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ALKUSANAT

Pohjavesinäytteitä ottavat Suomessa monet eri organisaatiot ja eritasoiset näytteen-
ottajat. Pohjaveden laadun selvittämisessä on tärkeää, että koko ketju näytteenotosta 
analyysien kautta raporttiin täyttää laatuvaatimukset. Laboratorioiden analytiikka 
ja laatujärjestelmät ovat kehittyneet viime vuosina. Sen seurauksena on myös poh-
javesinäytteiden tulosten luotettavuus parantunut. Merkittävimmät analyysitulok-
siin vaikuttavat virheet tapahtuvat nykyisin näytteenoton yhteydessä. Tästä syystä 
näytteenotolla on entistä tärkeämpi merkitys analyysitulosten oikeellisuuden ja luo-
tettavuuden kannalta. Näytteenottajilla tulisikin olla mahdollisimman yhteneväiset 
ohjeet ja toimintamallit näytteenottamiseen. 

Tämä selvitys tehtiin vuosina 2006−2007 ja sen tarkoitus oli selvittää pohjavesi-
näytteenoton nykytilaa, arvioida kehittämistarpeita valtion ympäristöhallinnossa 
sekä laatia yleisluonteiset ohjeet pohjavesinäytteenotolle. Pohjavesinäytteenoton 
nykytilan ja kehittämistarpeiden selvittämiseksi haastateltiin keskeisiä pohjavesi-
näytteenottoa tekevien organisaatioiden näytteenottajia ja muita edustajia sekä tu-
tustuttiin eri organisaatioiden pohjavesinäytteenottomenetelmiin. Kaikissa alueelli-
sissa ympäristökeskuksissa ja Suomen ympäristökeskuksessa pidettiin ennakkoon 
lähetetyn asialistan mukainen haastattelutilaisuus. Jokaiseen tilaisuuteen osallistui 
2−6 henkilöä, yleensä  pohjavesinäytteenottaja, pohjavesigeologi sekä laboratorion 
edustaja. Ympäristöhallinnon lisäksi haastateltiin rajallisen otannan pohjalta mui-
den merkittävien pohjavesinäytteenottoa tekevien organisaatioiden edustajia, joita 
olivat konsulttitoimistot (Ramboll Finland Oy, Pöyry Environment Oy, FCG Planeko 
Oy (ent. Suunnittelukeskus Oy)), tutkimuslaitokset (Geologian tutkimuskeskus) ja 
vesilaitokset (Tuusulan seudun vesilaitos kuntayhtymä). Haastattelutilaisuuksiin 
osallistui yhteensä yli 70 henkilöä (liite 1). Haastattelutilaisuuksista laadittiin muistio, 
joka tarkistutettiin osallistujilla.

Käytännön pohjavesinäytteenottoon tutustuttiin erityyppisissä hankkeissa useassa 
maastokohteessa. Hankkeet liittyivät seurantatutkimuksiin, velvoitetarkkailuun ja 
pilaantuneen pohjaveden puhdistamiseen. Näytteenottajina toimivat Uudenmaan 
ympäristökeskus, Tuusulan seudun vesilaitos kuntayhtymä, Suomen ympäristökes-
kus sekä Tampereen aluepelastuslaitoksen Oriveden aluepaloaseman henkilökunta. 
Näytteenoton ohjeistuksessa keskeinen lähde oli Suomen vesiyhdistyksen Pohja-
vesitutkimusopas (Kinnunen, T. toim. 2005).

Selvityksen suunnitteli ja toteutti Suomen ympäristökeskus, jossa hankkeen vas-
tuullisina johtajina toimivat FM Jari Rintala ja FM Tuulikki Suokko. Hankkeen ra-
hoituksesta vastasi maa- ja metsätalousministeriö. Tekijät kiittävät sekä hankkeen 
rahoittajaa että kaikkia haastatteluihin osallistuneita.

Helsingissä kesäkuussa 2008 
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1   Johdanto

Pohjavesinäytteenoton yleisenä tavoitteena on 
saada pohjavesimuodostumasta mahdollisimman 
edustavia näytteitä, jotka kuvaavat alueella olevan 
pohjaveden ominaisuuksia. Pohjavesinäytteenotto 
käsittää monta vaihetta ja edustavan pohjavesinäyt-
teen saamiseen liittyy monia epävarmuustekijöitä. 
Näytteenottoon ja analysointiin liittyvät virheet tai 
epävarmuudet voivat johtaa tulosten tulkinnoissa 
virheellisiin johtopäätöksiin ja niillä voi olla myös 
merkittäviä taloudellisia seurauksia.

Viime vuosina pohjavesinäytteenottoon ja analy-
sointiin on kiinnitetty aiempaa enemmän huomio-
ta johtuen pääosin sekä näytteenottoon liittyvän 
lainsäädännön että standardien uudistamisesta. 
Ympäristönsuojelulain mukaan ympäristötiedon 
keräämisessä tehtävät mittaukset, testaukset, selvi-
tykset ja tutkimukset tulee tehdä pätevästi, luotet-
tavasti ja tarkoituksenmukaisin menetelmin (YSL 
108 §).

Useissa laboratorioissa on käytössä laatujär-
jestelmä, jota noudattamalla pohjavesinäytteiden 
käsittely ja analysointi voidaan tehdä laboratori-
oissa oikein ja luotettavasti. Pohjavesinäytteenoton 
laatu on parantunut viime vuosina johtuen kehit-
tyneemmistä pohjavesinäytteenottokalustoista, 
pohjaveden laadun ja korkeuden mitta- ja seuran-
talaitteista, näytteenottajien koulutuksesta sekä 
tiedon tallentamiseen ja hyödyntämiseen sovel-
tuvista tietojärjestelmistä. Pohjavesinäytteenoton 
nykytilasta ei ole toistaiseksi tehty selvitystä eikä 
näytteenotosta ole kansallisia ohjeita.

Suomessa otetaan vuosittain tuhansia pohjave-
sinäytteitä ja tehdään useita kymmeniä tuhansia 

pohjaveden korkeusmittauksia. Näytteitä otetaan 
ja mittauksia tehdään hyvin erilaisiin tarkoituksiin, 
esimerkiksi vedenhankinta-, pohjaveden pilaantu-
mis-, geoteknisiin- tai seurantatutkimuksiin sekä 
velvoitetarkkailuun. Näytteitä ottavat monet orga-
nisaatiot, kuten ympäristö- ja terveysviranomaiset, 
vesilaitokset, tutkimuslaitokset ja konsulttitoimis-
tot. Näytteitä ottavat sekä sertifioidut tai pitkän 
näytteenottokokemuksen omaavat näytteenottajat 
että toisinaan myös satunnaiset näytteenottajat.

Tässä selvityksessä tarkasteltiin ensisijassa poh-
javesinäytteenottoa valtion ympäristöhallinnossa 
(alueellisissa ympäristökeskuksissa ja Suomen ym-
päristökeskuksessa). Muiden näytteenottotahojen 
tietoja hyödynnettiin tausta-aineistoina. Selvityk-
sen perusteella tullaan laatimaan ympäristöhallin-
non pohjavesinäytteenotolle toimintamalli, joka on 
myös muiden pohjavesinäytteenottoa tekevien or-
ganisaatioiden käytettävissä. 

Tässä julkaisussa tarkastellaan koko näytteen-
ottoketjua pohjaveden havaintoputken asentami-
sesta aina analyysitietojen tallentamiseen ja hyö-
dyntämiseen asti. Keskeisiä käsiteltäviä asioita 
ovat pohjaveden havaintoputkien asennus, näyt-
teenottajien ammattitaito, näytteenottovälineet ja 
kenttämittarit, näytteenoton esivalmistelut, työtur-
vallisuus, toiminta kentällä sekä analyysitietojen 
tallentaminen. Näytteenoton nykytilanne ja kehit-
tämistarpeet koskien ympäristöhallinnon pohjave-
sinäytteenottoa on esitetty keskeisten päälukujen 
lopussa. 
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2   Pohjavesinäytteenoton yleisperiaatteet

Juoma- ja talousvetenä käytettävä pohjavesi ei saa 
aiheuttaa terveydellisiä haittoja ja sen tulee olla 
maultaan, hajultaan ja ulkonäöltään miellyttävää 
eikä se saa vahingoittaa vesihuoltolaitteita tai put-
kistoja. Pohjaveden laadun luotettava tutkiminen 
edellyttää hyvälaatuisen ja edustavan näytteen 
saamista pohjavedestä. Edustavan näytteen edel-
lytyksenä on, että pohjavesinäyte otetaan siihen 
soveltuvasta näytteenottopaikasta huolellisesti oi-
keilla välineillä ja menetelmillä. Saatu vesinäyte 
tulee käsitellä analyysien edellyttämällä tavalla 
sekä säilyttää oikein kuljetuksen aikana. 

Pohjaveden laatunäytteitä otetaan pääasiassa:
•		vedenhankintatutkimuksissa	uuden	vedenot-

tamopaikan tutkimisen yhteydessä
•		viranomaisten	 vesilaitoksille	 tai	 toiminnan-

harjoittajille asettamissa pohjavesien velvoite-
tarkkailuissa 

•		maaperän	 ja	pohjaveden	 likaantumistapaus-
ten tutkimusten yhteydessä

Pohjavesialueen rakenne ja pohjaveden virtaus-
suunnat on tärkeää tietää, jotta näytteet otetaan 
oikeasta paikasta. Tämä korostuu erityisesti poh-
javeden likaantumistutkimuksissa ja velvoitetark-
kailuissa. Seuranta- ja havaintotietoja pohjaveden 
laadusta ja pohjaveden korkeudesta tulee olla riit-
tävästi, jotta pohjavesissä tapahtuneita muutoksia 
voidaan arvioida luotettavasti. 

Näytteenotto-ohjelma on keskeinen osa näyt-
teenottoa. Näytteenotto-ohjelmassa määritellään 

näytteenottopaikkojen sijainti, näytteenottoaika-
taulu ja -tiheys, näytteenottomenetelmät, näyttei-
den käsittely ja tehtävät analyysit. Pohjavesinäyt-
teet otetaan pääasiassa näytteenottotarkoitusta 
varten asennetuista pohjaveden havaintoputkis-
ta. Lisäksi näytteitä otetaan pohjavesikaivoista, 
lähteistä, pohjavesilammikoista ja lysimetreistä. 
Pohjavesinäytteet otetaan ensisijassa näytteenotto-
pumpulla, mutta toisinaan joudutaan käyttämään 
myös noutimia. Näytteenottovälineistöön voi li-
säksi kuulua erilaisia kenttämittareita, näytteiden 
kestävöintiin tarvittavia kemikaaleja sekä kenttä-
määrityksissä tarvittavia kemikaaleja ja välineitä. 
Viime vuosina pohjaveden korkeuden ja laadun 
seurannassa on käytetty yhä enemmän myös auto-
maattisia mittareita. Näytteenoton osuutta tulosten 
epävarmuudessa voidaan arvioida ottamalla rin-
nakkais- ja nollanäytteitä. 

Näytteenottoon liittyvien epävarmuustekijöiden 
minimoimiseksi näytteenotto tulisi tehdä ohjeiden 
ja standardien mukaisesti. Pohjavesinäytteenotossa 
tulisi käyttää SFS-, EN- ja ISO -standardien mukai-
sia menetelmiä tai niitä tarkkuudeltaan ja luotet-
tavuudeltaan vastaavia menetelmiä. SFS-standardi 
on kansallisen, EN-standardi on alueellisen ja ISO-
standardi kansainvälisen standardisoimisjärjestön 
hyväksymä menetelmä. Standardit ovat asiakirjoja, 
jotka on tarkoitettu yleiseen käyttöön. Viranomai-
set voivat edellyttää päätöksissään standardien 
noudattamista.
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Näytteenoton  
lähtökohta

Näytteenottoon soveltuvat 
havaintopaikat

Ammattitaitoinen 
näytteenottohenkilöstö

Oikeanlaiset 
näytteenottovälineet

Näytteenoton  
esivalmistelu

Näytteenottosuunnitelman 
laatiminen

Havaintopaikan perusta-
minen tietojärjestelmään

Näytteenottokalus-
ton ja näyteastioiden 
valinta

Toiminta kentällä

Pohjavedenpinnan korkeuden mittaaminen Esipumppaus  Pohjaveden 

lämpötilan mittaaminen  Pohjavesinäytteiden otto (sis. nolla- ja vertailunäyt-

teet)  Näytteiden kestävöinti ja suodatus tarvittaessa  Kenttämääritykset 

 Havaintolomakkeen täyttäminen  Näytteiden säilytys viileässä  

ja kuljetus laboratorioon

Toiminta laboratori-
ossa ja analyysitulos-
ten hyödyntäminen

Näytteiden analysointi
Analyysitulosten tallen-
taminen ja toimittaminen 
työntilaajalle

Analyysitulosten  
hyödyntäminen

Kuva 1. Pohjavesinäytteenoton lähtökohta ja toimintamalli.
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3   Pohjavesinäytteitä ottavat organisaatiot 

3.1  
Yleistä

Pohjavesinäytteitä ottavat monet eri organisaati-
ot. Nykyisen näytteenottokäytännön perusteella 
työnjako on muotoutunut siten, että keskeisin 
näytteenottaja  on valtion ympäristöhallinto, joka 
vastaa valtakunnallisesta pohjaveden seurannasta 
ja osallistuu vedenhankintatutkimusten yhteydes-
sä tehtävään näytteenottoon. Vesilaitokset seuraa-
vat pohjaveden laatua ja korkeutta vedenottamon 
tarkkailuohjelman mukaisesti. Muita merkittäviä 
näytteenottajia ovat kaupungit ja kunnat, jotka 
tarkkailevat pohjaveden pinnan korkeuksia lähinnä 
geoteknisiin tarkoituksiin ja ottavat laatunäytteitä 
liittyen terveysvalvontaan. Konsulttitoimistot ja 
vesiensuojeluyhdistykset ottavat näytteitä liittyen 
pääsääntöisesti pohjaveden likaantumistapauksiin 
ja seurantavelvoitteisiin. Geologian tutkimuskes-
kus ottaa näytteitä erillisten tutkimushankkeiden 
yhteydessä. Lisäksi useat muut tahot ottavat pohja-
vesinäytteitä joko satunnaisesti tai melko vähäisiä 
määriä liittyen lähinnä erillisiin tutkimusprojektei-
hin ja lupavelvoitteisiin.

3.2  
Ympäristöhallinto

Valtion ympäristöhallinnolla on keskeinen rooli 
pohjavesinäytteenotossa sekä pohjaveden määrän 
ja laadun valtakunnallisessa seurannassa. Ympä-
ristöhallinto ottaa keskimäärin 1000−2000 poh-
javesinäytettä vuosittain, joista valtakunnallisen 
pohjaveden seurantaverkon näytteitä on 300−400.

Ympäristöhallinnossa kehitetään myös pohja-
vesinäytteenottoa. Suomen ympäristökeskus on 
mukana yhteispohjoismaisessa pohjavesinäytteen-

oton interkalibrontihankkeesessa (Inform), jonka 
tarkoituksena on yhtenäistää näytteenottomenetel-
miä näytteiden vertailukelpoisuuden parantami-
seksi. Alueellisissa ympäristökeskuksisssa on tehty 
joitakin erillisselvityksiä näytteenottomenetelmien 
ja -paikkojen vaikutuksesta pohjaveden laatuomi-
naisuuksiin. 

Valtakunnallinen pohjaveden seuranta
Valtakunnallisesti pohjavesinäytteitä otetaan eni-
ten ympäristöhallinnon ylläpitämästä ja Suomen 
ympäristökeskuksen koordinoimasta yhdennetys-
tä valtakunnallisesta pohjaveden seurantaverkos-
ta. Seurantaverkkoon kuuluu 58 pohjavesiasemaa 
(kuva 2) ja seurantaa on tehty vuodesta 1975 läh-
tien. 

Asemilta saadaan geohydrologista perustietoa 
pohjaveden korkeuden vaihteluista, laadusta ja 
muodostumisesta luonnontilaisilla alueilla, jotka 
edustavat erilaisia ilmasto-, maasto- ja maaperä-
oloja. Lisäksi seurantatuloksia voidaan hyödyntää 
selvitettäessä geologisten ja hydrogeologisten teki-
jöiden sekä ihmisen toiminnan vaikutuksia pohja-
veden laatuun ja määrään. 

Alueellisten ympäristökeskusten näytteenottajat 
ottavat pohjaveden laatunäytteitä pohjavesiasemil-
ta pääsääntöisesti neljä kertaa vuodessa. Näytteet 
otetaan havaintoputkista, lähteistä tai kaivoista.  
Lisäksi osalla pohjavesiasemista seurataan lysimet-
reistä suotautuvan veden eli maaveden laatua ja 
määrää.

Ympäristöhallinnon paikalliset havaitsijat mit-
taavat pohjavedenpinnankorkeuden kaikilla ase-
milla kymmenestä havaintoputkesta kahden vii-
kon välein. 
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Kuva 2. Valtakunnallisten seuranta-asemien sijainti sekä alueellisten ympäristökeskusten lyhenteet ja toimialueet.

Alueellinen ja hankekohtainen 
pohjaveden seuranta
Alueellisten ympäristökeskusten tehtäviin kuu-
luu järjestää alueellaan pohjavesien seuranta, tehdä 
pohjavesitutkimuksia sekä tuottaa pohjavesialueita 
koskevaa tietoa. Yhteistyöhankkeissa, esimerkiksi 
laajoissa vedenhankintaselvityksissä, alueellinen 
ympäristökeskus osallistuu usein näytteenottoon 
liittyviin kustannuksiin tai näytteenoton toteutta-
miseen.Vedenhankintatutkimusten lisäksi alueelli-
set ympäristökeskukset ottavat pohjavesinäytteitä 
seuranta- ja tutkimushankkeissa. Tällaisia ovat esi-
merkiksi lähdeseurannat ja pohjaveden likaantu-
misselvitykset. Pilaantuneisiin maa-alueisiin liit-
tyvissä hankkeissa pohjavesinäytteet ottaa usein 
ympäristöhallinnon ulkopuolinen taho. 

Seuranta- ja tutkimushankkeiden yhteydessä 
tehtävä näytteenoton määrä vaihtelee vuosittain ja 

ympäristökeskuksittain (kuva 3). Osa alueellisista 
ympäristökeskuksista ottaa itse vain vähän pohja-
vesinäytteitä. Pääasiallisena näytteenottajana voi 
tällöin olla toinen alueellinen ympäristökeskus tai 
joku ulkopuolinen taho. Esimerkiksi Hämeen ym-
päristökeskuksen alueelta pohjavesinäytteet ottaa 
Pirkanmaan ympäristökeskus ja Lounais-Suomen 
ympäristökeskuksen alueelta alueellinen vesien-
suojeluyhdistys. 

Valtakunnallisen seurantaverkon lisäksi Suomen 
ympäristökeskuksessa pohjavesinäytteitä otetaan 
ja pohjaveden korkeutta havainnoidaan yleensä 
lyhytkestoisissa tutkimus- ja kehityshankkeissa. 
Tallaisia hankkeita ovat esimerkiksi maatalouden, 
torjunta-aineiden ja saastuneiden maa-alueiden 
pohjavesien seurantaan sekä puhdistamiseen liit-
tyvät selvitykset ja tutkimukset. 

LAP

PSA
PKA

ESA

KSU

PIR

LSU

LOS HAM

UUS

KAS

PPO

KAI
seuranta-asema

UUS = Uudenmaan ympäristökeskus
HAM = Hämeen ympäristökeskus
LOS  = Lounais-Suomen ympäristökeskus
KAS = Kaakkois-Suomen ympäristökeskus
PIR   = Pirkanmaan ympäristökeskus
KSU = Keski-Suomen ympäristökeskus
ESA = Etelä-Savon ympäristökeskus
LSU = Länsi-Suomen ympäristökeskus
PSA = Pohjois-Savon ympäristökeskus
PKA = Pohjois-Karjalan ympäristökeskus
PPO = Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus
KAI = Kainuun ympäristökeskus
LAP = Lapin ympäristökeskus
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3.3  
Muut näytteenotto-
organisaatiot

Pohjavesinäytteitä ottavat ympäristöhallinnon li-
säksi monet muut organisaatiot. Suuret konsultti-
toimistot, kuten esimerkiksi Pöyry Environment 
Oy, Ramboll Finland Oy, FCG Planeko Oy (ent. 
Suunnittelukeskus Oy) ja Golder Association Oy, 
ottavat näytteitä lähes koko maan alueella. Pie-
nemmät konsulttitoimistot, vesilaitokset, kunnat, 
ympäristölaboratoriot ja vesiensuojeluyhdistykset 
ottavat näytteitä pääasiassa omalta toimialueeltaan. 
Näytteenotto voi liittyä erilaisiin tutkimusprojek-
teihin tai tarkkailuvelvoitteisiin ja näytteenottoa 
tehdään yleensä asiakkaan tilauksesta. 

Vesilaitokset seuraavat pohjaveden korkeutta 
ja laatua pohjavedenottamoilta ja niiden ympä-
ristöstä. Pohjaveden pinnankorkeutta seurataan 
lähes kaikilla vedenottamoilla, joilla on vesilain 
mukainen vedenottolupa (yli 250 m3/d). Arvioil-
ta noin 800 vedenottamolla on vedenottolupaan 
liittyvää velvoitetarkkailua. Velvoitetarkkailuun 
voi sisältyä myös pohjaveden laadun seurantaa. 
Vesilaitokset tekevät joko itse tai tilaavat konsul-
teilta pohjaveden laadun ja korkeuden seurantaa 
vedenottamoalueilla. Vedenottamoiden lähiympä-
ristössä on käytössä myös automaattisia pohjave-
den korkeuden- ja laadun mittareita.

Kaupungit ja kunnat tekevät pohjavedenpin-
nan korkeuden tarkkailua lähinnä geoteknisiin tar-
koituksiin. Pohjaveden laatunäytteidenotto liittyy 
yleensä yksityisten ja muiden talousvesikaivojen 
terveysvalvontaan.

Konsulttitoimistot tekevät eri organisaatioiden 
tilauksesta pohjavesiseurantaa ja -näytteenottoa. 
Tilaajina ovat muun muassa valtion ympäristöhal-
linto, vesilaitokset, kunnat sekä yksityiset henki-
löt. 

Vesiensuojeluyhdistykset tekevät toimeksian-
nosta talousvesi- ja pohjavesitutkimuksia sekä vel-
voitteisiin liittyviä seurantoja.

Geologian tutkimuskeskuksen pohjavesinäyt-
teenotto painottuu nykyisin erillisiin tutkimus-
hankkeisiin. Pohjavesinäytteenotto on GTK:ssa 
vähentynyt viime vuosina, koska valtakunnallinen 
pohjavesiseuranta on siirtynyt kokonaisuudessaan 
ympäristöhallinnolle.

Toiminnanharjoittajien ympäristö- ja maa-
ainestenottamisen lupamääräyksiin voi sisältyä 
velvoite seurata pohjaveden laatua ja korkeutta. 
Toiminnanharjoittajat seuraavat usein itse pohja-
veden pinnan korkeutta, mutta laadun seuranta 
tilataan yleensä konsulteilta.

Kuva 3. Vuosittaiset  pohjavesinäytteenottomäärät alueellisissa ympäristökeskuksissa (POVET-järjestelmä). Tiedot eivät 
kaikilta osin vastaa todellisia näytteenottomääriä. 
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4   Pohjavesinäytteenottohenkilöstö

4.1  
Yleistä

Näytteenottajan ammattitaito ja huolellisuus ovat 
keskeisessä asemassa pohjavesiselvitys- ja -tutki-
musketjussa. Näytteenottaja on osaltaan vastuussa 
pohjavesinäytteiden edustavuudesta ja siten koko 
pohjavesiselvityksen tai -tutkimuksen onnistumi-
sesta. Näytteenottajalla tulisikin olla koulutukseen, 
perehdyttämiseen tai työkokemukseen perustuva 
asiantuntemus näytteenottamisesta.

Näytteenottoon liittyvät toiminnat voidaan sisäl-
lyttää myös laatujärjestelmään. Tällöin koko poh-
javesitutkimusketjun laatu voitaisiin varmentaa, 
sillä useilla laboratorioilla on jo laatujärjestelmä. 

4.2  
Näytteenottajien 
henkilöstösertifiointijärjestelmä
Näytteenottotyön laadun varmistamiseksi on ke-
hitetty näytteenottajien henkilösertifiointijärjes-
telmä. Sertifikaatti on henkilökohtainen todistus 
ammatillisista tiedoista ja taidosta. Sertifiointia voi 
hakea henkilö, joka on suorittanut perus- ja erikois-
tumiskurssin kuulusteluineen, ja jolla on riittävä 
työkokemus näytteenotosta. Näytteenottajien hen-
kilösertifiointi perustuu ympäristönsuojelulakiin 
(108 §), missä määrätään mittausten ja tutkimusten 
laadunvarmistuksesta: "Mittaukset, testaukset, sel-
vitykset ja tutkimukset on tehtävä pätevästi, luo-
tettavasti ja tarkoituksenmukaisin menetelmin". 
Henkilösertifiointi varmistaa näytteenottajan pä-
tevyyden toimintaan liittyvien yleisten laatuvaati-
musten sekä työn edellyttämien tietojen ja taitojen 
osalta. Henkilösertifiointi on määräaikainen (5 v.) 
ja sen uusiminen edellyttää ylläpitokoulutusta. 

4.3  
Perehdytys näytteenottoon

Uuden pohjavesinäytteenottajan tulee ennen näyt-
teenottoa perehtyä näytteenotto-ohjeisiin. Lisäksi 
tulee tutustua maastossa näytteenottoon sekä ot-
taa näytteitä pätevöityneen näytteenottajan opas-
tuksella ja valvonnassa. Näin voidaan vaikuttaa 
siihen, että myös kokematon näytteenottaja ottaa 
näytteet kaikissa olosuhteissa mahdollisimman 
luotettavasti.

4.4  
Nykytila; 
pohjavesinäytteenottohenkilöstö

4.4.1 
Ympäristöhallinto

Ympäristöhallinnon pohjavesinäytteenottossa py-
ritään noudattamaan yleisesti annettuja ohjeita, 
menettelytapoja ja standardeja. Tällöin näytteet 
ovat luotettavia ja edustavia sekä tuotettu tieto on 
mahdollisimman käyttökelpoista. 

Useimmilla ympäristöhallinnon pohjavesinäyt-
teenottajista on sertifiointi vesinäytteenotosta, jo-
ka käsittää pohjavesinäytteiden oton (taulukko 1). 
Useimmilla sertifioimattomilla näytteenottajilla on 
pitkäaikainen käytännön kokemus pohjavesinäyt-
teenotosta. Pääsyynä sertifioinnin puuttumiseen 
on sertifiointimenettelyn ja sen ylläpidon korkeat 
kustannukset.

Alueellisten ympäristökeskusten näytteenottore-
surssit ovat riittävät nykyiseen pohjavesinäytteen-
ottoon. Uudet hankkeet ja seurantavelvollisuudet, 
kuten esimerkiksi vesipuitedirektiivin toimeenpa-
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no, lisäävät otettavien pohjavesinäytteiden määrää 
ja tällöin nykyiset näytteenottoresurssit eivät enää 
ole riittävät. Monet ympäristöhallinnon näytteen-
ottajista jäävät lähivuosina eläkkeelle. Tästä syystä 
tarvitaan uusia koulutettuja tai sertifioituja näyt-
teenottajia näytteenottoresurssien varmistamiseksi 
myös tulevaisuudessa. Alueellisissa ympäristökes-
kuksissa näytteenottoresurssit on toisinaan hajau-
tettu eri toimialoille, mikä vaikeuttaa joskus näyt-
teenottoresurssien tehokasta hyödyntämistä. 

4.4.2  
Muut toimijat

Konsulttitoimistoissa pohjavesinäytteitä ottavat 
pääasiassa sertifioidut näytteenottajat. 

Geologian tutkimuskeskuksessa on noin 10 
sertifioitua pohjavesinäytteenottajaa, joille järjes-
tetään omaa täydennyskoulutusta kerran vuodes-
sa. 

Kehittämistarve ympäristöhallinnossa
•  Näytteenottoresurssien turvaamiseksi eläkkeelle siirtyvien näytteenottajien tilalle tulisi varmistaa 

uusia pysyvässä työsuhteessa olevia koulutettuja henkilöitä.
•  Näytteenottoresurssien hyödyntämiseksi yhteistyötä suunnittelijan, näytteenottajan ja tutkijan 

kesken tulisi lisätä.
•  Pohjavesinäytteenottajille suunnattua täydennyskoulutusta tulisi järjestää määräajoin.

Taulukko 1. Alueellisten ympäristökeskusten  vesinäyt-
teenottajien serifiointitilanne ja pääasiallinen pohjavesi-
näytteenottotaho. 

Sertifioidut Ei  
sertifioidut

Pääasiallinen  
näytteenottotaho
ayk muu

UUS 8 0 X

LOS 12 0 X

HAM 0 3 X

PIR 2 0 X

KAS 0 1 X

ESA 3 0 X

PSA 1 1 X

PKA 6 0 X

KSU 6 0 X

LSU 3 4 X

PPO 0 2 X

KAI 3 2 X

LAP 0 5 X

Yht. 44 18
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5   Pohjaveden havaintopaikat

5.1  
Yleistä

Pohjaveden korkeutta tarkkaillaan ja pohjave-
sinäytteitä otetaan erityyppisistä havaintopai-
koista (kuva 4). Yleisimpiä havaintopaikkoja ovat 
havaintoputket ja kaivot. Näytteitä otetaan myös 
lähteistä, vedenottamoiden tai kaivojen hanoista, 
pohjavesilammikoista ja koekuopista. Maaveden 
laatua seurataan lisäksi lysimetreistä. 

Olemassa olevien pohjaveden havaintopaikko-
jen lisäksi on usein tarpeen perustaa uusia havain-
topaikkoja, jotta pohjavesinäyte saadaan halutusta 

Kuva 5. Edustavan pohjavesinäytteen saamiseksi on usein 
tarpeen asentaa uusia havaintoputkia.

Kuva 4. Pohjavesinäytteenotto erityyppisistä havainto-
paikoista (arvio POVET-tietojärjestelmän pohjalta).

Havaintoputki

Kaivo

Pohjavesilammikko

Lähde

Vedenottamon hana

Lysimetri27 %

63 %

2 %
7 %

1 % 0 %

kohdasta. Yleisin tapa uuden havaintopaikan pe-
rustamiseksi on asentaa pohjavedenhavaintoputki 
maa- tai kallioperään (kuva 5). Havaintoputken 
asentamiseen tulee aina saada maanomistajan tai 
alueen haltijan suostumus. Havaintoputken sijoit-
tamisella samoin kuin oikean tyyppisen havainto-
putken asentamisella on tärkeä merkitys edusta-
van näytteen saamisessa. Seuraavassa kappaleessa 
käsitellään yksityiskohtaisesti havaintoputkia ja 
niiden asentamista.
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5.2  
Havaintoputket ja 
niiden asennus

Havaintoputket
Havaintoputkia on monenlaisia (kuva 6). Eroja 
on muun muassa putkien materiaaleissa, läpimi-
toissa ja rakenteissa. Havaintoputken materiaali ja 
halkaisija vaikuttavat vesinäytteen veden laatuun 
sekä näytteenottotapaan. Muoviputket soveltuvat 
pohjavesinäytteenottoon yleensä paremmin kuin 
teräsputket.

Teräsputket olivat aiemmin yleisimmin käytetty 
pohjaveden havaintoputki. Nykyisin teräsputkia 
käytetään lähinnä pohjavedenpinnan korkeusta-
son määrittämiseen. Pohjavesinäytteiden ottoon 
teräsputket soveltuvat huonosti, sillä ne ruostuvat 
ja niistä saattaa liueta analysoitavia aineita näyttee-
seen. Teräsputket ovat yleensä halkaisijaltaan joko 
32 mm tai 50 mm. Siiviläputken rakokoko on yleen-

sä 3 mm. Putken yläpää suojataan joko lukittavalla 
tai kierteillä varustetulla kannella (kuva 7).

Muoviputket on tavallisimmin valmistettu 
PVC- tai PEH (HDPE) -muovista. Muoviputket 
soveltuvat sekä pohjaveden pinnan korkeuden 
mittaamiseen että pohjavesinäytteiden ottoon ja 
jatkuvatoimisten mittalaitteiden asennukseen. 
Yleisimmin käytettyjen muoviputkien sisähalkai-
sija on 32 mm tai 52 mm. Erikoiskalustolla voidaan 
asentaa myös halkaisijaltaan 100 mm:n muoviput-
kia. Pohjaveden laatunäytteidenottoon soveltuvat 
havaintoputket, joiden sisähalkaisija on vähintään 
52 mm. Muoviputki koostuu umpiputkiosuudesta 
ja rakosiiviläputkesta (raot 0,1−0,5 mm). Siivilä-
osan rakoläpimitta valitaan asennuskohteen maa-
kerrosten raekoostumuksen perusteella. Siivilän 
suodatustehoa voidaan lisätä siivilän päälle asen-
nettavalla siiviläsukalla. Umpi- ja siiviläputkien 
pituus on 1−2 metriä ja putket liitetään toisiinsa 
kierreliitoksin. Putken maanpinnan yläpuolinen 
osa on syytä suojata galvanoidusta teräksestä 
valmistetulla suojaputkella, joka tuetaan maahan 
maa-ankkurilla, sillä muoviputket voivat talviolo-
suhteissa murtua. Havaintoputket tulee suojata 
hyvin ja lukita kansirakenteella. Viime vuosina on 
asennettu myös läpinäkyviä PVC -havaintoputkia, 
joista on mahdollista kuvata putken ympäristön 
maaperää ja saada siten uutta tietoa maaperästä.

Kuva 7. Havaintoputket on syytä suojata lukittavalla kansi-
rakenteella.

Kuva 6. Havaintoputkia ja niiden suojaputkia on hyvin 
erityyppisiä.
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Havaintoputken asennus maaperään
Havaintoputkien asennuksessa käytetään yleensä 
maaputkikairauskalustoa. Havaintoputki asen-
netaan haluttuun syvyyteen kairatun maaputken 
sisään, jonka jälkeen maaputki nostetaan ylös. Put-
ken asennussyvyys sekä siiviläosan sijainti ja pituus 
määritetään kairaustulosten perusteella. Pieniläpi-
mittaiset teräsputket voidaan usein asentaa ilman 
maaputkia käyttämällä esimerkiksi tärykairaus- tai 
porakonekairauskalustoa. Putken asennusta voi-
daan helpottaa käyttämällä teleskooppisiivilää, jo-
ka alas painettaessa on umpiputken sisällä ja joka 
aukaistaan kun asennustaso on saavutettu.

Siiviläosa sijoitetaan yleensä karkeimpaan ja 
parhaiten vettäjohtavaan maakerrokseen. Jos ha-
vaintoputkesta on tarkoitus ottaa vesinäytteitä eri 
tasoilta, selvittää veteen liuenneiden yhdisteiden 
kulkeutumista tai siinä on tarkoitus tehdä virtaus-
mittauksia eri kerroksissa, siiviläosan tulee ulottua 
koko pohjavesikerroksen läpi. Mikäli näyte halu-
taan ottaa ainoastaan tietystä kerroksesta, sijoite-
taan siiviläosa kyseiseen kerrokseen. Jos maaperäs-
sä on hienoainespitoisia välikerroksia, voidaan nii-
den kohdalle asentaa umpiputkea, jotta hienoaines 
ei tukkisi havaintoputken siiviläosaa. Selvitettäes-
sä vettä kevyempien haitta-aineiden (esimerkiksi 
bensiini, polttoöljy) esiintymistä pohjavedessä, 
siiviläosan tulisi ulottua 1−2 metriä pohjaveden 
pinnan yläpuolelle. Vettä raskaampia, pohjave-
teen heikosti liukenevia yhdisteitä selvitettäessä 
havaintoputket asennetaan kallioon asti ja mikäli 
kallion tiedetään tai oletetaan olevan rapautunutta, 
putket asennetaan osin kallioon. Tällaisissa tapa-
uksissa siiviläosan tulisi sijaita pohjavesikerroksen 
alaosassa ja jatkua tarvittaessa kalliossa. Pinnan-
korkeuden tarkkailuun riittää yleensä metrin sii-

viläosa, joka asennetaan parhaiten vettäjohtavaan 
maakerrokseen.

Havaintoputken asennus kallioperään
Kallion päällä olevaan maaperään putket asen-
netaan maaputkikairauskalustolla, jonka jälkeen 
kallioperässä kairausta jatketaan kallioporaukse-
na. Kallioporauksen yhteydessä tehdään havain-
not kallioperän laadusta ja vedenjohtavuudesta 
(aikapainumamittaukset, havainnot merkittävistä 
raoista ja ruhjeista sekä rakojen vedenjohtavuu-
desta). Maaperä- ja kallioperäosuus putkitetaan ja 
havaintoputkien siiviläosat asennetaan kalliopo-
rauksen perusteella parhaiten vettä johtavalle kal-
lio-osuudelle. Putkimateriaalina käytetään 50 mm 
muoviputkea. Havaintoputkien asennussyvyys 
määräytyy kairaustulosten perusteella ja porausta 
jatketaan ruhjeiseen vettä johtavaan kallioon asti.

Havaintoputken huuhtelu ja kunnossapito
Havaintoputken asennuksen jälkeen putki huuh-
dotaan työntämällä pumppuun liitetty vesiletku 
putken alaosaan saakka. Huuhtelua jatketaan 
kunnes ylöstuleva vesi on kirkasta. Huuhtelussa  
käytettävät välineet valitaan putken rakenteeen ja 
tuoton perusteella.

Havaintoputken toimivuus on syytä tarkistaa 
määräajoin myös putken asennuksen jälkeen. Mi-
käli epäillään havaintoputken tukkeutuneen, tulisi 
tarkistaa sen toimivuus. Tarkistuksessa mitataan 
pohjavedenpinnan taso sekä täytetään putki ve-
dellä ja mitataan vedenpinnan laskeutumisnopeus. 
Putken siiviläosan tukkeutuneisuutta voidaan sel-
vittää myös mittaamalla havaintoputken alapään 
syvyys ja vertaamalla saatua tietoa putkikortin 
tietoihin.

5.3  
Nykytila; havaintoputken 
asennus
Suomessa asennetaan vuosittain useita satoja ha-
vaintoputkia pohjaveden korkeuden tai laadun 
määrittämiseksi. Kaikkiaan pohjaveden havainto-
putkia arvioidaan asennetun yli 20 000 kpl.

5.3.1 
Ympäristöhallinto 

Alueelliset ympäristökeskukset asentavat havain-
toputket joko itse omalla tai useamman ympäris-
tökeskuksen yhteiskäytössä olevalla kairauskalus-
tolla tai putkien asennukset tilataan konsulteilta 
(taulukko 2). 

Kuva 8. Havaintoputkien maanpäällinen osa voidaan suoja-
ta esimerkiksi betonirenkaalla.
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Pääosa havaintoputkista on asennettu veden-
hankintatutkimusten yhteydessä. Myös mahdol-
lisesti pilaantuneiden maiden pohjavesiselvityk-
siin (PIMA) liittyen on asennettu havaintoputkia, 
vaikka yleensä näiden putkien asennus on tilattu 
konsulteilta. 

Havaintoputkien asentajien ja työntilaajan sekä 
muiden yhteistyötahojen kesken sovitaan putki-
en sijoittamisesta. Yhteistyö eri osapuolien välillä 
sujuu pääosin hyvin ja asentajat tietävät putkien 
sijoituspaikat ja mitä varten  putkia asennetaan.

Havaintoputket ulotetaan yleensä kallioon asti. 
Putkien materiaali ja siiviläosan pituus valitaan 
tapauskohtaisesti. Rauta- ja teräsputkia asenne-
taan yleensä lyhytaikaista pohjaveden korkeuden 
seurantaa varten, esimerkiksi vedenhankintatut-
kimuksissa. 

Suomen ympäristökeskuksen ylläpitämän 
valtakunnallisen seurantaverkon pohjaveden ha-
vaintoputket on asentanut joko alueellinen ympä-
ristökeskus tai konsultti. Seurantaverkon putkia 
uusitaan parhaillaan, jolloin metalliputket vaih-
detaan muoviputkiin. Uudet havaintoputket on 
asennettu jo 38 pohjavesiasemalle ja ne ulottuvat 
kallioon asti.

Erillisissä pohjavesitutkimushankkeissa havain-
toputkia asentavat pääosin joko alueelliset ympä-
ristökeskukset tai konsultit. Putkien laatu ja asen-
nussyvyys määritetään tapauskohtaisesti.

5.3.2 
Muut toimijat

Konsulttitoimistoissa putkien sijaintipaikat so-
vitaan yhteistyössä tilaajan ja projektipäällikön 
kanssa. Pohjaveden velvoitetarkkailuun liittyvien  
putkien sijoituspaikat hyväksyy alueellinen ym-
päristökeskus. Pohjaveden pinnanmittaamiseksi 
asennetaan joko teräs- tai muoviputkia. Putket jä-
tetään pääsääntöisesti pysyvästi maahan. Konsult-
titoimistot käyttävät yhä enemmän muoviputkia 
rautaputkien sijasta. Osa konsulteista ei asenna 
enää lainkaan rautaputkia.

Varsinaisina havaintoputkina käytetään PEH-
putkia (52 mm). Putket asennetaan kallioon asti. 
Asennuksessa on mukana joko projektipäällikkö 
tai geologi. Konsultit asentavat vuosittain useita 
satoja pohjaveden havaintoputkia. Viime vuosina 
erityisosaamista vaativien kalliohavaintoputkien 
asennusmäärät ovat lisääntyneet. Useilla konsul-
teilla on monipuolinen kairauskalusto ja kokenut 
henkilöstö. Asennustiedot dokumentoidaan put-
kikortille. Kairauksen aikana otetaan tarvittaessa 
maaperänäytteitä.

Geologian tutkimuskeskus asentaa havainto-
putket pääasiallisesti omalla kalustolla esim. mal-
minetsinnän kairauskalustolla. Putkien asennuksia 
tilataan toisinaan myös konsulteilta. Putkia asen-
netaan sekä omiin tutkimuksiin että tilaustöihin, 

Taulukko 2. Havaintoputkien asentajataho sekä putkien määrä, materiaali ja asennussyvyys alueellisissa ympäristökeskuk-
sissa.

Alueellinen 
ympäristökeskus

Havaintoputken  
asentaja

Asennettujen havaintoputkien 
määrä (kpl/v)

Havaintoputken 
materiaali

Havaintoputken  
syvyys

UUS konsultti 10- 20 muovi/PVC kallio

LOS LOS/konsultti e.t. muovi/ rauta e.t.

HAM konsultti 10-30 muovi/rauta kallio

PIR PIR 30-40 e.t. e.t.

KAS PKA/konsultti 10-20 muovi kallio

ESA ESA/PKA/konsultti 30 rauta/muovi kallio

PSA PSA/PKA 25 teräs/muovi kallio

PKA PKA e.t. muovi kallio

KSU KSU/PKA 20 teräs e.t.

LSU LSU 60-80 muovi/ rauta e.t.

PPO PPO/LAP 100-150 muovi/ rauta e.t.

KAI KAI/PKA,LAP, konsultti e.t. teräs/muovi e.t.

LAP LAP/konsultti e.t. muovi/rauta e.t.

e.t. = ei tietoa
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Kehittämistarve ympäristöhallinnossa

• Yhteistyötä kairauskalustojen hankinnassa ja yhteiskäytössä tulisi edelleen kehittää.
•  Havaintoputkien laatu ja käyttökelpoisuus  sekä toimivuus tulisi varmistaa asennuksen ja näytteen-

oton ja tilaustutkimusten yhteydessä. 
• Kalliohavaintoputkien asennus tulisi ohjeistaa.
• Putki- ja kairaustietojen sähköinen tallentaminen tulisi ohjeistaa.

esimerkiksi ympäristökeskusten, kuntien  ja ve-
siyhtiöiden  tilaamiin rakenneselvityksiin liittyen. 
Putkien asennusmäärät vaihtelevat merkittävästi 
vuosittain riippuen tilaustöiden määrästä ja laa-
juudesta. Kalliohavaintoputkia asennetaan joskus, 
kaikkina vuosina ei yhtään. 

Pohjaveden havaintoputkia asennettaessa kai-
rataan 1 metri kallioon, jotta varmistutaan kal-
lionpinnasta. Havaintoputkina käytetään 50 mm 

läpimittaista PE-muoviputkea. Putkien siiviläosa 
asennetaan koko pohjavesikerroksen  alueelle. Sii-
vilän koko valitaan kohteen mukaan (0,3–1,5 mm). 
Suojaputkissa käytetään 1,5 metrin pituista man-
settia. Vastaava geologi on aina paikalla putkien 
asennuksessa. Kairaustiedot dokumentoidaan put-
kikortille. Putkien paikat päätetään yhteistyössä 
tilaajan kanssa.



20  Suomen ympäristö  48 | 2008

6   Näytteenottovälineet ja kenttämittarit

6.1  
Yleistä 

Näytteenottovälineiden valintaan vaikuttavat ha-
vaintoputken rakenne ja veden tuotto, näytteenot-
tosyvyys ja vesinäytteestä tutkittavat parametrit. 
Näytteenottovälineet eivät saa aiheuttaa konta-
minaatiota ja niiden tulisi olla helppokäyttöisiä ja 
helposti puhdistettavia. 

Pohjavesinäyte otetaan pääsääntöisesti pohja-
vesinäytteenottopumpulla. Joissakin tapauksissa 
näytteet otetaan noutimella. Lisäksi on paljon mui-
ta pohjavesinäytteenottimia, joiden käyttö Suo-
messa on vielä vähäistä. Esimerkikisi diffusioon 
pohjautuvia passiivisia näytteenottomenetelmiä 
voidaan käyttää selvitettäessä haihtuvia orgaani-
sia yhdisteitä. 

6.2  
Pohjavesinäytteenottopumput

Luotettavasti toimiva ja puhdas pumppu on kes-
keinen työväline pohjavesinäytteenotossa.

Pohjaveden näytteenottopumput voidaan ja-
kaa kevyisiin, pumppausteholtaan alle 600 l/min, 

ja raskaisiin, pumppausteholtaan yli 600 l/min, 
pumppuihin. Pohjavesinäytteenotossa käytetään  
ensisijassa kevyitä näytteenottopumppuja. Raskas-
ta diesel- ja sähkökäyttöistä näytteenottokalustoa 
käytetään pitkäkestoisiin koepumppauksiin. 

Pohjavesinäytteenotossa voidaan käyttää esi-
merkiksi käsi- ja moottorikäyttöisiä imupumppuja, 
peristalttisia pumppuja, uppopumppuja, syrjäy-
tyspumppuja sekä inertiapumppuja (kuvat 9 ja 10). 
Mikäli näytteenotossa käytetään sähkökäyttöistä 
pumppua, varusteisiin kuuluu lisäksi akku tai ag-
gregaatti sekä polttoainetta.

Uppopumppu soveltuu pohjavesinäytteenot-
toon halkaisijaltaan yli 50 mm:n havaintoputkista 
ja kaivoista. Uppopumpun moottori on pumpun 
rungossa ja pumppu lasketaan näytteenottosyvyy-
teen. Uppopumput toimivat yleensä sähköllä.

Näytteitä otetaan yleisesti myös ns. itseimevillä 
pumpuilla, jotka pääsääntöisesti ovat polttomoot-
torikäyttöisiä. Niiden toiminta perustuu maanpin-
nalla olevaan pumppuun, joka alipaineen avulla 
nostaa vettä maan pinnalle. Pumppu pystyy nosta-
maan vettä seitsemän metrin syvyydestä. 
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Kuva 9. Uppopumppua käytetään yleisesti pohjavesinäytteenotossa. Yksi käytetyimmistä uppopumpuista on Grundfos 
MP1.

Kuva 10. Inertia-pumpulla voidaan ottaa myös pohjavesinäytteitä, vaikka niitä pääsääntöisesti käytetään 
havaintoputkien huuhtelemiseen.
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6.3  
Vesinoutimet

Noutimia käytetään pohjavesinäytteenotossa 
yleensä vain, mikäli näytteenottokohta on näyt-
teenottopumpuille liian syvällä, putken tai kaivon 
tuottoisuus on heikko tai vesinäytteen saantia ha-
lutulta syvyystasolta ei voida muuten varmistaa.
Noudinta käytettäessä vesi sekoittuu putkessa ja se 
aiheuttaa muutoksia vesinäytteen laadulle. Nou-
timella otetun näytteen tuloksia voidaan yleensä 
pitää suuntaa antavina. Puhtaiden ja likaisten näyt-
teiden ottamiseen käytettävät noutimet on syytä 
pitää erillään.

Noutimet ovat joko uudelleen käytettäviä tai 
kertakäyttöisiä. Pohjavesinäytteenotossa käytettyjä 
noutimia ovat  Ruttner, Limnos, Bailer putkinou-
din, pullonoudin ja näistä kehitetyt omavalmis-
teiset noutimet (kuvat 11 ja 12). Kertakäyttöisten 
noutimien käyttö on lisääntynyt, etenkin likaan-
tuneiden pohjavesinäytteiden otossa, sillä ne eivät 
aiheuta näytteenottimesta johtuvaa pohjaveden 
kontaminaatiota.

6.4  
Kenttämittarit

Näytteenoton yhteydessä voidaan kentällä tehdä 
pohjavesimäärityksiä kenttäkäyttöön tarkoitetuilla 
mittareilla. Kentällä yleisimmin määritettyjä suu-
reita ovat  pohjavedenpinnan korkeus, pohjaveden 
lämpötila, pH, sameus, sähkönjohtavuus, alkali-
teetti sekä happi-, hiilidioksidi- ja rautapitoisuus.  

Automaattisilla pohjaveden korkeuden ja laa-
dun mittareilla kerätään jatkuvia laatu- ja korke-
ustietoja (kuva 13). Automaattisen mittarin anturin 
tulee mahtua havaintoputkeen ja akkujen tulee olla 
pitkäkestoisia ja huoltovapaita

Kuva 11. Kertakäyttöiset  noutimet vähentävät näytteenot-
timista aiheutuvaa kontaminaatioriskiä. 

Kuva 12. Pohjavesinäytteenotossa käytettäviä noutimia.
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6.5  
Nykytila; näytteenottopumput, 
vesinoutimet ja kenttämittarit

6.5.1  
Ympäristöhallinto

Alueellisissa ympäristökeskuksissa näytteenot-
topumppujen määrä vaihteli suuresti. Joissakin 
ympäristökeskuksissa ei ollut yhtään pumppua 
ja enimmillään pumppuja oli 8 kappaletta. Poh-
javesinäytteenottopumput olivat pääosin riittäviä 
nykyiseen näytteenottoon. 

Yleisimmät näytteenottopumput olivat joko up-
popumppuja, esimerkiksi Grundfos MP1 tai imu-
pumppuja. Inertiapumppuja käytettiin ensi sijassa 
havaintoputkien tyhjentämiseen. Osassa ympäris-
tökeskuksia pohjavesinäytteitä otettiin merkittä-
viä määriä vedenhankintatutkimusten yhteydessä 
raskailla diesel- ja sähköpumpuilla. Muutamassa 
ympäristökeskuksessa oli käytössä kalliopohjave-
den näytteenottoon soveltuvat porakaivopumput 
(taulukko 3).

Taulukko 3. Alueellisten ympäristökeskusten käyttämät pumpputyypit.

Uppo- 
pumput

Imupumput Inertiapumput Porakaivo-
pumput

Muut pumput  
mm. vedenhankintatutkimuksiin  

käytettävät raskaat  
diesel- ja sähköpumput

Uusimaa

Lounais-Suomi

Häme

Pirkanmaa

Kaakkois-Suomi

Etelä-Savo

Pohjois-Savo

Pohjois-Karjala

Länsi-Suomi

Keski-Suomi

Pohjois-Pohjanmaa

Kainuu

Lappi

  = päänäytteenottopumppu

  = muu kuin päänäytteenottopumppu

    = ko. pumpputyyppiä ei käytetä näytteenottoon 

Kuva 13. Automaattiset pohjaveden korkeuden ja laadun 
mittarit ovat yleistyneet viime vuosina.
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Suomen ympäristökeskuksessa on useita 
näytteenottopumppuja (Waterra, Whale, alipai-
nepumppu, monikanavapumppu). Ne on hankittu 
eri tutkimuhankkeita varten. 

Alueellisissa ympäristökeskuksissa noutimil-
la otettiin noin 5 % pohjavesinäytteistä. Noutimella 
otettiin näyteitä yleensä huonosti tuottavista ha-
vaintoputkista. Noutimet olivat pääsääntöisesti 
joko kertakäyttöisiä Bailer-noutimia tai Ruttner-
noutimia (taulukko 4). Limnos- noutimia käytettiin 
yleensä puhtaiden näytteiden otossa. Pullonäyt-
teenottimia käytettiin toisinaan vesinäytteiden ot-
toon lähteistä ja kaivoista. 

Kertakäyttöisiä näytteenottimia käytettiin lähin-
nä likaantuneiden pohjavesinäytteiden ottoon. Täl-
löin voitiin minimoida näytteenottovälineistöstä 
johtuva kontaminaatio. Ottimia on myös kehitetty 
ja muokattu omiin tarpeisiin.

Suomen ympäristökeskuksessa oli käytössä 
kaksi teflonista putkinoudinta, joilla otettiin näyt-
teitä lähinnä pilaantuneiden pohjavesien tutkimus-
hankkeissa.

Alueellisissa ympäristökeskuksissa kenttä-
mittareita käytettiin pääasissa vedenhankinta-
tutkimuksissa. Kenttämittareilla saadaan kentällä 
nopeasti alustavia tietoja  pohjaveden ominai-
suuksista kuten happamuudesta, happi-, rauta- ja 

mangaanipitoisuudesta sekä lämpötilasta. Kenttä-
mittareiden toimivuutta pidettiin yleensä hyvänä, 
mutta talviolosuhteissa mahdollinen jäätyminen 
aiheuttaa epäluotettavuutta.

6.5.2  
Muut toimijat

Konsulttitoimistojen käyttämät näytteenotto-
pumput olivat yleensä joko akku- tai uppopump-
puja. Muita pumpputyyppejä käytettiin, mikäli 
tutkimus niin edellytti. Konsulttitoimistot käytti-
vät näytteenottopumppuja lähinnä vedenhankin-
tatutkimuksissa. Pumppuja oli osin muokattu ja 
kehitetty omiin tarkoituksiin soveltuviksi. 

Pohjaveden likaantumisselvityksissä näytteet 
otettiin yleensä kertakäyttöisillä näytteenottimilla. 
Noutimilla otettiin pohjavesinäytteistä 5-20%. 

Kenttämittareita oli käytössä osalla konsultti-
toimistoja. Osa konsulttitoimistoista teetti kaikki 
analyysit laboratoriossa. Kentällä laadunmittauk-
siin käytettiin joko moniparametrimittareita tai 
yksittäistä parametria mittaavia laitteita.

Geologian tutkimuskeskuksen käyttämät näyt-
teenottopumput olivat pääasiassa alipainepump-
puja ja uppopumppuja. Näytteenottimilla otettiin 
näytteitä lähinnä kaivosalueiden ja kalliopohjave-

Taulukko 4. Pohjavesinoutimien käyttö alueellisissa ympäristökeskuksissa. 

Ruttner Limnos Putkinoudin (Bailer) Kertakäyttöinen (Bailer) Pullo Itse tehty noudin

UUS X X

LOS

HAM X

PIR X X

KAS X X X

ESA X X X

PSA X

PKA X

KSU X X

LSU X X

PPO X X X

KAI X X X

LAP X

 

Yht. 7 5 2 6 2 2
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Kehittämistarve ympäristöhallinnossa

• Näytteenottopumppujen uusimisessa tulisi lisätä yhteistyötä alueellisissa ympäristökeskuksissa.   
• Näytteenottopumppujen ja noutimien tyyppivalikoimaa ja käyttöä tulisi yhtenäistää.
• Pumpputyyppien käyttöä eri näytteenottotilanteissa tulisi ohjeistaa. 
• Kenttämittareiden käyttöä tulisi lisätä ja monipuolistaa. 

situtkimuksissa, jolloin näytteet pyrittiin saamaan 
tietyltä syvyydeltä. Lähde- ja kaivovesinäytteet 
otettiin ämpärillä tai suoraan pulloon. 

Kenttämittareita käytettiin yleensä vesinäyt-
teenottojen yhteydessä. Kentällä mitattiin vedestä 
vedenpinnan korkeus, lämpötila, pH, sähkönjoh-

tavuus ja happipitoisuus. Hiilidioksidipitoisuus ja 
toisinaan myös alkaliniteetti määritettiin näytteen-
oton yhteydessä titraamalla. Porakaivovesistä ja 
syvien havaintoputkein vesistä mitattiin kenttä-
mittarilla myös redox-potentiaali.
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7   Näytteenoton esivalmistelu 

7.1  
Yleistä

Pohjavesinäytteenotto on vaativaa kenttätyötä, jo-
ka on tehtävä kaikissa olosuhteissa laadukkaasti 
näytteenotto-ohjeiden ja -standardien mukaisesti. 
Näytteenoton esivalmisteluun kuuluu monenlaisia 
toimenpiteitä. Näytteenottajan on tiedettävä mistä 
näytteitä haetaan ja millaisia näytteitä otetaan. Jos 
näytteenottaja ei ole käynyt näytteenottopaikalla, 
on syytä selvittää havaintopaikan koordinaatit ja 
ottaa riittävän yksityiskohtainen kartta tai paikan-
nin mukaan maastoon. Näytteenottajalla tulee olla 
mukana myös näytteenottokohteen tiedot; kuten 
putki- tai kaivokortti sekä mahdolliset aiemmat 
havaintotiedot. Näytteenottajan tulee lisäksi var-
mistaa, että mukana on kyseiseen näytteenottoon 
soveltuva näytteenottokalusto ja riittävästi oikean-
laisia näytepulloja etiketteineen. Myös tarvittavat 
reagenssit ja niiden käyttökelpoisuus tulee tarkis-
taa. Kentällä tehtäviä määrityksiä varten on var-
mistettava, että kenttämittarit on kalibroitu ja käyt-
tökunnossa. Näytteenottajan tulee myös tarkistaa, 
että näytteiden kuljetuslaatikot ovat puhtaat ja 
erityyppisille näytteille on omat kuljetuslaatikot 
ja että laatikoita on riittävästi. 

7.2 

Näytteenottosuunnitelma

Pohjavesinäytteenottoa suunniteltaessa tulee sel-
vittää mitä tarkoitusta varten näytteitä otetaan ja 
mihin saatuja tuloksia käytetään. Suunnitelmaa 
laadittaessa on hyvä tietää esimerkiksi millaisia 
analyysipaketteja on käytössä ja miten tietyt yh-
disteet tunnistaa pohjavedestä.

Yksityistalouksien kaivovesien, pienten ve-
denottamoiden ja toisaalta esimerkiksi seuranta- 
tai tutkimushankkeiden yhteydessä tehtävät ana-
lyysit ovat usein hyvin erilaajuisia. Pohjavesinäyt-
teistä tehtävät analyysit määritellään tutkimuksen 

tarkoituksen perusteella. Näytteenotto voi liittyä 
esimerkiksi kaivonpaikan, raakaveden käsittely-
tarpeen tai korroosioon liittyviin tutkimuksiin. 
Yleispätevää listaa analysoitavista parametreista 
ei ole mahdollista esittää. Taulukossa 5 on esitetty 
tyypillisiä pohjaveden laatumäärityksiä.

Pohjavesinäytteiden laadun analysointiin labora-
torioilla on usein sekä suppeita ja laajoja kemiallis-
ten aineiden analyysipaketteja että mikrobiologisia 
paketteja. Analyysipakettien sisältö voi vaihdella 
eri laboratorioissa, mutta yleensä analyysipaketeil-
la saadaan hyvä yleiskuva kaivoveden fysikaalis-
kemiallisesta ja mikrobiologisesta  laadusta. Näillä 
määrityksillä ei saada kuitenkaan tietoa erityisai-
neiden pitoisuuksista pohjavedessä. Esimerkiksi, 
jos pohjaveteen epäillään joutuneen torjunta-ai-
neita, liuottimia tai bensiinihiilivetyjä, tulee niiden 
analysointi tilata erikseen. Orgaaniset yhdisteet 
pohjavedessä voidaan usein tunnistaa näytteen 
hajusta, sillä ne ovat helposti haihtuvia ja niiden 
hajukynnys on alhainen. Kallioporakaivovesistä on 
usein syytä määrittää radon, uraani ja arseeni, mi-
käli niitä esiintyy näytteenottopaikan kallioperäs-
sä. Korroosiotutkimuksissa tulisi määrittää myös 
sulfaatin, alkaliniteetin ja hiilidioksidin pitoisuudet 
sekä veden kovuus ja sähkönjohtavuus.

Raakavesilähteiden pohjavesinäytteistä tutki-
taan sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen N:o 
461/2000 mukainen laaja valikoima parametreja 
ennen kuin vesi otetaan käyttöön. Vedenkäsitte-
lyä varten raakavedestä tutkitaan parametreja, 
joihin käsittelyllä halutaan vaikuttaa. Esimerkiksi 
alkaloinnin kemikaalimäärän arviointiin tarvitaan 
tietoa raakaveden laadusta, jolloin pohjavedestä 
määritetään muun muassa hiilidioksidipitoisuus ja 
alkaliniteetti. Veden lämpötila mitataan aina näyt-
teenoton yhteydessä, koska sillä on merkitystä tu-
losten tulkinnassa. 
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Parametri Suppea analyysi Laaja analyysi Mikrobiologinen  
tutkimus

Koliformiset bakteerit 36 °C X X X

E. coli X X X

Aistinvarainen arviointi (haju, maku, ulkonäkö) X X X

pH X X

Sähkönjohtavuus X X

Permanganaattiluku (hapettuvuus) tai TOC X X

Nitriitti X X

Nitraatti X X

Ammonium X X

Rauta X X

Kloridi X X

Väriluku X X

Mangaani X X

Fluoridi X

Kokonaiskovuus X

Sameus X

Arseeni porakaivot

Radon (uraani) porakaivot

Alkaliniteetti, hiilidioksidi, happi tarvittaessa

Taulukko 5. Esimerkki pohjavesistä yleensä määritettävistä parametreista (Kinnunen toim. 2005). 

7.3  
Näytteenottovälineistön 
huolto ja puhdistus
Näytteenottopumput tulee huoltaa laitevalmistajan 
ohjekirjan mukaisesti, jotta pumppujen käyttöikä 
olisi mahdollisimman pitkä ja pumput toimisivat 
luotettavasti. Osan huoltotoimenpiteistä voi tehdä 
pumpun käyttäjä, mutta osa vaatii erityisosaamista 
ja ne tulisi tehdä valtuutetuissa huoltoliikkeissä. 

Näytteenottoletkut tulee puhdistaa huolellisesti 
jokaisen näytteenottokerran jälkeen. Näytteenot-
toletkun läpi juoksutetaan puhdasta vettä ja letku 
huuhdellaan myös ulkopuolelta.

Näytteenottimien huolto ja puhdistus voidaan 
tehdä pääsääntöisesti käyttäjän toimesta. Näyt-
teenottimien toimivuus varmistetaan ennen näyt-
teenottoa ja tarvittaessa tehdään ottimien huolto ja 
kunnostus. Näytteenottimet puhdistetaan huolelli-
sesti jokaisen näytteenottokerran jälkeen (kuva 14). 
Kertakäyttöiset näytteenottimet poistetaan käytös-
tä näytteenoton jälkeen.

Kuva 14. Näytteenottovälineet tulee puhdistaa ja huoltaa 
jokaisen näytteenottokerran jälkeen.
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7.4  
Yhteistyö laboratorion kanssa

Näytteenottajan tulisi toimia yhteistyössä näyt-
teenottosuunnitelman laatijan ja laboratorion 
henkilökunnan kanssa. Näytteenoton aikataulua 
suunniteltaessa tulisi olla yhteydessä analysoivaan 
laboratorioon. Näin voidaan sopia näytteiden toi-
mitusajankohdasta, jotta se sopii laboratorion työ-
aikatauluun. Näytepullot on myös tilattava labora-
toriosta hyvissä ajoin ennen näytteenottoa. 

7.4.1  
Kenttämittareiden huolto ja kalibrointi

Kenttämittarit kalibroidaan mittarikohtaisten ka-
librointiohjeiden mukaisesti, jotta mittaustarkkuus 
säilyy hyvänä. Virheellinen kalibrointi aiheuttaa 
virheen mittaustuloksiin. 

Kalibroinnissa käytetään jäljitettävästi kansal-
lisia mittanormaaleja. Mittareille tulee laatia ka-
librointiohjelma, josta käy ilmi tehdyt kalibroin-
titoimenpiteet aikatauluineen sekä kalibroinnin 
vastuuhenkilöt. Laitteiden kalibrointitiheyteen 
vaikuttavat mittarin ominaisuudet, mittarin käyt-
tötarkoitus ja tavoiteltu mittaustarkkuus. Mittarei-
hin on hyvä laittaa tarra, josta näkyy laitteen ny-
kyinen ja tuleva kalibrointiajankohta. Kalibroinnin 
dokumentit säilytetään laitekansiossa tai muussa 
helposti löydettävissä olevassa paikassa. 

Lämpömittarin lukema tulee tarkistaa jäljitettä-
västi kalibroidulla vertailumittarilla. Mittarin mah-
dollinen virhe tulee huomioida mittaustuloksessa. 
Lämpömittarin virhe voi olla useita asteita ja sillä 
on vaikutusta muun muassa hapen kyllästysarvon 
määrittämiseen.

Happimittareissa on yleensä automaattinen 
lämpötilakompensointi sekä käsin säädettävä 
karkea suolapitoisuuden kompensointi suolaisia 
vesiä varten. Happielektrodissa on teflonkalvon 
peittämä polarografinen tuntoelementti. Mittari 
kalibroidaan joko Winkler-titrauksella laboratori-
ossa, ilmalla kyllästetyllä vedellä tai ilmassa. Mi-
käli elektrodi on kuivunut tai siinä on reikiä tai 
ryppyjä, pitää kalvo vaihtaa. Happimittarin anturi 
huolletaan, jos kokonaismittausaika on normaalia 
pidempi. 

pH-mittari kalibroidaan ennen mittausta pus-
kuriliuoksilla, joiden pH tunnetaan. Kalibrointiin 
käytetään yleensä vähintään kahta puskuriliuosta, 
joista toinen on lähellä isopotentiaalipistettä (pH 7) 
ja toisen pH on sellainen, että mitattavan näytteen 
pH jää puskuriliuosten pH:n väliin. Kalibroinnis-
sa käytettävät puskuriliuokset hävitetään käytön 

jälkeen, sillä vanhentuneet tai likaantuneet pus-
kuriliuokset ovat yleisimpiä virhelähteitä pH-mit-
tauksessa. Liuosten kulutuksen minimoimiseksi 
puskuriliuokset säilytetään mahdollisimman pie-
nissä astioissa.

Sähkönjohtavuusmittari kalibroidaan ennen 
mittausta liuoksella, jonka suolapitoisuus tunne-
taan. 

Automaattiset pohjaveden laadun ja korkeu-
den mittarit tarvitsevat yleensä säännönmukaista 
huoltoa ja mittareiden kalibrointia.

7.4.2  
Näytepullot ja kestävöintiaineet

Näytepullot on syytä tilata laboratoriosta hyvissä 
ajoin ennen näytteenottoa. Etenkään erityismääri-
tysten edellyttämiä pulloja ei aina ole laboratori-
ossa valmiina. 

Näytepullot valitaan tutkimuksessa tehtävien 
määritysten, arvioitujen pitoisuuksien sekä tutki-
mukselta vaadittavan tarkkuuden mukaan (kuva 
15). Polyeteenimuovista valmistetut, värittömällä 
kierretulpalla varustetut muovipullot, soveltuvat 
useimpiin fysikaalis-kemiallisiin epäorgaanisten 
aineiden määrityksiin. Lasiset, hiostulpalliset pul-
lot soveltuvat orgaanisten yhdisteiden analysointia 
varten otettaville näytteille, kaasumaisten yhdistei-
den (hiilidioksidi, happi, sulfidi) näytteille, alkali-
niteettinäytteille sekä pH:n ja sähkönjohtavuuden 
määritykseen käytettäville näytteille. Näytteen-
ottopullojen korkkien tulee olla reagoimattomia 
muovikorkkeja tai -tulppia tai hiotusta lasista teh-
tyjä tulppia.

Erikoisnäytteenottoon soveltuvat esimerkiksi 
Polytetra-fluorieteeni -pullot (PTFE-pullot). Haih-
tuvia orgaanisia yhdisteitä sisältävät pohjavesi-

Kuva 15. Näytepulloja laboratorion pullovarastossa.
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näytteet voidaan ottaa suoraan näyteampulleihin, 
joita ei avata ennen näytteen analysointia. 

Näytepullot huuhdellaan yleensä näytevedellä 
ennen pullojen täyttämistä. Jos pullot on erikoiskä-
sitelty tiettyä määritystä varten tai niihin on etukä-
teen lisätty kemikaaleja, niin pulloja ei huuhdella. 
Laboratorio huolehtii yleensä astioiden pesusta, 
mutta myös näytteenottajan on syytä tietää, mitkä 
määritykset vaativat astioilta erityispuhdistusta.

Analysoitavien parametrien ja käytettävien 
analyysimenetelmien kannalta tarkoituksenmu-
kaiset kestävöintiohjeet ja kestävöintiin tarvitta-
vat välineet ja aineet saa laboratoriosta. Ennen 
näytteenottoon lähtöä on varmistettava, että sekä 
kestävöintiaineet että reagenssit näytteiden säily-
vyyden parantamiseksi ovat tuoreita ja puhtaita. 
Erilaisia määrityksiä varten tarvittavien näytepul-
lojen materiaali ja puhdistusohjeet sekä ohjeelliset 
näytetilavuudet ja säilöntäohjeet on esitetty yksi-
tyiskohtaisesti julkaisussa ”Vesitutkimusten näyt-
teenottomenetelmät” (Mäkelä et al. 1992).

7.5  
Näytteenotossa tarvittavat 
muut tarvikkeet
Näytteenotossa tarvitaan näytteenottopumpun, 
näytteenottimen ja näytepullojen lisäksi myös 
muita tarvikkeita. Tällaisia tarvikkeita ovat esi-
merkiksi suuri astia näytteenottopumppauksen 
tuoton mittaamiseksi. Lisäksi näytteenottajan 
tulee huolehtia, että havaintoputkien kansien sa-
moin kuin mahdollisten tiepuomien avaimet ovat 
mukana. Talvella on syytä varautua näyteputkien 
lukkojen sulattamiseen esimerkiksi kaasupoltti-
mella. Lukkosulan  käyttö voi aiheuttaa näytteen 
kontaminaatiovaaran. Talviolosuhteissa on lisäksi 
varaudattava siihen, että näytteenottopaikalle ei 
pääse autolla, jolloin näytteenottokaluston kul-
jettamiseen voidaan tarvita ahkiota ja suksia tai 
moottorikelkkaa.  Näytteenottajan on kiinnitettävä 
huomiota myös henkilökohtaiseen turvallisuuteen 
ja otettava mukaan muun muassa kertakäyttöisiä 
hanskoja, ensiapupakkaus, käsipyyhkeitä, suojala-
sit ja matkapuhelin.

7.6  
Työturvallisuuden 
huomioiminen 
Pohjavesinäytteenotto on itsenäistä ja vastuunalais-
ta työtä, jossa näytteenottaja joutuu ottamaan vas-
tuun myös käytännön työturvallisuudesta. Han-
kalat olosuhteet näytteenottotilanteissa voivat 

altistaa näytteenottohenkilöstön turvallisuus- ja 
terveysriskeille. Esimiesten tulee varmistaa, että 
näytteenottohenkilöstölle tiedotetaan näytteenot-
toon liittyvistä varotoimista ja työturvalliuusasi-
oista ja että näytteenottohenkilöstö tuntee työtur-
vallisuusasiat.

Terveys- ja turvallisuussäännösten vaatimuksiin 
on kiinnitettävä huomiota ja onnettomuuksien va-
ralta on suojauduttava. Usein toistuvissa seuranta-
tutkimuksissa on tärkeää, että näytteenottopaikalle 
on turvallinen pääsy kaikissa sääolosuhteissa.  Li-
säksi on huomioitava, että talvella on liukastumisen 
riski raskasta kalustoa kannettetaessa. Näytteenot-
toa vaarallisilta paikoilta ja vaarallisista kohteista 
on vältettävä. Jollei tämä ole mahdollista, tulisi 
näytteenotossa olla mukana useampi henkilö. 

Sähkökäyttöisten näytteenottolaitteiden käyttö 
sateessa tai muuten kosteissa olosuhteissa voi ai-
heuttaa  sähköiskuvaaran. Vaaran minimoimisek-
si työskentelymenetelmät, työmaan suunnittelu ja 
laitteiden huolto on suunniteltava huolellisesti.

Pohjaveden likaantumistapauksia selvitettäes-
sä on näytteenoton aikana vaarallisten aineiden 
päästämistä yleisiin viemäreihin kontrolloitava 
siten, ettei näytteenottohenkilöstölle, viemäreille 
ja käsittelytoimenpiteille aiheudu haittaa. Mikäli 
havaintoputkessa saattaa olla myrkyllisiä haih-
tuvia kaasuja, on suojauduttava asianmukaisin 
suojavarustein sekä lisäksi vältettävä ihon kautta 
tapahtuvaa altistumista näille kaasuille (kuva 16). 
Joissakin tapauksissa myrkylliset kaasut saattavat 
aiheuttaa myös räjähdysvaaran.

Mikäli näytteitä otetaan umpinaisessa tilassa, 
tulee ennen näytteenottoa selvittää mahdollisesti 
myrkyllisten tai tukehduttavien kaasujen ja höyry-
jen sekä hapen konsentraatiot kyseisessä tilassa.

Näytteenottotyön sekä siihen liittyvien toimin-
tojen työturvallisuutta on käsitelty pohjavesinäyt-
teenoton osalta ympäristöministeriön julkaise-
massa työsuojeluoppaassa (Ympäristöministeriö 
2006). 

7.7  
Havaintopaikan perustaminen 
tiedonhallintajärjestelmään 
Havaintopaikkaa koskevat perustiedot, kuten si-
jainti-, pohjavedenkorkeus- ja havaintopaikkatie-
dot, on syytä tallentaa siihen soveltuvaan tietojär-
jestelmään, josta tietoja voidaan tarkastella myös 
paikkatietojärjestelmissä. Näiden tietojärjestelmien 
tulisi olla mahdollisimman yhteensopivia valta-
kunnallisten tietojärjestelmien, kuten POVET:in, 
kanssa.
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Kuva 16. Pohjavesinäytteenotto voi vaatia pohjaveden likaantumissselvitysten yhteydessä näytteenottajalle kattavan suoja-
varustuksen.

7.8  
Näytteenotto-ohjeet ja 
havaintolomakkeet 
Näytteenotto tulisi tehdä ohjeiden ja standardien 
mukaisesti. Pohjavesinäytteenotossa tulisi käyttää 
SFS-, EN- ja ISO -standardien mukaisia menetelmiä 
tai niitä tarkkuudeltaan ja luotettavuudeltaan vas-
taavia menetelmiä.

Havaintoputkitiedot kerätään yleensä putki-
kohtaisesti laadittaville putkikorteille (liite 4/1). 
Korttiin merkitään putken sijainti (koordinaatit ja 
käytetty koordinaattijärjestelmä), putkimateriaali, 
putken läpimitta, putkenpään korkeus (z-koordi-
naatti ja korkeusjärjestelmä), maanpinnan korkeus, 
siiviläosan asennustaso sekä pohjavedenpinnan 
korkeusasema ja mittausajankohta. Havainto-
putken pään korkeus mitataan pohjavesiputken 
päästä, ei suojaputken päästä. Näytteenotto- ja 
maastohavaintojen tekemiseen käytetään erillisiä 
havaintolomakkeita (liite 4/2). 

7.9  
Nykytila; näytteenoton 
esivalmistelu 

7.9.1  
Ympäristöhallinto

Ympäristöhallinnossa näytteenottosuunnitelman 
laatii yleensä geologi. Näytteenottajan ja geologin 
välinen yhteistyö sujuu hyvin. Näytteenottaja on 
yleensä tietoinen mihin tarkoitukseen ja millaiset 
näytteet tulee ottaa ja osaa valita oikeanlaiset näy-
tepullot.

Näytteenottovälineistön huolto ja puhdistus
Näytteenottovälineistön, niin kertakäyttöisten kuin 
toistuvasti käytettävienkin, puhtaus varmistetaan 
aina ennen näytteenottoa.
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Näytteenottopumput ja -ottimet huolletaan pää-
sääntöisesti ympäristökeskuksen omassa labora-
toriossa tai korjaamossa. Joissakin ympäristökes-
kuksissa on alustavia suunnitelmia korjaamotoi-
minnan ulkoistamisesta ja siinä yhteydessä myös 
näytteenottovälineistön huolto siirtynee ympäris-
töhallinnon ulkopuolisille toimijoille. Nykyisinkin 
osa näytteenottovälineistön sähkökorjauksista teh-
dään ulkopuolisissa alan liikkeissä. Rikkoontunei-
den pumppujen tilalle hankitaan usein uusi, koska 
korjaus ei ole aina taloudellisesta.

Yhteistyö laboratorion kanssa
Yhteistyö laboratorion kanssa sujuu yleensä hyvin. 
Laboratorio huolehtii kenttämittareiden kalibroin-
nista ja huollosta. Ympärisökeskukset, joilla ei ole 
omaa laboratoriota, ostavat huollot ja kalibroinnit 
ulkopuolisilta alan toimijoilta. 

Näytepullot saadaan yleensä analyysit tekeväs-
tä laboratoriosta. Omasta laboratoriosta voidaan 
saada näytepullot myös muualle analysoitavaksi 
lähetettäville näytteille. Numeroituja näytepulloja 
on hyvin saatavilla normaaliin määrityksiin. Eri-
tyisnäytteisiin tarvittavia numeroituja pulloja ei 
aina ole saatavissa, siksi ne on syytä tilata ajoissa. 
Pullojen pesu ja huolto tehdään laboratoriossa.

Maastossa tarvittavat kestävöintiaineet saadaan 
laboratoriosta. Tarvittaessa myös kestävöintiohjeet 
saadaan laboratoriosta.

Työturvallisuuden huomioiminen
Alueellisilla ympäristökeskuksilla ei ole pohjave-
sinäytteenottajille erillisiä työturvallisuusohjeita, 
vaan pohjavesinäytteenotossa noudatetaan yleisiä 
työturvallisuusohjeita. Työturvallisuusasioita käsi-
tellään näytteenoton sertifiointikoulutuksessa. 

Alueellisissa ympäristökeskuksissa merkittä-
vimpinä pohjavesinäytteenottoon liittyvinä työtur-
vallisuusriskeinä pidettiin näytteenottokaluston 
kantamista hankalassa maastossa, sähkölaitteiden 
aiheuttamaa sähköiskuriskiä sekä iho- ja hengitys-
altistumista käsiteltäessä pilaantuneita pohjavesiä 
ja kestävöintiaineita maastossa.

Näytteenottaja toimii pääsääntöisesti yksin ken-
tällä. Työturvallisuuteen on kiinnitetty huomiota 
pohjavesitutkimuksissa ja pohjavesinäytteenotos-
sa. 

Havaintopaikan perustaminen 
tiedonhallintajärjestelmään
Ympäristöhallinnossa havaintopaikkatiedot tallen-
netaan pohjavesitietojärjestelmään (POVET), jon-
ne perustetaan ja nimetään havaintopaikka ennen 

näytteenottoa. Kun havaintopaikka on perustettu 
POVET-järjestelmään, voidaan sieltä hakea keskei-
set tiedot ympäristöhallinnosssa käytössä olevaan 
laboratorion ja näytteenoton tiedonhallintajärjes-
telmään (LIMS). 

Havaintolomakkeet ja näytteenotto-ohjeet
Laboratorio tulostaa kenttälomakkeet näytteenot-
tajalle mukaan kentälle. Alueellisissa ympäristö-
keskuksissa käytössä olevasta LIMS-järjestelmästä 
voidaan tulostaa kenttälomakkeet ja näytepulloi-
hin tarrat sekä saada tieto tarvittavista näytteen-
ottopulloista.

Maastohavaintoja varten on osalla ympäris-
tökeskuksista käytössä erillinen lomake. Näissä 
lomakkeissa on yleensä tietoa näytteenotosta ja 
siihen liittyvistä toimenpiteistä sekä muista ha-
vaitsijan tekemistä maastohavainnoista.

Ympäristökeskuksilla ei ole omia kirjallisia 
näytteenotto-ohjeita. Laboratoriosta saadaan tar-
vittaessa suullisia ohjeita näytepullojen käytöstä ja 
näytteenotosta. Sekä lisäksi käytetään yleisiä näyt-
teenotto-ohjeita tai koulutustilaisuuksista saatuja 
aineistoja.

7.9.2  
Muut toimijat

Konsulttitoimistoissa näytteenottosuunnitelma 
tehdään yleensä yhteistyössä työn tilaajan kanssa. 
Päävastuullinen suunnitelman laatija on konsult-
titoimiston pohjavesiasiantuntija. Näytepullot ja 
kestävöintiaineet saadaan joko omasta tai näytteet 
analysoivasta laboratoriosta. Työturvallisuudessa 
huomioidaan yleiset työturvallisuusohjeet ja esi-
merkiksi sertifiointikoulutuksesta saatu aineisto. 
Konsulttitoimistot käyttävät omia pohjaveteen liit-
tyviä tietojärjestelmiä, joihin havaintopaikkatie-
dot ja analyysitulokset tallennetaan. Nämä tiedot 
eivät aina ole hyödynnettävissä paikkatietojärjes-
telmässä. Maastohavaintoja ja näytteenottoa varten 
konsulttitoimistoilla on käytössä omia havaintolo-
makkeita.

Geologian tutkimuskeskuksessa näytteenot-
tosuunnitelman tekee yleensä pohjavesigeologi. 
Näytteenottovälineiden huollosta ja puhdistami-
sesta huolehtii näytteenottohenkilöstö. Kenttämit-
tarit kalibroidaan ennen näytteenottoa. Huolloista  
ja kalibroinneista pidetään kirjaa.  

Näytepullot saadaan omasta laboratoriosta. 
Käytössä on pääasiaa muovisia, polyeteeni ja po-
lypropeenisia kertakäyttöisiä näytepulloja. Eri-
koisnäytteitä otetaan tarkoitukseen soveltuviin 
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pulloihin laboratorion ohjeistuksen mukaisesti. 
Näytteenotossa tarvittavat kemikaalit saadaan la-
boratoriosta.

Työturvallisuutta korostetaan sertifiointikoulu-
tuksessa. Pohjavesinäytteenotolle ja pohjavesitut-
kimuksille on oma laatukäsikirja.

Kehittämistarve ympäristöhallinnossa

• Näytteenottovälineistä ja -pumpuista tulisi olla selkeät sähköiset ajantasaiset luettelot.
• Laitteistojen huoltoon   ja ylläpitoon tulisi nimetä vastuuhenkilöt.
•  Ohjeistusta tulisi lisätä näytteenotosta, kaluston huollosta ja oikeanlaisten näytteenottovälineiden  

ja -astioiden valinnasta.
•  Havaintolomakkeista ja putkikorteista tulisi tehdä sähköiset lomakkeet, jotka ovat kaikkien  

käytettävissä.
• Pohjavesinäytteenottajien työturvallisuustietoisuutta tulisi lisätä.  

Pöytäkirjana käytetään kenttäkorttia. Kenttä-
tiedot tallennetaan korteilta access- tietokantaan, 
johon yhdistetään myös laboratoriotulokset. Tiedot 
on yhdistetty paikkatietoihin. 
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8   Toiminta kentällä

8.1  
Näytteenottojärjestys 
ja -järjestelyt

8.1.1  
Paikantimien käyttö

Paikantimia käytetään opastamaan havaintopai-
kalle lähinnä silloin, kun näyte otetaan näytteen-
ottajalle ennestään tuntemattomasta havaintopai-
kasta. Lisäksi paikantimella voidaan tarkistaa, 
että havaintopaikka on merkitty oikein kartoille. 
Tarkkuuspaikantimia voidaan käyttää myös ha-
vaintoputken korkeustason tarkistamiseen ja mää-
rittämiseen (kuva 17). 

Yleisin Suomessa käytössä oleva paikanninjär-
jestelmä on GPS (kuva 18). Se on amerikkalaisiin 
satelliitteihin perustuva paikannusjärjestelmä, joka 
antaa mahdollisuuden tarkkaan maailmanlaajui-
seen paikanmääritykseen. 

GPS-laitteelle voidaan tallentaa esimerkiksi ha-
vaintoputkien koordinaatteja ja havaintotietoja. 
Laitteiden tarkkuus ja hinta vaihtelevat suuresti. 
Esimerkiksi havaintoputken paikannukseen riittää 
1−5 metrin tarkkuus kun taas pohjaveden putken 
korkeuden määritykseltä edellytetään 1−2 cm:n 
tarkkuutta. 

Kuva 17. Pohjavesiputken suojaputki on roudan vaiku-
tuksesta liikkunut. Myös varsinaisen pohjavesiputken 
korkeudessa voi tapahtua muutoksia. Tästä syystä putken 
pään korkeus tulee tarvittaessa tarkistusmittauttaa esim. 
tarkkuuspaikantimella. 
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8.1.2  
Näytteenottojärjestys 

Näytteenotossa pyritään etenemään puhtaimmasta 
havaintopaikasta likaisimpaan. Näytteenottojärjes-
tys voidaan määritellä, mikäli alueen pohjavedestä 
on aiempaa analyysitietoa tai likaantumislähteen 
sijainti ja pohjaveden virtausolosuhteet tunnetaan. 
Muissa tapauksissa näytteenottojärjestys arvioi-
daan kartta- ja maastotarkastelun perusteella. 

8.1.3  
Kontaminaation välttäminen

Pohjavesinäyte voi kontaminoitua monesta syystä. 
Pohjavesinäytteenotossa tulee välttää näytteenot-
topisteiden ristiin kontaminaatiota sekä näytteen 
säilytyksen ja kuljetuksen aikaista kontaminaatio-
ta. Näytteenotossa käytettyjen välineiden puhtaus 
tulee varmistaa ennen näytteenottoa. 

Kaikki seuraavat mahdolliset kontaminaatioläh-
teet on otettava huomioon:

•	 näyteastioihin,	-suppiloihin,	-kauhoihin,	
-lastoihin ja muuhun laitteistoon aikaisem-
mista näytteistä jääneet jäänteet,

•	 näytteenottopaikasta	näytteenoton	aikana	
tarttuva kontaminaatio,

•	 jäännevesi	letkuissa,
•	 pölyn	tai	veden	aiheuttama	kontaminaatio
•	 pullonkorkkien	kontaminaatio,
•	 ruiskuputkien	ja	suodattimien	kautta	tapah-

tuva kontaminaatio,
•	 käsien,	sormien,	hansikkaiden	ja	yleisen	

käsittelyn kautta tapahtuva kontaminaatio,
•	 polttomoottorien	pakokaasujen	aiheuttama	

kontaminaatio,
•	 sopimattomat	näytteenottolaitteet,	näyte-

pullot ja suodatusvälineet,
•	 hajoavat	reagenssit.

Jos kontaminaatiota tavataan tai epäillään tapah-
tuneen näyte on hylättävä ja näytteenotto uusit-
tava. 

Kontaminaatiota voidaan vähentää seuraavilla toi-
menpiteillä:

•	 välineet	huuhdotaan	huolellisesti,
•	 huolehditaan,	ettei	näytteenottopaikka	häi-

riinny,
•	 näytteenottoletku	huuhdotaan	tai	vaihde-

taan, 
•	 huuhdotaan	suppilo	sisä-	ja	ulkopuolelta	

säilöttyjen näytteiden käsittelyn jälkeen,
•	 pullojen	kannet	ja	korkit	säilytetään	konta-

minaatiolta turvassa,
•	 säilytetään	erilaiset	näytepullot	huolellisesti	

eri kuljetuslaatikoissa,
•	 huuhdotaan	putki	ja	suodatinlaitteet	ennen	

käyttöä,
•	 vältetään	koskettamasta	näytettä	sormin,	

käsin tai hansikkain. Tämä on erityisen 
tärkeää mikrobiologisessa tutkimuksessa, 
jolloin pullon ja korkin sisäpintaan tai reu-
noille ei saa koskettaa ollenkaan,

•	 varmistetaan,	että	polttomoottoreita	käyte-
tään tuulen alapuolella. Odotetaan muuta-
ma minuutti pakokaasujen haihtumista,

•	 tutkitaan,	että	näytteissä	ei	ole	roskia,	lehtiä,	
detritusta ym. 

Kontaminaatio johtuu usein likaantuneiden tai 
huonosti puhdistettujen näytteenottovälineiden 
käytöstä. Näytteenottovälineet on puhdistettava 
tai vaihdettava puhtaisiin havaintopaikkojen välil-
lä. Pumppuihin liitettävien letkujen tulisi olla mah-
dollisuuksien mukaan näytteenottopistekohtaisia, 
koska pitkän letkun puhdistaminen kentällä saat-

Kuva 18. GPS-laite on nykyisin pohjavesinäytteenottajan perustyökalu, jota käytetään sekä karttana että tiedon tallenta-
miseen.
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taa olla vaikeata ja talviolosuhteissa jopa mahdo-
tonta. Putkikohtaisten, havaintoputkiin pysyvästi 
sijoitettujen pumppuja ja letkuja tarvitsee puhdis-
taa huomattavasti harvemmin.

Mikäli näytteenotossa käytetään polttomootto-
rikäyttöistä pumppua tai polttomoottoriaggregaat-
tia, on huolehdittava etteivät laitteen pakokaasut 
kulkeudu näytteenottopaikalle. Laite tulisi sijoittaa 
pääsääntöisesti näytteenottokohtaan nähden tuu-
len alapuolelle.

Ilmastumisen mahdolliset vaikutukset vesi-
näytteiden edustavuuteen on syytä huomioida. 
Näyteveden altistuminen ulkoilmalle voi aihe-
uttaa esimerkiksi helposti hapettuvien metallien 
saostumista ja orgaanisten kemikaalien haihtumis-
ta. Ilmastumisen haitallisia vaikutuksia voidaan 
vähentää havaintoputkiin kiinteästi asennetuilla 
näytteenottovälineillä, oikealla näytteenottoteholla 
ja erilaisilla kenttämittauksilla. 

8.2  
Pohjaveden pinnan 
korkeuden mittaaminen 
Pohjavedenpinnan korkeus määritetään havainto-
putkista mittaluodilla varustetulla mittanauhalla. 
Mittaluodissa voi olla sähköinen anturi, joka antaa 
ääni- ja/tai valosignaalin saavutettuaan pohjave-
denpinnan (kuva 19). Mikäli mittaluodissa ei ole 
sähköanturia, pohjaveden pinta määritetään kuu-
lohavainnon perusteella, joka syntyy mittaluodin 
osuessa pohjavedenpintaan. Pohjaveden pinnan 
korkeutta mitattaessa tulee huomioida, että kor-
keus mitataan pohjavesiputken päästä, ei suoja-
putken päästä.

Havaintoputkeen voidaan asentaa myös jatku-
vatoiminen, rekisteröintilaitteella varustettu pin-
nankorkeusmittari, joka automaattisesti mittaa 
pinnan korkeuden tietyin aikavälein (kuva 20). 
Pohjavedenpinnan korkeustiedot puretaan rekis-
teröintilaitteesta tietojenpurkuyksikköön, josta tie-
dot voidaan siirtää soveltuviin tietojärjestelmiin.

Laajamittaisissa pohjavesi- ja tekopohjavesitut-
kimuksissa tai toiminnassa olevan pohjavesi- tai 
tekopohjavesilaitoksen käyttötarkkailussa poh-
javedenpintaa voidaan seurata havaintoputkista 
reaaliaikaisesti monitorointijärjestelmällä. Tällöin 
pinnankorkeustiedot välittyvät putkiin asenne-
tuista mitta-antureista GSM:n tai radiomodeemin 
avulla suoraan esimerkiksi vedenottamon tai vesi-
laitoksen valvomoon.

Kuva 19a ja b. Pohjave-
den korkeuden mittaa-
misessa sähköanturisten 
mittaluotien käyttö on 
lisääntynyt ja samalla  
niiden toimivuus on 
parantunut.

Kuva 20. Jatkuvatoimisesta pohjaveden rekisteröintilait-
teesta saadaan kattavasti pohjavesitietoa.
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8.3  
Esipumppaus

Pohjavesinäytteet otetaan havaintoputkista yleen-
sä pumppaamalla. Ennen varsinaista näytteenot-
toa vettä tulisi pumpata havaintoputkesta riittävän 
kauan, jotta otettava näyte edustaisi pohjavesivyö-
hykkeen vedenlaatua eikä putkessa olevaa vettä. 
Näytteenottopumpun letkunpää tai uppopumppu 
laitetaan haluttuun näytteenottosyvyyteen ja aloite-
taan pumppaus. Näytteenottopumppaus aloitetaan 
teholla 8−10 l/min. Vettä pumpataan vähintään 
viisi minuuttia ja samalla seurataan veden same-
utta sekä pumppauksen tuottoa esimerkiksi astia-
mittauksella. Veden kirkastuessa pumppaustehoa 
voidaan lisätä. Pumppausta jatketaan vähintään 15 
minuuttia veden kirkastumisen jälkeen. Kokonais-
pumppausaika on siis vähintään 20 minuuttia, jol-
loin vettä on pumpattu tuotosta riippuen 100−300 
litraa. Tällöin vesi havaintoputkessa on vaihtunut 
useampaan kertaan. Vähimmäispumppausaika 
voidaan arvioida laskemalla havaintoputkessa ole-
va vesimäärä. Ennen pumppauksen aloittamista 
tehdyn pohjavedenpintamittauksen ja putkikortin 
tietojen perusteella saadaan tieto pohjavesikerrok-
sen paksuudesta havaintoputkessa. Halkaisijaltaan 
50 mm havaintoputkessa on vettä metriä kohden 
noin 2 litraa ja 32 mm havaintoputkessa noin 0,8 
litraa. Kertomalla tämä vesikerroksen paksuudella 
saadaan selville pumpattava vesimäärä ja vertaa-
malla tätä pumppauksen tuottoon voidaan arvi-
oida aika, jonka kuluttua putkessa oleva vesi on 
vaihtunut. Pumppausaika on sitä pidempi, mitä 
paksumpi vesikerros havaintoputkessa on.

Jos kyseessä on huonosti vettä tuottava havain-
toputki suositellaan, että putki pumpataan tyhjäksi 
noin viikkoa ennen varsinaista näytteenottoa. 

Kaivosta pumpataan vettä ennen näytteenot-
toa vähintään 2/3 kaivon vesitilavuudesta, jolloin 
näyte edustaa todennäköisesti pohjavesimuodos-
tuman pohjavettä. Vähimmäispumppausaika on 
kuitenkin 20 minuuttia. Pumpattu vesi on syytä 
johtaa riittävän etäälle kaivosta, jottei se valu ta-
kaisin kaivoon.

8.4  
Pohjaveden lämpötilan 
mittaaminen
Pohjaveden lämpötila mitataan aina näytteenoton 
yhteydessä (kuva 21). Lämpötilan mittaus täyden-
tää muita mittauksia ja voi antaa viitteitä esimer-
kiksi pohjaveden kerrostuneisuudesta. Pohjaveden 
lämpötila mitataan pumppauksen yhteydessä vir-

Kuva 21. Pohjaveden lämpötila mitataan kentällä näytteen-
ottoletkusta tulevasta vedestä.

taavasta vedestä joko erillisellä lämpömittarilla 
tai moniparametrimittarilla, joilla voidaan mitata 
lisäksi esimerkiksi veden sähkönjohtokykyä. Läh-
teistä tai kaivosta pohjaveden lämpötila voidaan 
mitata myös noutimeen asennetulla lämpömitta-
rilla. 

8.5  
Pohjavesinäytteiden otto

8.5.1  
Yleistä

Pohjavesinäytemäärän tulee riittää tarpeellisiin 
analyyseihin sekä mahdollisiin uusintasanalyysei-
hin. Näytemäärään vaikuttaa määritysmenetelmä, 
joka voi vaihdella laboratoriokohtaisesti. Otetta-
vista näytemääristä on syytä sopia laboratorion 
kanssa ennen näytteenottoa. Näytettä otetaan 
yleensä hieman enemmän kuin vähimmäismää-
rä edellyttää, jotta analyysi voidaan tarvittaessa 
uusia. Suuremmassa näytemäärässä mahdollinen 
tutkittavan aineen adsorptio näytepullon seinä-
miin pienenee samoin kuin kuljetuksen aikaiset 
lämpötilan muutokset. Samasta näytepisteestä ote-
taan usein näytteitä moniin eri näytepulloihin. En-
sin otetaan bakteerinäytteet, alkaliniteettinäytteet, 
hiilidioksidinäytteet, muut kaasumaiset näytteet, 
pH-näytteet ja sähkönjohtavuusnäytteet. Lopuksi 
otetaan muut näytteet.

Pohjaveden laatuominaisuuksista voidaan ny-
kyisin seurata automaattisella mittauslaitteistolla 
esimerkiksi lämpötilaa, sähkönjohtavuutta, happi-
pitoisuutta ja pH:ta. Automaattisiin laadunmitta-
uksiin on toistaiseksi liittynyt jonkin verran ongel-
mia, mutta jatkossa mittarien luotettavuus tullee 
paranemaan ja samalla käyttökin lisääntymään.
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8.5.2  
Näytteenotto erityyppisistä 
havaintopaikoista

Näytteenotto havaintoputkesta
Ennen näytteenottoa mitataan pohjaveden pin-
nan korkeus ja havaintoputken pohjan syvyys. 
Syvyydestä voidaan päätellä putken siiviläosan 
tukkeutuneisuutta ja putken huuhtelutarvetta. 
Esipumppauksen jälkeen näytteet otetaan näyte-
pulloihin. Näytteenoton jälkeen mitataan putken 
vedenpinnan korkeus, jotta saadaan tietoa putken 
toimivuudesta ja maaperän vedenjohtavuudesta. 
Jos putken pohjalla on paljon hienoainesta, put-
ki huuhdellaan ennen seuraavaa näytteenottoa. 
Huuhtelu tehdään puhtaalla vedellä vähintään 
viikko ennen näytteenottoa, jottei huuhteluvesi 
vaikuta tuloksiin.

Havaintoputkista voidaan ottaa näytteitä eri 
korkeuksilta. Aina ei kuitenkaan voida olla varmo-
ja, että näyte saadaan juuri kyseisestä kerroksesta. 
Esimerkiksi vettä kevyempiä haitta-aineita (esi-
merkiksi bensiini, polttoöljy) selvitettäessä tulee 
huomioida, että ne liikkuvat maaperässä pääasias-
sa pohjaveden pinnassa ja pidättyvät pohjaveden 
pinnan yläpuoliseen kapillaarikerrokseen. 

Näytteenotto huonosti tuottavasta 
havaintoputkesta
Näytteenotto huonosti tuottavasta havaintoput-
kesta tehdään kolmessa vaiheessa. Noin viikkoa 
ennen näytteenottoa käydään huuhtelemassa ha-
vaintoputki ja tyhjennetään se huolellisesti huuhte-
luvedestä. Päivä ennen näytteenottoa putki tyhjen-
netään noutimella tai pumppaamalla. Varsinaiset 
näytteet otetaan varovasti joko pumpulla tai näyt-
teenottimella (kuva 22).

Huonosti tai hitaasti toimivan havaintoputken 
tyhjennys ja näytteenotto voidaan tehdä myös 

Kuva 23. Hidasvirtausnäytteenotos-
sa pohjavesipinnan alenema ja veden 
sekoittuminen jää vähäiseksi.

Kuva 22. Huonosti tuottavasta havaintoputkesta edustavan 
näytteen saaminen on usein työlästä.

käyttämällä ns. pienvirtausmenetelmiä, joissa 
pumppaus tehdään alhaisella (<0,5 l/min) tehol-
la (kuva 23). Tällöin pohjavesipinnan alenema ja 
painevaihtelut havaintoputkessa jäävät pieniksi 
eikä maa-ainesta irtoa siiviläosaa ympäröivistä 
maakerroksista yhtä paljon kuin suurella teholla 
tehtävässä pumppauksessa. Lisäksi vettä saadaan 
huonosti vettä johtavista kerroksista paremmin 
kuin perinteisillä menetelmillä. 
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Näytteenotto arteesisesta pohjavedestä 
Arteesisesta pohjavedestä saadaan näyte ilman 
pumppausta. Arteesinen pohjavesi nousee omalla 
paineellaan maanpinnan yläpuolelle ja valuu ha-
vaintoputken reunan yli maastoon. Näyte otetaan 
putkesta joko suoraan juoksevasta vedestä tai let-
kulla näytepulloihin. 

Monitasonäytteenotto havaintoputkesta
Normaalit pohjaveden havaintoputket soveltuvat 
melko huonosti monitasonäytteenottoon, vaikka 
niissä olisi pitkä siiviläosa. Näihin havaintoput-
kiin vesi kertyy pääosin siiviläosan parhaiten vettä 
johtavista kerroksista riippumatta näytteenottosy-
vyydestä, jolloin otettu näyte ei välttämättä edusta 
ko. syvyydellä olevaa pohjavettä.

Monitasonäytteenottoa varten voidaan asentaa 
jokaiseen tutkittavaan näytteenottotasoon oma, 
useimmiten yhden metrin siiviläosalla varustettu 
havaintoputki, josta otetaan erilliset vesinäytteet. 
Uudet monitasonäytteenmenetelmät perustuvat  
havaintoputkessa eri syvyystasoilla olevien näyt-
teenottoporttien käyttöön. 

Kerrosnäytteenottoon on viime vuosina kehi-
telty erikoispumppuja. Näissä pumpuissa haluttu 
näytteenottosyvyys suljetaan packerilla.

Ominaisantoisuuspumppauksen 
yhteydessä tehtävä näytteenotto 
Ominaisantoisuuspumppaus on kaivonpaikkatut-
kimuksissa käytetty menetelmä. Ominaisuusantoi-
suuspumppauksella voidaan selvittää maakerros-
ten vedenantoisuus ja pohjaveden kerroksittaiset 
laatuvaihtelut. Putkesta tehdään lyhytaikainen 
pumppaus, jonka tuotto (l/min/m) mitataan ja 
tehdään havainnot pumpattavan veden kirkastu-
misesta sekä otetaan tarvittaessa vesinäyte. Pump-
pausta jatketaan yleensä kunnes pumpattava vesi 
on kirkastunut. Imuputkea nostetaan tämän jäl-

keen ylöspäin metri kerrallaan, ja vettä pumpataan 
pohjavedenpinnan alapuoliselta maaperäosuudel-
ta metrin tasovälein. Pumppauksen aikana voidaan 
pohjaveden kerroksittaisia laatuvaihteluita seurata 
kenttämittareilla. Pumppaustulosten ja kenttämää-
ritysten perusteella valitaan laboratorioon analy-
soitaviksi lähetettävät vesinäytteet. 

Näytteenotto kaivosta tai hanasta
Kaivosta vesinäytteitä otetaan usein monesta syys-
tä. Mikäli tavoitteena on selvittää vesijohtoputkis-
ton korroosion vaikutuksia juomaveden laatuun, 
otetaan analysoitava ns. verkostonäyte hanasta 
noin kymmenen sekunnin vedenjuoksutuksen jäl-
keen. Otettaessa raakavesinäytettä pohjavesimuo-
dostumasta vesihanan suutinosa poistetaan ennen 
juoksutusta ja hanan suu puhdistetaan kuumenta-
malla mahdollisten bakteerien tuhoamiseksi. Tä-
män jälkeen vettä juoksutetaan ja samalla mitataan 
lämpötilaa kunnes se on vakiintunut, jonka jälkeen 
otetaan näyte. Raakavesinäyte otetaan ensi sijassa 
kaivopumpun jälkeen olevasta hanasta.

Raakavesinäyte voidaan ottaa myös uppopum-
pulla tai itseimevällä pumpulla suoraan kaivosta. 
Näytteenoton tavoitteesta riippuen näyte voidaan 
ottaa myös noutimella tai ämpärillä (kuva 25).

Näytteenotto kalliopora- ja siiviläputkikaivosta
Kalliopora- ja siiviläputkikaivoista on yleensä 
vaikea saada vesinäytettä näytteenottopumpuil-
la. Kaivopumppujen sähköjohdot ja nousuputki 
vievät niin paljon tilaa, että näytteenottopumppu 
ei mahdu kaivoon. Pumppu voi lisäksi sotkeutua  
sähköjohtoihin ja juuttua kaivoon. Siiviläputki- 
ja kallioporakaivoista raakavesinäyte tulisi ottaa 
erillisestä näytteenottohanasta, joka on sijoitettu 
putkistoon ennen käsittelylaitteistoja ja painesäili-
ötä. Mikäli näytteenottohanaa ei ole, otetaan näyte 
käyttövesihanasta edellä kuvatulla tavalla.

Kuva 24. Pohjavedenottamoilla näytteet otetaan usein suoraan hanasta. Uudemmilla vedenottamoilla näytteenottohanat 
on otettu mukaan jo laitoksen suunnittelussa (oikea kuva).
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Kuva 25. Pohjavesinäytteenottoa kaivosta.

Näytteenotto lähteestä
Lähteestä näyte voidaan ottaa suoraan näytepul-
loon tai juoksuttamalla vesi letkulla pulloon. Näyt-
teenotossa voidaan käyttää myös pullonoudinta, 
jolloin on varottava sekoittamasta lähteen vettä. 
Mikäli lähdealueella on useampia pohjaveden 
purkautumiskohtia, näyte otetaan suurimmasta 
purkaumasta, jolloin näyte edustaa parhaiten läh-
teen muodostumisalueen pohjaveden laatua (kuva 
26). 

Näytteenotto pohjavesilammikoista 
tai koekuopista
Pohjavesilammikoista ja koekuopista vesinäyte 
otetaan pääsääntöisesti noutimella. Kuopista otetut 
vesinäytteet ovat yleensä sameita, ja ne soveltuvat 
lähinnä lika-aineiden alustavaan tutkimiseen.

Kuva 26. Lähteistä purkautuvasta pohjavedestä  näytteet 
otetaan toisinaan mittapadolta.
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8.5.3  
Näytteenotto erityisanalyyseja varten

Happinäyte otetaan lasiseen noin 130 ml hiostul-
palliseen näytepulloon (kuva 27). Näytteenottolet-
kun pää viedään näytepullon pohjalle. Tarvittaessa 
letkua voidaan jatkaa silikoniletkulla. Pullo täyte-
tään hitaasti ja veden annetaan valua reunojen yli 
vähintään kaksi kertaa pullon tilavuuden verran. 
Pulloon ei saa jäädä ilmakuplia. Letku poistetaan 
pullosta varovasti, jotta nestepinta pullossa jää 
ylöspäin koholle. Tämän jälkeen pullo suljetaan, 
mikäli happipitoisuus mitataan elektrodilla. Jos 
happipitoisuus määritetään titraamalla, lisätään 
saostusreagenssit (2 kpl) välittömästi pullon poh-
jalle pipetin avulla. Näytepulloa käännellään rau-
hallisesti useita kertoja ylösalaisin, jotta reagenssit 
sekoittuvat ja happi reagoi kemikaalien kanssa. 
Näytepullot suojataan valolta ja kuljetetaan kyl-
mässä. Happimääritystä varten on syytä ottaa kak-
si rinnakkaisnäytettä siltä varalta, että toiseen pul-
loon ilmaantuisi ilmakupla esimerkiksi kuljetuk-
sen aikana. Mikäli happinäytteessä on ilmakupla, 
se tulee hylätä. Noudinta käytettäessä happinäyte 
otetaan ensimmäisenä.  

Alkaliniteetti- ja hiilidioksidinäyte otetaan 500 
ml hiostulpalliseen lasipulloon. Korkkina voi olla 
myös tiivis kierrekorkki, joka kuljetuksen kannalta 
on usein parempi kuin hioskorkki. Näyte otetaan 
samalla tavalla kuin happinäyte. Näytteenoton jäl-

Kuva 27. Happinäytteeseen lisätään saostusreagenssit ja 
varmistetaan ettei pulloon jää ilmaa.

keen varmistetaan, ettei näytteessä ole  ilmakuplia. 
Tarkistus voidaan tehdä kääntämällä pullo ylös-
alaisin.

Öljynäytteiden analysoinnista on sovittava 
laboratorion kanssa, jotta näytteet saadaan ana-
lysoitua mahdollisimman nopeasti. Mikäli määri-
tetään kokonaishiilivetyjen, öljyjen ja rasvojen ko-
konaispitoisuus IR-menetelmällä (SFS 3010), näy-
tettä otetaan 2,5 litraa hiilitetrakloridilla pestyyn 
lasipulloon, jonka tilavuudesta viidesosa jätetään 
täyttämättä. Jos vedessä on runsaasti öljyä, voidaan 
näyte ottaa litran pulloon.

Jos öljymääritykset tehdään kaasukromatogra-
fisilla menetelmillä, näyte otetaan hiostulpalliseen 
näytepulloon niin, ettei pulloon jää ilmaa. Näy-
tepullo täytetään samalla tavalla kuin happinäy-
tettä otettaessa, mutta näytemäärä ja näytepullo 
ovat yleensä suurempia. Joskus on suositeltavaa 
kuumentaa pesty ja huuhdeltu näytepullo kork-
keineen noin 300 oC:ssa lämpökaapissa, jotta niissä 
mahdollisesti olevat, analyysia häiritsevät aineet 
häviäisivät. 

Paras tapa on ottaa öljynäyte suoraan analyysi-
laitteistoon sopivaan näyteampulliin. Punnittuihin 
ampulleihin voidaan lisätä etukäteen analyysissa 
mahdollisesti tarvittavat lisäaineet kuten suola. 
Tällöin näyteastiaa ei tarvitse avata laboratorios-
sa ja voidaan varmistaa ettei näytteestä haihdu 
helposti haihtuvia ainesosia ennen analysointia. 
Käytettävissä pullotyypeissä ja näytevesimäärissä 
voi olla laboratoriokohtaisia eroja.

Polttoaineilla ja liuottimilla likaantuneesta 
pohjavedestä otetaan näytteet samalla tavalla kuin 
muihin kaasukromatografisilla menetelmillä teh-
täviin tutkimuksiin. Näytteet otetaan joko hiostul-
pallisiin lasipulloihin tai ampulleihin. Näytepullo 
täytetään samalla tavalla kuin happinäytettä otet-
taessa, mutta otettava vesimäärä ja näytepullo ovat  
yleensä suurempia. Käytettävissä pullotyypeissä 
ja näytevesimäärissä voi olla laboratoriokohtaisia 
eroja.

Radonnäytettä otettaessa tulee ennen näytteen-
ottoa juoksuttaa vettä kunnes veden lämpötila on 
vakiintunut. Lasipulloon otetusta näytteestä voi-
daan määrittää veden radonpitoisuus ja muita 
radioaktiivisia aineita. Radonnäyte voidaan ottaa 
puhtaaseen 0,5−1,0 litran kierrekorkkiseen lasipul-
loon. Pullon korkin tulee olla tiivis.

Radonnäyte otetaan pienellä valuntateholla, 
jotta radonkaasua ei poistu vedestä. Pullo otetaan 
aivan täyteen, mikäli se voidaan kuljettaa kylmänä 
analysoivaan laboratorioon. Jos näyte lähetetään 
postitse, pulloon jätettään tyhjää 1−2 cm, jotta pullo 
ei halkeaisi lämpölaajenemisen takia. Pullo sulje-
taan tiukasti ja toimitetaan nopeasti analysoivaan 
laboratorioon. Luotettavin radonpitoisuus saa-
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daan, jos näyte toimitetaan analysoitavaksi näyt-
teenottopäivänä.

Radonnäyte voidaan ottaa myös nestetuikepul-
loon, mutta silloin näytteestä ei voida analysoida 
muita radioaktiivisia aineita. Nestetuikepullo on 
kirkas lasipullo, joka on esitäytetty geelimäisellä 
tuikeaineella. Aine sitoo radonin itseensä, joten sitä 
ei saa kaataa pois. Jos nestetuikepullon korkkiin 
on kiinnitetty tunnus, sitä ei saa poistaa. Pullon 
kylkiin ei saa tehdä merkintöjä. Vettä valutetaan 
pullon kaulaan saakka kohtaan, jossa pullo alkaa 
kaventua. Näytteenoton jälkeen nestetuikepullon 
korkki suljetaan ja pulloa ravistellaan kunnes seos 
on mahdollisimman homogeeninen.

Muut radioaktiiviset aineet pohjavedessä ovat 
pysyviä, puoliintumisajaltaan pitkiä ja muodos-
tavat erilaisia yhdisteitä. Kemiallisten yhdistei-
den rakenteeseen vaikuttaa esimerkiksi vedessä 
esiintyvät muut ionit. Radioaktiivisille aineille on 
tyypillistä voimakas adsorptio näyteastioiden sei-
nämiin. Tämän vuoksi näytteet tulee kestävöidä 
määritysmenetelmästä riippuen joko suola- tai 
typpihapolla. Happo lisätään välittömästi näyt-
teenoton jälkeen.

Mikrobiologiset näytteet otetaan steriilei-
hin astioihin ja suojataan valolta. Näyteastiaa ei 
huuhdella näytevedellä. Näyteastian tilavuudesta 
jätetään yleensä viidesosa täyttämättä, jotta siihen 
jää ilmatilaa. Näytteet kuljetetaan jäähdytettynä (2 
−8 oC) laboratorioon analysoitavaksi alle 8 tunnin 
kuluessa näytteenotosta, poikkeuksena virus- ja 
alkueläinnäytteet, jotka säilyvät 48 tuntia. Uloste-
peräistä likaantumista selvitettäessä otetaan enem-
män vesinäytettä kuin normaalissa talousvesien 
valvontatutkimuksissa, jotta varsinaisten taudinai-
heuttajien osoittamisen lisäksi voidaan tehdä myös 
indikaattoribakteerimääritykset.

Kaliki- ja astrovirusmäärityksiä varten otetaan 
litran vesinäyte, joka väkevöidään laboratoriossa 
0,1 ml:ksi. Rinnakkaisnäytteiden otto on suositelta-
vaa. Enteroviruksia voidaan molekyylibiologisten 
menetelmien ohella määrittää myös viljelemällä, 
jolloin käytetään useamman litran vesinäytteitä. 

Kampylo- ja salmonellabakteerimäärityksiin 
suositellaan 1−10 litran vesinäytteitä, joista bak-
teerit suodatetaan kalvoille, jotka siirretään rikas-
tusliemiin. Suodatettavan veden määrään vaikut-
taa veden sameus. Rinnakkaiset näytteet lisäävät 
tulosten luotettavuutta. Koska kampylobakteerit 
ovat herkkiä hapelle, tulee näytepullot ottaa täy-
teen vettä ja toimittaa nopeasti laboratorioon ana-
lysoitavaksi. 

Alkueläinmäärityksiä varten tarvitaan useiden 
kymmenien litrojen vesinäytteitä, jotka väkevöi-
dään käyttäen erityisiä patruunoja tai suuria suo-
datinkalvoja. 

8.6  
Näytteiden käsittely

8.6.1  
Suodatus 

Pohjavesinäytteet tulisi suodattaa kentällä. Suo-
datus parantaa erityisesti vesinäytteiden metalli-
määritysten, kuten rauta- ja mangaanimääritysten, 
luotettavuutta. Toisaalta kentällä suodattaminen 
saattaa lisätä näytteen kontaminaatioriskiä. 

Jos metallimäärityksiin otettua näytettä ei suo-
dateta kentällä, on se tehtävä laboratoriossa. Tästä 
on erikseen mainittava analysoivalle laboratoriol-
le. 

8.6.2  
Kestävöinti

Kestävöinneillä voidaan parantaa näytteiden säily-
vyyttä. Kestävöintitapa riippuu sekä tutkittavasta 
aineesta että määritysmenetelmästä. Kestävöinti 
tulisi tehdä ensisijaisesti maastossa tai näytteen-
ottopäivänä laboratoriossa (kuva 28). Sameita 
vesinäytteitä ei tule kestävöidä. Näytteiden kestä-
vöintiin käytettävät kemikaalit tulee olla puhtaita, 
eivätkä ne saa aiheuttaa kontaminaatioriskiä. Labo-
ratorion antamia kestävöintiohjeita tulee noudat-

Kuva 28. Säilyvyyden parantamiseksi osa pohjavesinäytteis-
tä kestävöidään välittömästi näyteenoton jälkeen.
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taa. Tarkempia ohjeita näytteiden kestävöinnistä 
saa analysointilaboratoriosta tai ”Vesitutkimusten 
näytteenottomenetelmät”- julkaisusta. (Mäkelä et. 
al. 1992)

8.7  
Nolla- ja vertailunäytteet

Näytteenoton laadunvalvonnan tavoitteena on 
varmistaa, että kestävöintikemikaalit, näyteastiat, 
vesinoutimet ja muut näytteenotossa käytettävät 
välineet ovat puhtaita. Lisäksi varmistetaan, ettei 
systemaattisia virheitä tai satunnaisvirheitä aihe-
uttavia tekijöitä esiinny näytteenoton ja analysoin-
nin välisenä aikana. Näyteenoton laadunvalvonta 
käsittää nollanäytteet, rinnakkaiset osanäytteet ja 
rinnakkaisnäytteet, joiden ottaminen tulisi huo-
mioida jo näytteenottosuunnitelmassa.Vertailu- ja 
nollanäytteitä suositellaan otettavaksi 5−10 % kai-
kista näytteistä.

Seurantanäytteenotossa tulisi näytteet ottaa aina 
samalla tavalla, jotta tulokset olisivat vertailukel-
poisia. Varsinaisten näytteiden lisäksi pitäisi ot-
taa myös nollanäyte. Nollanäyte otetaan kentälle 
tuodusta puhtaasta vedestä samoilla menetelmil-
lä ja välineillä kuin varsinainen näyte. Nollanäy-
te kuljetetaan ja analysoidaan kuten varsinaiset 
näytteet. Mahdollinen kontaminaatio on pääteltä-
vissä puhtaan näytteen analyysituloksista. Mikäli 
nollanäytteen kontaminaation syy ei selviä eikä 
muiden näytteiden mahdollista kontaminaatiota 
voida sulkea pois, tulokset ovat käyttökelvottomia 
ja näytteenotto on uusittava. 

8.8  
Pohjaveden laatuominaisuuksien 
kenttämääritykset

8.8.1 

Yleistä

Pohjaveden laatumääritykset tehdään pääosin 
laboratoriossa. Monet pohjaveden ominaisuudet 
muuttuvat herkästi näytteenoton jälkeen. Tästä 
syystä osa määrityksistä on syytä tehdä joko välit-
tömästi kentällä tai näytteet tulee esikäsitellä ja säi-
löä näytteenoton jälkeen siten, etteivät pohjaveden 
ominaisuudet pääse muuttumaan. Kenttämääri-
tyksiä tehdään etenkin vedenhankintaan liittyvissä 
pohjavesitutkimuksissa. Tyypillisiä kentällä mää-
ritettäviä pohjaveden parametreja ovat lämpöti-
lan lisäksi happipitoisuus, pH, sähkönjohtavuus 

ja rauta- ja mangaanipitoisuus sekä toisinaan myös 
hiilidioksidipitoisuus (kuva 29). Kenttämäärityk-
set tehdään aina viimeisenä varsinaisen näytteen-
oton jälkeen. Ennen kenttämääritysten tekemistä 
varmistetaan, että havaintoputkessa oleva vesi on 
vaihtunut. Jodenkin parametrien osalta kentällä 
tehtävät määritykset ovat suuntaa-antavia. Tar-
kemmat määritykset tehdään tarvittaessa labora-
toriossa. 

Kuva 29. Pohjaveden hiilidioksidipitoisuus voidaan määrit-
tää kentällä.

8.8.2  
Happipitoisuuden määritys

Pohjaveden happipitoisuuden perusteella voidaan 
arvioida esimerkiksi raudan ja mangaanin liukene-
mista pohjaveteen. Pohjaveden happimääritys on 
korvannut lähes kokonaan Eh-potentiaalin mitta-
uksen. Eh-potentiaalin mittaus on hankalaa, sillä 
mittaus tulisi tehdä pohjavesivyöhykkeestä, eikä 
maan pinnalle nostetusta näytteestä. 

Kentällä tehtävissä happimittauksissa eräs ta-
vallisimmista virhelähteistä on teflonkalvon alle 
syntynyt ilmakupla. Kylmissä olosuhteissa läm-
pötilan kompensointi vaatii tavallista pidemmän 
ajan tasaantuakseen. 

8.8.3  
pH-arvon määritys

Pohjaveden happamuutta kuvaavan pH -arvon 
avulla voidaan arvioida pohjaveden kerrokselli-
suutta sekä kemiallista koostumusta. Pohjaveden 
pH mitataan yleensä sähköisillä menetelmillä mit-
taamalla potentiaaliero kahden elektrodin välillä. 
Toinen elektrodi on vertailuelektrodi, jonka po-
tentiaali tunnetaan vetyelektronin suhteen. Toisen 
elektrodin potentiaali on riipuvainen tutkittavan 
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pohjaveden happamuudesta. pH-mittauksessa 
elektrodeina voivat olla joko erilliset pH- ja ver-
tailuelektrodit tai ns. yhdistelmäelektrodi, jossa 
kumpikin elektrodi on yhdistetty samaan elektro-
diin. Mikäli näyte sisältää vähän liuenneita suoloja, 
antavat erilliset elektrodit usein tarkempia tuloksia 
kuin yhdistelmäelektrodit. Pohjaveden lämpötila 
vaikuttaa mittaustulokseen. Useissa pH-mittareis-
sa on mukana lämpötilaa mittaava elementti, joka 
huomioi lämpötilan vaikutuksen mittaustulok-
seen. Tarvittaessa lämpötila tulee mitata erikseen. 
Myös Eh-potentiaali voidaan mitata useilla pH-
mittareilla. 

Mittarin elektrodit huuhdellaan mittausten 
välillä, mutta niitä ei saa hangata paperilla, jotta 
mahdollinen polaroituminen ei aiheuttaisi mitta-
usvirhettä. Elektrodi ei saa kuivua, eikä suolaa saa 
muodostua membraanin ja vertailuelektrodin pääl-
le. Siinä ei myöskään saa olla naarmuja tai säröjä.

8.8.4  
Sähkönjohtavuuden määritys

Pohjaveden sähkönjohtavuus kuvaa veteen liuen-
neiden, ionisoituneiden aineiden kokonaispitoi-
suutta eli veden suolaisuutta. Sähkönjohtavuus 
määritetään toisinaan kentällä. Sähkönjohtavuu-
teen vaikuttaa pohjaveden lämpötila, joten lämpö-
tila on huomioitava mittauksessa. Pääsääntöisesti 
sähkönjohtavuus määritetään laboratoriossa, jossa 
näyte temperoidaan aina samaan mittauslämpö-
tilaan.

8.9  
Havaintojen kirjaaminen 

Pohjavesinäytteenotosta täytetään näytteenoton 
yhteydessä kentällä havaintolomake, johon merki-
tään näytteenottaja, näytteenottopaikka, näytteen-
ottoajankohta ja näytteenotto-olosuhteet, pump-
paustiedot (esimerkiksi käytetty pumppu, teho, 
veden kirkastuminen, vedenpinnan korkeus ennen 
pumppausta ja sen jälkeen), näytteenottosyvyys, 
näytteiden esikäsittely sekä muita näytteenottoon 
tai näytteeseen liittyviä huomioita. Myös kentällä 
tehtyjen määritysten tulokset samoin kuin aistin-
varaiset havainnot näytteestä kirjataan havaintolo-
makkeelle. Myös näytteenotossa tapahtuneet poik-
keavuudet tai mahdolliset suuret pitoisuudet näyt-
teessä merkitään lomakkeelle, jotta laboratoriossa 
osataan toimia näytteen edellyttämällä tavalla mm. 
analyysilaitteiden likaantumisen estämiseksi. 

Havaintolomake tulee täyttää siten, että seuraa-
valla näytteenottokerralla näytteenotto voidaan 

toistaa samalla tavalla. Havaintolomake on usein 
ainoa asiakirja, jonka perusteella voidaan myö-
hemmin arvioida esimerkiksi poikkeavien analyy-
situlosten syitä ja saatujen tulosten luotettavuutta. 
Myös havaintopaikan ympäristössä tapahtuneet 
muutokset tulee kirjata ylös. Esimerkki havainto-
lomakkeesta on liitteenä 4. 

8.10  
Näytteiden säilytys

Pohjavesinäytteet tulee säilyttää mahdollisimman 
hyvin näytteenottohetkeä vastaavina myös kulje-
tuksen ja säilytyksen aikana (kuva 30). Jos näytteet 
altistuvat korkealle lämpötilalle, esimerkiksi kesäl-
lä kuljetusajoneuvossa, on näytteitä viilennettävä. 
Ajoneuvossa on oltava jääkaappi tai näytteiden 
kuljetuslaatikoissa käytetään kylmävaraajia, jotta 
näytteet säilyisivät viileinä. Talvella näytteet tulee 
eristää pakkaselta, sillä ne eivät saa jäätyä. Tämä 
tulee huomioida erityisesti käytettäessä lasisia näy-
teastioita. Minimi-maksimi-lämpömittarin käyttö 
kuljetuslaatikoissa on suositeltavaa etenkin kesäl-
lä. Kaikki näytteen säilytysvaiheet kirjataan ylös.

Näytteiden säilytys ennen analysointia on teh-
tävä ohjeiden mukaisesti näytteiden laadun ta-
kaamiseksi (taulukko 6). Erityistä huolellisuutta 
tulee noudattaa herkimmin muuttuvien ominai-
suuksien suhteen. Tällaisia ovat mm. veden pH, 
sähkönjohtavuus, alkaliniteetti, mikrobiologiset 
ominaisuudet, liukoisten metallien pitoisuudet, 
hiilidioksidipitoisuus sekä muiden kaasumaisten 
aineiden, kuten rikkivedyn, pitoisuudet. Myös hel-
posti haihtuvien orgaanisten yhdisteiden pitoisuu-
det muuttuvat nopeasti. 

Kuva 30. Näytteet säilytetään viileässä ja valolta suojattu-
na. 
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Näytteet, joita ei näytteenottopäivän aikana saa-
da laboratorioon on stabiloitava tai säilöttävä ISO 
5667-3 antamien tai muiden yhtä pitävien ohjei-
den mukaan, jotka soveltuvat laboratoriolle. La-
boratorion velvollisuus on huolehtia näytteiden 
säilytyksestä sen jälkeen, kun ne ovat saapuneet 
laboratorioon. Laboratoriossa näytteitä säilytetään 
usein varastossa jääkaapissa (24 tuntiin asti) tai 
pakastimessa. Jäisiä näytteitä sulatettaessa niissä 
tapahtuu haihtumista, mikä saattaa johtaa vääriin 
tuloksiin, erityisesti tutkittaessa fosfaatti-, torjunta-
aine- ja polykloorattuja bifenyyliyhdisteitä. Näitä 
yhdisteitä tutkittaessa näytettä ei saa jäädyttää.

Näytteet, joita saatetaan käyttää 
oikeudellisiin tarkoituksiin
Toisinaan pohjavesinäytteitä saatetaan käyttää oi-
keudellisiin tarkoituksiin, jolloin näytteiden tulok-
silla saattaa olla suuri taloudellinen merkitys. Täl-
löin näytteen säilyttämiselle asetetaan erityisvaati-
muksia. Tarvittaessa tulee voida todistaa kuka oli 
vastuussa näytteen asianmukaisesta säilyttämistä 
milläkin hetkellä näytteen keräämisen ja analyy-
sin loppuun saattamisen välillä. Asiakirjoista tulee 
käydä ilmi näytteenottaja, näytteen varastoon toi-
mittanut henkilö, laboratoriolähetti ja todistus siitä, 
että näyte on saapuneet perille laboratorioon, jonka 
jälkeen vastuu näytteestä siityy laboratoriolle.

Taulukko 6. Pohjavesinäytteistä yleisimmin määritettävien yhdisteiden ohjeellinen säilyvyys näytteenottohetkestä lasket-
tuna (Kinnunen toim. 2005). 

Yhdisteet, joiden säilyvyys 
alle 1 vrk (ryhmä 1)

Yhdisteet, joiden säilyvyys  
1 vrk (ryhmä 2)

Yhdisteet, joiden säilyvyys  
1 - 7 vrk (ryhmä 3)

Yhdisteet, jotka säilyvät 
pitkään (ryhmä 4)

Alkaliniteetti Mineraaliöljyt Arseeni (7vrk) Natrium

Fenolit (kestävöitynä) Monet orgaaniset yhdisteet Bromidi (7vrk) Kalium

Fosfaatti Sameus Elohopea (7vrk) Kalsium

Hiilidioksidi Sulfidi Fluoridi (7vrk) Magnesium

Kiintoaine Sähkönjohtavuus Happi (3 vrk saostettuna) Metallit

Kokonaisfosfori  
(ei kestävöity)

Väriluku Kaliumpermanganaattiluku  
(7 vrk kestävöitynä)

Boori

Kokonaistyppi  
(ei kestävöity)

Kokonaisfosfori  
(7 vrk kestävöitynä)

Fluoridi  
(neutraali näyte useita kk)

Kromi (VI) Kokonaisrikki  
(7 vrk kestävöitynä)

Kloridi

Nitraatti  
(ei kestävöity)

Kokonaistyppi  
(7 vrk kestävöitynä)

Silikaatti

Nitriitti Nitraatti (7 vrk kestävöitynä)

pH Sulfaatti (7 vrk)

Sulfidi (2 vrk kestävöitynä)

8.11  
Näytteiden kuljetus

Näytteenoton jälkeen näytteet toimitetaan analy-
soitavaksi laboratorioon mahdollisimman pian, 
sillä näytteen ominaisuudet voivat muuttua mo-
nien sisäisten ja ulkoisten tekijöiden vaikutuksesta. 
Näytteet tulisi toimittaa laboratorioon näytteenot-
topäivänä ja mikrobiologiset näytteet jo hyvissä 
ajoin ennen virka-ajan päättymistä. 

Likaantuneita näytteitä ei saa kuljettaa samassa 
kuljetuslaatikossa puhtaiden näytteiden kanssa, 
sillä huolellisestikin suljetuista näytteistä voi ai-
heutua ristiinkontaminaatiota puhtaisiin näyttei-
siin. Myös kestävöintiaineet ja kestävöidyt näytteet 
tulee kuljettaa erillään muista näytteistä.

Ryhmiin 1 ja 2 (taulukko 6) kuuluvat näytteet 
ovat logistiikan kannalta kriittisiä. Näytteiden 
kuljetus on suunniteltava niin, että näytteet ovat 
laboratoriossa sovitussa ajassa. Suurimpien kau-
punkien välillä on tiivis kuljetuspalveluverkosto, 
joka yleensä mahdollistaa näytteiden lähettämisen 
kohtuukustannuksin sovitussa ajassa. Näytteiden 
ottaminen tulee suunnitella niin, että näytteenotta-
jat ovat tietoisia näytteiden kuljetusten aikarajoista. 
Ryhmien 3 ja 4 näytteiden (taulukko 6) kuljetusket-
jut eivät ole ajan suhteen yhtä herkkiä, mutta myös 
niiden kuljetusreitit tulee suunnitella ennakkoon.
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Näytteiden mukaan liitetään lähete, josta il-
menee työn tilaaja, vastuullinen näytteenottaja, 
näytteenottopaikka ja -aika sekä mitä näytteistä 
halutaan tutkittavan ja muita mahdollisesti tutki-
mukseen vaikuttavia tekijöitä.

Jos näytteet kuljetetaan kotelossa laboratorioon, 
on kotelon kannen rakenteen estettävä tulppien 
löystyminen, jottei näyte kontaminoituisi tai rois-
kuisi.

8.12  
Nykytila; toiminta kentällä

8.12.1 
Ympäristöhallinto

Paikantimet
Paikantimena käytetään useimmiten käsi-GPS 
-laitetta. Tarkkuus-GPS:ää on käytetty toisinaan 
havaintoputken pään korkeuden mittaukseen. Ha-
vaintoputkien pään korkeuksia on vaaittu myös 
vaaituskojeella ja takymetrillä. Osa ympäristökes-
kuksista on tilannut mittaukset oman viraston mit-
tausryhmältä, mutta yleisimmin näytteenottajat 
ovat itse tehneet mittaukset. 

Näytteenottojärjestys
Ympäristöhallinnossa ei ole erillisiä kirjallisia oh-
jeita pohjavesinäytteenottojärjestyksestä. Pohja-
veden likaantumisselvityksissä näytteet pyritään 
ottamaan siten, että puhtaimmat näytteet otetaan 
ensin ja likaisimmat viimeiseksi. Näytteenottojär-
jestys päätellään aikaisempien pohjavesianalyysi-
tulosten, likaantumislähteen sijainnin ja pohjave-
den virtaussuunnan perusteella.

Pohjaveden korkeuden mittaaminen
Alueellisissa ympäristökeskuksissa käytetään se-
kä erilaisia sähköisiä että manuaalisia pohjaveden-
pinnanmittareita. Useimmissa ympäristökeskuk-
sissa pohjaveden korkeuden mittaamiseen käy-
tetään molempia menetelmiä (taulukko 7). Uusia 
sähköisiä mittareita pidettiin melko luotettavina, 
mutta vanhoja sähköisiä mittareita pidettiin osin 
hankalakäyttöisinä ja epäluotettavina. Automaat-
tisia siirrettäviä pohjavedenpinnan mittareita oli 
käytössä vain muutamassa alueellisella ympäris-
tökeskuksessa ja niitä käytettiin lähinnä vedenhan-
kintatutkimuksissa. 

Suomen ympäristökeskuksen koordinoimilla 
valtakunnallisilla pohjavesiasemilla on tällä het-
kellä automaattisia pohjavedenpinnan korkeu-
denmittareita kuudessa kohteessa. Näiltä asemil-
ta pohjaveden korkeustiedot siirtyvät sähköisesti 

POVET-tietojärjestelmään. Suunnitteilla on lisätä 
automaattista korkeusmittausta lähivuosina yh-
dellätoista uudella kohteella.

Esipumppaus
Esipumppauksen kesto vaihteli eri ympäristökes-
kuksissa 15 min−5 h välillä (taulukko 8). Kestoon 
vaikutti näytteenoton ja tutkimuksen tarkoitus. Ve-
denhankintatutkimuksissa näytteet otettiin pitkä-
kestoisten koepumppausten yhteydessä kun taas 

Sähköinen Ei sähköinen

UUS

LOS

HAM  

PIR

KAS

ESA

PSA

PKA  

KSU  

LSU  

PPO

KAI

LAP

 = päämittaustapa
	 = muu mittaustapa

Taulukko 7. Pohjavedenpinnan mittarit alueellisissa ympä-
ristökeskuksissa.

Taulukko 8. Esipumppauksen kesto ja teho sekä veden 
sameuden määritys alueellisissa ympäristökeskuksissa.

Aika min. Teho l/min Sameuden määritys

UUS 15-20 7-10 silmämääräinen

LOS * * *

HAM n. 60 7-9 silmämääräinen

PIR 60-120 pieni silmämääräinen

KAS 15-20 arvio silmämääräinen

ESA 20-60 5-10 mittarilla

PSA 20 * silmämääräinen

PKA 30-120 * silmämääräinen

KSU 60 7-10 mittarilla

LSU 20 9 *

PPO 120-300 2-300 silmämääräinen

KAI 30-60 0,2-10 *

LAP 5-30 * *

*  = ei tiedossa 
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muissa tutkimus- ja seurantahankkeissa laatusel-
vityksissä tehtiin erillinen esipumppaus. 

Esipumppauksen pumppaustehot olivat 0,2–300 
l/min. Näytteet otettiin veden kirkastuttua. Näyt-
teen sameus määriteltiin useimmissa ympäristö-
keskuksissa silmämääräisesti. Mikäli käytettiin 
sameusmittaria, näytteet pyrittiin ottamaan vedes-
tä, jonka sameus oli alle 0,5 FNU:ta (kuva 31). 

Näytteiden käsittely
Pääsääntöisesti näytteet suodatettin laboratorios-
sa ennen analyysien tekoa (taulukko 9). Joissakin 
ympäristökeskuksissa sameat ja metallianalyyse-
jä varten otetut vesinäytteet suodatettiin kentällä 
(kuva 32). 

Vertailu- ja nollanäytteet
Alueellisissa ympäristökeskuksissa laadunvalvon-
nallisia nolla- ja vertailunäytteitä ei otettu yleensä 
systemaattisesti. Näitä näytteitä otettiin toisinaan 
pohjavedenhankintaan liittyvissä koepumppauk-
sissa, uusien putkien asennusten yhteydessä ja 

Kuva 32. Pohjavesinäyte voidaan suodattaa maastossa.

Kuva 31. Pohjavesinäytteen sameus voidaaan mitata kentäl-
lä sameusmittarilla.

mikäli näytettä käytettiin oikeudellisiin tarkoituk-
siin. Laboratoriot tekivät omaa laadunvalvontaa 
määrittämällä uudelleen pohjavesinäytteen, jos 
epäiltiin analysointivirhettä.

Pohjaveden laatuominaisuuksien 
kenttämääritykset
Kentällä tehtävien pohjaveden laatumääritysten  
määrä alueellisissa ympäristökeskuksissa on vä-
hentynyt viime vuosikymmeninä. Nykyisin lähes 
kaikki määritykset, lukuunottamatta lämpötilan 
mittausta, tehdään laboratoriossa. 

Kentällä yleisimmin tehtäviä määrityksiä on ny-
kyisin happimääritys. Kentällä tehtyjä happimää-
rityksiä pidettiin kuitenkin melko epäluotettavina 
ja happi analysoitiin pääsääntöisesi uudestaan  
laboratoriossa. Muita kentällä mitattavia suureita 
olivat sähkönjohtokyky, pH, sameus sekä rauta-, 
mangaani-, ja hiilidioksidipitoisuus (taulukko 9). 

Näytteiden säilytys ja kuljetus
Pohjavesinäytteet pakataan näytteenoton jälkeen 
kylmälaukkuihin, joissa ne kuljetetaan laboratori-
oon. Näytteet toimitetaan laboratorioon pääsään-
töisesti näytteenottopäivänä. Jos näytteet toimite-
taan vasta seuraavana päivänä, ne säilytetään jää-
kaapissa. Pohjoisten ympäristökeskusten alueilla 
näytteiden kuljettaminen kentältä laboratorioon on 
erityisen riippuvainen julkisesta liikenteestä. 

Erikoisnäytteet lähetetään yleensä matkahuol-
lon välityksellä laboratorioon, jossa näytteet ana-
lysoidaan. Toisinaan näytteitä on analysoitu myös 
ulkomaisissa laboratorioissa, jonne näytteet on 
toimitettu postitse. Näytteiden toimittamisesta on 
aina etukäteen informoitu laboratoriota, jotta labo-
ratoriossa on varauduttu vastaanottamaan ne.

8.12.2 
Muut toimijat 

Konsulttitoimistot

Paikantimet
Konsulttitoimistojen näytteenottajat osaavat 
näytteenottopaikalle yleensä aikaisemman maas-
tokäynnin tai suunnitelmakartan perusteella. 
Näytteenottajilla on mukana myös GPS, jolla voi-
daan paikantaa esimerkiksi uusi putki tai tarkistaa 
olemassa olevan putken sijainti. Tarvittaessa käy-
tettävissä on myös tarkkuus-GPS. Putkien koordi-
naatit ja korkeustiedot määritetään toisinaan myös 
takymetrilla. Olemassa olevien havaintoputkien 
tarkistusmittauksia tehdään satunnaisesti liittyen  
automaattimittareiden asennuksiin tai muihin eri-
tyisselvityksiin.
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Määritys UUS LOS HAM PIR KAS ESA PSA KSU PKA LSU PPO KAI LAP

pinnankorkeus X X X X X X X X X X X X X

lämpötila X X X X X X X X X X X X X

pH * * * * * X X X * X * * *

happi * * * * * X X * * * * X *

liuennut happi * * X * * * * * * * * * *

sameus * * * * * X X X * * * * *

sähkönjohtokyky * * X * * X X X * X * * *

rauta * * * * * X X * * * * * *

mangaani * * * * * X X * * * * * *

nitraatti * * * * * * X * * * * * *

nitriitti * * * * * * X * * * * * *

sulfaatti * * * * * * X * * * * * *

hiilidioksidi (X) * * * * * X * * * * * *

kokonaiskovuus * * * * * * X * * * * * *

alkaliniteetti * * * * * * X * * * * * *

kloridi * * * * * * X * * * * * * 

kupari * * * * * * X * * * * * *

kestävöinti

- happi X X X X X * X X X X * X X

- rauta * * * * * * * * * * X * *

suodatus ei ei ei * * * ei X ei * ei * X

- rauta * * * X * * * * * * * X *

- mangaani * * * * * * * * * * * X *

nolla- ja vertailunäyte ei ei (X) ei ei (X) X (X) ei * ei * *

(X ) = satunnaisesti   
  *   = ei tietoa

Taulukko 9. Kenttämääritykset  ja näytteiden esikäsittely alueellisissa ympäristökeskuksissa.

Näytteenottojärjestys
Näytteenottajilla oli hyvin tiedossa näytteenotto-
järjestykseen liittyvät asiat ja niitä noudatetettiin 
mahdollisuuksien mukaan. Likaisimmat pohjave-
sinäytteet otettiin viimeiseksi. Näytteenotojärjestys  
arvioitiin ensisijassa pohjaveden virtaussuunnan 
perusteella. 

Pohjaveden korkeuden mittaaminen 
Konsulttitoimistoissa pohjaveden pinnan korkeut-
ta mitattiin yleisimmin sähköisellä anturilla varus-
tetulla mittanauhalla, jota oli muokattu sopivaksi 
omaan käyttöön. Automaattisia mittareita oli käy-
tössä erillisissä projekteissa.

Esipumppaus
Konsulteilla esipumppauksen kesto oli yleensä  
20−30 minuuttia tai pumppausta jatkettiin kun-
nes vesi kirkastui. Huonosti tuottavista putkista 
vettä esipumpattiin mahdollisuuksien mukaan 
muutama päivä ennen näytteenottoa tai näytteet 

otettiin noutimella. Esipumppaus tehtiin teholla 
2−5 l/min. 

Näytteiden käsittely
Monet konsulttitoimistot noudattivat omia kestä-
vöintiohjeita, mikäli työn tilaajan kanssa muuta ei 
oltu sovittu. 

Vertailunäytteet ja laadunvalvonta 
Konsultit eivät normaalisti ottaneet nolla- ja vertai-
lunäytteitä. Ongelmatapauksissa kontrollinäytteitä 
saatettiin ottaa.

Pohjaveden laatuominaisuuksien 
kenttämääritykset
Konsulttitoimistot määrittivät kentällä pääsääntöi-
sesti pH:n, happipitoisuuden, sähkönjohtavuuden, 
redox-potentiaalin ja sameuden. Vedenhankinta-
tutkimuksissa määritettiin alustavasti myös rauta-
pitoisuus. Lisäksi moniparametrimittareilla määri-
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tettiin toisinaan mm. nitraatti- ja arseenipitoisuus 
sekä alkaliniteetti. 

Havaintojen kirjaaminen
Havaintolomakkeille merkittiin kaikki tiedot ja 
havainnot näytteenotosta. Lomakkeilta tiedot siir-
rettiin sähköisiin rekistereihin. Näytteenottajalla 
on yleensä mukana edellisen kerran havaintolo-
makkeet ja putkikortit.

Geologian tutkimuskeskus

Paikantimet ja näytteenoton järjestäminen
Näytteenottajilla on GPS-laitteet ja kartat mukana 
maastossa. Lisäksi mukana on kenttäsuunnitelma 
(oma kaavake, joka sisältää esimerkiksi yhteyshen-
kilöiden tiedot) ja näytteenottosuunnitelma. En-
nen näytteenottoa pidetään aloituspalaveri, jossa 
käydään läpi näytteenotto ja kirjataan mahdolliset 
poikkeamat yleisestä toimintatavasta ja erikois-
näytteiden ottotarve.

Pohjaveden korkeuden mittaaminen
Pohjavedenpinnan korkeutta mitataan itse raken-
netulla sähköisellä mitta-anturilla varustetulla mit-
talaitteella. Käytössä on myös vastaavantyyppisiä 
kaupallisia mittalaitteita.

Esipumppaus
Pohjavesinäytteet otetaan hyvätuottoisista putkis-
ta yleensä 15-20 minuutin esipumppauksen jäl-

keen. Huonosti tuottavat putket pumpataan usein 
etukäteen ja näyte joudutaan toisinaan ottamaan 
nou-timella.

Näytteiden käsittely (suodatus, kestävöinti)
Kationinäytteiden suodatus on ohjeistettu tehtä-
väksi kentällä. Myös kestävöinti kentällä on oh-
jeistettu.

Vertailunäytteet ja laadunvalvonta  
Nollanäytteitä otetaan jokaisessa näytesarjassa tai 
vähintään 20 näytteen välein. Rinnakkaisnäyttei-
den määrä on noin 10 % kokonaisnäytemäärästä.

Pohjaveden laatuominaisuuksien 
kenttämääritykset
Kenttämittareilla mitataan pH, sähkönjohtavuus, 
happi, redox-potentiaali ja lämpötila. Käytössä on 
usean tyyppisiä mittareita, joissa on erilaisia para-
metriyhdistelmiä. Lisäksi kentällä titrataan CO2 ja 
toisinaan myös alkaliniteetti. Tuloksina ilmoitetaan 
kenttämittausten tulokset. Laboratoriomittaustu-
loksia käytetään apuna tulosten tulkinnassa.

Havaintojen kirjaaminen
Kentällä käytetään omaa kenttäkorttia, johon kir-
jataan näytteenottotiedot, mittaustulokset ja muut 
havainnot, kuten ympäristön geologiaa ja hydro-
geologiaa koskevat tiedot ja esim. ympäristössä 
tapahtuneet muutokset. Myös poikkeamat kenttä-
suunnitelmasta kirjataan ylös.

Kehittämistarve ympäristöhallinnossa
•  Uusien selvitysten ja tutkimusten yhteydessä myös vanhojen putkien sijainti ja korkeustiedot  

tulisi tarkistaa sekä tarvittaessa paikantaa ja vaaita uudelleen.
 
Ohjeistusta tulisi lisätä
• Esipumppauksen suorituksesta ja kestosta,
• Näytteiden suodatuksesta (kentällä/laboratoriossa),
• Näytteiden kestävöinnistä kentällä,
• Erikoisnäytteiden otosta, esimerkiksi öljynäytteiden otto,
• Vertailu ja nolla-näytteiden käytöstä,
• Kentällä tehtävistä määrityksistä (esim. sameus ja pH).
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9    Näytteiden analysointi sekä analyysitulosten 
tallennus ja hyödyntäminen

9.1  
Näytteiden analysointi 
laboratoriossa
Pohjavesinäytteitä analysoidaan Suomessa ainakin 
sadassa laboratoriossa. Keskeisiä pohjavesinäyttei-
tä analysoivia laboratorioita ovat:

•	 ympäristöhallinnon	laboratoriot
•	 alueelliset	ja	kunnalliset	elintarvike-	ja/	tai	

ympäristölaboratoriot
•	 vesiensuojeluyhdistysten	laboratoriot
•	 tutkimuslaitosten	laboratoriot	
•	 yliopistojen	ja	muiden	oppilaitosten	labora-

toriot
•	 konsulttitoimistojen	laboratoriot
•	 suurten	laitosten	ja	yhtiöiden	laboratoriot

Osa laboratorioista teettää alihankintana analyy-
seja joko kotimaisissa tai ulkomaisissa laborato-
rioissa.

Pääosassa keskeisistä laboratorioista on käytös-
sä laadunvarmistusjärjestelmät toiminnan laadun 
turvaamiseksi. Useimmat laboratoriot ovat akkre-
ditoituja ja ne käyttävät akkreditoituja analyysi-
menetelmiä.

9.2  
Analyysitulosten tallentaminen 
ja toimittaminen työn tilaajalle
Analyysitiedot tallennetaan nykyisin laboratoriois-
sa pääsääntöisesti sähköisessä muodossa erilaisiin 
analyysitietokantoihin.Tiedot toimitetaan työn ti-
laajalle yleensä sähköisenä liite- tai siirtotiedostona 
ja paperitulosteena. Analyysitietojen tallennus- ja 
toimitustapa kannattaa sopia työn tilauksen yh-
teydessä, jotta vältytään tietojen tallentamiselta 
useaan kertaan.

Analyysitulosten lisäksi laboratorion tulee il-
moittaa käytetyt analyysimenetelmät sekä ana-

lyysituloksiin liittyvät mittausepävarmuudet. 
Pyydettäessä työn tilaajalle tulee toimittaa myös 
kuvaukset analyysimenetelmistä.

9.3  
Analyysitulosten  
hyödyntäminen
Pohjavesinäytteenottoketjun viimeinen vaihe on 
analyysitulosten tulkitseminen, hyödyntäminen ja 
soveltaminen käytäntöön. Tulkittaessa analyysitie-
toja on tärkeää tietää näytteenottoalueen pohjave-
si- ja maaperäolosuhteet sekä maankäyttö. Lisäksi 
tulee tietää näytteenottoon ja analytiikkaan liitty-
vät mahdolliset epävarmuustekijät. 

Pohjavesinäytteenottoon liittyvät mittausepä-
varmuudet voivat olla merkittäviä. Esimerkiksi 
Ympäristövaikutusten velvoitetarkkailun tulosten 
epävarmuuden arviointi -tutkimuksen yhteydessä 
pohjaveden mittausepävarmuudeksi saatiin 33 % 
(Lindholm 2007).

Analyysitulosten tulkinnalle voi olla merkit-
täviä ympäristöllisiä ja taloudellisia vaikutuksia, 
mikäli niitä käytetään esimerkiksi päätöksenteossa 
ja oikeudellisiin tarkoituksiin. Tästä syystä koko 
näytteenottoketju tulisi olla keskitetysti dokumen-
toituna siten, että tiedot olisivat tarvittaessa eri osa-
puolten käytettävissä. 

Työn tilaaja, suunnittelija tai tutkija tarkastelee 
ja käyttää yleensä analyysituloksia atk-pohjaisissa 
tietojärjestelmissä. Tällaisissa järjestelmissä on 
mahdolllisuus tarkastella graafisten kuvaajien 
avulla esimerkiksi pohjaveden laatu- ja korkeus-
muutoksia. Moniin sovelluksiin voidaan määrittää 
hälytysrajat. 
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9.4  
Nykytila: näytteiden analysointi 
sekä analyysitulosten 
tallennus ja hyödyntäminen 

9.4.1 
Ympäristöhallinto

Näytteiden analysointi laboratoriossa
Ympäristöhallinnolla on omat laboratoriot Lapin, 
Pohjois-Pohjanmaan, Länsi-Suomen, Pirkanmaan, 
Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan alueellisissa ym-
päristökeskuksissa sekä Suomen ympäristökes-
kuksessa. Näiden alueiden alueelliset ympäristö-
keskukset teettävät 90−95 % pohjavesinäytteistä 
joko omissa laboratorioissa tai SYKEn laboratorios-
sa. Laboratorioilla on auditointia keskenään. Muut 
alueelliset ympäristökeskukset tilaavat analyysit 
ostopalveluina ulkopuolisista laboratorioista (tau-
lukko 10). 

Erityisnäytteet, joita ei voida analysoida ympä-
ristöhallinnon laboratorioissa, teetetään alihankin-
toina ulkopuolisissa akkreditoiduissa laboratori-
ossa. Ulkopuolisissa laboratorioissa on määritetty 
esimerkiksi torjunta-aineita, raskasmetalleja, liu-
ottimia ja öljyhiilivetyjä. Laboratoriopalvelujen 
kilpailuttaminen ei ollut vielä yleisesti käytössä, 
mutta lähitulevaisuudessa kilpailuttaminen oli 
useiden ympäristökeskusten suunnitelmissa. 

Analyysitulosten tallentaminen ja 
toimittaminen työn tilaajalle
Ympäristöhallinnon laboratorioissa on käytössä 
LIMS-tietojärjestelmä, joka mahdollistaa analyysi-
tulosten sähköisen siirtämisen suoraan laboratori-
oista pohjavesitietojärjestelmään (POVET). LIMS-
järjestelmään tallennetaan kaikki ympäristöhallin-
non laboratorioissa tehdyt pohjavesinäytemääri-
tykset. Ulkopuolisten laboratorioiden ympäristö-
hallinnolle alihankintoina tekemät analyysitulokset 
voidaan myös tallentaa LIMS:iin siirtotiedostoina. 
Ympäristöhallinnon näytteenottotarjouspyynnöis-

Lahti   = Lahden tutkimuslaboratorio (nyk. Ramboll Analytics Oy)
FCG  = FCG Planeko Oy (ent. FCG Suunnittelukeskus Oy)
SGS   = SGS Inspection Services Oy 
Jyväskylä  = Jyväskylän kaupungin ympäristöviraston laboratorio
Varkaus  = Varkauden elintarvikalaboratorio
Iisalmi  = Iisalmen kaupungin ympäristölaboratorio
Ristola  = Paavo Ristola Oy (nyk Ramboll Analytis Oy)
AnaLysen  = AnaLysen laboratoriot Oy 
JY     = Jyväskylän yliopiston ympäristötutkimuskeskuksen laboratorio 
Oulu   = Oulun kaup. elintarvike ja ympäristölaboratorio 
Haapavesi  = Haapaveden kaupungin ympäristölaboratorio
Raahe  = Raahen seudun elintarvikelaboratorio
TTY   = Tamperen teknillisen yliopiston laboratorio
GTK   = nyk. Labfinn Oy

Taulukko 10. Alueellisten ympäristökeskusten käyttämät laboratoriot pohjavesimäärityksissä.

Alueellinen  
ympäristökeskus

Pääasiallisesti käytetty laboratorio Muut

UUS SYKE Nab Labs, Lahti, SGS, VTT

LOS Lounais-Suomen ympäristötutkimus SYKE,  Jyväskylä  

HAM PIR Lahti

PIR PIR LSU, SYKE,  Nab Labs, Jyväskylä, Lahti.

KAS EWICA laboratoriot Oy Lahti 

ESA PKA SYKE, Lahti, Varkaus, SGS 

PSA Savo-Karjalan vesiensuojeluyhdistys Iisalmi

PKA PKA Jyväskylä

KSU Jyväskylän  yliopiston ympäristötutkimuskeskuksen lab. SYKE, Jyväskylä.

LSU LSU SYKE, Nab Labs,  Ristola, GTK, FCG,  
AnaLysen, JY

PPO PPO Nab Labs, GTK, Oulu, Haapavesi, Raahe.

KAI Kainuun maakunta- ja kuntayhtymän laboratorio SYKE, PPO, Jyväskylä, Lahti, TTY, 

LAP LAP PPO, SYKE, Nab Labs Oy, GTK, STUK
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sä edellytetään usein, että analyysitulokset ovat 
siirrettävissä analysoivasta laboratoriosta sähköi-
senä joko suoraan tai liitetiedostona ympäristöhal-
linnon POVET-järjestelmään. 

Pohjaveden korkeustietoja ei tallenneta LIMS:iin 
vaan ne tallennetaan POVET-järjestelmään. Jatku-
vatoimisilta automaattisilta pohjaveden pinnan-
korkeuden ja laadun havaintopaikoilta on tarkoi-
tus saada jatkossa tiedot siirtymään automaattisesti 
POVET-järjestelmään

Viime vuosiin asti pohjaveden analyysi- ja kor-
keustiedot on toimitettu alueellisiin ympäristökes-
kuksiin lähinnä paperitulosteina. Näitä tuloksia on 
tallennettu viime aikoina keskitetysti ympäristö-
hallinnon POVET-järjestelmään. Tiedon keruu ja 
tallennus on osin kesken. Osa pohjaveden korke-
ustiedoista on tallennettu excel-taulukoihin, joista  
pohjaveden korkeustiedot on siirrettävissä POVET 
-järjestelmään. 

Analyysitulosten hyödyntäminen
Analyysitietoja ja pohjaveden korkeustietoja voi-
daan hyödyntää esimerkiksi uusittaessa vedenot-
tamoiden tarkkailuohjelmia tai suunniteltaessa 
vedenhankintakapasiteetin lisäämistä. Pitkän 
ajanjakson seurantanäytteistä voidaan havaita 
pohjavedenpinnan korkeudessa ja laadussa tapah-
tuneet muutokset. Ympäristöhallinnon POVET:in 

tiedoista osa on kaikkien käyttössä internetin vä-
lityksellä. 

9.4.2 
Muut toimijat

Konsulttitoimistot
Monilla suurilla konsulttitoimistoilla on omat labo-
ratoriot, joissa analysoidaan pääosa ko. konsultti-
en ottamista pohjavesinäytteistä. Erityisanalyysit, 
kuten torjunta-aine-, liuotin-, raskasmetalli- sekä 
öljyhiilivetymääritykset, tilataan yleensä kilpailu-
tuksen perusteella ulkopuolisilta laboratorioilta. 
Useilla laboratoriolla on käytössä LIMS-järjestel-
mä, josta tiedot on mahdollista  saada sähköises-
ti siirrettyä käytössä olevaan tietojärjestelmään. 
Yleensä tulokset jäävät vain asiakkaan käyttöön 
eivätkä ole julkisia.

Geologian tutkimuskeskus analysoi pohjave-
sinäytteet pääsääntöisesti omassa laboratoriossa 
(nykyisin Labfinn Oy). Typpiyhdisteet, muut kuin 
nitraatti ja mikrobiologiset määritykset tilataan ul-
kopuoliselta laboratoriolta. Analyysitulokset siirre-
tään excel-taulukoista access-tietokantaan. Tieto-
kantaan tallennetaan myös pohjavesinäytteenoton 
kenttätiedot.

Kehittämistarve ympäristöhallinnossa
•  Pohjaveden korkeus- ja laatutietojen saatavuutta tulisi parantaa sekä tietojensiirtokäytäntöjä ja 

-formaatteja tulisi kehittää. 
•  Tietojen tallennus- ja toimitustapaa tulisi kehittää, jotta vältettäisiin tietojen tallentamista useaan 

kertaan.
• Määrityskoodien käyttöä laboratorioiden ja tietojärjestelmien välillä tulisi yhtenäistää.
• Tietojen hyödyntämistä tulisi parantaa saattamalla paperilla oleva tieto sähköiseen muotoon.
• Kaikki pohjaveden korkeus- ja laatutieto tulisi saada julkisiin tietojärjestelmiin.
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10   Yhteenveto 

10.1 

Yleistä

Suomessa otetaan vuosittain tuhansia pohjave-
sinäytteitä ja tehdään useita kymmeniä tuhansia 
pohjaveden korkeusmittauksia. Näytteitä otetaan 
ja mittauksia tehdään esimerkiksi vedenhankin-
ta-, pohjaveden pilaantumis-, geoteknisissä- ja 
seurantatutkimuksissa sekä velvoitetarkkailussa. 
Näytteitä ottavat muun muassa ympäristö- ja ter-
veysviranomaiset, vesilaitokset, tutkimuslaitokset 
ja konsulttitoimistot. Näytteitä ottavat sekä sertifi-
oidut tai pitkän näytteenottokokemuksen omaavat 
näytteenottajat että myös satunnaiset näytteenot-
tajat.

Pohjavesinäytteenoton tavoitteena on saada 
mahdollisimman edustavia näytteitä, jotka antavat 
oikean kuvan pohjaveden ominaisuuksista. Poh-
javesinäytteenottoon liittyy useita epävarmuus-
tekijöitä, jotka voivat johtaa virheellisiin tuloksiin 
ja tulosten tulkintoihin.

Tässä selvityksessä tarkasteltiin yleisellä tasol-
la pohjavesinäytteenoton nykytilaa ja ohjeistusta. 
Pääpaino selvityksessä oli ympäristöhallinnon 
näytteenottoprosessin selvittäminen ja toimenpi-
desuositusten laatiminen pohjavesinäytteenoton 
kehittämiseksi.

Selvityksessä tarkasteltiin koko näytteenottoket-
jua pohjaveden havaintoputken asentamisesta aina 
analyysitietojen tallentamiseen ja hyödyntämiseen 
asti. Keskeisiä asioita olivat pohjaveden havain-
toputkien asennus, näytteenottajien ammattitaito, 
näytteenottovälineet ja kenttämittarit, näytteen-
oton esivalmistelut, työturvallisuus, toiminta ken-
tällä sekä analyysitietojen tallentaminen.

Selvitys tehtiin vuosina 2006−2007. Selvitykses-
sä haastateltiin keskeisten pohjavesinäytteenottoa 
tekevien organisaatioiden näytteenottajia ja muita 
edustajia. Kaikissa alueellisissa ympäristökeskuk-
sissa ja Suomen ympäristökeskuksessa pidettiin 

ennakkoon lähetetyn asialistan mukainen haas-
tattelutilaisuus. Ympäristöhallinnon lisäksi haas-
tateltiin rajallisen otannan pohjalta myös muiden 
pohjavesinäytteenottoa tekevien organisaatioiden 
edustajia, joita olivat konsulttitoimistot, tutkimus-
laitokset ja vesilaitokset. Haastattelutilaisuuksiin 
osallistui yhteensä yli 70 henkilöä. Lisäksi tutus-
tuttiin käytännössä eri organisaatioiden pohjave-
sinäytteenottomenetelmiin.

10.2  
Pohjavesinäytteenoton nykytila

Pohjavesinäytteenoton luotettavuus on parantu-
nut viime vuosina johtuen näytteenottokaluston 
sekä pohjaveden korkeuden ja laadun mittalait-
teiden kehittymisestä. Lisäksi näytteenottajien 
ammattitaito on parantunut, koska koulutukseen 
on kiinnitetty aikaisempaa enemmän huomiota. 
Tietojen hallinta ja käyttömahdollisuudet ovat pa-
rantuneet, sillä analyysi- ja muiden pohjavesitieto-
jen tallentamiseen ja hyödyntämiseen on käytössä 
valtakunnalliset tietojärjestelmät. Lisäksi pohja-
vesinäytteiden ottoon ja analysointiin on kiinni-
tetty aiempaa enemmän huomiota johtuen pääosin  
sekä näytteenottoon liittyvän lainsäädännön että 
standardien uudistamisesta.

Pohjavesinäytteen edustavuuteen ja mittaus- 
epävarmuuteen liittyy edelleen monia ongelmia 
ja virhemahdollisuuksia. Otettavat näytteet eivät 
välttämättä kuvaa alueella olevan pohjaveden 
laatua. Pohjaveden havaintopaikat on sijoitettu 
vääriin kohtiin tai kustannussyistä johtuen uusia 
havaintoputkia ei ole asennettu tai ne on asennettu 
virheellisesti. Esimerkiksi havaintoputken siivilä-
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osa on väärällä syvyydellä tai havaintoputkien 
koko ja materiaali on valittu siten, ettei havainto-
putkista saada edustavia näytteitä. 

Pohjavesinäytteitä otetaan pääasiassa pohjavesi-
näytteenottopumpuilla ja jonkin verran noutimilla. 
Näytteenottopumppujen vaikutusta pohjaveden 
laatuun on selvitetty alustavasti muutamassa tut-
kimuksessa ja merkittäviä eroavaisuuksia eri näyt-
teenottopumpuilla otettujen näytteiden välille ei 
ole saatu. Näytteenoton toistettavuus korostuu 
mitä pienempiä pitoisuuksia ollaan selvittämäs-
sä. Tästä syystä esimerkiksi seurantatutkimuksis-
sa  pohjavesinäytteet tulisikin ottaa aina samalla 
tavalla ja samalla näytteenottokalustolla. Riittä-
vän pitkäkestoisella esipumppauksella voidaan 
varmistaa, että otettava näyte edustaa tutkittavaa 
pohjavettä. Noutimia pohjavesinäytteenotossa 
tulisi käyttää vain poikkeustapauksissa, lähinnä 
otettaessa pohjavesinäytettä huonosti tuottavista 
havaintoputkista.

Pohjaveden kenttämäärityksiä tehdään ympäris-
töhallinnossa aikaisempaa  huomattavasti vähem-
män. Nykyisin lähes kaikki määritykset  tehdään 
laboratoriossa. Myös näytteiden suodatus tehdään 
pääsääntöisesti laboratoriossa, toisin kuin monis-
sa muissa pohjavesinäytteenotto-organisaatioissa. 
Pohjaveden pinnan korkeus ja lämpötila mitataan 
aina kentällä. Näytteiden säilyvyyden parantami-
seksi osa näytteistä kestävöidään kentällä heti 
näytteenoton jälkeen. Näytteiden säilytykseen ja 
kuljetukseen ei liity merkittäviä ongelmia vaan ne 
tehdään suositusten ja ohjeiden mukaisesti siten, 

etteivät pohjaveden ominaisuudet muutu näyt-
teenoton ja analysoinnin välillä.

Pohjaveden pinnan korkeuden ja myös eräiden 
pohjaveden laatuparametrien osalta on käytös-
sä automaattisia pohjaveden seurantamittareita, 
joista saadaan sähköisessä muodossa ajantasaista 
mittaustietoa. Näiden mittareiden käyttö lisääntyy 
merkittävästi lähitulevaisuudessa.

Pohjavesinäytteenottohavainnot kirjataan ha-
vaintolomakkeille, joista tiedot ovat siirrettävissä 
tietojärjestelmiin. Viime vuosina pohjavesinäyt-
teiden analyysitulosten hyödynnettävyys on pa-
rantunut merkittävästi. Laboratoriosta näytteiden 
analyysitulokset, jotka aiemmin toimitettiin pape-
rimuodossa, ovat nykyisin saatavissa sähköisessä 
muodossa ja ne ovat usein siirrettävissä suoraan 
asiakkaan käyttämään tietojärjestelmään. Valta-
kunnallinen pohjavesitietojärjestelmä (POVET) on 
laajasti käytössä ja sisältää runsaasti pohjaveden 
korkeus- ja laatutietoja.

Pohjavesinäytteenottajien koulukseen ja työhön 
perehdyttämiseen on kiinnitetty aiempaa enem-
män huomiota. Näytteenottotyön laadun varmista-
miseksi on kehitetty näytteenottajien henkilöserti-
fiointijärjestelmä. Kaikki pohjavesinäytteenottajat 
eivät ole suorittaneet sertifiointia, mutta useim-
milla heistä on pitkäaikainen käytännön kokemus 
pohjavesinäytteenotosta. 

Pohjavesinäytteenotossa on kiinnitetty  aiempaa 
enemmän huomiota terveys- ja turvallisuussään-
nösten vaatimuksiin sekä suojatoimiin onnetto-
muuksien varalta.
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11    Kehittämistarpeet ja  
jatkotoimenpide-ehdotukset

Pohjavesinäytteenoton taso on parantunut viime 
vuosina, mutta tarve näytteenoton yhtenäistämi-
selle ja kansalliselle ohjeistamiselle on lisääntynyt 
ja lisääntyy lähivuosina johtuen kansallisen ja EU-
lainsäädännön uudistamisesta. Pohjavesinäytteen-
oton yhtenäistäminen ja ohjeistaminen soveltuvak-
si  Suomen ilmasto- ja pohjavesiolosuhteisiin on 
tärkeää. Lisäksi pohjavesipolitiikan puitedirektii-
vin tuomat haasteet lisäävät pohjavesinäytteen-
oton yhtenäistämisen ja ohjeistamisen tarvetta.

Pohjavesinäytteenotossa tulee käyttää yleisesti 
hyväksyttyjä näytteenotto- ja näytteenkäsittely-
menetelmiä. Näytteenottoketjun laadukkuus ja 
läpinäkyvyys havaintoputken asentamisesta aina 
analyysitulosten hyödyntämiseen tulee varmistaa 
kaikissa olosuhteissa.

Tässä selvityksessä tarkasteltiin pohjavesinäyt-
teenoton nykytilaa keskeisten näytteenotto-orga-
nisaatioiden osalta, painottuen valtion ympäris-
töhallinnon pohjavesinäytteenottoon. Tutkimus 
antaa yleiskuvan pohjavesinäytteenoton tilasta 
Suomessa. 

Selvityksen perusteella keskeiset pohjavesinäyt-
teenoton kehittämistarpeet liittyivät näytteiden esi-
käsittelyyn kentällä sekä näytteenottoa valmistele-
viin toimiin kentällä. Pohjavesinäytteiden suodatus 
tehtiin osassa näytteenotto-organisaatioita kentällä 
ja osassa näytteet suodatettiin vasta laboratoriossa. 
Näytteenottostandardien mukaan kationinäytteet 
tulisi suodattaa kentällä. Kentällä suodatusta vai-
keuttaa osin hankalat olosuhteet ja kontaminaa-
tioriski. Suodatustavalla on vaikutus analyysitu-
loksiin, joten suodatuskäytäntö tulisi yhtenäistää 
kaikissa näytteenotto-organisaatioissa.

 Esipumppauksen kestossa oli eroja eri näytteen-
ottotahojen välillä. Yleisenä näkemyksenä oli, että 
viranomaiset ja tutkimuslaitokset tekevät pitempi-
aikaisia esipumppauksia kuin muut näytteenotta-
jat. Esipumppauksen kesto vaikuttaa pohjaveden 
laatuominaisuuksiin. Esipumppauksen kestolle tu-
lisi määrittää vähimmäisaika, jota edellytettäisiin  
muun muassa näytteenottotarjouksia pyydettä-

essä. Huonosti tuottavista putkista esipumppaus 
tulee tehdä ajoissa etukäteen, jotta putkessa oleva 
vesi ehtii vaihtua ennen näytteenottoa. Laadunval-
vontaan liittyviä nolla- ja vertailunäytteitä otetaan 
satunnaisesti ja verraten harvoin. Näiden näyttei-
den otto tulisi sisällyttää näytteenottosuunnitel-
maan ja niiden osuus tulisi olla 10−15 % kokonais-
näytteenottomäärästä. 

Pohjavesinäytteet otetaan pääsääntöisesti poh-
javesinäytteenottopumpuilla. Huonosti tuottavis-
ta havaintoputkista näytteitä otetaan myös nouti-
milla. Jotkin näytteenottotahot käyttävät noutimia 
myös hyvätuottoisten havaintoputkien näytteen-
otossa. Pohjavesinäytteenotossa noutimia tulisi 
käyttää vain, mikäli näytettä ei saada pumpulla. 
Seurantatutkimuksissa tulisi käyttää mahdolli-
suuksien mukaan jokaisella näytteenottokerralla 
samantyyppistä pumppua. Näytteenottopump-
pujen vaikutusta pohjavesinäytteen laatuun on 
tarpeen selvittää vertailututkimuksissa. Kerrosve-
sinäytteenottoon soveltuvien pumppujen käyttöä 
tulisi lisätä. 

Pohjaveden havaintoputkien sijoittamispaik-
kaan, asentamiseen ja laatuun sekä putken asen-
tamisesta aiheutuviin kustannustekijöihin on syytä 
kiinnittää enemmän huomiota.

Pohjavesinäytteenottajien ammattitaitoa on syy-
tä kehittää ja pitää yllä säännöllisellä kohtuuhintai-
sella ylläpitokoulutuksella. Myös viranomaisten 
näytteenoton henkilöresurssit ja rahoitus on tur-
vattava jatkossa. 

Toistaiseksi pohjavesinäytteenottoon liittyen 
ei ole käytössä yhtenäisiä ohjeita, ja vain harval-
la näytteenotto-organisaatiolla on käytössä omat 
laatujärjestelmän tai standardien mukaiset näyt-
teenotto-ohjeet.

Pohjavesinäytteenottoon liittyviä havaintolo-
makkeita tulee kehittää ja yhtenäistää. Keskeiset 
lomakkeet tulee laittaa sähköisessä muodossa ylei-
sesti saataville. Myös analyysitietojen sähköiseen 
siirtämiseen ja yleiseen hyödyntämiseen liittyy 
vielä kehittämistarpeita. 



55Suomen ympäristö  48 | 2008

Näytteenottoon liittyvien riskien ja onnetto-
muuksien välttämiseksi näytteenottajien työtur-
vallisuudesta tulee huolehtia asianmukaisin  ohjein  
sekä suoja- ja apuvarustein.

Pohjavesinäytteenottoa tulee edelleen kehittää 
ja ohjeistaa esimerkiksi laatimalla toimintamalli 
pohjavesinäytteenotolle. Toimintamallissa voidaan 

hyödyntää tämän selvityksen tuloksia. Pohjave-
sinäytteenotossa joudutaan jatkossa selvittämään 
yhä enemmän vaikeasti määritettäviä parametre-
ja, jotka jo hyvin pienissä pitoisuuksissa ovat hai-
tallisia. Tämä luo haasteen näytteenottajille, uusien 
näytteenottomenetelmien kehittämiselle sekä näyt-
teenotto-ohjeiden  ja -standardien laatimiselle.
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Suomen ympäristökeskus (SYKE)
Risto Mäkinen  geohydrologi
Sirkku Tuominen erikoistutkija
Mirjam Orvomaa tutkija
Ritva Väisänen  laboratoriomestari

Uudenmaan ympäristökeskus (UUS)
Timo Kinnunen  geologi 
Jori Hellgren  tutkimusmestari
Perttu Ottelin  tarkastaja 
Satu Vuolas   erikoistutkija 

Lounais-Suomen ympäristökeskus (LOS)
Pasi Rantala  ylitarkastaja 
Jussi Aalto  pohjavesiasiantuntija
Helmi Kotilainen ylitarkastaja  
Ilkka Myllyoja  mittausteknikko

Hämeen ympäristökeskus (HAM)
Petri Siiro  hydrogeologi 
Tuomo Korhonen suunnittelija 
Kari Ranta-aho  kenttämestari 

Pirkanmaan ympäristökeskus (PIR)
Matti Vänskä  hydrogeologi 
Vesa Hyvärinen   geologi 
Satu Järvinen  suunnittelija 
Matti Saura  yksikön päällikkö
     (laboratorio) 
MarkoLyttinen  tutkimusmestari
Mikko Lauttajärvi tutkimusmestari

Kaakkois-Suomen ympäristökeskus (KAS)
Jyki Tossavainen  hydrogeologi
Jyrki Vuorinen   tutkimusmest.
Maarit Matilainen yksikön sihteeri
Anna Kuhmonen  kork.koul.harjoittelija

Etelä-Savon ympäristökeskus (ESA)
Esa Rouvinen  ympäristöinsinööri
Kirsi Ylönen  geologi 
Vesa Toivola  geologi 
Kirsti Muinonen tutkimussihteeri
Hannu Miettinen tutkimusmestari
Anne Petäjä-Ronkainen geologi

Pohjois-Savon ympäristökeskus (PSA)
Aarno Särkioja  hydrogeologi
Jorma Eronen   vanh. rakennusmestari 

Pohjois-Karjalan ympäristökeskus (PKA)
Panu Ranta  hydrogeologi
Marketta Tuhkanen kemisti
Marika Luhtanen laboratoriopäällikkö
Hannu Siljander tutkimusmestari

Liite 1. Selvityksen yhteydessä haastatellut henkilöt. 

Keski-Suomen ympäristökeskus (KSU)
Kari Illmer  hydrogeologi 
Pekka Pulkkinen  ympäristögeologi
Pekka Heino  rakennusmestari
Mirja Liimatainen  tarkastaja 

Länsi-Suomen ympäristökeskus (LSU)
Merja Antikainen  hydrogeologi 
Aki Kuorikoski  insinööri 
Ilkka Närhi  projektitutkija
Jorma Hintsa  vanh. rakennusmest.
Leila Jälkö  laboratorioesimies
Helena Kyröläinen kemisti 

Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus (PPO)
Mikko Jaako  hydrogeologi
Pekka Pesälä  insinööri
Maria Ekholm-Peltonen geologi
Tero Väisänen   laboratoriopäällikkö
Juha Salonen  tutkimusmestari
Aarne Miettunen vanhempi    
     rakennusmestari

Kainuun ympäristökeskus (KAI) 
Heikki Kovalainen ympäristögeologi
Olli Haataja  rakennusmestari 
Unto Roivainen  erikoistyönjohtaja
Jouko Juntunen  rakennusmestari
Sirkka-Liisa Markkanen osastopäällikkö

Lapin ympäristökeskus (LAP)
Heikki Hautala  hydrogeologi 
Markku Örn  laboratorioesimies
Aulis Ruotsalainen  rakennusmestari

Geologian tutkimuskeskus (GTK) 
Birgitta Backman erikoistutkija
Tarja Hatakka  geologi

Ramboll Finland Oy, Hollola
Jani Lepistö  ryhmäpäällikkö

Pöyry Environment Oy
Jukka Ikäheimo  erityisasiantuntija
Vesa Lehdonmäki projektipäällikkö

FCG Planeko Oy (ent. FCG Suunnittelukeskus)
Jussi Arjas  projektipäällikkö
Merja Autiola   geologi
Kari Kamppi  limnologi

Tuusulan seudun vesilaitos kuntayhtymä
Timo Ranta-Pere käyttöpäällikkö
Unto Tanttu  toimitusjohtaja
Matti Lappalainen teknikko

LIITE 1/1



58  Suomen ympäristö  48 | 2008

Liite 2. Kyselylomake pohjavesinäytteenotosta 

1 Näytteenottopisteet
Ayk:n rooli havaintoputkien asennuksessa
Asentaako ayk pv-putket itse. Jos asentaa millaiset pääperiaatteet materiaaleille ja siivilälle

2 Näytteenottopumput
•	 pumpputyyppi	
•	 merkki
•	 kpl
•	 max	näytteenottosyvyys
•	 käyttötarkoitus	(p=	puhdas	vesi,	l=	likaantunut	vesi	pohjavesi)
•	 %-osuus	kaikista	otetuista	pohjavesinäytteistä	otettu	tällä	laitteella
•	 Pumppujen	huolto

3 Näytteenottimet
•	 Näytteenotintyyppi
•	 Käyttötarkoitus	(p=	puhdas	vesi,	l=	likaantunut	vesi	pohjavesi)
•	 %-osuus	kaikista	otetuista	pohjavesinäytteistä	otettu	tällä	laitteella	 	 	
•	 Näytteenottimien	huolto,	kuka	vastaa

4 Muut näytteenottotekniikat

5 Kenttämittarit (loggerit)
•	 Korkeuden	mittalaitteet
•	 Laadun	mittalaitteet
•	 Paikantimet
•	 Automaattiset	mittauspisteet
•	 Muut	mittarit
•	 Kenttämittareiden	kalibrointi	ja	huolto

6 Näytteenottoa edeltävät toimenpiteet
•	 Esipummauksen	kesto
•	 Pumppauksen	tuotto

7 Näytteenotto, kenttämääritykset, laboratoriotiedot
•	 Kenttämääritykset
•	 Laadunvalvonta	(vertailu-	/	nollanäytteet)
•	 Näytteenottojärjestys
•	 Pöytäkirjatyyppi

8 Näytteiden käsittely ja kuljetus
•	 Kestävöinti
•	 Suodatus
•	 Säilytys
•	 Kuljetus

9 Analysointilaboratorio
•	 Näytteet	analysoiva	laboratorio
•	 Näyteastiat
•	 Näytteenotto-ohjeet
•	 Muu	yhteistyö	laboratorioon

LIITE 2/1
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10 Näytteenottajat
•	 Nimi
•	 Sertifioitu	(k/e)
•	 Sertifiointivuosi
•	 Muu	näytteenottajan	pätevyys	/erikoistuminen
•	 Yhteistyö	näytteenottajan	/hydrogeologi	tms.

11 Näytemäärät ja näytepisteet
•	 Vuosittain	otetut	pohjavesinäytteet	(kpl)
•	 Putkista	
•	 Kaivoista
•	 Muualta
•	 Näytteenottoon	soveltuvat	havaintoputket
•	 Havaintoputket	pohjavesialueilla
•	 Pohjaveden	säännölliset	seurannat-	/seurantaohjelmat

12 Resurssien riittävyys ja lisätarve sekä näytteenoton nykyinen rahoitus
•	 Laitteet
•	 Näytteenottajat
•	 Näytteenoton	rahoitus

13 Tiedonhallinta
•	 POVET	havaintopaikat
•	 POVET	laatutiedot
•	 LIMS

14 AYK:n oma näytteenotto-ohjeistus ja –tutkimus
•	 Ohjeet
•	 Tutkimus

15 Näytteenottoon liittyvä työturvallisuus
•	 Työturvallisuusohjeet

16 Muuta

LIITE 2/2
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LIITE 4/1

Liite 4. Pohjavesiputkikortti

Mp +86,20

Pp +87,15

Siivilän yläpää +82,00

Siivilän alapää +78,00

Siivilän yläpää +70,26

Siivilän alapää +68,26

Kallionpinta +68,26

Kairaustiedot: 
maalaji/syvyys  
maanpinnasta (m)

Humus      0,0 - 0,5

hHk          0,5 - 4,2

Sr             4,2 - 8,3

SiHk         8,3 - 14,9

HkSr        4,3 - 17,9

Ka            17,9 
(varmistettu)

Piirros pohjavesiputkesta

Havaintopaikkatiedot

Tutkimuksen nimi/numero

Tutkimuspaikka

Havaintoputken numero

Havaintoputken POVET-tunnus

Havaintoputken koordinaatit  X:      Y:

Koordinaattijärjestelmä

Havaintoputkitiedot

Putken materiaali

Putken halkaisija      mm

Maanpinnan korkeus (Mp)      m

Putken yläpään korkeus (Pp)      m

Putken alapään korkeus      m

Siivilän yläpään korkeus      m     m    m

Siivilän alapään korkeus      m     m    m

Siivilän rakojen halkaisija      mm

Korkeusjärjestelmä      

Havaintoputki lukittu kyllä/ei    Avaimet:       

Havaintoputken sijaintikartta

90

80

82

84

86

88

2006 2007 2008
XI XII 1 XIIVIIIIV 1 IV

Pohjaveden korkeustiedot 
Aikaisemmat havainnot

Pohjavesiputkikortti

Muita havaintoja:

Havaintoputken asentaja ja asennuspvm
 
 

Korkeushavainnoitsija

Havainto pvm Korkeus putken päästä (m) Havainnoitsija

Putken kuntotarkastus

Pohjaveden pinnan alkukorkeus (m)

Korkeus 1 min kuluttua (m)

Korkeus 3 min kuluttua (m)

Korkeus 5 min kuluttua (m)

Korkeus 10 min kuluttua (m)

Korkeus pumppauksen jälkeen (m)
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Pohjavesinäytteenoton havaintolomake

Pohjavesinäytteenoton havaintolomake

Näytteenotto pvm  

Säätila (lämpötila, säätyyppi)

Korkeus putken päästä (m)

Pohjaveden pinnan korkeus ennen pumppausta

Pohjan syvyys

Näytteenottosyvyys

Pohjaveden pinnan korkeus pumppaamisen jälkeen

Näytteenotto pumppaamalla

Tuotto l/min Aika min
Kokonaispumppausaika      m

Veden kirkastumisaika (arvio/mitattu)      m

Pumpun tyyppi      

Muuta      

Näytteenotto noutimella

Ottimen tyyppi              

Perustelu ottimen käyttämiselle              

Muuta               

Näytteenotto hanasta              

Juoksutusteho l/min              

Juoksutusaika min              

Muuta               

Näytteenotto huonosti toimivasta putkesta

Putken huuhtelu etukäteen pvm              

Putken tyhjennys pvm              

Havaintoja huuhtelusta/tyhjennyksestä:              

Näytteenotto lähteestä              

Lähteen virtaama l/min              

Kenttämääritykset ja muut havainnot pohjavedestä

Parametri Yksikkö Arvo Muutokset pumppauksen aikana

Lämpötila

pH

Haju

Väri

Sameus

Happi

Hiilidioksidi

Sähkönjohtavuus

Rauta

Mangaani

Muu...mikä

Muu... mikä

Pullotyyppi Tunnus

Muovi 1 l

Muovi 500 ml

Muovi 500 ml

Muovi 250 ml

Bakteeripullo

Happipullo

pH-pullo

VOCpullo lasi 40 ml

Lasi 1 l hiilitetrakloridipesty

Lasi 1 l etanolipesty

Näytepullotiedot

Näytteiden käsittely

Kestävöinti             Nollanäyte          

Suodatus             Vertailunäyte         

Muutokset maankäytössä tai riskit havaintopisteen läheisyydessä              

                              

Näytteenottaja                 Päiväys        
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KUVAILULEHTI

Julkaisija Suomen ympäristökeskus (SYKE) Julkaisuaika
Lokakuu 2008

Tekijä(t) Jari Rintala ja Tuulikki Suokko

Julkaisun nimi Pohjavesinäytteenotto  
Nykytila ja kehitystarpeet

Julkaisusarjan 
nimi ja numero

Suomen ympäristö 48/2008

Julkaisun teema Luonnonvarat

Julkaisun osat/
muut saman projektin 
tuottamat julkaisut

Julkaisu on saatavana myös internetissä: www.ymparisto.fi/julkaisut

Tiivistelmä Hankkeessa oli tarkoitus selvittää pohjavesinäytteenoton nykytilaa, arvioida kehittämistarpeita valtion ympäris-
töhallinnossa sekä jatkossa laatia yleisluonteiset ohjeet pohjavesinäytteenotolle. Näytteenoton kehittämistarpee-
seen ja yhtenäistämiseen on kiinnitetty viime vuosina aiempaa enemmän huomiota niin kansallisella tasolla kuin 
kansainvälisestikin. Myös entistä vaativammat selvityskohteet asettavat vaatimuksia laadukkaalle pohjavesinäyt-
teenotolle. Näytteenottoketjun laadukkuus ja läpinäkyvyys havaintoputken asentamisesta aina analyysitulosten 
hyödyntämiseen tulee varmistaa kaikissa olosuhteissa. Pohjavesinäytteenotossa tulee käyttää yleisesti hyväksyttyjä 
näytteenotto- ja näytteenkäsittelymenetelmiä.

Tutkimus tehtiin vuosina 2006–2007, jolloin pohjavesinäytteenoton nykytilan ja kehittämistarpeiden selvittämi-
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Pohjavesinäytteenotto
Nykytila ja kehitystarpeet

Jari Rintala ja Tuulikki Suokko

Suomessa otetaan vuosittain tuhansia pohjavesinäytteitä. Näytteitä otetaan pääasiassa 
vedenhankintatutkimuksissa, pohjavesien velvoitetarkkailuissa sekä maaperän- ja pohja-
veden likaantumistapausten yhteydessä. Keskeisimmät pohjavesinäytteenottajat ovat valtion 
ympäristöhallinto, tutkimuslaitokset, vesilaitokset, kunnat ja kaupungit sekä alan konsultti-
toimistot.
Pohjavesinäytteenotto käsittää monta eri vaihetta. Pohjavesinäytteen ottamiseen liittyy 
useita epävarmuustekijöitä. Pohjaveden laadun luotettava tutkiminen edellyttää edustavan 
näytteen saamista pohjavedestä.
Raportissa tarkastellaan pohjavesinäytteenoton nykytilaa sekä ympäristöhallinnon näytteen-
oton kehittämistarvetta. Selvitys kattaa koko näytteenottoketjun pohjaveden havaintoput-
ken asentamisesta aina analyysitietojen tallentamiseen asti. 
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