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1. J OHDANTO 

Maan vesihuollon kannalta harjut ovat parhaita luonnonvaraisia pohjavesi

varastoja ja edullisia tekopohjaveden muodostumisalueita. Tasta syysta 

harjujen hydrologisten olojen tutkimisella on tieteellisen merkityksen li

saksi usein myos hyotya kaytannon paamaarien tavoittamisen kannalta. 

Tassa tutkimuksessa pyritaan arialysoimaan e~aan tyypillisessa harju-
;· 

maastossa sijaitsevan pienehkon valuma-alueen vesitasetta ja sen kompo-

nenttien vuorovaikutusta vesientutkimuslaitoksen hydrologian toimiston 

suorittamien, osittain yli 13 vuotta jatkuneiden havaintojen perusteella. 

Kyseessa oleva valuma -alue on Oripaan harjun pohjoisosassa, jot en tut

kimuksella saattaa olla valitonta kaytannon merkitysta, koska alueen mah

dollinen hyvaksikaytto vesihuoltotarkoituksiin liittyy eraana osana Lounais

Suomen ja etupaassa Turun kaupungin vedenhankintasuunnitelmaan. Selvi

tykset pohjautuvat osittain vuonna 1969 suoritetun pro gradu -tyon tulok-

siin. 

2. TUTKIMUSALUEEN KUVAUS 

Tutkimusalue sijaitsee Oripaan kunnan Myllykylassa lahelHi Aurajoen, 

Eurajoen ja Loimijoen valuma-alueiden vedenja~ajien yhtymakohtaa. Laa

juudeltaan se on n. 7 km 2 ja muodostaa hydrologisesti erillisen valuma

alueen. Valuntavedet keraantyvat Myllylahde-nimiseen pienehkoon lam

peen, josta purkautuvat Myllypurona Hanhijokeen ja edelleen Loimijokeen. 

2.1 ALUEEN PINTAMUODOT JA GEOLOGIA 

Muodoltaan tutkimusalue on pitkanomainen, harjujaksoa myoten kaakko

luoteissuunnassa venynyt. Se ymparoi Myllylampea pohjois - .. lansi- ja 

etelapuolelta. Harju kapenee pohjoista kohti selannemuotoon. Etelassa se 

sitavastoin levenee 1.nuutaman neliokilornetrin laajuiseksi Oripaan kan

kaaksi. Kangasmaasto on siella niin tasaista, etta tutkimusalueelta ete-
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Hian olevaa tasankoa kaytetaan urheilulentokenttana. Korkeuserot alueen 

korkeimpien kohtien ja lammen pinnan valilla ovat 20 m luokkaa. Etelas

sa, kankaan luonteisessa osassa, absoluuttinen korkeus saavuttaa 100-

105 m arvoja meren pinnan ylapuolella ja kapeahkossa pohjoisosassa har

juselanteen laki kohoaa 95 m korkeudelle. Alueen pohjoisosan seka Hili

teen kohdalla olevan keskiosan rinteet laskeutuvat jyrkimmin itaan ja 

koilliseen, kun taas etelaisella kangasosalla jyrkimpia ovat Hinsipuoliset 

rinteet. 

Alue on valtaosaltaan metsan peittama. Vallitsevana on harvahko keski

ikainen ja mantyvaltainen metsa. Valuma-alueen rajojen tarkennuksen 

jalkeen arvioitiin, etta 74 o/o alueen _pinta-alasta on metsaa, j~ta kaner. 

_-y~tyyppista 4~ o/o, __ .l?uolukkaty-y~pista 23 o/o ja mustikkatyyppista 5 o/o. (Ar

vioinnin suoritti Oripaan metsanhoitoyhdistys. ) Puustoa on keskimaarin 

106 m 
3
/ha ja sen keskipituus 11 m. Alueesta on 6 o/o peltoa, 6 o/o sora

kuoppia, 4 o/o on lentokentta-aluetta ja loput 10 o/o kasittavat asutus -, 

teollisuus- ja tiealueita seka Myllylahteen ymparistoineen. Metsaarvi

oinnin yhteydessa suoritetun latvuston peittavyysarvioinnin mukaan peit

tavyys on keskimaarin 60-65 %. 

Alueen geologiaa tutki v. 1886-1887 Wilkman (Wilkman 1898). Kesalla 

1966 TVH:n toimesta alueella suoritettiin seisminen linjaluotaus, jol-

loin laadittiin likimaarainen kalliopohjan topografian kartta (kuva 1) ja 

tasmennettiin maaperakarttaa (kuva 2) (Rautavuoma 1967). Alueen kal

liopohja kohoaa lannessa, idassa ja varsinkin etelassa. Nain muodostuu 

pohjakalliossa loivasti pohjoiseen kallellaan oleva syvennys, jota reunus

taa melkein yhtenainen kalliokynnys. Keskella syvennysta, lahteen koh

dalla ja siita pohjoiseen kalliopohjassa on syva harjun suuntainen murros

rotko. Muutaman sadan metrin levyisena se jatkuu pitkalle Virttaan 

suuntaan harjun selanteen tyyppisen osan alla. Murroksen suhteellinen 

syvyys on 30-40 m. Syvin kohta on sen etelaisessa paassa, juuri lab-

teen alapuolella, miss a kalliopohjan korkoeus paikoin jaa alle 20 m me

ren pinnan ylapuolelle. Harjun sivureunoilla ja etelapaassa kalliopohja 

saavuttaa 80-100 m absoluuttisen korkeuden ja paljastuu paikoin i rtomaa-
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Kuva 1. Kalliopinnan taso merenpinnan ylapuolella OripiH:issa. 
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Kuva 2. Oripaan NfyllyHihteen va lunlrl ~alueen n1aapet'akartta jLl pol?ja
vesiputket. 
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kerrostumien alta. Irtomaalajikerroksen paksuus Myllylahdetta ymparoi

valla alueella on 0-60 m ja paksuimmillaan se on MyllyHi.hteenja siita pohjoi

seen jatkuvan murrossyvennyksen kohdalla. Laadultaan maa-aines on hy

vin vetta lapaisevaa tyypillista harjuainesta: karkeaa kiviainesta sis alta-

vaa, usein hyvinkin lajittunutta soraa ja hiekkaa. Raekoostumuksen perus

teella 8 eri kohdassa Hazenin kaavan avulla lasketut vedenlapaisevyyskertoi.

men arvot esitetaan taulukossa 1. 

Taulukko 1. Vedenlapaisevyyskertoimen (k) arvoja eraiden Oripaan poh
javesiputkien kohdalla (m/ s). 

Put ken Pohj a vedenp innan y lt:ipuolella Pohjavedenpinnan alapuolella 
n:o olevassa kerroksessa keskim. olevassa kerroksessa keskim. 

3 0,0007 0,0006 

4 0,0007 0,0004 

5 0,0009 0,003 

6 0,0018 0,0015 

7 0,0008 0,0017 

12 0,00002 0,0001 

17 0,0012 0,0015 

21 0,0003 0,0004 

Harjun rinteiden juuressa tavataan hiesu- ja savikerrostumia, jotka pai

koin kiilautuvat pitkalle harj un sis aan vetta lapais ematt om ina valikerrok

sina. Tasta johtuen osa Myllykylan kaivoista on ikaankuin eristynyt omal

le valuma-alueelleen (orsivetta) ja toisaalta harjun liepeilla tavataan sa

vikerrostumien alla paineenalaista vetta, joka pohjavesiputkissa nousee 

paikoitellen jopa 1, 5 m maapinnan ylapuolelle. Keraantyvien pintavesien 

ja harjusta suotautuvien pohjavesien vaikutuksesta harjua ymparojville 

savikerrostumille on kehittynyt turvesoita, jotka ovat kuitenkin monin 

paikoin ojituksen avulla kuivatettu. 
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2. 2 MYLLYLAHDE 

2. 21 Yleiskuvaus 

MyllyHihde on lampi, joka on muodostunut alueella useiden H:ihekkain si

jaitsevien harj_ul§.hteiden ja joskus viime vuosi@~ada.l! puolella rakennetun 

padon yhteisvaikutuksesta. Lahdelampena se on erittain puhdas ja kirkas

vetinen. Sen pinta-ala on 31 500 m
2 

ja keskisyvyys n. 1.~~ 5 m. Mitattu 

maksimisyvyys on alle 4 m. Nfuodoltaan tama lampi muistuttaa umpeen

kasvavia metsalampia. Suokasvillisuus on ehtinyt peittaa huomattavan 

osan lahteen alkuperaista pinta-alaa. Laaja, n. 5 000 m
2 kasittava,~~ ih

misen painoa kestava turvepatja, joka todennakoisesti ulottuu pohjaan as

ti, tyontyy lahteen keskustaa kohti ja muodostaa siita kolmen kapeahkon 

lahden yhdistelman. Umpeenkasvaminen on ilmeisesti syy-yhteydessa 

lahteen padottamisen kanssa .. jota on suoritettu usea9-n otteeseen, ensim

maisen kerran yli 100 vuotta sitten luusuaan perustettua myllya varten. 

My llyn toiminta paattyi 1950 -luvulla,~~ mutta 1970 -luvun alussa ali viela 

pystyssa sen vanha puurakennus. Patoa korottamalla lahteen vesipintaa 

on nostettu myohemmin mm. kalanviljelyn tarpeisiin. Lahteesta vesi 

purkautuu Myllypurona, joka seudun muiden purojen ja ojien kanssa muo

dostaa Hanhijoen. Kun valtaosa lahteeseen tulevasta vedesta suotautuu 

maan alta, ovat lahteen termiset olosuhteet riippuvaisia pohjaveden lam

potilasta, joka hieman vaihtelee vuoden keskilampotilan kummallakin 

puolella. Tasta johtuen Hihteen vesi on kesalla tavallista kylmempaa ja 

talvella huomattavasti Himpimampaa kuin tavallisissa lammissa. Lah

teen jaapeitteessa,~~ varsinkin pohjoisosan pohjukassa, sailyy lapi talven 

avoimia sulia kohtia. Veden puhtaus .. sen lampotilan tavallista vahaisem

mat vaihtelut ja ilmastuminen sulavesikohtien kautta luovat hyvat edelly

tykset kalanviljelylle; Myllylahteessa onkin muutaman vuoden ajan kasva

tettu kirjolohta. 
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2.22 Vedenkorkeusvaihtelut 

Maanalaisen valunnan tasaisuudesta johtuen normaaliolosuhteissa Mylly

Hihteen pinnankorkeus vaihtelee suhteellisen vahan ja hyvin hitaasti har

jussa olevan vesivaraston muutosten mukaan. Vaihtelut pysyvat 10 em ra

joissa. Kesalla voimakkaiden sateiden seurauksena lahteen pinta saattaa 

lyhytaikaisesti kohota sentin tai pari. Luonnollista pinnankorkeuden vaih

telua hairitsevat kesaisin ymparistoasukkaiden pesu- ym. taloustoimet, 

joiden yhteydessa luusuan padon rannia tukitaan valiaikaisesti osittain 

tai kokonaan. Suurimmat hairiot aiheutuvat kuitenkin paton1urtumista: 

19. 12. 1967 tapahtunut osittainen murtuma alensi lahteen vedenpintaa het

kellisesti 25 em ja 18. 3. 1968 tapahtunut padon lahes taydellinen murtuma 

alensi Hihteen pintaa yli 1, 5 m. Kummassakin tapauksessa padon entisoin

nin jalkeen vedenkorkeus palautui murtumaa edeltaneelle korkeudelle. Ran

kan sateen vaikutuksesta pato murtui uudelleen 20. 7. 197 3 ja korjauksen 

yhteydessa purkautumiskynnyksen korkeutta alennettiin n. 20 em. Tasta 

johtuen lahteen pinnankorkeus, joka kaudella 1967 -7 3 vaihteli absoluuttis

ten korkeuslukemien N43 + 80, 60 ja N43 + 80, 74 valilla, pysyi elokuusta 

197 3 lahtien arvojen N43 + 80, 46 ja N43 + 80, 55 valilla. 

2. 2 3 V i r t a a rna 

Lahteen virtaaman maarittamiseksi rakennettiin kevaalHi 1966 Myllypu

rolle Thompson-mallinen mittapato n. 200 m paahan lahteen luusuasta 

ja padon ylapuoliseen suvantoon asennettiin limnigrafi. Lahteen paivittai

nen virtaama pysyi tavallisesti verraten lahella vuosille 1967-79lasket

tua keskiarvoa 65, 3 1/ s. Kuitenkin lyhytaikaisia seka vuotuisia ja pitempi

jaksoisiakin virtaaman vaiht"eluja on todettavissa (kuvat 3-15). Jakson kor-

kein vuorokausikeskivirtaama alla padolla oli 107 1/ s (17. 1. 1975) ja 

pienin 42 1/ s (helmi -maaliskuussa 197 2). Lahteen virtaaman vaihtelut 

riippuvat pohjaveden korkeusvaihteluista seka sadannasta lahteen pinnal

le ja sen lahiymparistoon. Taten sadannan vaikutus lahteen virtaamassa 

heijastuu tavallaan kahteen kertaan. Vertailemalla paivittaista sadantaa 

ja virtaamaa keskenaan sateiden aikana ja valittomasti niiden 
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+20·~~--------------------~~~----------------~ 
0 ~·1967 - m _ -_ -----__ __. -_-......,..-....,__ _______ ~ I 
I -20 t------- --- · : ---~ 

~ :crVVJ~~~~~~~hn&nJ 
I !~t -------== ·- -1 :c 82,20 
0 ............ 

a.. 82,00 '-------------------------------1 
110.--------------------~------------------------~ 
l/s 

~ 
. 90 

0 
70 0 -... > 
50 

II Ill IV v VI VII VIII IX X XI XII 

Kuva 3. Virtaama, pohjaveden korkeus, sadanta ja lampotila Ori
paassa v. 1967; 5 d keskiarvoja. 

+20r---------------------~~------~~------------~ 
~ ~~is~-=-__ _ _____ -~--=-------------_ --~ _ ...... J 
:s -20 ~- I 

~----------------------------------------------------1 

LAMPl] 
~~~~----------------------------------------~-------

1 :.:t------------ -~ ~ j 
100.-----------------------------------------------~ l/s 

~ 80 
g -~ 60 

II Ill IV v VI VII VHI IX X 

Kuva 4. Virt§lama, pohjaveden korkeus, sadanta ja lampotila Ori
paassa v. 1968; 5 d keskiarvoja. 
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IV v VI VII VIII IX X XI ¥11 

Kuva 5. Virtaama, pohjaveden korkeus, sadanta ja Himpotila Ori
paassa v. 1969; 5 d keskiarvoja. 

+lOr---------------------------------------------~ 
c"t- 1970 -------- -~-:.,..-...,... ----0 ----r-------~--~-~~~--~--------------------s----------~~ 
~- --- - -- ---t---

-~~-----~----------------------------------------~ 

1;[~ 
a~oor---------------------------------------------~ 

·- m+Nt.1 1 a2.3o,..·. 
? ' tf 82,10-

--' ---......-...,...,__ 
---

r=-------_:. 81,90 ....._ _______________________ ----J 

90.-------------------------~ 

I ~:be::· =:I=:=t::!c:~-'---.L----L-!:· :!,..a.__.......a...__;_· ~~~ 
u II IV V VI VII VII IX X XI XII 

Kuva 6. Virtaama, pohjaveden korkeus, sadanta ja Himpotila Ori
paassa v. 1970; 5 d keskiarvoja. 
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+~~ 1971 

I _.. 
0~--~--~----~~-~---~-~------------~~-~-==~~~~----~ 

~- - - --~ - ~ 

-~~--------------------------------------------------~ 

~ m:~~nO [b;U]nJ]~ 
87.20 i :~~~---------.:-- ----- -----] 
81,80....._ ____________________________ ---J 

10 

l:C::: ~ .d 
I II Ill IV v VI VII VIII XI xu 

Kuva 7. Virtaama, pohjaveden korkeus, sadanta ja Hi.mpotila Ori
paassa v. 1971; '5 d keskiarvoja. 

+~~-------------~-------------------~--------
~~ 1972 -------~-----

......_ ---- ..,_ --- -
0~--------~ --~----------------------~:-~~~--~---~ 
~- -... - -- -.. -
I --;.._. _..._. --- -

-~~-----------------------------------------~-
12~----------------------------------------------~ 

mm 
8 

Kuva 8. Virtaama, pohjaveden korkeus, sadanta ja Himpotila Ori
paassa v. 1972.; 5 d keskiarvoja. 
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+~~~~--------------------------------------------~ 
c· ----0 ~--~-~-~--~--------~~----------------~--~-~-~~~~~----~ - -- --

-30~-------------------------------------------------~ 

i ~2.00~._ ____________ ~-------------------------------------~ ; e•~C ~--------r---- =-- j 
OOr---------------------------------------------------~ 

~~~:~~ :.......__:~C::=J 
II Ill IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Kuva 9. Virtaama, pohjaveden korkeus, sadanta, suodanta ja Himpotila 
Oripaassa v. 197 3: 5 d keskiarvoja. 
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Kuva 10. Virtaa1na., korkeus, sadanta, suodanta ja H.impotila 
Oripaassa v. 1974; 5 d 
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+30 
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·~r~~~~--i 
:& ---_, 
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II Ill IV v VI VII VIII IX X XI XII 

Kuva 11. Virtaama, pohjaveden korkeus, sadanta, suodanta ja Himpotila 

Oripaassa v. 1975; 5 d keskiarvoja. 

Kuva 12. Virtaama, pohjaveden korkeus, sadanta, suodanta ja lampotila 
Oripaassa v. 1976; 5 d keskiarvoja. 
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+30 
1977 

.2 r: 
i 0 
E -------
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IQ 
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-ll 
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c 2 - ' ! 6 

9 
82,20 

,~,]b-
81,80 

_______ :--- =-- I 

§ ~:c -'-> I ~ j 
I II Ill IV V VI VII VI IX X XI XII 

Kuva 13. Virtaama, pohjaveden korkeus, sadanta, suodanta ja Hi.mpotila 
OripiHissa v. 1977; 5 d keskiarvoja. 

1 ~ 

I !~------------------------------------------------~ l 82,20.-------
~ m.Nt,:tl-.___ -- _..,..-.-.-------------- 1 
0:: 82,00'= ......__====_ - --- 1 

SOr------------------------·-----------------------------

1 I:.__~ ---~-= ~-'----....L.--I---'----1--.l-----'----'--...&.-..-....L-: ____,j 
II IJ N V VI VI VII IX X XI XII 

Kuva 14. Virtaama, pohjaveden korkeus, sadanta, suodanta ja lampotila 
Oripaassa v. 1 978; 5 d keskiarvoja. 
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+~ 1979 ----------~----i o~r~----~-~--~~-----------------------~-----~-~-~--~-r-~ 
:.9 ~ --- -... 

-~~------------------------------------------------~ 
mm 

6 
I. 
2 
0~~~~~~~~--~~~--r---~~----~~~~~~ 
2 
I. 
6 

8~--------~----------------------~--------------~ 
~)0~-------------------------------------------------. 

I :::b----------------------J -- I 
90.-----------------------------,--------, 

J 'Et----:-----
II IV v VJ VII VII IX X XI XII 

·Kuva 15. Virtaama, pohjaveden korkeus, sadanta, suodanta ja lampotila 
Oripaassa v. 1979; 5 d keskiarvoja. 

jalkeen jyrkkia, lyhytaikaisia virtaaman nousuja. Jokseenkin viivastynee

na, n. 15 seuraavan vuorokauden aikana, sateiden korottaman pohjaveden 

pinnan vaikutus aiheuttaa virtaaman pysyvamman lisayksen. 

2. 24 S y v y y s s u h t e e t 

Myllylahteen altaan muotoa ja tilavuutta tutkittiin syvyysluotina termistori

lampomittarin luoti. 

Vedenkorkeuden absoluuttisen arvon ollessa N43 + 80, 70 m lahteen keski

syvyydeksi saatiin l, 44 m ja altaan tilavuudeksi 45 370 n1
3. Luotaustulos

ten perusteella piirrettiin Myllylahteen syvyyskartta alunperin rnittakaa-
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vassa 1:1000 (kuvat 24 ja 25) ja laadittiin myos Hihteen pinta-ala ja tila

vuuskayrat (kuva 16). Tilavuuskayran ylaosan loivuus osoittaa matalien 

paikkojen suhteellisen suurta osuutta. Lahes 60 o/o altaan vesimaarasta 

jakautuu alle metrin syvyisille alueille. 

2. 3 METEOROLOGISET TEKIJAT 

2. 31 Sadehavainnot 

Oripaan sademittari on Nipherin tuulisuojauksella varustettu mittari, ke

rayspinta-alaltaan 500 cm
2

. Se sijaitsee havaitsijan pihalla marjapensai

den keskelHi noin 70 m Myllylahteen rannasta. Kesaajaksi varsinaisen sa

demittarin viereen asetettiin myos piirtava sademittari ja n. 150 m paas

sa olevalle lysimetrikentalle 2 pienta, maanpinnan tasolla olevaa sad emit

taria ilman tuulensuojusta, kumpikin kerayspinta -alaltaan 100 em 2. 

Aseman varsinaisen sademittarin mittaamat arvot vastaavat kohtalaisen 

hyvin piirtavan sademittarin rekisteroimia maarHi. Pienet sademittarit 

antavat kesalla keskimaarin 9, 4 % pienempia arvoja, mika on selitettavis

sa niiden sijainnilla keskella harvaa mantymetsaa. Oripaassa mitatut sa

dannat ovat hieman suuremmat kuin vastaavina vuosina ymparistoasemilla 

mitatut: keskimaarin 2 % suuremmat kuin Ylaneen, 12 % suuremmat kuin 

Huittisen, 10 o/o suuremmat kuin Poytyan ja 5 o/o suuremmat kuin Alastaron 

vastaavat sademaarat (taulukko 2). Taman perusteella voidaan olettaa, et

ta Oripaassa mitatut :sadearvot ovat suhteellisen luotettavia sademittarin 

onnistuneen sijainnin ja huolellisen hoidon ansiosta. Koska Suomessa mi

tattujen vuotuisten sadantojen on arvioitu olevan keskimaarin 15-18 o/o liian 

pienHi systemaattisista virheista johtuen (Muston en 197 3)., ovat Oripaan 

(Teinikiven) vuotuiset sadannat ehka 10-12 o/o pienemmat kuin todelliset. 

Toisaalta on oletettavaa~ etta tutkin1usalueen metsaisessa maastossa rnyos 

puiden latvuksien aiheuttama pidanta on melkoinen. Valdailla suoritetut 

tutkimukset (Fedorov ja Rogotskaja 1971) osoittavat, etta mannikossa (ika 

80-90 v, metsan tiheys 0, 7) interseptio oli 18-25 o/o. Suomessa suoritettu-
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Kuva 16. 

Tilavuus 45 3'10 ml 
Pinta-ala 31 510 m2 
Kaskisyvyys 1,44 m 
v.denkork~US Nt.J +80,71 m 

Oripaan Myllylahteen pinta-ala- ja tilavuuskayrat. 

Taulukko 2. Oripaan ja sen lahiympariston sadanta (korjaamattomat, 
alkuperaiset arvot, mm/v). 

Vuosi Oripaa Huittinen Alas taro Ylane Poytya 
Teinikivi 

1967 765 646 689 
1968 588 484 550 
1969 552 459 546 
1970 605 508 642 537 
1971 514 408 431 445 
1972 611 545 520 504 
1973 753 57 5 658 651 
1974 740 724 858 756 
1975 496 467 
1976 478 449 454 478 
1977 658 618 671 675 
1978 524 519 475 538 
1979 699 604 644 708 

Yhteensa 7983 7006 2244 7293 2893 

ka 614 5 561 608 579 

vastaavan vuoden 
Oripaan sadannasta 88 95 97 90 

keskim. 
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jen tutkimuksien mukaan interseption suuruus mannikossa suurten, yli 

10 mm sadantoj en osalta on n. 20 % ja pienten, alle 2 mm sadantoj en 

osalta jopa 45 % sadannasta, mutta mantytaimistossa n. 15 o/o sateen 

maarasta riippumatta (Paivanen 1 966 ). Sit en voidaan olettaa, etta Ori

paan sademittarin antamat arvot saattavat olla hyvinkin lahella sita sa ... 

dannan osuutta, joka saavuttaa tutkimusalueen maaperan tai aluskasvilli

suuden pinnan. 

Jalempana laskutoimituksissa kaytettyja sadantoja ei ole korjattu muu

ten kuin lisaamalla mittariastian kostuttamishavion korvaamiseksi 3, 5 o/o 

kuukausisummiin, mika vastaa keskimaarin 0, 1 mm jokaista sadepaivaa 

kohti. 

2.32 Muut meteorologiset havainnot 

Kesakuussa 197 3 Oripaan tutkimusalueelle pystytettiin kaksi ilmatieteel

lista kojua. Toiseen niista oli sijoitettu kaksi hiushygrometria ja lampo

tilamittarisarjaa, joiden avulla kolmesti paivassa (klo 8. 00, 14. 00 ja 

20. 00) havaittiin ilman suhteellinen kosteus seka kuivan ja kostean lam

pomittarien lukemat 2 m korkeudella. Sen lisaksi paivittain rekisteroi

tiin vuorokauden maksimi- ja minimilampotilat samalla korkeudella se

ka maanpinnan vuorokauden minimilampotila. Toiseen kojuun olL kontrol

lin vuoksi asetettu termografi. Pistokoevertailut osoittivat, etta termo

grafin piirtama kayra ja lampomittareista havaitut arvot vastasivat hyvin 

toisiaan. 

Ilmastolliset olosuhteet tutkimusalueella eroavat suhteellisen vahan 43 

km paassa sijaitsevan Jokioisten observatorion ilmastollisista olosuhteis

ta (taulukko 3}, joten Jokioisten observatorion suorittamat havainnot tay

dentavat yleiskasitysta Oripaan iln1asto -oloista. 
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Taulukko 3. Jokioisten ja Oripaan Himpotila- ja ilmankosteusarvojen 

vertailu. 

Yl in lam Eot ila Alin lamEotila 

Jokioinen Oripaa Jokioinen Oripaa 

oc Paivam. oc Paivam oc Paiv~. oc Paivam. 

1974 26.2 16/6 2 5. 8 16/6 -16.7 24/1 -16.7 10/3 

1975 29.6 7/8 29.6 7/8 -25.6 12/1 -25.5 12/1 

1976 25.7 26/6 24.0 15/7 -28.1 17/1 -29.2 28/12 

1977 30.9 14/6 30.6 15/6 -32.6 13/2 -31.0 13/2 

1978 26.7 1/8 27.4 1/8 -33.4 31/12 -36.4 31/12 

1979 29.5 8/6 28.6 8/6 -36.5 15/2 -38.0 15/2 

Kuukausikeskiarvot 1974-1978 >.") 

Lamgotila Suht. kosteus 
·c o/o 

kk Jokioinen Oripaa Jokioinen Oripaa 

1 - 5,7 - 5. 3 90 87 

2 - 6.4 - 6. 1 87 85 

3 - 2.7 - 2. 6 82 80 

4 2.6 2.5 70 69 

5 11.5 11.3 53 53 

6 15.2 15.2 58 56 

7 16.6 16.5 70 66 

8 15.5 15.5 73 68 

9 9.8 9.8 82 77 

10 4.0 4.0 86 82 

11 1.2 1.2 91 87 

12 - 4.9 - 4. 8 88 84 

*) klo 8. 00, 14. 00 ja 20. 00 mitattujen arvojen keskiarvot 
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Kuva 17. Oripaan lysimetrikentta. 

2. 4 IMEYTYMINEN JA SUODANTA 

2.41 Lysimetrikentta 

Tasarakeisten tai huomattavasti lajittuneiden maalajien ollessa kyseessa 

vesi imeytyy hyvin nopeasti maaperaan. Imeytyminen tapahtuu sit a nope

ammin, mita karkeampi on maa-aines. Tasta syysta sateet ja sulavedet 

eivat muodosta Oripaan harjun tapaisessa maastossa lammikoita tai puro-

ja, vaan vesi imeytyy maaperaan ehtimatta suuremmassa maarin haihtua 

maanpinnasta. Haihtuminen jatkuu maperan pintakerroksesta, mutta heik

kenee syvyyden mukaan .. Evaporaatio lakkaa kaytannollisesti katsoen kokonaan, 

ns.kriittiselHi syvyydelHi, joka 1auhkean ilmaston vyohykkeella on 120-150 

em (Silin-Bektsurin 1965). Kriittiseen syvyyteen ehtineiden suotovesien 

mittaamista varten tutkimusalueelle rakennettiin kaksi lysimetria, toinen 

lokakuussa 1972 ja toinen joulukuussa 1974. Lysimetrikentta (l{uva 17) si

jaitsee kanervatyypin mannikossa; lysimetri I (1972) isojen mantyjen ym

paroimana ja lysimetri II (1974) 12 rn paassa siita n. 3 n1 korkean manty

taimikon laheisyydessa. Rakenneperiaatteeltaan ne ovat san1anlaisia kuin 

Hyrylan raviradan tutkimuskentalla kaytetty ( Lemmela 1970). Oripaassa 

maahan upotettiin 1, 9 m korkeat, pyoreat, Hipileikkauspinta -alaltaan 



24 

2 m 2 ja kartiomaisella pohjalla varustetut peltiastiat (kuva 18), joiden 

alapaassa on keskelHi 10 mm vedenpoistoputki. Lysimetrit sijoitettiin 

maaperaltaan ja kasvillisuudeltaan tutkimusalueelle n1ahdollisimman 

tyypilliseen ymparistoon. Lysimetrien taytto suoritettiin siten, etta 

pohjalle sijoitettiin n. 11 5 1 pienia kivia ja niiden paalle levitettiin ker-

roksittain rakeisuud 3-8 mm, 1, 5-3 mm ja 01 6-1,5 mm seulot-

tua soraa yhteensa 200 kg. Sen jalkeen astiat Hiytettiin asennuskuopista 

nostetulla maa-aineksella (tasaista hienohkoa hiekkaa), jota jatkuvasti 

tiivistettiin. Kummankin lysimetrin keskelle asennettiin 1, 6 m pitka 

1, 5 tuuman terasputki maan kosteuden mittaamista varten. Pinnalle 

laitettiin entinen kasvumaakerros kasvillisuuksineen (kanervaa, sam

malta, jakalaa)., joka pyrittiin sailyttamaan mahdollisimman hairiinty

mattomana. Vedenpoistoputkista johdettiin kaltevat maanalaiset letkut 

mitta -astioihin, joiden poikkileikkauspinta -ala on kymmenesosa lysi

metriastian alasta ja joiden yhteyteen asennettiin suotautuneita vesimaa

ria rekisteroivat limnigrafit. 

2.42 Suodannan kulku 

Lysimetreissa mitatun suodannan vuosikululle on tyypillista jatkuva pie

neminen kevattalven kuluessa, jopa taydellinen tyrehtyminen maaliskuun 

loppuun mennessa. Sen jalkeen sulamisvesien vaikutus tavallisesti ilme

nee suodannan jyrkan kasvun muodossa. Tata seuraa loivempi lasku kun

nes seuraava, sateiden aiheuttama suodannan lisays alkaa. Yleensa vii

den paivan sadannat heijastuvat lysimetrin saman tai seuraavan viiden 

paivan suodarita.arvoissa (kuvat 9-15). Lisaysta seuraavan paivan suo

dannan arvoissa aiheuttavat ainoastaan suuret yli 15 mm sateet. Poik

keuksellisen rankat sa teet, kuten esim. 19. 7. ]97 3 ( 97, 7 mm), suotautu-

vat valtaosaltaan jo samana Taulukossa 4 esitetaan muutama 

esirnerkki suurten satei vaikutuksesta lysimetreissa 1nitattuihin rrlaa-

riin. 
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Kuva 18. Oripaan lysimetrien rakenne. 

Taulukko 4. Suodanta runsaan sadannan aikana s eka sit a edeltanein~ ja 
seuranneina paivina. 

Paivamaara Sadanta Suodanta Paivamaara Sadanta Suodanta 
mm/d mm/d mm/d mm/d 

28.6.1973 7,0 1,0 21.12.1974 0, 3 2, 7 
29.6.1973 45, 1 1, 0 22.12.1974 15, 3 2, 4 
30. 6.1973 0,0 14,5 23.12.1974 0, 2 4, 8 

18.7.1973 28, 5 0, 8 2. 9.1975 0,0 0, 1 
19. 7. 197 3 97,7 88,0 3. 9.1975 18, 0 0, 2 
·20. 7. 1973 0,8 14, 9 4. 9.1975 20,4 8, 3 

5. 9.1975 0, 0 8, 3 
7.8.1973 1, 1 0, 6 
8.8.1973 16, 1 0,6 20.6.1976 2, 5 0, 6 
9. 8.1973 1, 9 2, 3 21.6.1976 28,7 0, 8 

22. 6. 1976 0,0 5,4 
29.7.1974 3, 9 0, 9 
30.7.1974 16, 4 1? 6 21.7.1976 0, 2 0, 3 
31.7.1974 0, 2 5,0 22.7.1976 42, 1 0, 3 

23.7.1976 0,0 4,5 

Esimerkeista nakee, etta sateiden suodanta lysimetrien lapi tapahtuu olo

suhteista riippuen eri tavalla. Kun lysimetrin maa-aineksen huokoset taytty

vat vedella, kasvaa lysimetrin vedenlapaisevajsyys jyrkasti. Kuivassa lysi-
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metrissa sateen vaikutus sitavastoin on hidas ja ilmenee heikentyneena, 

silla osa sateesta todennakoisesti kuluu maaperan kostuttamiseen ja li

saksi huokosissa oleva ilma estaa suodannan. Piirtavan sademittarin 

ja lysimetrin tuloksia vertailtaessa ei todettu sateen rankkuuden sanotta

vaa vaikutusta suodannan kulkuun. Taulukossa 5 esitetaan muutama esi

merkki suodannan kulusta poikkeuksellisen rankkojen sateiden aikana. 

Taulukko 5. Suodanta intensiivisten sateiden paivina seka niita edelta-
neina ja seuranneina paivina. 

Keskim. 
Paivamaara Sa de intensiteetti Sadanta Suodanta 

rom mm/h mm/d mm/d 

22.7.1975 0, 0 0, 2 
23.7.1975 5,5 10, 2 5, 5 0, 3 
24.7.1975 0, 0 0,4 

3.8.1977 0, 0 1, 8 
4.8.1977 8;, 5 8, 5 9, 3 1,4 
5.8.1977 8, 1 1, 5 

5. 9. 1978 0, 0 1, 3 
6. 9. 1978 71 0 7,0 71 7 1, 4 
7. 9. 1978 1, 1 1, 5 

8.7.1979 1, 1 3, 9 
9 .. 71. 1979 8, 2 16,4 8, 2 4,0 
10.7.1979 5, 5 3,_.4 

2.43 Mittaustulosten vertailua 

Huolimatta siita, etta lysimetrien valinen etaisyys on ainoastaan 12 m, 

niiden antamat paiva- ja kuukausiarvot poikkeavat huomattavasti to isis

taan. Suurimmillaan nama erot ovat toiminnan alkuvuosina ja sulamis

kausien aikana (taulukko 6). Ilmeisesti pienetkin ympariston muutokset 

vaikuttavat varsinkin talvisateiden varastoitumiseen lysimetreihin. Suo

jaisemmassa paikassa sijaitsevan lysimetri II:n arvot ovat melkein kaut

taaltaan suurempia kuin lysimetri I:n. Viiden toimintavuoden aikana vuo-
S -S 

sisuodantojen erot( 2 1 ·1 00) olivat aikajarjestyksessa: 24, 3, -3, 7, ' s, 

11,4, 1, 8 ja -2,2 %. Keskimaarin vuosisuodantojen ero on 6, 3%. 



Taulukko 6. Suodantamaarat lysimetri 1. ja lysimetri 2. mukaan seka niiden keskiarvot (mm). 

Vuosi 
kk 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 yht. 

1972 
lys. 1. 39~ 4 47,5 

, 973 
lys. 1. 12, 5 4,4 5, 1 75,2 44,0 70, 1 170, 9 44,7 29, 6 42,4 35,0 1014 544,3 

1974 
lys. 1, 5, 9 4, 6 8,4 139, 3 48,6 13, 0 49, 1 57' 2 511 5 7815 69, 6 72, 9 598, 6 

1975 
lys. L 48, 2 19, 6 5,4 36,7 38,9 25, 2 9, 0 4,7 51, 3 16, 9 8, 2 16,7 28018 
lys. 2. 48,5 24,9 71 6 39,2 57 J 1 35,7 14, 3 71 8 60,3 24, 9 9, 6 19, 2 349, 1 
ka 48,4 22, 3 6,5 38,0 48,0 30,5 1, 1 7 6, 3 55,8 20,9 8, 9 18,0 315,3 !:,;) 

-J 

1976 
lys. 1. 9, 3 2, 8 ] , 9 60, 2 62, 9 38,7 27 .. 9 25, 7 31,3 10,7 15, 6 34,5 32115 
lys. 2. 9, 7 2, 9 0,5 9, 3 75,6 41, 7 35,5 28, 9 33, 6 12, 6 20,0 39,4 309,5 
ka 9,5 2,8 1, 2 34,8 69,3 40,2 31, 7 27, 3. 32,5 1]' 7 17, 8 3710 315, 8 

1977 
lys. 1. 9, 4 2, 9 1, 8 102,5 119, 5 9, 9 66, 9 28, 1 30, 6 471 2 611 6 14,8 4951 2 
lys. 2. 9, 8 3, 4 1,7 145,2 132,0 1 1 1 4 73,7 31, 8 25,3 47,5 54,9 14, 9 551, 6 

ka 9, 6 3, 2 1, 8 123,9 125, 8 10,7 70, 3 30, 0 271 9 47,4 58,3 14,8 523,7 

1978 
lys. 1. 6, 6 2, 9 2, 2 70, 3 58,5 23,8 47,8 29, 5 56, 9 21,0 47,3 17, 8 384,0 

lys. 2. 6, 1 3, 1 1,4 86,5 72,8 16,4 46,0 23, 7 60, 2 19, 5 34,6 20,5 390,8 

ka 6, 3 3, 0 1, 8 78,4 65,7 20, 1 46, 6 26, 6 58, 6 20,3 41,0 19,1 3&7,5 

1979 
lys. 1. 3, 2 0, 9 0, 3 32,6 92,4 9, 6 117,4 671 9 54,2 241 2 51,5 43, 6 497,8 

lys. 2. 4,4 0, 8 0, 3 34,7 , 03,5 10,7 106, 6 56,7 50,7 24,4 54,0 40,1 486,9 

ka 3, 8 0, 9 0, 3 33,7 98.0 10,2 112.0 62, 3 52.5 24.3 52,8 41,8 492, 6 
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Kuukausisummien eroavaisuuksia tarkasteltiin pienimman neliosumn1an 

menetelmaa kayttaen ja keskihajonnaks i saatiin 10, 7 mm. J attamalla 

pois huhtikuun ja toukokuun arvot saatiin keskihajonta pienenemaan ar

voon 5, 0 mm. Kun lysimetrien antamien tulosten erot johtunevat ennen 

kaikkea alueellisten olosuhteiden vaihtelevuudesta, katsottiin kahden ly

simetrin keskiarvon ehka parhaiten vastaavan alueen todellista suodan

taa. 

2. 5 POHJAVESI 

2.51 Pohjavesiputket ja niiden sijainti 

Pohjavesipinnan korkeusvaihteluja on Oripaan tutkimusalueella seurattu 

joulukuusta 1966 alkaen TVH:n toimesta asennetuissa 26 putkessa. Joulu

kuusta 1971 vesihallituksen toimesta asennettiin vieHi 15 putkea ja vuo

sien 1972-73 vaihteessa 3 putkea, joten yhteensa alueella on ollut 44 pohja

vesiputkea. Lahteesta etaisimmat (putket 40A, 40B, 8, 9, 23) sijaitsevat 

3, 5-4 km etaisyydella ja lahimmat (putket 4 ja 17) 100-200 m etaisyydella 

lahteen rannasta. Putket 1 -8, 30, 32, 46 ja 41 on sijoitettu harjun lakea 

pitkin, muut putket lahemmaksi harjun reunaa. Putkien valiset etaisyydet 

vaihtelevat 400 metrista 1200 metriin (kuva 2). Putket ovat lapimitaltaan 

2 -tuumaisia, alapaasta n. 2 m pitkalla reiallisella siivilaosalla ja maahan 

junttaamista varten karkikappaleella varustettuja. Putkien pituus vaihte

lee 8-24 m valilla. Pohjakallioon tai sen lahettyville ulottuvat niista vain 

harvat {putket 8, 12, 24, 35 ja 39). Pohjaveden pinnan ylapuolella olevan 

maakerroksen paksuus vaihtelee putkien kohdalla niiden sijainnista riip

puen 1, 5 metrista 18, 0 metriin ja on keskimaarin 5, 38 m. Putkissa 16, 18, 

1 9 ja 40B vesi on arteesista. ja no usee niissa 1, 0 - 1, 5 1n korkeudelle 

maanpinnan ylapuolella. Putkien ylapaat on vaaittu N43 -jarjestelman mu

kaan ja niiden korkeus rnaanpinnan yHipuolella on keskirrtaarin 1 In. Putkis

sa on suoritettu havaintoja joulukuusta 1 966 vuoden 1971 loppuun keskinl.aa

rin kerran kuukaudessa, vuosina 1972-75 kolme kertaa kuukaudessa ja vuo

sina 1976-79 kaksi kertaa kuukaudessa. Pohjaveden korkeuden lisaksi mi

tattiin myos pohjaveden lampotila lahella veden pintaa. Mittaukset suoritet-
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tiin kaikissa putkissa samana paivana tai kahtena perakkaisena paivana 

1 em tarkkuudella kayttaen valomerkilla varustettua pohjavesiluotainta. 

2.52 Pohjaveden pinnankorkeus ja sen vaihtelut 

Vedenpinta putkissa on yleensa huomattavasti ( 1, 0 - 3, 5 m) lahteen pinnan 

ylapuolella ja etaisimmissa putkissa korkeammalla kuin lahteen lahella 

olevissa, mutta ei laske niissakaan maaperan vedenlapaisevyyden edellyt

tan1aa rajakorkeutta alemmaksi. Esim. putkessa 17, joka sijaitsee 70 m 

Hihteen rannasta, ei pohjavesi normaaliolosuhteissa laske lukernan 81,70 

m alapuolelle ja pysyy nain ollen jatkuvasti - paitsi padon murtumien aika

na - ainakin 1 m lahteen pintaa korkeammalla. 

Ainoastaan lahteen koillispuolella sijaitsevissa putkissa 14 ja 15 ajoittain 

seka arteerisessa putkessa 16 jatkuvasti vedenkorkeus on lahteen pintaa 

matalampi. Mittaustulokset osoittavat, etta lahteesta luoteeseen pohjave

den pinta harjussa on huomattavasti korkeammalla kuin harjun kaakkois

osassa (kuva 19). Vertailuajankohdiksi on valittu koko havaintojakson aari

arvoja vastaavat vuoden 1975 maksimi- ja vuoden 1977 minimiajankohdat 

s eka lahes keskivesitilanne 31. 7. 197 5. Kuvasta 19 nahdaan, etta normaali

olosuhteissa pinnan korkeuden vaihtelut aiheuttavat suhteellisen pienia muu

toksia pohjaveden pinnan kaltevuussuhteissa harjun pitkittaissuunnassa. 

Samaa osoittaa myos vastaavanlainen korkeussuhteiden tarkastelu harjun 

poikittaiss uunnas sa (kuva 20). 

Vuotuiset vedenkorkeuden vaihtelut putkissa ovat Oripaan harjun olosuh

teissa tavallisimmin 30-50 em luokkaa. Kuitenkin joissakin tapauksissa, 

varsinkin harjun liepeilla, ne ylittavat 1 m. Vaihteluiden kokonaisampli-

tudi 13 vuoden jaksolle jokaisen putken osalta es kuvassa 21. Vaih-

teluiden kulku noudattaa melkein kaikissa putkissa sa1naa jaksollisuutta. 

Vuodesta 1967 alkaen kullekin mittausajankohdalle on laskettu pohjaveden 

korkeuden aluearvo. Aluearvoja laskettaessa jatettiin pois sellaiset putket, 

joita melkoisella varmuudella voidaan pitaa lahteen valuma-alueeseen kuu-
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lumattomina. Lasketut aluearvot interpoloituna 5 vrk keskiarvoiksi esite

taan kuvissa 3-15. Talven aikana, kun sadeveden imeytymista ei tapahdu, 

vedenkorkeus putkissa jatkuvasti alenee ja saavuttaa miniminsa kevaalla 

ennen sulamiskauden alkamista. Sulamisvesien vaikutuksesta touko-kesa

kuun vaihteessa vedenkorkeus putkissa nousee kevatmaksimiinsa ja ale-

nee kesan aikana, kunnes saavuttaa vuoden toisen minimikohtansa, mista 

alkaen se taas sateiden vaikutuksesta kohoaa syysmaksimiinsa 1narras -jou

lukuussa. Pitempien suojakausien sattuessa todetaan Oripaan havaintoput

kissa talvellakin pohjaveden pinnan kohoamista, silla yhtenaista routaa maa

.lajien karkeuden vuoksi Oripaassa ei muodostu. Esimerkkina voidaan maini

ta talvi 1974-75, jolloin pohjaveden nousu jatkui helmikuun puolivaliin (kuva 

11) ja saavutti koko havaintojakson ( J 967-7 9) absoluuttisen maksimin. 

2.53 Pohjaveden lampotilavaihtelut 

Eri tutkimuksissa on todettu, etta Himpotilavaihtelut maaperassa supistu

vat syvyyden mukaan lahes eksponentiaalisesti (Frolov 1968, Lemmela, 

Sucksdorff ja Gilman 1981). Oripaan havaintoputkissa mitatut pohjaveden 

pintakerroks en lampotila -arvot osoittavat, etta myos pohj aveden vuosittai

set lampotilavaihtelut ovat sita pienempia, mita syvemmalla pohjavesi si

jaitsee (kuva 22). Selvaa jalkeenjaaneisyytta, joka on havaittu maaperan 

lampotila-arvoi:ssa syvyyden kasvaessa (Lemmela, Sucksdorff ja Gilman 

:198:1)., ei voitu Oripaassa todeta pohjaveden pintakerroksen lampotiloissa 

8 1n syvyyteen asti. Ainoastaan 10m syvyydessa (pukti 6) oli todettavissa 

n. 8 kk jalkeenjaaneisyys verrattuna toisissa putkissa lahempana maanpin

taa mitattuihin arvoihin (kuva 23). 

3. VALUMA-ALUEEN MAARITYS 

3. 1 YLEIST.A 

Harjun maapera tutkimusalueella lapaisee siksi hyvin vetta, etta varsinaista 

maanpaallista valuntaa ei alueella muodostu, vaan se sadannan osa, joka ei 

ehdi haihtua, imeytyy n1aahan. Hihiymparistossa syntyy jonkin ver-
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Kuva 23. Pohjaveden Himpotilan vaihtelut (kuukausikeskiarvot). 
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ran ns. pintakerrosvaluntaa# silli:i osa maaperaan imeytynytta vetta valuu 

Hihteeseen ennen kuin se saavuttaa pohjavedenpinnan. Maanpaallisia vesi

varastoja ei alueella ole muita kuin Myllylahde ja muutama aivan pieni 

lammikko, joiden vesimaaramuutokset eivat kaytannollisesti kat so en vai

kuta alueen vesitaseeseen. Nain ollen lahteen oletettua valuma-aluetta 

voidaan pitaa myos maanalaisena valuma-alueena. Tassa tapauksessa 

alueen raj at eivat a ina maaraydy pintamuotoj en mukaan, vaan ovat riippu

vaisia kalliopohjan muodosta seka vetta lapaisemattomien ja huonosti la

paisevien kerrostumien sijainnista ja muodosta. Taman johdosta valuma

alueen luotettava maaritys vaatii hydrologisten ja maantieteellisten ha

vaintoj en lisaks i geologista tutkimusta. 

3. 2 VALUNNAN ALUEELLISESTA JAKAUMASTA LAHTEEN LAMPO-

TILALUOT P.1.UKSEN PERUfSeTEELLA 

Yleiskaistyksen saamiseksi Myllylahteen tulovirtaaman ja sita tuottavan 

valuma-alueen jakautumisesta tutkittiin lahteessa olevien suotautumiskoh

tien sijaintia ja antoisuutta suorittamalla helmikuun alussa 1968 lampotila

luotaus. Lampotilat luettiin o .. 1 asteen tarkkuudella 220 eri vertikaalissa 

0, 5 m tai 1 m syvyysvalein riippuen kohdan syvyydesta ja lampotilan vaih

televuudesta. Lampotilaluotaus osoitti, etta heti jaan alla lampotilat ovat 

lahella 0°C nousten syvyyssuunnassa ja ylittavat usein pohjassa tai sen la

heisyydessa + 4°C astetta saavuttaen jopa + 6°C. Samanaikaisesti putkissa 

mitatut pohjaveden H:impotilat olivat +4 ... + 6°C. 

Myllylahteen syvyyskartalle piirretyt pohjan lahella havaittuj en lampotilo

jen +5, 0°C ja +5., 5°C isotermit (kuva 24) seka mittausvertikaalien keski

Himpotilan +3, 5°C ja +4, 0°C isotermit (kuva 25) antavat aiheen olettaa .. et

ta lahteeseen suotautuu pohjoisesta huomattavasti enemman vetta kuin ete

lasta, silla eniten suotautumiskohtia sijaitsee ilmeisesti pohjoisen lahden

poukamassa. Olettamusta tukevat jaaolot, silla mittausajankohtana lahteen 

pinnan ollessa 30-60 em vahvuisen jaan peitossa, pohjoisen lahden jaa oli 

huomattavasti ohuempaa ja poukamassa oli muutan1.an metrin levyisia su-

paikkoja. 
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3. 3 VALUMA=ALUEEN MAARITTAMINEN VESITALOUSYHTALON 

AVULLA 

Vesitalousyhtalo voidaan esittaa seuraavassa muodossa: 

Q P - E - _ _;;..._._ 
F 

(1) 

miss a 

P = sadanta 

E = haihdunta 

Q = virtaama 

F = valuma -alue 

,.u = maaperan tehollinen huokoisuus (vedenantoisuus, kun pohjaveden 

pinta laskee, ja kosteusvajaus, kun pohjaveden pinta nousee) 

.6t = havaintojen valinen jakso 

H
2 

= pohjaveden korkeus [)t:n lopussa 

H
1 

= pohjaveden korkeus 6t :n alussa 

= maavesivarasto 

= maa ves ivarasto 

6t :n lop us sa 

6t :n alussa 

Yhtalon avulla voidaan eri aikavalia 6t kayttaen rnaarittaa valuma -alueen 

ominaisuuksia ratkaisemalla yhtalo eri komponenttien suhteen. Aikayksikko

arvojen sijasta sijoitetaan yhtaloon vastaavat tutkittavan jakson 6t summa

arvot ja saadaan: 

Z::P- L:E-
ZQ 

F 
(2) 

Kun yhtalo ratkaistaan valuma-alueen pinta-alan F suhteen, saadaan: 

F 
ZQ 

(3) 

Laskemista vaikeuttaa se, etta kaikki lausekkeen jasenet eivat ole maaritet

tavissa Oripaan tutkin1usalueen aineistosta tasmallisesti ja helpostL KuHen

kin, jos kaytetaan likimaaraisarvoja ja valitaan sellaiset jaksot, joiden aika-
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na joku vaikeasti maaritettavissa oleva lausekkeen jasen saa merkityksel

taan pienen arvon, tai jopa arvon nolla, paastaan tuloks iin. 

Valunnan suhteen on huomattava, etta vaikka Myllylahteen kautta virtaa 

valtaosa alueen valunnasta, on harjujakson pohjoisosassa (kuva 2) Virttaan 

kylan etelapaassa pienen Punkan tekoaltaan yhteydessa puro, jonka virtaa

rna vaihtelee valilla 6 - 10 1/ s, mika on keskimaarin n. 10 o/o MyllyHihteen 

virtaamasta. Muita puroja tai virtaavia ojia ei harjun liepeilla todettu. On 

kuitenkin mahdollista, etta sen lisaksi vahainen maara harjulta tulevaa va

luntaa, n. 5 %, suotautuu harjun ulkopuolelle. Tasta johtuen, kun halutaan 

kasitella alueen valuntaa kokonaisuudessaan, olisi Myllylahteen mittapadon 

antamiin virtaama-arvoihin lisattava n. 15 o/o. Suhteellinen korjaus ehka 

parhaiten vastaa todellisuutta, silla mittapadon rekisteroimien virtaamien 

kasvaessa .. kasvaa myos Punkan puron virtaama ja ilmeisesti myos oletet

tu suodanta harjun liepeiden kautta. 

Koska sademittariarvojen luotettavuutta hairitsevat ns. systemaattiset vir

heet eivat ole taysin selvilHi ja kokonaishaihdunta E on yleensa vaikeasti 

maaritettavissa, voidaan laskemisen helpottamiseksi L:: P - L:: E:n tilalle 

sijoittaa lausekkeeseen san1an jakson lysimetrilla mitattu suodanta .6 S va

hentamalla siita kuitenkin puuston juurien kautta tapahtuva transpiraatio 

L:: ET. Kun huomioidaan valunnan 15 o/o korjaus ja sijoitetaan ( .6 P- .6 E)n ti

lalle .6 S - L:: E T' saadaan 

F = 1,15 z Q 
( 4) 

Eraan neuvostoliittolaisen tutkimuksen mukaan (Beideman ja Pautova 1969) 

esim. Siperiassa Baikalin alueen rnetsat transpiroivat 83-2~3 rnt11/a ja puus

ton transpiraation osuus on siita 74-94%. Samassa tutkirnuksessa on esitet-

ty muiden tutkijoiden saamat n1m. 1nannyn transpiraation keskimaaraiset 

vuosiarvot Valdain alueella 100-300 n1n1/a (A. Moltshanov) ja Lansi-Euroo

passa 213 mm/a (Elkers), 51-205 rnn1/a (Vaker) ja 74 n1n1/a (Nei). Toises

sa tutkimuksessa (Marunitsh ja Fedorov 1979) oli saatu Euroopan puoleisen 
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Venajan metsavyohykkeen etelareunalla keskimaaraiseksi 18 vuoden havain

tojakson kuusimetsan vuositranspiraation arvoksi 7 3-163 n1m/ a. Samassa 

tutkimuksessa mainitaan, etta mantymetsat transpiroivat n. 10 % vahemman. 

Suomessa oletetaan mann ikon transpiraation olevan touko -elokuun aikana 

keskimaarin n. 60-65 mm(Lehtonen 1952). Varsinaisia mantymetsan transpi

raation maarityksia Suomessa on tuskin suoritettu. 

EdelHi esitetyn perusteella arvioitiin karkeasti transpiraation (ET) olevan Ori'... 

paan oloissa keskimaarin n. 90 mm /a. 

Ensiksi tarkasteltiin ajanjaksoa 1.1.1975-31.12. 1979, silla talle ajanjaksolle 

on olemassa suodantatiedot kummastakin lysimetrista, mika lisaa suodan

ta-arvojen luotettavuutta. Jos oletetaan, etta syyssateiden ansiosta jakson 

alussa ja lopussa maavesivarasto on suunnilleen maksimissaan, ts. lahella 

kenttakapasiteetin arvoa, jasen M 2 -M
1 

voidaan ilman suurempaa virhetta 

jattaa lausekkeesta (4) kokonaan pois. Kun 

1, 15 ~ Q = 1 2 180 · 10 
3 

m 
3 

= 12 180 · 1 0
12 

rr1m 
3

, 

~ S = 2 035 mm, 

Er 5 · 90 = 450 mm, 

p = 0, 30 (keskimaarainen arvo hiekka -soramaille) ja 

H 2 -H
1 

82, 23 - 82, 45 = - 0, 22 m =-220 mm, 

saadaan 

12 180 . 1012 
F =--------~------------2 035 - 450 + 0, 3. 220 

12 2 2 
7,377· 10 mm =7,38km 

Koska transpiraation keskiarvo 90 1nn1/ a on ainoastaan arvioitu suure, yri

tettiin seuraavaksi tas1nentaa saatu laskutulos kasiHelenlalHi vuosHtain 

jaksot syyskuun alusta seuraavan vuoden huhtikuun loppuun, silla syksylla 

ja talvella transpiraatiota ei tapahdu juuri ollenkaan. Kayttamalla samaa 

kaavaa ja olettaen M 2 -M1 = 0 seka ET = 0 saatiin taulukossa 7 esitetyt tu

lokset. 
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Taulukko 7. Valuma-alueen pinta-alan arvot laskettuna vesitaseesta aika

valeilHi, jolloin transpiraatiota ei juuri muodostu. 

1 J 15 ~ Q ~s Jl (H2 .. Hl) F M2- Ml )~) 

Ajanjakso 
3 2 

m mm mm km mm 

1. 9. 74-1.5.75 2 091· 10
3 388 72 6,62 +13 

1.9.75-1.5.76 1 624· 10 3 
152 -60 7,66 -23 

1. 9. 76-1.5.77 1 374· 10
3 

238 3 5,85 +35 

1.9.77-1.5.78 1 624· 1 o3 
238 -3 6,74 +6 

] . 9. 78-1. 5. 79 1 521• 10
3 

178 - 21 7,64 -21 

Keskiarvo 6, 9 

*) jos F = 6, 9 km 2 

Taulukossa 7 esitetyt pinta-alan arvot eroavat melkoisesti toisistaan, silHi 

nollaksi oletettu maavesivaraston muutos M 2 -M1 
ilmeisesti eroaa nollasta 

ja vaihtelee huomattavasti. Jos samaan yhtaloon sijoitetaan saatujen valu

ma-alueen pinta-ala-arvojen keskiarvo 6, 9 km 2, voidaan ratkaista maave

sivaraston muutoksen M
2 

-M
1 

likimaaraiset arvot seuraavasti: 

M -M = ~ S -2 1 
1 J 15 ~ Q 

F 
- .u (H -H ) 

2 1 
(5) 

Tulokset on esitetty ylla olevan taulukon )~) kohdassa. Tarkastelemalla 

liitteena olevia diagrammeja (kuvat 10-15) voidaan todeta, etta saadut maa

vesivaraston muutoksen arvot ovat sopusoinnussa ilmioiden todellisen kulun 

kanssa. Elokuun 197 4 loppupuoli oli hyvin kuiva, mutta syksyn ja leudon tal

ven suodanta on huomattavasti nostanut pohjavedenpintaa ja kyllast?nyt ve.., 

della maan huokoset. Talven lyhyena pakkaskautena maavesivarasto ei ehka 

ehtinyt tyhjentya siihen 1nennessa, kun sulamisvesien suodanta huhtikuun 

puolivalin jalkeen alkoi vaikuttaa. Seurauksena oli maavesivaraston lisays 

(+ 1 3mm). Jakson 1975-76 syksylla ja talvella suodanta oli erittain niukkaa, 

mika aiheuttikin jatkuvan pohjavesipinnan alenemisen. Huhtikuun vahaiset 

sulavedet eivat riittaneet tayttamaan syntynytta n1aavesivaraston vajausta. 
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Seurauksena oli ko. jakson maavesivaraston pienenerrlinen ( -23 mm). Jak

son 1976-77 aikana pohjavedenkorkeus sailyi m.elkein muuttumattomana. 

Jaksoa edelsi kuiva elokuu. Huhtikuun lopussa suotautui runsaasti sulamis

vesia. Tuloksena oli maavesivaraston kasvu (+ 35 mm). Jakson 1977-78 

aikana ei pohjaveden korkeus myoskaan paljon muuttunut. Elokuun suodanta 

oli samaa luokkaa kuin edellisena tutkittavana,jaksona, siis niukkaa. Huhti

kuun aikana suotautui runsaasti sulavesia. Tuloksena oli maavesivaraston 

lisays (+6 mm, joka olosuhteisiin nahden on ehka jonkin verran liian pieni). 

Viimeisena tarkasteltavana jaksona 1978-79 elokuun loppupuolella oli sa

teista. Seurasi kylma talvi. Huhtikuun suodanta oli suhteellisen niukkaa. 

Tuloksena oli maavesivaraston pieneneminen ( -21 mm). Esitettyja maave

sivaraston muutoksia voidaan tietenkin pitaa al.noastaan suuntaa-antavina, 

silla suhteellisen pienuutensa vuoksi useissa tapauksissa ne voivat jaada jo

pa kokonaan muiden tasekomponenttien summavirheen rajojen sisapuolelle. 

Esim. suodannan ± 10% virhe aiheuttaa keskimaarin ±24 mm:n maavesiva

raston muutoksen virheen. 

3. 4 VALUMA-ALUEEN MAARITTAMINEN PUTKIHAVAINTOJEN JA 

GEOLOGISTEN OMINAISUUKSIEN A VULLA 

Perustuen siihen, etta pohjaveden virtausliike tapahtuu virtauspotentiaalin 

gradientin osoittamaan suuntaan, valuma -alueen rajoj~n maarittamiseksi 

kaytettiin alueen putkissa samanaikaisesti havaittuja vedenpinnan korkeus

arvoja ja niiden valisia suhteita. Tahan tarkoitukseen 1 :10 000 kartan poh

jalle merkittiin havaintoputkien sijaintipaikat ja eri n1ittausajankohdille 

piirrettiin pohjaveden korkeutta ilmaisevat ekvipotentiaalikayrat. Nain 

piirrettiin mm. pohj$.veden pinnankorkeuden maksimi- ja minimiajankoh

tia vastaavat tilannekartat seka keskivesitilannetta vastaava kartta {kuvat 

26-28). Kun alueen rnaapera ajatellaan kauttaaltaan suunnilleen tasaisesti 

vetta lapaisevaksi ja kun otetaan huomioon maaston korkeussuhteet, ekvi

potentiaalikayrien suhteen kohtisuorien ja lahteeseen paattyvien virtausvii

voj en mukaan pystytaan rajaamaan oletettua valuma -aluetta huomattavasti 

pienempi ala. Pohjaveden pinnankorkeuden vaihdellessa nain suoritetut 
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Kuva 26. Pohjavedenkorkeus MyllyHihteen valuma-alueella 20. 2. 1975. 
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Kuva 27. Pohjavedenkorkeus MyllyHi.hteen valuma-alueella 31. 3.1977. 
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Kuva 28. Pohjavedenkorkeus MyllyHihteen valuma-alueella 31. 7. 1975. 
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valuma -alueen pinta -alan maaritysyritykset ovat antaneet tuloks eksi no in 

4-5 km2, mika on ilmeisessa ristiriidassa edella esitettyjen vesitalous

laskelmien kanssa. Valuma -alueen pinta-ala on siis liian pieni. Sita paitsi 

suurempi osa valuma-aluetta jaa tassa tapauksessa lahteen etelapuolelle, 

mika on ristiriidassa Himpoluotausten perusteella tehdyn olettamuksen kans

sa, jonka mukaan suurempi osa val unnasta tulee lahteen pohjoispuolelta. 

Kun taas otetaan huomioon harjun geologiselle rakenteelle tyypillisten piir

teiden vaikutus, kasitys valuma-alueen koosta muuttuu. Oripaan harjun rin

teilla ja sen ymparilla tavataan varsin vahvoja savikerrostumia (Wilkman 

1898), jotka lahteen ita- ja koillispuolella saavuttavat jopa 20 m paksuuden. 

Kun tarkastellaan rinnakkain harjualueen maaperan ja kalliopohjan karttoja 

{kuvat 1 ja 2), ilmenee, etta harjun pohjoisosan itapuolella, suunnilleen 

85 m korkeuskayran kohdalla, kalliopinta nousee yli 60 m absoluut~iseen 

korkeuteen. Soistunut turveperainen maapera viittaa selvasti siihen, etta 

harjuun kiilautunut savikon reuna myos ulottuu 85 m korkeuskayran korkeu

delle. Taman olettamuksen on vahvistanut syksylla 1971 geologisen koetin

tangon avulla 21 eri kohdassa suoritettu tutkimus. Nayttaa siis todennakoi

selta, etta lahteesta pohjoiseen, harjun itarinnetta pitkin kulkee tiivis ja 

kyllin korkea kynnyseste, jota harjun pohjavesi ei pysty ylittamaan. Vas

taavanlainen tilanne on nahtavasti muodostunut myos lahteesta lanteen ja 

luoteeseen. Savikerrostumat eivat ole siella niin vahvoja, kuin harjun ita

puolella, mutta sensijaan kallio nousee liiliemmaksi maan pintaa. Taman 

todistavat lukuisat kalliopaljastumat. Nain muodostuneet reunaesteet pakot

tanevat pohjaveden pysymaan lahteen pohjoispuolella kapeahkossa harjun 

selanteessa, ikaankuin uomassa .. jota myoten vesi virtaa lahteelle pain. 

Maaston korkeussuhteet ja pohjaveden korkeus putkissa sallivat sen oletta

muksen, etta harjun pohjoisosassa valuma-alueen rajojen sisapuolelle jaa 

harjun keskiosa suunnilleen 85 m korkeuskayraa myoten, aivan Virttaan 

kylan keskustaan asti, jot en valuma -alueen pinta -ala kasvaa huomattavas-

ti siita, mika se oli alkuperaiskasityksen mukaan. Huolimatta siita, etta 

valuma-alueen ulkopuolelle jatetaan laaja Teinikiven suo seka muut ojite-

tut suot harjun rinteilla, saadaan planimetroimalla valuma-alueen alaksi 
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6, 97 km 
2 

eli suunnilleen yhta paljon kuin vesitalouslaskelmat edellyttavat. 

Kuten kartasta (kuva 2 ) ilmenee, suurin osa valuma-alueesta jaa taten 

lahteen pohjoispuolelle.. mika selittaa tulovirtaaman todetun suhteellisen 

runsauden pohjois- ja luoteissuunnasta. 

4. TEHOLLISEN HUOKOISUUDEN MAARITTAMINEN 

VESITALOUSYHTALOSTA 

Kayttaen hyvaksi valuma -alueen laskennallisesti seka planimetroimalla 

maaritettya pinta -alan arvoa yritettiin ves italousyhUilon a vulla tasmen

taa tehokkaan huokoisuuden (Jl) arvoa. Jaannostermina maaritettavaksi 

suositellaan yleensa merkittavimpia vesitalousyhtalon termeja. Pienem

mat olisi pyrittava maarittamaan mittaamalla tai jollakin toisella tavalla 

(Bulavko 1971).. silla muuten tuloksen suhteellinen virhe saattaa muodostua 

kohtuuttoman suureksi lahtoarvojen suhteelliseen virheeseen verrattuna. 

Tata silmallapitaen p:n arvon maarittamista varten pyrittiin valitsemaan 

sellaisia ajanjaksoja, joiden kuluessa tehollisen huokoisuuden arvosta 

riippuvainen pohjaveden korkeuden muutos olisi mahdollisimman suuri. 

Kayttamalla kaavaa 

Jl == 

miss a 

2:: S - 2:: R - 2:: E - (M -M ) 
T 2 1 

1,152::Q 
F 

( = valunta) 

(6) 

(7) 

kasiteltiin joukko valikoituja havaintojaksoja. Ensiksi kasiteltiin jaksoa 

1. 4.1975-1.4.1977, silHi tana aikana pohjaveden korkeus valuma-alueel

la on laskenut melkein havaintokauden n1aksimista n1inin1iin, joten p:n 

arvon merkitysta vesitalouslaskelmissa voitaneen pitaa huomattavana. 

Niin alku- kuin loppuajankohtanakin suodanta oli saavuttanut kevatmini

minsa. Oletettiin, etta kurnpanakin ajankohtana pohjaveden ylapuolella 

olevan maaperakerroksen huokoset jo melkoisesti tyhjentyivat gravitaatio-
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vedesta, joten maavesivaraston muutoksen (M2 -M
1

) voidaan ajatella ole

van lahella nollaa. Edellyttaen, etta transpiraatio on 69. 6 mm /a eli lau

sekkeeseen (4) perustuva jakson 1. 1. 1975-31. 12. 1979 keskiarvo kun F = 

6. 97 kn1. 2 (planirr_etroitu tulos) ja u on 0. 30, saadaan kaavasta 

)1 = 

kun kaikki suureet on muunnettu millimetreiksi, 

Jl = 56 8-681" 8 - 2 . 69, 6 
- 680 

= o .. 372. 

(8) 

Arvo on ilmeisesti liian suuri ja se johtunee siita, etta transpiraatio ko . 

. vuosina oli oletettua pienempi. Jos oletetaanp:n todellisen arvon olevan 

lahella 0, 30, on transpiraation oltava n. 45 mm/ a. Kaavasta saatu arvo 

(0, 37 2) kuitenkin jaa lahtoarvojen kohtuullisen tarkkuuden edellyttamien 

virherajojen sisapuolelle, silla jo silloin kun L. S, L. R, L. E ja A H on maa

ritetty tarkkuudella .± 5 o/o, tuloksen suhteelliseksi maksimivirheeksi saa-

daan .:!: 3 2 o/o (eli 0, 30 .± 0, 30 • 32 
100 = 0, 30 ..:t 0, 096). 

Kun suoritetaan saman kaavan mukainen laskelma aikavalille 1. 4. 197 3-

1. 4. 1975, jona pohjavesipinta nousi 40 em, saadaan transpiraation arvoa 

69,6 mm/a vastaavaksi p:n arvoksi 0, 649. Tassa tapauksessa transpi

raatio oli ilmeisesti arvioitua suurempi. Sen korottaminen 140 mm/ a suu

ruiseksi olisi antanut .u:n a.rvoksi 0, 297. Vastaavanlaisia laskutoimituksia 

suoritettiin useamman muun lyhyemman jakson suhteen .. mutta tulokset 

jaivat viela epamaaraisemmiksi, silHi lyhyilta jaksoilta puuttuvat osi ttain 

tai kokonaan yllaesitettyjen kahden vuoden jaksojen tarkeat edellytykset: 

a) huon1attava pohjaveden korkeuden nousu tai lasku jakson aikana ja b) 

mahdollisen 1naavesivaraston muutoksen (M 2 -M
1

) aiheuttaroan suhteellisen 

virheen minimointi jakson 2 -vuotisen pituuden ansiosta. Suoritetut lasku

toimitukset osoittavat, etta..u :n arvon ominaispaino vesitalousyhtalossa 
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on tavallisimmin sita luokkaa, etta sen maarittaminen tai tasmentami

nen vesitalouslaskelmien avulla on hankalaa. Toisaalta samat laskutoimi

tukset osoittavat,, etta p :n arvon jopa 30 o/o luokkaa oleva epatarkkuus ei 

viela aiheuta vesitalouslaskelmissa ehdottomasti hylattavia tuloksia, joten 

Oripaan olosuhteita varten arvioitua p. :n keskiarvoa 0, 30 voitanee pitaa 

kayttokelpois ena. 

5. TRANSPIRAATION VUOSIARVOT 

Suoritettujen laskutoimituksien nojalla voidaan tehda se johtopaatos, etta 

Oripaan tutkimusalueen olosuhteissa vuoden transpiraatio vaihtelee huomat

tavasti ja saattaa jonakin vuonna jaada alle 45 mm/ a, varsinkin, kun pohja

vesipinta on alhaalla (kasvukausi 197 6), mutta toisinaan voi taas ylittaa ar

von 140 mm/ a. Transpiraation suuret vuotuiset vaihtelut esatavat kayttamas

ta hyvaksi vesitalouslaskelmissa sen keskiarvoa 69, 6 mm/ a. Tasta syysta 

olisi pyrittava maarittamaan transpiraatioarvo jokaiselle vuodelle erikseen. 

Vuositranspiraation maaritys vesitalousyhtalosta suoritettiin kayttamalla 

aikavalin 1. 4. 1973-31. 3. 1980 vuoden pituisia jaksoja ja kaavaa 

(9) 

miss a 

~ E, ~ S ja ~R ovat transpiraation, suodannan ja valunnan summa-arvo

ja (mm), 

j.1 on tehollinen huokoisuus 0, 30 seka vertailun vuoksi 0, 25 ja 0, 35, 

II 2 -H
1 

on pohjaveden korkeuden n1uutos (mm). 

Maavesivaraston muutoksen M
2 

-M
1 

oletettiin olevan lahelHi 0 -arvoa. 

Tulokset osoittavat (taulukko 8), etta pienim1nalHip:n arvolla vuositranspi

raation arvojen keskihajonta on suurin ja esim. v. 1975-7 6 p :n arvoa 0, 25 

vastaa jo melko epat_pdennak6isen pieni transpiraation arvo 16 mm. 



Taulukko 8. 

s 
Vuosi 

mm 

1973- 541 
1974 

1974- 657 
1975 

1975- 252 
1976 

1976- 317 
1977 

1977- 520 
1978 

, 978-
381 

1979 

1979- 497 
1980 

Keskihajonta 
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Transpiraation ET vuosisummat (1. 4. -31. 3.) tehollisen huo
koisuuden p arvoflla 0, 25,. 0, 30 ja 0, 35 ja toukokuun suodan
ta -arvot SV. 

R J.l (H2 - H1) ET sv 
p=0,25 p=O, 30 p.=0,35 ,u=0 .. 25 E=o, 30 p=O, 35 

mm mm mm mm 

365 +10 +12 +14 166 164 162 44,0 

434 +103 +123 +144 , 20 100 80 48, 6 

378 -142 -171 -200 16 45 73 48,0 

304 -25 -30 -35 38 43 48 69, 3 

353 +45 +54 +63 122 113 104 125, 8 

331 _, 2 -15 -18 63 65 67 65,7 

361 +27 +33 +39 108 103 97 98,0 

( s) 53, 1 43·, 1 36,8 

Saadut transpiraatioarvot (taulukko 8) voidaan katsoa kalenterivuosiarvoiksi, 

silHi tammi-, helmi- ja maaliskuun transpiraatio on Hihes olematon. Jos verra-

taan transpiraation vuosiarvoja vastaavien vuosien toukokuun suodantaan 

( SV), voidaan havaita, etta suurta transpiraatiota vuosina 1977 ja 197 9 vas-

taa runs as toukokuun suodanta ja niukkaa transpiraatiota vuosina 197 5, 1976 

ja 197 8 vastaavasti pieni toukokuun suodanta. Todennakoisesti kysymykses-

sa on toukokuun suodannasta riippuvan maan kosteustilan vaikutus kasvukau-

den alussa, kun transpiraatio on voimakkainta. Todettakoon .. etta vuonna 

1974 suurta transpiraatiota vastaa pieni toukokuun suodanta, mutta sina vuon

na huhtikuun suodanta (taulukko 6) oli poikkeuksellisen suuri (139, 3 mm). 

Vastaavanlainen vuoden 1973 epasuhde ehka on selitettavissa poikkeuksellisen 

runsaalla kesakuun (70, 1 mm) ja heinakuun (170, 9 1nm) suodannalla. Trans

piraation riippuvuus suodannan maarasta ilmeneekin paremmin kun vuoden 
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200~------------------------------------------------------~ 

mm ~'13 

I 
100 

1973 
1974 
1915 
1976 
1977 
1978 
1979 

I 
200 

Suodanta 

Er S:t: 

164 44 
100 49 
45 48 
43 69 

113 126 
65 66 

103 98 

I 

s.m-m 

360 
250 
128 
176 
331 
211 
254 

Kuva 29. Transpiraation riippuvuus suodannasta. 

x == toukokuun suodanta, 

o = huhti-heinakuun suodanta 
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transpiraatiota verrataan huhti -heinakuun suodantaan (kuva 29). JaljelHi 

oleva huomattava hajonta osoittaa tat en, etta tarjolla oleva kosteus ei kui

tenkaan ole ainoa transpiraation maaraan vaikuttava tekija, vaan huomat

tavasti vaikuttavat myos muut ilmastolliset olosuhteet ja ennen kaikkea 

lampotila. 

6. VUOSITTAISET VESITASEET 

Valuma -alueen vuosittaisten yksityiskohtaisten vesitaseiden laatimisessa 

oli pakko rajoittua jakson 197 3-7 9 aineistoon, silla lysimetrilla mita ttuja 

suodanta-arvoja oli saatavissa ainoastaan vuodesta 197 3 alkaen. Tasetau

lukosta (taulukko 9) nahdaan, etta sateisina vuosina 1973, 1974, 1977 ja 

1979 suodanta oli prosentuaalisesti enimmakseen keskiarvoa korkeampi 

eli vastaavasti 71, 9, 7 6, 5, 7 5, 3 ja 69, 6 o/o vuoden sadannasta. Sa man

suuntaisen huomion on tehnyt Len1mela Hyrylassa (Lemmela 1 970). Sadan

nan ja suodannan vuosisummien valista riippuvuutta sadannan arvojen ol

lessa n. 400-800 mm/ a kuvastaa suora, joka pienimmilla vuosisadanta-ar

voilla. ehka kayristyy pystyakseliin pain (kuva 30). Sateisuuden vaikutus 

heijastuu myos transpiraatioon. Sateisina vuosina transpiraatio on suurim

millaan, niin prosentuaalisesti kuin absoluuttisestikin. Vuosisadannan ja 

vuositranspiraation valista riippuvuutta kuvastavan suoran (kuva 30) ala

paa on suunnattu 400 mm vuosisadannan arvoa kohti, mika viittaa siihen, 

etta sadannan ollessa suunnilleen 400 mm/ a transpiraatio lahestyy arvoa 

nolla. Tama ei kuitenkaan ehdottomasti pitane paikkaansa, silla trans pi

raatio riippuu paitsi sadannan vuosimaarasta myos oleellisesti sadannan 

jakautumasta eri vuodenaikojen kesken. Sen osoittaa 1nn1. pisteiden hajon

ta riippuvuussuoran ylapaassa. Selitykseksi mainittakoon, etta vuonna 

197 3 olivat varsin sateisia keviit- ja kesakaudet, rnika aiheutt{ tavallista 

runsaamman transpiraation. Vuoden 1974 suuri sademaara on sensijaan 

muodostunut erittain sateisen syksyn seurauksena. Kevat ja alkukesa sita

vastoin olivat hyvin kuivia, joten transpiraation 1naara jai pienemmaksi 



Taulukko 9. Oripaan pohjavesialueen vuosien 1973-79 vesitase (mm). 

Vuosi Sadan- Vuoden Korjattu Suodan- Haihdun- Trans pi- Kokonais- Valun- Pohjave- Maave- Harjun P.ohja-
ta vaihteen vuosisa- ta ta maan- raatio haihdunta ta den varas- den varas- vesiva- veden 

lumen danta pinnasta ton muu- ton muu- raston korkeu-E= vesiar- E = tos tos muutos den M von osuus p s P-S ET EM+ET R pAH a!~.M ka 
(m+N43) 

1973 776 - 19 757 544 213 164 378 352 +6 + 21 + 27 82, 16 ('J1 

% sadannasta 71,9 28, 1 21,7 49, 9 46.5 0,8 2,8 3,6 tv 

1974 764 + 19 783 599 184 100 284 401 +90 + 11 +101 82,24 
% sadannasta 76,5 23,5 12, 8 36, 3 51, 2 11,5 1.4 12,9 

1975 519 - 2 517 315 202 45 247 416 -120 - 26 .:'146 82, 33 
% sadannasta 60,9 39,1 8, 7 47,8 80,5 23,2 5,0 28,2 

1976 499 - 21 478 316 162 43 205 314 - 45 +4 - 41 81,96 
% sadannasta 66,1 33,9 9, 0 42, 9 65, 7 9, 4 0, 8 8,6 

1977 683 + 13 696 524 172 113 285 340 + 66 +4 + 70 82,03 
o/o sadannasta 75,3 24,7 16, 2 40, 9 48,9 9, 5 0, 6 10, 1 

1978 547 +8 555 388 167 65 232 336 - 18 +4 - 14 82,07 
% sadannasta 69, 9 30, 1 11,7 41,8 60,5 3, 2 0, 7 2,5 

1979 721 - 13 708 493 215 103 318 348 +51 - 10 + 41 82,08 
% iUl{fanna£ta 69,6 30,4 14,5 44, 9 4~, 2 7, 2 1~ 4 5,8 

Ka 644 642 454 188 90 278 358 ls71 lui l63l 82, 12 

% sadannasta 71 29 14 43 56 9 2 10 
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kuin keskimaarin talla vuosisadannan maaralla voisi odottaa. 

Haihdunta maanpinnasta on myos suurim.millaan sateisina vuosina 197 3 

ja 1979, mutta prosenttisesti suurin haihdunta oli kuivina vuosina ] 975 

( 39, 1 o/o) ja 1976 ( 33, 9 o/o). Suurin haihdunnan prosenttinen osuus vuonna 

1975 on luultavasti syy .. yhteydessa vuoden poikkeuksellisen korkeaan 

keskilampotilaan (6, 1°C). 

goo 

mm 

IOOr- I / 
74o I /o'N. 

I on no/ 
/ I / 

'lOOt- "f.,. 7to/ 17 
0 / 0 
c / 0 ~I ! / ....:f 

q"'\/ 500 14/7 ~-..:.V ;,.,. ~" 
_?S( 

/ 
?So/ 

500 /' 
P" /o71 

/ 
I / 

I I 
/ I I I I 40) 

0 100 200 300 400 500 llllm ISO 
Tronspirootlo1 SUodonta 

Kuva 30. Suodannan ja transpiraation riippuvuus sadannasta. 

Maanpinnasta tapahtuvan haihdunnan ja transpiraation osittain vastakkaiset 

vaikutukset tasoittavat kokonaishaihdunnan arvoja, jotka tasetaulukossa 

ovat lahes riippumattomia vuosisadannan maarista. 

Valunnan vuosisummat ovat taysin riippumattomia vuosisadannasta ja sel

vasti riippuvia pohjaveden pinnankorkeuden vuosikeskiarvosta. Esim. vuon

na 197 5 sadanta jai huomattavasti alle keskiarvon, mutta vuoden valunta oli 

havaintojakson korkein (416 mm), mika johtuu siita, etta pohjaveden pinnan

korkeuden vuoden keskiarvo oli myos maksin1issa (82, 33 m). Vastaavasti 

sateisen vuoden 1979 valunta (348 mrn) jai alle keskiarvon, silla vuoden poh

javeden pinnankorkeus oli keskimi:Uirin vain 82, 08 In. 



Taulukko 10. Vesitaseen paakomponentit ja niiden keskiarvot vuosijaksolle 1967 -197 9. 

Sadanta Pohjavesi- Haihdunta + Pohjaveden 
(sademittari Valunta varas ton maavesiva- korkeuden 

+3,5o/o) muutos raston muu- ka 
Vuosi (p. = 0, 30) tos m + N43 

ffill1 mm o/o sad an- mm % sadan- mm % sadan-
nasta nasta nasta 

1967 788 391 49,6 + 72 9, 1 325 41,2 82,26 
1968 611 344 56, 3 - 78 12, 7 345 56, 5 82, 23 
1969 571 302 52, 9 - 33 5, 8 302 52, 9 82,07 
1970 627 306 48,8 + 9 1, 4 312 49, 8 82, 12 
1971 534 276 51,7 - 9 1, 7 267 50,0 82,03 
1972 631 290 46,0 + 30 4, 8 311 49,3 82,07 
197 3 776 352 45,4 + 6 0, 8 418 53, 9 82, 16 c.n 

~ 

1974 764 401 52,5 + 90 11, 8 273 35,7 82,24 
1975 5]9 416 80,2 - 120 23, 1 223 43,0 82,33 
1976 499 314 62,9 - 45 9, 0 230 46,1 81, 96 
1977 683 340 49,8 + 66 9, 7 277 40,6 82,03 
1978 547 335 61 J 2 - 18 3, 3 230 42,0 82,07 
1979 7 21 348 48, 3 +51 7, 1 322 44,7 82,08 

Ka 636 340 53, 5 !481 7, 5 295 46,·6 82, 13 
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Pohjaveden varaston muutos poikkeustapauksissa~ kuten vuonna 1975,~~ voi 

saavuttaa 120 millimetrHi1 mutta on keskimaarin 50-60 mm/a. Maavesi

varaston muutos on saatu jaannostermina ja sisaltaa taten muiden termien 

mittaus- seka laskentavirheet,~~ joten tulokset ovat korkeintain suuntaa-an

tavia, kuten myos harjun vesivaraston muutoksen arvot, jotka ovat vesitase

taulukon kahden edellisen sarakkeen lukujen summia. 

Vuodenvaihteen lumitilanteen aiheuttama sadannan korjaus saadaan huomi

oimalla ko. vuoden joulukuun lopun lumen vesiarvo negatiivisena ja edelli

sen vuoden joulukuun lopun vesiarvo positiivisena. 

Koko havaintojakson 1967 -197 9 vuosittaisvesitaseen paakomponenttiarvoja 

tarkasteltaessa (taulukko 10) havaitaan sama selva valunnan vuosisummien 

riippuvuus vuoden pohjaveden korkeuden keskiarvoista seka pohjavesivaras

ton puskuroivan vaikutuksen ansiosta heikko riippuvuussuhde sadannan ja 

valunnan valilla. Koko jaksolle laskettuna keskiarvot eivat paljon eroa vas

taavista jak~on 1973-1979 keskiarvoista. Eniten muuttuu valunnan keskiarvo, 

joka alenee 8 mm. Samalla pienenee 2, 5 prosenttiyksikkoa sen keskimaa

rainen osuus sadannasta. Pohjaveden varaston muutoksen keskiarvo piene

nee 9 mm ja sen osuus sadannasta 9 prosentista 7, 5 prosenttiin. 

7. VAL UNN AN RII PP UVUUS POHJ A V EDEN KORKE U

DESTA SEKA PINTAKERROSVALUNNAN EROTTA

MINEN 

Koko havaintojakson ( 1967 -197 9) valunnan ja pohjaveden korkeuden valista 

riippuvuutta tarkasteltiin yksityiskohtaisemmih vertailemalla keskenaan 

vuosittaisia valunnan summa-arvoja ja pohjaveden pinnankorkeuden keski

arvoja (kuva 31). Millimetripaperille sijoitettuna arvoparit osoittavat, 

etta pohjaveden korkeuden ja valunnan valilla vallitsee kiintea riippuvuus, 

kuten jo oli todettu 7 vuoden jakson vesitasetta tarkasteltaessa. Kuitenkin 
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pistejoukko selvasti jakaantuu kahteen ryhmaan, joiden kautta voidaan 

piirtaa kaksi toistensa suhteen hieman kaltevaa suoraa. Syyna tahan on 

pad on kynnyks en aleneminen kesalla 197 3 tapahtune~n murtuman korjaus

toiden yhteydessa. Suorat osoittavat, etta pohjaveden pinnankorkeuden 

entista vuoden keskiarvoa vastaavat kynnyksen alenemisen jalkeen 40-

50 rom suuremmat vuosivalunnat. Ko. riippuvuuksien tarkentamista var

ten 10 vuorokauden keskiarvojen joukosta yritettiin valikoida sateiden ja 

sulavesien hairitsevasta vaikutuksesta vapaat talviset pakkaskeudet ja 

kesaiset kuivakaudet. Nain va1ittujen kausien mittapadon virtaaman ja poh

javedenkorkeuden arvoparit (x = Q 1/ s ja y = H m + N43) tutkittiin erikseen 

jakson 15.2.1967-13.6.1973 ja jakson 30.12.1973-24.3.1979 osalta. Arvo

jen valiseksi riippuvuudeksi ensimmaisessa tapauksessa (n = 56) saatiin 

yhta1o 

X = 59, 9 y - 4860 (10) 

korrelaatiokertoimeksi .t* = 0, 806 ja keskihajonnaksi s = 7, 12 1/ s. 

Toisessa tapauk_sessa (n = 50) vastaavasti saatiin 

X = 58, 5 y - 4740 

r = 0, 98 ja s = 11,481/s. 

(11) 

Yhta1oista voidaan todeta, etta samankokoiset virtaamat ennen kynnyksen 

a1entamista vastasivat n. 14-15 em korkeampia pohjaveden pinnankoskeu

den a1uearvoja: 

Virtaama, 1/s 

Pohjavedeh korkeus 

15.2-67-13.6-73, m 

Pohjaveden korkeus 

30.12-73-24.3-79, m 

Erotus m 

50 

81, 97 

81 '82 

0,15 

60 

82 '14 

81 "99 

0, 15 

70 80 90 

82,31 82,48 

82, 16 82,34 82,50 

0,15 0,14 0,14 

Kayttaen kumpaakin kautta vastaavaa yhta1oa saadaan 1asketuksi x-arvot, 

jotka kuvaavat sita keskimaaraista virtaamaa .. joka muodostuu ilman satei

den aiheuttamaa pintakerrosva1untaa. Kun pintakerrosva1unnan vaikutuksen 

s el vittamis eksi mitatuista virtaama -arvoista vahennetaan vastaavat pohjave-
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den pinnankorkeuden funktiona yhtaloiden (1G ja 11) avulla lasketut virtaa

ma-arvot, saadaan joukko erotuksia negatiivisina, mika viittaa siihen, et-

ta pintakerrosvalunnan virtaamaa lisaavan vaikutuksen ohella on huomioi

tava myos painvastaisia laskettua virtaamaa vahentavHi tekijoita. Sellaisia 

ovat haihdunta lahteen pinnasta ja pohjaveden pintaan asti tunkeutuvien pui

den juurien aiheutuma transpiraatio. Erotusten kuukausiarvojen taulukosta 

(taulukko 11) ja diagrammista (kuva 32) nahdaan, etta suurimmat positiivi

set erotukset muodostuvat huhtikuussa kevaan sulamisvesien ansiosta ja vuo

den loppupuolella, syyssateiden aikana. Itseisarvoltaan suurimmat negatiivi

set erotukset taulukossa sen sijaan ovat kesakuun kohdalla, kun nimenomaan 

transpiraatio on voimakkainta. Vedenpinnasta tapahtuvan haihdunnan merki

tys on toisarvoinen lahteen suhteellisen pienen pinta -alan takia. 

~ .... 
. 2 
ti 
J 
c:: 

1 
.¥ 
l; 
.¥ s .e 
D. 

t 
J! 
l. 

8~~--------------------------------------~--~ 

82.30 , 

82,20 

82,10 

82.00 

81,93 ______ ___.. _____ _._ _____ ~-------' 
250 350 

Valunta 
400 mm/a tal 

Kuva 31. Valunnan riippuvuus pohjaveden korkeudesta. 



Taulukko 11. Mitattujen ja pohjeveden pinnankorkeuden perusteella yhUiloiden avulla laskettujen MyllyHi.hteen virtaamien erotukset. 

Lahteen mitattujen Mitattujen ja- laskettujen arvojen erotukset Erotusten keskiarvot 
Kuukau- virtaarnien keski- (1/s) positiiviset negatiiviset 
det arvot 1967-1979 

(1/s) 1967 1968 1969 1970 19'71 19'72 19-'7~ 19-74 19-75 1976 , 977 1978 1979 1/ s % mitatuista 1/s % mitatuista 
arvoista arvoista 

I 66 .. 1,8 1,9 2, 5 4,3 . . 2,5 2, 0 3, 5 3,1 -1, 2 11 6 0,1 2,0 3, 0 

II 64 0,3 1,5 2, 1 2, 4 .. 2, 2 3, 1 0, 1 2, 4 -0, 6 0, 3 -0, 1 1,3 2, 0 

III 64 10,0 11,5 0, 7 2, 1 2, 2 4,8 2, 0 -0,8 1, 9 4, 8 0, 5 o. 3 3. 3 5, 2 

IV 67 8, 8 2, 0 8,4 11,0 5.,. 2. 7,.2. 5,7 6. 2. 0_.4 6, 1 11, 1 4, 3 4, 2 6, 2 9, 3 

v 66 5,4 -1. 4 -0,5 -1, 7 -2,5 -2, 3 0, 2 0:,1 -3, 1 -0,4 4, 7 -3, 6 0, 5 -0,4 0, 6 

VI 65 3, 9 -9, 3 -1.4 -]0, 7 -1.0 -3, 3 1, 5 0, 2 -2,4 -0,2 -0,5 -3, 8 -3,4 -2, 3 3, 5 

VII 65 0,5 -3,1 1, 0 -10, 3 -2,4 0,7 .. 1,6 -7, 9 2, 0 4, 5 -1, 6 9, 6 -0,4 0, 6 

VIII 64 6;4 1,0 1,2 -2,8 -1,4 3, 7 .. -0, 9 -2,5 -0, 3 1, 6 0, 5 2, 0 0, 7 1, 1 

IX 66 6, 1 3, 0 2, 9 0, 2 -0.7 0,4 4, 8 3, 3 4, 0 2, 8 2, 6 2, 3 3, 2 3, 0 4,6 

X 65 10,4 2, 4 4,5 2, 7 0, 7 0, 7 '! 4, 3 5, 0 3, 9 2, 4 4,0 -0, 2 1. 2 3, 2 4, 9 

XI 68 6, 1 2, 8 5, 7 3, 5 4, 1 2, 6 3, 8 3, 2 4, 2 6, 1 1.9 3, 0 3, 9 5, 7 C11 

XII 66 . . 0, 6 3, 5 2, 9 . . 3, 2 2, 3 5, 5 3, 4 3, 6 2, 7 -1, 1 .. 2, 7 4, 1 
co 

ka 65,5 2, 2 3, 3 -0, 3 0, 4 

• 
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Vastakkaismerkkiset ja osittain samanaikaiset pintakerrosvalunnan ja 

transpiraation vaikutukset ovat vaikeasti erotettavissa toisistaan ja ti:i.s

malleen maaritettavissa. Kuitenkin ne ajallisesti jakaantuvat vuoden 

sisalla paapiirteittain siten, etta taulukkoon merkittyjen positiivisten 

erotusten keskiarvon voitaneen katsoa sisaltavan paaosan pintakerrosva

lunnan vaikutuks est a ( 3, 3 o/o kokonaisvirtaamasta). Pintakerrosvalunnan 

vaikutus on ilmeisesti jonkin verran suurempi, silla touko-, kesa- ja 

heinakuun pintakerrosvalunta jaa keskiarvoa laskettaessa huomioimatta. 

Puuston juurien kautta tapahtuvan transpiraation osuus on vieHi epamaa

raisempi, silla taulukon negatiiviset keskiarvot ilmaisevat ainoastaan 

sen osan puuston juurien aiheuttamasta transpiraatiosta, joka ylittaa sa

manaikaisesti tapahtuvan pintakerrosvalunnan. Kuitenkin taulukon arvojen 

perusteella voidaan ehka olettaa, etta sellaisen kuivan kesakuun aikana, 

kun pohjaveden pinta on tavallista korkeammmalla (kesakuu 1968 ja 1970), 

transpiraation virtaamaa vahentava vaikutus ko. alueen olosuhteissa voi 

olla jopa 13 o/o luokkaa. 

8. KESAKAUSIEN HAIHDUNTA 

8. 1 HAIHDUNNAN RIIPPUVUUS SADANNASTA 

Vuosien 1973-1979 vesitasetaulukossa (taulukko 9) esitetaan vuosihaihdun

ta-arvoja sadannan ja suodannan vastaavien arvojen erotuksina. Talviaikana 

sateiden tulo lumen a ja roudan muodostuminen keskeyttavat suodannan jat

kuvan sidonnaisuuden sadeoloihin, jot en saman menetelman kaytto kuukausit

taisten haihduntojen selvittamiseksi ymparivuotisesti ei ole mahdollista. 

Tasta johtuen haihdunnan kuukausittaista kulkua yritetti:i.ft selvittaa sadannan 

ja suodannan erotusten avulla ainoastaan kesakausien osalta, jolloin muodos

tuukin valtaosa vuosihaihdunnasta. 
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Kuva 32. Mitatun ja teoreettisen virtaaman erotus. 

Kuitenkin sadannan epatasaisuudesta johtuva suodannan lysimetriviipyman 

vaihtelevuus aiheutti suurta epatarkkuutta kesa..haihdunnan kuukausiarvoi

hin. Taman johdosta Oripaan kuukausihaihdunnan arvot kesakauden osal~a 

pyrittiin maarittamaan myos eraita oleellisia ilmastollisia parametreja, 

nimittain ilman ja haihduttavanpinnan kosteutta seka sateilylampoa kayttaen. 

Tuulen suuntaa ja voimakkuutta ei seurattu luotettavien kojeiden puuttuessa 

- kuitenkin oletettiin, etta tuulella Oripaan metsais~ssa olosuhteissa on suh

teellisen vi:ihainen vaikutus. Tutkimukset osoittavat, etta kun haihdunta ta

pahtuu ves ipinnasta, sen in tens i teetti on lahes s uoraan verrannollinen ilman 

kosteusvajaukseen (Budyko 1948). Haihdunnan tapahtuessa maanpinnasta sen 

riippuvuus ilman kosteudesta on suurin_, jos kysymyksessa on runsaasti trans

piroivan kasvillisuuden peittama kostea maapera. Jos kysymyksessa sita vas

to in on kuivunut maapera ja niukasti transpiroiva kasvillisuus, ilman kosteuden 

merkitys ei oaa enaa niin huomattava (Budyko 1948). Toisaalia tutkimukset 

osoittavat, etta maan kosteustila vaikuttaa haihduntaan erittain voimakkaas

ti (Seuna 1977 ). Nain ollen korostuu sadannan merkitys. Seunan tutkimuksen 

mukaan sattuu keskimaarin joka kesa Suomen etela- ja lansiosissa runsaan 

kuukauden yhtajaksoinen kausi, jolloin vuorokautinen sadanta ei ylita 5 mm, 

ja 19 - 22 vuorokauden kuivakausi, jolloin vuo~okautinen sademaara jaa al-
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le 2 mm. Tassa yhteydessa tutkimuksessa myos todetaan, etta Suomen ete

Hi- ja lans i alueet ovat kesaaikana maan kuivimpia (Seuna 1977 ). Oripaan 

sadehavainnot puolestaan osoittavat, etta kasiteltavan jakson 1967 -197 9 ai

kana sellaisia vahintain 10 vuorokauden pituisia kesakauden jaksoja, joiden 

sadanta oli enintaan 1, 5 mm, oli 33 eli keskimaarin melkein 3 vuotta kohti 

(taulukko 12). Tahan nojaten kumpikin jalempana esitetty ilmastollisiin pa

rametreihin perustuva haihdunnan maaritysmenetelma valikoitiin siten, etta 

yhtena merkittavana tekijana niissa on sadanta. Oripaan harjun tapaisessa, 

valtaosaltaan mannikon peittamassa kuivassa kangasmaastossa ja Lounais

Suomessa tavallisten kesan pitkien kuivakausien vallitessa sadannalla on ole

tettavasti haihdunnalle paljon suurempi merkitys kuin esim. ilman vesih6y

ryn kyllastysvajauksella. Sateettomina kausina puuttuu haihdunnalle tarkea 

haihduttavan pinnan kosteus ja haihdunta supistuu olemattomiin huolimatta 

usein suurestakin ilman kosteusvajauksesta. Taman kasityksen tarkistami

seksi tutkittiin sadannan ja suodannan erotuksina laskettujen jakson 1974-

1 97 9 kesahaihdunnan arvojen riippuvuutta sadannasta ja vesihoyryn kyllas

tysvajauks en keskiarvoista. Riippuvuutta tutkittaessa kaytettiin lysimetri

viipyman kuukaus iarvoj en hairi ts evan vaikutuks en eliminoimis eks i haihdun

nan kesa-syyskuun summa-arvoja. Havaintoaineistosta laskettiin Oripaan 

ilman vesihoyrypaineen kyllastysvajauksen arvot kayttaen Bongartsin kaa

vaa (Elomaa 1976, 1977) kyllastyneelle vesihoyrypaineelle (e , Hg) sa 

lg e = sa 
T 

T + 273 ,
16 

(8, 628 - 0, 00394 T) + 0, 66099, ( 12) 

missa T on kuivan lampomittarin lukema. Kyllastysvajaus (d) saadaan kaa

vasta 

d = e (1 - r) sa ~ (13) 

missa r on suhteellinen kosteus. Paivittaiset ilman kosteusvajausarvot 

laskettiin klo 8. 00 (d8 ), klo 14. 00 (d 14 ) ja klo 20. 00 (d
20

). Niiden keskiar

voja ( d k&) laskettaessa huomioitiin, etta kyllastysvajauksen kulku paivas

aikana on parhaiten approksimoitavissa sinikayran positiivisen jaksopuolis

kon muotoon (Konstantinov ja Pasetsnjuk 1979) ja taten keskiarvo 
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· Taulukk.o 12. VAhintain 10 vuorokauden pituiset keslkausien (1. 5. -30. 9·.) 
jaksot, joiden sadesumma oli eninUUi.n l, 5 mm. 

10.·7 21.7.196?. 12 vrk sadesumma 1,3 mm 

24.7 - 4.8 .. 1967. 12 " " 1,0 " 
11.9 - 21.9.1967. 11 ,, 

" 0,3 " 
23.5 - 23.6.1968. 32 " " 1,,1 " 
26.7 - 4.8.1963. 15 ,, ,, o,o " 
19.5 30.5.1969. 12 " " 0,2 " 
8.6 - 20.6.1969. 13 " " o,o " 

26.7 - 19.8.1969. 25 " " o,o " 
1.5 - 18.5.1970. 18 " " 0,2 " 

13.6 - 30.6.1970. 18 " " 0,3 " 
16..3 - 31.8.1970. 16 ,, 

" 1,5 " 
4-5 - 17.5.1971. 14 n " 0,5 " 

19.5 - 28.5.1971. 10 n " 0,3 n 

16.8 - 2 6 •. 8 • 1 971 • 11 !V " 0,4 ,, 
~-5 - 21 • .5.1972. 16 " " o,o " 
2.6 - 20.6.1972 .. 19 n " 0,4 " 

13.6 - 27.6.1973. 15 ,, 
" 0,3 " 

30.6 - 11.7.1973. 12 " 11 o,o " 
8.5 - 25.5.1974. 18 ,, 

" 0,4 " 
28.6 - 12.7.1975. 15 " n 1,1 " 
27.7 - 10.8.1975. 15 " " 0,3 " 

6 • .5 - 15.5.1976. 10 " n 1,1 " 
18.5 - 29.5.1976. 12 n " 1,1 " 

3.6 - 16.6.1976 .. 14 " " 1,0 " 
7.8 - 30.8.1976 .. 24 H " o,o " 

13.5 - 28.5.1977. 11 f1 " 0,3 " 
5.6 - 22.6.1977. 18 ,, 

" 1,1 " 
11.8 - 22.8.1977. 12 n n 0,6 n 

16.9 - 25.9.1977. 10 H n 1,5 " 
1.5 - 12.5.197':}. 12 H " 0,3 Jt 

1.3.5 6.6.1978. 20 " " o,o ft 

29.5 - 7.6.1979. 10 " tr ~,o If 

15.6 - 26.6.1979. 12 " " 1 t) " ' . 
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(J 4) 

Arvot muunnettiin millibaareiksi kertomalla luvulla 4/3. 

Vastaavalla tavalla laskettiin Jokioisten ilman kosteusvajauksen paivittai

set arvot ja kuukausikeskiarvot ajalta 1972-1978 ja muunnettiin millibaa

reiksi. Viimeksimainitut tulokset ovat jonkin verran suuremmat kuin Ilma

tieteen laitoksen antamien vesihoyrypaineen kuukausikeskiarvojen perus

teella lasketut. Tama johtuu ennen kaikkea siita, etta mainitulla kaavalla 

lasketut tulokset perustuvat ainoastaan 3 kertaa vuorokaudessa suoritettui

hin havaintoihin. Ilmatieteen laitoksen arvojen (y) ja laskettujen arvojen 

(x) valisen riippuvuuden kuvaajaksi saatiin alkupaasta loivasti alaspain kaa

reva kayra (kuva 33), jota voitiin approksimoida suoralla 

y = 0, 526 X + 0, 271 

korrelaatiokerroin = 0, 991 

keskihajonta = 1, 77 2. 

( 15) 

Oripaan vastaavalla tavalla lasketut kuukausikeskiarvot (x) sijoitettiin tahan 

yhtaloon ja saatiin kyllastysvajauskeskiarvot (y), jotka ilmeisesti ovat lahel

la todellisia. Nain korjattuja kesakuukausien keskiarvoja verrattiin vastaa

viin haihdunnan summa -arvoihin (kuva 34) sijoittamalla arvoperit xy-koor

dinaatistoon. Pisteiden sijoitus osoittaa, etta Oripaan olosuhteissa kyllas

tysvajauksen keskiarvojen kasvaessa kesahaihdunta ei suurene, vaan riippu

vuus on jopa negatiivinen. Sen sijaan vastaavanlainen haihdunnan ja sadannan 

summa-arvojen vertailu osoittaa, etta niiden valinen riippuvuus on selvaati 

positiivinen. 

8. 2 KOKONAISHAIHDUNNAN MAARITTAMINEN 

Haihdunnan (z) ja sadannan (x) valista riippuvuutta tutki Oldekop jo vuonna 

1911. Haihduntakaavaansa han perusteli silla, etta pienet sateet haihtuvat 

kokonaan muodostamatta suodantaa tai valuntaa ( z;;; xL jot en origosta alkava 

riippuvuuskayra z = f(x) kulkee alussa 45 ° kulmassa. Sademaarien kasvaes

sa haihdunnan suhteellinen osuus pienenee ja haihdunnan maara asymptootti-
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'1 

mb 
I 

5 

c:: 

I • • 
E 
c: 
2 I 

f • 
2 

~ 
~ 

4 6 7 9 10 11 mb 12 
t(ylthtynajous kaovojon avutlo 

Kuva 33. Ilmatieteen laitoksen antamien arvojen perusteella ja kaavojen 
avulla laskettujen kyllastysvajauksen kuukausikeskiarvojen va
linen riippuvuussuhde (Jokioinen 1972-1978). 

200 

mm 

c 150 
.... 
c: 
:::J 
"0 
.c: 
·c; 
:X: 

100 

VesihOyryn paineao kyt lostysvajous 

3.5 ' 4.5 5 5.5 mb 50 ...-A...--

100 150 200 250 300 350 mm 
Sodantc:a 

Haihdun-
Vesi hayry poi-

Sade- neen kyllostys-
to summa summa vajauksen ka 

mm mm mb 
VI-IX 1974 141,2 312,0 3,36 

1975 104,1 208,4 4,84 
1976 109,9 241,6 4,25 
1977 125,9 264,8 3,94 
1978 153,8 305.7 3,17 
1979 151,5 388,5 

Kuva 34. I-Iaihdunnan riippuvuus sadannasta ja vesihoyrypaineen kyllas
tysvajauksesta. 
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sesti Hihestyy ko. ilmasto-olosuhteiden edellyttamaa maksimiarvoa. 

Taten se saavuttaa melkein pysyvan arvon ja kuvaajakayra muuttuu 

abskissan suuntaiseksi suoraksi. Analyyttisesti han ilmaisi taman riip

puvuuden seuraavasti: 

X 
z = z th (--) 

max z max 

1,0 .-------------=====:::==~~~ X 
~ 

0.1 

.! 0,1 
c 
:P 
-a 
.I: 
'6 
:1: 0,4 

X z • z rnax th (-2-) 
max 

( 16) 

Kuva 35. Haihdunnan (z) riippuvuus sadannasta (x) Oldekopin n1ukaan. 

10 

10 
Sateilytase (R) 
1000 kal/ cm2/a 

~ 10 

! 50 t!. 
a 

J 40 
"a 
.I: 

I 30 

20 

tO 

0 
0 10 20 30 40 50 60 ?0 10 tO 100 

Sadanta (X) c m /a 

Kuva 36. Haihdunnan (z) riippuvuus sadannasta (x) ja sateilytaseesta 
(R) Budykon mukaan. 
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Argumentin kasvaessa nollasta arvoon 3, 0 - 4, 0 tangentin hyperbolikumin 

( th) arvo kasvaa nollasta melkein arvoon 1, ja argumentin edelleen kas

vaessa·lahestyy asymptoottisesti tata arvoa, mika hyvin vastaa haihdunnan 

ja sadannan valisen riippuvuuden luonnetta (kuva 35 ). 

Myohemmin Budyko kayttaen sateilytase (R)- ja hoyrystymislampo ( L) -ka-

sitteita tasmensi taman kaavan muotoon 

z = ( 1 - ch _B._ + sh _B._ (17) 
Lx Lx 

mika paremmin vastaa kokeellisia tuloksia (Budyko 1948, Sokolovskij 1968). 

Budyko esitti myos graafisesti maanpinnasta tapahtuvan haihdunnan vuosi

keskiarvojen riippuvuuden sadannasta ja sateilytaseesta eri ilmasto-olosuh

teissa (kuva 36). Kuvasta nahdaan, etta haihdunta maaraytyy sadannan mu

kaan, kun sateilytaseen arvo ( R~ on suuri ja sadanta (x) suhteellisen pieni, 

ts. kuivan ja varsin lampiman ilmaston olosuhteissa. Kun R on pieni ja x 

suuri (kylma ja kostea ilmasto) haihdunnan riippuvuus sadannasta on vahai

nen ja haihdunta maaraytyy paaasiassa sateilytaseen arvon mukaan. Lauh

kean, kostean ja lampiman ilmaston olosuhteissa haihdunta oleellisesti 

riippuu niin sadannasta kuin sateilytaseestakin. Sateilymittauksia ei suori

tettu Oripaan tutkimusalueella. Tasta syysta haihdunnan arvojen maaritta

miseen Budykon menetelman mukaan kaytettiin Jokioisten observatorion 

arvoja vuosijaksolta 1967 -1977,ainoastaan touko-syyskuun osalta, silla piii

vittainen sateilytaseen arvo on mainittuina kuukausina vahaisin poikkeuksin 

a ina positiivinen. Tuloksista (taulukko 13) nahdaan, etta sadannan ja suo

dannan valisena erotuksena sa~dut haihdunnan arvot ovat melkein poikkeuk

setta pienemmat kuin Budykon kaavan mukaiset. Tama onkin luonnollista, 

silla Budykon kaavan mukaan lasketut arvot sisaltavat 1nyos transpiraation. 

Toukokuun sateen ja suodannan valisia erotuksia yhdistelmataulukkoon ei 

ole merkitty, koska erotukset sulamisvesien vaikutuksesta ovat negatiivisi

sia eivatka niin allen kuvaa haihduntaa. Erotusten syyskuun arvot ovat 

erittain lahella Budykon menetelmalla laskettuja haihduntoja ja kolmessa 

tapauksessa viidesta (1973-1977) jopa hiernan niita suurempia. Voidaan 
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olettaa .. etta pienet arvojen valiset erot johtuvat syyskuun transpiraation 

vahyydesta. 

8. 3. HAIHDUNTA MAANPINNASTA 

Sadannan ja suodannan valisia erotuksia vastaavat paremmin kuukausihaih

dunnan arvot, jotka Andrejanov on laskenut maan ja kasvillisuuden pinnas

ta haihtuvana sadannan osana ja jotka Hiten eivat sisalla transpiraatiota 

(Andrejanov 1977). Kaytetty kaava sovellettuna kuukauden pituiselle jaksol

le on s euraa vaa muotoa: 
n' n-n' 
~ P (P < E t) + ~ E t (E t < P) po po po 

(18) 
k = 

~ p 

miss a 

P ja E t = sadannan ja potentiaalisen haihdunnan paivittaiset arvot, 
po 

n = kuukauden sadepaivien yhteislukumaara, 

n' = niiden sadepaivien lukumaara, jolloin vuorokauden sadanta P 

on yhUi suuri tai pienempi kuin vastaava vuorokauden poten

tiaalisen haihdunnan arvo E t 
po 

n-n' = kuukauden ni5.den sadepaivien lukumaara, joiden sadanta P 

k 

on suurempi kuin vastaava vuorokauden potentiaalinen haih

ta E + 
PO~ 

= maan ja kasvillisuuden pinnasta valittomasti haihtuvan sadannan 

osuuden suuruutta osoittava kerroin. 

Maan ja kasvillisuuden pinnasta haihtuva sadannan osa koostuu kaavan mu-, 
kaan sadannan summa-arvosta f P niiden n' vuorokausien osalta, joiden 

sadanta P on yhtasuuri tai pienempi kuin potentiaalinen haihdunta E t 
po 

(haihdunta maaraytyy silloin sadannan mukaan) ja potentiaalisen haihdunnan 
n-.n" 

summa-arvosta ~ ~ t" niiden n-n' vuorokausien osalta joiden potentiaalipo 
nen haihdunta E t on pienempi kuin sadanta P (haihdunta maaraytyy silloin po 
potentiaalisen haihdunnan mukaan). 
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Jos Uima sadannan osa esitetaan kerroksena, yhtalo saa muodon: 

/ 

n n n-n 
k ~ p = ~P(P~E t)+~E (E <P) 

po pot pot 
( 19) 

Haihdunta laskettiin Andrejanovin menetelman mukaan kayttamalla pot en

tiaalisen haihdunnan arvoina Jokioisten observatorion Class A- astian pi:ii

vittaisia arvoja kesakuukausilta 1967-1979 ja sadearvoina vastaavia Ori

paassa mitattuja paivasadantoja. Talla tavalla saadut haihdunnat ovat sel

vasti pienempHi kuin vastaavat jaksolle 1973-1979 lasketut sadannan ja suo

dannan erotukset. 'Tama johtuu siita, etta Andrejanovin kaava kasittaa 
i 

ainoastaan sen osan sadannasta, joka haihtuu maan ja kasvillisuuden pin-

nasta sadepaivana. · Sen ulkopuolelle jaa sateesta seuraavana, sateettoma

nakin paivana marasta maaperasta ja aluskasvillisuudesta tapahtuva haih

dunta ( evaporaatio), joka runsaan sadannan jalkeen saattaa olla melkoinen. 

Taman lisaksi laskun ulkopuolelle jaa aluskasvillisuuden transpiraatio ja 

maaperan hupkosista tapahtuva haihdunta, joka tuskin ehtii Oripaan kar

keissa maalajeissa veden nopean vajoamisen vuoksi paljon vaikuttamaan, 

mutta joka taysin tyrehtyy kuitenkin vasta 1, 5 m syyvyydessa. On myos 

huomattava, etta haihduntapannun avulla maaritetty paivittainen potentiaa

linen haihdunta saattaa olla Oripaan olosuhteissa jonkin verran suurempi 

kuin Jokioisissa mitattu, silla vesihoyryn paineen kyllastysvajaus kesaaika

na (touko-syyskuu vuosina 1974-1978) oli Oripaassa keskimaarin 12 o/o suu

rempi kuin Jokioisissa. Andrejanovin menetelmalla lasketut kuukausihaih

dunnat korreloivat kuitenkin merkitsevasti sade-suodanta-menetelmalla 

saatujen kuukausihaihduntojen kanssa. Korrelaatiokerroin on 0, 612 ja on 

se M-taulukon mukaan (Makinen 1978) merkitseva riskitasolla 1 o/o. 

Suhteellisen pieni korrelaatiokertoirnen itseisarvo on selitettavissa osit

tain Jokioisten obs~rvatorion ja Oripaan haihduntaolosuhteiden erilaisuu

della ja osittain silla, etta suodanta siirtyy sateiden luonteesta riippuen 

enemman tai vahemman kuukaudesta seuraavaan, mihin viittaa myos sa

dannan ja suodannan erotusten negatiivinen arvo joissakin tapauksissa. 

Tasta syysta kesa-syyskuun haihdunta, niin sade-suodanta -rnenetelnlal-

Hi kuin Andrejanovin menetelmalla maaritetty, laskettiin vuosittain yhteen 
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ja tarkasteltiin naiden summa-arvojen valista riippuvuutta, joka osoittau

tui kuukausiarvovirheiden osittaisen poisjiHimisen vaikutuksesta parem

maksi kuin kuukausiarvojen val in en riippuvuus. Vuoden 197 3 arvopari oli 

jatettava tarkastelun ulkopuolelle, silla 19. 7. ]973 rankan sateen aikana 

suodanta ilmeisesti mitattiin n. 20-30 mm liian suureksi. Jos oletetaan, 

etta riippuvuutta kuvaa suora, jonka ilmion fysikaalisen olemuksen johdos

ta on kuljettava origon kautta, niln suureiden valinen regressioke rroin saa

daan laskemalla vastaavien y- ja x -arvojen valisten suhteiden keskiarvo 

(Makinen 1978), joka on 1, 6 (kuva 37). Kertomalla talla luvulla Andrejano

vin menetelmalla saatu kesakuukausien haihdunta paastaan ilmeisesti suh

teellisen lahelle maan ja ~luskasvillisuuden pinnasta tapahtuvaa todellista 

haihduntaa (taulukko 13). 

8. 4. TRANSPIRAATIOARVOJEN VERTAILUA 

Oheisessa taulukossa (taulukko 14) esitetaan Bodykon ja Andrejanovin me

netelmalla saatujen kesakuukausien (touko-syyskuu) vuosittaisten haihdun

tojen erotukset, joiden summia verrataan vesitalousyhtalosta laskettuihin 

transpiraatioarvoihin. Taulukko ei ole taydellinen, silla suodantahavainnot 

aloitettiin vasta v. 197 3 ja nain ollen aikaisempien vuosien osalta ei ole 

tehty transpiraatiomaarityksia. Vuosilta 1978 ja 1979 sateilytasearvot ovat 

puutteellisia. Erotuksen~ EB-1, 6 EA la~etut trqnspiraatio~rvot~ v~silj;_~ 

197 3-1977 korreloivat .u-arvolla 0, 30 parhaiten taseesta laskettujen trans

piraatioarvojen kanssa (r = 0~ 77_). Seuraavaksi parae on korrelaatio p-ar

voila 0, 35 (taulukko 8) saatujen arvojen kanssa (r = 0, 75) ja viimeiseksi 

jaa korrelaatio,.u-arvolla 0, 25 saat ujen arvojen kanssa (r ::: 0, 73) .. Erotuk-

s en a E B -1, 6 E A lask et ut t ~~nspi:r:aatio -arvet ~yleen~a. ·k·es~_:g:kiJ~j_n_pi ~: 

nem.pHi kuin vastaavat vesitalousyhtalosta lasketut arvot. Jaksolta ennen 

197 3 mainittuna erotuksena saadut arvot ovat muutenkin arvoltaan pienia, 

mika sopii yhteen pohjaveden mataluuden ( 196 9-1971) ja pienten kesakuun 

sadantojen (1969-1970) kanssa. Vuoden 1970 haihduntojen erotuksen nega

tiivinen arvo ei ole fysikaalisesti mielekas, mutta kuitenkin viittaa siihen, 
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Haihdunto (EA) 

Kuukausi 6_ 7 8 

Vuosi P-S EA P-S EA P-S 

1973 43,0 26, 0 -5, 7 28, 1 16, 1 
1974 38, 8 19, 7 57,8 37,4 -3, 9 
1975 9;~ 8 24, 9 16, 9 16, 6 39,5 
1976 29, 2 11, 1 571 8 25, 9 .;..12, 5 
1977 44,9 13, 3 33, 2 27, 9 15, 3 
1978 65,3 30,7 2, 4 19, 1 6J, 7 
1979 11, 5 16,0 66, 9 34,0 41,5 

o73 

P-SIEA 

1,50 
1,34 
1,82 
1,75 
1,73 
1,47 

Ka 1,60 

100 mm 125 

9 6 - 9 

EA P-S EA P-S EA 

28,0 51,5 13, 0 104,9 95, 1 
21, 3 53,5 15, 8 141, 2 94, 2 
17,4 38,0 18,8 104, 1 77,7 
5,0 35,5 18,4 109, 9 60,4 

12, 2 32,4 18,7 125, 9 72, 1 
28, 3 24, 4· 10, 8 153,8 88,9 
33,2 29,7 19,7 151,5 102,9 

Kuva 37. Andrejanovin menetelmalHi laskettujen haihdunta-arvojen riippu-
vuus sadannan ja suodannan erotuksista (mm). 



Taulukko 13. Oripi:Uin haihdunta-arvojen yhdistelmii, mm. 

kk 5 6 7 8 

vuosi EB 1,6EA P-S EB 1,6EA P-S EB 1,6EA P-S EB 1,6EA P-S 

1967 

1968 

1969 

1970 

, 971 

, 972 

1973 

, 974 

1975 

1976 

, 977 

1978 

1979 

53,5 29,3 

43,8 30,7 

33,3 25,6 

23,0 24,6 

23,6 19,4 

20, 2 23, 2 

30,6 28,2 

25,7 8,8 

50, 7 33, 8 

11,0 13,9 

41,2 26,1 

55, 0 49, 8 25, 7 24,5 82,4 61,4 

ka 1967-79 

II 1967-77 32, 4 

II 1973-79 

!I 1973-77 31, 8 

5,4 

25,4 

22,6 

43,0 

33, 8 

9, 7 

29,2 

44, 9 

65,3 

11,4 

31,4 

25,2 

8,4 

36,6 

55,4 

84, 1 

411 2 

37,7 

58,7 

49, 1 

24,0 43. 9 

20,2 33,9 

32. 9 32, 1 54, 2 

30,2 

40,6 

14,6 

39,7 

26,4 

41,6 

311 5 

39, 8 

17. 8 

21, 3 

49,, 

25, 6 

32,9 

32, 1 

32,4 

30,4 

35,9 

46,6 

75, 1 

62, 2 

69,, 

-5, 7 108, 7 

57. 8 69, , 

16, 9 24, 3 

57. 7 69,8 

33,2 72,5 

2,4 

66,9 

28,2 46,1 

39,0 38,6 

93,6 40,1 

36,5 48,2 

63,7 73,0 

45, 0 16, T 48, 0 

59,8 -3,9 41,9 

26,6 39,5 40,6 

41,4 -12,5 14,3 

44, 6 15, 3 38, 0 

30, 6 61,7 

54,4 41,5 

45,2 

59, 9 45, 7 

32,7 43,2 

311 2 68, 9 43, 5 

46,5 

22,5 

10,9 36,6 

EB 

EA 

P-S 

• haihdunta -arvot Budykon kaavan mukaan 
II 

" 

• 

Andrejanovin kaavan mukaan 

sadannan ja suodannan erotuksina 

28,8 

16,5 

20,6 

27,8 

56, 2 

44,8 

34,1 

27,8 

8,0 

19, 5 

45,3 

53, 1 

34, 1 

311 5 

33, 2 

26,8 

5!, 5 

53,5 

'38, 0 

35,5 

32,5 

24,4 

31,7 

38,2 

42,2 

9 

EB 

40, 1 

40,6 

40,3 

29,8 

24,7 

21, 1 

34,5 

47,7 

51, 9 

42,7 

28,0 

36,5 

41,0 

Summa -arvot 

5 - 9 

l,6EA EB 1, 6 EA 

27,4 256,7 192,4 

2L 1 

23,8 

37,9 

22, 9 

17.6 

20, 8 

25,3 

30, 1 

29,4 

29, 9 

J 7. 3 

31,5 

25,8 

26,0 

26, 3 

27. 1 

197, 8 

184,0 

176,4 

195, 3 

238,8 

305,9 

225, 6 

205,2 

196, 5 

228,8 

219,2 

232,4 

139,0 

145,5 

191, 3 

146,3 

187, 6 

180,4 

159, 5 

158, 1 

ll 0, 5 

141,4 

147,7 

190,0 

160,6 

159, 3 

155, 3 

150,0 

Summa -arvot 

6 - 9 

P-S EB 1,6 EA 

203, 2 163, 1 

104, 9 

141, 2 

104, 1 

J09, 9 

125, 9 

153,8 

151,5 

127,3 

117, 2 

]54,0 

150, 7 

153,4 

1711 7 

218,6 

275,3 

199, 9 

154,5 

]85, 5 

187,6 

186,8 

200,6 

108,3 

119,9 

166,7 

126,9 

164,4 

152, 2 

150,7 

124,3 

96,6 

]]5, 3 

142,3 

164,6 

138, 1 

135, 3 

135,1 

127,8 

-J 
....... 
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Taulukko 14. Budykon ja Andrejanovin menetelmilla laskettujen haihdun-
ta-arvojen erotukset seka vesitaseesta lasketun transpiraa-
tion arvot. 

Erotukset EB - 1, 6 EA .(mml 
Kuukaus.ittais et arvot 

Vuosi 

1967 

1968 

1969 

1970 

1971 

1972 

1973 

1974 

1975 

1976 

1977 

1978 

1979 

Ka 1967-
1977 

~a _1973-
1977 

5 6 7 8 

24, 2 5, 2 1, 2 21, 0 

13, 1 1, 2 7,7 171 3 

7,7 -15,4 71 6 22, 1 

-1, 6 -6, 2 -18, 5 19,5 

4, 2 -3, 1 25,7 20,4 

-3,0 29,0 5,4 16, 8 

2, 4 42, 5 63,7 3, 2 

, 6, 9 9, 7 9, 3 7' 8 

:16, 9 -2, 1 -2, 3 12, 8 

... 2, 9 40,9 28,4 6, 3 

15, 1 271 8 27 J 9 18, 5 

8,4 11,8 14,2 15, 0 

9, 7 23, 8 25,4 9, 8 

EB = haihdunta Budykon mukaan 

E A = haihdunta Andrejanovin mukaan 

9 

12,"7 

19,5 

16,5 

- 8, , 

1, 8 

3, 5 

13, 7 

22,4 

21, 8 

13, 3 

-1 .. 9 

10, 5 

13, 7 

ET, = transpiraatio (vesitaseen mukaan) 

ET 
summa 
5-9 (mm/v) 

64, 3 

58,8 

38,5 

-14, 9 

49,0 

51, 2 

125,5 164 

66, 1 100 

47' 1 45 

86,0 43 

87,4 113 

65 

103 

59, 9 

82,4 93 
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etta transpiraatio: tuona vuonna oli tavallista pienempi, mika alkukesas

ta vallinneen kuivuuden vuoksi (kuva 6) onkin varsin mahdollista. Kuukau

sittain lasketut erotusten keskiarvot ehka Hihtoarvojen epatarkkuuden joh

dosta, eivat vahvista sita yleiskasitysta, etta kesakuussa transpiraatio 

on vuoden suurin. Toukokuun ja syyskuun arvot ovat huomattavasti muita 

kuukausiarvoja pienempia. 

Mainittakoon, etta vuoden 1969 osalta yllamainituilla kahdella menetelmal

la saatujen haihduntojen erotuksena arvioitu transpiraatio on hyvin lahella. 

Lemmelan samana vuonna Hyrylan raviradan tutkimusalueella saamaa tu

losta; haihdunta 30. 4. -3. 10. 1969 jakala-kanervakasvillisuuden peittamas

ta lysimetrista oli 150 mm ja samanaikaisesti koko harvahkon mantymet

san peittaman pohjavesimuodostumisalueen vesitaseen mukaan 193 mm, jo

ten puuston transpiraatioon ja interseption osuus oli 43 mm (Lemmela 1970). 

Vastaavasti Oripaassa Andrejanovin menetelmalla laskettuna touko-syys

kuun haihdunta vuonna 196 9 oli 145 ~ 5 mm,~~ mutta Budykon menetelman mu

kaan laskettuna se oli 184 rom, joten transpiraation osuudeksi jai 38,5 rom. 
\ 

Sadanta oli kyseisen jakson aikana Hyrylassa 258 rom ja Oripaassa 263,. 3 

rom. 

9. MAA VESIVARAS TON MUUTOKSE T 

Valuma-alueen koon maarittamisen yhteydessa ja vuosittaistaseita laadit

taessa on jo pyritty jaannostermina maarittamaan maavesivaraston muutos 

M2-M
1 

syyskuun alusta seuraavan vuoden huhtikuun loppuun ja vuosijaksoit

tain. 

Kun maaritetaan vuosijakson 1 3-1977 maavesivaraston kuukausittaiset 

muutokset loka-toukokuun osalta jo kaytetyn laskentakaavan 

M2 - M
1 

= S - R - p (H2 - H
1

) (5) 

mukaan ja hyvaksikayttaen Budykon meneteln1alHi lasketut kokonaishaihdun-

nan kuukausiarvot maaritetaan 

kesa-syyskuun osalta laskentakaavan 
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M - M = P - R - p (H - H ) - E 
2 1 2 1 B 

( 19) 

mukaan, saadaan yleiskasitys maavesivaraston muutosten jatkuvasta kulus

ta. Kuvassa 38 esitetaan pohjavesi- ja maavesivaraston kuukausittaiset ar

vot (mm) laskettuna havaintokauden minimin (maaliskuu 1977) suhteen. Ku

vasta nahdaan, etta tutkimusalueen irtomaalajikerros pohjaveden pinnan yla

puolella {keskim. 5, 58 m vahva) on tarkastelvana kautena ajoittain sisalta

nyt vetta n. 110 mm enemman kuin mainittuna minimiajankohtana. Kun tar

kastelvana olevan jakson (1973-1977) pohjaveden pinnankorkeuden maksimi 

ja minimi ovat myos koko havaintokauden (1967-1979) absoluuttiset maksimi

ja minimiarvot, voitaneen arvioida, etta maavesivarasto tuskin vaihtelee tut

kimusalueella sanottavasti enemman kuin 110 mm. Maavesivaraston vaihte

lut vuoden maksimista vuoden minimiin 197 3-1977 ovat olleet: 60, 93, 57, 

46 ja 105 mm ja keskimaarin 72 mm. Vaihtelut vuoden alusta vuoden loppuun 

ovat olleet vastaavasti + 11, + 37, -35, - 3 6 ja + 48 mm. Valuma -alueen ko

konaisvarasto eli pohjavesi- ja maavesivaraston summa 197 3-1977 aikana 

vaihteli yli 300 mm. Sen vaihtelut vuoden maksimista vuoden minimiin olivat: 

93, 199, 168, 89 ja 193 mm, keskim. 148 mm. Vuoden alusta vuoden loppuun 

kokonaisvaraston muutokset olivat: + 17, + 129, - 157, - 80 ja + 115 mm (vrt. 

tasetaulukkoon, taulukko 9), joten niiden its~ls~rvgJen keskiarvoksi saadaan 

n. 100 mm. Tasetaulukosta lasketun kokonaisvaraston vuosittaisten muutos

ten itseisarvojen keskiarvo vastaavan viiden vuoden osalta olisi 77 mm. 

Vuoden sisalHi maaveden varaston muutosten rytmi on paapiirteittain sama 

kuin pohjaveden varaston, mutta yleensa kay jonkin verran sen edelHi, sil

la maavesivaraston muutokset reagoivat herkemmin sateiden vaikutuksille. 

Pohjaveden pinnankorkeuden laajojen heilahtelujen aikana maavesivaraston 

muutokset jaavat huomattavasti pohjavesivaraston vaihteluita pienemmiksi. 



75 

2~~--------------------------------------------------------------------------~ 
mm + hav. jakson miniml 

210' ( mooLisku~o~ 1.91"1).. 

190 

170 

150 

130 

110 

90 

70 
1\ 

I 
50 

~', I 
I \ I 
I \ I 

30 \I 
~ 

10 

''""' I \ 
I \ It 

1\ I \ 1\ 
I \ I \ I \ 

I \ I I \ \ \ I 
I \ I I \ 

I \ " \ I \ ft\ I \ I 
'\ I \ 1'\ I '4 "./ 

\ 1 \ I \I v \ I ~ 
\ I 
\ I 
~ 

Pohjavesivaraston mwtokset 
Maavesivoraston muutokset 

o~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ .. ~~~~~~~~~ 
1) 1112 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1) 1112 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1) 1112 1 2 3 4 5 6 1 8 9 1) 1112 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1112 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1011 12 1 2 3 4 5 6 
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Kuva 38. Pohjavesi- ja maavesivaraston muutokset. 

10. HAIHDUNNAN ARVOJEN VERTAILU SEKA VUOSI

HAIH.DUNN AN J A T A LVIKA UDEN HAIHDUNN AN 

ARVIOINTI 

Jos taseesta lasketut vuositranspiraation arvot jaksolta 1973-1977 lisa-

taan sade-suodanta -menetelmalla seka vastaavasti Andrejanovin menetel

malla vuosittain laskettuun kesa-syyskuun haihduntaan ja tuloksia verra

taan vastaaviin Budykon menetelmalla laskettuihin arvoihin, todetaan, etta 

erot,, varsinkaan 5 vuoden keskiarvojen osalta eivat ole suuret (taulukko 15). 

Viela vahemman poikkeavat keskimaarin toisistaan touko -syyskuun sum

mat .. joissa sade-suodanta -menetelman antamien toukokuun tuloksien epa

maaraisyyden takia niiden tilallaan kaytettiin Andrejanovin menetelmalla 
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laskettuja toukokuun haihduntoja (taulukko 16). Eri vuosien arvot eroavat 

vastaavista Budykon arvoista Andrejanovin menetelmalHi laskettuna kor

keintain 22 o/o ja sade-suodanta -menetelmalHi laskettuna (toukokuu Andre

janovin mukaan) korkeintain 16 o/o. Viiden vuoden keskiarvot poikkeavat 

Budykon arvoista vastaavasti 4, 5 o/o ja 0, 1 o/o. 

Vertailun vuoksi mainittakoon, etta Neuvostoliitossa, Valdailla suoritetun 

tutkimuksen mukaan 5 kesakuukauden kuusimetsan haihduntasumma vuosi-

jaksolta 1955-1967 (Fedorov 1969) oli keskimaarin 416 mm.~~ minimiarvon 

ollessa (1959) 364 mm ja maksimiarvon (1957) 453 rom. 

Keskimaarin 44 o/o siita oli transpiraation, 26 o/o puiden interseption ja 30 o/o 

maan ja aluskasvillisuuden pinnasta tapahtuvan haihdunnan aiheuttamaa. J os 

otetaan huomioon, etta mannikosta haihtuu n. 10 o/o vahemman kuin kuusimet

sasta (Marunitsh ja Fedorov 1979), saadaan: 

416 mm ... 42 mm = 374 mm 

mika on huomattavsti Oripaan arvoja suurempi maara. Edellisen mukaan 

165 mm siita on transpiraatiota, 112 rom aluskasvillisuuden ja maan pinnas

tat apahtuvaa haihduntaa ja 96 mm interseptiota. Valdailla todettu suurem

pi transpiraatio johtuu ehka ilmasto -oloj en eroista. Aluskasvillisuuden ja 

maan pinnasta haihtuu Valdailla vahemman kuin Oripaassa, mihin lienee syy

na kuusien suurempi varjostuskyky. Korkeat interseptioarvot voivat johtua 

molemmista yllamainituista syista. Eroja suurentanee myos Oripaan sadan

nan systemaattinen virhe. 

Koko havaintojakson 1967-1979 kokonaishaihdunnan vuosikeskiarvo saadaan 

vahentamalla sadannan vuosikeskiarvosta valunnan vuosikeskiarvo (taulukko 

10) ja ottamalla huomioon samalla pohjavesivaraston muutos jakson aikana: 

eli 43, 6 o/a keskimaaraisesta vuoden sadannasta. 

Maavesivaraston muutos jaa tassa tapauksessa ottamatta huomioon, mutta 

sen merkitys jaa hyvin pieneksi, kun kyseessa on 13 vuoden jakso. Jos vas-
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Taulukko 15. Kesa-syyskuun kokonaishaihdunta., mm. 

1973 1974 1975 1976 1977 ka 

EB 275 200 155 185 188 200,6 ' 

ET 164 100 45 43 113 

1, 6 E A 152 151 124 97 115 

1,6 EA+ ET 316 251 169 140 228 2ao,s 
1,6EA+ET 115 125 ]09 76 121 110, 1 

100 
EB 

P-S 105 141 104 110 126 

P- S + ET 269 241 149 153 239 210, 2 

P - S + ET 98 121 96 82 127 104,8 
100 

" EB 

Taulukko 16. Touko -syyskuun kokonaishaihdunta, mm. 

1973 1974 1975 1976 1977 ka 

EB 306 226 205 197 229 232,6 

ET 164 100 45 43 113 

1, 6 EA , 80 160 158 , 1, 141 

1,6EA+ET 344 260 203 154 254 2i3 

1,6EA+E 112 115 99 78 1 1, 104,5 
T 

100 
EB 

P - S (VI-IX) 105 141 104 110 126 

1 I 6 E A (V) 28 9 34 14 26 

P-S ( VT -IX)+1, 6 E A( V)+ ET 297 250 183 167 265 232,4 

P-S (VI-IX)+1 I 6 E A (V}+ ET 
100 

97 1 , , 89 85 , 16 99,9 

E 
B 

p = sadanta 
s = suodanta 

ET = transpiraatio (taseesta) 

EA = haihdunta Andrejanovin mukaan 

EB = haihdunta Budykon mukaan 
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taavalla tavalla lasketusta jakson 1967 -1977 haihdunnan keskiarvosta vahen

netaan taulukossa 13 eleva saman jakson Budykon menetelmalla laskettu 

5 kesakuukauden haihduntojen keskiarvo, erotuksena saadaan keskimaarai

sen loka-huhtikuun haihdunnan osuus: 

297 mm - 219 mm = 78 mm 

eli 26, 3 o/o vuosihaihdunnan keskiarvosta. Niinivaaran mukaan kuukau tta ly

hyemman (1narras -huhtikuu) talvikauden haihdunta on 22-26 o/o koko vuoden 

haihdunnasta (Niinivaara 1953). Toisaalta Valdailla suoritetut tutkimukset 

osoittavat, etta kuusimetsasta ja pellolta loka-huhtikuussa haihtuu 18-19 o/o 

vuosihaihdunnasta (Marunitsh ja Fedotov 1979). 

11. VUODEN KESKIVALUNNAN RIIPPUVUUS VUODEN

V A I If T E EN V A H AS T 0 T I L A S T A 

Hydrolog]sen vuoden alkuun valuma-alueelle muodostuu sen fysikaalis

maantieteellisten olosuhteiden maaraama vesivarasto. Edellisten vuosien 

sadeoloista ja muista meteorologisista tekijoista riippuen se voi olla kes

kimaarainen tai keskiarvosta poikkeava. Jos vesivarasto on normaali, tar

kastelun kohteena olevana vuonna muodostuu myos normaali, talle valuma

alueelle ominainen, vuoden valunnan (y) ja vuoden sadannan (x) valinen 

riippuvuus, jot a voidaan kuvata yhtalolla: 

y = f (x) (21) 

Jos edeltaneiden vuosien sadanta poikkeaa normaaliarvoista, poikkeaa myos 

valuma-alueen kyllastysaste ja siis vesivarasto normaalitilasta, mika hai

ritsee tarka.steltavan vuoden valunnan normaaliriippuvuutta sadannasta. Kun 

nimittain tarkasteltavan vuoden alussa vesivarasto on normaalia pienen1pi, 

osa vuoden sadannasta kuluu varastovajauksen tayttamiseen ja valunta jaa 

sadantamaaraa vastaavaa normaaliarvoa pienemmaksi. Toisaalta taas sil

loin kun tarkasteltavan vuoden alussa vesivarasto on normaalia suurempi, 

valunta ylittaa sadannan edellyttaman normaaliarvon, silla varasto pyrkii 
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normaalitilaan. Seurauksena syntyy mitatun valunnan (y m) poikkeama nor

maalivalunnasta eli: 

+ 1:::. y = y - y = y - f (x) 
- m m 

(22) 

Tat en suuretta ~ A y voitaisiin kayttaa vuoden alussa vallinneen vesivaras

totilan indikaattorina, mutta valuma-alueen varastoimiskyky ja lisaksi vii

pyma- seka hysteresisilmiot vaikeuttavat riippuvuuden y = f (x) selvittamis

ta. Jos pyritaan esittamaan riippuvuutta y = f (x) eri vuosina mitattujen m 
sadantojen ja vastaavien valuntojen avulla, syntyy niin huomattava pisteiden 

hajonta, etta riippuvuuden kuvaajan piirtaminen on vaikeata. Aleksejevin 

(Bulavko 1971) mukaan tehtava voidaan yksinkertaistaa kayttamalla saman 

vuoden x:n Ja y:n u.rvo;jen tilalln parittain sa.nu=tJla todennfikl1isyyde1Hi esHn

tyvHi x:n ja y:n arvoja. Jos arvojen valilHi on olemassa funktionaalinen riip

puvuus, stut:ististen euureiden nltitiri:HLrnti ktiyr~ fH~n oanittaa. KorrelaaHc>

riippuvuuden kyseessa ollessa kayra noudattaa pienimman keskipoikkeaman 

periaatetta niin abskissan kuin ordinaatankin arvojen suhteen. Talla tavalla 

piirretyn normaalikayran avulla voidaan jokaisen vuoden sadannan (x) mu

kaan maarittaa vastaava normaalivalunnan arvo (y) ja vertailemalla sita ha

vaittuun y. :n arvoon maarittaa valunnan poikkeama normaaliarvosta 
m 

(_:!: AY = Ym - y). Valunnan poikkeama onkin vuorostaan riippuvainen vuoden 

alussa vallinneesta vesivaraston tilasta. 

Paitsi vesivaraston tila hydrologisen vuoden alussa poikkeaman syyna voi 

olla myos tavallisuudesta poikkeava haihdunta hydrologisen vuoden kulues

sa (Bulavko 1971). Etsittaessa yllamainittua valunnan ja vesivaraston va

lista riippuvuutta myos Oripaan havaintoaineistosta 1967-197 9 haihdunnan 

vaikutus pyrittiin eliminoimaan vahentamalla sadantasummista Andrejanovin 

menetelman mukaan laskettu kesakuukausien haihdunta maan ja aluskasvilli

suuden pinnasta. Parempi vaihtoehto olisi ehka lysimetrin antamien suodan

tatulosten kaytto, mutta se ei ollut mahdollista havaintovuosien vahalukui

suuden takia. 
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Vuoden vaihteen (joulukuun lopun) varaston tila maaritettiin siten, etta nol

laksi katsottiin varastotilan maaliskuun lopussa 1977, kun pohjavesi oli 

alimmillaan. Pohjavesivaraston arvot laskettiin pohjaveden pinnankorkeu

den erojen perusteella. Vuosien 1967-1973 osalta kynnyksen alenemisen 

takia pohjaveden korkeusarvoista vahennettiin 15 em, joten saatiin taman 

jakson pohjaveden korkeudet hydraulisesti vertailukelpoisiksi muiden kans

sa. ,u-arvona kaytettiin 0, 30. Pohjavesivaraston arvoihin lisattiin maavesi

varaston arvot, jotka vuosien 1973-1978 osalta olivat 60, 71, 108, 73, 37 ja 

85. Taman jakson keskiarvoa 72 mm kaytettiin vuosien 1967-1972 

ja vuoden 197 9 maavesivaraston arvona, silla todellisia arvoja nailta vuo

silta ei tunneta. Piirrettiin todennakoisyyspaperille toistuvuuskayrat vuosi

valunnalle ja vuosisadannalle, josta oli vahennetty Andrejanovin menetelmal

la laskettu haihdunta (kuvat 39 ja 40). Kayttaen sarr1an toistuvuuden arvo

pareja piirrettiin sen jalkeen x-y-koordinaatistoon riippuvuuskayra (kuva 41). 

Todellisten vuosivaluntojen ja kayrasHi otettujen vastaavien normaaliarvojen 

valis et erotukset korreloitiin vuodenvaihteiden vesivarastoarvoj en kanssa. 

Vuorosuhteen kuvaaja oli suora ja korrelaatiokerroin oli 0, 914 (kuva 42). 

1-./Ienetehnan avulla voidaan arvioida ko. valuma -alueen kokonaisvesivaras

to vuoden alussa kun tunnetaan valunnan poikkeama normaaliarvosta ja jos 

pohjavesivarasto on tiedossa, niin kokonaisvaraston ja pohjavesivaraston 

erotuksena maavesivaraston tila (Bulavko 1971) tai jos tunnetaan maanpaalli

set vesivarat arvioida pohjavesivarasto. Kysymykseen voisi tulla myos 

ennusteen laatiminen. Poikkeama voi olla myos ihmisen toirninnan vaikutuk

sen indikaattorina, kun alueella tapahtuu joitakin valuntaan vaikuttavia muu

toksia. Tassa tapauksessa olisi tarpeen kaksi kayraa - toinen luonnonolo

suhteita ja toinen muuttuneita olosuhteita varten. Poikkeamien tarkkailu ja 

vertailu antaisi mahdollisuuden selvittaa ihmistoiminnan aiheuttamat eri 

toistuvuudella sattuvien arvojen muutokset. Periaatteessa kasiteltavana 

voisi olla myos vuotta lyhyemmat ajanjaksot. 
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Kuva 39. Vuosisadannan ja kesahaihdunnan erotuksen {P-EA) toistuvuus. 
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Kuva 40. Vuosivalunnan (H) toistuvuus. 
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\\losisodonto - kesahaihdunto 

Mitattu Normaali 
Sadanta Haihdunta Erotus valunta valunta Erotus 

Vuosi p EA P-EA R R R-E n n 
(mm) 

1967 845 192 653 391 424 - 33 
1968 591 139 452 344 330 + 14 
1969 565 146 419 302 317 - 15 
1970 668 191 477 306 339 - 33 
1971 508 146 362 276 289 - , 3 
1972 661 188 473 291 338 - 47 
1973 757 180 577 352 376 - 24 
1974 783 160 623 401 403 - 2 
1975 517 158 359 416 287 + 129 
1976 478 111 367 314 291 + 23 
1977 696 141 555 340 366 - 26 
1978 555 148 407 336 312 + 24 
1979 708 190 518 348 352 - 4 

Kuva 41. Samalla todennakoisyydelHi toistuvien arvoj en riippuvuuskayra 
ja mitatut vuosivalunnat. 
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• 
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87,50 122,5 157,5 192,5 
Vorastotila 

N=13 
r .::0.91 
Y = 0,666 X - 90,288 

227,5 2&2,5 

• 

297,5 

Varasto vuoden alussa (mm) Valunnan poikkeama (mm) 

Pohjavesi Maavesi Yhteensa 

51 72 123 - 33 
123 72 195 + 14 

45 72 117 - 15 
12 72 84 - 33 
21 72 93 - 13 
12 72 84 - 47 
42 60 102 - 24 
93 71 164 - 2 

183 108 291 + 129 
63 73 136 + 23 
18 37 55 - 26 
84 85 169 + 24 
66 72 138 - 4 

-------

Kuva 42. Valunnan poikkeaman normaaliarvosta ja vuoden alussa vallin
neen varastotilan valinen riippuvuus. 
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12. TIIVISTELMA 

Tutkimuksessa pyrittiin maarittamiHin tutkimuskohteena olleen, tyypilli

sessa harjumaastossa sijaitsevan alueen vesitaseen komponenttien arvot 

ja selvittamaan niiden valiset vuorovaikutukset. Tutkimalla alueen valun

taa kokoavan lahteen eri osien lampotilaerot hahmoteltiin valuma-alueen 

jakauma Hihteen ymparilla. Alueen geologian ja putkissa havaittujen pohja

veden pinnankorkeuden erojen perusteella seka suorittamalla vesitaselas

kelmia selvitettiin valuma-alueen likimaarinen pinta-ala (n. 7 km
2

). Tar

kistamalla valikoitujen aikavalien vesitasetta maaritettiin transpiraation 

likimaaraiset vuosiarvot. Vesitaselaskennan yhteydessa todettiin lysimetri

havaintojen hyodyllisyys, silla seuraamalla suodantaa lysimetrien avulla 

voidAfi'n rHtlo:tiHf:fl pnhjnvPFJialu('('tl VPSitnHc•yhtllH) ilnwn lwihdtlllfll-111 suorn

naista rrdttaarnista. Laadittiin vuosittaiset vesitaseet jaksolle 1973-1979 

ja lnskf'tti'in tas<\konlpOlH~nttiun I<PRkfnt·vol. H(d<fi niid<•n pr·oN('Ill.tiH~)t OHtrll-

det sadannasta (mm. suodanta keskimaarin 71 o/o, haihdunta n1aanpinnasta 

29 o/o, transpiraatio 14 o/o, valunta 56 o/o ). Todettiin suodannan ja transpiraa

tion vuosiarvojen prosenttisen osuuden sadannasta kasvavan vuosisadannan 

kasvaessa. Todettiin myos, etta virtaaman vuosiarvot ovat lahes riippumat

tomia saman vuoden sadannasta, mutta selvasti riippuvaisia pohjaveden pin

nankorkeudesta. Tarkasteltiin virtaaman ja pohjavedenkorkeuden aluearvon 

10 vuorokauden keskiarvojen valista korrrlaatiota valikoilnalla kesan sa

teettomat ja talven pakkaskaudet. T~iten saatiin sateiden ja sulavesien vai

kutuksesta vapaan pohjavedenkorkeuden ja virtaaman valisen riippuvuuden 

yhtalo. Sijoittamalla siihen paivittaiset interpoloidut pohjaveden pinnankor

keuden arvot laskettiin teoreettiset virtaamat, jotka sitten vahennettiin ha

vaituista paivittaisista virtaamista. Nain selvitettiin pintakerrosvalunnan 

likimaarainen vaikutus, joka nayttaa olevan keskimaarin n. 3 o/o vuosivalun

nasta. Samalla todettiin transpiraation jonkin verran alentavan kesakauden 

virtaamia. 

Sadannan ja suodannan erotuksena laskettujen haihduntojen Usaksi haihdun

taa laskettiin rnyos kahdella ihnastollisiin parametreihin perustuvalla maari

tysmeneteln1alHL Toinen niista (Budykon) perustuu sadannan ja sateilyn vai-
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kutuksiin ja kasittaa, niin haihdunnan 1naanpinnasta kuin transpiraation

kin. Toinen menetelma (Andrejanovin) perustuu sadantaan ja potentiaali

seen haihduntaan .. ja se kasittaa ainoastaan maan ja aluskasvillisuuden 

pinnasta tapahtuvan haihdunnan. Todettiin, etta vuosien 197 3-1977 kesa

syyskuun kokonaishaihdunnat laskettuna kolmella eri menetelmalla kuten 

myos eri menetelmilla lasketut touko -syyskuun kokonaishaihdunnat ovat 

suhteellisen Hihella toisiaan. 

Koko tutkittavan jakson 1967-1979 kokonaishaihdunnan vuosikeskiarvoksi 

saatiin n. 295 mm ja talvikauden (loka-huhtikuun) haihdunnan osuus arvioi

tiin n. 26 o/o :ksi koko vuoden haihdunnasta 

Laskettuja kuukausihaihduntoja ja lysimetrihavaintoja hyvaksikayttaen las

kettiin jaannostermina kuukausittaiset maavesivaraston muutokset~ ja ta

ten saatiin yleiskasitys harjun kokonaisvesivaraston muutoksen kulusta. 

Kayttamalla hyvaksi selvitettyja vesitasekomponentt~en arvoja tutkittiin 

vuoden valuntasumman riippuvuutta vesivaraston tilasta jakson jokaisen 

vuoden alussa todennakoisyyslaskennan keinoin. Lopputulosten korrelaa

tio osoitti, etta vuosivalunnan poikkeama normaaliarvosta korreloi suh

teellisen hyvin vuoden vaihteen varastotilan kanssa .. mika luo edellytyksia 

naiden suureiden arvioimiselle eri olosuhteissa. 
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