
 

 

 

 

TAMPEREEN TAHMELANLÄHTEEN 

HYDROGEOLOGIA – POHJAVEDEN 

PILAANTUMISSELVITYS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pro gradu -tutkielma 

Helsingin yliopisto 

Geotieteiden ja maantieteen osasto 

Geologian ja geofysiikan maisteriohjelma 

Olli Nurmilaukas 

 

 

 



 

Tiedekunta/Osasto  Fakultet/Sektion – Faculty 
Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta 
  

Osasto/Institution– Department 
Geotieteiden ja maantieteen osasto 

Tekijä/Författare – Author 
Olli Nurmilaukas 
  

Työn nimi / Arbetets titel – Title 
Tampereen Tahmelanlähteen hydrogeologia – pohjaveden pilaantumisselvitys 
  

Oppiaine /Läroämne – Subject 
Geologia 
 

Työn laji/Arbetets art – Level 
Maisterin tutkielma, Kirsti Korkka-Niemi 
  

Aika/Datum – Month and year 
05/2020 
  

Sivumäärä/ Sidoantal – Number of pages 
 64 + 8 

Tiivistelmä/Referat – Abstract 
 

 
Tampereen Tahmelanlähteen tilannetta on yritetty tuloksetta selvittää jo yli kahden vuosikymmenen ajan. Vuosien 
1906–1966 välillä lähde oli Pispalan asukkaiden talousvesikäytössä, ja lähdeveden laatu oli tuolloin hyvä. 1990-luvun 
alusta lähtien lähteessä purkautuvan pohjaveden laatu on kuitenkin huomattavasti heikentynyt, ja siinä on havaittu 
korkeita pitoisuuksia liuennutta rautaa, mangaania, typpeä ja fosforia sekä erittäin matalia hapen konsentraatioita. 
Pilaantumisen syytä ei kuitenkaan ole onnistuttu selvittämään. Tämän tutkimuksen tarkoituksena on ollut tarkentaa 
kuvaa Tahmela-Pispalan hydrogeologiasta pohjaveden alueellisen virtauskuvion sekä arteesisella lähteikköalueella 
purkautuvan pohjaveden alkuperän selvittämiseksi, arvioida lähdeveden pilaantumisen syitä sekä pohtia tulosten 
pohjalta ehdotuksia mahdollista kunnostussuunnitelmaa varten. 
 
Tahmelanlähde sijaitsee savisilttimaalla arteesisen pohjaveden ympäristössä Pispalanharjun 
saumaharjumuodostuman jyrkän etelärinteen juurella. Harju muodostaa pitkänomaisen kannaksen kahden suuren 
vesistön, Näsijärven ja Pyhäjärven väliin, ja sen huippu kohoaa 160 m mpy korkeudelle, yli 80 metriä Pyhäjärven 
pintatason yläpuolelle. Lyhimmillään vain noin puolen kilometrin etäisyyttä vesistöjen välillä sekä niiden pintatasojen 
välistä 18 metrin eroa voidaan pitää epätavallisena Suomen geologisessa kontekstissa, etenkin kun huomioidaan niitä 
erottavan kannaksen saumaharjuluonne. 
 
Hydrogeologista arviointia varten suoritettiin kaksi maastotyövaihetta, joiden aikana toteutettiin maatutka- eli GPR-
tutkimus, terminen infrapunakuvaus miehittämättömällä lentoaluksella (UAV-TIR), pohjavesipintojen mittauksia sekä 
vesinäytteenottoa lähdepurkaumista, vesistöistä, pohjaveden havaintoputkista ja suoraan Pyhäjärveen purkautuvasta 
pohjavedestä. 23 vesinäytettä analysoitiin pääionikoostumuksen, stabiilien isotooppien (δ18O / δD), pH:n, EC:n ja 
hivenmetallien, kuten raudan ja mangaanin osalta. Lisäksi 14 vesinäytettä analysoitiin kemiallisen hapenkulutuksen 
(CODMn), liuenneen typen, fosforin, hapen ja mikrobiologisten indikaattorien osalta. 
 
Joissakin viimeaikaisissa selvityksissä on havaittu Näsijärven veden suotautumista harjumuodostumaan. Tämä 
tutkimus osoitti, että suurimmassa osassa Pispalanharjun alaisista pohjavesistä on sekoittuneena vaihteleva määrä 
pintavesikomponenttia. Vesinäytteet Tahmelanlähteen itä- ja eteläpuolella edustavat hyvälaatuista pohjavettä, eikä 
niissä ole havaittavissa pintavesivaikutusta. Tämän ja GPR-tutkimuksessa ilmenneen erittäin kompleksisten 
sedimentologisten rakenteiden perusteella voidaan päätellä, että pohjaveden paikallinen virtauskuvio on hyvin 
monimutkainen, ja että Tahmelanlähteessä purkautuu ainakin kahta alkuperältään eroavaa vesikomponenttia. 
Tulokset viittaavat siihen, että pohjaveden pilaantumisen pääasiallisena syynä on todennäköisesti ollut merkittävä 
muutos pohjavesi-pintavesivuorovaikutuksessa harjun pohjoispuolella. Taustalla lienee ollut harjualueen urbanisaatio 
ja raskas rakentaminen viimeisen muutaman vuosikymmenen aikana. Tämä tutkimus oli yhteistyöhanke Tampereen 
kapungin, Pirkanmaan ELY-keskuksen ja Helsingin yliopiston Geotieteiden ja maantieteen osaston välillä. 

Avainsanat – Nyckelord – Keywords 
hydrogeologia, hydrogeokemia, ympäristögeologia, pohjavesi, saumaharju, UAV, TIR, GPR 
  

Säilytyspaikka – Förvaringställe – Where deposited 
HELDA 
  

Muita tietoja – Övriga uppgifter – Additional information 



 

Tiedekunta/Osasto  Fakultet/Sektion – Faculty 
Faculty of Science 
  

Osasto/Institution– Department 
Geosciencs and Geography 

Tekijä/Författare – Author 
Olli Nurmilaukas 
  

Työn nimi / Arbetets titel – Title 
Hydrogeological features of Tahmelanlähde spring, Tampere – A groundwater contamination study 
  

Oppiaine /Läroämne – Subject 
Geology / Hydrogeology and environmental geology 
 

Työn laji/Arbetets art – Level 
Master’s thesis, Kirsti Korkka-Niemi 
  

Aika/Datum – Month and year 
05/2020 
  

Sivumäärä/ Sidoantal – Number of pages 
 64 + 8 

Tiivistelmä/Referat – Abstract 
 
 
The condition of Tahmelanlähde spring in city of Tampere has been under discussion for over two decades. Between 
1906–1966, the spring was being used for municipal water supply and the water quality was good. The quality of 
discharging groundwater has since heavily deteriorated, bearing now high concentrations of iron, manganese, 
nitrogen, phosphorus and very low oxygen. The cause of this deterioration has remained unclear. The aims of this 
study were to increase the hydrogeological knowledge of Tahmela-Pispala area in order to get a better understanding 
of the regional groundwater flow patterns and sources of the groundwater discharging at the artesian spring area, to 
assess the cause for the spring deterioration and to give suggestions to a possible rehabilitation plan. 
 
Tahmelanlähde spring is located on a clay or silt soil under artesian circumstances, down the southern slope of 
Pispalanharju interlobate esker formation. The esker forms a longitudinal neck between Lake Näsijärvi and Lake 
Pyhäjärvi, rising up to 160 meters above sea level. The water level of Lake Näsijärvi is approx. 95 m a.s.l. and the 
water level of Lake Pyhäjärvi approx. 77 m a.s.l. Considering the distance of only a few hundred meters between 
these two lakes, the difference of 18 meters in the lake water levels is quite unusual in Finland’s geological context, 
especially because the lakes are separated by a major esker formation. 
 
For the assessment of the hydrogeological features in the study area we had two field campaigns including ground 
penetrating radar (GPR) survey, thermal infrared survey using unmanned aerial vehicle (UAV-TIR), measuring of 
water tables as well as water sampling from springs, surface water bodies, groundwater observation wells and 
groundwater discharging into the Lake Pyhäjärvi. 23 water samples were analyzed for main ion composition, stable 
isotopic (δ18O / δD) composition, pH, EC and trace elements such as iron and manganese. 14 samples were 
additionally analyzed for CODMn, N, P, O and microbial indicators. 
 
Some previous studies have suggested infiltration of Lake Näsijärvi water into the esker. Our results reveal that most 
of the groundwater in the Pispalanharju area contain a variable amount of surface water component. The samples 
east from the spring present good-quality groundwater and show nonexistent surface water impact. This and the 
complex sedimentology revealed by the GPR survey indicate that the regional groundwater flow patterns are not 
simple and there are at least two water components with different origins discharging at Tahmelanlähde spring. The 
results imply that the primary cause for the spring deterioration could be a major shift in the groundwater – surface 
water interaction in the northern esker area, probably driven by urbanization and the heavy construction during the 
last few decades. The study was a collaboration between the City of Tampere, Pirkanmaa Center for Economic 
Development, Transport and Environment (ELY Center) and University of Helsinki, Department of Geosciences and 
Geography. 

Avainsanat – Nyckelord – Keywords 
hydrogeology, hydrogeochemistry, environmental geology, groundwater, interlobate esker, UAV, TIR, GPR 
  

Säilytyspaikka – Förvaringställe – Where deposited 
HELDA 
  

Muita tietoja – Övriga uppgifter – Additional information 



SISÄLLYSLUETTELO 

 

1. JOHDANTO ................................................................................................................. 4 

2. TUTKIMUSALUE JA GEOLOGINEN TAUSTA ...................................................... 7 

2.1. Tutkimusalueen yleiskuvaus .................................................................................. 7 

2.2. Kallioperä ............................................................................................................... 9 

2.3. Maaperä ja hydrogeologinen ympäristö ............................................................... 11 

3. AINEISTO JA TUTKIMUSMENETELMÄT ........................................................... 18 

3.1. Maatutkaluotaus (GPR) ja maaperän rakenneaineiston käsittely ......................... 18 

3.2. Maastotutkimukset ja vesinäytteenotto ................................................................ 22 

3.3. Vesinäytteiden analyysimenetelmät ..................................................................... 25 

3.4. UAV-TIR-ortokuvaus .......................................................................................... 26 

3.5. Muu aineisto ......................................................................................................... 30 

4. TULOKSET ................................................................................................................ 30 

4.1. Maatutkaluotaus ................................................................................................... 30 

4.2. Maastotutkimukset ............................................................................................... 31 

4.3. Veden kemialliset ja mikrobiologiset ominaisuudet ............................................ 34 

4.3.1. Pääionikoostumus .......................................................................................... 34 

4.3.2. Veden laadun mikrobiologiset indikaattorit .................................................. 37 

4.3.3. Stabiilit isotoopit 2H ja 18O  ........................................................................... 38 

4.4. UAV-TIR ja -ortomosaiikkikartoitus ................................................................... 39 

5. TULOSTEN TARKASTELU ..................................................................................... 43 

5.1. Maaperän rakenne  ............................................................................................... 43 

5.2. Pohjaveden ja pintaveden vuorovaikutus ............................................................. 51 

5.3. Hydrogeologinen tulkinta ..................................................................................... 52 

6. JOHTOPÄÄTÖKSET ................................................................................................ 56 

6.1. Tulkinta Tahmelanlähteen pilaantumisen syistä  ................................................. 56 

6.2. Lähteen kunnostusmahdollisuudet  ...................................................................... 59 

6.3. Muita huomioita ja ehdotuksia jatkoselvityksiin ................................................. 60 

7. KIITOKSET ................................................................................................................ 61 

8. VIITELUETTELO ...................................................................................................... 62 

9. LIITTEET ................................................................................................................... 65



4 
 

 

1. JOHDANTO 

 

 

Alun perin Pispalan kaupunginosa alkoi rakentua erilliseksi esikaupunkialueeksi 

Tampereen länsireunalle 1800-luvun lopussa. Talousveden hankinta muodostui pian 

merkittäväksi kysymykseksi kaupunginosan kehityksen kannalta, ja se ratkaistiin 

pumppaamalla vettä padotusta Tahmelanlähteestä Pispalanharjun huipulle rakennettuun 

säiliöön, josta vesi voitiin johtaa alueen kotitalouksiin painovoimaisesti. Vuonna 1907 

Pispalaan perustettiin Suomen ensimmäinen vesijohto-osuuskunta, joka kehitti 

pumppuasemaa ja vedenjakelujärjestelmää vuosikymmenten ajan vastaamaan kasvavaa 

kysyntää. Osuuskunnan viimeisinä aikoina lähteestä otettiin vettä 350–600 m3 vrk-1, 

silloisten arvioiden mukaan noin puolet sen kokonaisantoisuudesta. Vuonna 1962 

Pispalan vesilaitos siirtyi Tampereen kaupungin omistukseen (Juuti ja Katko 1998). 

 

Vesiosuuskunnan aikana Tahmelanlähteen vesi oli kirkasta ja sen laatua pidettiin yleisesti 

ottaen erittäin hyvänä. Veden puhdistamiseen ei katsottu tarpeelliseksi käyttää muuta 

teknistä menetelmää kuin messinkisuodatinta, joka esti roskien pääsyn nostoputkeen. 

Lisäksi lähteen pohja puhdistettiin kesäisin talkoovoimin pohjakasvillisuudesta ja 

roskasta. Vasta Tampereen kaupungin ostettua vesilaitoksen, alettiin veteen lisätä klooria, 

ja myös itse lähdealtaaseen tehtiin uudistuksia. Analyysitulokset kaupungin vesilaitoksen 

toimintakertomuksista (1962–1969) osoittavat, että lähdeveden kemiallinen laatu oli 

tuohon aikaan talousveden valtakunnallisilla nykylaatustandardeilla (STM 461/2000) 

mitattuna ainakin kohtalaisen hyvä. Varhaisempia mitattuja vedenlaatutietoja ei ole 

saatavilla. Myös veden hygieenistä laatua pidettiin hyvänä, eikä lähteen vesi tiettävästi 

aiheuttanut käyttöhistoriansa aikana yhtäkään tautiepidemiaa. Tahmelanlähteestä jaettiin 

alueen kotitalouksiin vettä vuoteen 1970 asti, jolloin Pispala päätettiin liittää Tampereen 

kunnalliseen vesijohtoverkostoon, ja lähteen käytöstä luovuttiin. Sittemmin lähde on ollut 

virkistyskäytössä (Juuti ja Katko 1998). 

 

Tahmelanlähteen kunto on etenkin 1990-luvun alusta lähtien heikentynyt voimakkaasti. 

Lähteen vesi on samentunut (37–51 FTU), ja siinä on mitattu korkeita liuenneen raudan 

(0,81–4,9 mg l-1) ja mangaanin (0,68–1,2 mg l-1) pitoisuuksia. Lähteeseen purkautuva 

pohjavesi on lisäksi ollut vähähappista (0,5–4,1 mg l-1 O2), ja myös sen kokonaisfosforin 
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ja –typen määrät ovat olleet pohjavedelle epätavallisen korkeita. Lähdettä on pidetty 

hygieenisesti erittäin likaantuneena (Oravainen ja Perälä 1996, Lahermo ja Carlsson 

2003, Oravainen 2006, Jylhä-Ollila ja Sunell 2016). Lähteeseen on sameutensa vuoksi 

kohdistettu useita kuntoselvityksiä ja kunnostusyrityksiä vuodesta 1994 lähtien, jolloin 

Pispalan Moreeni ry esitti kaupunginhallitukselle toimenpiteitä lähteen vedenpinnan 

nostamiseksi ja pohjan puhdistamiseksi. Vielä samana vuonna lähdettä yritettiin 

kunnostaa ruoppaamalla pohjaliete laahakauhalla sekä uusimalla patorakennelma, 

tavoitteina selkeyttää samentunut vesi ja nostaa laskenut vedenpinta aiemmalle tasolleen. 

Seuraavina vuosina veden selkeyttämistä yritettiin edelleen tuloksetta lähdealtaan 

tyhjentämisellä, veden juoksuttamisella sekä vedenpinnan korkeuden säätelyllä 

(Tuoriniemi 1999). Lähteeseen purkautuvan veden happitilanne on noista ajoista jatkanut 

heikentymistään, ja rauta- sekä mangaanipitoisuudet ovat pysyneet korkeina (Jylhä-Ollila 

ja Sunell 2016). Lahermon ja Carlssonin (2003) kokeellisen arvion mukaan lähdeveden 

sameuden aiheuttava liete koostuu vain pienestä määrästä hienoainesta ja humusta, ja 

pääasiallinen sameuden aiheuttaja on nimenomaan rautasakka ja vähäisemmässä määrin 

mangaani, vaikkakin lietteen väriä pidettiin rautasaostumalle epätyypillisenä. 

 

Juuti ja Katko (1998) kertovat historiateoksessaan, että samalla harjujaksolla, 

Tahmelanlähteestä noin kilometrin verran länteen päin sijaitsevan Hyhkyn 

pohjavedenottamon toimintaa jouduttiin rajoittamaan 1970-luvun loppupuolelta vuoteen 

1996 asti Näsijärvestä peräisin olevan pintavesikontaminaation vuoksi. Näsijärven 

rantakaistaleelle vuonna 1977 valmistuneen Paasikiventien rakennustöiden yhteydessä 

oli ilmeisesti rikkoutunut akvitardisia sedimenttikerroksia, jotka olivat aiemmin 

salvanneet järviveden virtaamista pohjavesialueelle. Vedenottamon pohjavedessä 

havaittiin silloisen Lielahden sellutehtaan toiminnasta peräisin olevaa lignosulfaattia, 

joka aiheutti veden sisältämän orgaanisen aineksen määrää kuvaavan 

permanganaattiluvun kohoamisen. Rantarakennustöihin on liittynyt myös huomattavan 

suuria Näsijärven täyttöjä Santalahden alueella, minkä seurauksena rautatien ja 

rantaviivan välinen maa-alue on likimain kaksinkertaistunut (Tampere 2013). 

Ensimmäiset täytöt suoritettiin Rantatien rakentamista varten vuosien 1945–1960 välillä 

ja seuraavat välillä 1960–1990 Paasikiventien, Santalahden venesataman sekä 

virkistysalueen rakentamisen yhteydessä (Kalliala et al. 2012). Täyttömateriaalina on 

käytetty muun muassa Naistenlahden turvevoimalan tuhkaa (Seppänen 2014). 
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Hyhkyn tapaukseen viitaten on mahdollista, että myös Tahmelanlähteessä purkautuvan 

veden kemiallisen muuttumisen taustalla ovat Näsijärven rantavyöhykkeellä viime 

vuosikymmeninä tehdyt maanmuokkaukset. Mahdollisia muita selityksiä lähteen 

pilaantumiseen voisivat olla aiemminkin epäilty mahdollinen jätevesivuoto (Oravainen 

2006) tai Pispalan rakentamisen seurauksena vähitellen tihentynyt infrastruktuuri. 

Rakennuskannan ja katuverkoston tihentymisen myötä oletettavasti yhä suurempi osa 

sadevedestä on päätynyt hulevesiviemäristöön, mikä on epäilemättä asteittain vähentänyt 

luonnollista pohjaveden muodostumista. Pispalan alueella on ilmennyt pienimuotoisia 

hulevesien hallintaongelmia, ja niiden on ennakoitu täydennysrakentamisen myötä myös 

lisääntyvän (Björninen ja Holappa 2012). Meteorisen veden merkityksen heikentyminen 

akviferin vesitaseessa on mahdollisesti johtanut pohjaveden virtauskuvion muutoksiin 

harjun alueella. Tahmelanlähteen nykyinen vähähappinen ja heikkolaatuinen vesi saattaa 

siten olla peräisin eri muodostumisalueelta kuin vuosikymmeniä sitten. Tilannetta ovat 

voineet osaltaan pahentaa vuoden 1994 lähdepohjan ruoppaukset, joiden seurauksena 

lähteen hydrogeologia on muuttunut. 

 

Tämän tutkimuksen tarkoituksena on tarkentaa kuvaa Pispalan harjuakviferin 

hydrogeologiasta ja hydrogeokemiasta, Tahmelanlähteeseen purkautuvan veden 

alkuperästä, muodostumisalueesta ja laadusta sekä muodostaa tutkimustulosten pohjalta 

käsitys lähteen kunnon heikentymiseen johtaneista syistä. Tutkimusmenetelminä ovat 

vesinäytteenotto, näytteiden tutkimuksen kannalta kiinnostavat laboratorioanalyysit, 

ilmasta suoritettava infrapuna- ja ortokamerakuvaus (UAV-TIR-ORTO) pohjaveden 

purkautumispaikkojen identifioimiseksi sekä lisäksi maatutkaluotaus (GPR) 

tutkimusalueen maaperän rakennekuvan tarkentamista varten. Tutkimuksen 

lisätavoitteena on ollut tulosten tulkintaan perustuva pohdinta mahdollisista 

toimenpiteistä Tahmelanlähteen kunnostamiseksi. 
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2. TUTKIMUSALUE JA GEOLOGINEN TAUSTA 

 

 

2.1. Tutkimusalueen yleiskuvaus 

 

Tutkimusalue sijaitsee Tampereella Tahmelan, eteläisen Pispalan ja Santalahden taajama-

alueella, joka on rakentunut Näsijärven ja Pyhäjärven väliselle kapealle kannakselle 

(Kuva 1). Seutu on suurimmaksi osaksi suhteellisen tiheästi rakennettua, perinteikästä 

pientaloaluetta, jota kattaa tiheä päällystetty katuverkosto. Kaupunginosa on pitkälti 

säilyttänyt alkuperäisen kylämäisen ilmeensä, joka sai alkunsa jo 1800-luvulla, kun uusia 

asukkaita houkuttelivat alueelle muun muassa kantakaupunkia edullisemmat tonttien 

hinnat sekä löyhemmät rakentamissäädökset (Juuti ja Katko 1998). Tutkimusalueen 

Pyhäjärven puoleinen lounaisosa, jossa myös päätutkimuskohde sijaitsee, on 

puistomaista virkistysaluetta, jolla on paikoin palstaviljelytoimintaa. Pohjoispuolella 

Santalahdessa tutkimusalueen läpi kulkevat luode-kaakkosuunnassa Paasikiventie 

(valtatie 12) eli Rantatie sekä kaksiratainen rautatie, joiden välisellä vyöhykkeellä on ollut 

monimuotoista teollisuustoimintaa 1800-luvun loppupuolelta lähtien. Alueen voidaankin 

kokonaisuudessaan katsoa olevan historiallista asumisen ja työpaikkojen 

kulttuuriympäristöä (Tampere 2013a). Osa vanhasta teollisuusalueesta on tarkoitus uuden 

rakennuskaavan mukaisesti muuttaa korttelimaiseksi asuinalueeksi, minkä vuoksi on 

ilmennyt laajalti tarvetta maaperän puhdistamiselle muun muassa eri metallien, PAH-

yhdisteiden, mineraaliöljyjen sekä liuottimien osalta. PIMA-kohteiden kunnostaminen on 

edellyttänyt huomattavia maanmuokkauksia alueella (Seppänen 2014). 

 

Tämän tutkimustyön aikana Santalahden vanha teollisuusvyöhyke oli suurimmaksi 

osaksi purku- ja rakennustyövaiheessa. Näsijärven rannassa, täyttömaan reuna-alueella 

sijaitsee Santalahden venesatama. Tutkimusalueen länsipuolella Näsijärveä ja Pyhäjärveä 

yhdistävät kaksi metsäteollisen toiminnan aikaista, tarpeettomaksi jäänyttä tukkien 

läpivientitunnelia. Tutkimusalueesta noin kaksi kilometriä luoteeseen sijaitsevan entisen 

Lielahden selluloosatehtaan ja vanhan teollisuusalueen seudulle on ollut suunnitteilla uusi 

Hiedanrannan kaupunginosa sekä raitiovaunulinja, joiden rakentamiseen liittyen on 

kaavailtu noin yhdeksän hehtaarin laajuisia uusia Näsijärven täyttöjä. Lielahden 

metsäteollisen toiminnan aikoina on eteläisen Näsijärven pohjaan kertynyt huomattavan 
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suuria määriä ympäristön kannalta ongelmallista puukuitua eli niin sanottua nollakuitua 

(Väliharju et al. 2018). 

 

 

 

 

Kuva 1. Tutkimusalueen sijainti ja yleispiirteet (Taustakartta MML Avoimet paikkatietoaineistot). 
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2.2. Kallioperä 

 

Litologisesti tutkimusalue sijoittuu Pirkkalan migmatiittialueen ja Tampereen 

liuskealueen väliselle rajavyöhykkeelle (Kuva 2). Alueet kuuluvat svekofennisessa 

orogeniassa noin 1,9 Ga sitten muodostuneisiin paleoproterotsooisiin liuskealueisiin, 

jotka ympäröivät suurta Keski-Suomen granitoidikompleksia. Svekofennisille 

liuskealueille tyypilliset pintasyntyiset kivet ovat alkuperältään pääasiallisesti matalan 

meren turbidiittivirtauksissa kerrostuneita sedimenttejä, jotka ovat laattatektonisissa 

prosesseissa läpikäyneet metamorfoosin ja deformaation. Useiden deformaatiovaiheiden 

seurauksena kivien primääriset rakenteet ovat tyypillisesti kadonneet, ja ne ovat 

metamorfoituneet fylliiteiksi, kiilleliuskeiksi, kiillegneisseiksi ja migmatiiteiksi 

(Lehtinen et al. 1998). Tampereen liuskealueella kivien primäärirakenteet ovat kuitenkin 

säilyneet poikkeuksellisen hyvin, ja alueella onkin tehty systemaattista 

kallioperägeologista tutkimustyötä jo vuosikymmenten ajan (Kähkönen 2009). 

 

 

 

Kuva 2. Tutkimusalueen ympäristön kivilajit ja päähiertovyöhykkeen kulku (GTK Hakku, kallioperä 1:200 

000). 
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Pirkkalan migmatiittialueen kivissä esiintyvät yleisesti metaturbidiitit, mutta myös 

grafiitti- ja sulfidipitoiset metaliejukivet, jotka ovat Tampereen liuskevyöhykkeellä 

harvinaisia. Toisaalta Tampereen liuskealueelle ominaiset akreetiokaarityyppiset 

metavulkaniitit näyttävät puuttuvan migmatiittialueelta (Kähkönen 1999), ja paikoin 

gneisseissä ja migmatiiteissa on vulkaanisesta kaaresta peräisin olevaa eroosioainesta 

(Kähkönen 2009).  Litologisten erojen sekä eri yksiköiden välillä tehtyjen ikämääritysten 

perusteella onkin tulkittu, että Pirkkalan migmatiittialue saattaa edustaa Tampereen 

liuskealueen edustalla muinoin toiminutta akreetiokiilaa tai subduktiovyöhykettä 

(Kähkönen 1999). Tampereen alueen granitoidi-intruusioiden synty on ajoitettu 

svekofennisen orogenian huippuvaiheeseen 1,88–1,87 Ga sitten, jolloin graniittisen 

koostumuksen kivisulaa tai kidepuuroa tunkeutui liuskeisiin (Kähkönen 2009).  

 

Tutkimusalueen voidaan katsoa sijaitsevan Pirkkalan migmatiittialueen pohjoisosassa, 

jota rajaa Näsijärven puolella lähes itä-länsi-suuntainen päähiertovyöhyke. Vyöhyke on 

osittain terävä siirroslinja, mutta paikoitellen Tampereen liuskealueen fylliitit ja 

kiilleliuskeet vaihettuvat korkeamman metamorfoosiasteen gneisseiksi ja migmatiiteiksi 

asteittain. Päähiertovyöhykkeeseen liittyvän rakoilun heikentämä peruskallio on eroosion 

vaikutuksesta kulunut leveäksi murroslaaksoksi, joka jatkuu vyöhykkeen suuntaisesti 

luoteiselta Pyhäjärveltä kilometrien päähän itä-koilliseen muodostaen niin sanotun 

eteläisen Näsijärven syvänteen. Sen eteläpuolella, pohjoisella Pyhäjärvellä, on kapeampi, 

keskimäärin 40 m leveä, itä-länsi-suuntainen murroslaakso, joka kulkee Iidesjärven 

kautta Kaukajärvelle itäisellä Tampereella (Palomäki 2007). Hiertovyöhykkeeseen 

liittyvien murroslinjojen vuoksi peruskallio on tutkimusalueella verrattain matalalla 

tasolla, Ahosen et al. (2018) kalliopintamallin perusteella sen luoteis- ja eteläosan 

syvänteissä alimmillaan alle 40 m mpy. 
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2.3. Maaperä ja hydrogeologinen ympäristö 

 

Tutkimusalue sijoittuu Pispalanharjulle, läntiselle osalle Pyynikin 

saumaharjumuodostumaa, joka puolestaan kuuluu yli 200 kilometriä pitkään, Toiselta 

Salpausselältä alkavaan ja Etelä-Pohjanmaalle päättyvään saumaharjujaksoon (Matisto ja 

Virkkala 1964). Saumaharjut kuuluvat maailman suurimpiin glasifluviaalisiin 

muodostumiin. Tavanomaisista harjuista poiketen niiden kerrostumisympäristönä on 

ollut kahden erillisen jään kielekevirtauksen välinen vyöhyke, mikä on valtavien 

sulamisvesivolyymien vaikutuksesta usein johtanut huomattavan suurimittakaavaisten 

sedimenttiyksiköiden kerrostumiseen. Saumaharjujen sedimenttien paksuuden 

tiedetäänkin voivan vaihdella jopa 50–100 m välillä. Suomessa saumaharjumuodostumia 

tunnetaan muutamia, ja niiden synty liittyy jäätikön myöhäis-Veikselin aikaiseen 

deglasiaatioon (Kuva 3). 

 

 

 

Kuva 3. Myöhäis-Veikselin aikaiset Etelä- ja Länsi-Suomen kielekevirtaukset (loobit), jään virtaussuunnat, 

reunamuodostumat (Salpausselät I-III ja Sisä-Suomen reunamuodostuma S-Sr) sekä 

saumaharjumuodostumat (Sä-Vi: Säkylänharju-Virttaankangas, Hä: Hämeenkangas, TSV: Tampereen 

saumavyöhyke, Lo-Ki: Lohtaja-Kivijärvi, Pi-Ou: Pihtipudas-Outokumpu), muokattu Ahokangasta (2019) 

mukaillen. 
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Paksujen sedimenttikerrostumien lisäksi saumaharjuille hyvin tyypillinen piirre on niiden 

kompleksinen sisäinen rakenne, mikä on pääasiassa seurausta yksiköiden kerrostumisen 

aikaisista, toistuneista muutoksista sedimentaatioympäristössä (Mäkinen 2004, 

Ahokangas 2019). Tutkimusaluetta hallitseva jyrkkäpiirteinen Pispalanharju muodostaa 

kapeimmillaan vain noin puolen kilometrin levyisen, pitkulaisen kannaksen nykyisten 

Näsijärven ja Pyhäjärven väliin (Kuva 4). Tutkimusalueelta länteen Pyynikinharju jatkuu 

Hyhkyn sekä Epilän- ja Nokian välisinä harjuselänteinä, joiden suuntaus kytkeytyy 

Näsijärven syvänteen rikkonaisuusvyöhykkeeseen muodostuman itäisempiä osia 

voimakkaammin (Palomäki 2007). 

 

 

Kuva 4. Tutkimusalueen pintamaaperägeologiset (GTK) sekä hydrologiset yleispiirteet (GTK Hakku, 

maaperä 1:20 000 / 1:50 000, DEM: MML Avoimet paikkatietoaineistot).  

 

Tampereen silokalliopaljastumissa esiintyy yleisesti ristiuurteisuutta, mikä kertoo 

Veiksel-jääkauden aikaisista vaihtelevista jään virtaussuunnista alueella. Vetäytyvän 

jäätikön reuna-aseman saavutettua Tampereen alueen myöhäis-Veikselillä noin 11 000 

vuotta sitten, alkoivat jäätikön aiemmin luode-kaakko-suuntaiseen virtaukseen yhä 

enemmän vaikuttaa rikkonaiseen kallioperään kuluneet murroslaaksot. Näsijärven 

syvänteen ja pohjoisen Pyhäjärven murroslaakson väliin, nykyisen Pyynikinharjun 
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kohdalle, muodostui luoteeseen päin kapeneva syvä jäätikkölahti. Kiilamaista lahtea 

rajasivat pohjoisessa Näsijärvi-Jyväskylän ja etelässä Itämeren kielekevirtaukset, joiden 

jään virtaussuunnat olivat toisiinsa nähden lähes kohtisuorat (Matisto ja Virkkala 1964). 

Kerrostumisympäristön erityisen luonteen vuoksi sulavien jäämassojen väliin pääsi 

purkautumaan ja kerrostumaan kapealle alueelle valtavia määriä pääasiassa hyvin 

lajittunutta, soravaltaista maa-ainesta. Pyynikinharjua onkin pidetty mahdollisesti 

maailman korkeimpana harjumuodostumana (Kalliala et al. 2012), ja sen huippu kohoaa 

Pispalanharjun laella tasolle 160 m mpy, yli 80 metriä Pyhäjärven nykyisen pintatason 

yläpuolelle (Kuva 5). 

 

 

Kuva 5. Näkymä Pyhäjärvelle Pispalanharjun huipulta (10.4.2020). 

 

 

Harjuympäristön nykyisten geologisten piirteiden muotoutumiseen ovat jäätikön 

poistumisen jälkeen vaikuttaneet pääasiassa Itämeren muinaisvaiheet sekä 

glasioisostaattinen maankohoaminen. Jäätikön reunan vetäydyttyä Tampereen alueelta, 

Yoldiameri peitti nykyisiä maa-alueita lähes kokonaan (Matisto ja Virkkala 1964). 

Pispalanharjun laen korkeimmat huippukohdat lienevät tuolloin kuitenkin sijainneet 
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suurin piirtein Yoldiameren ylimmän rannan tasolla ja mahdollisesti siten säilyneet 

vedenkoskemattomina luotoina. 

 

Glasioisostaattinen maankohoaminen oli noin 10 800 vuotta sitten alkaneen 

Ancylusjärvivaiheen aikana Sisä-Suomen alueella nopeaa (Salonen et al. 2002). Näsijärvi 

ja Pyhäjärvi olivat alkaneet kuroutua maankohoamisen aiheuttaman Ancylus-regression 

seurauksena ja muodostuivat erillisiksi sisävesistöikseen viimeistään noin 8 000–7 500 

vuotta sitten. Muinais-Näsijärven lasku-uomana oli aluksi Lapuanjoki pohjoisessa, mutta 

epätasaisen maankohoamisen aiheuttama maankamaran vähittäinen kallistuminen kohti 

kaakkoa johti järven eteläosassa rantaviivan asteittaiseen transgressioon, ja uusi lasku-

uoma Pyhäjärveen puhkesi Pyynikinharjun matalimmasta kohdasta, nykyisen Tampereen 

keskustan läpi Tammerkoskena vallitsevan arvion mukaan noin 7 500 vuotta sitten 

(Alhonen 1988), mikä johti Pyhäjärven pinnan nopeaan nousuun noin kolmella metrillä 

(Matisto ja Virkkala 1964, Palomäki 2007). Vesistöjen muinaisvaiheet näkyvät 

Pyynikinharjun rakentamattomilla rinteillä monin paikoin eri vaiheita edustavina 

rantatörminä ja -valleina (Matisto ja Virkkala 1964). Näsijärven ja Pyhäjärven välistä 

nykyistä pintatasojen eroa, noin 18 metriä, voidaan pitää erikoislaatuisena Suomen 

geologisessa kontekstissa, etenkin kun huomioidaan vesistöjä erottavan kannaksen 

saumaharjuluonne ja järvien lyhyt etäisyys toisistaan (Ahonen et al. 2013). Paikallisen 

kallioperän murrosvyöhykkeiden rikkonaiset syvänteet, harjumuodostuman huomattavan 

paksut sedimenttikerrostumat sekä vesistölliset piirteet yhdessä tekevät alueesta 

tutkimusmielessä haasteellisen, mutta geologisesti erityislaatuisen kohteen Suomessa. 

 

Pispalanharjun jyrkät rinteet koostuvat muinaisten rantavoimien huuhtomasta 

lohkareisesta, massiivisesta hiekasta ja sorasta. Tahmelanlähteen koillispuolisella 

rakentamattomalla, rinteellä kulkee vyömäisesti kaksi Ancylusjärven aikaista 

rantaterassia (+137–139 ja +120–121 m mpy) (Kuva 6) ja harjun huipun läheisyydessä 

Yoldiameren muinaisrannan tasanteita (+126–128, +137–139 ja +142–144 m mpy). 

Muinaisrantamorfologiaan liittyy rantakivikoita, jotka koostuvat halkaisijaltaan 

keskimäärin 30–40 cm:n pyöristyneistä lohkareista. Salosen et al. (2002) mukaan 

harjumuodostumille ominainen piirre on erittäin karkearakeinen ydinosa, jota peittävät 

hienojakoisemmat kerrokset. Kivikoiden esiintyminen korkealla Pispalanharjun rinteellä 

antaa syyn olettaa, että harjun muodostumisen alkuvaiheiden aikainen harjuydin koostuu 

erittäin suurista lohkareista. 
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Kuva 6. Ylempi Ancylusjärven muinaisranta (+137–139 m mpy) Pispalanharjun lounaisella rinteellä 

(10.4.2020). 

 

Pispalanharjun jyrkän lounaisrinteen lievealueella hiekka- ja soravaltaisia yksiköitä 

peittävät myöhemmin muinaisvesistöjen pohjalle kerrostuneet, pääosin silttivaltaiset 

hienoainessedimentit, joiden paksuuden Pyhäjärven ranta-alueen tuntumassa on arvioitu 

vaihtelevan välillä 3,5–26 m (Jylhä-Ollila ja Sunell 2016). Hienoainesmaassa on tulkittu 

olevan paikoin pohjavettä paremmin johtavia hiekkaisemman koostumuksen 

välikerroksia (Nousiainen et al. 2016). Harjun pohjoispuoliset hienoaineskerrostumat 

ovat jääneet Santalahden alueella kokonaan täyttömaan alle. Tutkimusalueen länsiosassa, 

etenkin Pispalan palstaviljelyalueilla, hienoainessedimentit ovat vaihtelevan paksuisen 

saraturvekerroksen peitossa, ja niiden pintaosat ovat monin paikoin liejuisia (Jylhä-Ollila 

ja Sunell 2016). Pohjavesi on Pispalanharjun lounaispuolisella lievealueella akvitardisen 

savisilttimaan alla virtaavaa salpavettä, jonka pietsometrinen painetaso kohoaa 

maanpinnan tuntumaan (Jylhä-Ollila ja Sunell 2016). Alueella esiintyykin runsaasti 

pieniä lähdepurkaumia, niin sanottuja kevätlähteitä (Kuva 7), joista suurin osa on 

pienialaisia pohjavettä purkavia tihkupintoja (Ränkman 2011). Etenkin turvealueen 

tuntumassa, Pyhäjärven rantavyöhykkeellä, tunnetaan vedenalaisia lähteitä, joista 
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pohjavesi purkautuu suoraan Pyhäjärveen. Vedenalaisten purkautumispaikkojen 

kokonaismäärää ja antoisuutta ei tarkasti tunneta. 

 

Kuva 7. Tahmelanlähteen ympäristön pintamaalajit (GTK Hakku, maaperä 1:20 000 / 1:50 000) ja pienten 

lähdepurkaumien esiintyminen Ränkmanin (2011) mukaan (Taustakartta ja DEM: MML Avoimet 

paikkatietoaineistot). 

 

Pohjaveden purkautumispaikoista merkittävin on päätutkimuskohde Tahmelanlähde 

(Kuva7, Kuva 8), noin 800 m2:n laajuinen ja 1,0–1,5 metrin syvyinen lähdeallas, joka 

sijaitsee harjun lounaisrinteen juurella hienorakeisen pintamaan reuna-alueella. Padotusta 

lähteestä purkautuva vesi valuu 1–3 metrin levyisenä laskuojana Pyhäjärveen, ja siitä eri 

tahojen tekemien virtaamamittausten tulokset ovat vuosien aikana vaihdelleet välillä 

432–2420 m3 vrk-1. Tyypillisesti suurten lähdealtaiden antoisuus pysyy suurin piirtein 

vakiona ympäri vuoden, joten aiempiin mittaustuloksiin on syytä suhtautua varauksella 

(Jylhä-Ollila ja Sunell 2016). Lähteen antoisuus on joka tapauksessa huomattava, ja 

altaan vesi vaihtunee olemassa olevan tiedon perusteella vähintään kerran vuorokaudessa. 

Tahmelanlähteestä noin 300 metriä etelään sijaitsee pienempi ympärivuotisesti vettä 

purkava Pikkulähde (Kuva 9). Lähde on noin puolen neliömetrin laajuinen 

hiekkapohjainen silmäke, johon pohjavesi purkautuu penkereen alaosasta ja valuu 

pienenä purona Pyhäjärveen. 
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Kuva 8. Tahmelanlähde altaan kaakkoispäädystä kuvattuna (10.4.2020). 

 

 

Kuva 9. Tahmelan Pikkulähde (TA31) (10.4.2020). 
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3. AINEISTO JA TUTKIMUSMENETELMÄT 

 

 

3.1. Maatutkaluotaus (GPR) ja maaperän rakenneaineiston käsittely 

 

Pohjaveden virtausreittien arviointia varten katsottiin tarpeelliseksi koota aiempaa 

tarkempaa tietoa tutkimusalueen maaperän rakenteesta. Hydrogeologista 

rakennetulkintaa varten suoritettiin Tahmelan ja eteläisen Pispalan alueella 

maatutkaluotaus (GPR, Ground Penetrating Radar). Menetelmä perustuu 

korkeataajuuksisten elektromagneettisten pulssien heijastevaikutukseen väliaineen 

fysikaalisten ominaisuuksien kuten tiheyden, huokoisuuden sekä rakeiden koon ja 

muodon muuttuessa, ja sitä on hyödynnetty laajasti sedimentologisissa ja 

hydrogeologisissa tutkimuksissa 1990-luvulta lähtien (Bristow ja Jol 2003, Neal 2004). 

Maatutka on lukuisissa tutkimuksissa todettu erittäin käyttökelpoiseksi 

tutkimusmetodiksi glasifluviaalisten muodostumien rakennekartoituksessa (esim. 

Goutaland et al. 2008, Pasanen 2009, Lunkka ja Erikkilä 2012). Menetelmää käytetään 

tyypillisesti yhdessä referenssikairausten tai muiden geofysikaalisten 

tutkimusmenetelmien kanssa. Viimeaikaisissa saumaharjumuodostumien 

rakennetutkimuksissa GPR-luotaus on havaittu erityisen käyttökelpoiseksi metodiksi 

heijastusseismisen luotauksen kanssa käytettynä (Maries et al. 2017, Ahokangas 2019). 

 

Käytännössä GPR-laitteistoon sisältyy kaksi antenniosaa, joista toinen lähettää 

elektromagneettiset pulssit, ja toinen vastaanottaa heijastuneet aallot. Maatutkan 

läpäisevyys vaihtelee käytetyn lähetinantennin taajuuden ja läpäistävän materiaalin 

mukaan. Teoreettisesti suurin syvyysulottuvuus, korkeintaan noin 50 metriä, saavutetaan 

mahdollisimman huokoisessa maaperässä ja käyttämällä suhteellisen matalaa taajuutta. 

Korkeiden taajuuksien läpäisevyys sen sijaan ei ole yhtä hyvä, mutta niiden käyttö 

mahdollistaa tarkemman resoluution maaperän pintaosissa. Geologisessa tutkimustyössä 

menetelmä soveltuukin parhaiten maaperän matalan profiilin rakenteiden arviointiin 

(Neal 2004). 

 

Luotauksessa käytettyyn laitteistoon kuuluivat MALÅ XV -monitori ja MALÅ 

Professional Explorer (ProEx) -keskusyksikkö kahdella optisella moduulilla, jotka 

mahdollistivat kahden eri taajuuksisen antennin käytön samanaikaisesti. 
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Keskusyksikköön yhdistettiin käsikäyttöinen GPS-paikannin, joka tallensi toteutuneiden 

tutkalinjojen pistejonojen x- ja y-koordinaatit. Koordinaattijärjestelmänä oli ETRS-

TM35FIN. Yhteensä 19 linjaa (79–93, 96–99) luodattiin 50 MHz:n ja 100 MHz:n 

antenniyhdistelmällä (Kuva 10). Linjat pyrittiin toteuttamaan niin, että profiileista saatua 

aineistoa voitaisiin käyttää Pispalanharjun lounaisen lievealueen mahdollisimman 

kattavaan ja tutkimuksen kannalta koherenttiin rakennearviointiin. Linjat 82–86 

toteutettiin Tahmelanlähteen koillispuolisella rakentamattomalla sorarinteellä, josta oli 

tavoitteena etenkin saada havainto pohjaveden pintatasosta, mutta myös mahdollisesta 

lievealueen hienoainesyksikön jatkuvuudesta harjun sisäosiin. Lisäksi Tahmelanlähteen 

välittömässä läheisyydessä luodattiin neljä linjaa (101–104) 250 MHz:n antennilla 

mahdollisimman suuren pintakerrosten erottelukyvyn saavuttamiseksi 

päätutkimuskohteen ympäristössä (Kuva 11). 

 

 

 

 

Kuva 10. GPR-linjat 100 MHz:n ja 50 MHz:n antenniyhdistelmällä (GTK Hakku, maaperä 1:20 000 / 1:50 

000, taustakartta ja DEM: MML Avoimet paikkatietoaineistot). 
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Kuva 11. GPR-linjat 250 MHz:n antennilla (GTK Hakku, maaperä 1:20 000 / 1:50 000, taustakartta ja DEM: 

MML Avoimet paikkatietoaineistot). 

 

 

 

Tasokoordinaattien lisäksi tutkalinjoihin tarvittiin rakennetulkintaa varten tieto 

maanpinnan tasosta. Luotauksen linjapisteiden z-koordinaattijakauma määritettiin 

tekemällä niille topografiakorjaus, jossa GPR-pistedata syötettiin Esri’s ArcMap -

ohjelmiston versioon 10.3.1. Pistedatan z-arvojen korjaukseen käytettiin ohjelmiston 

sisältämää työkalua Extract Multivalues to Points. Z-arvot johdettiin 

laserkeilausaineistoon perustuvasta, kahden metrin pisteresoluutiolla tuotetusta 

digitaalisesta korkeusmallista (DEM), joka ladattiin ohjelmistoon omana ascii-

muotoisena karttatasonaan Maanmittauslaitoksen avointen paikkatietoaineistojen 

palvelusta. Topografiakorjattu RD3-formaatin raakadata käsiteltiin tulkintakelpoiseen 

muotoon REFLEXW-ohjelmiston versiolla 8.0.2. Aineiston käsittelyssä käytettiin 

ohjelmiston laatijan (Sandmeier) web-sivuilta löytyvää ohjetta, jonka mukaisesti jokainen 

GPR-profiili prosessoitiin yksilökohtaisesti. Kunkin profiilin REFLEXW-

prosessoinnissa edettiin järjestelmällisesti yhdeksässä työvaiheessa (0–8), jotka on 

kuvattu yleisluontoisesti Taulukossa 1. 
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Taulukko 1. GPR-raakadatan käsittelyvaiheet REFLEXW:ssä. 

Vaihe Työkalu / toiminto Sisältö 

0. Amplitudikorjaus 1D filter - Remove the DC shift Amplitudin keskiarvon muuttaminen 

arvoon 0. 

1. Taajuuskorjaus 1D filter - Dewow Matalimpien taajuuksien poistaminen 

datasta. 

2. Aloitusajan siirto Static correction / muting Mittauksen aloituskohdan siirtäminen 

todelliseen maanpinnantasoon. 

3. Signaalin vahvistaminen Gain - Manual gain (y) Vertikaaliheijasteiden vahvistaminen 

tarkasteltavassa syvyydessä. 

(4. Background removal) 2D filter - Background removal Kaarevien ja kaatuvien heijasteiden 

vahvistaminen. 

5. Kaistasuodatus 1D filter - Bandpass frequency Taustakohinan vaimentaminen. 

6. Migraatio Migration / time-depth conversion - (Stolt) Datan siivoaminen, esim. 

diffraktiohyperbelien poistaminen. 

7. Topografiakorjaus Static correction / muting - correct 3d 

topograhy 

Datan z-arvon muuttaminen 

vastaamaan todellista topografiaa. 

8. Aika-syvyys-muunnos Migration / time-depth conversion - Time-

to-depth 

Aika-syvyys-konversio (vaatii arvion 

aallonnopeudesta ko. kerroksessa). 

      

 

Nealin (2004) mukaan elektromagneettisten aaltojen nopeus riippuu läpäistävästä 

materiaalista ja vaihtelee yleisimmissä maaperätyypeissä välillä 0,06–0,20 m ns-1 siten, 

että keskimääräinen nopeus laskee raekoon pienentyessä ja huokosten kyllästyessä 

vedellä. Aaltojen nopeus arvioitiin Reflexw:ssä kussakin linjassa geologisen taustatiedon 

perusteella käyttäen nopeuksia 0,05–0,15 m ns-1 ja vakiota 0,10 m ns-1 silloin, kun 

maaperän keskimääräisestä koostumuksesta ei ollut riittävää varmuutta. Matalinta 

aallonnopeutta 0,05 m ns-1 kokeiltiin ainoastaan linjassa 79, jolla vertikaalinen ulottuvuus 

oli heikoin, ja sedimentin arvioitiin olevan vedellä kyllästynyttä savea tai silttiä. Harjun 

lievealueella käytettiin muuten pääasiassa nopeutta 0,1 m ns-1, koska päällimmäisen 

hienoaineskerroksen alainen yksikkö arvioitiin raekoostumukseltaan suhteellisen 

heterogeeniseksi. Harjun rinteen reuna-alueilla, esimerkiksi Tahmelanlähteen 

ympäristössä määritettiin niinikään nopeudeksi 0,1 m ns-1, mutta Pispalan viertotiellä 

suuremmaksi 0,12 m ns-1. Harjun jyrkällä rinteellä arvioitiin materiaalin koostuvan 

karkeasta sorasta ja hiekasta, ja luodatuille linjoille määritettiin aallonnopeudeksi 0,15 m 

ns-1. GPR-profiileihin perustuvissa rakennetulkinnoissa pyrittiin käyttämään 

referenssiaineistona soveltuvin osin Tampereen Infrapalveluiden tuottamia 

rakennusteknisiä painokairaustietoja, pohjavesiputkien asennusvaiheissa kerättyjä 

maaperätietoja sekä mm. Ahosen et al. (2013) ja Ahosen et al. (2018) selvityksissä tehtyjä 

maa- ja kallioperän rakennehavaintoja ja pohjaveden pinnan tasomittauksia. 

Tutkimusalueen olemassa olevasta kairausaineistosta puuttuvat peruskallioon asti 
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ulottuvat kairaukset kalliovarmistuksella, joten arviointi kallioperän pinnan tasosta 

perustuu pääasiassa Geologian tutkimuskeskuksen Epilänharju-Villilä-A:n 

kalliopintamalliin. 

 

 

 

3.2. Maastotutkimukset ja vesinäytteenotto 

 

Tutkimuksen maastotöihin sisältyi pohjavesipintojen havainnointia, veden fysikaalisten 

ominaisuuksien mittauksia sekä vesinäytteenottoa. Maastotutkimukset suoritettiin 

kahdessa vaiheessa, joista ensimmäisessä keskityttiin Tahmelan ja eteläisen Pispalan 

alueeseen. Toisessa vaiheessa tutkimuksia katsottiin tarpeelliseksi laajentaa harjun 

koillispuolelle Santalahteen, ja samalla tehtiin muutamia varmistusmittauksia ja -

näytteenottoja Tahmelanlähteen ympäristössä. Tutkimusvaiheet suoritettiin loka-

marraskuun vaihteessa vuoden erotuksella toisistaan. Maastomittaus- ja 

näytteenottopisteitä kertyi tutkimuksessa yhteensä 20 ja ne on esitetty Kuvassa 12. 

 

 

Kuva 12. Tutkimuksen maastomittaus- ja näytteenottopisteet sekä niiden tyypit (Taustakartta ja DEM: MML 

Avoimet paikkatietoaineistot). 
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Pohjaveden virtauskuvion arviointia varten todettiin vesipinnan korkeusasema in situ -

mittauksin tutkimusalueelle asennetuista pohjaveden havaintoputkista. Tutkimuksen 

ensimmäisessä vaiheessa hyödynnettiin kuutta havaintoputkea (PI19, PI24, PI25, PI_49, 

PI_50 ja PI_51), jotka sijaitsevat Pispalanharjun lounaispuolisella lievealueella. Toisessa 

vaiheessa mittaukset tehtiin neljästä harjun koillispuolisilla rakennus- ja purkutyömailla 

sijaitsevasta putkesta (P101, PVP301, PVP303 ja PVP305), ja samalla tehtiin uudet 

varmistusmittaukset kahdesta putkesta (PI25 ja PI_51). Pohjavesipinnan lisäksi kaikista 

putkista pyrittiin mittaamaan noin viiden metrin syvyydeltä veden pH, sähkönjohtavuus 

sekä lämpötila kalibroidulla YSI-multiparametrimittarilla. 

 

Ensimmäisessä maastotyövaiheessa YSI-mittauksia tehtiin havaintoputkien lisäksi itse 

Tahmelanlähteestä (TL), Pikkulähteestä (TA31) sekä Pyhäjärven rantavedestä (Järvi1). 

Toisessa työvaiheessa YSI-mittaukset suoritettiin edelleen Tahmelanlähteestä, 

Pikkulähteestä ja Pyhäjärven rantavedestä (PYHÄ1), ja lisäksi Santalahden 

venesatamassa tehtiin YSI-mittaus Näsijärven pintavedestä (NÄSI1). Lähteikköalueen 

purkupaikkoja pyrittiin kartoittamaan alustavasti käsikäyttöisellä lämpötilamittarilla ja 

infrapunakameralla muun muassa näytteenottoa silmällä pitäen. Tahmelanlähteen 

poistovirtaaman arviointia varten mitattiin laskuojan virtausnopeus siivikolla kolmesta 

pisteestä. 

 

Vesinäytteitä kerättiin tutkimuksen kahdessa maastotyövaiheessa yhteensä 23 sarjaa 

18:sta eri näytepisteestä. Näytteenotossa käytettiin pääasiassa noudinta, mutta pienistä 

lähdepurkaumista näytteet kerättiin niin sanotulla minipietsometrillä ruiskua ja 

suodatinletkua käyttäen. Ensimmäisessä vaiheessa kerättiin näytteet Tahmelanlähteestä 

(TL), Pikkulähteestä (TA31), kolmesta pienestä lähdepurkaumasta (TA14, TA16 ja 17) 

ja kuudesta pohjaveden havaintoputkesta (PI19, PI24, PI25, PI_49, PI_50 ja PI_51). 

Tahmelanlähteen näytteet otettiin noin yhden metrin syvyydestä altaan eteläpäädystä. 

Lisäksi otettiin pintavesinäyte Pyhäjärvestä (Järvi1), sekä pohjavesinäytteet kahdesta 

vedenalaisesta pisteestä (MP1 ja MP2), joiden ympäristössä pohjavettä purkautuu 

suoraan Pyhäjärveen Ränkmanin (2011) mukaan. Vedenalaisessa näytteenotossa 

käytettiin minipietsometriä, jolla arteesinen pohjavesi saatiin nousemaan järven 

pohjasedimentin läpi ja järven pinnan yläpuolelle omalla paineellaan (Kuva 13). 
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Toisessa vaiheessa näytteitä kerättiin kolmesta havaintoputkesta harjun pohjoispuolisella 

Santalahden alueella (P101, PVP303 ja PVP305). Santalahden venesatamassa otettiin 

pintavesinäyte Näsijärvestä (NÄSI1). Lisäksi Tahmelanlähteestä (TL), Pikkulähteestä 

(TA31), Pyhäjärven rantavedestä (PYHÄ1) sekä kahdesta pohjaveden havaintoputkesta 

(PI25 ja PI_51) otettiin toisintonäytteet aiempien tulosten varmentamista sekä veden 

laadun mahdollisen muuttumisen tarkastelua varten. Niitä pohjavesiputkia, joissa 

vedentulo oli riittävän hyvä, tyhjennettiin 12 V akkupumpulla 15–30 minuuttia ennen 

näytteenottoa putkissa seisoneen samean veden poistamiseksi ja paikallista virtaavaa 

pohjavettä mahdollisimman hyvin edustavien näytteiden varmistamiseksi (Kuva 13). 

Tyhjentämällä pohjavesiputkia saatiin myös rakennetulkinnan kannalta arvokkaita 

kenttähavaintoja sedimenttien vedenjohtavuuksista putken siiviläosan syvyydellä. 

Maastotutkimusten yhteydessä pyrittiin tekemään aineiston keruun lisäksi yleisiä 

havaintoja tutkimusalueesta. Lähteikköalueen purkupaikkojen esiintymistiheyttä ja 

poistovirtaamia arvioitiin alustavasti lämpötilamittarilla ja siivikkomittauksilla. 

Työskentelyn aikana oltiin lisäksi yhteydessä Pispalan paikallisiin asukkaisiin, joilta 

saatiin hyödyllisiä vihjeitä etenkin Tahmelanlähteeseen ja yleisesti kaupunginosaan 

liittyen. 

 

 

Kuva 13. Vasemmalla Pyhäjärven pohjasedimentin alaisen paineellisen pohjaveden näytteenottoa (MP2) 

minipietsometrillä, oikealla pohjaveden juoksuttamista akkupumpulla havaintoputkesta PI25. 
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3.3. Vesinäytteiden analyysimenetelmät 

 

Kaikista 18:sta pisteestä otetuista vesinäytteistä analysoitiin Helsingin yliopiston 

Geotieteiden ja maantieteen osaston tutkimuslaboratoriossa pääionikoostumus (Na, K, 

Ca, Mg, F, Cl, NO3, PO4, SO4), alkaliteetti, pH, sähkönjohtavuus, 

hivenalkuainekonsentraatiot sekä vedyn ja hapen stabiilien isotooppien 2H ja 18O 

suhteelliset deltakonsentraatiot (δ2H, δ18O). Analyysit tehtiin Helsingin yliopiston 

geotieteiden ja maantieteen osaston ympäristölaboratorion toimintakäsikirjassa 

(Virkanen et al. 2014) kuvatuin menetelmin ja työvaiheet suoritti laboratorion 

henkilökunta. Pääionikoostumus määritettiin ionikromatografisesti (IC) käyttäen 

kationianalyysin osalta standardia SFS-EN ISO 14911 ja anionianalyysin osalta 

standardia SFS-EN ISO 10304-1. Alkaliteetti määritettiin potentiometrisesti titraamalla 

näytteet pH-arvoon 4,5 asti. Hivenalkuaineet määritettiin massaspektrometrisesti ICP-

MS-analysaattorilla käyttäen standardia ISO 17294-2. Näytepisteiden joukosta valittiin 

14 avainpaikkaa, joista otetuista vesinäytteistä teetettiin analyysit Kokemäenjoen 

vesistön vesiensuojeluyhdistyksen laboratoriossa sameuden, kemiallisen 

hapenkulutuksen, ammoniumtypen, kokonaistypen, kokonaisfosforin ja liuenneen hapen 

osalta. Lisäksi teetettiin mikrobiologiset analyysit, joissa määritettiin mahdollisten 

koliformisten bakteerien, lämpökestävien koliformien, suolistoperäisten enterokokkien ja 

E.colin määrät näytteissä. 

 

Tietoa vedyn ja hapen stabiilien isotooppien 18O ja 2H (tai D, deuterium) suhteellisista 

osuuksista veden isotooppikoostumuksessa voidaan hyödyntää veden alkuperän 

arvioinnissa, sillä pintavesien haihtuminen aiheuttaa isotooppifraktioitumista, joka 

ilmenee raskaiden isotooppien suhteellisen konsentraation kasvuna helpommin 

haihtuvien kevyempien isotooppien suhteen. Maaperään teoriassa nopeasti imeytyvä 

meteorinen vesi puolestaan säilyttää selvemmin alkuperäisen isotooppikoostumuksensa. 

Vaihtelut näytteiden isotooppikoostumuksissa paljastavat siten tietoa pohjaveden ja 

pintaveden vuorovaikutussuhteista (Craig 1961). Käytännössä stabiilien isotooppien 

fraktioanalyysissä määritetään alkuaineen raskaamman isotoopin suhde kevyempään 

(18O/16O ja 2H/1H) ja se esitetään promillemuotoisena delta-arvona suhteessa IAEA:n 

määrittämään, kansainvälisesti hyväksyttyyn VSMOW-standardiin (Vienna Standard 

Mean Ocean Water). Tuloksia voidaan vertailla maailman keskimääräistä sadeveden ja 

isotooppikoostumuksen välistä suhdetta kuvaavaan GMWL-suoraan (Global Meteoric 
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Water Line) (Craig 1961). Tässä tutkimuksessa on käytetty Kortelaisen ja Karhun (2004) 

edellisestä empiirisesti johtamaa paikallisen meteorisen veden suoraa, LMWL (Local 

Meteoric Water Line), joka kuvaa tarkemmin Suomen alueen sadevesien 

isotooppifraktiojakaumaa. Sen kaava on δD = 7,67* δ18O + 5,79. Tulosten esityksessä on 

käytetty haihtuneisuuden indikaattorina isotooppifraktioista laskettua deuterium excess-

arvoa, jonka kaava on d = δD - 8 δ18O. Teoreettisesti runsaasti haihtuneet vedet alittavat 

selvästi d-excess-arvon 10 ‰ (Kendall ja Coplen 2001). 

 

Maastossa vesinäytteet kerättiin kutakin analyysiä varten omaan näytepulloonsa. 

Virhelähteiden välttämiseksi varsinkin stabiilien isotooppien osalta analysoitavien 

näytteiden pullot pyrittiin täyttämään huolellisesti, tavoitteena, ettei niihin jäisi 

ylimääräistä ilmaa, josta näytteeseen liukeneva happi voisi potentiaalisesti aiheuttaa siinä 

isotooppisuhteiden vääristymän. Kaikki näytteet suodatettiin laboratoriossa ennen 

analyysien ajamista 0,20 µm membraanikalvosuodattimen läpi ja hivenaineanalyysiin 

menevät näytteet esisuodatettiin jo maastotyöskentelyvaiheessa ruiskuun asennettavalla 

0,45 µm polypropyleenisuodattimella. Hivenainenäytteet lisäksi kestävöitiin maastossa 

0,1 ml 1,5 M suolahapolla. Näytteenotossa käytettiin pääosin kertakäyttöisiä 

suojakäsineitä erityisesti käsiteltäessä mikrobi- sekä hivenmetallinäytteitä, ja 

näytteenottoprosessin vaiheissa pyrittiin muutenkin mahdollisimman kliiniseen 

työskentelyyn. Ruiskut ja niiden suodattimet vaihdettiin jokaisen näytteenoton välissä 

uusiin. KVVY:n analysoimille näytteille käytettiin laboratorion palvelutilaukseen 

sisältyviä näytepulloja ja näytteenotossa pyrittiin noudattamaan tarkasti laboratoriosta 

saatuja näytteenotto-ohjeita. Kaikkia näytteitä säilytettiin viileässä ennen analyysien 

ajamista. 

 

 

3.4. UAV-TIR-ortokuvaus 

 

Lämpötila-aineisto voi olla hyödyllinen työkalu pohjavesitutkimuksissa. Veden termisiä 

mittauksia on sovellettu useissa viimeaikaisissa hydrogeologian tutkimuksissa (mm. 

Lewandowski et al. 2013, Röper et al. 2013, Ala-Aho et al. 2015, Rautio et al. 2015), ja 

ne ovat osoittautuneet käyttökelpoiseksi metodiksi muun muassa arvioitaessa pohjaveden 

ja pintaveden välisiä vuorovaikutussuhteita. Lämpötilametodi soveltuu myös pohjaveden 

purkautumispaikkojen todentamiseen maa-alueilla. Menetelmä perustuu pohjaveden 
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suhteelliseen tasalämpöisyyteen, Etelä-Suomen ilmastossa ympärivuotisesti 4–8 °C 

(Rautio 2015), mikä mahdollistaa pohjaveden purkautumispisteiden paikallistamisen 

lämpötila-anomalioiden perusteella. Luotettavien arvioiden saavuttamiseksi lämpötilaan 

perustuva pohjavesikartoitus edellyttää kuitenkin riittävää lämpötilaeroa paikallisten 

pinta- ja pohjavesien välillä. Parhaisiin tuloksiin päästäänkin pintavesien lämpötilan 

vuotuisen minimin tai maksimin aikaan, jolloin ero on suurimmillaan (Röper et al. 2013). 

 

Eräs lämpötilaan perustuvan pohjavesitutkimuksen sovelluksista on ilmasta käsin 

suoritettava TIR-kuvaus (Thermal Infrared) (Banks et al. 1996), jota on käytetty 

menestyksellisesti apuna erityisesti vesistöihin kohdistuvan pohjavesivaikutuksen 

kartoituksessa (mm. Ala-Aho et al. 2013, Lewandowski et al. 2013, Rautio et al. 2015, 

Rautio et al. 2017). Pispalanharjun alaisen lähteikköalueen pohjaveden 

purkautumispaikat ja pintavaluntareitit pyrittiin kartoittamaan TIR-kuvauslaitteella 

varustetulla miehittämättömällä ilma-aluksella (UAV, Unmanned Aerial Vehicle) (Kuva 

14). 

 

 

Kuva 14. Tutkimuksessa käytetyn UAV-TIR-lentoalustan valmistelua kuvausta varten. Kuva: Kirsti Korkka-

Niemi (marraskuu 2017). 
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Tutkimuksen tarkoituksena oli lähdepurkaumien identifioimisen ohella arvioida UAV-

infrapunakuvausmenetelmän soveltuvuutta urbaanilla lähteikköalueella sekä vertailla 

tuloksia Ränkmanin (2011) alueella suorittamaan lähdepurkaumien maastokartoitukseen. 

Lentoalustana oli Matrice 100 -mallin ilma-alus, johon yhdistettiin DJI Zenmuse X3 -

vakaaja. Infrapunakamerana oli 640 x 512 pikseliresoluution FLIR TAU2 640 -kamera, 

jossa oli yhdistettynä TeAx ThermalCapture -moduuli ja DJI FC350 RGB -

ortokamerayksikkö 4000 x 3000 pikselin resoluutiolla. 

 

Lentolinjoja kertyi yhteensä yhdeksän, ja ne on esitetty Kuvassa 15. Kuvaus suoritettiin 

yhden aamupäivän aikana ja lentokorkeudeksi määritettiin 30 metriä. Ilmakuvauksen 

aikaiset sääolosuhteet olivat tutkimuksen onnistumisen kannalta optimaaliset; tuuli oli 

tasaista ja suhteellisen vähäistä (2 m s-1), säätila oli pilvinen ja ilman lämpötila oli noin 

+2 oC. Tutkimusolosuhteet ilmaa lämpimämmän pohjaveden purkupaikkojen 

paikallistamiseksi olivat teoreettisesti erittäin suotuisat myös siksi, että kuvausalue oli 

suurimmaksi osaksi suhteellisen avointa puisto- ja pienviljelyaluetta. 

 

Ilmakuvaus tuotti yhteensä 1585 ortoilmakuvaa ja yli 30 000 infrapunakuvaa. 

Infrapunakuvausaineisto esikäsiteltiin ja muunnettiin jpg-kuviksi ThermoViewer-

ohjelmiston versiolla 3.0.7. Lentojen aikainen lämpökameran kuvaustaajuus oli 8 kuvaa 

sekunnissa, ja suuren aineistomäärän vuoksi eksportoitaessa otettiin mukaan vain joka 

kymmenes kuva jatkokäsittelyn helpottamiseksi. Orto- ja infrapunakuvat käsiteltiin 

Pix4Dmapper-ohjelman versiolla 4.4.12. Ohjelman avulla lentolinjojen kuvausaineisto 

yhdistettiin, siihen lisättiin lentojen aikana tallennettu GPS-sijaintitieto ja 

kuvausaineistosta prosessoitiin georeferoituja TIFF-formaatin mosaiikkikarttoja, jotka 

vietiin Arcmap:hin karttaesitysten laatimista varten. 
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Kuva 15. TIR-ortokuvauksen UAV-lentolinjat L0–L8 (Taustakartta MML Avoimet paikkatietoaineistot). 
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3.5. Muu aineisto 

 

Karttaesityksissä on käytetty Maanmittauslaitoksen sekä Geologian tutkimuskeskuksen 

avoimista paikkatietopalveluista ladattavissa olevia digitaalisia, rasterimuotoisia 

taustakartta- ja maaperäkarttasarjoja sekä Maanmittauslaitoksen digitaalista, 

laserkeilaukseen perustuvaa topografista korkeusmallia (DEM) kahden metrin 

pisteresoluutiolla. Kartat laadittiin Esri’s Arcmap -paikkatieto-ohjelmiston versiolla 

10.3.1. Alueen tuorein, pitkälti geofysikaalisiin mittauksiin perustuva kalliopintamalli 

(Ahonen et al. 2018) saatiin käyttöön Geologian tutkimuskeskukselta. Kyseisen 

kalliopintamallin päivityksessä on hyödynnetty tässä tutkimuksessa kerättyä GPR-dataa. 

Tahmelanlähteen vedenlaadun seurantatietoja saatiin aiemmista ympäristöselvityksistä 

sekä Tampereen viemärilaitoksen vuosikertomuksista. Tutkimuksessa hyödynnettyjen 

pohjaveden havaintoputkien tietokortit toimittivat Tampereen kaupunki ja Sitowise. 

Pohjavesiputkien sijainti- ja muita tietoja haettiin myös soveltuvin osin 

Ympäristöhallinnon ylläpitämästä Hertta-tietojärjestelmästä. Epilänharju-Villilä-A:n 

pohjavesialueen rajat saatiin SHP-tiedostona Pirkanmaan ELY-keskukselta. 

 

 

 

 

4. TULOKSET 

 

 

4.1. Maatutkaluotaus 

 

GPR-tutkimuksissa kerätystä linjapistedatasta prosessoitiin yhteensä 42 graafista 

luotausprofiilia (Liitteet). Varsinkaan Pyhäjärven rantavyöhykkeen läheisyydessä 

signaalivasteelle ei onnistuttu saamaan hyvää syvyysulottuvuutta paksun 

hienoainessedimentin vuoksi, mutta etenkin useissa 50 MHz:n profiileissa saatiin 

rakenteellisiksi rajapinnoiksi tulkittavissa olevia heijasteita erottumaan yli 20 m 

syvyydeltä asti. Luotauksen perusteella tutkimusalueen maaperässä tunnistettiin neljä 

toisistaan erottuvaa sedimenttifasiesta: 1) harjun lievealuetta peittävä, pääosin savisesta 

siltistä (SaSi) koostuva 0–5 m paksuinen hienoainesyksikkö, 2) hienoainesyksikön 

alapuolinen, paikoin erittäin paksu (>20 m) silttihiekkayksikkö (SiHk), jossa havaittiin 
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syklistä rakenteellisuutta, 3) karkearakeinen, massiivinen ja usein lohkareinen hiekkainen 

sora (HkSr) harjun rinteillä ja tuoreempien sedimenttien alla sekä 4) harjun rinteen 

juurella vyömäisesti kiertävä sekalajitteinen ja erittäin heterogeenien diamiktoni. Erittäin 

paksun irtomaakerroksen vuoksi peruskallion pintatasosta ei saatu juurikaan havaintoja. 

Luotauslinjojen mittauspisteet määritettiin automaattisella ajastuksella (time triggering), 

mikä linjoja toteutettaessa edellytti etenemistä mahdollisimman tasaisella nopeudella. 

Ajoittaiset tilapäismuutokset etenemisnopeudessa esimerkiksi maaston esteiden vuoksi 

aiheuttivat pistedataan lyhyitä katkoksia ja tihentymiä, jotka ilmenevät joissakin 

graafisissa tasoprofiileissa vertikaaliviivoina. Tuloksia voidaan pitää melko hyvinä. 

Tutkimuksen kannalta kiinnostavimpia GPR-havaintoja tarkastellaan seikkaperäisesti 

maaperän rakennetulkintaosiossa. 

 

 

 

4.2. Maastotutkimukset 

 

Tutkimuksessa käytettyjen pohjaveden havaintoputkien tiedot sekä pohjaveden 

pintatason havaintojen ja fysikaalisten kenttämittausten tulokset on esitetty Taulukossa 

2.A ja muiden pisteiden fysikaaliset mittaustulokset Taulukossa 2.B. Kenttämittauksissa 

pohjaveden lämpötila vaihteli ensimmäisessä työvaiheessa välillä 4,99–6,72 °C ja 

toisessa vaiheessa välillä 7,10–8,40 C°. Ero selittyy toisen maastotyövaiheen aikaisilla, 

vuodenaikaan nähden leudoilla sääolosuhteilla, joita ilmentävät erityisen hyvin 

järvivesistä mitatut lämpötilat. Liuenneiden aineiden kokonaismäärää indikoiva 

sähkönjohtavuus oletetuissa pohjavesissä vaihteli välillä 170–708 μS cm-1. Pintavesissä 

sähkönjohtavuudet olivat tyypillisesti huomattavasti matalammat, Pyhäjärvessä (Järvi1) 

77 μS cm-1 ja Näsijärvessä (NÄSI1) 45 μS cm-1. Poikkeuksena on toisessa työvaiheessa 

Pyhäjärvestä (PYHÄ1) mitattu, selvästi korkeampi 216 μS cm-1. Mittauspisteiden veden 

pH-arvo vaihteli välillä 5,82–7,50 ja oli tyypillisesti lähellä neutraalia. Pohjavesiputkien 

PI25 ja PI_51 mittauksissa veden pH oli toisessa tutkimusvaiheessa laskenut molemmissa 

putkissa selvästi, mutta sähkönjohtavuudet olivat samaa luokkaa. Putkesta PVP301 ei 

saatu suoritettua veden pintatasohavainnon lisäksi muita kenttämittauksia. 
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Taulukko 2.A. Pohjaveden havaintoputkien tiedot, kenttämittauksissa todettu pohjaveden pintataso sekä 

veden lämpötila (T), sähkönjohtavuus (EC) ja pH. 

Putki Putken pituus Putken pää Putken pohja PV-pinta T EC pH 

PI19 9,8 86,11 76,33 83,60 6,72 220 7,33 

PI24 9,0 84,11 75,15 84,11+ 5,72 498 6,84 

PI25 12,0 83,61 71,61 83,05 6,19 170 7,64 

PI25* 12,0 83,61 71,61 83,26 8,40 172 6,44 

PI_51 15,0 79,80 64,80 79,51 5,72 625 7,38 

PI_51* 15,0 79,80 64,80 79,45 7,36 665 6,49 

PI_50 5,0 79,70 74,70 78,95 6,51 252 7 

PI_49 12,0 83,55 71,55 83,11 5,97 436 7,04 

P101* 31,0 111,34 80,34 90,57 7,76 351 6,84 

PVP301* 15,3 104,54 89,24 91,61 - - - 

PVP303* 13,7 98,95 85,25 90,35 7,97 708 6,58 

PVP305* 32,0 109,72 77,72 90,74 7,20 620 6,53 

Yksikkö m m mpy m mpy m mpy °C  μS cm-1 pH 

* toinen tutkimusvaihe       
 

 

 

Taulukko 2.B. Kenttämittauksissa havaittu veden lämpötila (T), sähkönjohtavuus (EC) ja pH 

Mittauspiste Tunnus T EC pH 

Tahmelanlähde TL1 4,99 219 6,32 

Tahmelanlähde* TL2 7,10 238 6,56 

Pikkulähde TA31 6,02 460 5,82 

Pikkulähde* TA31 7,54 464 6,58 

Pyhäjärvi Järvi1 3,86 77 7,23 

Pyhäjärvi* PYHÄ1 7,38 216 7,02 

Näsijärvi* NÄSI1 7,88 45 7,50 

* toinen tutkimusvaihe  °C mS cm-1 pH 

 

 

 

Putkia PI25, PI_49, P101 ja PVP305 kyettiin tyhjentämään akkupumpulla 45 minuuttia 

ilman putken tyhjentymistä, joten niiden siiviläosien voidaan olettaa sijaitsevan korkean 

vedenjohtopotentiaalin keski- tai karkearakeisessa harjumateriaalissa. Tahmelanlähteen 

kaakkoispuolella sijaitsevassa putkessa PI24 pohjaveden pietsometrinen painetaso ylittää 

putken yläpään ja myös siinä antoisuus oli erinomainen. Putkesta tasaisesti purkautuva 

vesi valuu purona Tahmelanlähteeseen (Kuva 16). Erityisen heikkoa vedentulo oli siltti- 

tai täyttömailla sijaitsevissa putkissa PI19, PI_50, PVP301 ja PVP303. Lorisevanpuistoon 

asennetuista kahdesta havaintoputkesta (PI_50, PI_51) pidemmän, 15 metrin syvyyteen 
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yltävän putken PI_51 kaksimetrisen siiviläosan on asennusvaiheessa dokumentoitu 

ulottuvan ranta-alueen hienoainessedimenttien alaiseen harjuhiekkaan (Nousiainen et al. 

2016), jossa hydraulisen johtavuuden odotettiin olevan korkea. Putki kuitenkin tyhjeni 

pumppauksen seurauksena nopeasti ja näytteet siitä voitiin ottaa vasta seuraavana 

päivänä. Syy heikkoon vedentuloon on todennäköisesti siiviläosan osittainen 

tukkeutuminen hienoaineksesta tai mahdollisesti rautasakasta. Tahmelanlähteen 

virtaamamittauksen tulokseksi saatiin 1421 m3 d-1, joka on suurin piirtein keskiarvo 

aiemmissa selvityksissä tehdyistä neljästä virtaama-arviosta. Tulos voidaan tulkita 

suoraan Tahmelanlähteen antoisuudeksi. 

 

 

 

 

Kuva 16. Ylivuotava pohjaveden havaintoputki PI24 Tahmelanlähteen kaakkoispuolella. 
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4.3. Veden kemialliset ja mikrobiologiset ominaisuudet 

 

4.3.1. Pääionikoostumus 

 

Tulokset vesinäytteiden pääionianalyyseistä on esitetty Taulukossa 3. Taulukossa 

ilmaistulla ionitasapainolla (IB) voidaan arvioida vesianalytiikan tarkkuutta. Sähköisesti 

neutraalissa vedessä anionien ja kationien ekvivalenssisumman tulisi olla sama, joten 

merkittävä poikkeama tasapainossa viittaa analytiikan ongelmaan. Tavoitteellinen 

vaihteluväli luotettavina pidettäville tuloksille on < 3–(5) % (Virkanen et al. 2014). 

 

 

Taulukko 3. Näytteiden pääionikoostumus ja anioni-kationi-summien suhdelukuun perustuva 

prosentuaalinen ionitasapaino (IB). 

Näyte Na K Ca Mg F Cl NO3 PO4 SO4   ∑Kationit ∑Anionit IB 

TL1  11,6 2,7 23,8 6,6 0,2 17,3 0,3 0,0 13,6 2,300 2,206 2 

TL2 * 11,3 2,6 23,1 6,4 0,2 19,9 0,2 0,0 12,5 2,240 2,174 1 

TA31  23,4 4,4 44,8 17,2 0,2 35,4 5,7 0,0 37,1 4,780 4,515 3 

TA31* 22,5 4,1 54,8 18,2 0,2 36,5 5,5 0,0 38,6 5,320 4,573 8 

PI25  9,2 2,1 14,3 4,0 0,2 14,4 1,2 0,0 13,4 1,498 1,443 2 

PI25* 9,7 2,1 14,4 4,1 0,1 16,2 1,3 0,0 12,6 1,534 1,466 2 

PI_51  28,1 6,3 62,8 21,3 0,1 38,5 0,2 0,0 61,0 6,274 6,087 2 

PI_51* 26,4 6,2 80,1 22,8 0,1 40,0 0,0 0,0 61,4 7,182 6,304 7 

PI_50 7,3 3,8 25,7 7,4 0,3 26,2 1,2 0,2 11,5 2,310 2,210 2 

PI19 12,9 3,3 19,2 6,0 0,2 20,6 4,9 0,2 25,6 2,096 1,947 3 

PI24 22,5 4,8 52,2 18,1 0,2 31,0 7,6 0,0 48,8 5,189 5,073 1 

PI49 22,3 4,2 40,9 16,0 0,2 37,0 5,5 0,0 36,4 4,439 4,344 1 

P101* 23,2 3,2 37,0 7,1 0,2 40,7 0,0 0,0 3,8 3,522 3,296 3 

PVP305* 16,1 6,2 74,8 25,0 0,1 34,8 0,0 0,0 88,9 6,647 5,896 6 

PVP303* 64,6 8,8 62,9 12,2 0,1 118,7 4,4 0,0 60,9 7,183 6,765 3 

TA14 8,3 1,8 13,2 3,5 0,2 13,7 0,2 0,0 11,0 1,350 1,346 0 

TA16 10,2 2,5 14,1 4,2 0,2 13,8 0,2 0,0 14,7 1,563 1,549 0 

17 9,4 2,8 15,6 4,4 0,2 13,3 0,8 0,0 17,7 1,623 1,487 4 

MP1 41,0 5,1 33,9 8,2 0,2 50,5 0,2 0,3 3,3 4,276 4,026 3 

MP2 15,7 3,1 29,5 7,6 0,2 27,2 0,2 0,2 31,6 2,861 2,772 2 

järvi1 3,9 1,5 6,6 1,8 0,1 5,1 2,5 0,0 8,9 0,686 0,652 3 

PYHÄ1* 10,8 2,7 21,4 6,1 0,2 17,2 1,7 0,0 14,7 2,106 1,966 3 

NÄSI1* 2,5 1,2 3,7 1,2 0,1 2,8 0,6 0,0 4,2 0,423 0,381 5 

   mg l-1  mg l-1  mg l-1  mg l-1  mg l-1  mg l-1  mg l-1  mg l-1  mg l-1     % 

* 2. vaiheen näytteet           
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Ionibalanssin suhdeluvun raja-arvo ylittyi hieman kolmessa näyteajossa (TA31*, PI_51* 

ja PVP305). Kaikki kolme näytettä on kerätty toisessa maastotutkimusvaiheessa, ja kaksi 

ensimmäistä ovat toisintonäytteitä. Niissä ainoana merkittävänä poikkeamana suhteessa 

seurannan ensimmäisiin analyysituloksiin on saadun Ca-konsentraation selvä nousu, josta 

kationi-anioni-summan vääristymä vaikuttaisi olevan seurausta. Kyseessä lieneekin Ca-

analytiikkaan liittyvä epätarkkuus kyseisten näytteiden kohdalla. Yleisesti ottaen 

molempien näytesarjojen analyysitulosten laatua voidaan pitää erittäin hyvänä. 

Näytteiden pääionikoostumuksiin perustuva hajonta on esitetty graafisesti kationi-anioni-

suhteita kuvaavana Piperin diagrammina (Kuva 17), joka laadittiin Aquachem-

ohjelmiston versiolla 2014.1. Kationipäätteinä on Ca–Mg–Na+K ja anioneina 

HCO3+CO3–SO4–Cl+NO3. Vetykarbonaattikonsentraatio (HCO3) johdettiin 

laboratoriossa todetusta alkaliteettiarvosta yksikössä mmol l-1. Fosfaatin pitoisuudet 

kaikissa näytteissä olivat häviävän pienet, joten PO4-komponentti on jätetty kuvaajassa 

huomiotta. Diagrammista nähdään, että näytteiden pääionikoostumuksissa ei ole 

havaittavissa kovin merkittävää hajontaa, eli tutkimusalueen vedet ovat ionisuhteiden 

osalta enimmäkseen melko yhteneväisiä. Vallitsevan kationi-anioni-parin perusteella 

vedet ovat määritettävissä pääasiassa Ca-HCO3-tyyppisiksi. Kyseisentyyppiset pehmeät 

tai keskikovat vedet ovat Suomen luonnonympäristössä hyvin yleisiä (Lahermo et al. 

1999). 

 

 

Kuva 17. Vesinäytteiden pääionikoostumuksiin perustuva hajonta Piperin diagrammina. 
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Pohjavesinäytteiden happikonsentraatio oli koko tutkimusalueella keskimäärin erittäin 

matala (Taulukko 4.A, Taulukko 4.B). Jokseenkin korkeammat liuenneen hapen 

pitoisuudet mitattiin Pikkulähteestä (TA31) sekä pohjavesiputkista PI24 ja PI_49, joista 

otetuissa näytteissä raudan ja mangaanin konsentraatiot olivat lisäksi huomattavasti 

keskimääräistä matalammat. Myös kokonaisfosforia oli niissä keskimääräistä selvästi 

vähemmän, ja kokonaistypen määrä oli puolestaan koholla. Korkeimmat veden 

rautapitoisuudet saatiin syvälle ulottuvista pohjavesiputkista PI_51 ja PVP305, joissa Fe-

konsentraatioksi saatiin yli 14 mg l-1. Santalahden putkesta P101 hivenaineanalyysiä 

varten otettu näyte katosi laboratoriossa, eikä sen analyysiä saatu siksi ajettua. Raudan ja 

mangaanin korkeat konsentraatiot korreloivat keskenään useimmissa näytepisteissä, 

mutta poikkeuksia ovat esimerkiksi näytteet pisteistä PI19 ja MP2, joissa mangaania 

esiintyi kaksi kertaluokkaa rautaa enemmän. 

 

Tahmelanlähteen näytteissä (TL1, TL2) mangaanin ja hapen konsentraatiot pysyivät 

seurantajaksolla samoissa lukemissa, ja lähteeseen purkautuva vesi on tulosten 

perusteella erittäin vähähappista (1,4 mg l-1). Lähdeveden rautapitoisuudeksi saatiin 

ensimmäisessä näytteenottovaiheessa 2032 μg l-1, mutta vuoden kuluttua jo selvästi 

matalampi 524 μg l-1. Muuten päälähteen näytteiden kemiallinen laatu pysyi 

seurantajaksolla suhteellisen tasaisena, lukuun ottamatta fosforipitoisuuden huomattavaa 

kohoamista jälkimmäisessä näytteessä TL2 (Taulukko 4.A). 

 

Taulukko 4.A. Näytteiden tutkimuksen kannalta keskeiset kemialliset muuttujat sekä vertailu YSI-

kenttämittaustuloksiin sähkönjohtavuuden (EC) ja pH osalta. 

Muuttuja Yksikkö TL1 TL2* TA31 TA31* PI25 PI25* PI_51 PI_51* PI_49 PI19 

Sameus FNU 29 39 < 0,2 0,23 33 23 160 130 34 370 

O mg l-1 1,4 1,4 3,8 3,5 < 0,2 < 0,2 0,97 2,1 4 1,2 

Fe μg l-1 2032 524 1,4 66 198 163 15 149 14 221 2,1 7,38 

Mn μg l-1 897 879 0,5 0,5 822 756 965 756 1,8 749 

N tot μg l-1 340 380 1300 1400 410 420 150 140 1200 1100 

NH4 μg l-1 N 160 180 5 5 11 29 54 66 < 5 < 5 

P tot μg l-1 P 75 160 4 3 290 20 220 130 13 290 

Alkaliteetti mmol l-1 1,42 1,34 2,64 2,64 0,73 0,72 3,72 3,89 2,44 0,74 

CODMn mg l-1 O2 4,2 4,00 0,44 0,38 2,80 2,80 1,10 1,60 0,32 2,30 

EC μS cm-1 234 229 463 447 157 149 606 569 427 224 

EC/YSI μS cm-1 219 238 460 464 170 172 625 665 436 220 

pH  7,05 6,82 6,94 7,28 6,97 6,73 7,07 7,19 7,05 7,13 

pH/YSI   6,32 6,56 5,82 6,58 7,64 6,44 7,38 6,49 7,04 7,33 

* 2. vaiheen näytteet           
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Taulukko 4.B. Näytteiden tutkimuksen kannalta keskeiset kemialliset muuttujat sekä vertailu YSI-

kenttämittaustuloksiin sähkönjohtavuuden (EC) ja pH osalta. 

Muuttuja Yksikkö PI24 P101* PVP305* PVP303* MP1 MP2 Järvi1 PYHÄ1* NÄSI1* 

Sameus FNU 0,62 0,39 39 > 1000 790 31 1,6 18 0,5 

O mg l-1 2,9 < 0,2 < 0,2 1,2 < 0,2 < 0,2 11,5 9 10,7 

Fe μg l-1 1,4 - 14 281 1655 9651 124 68 235 89 

Mn μg l-1 69 - 909 626 1673 2568 4 442 1,7 

N (tot) μg l-1 1700 460 340 2000 4600 150 830 640 390 

NH4 μg l-1 N 8 280 220 110 2300 42 7 59 7 

P (tot) μg l-1 P < 3 190 38 8300 1500 33 12 30 13 

Alkaliteetti mmol l-1 3,05 2,06 3,06 2,07 2,51 1,33 0,28 1,14 0,20 

CODMn mg l-1 O2 0,59 4,80 4,70 64,00 35,00 6,70 6,70 5,00 8,50 

EC μS cm-1 503 324 548 680 419 310 72 211 44 

EC/YSI μS cm-1 498 351 620 708 - 176 77 216 45 

pH  7,46 7,00 7,08 7,00 7,26 6,85 6,99 7,14 6,78 

pH/YSI   6,84 6,84 6,53 6,58 -  7,61 7,23 7,02 7,50 

* 2. vaiheen näytteet          
 

 

Yleisesti ottaen varmistusnäytteiden tuloksissa ei muuten ollut merkittävän suurta 

vaihtelua seurantajaksolla, paitsi Pyhäjärven pintavesinäytteessä (PYHÄ1), jossa raudan, 

mangaanin ja ammoniumin pitoisuudet olivat edellistä vuotta (Järvi1) huomattavasti 

korkeammat. Myös liuenneiden aineiden kokonaismäärää kuvaava sähkönjohtavuus oli 

kyseisessä näytteessä likimain kolminkertaistunut (Taulukko 4.A, Taulukko 4.B). 

 

 

4.3.2. Veden laadun mikrobiologiset indikaattorit 

 

Korkeimmat mikrobimäärät mitattiin pintavesinäytteistä ja Tahmelanlähteestä (Taulukko 

5). Kaikissa vuosiseurantanäytteissä bakteerien määrät olivat kohonneet selvästi vuoden 

takaiseen verrattuna. Yleisimmät mikrobilöydökset olivat koliformisia bakteereja, mutta 

esimerkiksi Tahmelanlähteen seurantamittauksessa todettiin myös suuri määrä E. colia 

(150 kpl/100 ml) ja myös suolistoperäisiä enterokokkeja. Suurin bakteerien 

kokonaispitoisuus havaittiin toisessa maastotyövaiheessa Pyhäjärven rantavedestä 

otetussa näytteessä (PYHÄ1), josta löydettiin suhteellisen runsaasti kaikkia analysoitavia 

bakteerityyppejä. 
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Taulukko 5. Kokonaiskoliformien, lämpökestävien koliformien, E.colin ja suolistoperäisten enterokokkien 

havaitut määrät näytteissä. 

Näytepiste Näytetyyppi Koliformit 
Lämpök. 

Kolif. 
E.coli 

Suolistop. 

Enterok. 

PYHÄ1 Pintavesi 340 90 46 49 

TL2* Lähdevesi 150 66 150 10 

Järvi1 Pintavesi 190 37 36 15 

TL1 Lähdevesi 82 39 31 73 

TA31* Lähdevesi 120 19 1 0 

NÄSI1 Pintavesi 43 11 5 15 

PI19 Pohjavesi 45 < 2 0 < 2 

TA31 Lähdevesi 39 0 0 0 

MP1 Pohjavesi 25 ~ 6 9 ~ 2 

PI51* Pohjavesi 22 0 1 7 

P101 Pohjavesi 24 0 0 0 

PVP303 Pohjavesi 11 0 0 0 

PI25* Pohjavesi 2 0 0 1 

PI51 Pohjavesi 3 0 0 0 

PI24 Pohjavesi 1 0 0 0 

PI25 Pohjavesi 0 0 0 0 

PI_49 Pohjavesi 0 0 0 0 

PVP305 Pohjavesi 0 0 0 0 

MP2 Pohjavesi 0 0 0 0 

* 2. vaiheen näytteet 
MPN/100 

ml 

kpl/100 

ml 

kpl/100 

ml 

kpl/100 

ml 

 

 

 

4.3.3. Stabiilit isotoopit 2H ja 18O 

 

Tulokset stabiilien isotooppien konsentraatioanalyyseistä on esitetty deltamuotoisina 

promillepoikkeamina suhteessa VSMOW-standardiin Taulukossa 6. Isotooppien delta-

arvoista johdettu vesien haihtuneisuutta kuvaava d-excess-arvo alitti Kendallin ja 

Coplenin (2001) esittämän kymmenen promillen viitearvon kaikissa näytteissä. 

Päätereferensseiksi valittiin isotooppikoostumukseen perustuen puhtaimman pohjaveden 

osalta vähäisintä haihtumista osoittava Pikkulähteen (TA31) näyte ja haihtuneimman 

pintaveden osalta Näsijärvestä otettu näyte (NÄSI1). Muut näytteet sijoittuvat valittujen 

päätereferenssien väliselle lineaariselle arvoalueelle. Happi-18:n ja deuteriumin 

prosentuaaliset osuudet taulukossa ovat päätereferensseihin perustuvia suhteellisia 

määriä, ja näytteiden tulkittu pintaveden suhteellinen osuus on niiden keskiarvosta 

johdettu prosenttimuotoinen kokonaisluku. 
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Taulukko 6. Vesinäytteiden hapen ja vedyn stabiilien isotooppien 2H (D) ja 18O suhteelliset 

promillepoikkeamat standardin VSMOW (Vienna Standard Mean Ocean Water) suhteen, niistä johdetut 

deuterium excess -arvot ja pintaveden laskennalliset prosenttiosuudet Kortelaista (2007) mukaillen. 

Vaihe Näytetunnus Näytepiste δ18O δD d-excess 18O D Pintavettä 

1 TL1 Tahmelanlähde -10,01 -76,75 3,33 67 62 64 

 TA31* Pikkulähde -11,74 -85,49 8,43 0 0 0 

 TA14 Lähdepurkauma -9,76 -75,10 2,98 76 74 75 

 TA16 Lähdepurkauma -9,96 -76,49 3,19 68 64 66 

 17 Lähdepurkauma -9,96 -75,96 3,72 68 67 68 

 PI19 Pv-putki -10,68 -79,77 5,67 41 41 41 

 PI24 Pv-putki -11,27 -83,46 6,70 18 14 16 

 PI25 Pv-putki -9,89 -76,02 3,10 71 67 69 

 PI_49 Pv-putki -11,71 -85,92 7,76 1 -3 0 

 PI_50 Pv-putki -10,48 -79,74 4,10 48 41 45 

 PI_51 Pv-putki -11,51 -85,34 6,74 9 1 5 

 MP1 Minipietsometri -10,53 -79,91 4,33 47 40 43 

 MP2 Minipietsometri -10,83 -81,66 4,98 35 27 31 

 Järvi1 Pyhäjärvi -9,03 -70,92 1,32 104 103 100 

2 TL2 Tahmelanlähde -10,13 -77,14 3,90 62 59 61 

 TA31 Pikkulähde -11,67 -85,15 8,21 3 2 3 

 PI25 Pv-putki -9,91 -76,13 3,15 70 66 68 

 PI_51 Pv-putki -11,51 -85,13 6,95 9 3 6 

 P101 Pv-putki -10,13 -77,49 3,55 62 57 59 

 PVP303 Pv-putki -10,66 -79,81 5,47 42 40 41 

 PVP305 Pv-putki -10,39 -78,72 4,40 52 48 50 

 NÄSI1** Näsijärvi -9,14 -71,37 1,75 100 100 100 

  PYHÄ1 Pyhäjärvi  -10,09 -76,33 4,39 63 65 64 

* = referenssinäyte, pohjavesi ‰VSMOW ‰VSMOW ‰ % % % 

** = referenssinäyte, pintavesi       
 

 

 

 

4.4. UAV-TIR-ortomosaiikkikartoitus 

 

Ilmasta suoritettu ortokuvaus tuotti kuvamateriaalia yhteensä 13,96 ha:n alueelta 

Tahmelan ja eteläisen Pispalan rantavyöhykkeeltä. Orto- ja TIR-kuvausaineisto 

prosessoitiin ja georeferoitiin, ja lopputuloksena saatiin suhteellisen saumaton, korkean 

resoluution mosaiikkikartta. Tuloksia voidaan pitää melko hyvinä. Kuvausaineistoa on 

esitetty kuvissa 18–21, ja karttoihin on merkitty Ränkmanin (2011) maastokartoituksessa 

tekemät kevätlähdehavainnot. 
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Pohjaveden purkupaikkojen identifioinnin lisäksi tavoitteena oli vertailla UAV-TIR-

menetelmän käyttökelpoisuutta suhteessa perinteiseen maastokartoitustyöhön arteesisella 

lähteikköalueella. Osa aiemmassa maastokartoituksessa todetuista lähdepurkaumista ja 

niiden laskuojista on havaittavissa TIR-mosaiikissa selkeinä positiivisina 

lämpöanomalioina (Kuva 18), mutta tutkimusajankohdan vuoksi suurin osa kevätlähteistä 

oli kuvauksen aikana kuivia, eivätkä ne odotetusti erottuneet myöskään infrapuna-

aineistossa. Pyhäjärven ranta-alueen pohjasedimentissä kartoitetut vedenalaiset lähteet 

TA4–TA10 eivät järven sekoitusolosuhteiden vuoksi hahmotu mosaiikissa erityisen 

terävästi, mutta niiden ympäristössä järven pinnan lämpötila on kuitenkin selvästi 

koholla, mikä viittaa pohjaveden vaikutukseen. Aineistosta on myös tulkittavissa, että 

vedenalaista pohjaveden purkautumista tapahtuu Pyhäjärven rantaviivan tuntumassa 

lähes koko kuvausalueen laajuudella. 

 

 

Kuva 18. Esimerkki pienen lähdepurkauman (TA14) ja siitä valuvan puron erottumisesta TIR-mosaiikissa. 

 

 

Tahmelanlähteen länsipuolella kuvattu alue koostuu suurimmaksi osaksi puuttomasta, 

lieju- tai turvepeitteisestä pienviljelymaasta, jota on ojitettu runsaasti. Tutkimusalueen 

pienviljelypalstat näyttävät tihkuvan pohjavettä laaja-alaisesti. Lentolinjan L8 TIR-

mosaiikin lämpötilaskaala (Kuva 19) näyttää kartassa poikkeavan viereisestä mosaiikista, 

mikä voi johtua lentoajankohdan muuttuneesta säätilasta tai todennäköisemmin datan 

prosessointivaiheessa tapahtuneesta ohjelmiston skaalausongelmasta. Ongelma ei 

kuitenkaan vaikuta kyseisen mosaiikin sisäisiin suhteellisiin lämpötilaeroihin eikä siksi 

ole tutkimuksen kokonaiskuvan kannalta kovin merkittävä. Kuvan 20 mosaiikissa kulkee 

lähdehavainnon TA19 kohdalla Pyhäjärveen jatkuva erittäin selkeä lineaarinen ja 

voimakas NEE-SWW-suuntainen lämpöanomalia. Anomalia ei vaikuta 

luonnonperäiseltä ja sen arvioitiin indikoivan mahdollisesti maanalaista lämpöputkea. 
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Kuva 19. TIR- ja ortomosaiikkikartta Etelä-Pispalan ranta-alueelta. Kartassa merkittynä Ränkmanin (2011) 

kartoittamat kevätlähteet (taustakartta MML Avoimet paikkatietoaineistot). 

 

 

Kuva 20. TIR- ja ortomosaiikkikartta Tahmelan ranta-alueelta. Kartassa merkittynä Ränkmanin (2011) 

kartoittamat kevätlähteet (taustakartta MML Avoimet paikkatietoaineistot). 
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Tahmelanlähde ja sen laskuoja erottuvat mosaiikissa selvinä lämpöanomalioina. 

Laskuojan veden purkautuminen ja sekoittuminen Pyhäjärveen on niin ikään 

havaittavissa Tahmelan uimarannan tuntumassa. Kuvassa 21 on esitetty 

mosaiikkiaineistoa Tahmelanlähteen lähiympäristöstä. Tutkimuksen kannalta erityisen 

kiinnostava havainto on huomattava positiivinen lämpöanomalia lähdealtaan 

luoteispäädyssä, mikä osoittaa yksiselitteisesti pohjaveden voimakkaimman 

purkautumiskohdan lähdepohjassa. 

 

 

 

Kuva 21. TIR- ja ortomosaiikkikartta Tahmelanlähteen lähiympäristöstä. Kartassa merkittynä Ränkmanin 

(2011) kartoittamat kevätlähteet. 
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5. TULOSTEN TARKASTELU 

 

 

5.1. Maaperän rakenne 

 

 

 

Kuva 22. Rakennetulkintaosiossa käsiteltävät maatutkalinjat (Taustakartta: MML Avoimet 

paikkatietoaineistot). 

 

 

Maaperän rakennetulkinnoissa käytetyt maatutkalinjat on esitetty Kuvassa 22. 

Päällimmäisin sedimentologinen yksikkö harjun lounaisella lievealueella on muinais-

Pyhäjärven pohjaan kerrostunut tiivis silttivaltainen hienoaineskerros, jonka koostumus 

on paikoin savinen tai liejuinen. Maatutkalla saatavien tulosten syvyysulottuvuus 

heikkenee, kun läpäistävän materiaalin tiheys kasvaa ja huokostilavuus pienenee (Neal 

2004). Kyseinen hienoaineskerros vaikuttaakin olevan erityisen paksu Pyhäjärven 

rantaviivan läheisyydessä, mikä näkyy radiosignaalin heijasteiden puutteena myös 

erotuskykyisemmällä 100 MHz antennilla (Kuva 23). TIR-tutkimuksessa tehty 

mahdollinen lämpöputkihavainto erottuu linjan 79 (100MHz) profiilissa selvästi 
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hienoainesyksikön katkeamisena ja rajakontaktina 4–5 metrin syvyydessä. Rantaa 

pohjoiseen mentäessä rakennehavaintojen syvyysulottuvuus jokseenkin paranee, mikä 

viittaa päällimmäisen hienoainessedimentin ohenemiseen tai sen keskimääräisen raekoon 

kasvamiseen rantaviivan suuntaisesti. Samalla alueella sijaitsevat Ränkmanin (2011) 

kartoittamat vedenalaiset lähteet TA4–TA10, ja niiden kohdalla onkin profiilissa 

havaittavissa rakenteita, jotka viittaavat paineellisen pohjaveden vertikaaliseen 

virtaukseen.  

 

 

 

Kuva 23. GPR-profiilista 79 (100 MHz) tehtyjä maaperän rakennetulkintoja. 

 

 

Savisilttiyksikkö on laajimmillaan Tahmelanlähteen ja Pyhäjärven välisellä alavalla 

vyöhykkeellä, jossa sen keskimääräinen paksuus on arviolta 2–4 metriä. Kerrostuman alla 

on jokseenkin karkearakeisempi yksikkö, jonka tyypillinen raekokojakauma vastaa 

kairaustietojen perusteella silttistä hiekkaa, mutta vaihtelee paikoin merkittävästikin. 

Useissa harjun lievealueen tasoprofiileissa on havaittavissa selvää rakenteellista 

leikkaavuutta, joka voidaan tulkita ristikerroksellisuudeksi (Kuva 24, Kuva 25, Kuva 26). 

Toisiaan leikkaavia kerrospintarakenteita esiintyy yleisesti glasifluviaalisissa 

muodostumissa, ja niihin liittyy usein sedimentin syklisiä raekokovaihteluja (Salonen et 

al. 2002), mikä selittyy jäätikön sulamisvesivolyymien ja sedimentaatioympäristön 

energiavirtojen kausimuutoksilla. Havaittu rakenteellisuus todennäköisesti selittääkin 

Nousiaisen et al. (2016) aiemmin tutkimusalueella raportoimat ja Tampereen 

Infrapalveluiden kairauksissa dokumentoimat karkeamman raekoostumuksen 

välikerrokset silttihiekassa. 
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Kuva 24.A. GPR-linjan 80 (50 MHz) graafinen profiili. 

 

 

Kuva 24.B. GPR-profiilista 80 (50 MHz) tehtyjä maaperän rakennetulkintoja. 

 

 

 

 

 
Kuva 25.A. GPR-linjan 89 (50 MHz) graafinen profiili. 

 

 

Kuva 25.B. GPR-profiilista 89 (50 MHz) tehtyjä maaperän rakennetulkintoja. 
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Kuva 26.A. GPR-linjan 93 (50 MHz) graafinen profiili. 

 

 

Kuva 26.B. GPR-profiilista 93 (50 MHz) tehtyjä maaperän rakennetulkintoja. 

 

 

GPR-profiilissa 89 (50MHz) (Kuva 25) noin 15 metrin syvyydessä ilmenee voimakas 

signaalivaste, joka ilmentänee terävää kontaktipintaa silttihiekkayksikön ja 

karkearakeisen harjuhiekan ja -soran välillä. Noin 30 metrin syvyydessä on havaittavissa 

mahdollinen kalliokontakti, mikä olisi melko hyvin linjassa Ahosen et al. (2018) 

peruskallion pintatasomallin kanssa. Referenssikairausaineiston hajanaisuuden ja 

puutteellisen syvyysulottuvuuden sekä tutkimusalueen paksun sedimenttikerroksen 

vuoksi etenkin alimpien kerrosyksiköiden tulkintaan liittyy kuitenkin paljon 

epävarmuutta. Havainto saattaakin peruskalliopinnan sijaan indikoida esimerkiksi 

pohjamoreeniyksikköä tai lohkaretta. 

 

Pispalanharjun rinteellä kerätyn maatutka-aineiston sekä maastohavaintojen perusteella 

varsinaisen harjuosan materiaali koostuu massamaisesta ja lohkareisesta sorasta. 

Rinteeltä koostetuissa GPR-profiileissa havaitaan, että vaikka signaalin syvyysulottuvuus 

on hyvä, ei profiileissa ole nähtävissä juurikaan rakenteellisia rajapintoja. 

Johtopäätöksenä voidaan todeta, että harjumateriaalin koostumus jatkuu melko 

homogeenisena syvälle harjun sisäosiin. Lähellä rinteen juurta kuitenkin ilmenee noin 10 

metrin syvyydessä todennäköinen pohjavesipinta sekä sen alapuolella mahdollinen 

havainto hienoaineskerroksesta (Kuva 27). Kerros edustaisi tässä tapauksessa jääjärven 
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tai ehkä muinais-Pyhäjärven pohjaa, joka on jossakin vaiheessa jäänyt rinteeltä valuneen 

soran alle, mutta täysin varmaksi havaintoa ei voida osoittaa. 

 

 

 

Kuva 27. GPR-linjan 82 (50 MHz) graafiseen profiiliin perustuvaa maaperän rakennetulkintaa. 

 

 

Harjun rinteen reunavyöhykkeellä on joka tapauksessa nähtävissä useita merkkejä maa-

aineksen postglasiaalisesta liikkumisesta. Etenkin Tahmelanlähteen ympäristön 

maaperää voisi luonnehtia varsin heterogeeniseksi, ja siinä on aiempien kairaustietojen ja 

GPR-tutkimuksen perusteella sekoittuneena maalajeja kerroksittain siltistä lohkareisiin. 

Sedimentologisten rakenteiden kompleksisuus selittyy yksinkertaisimmin nimenomaan 

harjun rinteillä aikoinaan tapahtuneilla massaliikunnoilla. Näissä massaliikunnoissa 

harjun jyrkkien rinteiden soraista ja lohkareista materiaalia olisi joko toistuvasti tai ehkä 

yhdessä kertaluonteisessa tapahtumassa sortunut muinaisvesistön pohjaan kerrostuneiden 

sedimenttien päälle. Subakvaattiset massaliikunnot selittävät harjun lounaisrinteen 

juurella maaperäteknisissä kairauksissa dokumentoidut siltti- ja soravaltaisten yksiköiden 

kerrokselliset vuorottelut ja sekalajitteiset diamiktonit, jotka on kairausten yhteydessä 

tulkittu moreeniksi. 

 

Kiinnostavana havaintona Tahmelanlähteen lähiympäristössä tehtyjen GPR-tutkimusten 

tasoprofiileissa on viitteitä hienoaineskontaktista, joka vaikuttaa muodostavan 20–25 

metriä syvän, suppamaisen laakson, joka kattaa laajahkon alueen lähdealtaan alapuolella 

(Kuva 28, Kuva 29). Esimerkiksi Mariesin et al. (2017) ja Ahokankaan (2019) mukaan 

saumaharjumuodostumiin voi liittyä piilosupparakenteita (Morphologically 

Undetectable Kettle Hole, MUKH), joiden reunat usein koostuvat hienojakoisesta 

materiaalista, ja joita esiintyy tyypillisesti lähellä harjuydintä sen sivustoilla. Tässä 

tapauksessa suppa olisi täyttynyt pääasiassa harjun rinteestä peräisin olevalla maa-

aineksella. Mikäli tulkinta on oikea, Tahmelanlähteen geologinen esiintymisympäristö on 
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suurelle lähdealtaalle geneettisesti ainutlaatuinen. Myöhemmillä sedimenteillä täyttynyt 

vajoama, johon lähde on aikanaan muodostunut, on havaittavissa myös 

pintamorfologisesta kartasta (Kuva 30). On kuitenkin mahdollista, että vajoama liittyy 

ensisijaisesti paikalliseen peruskalliotason alenemaan. Supparakenteen vahvistaminen 

vaatisikin tarkentavia tutkimuksia. 

 

GPR-profiileissa 87 ja 88 (50MHz) lähteen vieressä erottuu todennäköisesti hyvin 

lajittuneesta harjusorasta koostuva kumpumainen muodostuma. Kyseessä saattaa olla 

Pispalanharjun ytimestä eriävä sekundäärinen harjuviuhka (fan lobe), joka niin ikään 

Mariesin et al. (2017) ja Ahokankaan (2019) mukaan on toinen saumaharjuille tyypillinen 

rakennepiirre. Epäilystä tukee Lorisevanpuiston alueen silttihiekkayksikössä esiintyvä 

laajamittainen ristikerroksellisuus, joka on viuhkamuodostumissa yleistä (Maries et al. 

2017). Tyypillisesti kerrokset kaatuvat veden virtaussuunnan myötäisesti (Salonen et al. 

2002), tässä tapauksessa harjusta pois päin. GPR-profiileissa on havaittavissa, että 

Tahmelanlähteen luoteispäädyssä tapahtuu merkittävää paineellisen pohjaveden 

vertikaalista virtausta ylös päin. 

 

 

 

 

Kuva 28.A. GPR-linjan 87 (50 MHz) graafinen profiili. 

 

 

Kuva 28.B. GPR-profiilista 87 (50 MHz) tehtyjä maaperän rakennetulkintoja. 
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Kuva 29.A. GPR-linjan 88 (50 MHz) graafinen profiili. 

 

 

Kuva 29.B. GPR-linjan 88 (50 MHz) graafiseen profiiliin perustuvaa maaperän rakennetulkintaa. 

 

 

 

 

Kuva 30. Harjuviuhkan arvioitu kulku, sen kerrostamiin sedimentteihin liittyvän ristikerroksellisuuden suunta 

sekä mahdollisen piilosupparakenteen sijainti (DEM: MML Avoimet paikkatietoaineistot). 
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Kuvassa 31 on esitetty GPR-rakennetutkimuksesta ja muusta aineistosta koostettu 

Pispalanharjun konseptuaalinen poikkileikkausprofiili yleistettyine 

sedimenttikerrostumineen.  Profiilista havaitaan, että lounaisrinteestä lähes harjun 

huipulta saakka näyttää puuttuvan osa, mikä vahvistaa aiemmin ehdotettua 

massaliikuntohypoteesia. Muinaisrantamuodostumien säilyminen rinteellä puolestaan 

osoittaa, että massan liikkuminen on tapahtunut pääasiassa ennen niiden syntyä eli 

suhteellisen pian harjun muodostumisen jälkeen. Eteläisen rinteen romahtamisen 

laukaisijana lienee ollut glasioisostaattisen maankohoamisen aiheuttama maankamaran 

vähittäinen kallistuminen kohti etelä-kaakkoa. Poikkileikkauksen Pyhäjärven puoleisessa 

päädyssä esiintyvä peruskallion pintatason alenema on mm. Palomäen (2007) mainitsema 

murroslaakso. Harjun pohjoispuolen esitetyt sedimenttikerrostumat ovat karkeita 

arvioita, jotka perustuvat pääasiassa tutkimuksen kenttähavaintoihin, pohjavesiputkien 

asennusvaiheessa tehtyihin dokumentaatioihin ja mataliin maaperäkairauksiin. 

 

 

Kuva 31. Pispalanharjun yleistetty konseptuaalinen poikkileikkaus Santalahdesta Tahmelaan (Taustakartta 

ja DEM: MML Avoimet paikkatietoaineistot).  
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5.2. Pohjaveden ja pintaveden vuorovaikutus 

 

Kuvassa 32 vesinäytteiden stabiilien isotooppien deltajakauma on havainnollistettu 

kuvaajana suhteessa LMWL-suoraan. Näytesarjan arvojoukko muodostaa oman 

suoransa, jossa vähiten haihtuneet vedet sijoittuvat kuvaajan vasempaan laitaan lähimmäs 

puhtaan sadeveden isotooppikoostumusta vastaavaa LMWL-suoraa. Vesien 

haihtuneisuuden aste kasvaa lineaarisesti suoralla oikealle siirryttäessä ja 

järvivesinäytteet haihtuneimpina sijoittuvat odotetusti suoran oikeanpuoleiseen päähän, 

lukuun ottamatta toisessa maastotyövaiheessa otettua Pyhäjärven pintavesinäytettä 

(Pyhä1). Merkittävä ero Pyhäjärven rantavesinäytteiden välisessä isotooppijakaumassa 

selittyy ranta-alueen vaihtelevilla sekoitusolosuhteilla. Näytteen Pyhä1 selkeä 

pohjavesivaikutus, laskennallisesti 36 %, ilmentää Tahmelanlähteen poistovirtaaman 

vaikutusta Tahmelan uimarannan vesiin. Muissa toisintonäytteissä ei ole havaittavissa 

merkittäviä poikkeamia keskenään, mikä osoittaa, että tuloksia voidaan pitää luotettavina. 

 

 

 

 

Kuva 32. Vesinäytteiden stabiilien isotooppien 2H ja 18O delta-arvojen jakauma kuvaajana ja vertailu LMWL 

(Local Meteoric Water Line) -suoraan Kortelaista (2007) mukaillen. 
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Tulosten perusteella korkeimmat pintavesikomponentin osuudet havaittiin 

Tahmelanlähteessä ja sen länsi- ja luoteispuolelta kerätyissä lähdevesinäytteissä (TL1, 

TL2, TA14, TA16, 17) sekä Santalahden harjupohjavesiputkissa P101 ja PVP305. 

Huomionarvoista on, että Tahmelanlähteen ja sen länsi- ja luoteispuolisten 

lähdepurkaumien vesinäytteiden isotooppikoostumukset ovat keskenään hyvin 

samankaltaisia, mikä voidaan selvästi erottaa kuvaajasta. Samankaltaista 

isotooppikoostumusta edustavat myös päälähteen länsipuolisesta pv-putkesta PI25 otetut 

näytteet. Puhtaimman pohjaveden koostumusta edustivat vastaavasti kaakkois- ja 

eteläpuoliset näytteet Pikkulähteestä (TA31), sen läheisestä pv-putkesta PI_49, 

Lorisevanpuiston putkesta PI_51 ja ylivuotavasta putkesta PI24. Hapen ja vedyn 

isotooppien suhteiden perusteella Pispalanharjun eteläpuoliset pohjavedet voidaankin 

hieman yleistäen jakaa kahteen toisistaan selvästi erottuvaan klusteriin: puhtaaseen 

pohjaveteen ja toisaalta veteen, josta noin kaksi kolmasosaa on peräisin vesistöstä. 

 

 

5.3. Hydrogeologinen tulkinta 

 

Raudan ja mangaanin esiintymiseen harjuakvifereissa vaikuttavat ensisijaisesti akviferin 

sisäiset hapetus-pelkistysolosuhteet, jotka määräytyvät harjun geologisen rakenteen sekä 

pohjaveden virtauskuvion perusteella (Hatva 1989). Lahermon et al. (1999) mukaan 

rengaskaivovesissä liuenneen raudan määrä korreloi vahvasti kemiallisesti 

samankaltaisesti käyttäytyvän mangaanin määrän kanssa (r = 0,47**). Samoin raudan ja 

liuenneen hapen välillä on havaittu suhteellisen merkittävä negatiivinen 

korrelaatiokerroin (r = -0,20**), mikä on suoraa seurausta siitä, että raudan ja mangaanin 

mobilisoituminen tehostuu virtausympäristön olosuhteiden pelkistyessä. Myös runsas 

orgaaninen aines edistää raudan liukoisuutta. Pelkistävissä olosuhteissa rauta esiintyy 

yleisimmin kahdenarvoisena ferrorautakationina (Fe2+), mutta osa raudasta voi runsaasti 

sulfaatteja sisältävässä vedessä muodostaa rautasulfaattia (FeSO4) sekä toisinaan 

happamuudesta riippuvia FeOH2+- tai Fe(OH)2
+ -polymeerikomplekseja (Lahermo et al. 

1999). Pohjaveteen liuenneen hapen konsentraation alittaessa 4,0 mg l-1, todennäköisyys 

korkeille raudan ja mangaanin pitoisuuksille kasvaa nopeasti (Hatva 1989). 

 

Tahmelanlähteen veden sameuden syynä onkin useissa aiemmissa selvityksissä 

(Oravainen ja Perälä 1996, Lahermo ja Carlsson 2003, Oravainen 2006) päätelty olevan 



53 
 

pohjaveden vähähappisuudesta johtuva raudan liukeneminen ja sen saostuminen 

hapettavassa lähdealtaassa. Käsillä oleva tutkimus vahvistaa osaltaan edellä esitettyä 

epäilystä. Aiempia laajempana Tahmelanlähteen ympäristöselvityksenä se myös osoittaa, 

että lähdettä koskeva vedenlaatuongelma ei rajoitu ainoastaan Tahmelanlähteeseen, vaan 

liittyy myös laajemmin Pispalan harjupohjavesiesiintymään. Viime vuosina Näsijärven 

rantavyöhykkeellä tehdyissä pohjaveden isotooppitutkimuksissa on havaittu, että 

Näsijärvestä tapahtuu vaihtelevan suuruista rantaimeytymistä koko harjumuodostuman 

laajuudella Santalahdesta Lielahteen (Hendriksson 2016, 2018a, 2018b). Ahosen et al. 

(2018) Hyhkyn rakennemallin perusteella pintavedellä lienee hydrologisia yhteyksiä 

Pispalanharjuun ja Tahmelanlähteeseen, mutta tarkkaa ymmärrystä veden reiteistä harjun 

sisäosissa tai Näsijärvestä harjuun suotautuvan veden määristä ei vielä toistaiseksi ole. 

 

Tämän tutkimuksen isotooppianalyysien perusteella harjun alaisissa pohjavesissä on 

sekoittuneena vaihteleva määrä pintavesikomponenttia, jonka ainoa mahdollinen lähde 

on Näsijärvi. Pohjavesien korkea pintavesikomponentin osuus puolestaan näyttää 

korreloivan vesien vähähappisuuden kanssa, mikä antaa syyn olettaa, että perimmäinen 

vedenlaatuongelma on ainakin osittain kytköksissä Näsijärvestä tapahtuvaan 

rantaimeytymiseen. Tässä tapauksessa mahdollisuus on, että järven pohjasedimentistä tai 

Santalahden täyttömaana käytetystä turvetuhkasta suotautuvaan järviveteen liuenneet 

orgaaniset yhdisteet kuluttavat siihen liuenneen hapen pelkistävissä olosuhteissa 

nopeasti, mikä Lahermon et al. (1999) mukaan merkittävästi tehostaisi raudan ja 

mangaanin liukenemista harjumateriaalista kyllästysvyöhykkeen sekoittuneeseen pinta-

pohjavesikomponenttiin. Juutin ja Katkon (1998) mukaan harjun soramateriaali on niin 

rautapitoista, ettei sitä pidetä soveltuvana rakentamiseen. 

 

Pohjaveden vapaa pinta on havaintoputkista tehtyjen tasomittausten mukaan 

Santalahdessa rantavyöhykkeen tuntumassa noin viisi metriä Näsijärven pintatason 

alapuolella, mistä voidaan päätellä, että pintaveden suotautuminen harjuun on hidasta. 

Harjun eteläpuolisista pohjavesistä mitatut vuodenaikaan nähden korkeahkot lämpötilat 

viittaavat lisäksi siihen, että veden suotautuminen Näsijärvestä on tapahtunut lämpimän 

kauden aikana, mikä tarkoittaisi veden noin 4–6 kuukauden virtausta harjun läpi. 

Toisaalta urbaani ympäristö todennäköisesti osaltaan kohottaa alueen pohjavesien 

lämpötiloja. Santalahdessa varsinaiseen harjupohjaveteen ulottuvista havaintoputkista 

P101 ja PVP305 otetuissa näytteissä pintavesikomponentin osuus on joka tapauksessa 
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niin suuri, noin puolet, että rantaimeytyminen on todennäköisesti pistemäistä ja runsasta, 

ja sitä tapahtuu luultavasti joko Näsijärven pohjasta tai Santalahden täyttömaan reuna-

alueilta. Geologian tutkimuskeskuksen päivitetyssä kalliopintamallissa (Ahonen et al. 

2018) pohjaveden virtaukselle ei näytä olevan kallion muodostamaa estettä, joten veden 

voisi olettaa virtaavan suoraan harjun läpi kohti Pyhäjärveä. Suurissa 

harjumuodostumissa harjuydin koostuu tyypillisesti erittäin karkearakeisesta 

materiaalista (Salonen et al. 2002), jossa vedenjohtavuusarvon tulisi olla korkea. Noin 

kuuden metrin ero Santalahden ja harjun lounaispuolen pohjavesipintojen välillä alle 

puolen kilometrin matkalla tarkoittaa kuitenkin suhteellisen jyrkkää hydraulista 

gradienttia, mikä viittaisi siihen, että veden virtaukselle on vastusta. Esimerkiksi Mariesin 

et al. (2017) tutkimuksista tiedetään, että saumaharjumuodostumissa harjuydin ja siihen 

liittyvät sekundääriset harjuviuhkat muodostavat karkearakeisesta materiaalista 

koostuvia nopean virtauksen hydraulisia väyliä. Onkin mahdollista, että merkittävä osa 

Tahmelan alueen pohjavesistä kulkeutuu Pispalanharjun sisällä pituussuuntaisesti 

kauempaa pohjoisesta. Pääasiallisena hydraulisena reittinä saattaisi olla maaperän 

rakennetutkimuksissa epäilty harjuviuhka Tahmelanlähteen tuntumassa. Ilman kallioon 

asti ulottuvia varmistuskairauksia ja pohjaveden havaintoputkia harjun keskiosissa sen 

sisäisen vesitalouden arviointi joudutaan kuitenkin perustamaan epäsuoriin havaintoihin. 

 

Harjun eteläpuolella selvästi yhteneväistä alkuperää edustavat Tahmelanlähteen 

kaakkois- ja eteläpuoliset näytteet Pikkulähteestä sekä havaintoputkista PI24 ja PI_49. 

Ne ovat keskenään kemiallisesti samankaltaisia, happirikkaampia ja laadullisesti 

huomattavasti tutkimuksen keskimääräisiä pohjavesiä parempia. Niistä Pikkulähteen ja 

putken PI_49 näytteissä ei isotooppianalyysitulosten perusteella myöskään ole 

käytännössä lainkaan havaittavissa pintavesikomponenttia, ja Tahmelanlähteen 

kaakkoispuolen ylivuotavassa putkessakin PI24 vain vähän. Sen sijaan päälähteen sekä 

sen länsi- ja luoteispuolisten lähdepurkaumien sekä putken PI25 näytteiden 

samankaltaiset pääioni- ja isotooppikoostumukset viittaavat yhtenevään alkuperään, ja 

niille tunnusomaisimpia piirteitä ovat matala happikonsentraatio sekä huomattava 

pintavesikomponentin osuus, noin kaksi kolmasosaa. Kyseisissä näytteissä mitattiin 

lisäksi korkeita liuenneen raudan ja mangaanin pitoisuuksia. 

 

Vesikemiallisten analyysien tulokset viittaavat siihen, että Tahmelanlähteessä purkautuu 

ainakin kahta selvästi toisistaan erottuvaa vesikomponenttia, joilla on eri alkuperät. 
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Lähteen nykyinen vesi olisi siten sekoitus Näsijärven rantavyöhykkeellä muodostuvasta, 

lähes hapettomasta pinta-pohjavesikomponentista ja toisaalta todennäköisesti idän 

suunnasta virtaavasta hyvälaatuisesta pohjavedestä. Eteläisen Pispalan alueella 

pohjavedellä olisi tässä tapauksessa vähintään kaksi eri päävirtaussuuntaa (Kuva 33). 

Havainto tukee esitettyä hypoteesia, jonka mukaan merkittävällä osalla lähteessä 

purkautuvasta pintalähtöisestä vedestä kulkee hydraulinen reitti suoraan pohjoisesta. 

Lisäksi kohtisuoraan harjun toisella puolella Santalahdessa harjupohjaveden 

pääionikoostumus viittaa eri alkuperään. Suurin osa lähteessä purkautuvasta vedestä ei 

siis vaikuttaisi kulkeutuvan suoraan harjun läpi Santalahdesta. Lounaisrinteen juuren 

muinaisten massaliikuntojen aiheuttama maaperän monimutkainen kerroksellisuus tekee 

tarkkojen hydrogeologisten arvioiden laatimisesta kuitenkin erittäin haastavaa, sillä eri 

sedimentologisten yksiköiden vedenjohtokyky vaihtelee. Siksi on perusteltua olettaa, että 

pohjaveden pääasiallinen virtaus harjun juurella tapahtuu paikoin useassa kerroksessa. 

Infrapunakuvausaineisto osoitti, että päälähteeseen purkautuu vettä voimakkaimmin 

altaan luoteispäädyssä, jossa ilmeni merkkejä syvän pohjaveden vertikaalisesta 

virtauksesta myös GPR-tutkimuksessa. Pohjaveden pintatasoja ja havaintoputkien 

korkeusasemia on havainnollistettu Kuvassa 34. Heikkoantoisten putkien PI_50, PVP303 

ja PVP301 veden tulkittiin edustavan huonosti läpäisevän kerroksen eristämää orsivettä. 

 

 

Kuva 33. Pohjaveden mitattu vapaa pintataso (m mpy) havaintoputkissa sekä lähteessä purkautuvien 

vesikomponenttien arvioidut päävirtaussuunnat (Taustakartta ja DEM: MML Avoimet paikkatietoainestot). 
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Kuva 34. Tutkimuksessa käytettyjen pohjaveden havaintoputkien rakenne- ja korkeustiedot sekä mitatut 

pohjaveden pintatasot visualisoituna. 

 

 

 

6. JOHTOPÄÄTÖKSET 

 

 

6.1. Tulkinta Tahmelanlähteen pilaantumisen syistä 

 

Tahmelanlähteen talousvesikäytöstä luovuttiin vuodesta 1969 lähtien. Veden laadusta ei 

ole saatavilla analyysitietoja vuosien 1970 ja 1994 välillä, joten ei ole täyttä selvyyttä 

siitä, kuinka nopeasti lähteen tilan heikentyminen on tapahtunut. Jylhä-Ollilan ja Sunellin 

(2016) mukaan muutos on kuitenkin ollut vähittäinen. Viitteitä veden laadun 

heikentymisestä on joka tapauksessa nähtävissä jo useissa kevään 1970 

laboratorioanalyyseissä, joissa lähteen raakaveden liuenneen raudan konsentraatioksi on 

mitattu 0,7–1,1 mg l-1, kun pitoisuudet ovat vielä 1960-luvun vuosiseurannassa 

vaihdelleet välillä 0,15–0,30 mg l-1. Myös veden mangaanipitoisuudet ovat samaan 

aikaan kutakuinkin kymmenkertaistuneet (Taulukko 7). 
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Taulukko 7. Tahmelanlähteen keskeisiä vedenlaadun seurantatietoja koottuna.  

Muuttuja Yksikkö 
1962-
1968 * -69 -70 

 
-96 

 
-98 -99 -06 -12 -17 -18 

Sameus FNU - - - 35 - 26 37 22 29 39 

O O mg/l - - - 4,1 - 3,5 2,2 - 1,4 1,4 

Fe µg/l 200 200 1000 3200 3200 3400 4500 2000 2032 524 

Mn µg/l 50 430 560 680 860 960 - - 897 879 

NH4 µg/l N 100 <100 <100 21 - 240 680 260 160 180 

N (tot) µg/l - - - 420 - 390 980 - 340 380 

P (tot) µg/l - - - 34 - 54 110 - 75 160 

EC µS/cm 213 372 360 220 251 270 300 270 234 238 

pH  6,7 6,7 7,1 6,7 6,9 6,9 6,8 6,8 7,0 6,8 

Alk mmol/l - 1,45 1,55 - - 1,60 1,80 1,66 1,42 1,34 

COD(Mn) mg/l O2 3,21 1,68 3,80 4,6 4,3 3,5 4,7 - 4,2 4,00 
Koliformit 
(tot) MPN/100ml <1 <1 - 320 - - >1000 - 82 150 
Lämpök. 
Koliformit kpl/100ml - - - 320 - - - - 39 66 

E.coli kpl/100ml - - - - - - 830 - 31 150 
Suolistop. 
Enterok. kpl/100ml <5 <1 - 320 - 480 350 - 73 10 

*keskiarvoja vedenlaadun seurantatiedoista             

 

 

Mikäli lähdeveden laadun heikentyminen todella ajoittuu vedenoton viimeisiin vuosiin, 

se olisi ajallisesti yhdistettävissä vuosina 1960 ja 1966 aloitettuihin Rantatien ja Kehätien 

rakennustöihin ja niiden yhteydessä tehtyihin Näsijärven vesistötäyttöihin. Ei ole 

varmuutta siitä, onko Näsijärven rantaimeytymistä tapahtunut harjuun aina vai onko 

rantarakentamisella mahdollisesti luotu uusia hydrologisia väyliä järviveden 

suotautumiselle kuten taannoisessa Hyhkyn vedenottamon pintavesikontaminaation 

tapauksessa. Hyhkyn esimerkki joka tapauksessa osoittaa, että harjumuodostuman 

akviferi on herkkä muutoksille. Muun muassa Santalahden venesataman rakentamiseen 

on voinut liittyä ruoppauksia, joiden yhteydessä on saatettu poistaa järviveden 

suotautumista aiemmin estänyt tai hidastanut hienoaineskerros. Mikäli kuitenkin 

aiemmin esitetty epäilys, että suuri osa Tahmelanlähteen vedestä olisi peräisin pohjoisen 

suunnasta on oikea, lähteen vedenlaatuongelman kannalta merkittävin vuotokohta 

sijaitsee todennäköisesti jossakin Santalahden ja Lielahden välillä. Asian varmistaminen 

vaatisi kattavia maaperän rakennetutkimuksia Näsijärven rantavyöhykkeellä koko 

harjukannaksen laajuudella. Hydraulisia yhteyksiä lähteeseen voitaisiin lisäksi testata 

merkkiainekokeilla. Pispalan vähittäinen rakentaminen on voinut osaltaan pahentaa 

pohjavesien tilannetta, kun hapekkaan meteorisen veden aiemmin tuoma lisäys 
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harjupohjaveteen on asteittain vähentynyt sadeveden päätyessä yhä suuremmassa määrin 

hulevesiviemäristöön. 

 

Tahmelanlähteen pilaantumisen syiksi on aikoinaan epäilty muun muassa lähdealtaassa 

viihtyviä sorsia ja jätevesivuotoa (Oravainen 2006). Kuten on jo todettu, perimmäinen 

syy pilaantumiseen ei tämän tutkimuksen perusteella kuitenkaan vaikuttaisi olevan 

paikallinen ongelma itse lähdealtaassa tai sen lähiympäristössä, vaan laajemmin Pispalan 

harjuakviferin pohjavedessä. Mahdollisen jätevesivuodon vaikutusta ei kuitenkaan voida 

täysin sulkea pois, sillä ulosteperäisiä mikrobiologisia indikaattoreita havaittiin myös 

Tahmelanlähteen ympäristön pohjavesiputkissa. Oravaisen (2006) tutkimissa 

lähdevesinäytteissä havaittiin erittäin korkean rautakonsentraation lisäksi kohonneita 

kokonais- ja ammoniumtypen ja kokonaisfosforin pitoisuuksia sekä lisäksi huomattavan 

suuria määriä eri bakteerityyppejä, mitä on vaikea selittää muulla kuin viemärivuodolla. 

Kuitenkin jätevesivuodon aiheuttamiksi epäillyt lähdeveden jatkuvasti korkeahkot 

fosforin ja ammoniumin pitoisuudet vaikuttavat esiintyvän myös harjun pohjoispuolisissa 

pohjavesissä. Ammoniumin kohonneet pitoisuudet selittyvätkin todennäköisemmin 

pohjaveden kyllästysvyöhykkeen pelkistävillä olosuhteilla. Tahmelanlähteen 

hygieeninen haitta saattaa joka tapauksessa ainakin osittain selittyä Oravaisen (2006) 

ehdotuksen mukaisesti sorsien jätöksillä, sillä lähellekään vastaavia bakteeripitoisuuksia 

ei lähteen lähiympäristön pohjavesiputkista otetuissa vesinäytteissä havaittu. 

 

Lähdealtaan 1990-luvun kunnostusyrityksiin liittyvillä ruoppauksilla on puolestaan 

saatettu merkittävästikin pahentaa vedenlaatuongelmaa avaamalla pohjaveden 

purkautumiselle uusi kanava. Painokairauksissa tehtyjen havaintojen perusteella 

vaikuttaa siltä, että osasta lähdepohjaa puuttuu päällimmäinen hienoaineskerros, joka on 

saattanut aiemmin salvata veden purkautumista altaaseen. Taustatiedon puutteen vuoksi 

ei voida kuitenkaan varmuudella sanoa, onko kyseinen kerros mahdollisesti poistettu 

ruoppauksissa. TIR- ja GPR-tutkimukset joka tapauksessa osoittavat, että pohjaveden 

purkautuminen on selvästi voimakkainta altaan luoteispäädyssä, ja vesi vaikuttaa 

virtaavan syvältä maaperästä. Pispalan vanhojen asukkaiden haastattelujen perusteella 

lähde ei ollut aivan kirkasvetinen ennen ruoppauksiakaan, mutta niiden jälkeen sen tila 

heikentyi selvästi, mikä viittaisi siihen, että ruoppauksilla on tosiasiallisesti vaikutettu 

Tahmelanlähteen hydrogeologiaan. 
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Yhteneväinen pääioni- ja 2H–18O-koostumus päälähteen sekä sen länsi- ja 

luoteispuolisten pienten lähdepurkaumien vedessä antaa syyn epäillä, että 

heikkolaatuinen vesikomponentti purkautuu niin ikään lähdealtaan luoteispäädyssä 

voimakkaimman purkautumisen alueella, mutta asian voisi varmentaa tarkemmilla 

lähdepohjan tutkimuksilla ja vesinäytteenotolla eri kohdista lähdepohjaa. Suurimmat 

vaihtelut aiemmin tehtyjen lähdeselvitysten vesikemiallisten ja mikrobiologisten 

analyysien tuloksissa saattavat selittyä yksinkertaisesti sillä, että näytteet on aina otettu 

eri kohdista lähdeallasta. Lähdeympäristön kompleksisen sedimentologisen luonteen 

vuoksi voidaan olettaa, että myös lähdepohjan painokairauksilla on ollut epäedullisia ja 

peruuttamattomia vaikutuksia lähteen vedenlaatuongelmaan, sillä kairauksilla on 

todennäköisesti avattu uusia vertikaalisen virtauksen reittejä lähdealtaaseen. 

 

 

6.2. Lähteen kunnostusmahdollisuudet 

 

Koska Tahmelanlähteen heikon tilan perimmäinen syy vaikuttaa liittyvän laajempaan 

pohjaveden laadun ongelmaan, ei lähteen palauttaminen entiseen luonnontilaansa ole 

yksinkertaista tai todennäköisesti edes mahdollista ilman taustalla olevan aiheuttajan 

eliminointia. Aikoinaan Tampereen kunnanvaltuustossa esille otettu 

ratkaisumahdollisuus, jossa lähteeseen ajettaisiin säännöllisesti polyalumiinikloridia 

(Tampere 2013b) ei luultavasti lainkaan helpottaisi tilannetta veden nopean vaihtuvuuden 

vuoksi. Lähdealtaan pinta-ala on noin 800 m2. Mikäli keskisyvyydeksi arvioidaan yksi 

metri, poistovirtaamamittauksen tulokseksi saatu 1421 m3 d-1 tarkoittaa veden 

vaihtumista keskimäärin lähes kaksi kertaa vuorokaudessa. Lähteestä aiemmin tehtyjä 

virtaamamittauksia on tiedossa neljä, ja niissä virtaama-arviot ovat vaihdelleet suuresti 

keskenään, välillä 432–2420 m3 d-1 (Jylhä-Ollila ja Sunell 2016). Mikäli lähde halutaan 

saattaa virkistystarkoituksessa uudelleen kirkasvetiseksi, tulisi altaaseen purkautuvan 

huonolaatuisen veden määrää vähentää peittämällä sen pohjaa vettä läpäisemättömällä 

materiaalilla ja mahdollisesti ohjaamalla altaaseen vesiä muualta, esimerkiksi 

hulevesiviemäristöstä. Tällainen ehdotettu lähdepohjan osittainen tai täydellinen 

tukkiminen ei sekään olisi aivan ongelmatonta, sillä onnistuessaankin suuren 

vedenpurkajan tukahduttaminen kohottaisi pohjaveden alueellista painetasoa ja johtaisi 

mahdollisesti pohjaveden virtauskuvion muuttumiseen. Kyseisen kaltaisella 

salpavesialueella seurauksena olisi mitä todennäköisimmin tulviminen jossain muualla. 
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Mikäli ratkaisua kuitenkin lähdetään hakemaan lähdepohjan tukkimisella, olisi 

suositeltavaa suorittaa edellä ehdotettu lähdepohjan lisätutkimus ensin, jotta 

heikkolaatuisen veden purkukohta voitaisiin tarkasti ja varmuudella osoittaa. Pelkkä 

huonolaatuisen veden laimentaminen juoksuttamalla hulevesiä altaaseen saattaisi se jo 

helpottaa tilannetta, mutta samalla veden happikylläisyys kasvaisi, mikä teoriassa voisi 

tehostaa raudan ja mangaanin saostumista entisestään. Ratkaisun toimivuutta voisi 

kuitenkin kokeilla tilapäisellä kokeellisella selvityksellä. 

 

 

6.3. Muita huomioita ja ehdotuksia jatkoselvityksiin 

 

Tutkimuksen maastotyöskentelyvaiheiden aikana havaittiin, että useat Pispalan 

paikalliset asukkaat käyttävät Pikkulähteen vettä talousvetenä. Vaikka pienen 

lähdepurkauman vesi on laadultaan hyvää, havaittiin siitäkin otetuissa näytteissä 

kenttätutkimusten toisessa vaiheessa pieniä määriä lämpökestoisia koliformeja ja E. 

colia. Voisikin olla syytä harkita ajoittaista Pikkulähteen veden laadun seurantaa ja veden 

keittokehotusta ennen käyttöä. Tahmelanlähteen laskuoja purkaa huonolaatuista vettä 

lähes 1500 m3 vuorokaudessa aivan Tahmelan uimarannan tuntumaan. Uimaranta on tästä 

syystä jatkuvan bakteerikuormituksen alaisena ja on siten hygieenisesti vaarantunut. 

Pispalan asukkaiden haastattelujen perusteella pohjavesiputkien asentaminen 

Lorisevanpuistossa on paikoin johtanut pintamaan pysyvään kosteutumiseen. Yleisesti 

ottaen kairauksia olisi syytä välttää arteesisen pohjaveden ympäristöissä. 

 

Pispalanharjun alaisten pohjavesien virtauskuvion tarkka selvittäminen vaatisi järeitä 

sedimentologisia lisätutkimuksia harjun molemmin puolin. Ahokankaan (2019) mukaan 

yleisesti suurina haasteina saumaharjujen rakenne- ja pohjavesitutkimuksissa ovat olleet 

niiden erittäin paksut sedimenttikerrostumat ja myös niille yleisesti tyypillinen 

rakenteellinen monimutkaisuus, kuten tässäkin tutkimuksessa havaittiin. Esimerkiksi 

kairaukset kalliovarmistuksella maaperädokumentointeineen sekä niiden yhteydessä 

tehtävät pohjavesiputkien asennukset Pispalanharjun rinteille tai keskiosiin olisivat 

hyödyllisiä harjun sisärakenteen ja vesitalouden tutkimuksessa jatkossa. Kairauskaluston 

liikuttelu ja käyttäminen tutkimusalueen kaltaisessa hyvin jyrkkäpiirteisessä ja ahtaasti 

rakennetussa ympäristössä olisi kuitenkin luultavasti jo teknisesti haasteellista ja myös 

paikallisten asukkaiden kannalta epätoivottavaa. 
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Viime vuosina toisiaan tukevien geofysikaalisten tutkimusmenetelmien yhteiskäyttö on 

yhä enemmän korvannut perinteisten kairausmenetelmien tarvetta maaperä- ja 

pohjavesigeologisissa tutkimuksissa (Ahokangas 2019). Jos Pispalanharjusta tehdään 

perusteellinen geologinen rakennetutkimus tulevaisuudessa, kairauksia huomattavasti 

parempi vaihtoehto olisi tässä tutkimuksessa käyttökelpoiseksi havaittu maatutkaluotaus 

esimerkiksi 30 MHz antennilla mahdollisimman suuren vertikaalisen ulottuvuuden 

saavuttamiseksi. Tulosten kannalta suositeltavin tutkimusmenetelmä voisi kuitenkin olla 

korkean resoluution heijastusseisminen luotaus, jonka muun muassa Maries et al. (2017) 

ja Ahokangas (2019) ovat todenneet yhdessä maatutkaluotauksen ja sedimentologisen 

mallinnuksen kanssa käytettynä parhaaksi saatavilla olevaksi menetelmäksi 

suurimittakaavaisten glasifluviaalisten muodostumien kuten saumaharjujen 

rakenteellisissa ja hydrogeologisissa tutkimuksissa. Kyseisen geofysikaalisen 

tutkimusmenetelmän suurena etuna Pispalan alueella olisi paitsi minimaalinen 

referenssikairausten tarve, myös hyvä syvyysulottuvuus ja rakenteiden erotuskyky. 

Nykyistä laaja-alaisempi ja tarkempi ymmärrys harjun muodostumisvaiheista ja 

sisäisestä rakenteesta olisi välttämätön mahdollisimman todenmukaisen 3D- ja 

virtausmallin laatimiseksi koko muodostuman laajuudelta. Yksiselitteinen ja 

ennustuskykyinen malli puolestaan loisi hyvän pohjan esimerkiksi tulevaisuuden 

rakentamishankkeisiin liittyvien ympäristövaikutusten arvioinnin tueksi. 

 

 

7. KIITOKSET 

 

Tahdon kiittää ohjaajaani Kirsti Korkka-Niemeä tuesta ja neuvoista kaikissa vaiheissa 

tämän työn edistymistä sekä Seija Kulttia ja Anne Rautiota avustamisesta 

maastotutkimuksissa. Helsingin yliopiston Geotieteiden ja maantieteen osaston 

tutkimuslaboratorion henkilökunnalle puolestaan kuuluu kiitos laboratorioanalyysien 

suorittamisesta. Kiitän lisäksi tutkimuksen yhteistyötahoja Tampereen kaupunkia ja 

Pirkanmaan ELY-keskusta erityisesti avusta tausta-aineistojen kokoamisessa sekä Maa- 

ja vesitekniikan tuki ry:tä työn taloudellisesta tukemisesta apurahalla. Viimeisenä tahdon 

kiittää rakasta ystävääni Johanna Heikkilää, jonka tuki työn loppuun saattamiseksi oli 

korvaamatonta. 

 

 



62 
 

8. VIITELUETTELO 

 

Ahokangas, E. 2019. New Insights into the Sedimentological – Geophysical Research of 

Interlobate Glaciofluvial Complexes in Western Finland. Väitöskirjatyö. Turun yliopiston 

julkaisuja, Biologica Geographica Geologica, sarja AII, osa 356. Grano Oy, Turku. 

Ahonen, J., Valjus, T. ja Tiilikainen, U. 2013. The Geological Structure of Pyynikinharju Esker 

and the Local Effects of Climate Change. Climate Change Adaptation in Practice, From 

Strategy Development to Implementation. First Edition, John Wiley & Sons, Ltd. 

Ahonen, J., Putkinen, N., Hyvönen, A., Lindsberg, E. ja Luoma, S. 2018. Hyhkyn alueen 

maaperän 3D- ja pohjavedenvirtausmallinnus. Loppuraportti Tampereen kaupungille, 

Geologian tutkimuskeskus, Espoo. 

Ala-Aho, P., Rossi, P.M., Isokangas, E. ja Kløve, B. 2015. Fully integrated surface-subsurface 

flow modelling of groundwater-lake interaction in an esker aquifer: Model verification with 

stable isotopes and airborne thermal imaging. Journal of Hydrology 522, s. 391-406, Elsevier. 

Alhonen, P. 1988. Tampereen luonnonympäristön kehitysvaiheet. Teoksessa: Alhonen, P., Salo, 

U., Suvanto, S. ja Rasila, V. 1988. Tampereen historia I. Tampere: Tampereen kaupunki. 

Banks, W., Paylor, R. ja Hughes, W. 1996. Using Thermal-Infrared Imagery to Delineate Ground 

Water Discharge. Ground water Vol. 34, No. 3, Yhdysvallat. 

Björninen, H. ja Holappa, T. 2012. Pispalan asemakaavojen uudistamisen I-III vaiheiden kaava 

alueiden hulevesi-, pohjavesi- ja rakennettavuusselvitys. Loppuraportti, ID 516 215, FCG 

suunnittelu ja tekniikka. 

Bristow, C. ja Jol. H. 2003. An introduction to ground penetrating radar (GPR) in sediments. 

Geological Society of London, Special Publications 211, 1–7. 

Craig, H. 1961. Isotopic Variations in Meteoric Waters. Science Vol. 133. 

Goutaland, D., Winiarski, T., Dubé, J-S., Bièvre, G., Buoncristiani, J-F., Chouteau, M. ja Giroux, 

B. 2008. Hydrostratigraphic Characterization of Glaciofluvial Deposits Underlying an Infiltration 

Basin Using Ground Penetrating Radar. Vadose Zone Journal vol 7: 194–207. Soil Science 

Society of America, Yhdysvallat. 

Hatva, T. 1989. Iron and manganese in groundwater in Finland: occurrence in glacifluvial aquifers 

and removal by biofiltration. Publications of the water and environment research institute 4. 

National board of waters and the environment, Helsinki. 

Hendriksson, N. 2016. Tampereen rantaimeytymisselvitys: veden hapen ja vedyn isotoopit. 

Raportti 16.08.2016, Geologian tutkimuskeskus, pohjavesiyksikkö, Espoo. 

Hendriksson, N. 2018a. Tampereen rantaimeytymisselvitys: veden hapen ja vedyn isotoopit. 

Raportti 24.01.2018, Geologian tutkimuskeskus, pohjavesiyksikkö, Espoo. 

Hendriksson, N. 2018b. Tampereen rantaimeytymisselvitys: veden hapen ja vedyn isotoopit. 

Raportti 11.03.2018, Geologian tutkimuskeskus, pohjavesiyksikkö, Espoo. 

Juuti, P. ja Katko, T. 1998. Ernomane vesitehras – Tampereen kaupungin vesilaitos 1835–1998. 

Tampereen kaupungin vesilaitos, Tammer-Paino Oy, Tampere. 

Jylhä-Ollila, M. ja Sunell, J. 2016. Pispalan eteläpuolinen alue – Pohjavesiselvitys rakentamista 

varten. Raportti 1510023962, Ramboll Finland Oy. 

Kalliala, E., Siik, K., Bergman, A. ja Massinen, L. 2012. Santalahden maisemaselvitys. Selvitys 

Santalahden asemakaavan uudistamista varten. Ramboll Finland Oy, Tampereen kaupunki. 

Kendall, C. ja Coplen, T. 2001. Didstribution of oxygen-18 and deuterium in river waters across 

the United States. Hydrological Processes 15, 1363–1393. 



63 
 

Kortelainen, N. ja Karhu, J. 2004. Regional and seasonal trends in the oxygen and hydrogen 

isotope ratios of Finnish groundwaters: a key for mean annual precipitation. Journal of 

Hydrology, vol. 285, p 143–157, Elsevier. 

Kortelainen, N. 2007. Isotopic fingerprints in surficial waters: stable isotope methods applied in 

hydrogeological studies. Espoo, Geologian tutkimuskeskus 41, 55 p. 

Kähkönen, Y. 1999. Stratigraphy of the Central Parts of the Palaeoproterozoic Tampere Schist 

Belt, Southern Finland: Review and Revision. Bulletin of the Geological Society of Finland 

71, osa 1, 13–29. 

Kähkönen, Y. 2009. Tampereen alueen kallioperä. Liite Aimo Kuivamäelle 23.2., Geologian 

laitos, Helsingin yliopisto. 

Lahermo, P., Ilmasti, M., Juntunen, R. ja Taka, M. 1990. The Geochemical Atlas of Finland, part 

1. The Geological Survey of Finland, Espoo. 

Lahermo, P., Tarvainen, T., Hatakka, T., Backman, B., Juntunen, R., Kortelainen, N., Lakomaa, 

T., Nikkarinen, M., Vesterbacka, P., Väisänen, U. ja Suomela, P. 1999. Tuhat kaivoa – 

Suomen kaivovesien fysikaalis-kemiallinen laatu vuonna 1999. Tutkimusraportti 155, 

Geologian tutkimuskeskus, Espoo. 

Lahermo, P. ja Carlsson, L. 2003. Pispalan Tahmelan lähteen (Tampere) hydrogeologinen ja 

hydrogeokemiallinen arvio. Geologian tutkimuskeskus, Espoo. 

Lehtinen, M., Nurmi, P. ja Rämö, T. 1998. 3000 vuosimiljoonaa: Suomen kallioperä. Suomen 

Geologinen Seura, Gummerus Kirjapaino Oy, Jyväskylä. 

Lewandowski, J., Meinikmann, K., Ruhtz, T., Pöschke, F. ja Kirillin, G. 2013. Localization of 

lacustrine groundwater discharge (LGD) by airborne measurement of thermal infrared 

radiation. Remote Sensing of Environment, Vol. 138, s. 119-125, Elsevier. 

Lunkka, J. P. ja Erikkilä, A. 2012. Behavior of the Lake District Ice Lobe of the Scandinavian Ice 

Sheet during the Younger Dryas Chronozone (ca. 12 800 – 11 500 years ago). Posiva Working 

Report 2012–17, Oulun yliopisto. 

Maries, G., Ahokangas, E., Mäkinen, J., Pasanen, A. ja Malehmir, A. 2017. Interlobate esker 

architecture and related hydrogeological features derived from a combination of high-

resolution reflection seismics and refraction tomography, Virttaankangas, southwest Finland. 

Hydrogeology Journal 25, 829–845. 

Matisto, A. ja Virkkala, K. 1964. Tampereen seudun geologia. Werner Söderström Oy, Porvoo. 

Mäkinen, J. 2004. The sedimentology and depositional history of the SäkylänharjuVirttaankangas 

interlobate glaciofluvial complex in SW Finland. Väitöskirjatyö. Turun yliopiston julkaisuja, 

Biologica Geographica Geologica, sarja AII, osa 173. 

Neal, A. 2004. Ground-penetrating radar and its use in sedimentology: principles, problems and 

progress. Earth-Science Reviews 66, 261–330, Elsevier. 

Nousiainen, J., Kaleva, H., Sunell, J. ja Kylänpää, H. 2016. Pispalan eteläpuolisen alueen 

rakennettavuusselvitys. Raportti ID-nro 1 486 420, A-insinöörit Suunnittelu Oy, Ramboll 

Finland Oy, HRK Konsultointi Oy, Tampereen kaupunki, Tampere. 

Oravainen, R. ja Perälä, H. 1996. Tahmelan lähteen veden laatu 3.9.1996 + alumiini 3.10.1996. 

Kirje no. 1249/HP, Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry, Tampere. 

Oravainen, R. 2006. Tahmelan lähteen veden laatu / vastauksia toimeksiannossa esitettyihin 

kysymyksiin sekä muita alustavia näkemyksiä. Kirje nro 116, Kokemäenjoen vesistön 

vesiensuojeluyhdistys ry, Tampere. 

Palomäki, R. 2007. Tampereen kaupungin alueella sijaitsevien järvien kehitys ja niiden 

vedenlaatu 1990–2005. Ympäristöpalvelujen julkaisuja 1/2007, Tampereen kaupunki, Juvenes 

Print, Tampere. 

 



64 
 

Pasanen, A. 2009. Radar stratigraphy of the glaciotectonically deformed deposits in the Isoniemi 

area, Haukipudas, Finland. Bulletin of the Geological Society of Finland, Vol 81, 39–51, 

Espoo. 

Rautio, A. 2015. Groundwater – surface water interactions in snow-type catchments: integrated 

resources. Helsingin yliopisto, Geotieteiden ja maantieteen laitos, A 32, 50 s. (väitöskirjatyö) 

Rautio, A., Kivimäki, A.-L., Korkka-Niemi, K., Nygård, M., Salonen, V.-P., Lahti, K. ja Vahtera 

H. 2015. Vulnerability of groundwater resources to interaction with river water in a boreal 

catchment. Hydrology and Earth System Sciences, 19, 3015-3032, Hess. 

Rautio, A., Korkka-Niemi, K. ja Salonen, V-P. 2017. Thermal infrared remote sensing in 

assessing groundwater and surface-water resources related to Hannukainen mining 

development site, northern Finland. Hydrogeology Journal 26, 163–183. 

Ränkman, E. 2011. Pispalan kevätlähteiden kartoitus. FCG Finnish Consulting Group Oy, 

Tampere. 

Röper, T., Greskowiak, J. ja Massmann, G. 2013. Detecting Small Groundwater Discharge 

Springs Using Handheld Thermal Infrared Imagery. Groundwater Vol. 52, No. 6, s. 936-942. 

National Ground Water Association, Saksa. 

Salonen, V-P., Eronen, M. ja Saarnisto, M. 2002. Käytännön maaperägeologia. Toinen painos, 

Kirja-Aurora, Turku. 

Seppänen, J. 2014. Santalahti: työpaikka-alueen muuttaminen asuntoalueeksi, Rantatie 3–33 ja 

Tikkutehtaanrinne 1–4. Asemakaavaehdotuksen selostus, kaava nro 8048. 

Kaupunkiympäristön kehittäminen, Maankäytön suunnittelu, Tampere. 

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus talousveden laatuvaatimuksista ja valvontatutkimuksista 

461/2000. 

Tampere 1962–1970. Tampereen vesilaitoksen toimintakertomuksia, talousveden laadun 

vuosiseuranta 1962–1970. 

Tampere 2013a. Tampereen keskustan rantojen käytön historia 1700-luvulta lähtien. Maankäytön 

suunnittelu, ID 639 163, Tampereen kaupunki. 

Tampere 2013b. Jari Niemelän ym. valtuustoaloite Tahmelan lähteen puhdistamiseksi. 

Tampereen kaupunki. 

Virkanen, J., Reijola, H. ja Vaahtojärvi, T. 2014. Geotieteiden ja maantieteen laitoksen 

ympäristölaboratorion toimintakäsikirja. Geologian ja maantieteen osasto, Helsingin yliopisto. 

Tuoriniemi, M. 1999. Tahmelan lähteen toimenpiteet. Teknisen toimen puistoyksikkö, 

Tampereen kaupunki. 

Väliharju, R., Toivonen, K., Karppi, L., Seppänen, E. ja Kaivonen, J. 2018. Hiedanrannan 

kehitysohjelma: ohjelmasuunnitelma. Liite 2, kaupungin hallitus, Tampere. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



65 
 

9. LIITTEET 

 



66 
 



67 
 



68 
 

 

 



69 
 



70 
 



71 
 

 

 



72 
 

 


