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5.1  
Ilmastonmuutosskenaariot 
ja pohjavesi

5.1.1  
Globaalit ilmastonmuutosskenaariot 

Ilmastonmuutoksen vaikutusten arviointiin liittyy 
monia epävarmuustekijöitä. Tästä syystä on käy-
tetty erilaisia matemaattisia ja konseptuaalisia mal-
leja arvioitaessa ilmastonmuutoksen vaikutuksia 
vesivaroihin. Useimmissa malleissa on mallinnettu 
pohjaveden muodostumisen suhteellista muutosta 
verrattuna nykytilanteeseen sekä muutoksen vai-
kutuksia pohjaveden määrään ja pinnankorkeuk-
siin. Ensimmäiset ilmastonmuutosta ja pohjavettä 
käsittelevät tutkimukset tehtiin 1990-luvun alussa 
(esimerkiksi Thornsen 1990; Wilkinson & Cooper 
1993; Vaccaro 1992). Näissä tutkimuksissa pyrittiin 
määrittämään kuivien ja runsassateisten vuosien 
toistuvuutta muuttuvassa ilmastossa. 

Uudemmissa tutkimuksissa on arvioitu hydro-
logisten mallien herkkyyttä muuttamalla lähtöar-
vojen, kuten lämpötilan, haihdunnan ja sadannan 
suuruutta ja aikajakaumaa hypoteettisesti (Canada 
2004). Vaihtoehtoisesti on voitu arvioida lähtöar-
vojen muutosta käyttämällä maailmanlaajuisten 
ilmastomallien (GCM) ja IPCC:n ilmastonmuutoss-
kenaarioiden tuloksia (Allen ym. 2003; Jyrkama & 
Sykes 2007; Toews & Allen 2009; Scibek & Allen 
2006; Scibek ym. 2007; van Roosmalen ym. 2007). 
Kaikissa tutkimuksissa ei ole käytetty pohjave-
denvirtausmallia, vaan on simuloitu pohjaveden 
muodostumista.

Muodostuvan pohjaveden määrän arviointiin 
vaikuttavat ilmaston lisäksi muun muassa maa-
perän laatu ja kosteus sekä pintaveden korkeus. 
Mikäli useat näistä tekijöistä muuttuvat ilmas-
tonmuutoksen ja ihmistoiminnan seurauksena 
lineaarisesti, joudutaan muodostuvan pohjave-
den määrää mallinnettaessa tekemään oletuksia, 

kompromisseja ja yksinkertaistuksia. Skenaariot 
ovat suuntaa-antavia ja niihin vaikuttavat muun 
muassa lähtötiedot nykyilmastosta ja tutkimusalu-
een sijainnista. Tutkimusten tavoitteet vaikuttavat 
mallinnusmenetelmiin ja tuloksiin. 

Ilmastonmuutosta, ilmastoskenaarioita ja poh-
javesiä käsittelevät tutkimukset ovat eritasoisia. 
Tutkimusmenetelmät, tarkasteltavat ajanjaksot, 
mallit ja virhelähteet eroavat merkittävästi toi-
sistaan, mikä vaikeuttaa niiden vertailtavuutta. 
Ilmastonmuutostutkimuksissa on suositeltavaa 
käyttää useampaa mallia, koska niiden arviot poik-
keavat toisistaan.

5.1.2  
Suomen pohjavesivarastojen mallinnus

Ilmastonmuutoksen vaikutuksia Suomen hydrolo-
giaan voidaan simuloida SYKEn vesistömallijärjes-
telmällä, joka on veden kiertokulkua kuvaava kon-
septuaalinen malli. Vesistömalli koostuu hydrolo-
gisesta sadanta-valuntamallista sekä joki- ja järvi-
malleista. Hydrologinen malli vastaa rakenteeltaan 
Ruotsin HBV-mallia (Vehviläinen ym. 2005). 

Vesistömallin lähtötietoina ovat päivittäinen sa-
danta ja lämpötila. Mallin simuloimat muuttujat 
ovat aluesadanta, lumivarasto, evapotranspiraa-
tio eli maa-alueilla tapahtuva kokonaishaihdunta, 
järvihaihdunta, maankosteus, pinta-, väli- ja poh-
javesivarastot, valunta sekä virtaamat ja veden-
korkeudet tärkeimmissä järvissä ja joissa. Sadanta-
valuntamallin tärkeimmät osat osana vesistömal-
lia ovat sadanta, lumi, maankosteus sekä pinta- ja 
pohjavesivarastot. 

Vesistömalli on sovitettu tarkasteltavaa vesis-
töä mahdollisimman tarkasti kuvaavaksi lasken-
tamalliksi noin 20 vuoden päivittäisten sää- ja ve-
sistöhavaintojen avulla. Vesistömallijärjestelmällä 
mallinnetaan ilmastonmuutoksen hydrologisia 
vaikutuksia Ilmatieteen laitoksen ilmastoskenaa-
rioita hyödyntäen. Ilmastoskenaarioissa pääasi-
allisesti käytettävä päästöskenaario on A1B, jossa 

5   Tutkimuksen tulokset
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hiilidioksidipäästöt ovat ennustettujen päästöske-
naarioiden keskitasoa. Uusimmissa tarkasteluissa 
on käytetty 19 globaalin ilmastomallin tuottamia 
lämpötilan ja sadannan muutosten keskiarvoja 
A1B päästöskenaariolla. (Veijalainen ym. 2012; 
Vehviläinen & Huttunen 2002; Vehviläinen ym. 
2005) 

Vesistömallijärjestelmän pohjavesimallissa si-
muloidaan pohjaveden pinnankorkeuksia. Arvi-
ot pohjavedenpinnan korkeuksissa tapahtuvista 
muutoksista perustuvat noin 50 luonnontilaisen 
seuranta-aseman pohjaveden pinnankorkeuksien 
pitkiin aikasarjoihin (1974–2007) ja vesistömallilla 
laskettuihin muutoksiin keskimääräisissä pinnan-
korkeuksissa. Ilmastonmuutoksen vaikutuksia 
pohjaveden pinnankorkeuksiin mallinnetaan 18 
seuranta-asemalla, jotka sijaitsevat pienissä ja kes-
kikokoisissa pohjavesimuodostumissa (Veijalainen 
ym. 2012). Lyhytaikaisissa ennustuksissa pohjave-
simalli huomioi ja korjaa sään lähtötietoja kaksi 
kertaa kuukaudessa tehtyjen havaintomittausten 
perusteella. Lyhytaikaisia ennusteita voi tarkas-
tella ympäristöhallinnon internet-sivuilla (http://

wwwi2.ymparisto.fi/i2/pohjavesiasemat.html). 
Pohjavesimallilla on simuloitu myös pitkän aika-
välin pohjaveden korkeuksia, jotka ovat vastanneet 
yleensä hyvin havaittuja arvoja (kuvat 7 ja 8).

5.1.3  
Pohjavesivarastojen vuodenaikaismuutokset

Vuodenajat, maantieteellinen sijainti ja ilmasto-
olosuhteet vaikuttavat suuresti pohjaveden pin-
nankorkeuksiin. Pohjavesivarastot täyttyvät pää-
asiallisesti kevätsulamisen yhteydessä. Kesäisin 
haihdunta on yleisesti niin voimakasta, ettei sadan-
ta täydennä pohjavesivarastoja. Syksyn runsaat sa-
teet ja vähäinen haihdunta taas nostavat pohjave-
den pinnankorkeuksia. Talvisin pohjavesivarastot 
eivät yleensä täydenny, koska maa on roudassa 
ja sade tulee pääosin lumena. Tulevaisuudessa 
etenkin Etelä-Suomessa pohjavesivarastot tulevat 
täydentymään myös talvella roudan vähentyessä 
ja vesisateiden yleistyessä.

Pohjaveden pinnankorkeuden vuodenaikais-
vaihtelu voidaan jakaa neljään maantieteelliseen 
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Kuva 7. Esimerkki pohjavesiaseman pinnankorkeuden lyhytaikaisesta ennusteesta Perniössä. 
(Lähde: SYKE)

Kuva 8. Perniön pohjavesiasemalla havaitut pinnankorkeuden arvot ja pohjavesimallilla simuloidut 
pinnankorkeudet vuosina 1990–2007. (Lähde: SYKE)
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vyöhykkeeseen (kuva 9). Vedenkorkeuden vaih-
telua eri vyöhykkeillä voidaan käyttää mallina 
ennustettaessa pohjaveden riittävyyttä eripuolilla 
Suomea eri vuodenaikoina. Suurimmassa osassa 
Suomea (vyöhykkeet II–IV) pohjaveden pinnan-
korkeudella on kaksi maksimia ja kaksi minimiä. 
Minimit ovat lopputalvella ja loppukesällä, maksi-
mit kevätsulamisen jälkeen ja syyssateiden aikaan. 
Rannikkoseuduilla pohjaveden pinnankorkeudet 
ovat ylimmillään kesän alussa. Pohjois-Suomessa 
(vyöhykkeet I ja II) pinnantason minimi on kevääl-
lä ennen lumien sulamista ja maksimi alkukesästä 
lumien sulettua.

Tarkasteltaessa pitkäaikaisia pinnankorkeuksia 
vuosilta 1974–2007 havaitaan, että keskimääräiset 
pohjaveden pinnantasot ovat muuttuneet tarkas-
telujakson aikana, ja pohjavesivyöhykkeet ovat 
siirtyneet pohjoisemmaksi talvien lyhentyessä. 
Ilmastoskenaarioiden mukaan tämä trendi tulee 
jatkumaan tulevaisuudessakin (taulukko 3). 

Pitkäaikaisia pohjavesiskenaarioita on tehty 
vuosille 2010–2039, 2040–2069 ja 2070–2099. Ske-
naarioiden perusteella pohjaveden pinnat laskevat 
ilman lämpötilan kohoamisen seurauksena merkit-

tävästi Keski- ja Pohjois-Suomessa ja hieman myös 
Etelä-Suomessa. Pohjaveden pinnat laskevat eten-
kin loppukesällä ja syksyllä, koska kevät aikaistuu 
ja sulamisvesien pohjavesivarastoja täydentävä 
vaikutus vähenee kesän kuivuusjaksojen pidenty-
essä. Kesäkauden haihdunnan määrän lisääntymi-
nen sekä kasvukauden pidentyminen vaikuttavat 
myös pohjaveden pinnankorkeuksiin (Veijalainen 
ym. 2012; Mäkinen ym. 2008). Syksyisin sadannan 
lisääntyminen edesauttaa pohjavesivarastojen täy-
dentymistä. Sateisemmat ja pidemmät syysjaksot 
lisäävät maan pintakerrosten veden kyllästynei-
syysastetta, mikä hidastaa routakerroksen muo-
dostumista ja pidentää siten pohjavesivaraston 
täydentymisaikaa. Talvisin lumen toistuvat sula-
misjaksot lisäävät pohjavesivarastojen täydenty-
mistä etenkin Etelä- ja Keski-Suomessa (Mäkinen 
ym. 2008). Talven lyheneminen taas johtaa yleisesti 
nykyistä ylempiin pohjavedenkorkeuksiin talvella 
ja alkukeväällä.

Kuva 9. Pohjaveden pinnankorkeuden vuodenaikaisvaihtelu vyöhykkeittäin. Vyöhykkeet ovat siirtyneet pohjoisemmaksi 
vuodesta 1985 vuoteen 2003. (Lähteet: Soveri 1985; Mäkinen 2003)
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5.2  
Ilmastonmuutoksen vaikutukset 
yhdyskuntien vedenhankintaan

5.2.1 
 Yleistä

Ilmastonmuutos vaikuttaa raakaveden hankintaan 
sekä veden käsittelytarpeeseen ja johtamiseen että 
vesihuoltolaitosten toimintaedellytyksiin äärevien 
sääilmiöiden yleistymisen myötä. Tällaisia ilmiöi-
tä ovat rankkasateet, tulvat, pitkät kuivat jaksot, 
ukkoset, myrskyt ja äärevät lämpötilat. Raakave-
sivaraston ominaisuuksilla ja vesihuoltolaitoksen 
toimintaedellytyksillä on huomattava merkitys 
vaikutusten suuruuteen. 

Ilmastonmuutoksen vaikutukset ovat pääosin 
samankaltaiset pohjavesi-, tekopohjavesi- ja pin-
tavesilaitoksilla. Pohjavesivesilaitoksilla korostu-
vat kuivuusjaksojen vaikutukset. Määrän lisäksi 
ilmastonmuutos vaikuttaa pohjaveden laatuun ja 
virtausolosuhteisiin. Pintavesilaitoksilla merkittä-
vimmät vaikutukset kohdistuvat raakaveden läm-
pötilamuutoksiin sekä biologisiin ja kemiallisiin 

muutoksiin, jotka ovat seurausta valuma-alueilla 
tapahtuvista muutoksista (Forsius ym. 2010). Il-
mastonmuutoksen välilliset vaikutukset, kuten 
teiden suolaamistarpeen tai kasvinsuojeluainei-
den käytön lisääntyminen, saattavat lisätä etenkin 
pohjaveden likaantumisriskiä.

Vesilaitoskyselyn perusteella noin 60 % vastaajista 
arvioi ilmastonmuutoksen vaikuttavan laitoksen ve-
denhankintaan vuoteen 2050 mennessä. Merkittä-
vimpinä muutostekijöinä pidettiin kuivuutta (40 %), 
tulvia (31 %) ja raakaveden muodostumisalueen 
maankäytön muutoksia, lähinnä lisääntyneitä hule-
vesimääriä ja hulevesien käsittelyä (20 %). Runsaat 
20 % vastaajista arvioi, ettei ilmastonmuutoksella ole 
merkittävää vaikutusta laitoksen vedenhankintaan. 
Nämä laitokset ottivat pohjavettä pääosin suurista 
pohjavesimuodostumista tai vedenotto oli hajautettu 
useaan eri muodostumaan yleisesti usean eri kunnan 
alueelle. Vesilaitoksilla toimintaa tarkastellaan usein 
muutaman vuoden aikajänteellä, joten noin 40 vuo-
den päästä ilmenevien vaikutusten arviointi koettiin 
osin hankalaksi. 

Taulukko 3. Pohjaveden pinnankorkeudet vyöhykkeissä I–IV (katso kuva 9) vuosina 1974–2007 ja vyöhykkeiden pinnan-
korkeuksissa tapahtuvat muutokset ilmastoskenaarioiden mukaan vuoteen 2100 mennessä. (Taulukko perustuu Veijalai-
nen ym. 2012 ja Mäkinen ym. 2008 tuloksiin.)

Vyöhyke Tilanne vuosina 1974–2007 Muutokset ilmastoskenaarioiden mukaan  
vuoteen 2100 mennessä

I •  Pinnankorkeudet alimmillaan  
keväällä, mutta selvää kesäkauden 
aiheuttamaa pinnankorkeuksien 
laskua loppukesällä tai syksyllä ei 
ole havaittavissa

•  Vuodenaikaisvaihtelu pohjoisessa tulee muuttumaan 
eteläisempien vyöhykkeiden nykytilan kaltaiseksi

•  Alimmat pinnankorkeudet siirtyvät talvesta kesään ja nousevat 
yli 20 cm

II •  Pinnankorkeudet alimmillaan 
keväällä, ja toinen alhaisten 
pinnankorkeuksien jakso 
loppukesällä ja syksyllä

•  Kevään alhainen pinnankorkeus nousee nykyisen loppukesän 
minimin tasolle ja vuodenaikaisvaihtelu muuttuu vyöhykkeen III 
nykytilan kaltaiseksi

•  2000-luvun loppupuolella pohjaveden korkeuden arvioidaan 
nousevan talvisin yhä korkeammalle ja kesän pinnankorkeuksien 
laskevan selvästi alemmas

III •  Kaksi selkeää jaksoa keväisin ja 
syksyisin, jolloin pinnankorkeudet 
ovat alhaalla

•  Syksyn alemmat pinnankorkeudet 
esiintyvät aiemmin kuin 
vyöhykkeen IV alueella

•  Pinnankorkeudet nousevat talvella korkeammalle, minkä 
johdosta pohjaveden ylimmät pinnankorkeudet saavutetaan 
aiemmin kuin vyöhykkeellä IV

•  Muutoin vuodenaikaisvaihtelu vastaa vyöhykkeen IV tulevia 
muutoksia ja loppukesällä vallitsevien minimikorkeuksien 
arvioidaan laskevan merkittävästi myös III vyöhykkeellä

IV •  Maan etelä- ja lounaisosissa 
pinnankorkeudet ovat talvisin 
suhteellisen korkealla 

•  Pinnankorkeudet lähtevät laskuun 
heti kevään jälkeen, ja alimmat 
pinnankorkeudet saavutetaan 
loppukesällä

•  Alimmat pohjavedenkorkeudet Etelä- ja Lounais-Suomessa 
laskevat ja kuivuuskaudet pitenevät

•  Talvella ja keväällä alhaisimmat pohjavedenkorkeudet nousevat 
talvien lämpenemisen ja sateiden lisääntymisen myötä

•  Vuodenaikojen välisen vaihtelun suuruus tulee lisääntymään
•  Ahvenanmaan ja Saaristomeren rannikkoalueilla 

pohjavedenkorkeuksien arvioidaan talvella nousevan ja 
loppukesällä laskevan entistä alemmaksi

•  Eteläisen sisämaan pohjavesialueilla kevätminimi häviää ja syksyn 
alimmat pinnankorkeudet laskevat entisestään
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5.2.2  
Rankkasateet ja tulvat

Vuoteen 2050 mennessä sateiden arvioidaan lisään-
tyvän 4–9 %. Tällä hitaasti tapahtuvalla sademääri-
en lisääntymisellä ei arvioida olevan merkittävää 
vaikutusta pohjavesi- tai pintavesivarastojen mää-
rään tai vedenhankinnalle. Muuttuvalla sadannan 
ja sulannan vuodenaikaisrytmillä voi kuitenkin ol-
la vaikutusta etenkin pieniin pohjavesimuodostu-
miin. Suurissa muodostumissa pinnankorkeuden 
muutokset esiintyvät usein muutaman kuukauden 
viiveellä.

Voimakkaat yksittäiset rankkasateet tai sadejak-
sot voivat heikentää raakaveden laatua ja aiheuttaa 

siten merkittävän riskin osalle vesihuoltolaitoksis-
ta. Sateiden lisääntymisen ja voimistumisen seu-
rauksena rankkasadetulvat ja ravinteiden huuh-
toutumat pohjavesimuodostumiin ja vesistöihin 
lisääntyvät. Tämän seurauksena raakaveden ravin-
ne-, kiintoaine- ja humuspitoisuudet voivat kohota 
ja kemialliset ominaisuudet muuttua, mikä lisää 
veden käsittelytarvetta. Pohjavesimuodostumien 
veden laatua saattavat heikentää etenkin rankkasa-
teet kuivina kesinä, jolloin kuivan maaperän imu-
kyky on huono, syyssadekausien pidentyminen, 
märät talvet sekä suuret lumen sulamismäärät. 
Pohjavesimuodostuman saastumisriski lisääntyy, 
mikäli pohjavettä suojaavat maakerrokset ovat 
ohuet. 

Likaista pintavettä voi päästä suoraan pohja-
vedenottamon kaivoihin, mikäli kaivot sijaitsevat 
alavalla paikalla tai niiden rakenteet ovat huonot. 
Esimerkiksi kesällä 2004 rankkasateiden yhtey-
dessä pinta- ja viemärivesiä pääsi pohjavedenot-
tamoihin (Vikman & Arosilta 2006). Järviin ja jo-
kiin rajoittuu useita satoja pohjavesialueita, joilla 
vesistöjen pintavettä pääsee tulvatilanteissa imey-
tymään pohjavesimuodostumaan tai imeytymi-
nen on mahdollista (kuva 12).  Tämän seurauksen 
pohjaveden laatu saattaa heikentyä. Lisäksi meren-
rannalla sijaitseviin vedenottokaivoihin voi päästä 
merenpinnan korkeuden muutosten ja meritulvi-
en yleistymisen seurauksena merivettä, millä voi 
olla vaikutusta pohjavesimuodostumien määrään 
ja laatuun (kuvat 13 ja 14). Haja-asutusalueilla ve-
denottokaivot ovat usein huonommassa kunnossa 
kuin vesihuoltolaitosten kaivot, mistä syystä pinta-
vesien kulkeutuminen kaivoihin on merkittävä ris-
ki myös kiinteistökohtaisessa vedenhankinnassa. 

Talvisateiden lisääntyminen ja voimistuminen 
sekä lumettoman kauden pidentyminen lisäävät 
pintavalumien määrää, minkä seurauksena ravin-
teita, humusta ja epäpuhtauksia kulkeutuu vesis-
töihin yhä enemmän myös talvisin. Ravinteiden 
lisäyksen kiihdyttämä rehevöityminen heikentää 
raakaveden laatua etenkin pintavesilaitoksilla sekä 
tekopohjavesi-, ja rantaimeytyslaitoksilla. Huuh-
toutuminen voi lisätä myös metallien huuhtou-
tumista happamilta sulfaattimailta ja siten vesien 
happamoitumista. Talvisin sulana pysyvien aluei-
den vuotuinen fosforin ja typen ravinnekuormitus 
voi kasvaa merkittävästi, fosforikuormitus voi jo-
pa yli kaksinkertaistua (Puustinen,M. ym.2007b). 
Vaikutukset tulevat olemaan merkittävimmät Ete-
lä- ja Lounais-Suomen rannikkoalueella (Mäenpää 
& Tolonen 2011), jossa on runsaasti maataloutta, 
alavaa maata ja suuriin vesistöihin johtavia puroja 
eli olosuhteet ravinteiden ja orgaanisen aineksen 
kulkeutumiselle vesistöihin ovat otolliset.

Kuva 11. Mitkä ovat merkittävimmät ilmastonmuu-
toksen vaikutukset vedenhankinnalle?
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Kuva 12. Merenpinnan noustessa ja meritulvien yleistyessä merivettä voi päästä kulkeutumaan pohjavesialueelle ja 
vedenottokaivoihin, mikäli pohjavesialue rajoittuu mereen tai sijaitsee meren välittömässä läheisyydessä. Meriveden kul-
keutumista vedenottokaivoihin on selvitetty esimerkiksi Hankoniemellä EU-rahoitteisessa BaltCICA-hankkeessa.

Kuva 13. Periaatepiirros meriveden imeytymisestä kaivoon rannikolla. Myrskyt ja tulvat korostavat vedenpinnan vuoden-
aikaisvaihtelua ja voivat lisätä meriveden kulkeutumista kaivoon. (Lähde: Hatva ym. 2008)
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Kuva 15c. Sirppujoen Puttakosken 
vedenkorkeuden mittauspaikalla havaittiin 
keskimääräistä korkeampi tulvahuippu ke-
väällä 2011. Edellisen kerran joki oli lähes 
yhtä korkealla keväällä 1994. (Lähde: 
SYKE)

Kuva 14. Periaatepiirros järviveden imeytymisestä kaivoon. Myrskyt ja tulvat korostavat vedenpinnan vuodenaikaisvaih-
telua ja voivat lisätä pintaveden kulkeutumista kaivoon. (Lähde: Hatva ym. 2008)

Kuva 15b. Kesäisin Sirppujoki on pienikokoinen 
joki. Kuvassa näkyvällä letkulla johdettiin tulva-
vettä pois vedenottamoalueelta.

Hiekkainen 
moreeni

Kallio

Vesijohto rakennuksille

Järvi KEVÄT JA SYKSY

KESÄ

TALVI, ELOKUU

LIETTYNYT POHJA

Kuva 15a. Tulvien yhteydessä pintavettä voi päästä kulkeutumaan 
vesistöstä vedenottamolle. Esimerkiksi Sirppujoella Laitilassa keski-
määräistä korkeampi tulvahuippu johti vedenottamon väliaikaiseen 
sulkemiseen. (Lähde: Länsi-Suomi 12.4.2011. Sirppujoen tulva sulki 
vedenottamon Laitilassa.)
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Kuva 16.  
Vanhoilla soran-
ottoalueilla poh-
javedenpinta voi 
nousta rankkasa-
teiden tai lumen 
sulamisen jälkeen 
maanpinnan 
yläpuolelle, mikä 
lisää pohjaveden 
likaantumisriskiä.

Vesilaitoskyselyn perusteella noin 30 %:lla pohjavedenottamoista oli vedenottokaivo lähellä vesistöä tulvavaara-
alueella tai vesistöstä oli aikaisempien tulvatilanteiden yhteydessä kulkeutunut pintavettä vedenottamolle. 
Vesistö oli pääsääntöisesti joki tai oja. Rankkasateiden yhteydessä pintavettä oli päässyt kulkeutumaan joko 
vedenottokaivoihin tai alavesisäiliöihin lähes 40 %:lla vedenottamoista. Pintavesien kulkeutuminen johtui pää-
osin kaivojen huonosta rakenteesta, virheellisestä sijainnista tai pintavesien puutteellisesta poisjohtamisesta 
kaivon lähettyviltä. Vedenottokaivoja sijaitsi myös sellaisten soranottoalueiden välittömässä läheisyydessä, joilla 
ottotoiminta oli ulottunut pohjavedenpinnan alapuolelle ja alueelle oli syntynyt pohjavesilammikko, mikä lisää 
pohjaveden likaantumisriskiä (kuva 16).

Pintaveden kulkeutuminen vedenottamokaivoihin oli lisännyt lähinnä koliformisten bakteerien määrää pohja-
vedessä. Myös norovirusta oli esiintynyt. Pintavesien kulkeutuminen kaivoihin oli aiheuttanut ongelmia kaivojen 
sähkölaitteille. Noin 30 % vesilaitoksista arvioi pintaveden kulkeutumisen vedenottokaivoon aiheuttavan ongelmia 
vedenhankinnalle vuoteen 2050 mennessä.

Kuva 18. Onko vedenottokaivoihin kulkeutunut 
pintavettä rankkasateiden yhteydessä?

Kuva 17. Onko vesilaitokselle päässyt aikaisempien 
tulvien yhteydessä läheisestä vesistöstä pintavettä 
tai sijaitseeko vedenottamo tulvavaara-alueella?
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Vesiepidemia

Suomessa on viime vuosina esiintynyt vuosittain 
2–10 vesiepidemiaa, jotka johtuvat tauteja aiheut-
tavien mikrobien pääsystä talousveteen ja veden 
puutteellisesta desinfioinnista vesihuoltolaitoksil-
la. Mikrobit voivat olla peräisin esimerkiksi ihmis-
ten tai eläinten ulosteista. Yleistyvät rankkasateet 
voivat lisätä pinta- ja pohjavesien likaantumista 
huuhtoessaan ympäristön epäpuhtauksia maan-
pinnalta kohti pintavesiä ja vedenottokaivoja. Esi-
merkiksi norovirus on levittäytynyt ihmiskontakti-
en kautta ympäri Suomea, ja on päätynyt jätteiden 
ja jätevesien kautta myös vesiympäristöön. Pohja-
veden mikrobiologisen likaantumisen riski kasvaa, 
mikäli pohjavedenpinta nousee poikkeuksellisen 
korkealle ja veden suotautumisaika lyhenee. Li-
kaantumisvaara on suurin hiekka- ja soramailla, 
jotka läpäisevät veden lisäksi hyvin myös lika-
aineita.

5.2.3  
Kuivuus

Kuivuudesta johtuva pohjaveden tai pintaveden 
vähyys ei ole rajoittanut veden käyttöä laajoilla 
alueilla Suomessa eikä kuivuuden arvioida ilmas-

tonmuutoksen seurauksenakaan aiheuttavan ve-
denhankinnalle laajamittaisia ongelmia. Kuivuus 
vaikuttaa vedenhankintaan joko nopeasti tai pit-
källä ajanjaksolla. Pitkällä ajanjaksolla pohjave-
den pintojen arvioidaan laskevan kesäisin etenkin 
Etelä-Suomen pienissä pohjavesimuodostumissa. 
Tämän seurauksena pohjaveden rauta- ja man-
gaanipitoisuudet voivat nousta, mikä lisää veden 
käsittelytarvetta ja voi rajoittaa vedenottoa. 

Pitkällä aikavälillä tapahtuva keskilämpötilan 
kohoaminen ei ole kuitenkaan vedenhankinnan 
turvaamisen kannalta niin kriittinen tekijä kuin 
pitkien kuivuusjaksojen yleistyminen. Pitkien kui-
vuusjaksojen aikana pohjaveden ja vesistöjen pinta 
voi laskea paikallisesti niin paljon, että pienissä 
pohjavesimuodostumissa ja vesistöissä veden-
hankinta vaikeutuu veden laadun heikentymisen 
lisäksi. Vaikutukset vedenhankintaan vaihtelevat 
kuitenkin alueittain ollen yleensä suurimpia pie-
nissä pohjavesimuodostumissa. Kuivuuden aihe-
uttamia ongelmia lisää se, että veden kulutus li-
sääntyy kuivina kesäkuukausina. Lisäksi voimassa 
olevat pohjaveden ottoluvat ovat osin ylimitoitet-
tuja. Lupaehtojen täysimääräinen hyödyntäminen 
tulevaisuuden poikkeusolosuhteissa voi alentaa 
pohjaveden pinnankorkeuksia paikoitellen mer-
kittävästi.

Kuva 19. Riihimäen Herajoen vedenottamo sijaitsee ympäristöhallinnon määrittelemällä tulvavaara- alueella. Herajoen 
vedenottamolla pohjavesi pilaantui kesätulvan 2004 aikana, kun vedenottamon läheisen joen vedenpinta nousi yli 2 metriä 
poikkeuksellisen runsaiden sateiden seurauksena. Tulvavettä pääsi imeytymään vedenottamon raakavesikaivoon, jolloin 
vesijohtoverkostoon pääsi bakteereja. Vedenottamoa ja vesijohtoverkostoa jouduttiin klooraamaan useita kuukausia. 
(Lähde: SYKE)
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Ilmastonmuutoksen seurauksena pidentyneen 
kesäkauden ja kuivien kausien yleistymisen ar-
vioidaan lisäävän pohjavesivaroihin perustuvan 
vedenhankinnan riskejä ja ongelmia etenkin Ete-
lä- ja Länsi-Suomessa. Monet pienet vedenottamot 
saattavat kärsiä veden puutteesta. Kuivuuden 
seurauksena pohjavedenottoa voidaan joutua ra-
joittamaan myös isommilla pohjavedenottamoilla 
ja tekopohjavesilaitoksilla etenkin, jos vedenot-
tomäärät ovat sidoksissa läheisen järven tai joen 
pinnankorkeuksiin tai virtaamiin. Kuivuuden 
seurauksena voidaan joutua rajoittamaan myös 
pintavedenottoa pienistä vesistöistä vedenlaadun 
turvaamiseksi sekä pohjavedenpinnan tason säilyt-
tämiseksi. Vesistöjen pinnan aleneminen voi lisätä 
pohjaveden purkautumista vesistöön, mikä edel-
leen alentaa pohjavedenpintaa.

Pohjaveden pinnankorkeuden aleneminen voi 
vaikuttaa myös pohjavesimuodostumasta riippu-
vaisiin maa- ja vesiekosysteemeihin. Vaikutukset 
voivat ilmetä esimerkiksi lähteiden virtaaman 
vähenemisenä tai Natura-alueiden luontoarvojen 
heikentymisenä. Vedenottoluvissa voi olla edelly-
tetty, että vedenottamon lähistöllä sijaitsevan joen 
virtaama tai vesistön pinta tulee olla tietyllä tasolla, 
minkä turvaamiseksi voidaankin joutua rajoitta-
maan vedenottoa poikkeuksellisten luonnonolo-
suhteiden aikana veden saatavuuden turvaamisen 
lisäksi.

Kuivuus voi heikentää pohjaveden laatua eten-
kin pienissä muodostumissa. Kuivina kausina 
pohjavedenpinta on alhaalla, jolloin pohjaveden 
virtausolosuhteet voivat muuttua. Virtausolosuh-
teiden muuttuessa pohjaveteen voi kulkeutua ym-
päristöstä haitallisia aineita, jotka eivät normaali-

olosuhteissa aiheuttaisi riskiä pohjavedelle. Myös 
pintavesien imeytyminen niiden lähistöllä sijaitse-
viin pohjavesimuodostumiin voi tulla todennäköi-
semmäksi, mikä saattaa heikentää pohjaveden laa-
tua. Erityisesti rantaimeytys- ja tekopohjavesilai-
toksilla bakteerimäärät saattavat lisääntyä. Pohja-
veden virtaaman ja muodostumisen väheneminen 
voi laskea veden happipitoisuutta sekä kohottaa 
liuenneen raudan ja mangaanin pitoisuuksia. Pin-
taveden laatuun kesäkauden kuivuus voi vaikut-
taa talvellakin, koska tulovirtaamien pienentyessä 
järviin ei virtaa välttämättä tarpeeksi hapekasta 
vettä. Tämä voi aiheuttaa happikatoa, kalakuole-
mia, sisäistä kuormitusta ja siten perustuotannon 
kasvua sekä veden laadun heikkenemistä (Kuu-
sisto 2009).

 Vuosina 2002–2003 Suomessa oli poikkeuksel-
lisen kuivaa, mikä näkyi myös pohjavesivarojen 
vähentymisenä (kuva 20). Edellinen vastaava kui-
vuus oli vuosina 1941–1942. Kesällä 2002 alkanut 
pitkä kuivuusjakso aiheutti paikallisesti suuria 
ongelmia Suomen vesihuollolle. Keväällä 2003 
pohjavedenpinnat olivat merkittävästi normaa-
lia alempana useimmilla vedenottamoilla. Eniten 
pohjavedenpinnat olivat laskeneet Lounais- ja Län-
si-Suomessa sekä Pohjois-Karjalassa. Laskua oli 
enimmillään viisi metriä. Vuoden 2003 vesilaitos-
kyselyn perusteella noin 15 %:lla vesilaitoksista oli 
ollut ongelmia veden riittävyydessä. Suurimmat 
ongelmat olivat Lounais-Suomessa, jossa raakavesi 
otetaan useimmiten pienistä pohjavesiesiintymis-
tä. Noin 20 %:lla Lounais-Suomen pohjavesilaitok-
sista sekä neljällä pintavesilaitoksella oli veden riit-
tävyysongelmia. Pohjois-Karjalan vedenottamoilla 
pohjavedenpinnat olivat keskimäärin metrin ajan-

Kuva 20. Esimerkki kuivuuden vaikutuksesta pohjavedenpinnan korkeuteen Lounais-Suomessa sijaitsevassa pohjave-
simuodostumassa, jossa on toiminnassa oleva vedenottamo. Vuosina 2002–2003 oli poikkeuksellisen kuivaa Etelä- ja 
Lounais-Suomessa. Sadantatiedot samalta ajanjaksolta ovat Helsinki-Vantaan lentokentältä. (Lähde: SYKE)
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keskiarvon alapuolella. Vähiten riittävyysongelmia 
raportoitiin Hämeen ja Keski-Suomen silloisten 
ympäristökeskusten alueilta. Vuosina 2002–2003 
Etelä-Suomessa vallinneen pohjaveden alhaisen 
korkeustason arvioidaan toistuvan kerran 30–50 
vuodessa. Pitkällinen kuivuus vaikutti vesilaitos-
ten raakaveden määrän lisäksi myös laatuun. Ve-
den laatu heikkeni lähinnä fysikaalis-kemiallisten 
muutosten seurauksena 42 vesilaitoksella. Eniten 
laatuongelmia esiintyi Lounais-Suomessa.

Kuva 23. Aiheuttavatko pitkät, kuivat kaudet 
ongelmia veden riittävyydelle kaivoissanne tulevai-
suudessa?

Vesilaitoskyselyn perusteella yli 50 %:lla vesilaitok-
sista oli ollut ongelmia veden riittävyyden kanssa 
viimeisten 10–20 vuoden aikana. Eniten veden 
vähyydestä oli kärsitty vuosina 2003–2004, jolloin 
etenkin Lounais-Suomessa oli poikkeuksellisen vä-
häsateista. Kuivuusongelmat koettiin suurimmaksi 
Lounais-Suomessa ja Pohjanmaalla. 

Kuivuus oli osalla vesilaitoksia rajoittanut vedenot-
toa, koska vedenottolupien mukaisesti ottamokaivo-
jen vaikutusalueella olevissa ojissa ja joissa tulee olla 
riittävä virtaama. Kuivat jaksot olivat aiheuttaneet 
pohjaveden laadun väliaikaista heikentymistä joka 
neljännellä vesilaitoksella. Ongelmia oli aiheutunut 
lähinnä rantaimeytyslaitoksilla ja pienissä pohjave-
simuodostumissa sijaitsevilla ottamoilla. Kuivuuden 
seurauksena muun muassa veden rauta- ja man-
gaanipitoisuudet olivat kohonneet sekä haju- ja ma-
kuhaitat lisääntyneet. Osassa vedenottamoita kui-
vuus oli lisännyt veden käsittelytarvetta.

Kaivojen antoisuutta oli arvioitu vedenottolupien 
yhteydessä, jolloin vedenottamoille oli määritelty 
vedenoton enimmäismäärä. Nämä määrät olivat 
kyselyn perusteella usein ylimitoitettuja, mikä tulisi 
huomioida arvioitaessa veden riittävyyttä kuivina 
ajanjaksoina.

Vedenottamoiden vaikutusalueilla oli vähän 
merkittäviä maa- ja vesiekosysteemejä. Vedenoton 
haitallisia vaikutuksia näihin ekosysteemeihin oli ta-
pahtunut hyvin vähän, eikä merkittäviä vaikutuksia 
arvioitu jatkossakaan ilmenevän. Ekosysteemit eivät 
olleet myöskään rajoittaneet vedenottoa muutamaa 
poikkeustapausta lukuun ottamatta. Tällöin kyseessä 
oli esimerkiksi ojan virtaaman turvaaminen tai puro-
taimenkannan seuraaminen.
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Kuva 21. Onko vedenottokaivojen veden riittävyy-
dessä ollut ongelmia aikaisempina kuivina vuosina?  

Kuva 22. Onko kuivuus vaikuttanut vedenottokai-
vojen veden laatuun?
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5.2.4  
Lämpötilan muutos

Ilmaston lämpeneminen ja äärevien lämpötilojen 
yleistyminen vaikuttavat vedenhankintaan sekä 
suoraan että välillisesti. Hitaasti pitkällä aikajän-
teellä tapahtuvaksi ennustettu keskilämpötilan 
nouseminen 1,3–2,5 oC vuoteen 2050 mennessä ei 
vaikuta suoraan vedenhankintaan eikä lämpötilan 
muutoksella ole merkittävää vaikutusta luonnon-
tilaisen pohjaveden laatuun, joten se ei ole sikäli 
vesihuollon turvaamisessa kriittinen tekijä. 

Lämpötilan muutoksella on kuitenkin vaikutuk-
sensa vesivaroihin. Talvisin pohjavettä muodostuu 
yhä enemmän, koska maaperä on suuremman osan 
ajasta sulana. Maakerrosten mikrobiologinen puh-
distus on kuitenkin hidasta talvella, mikä voi lisätä 
riskiä pohjaveden saastumiselle alueilla, joilla maa-
perän suodattavat kerrokset ovat ohuita ja pohja-
vesi korkealla. Raakavetenä käytettävän pintave-
den hyödyntämishalukkuutta lämpötilan nousu 
voi heikentää laatumuutosten, kuten myrkyllisten 
leväkukintojen yleistymisen vuoksi. Lisäksi veden 
happipitoisuus voi vähentyä etenkin talvisin, mikä 
vaikuttaa veden laatuun ja voi hankaloittaa veden 
hyödyntämistä tekopohjavesilaitoksilla, rantai-
meytyslaitoksilla ja pintavesilaitoksilla.

Kesäisin ilman lämpötilan nousu yhdessä vä-
häisen tuulen kanssa lisää vesikerrosten stabiiliut-
ta järvissä sekä heikentää vedenkiertoa ja pohjan 

happitilannetta. Ilman lämpötilan nousu yhdes-
sä voimakkaan tuulen kanssa taas voi vaikuttaa 
merkittävästi etenkin syvien järvien planktonpo-
pulaatioihin, koska veden pintakerros lämpenee 
syvemmältä ja luo paremmat edellytykset levien 
yhteyttämiselle. (Arvola ym. 2010) Suomessa tyy-
pillisissä matalissa ja tummavetisissä järvissä läm-
pötilan nousu voi edesauttaa alusvedenkin lämpe-
nemistä ja orgaanisen aineksen hajoamista, mikä 
kuluttaa happea. Pohjan vähähappisuus voimistaa 
järven sisäistä ravinnekuormitusta eli fosforin va-
pautumista pohjasedimentistä, mikä edesauttaa 
leväkukintojen voimistumista.

Vesistöjen jääpeitekauden oletetaan lyhenevän, 
millä on sekä positiivisia että negatiivisia vaiku-
tuksia. Toisaalta jään muodostuminen yhä myö-
hemmin syksyllä mahdollistaa järvissä tapahtu-
van vesimassan perusteellisemman täyskierron 
ja parantaa pohjan happitilannetta talveksi, toi-
saalta järvien ravinnekuorma kasvaa ja levien yh-
teyttämisaika pitenee. Etenkin matalissa järvissä 
yhä rajummat syysmyrskyt nostavat helpommin 
ravinteita järven hapettomasta sedimentistä pin-
nalle eliöiden käyttöön. Tällä tavoin sedimentistä 
vapautuva ravinteiden määrä voi olla suurempi 
kuin pintavalunnan mukana tuleva kuorma ko-
ko vuonna. Poikkeuksellisen aikainen pintaveden 
jäähtyminen ja jääpeitteen muodostuminen voi 
johtaa levien pidentyneen ravinteiden saatavuu-
den ja yhteyttämisajan vuoksi niiden runsaaseen 

Vesilaitoskyselyn perusteella 
äärevät lämpötilat, kuten kovat 
helteet ja kovat pakkaset, ovat 
aiheuttaneet vedenottamoilla 
melko vähän ongelmia. Joissa-
kin tapauksissa lämpimät jaksot 
ovat nostaneet raakaveden ja 
toimitettavan veden lämpötilaa. 
Kovat pakkaset ovat aiheutta-
neet paikoin putkiston jäätymis-
tä. Ongelmat ovat kohdistuneet 
kuitenkin ensisijassa haja-asu-
tuksen kaivoille ja talokohtaisille 
viemäreille. Lumipeitteen pak-
suus ei ole merkittävästi vaikut-
tanut vesilaitosten toimivuuteen. 
Joissakin yksittäisissä tapauk-
sissa tykkylumi on aiheuttanut 
sähkölinjojen katkeamisia ja si-
ten sähkökatkoksia.

Kuva 24. Sinilevä ja roskat pintavedessä edellyttävät raakaveden puhdistamista 
ennen käyttöä talousveden valmistukseen.
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mineralisaatioon järven pohjalle, mikä voimistaa 
hapenkulutusta jään alla johtaen lopulta mahdol-
lisesti happikatoon, kalakuolemiin ja veden laadun 
heikkenemiseen. (Arvola ym. 2010) 

Kevättalvella levien kasvuolosuhteisiin jään 
alla vaikuttaa ravinteiden saatavuuden lisäksi 
merkittävästi jääpeitteen oheneminen, jolloin le-
villä on enemmän valoa saatavilla yhteyttämistä 
varten. Jäiden lähdettyä suurin merkitys levien 
ravinteidensaantiin on tuulen voimakkuudella ja 
ravinteiden nousulla pohjan vähähappisista olo-
suhteista pintaveteen. Ilmastonmuutos vahvistaa 
tätä ilmiötä. Toisaalta ilmaston lämpenemisen seu-
rauksena järvien vesimassan keväinen täyskierto 
voi tapahtua aikaisemmin, mikä parantaa pohjan 
happitilannetta. Täyskierto ei kuitenkaan tapah-
du välttämättä täydellisesti Suomen tyypillisesti 
matalissa ja humuspitoisissa järvissä, jos ilman 
lämpötila nousee nopeasti jääpeitteen poistumisen 
jälkeen. (Pettersson 2010; Arvola ym. 2010; Nõges 
ym. 2010; Blenckner 2010)

Verkostossa veden lämpötilavaihtelut voivat 
kasvaa. Tämä voi aiheuttaa mikrobiologisen toi-
minnan kasvua ja veden laatuongelmia etenkin, 
jos vesi virtaa putkistossa alhaisella paineella pit-
kiä matkoja. Ongelmat korostuvat alueilla, joilla 
väestömäärä ja vedenkulutus vähenevät, mikä 
pidentää veden viipymää verkostossa. Jos ongel-
mia on jo esiintynyt, tulevat ne todennäköisesti 
voimistumaan ilmastonmuutoksen seurauksena. 

Vettä voidaan toki johtaa pitkiäkin matkoja ilman 
merkittäviä lämpötila- ja laatuvaihteluja. Esimer-
kiksi pääkaupunkiseudun vedenhankinta perus-
tuu Päijänne-tunneliin, joka kulkee 120 km matkan 
30–100 metrin syvyydellä maan pinnasta, mikä 
edesauttaa veden lämpötilan pysymistä tasaisena 
(Helsingin seudun ympäristöpalvelut 2011). Talvi-
sin lumipeitteen eristävä vaikutus vähenee ja routa 
voi ulottua syvemmälle maaperässä. Tämä lisää 
putkien rikkoutumisriskiä, mikäli putkien eristys 
tai asennussyvyys eivät ole riittävät.

5.2.5  
Myrskyt ja ukkoset

Sähkökatkot ovat merkittävä riski vesihuollolle. 
Pitkät ja laaja-alaiset keskeytykset sähkönjake-
lussa aiheutuvat yleensä säätekijöistä, kuten voi-
makkaista myrskyistä, ukkosista, runsaista lumi-
sateista ja niiden jälkeisestä sään lauhtumisesta, 
jäätävistä sateista, kovista pakkasista ja tulvista. 
Talvella puut ja sähköpylväät kaatuvat helpommin 
myrskytuulien seurauksena, koska lämpimämpien 
ja sateisempien talvien vuoksi maaperä on tyypil-
lisesti roudatonta, kosteaa ja pehmeää. Toisaalta 
vähälumisina talvina maaperä routaantuu helposti 
pakkaskausina. Tykkylumen määrän lisääntymi-
nen tulevaisuudessa lisää osaltaan sähkökatkosten 
määrää. Kantaverkon vikojen aiheuttamat käyt-
tökeskeytykset ovat hyvin harvinaisia. Ongelmat 

Kuva 25. Tapani-Hannu -myrsky 2011 johti laajoihin sähkökatkoihin ja vedenjakelun keskeytyksiin Etelä- ja Länsi-Suomes-
sa. Myrskytuhojen vaikutusta lisäsi pitkään jatkunut leuto ja sateinen keli sekä roudan vähyys. Sateen kyllästämä maa ja 
roudan puute pitivät maan pehmeänä, jolloin puiden juuret ja sähkörakenteiden perustukset olivat alttiimpia myrskytuulille.
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ovat yleisimpiä maaseudulla, missä käytetään kus-
tannussyistä ilmajohtoja. 

Sähkönjakelusta on muodostunut kriittinen 
tekijä vesihuollolle ja sen toimintavarmuudelle. 
Laitoksen toimintavarmuuteen liittyvät ongelmat 
kohdistuvat ensisijassa vedenottamoiden auto-
maatioon ja kaukovalvontaan. Pitkäaikainen ja 
laaja-alainen sähkökatkos haittaa veden käsittelyä 
ja jakelua sekä jätevedenpuhdistamoiden toimin-
taa. Esimerkiksi kesän 2010 rajuilmat aiheuttivat 
merkittäviä alueellisia ongelmia vedenjakelussa.

Sähkökatkoksen seurauksena automatisoidut 
vedenkäsittelyjärjestelmät eivät toimi, eikä vet-
tä saada johdettua verkostoon sähköpumpuilla. 
Kun veden johtaminen verkostoon keskeytyy, 
veden paine verkostossa vaihtelee, mikä muuttaa 
veden virtaussuuntia. Paineenvaihtelun ja veden 
käsittelyn keskeytymisen johdosta veden laatu voi 
heikentyä. Lisäksi pitkään alipaineessa olevaan 
vesijohtoon saattaa imeytyä maaperästä haitta-ai-
neita. Paineen palautuessa normaaliksi verkoston 
seinämistä ja virtaaman suvantokohdista voi irrota 
sakkaa talousveden mukaan. (Onnettomuustut-
kintakeskus 2010)

Myrskyt voivat aiheuttaa myös merenpinnan 
nousua ja meriveden kulkeutumista pohjavesi-
muodostumiin ja vedenottamoille (katso luku 
5.2.2). Pintavesilaitoksilla raakaveden ravinne-, 
kiintoaine- ja humuspitoisuudet voivat kohota ja 
kemialliset ominaisuudet muuttua, mikä lisää ve-
den käsittelytarvetta.

5.2.6  
Maankäytön muutosten 
vaikutukset vedenhankintaan

Yleistä
Maankäytön muutokset vaikuttavat raakavesiva-
rojen määrään ja laatuun joko suoraan ihmistoi-
minnan seurauksena tai muuttaen luonnonolosuh-
teita ja siten veden kiertokulkua. Ilmastonmuutos 
vaikuttaa maankäytön muutoksiin, joten siten se 
vaikuttaa myös maankäytön kautta välillisesti ve-
sihuoltoon. 

Erityisesti pohjavesialueiden maankäytös-
sä tapahtuvilla muutoksilla arvioidaan olevan 
merkittäviä vaikutuksia raakaveden hankintaan. 
Rakentamispaineet pohjavesialueille varsinkin 
väestönkasvualueilla tulevat kasvamaan. Infra-
struktuurin rakentaminen kasvattaa pohjaveden 
likaantumisriskiä muun muassa liikenteen ja pin-
noitettujen alueiden lisääntymisen sekä maaperä- 
ja pohjavesiolosuhteiden muutosten vuoksi. Taa-
jamatulvien yleistyessä ravinteita, kiintoainesta ja 
muita epäpuhtauksia voi kulkeutua pohjaveteen. 
Toisaalta liiallinen vesien poisjohtaminen esimer-

kiksi asfaltoiduilta alueilta vähentää muodostuvan 
pohjaveden määrää. 

Seuraavissa luvuissa on tarkasteltu joitakin kes-
keisiä toimintoja, jotka etenkin pohjavesialueelle 
sijoittuessaan saattavat vaikuttaa vedenhankin-
taan. Tarkastelussa on arvioitu myös sitä, miten 
ilmastonmuutos vaikuttaa kyseiseen toimintaan. 

Liikenne ja tienpito
Vuoteen 2030 mennessä liikenteen arvioidaan li-
sääntyvän keskimäärin 25 %, yksittäisillä tieosuuk-
silla kasvu saattaa olla 50 %. Samalla muuttotap-
pioalueiden yhdysteillä liikenne vähenee. Liiken-
teen kasvualueilla pohjavesien suojelu korostuu 
entisestään etenkin vaarallisten kuljetusten onnet-
tomuusriskin kasvaessa. Lisääntyvät myrskyt ja 
rankkasateet heikentävät ajo-olosuhteita kasvatta-
en riskiä. Myös uusien teiden määrä pohjavesialu-
eilla saattaa kasvaa. (Laine ym. 2000)

Vesilaitoskyselyn perusteella ukkoset ja myrskyt ovat 
aiheuttaneet ongelmia yli 60 % vesilaitoksella. On-
gelmat ovat ilmenneet ensisijassa sähkökatkosten 
myötä, jolloin vesilaitoksella on ollut yksi tai useampi 
vedenottamo poissa käytöstä. Sähkökatkoksista ai-
heutuu ongelmia lähinnä vedenottamoiden automa-
tiikassa, kemikaalien syötössä sekä veden paineen 
korotuksissa. Laajojen sähkökatkosten aikaan veden 
käyttö on normaalia vähäisempää, mikä osaltaan 
pienentää vedenjakeluongelman suuruutta vesilai-
toksella. Parempien sähköverkkojen johdosta säh-
kökatkosten määrä on vähentynyt, mutta toisaalta 
yleistyneet ukkoset ja myrskyt ovat lisänneet sähkö-
katkosten riskiä.

Kuva 26. Ovatko myrskyt tai ukkoset aiheuttaneet 
ongelmia vedenottamollanne?

Kyllä
64 %

Ei
36 %
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Liikenteen lisääntyminen ja muuttuvat ilmasto-
olosuhteet vaikuttavat teiden liukkaudentorjuntaan. 
Tiestön liukkauden syntyminen on monimutkainen 
ja vaikeasti määriteltävä ilmiö, ja liukkautta syntyy 
monenlaisten sääilmiöiden seurauksena. Pääasi-
allisia tekijöitä ovat ilman ja tienpinnan lämpötila 
sekä ilman kosteus. Talviliukkauden torjuntaan 
käytetään suolaa yhteensä 80 000 – 100 000 tonnia 
talvikautena. Tähän kokonaismäärään sisältyvät 
rakeisena levitettävän suolan lisäksi liuossuola ja 
hiekoitushiekan seassa käytettävä suola. Teiden 
suolaus on monin paikoin lisännyt pohjaveden klo-
ridipitoisuutta. (Laine ym. 2000)

Nykyisin liukkauden torjuntaan käytettävästä 
suolasta suurin osa kulutetaan Etelä- ja Lounais-

Suomessa, jossa on enemmän nollakelejä muuhun 
maahan verrattuna ja paljaana pidettävän tiestön 
osuus suuri. Sisämaassa suolan käyttö on selväs-
ti rannikkoseutua vähäisempää ja Lapissa suolaa 
käytetään vähiten. Ilmastonmuutoksen seuraukse-
na eteläisessä Suomessa noudatettavat talvihoidon 
menettelyt siirtyvät pohjoisemmaksi, ja liukkau-
dentorjunnan tarve lisääntyy Keski- ja Pohjois-
Suomessa. Liukkaudentorjunnan tarve lisääntyy, 
kun lämpötila vaihtelee nollan asteen molemmin 
puolin entistä useammin. Suolaustarve kääntynee 
laskuun 2050-luvun puolivälin jälkeen. (Laine ym. 
2000)

Vesilaitoskyselyn perusteella vedenottamon lähiympäristön 
maankäyttö oli aiheuttanut ongelmia tai lisännyt pohjave-
den likaantumisriskiä noin puolessa vesilaitoksista. Eniten 
ongelmia olivat aiheuttaneet vanhat soranottoalueet, joilla 
soranotto oli ulottunut pohjavedenpinnan alapuolelle tai 
lähelle pintaa. Vesilaitokset olivat ostaneet vedenottamoiden 
lähialueita, joilla soranoton seurauksena syntyneitä pohja-
vesilammikoita oli täytetty soralla ja hiekalla pohjaveden 
laatuvaihteluiden ja likaantumisriskin pienentämiseksi. Ny-
kyisin soranotto oli pääsääntöisesti saatu ohjattua raaka-
veden muodostumisalueiden ulkopuolelle. 

Muita keskeisiä riskitekijöitä vedenottamoiden lähiym-
päristössä olivat maatalous, turvetuotanto sekä liikenne ja 
tiesuolaus. Myös hulevedet, asutus ja asutuksen jätevedet 
olivat aiheuttaneet ongelmia. Riskien vähentämiseksi use-
alle alueelle oli rakennettu tiesuojauksia ja asetettu ra-
joituksia maataloudelle. Pistemäiset päästökohteet olivat 
aiheuttaneet yksittäisiä pohjaveden pilaantumistapauksia.

Lähes puolet vesilaitoksista oli sitä mieltä, että heillä oli 
riittävästi vaikutusmahdollisuuksia päätettäessä raakave-
den muodostumisalueiden maankäytöstä. Yleensä vesilai-
toksilta on pyydetty lausunto vedenottamoiden lähialueiden 
maankäyttösuunnitelmista ja esimerkiksi maa-ainesluvista. 
Lausuntojen huomioimisesta maankäytön suunnittelussa ei 
ollut yhtä hyviä kokemuksia. 

Vesilaitosten mielestä maankäytön ohjauksessa raakave-
den muodostumisalueella tulisi hyödyntää tehokkaasti poh-
javesialueiden suojelusuunnitelmia. Tulevaisuuden haasteet 
pohjavesialueiden maankäytön ohjauksessa liittyvät muun 
muassa hulevesien käsittelyyn ja imeyttämiseen pohjave-
sialueilla.

Kyllä
45 %

Ei
41 %

Ei osaa 
sanoa
14 %

Turvetuotanto, 
suot
14 %

Kiviainestenotto
alueet
22 %

Maatalous
14 %

Tiesuolaus, 
liikenne

14 %

Muut
36 %

Kuva 27. Mitkä maankäyttömuodot vesilai-
tosten muodostumisalueilla ovat aiheuttaneet 
ongelmia pohjaveden määrälle tai laadulle?

Kuva 28. Onko vesilaitoksella riittävästi vai-
kutusmahdollisuuksia päätettäessä raakaveden 
muodostumisalueen maankäytöstä?
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Maatalous
Maatalous on paikoin heikentänyt pohja- ja pin-
taveden laatua. Ilmastonmuutoksen seurauksena 
maatalouden toimintatavoissa tapahtuu muu-
toksia, jotka voivat liittyä muun muassa peltojen 
muokkaukseen, kasvinsuojeluaineiden käyttöön 
ja viljelytoimenpiteiden ajoitukseen. 

Muun muassa leudommat talvet, korkeammat 
lämpötilat ja muuttuva sadanta lisäävät monien 
viljelykasvien tautiriskiä. Tuhoeläimet siirtyvät 
pohjoisemmaksi ja lisääntyvät yhä tehokkaammin. 
Kasvitauti- ja tuholaislajisto tulee muuttumaan il-
mastonmuutoksen seurauksena, mikä voi lisätä 
erityisesti pohjavedelle haitallisten kasvinsuojelu-
aineiden käyttötarvetta. (Patterson ym. 1999; An-
derson ym. 2004; Olesen ym. 2011).

Viljelyalueet siirtyvät pohjoisemmaksi. Suotui-
sammissa olosuhteissa maatalous muuttuu teho-
maataloudeksi, jossa viljelykasvit ja –menetelmät 
muuttuvat, ja lannoitteita käytetään entistä enem-
män. Lisäksi maatilojen, kotieläintilojen ja turkistar-
hojen lukumäärän väheneminen ja tuotannon kes-
kittyminen kasvattavat ympäristöpäästöjä paikalli-
sesti, ja esimerkiksi kotieläintuotannon keskittymi-
sen seurauksena lannan levitysalaa kasvaa. Kuivien 
kausien yleistyessä kesäisin kastelutarve pelloilla 
lisääntyy, mikä kasvattaa ravinnehuuhtoumia.

Muut toiminnot
Metsätalous: Boreaalinen metsävyöhyke siir-
tyy pohjoisemmaksi ja lehtipuut yleistyvät koko 
maassa. Energiapuun ja kantojen hyödyntäminen 
lisääntyy, mikä saattaa lisätä kiintoaine- ja ravin-
nehuuhtoumia sekä vaikuttaa pinta- ja pohjaveden 
määrään ja laatuun. Metsätalouden ravinnekuor-
mitus ei kokonaisuudessaan merkittävästi lisään-
ny, mutta voi paikallisesti nousta tehokkaan puun-
tuotannon alueilla. Tällaisilla alueilla myös lähinnä 
pienvesien ja herkkien latvavesien ekologinen tila 
voi heikentyä. 

Soranotto, turpeenotto ja soiden ojitus: Etenkin 
vanhoilla soranottoalueilla pohjavettä suojaavat 
maakerrokset saattavat käydä riittämättömiksi, 
mikä voi vaikuttaa pohjaveden laatuun ja määrään. 
Ilmastonmuutos vaikuttaa Suomen energiaratkai-
suihin, millä voi olla vaikutusta turpeen suosion 
kasvuun energialähteenä. Turpeenottoon liittyvä 
soiden ojitus vaikuttaa alueen vesitasapainoon, 
valumavesien humuspitoisuuteen sekä vesien vir-
taamisnopeuteen ja suuntaan. Näillä voi olla vai-
kutusta pohja- ja pintavesien laatuun ja määrään.

Nykyisin niin sanotusti turvallisilla alueilla si-
jaitsevista pistemäisistä riskikohteista (teollisuus-
laitokset, huoltoasemat, kaatopaikat yms.) saattaa 
tulla ongelmallisia. Kun alueen maankäyttö ja siten 
pohjaveden virtaussuunnat muuttuvat, pohjavesi 

saattaa kuljettaa mukanaan haitta-aineita vedenot-
tamoille. Lisäksi pintavesien huuhtoumamäärät 
riskikohteista lisääntyvät myrskyjen ja rankkasa-
teiden kasvaessa, mikä kasvattaa riskiä pohja- ja 
pintavesille.

5.3  
Ilmastonmuutoksen vaikutukset 
yhdyskuntien viemäröintiin 
ja jätevesien käsittelyyn

5.3.1 
Yleistä

Ilmastonmuutos tulee aiheuttamaan muutoksia ve-
sihuoltolaitoksille tulevan jäteveden virtaamissa, 
lika-aineskuormissa ja lämpötiloissa. Verkostoissa 
virtaamien muutokset voivat aiheuttaa ylivuotoja 
tai putkilinjojen kuivumista etenkin sekaviemä-
reissä, joihin johdetaan jäteveden lisäksi hulevedet. 
Muutosten suuruus ja vaikuttavuus vaihtelevat 
vuodenaikojen sekä verkoston ja laitoksen kunnon 
mukaan. Viemäriverkostoista ja niiden tilasta ei ole 
kovin kattavia tietoja, mikä on otettava huomioon 
vaikutuksia tarkasteltaessa. 

Väestönmuutoksella on vaikutusta viemäröin-
nin ja jätevedenkäsittelyn tehokkuuteen ja siten 
alttiuteen ilmastonmuutoksen vaikutuksille. Asu-
tuksen keskittyminen taajamiin aiheuttaa autioitu-
mista haja-asutusalueilla ja toisaalta uuden asutuk-
sen syntyminen kasvukeskusten vaikutusalueille 
lisää painetta vesihuoltoverkostojen laajentami-
selle. Autioituvilla alueilla viipymät verkostossa 
kasvavat ja jäteveden käsittelyn tehokkuus voi las-
kea. Kasvualueilla verkoston laajentaminen taas 
voi vaikuttaa laitosten kapasiteettiin. Yhdyskun-
tarakenteesta johtuvien toimintaympäristön muu-
tosten vaikutuksia tulee siten tarkastella yhdessä 
ilmastonmuutoksen vaikutusten kanssa.

5.3.2  
Rankkasateet ja tulvat

Ilmastonmuutoksen ennakoidaan aiheuttavan vir-
taamien kasvua ja suurempaa vuodenaikaisvaihte-
lua. Tämä koskee etenkin sekaviemäriverkostoja. 
Asfaltoiduille ja viemäröidyille alueille osuvat 
rankkasateet voivat aiheuttaa lyhytaikaisia virtaa-
mahuippuja, jolloin jätevedenpuhdistamolle tule-
va vuorokausivirtaama saattaa moninkertaistua 
(Onnettomuustutkintakeskus 2010). Selvityksen 
(Kuismin 2010) mukaan esimerkiksi Suomenojan, 
Tampereen Viinikanlahden ja Riihimäen puhdista-
moille tulevista virtaamapiikeistä 95 % oli pitkälti 
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sadannasta ja lumen sulamisesta johtuvia vuosina 
2004–2009. Tulevan veden lämpötilan lasku oli tänä 
aikana nopeaa suuren virtaamavaihtelun lisäksi.

Rankkasateet vaikuttavat jäteveden varastointi-
kapasiteetin riittävyyteen sekä viemäriverkostos-
sa että jätevedenpuhdistamolla. Suuret virtaamat 
voivat aiheuttaa viemäreiden ja pumppaamoiden 
tukkeutumista, tulvimista ja ylivuotoja, jotka voi-
vat johtaa ympäristövahinkoihin ja hajuhaittoi-
hin. Rankkasateet ja tulvat voivat aiheuttaa myös 
maaperän sortumia, minkä johdosta etenkin lii-
toskohdat viemärilinjoissa ovat alttiina murtumi-
selle. Viemäriverkostossa jätevesien tulvimiselle 
herkimpiä kohtia ovat yleensä pumppaamot var-
sinkin sekaviemäriverkostoiden osalta. Rankkasa-
teiden aikana viemäriverkoston mitoitus, sateen 
voimakkuus ja pumppaamojen sijainti vaikutta-
vat siihen, selvitäänkö pumppaamoilla ilman yli-
vuotoja. Ympäristöön päästessään käsittelemätön 
jätevesi aiheuttaa pilaantumisriskin vuotokohdan 
läheisyydessä oleville talousvesikaivoille, vesi- ja 
maaekosysteemeille sekä heikkokuntoisille vesi-
johdoille. Lisäksi jäteveden tulviminen maanpin-
nalle aiheuttaa terveysriskin etenkin pienille lap-
sille ja lemmikkieläimille.  

Jos jäteveden käsittelykapasiteetti tai tasausal-
taat puhdistamolla eivät ole riittävät rankkasatei-

den lisäämään virtaukseen nähden, altaiden yli-
vuodot tai tarkoitukselliset ohijuoksutukset ovat 
mahdollisia. Tällöin purkuvesistö altistuu kerralla 
suurelle ravinne- ja mikrobikuormitukselle, mikä 
muun muassa kiihdyttää vesistön rehevöitymistä. 
Myös vesistön virkistysarvo voi laskea.

5.3.3  
Kuivuus

Talousveden jakelun säännöstely voi aiheuttaa vir-
taamien vähentymistä viemäriverkostoissa, mikä 
altistaa verkostoja tukkeutumisille ja hankaloittaa 
käymäläjätehuollon järjestämistä. Sekaviemäreis-
sä kuivan kauden jälkeinen sade voi aiheuttaa 
tulevan jäteveden orgaanisessa kuormassa äkilli-
sen nousun. Tämä ilmiö on havaittu esimerkiksi 
ranskalaisissa tutkimuksissa, joissa on todettu, 
että hajoamaton orgaaninen aines voi varastoitua 
viemäreihin ja lähteä äkillisesti liikkeelle suuren 
virtaaman aikana (Stricker 2003). Myös Suomessa 
tällaisen tilanteen syntyminen on mahdollista, kos-
ka monet viemäriverkostot ovat virtaamiin nähden 
pitkiä. Riski vähenee, mikäli verkosto on hyvässä 
kunnossa ja vuotovesimäärät vähäiset.

Kuva 29. Jätevedenpuhdistamon avoallas. 

K
uv

a:
 T

oi
vo

 L
ap

in
la

m
pi

V
A

IK
U

T
U

K
SE

T



40  Suomen ympäristö  24 | 2012

5.3.4  
Lämpötilan muutos

Ilmastonmuutoksen seurauksena talvien arvioi-
daan leudontuvan ja roudan vähenevän, mutta 
roudan mahdollisuus ulottua syvemmälle maa-
perässä pakkaskausina lisääntyy. Lumen määrän 
vaihtelu sekä useita kertoja talven aikana tapah-
tuva lumen sulamis- ja jäätymisilmiö lisäävät rou-
dan vaikutusta. Heikosti eristettyjen viemäreiden 
ja tarkastuskaivojen rappeutumis- ja rikkoontu-
misalttius kasvaa. Toisaalta jäteveden sisältämä 
lämpöenergia vähentää viemäreiden rikkoontumi-
salttiutta. Riski viemäreiden vuotamiselle koskee 
sekä jäteveden vuotamista viemäristä ympäristöön 
että pohjaveden vuotamista viemäriin, mikä lisää 
jäteveden määrää verkostossa.

Lämpötilan muutoksella on vaikutusta myös 
laitoksen jätevedenpuhdistusprosessin tehok-
kuuteen. Talvien leudontuminen lisää virtaamia, 
mikä laskee jätevedenpuhdistamolle tulevan jä-
teveden lämpötilaa. Lämpötilan muutokset voi-
vat aiheuttaa jätevedenpuhdistamoilla ongelmia 
nitrifikaatio- eli typenpoistoprosessissa tai häiritä 
laskeutusprosessia jälkiselkeytysaltaissa, minkä 
seurauksena lietettä voi huuhtoutua purkuvesis-
töön. Typenpoisto on jätevesien puhdistuksessa 
sääolosuhteiden muutokselle kriittisin vaihe.

Jäteveden lämpötilan lasku voi vaikuttaa jäteve-
denkäsittelyprosessiin usean päivän ajan. Puhdis-
tamoille tuleva jätevesi on lämpimintä elokuussa ja 
kylmintä tammi-helmikuussa tai huhtikuussa. Jä-
teveden lämpötila voi vaihdella esimerkiksi välillä 
5,4–21,7 oC. Alle 12 asteessa nitrifikaatio heikkenee 
voimakkaasti, ja yhden asteen lasku tulevassa jä-
tevedessä voi aiheuttaa 10 % laskun nitrifikaatio-
bakteerien kasvussa. 

Talvella 2007–2008 Suomenojan jätevedenpuh-
distamolla Espoossa ilman lämpötila oli selkeästi 
korkeampi kuin muina vuosina, mutta puhdis-
tamolle tuleva vesi keskimääräistä kylmempää 
(Kuismin 2010). Leutojen ja sateisten talvien yleis-
tyessä pakkasjaksot mahdollistavat roudan ulot-
tumisen syvemmälle maaperässä, mikä viilentää 
viemäreitä. 

5.3.5  
Myrskyt ja ukkoset

Myrskyt ja ukkoset lisäävät sähkökatkoja, minkä 
seurauksena jäteveden siirto häiriintyy todennä-
köisesti kaikissa paineellisissa jätevesiverkostois-
sa. Jätevesipumppaamoiden toiminta verkoston eri 
osissa voi pysähtyä ja jätevettä tulvia ympäristöön, 
mikä aiheuttaa terveysriskin etenkin kiinteistökoh-
taisilla pumppaamoilla, riskin raakavesilähteiden 

saastumiselle sekä riskin maa- ja vesiekosysteemi-
en pilaantumiselle. 

Jätevesipumppaamoilla tapahtuvat ylivuodot 
voivat vahingoittaa pumppaamojen rakenteita ja 
sähkölaitteita. Ohjauslaitteistojen viat saattavat 
aiheuttaa vuorokausia kestäviä toimintahäiriöi-
tä, vaikka sähköt olisivat palautuneetkin. Lyhyt-
aikaisetkin sähkökatkot vaikeuttavat toiminnan 
tarkkailua ja sääntelyä etenkin silloin, kun jäte-
vedenpumppaamoista ei ole saatavilla valvonta-
tietoja. (Onnettomuustutkintakeskus 2010) Jäte-
vedenpuhdistamoilla pumppaus-, annostelu- ja 
ilmastustoiminta sekä muu jäteveden käsittelyyn 
liittyvä toiminta voi keskeytyä, jolloin jäteveden 
käsittelyprosessi lakkaa. Jos puhdistamolle virtaa 
jätevettä, mutta puhdistamon pumput eivät toimi 
eikä tasausaltaiden kapasiteetti riitä, voidaan jäte-
vettä joutua ohijuoksuttamaan.

5.4  
Ilmastonmuutoksen 
vaikutukset haja-asutuksen 
kiinteistökohtaiseen 
vesihuoltoon

5.4.1  
Yleistä

Noin puoli miljoonaa suomalaista saa talousve-
tensä kiinteistökohtaisista tai muutaman talouden 
kanssa yhteisistä kaivoista ympärivuotisesti. Li-
säksi kaivoja on noin puolella miljoonalla vapaa-
ajan asunnolla. Kaivoja on kaikkiaan arviolta puoli 
miljoonaa, joista rengaskaivoja on noin 450 000 ja 
porakaivoja noin 160 000. Uusia kaivoja rakenne-
taan tai vanhoja kunnostetaan vuosittain arviol-
ta 5 000 – 10 000. Kunnostustarve on kuitenkin 
suurempi, sillä vedenlaadussa on usein ongelmia. 
Yleisin syy kaivojen vedenlaadun heikkenemiselle 
on rakenteiden tai eristeiden vaurioituminen tai 
kaivon pohjan liettyminen.

Kiinteistökohtaisten rengaskaivojen keskimää-
räinen syvyys on 3–6 metriä. Kaivot on rakennet-
tu yleensä moreenimaahan ja niiden antoisuus on 
muutamia kuutiometrejä päivässä. Hiekka- ja so-
ramaassa sijaitsevien kaivojen tuotto voi olla kym-
meniä kuutiometrejä päivässä. Kiinteistökohtaiset 
porakaivot ovat Suomessa keskimäärin 60–70 
metriä syviä, syvimmät voivat olla yli 100 metriä. 
Saaristossa porakaivot ovat matalimpia, syvyytenä 
jopa alle 30 metriä. Porakaivojen vedenantoisuus 
vaihtelee 1–30 m3 vuorokaudessa kallioperän ruh-
jeisuuden ja sijoituspaikan mukaan.



41Suomen ympäristö  24 | 2012

Haja-asutusalueella asuvien noin miljoonan 
suomalaisen jätevedet ja puolen miljoonan loma-
asunnon jätevedet käsitellään kiinteistökohtaisesti 
tai yhdessä naapureiden kanssa. Jätevesien käsitte-
lyjärjestelmiä on yhteensä noin 400 000, joista arvi-
olta puolet on syytä saneerata hajajätevesiasetuk-
sen (Valtioneuvoston asetus 209/2011 talousjätevesien 
käsittelystä viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla) 
vaatimukset täyttäviksi vuoteen 2016 mennessä. 

Haja-asutusalueiden vesihuollolle luonnon-
ilmiöistä suurimman riskin aiheuttavat tulvat ja 
pitkittyneet kuivuuskaudet. Myös myrskyjen ai-
heuttamat sähkökatkot ja routa voivat aiheuttaa 
ongelmia. Haja-asutusalueilla kiinteistökohtaista 
vedenhankintaa ja jätevesien käsittelyä koskevat 
samat riskitekijät kuin yhdyskuntien vesihuoltoa. 
Voimakkaiden ja lyhytkestoisten muutosten vaiku-
tukset etenkin vedenhankinnalle korostuvat, koska 
vesimäärät kaivoissa ja vesijohtojen pituudet ovat 
pienemmät kuin yhdyskuntien vedenhankinnassa.

5.4.2  
Rankkasateet ja tulvat

Tulvariskin suuruuteen kiinteistökohtaisessa ve-
denhankinnassa vaikuttaa kaivojen rakenteiden 

ja eristyksen kunto. Vedenlaatuongelmat johtuvat 
yleensä pintavesien pääsystä kaivoon (kuva 30). 
Lisäksi haja-asutusalueilla yleiset jätevesijärjestel-
mät, öljysäiliöt, ulkokäymälät, lantalat, karjasuojat, 
lannoitetut pellot ja rehusäiliöt ovat riski veden-
laadulle.

Tulvat ovat merkittävä riski jäteveden käsit-
telyjärjestelmien toimivuudelle. Tulvavesi voi 
päästä saostuskaivoihin ja aiheuttaa jäteveden 
ylivaluntaa, jolloin terveysriski, talousvesikaivon 
saastumisriski sekä vesi- ja maaekosysteemien pi-
laantumisriski kasvavat kiinteistöllä ja sen vaiku-
tuspiirissä. Vesistötulva voi heikentää jäteveden 
käsittelyjärjestelmän toimintaa myös purkuputken 
suulla varsinkin, jos tulvavesi pääsee putkea pitkin 
järjestelmään asti. Tämä voi sekoittaa jätevedenkä-
sittelyprosessin sekä aiheuttaa riskin purkuputken 
tukkeutumiselle. Tulvaveden kyllästämässä maa-
perässä jätevesi ei puhdistu välttämättä riittävän 
tehokkaasti, koska jäteveden imeytyminen ja kul-
keutuminen maaperässä hidastuu ja suodatinker-
rosten bakteeritoiminta heikkenee muun muassa 
hapenpuutteen vuoksi.

Myös pohjaveden nouseminen jäteveden kä-
sittelyjärjestelmän tasolle voi aiheuttaa ongelmia 
etenkin maaperäkäsittelyjärjestelmässä. Vaikutus 

Kuva 30. Meriveden tulviminen pihapiiriin uhkaa kaivoveden laatua. 
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on sama kuin tulvavesillä eli suodattava maamassa 
kyllästyy vedellä, jolloin järjestelmä ei puhdista 
jätevesiä kunnolla. Pohjavedenpinnan korkeuden 
voimakas vaihtelu aiheuttaa myös riskin pohjave-
den pilaantumiselle. Vanhat perustamissyvyydet 
eivät enää välttämättä riitä etenkään maaperäkä-
sittelyjärjestelmille. Pohjavedenpinta ei saa ulottua 
maaperäkäsittelyjärjestelmän tasolle. Maasuodat-
tamossa etäisyyden suodattamorakenteen pohjas-
ta ylimpään pohjavedenpintaan on oltava 25 cm, 
maahanimeyttämössä vähimmäisetäisyys on met-
ri (Rakennustietosäätiö 2006). Pohjavedenpinnan 
nousu voi myös liikuttaa heikosti ankkuroituja sa-
ostuskaivoja, pienpuhdistamoita tai umpisäiliöitä, 
jolloin viemäriputki tai liitokset voivat haljeta ja 
jätevettä vuotaa ympäristöön.

5.4.3  
Kuivuus

Kuivuuskaudet vaikuttavat etenkin mataliin ren-
gaskaivoihin, joita kiinteistökohtaisessa vedenhan-
kinnassa käytetyt kaivot tyypillisesti ovat. Kuivina 
kausina pohjavedenpinta on alhaalla, joten kaivos-
ta ei välttämättä saada tarpeeksi vettä talouskäyt-
töön varsinkin, jos kaivo sijaitsee pienessä pohja-
vesimuodostumassa. Lisäksi pohjavedenpinnan 
alentuessa pohjaveden virtausolosuhteet voivat 
muuttua. Tällöin pohjaveteen voi kulkeutua ympä-
ristöstä haitallisia aineita, jotka eivät normaaliolo-
suhteissa aiheuttaisi riskiä vedenlaadulle. Pohjave-
den virtaaman ja muodostumisen väheneminen voi 
myös laskea veden happipitoisuutta sekä kohottaa 
liuenneen raudan ja mangaanin pitoisuuksia.

Kuivina kesinä 2002–2003 suurimmat kuivuu-
den aiheuttamat ongelmat koettiin haja-asutusalu-
eilla vesihuoltolaitosten toiminta-alueiden ulko-
puolella talousveden hygieenisinä tai fysikaalis-
kemiallisina laatumuutoksina. Tällöin noin 10 000 
kotitaloutta ja 1 400 maatilaa kärsi vesipulasta. 
(Arosilta & Liponkoski 2004)  

5.4.4  
Lämpötilan muutos

Ilmastonmuutoksen seurauksena maanpinnan 
oletetaan pysyvän sulana pidempään alkutalves-
ta. Tämä yhdessä lämpimämpien talvien ja lisään-
tyvien sateiden kanssa mahdollistaa roudan ulot-
tumisen pakkaskausina syvemmälle maaperässä. 
Routa voi vaurioittaa huonosti eristettyjä tai lähelle 
maanpintaa asennettuja vesijohtoja ja viemäriput-
kia. Pakkanen voi vahingoittaa kaivoon talveksi 
jätettyä pumppua tai jäädyttää veden kaivossa. 

Viemäriputket eivät ole yhtä alttiita jäätymiselle 
kuin vesijohdot jäteveden sisältämän lämpöener-

gian vuoksi. Silti varsinkin vapaa-ajan asunnoilla, 
joiden käyttö on talvella vähäistä, ja siten jäteveden 
tulovirtaama ja sen mukanaan tuoma lämpöener-
gia vähäistä, viemäriputkien jäätymis- ja rikkoon-
tumisriski kasvaa. 

Viemärin putkirikkoa tai halkeamia ei ole yhtä 
helppo havaita kuin vesijohdon putkirikkoa, joka 
voidaan huomata esimerkiksi paineen alenemi-
sena vesijohdossa tai talousveden laadun äkilli-
senä huonontumisena. Viemärin jäätyminen voi 
aiheuttaa tukoksen, jolloin jätevesi voi vuotaa yli 
saostuskaivosta, käsittelyjärjestelmästä tai raken-
nuksen sisällä olevasta lattiakaivosta. Maaperäkä-
sittelyjärjestelmän tukos voi näkyä etenkin talvella 
jätevesilammikon muodostumisena maanpinnalle. 
Routa voi aiheuttaa ongelmia myös liikuttamalla 
saostuskaivoa, pienpuhdistamoa tai umpisäiliötä, 
mikäli ne on ankkuroitu huonosti maan alle. Säili-
öiden liikkuessa putket ja liitokset voivat vaurioi-
tua ja jätevettä vuotaa ympäristöön. 

5.4.5  
Myrskyt ja ukkoset

Myrskyjen aiheuttamat sähkökatkokset voivat 
estää veden pumppaamisen kiinteistökohtaisista 
kaivoista. Jos kiinteistöllä ei ole käytössä varavoi-
maa tai vettä ei ole mahdollista nostaa kaivosta 
sangolla, voi vedensaanti keskeytyä pahimmillaan 
useiksi päiviksi. Vedensaannin toimintahäiriön 
jälkeen vedenlaatu voi heikentyä, jos esimerkik-
si sakka kaivon pohjalta lähtee liikkeelle. Lisäksi 
putket, vedenkäsittelyjärjestelmät sekä vesilaitteet 
ja niiden suodattimet voivat tukkeutua.

Sähkökatkon seurauksena jätevedenkäsittely-
järjestelmä ei yleensä toimi, ellei varavoimaa ole 
saatavilla. Varsinkin tehdasvalmisteiset pienpuh-
distamot ovat usein riippuvaisia pumpuista, joiden 
pysähtyessä jäteveden johtaminen puhdistamoon 
sekä mahdollisten käsittelykemikaalien annostelu 
ja ilmastus keskeytyvät. Myös jäteveden johtami-
nen puhdistamosta pois voi estyä ja jätevesi tulvia 
ympäristöön. Sähkökatkon aikana käsittelykemi-
kaalia voidaan annostella moniin tehdasvalmis-
teisiin pienpuhdistamoihin käsin sekä johtaa jä-
tevesi painovoimaisesti järjestelmään ja edelleen 
purkuojaan, mutta ilman ilmastusta jätevesi ei 
yleensä puhdistu tehokkaasti. Pitkien sähkökat-
kojen jälkeen kestää jonkin aikaa, ennen kuin puh-
distusprosessi palautuu ennalleen ja järjestelmät 
toimivat normaalisti.

Etenkin vapaa-ajan asunnoilla, joilla ei oleskel-
la säännöllisesti talvella, sähkökatkos voi vauri-
oittaa vesihuoltojärjestelmää myös rakennuksen 
sisällä. Jos putkistoa ja vettä käyttäviä laitteita ei 
ole tyhjennetty vedestä käytössäolon väliajoiksi tai 
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putkisto ja laitteet on eristetty puutteellisesti luot-
taen sähkölämmityksen tehoon, vesivahingot ovat 
mahdollisia. Sähkökatkon aikana vesijohto voi hal-

Taulukko 4. Yhteenveto ilmastonmuutoksen mahdollisista vaikutuksista vesihuollon eri osa-alueilla.

Ilmaston-
muutoste-
kijä

Yhdyskuntien  
vedenhankinta

Yhdyskuntien  
viemäröinti ja  
jätevesien käsittely

Haja-asutuksen  
kiinteistökohtainen  
vesihuolto

Rankka- 
sateet ja  
tulvat

•  Merkittävä riski osalle vesilaitoksia, 
etenkin Etelä- ja Lounais-Suomen 
rannikkoalueella

•  Ravinteiden huuhtoutumat
•  Bakteerien ja patogeenien kulkeutu-

minen

•  Viemäreiden tukkeutu-
minen ja tulviminen

•  Pumppaamoiden ylivuo-
dot

•  Jäteveden käsittelykapa-
siteetin kuormitus

•  Puhdistamolla lisäänty-
vät jäteveden ohijuoksu-
tukset

•  Vedenlaatu voi heikentyä 
kaivoissa

•  Jätevesijärjestelmä voi  tulvia 
ympäristöön

•  Jäteveden maaperäpuhdista-
moiden teho voi heikentyä

•  Pohjavedenpinnan noustessa 
riski pohjaveden pilaantu-
miselle, jos suojaetäisyydet 
maaperäpuhdistamoon eivät 
ole riittäviä

Kuivuus •  Kriittisin tekijä pitkät kuivuusjaksot
•  Pohjaveden ja vesistöjen pinta voi 

paikallisesti laskea niin paljon, että 
pienissä pohjavesimuodostumissa ja 
vesistöissä vedenhankinta vaikeutuu

•  Pohjaveden rauta- ja mangaanipitoi-
suudet voivat nousta

•  Veden käsittelytarve lisääntyy
•  Vedenottoa voidaan joutua rajoitta-

maan
•  Ranta-  ja tekopohjavesilaitoksilla ve-

den bakteerimäärät saattavat lisääntyä 

•  Talousveden jakelun 
mahdollinen rajoittami-
nen vähentää virtaamaa 
viemäriverkostossa ja 
voi aiheuttaa tukoksia

•  Sekaviemäreissä kuivan 
kauden jälkeinen sade 
voi aiheuttaa puhdista-
molle tulevan jäteveden 
orgaanisessa kuormassa 
äkillisen nousun

•  Talousvesikaivojen (etenkin 
matalien rengaskaivojen) 
kuivuminen ja vedenlaadun 
heikentyminen

   talousveden hankinnan 
hankaloituminen

Lämpö-
tilan  
muutokset

•  Muun muassa sinilevien kasvuolo-
suhteet vesistöissä paranevat, mikä 
heikentää veden laatua ja happipitoi-
suutta 

   vaikeuttaa vedenhankintaa teko-
pohjavesi-, rantaimeytys- ja pintavesi-
laitoksilla

•  Puhdistamolle tulevan 
jäteveden viilentyessä 
esimerkiksi talviaikais-
ten virtaamien kasvun 
myötä etenkin typen-
poisto voi heikentyä ja 
jälkilaskeutuksessa ilme-
tä ongelmia 

   ympäristökuormitus 
kasvaa

•  Vesijohtojen vaurioitumisriski 
   vedensaannin keskeyty-

minen
•  Viemäreiden vaurioitumisriski
   jäteveden käsittelyn kes-

keytyminen ja jäteveden tulvi-
minen ympäristöön

Myrskyt ja  
ukkoset

•  Sähkökatkojen aiheuttamat ongelmat 
vedenottamoiden automaatiossa ja 
kaukovalvonnassa

•  Keskeytykset vedenjakelussa ja ongel-
mat vedenkäsittelyssä

•  Pumppaamoiden pysäh-
tyminen

   riski jäteveden tulvi-
miselle ympäristöön

•  Jäteveden käsittelytoi-
minnan keskeytyminen 
puhdistamoilla

•  Mahdolliset jäteveden 
ohijuoksutukset puhdis-
tamoilla

•  Vedensaannin keskeytyminen
•  Jäteveden käsittelyn keskey-

tyminen
   riski jäteveden tulvimiselle 

ympäristöön 
•  Vesihuoltolaitteiden ja -va-

rusteiden vaurioitumisriski 
rakennuksen sisällä talvella 
etenkin vapaa-ajan asunnoilla 

Välilliset  
vaikutuk-
set,
muutokset  
maan-
käytössä

•  Rakentamispaineet ja liikenne pohjave-
sialueilla kasvavat

   riski pohjaveden pilaantumiselle
•  Taajamatulvat yleistyvät 
   riski ravinteiden, kiintoaineksen ja 

muiden epäpuhtauksien kulkeutumi-
selle pohjaveteen kasvaa

•  Liiallinen vesien poisjohtaminen pääl-
lystetyiltä alueilta vähentää muodostu-
van pohjaveden määrää

•  Hulevesien määrä pääl-
lystetyiltä alueilta kasvaa 
rankkasateiden yhtey-
dessä

   sekaviemäriverkos-
tot kuormittuvat

5.5  
Yhteenveto vaikutuksista

jeta, pumppu tai vedenkäsittelylaitteet kaivossa 
jäätyä sekä vettä käyttävät laitteet ja vesikalusteet 
rakennuksen sisällä vaurioitua. (Santala ym. 2011)
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