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Tämän diplomityön tavoitteena oli selvittää rautapitoisten vesien vaikutuksia, muodostumista ja 

hallintamahdollisuuksia kaupunkiympäristössä ja erityisesti Oulun Myllyojan koekohteen näkökulmasta. Rauta on 

yleinen metalli maaperässä, ja se on yleinen myös vesissä. Rauta ilmenee vedessä yleisimmin liukoisessa Fe2+-

muodossa, tai heikommin liukoisessa Fe3+ -muodossa. Rautapitoiset vedet voivat aiheuttaa ongelmia suurina 

pitoisuuksina. Korkea rautapitoisuus sameuttaa vesiä ja värjää ne punaruskeaksi. Rautasakka myös tarttuu pohjan 

sedimenttiin, kasveihin, vesieläimiin ja rakenteisiin. Suurina pitoisuuksina rauta voi mm. aiheuttaa vaurioita kaloille 

tai aiheuttaa kalakuolemia. 

 

Rautapitoisen veden hallintaan on olemassa useita menetelmiä, mutta tässä työssä keskityttiin tarkastelemaan 

passiivisia järjestelmiä, koska ne eivät vaadi ulkoista energiaa toimiakseen. Tällaiset passiiviset järjestelmät ovat 
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peittämä kosteikkorakenne. Kosteikot voivat olla esimerkiksi ruokokasvien peittämiä rakenteita. Rautapitoisia vesiä 

voidaan myös käsitellä biosuodatusrakenteilla, joissa vesi kulkee perinteisistä kosteikkorakenteista poiketen 

pystysuunnassa kasvikerrosten ja maakerrosten läpi. 
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veden sähkönjohtavuutta ja pinnankorkeutta lähellä uutta Hiukkavaaran keskusta kesällä ja syksyllä 2017. Mittauksia 

täydennettiin kuukausittaisella vesinäytteiden otolla sekä käsitoimisilla virtaus-, sähkönjohtavuus- ja pH -

mittauksilla. 

 

Mittausten ja näytteiden analysoinnin tuloksena huomattiin, että Hiukkavaaran keskuksen suunnalta tulevat hulevedet 
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haitallinen Fe2+ pääsisi hapettumaan Fe3+ -muotoon. Aikaisempien tutkimusten perusteella on myös syytä odottaa, 

että hapetus/laskeutusaltaassa tapahtuisi tehokasta raudan poistumista. 
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Abstract 

 

The purpose of this thesis was to examine iron-rich waters and the effects of iron in water. Iron is a common element 

in soil and it is a common element also in waters. In water, iron is most commonly in soluble Fe2+ -form or in less 

soluble Fe3+ -form. Waters containing high concentrations of iron can cause problems. Waters containing high 

concentrations of iron cause colorization to brown-red and turbidity in water.  Iron sediment adheres to plants, aquatic 

life, structures and bottom sediments. In high concentrations iron can cause damage to fish and even cause fish 

deaths. 

 

There are various methods to manage ferrous waters, but in this thesis only passive treatment methods are examined 

as they don’t require energy from an outside source. Passive treatment systems are most commonly wetland systems 

that consist of an aeration/sedimentation pond followed by a wetland area covered by plants. Different biofiltration 

systems can also be used in ferrous water treatment. In a biofiltration system the water flows also vertically through 

layers of plants and soil opposed to commonly designed wetland systems. 

 

Hiukkavaara area in Oulu is going through changes in the near future as a new regional center is built there. Myllyoja 

stream flows in the area and contains high concentrations of iron. Myllyoja’s water is now also affected by the runoff 

waters flowing in from the new Hiukkavaara center. For this thesis a water quality monitoring system was built to 

measure electric conductivity and water surface level in the Myllyoja stream during summer and autumn 2017. These 

continuously measuring devices were located near the new Hiukkavaara center along the Myllyoja stream. Monthly 

water samples were also taken along with manual flow, electric conductivity and pH -measurements. 

 

The results from water samples and measurements show that the runoff waters from Hiukkavaara center contain high 

concentrations of iron. Especially the concentration of Fe2+ was high in the runoff waters. Myllyoja streams water in 

general contained high amount of iron. The results also show that the iron load in the runoff waters had a significant 

effect on the load of iron in general in Myllyoja stream water even as the flow from these runoff sources is much 

smaller than the flow in Myllyoja stream in general. The effect of increasing flow caused by rainfall was also 

observed: the water doesn’t become “diluted” due increased amount of water, but in turn iron load is increased in the 

stream. 

 

There are plans to build wetlands in Myllyoja. The behavior of the iron load, the amount of iron load from the runoff 

waters and the portion of Fe2+ should all be taken in to account when designing these wetlands. The effectiveness of 

these wetlands on treating iron could be improved by building an additional aeration/sedimentation pond. An 

aeration/sedimentation pond would allow Fe2+ to oxidize into Fe3+, which is a less harmful form of iron for aquatic 

life. Studies also show that aeration/sedimentation ponds can be effective in removing iron from water. 
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1 JOHDANTO 

Rauta on yleinen metalli maaperässä, ja näin ollen sitä on myös runsaasti vesistöissä. 

Suomessa varsinkin Pohjois-Pohjanmaalla vedet ovat rautapitoisuudeltaan korkeita, ja 

tämä voi aiheuttaa ongelmia. Rautapitoinen vesi aiheuttaa esteettistä haittaa 

muuttaessaan veden värin punaruskeaksi. Rautasakka myös kerääntyy vesistöjen 

pohjaan ja tarttuu kasvustoon ja rakenteisiin. Suurina määrinä rautapitoinen vesi on 

eliöille haitallista. (Vuori 1995; Sutela et al. 2012; Ramboll 2011; Linton et al. 2006) 

 

Hiukkavaaran alue Oulussa laajenee tulevina vuosina, kun alueelle rakennetaan uusi 

aluekeskus asuntoineen ja palveluineen. Hiukkavaaran alueella virtaava Myllyoja, jossa 

rautapitoisuudet ovat korkealla, on keskeinen osa tätä ympäristöä, ja uuden 

Hiukkavaaran rakennustöiden valmistuttua se on näkyvä osa tätä uutta kaupunginosaa. 

 

Tässä diplomityössä selvitetään rautapitoisen veden vaikutuksia, sekä mahdollisia 

hallintakeinoja. Työssä tutkitaan myös Myllyojan veden laatua ja ominaisuuksia. 

Myllyojan varrelle lähelle uutta Hiukkavaaran keskusta rakennettiin kesän ja syksyn 

2017 ajaksi jatkuvatoiminen mittausverkosto mittaamaan veden pinnankorkeutta ja 

sähkönjohtavuutta. Vedestä otettiin myös kuukausittain vesinäytteitä. Lisäksi tehtiin 

muita mittauksia käsikäyttöisillä mittalaitteilla. 

 

Työn tavoitteena oli muodostaa kuva Myllyojan veden rautapitoisuudesta ja sen 

vaihteluun vaikuttavista tekijöistä. Tavoitteena oli myös arvioida, mitkä 

rautapitoisuuden hallintamenetelmät voisivat toimia Myllyojalla, ja mitä niiden 

toiminnassa tulisi ottaa huomioon.  
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2 RAUTAPITOISET VEDET 

2.1 Rautapitoiset vedet ja niiden vaikutukset 

Jos maaperässä on paljon rautaa, se on usein myös yleisin metalli vesistöissä. Raudan 

suuri määrä aiheuttaa joskus ongelmia, kuten ruostumista ja juomaveden maun 

huonontumista. Rauta kulkeutuu luonnontilassa vesistöön maaperästä rapautumisen ja 

hitaan eroosion kautta. Myös ihmisen toiminta aiheuttaa raudan vapautumista veteen, 

kun maata muokataan. (Vuori 1995) 

Jones-Leen (2005) mukaan rauta on vesistöissä monissa eri hapetustiloissa. Yleisimpiä 

muotoja ovat kahdenarvoinen ferrorauta (Fe
2+

) ja kolmenarvoinen ferrirauta (Fe
3+

). 

Raudan olomuoto riippuu hapen osuudesta vedestä, ja esimerkiksi kahdenarvoinen rauta 

hapettuu kolmenarvoiseksi ferriraudaksi. Ferrirauta liukenee heikosti, ferrorauta 

liukenee paremmin. Vesistöjen sedimentit ovat lähes aina hapettomia bakteerisen 

toiminnan takia, ja näissä hapettomissa sedimenteissä rauta on Fe
2+

 -muodossa. Vesissä, 

joissa happea on saatavilla, on rauta Fe
3+

 -muodossa. Hem & Cropper (1959) mukaan 

Fe
3+ 

yleisin ilmenemismuoto on ferrihydroksidi Fe(OH)3, pH:n ollessa välillä 5-8. Maan 

rapautumisen yhteydessä tapahtuu usein liukenemista, ja hapekkaaseen maakerrokseen 

kulkeutuessaan Fe
2+

 hapettuu liukenemattomaan muotoon (Vuori 1995).  Hapettomissa 

vesissä Fe
2+

 voi myös muodostaa liukenemattomia suoloja, kun vedessä on saatavilla 

sulfiitteja, karbonaatteja ja fosfaatteja (Xing & Liu 2011). 

Hapettomassa tilanteessa rauta kulkeutuu vedessä Fe
2+

-muodossa. Hapettuessaan se 

muuttuu Fe
3+

-muotoon. Liuenneet tai kolloidiset orgaaniset ainekset voivat kuitenkin 

hidastaa tämän hapetusprosessin, jolloin rauta jää kahdenarvoiseen tilaan. Vastaavasti 

kolmenarvoinen ferrirauta ollessaan orgaanisen materian kanssa kompleksissa voi UV-

valon vaikutuksesta pelkistyä jälleen kahdenarvoiseen muotoon. (Vuori 1995) 

Eräs tärkeä raudan kemiallinen ominaisuus on sen kyky muodostaa vedessä 

kompleksisia ioneja sekä orgaanisen, että epäorgaanisen materiaalin kanssa. Erityisesti 

Fe
3+

 on taipuvainen muodostamaan komplekseja. Vastaavasti Fe
2+

 ei ole niin 

taipuvainen muodostamaan komplekseja muiden aineiden kanssa. Epäorgaanisista 
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komplekseista yleisimpiä ovat raudan muodostamat kompleksit kloorin, fluorin, 

fosforin ja hiili-ionien kanssa. Myös orgaanisia komplekseja voi muodostua. (Hem & 

Cropper 1959) 

Raudan ja eri jalometallien esiintymisellä vedessä on myös yhteys. Jalometallien on 

havaittu sitoutuvan raudan eri komplekseihin sekä raudan kolloideihin orgaanisen 

aineksen kanssa. Raudan mukana siis vesistöissä kulkeutuu myös muita metalleja. Rauta 

vaikuttaa muiden metallien ja orgaanisten yhdisteiden vaikutuksiin vedessä.  Fe2+ -

raudan ionit edesauttavat orgaanisten yhdisteiden hajoamista. Fe2+ -raudan 

hapettumisessa syntyvä Fe(OH)3 myöskin synnyttää vetyioneja ja vaikuttaa suoraan 

veden happamuuteen sekä muiden metallien liukenemiseen.  (Ingri et al. 1999; 

Pokrovsky et al. 2006; Vuori 1995) 

Rautapitoinen vesi on yleensä väriltään punertavaa tai ruskeaa hapettuneen ferrisen 

raudan ja sitoutuneen orgaanisen aineksen takia (Jones-Lee 2005). Kritzberg & Ekström 

(2012) mukaan varsinkin pohjoisella pallonpuoliskolla ruskean veden määrä on 

lisääntynyt. Raudan vaikutus tähän on ilmeinen, koska sen määrän ja vesistöjen värin on 

huomattu olevan suhteessa toisiinsa. Xiao et al. (2015) mukaan keskimäärin noin 

kolmannes Suomen jokivesien väristä johtuu raudasta, ja raudan sekä orgaanisen 

kokonaishiilen massan suhde (TOC/Fe) on Suomen jokivesissä noin 4,5. Vuoren (1995) 

mukaan liukenemattomat, hapettuneet Fe
3+

 –partikkelit laskeutuvat usein 

pohjasedimenttiin ja partikkelikoosta ja virtauksesta riippuen voivat myös pysyä siellä. 

Yleisesti ottaen virtaavissa vesissä rauta on suurimmaksi osin partikkelimuodossa. 

Pohjoisissa vesissä rauta on myös usein humukseen sitoutuneena. Neal (2008) mukaan 

raudan määrällä vedessä ja sen kulkeutumisella on korrelaatio liuenneen orgaanisen 

hiilen (DOC) kanssa, jonka määrä kasvaa raudan määrän kasvaessa. 

Björkvaldin et al. (2008) tutkimuksen mukaan raudan määrä virtaavissa vesissä, ja sen 

kemiallinen käyttäytyminen, riippuvat paljon alueen maantieteellisistä ominaisuuksista, 

kuten suoalueiden määrästä. Tutkimuksen mukaan esimerkiksi tulvahuippujen aikaan 

raudan määrä vedessä korreloi vedessä olevan partikkelimaisen aineksen määrään. 

Metsäisillä latvavesillä myös liuenneen orgaanisen aineksen määrällä ja raudan määrällä 

oli korrelaatio. 
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Myös metsien hakkuu ja erityisesti avohakkuu aiheuttavat raudan, sekä muiden ainesten 

kuten alumiinin, määrän nousua Suomen ja muun Fennoskandian vesistöissä. Rautaa on 

esimerkiksi puumassassa, havuissa, lehdissä ja juuristoissa, joista se pääsee 

vapautumaan hakkuun yhteydessä ja korjuun jälkeen. Lisäksi hakkuiden yhteydessä 

maata muokataan, mikä vaikuttaa vesien tilaan, kun rauta mm. metsäojituksen 

seurauksena valuu vesistöihin. (Palviainen et al. 2004) 

Ingrin et al. (1999) tutkimuksen mukaan raudan, ja siihen sitoutuneiden muiden 

metallien, esiintyminen virtaavissa vesissä voi vaihdella huomattavasti vuodenajan 

mukaan. Rauta on sitoutuneena orgaaniseen ainekseen (DOC) vedessä, ja sen määrä 

vaihtelee sateiden, talven, ja sulamisvesien aiheuttamien muutoksien mukaan. 

Tutkimuksen kohteena oli Kalix-joki Pohjois-Ruotsissa, mutta tutkimuksessa 

arvioidaan, että sama ilmiö on todennäköinen myös muualla. 

Luonnonvesissä rauta osallistuu sekä kemiallisiin että fysikaalisiin prosesseihin, ja sen 

vaikutus ekosysteemissä on merkittävä (Vuori 1995). Rauta on tärkeä ravinne 

vesistössä, mutta sen saatavuus eliöiden käyttöön on verrattain heikko sen alhaisen 

liukenevuuden vuoksi (Fe
2+

), vaikka se on yleinen metalli maaperässä.  (Kritzberg et al. 

2015) 

Suurina määrinä rauta voi olla haitallista tai myrkyllistä vesistön eliöille ja eläimille. 

Yhdysvaltojen ympäristöministeriön (EPA) luokitus raudan haitalliselle määrälle 

vedessä eliöille on 1 mg/l.  Raudan on havaittu aiheuttavan esimerkiksi 

hengitysongelmia kaloille raudan kertyessä kiduksiin, vaikeuttavan selkärangattomien 

ravinnon saantia sekä aiheuttavan vaurioita soluihin ja DNA:han sekä kasveilla että 

eläimillä. On myös havaittu, että korkean rautapitoisuuden vesistöissä on tapahtunut 

biodiversiteetin heikkenemistä ja eliöiden määrän vähentymistä. (Linton et al. 2006) 

Hayer et al. (2013) tutkimuksessa verrattiin Etelä-Dakotan Black Hills –kansallispuiston 

virtavesien rautapitoisuuksia ja sen vaikutuksia. Tutkimuksessa todettiin, että korkean 

rautapitoisuuden (~5 mg/l) vesissä oli huomattavasti vähemmän eliöitä sekä eläimiä, 

kuten selkärangattomia ja kaloja, verrattuna pienemmän rautapitoisuuden vesiin (0,1-0,6 
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mg/l). Tutkimuksen mukaan korkeat (>1 mg/l) havaitut luonnolliset rautapitoisuudet 

rajoittavat vesieliöiden määrää ja voivat rajoittaa esimerkiksi kalojen populaatiota. 

Vuorisen et al. (1998) tutkimuksessa todettiin, että rauta voi aiheuttaa yhdessä alumiinin 

kanssa vahinkoja kaloille, erityisesti jos vedessä on vähän humusta ja vesi on hapanta. 

Tutkimuksessa seurattiin näiden tekijöiden vaikutusta nuorilla harjuksilla ja taimenilla. 

Luonnollisetkin pitoisuudet voivat olla myrkyllisiä, kun metallien vaikutus yhdistyy 

happamaan veteen. Tutkimuksessa todettiin myös, että erityisesti kevään sulamisvedet 

sekä syyssateiden valumavedet lisäävät vaarallisuutta, koska kylmä vesi hidastaa 

kidusten toipumista metallien vaikutuksesta. Raudan haitalliset ominaisuudet vähenevät, 

kun rauta hapettuu Fe
3+

 -muotoon. Tämän vuoksi happamissa vesissä raudan 

vaikutukset vesielämään ovat suuremmat, koska raudan siellä hapettuminen on 

heikompaa. Javedin & Abdullahin (2006) tutkimuksen mukaan kalojen raudan, ja 

yleisesti metallien, sietokyky vaihtelee lajikohtaisesti. Tutkimuksen kaloilla 

kuolleisuutta aiheutti n. 70 mg/l – 165 mg/l suuruiset rautapitoisuudet. Nuoret, noin 

kuukauden ikäiset kalat, olivat herkimpiä raudan vaikutukselle. Vastaavasti Slaninova et 

al. (2014) mukaan nopeasti noussut rautapitoisuus aiheutti kalakuolemia lammessa, 

johon pääsi hapanta (pH 3,17) rautapitoista (87 mg/l) ja alumiinipitoista (119 mg/l) 

vettä. Lappivaara & Marttinen (2005) tutkimuksessa havaittiin siioilla jo 5 mg/l 

rautapitoisuuden lisäämisellä 30 vuorokauden ajan vaikutuksia kalan elimistöön. Rautaa 

kertyi mm. kiduksiin ja maksaan. 

Sulfidisedimenttien hapettuessa esimerkiksi rankkasateet huuhtovat maasta mukaansa 

hapanta ja metallipitoista (esim. rauta) vettä. Sutelan et al. (2012) tekemän tutkimuksen 

mukaan Suomen vesistöissä on havaittu useita tapauksia happamien sulfaattimaiden 

aiheuttamista vesieliöiden ongelmista ja kuolemista. On havaittu, että rauta esimerkiksi 

tarttuu ja saostuu joihinkin jokivesien sammaliin erittäin tehokkaasti. Rauta myös kertyy 

joidenkin pohjaeläimien pintaan. Rauta muodostaa helposti komplekseja erityisesti 

happamissa olosuhteissa muiden metallien kanssa, jolloin myös ne kerääntyvät eläinten 

pintaan raudan mukana. Rauta saostuu ja kerääntyy myös rapujen sekä kalojen 

kiduksiin. Kalat kuitenkin kestävät suhteellisen hyvin suuria rautapitoisuuksia, jopa 

useita milligrammoja litrassa, jos vesi on humuspitoista ja kemiallisesti stabiilia 
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verrattuna kirkkaisiin vesiin. Äkilliset muutokset rautapitoisuudessa kuitenkin voivat 

aiheuttaa kuolemia, koska kaloille aiheutuu hengitysvaikeuksia. 

Rauta värjää veden punaruskeaksi, ja sen punaruskea sakka aiheuttaa esteettistä haittaa, 

mutta voi myös aiheuttaa tukoksia esimerkiksi salaojiin ja suodattimiin. Lisäksi 

rautasakka tarttuu kiinni kasvistoon ja ympäristöön (Kuva 1). (Ramboll 2011) 

 

Kuva 1. Rautasakkaa mittauslaitteiden pinnassa Myllyojalla. (Kuva: Sakari Pensas) 

Raudalla on myös rooli meren ekosysteemeissä. Jokivesien kuljettama rauta tuo 

ravinteita mereen ja vaikuttaa sen eliöstöön. Vaikka rauta on yleinen aine maaperässä ja 

sisävesissä, sen pitoisuudet merissä ovat kuitenkin alhaisia yleensä sen heikon 

liukenevuuden vuoksi (Fe
3+

). Sisävesissä rauta on usein sitoutuneena orgaaniseen 

ainekseen, joka hidastaa sen sedimentoitumista, mutta veden suolaisuuden lisääntyessä 

orgaaninen aines menettää sen kykyä sitoa rautaa. (Kritzberg et al. 2014) 
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2.2 Rautapitoisten vesien alueet ulkomailla ja erityisesti muissa 

Pohjoismaissa 

Skandinavian alueella metsäojitukset ja niihin liittyvä toiminta ovat lisänneet raudan 

kulkeutumista virtaavissa vesissä. Kylmä ilmasto vaikuttaa raudan käyttäytymiseen 

vedessä, koska mikrobien aiheuttama hapettuminen on hidasta, jolloin Fe2+ voi 

vastaavasti kulkeutua kauas veden mukana. Kylmissä pohjoismaisissa vesissä raudan 

suorat ja epäsuorat vaikutukset ovat tästä johtuen todennäköisempiä kuin lämpimissä 

virtaavissa vesissä muualla.  (Vuori 1995) 

Ekström et al. (2016) tutkimuksen mukaan pohjoisen Euroopan vesissä on havaittu 

huomattavaa rautapitoisuuden nousua. Ruotsissa jokien rautapitoisuudet ovat 

tuplaantuneet viimeisen neljän vuosikymmenen aikana, ja muutos on ollut Etelä-

Ruotsissa jopa suurempi. Samankaltaisia havaintoja on tehty mm. Iso-Britanniassa, 

Suomessa ja Saksassa. Samaan aikaan myös jokien virtaamat ovat kasvaneet, joten 

raudan määrä rannikkoalueiden vesissä on todennäköisesti kasvanut huomattavasti. 

Neal et al. (2008) mukaan vesien rautapitoisuudet ovat tuplaantuneet Iso-Britanniassa 

viimeisen 20 vuoden aikana, erityisesti pohjoisessa metsäisillä alueilla. 

Luoteis-Venäjällä tehdyn tutkimuksen (Pokrovsky & Schott 2002) mukaan rautaa on 

paljon Karjalan seudun jokivesissä. Tutkimuksessa tutkittiin veden laatua pienissä 

jokivesissä alkaen Moskovan pohjoispuolelta ja päättyen Kuolan niemimaalle. 

Rautapitoisuudet ovat samaa suuruusluokkaa kuin suomalaisissa ja ruotsalaisissa joissa, 

eli noin 2-4 mg/l välillä, mutta turvemailta tulevien vesien pitoisuudet voivat olla jopa 

20 mg/l -pitoisuuksiin. Tutkimuksen joet olivat valtaosin luonnontilaisia eivätkä 

rakennetun tai teollisen ympäristön läheisyydessä, joten niissä havaitut rautapitoisuudet 

olivat ”luonnollisia”. 

Toisaalta Vuoren et al. (2003) tutkimuksessa, jossa selvitettiin suomalaisten sekä 

Venäjän Karjalan alueen vesistöjen metallipitoisuuksia, huomattiin että suomalaisissa 

vesissä (Ylä-Koitajoen valuma-alue) on yleisesti enemmän rautaa kuin vastaavissa 

vesistöissä Karjalan alueella. Tutkimuksessa kerättiin näytteitä Fontinalis antipyretica –

sammaleesta, ja pitoisuudet määritettiin mittaamalla kasviin sitoutuneen metallin määrä. 
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Suomen Ylä-Koitajoen valuma-alueen korkeampien pitoisuuksien arveltiin johtuvan 

tehokkaasta metsätaloudesta alueella, jota vastaavasti Venäjän puolella ei ole samassa 

mittakaavassa. Myös Pekka et al. (2004) tutkimus myötäilee yllä mainittuja tuloksia. 

Tutkimuksessa vertailtiin Murmanskin alueella sijaitsevan Kuolajoen 

metallipitoisuuksia Ruotsin Kalix-joen pitoisuuksiin. Tutkimuksissa havaittiin, että 

rautapitoisuudet Kalix-joessa ovat keskimäärin viisi kertaa suuremmat kuin 

Kuolajoessa. Kalix-joen keskimääräinen rautapitoisuus oli 0,492 mg/l Ingrin (1996) 

tutkimuksen mukaan. Kuolajoen rautapitoisuudet vaihtelivat suuresti 

näytteenottopaikkojen välillä. 

Yleisesti boreaalisilla valuma-alueilla ilmaston muuttuminen ja vesistöjen hydrologisten 

ominaisuuksien muuttuminen on johtanut orgaanisen aineksen (NOM) määrän kasvuun 

viimeisten vuosikymmenien aikana. Koska NOM ja rauta muodostavat komplekseja, 

myös raudan pitoisuudet vesissä ovat olleet nousussa. Tämä näkyy esimerkiksi vesien 

ruskistumisena. (Neubauer et al. 2013) 

2.3 Rautapitoiset vedet Suomessa 

Sarkkolan et al. (2013) tekemän tutkimuksen mukaan raudan pitoisuudet ovat kasvaneet 

metsäisissä virtaavissa vesissä Itä-Suomessa. Veden värin lisääntynyt ruskistuminen on 

myös havaittavissa, mikä osaltaan myötäilee Kritzbergin ja Ekströmin (2012) tekemää 

tutkimusta ruotsalaisista jokivesistä. Sarkkolan et al. mukaan keskimääräinen 

rautapitoisuuden nousu vuosien 1995-2006 välillä tutkituissa vesissä oli 34,6 µg/l. 

Tutkimuksessa tarkastellut joet sijaitsivat turvemaiden yhteydessä. Schwertmann et al. 

(1987) mukaan raudan oksideja on myös huomattavasti suomalaisten järvien pohjien 

sedimenteissä, jossa rautapitoisuudet voivat olla jopa 50%. 

Suomessa rautapitoisiin vesiin vaikuttaa osaltaan varsinkin Pohjanmaan alueella 

happamat sulfaattimaat. Happamat sulfaattimaat syntyivät Itämeren Litorina –kauden 

aikana 4000-8000 vuotta sitten. Meren sulfaatti pelkistyi sulfidiksi, joka saostui ja 

sedimentoitui. Samalla raskasmetallipitoisuudet pysyivät suurina. Hapettoman tilan 

vuoksi maan pH on neutraali ja metallit ovat saostuneina. Nykyään maan kohoamisen 

vaikutuksesta maata on otettu viljelykäyttöön ja rakentamiseen, jonka seurauksena 
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pohjaveden pinta on laskenut ja sulfidisavikot pääsevät hapettumaan. Maan kohoaminen 

on erityisen nopeaa Perämeren alueella. Hapettuminen vapauttaa rikkiä, joka muodostaa 

rikkihappoa, joka edelleen liuottaa maasta metalleja. Tästä johtuen sulamisvedet ja 

rankat sadejaksot huuhtovat happamuutta ja metalleja vesistöihin. Vaikka yleisesti 

happamista sulfaattimaista johtuvat happamuuspiikit esim. keväisten sulamisvesien 

aikana irrottavat metalleja ja lisäävät niiden pitoisuuksia vesissä, raudan pitoisuus 

vedessä voi laskea. Tämä johtuu siitä, että rauta muodostaa saostumia eri 

humusyhdisteiden kanssa, kun happamuus nousee. Tämä ilmenee esimerkiksi veden 

värin muuttumisena ja kirkastumisena. Rauta voi kuitenkin muodostaa komplekseja 

muiden metallien kanssa. Esimerkiksi mangaanin ja raudan komplekseilla voi olla 

suuria vaikutuksia, koska molempia on suomalaisessa maaperässä paljon. (Sutela et al. 

2012) 

Suomen purovesien rautapitoisuudet ovat suurimmillaan Vaasan ja Kemin välisellä 

alueella, sekä Karjalan ja Sotkamon alueilla, joissa on mustaliusketta. Valuma-alueilla, 

joiden maaperä on pääosin hiekkaista moreenia ja lajittunutta ainesta, rautapitoisuudet 

vedessä ovat yleensä pienimmät, koska rauta pääsee hapettumaan ja saostumaan. 

Toisaalta suuria rautapitoisuuksia purovesissä on mitattu paikoissa, joissa on 

hienorakeisia savi- ja silttikerrostumia. (Tenhola et al. 2004) 

Tenholan & Tarvaisen (2008) tutkimuksessa tutkittiin Suomen purovesien ja 

purosedimenttien alkuainepitoisuuksia vuosina 1990, 1995, 2000 ja 2006. Tutkimuksen 

mukaan Suomen purovesien rautapitoisuudet vaihtelivat keskimäärin 0,67 – 0,92 mg/l 

välillä, ja suurimmat rautapitoisuudet mitattiin vuodelta 2000. Yleisesti rautapitoisuudet 

olivat suurimmat pohjoisemmilla puroalueilla. Suurimmat rautapitoisuudet ulottuivat 

alueelle Tohmajärvi-Outokumpu-Talvivaara-Oulu. Tällä alueella rautapitoisuudet 

johtuvat alla olevasta kallioperästä, jossa ilmenee mm. mustaliusketta. Pohjoisessa 

Lapissa rautapitoisuudet kuitenkin olivat yleensä alhaiset. 

Mäkiahon (2007) tutkielmassa tutkimusalueen Itämereen laskevissa joissa 

rautapitoisuudet vuosien 1988 - 2005 välillä olivat keskimäärin 2,1 mg/l. Arvot 

vaihtelivat välillä 0,02 – 40 mg/l välillä. Rautapitoisuudet vaihtelevat suuresti jokien 

välillä. Raudan ja kiintoaineksen riippuvuudella oli myös eroa maantieteellisesti. 
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Mäkiaho toteaa, että eteläisissä ja lounaisissa joissa raudan ja kiintoaineen välillä oli 

riippuvuus, kun taas vastaavasti Pohjanmaan joissa rautapitoisuudella ja 

kiintoainepitoisuudella ei ollut suurta riippuvuutta. Pohjanmaan valuma-alueilla rauta 

siis kulkeutuu suurimmaksi osaksi liuenneena, kun taas Etelä- ja Lounais-Suomessa 

rauta on enemmän sitoutuneena kiintoainekseen. Suomessa myös suovedet ovat 

tyypillisesti humuspitoisuudeltaan ja rautapitoisuudeltaan korkeita. Soiden suuri 

rautapitoisuus johtuu niihin suotautuvasta pohjavedestä. Myös kaivovedet ovat 

rautapitoisuudeltaan korkeita Keski-Pohjanmaan alueella. (Mäkiaho 2007) 
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3 RAUTAPITOISUUDEN HALLINTAMAHDOLLISUUDET 

Rautapitoisen veden käsittelyyn ja hallintaan on tarvetta sekä ympäristö- että 

viihtyvyyssyistä, ja esimerkiksi maankäyttö- ja rakennuslaissa (1999/132) sekä 

vesihuoltolaissa (2001/119) määritetään hulevesiin ja siten myös rautapitoisiin vesiin 

liittyvistä asioista. Kunnalla tai vesihuoltolaitoksella on sopimuksen mukaan 

velvollisuus käsitellä hulevesiä sekä hoitaa viemäröinti.  Maankäyttö- ja rakennuslain 

13 a –luvussa (2014/682) sekä vesihuoltolain luvuissa 3 a (2014/681) ja 5 (2014/681) 

määritetään hulevesien käsittelyyn liittyvistä asioista. Hulevesi on rakennetuilta alueilta 

poisjohdettavaa sade- ja sulamisvettä. Hulevesien hallinnan sääntely sisältyy pääosin 

maankäyttö- ja rakennuslakiin, koska hulevesien hallinnan tärkein keino on kaavoitus. 

Vesihuoltolaissa säädetään huleveden viemäröinnistä silloin kun vesihuoltolaitos siitä 

huolehtii.  Lainmuutoksen jälkeen kunta vastaa hulevesien hallinnan järjestämisestä 

asemakaavassa. Hallinnan tarkoituksena on estää vesien aiheuttamat haitat kiinteistöille 

ja ympäristölle. Hulevesien hallinnan tavoitteena on viivyttää ja imeyttää hulevesiä 

niiden kerääntymispaikalla, sekä ehkäistä hulevesistä aiheutuvia haittoja. 

 

Yleisimmät rakenteet rautapitoisten vesien käsittelyyn ovat erilaiset kosteikkorakenteet, 

joissa vesi ohjataan kasvillisuutta sisältävään allasrakenteeseen. Kosteikoissa Fe
2+

 

pääsee hapettumaan sekä sitoutumaan orgaaniseen ainekseen. Rautapitoisen pohjaveden 

käsittelyyn juomavedeksi on olemassa useita eri prosesseja, mutta koska ne vaativat 

paljon ulkoista energiaa toimiakseen, tässä työssä ei keskitytä niihin. 

 

Stumm & Lee (1961) mukaan ferroraudan hapettuminen, flokkulaatio ja sedimentaatio 

ovat keskeisiä prosesseja raudan poistamiseen vedestä. Monet luonnonvesien tekijät 

kuitenkin vaikuttavat hapettumiseen ja sen nopeuteen. Esimerkiksi veden happamuus ja 

alkaliteetti vaikuttavat raudan hapettumisen tai flokkulaation nopeuteen, ja 

korkeammilla pH-arvoilla hapettuminen tapahtuu nopeammin. Luonnonvesissä 

orgaaninen aines voi muodostaa hapettuneen Fe
3+

 -raudan kanssa komplekseja, joka 

yleensä lisäävät hapettuneen raudan liukoisuutta, mutta hidastavat raudan poistamista 

vedestä. Luonnonvesien orgaaniset aineet voivat nopeuttaa raudan hapettumista. 
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Yleisesti rakennetut kosteikkorakenteet soveltuvat hyvin vedenlaadun parantamiseen. 

Rakenteet yleensä ovat allasmaisia rakenteita, joissa tapahtuu partikkelien laskeutumista 

sekä runsaan kasvillisuuden aineiden sitomista. On myös käytössä rakenteita, joissa ei 

ole suoranaista avointa vesialuetta, vaan runsaan kasvillisuuden alla on esimerkiksi 

sopiva sorakerros, jossa tapahtuu suodattumista, kun vesi virtaa maakerroksen läpi. 

Rakenteet määräytyvät aina tilannekohtaisesti ja niitä käytetäänkin usein yhdessä, 

esimerkiksi peräkkäin sijoitettuina. (Vymazal 2010) 

 

Battyn et al. (2008) mukaan rautaa voidaan poistaa vedestä passiivisilla menetelmillä. 

Tutkimuksessa käytettiin hapetusaltaita ja kosteikkoja kaivoksen huleveden käsittelyyn 

raudan poistamiseksi. Järjestelmä koostui hapetusaltaasta sekä kolmesta peräkkäisestä 

kosteikkorakenteesta sen jälkeen. Tulosten mukaan suurin osa raudan poistumisesta 

vedestä tapahtuu järjestelmän alkupuolella, mutta pienen rautapitoisuuden 

saavuttamiseksi on tärkeää mitoittaa koko järjestelmän kosteikot riittävän suureksi 

loppuraudan poistoa varten. Tutkimuksen tilanteessa valtaosa raudasta oli 

partikkelimuodossa ja suodattui pois ensimmäisissä kosteikoissa. Pitoisuudet laskivat 32 

mg/l:sta ensimmäisen kosteikon aikana 2 mg/l:aan. Tulokset mitattiin 24 tunnin 

ajanjaksona. 

 

Kosteikkorakenteita, hapetusaltaita ja muita rakenteita voidaan myös yhdistää tilanteen 

mukaan. Barton ja Karathanasis (1998) tutkimuksessa vanhan kaivoksen valuntavedessä 

oli suuria määriä rautaa, ja niiden poistoon rakennettiin järjestelmä, joka koostui 

hapetusaltaista ja kosteikoista, sekä kalkkikivisuodatuksesta. Järjestelmä koostui 

peräkkäisistä hapetusaltaista ja kosteikkorakenteista, joita ennen järjestelmässä oli 

kalkkikivellä (2,5 cm – 7,5 cm) täytetty PVC-putki ja primäärinen hapetusallas (Kuva 

2). Kosteikkojärjestelmän pinta-ala oli 1022 m
2
. Kalkkikiviputken tarkoitus oli luoda 

hapeton ympäristö osaan rakennetta sekä nostaa veden pH-arvoa. Myös 

kosteikkorakenteissa oli alla kalkkikivestä tehty ”successive alkalinity producing 

system” (SAPS) –järjestelmä, joissa vesi virtasi kalkkikiven läpi myös pystysuunnassa 

pelkän horisontaalisen kosteikkovalunnan lisäksi. Kosteikkorakenteet koostuivat 50 cm 

paksuisesta heinä-lantakerroksesta ja 30 cm paksuista kalkkikivimurskeesta, jonka 

pohjalla 15 cm halkaisijaltaan oleva salaoja seuraavaan hapetusaltaaseen. Primäärisen 

hapetusaltaan, kalkkikiviputken sekä viiden peräkkäisen hapetusallas-kosteikko –



19 

 

yhdistelmän jälkeen vesi purettiin jokeen. 19 kuukauden koejakson jälkeen tulokset 

olivat hyviä; keskimääräinen raudan määrä vedessä pieneni 787 mg/l:sta 39 mg/l:aan. 

Myös veden pH-arvo nousi 3,38:sta 6,46:een. Tutkimuksen rakenteet olivat jo aiemmin 

rakennettuja, mutta niiden toimintakyky oli heikentynyt. Rakenteet korjattiin ja tulokset 

mitattiin 19 kuukauden ajanjakson aikana. Rakenteet toimivat passiivisina, huoltoa ei 

tutkimuksessa mainittu. 

 

Kuva 2. Barton & Karathanasis:n tutkimuksen järjestelmä. (Barton & Karathanasis 

1998) 

 

Samankaltaisia tuloksia on myös Hedinin (2008) tutkimuksessa, jossa lounaisessa 

Pennsylvaniassa sijaitsevan hylätyn kaivoksen vesille rakennettiin laskeutusaltaista ja 

kosteikoista koostuva järjestelmä. Vuoden ajan kerättyjen tietojen perusteella raudan 

määrä vedessä väheni keskimäärin 74 mg/l:sta alle 1 mg/l tasolle. Virtaus järjestelmään 

oli keskimäärin noin 6275 l/min. Järjestelmä koostui kuudesta laskeutusaltaasta, 

jokaisen koon ollessa 3500 m
2
 sekä niitä seuraavasta 28 000 m

2
 kosteikkoalueesta. Noin 

85% raudasta poistui altaissa ja loput kosteikossa. Altaat puhdistetaan kertyneestä 

rautalietteestä arviolta 5-7 vuoden välein. Hedin arvioi tutkimuksessaan, että tämä 

järjestelmä vaatii huoltoon ja näytteidenottoon vuosittain 10 000 dollaria tai 250 

työtuntia vuodessa. 
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Suomessa kosteikoita ja biosuodatusrakenteita on käytetty hulevesien käsittelyssä 

vedenlaadun parantamiseen. Suomen ympäristökeskuksen HULE-hankkeessa 

huomattiin Tampereelle Lielahteen rakennetussa biosuodatusalueessa sen kyky poistaa 

rautaa hulevedestä. Rautapitoisuudet pienenivät n. 5 mg/l:sta 2,5 mg/l:aan. 

Biosuodatusalue rakennettiin lumenkaatopaikalle, ja koostui kahdesta osasta. Vesi 

johdetaan ensin laskeutusaltaaseen, jonka jälkeen se laskee kasvillisuuden peittämälle 

suodatuskentälle, jossa vesi suodattuu kasvikerroksen ja maakerrosten läpi. Raportin 

mukaan myös Espooseen rakennettu kosteikko pidätti hyvin rautaa. Kosteikossa raudan 

pitoisuudet pienenivät n. 5,1 mg/l:sta 2,6 mg/l:aan. (Kasvio et al. 2016) 

 

Tampereen Lielahden biosuodatusalue koostuu biosuodatuskentästä sekä siihen 

tulevista luiskista. Molemmissa on päällimmäisenä kerroksena kasvillisuuskerros sekä 

300 mm paksu kasvualusta, joka koostuu karkeahkosta hiekka/kivituhkasta johon on 

sekoitettu 20% humusta, sekä suodatinkerros 400 mm hiekkaa/kivituhkaa. 

Biosuodatuskentän pohjimmaisena rakenteena on lisäksi 300 mm salaojakerros 

sorasta/sepelistä, kyllästynyt kerros sepelistä 200 mm, sekä pohjalla suodatinkangas 

(Kuva 3). Biosuodatusalueelle istutettiin monipuolinen, kosteutta ja suolaisuutta kestävä 

kasvisto. Biosuodatusalue rakennettiin vuonna 2012. Tuloksia kerättiin vuonna 2012 

kolmella vesinäytteiden otolla keväästä syksyyn, sekä vuosina 2013 ja 2015 

jatkuvatoimisilla mittareilla ja vedenlaatunäytteillä 1,5 kuukauden ajan. (Kasvio et al. 

2015a) 

 

 

Kuva 3. Poikkileikkaus Tampereen Lielahden biosuodatusalueesta. (Ramboll Oy 2010) 
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Kasvio et al. (2015b) raportin mukaan Espoon Matalajärveen rakennettu 

hulevesikosteikko toimi hyvin vuosina 2012 ja 2013 veden laadun parannukseen. Myös 

rautapitoisuudet pienenivät merkittävästi. Vuonna 2012 rautaa oli tulevassa vedessä 

keskimäärin 6,2 mg/l ja lähtevässä 4,33 mg /l. Vuonna 2013 rautaa oli tulevassa vedessä 

4,6 mg /l ja lähtevässä 1,543 mg /l. Kosteikkorakenne on pinta-alaltaan 1200 m
2
 ja vain 

0,08% yläpuolisen valuma-alueen pinta-alasta. Kosteikko koostuu kahdesta 

peräkkäisestä altaasta, jotka ovat syvyyksiltään 1,5 m ja 0,5 m. Altaiden jälkeen on 

lyhyt, 5 metriä pitkä, puro sekä pato, josta vesi ohjautuu kuuden kampaojan kautta 

kasvillisuuden peittämän tulvaniityn kautta järveen (Kuva 4). Raportin mukaan 

kosteikko toimi hyvin kesäisin pienillä virtauksilla, mutta sen kapasiteetti ei riittänyt 

keväisten tulvien käsittelyyn. Suurilla virtauksilla myös epäiltiin, että pohjan 

kiintoaineet ja ravinteet lähtivät liikkeelle. Jatkuvatoimisten mittausten perusteella vesi 

viipyi kosteikossa kesällä jopa muutaman viikon. 

 

Kuva 4. Havainnekuva Espoon Matalajärven järjestelmästä. (Kasvio et al. 2015b) 
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Johnson & Younger (2006) tutkimuksessa aerobista kosteikkorakennetta käytettiin 

myös kahden eri veden käsittelyyn. Sekä kaivoksen että viemärin vesi käsiteltiin 

samassa kosteikossa, joten raudan lisäksi siinä oli myös paljon muita komponentteja 

kuten BOD, typpeä, fosforia ja muita liuenneita aineita. Rautaa tulevassa vedessä oli 

noin 3 mg/l. Kosteikko oli kooltaan varsin pieni pilottikosteikko, 25 m x 25 m, ja se 

sijaitsi koillisessa Englannissa. Kosteikon kasvillisuus koostui Typha latifolia 

(leveäosmankäämi), Phragmites australis (järviruoko), ja Iris pseudacorus 

(keltakurjenmiekka) -kasveista. Raudan osalta kosteikon puhdistusaste vaihteli 40-80 % 

välillä. Tutkimuksessa havaittiin myös, että raudan poistamistehokkuuteen ei vaikuta 

kaivoksen veden ja viemäriveden keskinäinen suhde. Tutkimustulokset kerättiin neljän 

kuukauden ajalta, ja Johnson & Younger arvioivat, että puhdistustehokkuus tulee 

paranemaan ajan kuluessa. 

 

Goulet et al. (2000) tutkimuksessa selvitettiin moniosaisen kosteikkorakenteen 

toimintaa metallien poistamiseen vedestä. Tutkimuksen kosteikko sijaitsi Ontariossa 

Kanadassa, ja se koostui kolmesta peräkkäisestä kosteikko-osasta sekä niitä edeltävistä 

viidestä pidätysaltaasta. Koko kosteikon pinta-ala on 31 300 m
2
 ja kosteikoissa vettä 

keskimäärin 1,5 metriä joiden pohjalla tiivistä savea. Tutkimuksessa kerättiin näytteitä 

kahden vuoden ajalta jokaisena vuodenaikana. Tutkimuksessa huomattiin, että raudan 

pidättyminen kosteikossa vaihteli huomattavasti eri vuodenaikoina. Kokonaisrauta 

pidättyi parhaiten syksyllä (75 %), muina vuodenaikoina pidättymistä ei juuri 

tapahtunut. Liuenneen raudan pidättyminen taas oli syksyllä ja talvella huonompaa 

kevääseen ja kesään verrattuna. Keväällä ja kesällä liuenneesta raudasta pidättyi noin 50 

%. Kosteikon tehokkuus myös vaihteli eri vuosina. Kokonaisraudan osalta kosteikko 

pystyi pidättämään parhaimmillaan n. 110 mg/m
2
 päivässä ja liuenneen raudan osalta n. 

20 mg/m
2
 päivässä. 

 

Eskelinen et al. (2015) tutkimuksessa tutkittiin Utajärven Korentosuolla sijaitsevan 

turvetuotantoalueen hulevesien käsittelyä kosteikkorakenteella maaliskuusta 

lokakuuhun 2012. Kosteikkorakenne koostui laskeutusaltaasta ja sitä seuraavasta 

kosteikosta. Kosteikko koostui turpeesta, johon vesi pumpattiin laskeutusaltaasta (Kuva 

5). Kosteikon pinta ala oli 10,5 hehtaaria (5% turvetuotantoalueen pinta-alasta) ja sen 



23 

 

pituus vedenotosta alaosaan 450 metriä. Liuenneen raudan osalta kosteikkorakenteen 

pidätyskyky oli 39%. Kuten Goulet et al. (2000) tutkimuksessa, kosteikon pidätyskyky 

vaihteli eri vuodenaikojen välillä, ja oli tehokkainta kesällä. Keskimäärin kosteikolle 

pumpattavassa vedessä oli 1,413 mg/l rautaa ja pois lähtevässä 0,512 mg/l. 

 

Kuva 5. Havainnekuva Utajärven Korentosuon järjestelmästä. (Eskelinen et al. 2015) 
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4 HIUKKAVAARAN ALUE 

Hiukkavaaran alue sijaitsee Oulussa alle 7 kilometrin päässä keskustasta itään Oulujoen 

varrella (Kuva 6). Alueella on vanhaa asutusta sekä entinen puolustusvoimien 

kasarmialue, joka on nykyisellään mm. Poliisin käytössä. Hiukkavaaran alueen 

koilliskulmassa sijaitsee ampumarata. 

Kuva 6. Hiukkavaaran alue Oulussa. (Oulun kaupunki 2018) 

Oulun kaupungin asukasluku kasvaa keskimäärin 2000 asukkaalla vuodessa, ja 

kaupunki on todennut, että Hiukkavaaran alueen täydennysrakentaminen on 

välttämätöntä, jotta alueelle kohdistuvaan kasvupaineeseen voidaan vastata. 

Hiukkavaaran asuntotuotantokapasiteettia ei voi korvata muualla kaupungissa. Alue on 

kooltaan noin 1500 hehtaaria ja se on suunniteltu noin 20 000 asukkaalle. Arvioiden 

mukaan Hiukkavaarassa on vuoteen 2023 mennessä 10 000 asukasta ja alueen 

toteutuminen jatkuu vuoteen 2035 saakka.  (Oulun kaupunki 2013) 
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4.1 Hiukkavaaran maankäyttö ja aluerakentaminen 

Tätä työtä kirjoittaessa Hiukkavaaran eteläisen puolen alueet Kivikkokangas, 

Soittajankangas ja Vaskikangas olivat jo rakennettu tai osittain rakentumassa. 

Hiukkavaaran keskuksen monitoimitalo/koulurakennus oli myös rakennettu. Seuraava 

rakennustyö alueella olisi alueen halkaisevan Raitotien rakennus talvella 2017, ja 2018 

arvioitu hulevesikosteikoiden rakentaminen. Rakentamatta ovat vielä myös etelämpänä 

Mustikkakankaan, Puolukkakankaan ja Kanervakankaan alueet. Kunnallistekniikan 

rakentaminen alkoi 2011 Kivikkokankaalta. (Oulun kaupunki 2013) 

Hiukkavaaran rakentaminen perustuu 2008 hyväksyttyyn kaavarunkoon, jolla osoitetaan 

suunta rakentamiselle asemakaavoituksen pohjaksi. Kaavarunko perustuu Oulun 2020 

yleiskaavaan ja Hiukkavaaran tavoitesuunnitelmaan. Asemakaavan alue rajoittuu 

lännessä Raitotiehen, pohjoisessa Puolustusvoimien alueeseen, idässä Sarvikankaaseen 

ja etelässä Soittajankankaan sekä Vaskikankaan alueisiin. (Oulun kaupunki 2017)  

Hiukkavaaran keskus on Oulun kolmas aluekeskus, ja sinne rakennetaan muun muassa 

terveydenhuollon palveluja, kirjasto, jäähalli, uimahalli, urheilukenttiä sekä erilaisia 

toimitiloja kuten erikois- ja päivittäistavarakauppoja. Esimerkiksi keskukseen 

rakennettu monitoimitalo toimii perusopetuksen, päivähoidon, esiopetuksen ja 

nuorisotoimen käytössä. Uudelle Hiukkavaaran keskuksen alueelle on kaavoitettu 2106 

asuntoa ja 3860 asukasta. Keskuksen kaavarunkoon on varattu asuntoalueet n. 6300 

asukkaalle ja 3600 asunnolle. Koko Hiukkavaaran kaavarunkoon on varattu alueita 

noin. 20 000 asukkaalle, 9800 asunnolle ja 1800 työpaikalle. (Oulun kaupunki 2015) 

Alueen laajamittainen rakentaminen tulee todennäköisesti vaikuttamaan Myllyojan 

veden laatuun sekä rakentamisen aikana, että rakentamisen jälkeen. Erityisesti 

rakentamisen aikana kuivatusvedet heikentävät veden laatua ja nostavat mm. 

rautapitoisuuksia, kun pohjaveden pinta laskee.  

Asemakaavan selostuksen (564-2077 30.4.2015) mukaan hulevedet johdetaan 

Muuraojaan ja Myllyojaan. Tulvaniitty rakennetaan ja se tulee tasolle +21,85 … +21,90 

metriä merenpinnasta. Kaavoitetun alueen laskennallinen hulevesivirtaama on 1,06 
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m
3
/s. Selostuksessa todetaan, että on aiheellista viivyttää hulevesiä tonttikohtaisesti, 

jotta nykyistä ojan uomaa ei olisi tarpeen laajentaa. Myllyojan alajuoksulla on havaittu 

eroosiota runsasvetisinä kausina. Tonteilla tehtävä viivytys toteutetaan kaivoratkaisuilla, 

viivytysallastuksilla tai imetyskentillä. Nykyiset Raitotieltä laskevat ojat käännetään 

tien mukaan kulkeviksi, jolloin ne voisivat samalla toimia myös viivytysaltaina vesille. 

Lisäksi Raitotien alikulkuihin rakennetaan hulevesipumppaamoja. (Oulun kaupunki 

2015) 

4.2 Kuivatuksen taso / salaojat 

Hiukkavaaran keskuksen asemakaavan selostuksen mukaan pohjavesi alueella on 

yleisesti 0,1 – 1,4 metrin syvyydessä. Pohjaveden korkeus vaihtelee vuodenajan ja 

sadannan mukaan 0,5 – 1,0 metriä. Kunnallistekniikan rakentaminen on yleensä 

mahdollista ilman pohjanvahvistustoimenpiteitä. (Oulun kaupunki 2015) 

Pöyryn (2011) tekemän rakennettavuusselvityksen mukaan silttisillä alueilla pohjaveden 

pinta voi olla paikoitellen orsivettä, joka on huonosti vettä läpäisevän kerroksen päällä. 

Pohjaveden rautapitoisuudet olivat paikoin huomattavia, 34-46 mg/l, josta liukoisessa 

muodossa 11-34 mg/l. Lähtökohtaisesti on oletettavaa, että tämä raudan määrä alkaa 

sakkautumaan mahdollisesti rakennettaviin salaojiin. Hapettumisesta alkavalla 

sakkautumisella on myös vaara levitä ympäröivään salaojituskerrokseen, jolloin koko 

järjestelmän toiminta voi vaarantua. 

Pöyryn (2011) rakennettavuusselvityksessä todetaan myös, että jos alueella joudutaan 

käyttämään salaojitusta ja pohjaveden pintaa näin alennetaan, tulee tehdä tutkimukset 

liukoisen raudan pitoisuudesta sekä raudan sakkautumisesta. Salaojituksessa 

noudatetaan RIL 126-2009 ohjeita. Salaojitustaso tulee olla vähintään 1 metri lattiatason 

alapuolella ja matalaan perustaessa 0,2 metriä perustustason alapuolella. Salaojien 

ympärille asennetaan vähintään 0,2 metriä salaojitusmateriaalia. Järjestelmien raudan 

sakkautumisen vaikutuksilta tulisi suojautua suorittamalla säännöllinen huuhtelu 1-2 

vuoden välein. Toinen vaihtoehto on sijoittaa salaojat pohjaveden pinnan alapuolelle 

hapettomaan tilaan, esimerkiksi padottamalla vettä purkukaivoissa. 
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4.3 Myllyojan nykytila 

Myllyoja alkaa Niilesjärvestä ja laskee Hiukkavaaran alueen läpi Oulujokeen (Kuva 7). 

Myllyojan valuma-alue on 12,03 km
2
 ja siihen kuuluu myös Niilesjärven 

pohjoispuolella sijaitseva Mustalampi. Valuma-alueen maaperä on pääosin hietaa ja 

hiekkaa. Hiekkakerroksen paksuus vaihtelee paikoitellen. Nykyinen valuma-alue on 

lähes 90% rakentamatonta, metsätalouden toimesta ojitettua maastoa. (Ramboll 2011) 

 

Kuva 7. Myllyoja kokonaisuudessaan. Myllyojan uoma kuvassa vahvistettuna sinisellä. 

(Maanmittauslaitos 2018) 

 

Myllyoja on alaosaltaan, eli Hiukkavaaran länsipuolen ja Oulujoen välillä lähes 

luonnontilainen ja meanderoiva, sekä luonnonsuojelullisesti merkittävä pienvesistö. 

Myllyojan vesi on sameaa ja ruskeaa osittain siinä olevan suuren rautapitoisuuden 

vuoksi samoin kuten Niilesjärvessä. Alkupäästä maasto on pääasiassa kangasmetsää, 

mutta muuttuu rakennetuksi Oulujokea lähestyttäessä. Myllyojan yläjuoksu 

Niilesjärvestä lähtien on vesilain 17a (2011/587) tarkoittama luonnontilainen uoma, 

jonka tilaa ei saa muuttaa. Myös sen yhtyvät purot ja niiden ympäristö ovat luokiteltu 

metsälain mukaan erityisen tärkeiksi elinympäristöiksi. (Ramboll 2011) 
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Uuden Hiukkavaaran keskuksen läheisyydessä Myllyoja on rakennettu uusi uoma, sekä 

sivuava uoma, joka liittyy tulevaisuudessa rakennettavaan tulvaniittyyn ja Hiukkavaaran 

keskuksen hulevesiviemäröintiin. Tulvaniittyjä kutsutaan myöhemmin tässä työssä 

hulevesikosteikoiksi. Myllyoja jatkuu rakennettuna uomana lähes vanhan kasarmin 

alueelle saakka ennen kuin alittaa Hiukanreitin tien, joka kulkee vanhan Hiukkavaaran 

alueen halki puolustusvoimien alueelle. Nämä alueet ovat kaavoitettu 

hulevesikosteikoiksi, joiden rakentaminen alkaa aikaisintaan 2018 (Kuva 8) (Tuhkala 

2017). 

Kuva 8. Luonnos rakennettavista tulvaniityistä eli hulevesikosteikoista. Ote vanhan 

Hiukkavaaran kaavarunkoluonnoksesta. (Oulun kaupunki 2017) 

Ympäristöpalvelu Ahman tekemän selvityksen mukaan Myllyojan vesi oli vuonna 2016 

tyypillistä humuspitoista vettä. Myllyojan veden sameus ja kiintoainepitoisuus nousevat 

alavirtaan mentäessä. Myös veden rautapitoisuus kasvaa alavirtaan mentäessä, ja tämä 

on todennäköisesti seurausta metsäojituksesta ja kuivatuksesta (Ramboll 2011). 

Tulosten mukaan rautaa Myllyojan vedessä oli yläjuoksulla lähellä Niilesjärveä 5,19 

mg/l ja alajuoksulla lähellä Oulujokea 7,95 mg/l. Tarkkailun tulokset myös osoittivat, 
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että vedenlaatu oli parempi vuonna 2011 kuin 2016 yhden näytekerran perusteella. 

(Ympäristöpalvelu Ahma 2016) 

Pöyryn (2017) tekemässä Myllyojan yleissuunnitelmassa kuvataan Myllyojaan tehtävät 

kunnostustyöt Hiukkavaaran alueen rakentamisen yhteydessä. Alajuoksulla ruopataan 

Myllyojan suisto ennen Oulujokeen liittymistä, koska se on liettynyt. Lisäksi Sangintien 

yläpuolinen kosteikko kunnostetaan poistamalla sieltä sinne kertynyt puuaines. 

Rakennettuihin hulevesiputkiin ehdotetaan kolmea mahdollista vedenkäsittelyratkaisua: 

viivytys- ja imeytyskenttää kennoratkaisuilla, imeytyskaivoa tai vaakaputkilaskeutusta. 

Kalojen nousuesteitä korjataan, kuten Hiukkavaaran vanhan asutuskeskuksen 

maisemapato, sekä muutamia tierumpuja kunnostetaan. Rummut asennetaan uudelleen 

ja patoon rakennetaan kaloille nousu-uoma. Hiukkavaaran keskuksen tulvaniittyjen 

toimintaa tehostetaan kuristamalla Myllyojan uomaa kivilohkareilla ampumaradalle 

vievän tien luona. 

Kesällä 2017 tehdyn kartoituksen havaintojen perusteella Niilesjärveltä alajuoksuun 

päin mentäessä Myllyojan uoma on n. 400 metrin matkalta luonnontilaista, soisen 

alueen läpi kulkevaa. Tämän jälkeen ympäristö muuttuu metsäojitetuksi metsäkankaaksi 

(Kuva 9). Alueelle on tyypillistä tiheä kasvillisuus. Myllyojan uoma meanderoi ja 

kulkee välillä metsäojituksen uomissa. 
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Kuva 9. Myllyoja kulkee tiheän kasvillisuuden läpi yläjuoksulla. (Kuva: Sakari Pensas) 

Uuden Hiukkavaaran keskuksen läheisyydessä Myllyojan uoma muuttuu rakennetuksi 

ja levenee huomattavasti (Kuva 10). Tätä työtä kirjoittaessa tämä kaivettu uoma oli 

vielä verrattain uusi, vain joitakin kuukausia vanha, eikä siinä juurikaan ollut 

kasvillisuutta. Kuvan alueella tulisi tulevaisuudessa sijaitsemaan hulevesikosteikko. 
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Kuva 10. Myllyojan kaivettua uomaa rakennettavien hulevesikosteikkojen kohdalla. 

(Kuva: Sakari Pensas) 

Alempana Hiukkavaaran jo olemassa olevan asutuksen ympäristö on tiiviisti 

rakennettua, ja Myllyojan uomassa onkin nähtävissä hyvin asutuksen läheisyys (Kuva 

11). Alajuoksulla Myllyojan uoma meanderoi paljon, ja uomasta löytää monesta 

paikkaa ihmisten jättämiä esineitä. Alajuoksulla ennen yhtymistä Oulujokeen Myllyojan 

uoma levenee. 
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Kuva 11. Myllyojan alajuoksulta. (Kuva: Sakari Pensas) 
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5 MYLLYOJAN TILAN SEURANTA 

Myllyojan tilaa aloitettiin seuraamaan toukokuussa 2017. Alueelle asennettiin aluksi 5 

jatkuvatoimista sähkönjohtavuusmittaria (EC) sekä 3 pinnankorkeusmittaria keräämään 

tietoa veden tilan muutoksista. Lukuun ottamatta yhtä EC-mittaria ja yhtä 

pinnankorkeuden mittaria, kaikki mittarit asennettiin lähelle uutta rakennettavaa aluetta 

ja tulevia kosteikoita Hiukkavaarassa. Mittarit asennettiin siten, että kohteessa jokainen 

Myllyojan virta saatiin kartoitettua, pääuoma sekä uuden Hiukkavaaran keskuksen 

hulevesiviemärien purut. Hiukkavaaran alueelle oli jo rakennettu monitoimitalo sekä 

tältä alueelta johdettu hulevesiviemäröinti Myllyojaan, ja nämä virrat huomioitiin 

mittareiden asennuspaikkaa valittaessa. Lähialueen pohjavesiputkiin asennettiin 

myöhemmin kesällä pinnankorkeusantureita. 

Myllyojan veden laatua seurattiin myös näytteiden otolla. Näytteiden otto aloitettiin 

kesäkuussa 2017. Näytteet otettiin kerran kuukaudessa, ja kahdella kerralla analysoitiin 

eri parametreja laajasti. Myllyojan tilaa seurattiin toukokuusta 2017 lähtien myös 

erillisillä manuaalisilla virtausmittauksilla sekä pH:n ja sähkönjohtavuuden mittauksilla. 

Näitä mittauksia toteutettiin esimerkiksi näytteenoton yhteydessä. Nämä mittaukset 

suoritettiin käsikäyttöisillä mittalaitteilla. 

Seurantaverkoston kokoamisen aikaan Hiukkavaaran keskuksen maarakennustyöt olivat 

pääosin jo tehty, ja uusi monitoimitalo juuri valmistunut Hiukkavaaran keskukseen. 

Näiden rakennustöiden jäljiltä tulevat kuivatusvedet tulevat seurantaverkoston alueelle 

Myllyojaan. Kesän aikana suoritettiin myös tien rakennustöitä mittalaitteiden 

läheisyydessä, mutta näiden pohjarakennustyöt olivat jo tehty aiemmin.  

5.1 Jatkuvatoimiset mittaukset 

Jatkuvatoimisia Myllyojan uoman mittauksia varten HOBO –

sähkönjohtavuusmittareille ja Solinst Levelogger –pinnankorkeusmittareille rakennettiin 

kehikot, joihin ne voitiin kiinnittää. Tämän jälkeen ne sijoitettiin sopiviin kohtiin 

Myllyojaa siten, että ne eivät herättäisi ohikulkijoiden huomiota, ja että niiden sijainti 
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olisi koko tarkastelukauden ajan sama (Kuvat 12-14). Mittarit luettiin muutaman viikon 

välein, jolloin ne myös samalla puhdistettiin kertyneestä rautasakasta. Kaikissa pisteissä 

oli EC-mittari, ja lisäksi ylävirran, betonisillan sekä alavirran mittauspisteissä on 

pinnankorkeuden mittari. Solinst Levelogger -pinnankorkeusmittarien tulosten 

käsittelyssä tarvittava ilmanpaineen muutoksia mittaava Solinst Barologger -

ilmanpainemittari sijaitsi Oulun yliopistolla, noin 8 kilometrin päässä Myllyojalta. 

Ylävirran ja betonisillan mittauspisteiden mittarit asennettiin Myllyojan uoman pohjaan, 

ja alavirran mittauspisteen mittarit asennettiin paikalla sijaitsevan vanhan puusillan 

rakenteeseen kiinni (Kuva 14). 

 

Kuva 12. HOBO –sähkönjohtavuusmittari sivu-uomassa Hiukkavaaran keskuksen 

läntisen puolen hulevesiverkon purun suulla. (Kuva: Sakari Pensas) 
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Kuva 13. Kuva mittalaitteiden sijainneista (1.-4.) uuden Hiukkavaaran keskuksen 

(keskus on väritetty magentan värillä) läheisyydessä. Myllyojan uoma esitettynä 

sinisellä ja vihreällä uudet hulevesiviemärit. 
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Kuva 14. Kuva mittalaitteiden sijainneista (1.-4.) lähellä uutta Hiukkavaaran keskusta, 

sekä vanhan kasarmin lähellä sijaitseva alavirran mittalaite (5.). 

Hiukkavaaran keskuksen läheisyyteen asennettiin kesäkuussa kahteen pohjavesiputkeen 

Solinst Levelogger –pinnankorkeusmittarit mittaamaan pohjaveden pinnan vaihteluita 

(Kuva 14). Syksyn 2016 aikana oli pinnankorkeusanturit asennettu jo kahteen muuhun 

pohjavesiputkeen, joista toinen sijaitsi alueella, johon rakennustyöt eivät vaikuta. Toista 

vanhempaa mittaria ja sen putkea ei kuitenkaan enää syksyllä 2017 löydetty 

rakennustöiden alta. Toinen Niilesjärveltä luoteeseen sijaitseva pohjavesiputken 

mittalaite oli kuitenkin käytettävissä (Kuva 16). Tarkoituksena on havainnoida sadannan 

ja Hiukkavaaran keskuksen rakennustöiden aiheuttamia muutoksia pohjaveden 

pinnankorkeuteen.  
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Kuva 15. Pohjavesiputkien 534 ja 438 sijainnit. 

 

 

Kuva 16. Kaikki pohjavesiputket. (Maanmittauslaitos 2017) 
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5.2 Virtaamamittaukset 

Manuaalisten sähkönjohtavuus- ja pinnankorkeusmittausten lisäksi eri kohdista 

Myllyojaa mitattiin myös virtaamaa noin kerran kuukaudessa (Kuvat 17 ja 18). Paikat 

pidettiin samoina kaikkina mittauskertoina. Virtausmittaushetkiä pyrittiin valitsemaan 

myös sillä perusteella, että vedenpinnankorkeudet olisivat hyvin eri tasoilla. Tällöin 

manuaalisia virtaamamittauksia voitaisiin mahdollisimman hyvin hyödyntää 

pinnankorkeuksien muuntamisessa virtaamaksi. Virtausmittauksissa mitattiin ojan 

poikkileikkaus kyseisellä kohtaa sekä veden virtausnopeus Schiltknecht MiniAir20 -

siivikolla. 

 

Kuva 17. Virtausmittausten mittauspaikat sekä Doppler-mittauksen paikka. 

Siivikkomittauksessa mitataan ojan poikkileikkaus, sekä jaetaan tämä poikkileikkaus 

sektoreihin. Jokaiselta sektorilta mitataan syvyys, sekä mitataan siivikkomittarilla 

virtausnopeus kolmesta eri syvyydestä. Näin saadaan koko poikkileikkaukselle 

virtausprofiili. Virtausnopeuksista voidaan edelleen laskea virtaama, kun tiedossa on nyt 

poikkileikkauksen pinta-ala ja virtausnopeudet eri osissa poikkileikkausta. 
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Kuva 18. Virtausmittausta. (Kuva: Ali Torabi Haghighi) 

Heinäkuussa Myllyojan alimman tarkastelupisteen sekä vanhan kasarmin läheisyyteen 

(Kuva 17) asennettiin viiden päivän ajaksi Doppler-mittauksella toimiva SonTek-IQ -

virtaamamittari (Kuva 19). Mittalaite kiinnitettiin metallilaattaan, jonka pohjaan oli 

ruuvattu puukappaleet estämään laitteen uppoaminen ja hautautuminen pohjan 

sedimenttiin. Laite laskettiin paikalleen alumiinisen varren varassa, ja sen virransyöttö 

tapahtui akulla, joka sijaitsi rannalla. Ennen mittalaitteen asentamista Myllyojasta 

kyseisestä kohdasta mitattiin poikkileikkaus, jonka profiili syötettiin laitteen 

ohjelmistoon. Mittausjakson aikana satoi rankasti, ja virtaus uomassa kasvoi. Mittari 

pysyi irti pohjasedimentistä, mutta sen pintaan oli kertynyt mittausjakson aikana jo 

huomattava määrä rautasakkaa. Tästä virtaamamittarista saadaan suoraan tiedot mm. 

virtaamasta, virtausnopeudesta sekä pinnankorkeudesta mittauspisteessä. Mittari 

säädettiin mittamaan 15 minuutin välein. 
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Kuva 19. Doppler-mittalaite ennen sen asettamista Myllyojaan. (Kuva: Sakari Pensas) 

5.3 Sähkönjohtavuus-, pH- ja happimittaukset kenttämittarilla 

Kenttämittareilla mitattiin pH, sähkönjohtavuus (EC) ja liuennut happi (DO), niistä 

pisteistä, joissa jatkuvatoiminen sähkönjohtavuusanturikin oli, sekä lisäksi 12 muusta 

pisteestä (Kuvat 20 ja 21). Mittaukset suoritettiin WTW Multi 350i -mittareilla. 

Heinäkuussa 2017 suoritettiin pH, EC ja DO mittaukset edellä mainituilla 

kenttämittareilla koko Myllyojan matkalta mittauspisteiden välin ollessa noin 400 

metriä ja tähän liittyen vielä uusintamittaukset 23.8.2017. Mittausten tarkoituksena oli 

muodostaa kokonaiskuva sähkönjohtavuuksien ja pH:n arvojen muutoksesta koko 

Myllyojan uoman matkalta. 
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Kuva 20. Koko Myllyojan mittaukset kenttämittareilla, 10.7.2017. Kuvassa oranssilla 

merkitty mittauspisteet Myllyojan varrella. (Maanmittauslaitos 2017) 

 

 

Kuva 21. Koko Myllyojan mittaukset kenttämittareilla, 11.7.2017. Kuvassa oranssilla 

merkitty mittauspisteet Myllyojan varrella. (Maanmittauslaitos 2017) 
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5.4 Sadanta 

Alueen sadannan seurantaa varten alueelle asennettiin Solinst Rainlogger -mittari 

mittaamaan sadetta 15 minuutin välein. Asennusvirheestä johtuen kesän aikana ei 

sadantaa kuitenkaan saatu Myllyojalle asennetusta omasta sademittarista. Tästä syystä 

päädyttiin käyttämään Kalimenojan tutkimuskohteen sadantamittarin tuloksia, joita oli 

saatavilla 12.6.- 29.9.2017 ajanjaksolta (Kuva 22). Tämä sadantamittari sijaitsi noin 10 

kilometrin päässä Myllyojalta koilliseen. 

 

Kuva 22. Sadantatiedot 12.6 – 29.9.2017. 

5.5 Vesinäytteenotto 

Vesinäytteiden otto aloitettiin kesäkuussa 2017, ja sitä jatkettiin lokakuulle 2017 saakka 

(Liite 1.). Näytteet vietiin analysoitavaksi akkreditoituun Ahma Ympäristö Oy:n (T131) 

laboratorioon. Näytteitä otettiin sekä laajempana kokonaisuutena, että suppeampana 

kokonaisuutena (Taulukko 1). Laajempien analyysien näytteiden otto pyrittiin 

ajoittamaan hetkille, joilla Myllyojan hydrologinen tila oli keskimääräisestä poikkeava 

(kuiva tai sateinen). Näytteistä laajat analyysit otettiin kesäkuussa ja syyskuussa, ja 

suppeammat analyysit heinäkuussa, elokuussa ja lokakuussa. Tässä työssä on tarkasteltu 

aineistoa ainoastaan syyskuulle asti. Jaksolle ei sattunut erityisen sateisia jaksoja, ja 

parhaiten ”voimakkaan” sateen jälkeistä kuvaa antavat syyskuun näytteiden tulokset. 

Näytteet otettiin neljästä paikasta jatkuvatoimisten mittauslaitteiden läheisyydestä: 

ylävirrasta, ylemmästä hulevesiojasta, alemmasta hulevesiojasta sekä alavirrasta (Kuva 

14).  
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Taulukko 1. Laajassa ja suppeassa näytteenotossa tehdyt analyysit. 

Laaja näytteenotto Suppea näytteenotto 

 - ICP-MS menetelmällä suodatettuna ja 

suodattamattomana Al, As, B, Ba, Be, 

Cd, Co, Cu, Cr, Fe, Hg, Mn, Mo, Ni, Pb, 

Sb, Se, Sn, Sr, Tl, U, V, Zn, Ca, K, Mg, 

Na, Si 

- Fe
2+

 ja Fe
3+

,  

-pH, alkaliniteetti, asiditeetti,  

-PO4-P, Kok.P, NH4-N, NO2+3N, Kok. 

N,  

-SiO2,  

-kiintoaine,  

-CODMn, TOC, DOC  

Fe, Mn, Al (ICP-OES), pH, PO4-P. 

(Metallit sekä suodatettuna että 

suodattamattomana)  

 

 

5.6 Vedenlaadun ja määrän tarkastelumenetelmät 

Vedenlaadusta tässä työssä tarkasteltiin mahdolliset korrelaatiot raudan ja 

sähkönjohtavuuden välillä. Myös veden pinnankorkeudelle ja virtaaman suhteelle 

muodostettiin yhtälö Doppler –mittausten tuloksien avulla. Tällä yhtälöllä voitiin laskea 

virtaama pinnankorkeuksille koko mittausjaksolle. Virtaamien, sekä raudan ja 

sähkönjohtavuuden korrelaatioiden kautta oli tarkoitus kuvata raudan kuormitusta 

Myllyojalla. Virtaamien yhtälöt ja raudan kuormituksen yhtälöt muodostettiin ylävirran, 

betonisillan sekä alavirran mittauspisteille. 
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6 TULOKSET JA TULOSTEN TARKASTELU 

6.1  Vedenlaatutulokset yleensä 

Vesinäytteiden tuloksissa rautapitoisuudet yleisesti olivat korkeita, varsinkin 

hulevesiviemäreissä (Liite 1.). Muiden metallien osalta tilanne on samankaltainen. 

Monien metallien pitoisuudet hulevesiviemäreissä olivat 2-5 kertaiset verrattuna 

Myllyojan veteen. Mm. liukoisen mangaanin arvot vaihtelivat Myllyojan vedessä 0,018-

0,260 mg/l ja hulevesissä 0,330-1,1 mg/l välillä. Kokonaismangaanin pitoisuuksien 

ollessa Myllyojan vedessä 0,060-0,290 mg/l välillä ja hulevesissä 0,33-1,2 mg/l välillä. 

Kaikkien vesinäytteiden kaikki analyysitulokset on esitetty liitteessä 1. 

Liukoisen alumiinin osalta Myllyojan veden pitoisuudet vaihtelivat 0,07-0,33 mg/l 

välillä, ja hulevesissä 0,13-0,31 mg/l välillä, joten sen osalta ei ollut niin suurta eroa 

Myllyojan veden ja hulevesien välillä. Kokonaisalumiinin pitoisuudet vaihtelivat 

Myllyojan vedessä 0,093-0,56 mg/l välillä ja hulevesissä 0,46-2,0 mg/l välillä, jossa ero 

Myllyojan ja hulevesien pitoisuuksien välillä oli taas paikoin moninkertainen. 

Liukoisen magnesiumin pitoisuus Myllyojan vedessä vaihteli 1,3-2,4 mg/l välillä ja 

hulevesissä 4-11 mg/l välillä. Kokonaismagnesiumin pitoisuudet olivat Myllyojan 

vedessä noin 2 mg/l luokkaa ja hulevesissä noin 10-11 mg/l. Magnesiumin osalta 

hulevesissä siis oli moninkertaisesti suurempia pitoisuuksia. Samaan tapaan käyttäytyi 

myös liukoinen kalium; Myllyojan vedessä 0,7-2 mg/l ja hulevesissä 3-5 mg/l. 

Kokonaiskaliumin pitoisuudet Myllyojan vedessä olivat 1-2 mg/l ja hulevesissä noin 5 

mg/l. 

Silikaatin pitoisuudet käyttäytyivät myös samaan tapaan. Myllyojan vedessä silikaatin 

pitoisuudet olivat 11-16 mg/l ja hulevesissä 25-30 mg/l välillä. Vastaavasti typelle 

Myllyojan vedessä 0,8-0,96 mg/l ja hulevesissä 0,8-1,8 mg/l. Fosforille Myllyojan 

vedessä pitoisuudet olivat 0,066-0,095 mg/l välillä ja hulevesissä 0,086-0,31 mg/l 

välillä. Fosfaattifosforin osalta Myllyojan vedessä pitoisuudet olivat 0,027-0,069 mg/l 

välillä ja hulevesissä 0,01-0,14 mg/l välillä. Myös nitraatti- ja nitriittitypen pitoisuudet 
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olivat hulevesissä suuremmat; 0,1-1,0 mg/l välillä verrattuna Myllyojan veden 0,02-0,08 

mg/l pitoisuuksiin. 

Pääsääntöisesti yllä mainituilla aineilla hulevesien pitoisuudet olivat siis suuremmat, 

joissakin tapauksissa moninkertaisesti. Vedenlaatutuloksissa eri tavalla käyttäytyivät 

TOC, DOC ja CODMn, jotka kuvaavat orgaanisen aineksen määrää. TOC:n osalta 

Myllyojan veden pitoisuudet olivat 16-23 mg/l välillä verrattuna hulevesien 5-10 mg/l 

pitoisuuksiin. DOC:n pitoisuudet olivat Myllyojan vedessä 14-28 mg/l välillä ja 

hulevesissä 5-10 mg/l välillä. CODMn pitoisuudet Myllyojan vedessä vastaavasti olivat 

20-31 mg/l välillä ja hulevesissä 10-15 mg/l välillä. Yleisesti vedenlaadussa oli siis 

huomattaviakin eroja Myllyojan veden ja hulevesien välillä. 

Veden alkaliniteetin osalta sekä Myllyojan vedessä, että alemmasta 

hulevesiviemäröinnistä tulevissa vesissä pitoisuudet olivat samaa luokkaa; 0,2-0,3 

mmol/l eli veden puskurikyky on hyvä, mutta ylemmästä hulevesiojasta tulevan veden 

alkaliniteetti oli kesäkuussa 0,02 mmol/l ja syyskuussa <0,01 mmol/l, eli tämän veden 

puskurikyky on käytännössä jo loppunut (Oravainen 1999). Asiditeetti käyttäytyi myös 

samoin pitoisuuksien ollessa kaikkialla muualla <0,1-0,2 mmol/l välillä, poikkeuksena 

ylemmän hulevesiviemärin kesäkuun näytteessä 0,6 mmol/l. Kun katsotaan pH arvoja, 

ylemmästä hulevesiojasta tuleva vesi oli myös happaminta 5,7-5,86, pH arvojen ollessa 

muualla ≥ 6,3. 

6.2 Rauta ja sähkönjohtavuus 

Vesinäytteiden tuloksista on huomattavissa, että hulevesiviemäröinnistä tulevien vesien 

rautapitoisuudet olivat Myllyojan uoman vettä korkeampia (Kuva 23). Liukoisen ja 

kokonaisraudan määrän välillä ei ole suoraa yhteyttä. Siinä missä esimerkiksi ylemmän 

hulevesiviemärin veden liukoisen raudan määrä vähenee huomattavasti kesän aikana, 

kunnes syyskuussa jälleen nousee, muissa pisteissä liukoisen raudan muutokset eivät ole 

niin suuria. Ylemmän hulevesiviemärin suuremmat muutokset voivat johtua 

Hiukkavaaran keskuksen rakennustöiden aiheuttamasta valunnasta.  
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Kuva 23. Kokonaisraudan ja liukoisen raudan määrä mittauspisteissä kesällä 2017. 

Yl.Hule = ylempi hulevesioja ja Al.Hule = alempi hulevesioja. 

Vesinäytteiden tuloksista (Liite 1) on huomattavissa myös ero Myllyojan veden ja 

hulevesien Fe
2+

 ja Fe
3+

 -pitoisuuksien välillä; siinä missä molemmissa Fe
3+

 -pitoisuudet 

ovat samaa suuruusluokkaa kaikissa näytteissä, noin 3-5 mg/l välillä, hulevesien Fe
2+

 -

pitoisuudet ovat moninkertaisesti suurempia verrattuna Myllyojan veteen. Myllyojan 

veden Fe
2+

 -pitoisuudet vaihtelevat noin 1,3-1,5 mg/l välillä, mutta alemmassa 

hulevesiviemärissä 5,9-8,9 mg/l välillä ja ylemmässä hulevesiviemärissä 13-14 mg/l 

välillä. Ero on ylemmän hulevesiviemärin tapauksessa paikoin siis jopa 

kymmenkertainen Myllyojan veteen verrattuna. Tuloksista voidaan myös päätellä, että 

liukoinen rauta on hulevesissä lähes kokonaan Fe
2+

-muodossa. Myllyojan ylävirran ja 

alavirran tuloksissa tilanne on hieman eri; syyskuun näytteissä liukoisen raudan määrä 

on suurempi kuin Fe
2+

 määrä. Esimerkiksi alavirralla Fe
2+

 -pitoisuus 1,4 mg/l kun 

liukoisen raudan pitoisuus oli 2,48 mg/l. 

Hulevesiviemäristä tulevan veden sähkönjohtavuuden arvot vaihtelivat huomattavasti ja 

olivat suurempia kuin Myllyojan uoman vedessä (Kuva 24). Huomattavaa on myös, 

kuinka ylävirran mittauspisteen, ja hulevesiviemärien jälkeen tulevan betonisilta –

mittauspisteen välillä sähkönjohtavuuden arvot nousevat. Näiden kahden pisteen 
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välinen etäisyys ei kuitenkaan ole kuin noin 40 metriä. Tämä sähkönjohtavuuden nousu 

kertoo siitä, kuinka hulevesiviemäröinnistä tuleva rauta ja muu liukoinen aines 

kulkeutuvat Myllyojaan.  

 

Kuva 24. Myllyojan mittausverkoston tuloksia sähkönjohtavuuksista eri 

mittauspisteissä. Katkos syyskuussa johtuu siitä, että anturit olivat tuolloin toisen 

tutkimuksen käytössä. Sadantatiedot ajalta 12.6.- 29.9.2017. 

Kun sadantatuloksia verrataan sähkönjohtavuuksien kuvaajaan (Kuva 24), huomataan, 

että sähkönjohtavuus nousee kuivina aikoina ja pienenee, kun sataa enemmän. Toisaalta 

runsas sade kuivan kauden jälkeen voi saada aikaan sähkönjohtavuuspiikin. Muutoksen 

huomaa mm. syyskuulta, kun sadannan määrä on suurempi, sähkönjohtavuuksien arvot 

pienenevät mittapisteissä. Vastaavasti kuivimpana kautena heinäkuun puolesta välistä 

elokuuhun sähkönjohtavuuksien arvot käyvät suurimmillaan.  
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Veden sähkönjohtavuuden ja samalla hetkellä mitatun kokonaisrautapitoisuuden välillä 

on havaittavissa yhteys (R
2
 = 0,9). Siinä missä ylävirran mittauspisteen 

sähkönjohtavuus on pienin koko mittausjakson aikana, myös sen rautapitoisuudet olivat 

pienimmät (Kuvat 23 ja 24). Vastaavasti ylemmän hulevesiviemärin tapauksessa sekä 

sähkönjohtavuuden, että rautapitoisuuden arvot olivat suurimmat. Kokonaisrauta ja 

sähkönjohtavuus vaikuttaisivat korreloivan paremmin kuin liukoinen rauta ja 

sähkönjohtavuus (Kuvat 25 ja 26).  

Kuva 25. Kokonaisrautapitoisuus ja sähkönjohtavuus, sekä niiden välille muodostettu 

lineaarinen regressioyhtälö. 
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 Kuva 26. Liukoisen raudan pitoisuus ja sähkönjohtavuus, sekä niiden välille 

muodostettu lineaarinen regressioyhtälö. 

 

6.3 Myllyojan pinnankorkeuksien ja virtaaman vaihtelut sekä 

pohjavedenpinnanvaihtelut 

Myllyojan vedenpinnankorkeus muuttuu selvästi sateiden aikana ja muutokset ovat 

samaa suuruusluokkaa eri mittauspisteissä, betonisillan mittauspisteen kohdalla 

pinnankorkeuden muuttuessa hieman vähemmän (Kuva 27). Tuloksissa näkyvät tyhjät 

alueet johtuvat siitä että, mittarit eivät kyseisenä aikana olleet vedenpinnan alapuolella. 

Alavirran tapauksessa veden pinnan laskun seurauksena mittari jäi vedenpinnan 

alapuolelle, ja sen sijaintia tuli korjata alemmas myöhemmin. Tämä mittarin korkeuden 

muutos on huomioitu ja korjattu tuloksissa. Ylävirran tapauksessa ohikulkija oli 

siirtänyt mittarin rannalle, josta se myöhemmin asetettiin takaisin paikoilleen. 
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Kuva 27. Myllyojan pinnankorkeudet pohjasta mittauspisteissä. Sadantatiedot ajalta 

12.6.- 29.9.2017. 

Virtaamamittauksien tuloksissa (Taulukko 2) näkyy veden määrän väheneminen 

Myllyojassa erityisesti heinäkuussa ja elokuussa. Tuloksissa on huomattava, että 

elokuun ja lokakuun mittauksissa keskivirran virtaama (Kuva 17) on suurempi kuin sitä 

seuraavissa mittauspisteissä. Tämä ei ole todellisuudessa mahdollista. Ero on kuitenkin 

pieni, ja johtuu todennäköisesti siitä, että siivikkomittauksen tarkkuus kuivan kauden 

aikana pienillä virtauksilla ei riitä, ja tulos on mittausmarginaalien rajoissa. 
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Taulukko 2. Virtaamamittausten tulokset. 

Päivämäärä Ylävirta (m
3
/s) Keskivirta 

(m
3
/s) 

Betonisilta 

(m
3
/s) 

Alavirta (m
3
/s) 

19.5.2017 0,3520 0,4612 0,4791 0,6650 

28.6.2017 0,0293 0,0323 0,0389 0,0510 

23.8.2017 0,0106 0,0235 0,0119 0,0153 

6.10.2017 0,0746 0,0920 0,0810 0,1280 

 

Alavirran mittauspisteen jatkuvatoimisen virtaaman määrittäminen 

Doppler- mittauksessa saatiin tarkastelujakson aikana tarkka kuva virtaaman vaihtelusta 

alavirran pisteessä. Mittauksen aikana satoi myös rankasti, joka näkyy mittaustuloksissa 

virtaaman jyrkkänä kasvuna (Kuva 28).  

 

 

Kuva 28. Doppler –mittaus 17. – 21.7.2017. 
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Doppler –mittauksista sekä manuaalisista virtaamamittauksista voidaan muodostaa 

pinnankorkeuksien kanssa kuvaaja (Kuva 29). Paras yhtälö kuvamaan tätä tietoparvea 

on eksponentiaalinen yhtälö: 

y = 1,3504x
1,7461

,    (1) 

missä y kuvaa virtaamaa ja x pinnankorkeutta. Tämän avulla voidaan muodostaa 

alavirran mittauspaikalle virtaamakuvaaja jatkuvatoimisista pinnankorkeusmittauksen 

arvoista (Kuva 29). 

 

Kuva 29. Virtaaman ja pinnankorkeuden suhde Doppler –mittauksessa. 



53 

 

 

Kuva 30. Laskennallinen virtaama ja pinnankorkeus alavirran mittauspisteessä. 

Sadantatiedot ajalta 12.6.- 29.9.2017. 

Doppler-mittauksista muodostettu yhtälö on melko tarkka alavirran mittauspisteessä 

(Taulukko 3) verrattuna pelkästään käsin mitattujen neljän arvon perusteella 

määritettyyn yhtälöön. Eksponentiaalinen yhtälö alavirran virtaamalle pelkästään käsin 

mitatun neljän arvon avulla: 

y = 394,93x
6,5378

,    (2) 

 missä y kuvaa virtaamaa ja x on pinnankorkeutta. 
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Lineaarinen yhtälö alavirran virtaamalle pelkästään käsin mitatun neljän arvon avulla: 

y = 2,3254x – 0,481,     (3) 

missä y kuvaa virtaamaa ja x pinnankorkeutta. 

Näitä yhtälöitä voidaan käyttää muodostamaan virtaamalle jatkuva kuvaaja. Kuvassa 31 

näkyy eri yhtälöiden erot, sillä lineaarinen yhtälö antaa negatiivisia arvoja pienillä 

virtaamilla ja yhtälöiden välinen hajonta suurenee virtaaman kasvaessa. 

Taulukko 3. Virtaaman yhtälöt alavirran mittauspisteessä verrattuna mitattuihin arvoihin 

(Q mittaus = käsin mitattu arvo, Q dop.yht. = Doppler –mittauksesta muodostettu power 

–yhtälö, Q mit.pow. = mitatuista tuloksista muodostettu power –yhtälö, Q mit.lin. = 

mitatuista tuloksista muodostettu lineaarinen yhtälö). 

Päivämäärä Q mittaus 

(m
3
/s) 

Q dop.yht. 

(m
3
/s) 

Q mit.pow. 

(m
3
/s) 

Q mit.lin. (m
3
/s) 

19.5.2017 0,665 0,63 0,801812 0,652484 

28.6.2017 0,051 0,06183 0,049242 0,085192 

23.8.2017 0,0153 0,017135 0,024448 -0,0211 

6.10.2017 0,128 0,11175 0,080599 0,167599 
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Kuva 31. Alavirran mittauspisteen yhtälöt virtaamalle. (Dop.Pow. = Doppler –

mittauksesta muodostettu power –yhtälö, Mit.Pow. = mitatuista tuloksista muodostettu 

power –yhtälö, Mit.Lin. = mitatuista tuloksista muodostettu lineaarinen yhtälö). 

Sadantatiedot ajalta 12.6.- 29.9.2017. 

Ylävirran ja betonisillan mittauspisteen jatkuvatoimisen virtaaman 

määrittäminen 

Myös ylävirran ja betonisillan mittauspisteille voidaan muodostaa virtaaman kuvaaja 

käyttämällä käsitoimisesti mitatuista virtaamista muodostettuja eksponentiaalisia 

yhtälöitä (Kuva 32).  

Ylävirralle: 

y = 394,93x
6,5378

,    (4) 
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missä y on virtaama ja x on pinnankorkeus. 

Betonisillan mittauspisteelle: 

y = 3838x
18,185

,     (5) 

missä y on virtaama ja x on pinnankorkeus. 

 

Kuva 32. Laskennallinen virtaama (Ylä.Pow. = ylävirta, Bet.Pow. = betonisilta, 

Ala.dop. = alavirta). Sadantatiedot ajalta 12.6.- 29.9.2017. 

Koska laskentaan käytetyt yhtälöt ovat luonteeltaan eksponentiaalisesti kasvavia, niiden 

tarkkuus suuremmilla virtaaman arvoilla ei ole todenmukainen. Pienemmillä virtaaman 

arvoilla, eli kuivempina kausina, tulokset ovat järkeviä. Kuvassa 32 näkyy, että tarkin 

jakso on heinäkuun ja elokuun aikana. Syyskuulle tultaessa data muuttuu epätarkaksi, 
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joka näkyy kuvaajassa. Varsinkin syyskuun tuloksissa ylävirran ja betonisillan tulokset 

eivät noudata alavirran tuloksia, eikä niitä voida pitää luotettavina. 

Vedenpinnanvaihtelut pohjavesiputkissa 

Pohjavesiputkien 534 ja 438 pinnankorkeuden muutoksen näkyvät kuvassa. Putki 438 

sijaitsee kaakkoon jatkuvatoimisista mittalaitteita ja on lähempänä kuin putki 534, joka 

on länteen uuden Hiukkavaaran monitoimitalosta. Lisäksi yksi pohjavesiputki läheltä 

Niilesjärveä, noin 2,5 kilometrin päässä koilliseen (Kuvat 15 ja 16). Pohjaveden pinnan 

taso muuttuu sadannan mukaan, mutta huomioitavaa on, että putket 534 ja 438 

käyttäytyvät eri tavalla, vaikka niiden etäisyys maastossa on noin 600 metriä (Kuva 33). 

Pohjavesiputkessa 534 pohjaveden pinnan taso reagoi vähemmän sateisiin. Tämä ero on 

nähtävissä myös Niilesjärven pohjavesiputken pinnankorkeuden muutoksiin. 

Pinnankorkeuksien käyttäytymisen ero voi selittyä alueen rakennustöiden kuivatuksesta. 

Pohjaveden pinnan taso on myös putkissa 534 ja 438 alempana kuin Niilesjärven lähellä 

sijaitsevassa putkessa, ja tämä ero voisi olla rakennustöiden kuivatuksen aiheuttama. 
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Kuva 33. Pohjavesiputkien 534, 438 ja Niilesjärvi pinnankorkeuden muutokset. 

Sadantatiedot ajalta 12.6.- 29.9.2017. 

6.4  pH:n ja sähkönjohtavuuden arvojen vaihtelu Myllyojan eri osissa 

Heinäkuun käsikäyttöisellä mittarilla otettujen, sekä muiden kesän tulosten, perusteella 

sähkönjohtavuuden arvot ovat kutakuinkin samaa luokkaa jatkuvatoimisten mittausten 

kanssa. Huomattavaa on, että sähkönjohtavuuden arvot kasvavat suhteessa melko 

paljon, kun siirrytään Myllyojan virrassa alaspäin uuden Hiukkavaaran alueelle, jossa 

myös jatkuvatoimiset mittarit sijaitsevat (Taulukko 4). 
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Taulukko 4. Myllyojan EC, pH ja DO –arvot 10.-11.7.2017. 

Paikka N E EC (µS/cm) pH DO (mg/l) T (°C) 

1 7210695 436110 37,9 4,90 5,58 19,0 

2 7210388 435401 39,3 4,88 5,57 18,2 

3 7210547 435075 38,2 4,56 6,67 18,2 

4 7210760 434737 38,0 4,21 6,60 17,7 

5 7210805 434210 37,8 3,30 7,90 17,0 

6 7210820 433835 77,6 6,25 8,18 16,5 

7 7211082 433566 78,7 6,35 8,70 16,7 

8 7211355 433139 79,6 4,92 7,96 15,5 

9 7211140 432870 80,6 4,52 8,35 15,5 

10 7210973 432426 90,1 5,88 8,07 14,0 

11 7210953 432241 104,4 5,87 8,11 14,4 

12 7211071 431956 105,4 5,86 7,90 14,5 

13 7210811 431892 108,5 5,84 8,30 14,4 

14 7210723 431674 115,9 5,82 7,52 14,7 

 

Heinäkuun manuaalisissa mittauksissa on kuitenkin havaittavissa yksi epätavallisen 

suuri vaihtelu pH:n kohdalla. Mittauspisteiden 4, 5 ja 6 välillä pH heittelee 

huomattavasti ja pisteessä 5 pH:n arvo on erittäin matala verrattuna muihin mittauksiin, 

sekä mittaustuloksiin samassa paikassa myöhemmin elokuussa (Taulukko 5). Alueella 

metsäojitus viettää Hiukkavaaran keskuksen suunnalta Myllyojan uomaan, ja on ehkä 

mahdollista, että alueella tehtävien rakennustöiden valunta oli aiheuttanut piikin 

paikallisiin mittaustuloksiin. Yleisesti ottaen pH:n arvot keskimäärin kasvavat hieman 

Myllyojan uomaa alavirtaan mentäessä. 
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Taulukko 5. Myllyojan EC, pH –arvoja 23.8.2017. 

 

6.5 Rautakuormituksen vaihtelu 

Kun virtaama on laskettu pinnankorkeuksista edellä mainitulla tavalla, eli ylävirran ja 

betonisillan kohdalla muodostettu eksponentiaalinen yhtälö 4 siivikkomittauksen avulla 

ja alavirran pisteessä Doppler-mittauksella, voidaan näitä yhtälöitä käyttää 

muodostamaan kuvaaja raudan määrälle Myllyojassa (Kuvat 34-36). Käytetään 

kokonaisrautapitoisuuden ja sähkönjohtavuuden välille määritettyä lineaarista 

regressioyhtälöä: 

 

y = 93,477x + 1332,9,    (6) 

 

missä y on rautapitoisuus ja x on sähkönjohtavuus. 

 

 

Paikka N E EC (µS/cm) pH T(°C) 

4 7210760 434737 42,4 6,46 12,7 

5 7210805 434210 42,0 6,67 12,6 

6 Ylävirta 7210820 433835 42,7 6,62 12,5 

Yl.Hulevesi 7210795 433858 272,0 6,40 12,5 

Al.Hulevesi 7210810 433815 218,0 6,82 12,6 

Betonisilta 

  

111,0 6,50 12,5 

Alavirta 7211351 433128 107,6 6,52 12,6 
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Kuva 34. Rautakuormitus ja -pitoisuus ylävirran mittauspisteellä. Sadantatiedot ajalta 

12.6.- 29.9.2017.  
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Kuva 35. Rautakuormitus ja –pitoisuus betonisillan mittauspisteellä. Sadantatiedot 

ajalta 12.6.- 29.9.2017. 
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Kuva 36. Rautakuormitus ja –pitoisuus alavirran mittauspisteellä. Sadantatiedot ajalta 

12.6.- 29.9.2017. 

 

Kuvasta 37 nähdään, että yhtälöiden tulokset eivät ole realistiset, kun kuormitus kasvaa 

suuremmaksi. Sama asia on havaittavissa myös virtauksen tuloksissa. Tämä johtuu siitä, 

että virtaaman laskentaan käytettävät yhtälöt ovat eksponentiaalisesti kasvavia, joka 

vääristää tuloksia suuremmilla arvoilla. 

 



64 

 

 

Kuva 37. Kaikkien mittauspisteiden rautakuormitus. Sadantatiedot ajalta 12.6.- 

29.9.2017. 

 

Hulevesiviemärien kokonaisraudan kuormitus voidaan laskea vähentämällä betonisillan 

mittauspisteen rautakuormituksesta ylävirran rautakuormitus (Kuva 38), koska 

molemmat hulevesiviemärit sijaitsevat näiden kahden mittauspisteen välillä. Tuloksista 

on nähtävissä, että hulevesien rautakuormituksella on vaikutus kokonaistilanteeseen. 

Tuloksissa on kuitenkin huomioitava, että kuormituksen piikit kuvassa eivät vastaa 

todellisuutta, vaan ne johtuvat laskentaan käytetyn yhtälön luonteesta. Pienemmät arvot 

kuitenkin ovat tarkempia. Raudan kuormituksen vaikutus näkyy kuvassa myös ylävirran 

ja betonisillan mittauspisteiden rautapitoisuuden erona. Mittauspisteillä on välimatkaa 

vain n. 50 metriä, mutta rautapitoisuus kasvaa selvästi tällä välimatkalla, koska 

hulevesivirrat yhtyvät Myllyojan uomaan. 
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Kuva 38. Hulevesien kokonaisrautakuormitus sekä ylävirran ja betonisillan 

rautapitoisuudet. Sadantatiedot ajalta 12.6.- 29.9.2017. 

 

Rautakuormitukselle voidaan piirtää myös kuvaaja kuvaamaan vuorokausikuormitusta 

(Kuva 39). Kuvassa on huomioitavaa laskutavan virhemarginaali kuormituksen 

piikeissä, joissa hulevesien kuorma ylittää alavirran kuormituksen, sillä tämä ei ole 

todellisuudessa mahdollista. 
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Kuva 39. Raudan vuorokautiset kuormitukset hulevesiviemäröinneistä sekä alavirran 

mittauspisteessä. Sadantatiedot ajalta 12.6.- 29.9.2017. 

 

Myllyojan rautapitoisuus kesän ja syksyn 2017 aikana on samalla tasolla kuin 

Ympäristöpalvelu Ahman 2016 havainnoissa. Muutoksena aiempaan on kuitenkin 

alueella nyt olevat hulevesiviemäröinnit, joista tulevan veden rautapitoisuus on paikoin 

jopa moninkertaisesti suurempi kuin Myllyojan ”normaalissa” vedessä. Myllyojan 

kokonaisrautapitoisuudet ja liukoisen raudan pitoisuudet 2017 on esitetty taulukoissa 6 

ja 7. 
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Taulukko 6. Myllyojan kokonaisrautapitoisuudet. 

 

Taulukko 7. Myllyojan liukoisen raudan pitoisuudet. 

 

Myllyojan veden rautapitoisuutta voidaan pitää haitallisena eliöille. Rautapitoisuudet 

ylittävät esimerkiksi Hayer et al. (2013) tutkimuksessa tutkitut 5 mg/l tason, joka on 

havaittu vesieliöille haitalliseksi. Myllyojan veden rautapitoisuus ylittää myös selvästi 

Yhdysvaltain ympäristöministeriön ohjearvon 1 mg/l, joka luokitellaan vesieliöille 

haitalliseksi rautapitoisuudeksi. Tässä tutkimuksessa alhaisimmat mitatut 

rautapitoisuuden arvot ylävirran mittauspisteellä olivat noin 5 mg/l ja suurimmat 

alavirran mittauspisteellä noin 8 mg/l. 

Rautapitoisuuden hallintaan on olemassa useita mahdollisia kosteikkorakenteita, ja tässä 

työssä käsitellyt menetelmät osittain voisivat sopia Myllyojan vedenlaadun 

parantamiseen. Aikaisemmissa tutkimuksissa käsitellyt vedet ovat olleet Myllyojan 

vedenlaatua huonompia. Menetelmien puhdistustehokkuus kuitenkin vaihtelee 

tapauskohtaisesti paljon. Kosteikkorakenteet vaativat toimiakseen suurehkoja määriä 

tilaa, joka Myllyojan tapauksessa voi rajoittaa niiden toimintatehokkuutta. Alueen 

kaavoituksen mukaan lähelle myös rakennetaan teitä ja kevyen liikenteen väyliä, jotka 

vähentävät hulevesirakenteiden tilan määrää. Esimerkiksi Hedin (2008) tutkimuksessa 

kosteikkorakenteen pinta-ala oli 28 000 m
2
 ja sitä edeltävien kuuden laskeutusaltaan 

3500 m
2
, keskivirtaaman ollessa 6750 l/min, joka on melko lähellä Myllyojan virtaamia; 

alavirran keskivirtaama on noin 7116 l/min (Doppler-yhtälö). Huomioitavaa tässä 

Paikka Kesäkuu Heinäkuu Elokuu Syyskuu 

1. Ylävirta (mg/l) 5,46  4,87 5,11 

2. Yl. Hulevesi (mg/l) 18,0  13,7 15,9 

3. Al. Hulevesi (mg/l) 10,4  10,6 10,3 

4. Alavirta (mg/l) 6,59  7,57 5,25 

Paikka Kesäkuu Heinäkuu Elokuu Syyskuu 

1. Ylävirta (mg/l) 1,48 1,63 1,64 2,17 

2. Yl. Hulevesi (mg/l) 12,0 6,89 2,88 10,6 

3. Al. Hulevesi (mg/l) 6,18 2,69 3,16 6,31 

4. Alavirta (mg/l) 1,35 1,63 1,10 2,48 
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kuitenkin on, että Myllyojan virtaama vaihtelee suuresti sadannan mukaan. 

Kosteikkorakenteiden virtaaman määrään voidaan vaikuttaa kuitenkin esim. 

ohijuoksutuksella. Hedin (2008) tutkimuksessa veden rautapitoisuus kuitenkin oli 

huomattavasti Myllyojan rautapitoisuutta suurempi, joten järjestelmän ei ehkä tarvitsisi 

olla yhtä suuri. Kasvio et al. (2015b) tutkimuksen kosteikkorakenne taas on 

huomattavasti pienempi, 1200 m
2 

ja vain 0,8 % yläpuolisen valuma-alueen pinta-alasta, 

veden rautapitoisuuden ollessa samaa suuruusluokkaa kuin Myllyojan vedessä. 

6.6 Happamien sulfaattimaiden vaikutuksen arviointi 

Happamien sulfaattimaiden esiselvityksen mukaan Myllyoja sijaitsee potentiaalisella 

sulfaattimaa-alueella (Auri 2015). Happamien sulfaattimaiden vaikutus voi Sutelan et 

al. (2012) mukaan näkyä sähkönjohtavuuden nousuna, kun happamuuden lähteenä ovat 

turve- ja metsämaat. Happamilta sulfaattimailta tuleva valunta lisää veden 

kokonaisionipitoisuutta, joka näkyy sähkönjohtavuuden kasvuna. Myös metallien määrä 

vedessä kasvaa. Tässä työssä havaittiin korrelaatio kokonaisraudan ja 

sähkönjohtavuuden välillä (Kuva 25). Sähkönjohtavuuden suurimmat mitatut arvot 

olivat heinäkuussa ja elokuun alussa (Kuva 24). Tämän työn perusteella näin ollen myös 

rautapitoisuudet olivat suurimmillaan heinäkuussa. Vesinäytteiden perusteella (Liite 1) 

myös muiden metallien, esimerkiksi liukoisen alumiinin hieman kohonneet pitoisuudet 

heinäkuun näytteissä (alavirran mittauspisteessä 0,25 mg/l), voisivat viitata happamien 

sulfaattimaiden vaikutukseen (Sutela et al. 2012). Myös ylävirran näytteissä heinäkuun 

liukoisen alumiinin (0,25 mg/l) ja liukoisen mangaanin (0,17 mg/l) pitoisuudet erottuvat 

korkeampana kesäkuun ja elokuun tuloksista. 

Tämän työn aikana mitatut veden pH -arvot yleisesti eivät kuitenkaan viittaa erityiseen 

happamuuteen jatkuvatoimisten mittauslaitteiden ja vesinäytteiden ottopaikkojen 

läheisyydessä, mitattujen pH:n arvojen ollessa pääosin 6 - 6,8 välillä. Alkaliniteetin 

perusteella Myllyojan veden puskurikyky oli myös hyvä.  

Sutelan et al. (2012) mukaan eräs merkki happamista sulfaattimaista on 

rautapitoisuuden lasku veden kirkastuessa ja pH -arvon laskiessa, kun happamuustilanne 

kärjistyy. Tuloksissa ei ollut havaittavissa rautapitoisuuden merkittäviä laskuja. 
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Vesinäytteiden tuloksien (Liite 1) pH -arvot eivät myöskään laskeneet merkittävästi 

mittausjakson aikana missään näytteenottopaikassa. Kun verrataan tämän työn 

vesinäytteitä Ympäristöpalvelu Ahman vuosien 2011 ja 2016 tuloksiin ero mitatuissa 

rautapitoisuuksissa ei ole suuri. Myös muiden metallien pitoisuudet olivat samaa 

suuruusluokkaa. Tässä tapauksessa otanta on kuitenkin liian pieni tarkkojen 

johtopäätösten muodostamiseen happamien sulfaattimaiden vaikutuksesta, koska 

happamuus ja rautapitoisuus voivat vaihdella hetkellisemmin. 
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7 JOHTOPÄÄTÖKSET 

Mittausjakson aikana Myllyojaan tuleva rautakuormitus vaihteli sateiden mukaan. 

Voimakkaampien sateiden aikana rautakuormitus kasvoi huomattavasti. Myös 

hulevesiviemäröintien vaikutus rautakuormituksen määrään on merkittävä. Kahdesta 

hulevesiviemäristä tuleva rautakuormitus on suurimpien kuormien aikana jopa 

kymmeniä kilogrammoja vuorokaudessa, vaikka näistä hulevesistä tulevat virtaamat 

ovat huomattavasti pienempiä kuin Myllyojan normaali virtaama. Vesien käsittelyn 

kannalta tämä yhteys rautakuormituksen ja sadannan välillä tulee huomioida; sateiden 

lisäämä virtaama ei ”laimenna” Myllyojan vettä, vaan lisää rautakuormitusta.  

Erilaiset kosteikkorakenteet ovat usein moniosaisia koostuen ensin altaasta, jossa 

tapahtuu raudan laskeutumista ja hapettumista, jonka jälkeen vesi virtaa kasvillisuudella 

peitettyyn kosteikkoon, jossa kasvit käsittelevät rautaa. Myllyojalla erillinen hapetus- tai 

laskeutusallas hulevesiputkista tuleville vesille saattaisi tehostaa veden käsittelyä pelkän 

kosteikon/tulvaniityn sijaan. Tämä kuitenkin voi viedä enemmän tilaa. Riittävän suuri 

altaan koko myös tasaisi virtaamien huippuja keväisten sulamisvesien ja rankimpien 

sateiden aikana. Myös Myllyojan uoman virtaama ja rautakuormitus kasvaa 

huomattavasti tällaisina aikoina, ja ennen rakennettavia kosteikoita oleva laskeutusallas 

auttaisi tasaamaan virtaaman huippuja. Erillisellä altaalla voi myös olla tehokas 

vaikutus raudan poistamiseen, esimerkiksi Hedinin (2008) tutkimuksessa jopa 85% 

raudan poistumisesta tapahtui laskeutusaltaissa ennen kosteikkoa. Mahdollisesti 

talviaikainen puhdistustehokkuus voisi olla heikompaa kuin kesällä tai syksyllä, mikä 

on huomattu ilmastoltaan samanlaisissa oloissa tehdyissä tutkimuksissa (Eskelinen et al. 

2015; Goulet et al. 2000). 

Erillinen allasratkaisu voisi myös vähentää liukoisen Fe
2+

 -muodon osuutta vedessä. 

Altaassa Fe
2+

 pääsisi hapettumaan vesieliöille vähemmän haitalliseen Fe
3+

 -muotoon 

(Vuorinen et al. 1998). Myllyojalla varsinkin hulevesien Fe
2+

 -pitoisuudet ovat korkeita, 

ja hulevesiviemäröinnin vesissä rauta oli jopa pääosin liukoisessa Fe
2+

 -muodossa. Jos 

Myllyojan vedenlaatua halutaan tavoitteen (Pöyry 2017) mukaan parantaa, niin että 

mahdollistettaisiin kalojen nousu Niilesjärveen ja lisääntymismahdollisuudet 

Myllyojassa, rautapitoisuutta tulisi saada alemmas. Koska Fe
3+

:lla on taipumus 



71 

 

muodostaa komplekseja eri orgaanisten aineiden ja jalometallien kanssa (Hem & 

Cropper 1959; Vuori 1995), sen poistamisella esimerkiksi laskeutusaltaan kaltaisessa 

ratkaisussa olisi myös vaikutus muiden mahdollisesti haitallisten aineiden poistamiseen 

vedestä. 

Jatkossa olisi hyvä seurata, miten Hiukkavaaran rakennustöiden eteneminen ja 

valmistuminen vaikuttaa veden rautapitoisuuteen ja sen laatuun; lisääntyykö Fe
2+

 osuus 

vedessä tai lisääntyykö rautapitoisuus kokonaisuudessaan. Rakennustöiden valmistuttua 

olisi hyvä myös tutkia, miten päällystettyjen alueiden tuoma hulevesivalunta vaikuttaa 

veden laatuun; kasvaako esimerkiksi muiden metallien osuus Myllyojan vedessä. 
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8 YHTEENVETO 

Rauta on yleinen metalli maaperässä, ja siksi sitä on myös paljon vesistöissä. Rauta 

ilmenee liukoisessa Fe
2+

 ja huonommin liukoisessa Fe
3+

 -muodoissa. Tilanteissa, joissa 

happea on niukemmin saatavilla, rauta on Fe
2+

 -muodossa ja hapettuessaan se muuttuu 

Fe
3+

 -muotoon. Rauta kulkeutuu veteen maan rapautumisen ja eroosion vaikutuksesta, 

mutta myös ihmisen toiminnan kuten rakentamisen myötä. Rauta värjää veden 

punaruskeaksi ja rautasakka tarttuu mm. kasvistoon ja sedimentteihin. Rauta on myös 

suurina pitoisuuksina haitallista eliöille, varsinkin Fe
2+

 -muodossa. Suomessa 

rautapitoisuudeltaan korkeimmat vesistöt sijaitsevat Pohjanmaan ja Pohjois-Pohjanmaan 

alueilla johtuen maaperästä, soisista alueista ja happamien sulfiittimaiden vaikutuksesta. 

 

Rautapitoisten vesien käsittelyyn ja puhdistamiseen on olemassa erilaisia passiivisia 

järjestelmiä. Useimmiten tällaiset järjestelmät ovat moniosaisia koostuen ensin 

hapetus/viivytysaltaasta liukoisen Fe
2+

 hapettamiseen Fe
3+

 -muotoon, ja allasratkaisun 

jälkeisestä kosteikko-osasta tai muusta biosuodatusalueesta, jossa vettä viivytetään ja 

jonka kasvillisuus käsittelee vettä. Tällaiset veden passiiviset veden hallintamenetelmät 

tulee aina suunnitella tapauskohtaisesti, koska maaperän ja ilmaston kaltaisilla tekijöillä 

on vaikutusta puhdistustehokkuuteen. 

 

Oulun Hiukkavaaran alue kokee tulevaisuudessa suuria muutoksia, kun alueelle 

rakennetaan uusi aluekeskus. Hiukkavaaran aluetta halkova Myllyoja on 

vedenlaadultaan rautapitoinen ja alueen rakentaminen tulee monimutkaistamaan 

tilannetta. Myllyojalle rakennettiin kesän ja syksyn 2017 ajaksi jatkuvatoiminen 

seurantaverkosto mittaamaan veden sähkönjohtavuutta ja pinnankorkeutta eri pisteissä 

Myllyojaa lähelle uutta Hiukkavaaran keskusta. Mittauksia täydennettiin ottamalla 

käsitoimisia virtausmittauksia, sähkönjohtavuuden mittauksia, pH -mittauksia, sekä 

ottamalla vesinäytteitä kuukausittain kesäkuusta syyskuuhun. 

 

Myllyojalle rakennetun seurantaverkoston mittauksien, vesinäytteiden oton, ja 

käsitoimisten mittausten perusteella huomattiin, että uuden Hiukkavaaran keskuksen 

rakennustöiden hulevesistä aiheutuma valunta sisältää suuria määriä rautaa. Vaikka 
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hulevesiviemäröinnistä tuleva vesi on virtaamaltaan pieni verrattuna Myllyojan 

virtaamaan, hulevesien tuoma rautakuormitus on merkittävä Myllyojan vedenlaadussa 

viemäröinnin jälkeisellä osalla. 

 

Hiukkavaaraan Myllyojalle on suunniteltu rakennettavaksi hulevesikosteikkoja 

käsittelemään ja viivyttämään vesiä, ja tulevien käsittelyjärjestelmien toiminnassa olisi 

hyvä ottaa huomioon myös hulevesien tuoma kuormitus. Erillinen allasratkaisu ennen 

hulevesikosteikkoja voisi tehostaa raudan poistoa vedestä, sekä auttaa tasaamaan 

sateiden tai sulamisvesien aiheuttamia kasvuja virtaamassa. Huomioitavaa on myös 

sadannan ja rautakuormituksen välinen dynamiikka; kasvava virtaama ei laimenna 

Myllyojan veden rautapitoisuutta, vaan päinvastoin lisää rautakuormitusta. 

 

Tämän diplomityön tuloksia voidaan hyödyntää Hiukkavaaraan rakennettavien 

kosteikkojen suunnittelussa sekä myöhemmissä tutkimuksissa liittyen Myllyojan 

vedenlaatuun. Mahdollisissa tulevissa tutkimuksissa tämän työn tuloksia voi parantaa 

suorittamalla enemmän virtausmittauksia ja useammasta mittauspisteestä, jolloin 

tarkempien virtaaman ja rautakuormituksen yhtälöiden muodostaminen on mahdollista. 

Tulevaisuudessa olisi myös hyvä tutkia kuinka vedenlaatu muuttuu, kun Hiukkavaaran 

alueen rakennustyöt on tehty. 
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LIITE 1 (1) 

 

Taulukko 1. Myllyojan ylävirran vesinäytteiden tulokset. 

 

1.Myllyoja ylävirta N7210805 E433873    

Aine Yksikkö 13.6.2017 19.7.2017 23.8.2017 31.9.2017 

pH   6,67 6,37 6,9 6,8 

Fosfaattifosfori µg/l 48 69 27 62 

Fe (liukoinen) µg/l 1480 1630 1640 2170 

Fe  µg/l 5460   4870 5110 

Fe 2+ µg/l 1300     1300 

Fe 3+ µg/l 4200     3800 

Alumiini (liukoinen) µg/l 96,7 250 66 275 

Al µg/l 189   93 438 

Mangaani (liukoinen) µg/l 45,8 170 18 72,6 

Mn µg/l 71,7   59 90,5 

Alkaliniteetti mmol/l 0,23     0,2 

Kemiallinen hapenkulutus, 

CODMn mg/l 21     31 

Kiintoaine GF/C mg/l 14     11 

Typpi µg/l 790     950 

Ammoniumtyppi µg/l 38     55 

Nitraatti- ja nitriittitypen summa µg/l 56     28 

Asiditeetti mmol/l 0,1     0,1 

Silikaatti mg/l 11,3     16 

Fosfori µg/l 83     95 

TOC mg/l 16,5     22,7 

DOC mg/l 14,6     21,1 

Arseeni, As µg/l 0,34     0,45 

Boori, B µg/l 4,3     5,7 

Barium, Ba µg/l 19,3     31,5 

Beryllium, Be µg/l <0,05     <0,05 

Kadmium, Cd µg/l <0,02     <0,02 

Koboltti, Co µg/l 0,33     0,65 

Kromi, Cr µg/l 2     3,7 

Kupari, Cu µg/l 0,42     2 

Molybdeeni, Mo µg/l <0,05     <0,05 

Mangaani, Mn µg/l 71,7       

Antimoni, Sb µg/l <0,05     0,092 

Lyijy, Pb µg/l 0,72     0,59 

Nikkeli, Ni µg/l 0,68     1,4 

Seleeni, Se µg/l <0,1     <0,1 

Tina, Sn µg/l <0,05     <0,05 

Vanadiini, V µg/l 3,8     6,2 

Sinkki, Zn µg/l 2     7,7 

Elohopea, Hg µg/l <0,1     <0,1 

Uraani, U µg/l 0,049     0,1 

Strontium, Sr µg/l 25,8     30,9 

Tallium, Tl µg/l <0,01     0,01 



LIITE 1 (2) 

1.Myllyoja ylävirta N7210805 E433873    

Aine Yksikkö 13.6.2017 19.7.2017 23.8.2017 31.9.2017 

Kalsium, Ca mg/l 3,44     3,64 

Kalium, K mg/l 0,69     1,78 

Magnesium, Mg mg/l 1,37     1,42 

Natrium, Na mg/l 3,54     3,33 

Pii, Si mg/l 4,72     6,77 

Arseeni, As (liukoinen) µg/l 0,22     0,32 

Boori, B (liukoinen) µg/l 5     6,6 

Barium, Ba (liukoinen) µg/l 15     24,9 

Beryllium, Be (liukoinen) µg/l <0,05     <0,05 

Kadmium, Cd (liukoinen) µg/l <0,02     <0,02 

Koboltti, Co (liukoinen) µg/l 0,39     0,53 

Kromi, Cr (liukoinen) µg/l 1,4     2,7 

Kupari, Cu (liukoinen) µg/l 0,4     0,94 

Elohopea, Hg (liukoinen) µg/l <0,1     <0,1 

Molybdeeni, Mo (liukoinen) µg/l <0,05     <0,05 

Nikkeli, Ni (liukoinen) µg/l 0,61     1,2 

Lyijy, Pb (liukoinen) µg/l 0,22     0,21 

Antimoni, Sb (liukoinen) µg/l <0,05     0,065 

Seleeni, Se (liukoinen) µg/l <0,1     <0,1 

Tina, Sn (liukoinen) µg/l <0,05     <0,05 

Strontium, Sr (liukoinen) µg/l 24,1     27,6 

Tallium, Tl (liukoinen) µg/l <0,01     <0,01 

Uraani, U (liukoinen) µg/l 0,034     0,058 

Vanadiini, V (liukoinen) µg/l 1,1     2,5 

Sinkki, Zn (liukoinen) µg/l 2     9,8 

Kalsium, Ca (liukoinen) mg/l 3,17     3,35 

Kalium, K (liukoinen) mg/l 0,69     1,78 

Magnesium, Mg (liukoinen) mg/l 1,37     1,3 

Natrium, Na (liukoinen) mg/l 3,73     3,33 

Pii, Si (liukoinen) mg/l 4,68     6,16 

 

 



LIITE 1 (3) 

Taulukko 2. Myllyojan ylemmän hulevesiojan vesinäytteiden tulokset. 

 

2.Ylempi hulevesioja N7210795 E433858 

   Aine Yksikkö 13.6.2017 19.7.2017 23.8.2017 31.9.2017 

pH   5,86 5,93 5,7 5,7 

Fosfaattifosfori µg/l 97 140 110 81 

Fe (liukoinen) µg/l 12000 6890 2880 10600 

Fe  µg/l 18000   13700 15900 

Fe 2+ µg/l 14000     13000 

Fe 3+ µg/l 4000     2900 

Alumiini (liukoinen) µg/l 310 170 130 232 

Al µg/l 1740   1440 2020 

Mangaani (liukoinen) µg/l 769 910 830 1100 

Mn µg/l 814   840 1170 

Alkaliniteetti mmol/l 0,02     <0,010 

Kemiallinen hapenkulutus, 

CODMn mg/l 13     15 

Kiintoaine GF/C mg/l 52     50 

Typpi µg/l 1200     1800 

Ammoniumtyppi µg/l 510     530 

Nitraatti- ja nitriittitypen summa µg/l 210     720 

Asiditeetti mmol/l 0,58     <0,10 

Silikaatti mg/l 29,4     31,2 

Fosfori µg/l 120     86 

TOC mg/l 4,2     12,5 

DOC mg/l 4,7     7,3 

Arseeni, As µg/l 0,92     1,3 

Boori, B µg/l 9,9     13,1 

Barium, Ba µg/l 72,7     71,7 

Beryllium, Be µg/l 0,23     0,39 

Kadmium, Cd µg/l 0,14     0,32 

Koboltti, Co µg/l 23,7     32,6 

Kromi, Cr µg/l 9     10,5 

Kupari, Cu µg/l 4,4     6,6 

Molybdeeni, Mo µg/l 0,31     0,34 

Mangaani, Mn µg/l 814       

Antimoni, Sb µg/l 0,12     0,13 

Lyijy, Pb µg/l 0,57     0,33 

Nikkeli, Ni µg/l 40,8     58,6 

Seleeni, Se µg/l 0,13     0,58 

Tina, Sn µg/l 0,061     <0,05 

Vanadiini, V µg/l 7     5,4 

Sinkki, Zn µg/l 59,9     108 

Elohopea, Hg µg/l <0,1     <0,1 

Uraani, U µg/l 0,68     0,82 

Strontium, Sr µg/l 92,5     114 

Tallium, Tl µg/l 0,044     0,06 



LIITE 1 (4) 

2.Ylempi hulevesioja N7210795 E433858    

Aine Yksikkö 13.6.2017 19.7.2017 23.8.2017 31.9.2017 

Kalsium, Ca mg/l 19,3     24,3 

Kalium, K mg/l 4,05     4,87 

Magnesium, Mg mg/l 8,08     11 

Natrium, Na mg/l 7,7     7,68 

Pii, Si mg/l 12,9     12,6 

Arseeni, As (liukoinen) µg/l 0,45     0,79 

Boori, B (liukoinen) µg/l 9,8     13,3 

Barium, Ba (liukoinen) µg/l 67,8     65,9 

Beryllium, Be (liukoinen) µg/l 0,097     0,15 

Kadmium, Cd (liukoinen) µg/l 0,14     0,34 

Koboltti, Co (liukoinen) µg/l 23,5     31,6 

Kromi, Cr (liukoinen) µg/l 2,6     2,3 

Kupari, Cu (liukoinen) µg/l 1     1,5 

Elohopea, Hg (liukoinen) µg/l <0,1     <0,1 

Molybdeeni, Mo (liukoinen) µg/l 0,21     0,24 

Nikkeli, Ni (liukoinen) µg/l 38,6     56,2 

Lyijy, Pb (liukoinen) µg/l 0,079     <0,05 

Antimoni, Sb (liukoinen) µg/l 0,1     0,099 

Seleeni, Se (liukoinen) µg/l <0,1     0,35 

Tina, Sn (liukoinen) µg/l <0,05     <0,05 

Strontium, Sr (liukoinen) µg/l 90,8     110 

Tallium, Tl (liukoinen) µg/l 0,032     0,057 

Uraani, U (liukoinen) µg/l 0,23     0,28 

Vanadiini, V (liukoinen) µg/l 1,4     0,59 

Sinkki, Zn (liukoinen) µg/l 56     100 

Kalsium, Ca (liukoinen) mg/l 18,7     23,9 

Kalium, K (liukoinen) mg/l 3,83     5,05 

Magnesium, Mg (liukoinen) mg/l 7,78     10,7 

Natrium, Na (liukoinen) mg/l 7,61     7,58 

Pii, Si (liukoinen) mg/l 11,8     11,8 

 



LIITE 1 (5) 

Taulukko 3. Myllyojan alemman hulevesiojan vesinäytteiden tulokset

 

3.Alempi hulevesioja N7210810 E433815 

   Aine Yksikkö 13.6.2017 19.7.2017 23.8.2017 31.9.2017 

pH   6,35 6,33 6,3 6,3 

Fosfaattifosfori µg/l 100 100 110 100 

Fe (liukoinen) µg/l 6180 2690 3160 6310 

Fe  µg/l 10400   10600 10300 

Fe 2+ µg/l 5900     8900 

Fe 3+ µg/l 4500     1400 

Alumiini (liukoinen) µg/l 260 310 200 332 

Al µg/l 462   480 800 

Mangaani (liukoinen) µg/l 326 430 490 579 

Mn µg/l 331   500 592 

Alkaliniteetti mmol/l 0,3     0,28 

Kemiallinen hapenkulutus, 

CODMn mg/l 12     9,5 

Kiintoaine GF/C mg/l 9,2     16 

Typpi µg/l 790     1800 

Ammoniumtyppi µg/l 300     310 

Nitraatti- ja nitriittitypen summa µg/l 110     1100 

Asiditeetti mmol/l 0,3     <0,10 

Silikaatti mg/l 25,1     28,7 

Fosfori µg/l 130     310 

TOC mg/l 10,4     8,7 

DOC mg/l 9,5     6,6 

Arseeni, As µg/l 0,56     0,79 

Boori, B µg/l 9,9     16 

Barium, Ba µg/l 61,9     70,8 

Beryllium, Be µg/l 0,059     0,11 

Kadmium, Cd µg/l 0,024     0,16 

Koboltti, Co µg/l 7,2     22 

Kromi, Cr µg/l 3,9     5,2 

Kupari, Cu µg/l 1,1     3,4 

Molybdeeni, Mo µg/l 0,31     0,44 

Mangaani, Mn µg/l 331       

Antimoni, Sb µg/l 0,15     0,21 

Lyijy, Pb µg/l 0,13     0,35 

Nikkeli, Ni µg/l 11,2     44 

Seleeni, Se µg/l <0,1     0,38 

Tina, Sn µg/l <0,05     <0,05 

Vanadiini, V µg/l 5,9     6 

Sinkki, Zn µg/l 13,4     102 

Elohopea, Hg µg/l <0,1     <0,1 

Uraani, U µg/l 0,26     0,46 

Strontium, Sr µg/l 63     94 

Tallium, Tl µg/l 0,014     0,056 

Kalsium, Ca mg/l 10,3     19,1 



LIITE 1 (6) 

3.Alempi hulevesioja N7210810 E433815    

Aine Yksikkö 13.6.2017 19.7.2017 23.8.2017 31.9.2017 

Kalium, K mg/l 2,88     5,2 

Magnesium, Mg mg/l 4,45     10,5 

Natrium, Na mg/l 8,55     8,38 

Pii, Si mg/l 11,2     11,5 

Arseeni, As (liukoinen) µg/l 0,38     0,52 

Boori, B (liukoinen) µg/l 8,9     15,9 

Barium, Ba (liukoinen) µg/l 59,1     65,5 

Beryllium, Be (liukoinen) µg/l <0,05     0,063 

Kadmium, Cd (liukoinen) µg/l 0,028     0,13 

Koboltti, Co (liukoinen) µg/l 6,9     20,5 

Kromi, Cr (liukoinen) µg/l 2,8     2,8 

Kupari, Cu (liukoinen) µg/l 1,2     1,7 

Elohopea, Hg (liukoinen) µg/l <0,1     <0,1 

Molybdeeni, Mo (liukoinen) µg/l 0,25     0,33 

Nikkeli, Ni (liukoinen) µg/l 10,7     40,4 

Lyijy, Pb (liukoinen) µg/l 0,061     0,052 

Antimoni, Sb (liukoinen) µg/l 0,13     0,17 

Seleeni, Se (liukoinen) µg/l <0,1     0,25 

Tina, Sn (liukoinen) µg/l <0,05     <0,05 

Strontium, Sr (liukoinen) µg/l 61,8     88,7 

Tallium, Tl (liukoinen) µg/l 0,013     0,053 

Uraani, U (liukoinen) µg/l 0,18     0,25 

Vanadiini, V (liukoinen) µg/l 3,7     2,9 

Sinkki, Zn (liukoinen) µg/l 12,8     94,4 

Kalsium, Ca (liukoinen) mg/l 10     18,1 

Kalium, K (liukoinen) mg/l 2,79     5,09 

Magnesium, Mg (liukoinen) mg/l 4,38     9,96 

Natrium, Na (liukoinen) mg/l 8,51     8,05 

Pii, Si (liukoinen) mg/l 10,7     10,8 

Rikki, S mg/l 11,6 

    

  



LIITE 1 (7) 

 

Taulukko 4. Myllyojan alavirran vesinäytteiden tulokset. 

 

4.Alavirta N7211351 E433128    

Aine Yksikkö 13.6.2017 19.7.2017 23.8.2017 31.9.2017 

pH   6,54 6,37 6,5 6,3 

Fosfaattifosfori µg/l 60 69 60 61 

Fe (liukoinen) µg/l 1350 1630 1100 2480 

Fe  µg/l 6590   7570 5250 

Fe 2+ µg/l 1500     1400 

Fe 3+ µg/l 5100     3900 

Alumiini (liukoinen) µg/l 130 250 90 334 

Al µg/l 322   360 560 

Mangaani (liukoinen) µg/l 133 170 260 179 

Mn µg/l 148   290 193 

Alkaliniteetti mmol/l 0,23     0,19 

Kemiallinen hapenkulutus, 

CODMn mg/l 20     28 

Kiintoaine GF/C mg/l 12     10 

Typpi µg/l 820     960 

Ammoniumtyppi µg/l 88     87 

Nitraatti- ja nitriittitypen summa µg/l 73     88 

Asiditeetti mmol/l 0,14     <0,10 

Silikaatti mg/l 15,2     17,7 

Fosfori µg/l 66     87 

TOC mg/l 16,1     21,7 

DOC mg/l 13,5     18,2 

Arseeni, As µg/l 0,37     0,49 

Boori, B µg/l 5,9     8,3 

Barium, Ba µg/l 26,9     35,2 

Beryllium, Be µg/l <0,05     <0,05 

Kadmium, Cd µg/l <0,02     0,029 

Koboltti, Co µg/l 2,7     3,5 

Kromi, Cr µg/l 2,7     4,4 

Kupari, Cu µg/l 0,79     2,1 

Molybdeeni, Mo µg/l 0,057     0,5 

Mangaani, Mn µg/l 148     193 

Antimoni, Sb µg/l 0,054     0,072 

Lyijy, Pb µg/l 0,59     0,43 

Nikkeli, Ni µg/l 4,7     6,5 

Seleeni, Se µg/l <0,1     <0,1 

Tina, Sn µg/l <0,05     <0,05 

Vanadiini, V µg/l 3,7     5,8 

Sinkki, Zn µg/l 7,1     20 

Elohopea, Hg µg/l <0,1     <0,1 

Uraani, U µg/l 0,1     0,15 

Strontium, Sr µg/l 35,7     40,6 

Tallium, Tl µg/l <0,01     0,015 



LIITE 1 (8) 

4.Alavirta N7211351 E433128    

Aine Yksikkö 13.6.2017 19.7.2017 23.8.2017 31.9.2017 

Kalsium, Ca mg/l 5,41     5,86 

Kalium, K mg/l 1,18     1,18 

Magnesium, Mg mg/l 2,27     2,38 

Natrium, Na mg/l 4,55     3,79 

Pii, Si mg/l 6,13     7,32 

Arseeni, As (liukoinen) µg/l 0,23     0,42 

Boori, B (liukoinen) µg/l 5,9     8,5 

Barium, Ba (liukoinen) µg/l 22,4     31,2 

Beryllium, Be (liukoinen) µg/l <0,05     <0,05 

Kadmium, Cd (liukoinen) µg/l <0,02     0,027 

Koboltti, Co (liukoinen) µg/l 2,4     3,2 

Kromi, Cr (liukoinen) µg/l 1,6     3,1 

Kupari, Cu (liukoinen) µg/l 1,1     1,7 

Elohopea, Hg (liukoinen) µg/l <0,1     <0,1 

Molybdeeni, Mo (liukoinen) µg/l <0,05     0,44 

Nikkeli, Ni (liukoinen) µg/l 4     5,9 

Lyijy, Pb (liukoinen) µg/l 0,13     0,21 

Antimoni, Sb (liukoinen) µg/l 0,051     0,074 

Seleeni, Se (liukoinen) µg/l <0,1     <0,1 

Tina, Sn (liukoinen) µg/l <0,05     <0,05 

Strontium, Sr (liukoinen) µg/l 33,7     38,3 

Tallium, Tl (liukoinen) µg/l <0,01     0,011 

Uraani, U (liukoinen) µg/l 0,066     0,11 

Vanadiini, V (liukoinen) µg/l 0,87     2,5 

Sinkki, Zn (liukoinen) µg/l 5,9     19,1 

Kalsium, Ca (liukoinen) mg/l 5,14     5,86 

Kalium, K (liukoinen) mg/l 1,12     1,18 

Magnesium, Mg (liukoinen) mg/l 2,22     2,38 

Natrium, Na (liukoinen) mg/l 4,66     3,86 

Pii, Si (liukoinen) mg/l 5,92     6,98 

 

 


	TEKNILLINEN TIEDEKUNTA
	RAUTAPITOISTEN VESIEN HALLINTA KAUPUNGISTUVASSA YMPÄRISTÖSSÄ – MYLLYOJAN TUTKIMUSKOHDE
	Sakari Pensas
	YMPÄRISTÖTEKNIIKKA
	Diplomityö
	Maaliskuu 2018
	TEKNILLINEN TIEDEKUNTA
	RAUTAPITOISTEN VESIEN HALLINTA KAUPUNGISTUVASSA YMPÄRISTÖSSÄ – MYLLYOJAN TUTKIMUSKOHDE
	Sakari Pensas
	Ohjaajat: H. Postila, P. Rossi
	TIIVISTELMÄ
	ALKUSANAT
	SISÄLLYSLUETTELO
	LIITE:
	Liite 1. Myllyojan vesinäytteiden tulokset.
	MERKINNÄT JA LYHENTEET
	1 Johdanto
	2 Rautapitoiset vedet
	2.1 Rautapitoiset vedet ja niiden vaikutukset
	2.2 Rautapitoisten vesien alueet ulkomailla ja erityisesti muissa Pohjoismaissa
	2.3 Rautapitoiset vedet Suomessa

	3 Rautapitoisuuden hallintamahdollisuudet
	4 Hiukkavaaran alue
	4.1 Hiukkavaaran maankäyttö ja aluerakentaminen
	4.2 Kuivatuksen taso / salaojat
	4.3 Myllyojan nykytila

	5 Myllyojan tilan seuranta
	5.1 Jatkuvatoimiset mittaukset
	5.2 Virtaamamittaukset
	5.3 Sähkönjohtavuus-, pH- ja happimittaukset kenttämittarilla
	5.4 Sadanta
	5.5 Vesinäytteenotto
	5.6 Vedenlaadun ja määrän tarkastelumenetelmät

	6 Tulokset ja tulosten tarkastelu
	6.1  Vedenlaatutulokset yleensä
	6.2 Rauta ja sähkönjohtavuus
	6.3 Myllyojan pinnankorkeuksien ja virtaaman vaihtelut sekä pohjavedenpinnanvaihtelut
	6.4  pH:n ja sähkönjohtavuuden arvojen vaihtelu Myllyojan eri osissa
	6.5 Rautakuormituksen vaihtelu
	6.6 Happamien sulfaattimaiden vaikutuksen arviointi

	7 Johtopäätökset
	8 Yhteenveto
	9 Lähdeluettelo

