun 

reunalueiden rantavallit. (Aartolahti 1973) 

 

Rokuan harjun maa-aines on lähinnä hienoa- tai keskikarkeaa hiekkaa ja kallioperä on 

lähes täysin peittynyt maaperän alle (Aartolahti 1973). Rokuan alueen kallioperä 

koostuu lähinnä graniitista, kiilleliuskeesta, metakonglomeraatista ja metagrauvakasta. 

Harjualueella esiintyy pääasiassa metagrauvakkaa ja kiilleliusketta Vuoton 

grauvakkamuodostumassa ja metakonglomeraattia Utajärven konglomeraatti- 

muodostumassa. (Ansala 2007, 17, ks. Honkamo 1994)  

 

Rokuan harjua ympäröivät laajat lähes täysin metsäojitetut suoalueet, joiden alla on 

pääasiassa hiekkaa (Rossi et al. 2010). Soistuminen alkoi Pajusen (1995) mukaan noin 

1000 vuotta jäätikön vetäytymisen jälkeen niin harjun reuna-alueilla kuin 

suppajärvissäkin. 

 

 

5.2.2. Alueen hydrologia 

 

Rokuan harjun pohjavesimuodostuma on antikliininen eli vettä ympäristöönsä purkava 

muodostuma. Pohjavettä purkautuu harjun reuna-alueilta ympäröiville soille, 

lähivesistöihin ja alueelliseksi pohjavedeksi. Pohjaveden päävirtaussuunta on harjun 

pituussuuntaa myötäilevä ja vesi virtaa harjun länsipuolella länsiluoteeseen ja 

itäpuolella kaakkoon. Rokuan harjun pohjavesialue on luokiteltu tärkeäksi, sillä se 

soveltuu sellaisenaan talousvesikäyttöön. Pohjanmaan puolella pohjavesialueen pinta-

ala on 42,01 km
2
 ja pohjaveden muodostumisalueen 28,16 km

2
, Kainuun puolella 

vastaavasti pohjavesialue on 97,39 km
2
 ja muodostumisalue 65,69 km

2
. Yhteensä 

Rokuan harjun pohjavesialueeseen kuuluu täten 139,4 km
2
. (OIVA, Hertta-tietokanta 

2013)  
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Rokuan harjualueen järvien vedenpinnat ovat laskeneet jo pitkään. 1970-luvun lopulla 

havaittiin ensimmäisen kerran vedenpintojen laskua, minkä johdosta vedenpintoja 

seurattiin vuosina 1980–1982. Vedenpinnat kuitenkin nousivat ja seuranta lopetettiin. 

Vuosina 2004–2006 havaittiin uusi järvien vedenpintojen lasku. 1970-luvun lopun ja 

vuoden 2007 välissä vedenpintojen on havaittu laskeneen jopa 1 – 1,5 m (Heikkinen et 

al. 2007). Lasku-uomattomat suppajärvet ovat kärsineet eniten vedenpintojen 

alenemisesta, mutta niiden vedenlaatu on ollut erinomainen. Lasku-uomallisten järvien, 

esimerkiksi Rokuanjärven ja Tulijärven, vedenpinnan korkeudet ovat olleet 

huomattavasti tasaisempia, mutta niiden veden laatu on ollut heikompi. (Rossi et al. 

2010) 

 

Rossi et al. (2010) mukaan harjun järvet ovat yhteydessä pohjaveteen, ja täten 

riippuvaisia pohjavedenpinnan tasosta. Järvien ja lampien vedenpinnan korkeudet 

vaihtelevat kuitenkin myös ilmasto-olosuhteiden mukaan. Vuosien 1961–2009 välillä 

Rokuan harjun pohjaveden muodostumismäärän on arvioitu kuitenkin hieman 

kasvaneen sadanta- ja haihduntatietojen perusteella. Pohjavesisysteemiin kuuluvat myös 

harjun reuna-alueiden soiden alapuoliset hiekkakerrokset. Tämän vuoksi suoalueiden 

ojitus saattaa aiheuttaa pohjaveden purkautumismekanismien muutoksia, laskea 

pohjavedenpintaa harjulla ja täten laskea järvien vedenpintoja. (Rossi et al. 2010)  

 

Rokuan harjulle tyypillisestä suppajärvestä esimerkkinä on Ahveroinen. Ahveroinen on 

tulo- ja lasku-uomaton suppajärvi, joka sijaitsee Rokuan kuntokeskuksen vieressä ja 

tämän vuoksi sen käyttö virkistysalueena on korostunut. Järvi on rehevyystasoltaan karu 

ja käyttökelpoisuusluokaltaan erinomainen (Heikkinen et al. 2007), mutta sen veden 

pinnan aleneminen on aiheuttanut haittaa virkistyskäytölle. Tämän takia Ahveroisen 

järven ja pohjaveden vuorovaikutusta on haluttu selvittää vesitasemallinnuksella, jonka 

yhteydessä on tehty suotautumismittauksia. Vesitasemallinnuksessa Ala-aho (2010) 

havaitsi pohjaveden suotautuvan järveen eteläpäästä ja järviveden suotautuvan 

pohjaveteen järven pohjoispäässä, mikäli kyseessä ei ollut kevään lumen sulannan aika 

(Kuva 8).  
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Kuva 8. Mahdollisia pohjaveden virtaustilanteita Ahveroisessa kuvattuna sekä ylhäältä 

että sivuprofiilista pohjois-etelä –suunnassa (Ala-aho 2010, 93). 

 

 

5.3. Vesinäytteiden otto 

 

Vesinäytteet isotooppianalyyseihin kerättiin Rokuan harjualueelta GENESIS-projektin 

(Groundwater and Dependent Ecosystems: New Scientific and Technological Basis for 

Assessing Climate Change and Land-use Impacts on Groundwater) yhteydessä. 

GENESIS-projekti on Euroopan unionin rahoittama hanke, jonka päätarkoituksena on 

tuottaa uusia menetelmiä, työkaluja ja konsepteja pohjaveden hallintaan. Näitä tietoja 

tullaan käyttämään tarkistettaessa pohjavesidirektiiviä (2006/118/EY). (Kløve et al. 

2013) 

 

Vesinäytteitä otettiin 11 järvestä tai lammesta, 13 pohjavesiputkesta ja 11 joesta tai 

ojasta. Näytteitä otettiin talvella, keväällä, kesällä ja syksyllä vuosina 2010‒2012. 

Tarkemmat näytteenottojen ajankohdat löytyvät tulosten yhteydestä (Liite 1). Lisäksi 15 

näytettä otettiin sadevedestä (Liite 2). Talvella sadantanäyte edustaa kyseisen vuoden 

lumen isotooppikoostumuksen keskiarvoa, sillä näyte on otettu kertyneestä lumesta 

ennen lumen sulantaa. Haihdunta lumesta on vähäistä, joten voidaan olettaa, että lumen 

isotooppikoostumus ei ole muuttunut merkittävästi lumen sadannan jälkeen. 
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Järvien ja lampien vesinäytteiden otossa käytettiin Limnos-noudinta ja näytteet otettiin 

1 metrin syvyydestä (Ahveroisen ja Rokuanjärven syvänteistä myös 4 metristä). 

Pohjavesinäytteet saatiin pohjavesiputkista pumppaamalla, mutta Siirasoja 1 harjusta 

näytteitä on aluksi otettu myös näytteenottimella. Joista ja ojista näytteet otettiin 

suoraan pulloon. Sadevesi kerättiin suppilon avulla maansisässä olevaan muovisäiliöön, 

jonka päällä oli foliolla päällystetty eriste haihdunnan minimoimiseksi. Näytepulloina 

käytettiin 500 ml:n, 250 ml:n ja 100 ml:n PVC 7 -pulloja. Tärkeää näytteiden otossa oli 

minimoida pulloon jäävä ilmatila isotooppien fraktioitumisen estämiseksi. Näytteitä 

säilytettiin näytteenoton ja analysoinnin välinen aika pimeässä ja kylmässä ( 4±2 °C). 

 

Näytteenottopisteet on numeroitu ja jaettu kolmeen luokkaan: pohjavesipisteisiin (GW), 

järvipisteisiin (V) ja virtaamapisteisiin (Q) (Taulukko 5). Näytteenottopaikkojen 

sijainnit on esitetty Rokuan harjua kuvaavassa korkeusmallissa (Kuva 9 ja Kuva 10).  

 

 

Taulukko 5. Näytteenottopisteet Rokuan harjualueella. 

Pohjavesipisteet (GW) 
 

Järvipisteet (V) 
 

Virtaamapisteet (Q) 

1 MEA106 
 

14 Ahveroinen 1, 1 m 
 

31 Heinäjoki 

2 MEA206 
 

15 Ahveroinen 1, 4 m 
 

32 Hieto-oja 

3 MEA506 
 

16 Ahveroinen 2 
 

33 Kangasoja 

4 MEA706 
 

17 Ahveroinen 3 
 

34 Lianoja 

5 MEA1106 
 

18 Rokuanjärvi 1, 1 m 
 

35 Lohioja 

6 MEA1807 
 

19 Rokuanjärvi 1, 4 m 
 

36 Matokanava 

7 MEA1907 
 

20 Rokuanjärvi 2 
 

37 Päiväkanava 

8 MEA2010 
 

21 Rokuanjärvi 3 
 

38 Rokuanoja 

9 ROK1 
 

22 Jaakonjärvi 
 

39 Siirasoja 

10 Siirasoja 1 harju 
 

23 Kolmonen 
 

40 Soppisenoja 

11 Siirasoja 1 rinne 
 

24 Loukkojärvi 
 

41 Valkiaisoja 

12 Siirasoja 1 hiekka 
 

25 Saarijärvi 
   13 Siirasoja 1 turve 

 
26 Saarinen 

   

   
27 Salminen 

   

   
28 Soppinen 

   

   
29 Tulijärvi 

   

   
30 Vaulujärvi 
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Kuva 9. Rokuan harjun korkeusmalli ja näytteenottopisteet, pohjavesipisteet punaisella, 

järvipisteet sinisellä ja virtaamapisteet vihreällä (Korkeusmalli, Maanmittauslaitos 

2009).  
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Kuva 10. Korkeusmalli ja näytteenottopisteet Rokuan harjun pohjoispään järvistä, 

suurennettuna Ahveroinen, pohjavesipisteet punaisella, järvipisteet sinisellä ja 

virtaamapisteet vihreällä (Korkeusmalli, Maanmittauslaitos 2009).  

 

 

Isotooppinäytteiden lisäksi kaikista näytepisteistä kerättiin myös piidioksidinäytteet 

talvella, keväällä, kesällä ja syksyllä vuosina 2010 ja 2011. Näytteet analysoitiin 

Suomen ympäristökeskuksen laboratoriossa. Rokuan harjun ilman lämpötilaa ja 

ilmankosteutta mitattiin harjulla olevan sääaseman avulla. Lisäksi sadanta- ja 

haihduntatietoja saatiin Ilmatieteen laitoksen sääasemalta Vaalasta, Pelsosta 

(Ilmatieteen laitos 2010). Ahveroisen järven lämpötilaa mitattiin jatkuvatoimisesti 

28.5.2012 – 23.10.2012.  

 

Isotooppiarvojen vuodenaikaisvaihtelua tarkasteltiin tarkemmin 6 näytepisteessä. 

Pohjavesipisteistä tutkittiin harjun päällä sijaitsevaa näytepistettä ROK 1 ja harjun 

reuna-alueella sijaitsevaa näytepistettä MEA 106. Järvien vuodenaikaisvaihtelua 
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tutkittiin Ahveroisen ja Rokuanjärven syvänteistä 1 metrin syvyydestä otetuista 

näytteistä. Järvien valintaan vaikutti se, että järvet ovat erityyppisiä. Ahveroinen on 

tulo- ja lasku-uomaton, kun taas Rokuanjärvellä on lasku-uoma, Rokuanoja. 

Virtaamapisteiden vuodenaikaisvaihtelua tarkasteltiin Rokuanojassa, johon vaikuttaa 

Rokuanjärvi ja Lohiojassa, joka on enemmän pohjavesiriippuvainen. 

 

Pintaveden δ-arvojen vuodenaikaisvaihtelu on usein rajoittava tekijä tutkittaessa pohja- 

ja pintaveden vuorovaikutusta isotooppien avulla (Payne 1970). Tätä 

vuodenaikaisvaihtelua ja pinta- ja pohjaveden δ-arvojen eroa tarkasteltiin Ahveroisen 

ympäristössä, sillä Ahveroisen vuodenaikaisvaihtelua oltiin jo tutkittu, ja koska 

Ahveroisen ympäristössä on myös 4 pohjaveden näytteenottopistettä. 

 

Isotooppiarvojen perusteella konseptualisoitiin 4 järven vesitaseet. Järviksi valittiin 

Ahveroinen, Kolmonen, Salminen ja Tulijärvi. Ahveroinen valittiin tarkasteluun, sillä 

Ala-aho (2010) oli jo tutkinut sen vesitasetta. Tulijärven vesitase konseptualisoitiin sen 

tulo- ja lasku-uomien takia. Kolmosen sijainti harjun päällä ja sen pieni pinta-ala 

suhteessa muihin järviin vaikuttivat järven valintaan. Salminen valittiin tarkasteluun 

puolestaan sen vuoksi, että sen itä- ja länsirantojen korkeudet eroavat toisistaan, mikä 

voi lisätä veden virtausta järven lävitse. 
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6. Tulokset ja tulosten tarkastelu 

 

6.1. Hapen ja vedyn isotooppien vaihtelu alueella 

 

δ
18

O-keskiarvot vaihtelivat vuosina 2010–2012 pohjavesissä välillä −10,72 ‰ ja −13,59 

‰, järvissä välillä −6,76 ‰ ja −11,35 ‰ ja virtaamissa välillä −10,77 ‰ ja −13,34 ‰ 

(Kuvat 11-14). Vaihteluväli oli suurin järvissä. δ
2
H-keskiarvot vaihtelivat pohjavesissä 

välillä −83,9 ‰ ja −98,1 ‰, järvissä välillä −62,6 ‰ ja −86,4 ‰ ja virtaamissa välillä 

−83,3 ‰ ja −95,7 ‰. Näytepisteiden δ
18

O- ja δ
2
H-arvot jokaiselta 

näytteenottokierrokselta vuosina 2010–2012 sekä näytepisteiden δ-arvojen keskiarvot 

löytyvät liitteeltä (Liite 1).  

 

 

Kuva 11. Rokuan harjun keskimääräiset δ
18

O- ja δ
2
H-arvot (‰). Suluissa on δ

2
H. 

Pohjavesipisteet punaisella, järvipisteet sinisellä ja virtaamapisteet vihreällä.  
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Kuva 12. Rokuan harjun keskimääräiset δ
18

O- ja δ
2
H-arvot (‰). Suluissa on δ

2
H. 

Pohjavesipisteet punaisella, järvipisteet sinisellä ja virtaamapisteet vihreällä.  

 

 

Järvien δ-keskiarvot olivat suurempia kuin pohjavesien ja virtaamien, lukuunottamatta 

Tulijärveä. Tämä johtuu järvien isotooppikoostumusten rikastumisesta raskaammilla 

isotoopeilla haihdunnan vaikutuksesta. Yleensä haihdunnan vaikutus veden 

isotooppikoostumukseen on pienempi pohjavesissä, joissa ja ojissa kuin järvissä ja 

lammissa. (Payne 1981, Rozanski 2012) Pohjavesien ja virtaamien isotooppiarvot ovat 

siis yleensä isotooppisesti köyhtyneempiä. 

 

Pohjavesien δ
18

O- ja δ
2
H-keskiarvot olivat kaikissa pohjavesipisteissä, paitsi pisteessä 

MEA 1907, hyvin lähellä toisiaan. Sen sijaan järvissä ja virtaamissa δ-keskiarvoissa oli 

suurempaa vaihtelua näytepisteiden välillä. Vaihtelua selittää se, että yleensä järvien, 

jokien ja ojien vesitaseeseen vaikuttavat useammat tekijät kuin pohjavesien 

vesitaseisiin. Järvien, jokien ja ojien vesien alkuperänä voi olla sadanta, pohjaveden 
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suotautuminen tai virtaus järvestä, joesta tai ojasta. Niistä voi myös haihtua vettä, 

suotautua pohjavettä ja virrata vettä pois uoman kautta. Pohjavedet muodostuvat sen 

sijaan lähinnä suotautumalla sadannasta, joten pohjaveden isotooppikoostumus on 

paikallisesti muuttumattomampaa. 

 

Kuva 13. Näytepisteiden δ
18

O-keskiarvot vuosina 2010–2012. 

-16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 

MEA106 

MEA206 

MEA506 

MEA706 

MEA1106 

MEA1807 

MEA1907 

MEA2010 

ROK1 

Siirasoja 1 harju 

Siirasoja 1 rinne 

Siirasoja 1 hiekka 

Siirasoja 1 turve 

Ahveroinen 1, 1 m 

Ahveroinen 1, 4 m 

Ahveroinen 2 

Ahveroinen 3 

Rokuanjärvi 1, 1 m 

Rokuanjärvi 1, 4 m 

Rokuanjärvi 2 

Rokuanjärvi 3 

Jaakonjärvi 

Kolmonen 

Loukkojärvi 

Saarijärvi 

Saarinen 

Salminen 

Soppinen 

Tulijärvi 

Vaulujärvi 

Heinäjoki 

Hieto-oja 

Kangasoja 

Lianoja 

Lohioja 

Matokanava 

Päiväkanava 

Rokuanoja 

Siirasoja 

Soppisenoja 

Valkiaisoja 

δ18O (‰) 

Pohjavedet (GW) 

Järvet (V) 

Virtaamat (Q) 



52 

 

 

 

Kuva 14. Näytepisteiden δ
2
H-keskiarvot vuosina 2010–2012. 
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6.2. Rokuan LMWL-suora 

 

Rokuan LMWL-suora määritettiin sadanta-aineiston isotooppikoostumuksesta (Kuva 

15) ja sen kulmakertoimeksi tuli 7,60 (Liite 2): 

 

                     (32) 

 

Rokuan alueen LMWL-suora on lähellä GMWL-suoraa (Craig 1961b). LMWL-suoran 

kulmakerroin on 5,0 % ja vakio 33,0 % pienempiä kuin GMWL-suoran vastaavat.  

 

 

Kuva 15. Rokuan LMWL-suora ja GMWL-suora. 

 

Näytteiden perusteella saatiin määritettyä LMWL-suora luotettavasti (R
2 

= 0,993). 

Heinäkuussa otetut näytteet poikkesivat muita näytteitä enemmän suorasta. Tämä 

selittyy sateen aikana tapahtuvalla nk. sekundäärisella haihdunnalla (määrällinen 

vaikutus), joka pienentää kesäisin meteoristen vesien suoran kulmakerrointa verrattuna 

talven vastaavaan, talvella voidaan haihdunnan olettaa olevan mitätön (Clark & Fritz 

1997, 52). 

Rokua - LMWL: 
δ2H = 7.60 δ18O + 6.70 

R² = 0.993 

GMWL: 
 δ2H = 8 δ18O + 10 
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LMWL-suoran luotettavuutta voidaan parantaa täydentämällä näytesarjaa kevään 

näytteillä. Epävarmuutta LMWL-suoran määritykseen aiheuttaa siis vesinäytteenottojen 

ajankohdan epätasainen jakautuminen suhteessa vuoteen. Tämä johtuu siitä, että 

LMWL-suora on paitsi paikasta myös vuodenajasta riippuvainen. 

  

 

6.2.1. Pohjavesisuora 

 

LMWL-suoran tapaan määritettiin pohjavesille oma ns. pohjavesisuora (Kuva 16). 

Muista pohjavesipisteistä δ-koordinaatistossa erottui MEA 1907. Pohjavesiputkeen 

MEA 1907 suotautuu huomattavasti järvivettä, joten siinä näkyi muita pohjavesiputkia 

selvemmin haihdunnan fraktioiva vaikutus. Kappaleessa 6.6.1. käsitellään näytepistettä 

MEA 1907 tarkemmin. Pohjavesipiste MEA 1907 jätettiin ulkopuolelle määritettäessä 

pohjavesisuoraa. Rokuan harjun pohjavesisuoraksi saatiin: 

 

                     (33) 

 

Pohjavesisuora saatiin määritettyä luotettavasti, sillä R
2
-arvo oli 0,972. Pohjavesisuoran 

kulmakerroin on 0,13 % ja vakio 28,50 % pienempiä kuin Rokuan LMWL-suoran 

vastaavat. Verrattaessa LMWL-suoraa pohjavesisuoraan havaitaan, että haihdunta on 

fraktioinut pohjaveden isotooppeja, jolloin pohjavesisuora on siirtynyt LMWL-suoran 

alapuolelle. Isotoopit ovat voineet fraktioitua osittain kyllästyneessä kerroksessa tai 

pohjaveteen on voinut myös virrata isotooppisesti raskaampaa järvivettä. Rikastuminen 

on 
18

O:n suhteessa hieman suurempaa, mikä näkyy pohjavesisuoran kulmakertoimen 

pienenemisenä. 
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Kuva 16. Rokuan harjun pohjavesisuora. 

 

Rokuan harjun pohjavesisuora eroaa Kortelaisen ja Karhun (2004) Suomen pohjavesille 

määrittämästä suorasta (                   ). Rokuan harjun pohjavesisuoran 

kulmakerroin on 10,81 % ja vakio 71,23 % pienempiä kuin Kortelaisen ja Karhun 

(2004) suoran vastaavat arvot. Kortelaisen ja Karhun suora kulkee kuitenkin kohtalaisen 

hyvin Rokuan harjun pohjavesipisteiden kautta. 

 

 

 

 

Rokuan pohjavesisuora 
δ2H = 7.59 δ18O + 4.79 

R² = 0.972 

Suomen pohjavesisuora: 
Kortelainen & Karhu (2004):  
δ2H = 8.51 δ18O + 16.65 
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6.2.2. Haihduntasuora 

 

Veden haihtuessa tapahtuu isotooppien fraktioitumista, jossa raskaammat isotoopit 

rikastuvat nestefaasiin. 
18

O:n rikastuminen on suhteessa suurempaa verrattuna 
2
H:n 

rikastumiseen, joten ns. haihduntasuoran kulmakerroin pienenee LMWL-suoran 

kulmakertoimesta (Gat 2010, 35). Kun näytepisteiden isotooppikoostumusten 

keskiarvot merkittiin δ-koordinaatistoon, havaittiin että pohjavedet, järvet ja virtaamat 

asettuivat lähes samalle suoralle (Kuva 17). 

 

Haihdunta vaikuttaa pohjavesien, järvien ja virtaamien isotooppikoostumuksiin. 

Luonnollisesti järvissä haihdunnan vaikutukset ovat yleensä suurimmat, sillä järvissä 

vesi on liikkumattomampaa ja vettä haihtuu suhteessa enemmän kuin pohjavesistä tai 

ojista ja uomista. Haihduntasuoran määrittämisessä voitiin käyttää kaikkia näytepisteitä, 

jolloin Rokuan harjun haihduntasuoraksi saatiin: 

 

                      (34) 
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Kuva 17. Haihduntasuora.

Pohjavedet (GW): 
δ2H = 4.86 δ18O - 31.33 

R² = 0.973 

Järvet (V): 
δ2H = 4.81 δ18O - 31.12 

R² = 0.977 

Virtaamat (Q): 
δ2H= 4.90 δ18O - 30.35 

R² = 0.981 

Haihduntasuora: 
δ2H = 4,93 δ18O - 30,20 

R² = 0,997 
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6.2.3. Sadannan keskimääräinen isotooppikoostumus 

 

Haihduntasuoran ja LMWL-suoran leikkauskohtaa voidaan pitää muuttumattomana 

sateen isotooppikoostumuksena (Domenico & Schwartz 1998, 279-280). Rokuan 

haihduntasuora leikkaa Rokuan LMWL-suoran siten, että sadantapisteitä jää 

leikkauskohdan molemmille puolille. Talvihavainnot jäävät haihduntasuoran alapuolelle 

ja muut havainnot yläpuolelle. Sadannan isotooppikoostumuksen keskiarvoksi saatiin 

suorien leikkauskohdan avulla:  

 

                  (35) 

ja 

             .  (36) 

 

Sadannan keskimääräisen isotooppikoostumuksen määrittämiseen voitaisiin käyttää 

myös sadannan painotettua vuotuista δ-keskiarvoa, mikäli saatavilla olisivat sadannan 

kuukausinäytteet (Dansgaard 1964). 

 

 

6.3. Lämpötilan vaikutus isotooppikoostumukseen 

 

Rokuan pintalämpötilan keskiarvo vuosina 1960–2009 oli 1,68 °C (Ilmatieteen laitos 

2010). Rokuan alueen sadannan isotooppikoostumus saatiin määritettyä lämpötilan 

avulla Dansgaardin (1964) yhtälöillä (14) ja (15): δ
18

O = -12,43 ‰ ja δ
2
H = -90,6 ‰ 

(Kuva 18). Tämä eroaa Rokuan alueelle LMWL-suoran ja haihduntasuoran avulla 

määritetystä sadannan isotooppikoostumuksesta: δ
18

O = -13,82 ‰ ja δ
2
H = -98,3 ‰. 

Dansgaardin (1964) yhtälön määrittämisessä on käytetty pääasiassa Pohjois-Atlantin 

rannikkoasemien ja Grönlannin mannerjäätikön näytteitä. Lisäksi yksi näyte on 

Suomesta Punkaharjulta. Dansgaardin yhtälö pätee siis laajalle alueelle, mutta sen 

antamat tulokset eivät ole Suomessa tarkkoja tämän tarkastelun perusteella, vaan 

antavat pikemminkin arvion δ-arvojen suuruuksista. 
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Kortelaisen ja Karhun (2004) yhtälöillä (16) ja (17) saatiin määritettyä Rokuan harjun 

pohjaveden keskimääräinen isotooppikoostumus: δ
18

O = -13,53 ‰ ja δ
2
H = -98,6 ‰. 

Pohjavesinäytteiden (MEA 1907 poistettu) avulla määritetty pohjaveden 

keskimääräinen isotooppikoostumus oli: δ
18

O = -13,22 ‰ ja δ
2
H = -95,5 ‰. Kortelaisen 

ja Karhun (2004) korrelaatio antaa siis hyvän arvion pohjaveden δ-arvoista. Tämä 

tarkastelu vahvistaa mitattujen isotooppiarvojen luotettavuutta. 

 

 

 

Kuva 18. Ilman lämpötilan vaikutus sadannan ja pohjavesien isotooppikoostumuksiin. 
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6.4. Isotooppiarvojen vuodenaikaisvaihtelu 

 

Rokuan harjun järvissä voitiin havaita isotooppiarvoissa selvää vuodenaikaisvaihtelua 

(Kuva 19 ja Kuva 20). Suurimmillaan δ-arvot olivat kesällä tai syksyllä 

(maksimiarvojen keskiarvot näytepisteissä Ahveroinen 1, 1 m: δ
18

O = -7,91 ‰ ja δ
2
H = 

-69,9 ‰ ja Rokuanjärvi 1, 1 m: δ
18

O = -8,19 ‰ ja δ
2
H = -69,2 ‰) ja pienimmillään 

keväällä (keskiarvot Ahveroinen 1, 1 m: δ
18

O = -9,11 ‰ ja δ
2
H = -75,8 ‰ ja 

Rokuanjärvi 1, 1 m: δ
18

O = -9,47 ‰ ja δ
2
H = -75,5 ‰). Keväällä järvivesi on 

isotooppisesti köyhtynyttä, koska lumen sulanta on tuonut järveen vettä, jonka δ-arvot 

ovat negatiivisempia kuin järviveden. Kesän aikana haihdunta puolestaan rikastuttaa 

järvivettä ja järvivesi on isotooppisesti raskainta loppukesällä tai syksyllä. Syksyllä 

runsaan sadannan vaikutuksesta δ-arvot alkavat taas köyhtyä.  

 

Yleisesti isotooppiarvot eivät vaihdelleet vuodenaikojen mukaan yhtä selvästi 

pohjavesissä kuin järvissä (Kuva 19, Kuva 20 ja Liite 1). Pohjavesiputkessa MEA 106 

voitiin kuitenkin havaita lievää vuodenaikaisvaihtelua, kun tarkasteltiin δ
18

O-arvoja. 

Esimerkiksi vuoden 2012 keväällä pohjavesiputkessa näkyi lumen sulannan vaikutus, 

joka pienensi δ-arvoja. δ
2
H-arvoissa vaihtelu ei ollut yhtä selvää. Yleisesti pienimmät 

18
O-isotoopin δ-arvot esiintyivät joko keväällä tai kesällä ja suurimmat syksyisin. 

Havainto vastaa hyvin Kortelaisen ja Karhun (2004) tutkimusta Pohjois-Suomen 

akvifereista, jossa havaittiiin suurimmat δ
18

O-arvot syksyllä tai keskitalvella ja 

pienimmät yleensä lumen sulannan jälkeen keväällä. Pohjavesiputkessa ROK 1 ei sen 

sijaan voitu nähdä säännöllistä vuodenaikaisvaihtelua.  

 

Virtaamia tarkasteltaessa ensimmäinen huomio kohdistui Rokuanojan isotooppiarvojen 

suureen vaihteluväliin (Kuva 19 ja Kuva 20). Sekä δ
18

O- että δ
2
H-arvoissa näkyi selkeä 

vaste lumen sulantaan kaikkina vuosina 2010‒2012. Suurimmat isotooppiarvot olivat 

talvella. Rokuanoja on Rokuanjärven lasku-uoma, joten voidaan päätellä, että talvella 

Rokuanojan vesi tulee suurimmaksi osaksi Rokuanjärvestä. Lohioja on sen sijaan ns. 

pohjavesipuro, jolloin sen isotooppikoostumukseen ei ole vaikuttunut järvivesi. Tämän 

vuoksi δ-arvot eivät vaihdelleet yhtä paljon kuin Rokuanojassa vuodenaikojen mukaan. 

Lohiojassa lumen sulannan vaikutus näkyi vain vuosina 2011 ja 2012. Vuonna 2010 

Lohiojan näyte otettiin 1.6. ja suurin osa lumesta oli sulanut jo 1.5. mennessä. 

Näytteenoton ajankohta oli täten liian myöhäinen lumen sulannan havaitsemiseksi 

isotooppiarvoissa. Lohiojassa näkyi myös kesää kohden isotooppiarvojen kasvu, mikä 
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kertoo haihdunnan vaikutuksesta uomaan. Virtaamien isotooppiarvojen 

vuodenaikaisvaihteluun vaikuttaa siis merkittävästi se, onko puro tai joki järvestä 

lähtevä lasku-uoma vai pohjavesivaikutteinen uoma. 

 

 

Kuva 19. δ18
O-arvoja pohjavesiputkista (GW), järvistä (V) ja virtaamista (Q) ajan 

funktiona. 
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Kuva 20. δ2
H-arvoja pohjavesiputkista (GW), järvistä (V) ja virtaamista (Q) ajan 

funktiona. 

 

 

Kaiken kaikkiaan selvimmät vuodenaikaisvaihtelut isotooppien suhteen olivat 

järvinäytepisteissä (Kuva 21). Selkein vaihtelu oli Saarisessa ja pienin Saarijärvessä. 

Keskimäärin järvien δ-arvot olivat pienimpiä keväisin ja suurimpia syksyisin. 
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Kuva 21. Järvien vuodenajoittain ryhmitetyt δ-keskiarvot.  

 

 

Isotooppiarvojen suurinta vaihteluväliä näytepisteissä ei voida saavuttaa luotettavasti 

harvalla näytteenottovälillä. Esimerkiksi lumen sulannan aiheuttamaa δ-arvojen laskua 

ei välttämättä havaita vain yhdellä keväällä tehtävällä näytteenotolla, kuten Lohiojan 

näytteenotossa vuonna 2010. Tarkemman vuodenaikaisvaihtelun havaitsemiseksi 

tarvittaisiin kuukausinäytteet.  

 

Myös sadannan isotooppikoostumus vaihteli vuodenajan mukaan (Kuva 15) (Liite 2). 

Talvisin δ-arvot olivat pienempiä kuin kesäisin ja syksyisin. Sadannan δ
18

O -arvot 

vaihtelivat näytteissä välillä −21,20 ‰ ja −8,41 ‰ ja δ
2
H-arvot välillä −155,3 ‰ ja 

−55,9 ‰. Koska erotus              on positiivinen, johtuvat kesä- ja talviarvojen 

suuret erot pääasiassa lämpötilan vaikutuksesta (ei esim. määrävaikutuksesta) 

(Dansgaard 1964). Sadannan δ-arvojen vuodenaikaisvaihtelut johtuivat siis pääosin 

lämpötilan muutoksista. 
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6.5. Pohja- ja pintaveden vuorovaikutus 

 

Pintaveden isotooppikoostumuksen kausittainen vaihtelu on yleensä 

isotooppimenetelmän sensitiivisyyden rajoittava tekijä tutkittaessa pintaveden 

suotautumista pohjaveteen (Payne 1970). Mikäli pintaveden kausittainen vaihteluväli on 

suurempi kuin pinta- ja pohjaveden ero, ei voida luotettavasti osoittaa pinta- ja 

pohjaveden yhteyttä. Rokuan alueella järvien isotooppikoostumukset erosivat riittävästi 

pohjaveden isotooppikoostumuksista, jotta isotooppeja voitiin käyttää merkkiaineena. 

Esimerkiksi Ahveroisen suurin kausittainen isotooppien vaihteluväli oli paljon pienempi 

kuin pinta- ja pohjaveden ero (Taulukko 6). 

 

 

Taulukko 6. Ahveroisen suurin kausittainen vaihteluväli ja pinta- ja pohjaveden 

isotooppikoostumusten ero. 

 δ
18

O (‰) δ
2
H (‰) 

V - Ahveroinen, talvi keskiarvo -8,64 -73,4 

V - Ahveroinen, kevät keskiarvo -9,11 -75,8 

V - Ahveroinen, kesä keskiarvo -8,18 -70,7 

V - Ahveroinen, syksy keskiarvo -8,17 -71,1 

V – Ahveroinen, keskiarvo -8,52 -72,7 

GW - MEA 2010 keskiarvo -13,59 -97,9 

Ahveroisen suurin kausittainen vaihtelu 0,94 5,2 

Pinta- ja pohjaveden ero 5,07 25,2 

 

 

Uomien pinta- ja pohjavesimäärien suhteen laskemista isotooppien avulla rajoittaa 

menetelmän sensitiivisyys. Tässä tutkimuksessa jokien ja ojien δ
18
O-keskiarvot 

vaihtelivat vuosina 2010   2012 välillä −10,77 ‰ ja −13,34 ‰ ja δ
2
H-keskiarvot välillä 

−83,3 ‰ ja −95,7 ‰. Pohjavesivaikutteisten uomien isotooppikoostumukset olivat 

lähellä pohjaveden keskimääräistä isotooppikoostumusta, jolloin jo vähäisellä 

kausittaisella vaihtelulla on vaikutusta isotooppimenetelmän sovellettavuuteen. 

Virtaamapisteistä erottuivat muista Lianoja, Rokuanoja, Hieto-oja ja Soppisenoja 

suuremmilla δ-arvoilla. Näiden näytepisteiden arvoihin oli vaikuttanut järvistä virtaava 

isotooppisesti rikastuneempi vesi ja isotooppiarvot erosivat enemmän pohjaveden 

isotooppikoostumuksesta kuin pohjavesivaikutteisissa uomissa. Täten δ-arvojen avulla 
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on mahdollista saada kuva järviveden ja pohjaveden suhteista ojissa ja puroissa, joihin 

virtaa järvivettä.  

 

 

6.6. Järvien vesitaseen konseptualisointi isotooppisignaaleilla 

 

Isotooppinäytteitä otettiin yhteensä 11 Rokuan harjun järvestä. Vesitaseen 

konseptualisointiin isotooppisignaaleilla valittiin näistä neljä järveä: Ahveroinen, 

Kolmonen, Salminen ja Tulijärvi.  

 

 

6.6.1. Ahveroinen 

 

Ahveroinen on tulo- ja lasku-uomaton suppajärvi. Pohjaveden on havaittu suotautuvan 

järveen eteläpäästä ja järviveden suotautuvan pohjaveteen järven pohjoispäässä, mikäli 

kyseessä ei ole kevään lumen sulannan aika (Kuva 8) (Ala-aho 2010, 37). Ahveroisen 

pinta-ala on 3,3 ha ja sen suurin syvyys on 5,0 m (Heikkinen et al. 2007). Ahveroisen 

konseptuaalisen mallin määrittämiseen käytettiin isotooppimittausten lisäksi Ala-ahon 

(2010) tutkimuksia järven vesitaseesta (Kuva 22). Ala-ahon (2010) määrittämän 

vesitasemallinnuksen tuloksina saatiin ajalle 19.11.2008 – 17.9.2009 sadannaksi (P) 527 

mm, haihdunnaksi (E) 233 mm, varastonmuutokseksi (ΔS) 39 mm, pohjaveden 

tulevaksi suotautumismääräksi (GWin) 229 mm ja järvestä poistuvaksi 

suotautumismääräksi (GWout) 489 mm.  

 

Isotooppianalyysien tulokset vahvistivat Ala-ahon (2010) tekemän tutkimuksen tuloksia 

Ahveroisen järviveden ja pohjaveden vuorovaikutuksesta. Ahveroisen eteläpäästä 

mitatuista veden stabiilien isotooppien keskiarvoista voitiin nähdä, että veden 

isotooppisuhteiden jakaumaan ei ole vaikuttanut yhtä paljon haihdunta kuin Ahveroisen 

keskiosasta otetuista näytteistä (Taulukko 7). Kun tarkasteltiin Ahveroisen 

läheisyydessä olevia pohjavesiputkia, MEA 506, MEA 1807, MEA 1907 ja MEA 2010, 

havaittiin, että isotooppien suhteen kaikista köyhtynein pohjavesi oli pisteessä MEA 

2010. MEA 2010 sijaitsee järven eteläpäässä, rannan läheisyydessä. Sen 

isotooppiarvoista voidaan päätellä, että järvivettä ei juurikaan suotautunut pohjaveteen 

järven eteläpäästä. MEA 506 ja MEA 1807 sijaitsevat järven länsi- ja itäpuolella ja ne 
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olivat isotooppien suhteen hieman raskaampia kuin MEA 2010, mistä voidaan päätellä, 

että järvivettä oli mahdollisesti suotautunut pohjaveteen. MEA 1907 taas sijaitsee järven 

pohjoispään rannan tuntumassa. Sen isotooppiarvot erosivat huomattavasti muista 

Ahveroisen läheisyydessä olevista putkista ollen isotooppisesti raskaampia indikoiden 

järviveden suotautumista pohjaveteen. 

 

 

Taulukko 7. Ahveroisen läheisyydessä olevien näytteenottopisteiden isotooppiarvot. 

Näytteenottopiste Sijainti 
δ

18
O-keskiarvo 

(‰) 

δ
2
H-keskiarvo 

(‰) 

V - Ahveroinen 1, 1m Ahveroisen keskellä -8,42 -72,3 

V - Ahveroinen 2 Ahveroisen eteläpää -8,70 -73,6 

V - Ahveroinen 3 Ahveroisen pohjoispää -8,48 -72,5 

GW - MEA 506 Ahveroisen länsipuoli -13,01 -93,8 

GW - MEA 1807 Ahveroisen itäpuoli -13,04 -94,1 

GW - MEA 1907 Ahveroisen pohjoispuoli -10,72 -83,9 

GW - MEA 2010 Ahveroisen eteläpuoli -13,59 -97,9 

 

 

Mikäli pohjavettä ei juurikaan suotautuisi Ahveroiseen, olisi järven isotooppikoostumus 

isotooppisesti rikastuneempaa eli δ-arvot olisivat negatiivisempia kuin mitatut arvot 

(vrt. Kolmonen). Järvi on suhteellisen matala, joten haihduntapinta-ala suhteessa 

vesimäärään on suuri. Haihduntapinta-ala ei siis myöskään selitä haihdunnan pienempää 

vaikutusta Ahveroisessa. Järviveden viipymäaika on kuitenkin niin pitkä, että 

haihdunnan fraktioiva vaikutus voidaan havaita järviveden isotoopeissa.  
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Kuva 22. Ahveroisen konseptuaalinen malli, ensimmäinen lukuarvo on δ
18

O ja suluissa 

oleva δ
2
H.  

 

Ala-ahon määrittämän vesitaseen ja isotooppimittausten perusteella voitiin määrittää 

haihdunnalle δ
18

O- ja δ
2
H-arvot massataseen avulla, kun oletettiin isotooppinen 

vakiotila (dδjärvi/dt = 0). Lisäksi oletettiin, ettei järveen tule pintavaluntaa, ja että vesi 

järvessä oli täysin sekoittunutta. Järven isotooppikoostumus laskettiin neljän 

näytepisteen keskiarvona: 

 

       
                      

 
           

ja 

      
                      

 
          

 

Massataseeksi saatiin: 

 

                                  

 

18
O:lle pätee: 

 
(                                              

                          
 

 

δ
18

OE = -25,30 ‰ 
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2
H:lle pätee: 

 
                                             

                     
 

 

δ
2
HE = -153,7 ‰ 

 

δ
2
HE voitiin myös määrittää haihduntasuoran avulla (                   ), 

jolloin saatiin: 

 

                                  

 

Haihduntasuoran avulla laskettu arvo ei siis juurikaan poikkea isotooppinäytteiden 

avulla määritetystä arvosta. 

 

Kun isotooppisen vakiotilan lisäksi oletettiin hydrologinen vakiotila (dVL/dt = 0), 

voitiin yhtälöiden (22), (23), (25) ja (27) – (29) avulla laskea järvestä haihtuvan veden 

δ
18

O-arvo, jonka avulla voitiin edelleen laskea järveen ja järvestä suotautuvan 

pohjaveden määrä. Yhtälöissä tarvittavat parametrit ovat veden lämpötila (Tvesi), ilman 

lämpötila (Tilma), ilmankosteus (h) ja järven δ
18

O-arvo (δ
18

Ojärvi). Yhtälöt pätevät vain 

positiivisille lämpötiloille. (Rozanski 2012)  

 

Ahveroisen veden keskilämpötila oli 17,34 °C (jatkuvatoiminen mittaus 28.5.2012–

7.8.2012). Ilman lämpötila oli 13,5 °C ja ilmankosteus oli 0,79 (Rokuan sääasema 

28.5.2012 – 6.8.2012). Ahveroisen δ
18

O-arvo oli −8,47 ‰ (isotooppinäytteet 24.5.2012 

ja 7.8.2012) Haihdunnan δ
18

O-arvoksi saatiin (Taulukko 8): 
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Taulukko 8. Haihdunnan δ
18

O-arvon määrittäminen Ahveroisen alueella. 

Parametri Arvo: Mittausjakso: 

Tilma (°C) 13,5 28.5. –6.8.2012 

Tvesi (°C) 17,34 28.5. –7.8.2012 

Tvesi (K) 290,49 28.5. –7.8.2012 

h  0,79 28.5. –-6.8.2012 

psat(ilma) 1,55 
 

psat(vesi) 1,98 
 

hN 0,62 
 

δ
18

Ojärvi (‰) -8,47 24.5.2012 ja 7.8.2012 

δ
18

OP (‰) -13,82 
 

18
αl/v 1,01 

 
18
εl/v 10,03 

 
δ

18
OA (‰) -13,69 

 
18
Δε 5,50 

 
δ

18
OE (‰) -25,59 

 
P (mm) 170 28.5. –7.8.2009 

E (mm) 144 28.5. –7.8.2009 

 

 

Myös δ
2
HE –arvo voitaisiin määrittää kuten δ

18
OE–arvo käyttäen yhtälöitä (22), (24), 

(26) ja (27) – (29). On kuitenkin todettu, että 
18

O–isotoopin käyttö on luotettavampaa 

järvien vesitaseita määritettäessä. Erityisesti tarkasteltaessa systeemejä, joissa 

haihdunnalla on suuri merkitys vesitaseeseen, on suositeltavaa käyttää δ
18

O-arvoa. 

(Rozanski 2012)  

 

Järvihaihdunta oli 144 mm (Ala-aho 2010) ja sadanta 170 mm (Ilmatieteen laitos 2010) 

aikavälillä 28.5.-7.8.2009. Olettaen haihdunnan, järviveden ja pohjaveden δ-arvojen 

kesältä 2012 kuvaavan myös kesää 2009, suotautuvaksi pohjaveden määräksi aikavälillä 

28.5.-7.8.2009 Ahveroiseen saatiin (Rozanski 2012): 

 

 

       
     

        
    

     

        
          

               

      —     
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Ahveroisesta suotautuu vettä pohjaveteen (28.5.-7.8.2009): 

 

                                          

 

Isotooppimenetelmällä saatu δ
18

OE–arvo (-25,59 ‰) on lähellä Ala-ahon (2010) 

mittausten perusteella määritettyä δ
18

OE–arvoa (-25,30 ‰). Ala-ahon (2010) määrittämä 

järveen suotautuvan pohjaveden määrä (GWin = 229 mm) aikavälillä 19.11.2008 – 

17.9.2009 on pienempi kuin isotooppimenetelmällä saatu lyhyemmällä aikavälillä 

suotautuva määrä. Tämän tutkimuksen perusteella Ahveroiseen virtaisi enemmän 

pohjavettä. Ala-ahon (2010) tutkimuksissa määrittämä järvestä pois suotautuva 

vesimäärä (GWout = 489 mm) on suurempi kuin isotooppimenetelmällä saatu. Tähän voi 

vaikuttaa talvella järvestä voimakkkaasti pois suotautuva vesi ja luonnollisesti pidempi 

suotautumisaika.  

 

Koska pohjaveden suotautumisen määrittämisessä isotooppimenetelmän avulla 

sovellettiin eri vuonna määritettyjä δ-arvoja ja haihdunta- ja sadanta-arvoja, antavat 

saadut tulokset likimääräisen arvion pohjavesikomponenttien suuruudesta. 

Jatkotutkimuksia ajatellen tärkeää on soveltaa samana vuonna mitattuja haihdunnan ja 

sadannan arvoja samana vuonna määritettyihin δ-arvoihin. Lisäksi tulee pohtia 

isotooppisen ja hydrologisen vakiotilan määrittämistä ottamalla huomioon myös talven 

aikana järven läpi suotautuva pohjavesi, talven isotooppiarvot sekä se, että talvella 

järveen ei tule sadantaa eikä haihduntaa.  

 

 

6.6.2. Kolmonen, Salminen ja Tulijärvi 

 

Kolmonen on Ahveroisen tavoin tulo- ja lasku-uomaton suppajärvi. Järvi sijaitsee 

Rokuan harjun päällä. Järvessä oleva vesi oli isotooppisesti raskasta, raskainta 

tarkasteltavista neljästä järvestä (Kuva 23). Tästä voidaan päätellä, että järvessä olevalla 

vedellä on pitkä viipymäaika suhteessa muihin järviin, jolloin haihdunta ehtii fraktioida 

veden isotooppeja voimakkaammin. Pohjaveden suotautuminen järveen ja järviveden 

suotautuminen edelleen pohjaveteen ei ole yhtä voimakasta kuin Ahveroisessa. 

Kolmosen vesitaseeseen vaikuttavat enemmän sadanta ja haihdunta. Voi olla 

mahdollista, että Kolmonen on ns. terminaalijärvi, josta vesi poistuu vain haihtumalla. 
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Kuva 23. Kolmosen konseptuaalinen malli, ensimmäinen lukuarvo on δ
18

O ja suluissa 

oleva δ
2
H.  

 

 

Salminen sijaitsee Rokuan harjulla siten, että sen itäpuolen harjun korkeus on suurempi 

kuin sen länsirannan (Kuva 10). Sen pinta-ala on 25,3 ha ja suurin syvyys 20,0 m 

(Heikkinen et al. 2007). Salmisella ei ole tulo- eikä lasku-uomaa. Järven sijainnista 

harjulla aiheutuu todennäköisesti gradienttiero, joka saa aikaan pohjaveden 

suotautumista järveen (Kuva 24). Isotooppiarvot järvessä olivat samaa suuruusluokkaa 

kuin Ahveroisessa, mikä myös indikoi pohjaveden vaikutusta. Koska Salminen on 

Ahveroista syvempi, voi myös tämä vaikuttaa osaltaan δ-arvoihin, sillä haihduntapinta-

ala suhteessa tilavuuteen on pienempi. Vesitase lienee siis samantyyppinen kuin 

Ahveroisessa, mutta pohjaveden vaikutus voi olla pienempi. 

 

Kuva 24. Salmisen konseptuaalinen malli, ensimmäinen lukuarvo on δ
18

O ja suluissa 

oleva δ
2
H.  
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Tulijärven pinta-ala on 24,3 ha, suurin syvyys 11 m ja syvännealueen osuus järven 

pinta-alasta 8 % (Väisänen et al. 2007). Järvi eroaa konseptuaalisen tarkastelun muista 

järvistä siinä, että sillä on sekä tulo- että lasku-uoma (Kuva 25). Järven isotooppiarvot 

poikkesivat selvästi myös kaikista järvimittauspisteistä olemalla isotooppisesti 

köyhtyneempiä eli negatiivisempia. Tulijärven veden isotoopit eivät ole siis 

fraktioituneet yhtä paljon haihdunnan vaikutuksesta. Järveen laskee Lianoja, jonka 

isotooppiarvot olivat järvivettä suurempia. Koska järviveden isotooppiarvot olivat tästä 

huolimatta hyvin negatiivisia, ei tulouoman merkitys järven vesitaseeseen voi olla kovin 

merkittävä. Sen sijaan pohjaveden merkitys järven taseeseen on suuri.  

 

 

Kuva 25. Tulijärven konseptuaalinen malli, ensimmäinen lukuarvo on δ
18

O ja suluissa 

oleva δ
2
H.  
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6.7. Veden stabiilien isotooppien ja piidioksidin vertailu  

 

Pohjavesien piidioksidipitoisuudet vaihtelivat välillä 1–18 mg/l vuosina 2010–2011. 

Sadannan piidioksidipitoisuudet olivat pienempiä kuin määritysraja 0,1 mg/l. Koska 

piidioksidin määrä pohjavedessä lisääntyy mitä kauemmin se on kulkenut maaperässä, 

voidaan piidioksidin avulla tutkia pohjaveden viipymäaikoja ja virtaussysteemejä sekä 

pohjaveden määrää pintavesissä (Leibundgut et al. 2009, 333). 

 

Pohjavesipisteiden piidioksidiarvoja verrattaessa isotooppiarvoihin voitiin havaita 

näytepisteiden kesken vaihtelua (Kuva 26). Piidioksidin avulla voidaan 

isotooppimenetelmää paremmin nähdä, miten kauan vesi on virrannut maaperässä, ja 

edelleen määrittää virtaussysteemejä. Esimerkiksi Rokuan harjun päällä olevan pisteen, 

ROK 1, näyte sisälsi vain vähän piidioksidia, mikä johtunee suuresta veden 

suotautumisesta pohjaveteen. Harjun reuna-alueen näytepisteessä MEA 106 oli 

puolestaan suuret piidioksidipitoisuudet. Tähän näytepisteeseen virrannut pohjavesi oli 

siis kulkenut jo niin kauan maaperässä, että veden piidioksidipitoisuus oli ehtinyt 

kasvaa.  

 

Järvissä piidioksidipitoisuudet olivat suuria tulo- ja lasku-uomallisissa järvissä, 

Rokuanjärvessä ja Tulijärvessä. Piidioksidiarvoista voidaan päätellä, että näihin järviin 

purkautuva vesi on osa alueellista virtaussysteemiä, jolloin veden kontaktiaika on 

pidempi kuin paikallisessa virtaussysteemissä. Muissa tarkasteltavissa järvissä 

piidioksidipitoisuudet olivat pienempiä, mikä indikoi niiden kuuluvan paikallisiin 

virtaussysteemeihin, jolloin pohjavedet eivät ole juurikaan ehtineet reagoida 

piidioksidin kanssa. Näiden järvien vesitaseiden määritys ei piidioksidin avulla onnistu 

luotettavasti, sillä erot järvien, sadannan ja pohjavesien piidioksidipitoisuuksissa ovat 

liian pieniä.  

 

Virtaamien piidioksidipitoisuuksia verrattaessa isotooppikoostumuksiin havaittiin 

samanlaista vaihtelua eri näytepisteiden välillä. Koska jokien ja ojien piidioksidiarvot 

olivat suuria verrattuna pohjavesipisteiden piidioksidiarvoihin, voidaan päätellä, että 

suurin osa joissa ja ojissa virtaavasta vedestä oli purkautunutta pohjavettä. Toisaalta taas 

Rokuanojaa, Lianojaa, Hieto-ojaa ja Soppisenojaa tarkasteltaessa huomattiin järviveden 

laimentava vaikutus piidioksidipitoisuuteen. 
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Kuva 26. Näytepisteiden keskimääräiset piidioksidiarvot vuosina 2010–2011. 
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75 

 

7. Johtopäätökset ja yhteenveto 

 

Veden stabiilit isotoopit, 
18

O ja 
2
H, ovat luonnollisia merkkiaineita, joita voidaan 

käyttää hydrologisissa tutkimuksissa. Veden stabiilien isotooppien käyttö perustuu 

niiden fraktioitumiseen hydrologisessa kierrossa. Niiden suhteelliset osuudet vaihtelevat 

sekä paikallisesti että ajallisesti. Isotooppien δ-arvojen lisäksi on tunnettava 

tarkasteltava hydrologinen systeemi ja konseptualisoitava veden kierto tässä 

systeemissä. Esimerkiksi järvien vesitaseita voidaan määrittää veden stabiilien 

isotooppien avulla, sillä haihdunta fraktioi isotooppeja järvissä. Tällöin järviveden 

isotooppikoostumus eroaa paikallisista pohjaveden ja sadannan 

isotooppikoostumuksista ja isotooppisen massataseen avulla voidaan ratkaista 

esimerkiksi järven pohjavesikomponenttien suuruudet. Vaikeutena menetelmässä on se, 

ettei haihdunnan isotooppikoostumusta voida suoraan mitata, vaan sen arvo täytyy 

laskea epäsuorasti.  

 

Tässä diplomityössä määritettiin veden stabiilien isotooppien avulla Rokuan harjun 

pinta- ja pohjavesien vuorovaikutussuhteita. Vedenpintojen lasku on ollut ongelmana 

useissa Rokuan harjun pohjavesistä riippuvaisissa järvissä ja tähän ongelmaan haluttiin 

selvennystä isotooppihydrologian menetelmillä. Tutkimuksessa käytettävät vesinäytteet 

kerättiin Euroopan unionin rahoittaman GENESIS-projektin yhteydessä. Näytteitä 

otettiin Rokuan alueen järvistä, lammista, pohjavesistä, joista ja ojista sekä sadannasta 

vuosina 2010–2012. Yhteensä näytepisteitä oli 42 ja näytteitä kerättiin talvella, 

keväällä, kesällä ja syksyllä. Vesinäytteiden isotooppikoostumukset (δ-arvot) 

analysoitiin Picarro L2120-i-analysaattorilla, jonka toiminta perustuu lasersäteen 

absorptioon väliaineessa. 

 

Isotooppiarvoja käytettiin määrittämään Rokuan alueelle LMWL-suora eli paikallinen 

meteoristen vesien suora sadanta-aineiston perusteella (δ
2
H = 7,60 δ

18
O + 6,70). 

Pintavesien ja pohjavesien δ-arvojen avulla määritettiin haihduntasuora (δ
2
H = 4,93 

δ
18

O - 30,20) ja pohjavesien avulla pohjavesisuora (δ
2
H = 7,59 δ

18
O + 4,79). Suorat 

kertovat veden stabiilien isotooppien, deuteriumin ja happi-18:n, keskinäisen 

riippuvuussuhteen. Sadannan keskimääräiseksi isotooppikoostumukseksi Rokuan 

alueella saatiin: δ
18

O = -13,82 ‰ ja δ
2
H = -98,3 ‰ ja Rokuan harjun pohjaveden 

keskimääräiseksi isotooppikoostumukseksi saatiin: δ
18

O = -13,22 ‰ ja δ
2
H = -95,5 ‰. 
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Kortelaisen ja Karhun (2004) mukaan Suomen pohjavesistä määritetty 
2
H:n ja 

18
O:n 

korrelaatio (                   ) kuvaa nähtävästi myös Suomen LMWL-

suoraa. Rokuan alueeseen ei päde täysin tämä LMWL-suoran ja pohjavesisuoran 

vastaavuus. Vaikka suorien kulmakertoimet ovat lähes yhteneväiset, voidaan vakioissa 

havaita selvä ero. Rokuan pohjavesiin on vaikuttanut haihdunta, joka on mahdollisesti 

fraktioinut pohjaveden isotooppeja osittain kyllästyneessä kerroksessa tai pohjaveteen 

on virrannut isotooppisesti raskaampaa järvivettä. Tämän vuoksi pohjavesisuora on 

siirtynyt LMWL-suoran alapuolelle. Kulmakertoimen pieneneminen osoittaa, että 

rikastuminen on 
18

O:n suhteessa suurempaa. 

 

Pinta- ja pohjavesien δ-arvojen havaittiin eroavan toisistaan riittävästi, jotta veden 

stabiileja isotooppeja voidaan käyttää määrittämään pinta- ja pohjavesien suhteita 

Rokuan harjun järvissä. Isotooppiarvojen perusteella konseptualisoitiin neljän järven 

vesitaseet. Järvissä havaittiin isotooppisignaalien avulla eroja. Haihdunta vaikutti 

järvistä eniten Kolmoseen. Salmisen ja Ahveroisen läpi virtasi puolestaan enemmän 

pohjavettä. Tulijärvi erosi muista järvistä lähtö- ja tulouomiensa vuoksi, mutta silti 

pohjavedellä havaittiin olevan suuri vaikutus järven vesitaseeseen. Pelkästään δ-arvojen 

perusteella voidaan olettaa haihdunnan vaikuttavan enemmän seuraaviin Rokuan alueen 

järviin: Jaakonjärvi, Kolmonen, Loukkojärvi, Saarijärvi ja Soppinen. Tämä viittaa 

siihen, että veden viipymäajat näissä järvissä ovat pitkiä. Viipymäajalla on merkitystä 

siihen, miten hyvin järvet kestävät ravinnekuormitusta. Järvet, joiden vesitaseeseen 

haihdunta ei veden stabiilien isotooppiarvojen perusteella vaikuta yhtä voimakkaasti 

ovat: Ahveroinen, Rokuanjärvi, Saarinen, Salminen, Tulijärvi ja Vaulujärvi.  

 

Isotooppisen massataseen avulla määritettiin Ahveroisen järveen purkautuvaksi 

pohjavesikomponentiksi 290 mm ja järvestä lähteväksi 316 mm kesälle 2009. Tämä 

tarkoittaa, että järvestä suotautuu vettä enemmän pohjaveteen kuin sinne tulee. 

Laskelmat sopivat likimain yhteen aikaisempien arvioiden kanssa.  Ahveroisen keskeltä, 

eri syvyyksiltä otettujen näytteiden δ-arvoissa ei havaittu suuria eroja, mikä tukee 

laskennassa tehtyä oletusta järviveden sekoittuneisuudesta.  

 

Ahveroisen pohjavesikomponenttien määrityksessä jouduttiin käyttämään eri vuonna 

määritettyjä δ-arvoja ja haihdunta- ja sadanta-arvoja, joten saadut tulokset antavat 

likimääräisen arvion pohjavesikomponenttien suuruudesta. Jatkotutkimuksia ajatellen 
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tärkeää on soveltaa samana vuonna mitattuja haihdunnan ja sadannan arvoja samana 

vuonna määritettyihin δ-arvoihin. Lisäksi tulee pohtia isotooppisen ja hydrologisen 

vakiotilan määrittämistä ottamalla huomioon myös talven aikana järven läpi suotautuva 

pohjavesi, talven isotooppiarvot sekä se, että talvella järveen ei tule sadantaa eikä 

haihduntaa. Ahveroisen tapaan myös muille järville voitaisiin laskea 

pohjavesikomponentit. Laskuissa tarvitaan kuitenkin tieto järviveden lämpötilasta ja tätä 

ei ollut saatavilla muista järvistä.  

 

Isotooppiarvojen vuodenaikaisvaihtelua tarkasteltiin erikseen järvissä, pohjavesissä sekä 

joissa ja ojissa. Selvintä vuodenaikaisvaihtelu oli järvissä. Ongelman paikallisten 

isotooppiefektien tulkintaan ja vuodenaikaisvaihtelun havaitsemiseen aiheuttavat 

näytteenottojen suhteellisen pitkät näytteenottovälit. Paikallisia efektejä tutkittaessa 

tulisi käsitellä kuukausittaisia isotooppiarvoja. Tässä tutkimusaineistona oli kuitenkin 

näytteitä vain neljä vuodessa. Myös näytteiden ajanottovälit vaihtelivat. Näytteiden 

määrä voi vaikeuttaa suurimman vuodenaikaisvaihtelun ja lumensulannan vaikutusten 

havaitsemista alueen vesiin. Myös yksittäiset arvot vaikuttavat enemmän esimerkiksi 

keskiarvoihin, jolloin jo yksi huonosti vuodenaikaa kuvaava näyte saattaa vääristää 

huomattavasti tuloksia. 

 

Lisäksi työssä vertailtiin piidioksidin ja veden stabiilien isotooppien käyttöä 

merkkiaineina. Rokuan alueella voitiin piidioksidin avulla tarkentaa pohjaveden 

virtausaikaa ja virtaussysteemejä isotooppituloksiin nähden. Isotooppimenetelmä sopi 

sitä vastoin paremmin järvien vesitaseiden määrittämiseen. Merkkiainemenetelmien 

sovelluskohteet eroavat siis toisistaan ja tämän takia onkin perusteltua käyttää useampia 

menetelmiä rinnakkain hydrologisissa tutkimuksissa. 

 

Rokuan alueelle määritettyjä LMWL-suoraa ja haihduntasuoraa voidaan käyttää 

jatkossa myös muissa hydrologisissa merkkiainetutkimuksissa, joissa käytetään veden 

stabiileja isotooppeja Rokuan ympäristössä ja lähialueella. Suorien sovellettavuus 

kuitenkin heikkenee kauempana Rokuasta, sillä isotooppien suhteellinen jakauma 

vaihtelee alueittain. Jatkosssa LMWL-suoraa on mahdollista tarkentaa tai ainakin 

tuloksia varmentaa ottamalla myös keväällä näytteitä sadannasta. Painotetun 

vuosittaisen δ-keskiarvon laskemiseksi sadannasta täytyisi ottaa joka kuukausi näytteet 

ja tämän lisäksi tulisi tietää kuukausittainen sademäärä. 
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Järviveden isotooppien vuodenaikaisvaihtelua olisi mielenkiintoista tutkia esimerkiksi 

yhdestä järvestä otetuilla kuukausittaisilla näytteillä. Tuloksien avulla voitaisiin 

arvioida, kuinka tarkasti suurin kausittainen vaihteluväli on pystytty määrittämään vain 

neljä kertaa vuodessa otetuilla näytteillä. Koska esimerkiksi Tulijärvi ja Salminen ovat 

muodoiltaan monimutkaisia, voisi jatkossa myös verrata järvien eri osien 

isotooppikoostumuksia keskenään. Tällöin nähtäisiin virtaako johonkin osaan järveä 

enemmän pohjavettä ja onko järvivesi sekoittunutta eri osien kesken. Kaikkien järvien 

näytteistäminen samalla kertaa antaisi myös kuvaa siitä, miten alueen järvet suhteutuvat 

toisiinsa. Tällöin esimerkiksi järvet, joihin haihdunta vaikuttaa voimakkaasti, voitaisiin 

selkeämmin erottaa muista järvistä. Yhdistämällä tämä tieto alueella tehtyihin muihin 

tutkimuksiin, voitaisiin saada lisäarvoa harjualueen hydrologiasta sekä pohja- ja 

pintavesien vuorovaikutussuhteista koko harjualueella. 

 

 

 

  



79 

 

Lähdeluettelo 

 

Aartolahti T (1973) Morphology, Vegetation and Development of Rokuanvaara, an 

Esker and Dune Complex in Finland. Helsinki, Societas Geographica Fenniae. 53 s. 

Fennia 127. ISSN 0015-0010. 

 

Ala-aho P (2010) Vesitase ja vuorovaikutus pinta- ja pohjaveden välillä Rokuan 

harjualueella Ahveroisen suppajärvessä, diplomityö. Oulu, Teknillinen tiedekunta, 

Oulun yliopisto. 104 s. 

 

Ansala H (2007) Eräiden Rokuan harju- ja dyynikompleksien suppajärvien ja –lampien 

vedenpinnan alenemisselvitys. Pro gradu –tutkielma. Geotieteiden laitos, Oulun 

yliopisto. 

 

Britschgi R, Antikainen M, Ekholm-Peltonen M, Hyvärinen V, Nylander E, Siiro P & 

Suomela T (2009) Pohjavesialueiden kartoitus ja luokitus. Ympäristöopas | 2009. 

Helsinki, Suomen ympäristökeskus. ISBN 978-952-11-3375-6. 

 

Clark I & Fritz P (1997) Environmental Isotopes in Hydrogeology. New York, Lewis 

Publishers. 328 s. ISBN 1-56670-249-6. 

 

Craig H (1961a) Standard for Reporting Concentrations of Deuterium and Oxygen-18 in 

Natural Waters. Science, 133, (3467), s. 1833-1834. 

 

Craig H (1961b) Isotopic Variations in Meteoric Waters. Science, 133, (3467), s. 1702-

1703. 

 

Craig H & Gordon L I (1965) Deuterium and Oxygen-18 Variations in the Ocean and 

the Marine Atmosphere, teoksessa: Tongiorgi E (toim.), Stable Isotopes in 

Oceanographic Studies and Paleotemperature, Lab. di Geologia Nucleare, Pisa. s. 9-130. 

 

Criss R E (1999) Principles of Stable Isotope Distribution. New York, Oxford 

University Press. 254 s. ISBN 978-0-19-511775-2. 

 



80 

 

Dansgaard W (1964) Stable Isotopes in Precipitation. Tellus, 16, (4), s. 436-468.  

 

Dingman S L (2008) Physical Hydrology, 2. painos. Long Grove, IL, Waveland press. 

646 s. ISBN 978-1-57766-561-8. 

 

Domenico P A & Schwartz F W (1998) Physical and Chemical Hydrogeology, toinen 

painos. New York, John Wiley & Sons. 506 s. ISBN 0-471-59762-7. 

 

Drever J I (1982) The Geochemistry of Natural Waters. Englewood Cliffs, New Jersey, 

Prentice-Hall. 388 s. ISBN 0-13-351-403-X. 

 

Freeze R A (1974) Streamflow Generation. Reviews of Geophysics, 12, (4), s. 627-647. 

 

Friedman I, Machta L, Soller R (1962) Water-Vapor Exchange between a Water 

Droplet and Its Environment. Journal of Geophysical Research, 67, (7), s. 2761–2766. 

 

Gat J R (2010) Isotope Hydrology: A Study of the Water Cycle. London, Imperial 

College Press. Series on Environmental Science and Management, 6, 198 s. ISBN 978-

1-86094-035-4. 

 

Hawaii Deep Blue (2008) What Is Hawaii Deep Ocean Water? [verkkosivu]. Julkaistu 

2008. [viitattu 8.10.2012]. Saatavissa: http://www.hawaiideepblue.com/benefits.html. 

 

Heikkinen M-L, Paakki S-M, Anttila E-L, Väisänen T (2007) Perustietoa Rokuan 

alueesta, teoksessa: Heikkinen M-L & Väisänen T (toim.), Rokuan alueen järvet ja 

lammet, Oulu, Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskuksen raportteja 5 / 2007. s. 8-11. 

ISBN 978-952-11-2771-7. 

 

Honkamo M (1994) Utajärven kallioperäkartta – karttalehti 3423, Geologian 

tutkimuskeskus, Rovaniemi. 

 

IAEA (2009) Reference Sheet for International Measurement Standards. 

[verkkodokumentti]. Julkaistu 5.5.2009 [viitattu 31.8.2012]. Saatavissa: 

http://nucleus.iaea.org/rpst/Documents/VSMOW2_SLAP2.pdf. 

 



81 

 

IAEA (2007) Reference Sheet for Reference Material. [verkkodokumentti]. Julkaistu 

3.8.2007 [viitattu 31.8.2012]. Saatavissa: 

http://nucleus.iaea.org/rpst/Documents/rs_GISP.pdf. 

 

IAEA (2001) GNIP Maps and Animations. [verkkosivu]. Julkaistu 12.9.2002 [viitattu 

4.1.2013]. International Atomic Energy Agency, Vienna. Saatavissa: 

http://isohis.iaea.org. 

 

IAEA (1983) Technical Reports Series 228 No. 228: Isotope Techniques in the 

Hydrogeological Assessment of Potential Sites for the Disposal of High-Level 

Radioactive Wastes. Vienna, Austria, ISBN 92-0-145283-7. 

 

IAEA/WMO (2006) Global Network of Isotopes in Precipitation. The GNIP Database. 

[verkkotietokanta]. Julkaisupäivä tuntematon [viitattu 4.9.2012]. Saatavissa: 

http://www.iaea.org/water. 

 

Ignatius H, Korpela K, Kujansuu R (1980) The Deglaciation of Finland after 10,000 BP. 

Boreas, 9, (4) s. 217 – 228. ISSN 03009483. 

 

Ilmatieteen laitos (2010) Asemakohtainen säähavaintoaineisto   Vaala-Pelso. Koonnut 

Hanna Tietäväinen 15.11.2010. 

 

Järnefelt H (1958) Vesiemme luonnontalous. Porvoo, WSOY. 325 s. 

 

Karhu J (2001) Hapen ja vedyn isotooppivaihtelut meteorisissa vesissä: Suomen 

pintavedet ja matalat pohjavedet, teoksessa: Salonen V-P & Korkka-Niemi K (toim.), 

Kirjoituksia pohjavedestä, Vammala, Vammalan Kirjapaino, s. 35-41. ISBN 951-29-

2170-7. 

 

Kløve B, Sørlie H, Fragakis C & Aakerøy P A (2013) Groundwater and Dependent 

Ecosystems. [verkkodokumentti]. Julkaisupäivä tuntematon [viitattu 10.2.2013]. 

Saatavissa: http://www.bioforsk.no/ikbViewer/Content/47208/Handout.pdf. 

 

 

http://isohis.iaea.org/


82 

 

Korkka-Niemi K & Salonen V-P (1996) Maanalaiset vedet – pohjavesigeologian 

perusteet, ensimmäinen painos. Vammala, Turun yliopiston täydennyskoulutuskeskus, 

Turun yliopiston täydennyskoulutuskeskuksen julkaisuja A:50. 181 s. ISBN 951-29-

0825-5. 

 

Kortelainen N M & Karhu J A (2004) Regional and Seasonal Trends in the Oxygen and 

Hydrogen Isotope Ratios of Finnish Groundwaters: a Key for Mean Annual 

Precipitation. Journal of Hydrology, 285, (1-4), s. 143-157. 

 

Kortelainen N M & Karhu J A (2001) Stabiilien isotooppien hyödyntäminen 

tekopohjaveden muodostamisessa ja rantaimeytymisessä: Tuusulan ja Forssan 

pohjavesialueet, teoksessa: Salonen V-P & Korkka-Niemi K (toim.), Kirjoituksia 

pohjavedestä, Vammala, Vammalan Kirjapaino, s. 95-106. ISBN 951-29-2170-7. 

 

Laudon H & Slaymaker O (1997) Hydrograph Separation Using Stable Isotopes, Silica 

and Electrical Conductivity: an Alpine Example. Journal of Hydrology, 201, (1-4), s. 

82-101.  

 

Leibundgut C, Maloszewski P & Külls C (2009) Tracers in Hydrology, ensimmäinen 

painos. Chichester, UK, Wiley-Blackwell, John Wiley & Sons Ltd. 415 s. ISBN 978-0-

470-51885-4. 

  

Majoube M (1971) Fractionnement en oxygene-18 et en deuterium entre l’eau et sa 

vapeur. Journal de Chimie Physique, 68, s. 1423-1436. 

 

Mook W G (2000) Environmental Isotopes in the Hydrological Cycle: Principles and 

Applications, Volume I: Introduction: Theory, Methods, Review. Paris, 

UNESCO/IAEA. 

 

Mälkki E (1999) Pohjavesi ja pohjaveden ympäristö. Helsinki, Tammi. 304 s. ISBN 

951-26-4515-7. 

 

Narasimhan T N (2009) Hydrological Cycle and Water Budgets, teoksessa: Likens G E 

(toim.), Encyclopedia of Inland Waters, New York, The Institute of Ecosystem Studies, 

s. 714-720. ISBN 978-0-12-370626-3. 



83 

 

OIVA, Hertta-tietokanta (2013) Pohjavesialueet. Ympäristö- ja paikkatietopalvelu. 

Valtion ympäristöhallinnon virastot. Julkaisupäivä tuntematon [viitattu 15.2.2013]. 

Saatavissa: http://wwwp2.ymparisto.fi/scripts/oiva.asp. 

 

Pajunen H (1995) Holocene, Accumulation of Peat in the Area of an Esker and Dune 

Complex, Rokuanvaara, Central Finland. Geological Survey of Finland, Special Paper 

20. s. 125-133. 

  

Payne B R (1981) Practical Applications of Stabile Isotopes to Hydrological Problems, 

teoksessa: Gat J R & Gonefiantini R (toim.), Stabile Isotope Hydrology, Deuterium and 

Oxygen-18 in the Water Cycle. IAEA Technical Report Number 210, Vienna, s. 303-

305.  

 

Payne B R (1970) Water Balance of Lake Chala and its Relation to Groundwater from 

Tritium and Stable Isotope Data, teoksessa: Gat J R & Gonefiantini R (toim.), Stabile 

Isotope Hydrology, Deuterium and Oxygen-18 in the Water Cycle, IAEA Technical 

Report Number 210, Vienna, s. 305-309.  

 

Pellerin B A, Wollheim W M, Feng X & Vörösmarty C J (2007) The Application of 

Electrical Conductivity as a Tracer for Hydrograph Separation in Urban Cathments. 

Hydrological Processes, 22, (12), s. 1810-1818. 

 

Peruskartta, Maanmittauslaitos (2010). 

 

Picarro (2012a) Analyzer Performance and Advantages. [verkkodokumentti]. 

Julkaisupäivä tuntematon [viitattu 8.10.2012]. Saatavissa: 

http://www.picarro.com/technology/analyzer_performance_advantages. 

 

Picarro (2012b) Community. [keskustelufoorumi]. Julkaisupäivä tuntematon [viitattu 

8.10.2012]. Saatavissa: http://www.picarro.com/community/picarro_community/.  

 

Picarro (2010) L2120-i Analyzer for Isotopic H2O: User’s Guide. [verkkodokumentti]. 

Julkaistu joulukuu 2010 [viitattu 8.10.2012]. 151 s. Saatavissa: 

https://picarro.box.com/shared/y8y9qm1any. 

 



84 

 

Rossi P, Ala-aho P, Vikstedt H, Kupiainen V (2010) Rokuan harjun vesitalouden 

selvittäminen matkailullisten edellytysten turvaamiseksi. Loppuraportti, Oulun 

yliopisto, 46 s. 

 

Rozanski K (2012) Fundamentals of Isotope Balance of Lakes and Surface Reservoirs.  

 

Rozanski K, Araguás- Araguás L, Gonfiantini R (1993) Isotopic patterns in modern 

global precipitation, teoksessa: Swart P K, Lohmann K C, McKenzie J, & Savin S 

(toim.), Climate Change in Continental Isotopic Records, Geophysical Monograph 

Series 78, Washington, D. C., American Geophysical Union, s. 1-36. ISBN 0-87590-

037-2. 

 

Sklash M C & Farvolden R N (1979) The Role of Groundwater in Storm Runoff. 

Journal of Hydrology, 43, s. 45-65. 

 

Suomen ympäristökeskus (2013) Vesivarojen kestävä käyttö. [verkkodokumentti]. 

Julkaisupäivä tuntematon [viitattu 1.3.2013]. Saatavissa: 

http://www.ymparisto.fi/download.asp?contentid=10710. 

 

Tanweer A, Gröning M, Van Duren M, Jaklitsch M, Pöltenstein L (2009) Technical 

Procedure note no. 43: Stable Isotope Internal Laboratory Water Standards: Preparation, 

Calibration and Storage. Wien, Isotope Hydrology Laboratory, International Atomic 

Energy Agency. 10 s. + liitt. 2 s.  

 

Veizer J, Hoefs J, Lowe D R, Thurston P C (1989) Geochemistry of 

Precambriancarbonates: II. Archean greenstone belts and Archean sea water. 

Geochimica et Cosmochimica Acta, 53, (4), s. 859–871. 

 

Veizer J, Plumb K A, Clayton R N, Hinton R W, Grotzinger J P (1992) Geochemistry 

of Precambriancarbonates: V. Late Paleoproterozoic seawater. Geochimica et 

Cosmochimica Acta, 56, (6), s. 2487–2501. 

 

 

 



85 

 

Väisänen T, Paakki S-M, Männikkö A (2007) Rokuan rehevöityneiden järvien 

kunnostaminen, teoksessa: Heikkinen M-L & Väisänen T (toim.), Rokuan alueen järvet 

ja lammet. Oulu, Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskuksen raportteja 5 / 2007. s. 25-41. 

ISBN 978-952-11-2771-7. 

 

Zimmerman U, Ehhalt D & Münnich K O (1967) Soil Water Movement and 

Evapotranspiration: Change in the Isotopic Composition of the Water, teoksessa: 

Isotopes in Hydrology, IAEA-SM-83/38, s. 567–585.  

 

Zimmerman U, Münnich K O & Roether W (1965) Downward Movement of Soil 

Moisture Traced by Means of Hydrogen Isotopes, teoksessa: Stout, G. E. (toim.), 

Isotope Techniques in the Hydrologic Cycle, American Geophysical Union, 

Geophysical Monograph Series No. 11, s. 28–36. 

 



 

 

Isotooppianalyysien tulokset, δ-arvot promilleina                              Liite 1. 



 

 

Sadannan isotooppikoostumus, δ-arvot promilleina                       Liite 2. 

 

 

 

 


