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TIIVISTELMÄ 

 

Suomen talousvesien vedenotossa suositaan pohjavettä. Pohjaveden runsaan ja alati kasvavan 

käytön vuoksi on tärkeää tuntea pohjavesien muodostumiseen ja veden laatuun vaikuttavia 

maaperän ominaisuuksia. Tässä työssä esitellään yleisesti käytettyjä malleja, joilla veden ja 

pohjaveden liikettä maaperässä kuvataan. Lisäksi käydään läpi maapallon veden kiertokulkua, sillä 

on hyvä ymmärtää, mistä maaperään suotautuva vesi on peräisin ja mitkä tekijät, kuten sadanta ja 

haihdunta, vaikuttavat sen määrään ja määrän heittelyyn. 

 

Akviferityypeistä esitellään ensin yleisellä tasolla vapaapintaisen ja salpautuneen akviferin 

ominaisuuksia. Sitten esitellään esimerkinomaisesti Säkylänharju-Virttaankankaan akviferialuetta, 

jota luonnehtii jäätikkövirtausten väliin kerrostunut hyvin vettä johtava harjuydin ja lieveosien vettä 

salpaavat hienorakeiset kerrostumat. Toinen esimerkkinä esitelty alue on Kurikassa sijaitseva 

Kuusistonloukon pohjavesialue. Kurikan akviferialueen arteesisen pohjaveden alueelta kerätyn 

näytesarjan maakerroksista määritellään vettä todennäköisesti salpaavat kerrokset määrittämällä 

näytteille vedenläpäisevyydet. 

 

Pohjaveden laatuun vaikuttavista tekijöistä nostetaan esille geologisia ja hydrologisia tekijöitä. 

Maaperän ominaisuuksista mineraalikoostumus vaikuttaa dramaattisesti veden 

happamoitumisherkkyyteen. Raekoostumus vaikuttaa paitsi haitta-aineiden suodattumiseen myös 

siihen, kuinka paljon suoloja liukenee maaperästä pohjaveteen. 
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1. JOHDANTO 

 

Pohjavesi on merkittävin talousveden hankintamuoto Suomessa. Vuonna 1978 Airaksinen arvioi, 

että pohjavettä käytettiin noin 500 000 𝑚3/𝑑. Tuolloin 60 % talouksista käytti talousvetenä 

pohjavettä. Trendi on nouseva, sillä tuoreen Ympäristöhallinnon arvion mukaan (ympäristö.fi 2018) 

nykyisin talousvedestä 75 % on pohjavettä tai tekopohjavettä. Kotitalouksien lisäksi pohjavedelle 

on kysyntää teollisuudessa. 

 

Pohjavettä saadaan geologisista muodostumista, joiden huokostila on kyllästynyt pohjavedellä ja 

joiden vedenjohtavuus on hyvä. Tällaisia hydraulisesti yhtenäisiä muodostumia sanotaan 

akvifereiksi. (Airaksinen 1978) Suomessa esiintyvistä akvifereistä glasifluviaalisia akvifereitä 

pidetään yhtenä merkittävimpänä akviferiryhmänä maapallon eri akviferityypeistä, sillä niitä 

tavataan laajoilla ja tiuhaan asutuilla alueilla mm. Pohjois-Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa. 

(Mälkki 1999)     

 

Vettä läpäisemättömän kerroksen alle salpautuvaan pohjaveteen vaikuttaa suurempi paine kuin 

ilmakehän paine. Tällaista muodostumaa kutsutaan paineelliseksi akviferiksi. Jos paineellista 

akviferia ylhäällä rajoittavan, vettäläpäisemättömän kerroksen puhkaisee, vesi nousee vedenpaineen 

voimasta paineellisen akviferin painetasolle. Tätä painetasoa kutsutaan pietsometriseksi tasoksi. 

Arteesiseksi akviferiksi kutsutaan geologista muodostumaa, jonka huokostilan pohjaveteen 

vaikuttava hydrostaattinen paine on niin suuri, että vesi purkautuu muodostumaan puhkaistun 

kaivon, putken tai muun vastaavan kautta maanpinnan yläpuolelle. (Todd 1923) 

 

Tässä työssä käsitellään esimerkkitapauksia arteesisista akvifereistä. Turun Virttaankankaan 

pohjavesialuetta kuvaillaan kirjallisuuden pohjalta. Kurikan akviferistä esitellään lisäksi 

laboratoriotuloksia akviferistä kairatusta näytesarjasta. Ensin käsitellään kuitenkin pohjavesiä 

yleisesti ja niihin liittyvää termistöä. 
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2. MAAPALLON VESI KIERTOKULUSSA 

 

2.1. Vesitaseen perussuureet 

 

Pohjaveden muodostuminen nitoutuu tiiviisti hydrosfäärin, eli koko maapalloa ympäröivän 

vesikehän kiertokulkuun. Airaksisen (1978) mukaan vesikehän vedestä 95% on suolaista vettä 

merissä ja solaisisa järvissä. Makeasta vedestä valtaosa, 80%, on sitoutuneena lumeen ja jäähän, 

tästä puolet napajäätiköihin. Nestemäinen makea vesi taas esiintyy pohjavetenä, mutta myös 

esimerkiksi pintavesissä, maavetenä ja ilmakehän vetenä. (Airaksinen 1978) 

 

Makean veden kiertokulkua ja veden suotautumista pohjavedeksi kuvaa vesitaseyhtälö (kaava 1). 

Tällaista veden kiertoa hydrosfäärissä ylläpitävät Airaksisen (1978) mukaan auringon energia sekä 

painovoima. Vesitaseen muuttujat sadanta, haihdunta ja valunta ovat hydrologisia perussuureita 

(Airaksinen 1978).   

 

Kaava 1: Vesitaseyhtälö (Mälkki 1999) 

𝑃 = 𝑄 + 𝐸 + ∆𝑆 , jossa 

𝑃 = sadanta 

𝐸 = haihdunta 

𝑄 = valunta 

∆𝑆 = alueelle varastoituneen veden määrä jakson aikana 

 

 

2.2. Vesi maaperässä 

 

Interseption, pintavalunnan ja painannesäilynnän vuoksi maanpinnalle satavasta vedestä vain osa 

imeytyy maavesivarastoon tai suotautuu siitä edelleen pohjavedeksi (Mustonen, 1986). Maavettä on 

vedellä kyllästymättömässä vyöhykkeessä oleva maaperän vesi. Tämä vesi on joko sitoutuneena 
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elektrostaattisesti hygroskooppiseksi vedeksi maarakeiden ympärille, adsorptio- eli vaippavedeksi 

sitoutuneena tai noussut pintajännityksen voimalla pohjavedestä kapillaarivedeksi huokostiloihin. 

Näiden voimien vaikutuksessa olevan veden paine on pienempi kuin huokostilan ilmalla. 

Tasapainotilassa veden sitoutumisvoimat ovat yhtä suuret kuin ilman ja veden paine-ero. Lisäksi 

maavesivyöhykkeessä on etenkin sateiden jälkeen sitoutumatonta vajovettä, joka liikkuu 

painovoiman vaikutuksesta alaspäin. (Airaksinen 1978) 

 

Suomessa pohjavesivarastot liittyvät yleensä jäätikön sulamisvesitoiminnan kautta syntyneisiin 

lajittuneisiin hiekka- ja soramuodostumiin. Hiekan ja soran vedenläpäisevyys on korkea muihin 

maalajeihin nähden (Taulukko 1). Jäätikköjokikerrostumien aines on alkuperältään pääosin 

moreenia, joka on lajittunut ja pyöristynyt voimakkaissa, usein paineenalaisissa virtauksissa 

jäätikön päällä, sisällä tai alla. Tyypillisin tällainen glasifluviaalisesti lajittunut 

maaperämuodostuma on pääosin lajittuneesta hiekasta ja sorasta muodostuva harju. Ne ovat 

syntyneet usein jäätikön sisäisiin tunneleihin ja railoihin tai jäätikköjokien suuosiin ja ovat 

suuntautuneet jäätikön viimeisimmän liikesuunnan mukaisesti. (Kauranne et al. 1979)  

 

Taulukko 1: Maalajien vedenjohtavuudet Airaksisen (1978) mukaan. 

Maalajien vedenjohtavuuksia 

Maalaji Vedenjohtavuus, m/s 

Soramoreeni 10−5-10−7 

Hiekkamoreeni 10−6-10−8 

Hietamoreeni 10−7-10−9 

Savimoreeni 10−8-10−10 

Moreenisavi 10−9-10−11 

Sora  10−1-10−3 

Karkea hiekka 10−2-10−4 

Hiekka  10−3-10−5 

Karkea hieta 10−4-10−6 

Hieno hieta 10−5-10−7 

Hiesu 10−7-10−9 

Savi < 10−9 

 

Glasigeeninen, lajittumaton moreeni syntyy jäätikön eroosiomekanismien, kuten abraasion ja 

louhimisen tuotteena. Kuten taulukossa 1 esitetään, sen vedenläpäisevyys vaihtelee pitkästi 

lajitepitoisuussuhteiden mukaan (Airaksinen 1978). Lämminpohjainen jäätikkö virtaa 

akkumulaatiovyöhykkeeltä ablaatiovyöhykkeelle deformoiden tai kuluttaen pohjaansa. Mukaan 
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louhiutunut kallioaines, debris, liikkuu jään sisällä tai pohjassa pyöristymättä ja lajittumatta. Debris 

on siten teräväreunaista, usein saven peittämää ja siinä on usein abraasion jälkiä, kuten uurteita. 

(Bennet ja Glasser 2009) 

 

Vedenläpäisevyydeltään huonoin maalaji, savi, liittyy pohjavesialueilla usein pohjavettä salpaaviin 

kerroksiin, kuten arteesisiin pohjavesiin tai orsivesiin. Savi koostuu pääasiassa alle 0,002 mm 

kokoisista partikkeleista. Hienorakeiset maalajit, kuten savi ja siltti liittyvät Suomen geologisissa 

oloissa joko viimeisimpään jääkauteen tai postglasiaaliseen aikaan. Jääkauden hienorakeisia 

kerrostumia luonnehtii kerrallisuus – karkea ja hieno aines vaihtelevat kerrostumisvaiheen 

vuodenaikoja mukaillen. Kesän aikana jäätikön sulavesivirrat olivat suuremmat, jolloin jäätikön 

edustan jääjärveen on sedimentoitunut karkeampaa ainesta. Hienorakeisemmat talvikerrokset ovat 

syntyneet seisovampaan veteen. Postglasiaaliset savet eivät ole kerrallisia ja niiden 

sedimentaatioympäristöinä ovat olleet mm. Yoldiameri, Ancylusjärvi tai Litorinameri. (Mäkelä 

1985) 

 

Vajoveden kohdatessa vettäläpäisemättömän pohjan, alkaa vesi kyllästää kaiken tilan huokosissa ja 

ruhjeissa (Mustonen 1986). Pohjavesivyöhykkeessä huokostila ja ruhjeet ovat kyllästyneet 

täydellisesti vedellä. Vapaan pohjaveden pinnassa vedenpaine vastaa ilmakehän painetta ja täten 

pohjaveden pinnantaso vaihtelee hieman jopa vallitsevan ilmanpaineen mukaan.  Yksi pohjaveden 

ominaisuuksista on, että se virtaa lähestulkoon vaakasuoraan. (Airaksinen 1978) 

 

Edellä mainittu huokostila maaperässä on maarakeitten väliin jäävä tila (Mälkki 1999). Huokoisuus 

on tämän maarakeiden välisen tilan ja ja huokoisen aineen välisten tilavuuksien suhde (Kaava 2). 

Maarakeiden väliseen huokostilaan vaikuttaa mainittavimmin rakeiden koko, lajittuneisuus ja 

muoto. Tilat, jotka ovat yhteydessä toisiinsa ja mahdollistavat siten veden liikkeen maaperässä, 

kutsutaan tehokkaaksi huokoisuudeksi. Tehokas huokoisuus on tietyissä olosuhteissa 

(homogeenisessa, isotrooppisessa maalajissa) yhtä suuri kuin ominaisantoisuus. (Airaksinen 1978) 

Ominaisantoisuus on Mälkin (1999) mukaan se vesimäärä, joka maasta saadaan valutettua pois. 

Parhaiten vettä johtavien maalajien ominaisantoisuudet ovat siten suuret ja samaa suuruusluokkaa 

huokoisuuden kanssa. Huokostilan vesimäärä, joka sen sijaan ei poistu painovoiman vaikutuksesta, 

ilmaisee maan ominaispidättymistä.  
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Kaava 2: Huokoisuus 

𝑛 =  
𝑈𝑣

𝑈𝑏
 , jossa 

n = huokoisuus 

𝑈𝑣 = Huokostila 

𝑈𝑏 = Huokoisen aineen koko tilavuus 

 

2.2.1. Pohjaveden virtaus 

 

Pohjavedellä kyllästyneessä vyöhykkeessä vesi virtaa laminaarisesti. Virtauksen vastus 

kerroksellisissa maalajeissa käyttäytyy niin, että se on pienempi kerroksen suuntaisesti ja suurempi 

kohtisuoraan sitä vastaan. Siksi virtaus on enemmän horisontaalista kuin vertikaalista. Tämä johtuu 

muun muassa maalajien kerroksellisuudesta ja rakeiden asettumisesta niin, että levein ja tasaisin 

pinta on asettunut yleensä pohjimmaiseksi. Maaperä on usein anisotrooppinen väliaine vedelle, 

joten virtausominaisuudet vaihtelevat eri suuntiin. Esimerkiksi suuntautunut moreeni on esimerkki 

anisotrooppisesta maalajista. (Airaksinen 1978) 

 

Darcyn lain avulla voidaan selvittää virtaamaa ja virtausnopeutta maakerroksessa tai akviferissa. 

Veden virtausnopeus voidaan yksinkertaisemmillaan esittää kaavan 3 esittämässä muodossa. Mikäli 

halutaan ottaa huomioon se, että vesi liikkuu väliaineessa vain huokostiloissa ja nimenomaan 

tehokkaassa huokostilassa, voidaan laskea tehokas virtausnopeus jakamalla virtausnopeus (Kaava 3) 

väliaineen tehollisella huokoisuudella. (Airaksinen 1978) 

 

Kaava 3: Darcyn laki (Rantamäki 1979) 

𝑣 = 𝑘 × 𝑖 , jossa 

v = veden nopeus (cm/s, m/s) 

k = vedenläpäisevyyskerroin (cm/s, m/s) 
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i = hydraulinen gradientti eli korkeusero (
∆ℎ

∆𝑙
)  

 

Virtaamaa kuvattaessa otetaan lisäksi huomioon maakerroksen poikkipinta-ala (Kaava 4). Virtaama 

kuvaa alueen poikkileikkauksen läpi kulkevaa vesimäärää tietyssä ajassa. Näissä Darcyn laista 

johdetuissa kaavoissa vedenjohtavuutta kuvataan K (geoteknisessä kirjallisuudessa k) -arvolla. 

Vedenjohtavuuteen, johon viitataan myös termillä vedenläpäisevyys, vaikuttaa nesteen 

ominaisuudet kuten tiheys ja viskositeetti sekä lisäksi gravitaatiovakio, mutta pääasiassa se on 

kuitenkin kullekin väliaineelle ominainen, mitattavissa oleva ominaisuus, johon vaikuttaa 

mainittavimmin raekoko ja lajittuneisuus. K-arvo on mitattavissa kokeellisesti Darcyn laista 

johdetun virtaaman avulla (Kaava 4).  Vedenjohtavuuden kokeellista mittaamista on aukaistu 

enemmän kappaleessa 8. Kun K-arvo tunnetaan, voidaan pohjaveden virtausnopeutta kuvata 

vedenläpäisevyyden ja hydraulisen gradientin, eli virtauksen korkeuseron avulla (Mälkki 1999). 

Pohjavesitutkimuksissa, eli esimerkiksi keskimääräisiä nopeuksia laskiessa merkkiaineille 

kontaminaatioille ja pohjaveden liikettä mallintavissa matemaatisissa yhtälöissä käytetään yleisesti 

virtaamanopeutta eli ns. Darcyn nopeutta. Darcyn nopeus johdetaan virtaamasta jakamalla se 

huokoisen aineen kokonaispinta-alalla. (Airaksinen 1978) 

 

Kaava 4: Virtaama (Airaksinen 1978) 

𝑄 = 𝐾 ∗ 𝐴(ℎ1 − ℎ2)/𝐿, jossa 

𝑄 = Virtaama 

K= Vedenjohtavuus 

A= vettä läpäisevän kerroksen poikkipinta-ala 

h= pietsometrinen korkeus 

(ℎ1 − ℎ2)/𝐿 = pietsometristen korkeuksien erotus matkalla L 

L = matka pietsometristen erotuksien välillä 
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3. AKVIFERITYYPIT 

 

Akviferilla viitataan geologiseen muodostumaan, jossa on pohjavettä ja joka on ominaisuuksiltaan 

otollinen pohjaveden liikkumiseen. Akviferi on siten joukko hydraulisesti yhtenäsiä muodostumia, 

joilla on hyvä vedenläpäisevyys. Vettä läpäisemätön maakerros tai kallio, akvikuudi, rajaa 

pohjavettä alhaalta (Airaksinen 1978). Mikäli akvikluudi rajaa myös pohjaveden pintaa, on akviferi 

paineellinen. Vettä johtamaton kerros salpaa veden ilmanpainetta alemmalle tasolle, ja paineellisen 

akviferin pohjavettä kutsutaankin salpavedeksi. Helenelundin (1981) mukaan maa-aineksista 

erityisesti savella on heikko vedenläpäisevyys, joten esimerkiksi savilinssit voivat olla tällaisia 

pintaa rajaavia akvikluudeja.  

 

Mikäli veden pintaa rajoittaa ylhäällä pelkkä ilmanpaine, on akviferi vapaa. Tällöin akviferin pinta 

seurailee usein maaston topografiaa (Jenkins 1992). Vapaata pohjavettä saattaa kerääntyä myös 

ohuen, vettäläpäisemättömän maakerroksen päälle orsivedeksi. (Airaksinen 1978) 

 

Vapaata ja paineellista pohjavettä kuvataan usein erikseen, sillä paineellisen ja vapaan veden 

hydrauliset ominaisuudet ovat erilaisia. On kuitenkin otettava huomioon, ettei akvikluudi läheskään 

aina salpaa akviferiä täydellisesti ja pohjavettä pääsee purkautumaan paikoittain vapaasti. Siksi on 

välillä mielekästä puhua mielummin vuotavista (leaky) tai lähes paineellisista akvifereista (semi-

confined aquifers). (Jenkins 1992) 

 

Paineellisen pohjaveden pinnantaso määräytyy sitä pinnasta eristävän kerroksen mukaan. Mikäli 

tämä pinta lävistettäisiin havaintoputkella tai kaivolla, vesi nousisi painetasolle, jota kutsutaan 

pietsometriseksi tasoksi. Pietsometrisen tason korkeus määräytyy vedenpaineen mukaan. Tämän 

kuvitteellisen pinnan noustessa maanpinnan yläpuolelle akviferi ja sen pohjavesi ovat arteesisia. 

(Airaksinen 1978)  

 

Vapaapintaisesta akviferistä vapautuu vettä painovoiman vaikutuksesta. Siten esimerkiksi 

pumppauksen aiheuttaman pohjaveden pinnan alenemisen takia vesi poistuu huokostilasta.  

Paineellinen akviferi käyttäytyy eri tavalla: se pysyy täysin vedellä kyllästyneenä, vaikka sieltä 
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pumpataan vettä akviferin puristuvuuden ja veden laajenemisen johdosta (Kuva 1). Tällaisen veden 

ns. elastisen varastoitumisen takia paineellisesta kerrostumasta ikään kuin lohkeaa vettä paineen 

laskiessa kerrostuman pysyessä kuitenkin veden kyllästämänä. Siksi paineellisen akviferin 

varastokerroin on huomattavan pieni (0,00001-0,005) vapaapintaiseen akviferiin nähden 

(Airaksinen 1978). Varastokerroin kuvaa siis sitä vesitilavuutta pinta-alayksikköä kohti, mikä 

poistuu varastosta tietyn painekorkeuden muutoksen johdosta. Vapaapintaisella akviferilla 

varastokerroin on tavallisesti samaa luokkaa kuin ominaisantoisuus. (Mälkki 1999)   

 

 

Kuva 1: Paineellisen ja vapaan akviferin erot pumppaustilanteessa. Paineellinen akviferi pysyy täysin 

vedellä kyllästyneenä akviferin puristuvuuden ja veden laajenemisen johdosta. Kuva Okkonen (2016) 

 

 

4. VEDENLAATUUN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT 

 

Maaperämuodostuman tehokkaan huokostilan pohjaveden laatuun vaikuttaa paitsi maaperän 

ominaisuudet, myös maaperään suotautuvaksi vedeksi satavan veden laatu. Tässä ei niinkään 
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käsitellä tehottoman huokostilan vettä, joka on ikään kuin jumissa paikoillaan suljetussa 

huokostilassa. Tällaista hydrologisen kierron ulottumattomissa olevaa pohjavettä on etenkin 

kallioperässä rannikkoseuduilla. Edellä mainittu pohjavesi on usein suolaista sen merellisen 

alkuperän tai kallioperän rapautumisprosessien vuoksi. (Mälkki 1999) 

 

Pohjaveden laatuun vaikuttaa paitsi geologinen väliaine, jonka läpi se on virrannut ja viipynyt, 

myös hyhydrologiset tekijät, kuten sadanta. Sadannan vaikutukset riippuvat sadannan määrästä ja 

sadeveden ominaisuuksista, kuten happamuudesta ja siten liottavuudesta. (Mustonen 1986) 

Pohjaveteen suotautuva vesimäärä ei toki kaikki ole peräisin sadannasta, vaan myös valunta-alueen 

maankäyttö, kuten viljely, vaikuttaa pohjaveden nitraatti- ammoniakki ja fosfaattipitoisuuksiin 

(Niini ja Niini 1995). 

 

Maaperän ominaisuuksista pohjaveden laatuun vaikuttaa muun muassa mineraalikoostumus. 

Prekambrisesta, happamasta kallioperästä erodoitunut maaperä on poikkeuksia lukuun ottamatta 

kalkkiköyhää. Tällaisen maaperän puskurointikyky on heikko, sillä siinä ei luontaisesti ole paljoa 

sadeveden vetyioneita korvaavia emäskationeita. Erityisen heiko puskurointikyky on, jos 

kyllästymätön pintakerros on ohut, jolloin suotovedellä on vain vähän aikaa reagoida 

mineraaliaineksen kanssa. (Mustonen 1986) Karbonaattikivistä louhiutunut kiviaines maaperässä 

riittää jo vähäisinä määrinä nostamaan pH:n silikaattialueiden keskiarvoisen pH:n yläpuolelle 

(Mälkki 1995). Erityisen happamoitumisvaaran pohjavesiin aiheuttaa Pohjanmaan Litorinamereen 

kerrostuneet sulfaattirikkaat savet (Niini ja Niini 1995). 

 

Geoteknisistä ominaisuuksista maaperän tehokkaan huokoisuuden voidaan katsoa vaikuttavan 

vedenlaatuun, sillä siitä riippuu veden ja maaperän kontaktipintojen laajuus ja siten se, miten paljon 

muun muassa kationinvaihtoa pääsee tapahtumaan. (Mustonen 1986) Airaksisen (1978) mukaan 

raekoostumus vaikuttaa myös vaippaveden määrään. Hienoaineksisen maalajin, jonka rakeiden 

pinta-ala on suuri, on siten paljon vaippavettä. Tämän johdosta mineraaleja vapautuu veteen 

enemmän. Tämän johdosta arteesinen, savikerrosten välissä pitkään virrannut pohjavesi sisältää 

huomattavia määriä liuenneita aineita. Kerrosten vedenläpäisevyys vaikuttaa veden 

suotautumisnopeuteen. Hienorakeinen pintakerros suodattaa epäpuhtauksia tehokkaammin kuin 
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karkealajitteinen pintamaa. Mikäli akviferin pintakerros on hyvin vettäläpäisevää maalajitetta, 

akviferi on altis saastumaan helpommin. 

 

 

5. SÄKYLÄNHARJU-VIRTTAANKANGAS -ESIMERKKI 

 

Säkylänharju-Virttaankankaan harju on osa suurta, n. 150 – 200 km pitkää harjukompleksia, joka 

ulottuu kolmannelta Salpausselältä aina Pohjanlahdelle saakka. Jäätikköjokien kerrostama 

kompleksi on Mäkisen (2004) mukaan yksi maailman suurikokoisimmista glasifluviaalisista 

muodostumista. Se on syntynyt arviolta 11160 – 11060 vuotta sitten kahden nopeasti vetäytyvän 

jäätikön lohkovirtauksen väliin subakvaattisiin olosuhteisiin jäätikön edustan jäätikköjärveen. 

Kallioperältään aluetta hallitsee Jotuninen hiekkakivialue Satakunnassa ja prekambrinen 

Fennoskandian kilpi. Juuri hiekkakivialueelta louhiutuneen debriksen arvellaan osaltaan 

vaikuttaneen harjun poikkeukselliseen suureen kokoon. 

 

Säkylänharjun harju on 1 – 2 km leveä ja siinä on syviä, n. 40 – 50 m syviä suppia. Harjun korkeus 

laskee lounaaseen kohti, jossa harju leviää Virttaankankaan tasangolle viuhkamaiseen leventymään. 

Virttaankankaan leventymä on n. 50 km pitkä ja 2 – 4 km leveä ja nousee ympäröivää maastoa 20 – 

35 m korkeammalle. Säkylänharju nousee korkeimmillaan 140 – 148 m merenpinnan yläpuolelle. 

Virttaankankaan tasangolla ympäröivä sedimentti on jäätikköjärveen kerrostunutta lustosavea. 

Kaikkiaan maaperän paksuus on Virttaankankaalla n. 10 – 40 m, paksuimmillaan jopa 70 – 85 m. 

Harjuun liittyy lounaispuolella n. 90 asteen kulmassa harjuun liittyvä Löytäneen harju. (Mäkinen 

2004)  

 

Hertta-tietojärjestelmän mukaan saumamuodostuman, harjun pohjavesivaranto on tyypiltään 

antikliininen akviferi, eli se purkaa vettä ympäristöönsä. Antikliininen akviferi on pohjamuodoltaan 

kupera. Se sekä varastoi vettä että purkaa sitä ympäristöönsä. (Airaksinen 1978) Mäkisen (2004) 

mukaan vettä salpaavat kerrokset liittyvät glasiolakustrisiin siltti- ja savikerrostumiin. Silttiä ja 

savea kerrostui samanaikaisesti subakvaattisten deltamuodostumien kanssa, niiden distaalipuolelle 

jäätikköjärveen. Tällaiset akvikluudit kannattelevat Virttaankankaalla orsivettä. Harjun 
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lounaispolella Löytäneen harjussa on halkaisijaltaan n. satametrisiä ja paksuudeltaan kolmimetrisiä 

savisia silttikerroksia, jotka ovat Mäkisen (2004) mukaan syntyneet lähellä jään marginaalia ohuen 

jääpeitteen alla tunnelinsisäisessä subglasiaalisessa lammessa. Harjun pohjavesialueella arvioidaan 

muodostuvan noin 35000 m
3
/d pohjavettä. Vettä salpaavia ja orsivettä kannattelevia hienolajitteisia 

välikerroksia esiintyy etenkin harjun lieveosissa.  (Hertta-tietojärjestelmä) 

 

 

Kuva 2: Säkylänharju-Virttaankankaan akviferialue. Rajaus ja kuva Hertta-tietojärjestelmästä (2018). 
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Kuva 3: Säkylänharju-Virttaankankaan akviferin 

sijainti Suomen mittakaavassa. Kuva Hertta-

tietojärjestelmästä (2018). 

 

 

6. KURIKAN KUUSISTONLOUKKO -ESIMERKKI 

 

6.1. Kurikan akviferi 

 

Kurikan Kuusistonloukon pohjavesialue sijaitsee Kurikan länsipuolella (Kuva 4). Sitä on tutkittu 

vuosina 2010-2012 Geologian tutkimuskeskuksen, Kurikan vesihuollon ja Etelä-Pohjanmaan ELY-

keskuksen yhteistyönä. Putkisen et al. (2012) mukaan alue sijoittuu geologisesti Keski-Suomen 

granitoidin ja Pohjanmaan liuskejakson rajamaille. Kallioperä on ruhjeista ja sitä peittää Suomen 

mittakaavassa poikkeuksellisen paksu, pohjoisessa 60 metrinen ja etelässä jopa 100 metriä paksu 

maaperä. Ohuemmat, muutaman metrin moreenipatjat erottavat ainakin kolmea paksumpaa, 

karkearakeisempaa kerrostumaa, jotka ovat pääasiassa hiekkaa ja hiekkaista soraa. Alueen keskiosia 

peittää hienompi 5-7 m syvä hiesukerros. 
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Putkisen et al. (2012) mukaan Kuusistonloukon maapeite on syntynyt kallioruhjeeseen 

mahdollisesti usean eri jäätiköitymisvaiheen seurauksena. Jäätiköitymisvaiheet ovat kerrostaneet 

moreeneja ja lämpökaudet lajittuneita hiekka-, hieta- ja sorakerroksia. Aivan pintakerroksena 

alueella tavataan nuorempia merisedimenttejä ja rantakerrostumia. Laajojen hiekkakerroksien 

katsotaan muodostuneen kallioruhjeen länsireunan harjun hiekkojen levittäydyttyä laajalle alueelle 

jäätiköitymisvaiheen jälkeen vallinneessa merivaiheessa tai myöhemmän jäätikkövaiheen jäätikön 

pohjan levittämänä. Toistuvien meri- ja jäätiköitymisvaiheiden vuoksi alueella on hienoaineksisia 

moreeneja, jotka ovat syntyneet jäätikön edettyä savisten merisedimenttien yli. Hienoaineksinen 

moreeni on edistänyt paksun maaperän säilymistä, sillä tällainen ns. mäkisavimoreeni ei ole 

louhinut alustaansa yhtä tehokkaasti kuin karkeampi aines olisi tehnyt. 

 

Pohjavesialueena Kuusistonloukon akviferi on synkliininen, eli se kerää vettä ympäristöstään. Vesi 

suotautuu pohjavedeksi etenkin rinteiden muinaisten rantojen huuhtomien rantakerrostumien kautta. 

Hienoainesmoreenista koostuvien kerrosten uskotaan salpaavan kolmea erillistä paineellista 

akviferiä. (Putkinen et al. 2012) 

 

 

Kuva 4: Kurikan Kuusistonloukon sijainti. Kartta Google maps (2018) 
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6.2. Kurikan näytesarja: hiekkaa, soraa ja moreenia 

 

Kurikan arteesiselta pohjavesialueelta kerättiin sedimenttinäyte kairaamalla. Tutkittavaksi näytteiksi 

valittiin näytteet syvyyksiltä 0,2 -1,2 m; 1,2 – 2,2 m; 14 – 15 m; 18,5 -19,5 m ja 28,6 – 29,6 m. 

Näytteet kerättiin maaputkella (näytteet 0,2 -1,2 m; 1,2 – 2,2 m ja 18,5 – 19,5) tai ottimella (14 – 15 

m ja 28,5 – 29,5 m). Näytteistä päätettiin tutkia kerrosten rakeisuutta ja vedenläpäisevyyttä. Tavoite 

oli pystyä nimeämään maalajit sekä arvioimaan vedenläpäisevyyksien perusteella, mitkä kerroksista 

olisivat vettä salpaavia ja mitkä hyvin vettä johtavia. 

 

 

5.3. Tutkimusmenetelmät 

 

6.3.1. Rakeisuuden määritys 

 

Kivennäismaalaji nimetään maa-aineksen raekokojakauman perusteella (Gardemaister 1966). 

Ominaisuuksiin huomattavimmin vaikuttava lajite, eli tiettyä raekokoa oleva aines, tai lajitteet 

määräävät maalajin nimen. Siksi rakeisuusmääritys onkin olennainen ja yleinen maalajinäytteille 

tehty koe (Helenelund 1981). Rakeisuuskäyrän perusteella voidaan jossain määrin arvioida maalajin 

geoteknisiä ominaisuuksia (Gardemaister 1966).  

 

Seulonnan ja areometrikokeen tulosten pohjalta voidaan piirtää rakeisuuskäyrä kuvastamaan kunkin 

raekoon seulan läpäisevyysprosenttia (Gardemeister 1966). Maalaji nimetään 𝑑50-menetelmällä, eli 

rakeisuuskäyrän läpäisyprosenttia 50 vastaava lajite määrää maalajin päänimen. Moreeniksi maalaji 

nimetään, mikäli se sisältää montaa eri mannerjäätikön toisiinsa sekoittamaa lajitetta. Lisäksi 

maalaji voi saada tarkentavan nimen sen sisältäessä vähintään 30% toista lajitetta. (Helenelund 

1981) 
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Kuivaseulonta 

 

Seulomalla määritetään kunkin seulakoon läpäisyprosentti punnitsemalla kullekin seulalle jäänyt 

aines, laskemalla sen prosenttiosuus koko seulotusta näytteestä ja johtamalla siitä läpäisyprosentti 

kullekin seulalle (Helenelund 1981). Seulonnan tulokset piirretään puolilogaritmiseen 

koordinaatistoon: logaritmisella x-akselilla määrääjänä on raekoko ja y-akselilla kunkin seulan 

läpäisyprosentti.  

 

Hiekkaisilta vaikuttaville näytteille 1,2 – 2,2 m ja 28,5 – 29,5 m tehtiin kuivaseulonta. Seulasarjana 

oli 31,5; 16; 11,2; 8; 4; 2; 1; 0,5; 0,25; 0,125 ja 0,063 mm sarja. Työ aloitettiin neliöimällä 

näytteestä edustava, n. 700 g näyte. Tämä osanäyte punnittiin vesipitoisuuden selvitystä varten, 

kuivattiin uunissa ISO-standardin mukaisesti 105˚C ja seulottiin täryttimellä. Täryytysaika oli 

runsaan hienoainespitoisuuden takia 15-25 min. Syvyyden 1,2 – 2,2 m näyte päätettiin seuloa 

kahdessa osassa sen runsaan hienoainespitoisuuden vuoksi, sillä hienoaines tukki seuloja ja pölisi, 

vaikkakin näytettä käsiteltiin varovaisesti. Lisäksi hienoaines kiinnittyi isompien rakeiden pintaan, 

joten kaiken kaikkiaan tulokset antavat ehkä todellisuutta pienemmän hienoainespitoisuuden. Tämä 

virhelähde huomioitiin työvaiheissa ja sitä koitettiin pienentää puhdistamalla isoimmat kivet ja 

fraktiot sudilla ja pienemmät seulat lisätärytyksellä. Mikäli näytteen hienoainespitoisuus olisi osattu 

ennakoida, näytteet olisi todennäköisesti pesuseulottu.  

 

Jokaiselle seulalle jäänyt fraktio punnittiin. Myös pohjalle jäänyt hienoaines punnittiin. Näistä 

laskettiin prosenttiosuudet koko näytteestä ja näiden prosenttiosuuksien avulla kunkin seulan 

läpäisyprosentti. Läpäisyprosentit piirrettiin logaritmiselle asteikolle ja käyrältä määriteltiin maalaji. 

Seulonnan tulokset on esitetty kerroskohtaisesti liitteissä 6- 10. 
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Pesuseulonta 

 

Hienoainespitoisille moreeneille päätettiin tehdä pesuseulonta, sillä runsas hienoaines vaikeuttaa 

kuivaseulontaa tukkimalla seulat (Jääskeläinen 1984). Pesuseulonta on sopiva tutkimusmenetelmä 

näytteelle, jossa on yli 10% hienoainesta karkeamman lajitteen seassa.  

 

Pesuseulonnassa näyte pestään ennen kuivaseulontaa. Pesty näyte kuivataan ja seulotaan 

normaalina kuivaseulontana muuten edellä kuvatulla tavalla, mutta kokonaispainona, josta 

prosenttiosuudet lasketaan, käytetään näytteen kuivapainoa ennen pesua. Pesuseulonnan jälkeisen 

kuivaseulonnan tuloskäyrän katketessa raekokoon 0,063 mm, pystytään käyrää jatkamaan 

areometrikokeen tuloksilla. Areometrikoe onkin olennainen koe pesuseulonnan rinnalla, sillä 

pesuseulottavan materiaalin hienoaines huuhtoutuu pois eikä ole siten selvitettävissä seulomalla. 

Osanäytteestä tehdyllä areometrikokeella selvitetään poishuuhtoutunutta materiaalia vastaavan 

hienoaineksen rakeisuus. 

 

Areometrikoe 

 

Areometri- eli hydrometrikoe soveltuu hienorakeisen fraktion rakeisuuden määrittämiseen. 

Areometrikokeella voidaan selvittää 0,0001-0,074mm kokoisten rakeiden suhteellinen 

painojakauma näytteessä (Penttinen, 2008). Areometrikoe perustuu Stokesin lakiin: hiukkasen 

laskeutuminen nesteessä on Stokesin mukaan suoraan verrannollinen sen halkaisijan neliöön. 

Mineraalirakeet oletetaan Stokesin teoriassa pallonmuotoisiksi, vaikka savipartikkelit ovat 

todellisuudessa litteän ja levymäisen muotoisia. Mittalasissa mineraalipartikkelit laskeutuvat 

ajallaan lasin pohjalle, ja samalla nesteen ominaispaino laskee.  Ominaispainoa mitataan tietyn ajan 

välein sukkulamaisella hydrometrillä. Hydrometrin tulee olla sukkulamallinen, jotta sen päälle ei 

kerry maa-ainesta (SFS-EN ISO 17892-4: 2016). 

 

Areometrikoe tehtiin standardin SFS-EN ISO 17892-4: 2016 ja Gardemaisterin (1966) ohjeiden 

mukaisesti. Moreeninäytteistä seulottiin tasan 100 g näyte halkaisijaltaan alle 2 mm ainesta. Tämä 

sekoitettiin natriumpyrofosfaattiliuokseen (𝑁𝑎4𝑃2𝑂7 + 10 𝐻2𝑂) ja tislattuun veteen siten, että 
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natriumpyrofosfaattia oli näytelietteessä 2,3 g ja näytelietettä oli kokonaisuudessaan yhteensä 1000 

ml. Lietettä sekoitettiin Veju-sekoittimessa koetta edeltävänä päivänä ja annettiin liettyä yön yli. 

Aamulla näytettä sekoitettiin jälleen ennen kokeen aloittamista. 

 

Hydrometrin mitta-asteikon lukemat luettiin standardin mukaisesti 2 min, 6 min, 20 min, 1h ja 1 vrk 

näytteen aloitushetkestä. Nomogrammit, joita käytettiin koetulosten tulkintaan, on esitetty liitteinä 1 

ja 2. Tulosten pohjalta piirrettiin rakeisuuskäyrä hienoaineksen osalta, mikä yhdistettiin 

pesuseulonnan rakeisuuskäyrän jatkoksi. 

 

6.3.2. Vedenläpäisevyys 

 

Kaikissa maalajeissa on toisiinsa yhteydessä olevia huokostiloja, joita pitkin vesi pääsee virtaamaan 

maa-aineksen läpi. Näin ollen kaikki maalajit luokitellaan läpäiseviksi. (Helenelund, 1981) 

Vedenläpäisevyydessä on kuitenkin huimia eroja: esimerkiksi soran vedenläpäisevyys on 

kokoluokaltaan 100 000 000 -kertainen saveen nähden. (Jääskeläinen et al. 1984) 

 

Lajittuneille kivennäismaalajeille on olemassa viitearvoja raekoon mukaan määräytyvästä 

vedenjohtavuudesta (Jääskeläinen et al. 1984). Taulukossa 1 on esitetty nämä hyvin pintapuoliset 

suuruusluokat. Jääskeläisen et al. mukaan vedenläpäisevyyteen vaikuttaa erityisesti hienoaineksen 

määrä, joten siksi rakeisuuden perusteella vedenläpäisevyyttä määriteltäessä tulee tarkastella 

tehokasta läpimittaa d10, eli raekokoa, joka vastaa rakeisuuskäyrältä luettua läpäisyprosenttia 10 

(Kuva 4). 
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Kuva 5: Vedenläpäisevyyden määritys rakeisuuden, tarkemmin tehokkaan läpimitan, perusteella. 

Kuva Rantamäki et al. 1979. 

  

 

Hypoteesi oli, että näytteet 1,2 – 2,2 m ja 28,5 – 29, 5 m olisivat hiekkaisia. Niille ei 

tutkimussuunnitelmaa laadittaessa nähty tarpeelliseksi tehdä laboratoriokokeita vedenjohtavuudesta, 

vaan vedenläpäisevyyskerroin k määriteltäisiin hiekkanäytteille rakeisuuskäyrän d10-arvon avulla 

kuvaajalta. Hypoteesi taulukon 1 valossa oli, että hiekkakerrosten vedenjohtavuudet olisivat 

suhteellisen suuret ja hienoainespitoiset moreenikerrokset ovat vettä vain heikosti läpäiseviä.  

 

Moreeneiksi katsotuille näytteille 0,2 – 1,2 m, 14 – 15 m ja 18,4 - 19,5 m syvyyksiltä tehtiin 

laboratoriossa vedenläpäisevyyskoe, sillä moreenien vedenjohtavuus ei ole suoraan pääteltävissä 

raekoostumuksen perusteella. Yleisellä tasolla moreenien vedenläpäisevyyden katsotaan olevan 

pieni: k-arvo on laboratoriomittauksissa yleensä välillä 10−6 − 10−8 m/s (hiekkamoreeni) tai 

10−8 − 10−10 (silttimoreeni). (Patrikainen 1981) 
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Soveri ja Kauranne (1972) arvioivat hienorakeisen moreenin huonoiten vettä läpäiseväksi 

maalajiksi yhdessä saven kanssa. Vedenläpäisevyyttä mittaava koe tehtiin moreeninäytteille 

ensimmäisenä, ennen seulontaa tai muita kokeita, jotta näyteaines olisi siinä mahdollisimman 

luonnollisessa tilassa ja tulokset kuvaisivat siten todellista vedenjohtavuutta.  

 

Muuttuvan paineen koe 

 

Vedenläpäisevyyden laboratoriotestit perustuvat aiemmin kuvattuun Darcyn lakiin (kaava 3). 

Koetulokset laskettiin kaavalla 9. Näytteet olivat niin hienoainespitoisia, että niille päätettiin tehdä 

muuttuvan paineen vedenjohtavuuskoe – toinen vaihtoehto vedenläpäisevyyden mittaukseen, 

vakiopainekoe, soveltuu vain vettä hyvin läpäiseville, karkeille näytteille (Gardemaister 1966).  

 

14 – 15 m moreeninäytteen vedenläpäisevyys koitettiin ensin määrittää luonnollisessa 

vesipitoisuudessaan. Näyte oli kuitenkin niin märkä, että moreeni häiriintyi eikä ollut sullottavissa – 

koetilanteessa näytteeseen oletettavasti aukesi tunneli, josta vesi purkautui näytteen läpi ja tulokset 

olivat todellista vedenläpäisevyyttä paljon suuremmat. Näytteet päätettiin kuivattaa niin, että 

tiivistyvyydestä saatiin parempi. Näyte 14 – 15 m syvyydeltä kuivattiin vesipitoisuuteen 4,1 %, 

näyte 0,2 – 1,2 m vesipitoisuuteen 5,7 % ja näyte 18,5 – 19,5 vesipitoisuuteen 5,6 % kosteasta 

massasta (Kaava 5). Näin sullotulle näytteelle määriteltiin kuivatilavuuspainot (kaava 6) 1,7 g/cm^3 

(näyte 0,2 - 1,2 m), 1,9 g/cm^3 (näyte 14 – 15 m) ja 2 g/cm^3 (näyte 18,5 – 19,5 m). 

 

Kaava 5: Vesipitoisuus kosteasta massasta 

𝑤(%) =  
𝑚𝑤− 𝑚𝑑

𝑚𝑤
× 100 , jossa 

mw = näytteen massa märkänä 

md = näytteen massa kuivana 

 

Kaava 6: Kuivatilavuuspaino 


𝑑

=  
𝑑

× 9,81 , jossa 
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𝑑

= Näytteen kuivairtotiheys (Kuiva massa jaettuna näytteen tilavuudella) 

 

Näytteet sullottiin Proctor-sylinteriin siten, että molemmin puolin näytettä oli suodatinkerros: joko 

huokoskiveä, suodatinpaperia ja -kangasta tai suodatinsoraa ja -paperia. Vettä laskettiin byretistä 

sylinterin pohjaosassa olevan laskuputken kautta näytteen läpi kannessa olevalle laskuhanalle. 

Koetilanteen painegradientti oli siten byretin pinnankorkeuden ja näytteen kannen hanan välinen 

korkeusero. Näytettä kyllästettäessä painegradientti pidettiin matalana, koetilanteissa se nostettiin 

noin 100 cm:iin.  

 

Kaava 7: Muuttuvan paineen kokeen tuloksista laskettava vedenläpäisevyys lämpötilassa 20℃ 

(Gardemaister 1966) 

𝑘20℃ =  
2,3×𝑎×ℎ

𝐴×𝑡
𝑙𝑜𝑔

ℎ1

ℎ2
= 𝛼 × 𝑘𝑇 , jossa 

𝑘20℃ = Vedenläpäisevyys lämpötilassa 20℃ (𝑐𝑚/𝑠) 

𝑘𝑇 = vedenläpäisevyys koeolosuhteissa (𝑐𝑚/𝑠) 

𝑎 = byretin poikkipinta-ala 𝑐𝑚2 

𝐴 = näytteen poikkipinta-ala 𝑐𝑚2 

𝑡 = havaintoaika (𝑠) 

ℎ1 = vedenpinnan alkukorkeus (𝑐𝑚) 

ℎ2 = vedenpinnan loppukorkeus (𝑐𝑚) 

𝑇 = veden lämpötila kokeen aikana (℃) 

𝛼 = lämpötilakerroin 
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6.5. Lopputulokset 

 

0,2 – 1,2 m näyte nimettiin rakeisuuden perusteella savinen hietamoreeni. Sen 

vedenläpäisevyydeksi määritettiin 10−9 m/s (keskimäärin 6,79 ∗ 10−9). Tässä mittakaavassa on 

kuitenkin mielekästä tarkastella vain kymmenpotenssia, joka tässä tapauksessa kertoo kerroksen 

huonosta vedenjohtavuudesta. Pintamaan huono vedenjohtavuus voidaan katsoa akviferialueella 

hyväksi ominaisuudeksi, sillä se suodattaa suotautuvan veden epäpuhtauksia tehokkaammin. 

Kerroksen rakeisuuskäyrä on esitetty kuvassa 6. 

 

 

Kuva 6: Kerroksen 0,2 - 1,2 m rakeisuus. 

 

1,2 – 2, 2 m näyte nimettiin rakeisuutensa (Kuva 7) perusteella soraiseksi hiekaksi. Tällaisen melko 

lajittuneen maalajin vedenläpäisevyys arvioitiin tehokkaan rakeisuuden perusteella olevan tasoa 

10−6. Tätä kerrosta voi siten pitää vettä melko hyvin johtavana akvitardina. 
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Kuva 7: 1,2 - 2,2 m syvyydeltä otetun näytteen raekokojakauma kuivaseulonnan perusteella. Maalajiksi 

määriteltiin kuvaajan perusteella sorainen hiekka. 

 

14 – 15 m syvyyden moreeninäyte nimettiin rakeisuuden perusteella (Kuva 8) hietamoreeniksi. Sen 

vedenläpäisevyydeksi määritettiin olevan suuruusluokkaa 10−9 m/s eli sen vedenläpäisykyky on 

verrattain huono. Sen voi siten tulkita olevan vettä pidättävä kerros, akvikluudi.  
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Kuva 8: 14 - 15 m syvyydeltä kairatun näytteen tuloksista piirretty rakeisuuskäyrä. 

 

Myös 18,5 – 19, 5 m näyte sai raekoostumuksen perusteella nimen hietamoreeni. Sen 

vedenläpäisevyys oli samaa luokkaa (10−9) toisen hietamoreenikerrostuman kanssa ja senkin 

voidaan siten katsoa olevan vettä salpaava kerros. Kerroksen näytteestä analysoitu 

raekokojakaumaa kuvaava käyrä on esitetty kuvassa 9. 

 

 

Kuva 9: Kerroksen 18,5 - 19,5 rakeisuuskäyrä, jonka perusteella maalaji nimettiin 

hietamoreeniksi. 



24 

 

 

28,5 – 29,5 m näyte nimettiin hiekkaiseksi soraksi. Kerroksen näytteestä määritetty rakeisuuskäyrä 

on esitetty kuvassa 10. Tehokkaan läpimitan avulla tulkittu vedenläpäisevyys tällaiselle melko 

lajittuneelle maalajille katsottiin olevan suuruusluokkaa 10−5. Tuloksia yhdistävä stratigrafinen 

malli tutkitun näytesarjan syvyydeltä on esitetty kuvassa 11. 

 

 

Kuva 10: Syvyydeltä 28,5 - 29, 5 kerätyn näytteen raekokojakauma. Maalajiksi määriteltiin hiekkainen sora. 
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Kuva 11: Kuusistonloukon LOHI 10 -pisteeltä kerätyn näytesarjan 

tutkittujen näytteiden edustamat maakerrokset. 

 

 

6.6. Tulosten tarkastelu 

 

Putkisen et al. (2012) mukaan Kuusistonloukon pohjavesialueella tavataan kauttaaltaan kolme 

erillistä, eri jäätiköitymisvaiheiden kerrostamaa hienoainesmoreenikerrosta, jotka ovat ns. 

mäkisavimoreeneja. Raportissa niiden vedenläpäisevyyden arvioidaan Airaksisen (1978) perusteella 
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olevan tasoa 10−7 − 10−9
 (hietamoreeni) ja 10−8 − 10−9

 (hienoainesmoreeni). Nämä tulokset 

käyvät yksi yhteen näytesarjan kolmen hietamoreenin vedenläpäisevyyksien (10−9) kanssa. 

 

Kurikan Kuusistonloukon moreenikerrokset ovat heikosti vettä läpäiseviä kerrostumia. Voiko niitä 

kutsua akvikludiksi, riippuu sanan määritelmästä ja sen tulkinnasta: esimerkiksi Jenkins (1992) 

määrittelee akvikludin kerrokseksi, joka läpäisee vettä erittäin heikosti (”transmit water with great 

difficulty”). Mitään numeerista arvoa Jenkins ei esitä, mutta esimerkiksi Helenelund (1981) 

luokittelee vedenläpäisevyydeltään 10−7 − 10−9
 saven erittäin huonosti vettä läpäiseväksi 

maalajiksi (”käytännöllisesti katsoen läpäisemätön”), jolloin näytesarjan vedenläpäisevyydeltään 

10−9
 hietamoreeneja voitaisi pitää akvikludeina. 

 

Delleurin 1999 toimittamassa kirjassa taas akvikludi määritellään kerrokseksi, joka on täysin vettä 

läpäisemätön. Tässä työssä tutkitut moreenit ovat jossain määrin, joskin heikosti, vettä läpäiseviä. 

Jenkinsin (1992) mukaan paineellista akviferia salpaavat kerrokset harvoin ovatkaan täysin 

täydellisesti vettä pidättävä. Tällaisissa tapauksissa, joka siis pätee tutkimuskohteeseenkin, voidaan 

puhua vuotavasta paineellisesta akviferista. 

 

  

6.7. Yhteenveto 

 

Pohjaveden syntyyn vaikuttaa monet hydrologiset ja geologiset tekijät. Arteesisen akviferin synty 

vaatii veden yläpintaa salpaavan kerroksen, akvikludin. Esimerkeissä esitellyillä Säkylänharju-

Virttaankankaan ja Kurikan Kuusistonloukon pohjavesialueilla esiintyy tällaisia paineellisia 

pohjavesiä. Säkylänharju-Virttaankankaan akviferia salpaa harjun lieveosan hienoaineskerrokset. 

Kuusistonloukossa on jopa kolme erillistä paineenalaista akviferiä, joita kutakin salpaa 

moreenikerros, joiden vedenläpäisevyyksien määriteltiin tässä työssä olevan kokoluokkaa 10−9. 

Pohjavesialueiden rakenteiden ymmärtäminen on vedenoton kannalta tärkeää. 

 

Kurikan näytesarjan vedenläpäisevyystulokset eivät poikenneet Putkisen (2012) raportissa 

esitetyistä arvioista hienoaineksisien moreenien vedenläpäisevyydestä. Kerrosten voidaan 
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tutkimustulosten valossa katsoa läpäisevän vettä heikosti, mutta kuitenkin sen verran, että 

paineellinen pohjavesi vuotaa näiden kerrostumien läpi. Kuusistonloukon akviferin voidaan siten 

katsoa olevan vuotava paineellinen akviferi. 
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Liite 1: Hydrometrimonorgammi: Rakeiden läpimitta hydrometrilukeman funktiona 
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Liite 2: Hydrometrimonogrammi: Läpäisyprosentti hydrometrilukeman funktiona  
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Liite 3: Vedenläpäisevyys, muuttuvanpaineen koe. Näyte 0,2 – 1,2 m  

Kurikka 0,2 – 1,2 m  

Vedenläpäisevyys, muuttuvan paineen koe 

s h1 h2 cm/s m/s 

23 520 19,6 16,3 6,57704E-07 6,58E-09 

68 820 16,3 9,6 6,45448E-07 6,45E-09 

16 080 27,95 24,2 7,51729E-07 7,52E-09 

61 320 24,2 15 6,54472E-07 6,54E-09 

14 400 15 13,4 6,57233E-07 6,57E-09 

69 120 28,75 16,3 6,88861E-07 6,89E-09 

20 820 16,3 13,7 7,00298E-07 7E-09 

3 660 19,6 19,05 6,52502E-07 6,53E-09 

6180 19,05 18,2 6,19726E-07 6,2E-09 

10 800 18,2 16,7 6,68236E-07 6,68E-09 

2 880 16,7 16,3 7,0631E-07 7,06E-09 

59 880 16,3 13 3,1698E-07 3,17E-09 

9 180 27,95 26,05 6,43453E-07 6,43E-09 

6 900 26,05 24,2 8,95784E-07 8,96E-09 

61 320 24,2 15 6,54472E-07 6,54E-09 

9 840 15 13,9 6,49426E-07 6,49E-09 

4 560 13,9 13,4 6,7408E-07 6,74E-09 

69 120 28,75 16,3 6,88861E-07 6,89E-09 

10 440 16,3 14,85 7,48762E-07 7,49E-09 

10 380 14,85 13,7 6,51553E-07 6,52E-09 

55 800 62 37,8 7,4406E-07 7,44E-09 

26 940 59,9 47,1 7,48744E-07 7,49E-09 

86 160 62 27,15 8,0415E-07 8,04E-09 

    ka 6,79E-09 

𝑘20℃ =  
2,3×𝑎×ℎ

𝐴×𝑡
𝑙𝑜𝑔

ℎ1

ℎ2
= 𝛼 × 𝑘𝑇 , jossa 

𝑘𝑇 = vedenläpäisevyys koeolosuhteissa cm/s 

𝑎 = byretin poikkipinta-ala 0,785398… 𝑐𝑚2 

ℎ = näytteen korkeus 8,4 cm 

𝐴 = näytteen poikkipinta-ala 78,5398…  𝑐𝑚2 

𝑡 = havaintoaika 

ℎ1 = vedenpinnan alkukorkeus (cm) 

ℎ2 = vedenpinnan loppukorkeus (cm) 

𝑇 = veden lämpötila kokeen aikana 20 C 

𝛼 = lämpötilakerroin (veden lämpötila 20 C) 
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Liite 4: Vedenläpäisevyys, muuttuvanpaineen koe. Näyte 14 – 15 m 

Kurikka 14 – 15 m 

Vedenläpäisevyys – muuttuvan paineen koe 

s h1 h2 cm/s m/s 

27840 100,1 90 3,46E-07 3,46E-09 

56520 90 77,3 2,44E-07 2,44E-09 

6540 100 98,15 2,59E-07 2,59E-09 

89400 98,15 76 2,59E-07 2,59E-09 

80880 100 79,9 2,51E-07 2,51E-09 

68460 100 82,7 2,52E-07 2,52E-09 

75000 79,9 65,5 2,4E-07 2,4E-09 

23700 65,5 61,5 2,41E-07 2,41E-09 

53160 47,4 40,2 2,81E-07 2,81E-09 

59640 202,5 171 2,57E-07 2,57E-09 

18300 171 163 2,37E-07 2,37E-09 

 

𝑘20℃ =  
2,3×𝑎×ℎ

𝐴×𝑡
𝑙𝑜𝑔

ℎ1

ℎ2
= 𝛼 × 𝑘𝑇 , jossa 

𝑘𝑇 = vedenläpäisevyys koeolosuhteissa cm/s 

𝑎 = byretin poikkipinta-ala 0,7854  𝑐𝑚2 

ℎ = näytteen korkeus 9,075 

𝐴 = näytteen poikkipinta-ala 78,5398163  𝑐𝑚2 

𝑡 = havaintoaika (s)  

ℎ1 = vedenpinnan alkukorkeus (cm)  

ℎ2 = vedenpinnan loppukorkeus (cm) 

𝑇 = veden lämpötila kokeen aikana 20 C 

𝛼 = lämpötilakerroin (koelämpötila 20 C) 
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Liite 5: Vedenläpäisevyys, muuttuvanpaineen koe. Näyte 18,5 – 19,5 m 

Kurikka 18,5 – 19,5 m 

Vedenläpäisevyys – muuttuvan paineen koe 

s h1 h2 cm/s m/s 

36 600 73,6 65,45 2,88263E-07 2,88E-09 

41 700 65,45 57,6 2,75441E-07 2,75E-09 

17 100 75 71,3 2,65974E-07 2,66E-09 

69 600 108 87,8 2,67463E-07 2,67E-09 

84 600 108 83,1 2,78503E-07 2,79E-09 

84 600 108 84,5 2,6075E-07 2,61E-09 

41 580 194,6 174,15 2,40054E-07 2,4E-09 

42 240 194,6 170,8 2,77642E-07 2,78E-09 

43740 196,4 173,9 2,50075E-07 2,5E-09 

 

𝑘20℃ =  
2,3×𝑎×ℎ

𝐴×𝑡
𝑙𝑜𝑔

ℎ1

ℎ2
= 𝛼 × 𝑘𝑇  , jossa 

𝑘𝑇 = vedenläpäisevyys koeolosuhteissa cm/s 

𝑎 = byretin poikkipinta-ala 0,7854  𝑐𝑚2 

ℎ = näytteen korkeus 9 cm 

𝐴 = näytteen poikkipinta-ala 78,5398  𝑐𝑚2 

𝑡 = havaintoaika 

ℎ1 = vedenpinnan alkukorkeus (cm) 

ℎ2 = vedenpinnan loppukorkeus (cm) 

𝑇 = veden lämpötila kokeen aikana 20 C 

𝛼 = lämpötilakerroin (koelämpötila 20 C) 
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Liite 6: Rakeisuuden määritys, näyte 0,2 – 1,2 m 

Oulun yliopisto  RAKEISUUDEN MÄÄRITYS 
OMS  PESUSEULONTA+KUIVASEULONTA JA HYDROMETRIKOE 
Näytteenottopaikka Kurikka, LOHI 10 

Näytesyvyys 0,2 – 1,2 m 

Näytteenottaja/pvm Petri Pehkonen/ 15.2.2018 

Näyte analysoitu 22.-25.5.2018 

Paino ennen pesuseulontaa 277,85 g 

Seula, halk. mm Seulalle   jäi Läpäisi 

g % % 

63 -   

31,5 -   

16 -   

11,2 -   

8 0   

5,6 -   

4 0,2 0,072 99,928 

2 2,6 0,936 98,992 

1 1,3 0,468 98,524 

0,5 3,3 1,188 97,336 

0,25 3,4 1,224 96,112 

0,125 3,7 1,332 94,78 

0,063 9,9 4,345 90,435 

Pohja 2,5 0,900 89,535 

Yhteensä 26,9   

 
Aika A Kurikka 0,2 - 1,2 m 

°C Klo Lukema Raekoko Läpäisy% 

Alku  9:47    

2 min  9:49 1,036 0,023 59 

6 min  9:55 1,024 0,018 40,5 

20min 21 10:07 1,014 0,01 24,5 

1 h 21 10:47 1,0095 0,0062 17 

5 h 21 14:47 1,0065 0,0029 12 

8 h 21 17:47 1,0055 0,0023 10,5 

1 vrk 21 9:47 1,005 0,0011 9,5 

 

 
Maalajin nimi: Savinen (savea > 10 %) hietamoreeni 
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Liite 7: Rakeisuuden määritys, näyte 1,2 – 2,2 m 

Oulun yliopisto    RAKEISUUDEN MÄÄRITYS 
OMS     KUIVASEULONTA 
Näytteenottopaikka Kurikka, LOHI 10 

Näytesyvyys 1,2 - 2,2 m 

Näytteenottaja/pvm Petri Pehkonen/ 15.2.2018 

Näyte analysoitu 16.3.2018 

Paino ennen seulontaa 843,9 g 

Seula, halk. mm Seulalle   jäi Läpäisi 

g % % 

63 0 0 100 

31,5 
77,4 

77,4/843,9=9,171 100-
9,171=90,829 

16 85 10,072 80,757 

11,2 43,1 5,107 76,65 

8 - - - 

5,6 27,7 3,282 72,368 

4 80,4 9,527 62,841 

2 81,4 9,646 53,195 

1 91,9 10,890 42,305 

0,5 90 10,665 31,64 

0,25 92,4 10,949 20,691 

0,125 69,7 8,259 12,432 

0,063 47 5,569 6,863 

Pohja 57,9 6,861 0 

Yhteensä 843,9 99,998  

 

 
 
 

Maalajin nimi: Sorainen hiekka 
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Liite 8: Rakeisuuden määritys, näyte 14 – 15 m 

Oulun yliopisto  RAKEISUUDEN MÄÄRITYS 
OMS  PESUSEULONTA+KUIVASEULONTA JA HYDROMETRIKOE 
Näytteenottopaikka Kurikka, Kuusistonloukko LOHI 10 

Näytesyvyys 14-15 m 

Näytteenottaja/pvm Petri Pehkonen/ 15.2.2018 

Näyte analysoitu 22. – 24.5.2018 

Paino ennen pesuseulontaa 832,2 g 

Seula, halk. mm Seulalle   jäi Läpäisi 

g % % 

63 -   

31,5 0  100 

16 118,7 14,263 85,737 

11,2 24,6 2,956 82,781 

8 16,8 2,019 80,762 

5,6 -   

4 22,3 2,680 78,082 

2 28,1 3,377 74,705 

1 39,6 4,758 69,947 

0,5 49,8 5,984 63,963 

0,25 76,2 9,156 54,807 

0,125 90,9 10,923 43,884 

0,063 78,1 9,385 34,499 

Pohja 3,1 0,373 34,126 

Yhteensä 548,2 65,8383  

     
Aika Kurikka 14-15 m 

°C Klo Lukema Raekoko Läpäisy% 

Alku  9:15    

2 min  9:17 1,020 0,031 32 

6 min  9:21 1,0165 0,018 28 

20min 21 9:35 1,013 0,01 17,5 

1 h 20,8 10:15 1,011 0,0062 11,5 

5 h 21 14:15 1,0085 0,0029 6 

8 h 21 17:15 1,0075 0,0022 5,5 

1 vrk 21 9:15 1,006 0,0011 4 

 

 
Maalajin nimi: Hietamoreeni 
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Liite 9: Rakeisuuden määritys, näyte 18,5 – 19,5 m 

Oulun yliopisto   RAKEISUUDEN MÄÄRITYS 
OMS   PESUSEULONTA+KUIVASEULONTA JA HYDROMETRIKOE 
Näytteenottopaikka Kurikka, Kuusistonloukko LOHI 10 

Näytesyvyys 18,5-19,5 m 

Näytteenottaja/pvm Petri Pehkonen/ 15.2.2018 

Näyte analysoitu 27.-29.5.2018 

Paino ennen pesuseulontaa 1415,0 g 

Seula, halk. mm Seulalle   jäi Läpäisi 

g % % 

63 -  100 

31,5 -  100 

16 98 6,926 100-6,926=93,074 

11,2 28,5 2,014 91,06 

8 22,4 1,583 89,477 

5,6 -   

4 44,9 3,173 86,304 

2 48,1 3,399 82,905 

1 70,6 4,989 77,916 

0,5 91,0 6,431 71,485 

0,25 144 10,177 61,308 

0,125 240,6 17,004 44,304 

0,063 93,9 6,636 37,668 

Pohja 8,5 0,601 0 

Yhteensä    

    
Aika A 

°C Klo Lukema Raekoko Läpäisy% 

Alku 21 10:01    

2 min  10:03 1,0215 0,03 37 

6 min  10:07 1,0175 0,018 29,5 

20min 20,8 10:21 1,0145 0,01 25 

1 h 21 11:01 1,011 0,0062 19 

5 h 21,1 15:01 1,008 0,003 14,5 

8 h 21,5 18:01 1,007 0,0022 12,5 

1 vrk 20,8 10:01 1,0055 0,0011 10 

 
Maalajin nimi: Hietamoreeni 
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Liite 10: Rakeisuuden määritys, näyte 28,5 -29,5 m 

Oulun yliopisto  RAKEISUUDEN MÄÄRITYS 
OMS  KUIVASEULONTA 
Näytteenottopaikka Kurikka, Kuusistonloukko LOHI 10 

Näytesyvyys 28,5 – 29,5 m 

Näytteenottaja/pvm Petri Pehkonen/ 15.2.2018 

Näyte analysoitu 5/2018 

Paino ennen seulontaa 781,8 g 

Seula, halk. mm Seulalle   jäi Läpäisi 

g % % 

63 0 0 100 

31,5 0 0 100 

16 8,2 1,05 98,95 

11,2 42,1 5,39 93,56 

8 62,5 7,99 85,57 

5,6 - - - 

4 151,6 19,39 66,18 

2 124,3 15,89 50,29 

1 128,8 16,47 33,82 

0,5 88,0 11,25 22,57 

0,25 72,8 9,31 13,26 

0,125 47,3 6,05 7,21 

0,063 30,5 3,90 3,31 

Pohja 25,7 3,28 0 

Yhteensä 781,8   

    

 
 
  

 

 
 
 

Maalajin nimi: Hiekkainen sora 
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