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TIIVISTELMÄ 

 

Ruoppaus- ja läjitystoiminnalla on monenlaisia ympäristövaikutuksia muun muassa 
vedenlaatuun, kasvillisuuteen ja kaloihin. Tämän vuoksi sopivan meriläjitysalueen 
valinta on tärkeää, jotta mahdollisesti haitta-aineita sisältävät läjitysmassat eivät 
kulkeutuisi pois läjitysalueelta. Turun ja Naantalin satamien uudeksi yhteisläjitysalueeksi 
on esitetty Saaristomeren Pohjois-Airistolla sijaitsevaa aluetta. 

Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää ns. kriittinen virtausnopeus, eli se veden 
virtausnopeus, jossa sedimentin eroosiota ja kulkeutumista alkaa tapahtua, sekä tutkia 
sedimenttiaineksen eri parametrien vaikutusta eroosioherkkyyteen. Tutkimusta varten 
rakennettiin koejärjestely, jossa sovellettiin Kaliforniassa tehdyn SedFlume-laitteiston 
piirustuksia. Koejärjestelyssä tehtiin sedimenttinäytteen yli virtaava laminaarinen 
vesivirtaus virtauskanavan sisällä. Kokeiden aikana tehtiin mittauksia eroosion määrästä 
ja poistuvan veden sameudesta. 
 
Sedimentin kulkeutumiseen meren pohjassa vaikuttavat useat eri tekijät, kuten raekoko, 
vesipitoisuus, orgaanisen aineksen osuus sekä veden virtausnopeus. Puhtaiden 
kivennäismaalajien kulkeutumiseen on olemassa vakiintuneita kaavoja, mutta niitä ei 
voida juurikaan soveltaa orgaanista ainesta sisältäviin sedimentteihin. 
 
Tutkimusta varten Pohjois-Airistolta otettiin yhteensä 15 kpl häiriintymättömiä 
sedimenttinäytteitä. Osa näytteistä otettiin nykyiseltä Turun sataman läjitysalueelta 
läjitetyistä massoista ja osa ehdotetulta uudelta yhteisläjitysalueelta luontaisista 
sedimenteistä. Eroosioherkkyyttä tutkittiin tätä työtä varten rakennetulla laitteistolla. 
Lisäksi osalle näytteistä tehtiin vesipitoisuus-, hehkutushäviö- sekä raekokomääritykset. 
 
Näytteiden pinnasta erodoitui koejärjestelyn maksimivirtausnopeudella (noin 43 cm/s) 
maksimissaan 28 mm:n paksuinen kerros. Tutkimukset keskittyivät siis sedimentin 
pintaosiin. Luonnollisissa olosuhteissa virtausnopeudet ovat tutkitulla alueella kovallakin 
tuulella alle 20 cm/s. 
 
Tutkimuksesta saatujen tulosten perusteella arvioidut kriittiset virtausnopeudet 
sedimentin pintaosille vaihtelivat luontaisilla löyhillä sedimenteillä välillä 10–20 cm/s. 
Läjitetyillä massoilla, jotka olivat konsolidoitunutta savea, kriittisen virtausnopeuden 
arvioitiin olevan > 35 cm/s. Näiden virtausnopeuksien arvioitiin aiheuttavan eroosiota 5 
mm:n syvyyteen sedimentin pinnasta. Syvemmällä sedimentissä virtausnopeuksien tulisi 
olla suurempia, jotta merkittävää eroosiota tapahtuisi. Suuren vesipitoisuuden todettiin 
kasvattavan sedimentin eroosioherkkyyttä, kun taas orgaanisen aineksen arvioitiin 
toimivan ainesta sitovana elementtinä. 
 
Esitetyllä uudella yhteisläjitysalueella virtauksista aiheutuvan mahdollisen eroosion ja 
kulkeutumisen arvioidaan koskevan enimmillään läjitetyn sedimentin noin kahden 
senttimetrin pintakerrosta. Läjitettävän aineksen eroosioherkkyyteen vaikuttavat 
kuitenkin samat tekijät kuin luontaisiinkin sedimentteihin, eli ennen kaikkea sedimentin 
raekoko, vesipitoisuus sekä orgaanisen aineksen osuus.
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1.  JOHDANTO 

 

1.1 Tutkimuksen tausta ja tavoitteet 
 

Satamien ja laivaväylien ruoppausmassojen meriläjityksellä on vaikutuksia muun muassa 

lähiympäristön kasvillisuuteen, pohjaeliöihin ja kaloihin sekä veden laatuun. Läjitettävät 

massat saattavat sisältää haitallisia aineita, koska ne ovat usein peräisin satamista ja 

muilta kuormitetuilta alueilta. Läjitetty kiintoaines voi luonnonmukaisten sedimenttien 

tavoin pitkällä aikavälillä kulkeutua virtausten vaikutuksesta muualle. Tämän vuoksi 

läjitysalueen yksi merkittävimpiä valintakriteerejä onkin läjitetyn aineksen pysyvyys 

alueella. (Ympäristöministeriö, 2015). 

Tämän tutkimuksen tarkoituksena on tutkia koemenetelmin orgaanista ainesta sisältävien 

sedimenttien eroosioherkkyyttä eli sitä, kuinka herkästi meren pohjassa oleva kiintoaines 

irtoaa pohjasta ja kulkeutuu muualle. Yksi tutkimuksen pääasiallisista tavoitteista on 

selvittää ns. kriittinen virtausnopeus, eli se pohjanläheinen veden virtausnopeus, jossa 

eroosiota alkaa tapahtua. Lisäksi pyritään selvittämään mahdollisuuksien mukaan 

sedimentin eri parametrien, kuten vesipitoisuuden ja hehkutushäviön, vaikutusta 

eroosioherkkyyteen. 

Tutkimusta varten rakennettiin koejärjestely, jossa sovellettiin Kaliforniassa vastaavaa 

tarkoitusta varten tehdyn SedFlume-laitteiston piirustuksia. Siinä häiriintymättömien 

sedimenttinäytteiden päälle luodaan virtauskanavan sisällä laminaarinen vesivirtaus. 

Tutkimuksissa säädetään veden virtausnopeutta sekä mitataan eroosion määrää ja 

virtauskanavasta poistuvan veden sameutta. 

Sedimentin eroosioherkkyyttä ei ole tiettävästi aiemmin tutkittu Suomessa edellä 

mainitulla tavalla. Luonnontilaisissa olosuhteissa on tehty muutamia lyhytaikaisia 

mittauksia laivaliikenteen aiheuttamasta sedimentin kulkeutumisesta, mutta niidenkin 

tulokset ovat vain suuntaa antavia.  

Näytteet tutkimusta varten haettiin Pohjois-Airiston merialueelta, jossa sijaitsee Turun ja 

Naantalin satamien uudeksi läjitysalueeksi esitetty yhteisläjitysalue. Näytteenotto sekä 

tutkimukset suoritettiin keväällä 2015. Tutkimusta rahoitti FCG Suunnittelu ja tekniikka 

Oy. Tutkimuksen aiheen keksi ja asiantuntija-apua antoi Arto Itkonen FCG:ltä. 
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1.2 Sedimentaatio Itämeressä 
 

Itämeri poikkeaa monin tavoin valtameristä. Sen yhteys valtamereen rajoittuu kapeisiin 

Tanskan salmiin ja sen keskisyvyys on vain 54 metriä, eli mereksi se on hyvin matala. 

Itämeri muistuttaakin monin tavoin suurta järveä. (Raateoja et al, 2008). Myös 

sedimentaatio Itämeressä poikkeaa paljon valtameristä (Heino, 1973). 

Jääkauden aikana ja sen jälkeen Itämeri on käynyt läpi suuria muutoksia. Yhteys 

valtameriin on katkennut kaksi kertaa, jolloin se on ollut makeavetinen järvi. (Voipio ja 

Leinonen, 1984). Suolaisuus on yksi meriveden erityisominaisuuksia. Valtamerten 

suolaisuus on lähes vakio, kilogramma vettä sisältää keskimäärin 35 grammaa suolaa. Jos 

veden suolapitoisuus alittaa 24,7 promillea, on se silloin murtovettä. (Raateoja et al, 

2008). Nykyinen Itämeren vesi on murtovettä suolaisuuden pienentyessä tultaessa 

Tanskan Salmista kohti Suomenlahtea. Pieneen suolapitoisuuteen vaikuttaa laajoilta 

manneralueilta Itämereen virtaavat makeat joki- ja järvivedet. (Voipio ja Leinonen, 

1984). Itämeren veden suolaisuus onkin vain noin viidesosa valtamerten suolaisuudesta 

(Myrberg et al, 2006). 

Pohjois-Euroopan kallioperän painaumana Itämeren allas on ollut olemassa jo 500–600 

miljoonaa vuotta (Raateoja et al, 2008).  Maankohoaminen sekä valtamerten 

pinnankorkeuksien muutokset ovat muovanneet nykyisen Itämeren kuitenkin vasta viime 

jääkauden jälkeen. Nykyisenkaltainen murtovesiallas se on ollut vain noin 2000 vuotta. 

Itämeri jakautuu maantieteellisesti useisiin eri altaisiin muun muassa rannikon muotojen, 

kynnyksien sekä muiden luonnollisten muodostumien perusteella. Altaiden geometria ja 

morfologia vaihtelevat syvänteiden, painumien ja matalikkojen muodossa. Lisäksi 

Saaristoissa ja rannikkoalueilla aallokko muovaa maisemaa. (Myrberg et al, 2006). 

Jääkauden jälkeen Itämeren topografiaan ovat vaikuttaneet eroosio-, kulkeutumis- ja 

sedimentaatioprosessit, jotka ovat vaihdelleet suuresti. Sedimenttikerrostumien 

paksuudet vaihtelevat Itämeren eri alueilla. Esimerkiksi Selkämerellä sedimentin paksuus 

on noin 40–50 metriä, kun taas Perämerellä se on vain hieman yli 10 metriä. Jääkauden 

loppuvaiheilla jäätikön perääntyessä sedimentaationopeus oli useita senttimetrejä 

vuodessa. Tämän jälkeen sedimentaatio hidastui sen ollessa nykyisin noin 1 mm vuodessa 

Itämeren syvimmissä altaissa. Matalimmilla alueilla sedimentaatio on tätäkin hitaampaa. 

Aaltojen vaikutuksen johdosta 50 metriä matalammilla alueilla pysyvää sedimentaatiota 
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ei tapahdu ollenkaan. (Myrberg et al, 2006). Eniten sedimentaatiota tapahtuu Itämeren 

keskiosien syvissä syvänteissä, joissa aaltojen vaikutus tai virtaukset eivät häiritse 

sedimentaatioprosessia (Heino, 1973). 

Viimeisin jääkausi päättyi noin 11500 vuotta sitten. Itämeren sedimenttikerrostumat 

mukailevat jäätikön perääntymistä ja Itämeren eri vaiheita. Monet jääkauden aikana 

syntyneet harjut ja muut muodostumat jatkuvat mereen, ja jääkautiset 

moreenikerrostumat peittävät meren pohjaa monilla alueilla. Myöhemmin kerrostuneet 

savet ja hiekat peittävät kuitenkin enimmäkseen jääkautiset maalajikerrostumat. (Salonen 

et al, 2002). 

Itämeren sedimenttien kerrosjärjestys on samankaltainen suuressa osassa Itämerta. 

Mannerjäätikön sulamisvesien kerrostamat lustosavet ja hiesut ovat alimpana, niiden 

päällä on sulfidipitoista savea ja ylimpänä liejusavea (Kuva 1).  (Salonen et al, 2002). 

Itämeren vanhimmat kerrossarjat löytyvät eteläiseltä Itämereltä, jossa mannerjään 

vetäydyttyä sedimentaatioon ei ole kohdistunut juurikaan häiriötekijöitä. (Myrberg et al, 

2006). 

Lustosavet ovat jäätikköjokien kuljettamaa hienoainesta, joiden kerrostumissa näkyy 

jäätikön sulamisen vuodenaikaisvaihtelut. Makeassa vedessä kerrostuneet savet 

mahdollistavat lustojen selvät rajat. Tumma hienojakoinen talvikerros koostuu lähinnä 

savesta, ja vaaleampi ja karkeampi kesäkerros siltistä. Veden suolapitoisuuden kasvaessa 

savi kerrostuu symmiktisenä savena, jossa lustojen rajat ovat epäselviä. (Uusinoka, 1984). 

Lustosavien kevät- ja kesäkerros on tyypillisesti paksumpi kuin tummempi hienojakoinen 

talvikerros. Lustokerrosten paksuudet vaihtelevat useista kymmenistä senteistä jopa alle 

yhteen millimetriin. Paksuimmat lustot ovat olleet lähellä jäätikköä, ja jäätikön 

perääntyessä kauemmas lustot ovat ohentuneet.  (Salonen et al, 2002).  
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Kuva 1. Itämeren savien tyyppikerrossarja. Sedimenttikerrostumat mukailevat Itämeren eri vaiheita. Kuva 
tehty teoksen Käytännön maaperägeologia (Salonen et al, 2002) pohjalta. 

 

 

Sulamisvesien määrän vähetessä lustorakenteet siis ohenivat, ja lopulta kerrostava savi 

muuttui homogeeniseksi. Näihin aikoihin kerrostuneissa savissa orgaanisen aineksen 

osuus on suurempi kuin aiemmin kerrostuneissa. Savi muuttui myös sulfidipitoiseksi, 

jonka seurauksena savi värjäytyi paikoin aivan mustaksi. Sulfidipitoinen savi kertoo 

hapen puutteesta pohjalla. (Salonen et al, 2002). Tyypillistä sulfidisaville on niiden 

korkeat rikki- ja metalliyhdisteiden pitoisuudet (Ympäristöministeriö, 2015). 

Sulfidisaven päällä on reilu 9000 vuotta sitten kerrostunutta vähemmän sulfidia sisältävää 

harmaata savea. Tämän päällä ylimpänä on Litorinameren (9000–5000 v.) aikana 

kerrostumaan alkanut vihertävän harmaa liejusavi. Siinä orgaanisen aineksen osuus on 

selvästi suurempi (noin 10–15 %) kuin sen alapuolisella savella. Orgaanisen aineksen 

määrän kasvuun lienee eniten vaikuttanut suolaisen veden pääsy Itämereen Tanskan 

salmien kautta sekä kasvillisuuden runsastuminen. Nykyisin suolapitoisuus Itämeressä on 

pienempi ja orgaanisen aineksen osuus on noin 5–6 % pintakerrosten savissa. (Salonen et 

al, 2002). 
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Rannikoilla sedimentaatio vaihtelee suuresti. Savet ja muut hienoainekset voivat 

kerrostua pysyvämmin vasta 50 metrin syvyydessä, jossa aaltoliikkeet eivät enää häiritse 

sedimentaatiota. Matalan veden pohjakerrostumissa on tämän vuoksi usein ajallisesti 

pitkiä katkoksia. Meren virtaukset ja myrskyt siirtelevät pohjan pintakerroksia, ja 

rannikoilla saven päällä onkin usein ohut hiekkakerros. (Salonen et al, 2002).  

Maankohoamisen seurauksena Itämeren sedimentaatio-olot muuttuvat yhä muuttaen 

entisiä akkumulaatiopohjia eroosiopohjiksi. Jo kertaalleen kerrostuneet sedimentit voivat 

altistua eroosiolle sedimentaatio-olosuhteiden muuttuessa. Olosuhteiden muutoksiin 

vaikuttavat maankohoamisen seurauksena muuttuvat virtausolosuhteet ja aaltojen 

vaikutus. (Kohonen ja Winterhalter, 1999). 

 

1.3 Sedimentin eroosioherkkyys ja kulkeutumisdynamiikka 
 

Sedimenttiaineksen kulkeutuminen alkaa sen irtoamisella rapautumis- tai 

eroosioprosessien seurauksena kalliosta tai aikaisemmin kerrostuneesta irtaimesta 

materiaalista. Aineksen kulkeutuminen sen lähtöpaikasta kerrostumispaikkaan voi kestää 

suhteellisen lyhyestä hetkestä jopa miljooniin vuosiin. Sedimenttiaines voi kulkeutua 

veden, ilman, jään, painovoiman, lämpötilamuutosten sekä eliöiden välityksellä. 

Merkittävimmät kuljetusvoimat ovat vesi, ilma ja jää, joista merkityksellisin on virtaava 

vesi. (Uusinoka, 1984). 

Fluviaalisen eli jokiympäristön lisäksi virtaavan veden merkitys on suuri myös 

sedimenttiaineksen kulkeutumiselle meressä. Meriveden liike tapahtuu pääasiassa 

rantavoimien, merivirtojen, myrskyvuoksien ja tsunamien vaikutuksesta. Kahden 

viimeksi mainitun vaikutus on kuitenkin vain ajoittaista ja paikallista. Merivirtoja 

aiheuttavat pääasiassa veden tiheyserot, maapallon tuulisysteemit sekä vuorovesi-ilmiöt. 

(Uusinoka, 1984). 

Sedimentin kulkeutumiseen meren pohjassa vaikuttavat useat eri tekijät, kuten raekoko, 

vesipitoisuus, orgaanisen aineksen osuus sekä veden virtausnopeus. Sedimentin 

kulkeutumisprosessi voidaan jakaa kolmeen erilliseen osaan, jotka ovat eroosio, 

kulkeutuminen ja kerrostuminen. (Jones ja Ziegler, 2013) Kyseiset prosessit ovat eri 
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vaiheita sedimentin kulkeutumisessa sen lähtöpaikasta kerrostumispaikkaan, ja ne voivat 

toistua useita kertoja saman sedimenttiaineksen kohdalla.  

Sedimentin eroosiolla tarkoitetaan sedimenttipartikkeleiden irtoamista pohjasta 

vesipatsaaseen. Kulkeutuminen on sedimenttiaineksen liikkumista vesipatsaan mukana. 

Kun sedimenttiaines laskeutuu vesipatsaasta takaisin pohjaan, puhutaan kerrostumisesta. 

(Jones ja Ziegler, 2013). Pohjalle kertaalleen laskeutunut kiintoaines voi irtautua 

uudelleen virtauksen kuljetettavaksi. Tällöin puhutaan resuspensiosta. (Luode Consulting 

Oy, 2013). 

Puhtaissa kivennäismaalajeissa, kuten hiekassa, kulkeutuminen riippuu pitkälti aineksen 

raekoosta. Niiden kulkeutumiselle onkin olemassa vakiintuneita kaavoja. (Whitehouse et 

al, 2000). Esimerkiksi Filip Hjulströmin vuonna 1935 esittämän kaavion (Kuva 2) avulla 

voidaan arvioida kitkamaalajien eroosio- ja kulkeutumisherkkyyttä. (Håkanson ja 

Jansson, 1983). Näitä ei kuitenkaan voida juurikaan soveltaa orgaanista ainesta 

sisältäville sedimenteille. Liejua tai muita orgaanista ainesta sisältäviä sedimenttejä 

tavataan yleensä murtovesissä, lahdissa ja muilla alueilla, joissa veden virtausvoimat 

pohjaan ovat suhteellisen pieniä. Sedimentti voidaan luokitella liejuksi, jos se sisältää 

suhteellisen pienenkin määrän (noin 10 % kuivapainosta) kohesiivista eli sitovaa 

materiaalia. (Whitehouse et al, 2000). 

 

 

Kuva 2. Hjulströmin kaavio. Kuva muokattu teoksen Principles of Lake Sedimentology (Håkanson ja 

Jansson, 1983) pohjalta. 
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Eroosio, kulkeutuminen ja kerrostuminen johtavat yleensä partikkeleiden 

kasaantumiseen. Luonnontilaiset murtovesien sedimentit siis koostuvat harvoin 

pelkästään liejusta tai hiekasta, vaan ovat usein sekoitus eri raekokoja ja sisältävät 

vaihtelevan määrän orgaanista ainesta. Ne koostuvat usein liejusta, savesta, hiekasta ja 

sorasta vaihtelevissa suhteissa. Vain fluviaalisessa ympäristössä, jossa koheesio on 

yleensä mitätöntä, savipartikkelit käyttäytyvät yksittäisinä, ja eroosio sekä kerrostuminen 

riippuvat pitkälti yksittäisten partikkelien koosta ja muodosta. (Whitehouse et al, 2000). 

Haitta-aineita sisältävien sedimenttien dynamiikkaan (eroosioon ja kulkeutumiseen) tai 

sen tuntemukseen liittyy paljon epävarmuuksia. Tällaiset sedimentit ovat usein liejuja tai 

muita eloperäistä ainesta sisältäviä sedimenttejä. Savien ja liejujen fysikaalisten 

ominaisuuksien vuoksi ne ovat herkkiä absorptiolle. Ympäröivän veden sisältämät aineet 

absorboituvat siis herkästi murtovesialtaiden sedimentteihin. (Whitehouse et al, 2000). 

 

1.3.1 Eroosio 
 

Eroosion käynnistää virtaavan veden vaikutuksesta kiinteään pohjaan kohdistuva 

jännitys. Yhdensuuntaisesti pohjaan kohdistuva jännitys eli leikkausjännitys johtaa 

eroosioon. Leikkausjännitys ilmaistaan yksikössä voima pinta-alaa kohden (N/m2). 

(Jones ja Ziegler, 2013). 

Leikkausjännitystä, jossa pientä, mutta tarkasti mitattavissa olevaa eroosiota alkaa 

tapahtumaan kutsutaan kriittiseksi leikkausjännitykseksi. Ensimmäiset 

sedimenttiaineksen liikkeet tapahtuvat tällöin yleensä vain muutamissa yksittäisissä 

kohdissa. Kun leikkausjännitys kasvaa veden virtausnopeuden voimistuessa, 

sedimenttipartikkeleita irtoaa pohjasta jatkuvammin, jolloin eroosiosta tulee tasaisempaa. 

Pohjan leikkausjännitys voidaan laskea Kaavalla 1. (Jones ja Ziegler, 2013). Puhtaat 

kivennäismaalajipartikkelit, esimerkiksi hiekka, alkavat liikkumaan heti, kun pohjaan 

kohdistuva kriittinen leikkausjännitys ylittyy (Julien, 2010). 
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Kaava 1. 

tb = pCfu2 
tb = Pohjan leikkausjännitys 

p = veden tiheys (g/cm3) 

u = keskimääräinen virtausnopeus (cm/s) 

Cf= kitkakerroin 

 

Kitkakerroin tasaiselle sedimenttipohjalle oletetaan tyypillisesti olevan välillä 0,002-

0,004. Monissa tapauksissa käytetään kerrointa 0,003. Kitkakertoimeen voivat kuitenkin 

vaikuttaa vahvasti muun muassa pohjan karheus ja eliöstö.  (Jones ja Ziegler, 2013) 

Sedimentin eroosionopeudella tarkoitetaan, sitä kuinka paljon sedimenttiainesta 

erodoituu pohjasta aikayksikköä kohden. Eroosionopeus voidaan arvioida pohjan 

leikkausjännityksen ja sedimentin muiden parametrien funktiona (Kaava 2). (Jones ja 

Ziegler, 2013). 

 

Kaava 2. 

E = ATnPb
m 

E = Eroosionopeus (cm/s) 

T = Pohjan leikkausjännitys (N/m2) 

Pb = Sedimentin vesipitoisuus (g/cm3) 

A, n ja m ovat vakioita. 

 
 

1.3.2 Kulkeutuminen ja kerrostuminen 
 
Pohjasta erodoituneen sedimentin kulkeutuminen voidaan jakaa kahteen eri luokkaan: 

suspensioon ja pohjakuormaan. Kulkeutumistapa riippuu muun muassa 

sedimenttiaineksen raekoosta ja orgaanisen aineksen osuudesta sekä veden 

virtausnopeudesta. (Jones ja Ziegler, 2013) Sedimenttipartikkelin tärkein fyysinen 

ominaisuus on sen koko (Julien, 2010). 

 

Suspensiossa sedimenttiaines irtoaa pohjasta ja kulkeutuu vesipatsaan mukana. 

Suspensiossa kulkeutuvat tyypillisesti hienorakeiset sedimentit. Suuremmat 
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sedimenttipartikkelit, esimerkiksi hiekka, vaativat paljon energiaa pysyäkseen 

suspensiossa. Sen sijaan savi ja muut hienorakeisemmat sedimentit pysyvät suspensiossa 

helpommin ja pidempään. Kerrostuttuaan hienorakeisten koheesiomaalajien 

koheesiovoimat pitävät kuitenkin ainesta koossa, minkä vuoksi yksittäiset hiukkaset eivät 

välttämättä irtoa kuljetukseen niin herkästi. (Uusinoka, 1984).  Suspensoitunut kuorma 

liikkuu yleensä samaa nopeutta kuin sitä ympäröivä virtaava vesi (Jones ja Ziegler, 2013). 

 

Suspensiossa myös raemuodolla on merkitystä siihen, kuinka nopeasti rae laskeutuu 

pohjalle. Samankokoisista ja samanmuotoisista rakeista nopeimmin laskeutuvat 

pallonmuotoiset niiden pinta-alan ollessa pienin suhteessa tilavuuteen. Väliaineen kitka 

vaikuttaa niihin siis vähemmän kuin suuremman pinta-alan rakeisiin. Laminaarisessa 

virtauksessa sedimenttiaines laskeutuu pohjalle tasaisesti, kuten seisovassa vedessä, 

mutta sen liikerata ei luonnollisestikaan ole pystysuora. Sen sijaan turbulenttisessa 

virtauksessa pyörteet hidastavat sedimenttiaineksen laskeutumista. (Uusinoka, 1984). 

 

Pohjakuormalla tarkoitetaan sedimenttipartikkeleita, jotka vierivät tai pomppivat pohjaa 

pitkin virtauksen vaikutuksesta. Aines kulkeutuu siis hyvin lähellä pohjan pintaa. 

Pohjakuormana kulkeutuvat tyypillisesti karkea hiekka ja muut suuremman raekoon 

sedimenttiainekset. Pohjakuormassa kulkeutuva materiaali liikkuu hitaammin kuin 

ympäröivä virtaus. (Jones ja Ziegler, 2013) Tällä tavoin kulkeutuva kuorma pysyy 

jatkuvasti kontaktissa pohjaan (Julien, 2010). 

 

Tapa, jolla kulkeutuminen tapahtuu, riippuu suuresti partikkelin raekoosta sekä 

virtauksen voimakkuudesta. Kuvassa 3 on esitetty sedimentin kulkeutumismuodot. 

(Jones ja Ziegler, 2013). Yleisesti siltti- ja savipartikkelit siirtyvät suspensioon, kun taas 

hiekka- ja sorapartikkelit vierivät pohjakuormana. Pohjan pinnalla olevan kerroksen, 

jossa pohjakuorma kulkeutuu, paksuus vaihtelee 1 mm vahvuudesta (hiekkapohja) 

kymmeniin senttimetreihin (sorapohja). (Julien, 2010). 

 

 

 



12 
 

 
Kuva 3. Sedimentin kulkeutumismuodot. Kuva tehty teoksen Evaluating Sediment Transport: Tools, 
Techniques, and Application to Site Management (Jones ja Ziegler, 2013) pohjalta.  

 

Virtauksen heiketessä karkeat ainekset laskeutuvat ja kerrostuvat ennen hienompia. Täten 

esimerkiksi joesta mereen kulkeutuvista sedimenttiaineksista karkeammat, kuten hiekka 

ja siltti, kerrostuvat usein lähemmäs joen suuta muodostaen esimerkiksi deltoja. 

Rantavoimat voivat kuitenkin levittää hiekkaa laajemmallekin alueelle. Hienommat 

ainekset, kuten savipartikkelit, voivat kulkeutua hyvinkin kauas ulapalle. Meriveden 

suolaisuuden vuoksi savi saattaa kuitenkin koaguloitua suuremmiksi aggregaateiksi, jotka 

laskeutuvat nopeammin kuin yksittäiset rakeet. Yleensä savikerrosten paksuus ja 

aineksen raekoko pienenevät ulapalle päin mentäessä. (Uusinoka, 1984). 

 

1.4 Ruoppausmassojen läjityksen ympäristövaikutukset 
 

Ruoppaus- ja läjitystoiminnalla tarkoitetaan satama-alueiden, laivaväylien tai muiden 

vesialueiden pohjan kaivamista sekä massojen kuljettamista ja läjittämistä 

läjityspaikkaan maa- tai vesialueelle. Ruopattavat alueet ovat yleensä esimerkiksi satama-

alueita tai muita alueita, jotka ovat kuormituksen alla. Tämän vuoksi läjitettävät massat 

voivat sisältää haitta-aineita. Toiminnalla on monenlaisia ympäristövaikutuksia, kuten 

vaikutukset vedenlaatuun, kasvillisuuteen ja kaloihin. Ruoppaus- ja läjitystoiminta on 

Suomessa luvanvaraista toimintaa, johon sovelletaan lukuisia eri lakeja ja säännöksiä. 

(Ympäristöministeriö, 2015). Ennen vuonna 2004 julkaistua ensimmäistä 
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ympäristöministeriön ruoppaus- ja läjitysohjetta kaikki ruoppausjätteet saatiin läjittää 

mereen (Kohonen, 2006). Ympäristöministeriö julkaisi vuonna 2015 päivitetyn 

ruoppaus- ja läjitysohjeen, jossa on asetettu kriteerit paitsi läjitettäville massoille myös 

läjitysalueiden kelpoisuudelle. 

Läjitetty kiintoaines voi pitkällä aikavälillä kulkeutua pois läjitysalueelta virtausten 

mukana samalla tavalla kuin luontaisetkin sedimentit. Kulkeutuminen koskee lähinnä 

läjitettyjen massojen pintaosia. (Ympäristöministeriö, 2015). Läjitetyn sedimentin 

eroosio- ja kulkeutumistapahtumissa myös sedimentin mahdollisesti sisältämät haitta-

aineet leviävät ympäristöön (Kohonen, 2006). Haitta-aineita sedimenteissä tavataan mm. 

teollisen toiminnan, kaivos-, satama- ja telakkatoiminnan sekä laivaliikenteen 

seurauksena sekä jokien tuomana, mm. torjunta-aineet). Riippuen haitta-aineiden 

määristä ja ominaisuuksista voivat ne olla haitaksi niille altistuville pohjaeliöille, mutta 

myös ihmisille esimerkiksi ravinnoksi käytettävien kalojen välityksellä. Vaikutukset 

eliöille saattavat olla välittömiä tai kroonisia pidemmän ajan kuluessa ilmeneviä. 

(Ympäristöministeriö, 2015). 

Läjitystoiminnan ympäristövaikutuksia ovat ainakin vaikutukset kasvillisuuteen sekä 

pohjaeliöstön ja kalojen esiintymiseen ja lisääntymiseen. Lisäksi läjitys vaikuttaa alueen 

veden laatuun ja virtaukseen. Muun muassa näiden ympäristövaikutusten vuoksi sopivien 

läjitysalueiden valinta on tärkeää. Läjitysalueet pyritään sijoittamaan alueille, joissa 

virtaukset ovat maltillisia, minkä seurauksena läjitetyn kiintoaineksen eroosio- ja 

kulkeutumisriski on mahdollisimman pieni. Kulkeutumiseen vaikuttavat muun muassa 

läjitetyn aineksen ominaisuudet ja määrä, sekä läjitysalueen virtausolosuhteet. 

Virtausolosuhteisiin vaikuttavia tekijöitä ovat muun muassa pohjan tyyppi, alueen 

topografia sekä veden syvyys. (Ympäristöministeriö, 2015). 

Läjitysalueen sijoittamista tutkittaessa pyritään lisäksi välttämään alueita, joissa sijaitsee 

ns. herkkiä kohteita. Herkkiä kohteita ovat muun muassa luonnonsuojelualueet, 

uhanalaisia lajeja sisältävät alueet, merkittävät kalojen kutu- ja kasvualueet, 

luonnonkauniit tai kulttuurihistoriallisesti merkittävät alueet sekä ammattikalastusalueet. 

Voimakkaimmin pilaantuneiden massojen meriläjitys ei ole enää nykyisin sallittua. 

(Ympäristöministeriö, 2015). 

Pohjalle kertaalleen laskeutuneen kiintoaineksen irtautumista uudelleen virtauksen 

kuljetettavaksi eli resuspensiota on todettu tapahtuvan läjityksen yhteydessä. Mittausten 
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mukaan Turun sataman läjitysalueilla läjitettävästä materiaalista resuspentoituu 

keskimäärin alle 5 % läjitystapahtuman yhteydessä. Huomioitavaa on kuitenkin se, että 

resuspensiota tapahtuu myös luonnollisilla sedimenteillä. Suomenlahdella tehtyjen 

tutkimusten mukaan vuotuinen luonnollinen resuspensio 1 km2 kokoisella merialueella 

vastaa määrältään 400 läjitysproomullisen (250 m3 / 500 t) läjitystapahtumassa 

resuspensioituvaa kiintoainesmäärää. (Luode Consulting Oy, 2013). 
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2.  TUTKIMUSAINEISTO 

 

2.1 Tutkimuskohde 
 

Tutkimuskohde sijaitsee Pohjois-Airiston merialueella Lounais-Suomessa Turun 

edustalla. Saaristomeri, johon myös Airiston alue lukeutuu, on matalikkoa sen 

keskisyvyyden ollessa alle 40 metriä (Myrberg et al, 2006). Airisto on sisäsaaristoa, jonka 

maisema muodostuu sen lukuisista saarista, salmista ja lahdista (FCG, 2014). Kuvassa 4 

on esitetty tutkimuskohteen sijainti kartalla ja Kuvassa 5 on Pohjois-Airiston maisemaa. 

 

 

Kuva 4. Tutkimuskohteen sijainti. (Maanmittauslaitos, kopiointilupa 663/KP/06).  

 

Alue sijaitsee kallionperän ruhjevyöhykkeellä, joka on viimeisen jääkauden aikana ja sen 

jälkeen peittynyt paksuilla glasiaalisilla ja postglasiaalisilla sedimenttikerrostumilla. 

(Heino, 1973). Pohjois-Airiston pintaosien sedimentit ovat pääasiassa liejusavea tai 

saviliejua niiden hehkutushäviön ollessa 5–8  % (Ramboll Finland Oy, 2010). Turun läpi 

virtaava Aurajoki kuljettaa Airistolle huomattavia määriä kiintoainesta. Lisäksi 
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maankohoamisen vuoksi Airiston vesialue mataloituu noin 4 mm vuodessa. (FCG, 2014). 

Muun muassa edellä mainittujen asioiden vuoksi kohteen sedimentaatio-olot ovat hyvin 

vaihtelevia. Osassa Pohjois-Airistoa sedimentaatio-olot ovat muuttuneet myös läjitettyjen 

massojen myötä (Heino, 1973). 

 
Kuva 5. Merimaisema Pohjois-Airistolla. (Kuva: Antti Suomela) 

 

Turun satama on läjittänyt ruopattuja sedimenttejä Pohjois-Airiston alueelle jo yli 70 

vuoden ajan. Läjitetyt ainekset ovat pääasiassa olleet koheesiomaalajeja. Aiemmin 

Pohjois-Airistolla käytössä olleilta Kuuvan läjitysalueilta on arvioitu kulkeutuneen pois 

suuria määriä läjitettyä ainesta. (Kohonen, 2006).   Nykyisin käytössä olleelle Rajakarin 

läjitysalueelle myönnetty lupa on päättymässä lähivuosina, minkä vuoksi Vaasan 

hallinto-oikeuden määräyksen mukaisesti on kartoitettu uutta aiempaa haitattomampaa 

läjitysaluetta. Ensiselvityksen, tarkentavien tutkimusten sekä kohdentavan 

jatkotutkimuksen perusteella uudeksi Turun ja Naantalin satamien yhteisläjitysalueeksi 

ehdotettiin aluetta, joka sijaitsee Rajakarin läjitysalueen länsi- ja luoteispuolella. (FCG, 

2015). Uuden meriläjitysalueen lisäksi satama on aiemmin selvittänyt mahdollisia 

maaläjitysalueita. 

Airiston alueella tuulen ja aaltojen vaikutuksen lisäksi sedimentin kulkeutumiseen 

vaikuttavat rinneprosessit ja vedenkorkeuden muutoksista johtuvat pohjavirtaukset sekä 
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kumpuaminen. Kumpuamisella tarkoitetaan tilannetta, jossa pohjan suunnasta pintaan 

virtaa vettä, joka korvaa tuulen vaikutuksesta useamman päivän ajan samaan suuntaan 

kulkeutuneen pintaveden. Satama-alueilla ja laivaväylillä sedimentin eroosiota ja 

kulkeutumista aiheuttavat myös muun muassa laivojen potkurivirrat. (FCG, 2014). 

Pohjois-Airiston yhteisläjitysalueeseen liittyvässä Pohjadynaaminen malli -raportissa 

(FCG, 2014) alue on jaettu kolmeen eri pohjadynaamiseen tyyppiin. 

Akkumulaatioalueella hienoainesta kerrostuu pohjalle jatkuvasti ja pysyvästi. 

Transportaatioalueella tapahtuu kerrostumista, mutta myös resuspensiota olosuhteiden 

vaihdellessa. Eroosioalueella hienoainesta ei kerrostu, vaan ne kulkeutuvat nopeasti 

virtausten mukana muualle. Rajakarin läjitysalueen sekä tulevan yhteisläjitysalueen on 

arvioitu sijoittuvan pääosin transportaatioalueelle. 

 

2.2 Näytteenoton toteutus 

 

Sedimenttinäytteenotto suoritettiin 31.3.2015 Rajakarin läjitysalueelta sekä ehdotetulta 

uudelta yhteisläjitysalueelta (Kuva 6). Näytteet otettiin Limnos-

sedimenttinäytteenottimella (Kuva 7), jossa käytettiin 400/100 mm näyteputkia, joiden 

sisähalkaisija oli 94 millimetriä. Näytteet saatiin otettua häiriintymättöminä sulkemalla 

näyteputkien molemmat päät viemäriputkien päädyillä (Kuva 8) ja kuljettamalla ja 

säilyttämällä näytteet pystyasennossa.  
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Kuva 6. Läjitysalueiden sijainnit. Kuva muokattu Pohjadynaaminen malli -raportin pohjalta (FCG, 2014). 

 

 
Kuva 7. Näytteenotossa käytetty Limnos-sedimenttinäytteenotin. (Kuva: Antti Suomela) 
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Kuva 8. Näyteputkien sulkemiseen käytettiin kahdenlaisia viemäriputken päätyjä. Vasemmanpuoleinen 
musta kuminen malli letkunkiristimellä osoittautui toimivammaksi ratkaisuksi kenttäolosuhteissa. Oikealla 
olevan harmaan muovisen mallin kiinnittämiseen käytettiin ilmastointiteippiä. (Kuva: Antti Suomela) 

 
 
Jokaisen näytepisteen koordinaatit, vesisyvyys ja sedimenttinäytteen syvyys kirjattiin 

ylös. Häiriintymättömien sedimenttisarjojen pituudet vaihtelivat välillä 5–22 cm kaikkien 

sarjojen alkaessa 0 cm syvyydestä sedimentin pinnasta. Taulukossa 1 on esitetty kaikkien 

näytepisteiden tunnukset, koordinaatit, vesisyvyydet sekä näytesyvyys. 

 

Näytteitä otettiin yhteensä 15 kpl kolmelta eri alueelta. Näytteet N 1.X ovat tulevalta 

yhteisläjitysalueelta, jossa ei vielä toistaiseksi ole ollut läjitystoimintaa, eli näytteet olivat 

luonnonmukaisista olosuhteista. Näytteet N 2.X ovat Rajakarin läjitysalueelta läjitetyltä 

alueelta, joista näytteet N 2.5 ja N 2.6 ovat korkeimmalta läjityskohdalta. Vesisyvyys 

näillä näytteillä oli 17,7 m ja 18,6 m, kun muiden N 2.X näytteiden vesisyvyydet 

vaihtelivat välillä 21,3–21,6 m. Näytteet N 3.1 ja N 3.2 ovat myös Rajakarin 

läjitysalueelta, mutta sen pohjoisosasta, johon ei oltu läjitetty ainakaan ennen 

näytteenottoa. Kuvissa 9 ja 10 on esitetty näytepisteiden sijainnit monikeilaluotauskuvien 

päällä. 
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Taulukko 1. Näytepisteiden tunnukset, koordinaatit, vesisyvyydet sekä näytesyvyydet. 

Näytepiste x y z (m) sed.syvyys (cm) 

N 1.1 6698393.320 1559698.751 -25,9 0-16 

N 1.2 6698392.653 1559706.313 -25,9 0-22 

N 1.3 6698388.353 1559689.624 -25,9 0-20 

N 1.4 6698384.141 1559697.202 -25,9 0-17 

N 1.5 6698385.237 1559696.541 -25,9 0-19 

N 1.6 6698391.843 1559695.072 -25,9 0-18 

N 1.7 6698401.680 1559719.529 -26,0 0-16 

N 2.1 6697213.805 1560292.511 -21,3 0-10 

N 2.2 6697206.725 1560308.329 -21,6 0-9 

N 2.3 6697197.865 1560302.438 -21,6 0-5 

N 2.4 6697230.076 1560291.276 -21,4 0-8 

N 2.5 6697544.957 1560325.004 -17,7 0-6 

N 2.6 6697498.601 1560331.728 -18,6 0-10 

N 3.1 6698391.081 1560346.039 -24,2 0-10 

N 3.2 6698392.220 1560306.640 -23,9 0-10 
 
 

 
Kuva 9. Näytepisteiden sijainnit monikeilaluotauskuvan päällä. Kuva muokattu Pohjadynaaminen malli  
-raportin pohjalta (FCG, 2014). 
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Kuva 10. Näytepisteiden sijainnit monikeilaluotauskuvan päällä. Kuva muokattu Pohjadynaaminen malli 
-raportin pohjalta (FCG, 2014). 

 

Näytteet säilytettiin pystyasennossa kylmässä ennen niille tehtäviä kokeita. 

Näyteputkissa näytteiden yläpuolella oli näytteenoton yhteydessä jäänyttä merivettä, 

joten näytteet eivät päässeet kuivahtamaan. Ennen varsinaisten kokeiden suorittamista 

näytteille suoritettiin visuaalinen tarkastelu näyteputkien läpi havainnoimalla muun 

muassa sedimentin eri kerrosten laatu ja paksuus. Näytteet säilytettiin häiriintymättömänä 

eroosioherkkyystutkimuksia varten. Tämän vuoksi tarkempia näyteprofiileja ei tutkittu 

missään vaiheessa, sillä esimerkiksi näytteen viipalointi ei ollut mahdollista. 

Sedimenttien kerrosjärjestykset saatiin kuitenkin melko hyvin kuvatuksi muun muassa 

mittausten aikaisten ja niiden jälkeisten havaintojen avulla. 

 

 

 

 



22 
 

3. TUTKIMUSMENETELMÄT JA TUTKIMUKSEN SUORITUS 

 

Tutkimukset näytteille suoritettiin toukokuussa 2015. Eroosioherkkyystutkimuksia 

varten rakennettiin Kaliforniassa tehtyä SedFlume-laitteistoa (Jones ja Ziegler, 2013) 

muistuttava koejärjestely. Koska kyseessä oli pilottikoe, osa näytteistä käytettiin 

koejärjestelyn testaamisessa ja optimoinnissa. Koejärjestelyyn jouduttiin tekemään 

muutamia muutoksia, ennen kuin se saatiin toimimaan kunnolla. Näytteitä oli kuitenkin 

riittävästi jäljellä tässä vaiheessa, joten tutkimukset saatiin suoritettua hyvin. 

Osasta näytteistä otettiin ennen eroosioherkkyystutkimuksia näytteet vesipitoisuuden, 

hehkutushäviön ja raekoon määrityksiä varten. Osa ennen tutkimuksia otetutuista 

näytteistä (7 kpl) otettiin katkaistulla ruiskulla (Kuva 11) sedimenttinäytteen pinnasta 

keskeltä 2 cm syvyyteen asti. Näytteet pyrittiin ottamaan siten, että näytteen pinta säilyy 

mahdollisimman häiriintymättömänä. Lisäksi kaksi näytteistä otettiin 

eroosioherkkyystutkimuksien jälkeen syvyydeltä, johon eroosioherkkyystutkimukset 

lopetettiin. Vesipitoisuuden, hehkutushäviön ja raekoon määritykset tehtiin Turun 

yliopiston geologian laitoksella. 

 
Kuva 11. Näytteenotto vesipitoisuuden, hehkutushäviön ja raekoon määrityksiä varten. Kuvassa näyte  
N 1.2. (Kuva: Antti Suomela) 
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3.1 Eroosioherkkyystutkimus 

 

Sedimentin eroosioherkkyyden tutkimiseksi rakennettiin koejärjestely, jossa 

näyteputkissa olevien häiriintymättömien sedimenttinäytteiden päälle luotiin 

laminaarinen virtaus. Tätä varten rakennettiin suorakulmion muotoinen virtauskanava 

kirkkaasta akryylimuovista. Virtauskanavassa on pohja ja kansi sekä kaksi seinämää. Sen 

sisämitat ovat 200 x 10 x 2 cm. Virtauskanavan pohja on 8 mm vahvuista akryylimuovia, 

muut seinämät 5 mm. Vesi virtaa sisään ja ulos virtauskanavan päissä olevista 

halkaisijoiltaan 2 cm kokoisista rei’istä. Virtauskanavan suunnitelmavaiheen luonnos, 

jonka pohjalta virtauskanava valmistettiin, on esitetty Kuvassa 12. 

 

 
Kuva 12. Kehittämäni virtauskanavan luonnos, jonka pohjalta virtauskanava valmistettiin. Virtauskanavan 

suunnittelussa sovellettiin SedFlume-laitteiston piirustuksia (Jones ja Ziegler, 2013). 
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Vedensyöttö virtauskanavaan tapahtuu uppopumpun avulla. Vettä pumpataan 

virtauskanavaan 200 litran muovisaavista, jota täytetään kokeen aikana jatkuvasti 

vesihanasta. Käytettäessä suurempia virtausnopeuksia (noin 33 cm/s), siirrytään 

käyttämään veden osittaista kiertoa, jolloin osa virtauskanavasta poistuvasta vedestä 

johdetaan takaisin saaviin. Vesihanasta saatava vesimäärä sekä puskurina toimiva saavi 

ei kovemmilla virtausnopeuksilla enää itsessään riitä turvaamaan riittävää vedensaantia 

pidempään jatkuvissa kokeissa. 

Pumpun ja virtauskanavan väliin on asennettu virtausmittari sekä palloventtiili. Virtausta 

voidaan kuristaa ja täten virtausnopeutta säätää palloventtiilin avulla. Virtausmittari 

kertoo putken läpi kulkevan vesimäärän aikayksikköä kohden reaaliajassa. Mittarissa 

käytettävä yksikkö on m3/h, joka muutetaan laskukaavalla (Kaava 3) yksikköön cm/s 

vastaamaan veden virtausnopeutta virtauskanavan sisällä. Apuna voi käyttää myös Kuvaa 

13, jossa on kuvattu virtausnopeus virtauskanavassa vesimäärän m3/h funktiona. 

 

Kaava 3. 

M ∗ 10 /3600
P

 
 
              Vv = Virtausnopeus virtauskanavassa (cm/s) 
              M = Vesimäärä tunnissa (m3/h) 
              P = Virtauskanavan poikki-pinta-ala (cm2) 
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Kuva 13. Virtausnopeus virtauskanavassa (cm/s) vesimäärän m3/h funktiona. 

 
 
Virtauskanavan pohjassa on 9,4 mm (sama kuin näyteputkien sisämitta) kokoinen pyöreä 

reikä, josta näyte nostetaan noin 2 mm pohjan yläpuolelle. Näyteputki asetetaan 

virtauskanavan alapuolella olevan kauluksen sisään (Kuva 14) siten, että putken pää 

vastaa virtauskanavan pohjan alapuolella kauluksen sisällä olevaan tiivisteeseen (o-

rengas). Näyteputken kiinnitys ja kiristys tapahtuu kuormankiinnityshihnojen avulla 

(Kuva 15). Näytettä nostetaan työntämällä sitä putken sisällä kohti virtauskanavaa tunkin 

ja ulostyöntimen (mäntä) avulla. Näytettä on mahdollista nostaa hyvin tarkasti, noin 

millimetri kerrallaan. Kuvassa 16 näyte on paikoillaan ja virtaus käynnissä. 
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Kuva 14. Virtauskanavan pohjan alapuolella oleva kaulus, johon näyteputki asetetaan. Näyteputken pää 
nostetaan ja kiristetään tiivistettä vasten. (Kuva: Antti Suomela) 
 

 
Kuva 15. Näyteputki kiinnitetään ja kiristetään virtauskanavaan kuormankiinnityshihnojen avulla. Näytettä 
nostetaan putken sisällä tunkin ja ulostyöntimen avulla. (Kuva: Antti Suomela) 
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Kuva 16. Virtaus näytteen yli vasemmalta oikealle. Punaisella ympyröitynä hieman suurempi kappale, joka 
kulkeutuu pohjakuormana pohjaa pitkin. (Kuva: Arto Itkonen) 
 
 

Näytereikä sijaitsee veden tulosuunnasta mitattuna 120 cm etäisyydellä virtauskanavan 

päästä. Varsinkin kovemmilla virtausnopeuksilla tuloputken läheisyydessä voi esiintyä 

turbulenssia. 120 cm:n matkalla virtaus kuitenkin tasoittuu, jolloin voidaan puhua jo 

laminaarisesta virtauksesta. Näytereiän jälkeen virtauskanava jatkuu vielä 80 cm, jolloin 

virtaus jatkuu tasaisena näytteen yli. 

Virtauskanava ja muut koejärjestelyyn liittyvät komponentit kiinnitettiin puusta 

rakennetun telineen ympärille. Kokonaiskuva koejärjestelystä on esitetty Kuvassa 17. 
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Kuva 17. Koejärjestely kokonaisuudessaan. (Kuva: Antti Suomela) 
 

Edellä kuvatun koejärjestelyn tarkoituksena on pystyä tutkimaan sedimenttinäytteiden 

eroosioherkkyyttä sekä eroosionopeutta. Tämä tapahtuu sekä aistinvaraisten havaintojen 

avulla että mittaamalla poistuvan veden sameutta ja näytteen kulumista (eroosiota) 

näyteputkessa.  

Kokeen alussa näyte on syytä nostaa lähes virtauskanavan pohjan tasolle, ennen kuin 

virtauskanavaan lasketaan vettä. Täytettäessä virtauskanavaa on veden tuloa kuristettava 

riittävästi siten, että virtauskanava täyttyy hitaasti kanteen asti. Tämän jälkeen 

virtausnopeutta voidaan nostaa. Näin menettelemällä sedimenttinäytteen löyhä pinta ei 

pääse liialti häiriintymään tai erodoitumaan ennen kuin tilanne vastaa paremmin 

luonnonmukaisia olosuhteita.  

Eroosioherkkyystutkimusten yksi pääasiallisista tarkoituksista oli selvittää sedimentin 

pintaosien ns. kriittinen virtausnopeus eli virtausnopeus, jossa eroosiota ja kulkeutumista 

alkaa tapahtumaan. Tutkimukset toteutettiin siten, että virtausnopeutta nostettiin hitaasti 

tietyin väliajoin, jolloin sedimentin pintaan kohdistuvat voimat suurenivat. Sedimentin 

pinnassa tapahtuneet silmin nähtävät muutokset kirjattiin ylös. Lisäksi poistuvan veden 

sameutta (NTU) mitattiin ottamalla poistuvasta vedestä näyte aina virtausnopeuden 

lisäämisen jälkeen. Näytteistä mitattiin veden sameus (NTU) YSI 6920 V2 -sondilla 

(Kuva 18). 
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Kuva 18. Tutkimuksissa veden sameudun mittaamiseen käytetty YSI 6920 V2 -sondi. (Kuva: Antti Suomela) 

 

Esimerkkinä Taulukossa 2 on näytteille N 1.2, N 1.5, N 1.7 ja N 3.2 käytetty aikataulu. 

Virtausnopeutta nostettiin aikataulun osoittaman ajan mukaisesti, ja eroosio- ja veden 

sameusmittaukset suoritettiin aina noin puoli minuuttia tämän jälkeen. Ensimmäisen 

näytteen jälkeen koe pyrittiin toistamaan samalla tavalla mahdollisimman tarkasti 

kolmella muulla näytteellä riippumatta eroosion määrästä. Tällä tavoin saatiin vertailtavia 

tuloksia eri näytteiden välillä. 

Muissa näytteissä aikataulut muotoutuivat tehtyjen havaintojen ja mittauksien mukaan. 

Virtausnopeutta nostettiin pääasiallisesti silloin, kun eroosio hidastui selvästi nykyisellä 

virtausnopeudella. 
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Taulukko 2. Näytteille N 1.2, N 1.5, N 1.7 ja N 3.2 käytetty aikataulu. 

Aika 
(min) m3/h cm/s Toimenpiteet 

0   
Virtauskanavan täyttö vedellä aloitetaan käyttäen 
mahdollisimman hidasta virtausta. 

2 0,14 1,9  

4 0,14 1,9 
Virtauskanava täyttynyt kokonaan vedellä kanteen asti. 
Aloitetaan veden sameuden mittaus. 

6 0,5 6,9  
8 0,82 11,4  

10 0,82 11,4  
12 1,15 16  
14 1,42 19,7  
16 1,68 23,3  
18 1,95 27,1  
20 2,37 32,9  
22 2,37 32,9  

24 2,37 32,9 
Keskeytetään virtaus hetkeksi ja vaihdetaan veden 
osittaiseen kiertoon. Lopetetaan sameusmittaukset. 

26 2,57 35,7  
28 2,57 35,7  
30 2,57 35,7  
32 2,57 35,7  
34 2,57 35,7  
36 2,57 35,7  
38 2,57 35,7  
40 2,86 39,7  
42 3 41,7  

44 3,1 43,1 

Maksimivirtausnopeus. Jatketaan koetta kunnes eroosio on 
erittäin hidasta. Eroosion mittaus suoritetaan edelleen 
kahden minuutin välein. 

46 3,1 43,1  
. . .  
. . .  
. . .  

 

Kriittisenä virtausnopeutena sedimentin pintaosalle voidaan pitää monissa tapauksissa 

sitä virtausnopeutta, jossa eroosiota alkaa silmin nähden tapahtumaan selvästi ja / tai kun 

mitattu veden sameus nousee jyrkästi. Tiiviimmällä sedimenttiaineksella, esimerkiksi 

konsolidoituneella savella, veden sameus ei ole enää hyvä indikaattori eroosion 

suuruudesta. Käytettäessä veden osittaista kiertoa, ei veden sameutta mitata, koska 

saatavat tulokset olisivat virheellisiä johtuen samean veden kierrätyksestä. Mikäli 

käytetään veden kiertoa, tulee virtauskanava puhdistaa huolellisesti jokaisen näytteen 
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jälkeen, jotta myös seuraavan näytteen kohdalla veden sameusmittaukset antavat 

luotettavia tuloksia. 

Eroosionopeuden laskemiseksi näyteputken kyljestä mitattiin millimetrin tarkkuudella, 

kuinka paljon sedimenttinäytettä oli nostettu lähtötilanteesta, eli paljonko näytettä oli 

erodoitunut.  Eroosionopeus on helpoin laskea silloin, kun virtausnopeus pidetään 

vakiona pidemmän aikaa. Huomioitavaa on kuitenkin se, että monien 

sedimenttinäytteiden löyhä pintaosa erodoituu huomattavasti helpommin kuin sen 

alapuolella oleva aines. Tämän vuoksi eroosionopeuden laskeminen onnistuu paremmin 

hieman kiinteämmällä sedimenttiaineksella, jonka eroosio on hitaampaa ja tasaisempaa 

suuremmillakin virtausnopeuksilla. Tärkeää on, että näytettä altistetaan virtaukselle koko 

ajan suunnilleen yhtä paljon, esimerkiksi 2 mm. Kun virtausnopeus on vakio, saadaan 

eroosionopeus suoraan laskemalla eroosion määrä (kuluneen kerroksen paksuus 

näyteputkessa) aikayksikköä kohden. 

 

3.2 Vesipitoisuuden määritys 
 

Sedimentin vesipitoisuus voidaan laskea, kun tiedetään sekä tuoreen että kuivatetun 

sedimenttinäytteen massat. Vesipitoisuus on veden osuus tuoreen sedimentin 

kokonaismassasta. Vesipitoisuus ilmoitetaan prosentteina. (SFS-EN 12880, 2000). 

Ennen vesipitoisuuden määritystä menetelmässä käytettävä posliiniupokas punnitaan. 

Upokkaan tulee olla puhdistettu ja hehkutettu. Kun upokkaan massa on tiedossa, lisätään 

upokkaaseen tuoretta näytettä ja punnitaan näyte upokkaan kera. Tämän jälkeen 

upokkaassa olevaa näytettä kuivataan kuivatusuunissa tai lämpökaapissa korkeintaan 105 

ºC lämpötilassa kunnes näyte on kuiva, yleensä vähintään viisi tuntia. Kuivatuksen 

jälkeen näytettä jäähdytetään eksikaattorissa vähintään 20 minuuttia. Eksikaattorin 

tarkoituksena on estää jäähtyvää näytettä absorboimasta kosteutta huoneilmasta. 

Jäähdytyksen jälkeen näyte punnitaan jälleen upokkaan kera. (SFS-EN 12880, 2000). 

Kun tiedetään tuoreen ja kuivatetun sedimenttinäytteen massat, voidaan vesipitoisuus 

laskea Kaavalla 4. Vesipitoisuus prosentteina on tuoreen ja kuivatetun näytteen massojen 

erotus jaettuna tuoreen näytteen massalla ja kerrottuna sadalla. (SFS-EN 12880, 2000). 
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Kaava 4. 

  																						 % 	100  
 
 
                                   w% = Vesipitoisuus 
                                   Nt = Tuoreen näytteen massa 
                                   Nk = Kuivan näytteen massa 

 
 

3.3 Hehkutushäviö 
 

Hehkutushäviöllä pystytään selvittämään sedimentin sisältämän orgaanisen aineksen 

määrä kivennäisaineksen määrään verrattuna. Eloperäinen aines sedimentissä koostuu 

lähinnä kasvien jäänteistä. Orgaanisen aineksen osuus ilmoitetaan prosentteina. 

Orgaanisen aineksen osuuden selvittämiseksi on olemassa useita eri menetelmiä, joista 

tässä tutkimuksessa hehkutushäviö laskettiin käyttämällä ns. kuivapolttomenetelmää. 

Kuivapolttomenetelmässä orgaaninen aines poistetaan polttamalla se pois 

hehkutusuunissa. Ennen kuivapolttomenetelmän aloitusta näyte täytyy kuivata 

(vesipitoisuuden määritys). Kuivauksen jälkeen näytettä laitetaan upokkaaseen ja näyte 

punnitaan. Myös upokkaan paino täytyy olla tiedossa. (SFS-EN, 12879, 2000). 

Punnituksen jälkeen upokas, jossa näyte on, siirretään hehkutusuuniin, jossa sitä 

hehkutetaan vähintään tunnin ajan 550 celsius-asteessa. Uunin jäähdyttyä upokas 

siirretään pihdeillä eksikaattoriin jäähtymään vähintään puoleksi tunniksi, jonka jälkeen 

näyte punnitaan uudelleen. (SFS-EN, 12879, 2000). 

Kun sekä kuivan että hehkutetun näytteen massat ovat tiedossa, voidaan hehkutushäviö 

laskea niiden avulla. Hehkutushäviö prosentteina on kuivan näytteen massan ja 

hehkutetun näytteen massan erotus jaettuna kuivan näytteen massalla ja kerrottuna sadalla 

(Kaava 5). (SFS-EN, 12879, 2000). 
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Kaava 5. 

  																						 % 	100  
 
 
                                   LOI% = Hehkutushäviö 
                                   Nk = Kuivan näytteen massa 
                                   Nh = Hehkutetun näytteen massa 

 

 

3.4 Raekoon määritys 
  

Näytteiden raekokojakauma analysoitiin Beckman Coulter LS 200 -raekokomittarilla. 

Tätä ennen näytteistä poistettiin orgaaninen aines käyttämällä vetyperoksidia ja 

partikkelit erotettiin toisistaan ultraäänihajottimella. Raekokomittarin toiminta perustuu 

sedimenttipartikkeleista sironneen valon diffraktioanalyysiin. 

Tuloksena saadaan näytteen sisältämä raekokojakauma, josta voidaan lukea raekoon 

keskiarvo muutamilla eri menetelmillä. Yksi yleinen tapa maalajin nimeämisessä raekoon 

perusteella on käyttää sen mediaania eli ns. d50-menetelmää. Mediaani (d50) on se 

raekoko, jossa prosentuaalisesti puolet (50 %) raekokojakaumasta on suurempia ja puolet 

pienempiä (Beckman Coulter Inc., 2011). 
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4. TULOKSET 

 

Eroosioherkkyystutkimuksia varten rakennettua koejärjestelyä käytettiin ensimmäistä 

kertaa tässä tutkimuksessa. Tämän vuoksi osa otetuista näytteistä meni laitteiston 

testaamisessa ja optimoimisessa, ja osassa näytteistä jokin epäonnistui kokeessa, jolloin 

niistä ei saatu luotettavia tuloksia. Tulokset esitetään siis vain niistä näytteistä, joiden 

tutkimukset onnistuivat hyvin ja joiden tuloksia voidaan pitää luotettavina. 

 

Eroosioherkkyystutkimuksia tehtäessä huomattiin, että hiemankin syvemmällä näytteissä 

olevassa konsolidoituneessa eli tiivistyneessä savessa ei enää tapahtunut eroosiota, tai se 

oli erittäin hidasta, jopa laitteiston maksimivirtausnopeudella (noin 43 cm/s). Tämän 

vuoksi tutkimukset keskittyvät sedimenttinäytteiden pintaosiin, pääosin vain noin 2 cm:n 

syvyyteen. 

 
 

4.1 Vesipitoisuus ja hehkutushäviö 
 

Vesipitoisuus ja hehkutushäviö määrityksiä tehtiin kumpiakin yhteensä 9 kpl. Näytteet 

määrityksiä varten otettiin viidestä eri sedimenttinäytteestä 1–3  eri syvyydeltä. Kyseisten 

parametrien määritykset keskittyivät vain sedimenttinäytteiden pintaosiin, koska 

myöskään eroosioherkkyystutkimukset eivät ulottuneet sedimenttien syvempiin osiin. 

Näytteiden vesipitoisuudet vaihtelivat välillä 68,1–80,8 % ja hehkutushäviö välillä 6,1–

8,4 %. Näin ollen näytteet ovat samankaltaisia. Lähes kaikissa sedimenttinäytteissä, joista 

oli otettu kaksi tai useampi osanäyte eri syvyyksiltä, vesipitoisuus ja hehkutushäviö 

pienenivät syvemmälle mentäessä. Ainoastaan näytteen N 3.2 / 2,2-4 vesipitoisuus ja 

hehkutushäviö olivat hieman suurempia kuin näytteessä N 3.2 / 1-2. Vesipitoisuuden 

kasvuun vaikutti kuitenkin todennäköisesti se, että näyte N 3.2 / 2,2-4 otettiin vasta 

eroosioherkkyystutkimusten jälkeen, minkä vuoksi näytteen pintaosa oli altistuneena 

virtaavalle vedelle. Toisaalta taas merivesi näytteen N 1.2 / 0-2 pinnalta oli päässyt 

haihtumaan ennen näytteenottoa, mikä voi olla osasyynä siihen, että sen vesipitoisuus on 

selvästi alhaisempi kuin muiden samalta alueelta otettujen N 1.X-sarjan näytteissä. 

Näytteen N 1.2 pinta oli kuitenkin vielä kostea tutkimuksia aloitettaessa. 
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Kaikkien näytteiden vesipitoisuudet ja hehkutushäviöt on esitetty Taulukossa 3. Tulokset 

vastasivat näytteiden visuaalisessa tarkastelussa tehtyjä havaintoja. Varsinkin 

vesipitoisuudet korreloivat hyvin havaintoja näytteiden löyhyydestä. Vertailtaessa eri 

näytteiden tuloksia on kuitenkin otettava huomioon käytetyt näytesyvyydet. Esimerkiksi 

näytteiden N 1.5 ja N 1.7 pintaosien tulokset ovat samankaltaisia, mutta näytteen N 1.5 

näytesyvyys on 0–2 cm kun taas näytteen N 1.7 näytesyvyys on 0–1 cm. Näin ollen 

näytteen N 1.5 ensimmäinen senttimetri pinnasta on todennäköisesti ollut löyhempää kuin 

näytteen N 1.7. Visuaalinen tarkastelu (näyteprofiilit) tukee tulkintaa. 

 

Taulukko 3. Vesipitoisuuden ja hehkutushäviön tulokset. 

Näytetunnus  Upokas paino (g)  UP+tuore (g)  UP+kuiva (g)  UP+hehk (g)  w%  LOI% 

N 1.2 / 0‐2  20,0768  22,6189  20,8888  20,8282  68,1  7,5 

N 1.5 / 0‐2  21,4564  24,7107  22,0802  22,0280  80,8  8,4 

N 1.5 / 2,8‐3,8  23,0281  26,9436  24,0405  23,9648  74,1  7,5 

N 1.7 / 0‐1  22,2749  25,1208  22,8349  22,7881  80,3  8,4 

N 1.7 / 1‐2  22,3190  25,4921  23,1210  23,0615  74,7  7,4 

N 2.6 / 0‐2  11,3532  17,5402  13,2195  13,1055  69,8  6,1 

N 3.2 / 0‐1  16,7691  18,2404  17,1393  17,1122  74,8  7,3 

N 3.2 / 1‐2  20,2586  22,8548  21,0600  21,0060  69,1  6,7 

N 3.2 / 2,2‐4  21,4429  24,2966  22,2933  22,2356  70,2  6,8 

 

Tulosten perusteella kaikkien näytteiden pintaosat voidaan luokitella saviliejuksi 

hehkutushäviöiden osuessa 6–20 % haarukkaan. Näytteen N 2.6 0-2 cm hehkutushäviö 

6,1 % on lähellä liejusaven rajaa (2–6 %). Hehkutushäviö pääsääntöisesti laskee 

syvemmälle mentäessä, jolloin monien näytteiden syvemmät osat voitaisiin 

todennäköisesti luokitella liejusaveksi. 

 

4.2 Raekoko 
 

Raekokomääritykset tehtiin kaikista samoista näytteistä, kuin joista tehtiin vesipitoisuus 

ja hehkutushäviökin. Näytteiden raekokojen keskiarvot (mediaani/d50) vaihtelivat 2,188 

–2,773 µm välillä. Taulukossa 4 on esitetty kaikkien määritettyjen näytteiden raekokojen 

mediaanit. Kuvassa 19 on esimerkkinä näytteen N 1.5 / 0-2 raekokojakauma. 
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Kuva 19. Näytteen N 1.5 / 0-2 raekokojakauma. 
 
 
 
Taulukko 4. Raekoko-tulokset. 

Näytetunnus  Mediaani (µm) 

N 1.2 / 0‐2  2,364 

N 1.5 / 0‐2  2,411 

N 1.5 / 2,8‐3,8  2,22 

N 1.7 / 0‐1  2,676 

N 1.7 / 1‐2  2,211 

N 2.6 / 0‐2  2,773 

N 3.2 / 0‐1  2,392 

N 3.2 / 1‐2  2,325 

N 3.2 / 2,2‐4  2,188 

 

Kaikkien näytteiden raekokojen mediaanit ovat hyvin lähellä toisiaan, eli suuria eroja ei 

eri näytteiden eikä eri syvyyksien välillä ole. Geoteknisen maalajiluokituksen mukaan 

kaikki tutkitut näytteet olisivat silttiä, jonka raekoko vaihtelee välillä 2–60 µm. 

Näytteiden mediaanit ovat kuitenkin hyvin lähellä saven rajaa (<2 µm), ja laser-

raekokomittaukseen liittyvät virhelähteet huomioon ottaen käytän nimitystä savilieju 

näytteistä puhuttaessa. 
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4.3 Näyteprofiilit 
 

Kuvissa 20 ja 21 on esitetty karkeat näyteprofiilit niistä näytteistä, joista tehtiin 

vesipitoisuus-, hehkutushäviö- ja raekokomääritykset. Näyteprofiilit perustuvat edellä 

mainittuihin tuloksiin sekä ennen eroosioherkkyystutkimuksia ja niiden aikana tehtyihin 

havaintoihin. 

Kaikista näytteistä, joiden eroosioherkkyystutkimusten tulokset esitellään myöhemmin, 

ei ole esitetty näyteprofiilia, mutta ne ovat verrattavissa toisiin samalta alueelta otettuihin 

näytteisiin. Näytteen N 2.6 näyteprofiili edustaa näytettä N 2.2. Näytteen N 1.4 pinnalla 

oli noin 1 cm:n paksuinen kerros löyhää saviliejua, jonka jälkeen muiden näytteiden 

tavoin selvästi tiiviimpää, hieman harmaampaa saviliejua tai liejusavea. 
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Kuva 20. Näytteiden N 1.2 ja N 1.5 näyteprofiilit. 
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Kuva 21. Näytteiden N 1.7, N 2.6 ja N 3.2 näyteprofiilit. 
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4.4 Eroosioherkkyys 
 

Eroosioherkkyystutkimusten tulokset on esitetty Taulukoissa 5–10. Taulukoissa on 

vasemmalta alkaen aika minuutteina, virtausnopeus, eroosion määrä millimetreinä 

näyteputkesta mitattuna, poistuvan veden sameus sekä havainnot ja muut huomiot. 

Virtausnopeudet ovat muutettu kokeen aikana tasaminuutein riviä vastaavaan nopeuteen. 

Mikäli samalla rivillä on myös mittaustuloksia, ovat ne mitattu noin puoli minuuttia 

virtausnopeuden lisäämisen jälkeen. Taulukoista on voitu poistaa osa riveistä, mikäli 

virtausnopeudessa ja eroosion määrässä ei ole tapahtunut muutoksia edelliseen riviin 

verrattuna, NTU-mittauksia ei ole suoritettu eikä rivillä ole merkittynä havaintoja. 

Tulokset esitetään näytteistä N 1.2, N 1.4, N 1.5, N 1.7, N 2.2 ja N 3.2.  

Eroosion määrää mitattaessa ensimmäinen merkintä tehtiin, kun näytettä oli arviolta 

kulunut 2 mm. Tarkempi mittaus pintaosista olisi ollut haastavaa johtuen muun muassa 

joidenkin näytteiden hieman epätasaisista pinnoista. Kuten todettua, tutkimukset 

painottuivat näytteiden pintaosiin, sillä merkittävää eroosiota ei enää tapahtunut 

syvemmälle mentäessä edes koejärjestelyn maksimivirtausnopeudella 43,1 cm/s. Eniten 

sedimenttiä erodoitui näytteestä N 1.5, jonka pintaosissa oli noin 2,5 cm löyhää saviliejua. 

Kyseisen näytteen kohdalla tutkimukset lopetettiin, kun näytettä oli kulunut 28 mm. 

Viimeisen millimetrin kulumiseen maksimivirtausnopeudella kesti 14 minuuttia. 

Kaikissa näytteissä eroosionopeus laski selvästi siinä vaiheessa, kun pinnalla oleva 

löyhempi saviliejukerros oli erodoitunut ja vastaan tuli enemmän konsolidoitunutta 

saviliejua tai liejusavea. Näytteissä, joissa ei ollut löyhempää pintakerrosta, ei tapahtunut 

merkittävää eroosiota ollenkaan. Esimerkiksi Rajakarin läjitysalueelta läjitetystä 

massasta otetusta näytteestä N 2.2 erodoitui vain 2 mm.  
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Taulukko 5. Näytteen N 1.2 eroosioherkkyystutkimuksen tulokset. 

Aika 

min 

 

Virtausnopeus 

cm/s 

 

Eroosio 

mm 

Veden 

sameus 

NTU  Havainnot ym. 

0             

2  1,9          

4  1,9  <2  0,7    

6  6,9  <2  0,7    

8  11,4  <2  1,7    

10  11,4  <2  0,6    

12  16  <2  0,9    

14  19,7  <2  3    

16  23,3  <2  0,6    

18  27,1  <2  0,4    

20  32,9  <2  0,4 
Pieniä palasia irtoaa pohjakuormaan 
harvakseltaan. 

22  32,9  <2       

24  32,9  <2     Keskeytys, vaihto veden osittaiseen kiertoon. 

26  35,7  <2     Prosessi käyntiin. 

28  35,7  <2    
Pieniä palasia irtoaa pohjakuormaan muutaman 
sekunnin välein. 

30  35,7  <2       

32  35,7  <2     Eroosio vieläkin hidasta. 

34  35,7  <2     Eroosio hidastunut edelleen äskeisestä. 

36  35,7  <2       

38  35,7  <2       

40  39,7  <2       

42  41,7  <2    

Eroosio ei vieläkään ole niin voimakasta kuin se 
oli aluksi siirryttäessä 35,7 cm/s 
virtausnopeuteen. 

44  43,1  <2    
Pieniä palasia irtoaa jälleen pohjakuormaan noin 
5 sekunnin välein. 

46  43,1  <2     Eroosio on laantunut jälleen. Todella hidasta. 

48  43,1  <2    

Altistetaan näytettä hieman enemmän 
virtaukselle. Ei vastaa enää luonnollisia 
olosuhteita! 

50  43,1  2       

52  43,1  5    
Altistetaan näytettä noin 1 cm virtaukselle, jolloin 
irtoaa suuria palasia. 

54  43,1          

56  43,1  7       

58  43,1  7    
Eroosio on hidasta, vaikka näyte on altistettu 
virtaukselle luonnollisia olosuhteita enemmän. 

60  43,1  7       

62  43,1  7       

64  43,1  7       

66  43,1  7       
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Taulukko 6. Näytteen N 1.4 eroosioherkkyystutkimuksen tulokset. 

Aika  

min 

Virtausnopeus  

cm/s 

Eroosio 

mm 

Veden 

sameus 

NTU  Havainnot ym. 

3  0,97  <2      

8  0,97  <2  0,7    

11  2,08          

15  2,08  <2  0,4    

18  3,19          

20  3,19  <2  0,3    

21,5  4,58          

23  4,58  <2  0,5    

27  4,58  <2  0,4    

29,5  5,28          

30  5,28  <2  0,4    

32,5  6,39          

34  6,39  2  0,8  Eroosiomerkkejä. 

37  6,39  2  0,6    

41  7,36          

41,5  7,36  2  1,3    

43  7,36  3  1,2    

46,5  7,36  3  1,6    

49  8,61  3  1,1    

53  8,61  3  1    

56  10,14          

56,5  10,14  4  2,9    

59  11,11          

60  11,11  4  2,4    

63,5  11,11  4  1,3    

65,5  12,64          

66  12,64  5  5,5  Hieman pohjakuormaa. 

69  12,64  5  1,7    

71  13,75          

72  13,75  6  3,5    

75  15,69          

76  15,69  7  5,5    

77,5  16,67          

78  16,67  7  10,5  Paljon pohjakuormaa. 

80,5  18,33  7,5  17,8    

83  18,33  8  53,5  Suuria kappaleita irtosi. 

85,5  20,56          

86  20,56  8,5  11,9    

87  24,31  8,5  5,5    

89  25,69          

90  25,69  9  6,4    

91,5  28,47          

92  28,47  9,5  5,4    

94  31,67          

95  31,67  10  7,6    

96  34,03          

97  36,11  11       
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Taulukko 7. Näytteen N 1.5 eroosioherkkyystutkimuksen tulokset. 

Aika 
min 

Virtausnopeus 
cm/s 

Eroosio 
mm 

Veden 
sameus 
NTU   Havainnot ym. 

0     <2  0  Aloitetaan virtauskanavan täyttö vedellä. 

2  1,9  <2    
Löyhin aines näytteen päältä levinnyt pitkin 
virtauskanavan pohjaa. 

4  1,9  <2  0,9  Kanava täyttynyt vedellä. 

6  6,9  <2  2,2    

8  11,4  2  16,2  Selkeästi havaittavaa pientä eroosiota. 

10  11,4  2  3,9  Eroosio edelleen aktiivista. 

12  16     54,5    

14  19,7  5  1104 
Eroosio vahvistunut. Suuria palasia irtosi, mikä 
vaikutti veden sameuteen hetkellisesti. 

16  23,3  6  74    

18  27,1  7  9,4    

20  32,9  8  9    

22  32,9  8  13,8  Eroosio edelleen jatkuvaa. 

24  32,9  9  6,6  Keskeytys, vaihto veden osittaiseen kiertoon. 

26  35,7        Prosessi jälleen käyntiin. 

28  35,7  10    
Aktiivista eroosiota. Pohjakuormaa enemmän kuin 
aiemmin. 

30  35,7  11       

32  35,7  12       

34  35,7  12     Eroosio edelleen aktiivista, mutta hitaampaa. 

36  35,7  13       

38  35,7  13    
Pohjakuormaan irtoaa pieni palanen lähes joka 
sekunti. Aines tiiviimpää kuin ylempänä. 

40  39,7  14    
Eroosio (pohjakuorma) kiihtyi hieman. Yksi suurempi 
kappale irtosi. 

42  41,7  14       

44  43,1  15    
Eroosio kasvoi hetkellisesti virtausnopeuden 
kasvaessa. 

46  43,1  16     Eroosio hidastunut hieman äskeisestä. 

48  43,1  16       

50  43,1  17    
Eroosio edelleen jatkuvaa. Pohjakuormaan irtoaa 
pieniä palasia vähintään 2 sekunnin välein. 

52  43,1  18       

54  43,1  21     Suurehkoja palasia irtosi. 

56  43,1  23       

58  43,1  25       

60  43,1  26       

64  43,1  26     Eroosio hidastunut merkittävästi. 

72  43,1  26     Noin 3 sekunnin välein irtoaa pieni palanen. 

74  43,1  27       

88  43,1  28       
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Taulukko 8. Näytteen N 1.7 eroosioherkkyystutkimuksen tulokset. 

Aika  

min 

Virtausnopeus 

cm/s 

Eroosio 

mm 

Veden 

sameus 

NTU  Havainnot ym. 

0             

2  1,9          

4  1,9  <2  1,5    

6  6,9  <2  1,5    

8  11,4  <2  12,3  Selkeää eroosiota (suspensiota ja pohjakuormaa). 

10  11,4  <2  2,8  Eroosio hidastunut hieman. 

12  16  <2  7,4  Eroosio kiihtyi. 

14  19,7  <2  41  Eroosio kiihtyi huomattavasti vielä edellisestä. 

16  23,3  2  20,1    

18  27,1  2  6,3    

20  32,9  3  21,3    

22  32,9  3  6,9  Eroosio aktiivista, mutta hidasta. 

24  32,9  3  6,1  Keskeytys, vaihto veden osittaiseen kiertoon. 

26  35,7  4    
Hetkellisesti voimakasta eroosiota  (suspensiota ja 
pohjakuormaa) 

28  35,7  4       

30  35,7  4     Muutamia isompia paloja irtosi pohjakuormaan. 

32  35,7  5       

34  35,7  5     Eroosio edelleen aktiivista. 

36  35,7  5       

38  35,7  5       

40  39,7  6     Eroosionopeus kiihtyi hieman. 

42  41,7  6       

44  43,1  7       

46  43,1  8     Isoja palasia irtosi. 

48  43,1  10       

50  43,1  11       

52  43,1  11       

54  43,1  12       

56  43,1  12       

58  43,1  13       

60  43,1  14       

62  43,1  14       

64  43,1  14       

66  43,1  14       

68  43,1  14       

70  43,1  15       

72  43,1  15       

74  43,1  16       

76  43,1  16       

78  43,1  16       

80  43,1  16       

82  43,1  16       

84  43,1  16       

86  43,1  17       
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Taulukko 9. Näytteen N 2.2 eroosioherkkyystutkimuksen tulokset. 

Aika  

min 

Virtausnopeus 

cm/s 

Eroosio 

mm 

Veden sameus 

NTU  Havainnot ym. 

0             

3  0,97  <2       

11  2,08  <2       

18  3,19  <2       

21,5  4,58  <2       

29,5  5,28  <2       

32,5  6,39  <2       

34  6,39  <2  2,3    

37  6,39  <2  2,2    

41  7,36  <2       

41,5  7,36  <2  2    

43  7,36  <2  1,3    

46,5  7,36  <2  1,3    

49  8,61  <2  2,3    

53  8,61  <2  1,3    

56  10,14  <2       

56,5  10,14  <2  2,6    

59  11,11  <2       

60  11,11  <2  2,6    

63,5  11,11  <2  1,5    

65,5  12,64  <2       

66  12,64  <2  2,5    

69  12,64  <2  1,9    

71  13,75  <2       

72  13,75  <2  12,5  Silminnähtävää eroosiota / pohjakuormaa. 

75  15,69  <2       

76  15,69  <2  2,6    

77,5  16,67  <2       

78  16,67  <2  8,2  Hieman vilkkaampaa pohjakuormaa. 

80,5  18,33  2  5    

83  18,33  2  2,7    

85,5  20,56  2       

86  20,56  2  2,5    

87  24,31  2  9,1    

89  25,69  2       

90  25,69  2  1,2    

91,5  28,47  2       

94  31,67  2       

96  34,03  2       

97  36,11  2       

98  38,89  2       
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Taulukko 10. Näytteen N 3.2 eroosioherkkyystutkimuksen tulokset. 

Aika 

min 

Virtausnopeus 

cm/s 

Eroosio 

Mm 

Veden 

sameus 

NTU  Havainnot ym. 

0             

2  1,9          

4  1,9     0    

6  6,9  <2  3,3  Pientä eroosiota suspensioon. 

8  11,4  <2  9,4 
Enemmän ainesta irtoaa suspensioon, pientä 
pohjakuormaa. 

10  11,4  <2  4,4    

12  16  2  39,2 
Eroosio kiihtyi huomattavasti. Enemmän pohjakuormaa 
kuin aikaisemmin. 

14  19,7  4  34    

16  23,3  5  75,5    

18  27,1  6  70,7    

20  32,9  7  16,7    

22  32,9  7  7  Eroosio hidastunut. 

24  32,9     3,9  Keskeytys, vaihto veden osittaiseen kiertoon. 

26  35,7        Prosessi käyntiin. Voimakasta eroosiota hetkellisesti. 

28  35,7  8       

30  35,7  8       

32  35,7  8       

34  35,7  8       

36  35,7  9    
Edelleen aktiivista eroosiota. Suspensioon ja 
pohjakuormaan irtoaa ainesta joka sekunti. 

38  35,7  9       

40  39,7  9       

42  41,7  10       

44  43,1  10       

46  43,1  11       

48  43,1  12       

50  43,1  12     Eroosio jatkuvaa, mutta ei erityisen nopeaa. 

52  43,1  13       

54  43,1  14       

56  43,1  15       

58  43,1  15       

60  43,1  16       

62  43,1  16       

64  43,1          

66  43,1          

68  43,1  19       

70  43,1  19       

72  43,1  2       

74  43,1  2       

76  43,1  21       

78  43,1  21       

80  43,1  21       

82  43,1  22       

84  43,1  22       
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4.5 Tulosten tilastollinen käsittely 
 

Eroosioherkkyystutkimusten tulokset esitetään seuraavissa diagrammeissa näytteiden 

vertailun sekä tulosten tulkinnan helpottamiseksi. Diagrammeissa on kuvattu eroosion 

määrää millimetreinä sekä poistuvan veden sameutta (NTU) tutkimuksen aikana. 

Virtausnopeuden muutokset eri näytteille selviävät luvun 4.4 tulostaulukoista. 

Näytteille N 1.2, N 1.5, N 1.7 ja N 3.2 käytettiin eroosioherkkyystutkimuksissa samaa 

aikataulua virtausnopeuden muutosten ja mittausten suhteen, joten kyseisten näytteiden 

tulokset ovat esitetty samoissa diagrammeissa Kuvissa 22 ja 23. Lisäksi näytteen N 1.5 

veden sameusmittausten tulokset on kokonaisuudessaan esitetty Kuvassa 24, johtuen 

yksittäisestä erittäin korkeasta mittaustuloksesta. Näytteen N 1.4 tulosten diagrammit 

ovat esitetty Kuvassa 25 ja näytteen N 2.2 Kuvassa 26. 

 

 

 
Kuva 22. Näytteiden N 1.2, N 1.5, N 1.7 ja N 3.2 eroosion vertailudiagrammi. 
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Kuva 23. Näytteiden N 1.2, N 1.5, N 1.7 ja N 3.2 NTU-vertailudiagrammi. Näytteen N 1.5 14. minuutin 
mittaustulos (1104) on jätetty pois diagrammista tulosten vertailun helpottamiseksi. 

 

 

Kuva 24. Näytteen N 1.5 NTU-mittaustulokset kokonaisuudessaan. 
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Kuva 25. Näytteen N 1.4 eroosio- sekä NTU-mittausten tulokset. 
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Kuva 26. Näytteen N 2.2 eroosio- sekä NTU-mittausten tulokset. 
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5. TULOSTEN TULKINTA 

 

5.1 Kriittinen virtausnopeus 
 

Kriittistä virtausnopeutta eli nopeutta, jossa eroosiota alkaa tapahtumaan, arvioidaan 

eroosioherkkyystutkimuksista saatujen tuloksien perusteella. Arvioinnissa otetaan 

huomioon poistuvan veden sameusmittaustulokset (NTU), eroosion määrän kehitys sekä 

kokeen aikana tehdyt havainnot. Eri tulosten painotus arviointia tehtäessä vaihtelee 

hieman näytteiden näyteprofiilien mukaisesti. Esimerkiksi monissa löyhää hienoainesta 

sisältävissä näytteissä painotetaan NTU-mittauksia.  

Sedimentin eroosioherkkyyteen vaikuttaa suuresti se, kuinka tiivistä aines on. Pinnalla 

oleva löyhä hienoaines erodoituu jo suhteellisen pienellä virtausnopeudella, kun taas 

syvemmällä oleva konsolidoitunut aines vaatii suuremman virtausnopeuden. 

Virtausnopeus, jossa näytteen pinnalla alkaa tapahtua eroosiota, ei välttämättä aiheuta 

eroosiota enää muutamia millimetrejä alempana. Vastaavasti eroosion havaittiin 

pysähtyvän joissakin näytteissä parin cm:n konsolidoitumattoman löyhän pintakerroksen 

alapuolella. Tämän vuoksi käytännön merkityksen kannalta on oleellista määrittää 

kriittiset virtausnopeudet sedimentin eri syvyyksille. Osittain myös tästä syystä nyt 

arvioitujen kriittisten virtausnopeuksien ei ole tarkoitus olla niitä virtausnopeuksia, joissa 

aivan ensimmäiset yksittäiset partikkelit irtoavat pohjasta. Esitettävät virtausnopeudet 

ovat niitä virtausnopeuksia, joiden arvioidaan aiheuttavan eroosiota määrättyyn 

syvyyteen asti.  

Verrattaessa nyt esitettyjä arvioita kriittisistä virtausnopeuksista luonnossa mitattuihin 

virtausnopeuksiin on otettava huomioon virtauksen hidastuminen pohjaa lähestyttäessä. 

Virtauksen hidastuminen on vaikeasti mallinnettava asia, joka riippuu mm. pohjan 

tasaisuudesta. Tätä ei ole otettu tässä huomioon, joten saadut kriittiset virtausnopeudet 

eivät ole suoraan vertailukelpoisia esimerkiksi hydrodynaamisella mallinnuksessa tietylle 

etäisyydelle (yleensä 20 cm–2 m) pohjasta saataviin virtausnopeuksiin. Virtauskanavassa 

luotu virtausnopeus on todellinen sedimentin pinnan välittömässä läheisyydessä 

vallitseva virtausnopeus. Samaan kriittiseen virtausnopeuteen vaaditaan suurempi 

virtausnopeus kauempana pohjasta. 
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Taulukossa 11 on esitetty arviot kriittisistä virtausnopeuksista ulottuen 2 mm:n ja 5 mm:n 

syvyyksiin sedimentissä. Osalle näytteistä niiden pintaosan (muutama millimetri) 

kriittisenä virtausnopeutena voidaan pitää ensimmäistä selkeää piikkiä NTU-

mittauksissa. Katsottaessa luvun 4.5 Kuvaa 23 huomataan näytteiden N 1.5, N 1.7 ja N 

3.2 ensimmäisen selkeän piikin olevan kahdeksannen minuutin kohdalla, jolloin 

virtausnopeus oli 11,4 cm/s. Samassa ajassa suoritetussa mittauksessa näytteen N 1.5 

ensimmäiset 2 mm oli jo erodoitunut, kun taas näytteillä N 1.7 ja N 3.2 tämä tapahtui 

vasta useita minuutteja myöhemmin, kun virtausnopeuttakin oli jo nostettu 

huomattavasti. Tästä päätellen näytteen N 1.5 pinnan kriittisen virtausnopeuden 

arvioidaan olevan hieman alhaisempi kuin näytteillä N 1.7 ja N 3.2, joilla sen arvioidaan 

olevan ensimmäisen selkeän NTU-piikin kohdalla. Myös näytteen N 2.2 pinnan kriittisen 

virtausnopeuden arvioidaan olevan lähellä ensimmäistä suurempaa NTU-piikkiä. 

Viitteitä tai suoria havaintoja pienestä eroosiosta on monissa näytteissä jo alemmillakin 

virtausnopeuksilla, mutta esimerkiksi näytteen N 3.2 kohdalla kyse on enemmänkin 

yksittäisistä partikkeleista kuin pidempään jatkuvasta eroosiosta kyseisillä 

virtausnopeuksilla. 

Taulukko 11. Arvioidut kriittiset virtausnopeudet sedimentin eri syvyyksille. 

Näytetunnus 

Arvioitu  kriittinen virtausnopeus ulottuen määrättyyn syvyyteen 

2 mm  5 mm 

N 1.2  33 cm/ s  > 43 cm/s 

N 1.4  6 cm/s  10 cm/s 

N 1.5  7 cm/s  11 cm/s 

N 1.7  11 cm/s  20 cm/s 

N 2.2  14 cm/s  > 35 cm/s 

N 3.2  11 cm/s  16 cm/s 

 

Näytteen N 1.2 arvioidut kriittiset virtausnopeudet perustuvat tutkimuksen aikana 

tehtyihin havaintoihin, sillä suoritetut NTU- ja eroosiomittaukset eivät anna riittävän 

tulkittavia tuloksia. Ensimmäiset havainnot eroosiosta näytteen N 1.2 kohdalla tehtiin, 

kun virtausnopeus oli 32,9 cm/s. Eroosio oli kuitenkin erittäin hidasta myös tätä 

kovemmilla virtausnopeuksilla, ja se hiipui jopa maksimivirtausnopeudella 43 cm/s, ja 

ensimmäiset 2 mm erodoitui vasta, kun näytettä altistettiin virtaukselle enemmän. On 

kuitenkin mahdollista, että pitkällä aikavälillä 2 mm olisi kulunut virtausnopeudella, jossa 

eroosiota havaittiin alkavan tapahtua. Näytteen N 1.2 pinta vastaa luultavasti monien 
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muiden näytteiden hieman syvempiä kerroksia. Löyhä hienoaines on mahdollisesti 

erodoitunut pinnalta ennen näytteenottoa. 

Sedimenttinäytteiden syvempien kerrosten, joihin eroosioherkkyystutkimukset 

lopetettiin, kriittisten virtausnopeuksien arvioidaan olevan samaa luokkaa kuin näytteiden 

N 1.2 ja N 2.2 viiden mm:n syvyydelle asti ulottuvat kriittiset virtausnopeudet. Arvio 

perustuu siihen, että kyseisten näytteiden pintaosien ominaisuuksien arvioidaan 

vastaavan muiden näytteiden hieman syvempiä osia. Jotta käytännön kannalta 

merkityksellistä eroosiota tapahtuisi sedimenttinäytteissä keskimäärin noin 2 cm:n 

syvyydessä, täytyisi virtausnopeuden olla arviolta luokkaa >35 cm/s. 

 

5.2 Eroosionopeus 
 

Eroosionopeus on laskettu näytteiden N 1.5, N 1.7 ja N 3.2 syvemmistä kerroksista, joita 

altistettiin virtaukselle maksimivirtausnopeudella (43,1 cm/s) pidemmän aikaa. 

Näytteiden pintaosien eroosionopeuden arvioiminen on vaikeampaa johtuen 

virtausnopeuden jatkuvasta nostamisesta kahden minuutin välein. 

Eroosionopeudet laskettiin näytteiden N 1.7 ja N 3.2 näytesyvyyksiltä 1–2 cm, eli 

samoista kerroksista, joista tehtiin vesipitoisuus-, hehkutushäviö- ja raekokomääritykset. 

Näytteen N 1.5 eroosionopeus laskettiin näytesyvyydeltä 1,5–2,5 cm, jonka arvioidaan 

vastaavan parametreiltaan pitkälti näytesyvyyttä 0–2 cm, josta edellä mainitut 

määritykset tehtiin. Eroosionopeudet laskettiin jakamalla eroosion määrä millimetreinä 

siihen kuluneella ajalla (min), jonka jälkeen tulos muutettiin yksikköön mm/h. Lasketut 

eroosionopeudet virtausnopeudella 43,1 cm/s on esitetty Taulukossa 12. 

Taulukko 12. Eroosionopeudet virtausnopeudella 43,1 cm/s. 

Näytetunnus ja ‐syvyys  Eroosionopeus virtausnopeudella 43,1 cm/s 

N 1.5 / 1,5 ‐ 2,5 cm  42,9 mm/h 

N 1.7 / 1 ‐ 2 cm  11,1 mm/h 

N 3.2 / 1‐2 cm  18,0 mm/h 

 

Huomioitavaa tuloksissa on se, että lasketut eroosionopeudet pätevät vain ilmoitetuilla 

näytesyvyyksillä. Esimerkiksi näytteen N 1.5 näytesyvyyden 1,5 – 2,5 cm eroosionopeus 

on 42,9 millimetriä tunnissa, mutta tämän jälkeen sedimentin muuttuessa tiiviimmäksi 
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eroosionopeus laski huomattavasti. Pinnalla olevan 2,5 senttimetrin paksuisen kerroksen 

jälkeen näytettä kului enää vain 3 mm 30:ssä minuutissa eli eroosionopeus olisi tällöin 6 

mm/h. Oletettavasti eroosionopeus laskisi edelleen kaikissa näytteissä syvemmälle 

mentäessä, ja jossain vaiheessa se olisi jo olematonta virtausnopeuden pysyessä samana. 

Ilmiön voi havaita myös useista NTU-mittaustuloksista. Esimerkiksi luvun 4.5 Kuvassa 

23 kahdeksannen minuutin kohdalla, kun virtausnopeus oli 11 cm/s, saatiin useista 

näytteistä ensimmäinen selkeästi aiempaa suurempi mittaustulos. Virtausnopeuden 

pysyessä samana, oli seuraavassa 10 minuutin kohdalla tehdyssä mittauksessa veden 

sameudet huomattavasti pienemmät. Veden sameisuus kasvoi jälleen, kun 

virtausnopeutta nostettiin. 

Hitaammilla virtausnopeuksilla kaikkien syvyyksien eroosionopeudet ovat luonnollisesti 

hitaampia. Esimerkiksi näytteiden N 1.7 ja N 3.2 laskennalliset eroosionopeudet 

aikavälillä 20–40 min, jossa virtausnopeus vaihtelee välillä 33–36 cm/s, ovat hitaampia 

kuin myöhemmin käytettäessä maksimivirtausnopeutta. Huomioitavaa on myös se, että 

maksimivirtausnopeudella lasketut eroosionopeudet ovat tiiviimmälle, vähemmän 

eroosioherkälle, sedimentille. 

 

5.3 Vesipitoisuuden ja hehkutushäviön vaikutus eroosioherkkyyteen 
 

Eri näytteiden vesipitoisuuksien sekä hehkutushäviöiden ollessa lopulta melko lähellä 

toisiaan, sekä toisaalta näytteiden vähyyden vuoksi, ei kyseisten parametrien vaikutusta 

eroosioherkkyyteen voida kovinkaan luotettavasti arvioida. Sedimentin 

eroosioherkkyyteen vaikuttavat vesipitoisuuden ja hehkutushäviön lisäksi myös muut 

parametrit, kuten raekoko ja orgaanisen aineksen laatu, joten pelkästään näitä kahta 

parametria tarkkailemalla ei voida tehdä liian pitkälle meneviä johtopäätöksiä. 

Sedimentin vesipitoisuudella on melko suora korrelaatio siihen, kuinka tiivistä tai löyhää 

sen sisältämä aines on. Tuloksia tarkasteltaessa suuremman vesipitoisuuden sedimentit 

pääsääntöisesti erodoituvat herkemmin kuin sedimentit, joissa vesipitoisuus on 

alhaisempi. Taulukossa 13 on vertailtu arvioitua kriittistä virtausnopeutta näytteiden 

vesipitoisuuksiin. Näytteet on järjestetty kriittisen virtausnopeuden (5 mm:n syvyyteen) 

mukaiseen nousevaan järjestykseen ja vesipitoisuuden mukaiseen laskevaan 

järjestykseen. 



55 
 

Taulukko 13. Näytteet kriittisten virtausnopeuden (5 mm:n syvyyteen) sekä vesipitoisuuden mukaisissa 

järjestyksissä. 

Näytteet kriittisen virtausnopeuden 
mukaisessa nousevassa järjestyksessä 

Näytteet vesipitoisuuden mukaisessa 
laskevassa järjestyksessä 

N 1.5 (11 cm/s)  N 1.5 (80,8 %) 

N 3.2 (16 cm/s)  N 1.7 (80,3 %) 

N 1.7 (20 cm/s)  N 3.2 (74,8 %) 

N 2.2 (>35 cm/s)  N 2.6, edustaa näytettä N 2.2 (69,8 %) 

N 1.2 (>43 cm/s)  N 1.2 (68,1 %) 

 

Tuloksien mukaan kriittinen virtausnopeus on pääsääntöisesti korkeampi matalamman 

vesipitoisuuden sedimenteillä, ja vastaavasti mitä suurempi vesipitoisuus on, sitä 

pienempi virtausnopeus vaaditaan aineksen eroosioon. Taulukossa ainoastaan näytteet N 

1.7 ja N 3.2 menivät ristiin, muiden näytteiden noudattaessa yllä mainittua logiikkaa. 

Mahdollinen syy poikkeukseen voi olla näytteen N 1.7 korkeampi orgaanisen aineksen 

osuus, joka voi toimia ainesta sitovana elementtinä vaikuttaen kriittiseen 

virtausnopeuteen. 

Näytteiden N 1.7 ja N 3.2 molempien pinnalla oli noin 1 cm:n paksuinen kerros löyhää 

saviliejua. Näytteen N 1.7 näytesyvyyden 0–1 cm vesipitoisuus sekä hehkutushäviö ovat 

suurempia kuin näytteellä N 3.2. Tarkkailtaessa luvun 4.5 eroosion vertailudiagrammia 

huomataan näytteen N 3.2 kohdalla selkeä taitekohta 12 minuutin kohdalla, kun 

eroosionopeus on 16 cm/s. Tässä kohtaa eroosio voimistui selkeästi ja pinnalla oleva 7 

mm:n kerros erodoitui melko nopeasti, kun taas näytteen N 1.7 vastaava kerros erodoitui 

huomattavasti maltillisemmin. Vaikka näytteen N 1.7 vesipitoisuus on suurempi, eli 

sedimentti on todennäköisesti hieman löyhempää, niin orgaanisen aineksen suurempi 

osuus mahdollisesti toimii ainesta sitovana elementtinä, jolloin pienillä 

virtausnopeuksilla eroosio on vähäisempää kuin näytteellä N 3.2. Näytteen N 1.7 pinnan 

eroosionopeus kasvoi selvästi vasta koejärjestelyn maksimivirtausnopeudella, kunnes se 

hidastui jälleen saavutettaessa syvemmällä oleva tiiviimpi aines. 

Orgaanisen aineksen sitovasta vaikutuksesta on viitteitä myös näytteen N 1.5 kohdalla. 

Vaikka näytteessä tapahtui eroosiota jo alhaisemmilla virtausnopeuksilla, niin 

nostettaessa virtausnopeus 19,7 senttimetriin sekunnissa irtosi näytteestä kerralla isompia 

palasia, joita orgaaninen aines piti yhdessä. Alhaisemmilla virtausnopeuksilla orgaanisen 

aineksen sitova vaikutus olisi todennäköisesti hidastanut eroosiota huomattavasti. 
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6. YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET 
 

Eroosioherkkyystutkimuksia varten rakennettu koejärjestely saatiin toimimaan toivotulla 

tavalla, ja täten tutkimusten arvioidaan onnistuneen hyvin. Vesipitoisuus-, 

hehkutushäviö- ja raekokomääritykset tehtiin viidestä eri näytteestä eri syvyyksiltä ja 

eroosioherkkyystutkimuksista saatiin tulkittavia tuloksia kuudesta eri näytteestä. 

Pohjois-Airiston alueelta tehdyn pohjadynaamisen mallin perusteella uudeksi 

yhteisläjitysalueeksi esitetyllä alueella pohjanläheiset virtausnopeudet olisivat kovallakin 

tuulella alle 20 cm/s ja ylittäisivät sen ainoastaan lyhytaikaisesti pari kertaa vuodessa 

(FCG, 2014). Tehdyt virtausnopeusmittaukset tukevat tätä mallinnustulosta. 

Eroosioherkkyystutkimuksessa saatujen tulosten ja niiden avulla arvioitujen kriittisten 

virtausnopeuksien perusteella alueella tapahtuva virtauksista johtuva mahdollinen 

eroosio koskisi korkeintaan sedimentin pintaosia, arviolta enimmillään noin 2 

senttimetriä. Mikäli pohjanläheiset virtausnopeudet pysyvät alle 10 cm/s, arvioidaan 

sedimentin pintakerroksen, jossa eroosiota ja kulkeutumista tapahtuu, paksuudeksi alle 5 

mm. Huomioitavaa tuloksia tarkastellessa on se, että tässä tutkimuksessa kriittiset 

virtausnopeudet on määritetty aivan sedimentin pinnalle. Kauempana pohjasta tai 

paksummalle vesikerrokselle mitattu tai mallinnettu virtausnopeus ei ole siis suoraan 

verrattavissa nyt arvioituihin kriittisiin virtausnopeuksiin, vaan virtauksen hidastuminen 

pohjaa kohden täytyy ottaa huomioon. 

Tutkimuksen perusteella luontaisten sedimenttien pintaosat, joiden arvioidaan edustavan 

lähinnä läjitetyn sedimentin päälle laskeutunutta luontaista sedimenttiä ja 

läjitystapahtuman yhteydessä suspensoitunutta hienoainesta, ovat herkempiä eroosiolle 

kuin läjitysmassat. Tähän kuitenkin vaikuttaa suuresti läjitettävien sedimenttien laatu. 

Rajakarin läjitysalueelta läjitysmassoista otetut sedimenttinäytteet olivat 

konsolidoitunutta savea, jolloin eroosioon johtava kriittinen virtausnopeus on suurempi 

kuin muilta alueilta otetuilla löyhemmillä luontaisilla sedimenteillä. Rajakarille tiedetään 

läjitetyn enimmäkseen Aurajokisuun syvemmältä pohjasta peräisin olevia savia. Muualla 

sijaitsevilla läjitysalueilla, joilla läjitetty sedimentti vastaa enemmän läjitysalueen 

luontaista sedimenttiä, läjitettyjen ja luontaisten sedimenttien eroosioherkkyydellä ei siis 

välttämättä ole eroa. Keskeisiä sedimentin eroorioherkkyyteen vaikuttavia parametreja 

ovat vesipitoisuus, orgaanisen aineksen osuus ja raekoko. 
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Mikäli sedimentin eri parametrien vaikutuksesta eroosioherkkyyteen haluttaisiin 

varmempaa tietoa, vaatisi aihe lisätutkimuksia suuremmalla ja vaihtelevammalla 

näyteotannalla. Lisäksi kriittisten virtausnopeuksien tarkempaan selvitykseen esimerkiksi 

sedimentin eri syvyyksille tarvittaisiin enemmän näytteitä, jotta 

eroosioherkkyystutkimukset voitaisiin suorittaa useammalla eri tavalla muun muassa 

virtausnopeuksien muutosten suhteen. Mikäli sedimentin syvempien kerroksien 

eroosioherkkyyttä haluttaisiin tutkia kovemmilla virtausnopeuksilla, vaatisi koejärjestely 

tehokkaamman pumpun veden syöttöön. Nyt suoritetun pilottitutkimuksen jälkeen 

mahdolliset lisä- tai jatkotutkimukset olisivat helpompi suunnitella sellaisiksi, että 

tuloksia saataisiin halutuista asioista. 

Sedimentin eroosioherkkyyden arvioiminen pelkästään sedimentin perusparametrien 

(vesipitoisuus, hehkutushäviö, raekoko yms.) avulla on epävarmaa. Luotettavampia 

tuloksia saadakseen tulisi tehdä suoria kohdekohtaisia eroosioherkkyysmittauksia tässä 

tutkimuksessa käytetyn laitteiston kaltaisella koejärjestelyllä. Tällä tavoin saadaan tietoa 

kohteen sedimenttien eroosioherkkyydestä yhdellä koemenetelmällä, eikä sedimentin 

muiden parametrien määrittäminen ole välttämätöntä. 
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