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pohjaveden pu
MERENA
MAIJA HEIKKILÄ

Geologian tutkimuskes-
kuksen tutkimusalus
Geomarin ottamat mo-
nikeilakaikuluotauskuvat

ja niiden perusteella tehdyt jatkotutki-
mukset ovat paljastaneet ensimmäiset
merenalaiset lähteet Suomen merialu-
eella. Itämereltä aiemmin tunnetut
merenalaiset pohjaveden purkauspaikat
ovat Eckernförden lahdella Saksassa ja
Puckin lahdella Puolassa. Ne sijaitsevat
mannerjäätikön reunaympäristössä ker-
rostuneissa sora- ja hiekkamuodostu-
missa.

– Tästä syystä lähdimme myös Suo-
messa etsimään merenpohjalla purkau-
tuvaa pohjavettä paikoista, joissa reu-
namuodostumat tai harjut jatkuvat
maalta merenpohjalle. Nyt löydetyt
merenpohjalähteet sijaitsevat Hangos-
sa ensimmäiseen Salpausselkään kuu-
luvan subakvaattisen viuhkan distaali-
osassa, GTK:n erikoistutkija Joonas
Virtasalo kertoo.

Merenalainen pohjavesi on taval-
lista pohjavettä, joka päätyy merenpoh-
jan alle vettä hyvin johtavia sediment-
tikerroksia pitkin. Sen mukana kulkeu-
tuu ravinteita, metalleja ja haitallisia
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en purkauspaikkoja

Tutkimusalueen stratigrafinen malli. Akviferi on ensimmäiseen Salpausselkään kuuluvan pääosin hienos-
ta hiekasta koostuvan viuhkan distaaliosassa (keltainen yksikkö), jossa karkeasta hiekasta ja sorasta
koostuvat välikerrokset ja linssit johtavat pohjavettä merenpohjalla oleviin purkauskuoppiin. Purkauskuo-
pat ovat rantatasanteen rinteessä ja rinteen juurella, 10–17 metrin vedensyvyydessä 200 metrin etäisyy-
dellä rannasta. Purkauskuoppia on noin kaksikymmentä, ja suurimmat niistä ovat yli kaksi metriä syviä ja
halkaisijaltaan jopa 25 metriä.
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aineita, joiden pitoisuudet ovat huomattavas-
ti korkeampia kuin mereen päätyvässä jokive-
dessä. Meriveden vuorovaikutus pohjavesialu-
een kerrostumien kanssa voi edelleen lisätä ra-
vinteiden ja haitallisten aineiden vaikutusta
rantavyöhykkeessä.

Virtasalo painottaa tästä syystä merenalai-
sen pohjaveden tutkimuksen tärkeyttä rehe-
vöitymisestä kärsivän Itämeren alueella.

– Puckin lahdella Puolassa on laskettu, että
30 prosenttia vuotuisesta fosfaattikuormituk-
sesta purkautuu pohjaveden mukana suoraan
merenpohjalle. Suomessa pohjaveden ravinne-
pitoisuudet ovat onneksi paljon pienempiä
kuin Puolassa, mutta merenpohjalle purkau-
tuvan pohjaveden merkitys Itämeren ravinne-
taseeseen tunnetaan edelleen huonosti.

Toisaalta myös merenpinnan nousu voi
tulevaisuudessa vaikuttaa rannikon pohjave-
siin.

– Ilmastonmuutoksen vaikutuksesta ko-
hoava merenpinta voi lisätä meriveden sekoit-
tumista rannikoilla oleviin pohjavesimuodos-
tumiin ja siten heikentää niiden laatua, Virta-
salo varoittaa.

Nyt tehty tutkimus on osa saksalaisen su-

kellusrobotteja kehittävän Evologics-teknolo-
giayrityksen koordinoimaa SEAMOUNT-
konsortiota (2017–2020), joka on saanut
EU:n Itämereen keskittyvästä BONUS-tutki-
musohjelmasta 3,6 miljoonaa euroa meren-
pohjan ja sen pohjavesivarantojen kartoitusta
varten.

GTK jatkaa Hangon merenpohjalähteiden
tutkimista tulevana kesänä määrittämällä se-
dimentin huokosvesien koostumusta sekä las-
kemalla pohjaveden mukana mereen kulkeu-
tuvien aineiden voita. Myös uusien merenpoh-
jalähteiden etsintää jatketaan kesällä 2019.

– Mikäli joku tietää hyvän paikan, mistä
kartoittaa seuraavia merenpohjan pohjavesi-
purkaumia, kuulisin siitä mielelläni, Virtasalo
vinkkaa.

Kirjoittaja on Geologi-lehden toimittaja.
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