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1

JOHDANTO JA TYÖN TARKOITUS
Työn tarkoituksena oli laatia Viinivaaran ja Kälväsvaaran pohjavesialueiden olosuhteita
kuvaavat numeeriset pohjaveden virtausmallit, sekä suorittaa malleilla
vedenottosimulaatioita. Erityisesti simulaatioiden avulla pyrittiin selvittämään
vedenoton vaikutuksia pohjaveden pinnan tasoon sekä pohjavesialueilta (kuva 1)
ympäristöön purkautuvan pohjaveden virtaamiin.

KUVA 1. Kohdealueen sijainti

Viinivaaran alueen vedenhankintamahdollisuuksia on aikaisemmin tutkittu pohjaveden
virtausmallin avulla vuonna 2001 (Oulun Vesi. Viinivaaran pohjavesimallinnus. Jaakko
Pöyry Infra / Maa ja Vesi Oy. 31.10.2001).
Kälväsvaaran alueen vedenhankintamahdollisuuksia on aikaisemmin tutkittu
pohjaveden virtausmallin avulla vuosina 1998 ja 2000 (Oulun kaupunki. Kälväsvaaraan
pohjavesimallitus. Maa ja Vesi Oy. 18.8.1998 ja Oulun kaupunki. Kälväsvaaraan
pohjavesimallitus. Mallin täydennys 1.2.2000. Maa ja Vesi Oy. 1.2.2000). Vuonna 2000
Kälväsvaaran virtausmallia päivitettiin uusien tutkimustietojen (painovoimamittaukset
ja maatutkaluotaukset) avulla.
Vuonna 2015 yllä esitetyillä virtausmalleilla suoritettiin vedenottosimulaatioita käyttäen
viimeisimpiä sadantatietoja (Vuosien 2000 – 2010 kuukausisadanta hilaan
interpoloituna), sen sijaan virtausmalleihin ei tehty rakenteellisia muutoksia. Näitä
mallisimulaatioita
on
käsitelty
tarkemmin
raportissa:
Oulun
Vesi.
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Vedenhankintaratkaisun tarkentaminen. Viinivaara – Kälväsvaara. Pohjaveden
virtausmallisimulaatiot. Pöyry Finland Oy. 6.5.2015.
Tässä työssä Viinivaaran ja Kälväsvaaran virtausmallien rakenteita ja parametreja
tarkennettiin. Lisäksi virtausmallit kalibroitiin uudelleen ja suoritettiin
verifiointisimulaatioita.
Verifioiduilla
virtausmalleilla
suoritettiin
vedenottosimulaatioita ja tutkittiin vedenoton vaikutuksia pohjaveden pinnan tasoon
sekä pohjaveden virtaamiin. Seuraavissa kappaleissa on tarkemmin esitetty
virtausmalleihin tehdyt muutokset, suoritetut simulaatiot ja niiden tulokset.

2

2.1

KÄLVÄSVAARAN JA VIINIVAARAN POHJAVESIOLOSUHTEET

Kälväsvaaran pohjavesiolosuhteet
Kälväsvaaran alueella pohjaveden pinnan tasoja on seurattu kattavan
havaintoputkiverkoston avulla hyvin pitkän aikaa (noin 14 vuotta), joten pohjaveden
pinnan tasosta ja sen luontaisesta vaihtelusta saatu kuva on luotettava.
Kälväsvaaran pohjavesialueella pohjaveden pinnan taso vaihtelee havaintojen mukaan
(liite 1 ja karttaliite 1) noin välillä +121…+144. Pohjaveden pinta sijaitsee
Kälväsvaaran pohjavesialueen keskiosassa jopa yli 30 metrin syvyydellä maanpinnasta
(havaintoputken Por26 ympäristö) ja yleisestikin yli 20 metrin syvyydellä
maanpinnasta. Pohjaveden muodostumisalueen eteläreunalla pohjaveden pinta sijaitsee
yleisesti lähellä maanpinnan tasoa.
Pohjaveden pinnan taso on alimmillaan Kälväsvaaran luoteisosassa (havaintoputki
POR202) ja vastaavasti korkeimmillaan Kälväsvaaran keskiosassa (havaintoputki
PorT5/1), sekä Kirkaslammen ympäristössä (havaintoputket MV6 ja POR26).
Kälväsvaaran pohjavesiesiintymä on pääosin antikliininen, eli pohjavettä ympäristöönsä
purkava. Toisin sanoen pohjaveden muodostumisalueelta (ks. karttaliite 1) pohjavesi
virtaa kohti ympäristössä sijaitsevia lähteitä, suo-alueita, ojitettuja alueita sekä
pintavesistöjä ja poistuen näiden kautta.
Pohjaveden muodostumisalueen sisällä tapahtuu myös pohjaveden virtausta.
Pohjaveden muodostumisalueen luoteisosassa pohjaveden virtaus suuntautuu kohti Iso
Olvasjärveä, jonka läheisyydessä sijaitsevassa havaintopisteessä POR202 on havaittu
alin pohjaveden pinnan taso (noin +122).
Pohjavesialueen itäosassa alin pohjaveden pinnan taso on havaittu havaintoputkessa 6/7
(noin +131). Pohjaveden virtaus suuntautuu putken 6/7 eteläpuoleiselta alueelta
luoteeseen ja putken 6/7 pohjoispuoleiselta alueelta kohti kaakkoa.
Kirkaslammen ympäristössä ja Kirkaslammesta vielä noin 3 kilometriä itään
(havaintopisteelle Ak50 asti), pohjaveden pinnan taso on yleisesti tasolla +137…+140.
Tämän alueen itäpuolella pohjaveden pinnan taso on selvästi alempana (putkesta Ak50
itään sijaitsevalla alueella pohjavesi noin +135…+131) ja länsipuolella sijaitsevalla
alueella huomattavasti alempana (Kirkaslammen länsipuolella pohjavesi +122…+132).
Pohjaveden pinnan tason jyrkkä gradientti, toisin sanoen pohjaveden pinnan tason
huomattava lasku lyhyellä etäisyydellä (esim. havaintoputkien MV6 tasolta +140,68
havaintoputken POR24 tasolle +131,21) johtuu siitä, että Kälväsvaaran keskiosassa
irtomaapeitteen hydraulinen johtavuus on pieni. Koska keskiosan hydraulinen johtavuus
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on pieni, pohjaveden virtausyhteydet Kälväsvaaran keskiosan ja länsiosan välillä, sekä
keskiosan ja itäosan välillä ovat rajoittuneet. Mikäli pohjaveden virtausyhteys
Kälväsvaaran keskiosan ja muiden osa-alueiden välillä olisi hyvä, tällöin pohjaveden
pinnan tasot eri puolilla pohjavesialuetta olisivat lähempänä toisiaan ja pohjaveden
pinnan gradientti olisi loivempi.
Karttaliitteessä 1 on esitetty lisäksi merkittävimpien pintavesien vedenpinnan tasot.
Pieni Kirkaslammen vedenpinta sijaitsee tasolla +159,5, toisin sanoen 20 – 30 metriä
ylempänä kuin ympäristössä havaittu pohjaveden pinnan taso. Tämän perusteella on
ilmeistä, ettei Pieni Kirkaslampi ole virtausyhteydessä alueella esiintyvään pohjaveteen.
Todennäköisesti Pieni Kirkaslampi on ns. orsivesilampi.
Kirkaslammen vedenpinnan taso on +140,1, eli hieman alempana kuin välittömästi
Kirkaslammen eteläpuolella sijaitsevasta havaintoputkesta MV6 mitattu pohjaveden
pinnan taso +140,68. Tämän perusteella Kirkaslammen välittömästä läheisyydestä
pohjaveden virtaus suuntautuu kohti Kirkaslampea ainakin ajoittain. Mutta kuten
aikaisemmin todettiin, Kirkaslammen vedenpinnan taso on merkittävästi ylempänä
(noin 9 – 10 metriä ylempänä), kuin pohjaveden pinnan taso Kirkaslammen
länsipuoleisella alueella. Tämän perusteella myöskään Kirkaslammen ja sen
länsipuolella sijaitsevan alueen välillä ei ole merkittävää virtausyhteyttä. Mikäli
Kirkaslammesta olisi hyvä virtausyhteys länteen, tällöin Kirkaslammen vedenpinnan
taso ja länsipuoleisen alueen pohjaveden pinnan taso olisivat huomattavasti lähempänä
toisiaan.
Pohjavesialueen itäosassa sijaitsee Ruunalampi, jonka vedenpinnan taso on +133.
Pohjaveden pinnan taso Ruunalammen pohjoispuolella sijaitsevassa havaintoputkessa
Ak51 on +134,73 ja Ruunalammen eteläpuolella sijaitsevassa havaintoputkessa MV1
+131,3. Tämän perusteella Ruunalammella ja alueen pohjavedellä on virtausyhteys.
Ainakin osa Ruunalammen pohjoispuoleisen alueen pohjavedestä virtaa Ruunalammen
kautta etelään.
Pohjaveden pinnan tason luontainen vaihtelu on pohjaveden pinnan tason
havaintohistorian (liite 1) perusteella noin 1 metrin luokkaa. Havaintohistorian
perusteella pohjaveden pinnan tason trendi on ollut vuoden 2003 alusta lähtien nouseva.
Hieman havaintopisteestä riippuen, pohjaveden pinnan tasot ovat nousseet reilun 10
vuoden aikana noin 0,5 – 1 metriä. Vuosina 2001 – 2003 sadanta oli vähäinen ja
erityisesti vuosi 2002 oli poikkeuksellisen vähäsateinen (kuva 5). Pohjaveden pinnan
tason nousevan trendin yhtenä tekijänä on todennäköisesti sademäärän kasvu ja sitä
kautta pohjaveden muodostumismäärän lisääntyminen 2000-luvun alun jälkeen.
2.2

Viinivaaran pohjavesiolosuhteet
Myös Viinivaaran alueella pohjaveden pinnan tasoja on seurattu kattavan
havaintoputkiverkoston avulla hyvin pitkän aikaa (noin 14 vuotta), joten pohjaveden
pinnan tasosta ja sen luontaisesta vaihtelusta on saatu luotettava kuva.
Viinivaaran pohjavesialueella pohjaveden pinnan taso vaihtelee havaintojen mukaan
(liite 2 ja karttaliite 2) noin välillä +105…+141. Pohjaveden pinta sijaitsee Viinivaaran
pohjavesialueen keskiosassa noin 15 – 20 metrin syvyydellä maanpinnasta
(havaintoputkien P2 ja 42/9 välinen alue) ja muualla yleisesti noin 10 metrin syvyydellä
maanpinnasta. Pohjaveden muodostumisalueen reunoilla pohjaveden pinta sijaitsee
lähellä maanpinnan tasoa.
Pohjaveden pinnan taso on alimmillaan Viinivaaran luoteisosassa (havaintoputket K2 ja
K7) ja korkeimmillaan Viinivaaran keskiosassa (havaintoputki 42/9).
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Pohjavesiesiintymä on pääosin antikliininen, eli pohjavettä ympäristöönsä purkava.
Toisin sanoen pohjaveden muodostumisalueelta (ks. karttaliite 2) pohjavesi virtaa kohti
ympäristössä sijaitsevia lähteitä, suo-alueita, ojitettuja alueita sekä pintavesistöjä ja
poistuen näiden kautta.
Viinivaaran itäosassa, pohjaveden muodostumisalueen sisällä tapahtuva pohjaveden
virtaus suuntautuu Ahvenlammen itäpuolella kohti itää. Viinivaaran eteläosassa, Pikku
Ahvenlammen länsipuolella pohjaveden virtaus suuntautuu länsi-lounaaseen.
Viinivaaran länsiosassa pohjaveden virtaus suuntautuu kohti länsi-luodetta.
Pikku Ahvenlammen vedenpinnan taso on noin +147,1. Pohjaveden pinnan taso Pikku
Ahvenlammen pohjoispuolella sijaitsevassa pohjavesiputkessa 42/9 on noin +141.
Vastaavasti Pikku Ahvenlammen eteläpuolella sijaitsevassa pohjavesiputkessa Por9
pohjaveden pinnan taso on noin +132. Näiden tietojen perusteella Pikku Ahvenlampi on
varsinaisesta pohjavesiesiintymästä irrallaan oleva ns. orsivesilampi. Mikäli Pikku
Ahvenlammesta olisi hyvä virtausyhteys pohjavesiesiintymään, vedenpinnan taso
lammessa olisi lähempänä ympäristön pohjaveden pinnan tasoa.
Ahvenlammen vedenpinnan taso on noin +136,4. Ahvenlammen länsipuolella
pohjaveden pinnan taso on noin +141 (havaintoputki 42/9). Ahvenlammen
pohjoispuolella pohjaveden pinnan taso on noin +136,5 (havaintoputki 2) ja
eteläpuolella +132,5 (havaintoputket Por10 ja A14). Tämän perusteella Ahvenlammen
länsipuolelta noin 1,5 kilometrin etäisyydeltä pohjaveden virtaus saattaa osittain
suuntautua kohti Ahvenlampea. Lisäksi Ahvenlammen pohjoispuolelta noin 0,5
kilometrin etäisyydeltä pohjaveden virtaus saattaa osittain suuntautua kohti
Ahvenlampea. Ahvenlammesta ei kuitenkaan ole merkittävää virtausyhteyttä etelään ja
varsinaiseen pohjavesiesiintymään. Mikäli Ahvenlammesta olisi hyvä virtausyhteys
etelään, tällöin Ahvenlammen vedenpinnan taso ja pohjaveden pinnan taso
havaintoputkissa A14 ja Por10 olisivat lähempänä toisiaan.
Kuten Kälväsvaaran alueella, myös Viinivaaran alueella pohjaveden pinnan tason
luontainen vaihtelu on havaintohistorian (liite 2) perusteella noin 1 metrin luokkaa ja
pohjaveden pinnan tason trendi on ollut vuoden 2003 alusta lähtien nouseva. Myös
Viinivaaran alueen pohjaveden pinnan tason nousevan trendin yhtenä tekijänä on
todennäköisesti 2000-luvun alun jälkeen tapahtunut sademäärän kasvu ja pohjaveden
muodostumismäärän lisääntyminen.

3
3.1

SADANTA JA POHJAVEDEN MUODOSTUMINEN
Sadanta
Sadantana käytettiin vuosien 2000 – 2012 kuukausisadantojen hilaan interpoloitujen
arvojen keskiarvoa (interpoloitu pisteeseen Viinivaaran pohjavesialueen kohdalle), joka
vuosisadannaksi muutettuna tarkoittaa keskimäärin 630 mm sadekertymää (kuva 2).
Hilaan interpoloitu ja GRIB-formaatissa oleva aineisto oli osa Ilmatieteenlaitoksen
avointa aineistoa (LISENSSI: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.fi).
Hilaan interpoloitua sadantatietoa oli Viinivaaran pohjavesialueelta saatavilla
ainoastaan vuoden 2012 loppuun asti.
Kuvasta 2 voidaan havaita, että vuosina 2001 – 2003 sademäärä oli pieni.
Havaintojakson pienin sademäärä vuonna 2002 oli 524 mm ja vastaavasti
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havaintojakson suurin sademäärä vuonna 2007 oli 735 mm. Korkein sademäärä oli siis
noin 30% suurempi kuin pienin.
Mainittakoon vielä, että alle 100 km etäisyydellä Viinivaarasta ja Kälväsvaarasta
sijaitsevalta Ilmatieteenlaitoksen Paljakan havaintoasemalta mitattiin vuonna 2015
Suomen kaikkien
aikojen
suurin
vuosisadanta
1242
mm
(LÄHDE:
http://ilmatieteenlaitos.fi/vuositilastot).
Ilmastoennusteiden
mukaan
sadannan
arvioidaan kasvavan Suomessa nykyisestä.

KUVA 2. Vuosittaiset sademäärät Viinivaaran pohjavesialueella. LÄHDE: Ilmatieteenlaitoksen
avoin data, kuukausittaiset sademäärät 2000 - 2012 hilaan interpoloituna).

3.2

Pohjaveden muodostumismäärä
Keskimääräisestä vuosisadannasta (630 mm/vuosi) pohjavedeksi imeytyi Viinivaaran
pohjavesialueen varsinaisella pohjaveden muodostumisalueella (ks. karttaliite 2) 65%
eli noin 410 mm/vuosi ja Kälväsvaaran pohjavesialueen varsinaisella pohjaveden
muodostumisalueella (ks. karttaliite 1) 55% keskimääräisestä vuosisadannasta eli noin
347 mm/vuosi. Varsinaisten pohjaveden muodostumisalueiden ulkopuolella pohjavettä
muodostui keskimääräisestä vuosisadannasta 5% eli noin 32 mm/vuosi.
Yllä esitetyillä arvoilla Viinivaaran pohjavesialueella (varsinaisella pohjaveden
muodostumisalueella) muodostuu pohjavettä keskimäärin noin 24 000 m3/vuorokausi ja
Kälväsvaaran pohjavesialueella (varsinaisella pohjaveden muodostumisalueella) noin
15 000 m3/vuorokausi.
Imeytymisprosentit (Viinivaara 65% sadannasta ja Kälväsvaara 55% sadannasta)
perustuvat
virtausmallien
kalibrointiin.
Kalibrointitilanteessa
pohjaveden
muodostuminen, pohjaveden pinnan taso ja pohjaveden purkautuminen
pohjavesialueelta (esim. lähteistä ja suo-alueille) ovat tasapainossa.
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4
4.1

POHJAVEDEN VIRTAUSMALLIEN RAKENNE
Laadittujen virtausmallien ja 2000-luvun vaihteen virtausmallien erovaisuudet
Laaditut uudet pohjaveden virtausmallit eroavat 2000-luvun vaihteessa laadituista
merkittävästi. Taulukossa 1 on esitetty keskeisimmät ”vanhojen” ja uusien
virtausmallien väliset eroavaisuudet.

TAULUKKO 1. 2000-luvun vaihteessa laadittujen Kälväsvaaran ja Viinivaaran virtausmallien sekä
uusien virtausmallien väliset merkittävimmät eroavaisuudet.

Vanhoissa virtausmalleissa yksittäisen virtausmallin solun särmän pituus oli 100m,
jolloin yhden mallisolun maapinta-ala oli 10 000 m2. Uudessa virtausmallissa
yksittäisen solun särmän pituus on 20 m, eli mallisolun pinta-ala on 400 m2. Toisin
sanoen uusissa virtausmalleissa on soluja 25-kertainen määrä samalla maapinta-alalla
(kuva 3). Näin ollen uudet virtausmallit ovat rakenteeltaan yksityiskohtaisempia kuin
vanhat virtausmallit. Pienempi solukoko mahdollistaa mm. pistemäisten lähteiden
kuvaamisen tarkemmin kuin aikaisemmat virtausmallit. Koska pohjaveden virtaus
tapahtuu mallisolun keskipisteestä toisen mallisolun keskipisteeseen, mahdollistaa
pienemmän solukoon uudet virtausmallit luonnollisemman pohjaveden virtauksen kuin
vanhat mallit (vertaa kuvan 3 sinistä ja punaista virtausnuolta).
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KUVA 3. Vanhan ja uuden virtausmallin solukokoa ja pohjaveden virtausta havainnollistava
kuva. Sininen nuoli kuvaa virtausta kahden vanhan mallisolun välillä ja punainen uuden mallin
solujen välillä. (Vanhan virtausmallin hilaverkon solut mustia neliöitä ja uuden virtausmallin
solut valkoisia neliöitä.)

Vanhat virtausmallit koostuivat yhdestä rakennekerroksesta (kuva 4). Tästä syystä
pohjaveden virtaus oli 2-ulotteista, jolloin pohjavesi saattoi virrata ainoastaan
vaakatasossa. Uudet virtausmallit koostuvat 2 – 3 päällekkäisestä kerroksesta, mikä
mahdollistaa vaakasuuntaisen virtauksen lisäksi pystysuuntaisen virtauksen (kuva 5),
jolloin mallissa tapahtuva virtaus kuvastaa paremmin luonnollista pohjaveden virtausta.

KUVA 4. Vanhan virtausmallin hilaverkon rakennetta (poikkileikkaus) ja pohjaveden virtausta
esittävä piirros.
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KUVA 5. Uuden pohjaveden virtausmallin hilaverkon rakennetta (poikkileikkaus) ja pohjaveden
virtausta esittävä piirros.

Maanpinnan tasoa kuvaavana korkeusmallina käytettiin vanhoissa virtausmalleissa
Maanmittauslaitoksen 25 m korkeusmallia ja uusissa malleissa aikaisempaa tarkempaa
10m korkeusmallia. 25 m korkeusmallissa maanpinnan tasoa kuvaavien pisteiden
välinen etäisyys on 25 m ja 10 metrin korkeusmallissa 10 metriä. Lisäksi 10 metrin
korkeusmallissa korkeusarvon tarkkuus on parempi kuin 25 m mallissa (vertaa
maanpinnan topografiaa kuvissa 4 ja 5).
Yllä esitetyistä syistä johtuen, laaditut uudet pohjaveden virtausmallit kuvaavat
Kälväsvaaran ja Viinivaaran pohjavesialueiden olosuhteita yksityiskohtaisemmin ja
realistisemmin kuin aikaisemmat virtausmallit.

4.2

Kälväsvaaran virtausmallin rakenne ja parametrit
2000-luvun vaihteessa laaditun virtausmallin hilaverkko koostui yhdestä kerroksesta, 60
rivistä ja 110 sarakkeesta. Yksittäisen solun koko oli 100m x 100m ja virtausmallin
pohjois-eteläsuuntainen pituus oli 6 km ja itä-länsisuuntainen pituus 11 km.
Laaditussa uudessa virtausmallissa hilaverkkoa tarkennettiin siten, että se koostui
kolmesta päällekkäisestä kerroksesta, 351 rivistä ja 601 sarakkeesta. Yksittäisen solun
koko oli 20m x 20m, jolloin aikaisempaan verrattuna samalla maapinta-alalla uudessa
mallissa soluja oli 25-kertainen määrä vanhaan virtausmalliin verrattuna.
Virtausmallin pohjois-eteläsuuntainen pituus ja itä-länsi suuntainen leveys kasvoivat
kummatkin noin 1 kilometrillä (pituus noin 7 kilometriä ja leveys noin 12 kilometriä).
Vanhassa virtausmallissa yksittäisiä soluja oli 6600 ja päivitetyssä uudessa
virtausmallissa 632853, toisin sanoen yksittäisten solujen lukumäärä oli lähes
satakertainen.
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Virtausmallin rakenteen muodostamisessa perinteisten kairaus-, painovoimamittaus-, ja
pohjaveden havaintotietojen lisäksi apuna Maanmittauslaitoksen 10m korkeusmallia,
sekä Maanmittauslaitoksen maastotietokanta-aineistoa. Karttaliitteessä 3 on esitetty
Kälväsvaaran virtausmallin rajaus, purkusolut (drain), inaktiivinen malli-alue,
pohjavesialueen rajaus (LÄHDE: Suomen ympäristökeskus), sekä muita virtausmallin
rakennetekijöitä.
Virtausmalliin sisään tuleva vesi on peräisin sadannasta (sadannasta osa imeytyy
pohjavedeksi). Pohjavesi poistuu virtausmallista drain-solujen kautta (ojitetut alueet ja
lähteet, karttaliite 3 keltaisella merkityt alueet). Myös Mustakorven suo-aluetta
käsiteltiin mallissa drain-solujen muodostamana kokonaisuutena.
Vanhassa virtausmallissa Kärkkäänjärveä malli-alueen itäosassa ja Iso-Olvasjärveä
malli-alueen
länsiosassa
käsiteltiin
vakiovedenpintana
(constant
head).
Vakiovedenpintasolussa vedenpinnan taso pysyy ennalta määritetyllä tasolla, eikä nouse
taikka laske tältä tasolta mallisimulaation missään vaiheessa. Uudessa virtausmallissa
Kärkkäänjärveä ja Kirkaslampea käsiteltiin vesivarastoina (reservoir). Vesivaraston
vedenpinnan taso ei ole vakio, vaan sen sallitaan nousta tai laskea mallinnuksen
edetessä. Vesivarastosolusta on pohjan kautta virtausyhteys alapuolella sijaitsevaan
soluun. Tämä kuvaustapa on pienten lampien tapauksessa lähempänä todellisuudessa
vallitsevaa tilannetta.
Simulaatioissa muodostumatyyppi oli jokaisen kolmen päällekkäisen kerroksen osalta
vapaapintainen-paineellinen (unconfined-confined), jolloin mallinnuksen edetessä
virtausmalli kykenee vaihtamaan muodostumatyyppiä itsenäisesti sen mukaan millä
tasolla pohjaveden pinta- tai painetaso sijaitsee suhteessa kerrosrajoihin.
Vaakasuuntaisen hydraulisen johtavuuden arvona käytettiin varsinaisella pohjaveden
muodostumisalueella (ks. karttaliite 3) ja sen vettä johtavalla vyöhykkeellä 40 – 150
m/d. Pohjaveden muodostumisalueen sisällä on heikomman hydraulisen johtavuuden
alueita, joilla pohjaveden pinnan taso on ympäröivää aluetta korkeammalla tasolla (mm.
Kirkaslammen ympäristö). Näillä alueilla hydraulisen johtavuuden arvot olivat alle 2
m/d.
Pystysuuntaisen hydraulisen johtavuuden arvoina käytettiin pääosin 2,5 kertaa
pienempiä arvoja vaakasuuntaiseen johtavuuteen verrattuna.
Varsinaisen pohjaveden muodostumisalueen ulkopuolella hydraulisen johtavuuden
arvot vaihtelivat pääsääntöisesti välillä 5 – 22 m/d.
Tehokkaan huokoisuuden arvona käytettiin muodostuman keskeisellä osuudella
kahdessa ylimmässä kerroksessa arvoa 0,28 ja alimmassa kerroksessa arvoa 0,1.
Pohjaveden muodostumisalueen ulkopuolella tehokas huokoisuus vaihteli välillä 0,024
– 0,052.
Drain-solujen (lähteet, ojat jne.) purkutasot asetettiin pääsääntöisesti 1 metrin
syvyydelle maanpinnan tasosta.

4.3

Viinivaaran virtausmallin rakenne ja parametrit
Vanhan 2000-luvun vaihteessa laaditun virtausmallin hilaverkko koostui yhdestä
kerroksesta, 80 rivistä ja 180 sarakkeesta. Yksittäisen solun koko oli 100m x 100m ja
virtausmallin pohjois-eteläsuuntainen pituus oli 8 km ja itä-länsisuuntainen pituus 18
km.
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Virtausmallin hilaverkkoa tarkennettiin siten, että se koostui kolmesta päällekkäisestä
kerroksesta, 451 rivistä ja 901 sarakkeesta. Yksittäisen solun koko oli 20m x 20m,
jolloin aikaisempaan verrattuna samalla maapinta-alalla uudessa mallissa soluja oli 25
kertainen määrä. Virtausmallin pohjois-eteläsuuntainen pituus kasvoi noin 1 kilometrillä
ja itä-länsi suuntainen leveys pysyi aikaisemmassa noin 18 kilometrissä. Vanhassa
virtausmallissa yksittäisiä soluja oli 14400 ja päivitetyssä uudessa virtausmallissa
1219053, toisin sanoen yksittäisten solujen lukumäärä oli lähes satakertainen.
Virtausmallin rakenteen muodostamisessa perinteisten kairaus-, painovoimamittaus-, ja
pohjaveden havaintotietojen lisäksi apuna Maanmittauslaitoksen 10m korkeusmallia,
sekä Maanmittauslaitoksen maastotietokanta-aineistoa. Karttaliitteessä 6 on esitetty
Viinivaaran virtausmallin rajaus, purkusolut (drain), inaktiivinen malli-alue,
pohjavesialueen rajaus (LÄHDE: Suomen ympäristökeskus), sekä muita virtausmallin
rakennetekijöitä.
Virtausmalliin sisään tuleva vesi on peräisin sadannasta (sadannasta osa imeytyy
pohjavedeksi). Pohjavesi poistuu virtausmallista drain-solujen kautta (ojitetut alueet ja
lähteet, karttaliite 6 keltaisella merkityt alueet).
Simulaatioissa muodostumatyyppi oli jokaisen kolmen päällekkäisen kerroksen osalta
vapaapintainen-paineellinen (unconfined-confined), jolloin mallinnuksen edetessä
virtausmalli kykenee vaihtamaan muodostumatyyppiä itsenäisesti sen mukaan millä
tasolla pohjaveden pinta- tai painetaso sijaitsee suhteessa kerrosrajoihin.
Vaakasuuntaisen hydraulisen johtavuutena käytettiin varsinaisella pohjaveden
muodostumisalueella (ks. karttaliite 6) ja sen vettä johtavalla vyöhykkeellä pääasiassa
arvoja väliltä 100 – 350 m/d. Pohjaveden muodostumisalueen sisällä on heikomman
hydraulisen johtavuuden alueita, joilla pohjaveden pinnan taso on ympäröivää aluetta
korkeammalla tasolla (mm. Ahvenlammen länsipuoleinen alue). Näillä alueilla
hydraulisen johtavuuden arvot olivat alle 3-7 m/d.
Pystysuuntaisen hydraulisen johtavuuden arvoina käytettiin 2 - 5 kertaa pienempiä
arvoja vaakasuuntaiseen johtavuuteen verrattuna.
Varsinaisen pohjaveden muodostumisalueen ulkopuolella hydraulisen johtavuuden
arvot vaihtelivat pääsääntöisesti välillä 2 – 20 m/d.
Tehokkaan huokoisuuden arvona käytettiin muodostuman keskeisellä osuudella kaikissa
kerroksissa arvoa 0,2.
Pohjaveden muodostumisalueen ulkopuolella tehokas
huokoisuus vaihteli välillä 0,05 – 0,08.
Drain-solujen (lähteet, ojat jne.) purkutasot asetettiin pääsääntöisesti 1 metrin
syvyydelle maanpinnan tasosta.

5
5.1

VIRTAUSMALLIEN KALIBROINTI JA VERIFIOINTI
Kalibroinnin ja verifioinnin periaate
Pohjaveden virtausmallin kalibroinnin tarkoituksena on saada virtausmalli vastaamaan
luonnossa esiintyviä todellisia olosuhteita.
Kalibroinnin yhteydessä virtausmallin parametreja (esim. sadannan kautta muodostuvan
pohjaveden määrää, irtomaapeitteen hydraulista johtavuutta jne.) vaihdellaan, kunnes
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tietyllä parametrien yhdistelmällä virtausmallin laskennallinen pohjaveden pinnan taso
vastaa todellisuudessa alueella mitattua pohjaveden pinnan tasoa.
Pohjaveden pinnan tason ohella myös virtausmalliin tulevan veden määrän (sadannasta
muodostuvan pohjaveden määrä) ja virtausmallista poistuvan veden virtaaman (mm.
lähteistä poistuvan virtaaman) tulee vastata todellisia luonnonolosuhteita.
Yleensä virtausmalli kalibroidaan luonnontilaan esim. tilanteeseen joka alueella on
vallinnut ennen suunniteltua pohjaveden ottoa. Virtausmalli on kalibroitu, mikäli mallin
laskennallinen pohjaveden pinnan taso ja laskennalliset pohjaveden virtaamat vastaavat
todellisia olosuhteita riittävällä tarkkuudella.
Virtausmallin luotettavuutta voidaan parantaa suorittamalla kalibroidulla mallilla
verifiointisimulaatioita. Verifiointisimulaatiossa mallilla pyritään toistamaan jokin
todellisuudessa alueella suoritettu toimenpide, kuten pohjaveden koepumppaus. Mikäli
virtausmalli reagoi simuloituun koepumppaukseen vastaavalla tavalla kuin
pohjavesiesiintymä on todellisen koepumppauksen aikana reagoinut, tällöin
virtausmallia voidaan pitää luotettavana. Mikäli virtausmalli ei reagoi simuloituun
koepumppaukseen kuten esiintymä todellisuudessa on reagoinut, tällöin virtausmallin
parametreja muutetaan ja virtausmalli kalibroidaan uudestaan. Kalibroinnin jälkeen
virtausmalli voidaan jälleen verifioida. Kalibrointi – verifiointi jaksoja suoritetaan
siihen saakka, kunnes virtausmallin tuloksia voidaan pitää luotettavina.
5.2

Kälväsvaaran virtausmallin kalibrointi
Virtausmalli kalibroitiin luonnontilaan keskimääräisellä vuosisadannalla 630 mm, josta
pohjavedeksi imeytyi varsinaisella pohjaveden muodostumisalueella 55% (noin 347
mm). Pohjaveden virtaamaksi muutettuna tämä tarkoittaa, että Kälväsvaaran
pohjavesialueen
varsinaisella
pohjaveden
muodostumisalueella
muodostuu
vuorokaudessa pohjavettä noin 15 000 m3.
Virtausmalli kalibroitiin tasapainotilaan (steady-state), suorittamalla useita satoja
tasapainotilan simulaatioita eri parametrien yhdistelmillä. Tasapainotilalla tarkoitetaan
tilannetta, jossa pohjaveden pinnan taso sekä virtausmalliin tulevan ja mallialueelta
lähtevän veden virtaamat eivät mallinnuksen edetessä enää muutu.
Malli kalibroitiin eri puolilla pohjavesialuetta sijaitsevaista pohjaveden havaintoputkista
vuosina 2001 – 2015 mitattujen pohjaveden pinnan tasojen pistekohtaiseen mediaaniin.
Toisin sanoen tarkoituksena oli saada virtausmallin laskennallinen pohjaveden pinnan
taso tietyn havaintoputken kohdalla vastaamaan havaintoputkesta todellisuudessa
mitattujen pohjaveden pinnan tasojen mediaaniarvoa. Kalibrointisuora on esitetty
kuvassa 6.
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KUVA 6. Kalibrointisuora, jossa x-akselilla havaintopisteestä mitattu pohjaveden pinnan taso
(vuosien 2001- 2015 mittauksien mediaaniarvo) ja y-akselilla virtausmallin laskennallinen
pohjaveden pinnan taso havaintopisteessä.

Lisäksi virtausmalli kalibrointiin lähteistä vuosien 1983 – 2015 välisenä aikana
mitattujen virtaamien mediaaniarvoihin (suurin osa lähdevirtaamien mittauksista on
suoritettu vuosien 1998 – 2015 välisenä aikana). Toisin sanoen tarkoituksena oli saada
virtausmallin laskennallinen lähdevirtaama tietyssä lähteessä vastaamaan kyseisestä
lähteestä todellisuudessa mitattujen virtaamien mediaaniarvoa. Mitattujen
lähdevirtaamien mediaaniarvot ja virtausmallin laskennallinen virtaama on esitetty
taulukossa 2.
Karttaliitteessä 4 on esitetty kalibroitu pohjaveden pinnan taso ja virtausmallialueelta
poistuvan pohjaveden virtaamat vesitasealueittain, sekä poistuma merkittävimpien
pistemäisten
lähteiden
kautta
ja
ns.
lappopumppauksen
välityksellä.
Lappopumppauksella tarkoitetaan vuodesta 2002 lähtien käynnissä ollutta ELYkeskuksen toteuttamaa pumppausta, jossa pohjavettä poistetaan lapolla keskimäärin
1 200 m3/d Kälväsvaara W lähteen lounaispuolella sijaitsevista kahdesta kaivosta.
TAULUKKO 2. Kälväsvaaran alueen lähteistä vuosina 1983 – 2015 mitattujen
virtaamien mediaaniarvot ja virtausmallin laskennallinen virtaama.
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Kuvassa 6 esitetyn kalibrointisuoran perusteella virtausmallin kalibrointia voidaan
kokonaisuutena tarkasteltaessa pitää hyvänä. Lähteiden virtaamien osalta (taulukko 2)
kalibrointi on pääsääntöisesti onnistunut hyvin.
Lähteen 35 kohdalla virtausmalli aliarvioi virtaaman reilusti. Toisaalta kyseisen lähteen
virtaamasta on ainoastaan kaksi mittaustietoa vuosilta 1999 ja 2000. Vähäinen
mittausaineisto ei välttämättä anna riittävää kuvaa virtaaman todellisesta vaihtelusta.
Kälväsvaaran W-lähteen kohdalla virtausmalli hieman aliarvioi lähdevirtaaman.
Toisaalta kyseisen lähteen välittömässä läheisyydessä on käynnissä ELY-keskuksen
toimesta vuonna 2002 käynnistetty lappopumppaus. Lappopumppauksen tuotto
todennäköisesti vaihtelee. Tämä osaltaan selittäisi virtausmallin laskennallisen ja
mitatun virtaaman välisen eron.
Kokonaisuutena tarkasteltuna virtausmallin kalibroinnin tuloksia voidaan pitää hyvinä.
5.3

Kälväsvaaran virtausmallin verifiointi
Kalibroidun mallin verifiointi suoritettiin simuloimalla vuonna 1999 pisteessä MV7
suoritettu koepumppaus (Oulun kaupunki. Kälväsvaaran pohjavesimallitus. Mallin
täydennys. Maa ja Vesi Oy, 1.2.2000). Koepumppauksen tuotto oli noin 1 750 m3/d ja
ajallinen kesto 42 vuorokautta. Mallisimulaatio suoritettiin muuttuvan virtauksen
simulaationa (transient), jolloin simulaation loppu kuvastaa virtaustilannetta 42
vuorokauden kuluttua pumppauksen aloittamisesta.
Koepumppauksen aikana pohjaveden pinnan taso mittauksien mukaan laski
koepumppauspisteestä noin 650 metrin etäisyydellä lounaassa sijaitsevassa pisteessä
POR 21 noin 0,13 metriä, noin 1 kilometrin etäisyydellä luoteessa sijaitsevassa pisteessä
POR 11 noin 0,18 metriä ja noin 550 metrin etäisyydellä sijaitsevassa pisteessä POR 22
ainoastaan 0,01 metriä.
Kuvassa7 on esitetty virtausmallin laskennallinen pohjaveden pinnan tason alenema 42
vuorokauden kuluttua pisteessä MV7 aloitetun koepumppauksen (tuotto 1 750 m3/d)
alusta. Kuvasta voidaan havaita, että pohjaveden pinnan taso laskee simulaation mukaan
pisteessä POR 22 hieman yli 0,1 metriä ja pisteessä POR 21 hieman alle 0,1 metriä.
Pisteessä POR 11 pohjaveden pinnan taso laskee simulaation mukaan reilusti alle 0,1
metriä.
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KUVA 7.Verifiointisimulaation tulokset – pohjaveden pinnan tason alenema pisteessä MV7
suoritetun 42 vuorokautta tuotolla 1 750 m3/d kestäneen koepumppauksen lopussa (pohjaveden
pinnan tason alenema metreinä esitetty samanarvokäyrin).

Verifiointisimulaation perusteella, transient -tyyppisessä simulaatiossa virtausmalli
hieman yliarvioi pohjaveden pinnan tasoon kohdistuvia vaikutuksia pisteen POR 22
kohdalla ja vastaavasti aliarvioi vaikutuksia pisteiden POR 21 ja POR 11 kohdalla.
Koepumppauksen aikana mittauksin havaitut pohjaveden pinnan tason alenemat ovat
olleet erittäin pieniä (1 – 18 cm), toisin sanoen hyvin vaikeasti erotettavissa
koepumppauksen aikana tapahtuneesta pohjaveden luontaisesta vaihtelusta.
Ottaen huomioon yllä esitetty, verifiointisimulaation tulosta voidaan pitää varsin
hyvänä.

5.4

Viinivaaran virtausmallin kalibrointi
Virtausmalli kalibroitiin luonnontilaan keskimääräisellä vuosisadannalla 630 mm, josta
pohjavedeksi imeytyi varsinaisella pohjaveden muodostumisalueella 65% (noin 410
mm). Pohjaveden virtaamaksi muutettuna tämä tarkoittaa, että Kälväsvaaran
pohjavesialueen
varsinaisella
pohjaveden
muodostumisalueella
muodostuu
vuorokaudessa pohjavettä noin 24 000 m3.
Virtausmalli kalibroitiin tasapainotilaan (steady-state), suorittamalla useita satoja
tasapainotilan simulaatioita eri parametrien yhdistelmillä. Tasapainotilalla tarkoitetaan
tilannetta, jossa pohjaveden pinnan taso sekä virtausmalliin tulevan ja mallialueelta
lähtevän veden virtaamat eivät mallinnuksen edetessä enää muutu.
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Malli kalibroitiin eri puolilla pohjavesialuetta sijaitsevista pohjaveden havaintoputkista
vuosina 2001 – 2015 mitattujen pohjaveden pinnan tasojen pistekohtaiseen mediaaniin.
Toisin sanoen tarkoituksena oli saada virtausmallin laskennallinen pohjaveden pinnan
taso tietyn havaintoputken kohdalla vastaamaan havaintoputkesta todellisuudessa
mitattujen pohjaveden pinnan tasojen mediaaniarvoa. Kalibrointisuora on esitetty
kuvassa 8.

KUVA 8. Kalibrointisuora, jossa x-akselilla havaintopisteestä mitattu pohjaveden pinnan taso
(vuosien 2001- 2015 mittauksien mediaaniarvo) ja y-akselilla virtausmallin laskennallinen
pohjaveden pinnan taso havaintopisteessä.

Lisäksi virtausmalli kalibrointiin lähteistä vuosien 1983 – 2015 välisenä aikana
mitattujen virtaamien mediaaniarvoihin (suurin osa lähdevirtaamien mittauksista on
suoritettu vuosien 1998 – 2015 välisenä aikana). Toisin sanoen tarkoituksena oli saada
virtausmallin laskennallinen lähdevirtaama tietyssä lähteessä vastaamaan kyseisestä
lähteestä todellisuudessa mitattujen virtaamien mediaaniarvoa. Mitattujen
lähdevirtaamien mediaaniarvot ja virtausmallin laskennallinen virtaama on esitetty
taulukossa 3.
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TAULUKKO 3. Viinivaaran alueen lähteistä vuosina 1983 – 2015 mitattujen
virtaamien mediaaniarvot ja virtausmallin laskennallinen virtaama.

Karttaliitteessä 7 on esitetty kalibroitu pohjaveden pinnan taso ja virtausmallialueelta
poistuvan pohjaveden virtaamat vesitasealueittain, sekä poistuma merkittävimpien
pistemäisten lähteiden kautta.
Kuvassa 8 esitetyn kalibrointisuoran perusteella virtausmallin kalibrointia voidaan
kokonaisuutena tarkasteltaessa pitää hyvänä. Lähteiden virtaamien osalta (taulukko 3)
kalibrointi on myös onnistunut kohtalaisen hyvin.
Virtausmalli yliarvioi eniten virtaamat lähteiden 14, 21, 30, sekä Viinivaaran N-lähteen
kohdalla. Virtausmallin laskennan perusteella lähteestä 19 ei purkaudu lainkaan
pohjavettä.
Kokonaisuutena tarkasteltuna virtausmallin kalibroinnin tuloksia voidaan pitää hyvinä.

5.5

Viinivaaran virtausmallin verifiointi
Koska Viinivaaran pohjavesialue on laaja ja pohjavesiolosuhteet
pohjavesialueen eri osissa, kalibroitu virtausmalli verifioitiin eri puolella
pohjavesialuetta suoritettujen koepumppauksien avulla. Koepumppauksia
yksityiskohtaisemmin vuonna 2001 laaditussa raportissa (Oulun Vesi.
pohjavesimallinnus. Jaakko Pöyry Infra / Maa ja Vesi Oy. 31.10.2001).

vaihtelevat
Viinivaaran
on käsitelty
Viinivaaran

5.5.1 Koepumppaus pisteessä POR49
Ensimmäisessä verifiointisimulaatiossa toistettiin vuonna 2001 pisteessä POR49
suoritettu koepumppaus, jonka keskimääräinen tuotto oli noin 4 000 m3/d ja ajallinen
kesto 21 vuorokautta. Virtausmallinnus suoritettiin muuttuvan virtauksen (transient)
simulaationa.
Koepumppauksen aikana pohjaveden pinnan taso laski mittauksien perusteella
koepumppauspisteen itäpuolella noin 150 metrin etäisyydellä sijaitsevassa
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havaintoputkessa POR52 noin 0,4 metriä ja noin 350 metrin etäisyydellä sijaitsevassa
pisteessä POR50 noin 0,3 metriä.
Kuvassa 9 on esitetty virtausmallin laskennallinen pohjaveden pinnan tason alenema 21
vuorokauden kuluttua pisteessä POR49 tuotolla 4 000 m3/d suoritetun koepumppauksen
alusta. Virtausmallisimulaation mukaan pohjaveden pinnan taso laskee
havaintoputkessa POR52 noin 1,0 metriä ja havaintoputkessa POR50 noin 0,35 metriä.
Verifiointisimulaation perusteella transient –tyyppisessä simulaatiossa virtausmalli
yliarvioi pohjaveden pinnan tasoon kohdistuvia
vaikutuksia
erityisesti
koepumppauspisteen läheisyydessä. Kokonaisuutena tarkasteltuna virtausmallin
verifioinnin tuloksia voidaan kuitenkin pitää hyvinä.

KUVA 9.Verifiointisimulaation tulokset – pohjaveden pinnan tason alenema pisteessä POR49
keskimääräisellä tuotolla 4 000 m3/d suoritetun ja 21 vuorokautta kestäneen koepumppauksen
lopussa (pohjaveden pinnan tason alenema metreinä esitetty samanarvokäyrin).

5.5.2 Koepumppaus pisteessä 11/5
Toisessa verifiointisimulaatiossa toistettiin vuodenvaihteessa 2000 - 2001 pisteessä 11/5
suoritettu koepumppaus, jonka keskimääräinen tuotto oli noin 4 000 m3/d ja ajallinen
kesto 113 vuorokautta. Virtausmallinnus suoritettiin muuttuvan virtauksen (transient)
simulaationa.
Koepumppauksen aikana pohjaveden pinnan taso laski mittauksien perusteella
koepumppauspisteen pohjoispuolella noin 200 metrin etäisyydellä sijaitsevassa
havaintoputkessa POR11/4 noin 1,9 metriä, koepumppauspisteen länsipuolella noin 800
metrin etäisyydellä sijaitsevassa pisteessä POR44 noin 0,95 metriä ja
koepumppauspisteen itäpuolella noin 330 metrin etäisyydellä sijaitsevassa pisteessä
MV8 noin 2,5 metriä.
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Kuvassa 10 on esitetty virtausmallin laskennallinen pohjaveden pinnan tason alenema
113 vuorokauden kuluttua pisteessä 11/5 tuotolla 4 000 m3/d suoritetun
koepumppauksen alusta. Virtausmallisimulaation mukaan pohjaveden pinnan taso
laskee havaintoputkessa POR11/4 noin 1,5 metriä, havaintoputkessa POR44 noin 0,8
metriä ja havaintoputkessa MV8 noin 1,1 metriä.
Verifiointisimulaation perusteella transient –tyyppisessä simulaatiossa virtausmalli
hieman aliarvioi pohjaveden pinnan tasoon kohdistuvia vaikutuksia. Kokonaisuutena
tarkasteltuna virtausmallin kalibroinnin tuloksia voidaan kuitenkin pitää hyvinä.

KUVA 10.Verifiointisimulaation tulokset – pohjaveden pinnan tason alenema pisteessä 11/5
keskimääräisellä tuotolla 4 000 m3/d suoritetun ja 113 vuorokautta kestäneen koepumppauksen
lopussa (pohjaveden pinnan tason alenema metreinä esitetty samanarvokäyrin).

5.5.3 Koepumppaus pisteessä POR75
Kolmannessa verifiointisimulaatiossa toistettiin vuonna 2001 pisteessä POR75
suoritettu koepumppaus, jonka keskimääräinen tuotto oli noin 4 500 m3/d ja ajallinen
kesto 64 vuorokautta. Virtausmallinnus suoritettiin muuttuvan virtauksen (transient)
simulaationa.
Koepumppauksen aikana pohjaveden pinnan taso laski mittauksien perusteella
koepumppauspisteen itäpuolella noin 300 metrin etäisyydellä sijaitsevassa
havaintoputkessa POR80 noin 1,2 metriä, koepumppauspisteen länsipuolella noin 1,1
kilometrin etäisyydellä sijaitsevassa pisteessä POR9 noin 0,40 metriä ja
koepumppauspisteen pohjoispuolella noin 80 metrin etäisyydellä sijaitsevassa pisteessä
POR73 noin 1,4 metriä.
Kuvassa 11 on esitetty virtausmallin laskennallinen pohjaveden pinnan tason alenema
64 vuorokauden kuluttua pisteessä POR75 tuotolla 4 500 m3/d suoritetun
koepumppauksen alusta. Virtausmallisimulaation mukaan pohjaveden pinnan taso
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laskee havaintoputkessa POR80 noin 1,35 metriä, havaintoputkessa POR9 noin 0,30
metriä ja havaintoputkessa POR73 noin 2,25 metriä.
Verifiointisimulaation perusteella transient –tyyppisessä simulaatiossa virtausmalli
hieman yliarvioi pohjaveden pinnan tasoon kohdistuvia vaikutuksia erityisesti
koepumppauspisteen läheisyydessä ja hieman aliarvioi vaikutuksia etäämpänä
koepumppauspisteestä.
Kokonaisuutena tarkasteltuna virtausmallin kalibroinnin
tuloksia voidaan kuitenkin pitää hyvinä.

KUVA 11.Verifiointisimulaation tulokset – pohjaveden pinnan tason alenema pisteessä POR75
keskimääräisellä tuotolla 4 500 m3/d suoritetun ja 64 vuorokautta kestäneen koepumppauksen
lopussa (pohjaveden pinnan tason alenema metreinä esitetty samanarvokäyrin).

6
6.1

VEDENOTTOSIMULAATIOT
Kälväsvaaran vedenottosimulaatiot
Verifioidulla mallilla suoritettiin tasapainotilan simulaatio vedenottotilanteessa, jossa 2
kaivoista (kaivot pisteissä 5/3 ja Por25) otetaan pohjavettä jatkuvatoimisesti
kummastakin 1 500 m3/d, eli yhteensä 3 000 m3/d. Simulaatiossa oletuksena on ollut,
että ELY-keskuksen toimesta vuonna 2002 käynnistettyä ns. lappopumppausta ei enää
jatkettaisi.
Karttaliitteessä 5 on esitetty vedenottokaivojen sijainnit, pohjaveden pinnan tason
alenema, sekä virtausmallialueelta poistuvan pohjaveden virtaamat vesitasealueittain, ja
poistuma merkittävimpien lähteiden kautta.
Pohjaveden pinnan tason aleneman osalta on syytä huomioida, että varsinaisen
pohjaveden muodostumisalueen ulkopuolella (ks. karttaliite 5), alenema kuvastaa
pohjaveden painetason alenemaa. Tällä tarkoitetaan sitä, että esimerkiksi
muodostumisalueen ulkopuolella sijaitsevan ojan alapuolisessa kerroksessa
(virtausmallissa useita kerroksia) pohjaveden painetaso laskee, eikä kyseisen ojan
vedenpinnan tasossa välttämättä tapahdu muutosta. Pohjaveden painetason laskiessa
pohjaveden purkautuminen ojaan kuitenkin vähentyy. Pohjaveden purkautumisessa
tapahtuvia muutoksia käsitellään tarkemmin kappaleessa 7.1.
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Simulaation perusteella pohjaveden pinnan taso laskee pohjavedenoton seurauksena
ottokaivojen välittömässä läheisyydessä noin 2 – 3 metriä (karttaliite 5). Pohjaveden
pinnan tasoon kohdistuvat vaikutukset kohdistuvat Kälväsvaaran läntiselle puoliskolle.
Vedenotto ei vaikuta Pieni Kirkaslammen eikä Kirkaslammen vedenpinnan tasoon (ks.
kappale 2.1).
Vedenoton seurauksena pohjaveden purkautuminen pohjavesialueen ulkopuolelle
vähentyy, näitä muutoksia on käsitelty tarkemmin kappaleessa 7.1.

6.2

Viinivaaran vedenottosimulaatiot
Kalibroidulla virtausmallilla suoritettiin tasapainotilan simulaatio vedenottotilanteessa,
jossa 9 kaivosta otetaan jatkuvatoimisesti pohjavettä yhteensä 8 000 m3/d.
Karttaliitteessä 8 on esitetty vedenottokaivojen sijainnit, pohjaveden pinnan tason
alenema, sekä virtausmallialueelta poistuvan pohjaveden virtaamat vesitasealueittain, ja
poistuma merkittävimpien pistemäisten lähteiden kautta.
Pohjaveden pinnan tason aleneman osalta on syytä huomioida, että varsinaisen
pohjaveden muodostumisalueen ulkopuolella (ks. karttaliite 8), alenema kuvastaa
pohjaveden painetason alenemaa. Tällä tarkoitetaan sitä, että esimerkiksi
muodostumisalueen ulkopuolella sijaitsevan ojan alapuolisessa kerroksessa
(virtausmallissa useita kerroksia) pohjaveden painetaso laskee, eikä kyseisen ojan
vedenpinnan tasossa välttämättä tapahdu muutosta. Pohjaveden painetason laskiessa
pohjaveden purkautuminen ojaan kuitenkin vähentyy. Pohjaveden purkautumisessa
tapahtuvia muutoksia käsitellään tarkemmin kappaleessa 7.1.
Simulaation perusteella (karttaliite 8) pohjaveden pinnan taso laskee pohjavedenoton
seurauksena ottokaivojen välittömässä läheisyydessä maksimissaan noin 3 metriä
(Viinivaara 8/1 vedenottokaivo), pääsääntöisesti tätä huomattavasti vähemmän.
Viinivaaran länsiosassa (Katosharju K7 vedenottokaivon ympäristö) pohjaveden pinnan
taso laskee noin 0,25 – 0,5 metriä. Viinivaara Ak7 vedenottokaivosta itä-kaakkoon
pohjaveden pinnan taso laskee noin 1,25 metriä. Vedenottokaivojen Viinivaara MV9 ja
MV9/3 läheisyydessä pohjaveden pinnan taso laskee noin 2 metriä, mutta osittain tämä
johtuu malliteknisestä syystä (inaktiivisesta alueesta), jota käsitellään tarkemmin
kappaleessa 8. Vedenottokaivon Hanganvaara Por49 läheisyydessä pohjaveden pinnan
taso laskee noin 1 – 1,25 metriä. Vedenottokaivojen Viinivaara 8/1 ja Viinivaara Por73
välisellä alueella pohjaveden pinnan taso laskee noin 1,5 metriä. Vedenottokaivon
Viinivaara Por11/5 ja Ahvenlammen välisellä alueella pohjaveden pinnan taso laskee
noin 0,5 – 1,75 metriä. Kaivojen Viinivaara Por11/5 ja Viinivaara V4 välisellä alueella
pohjaveden pinnan taso laskee noin 1 – 1,75 metriä. Karttaliitteessä 8 esitetyn
inaktiivisen alueen koillispuolella pohjaveden pinnan tasoon kohdistuvat vaikutukset
jäävät vähäisiksi (alenema < 0,25 m).
Vedenotto ei vaikuta Ahvenlammen eikä Pikku Ahvenlammen vedenpinnan tasoon (ks.
kappale 2.2).
Vedenoton seurauksena pohjaveden purkautuminen pohjavesialueen ulkopuolelle
vähentyy, näitä muutoksia on käsitelty tarkemmin kappaleessa 7.2.
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7
7.1

VESITASELASKELMAT
Kälväsvaaran vesitaselaskelmat
Liitteessä 3 on esitetty pohjaveden virtausmallisimulaatioiden vesitaselaskelmat
tilanteessa ennen vedenottoa ja vedenottotilanteessa. Karttaliitteissä 4 ja 5 on esitetty
lähteiden ja vesitasealueiden sijainnit, sekä näiden kautta poistuvan pohjaveden
virtaamat.
Vesitasealueiden ja lähteiden kautta poistuvan pohjaveden virtaamalla tarkoitetaan
ainoastaan ja nimenomaisesti pohjaveden muodostumisalueelta poistuvan ja kyseisen
lähteen tai vesitasealueen kautta poistuvan pohjaveden virtaamaa. Vesitaselaskelma ei
siis sisällä tai ota huomioon vesitasealueeseen tulevaa ja sieltä poistuvaa sadantaa.
Pohjavettä muodostuu sadannasta Kälväsvaaran pohjavesialueen varsinaisella
pohjaveden muodostumisalueella (ks. muodostumisalueen rajaus karttaliitteessä 1)
reilut 15 000 m3/d, josta ennen vedenoton aloittamista suurin osa poistuu
vesitasealueiden 1, 6 ja 7 (liite 3, karttaliite 4) kautta.
Vedenoton vaikutuksesta (ottomäärä yhteensä 3 000 m3/d) pohjaveden purkautuminen
vähentyy prosentuaalisesti eniten lähteestä 35 (82 %). Kyseisen lähteen purkautuma on
pieni. Lisäksi lähteen 35 virtaaman mittausaineisto on suppea, mikä aiheuttaa
epävarmuutta tarkasteluun. Vuorokausivirtaamana laskettuna eniten pohjaveden
purkautuminen vedenoton vaikutuksesta vähentyy vesitasealueelta 7 (2 824 m3/d –
2 293 m3/d = 531 m3/d), eli Kälväsvaaran lounaispuolella ja vedenottokaivojen
läheisyydessä sijaitsevalta alueelta.
Lähteestä Kälväsvaara W pohjaveden purkautuminen vedenottotilanteessa hieman
lisääntyy. Tämä johtuu siitä, että vuodesta 2002 lähtien Kälväsvaara W-lähteen
läheisyydessä käynnissä ollut ns. lappopumppaus lopetetaan (lappopumppauksen tuotto
1 200 m3/d). Näin ollen vesitaseessa lappopumppauksen kautta poistunut pohjavesi
poistuukin muuta kautta, osittain myös lähteen Kälväsvaara W kautta.
Vedenoton vaikutus Kälväsvaaran itäosan lähteiden ja vesitasealueiden (vesitasealueet 2
– 5) virtaamiin on hyvin vähäinen, käytännössä olematon.

7.2

Viinivaaran vesitaselaskelmat
Liitteessä 4 on esitetty pohjaveden virtausmallisimulaatioiden vesitaselaskelmat
tilanteessa ennen vedenottoa ja vedenottotilanteessa. Karttaliitteissä 7 ja 8 on esitetty
lähteiden ja vesitasealueiden sijainnit, sekä näiden kautta poistuvan pohjaveden
virtaamat.
Vesitasealueiden ja lähteiden kautta poistuvan pohjaveden virtaamalla tarkoitetaan
ainoastaan ja nimenomaisesti pohjaveden muodostumisalueelta poistuvan ja kyseisen
lähteen tai vesitasealueen kautta poistuvan pohjaveden virtaamaa. Vesitaselaskelma ei
siis sisällä tai ota huomioon vesitasealueeseen tulevaa ja sieltä poistuvaa sadantaa.
Pohjavettä muodostuu sadannasta Viinivaaran pohjavesialueen varsinaisella pohjaveden
muodostumisalueella (ks. muodostumisalueen rajaus karttaliitteessä 2) noin 24 000
m3/d, josta ennen vedenoton aloittamista suurin osa poistuu erityisesti Isohetteen lähteen
kautta, sekä vesitasealueen 3 kautta (liite 4, karttaliite 7).
Vedenoton vaikutuksesta (ottomäärä yhteensä 8 000 m3/d) pohjaveden purkautuminen
vähentyy prosentuaalisesti eniten lähteestä Viinivaara E (noin 63%) ja
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vuorokausivirtaamana laskettuna eniten vesitasealueelta 3 (730 m3/d) ja Isohetteen
lähteestä (729 m3/d). Vedenoton vaikutukset kohdistuvat siis eniten vedenottokaivon
Viinivaara Ak7 eteläpuoleiselle alueelle (ks. karttaliite 8).
Vähäisimmät vaikutukset vedenotolla on Viinivaaran pohjoispuolella sijaitseviin
alueisiin (vesitasealue 9) ja lähteisiin (lähde 18, vedenotolla ei vaikutusta).
Ottamon Hanganvaara Por49 vedenoton pienentämistä ja sen vaikutuksia pohjaveden
purkautumismääriin tutkittiin suorittamalla simulaatio (liite 9), jossa Hanganvaara Por
49 ottamosta veden otto on 500 m3/d normaalin ottomäärän 900 m3/d sijaan. Muiden
vedenottamoiden osalta vedenotto on vastaava kuin liitteessä 8 esitetyssä simuloinnissa.
Vedenotolla 500 m3/d (Por 49) Hanganvaaran lähteestä purkautuva vesimäärä on 1 232
m3/d ja Hanganvaaran N lähteestä vastaavasti 670 m3/d. Por49:n pienennetyllä
vedenotolla lähdevirtaamat vähentyisivät Hanganvaaran lähteestä 14 % (ottomäärällä
900 m3/d vähennys 30 %) ja Hanganvaara N-lähteestä 20 % (ottomäärällä 900 m3/d
vähennys 47%) verrattuna ennen vedenottoa vallinneeseen keskimääräiseen
tilanteeseen.
8

TULOSTEN TARKASTELU JA JOHTOPÄÄTÖKSET
Kälväsvaaran alueella toteutettavaksi suunniteltua pohjavedenottoa (3 000 m3/d)
kuvaavien virtausmallisimulaatioiden perusteella, pohjaveden pinnan tasoon
kohdistuvat vaikutukset rajoittuisivat Kälväsvaaran pohjavesialueen lounaisosaan ja
vedenottokaivojen läheisyyteen. Virtausmallisimulaatioiden perusteella vedenoton
vaikutukset pohjaveden purkautumiseen kohdistuisivat lähinnä vedenottokaivojen
eteläpuoleiseen alueeseen.
Kirkaslammen sekä Pieni Kirkaslammen vedenpinnan tasotietojen (Kirkaslampi noin
+140 ja Pieni Kirkaslampi noin +159) ja pohjaveden pinnan tasotietojen perusteella
edellä mainituista lammista ei ole hydraulista yhteyttä suunniteltujen vedenottokaivojen
(Por25 ja 5/3) alueelle. Vedenottokaivojen alueella pohjaveden pinnan taso sijaitsee
noin 10 – 30 metriä edellä mainittujen lampien vedenpinnan tason alapuolella. Mikäli
lampien ja vedenottokaivojen välillä olisi hyvä hydraulinen yhteys, tällöin vedenpinta
lampien alueella olisi lähempänä vallitsevaa pohjaveden pinnan tasoa vedenottokaivojen
läheisyydessä (noin tasolla +130…+131).
Pohjaveden pinnan tasotietojen ja kairaustietojen perusteella Kälväsvaaran keskiosassa
(Kirkaslammen ja Pieni Kirkaslammen ympäristössä) irtomaapeitteen hydraulinen
johtavuus on pieni. Pohjaveden virtausmallin kalibrointi osaltaan tukee tätä käsitystä.
Viinivaaran alueella toteutettavaksi suunniteltua pohjavedenottoa (8 000 m3/d)
kuvaavien virtausmallisimulaatioiden perusteella, pohjaveden pinnan tasoon
kohdistuvia vaikutuksia syntyisi koko pohjavesialueella.
Pohjaveden pinnan tasoon kohdistuvat suurimmat vaikutukset syntyisivät
virtausmallisimulaatioiden perusteella vedenottokaivojen Viinivaara MV9 ja Viinivaara
MV9/3 ympäristöön. Tämä johtuu osittain malliteknisestä syystä, sillä kuten
karttaliitteistä 6 – 8 voidaan havaita, Viinivaaran keskiosassa sijaitsee ns. inaktiivinen
alue. Tällä alueella ei tapahdu virtausmallissa laskentaa toisin sanoen inaktiivinen alue
muodostaa ikään kuin vettä läpäisemättömän alueen tai seinämän virtausmallin sisään.
Vedenottotilanteessa pohjaveden pinnan taso vedenottokaivojen ympäristössä alenee
virtausmallisimulaatioissa enemmän kuin mitä se todellisuudessa alenisi, sillä
alenemakartio leikkautuu kiinni inaktiivisen alueen seinämään.
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Virtausmallissa Viinivaaran keskiosa rajattiin inaktiiviseksi, sillä geofysikaalisten
tutkimuksien mukaan kallion pinta on tällä kohdin pohjaveden pinnan tason yläpuolella.
Geofysikaalisten tutkimuksien lisäksi alueelta ei kuitenkaan ole riittävästi kairauksia
kalliopinnan varmistamiseksi, joten hyvin todennäköisesti virtausmallissa inaktiiviseksi
rajattu alue on todellisuudessa pienempi kuin mallissa. Tästä pohjaveden pinnan tasoon
kohdistuvat vedenoton vaikutukset jäävät todellisuudessa mallinnettuja vaikutuksia
vähäisemmiksi.
Ahvenlammen ja Pikku Ahvenlammen vedenpinnan tasotietojen ja ympäristön
pohjaveden pinnan tasotietojen perusteella lammista ei ole hydraulista yhteyttä
suunniteltujen vedenottokaivojen alueille. Edellä mainittuja lampia lähin
vedenottokaivo Por73 sijaitsee lampien eteläpuolella. Pohjaveden pinnan taso
välittömästi lampien eteläpuolella on noin 4 – 10 metriä lampien vedenpinnan tasoa
alempana. Mikäli lammista olisi hydraulinen yhteys vedenottokaivojen alueelle, tällöin
lampien vedenpinta olisi lähempänä pohjaveden pinnan tasoa vedenottokaivojen
läheisyydessä.
Pohjaveden pinnan tasotietojen ja kairaustietojen perusteella Pikku Ahvenlammen ja
Ahvenlammen ympäristön irtomaapeitteen hydraulinen johtavuus on pieni. Pohjaveden
virtausmallin kalibrointi osaltaan tukee tätä käsitystä.
Sekä Viinivaaran, että Kälväsvaaran virtausmallisimulaatioissa pohjaveden
muodostumismäärä perustui vuosisadannan arvoon 630 mm (2001 – 2012
vuosisadantojen keskiarvoon). Viinivaaran ja Kälväsvaaran alueilla 2000-luvun alussa
havaittavan pohjaveden pinnan tason nousevan trendin yhtenä tekijänä on
todennäköisesti sademäärän kasvu.
Ilmastoennusteiden mukaan sadanta Suomessa tulee kasvamaan nykyisestä. Tästä
seuraa se, vedenoton todelliset vaikutukset jäävät todennäköisesti Viinivaaran ja
Kälväsvaaran vedenottoa kuvaavissa virtausmallisimulaatioissa esitettyjä vaikutuksia
vähäisemmiksi, sillä virtausmallisimulaatioissa käytetty sadanta ja sitä kautta
muodostuvan pohjaveden määrä on todennäköisesti pienempi kuin sadanta ja
muodostuvan pohjaveden määrä tulevaisuudessa.
Vesitaselaskelmissa ei huomioida vesitasealueelle tulevaa suoraa sadantaa
(huomioidaan ainoastaan pohjaveden muodostumisalueelta purkautuvan pohjaveden
virtaama). Esimerkiksi 630 mm vuosisadannalla 1 km x 1 km suuruiselle vesitasealueen
maapinta-alalle tuleva sadanta vastaa noin 1 700 m3/d virtaamaa.
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