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Raakaveden hankinta Vaasan seudulla 
• Vaasan seudun vedenhankinta perustuu pääosin Kyrönjoesta otettavaan 

pintaveteen 15 000 m3/d. 
• Vaasan lähiympäristön harjualueet ovat kooltaan pieniä, eikä niistä ole 

hyödynnettävissä uusia käyttökelpoisia pohjavesivaroja. 
• Erityistilanteissa yhdysvesijohtojen kautta saatavissa Maalahdesta ja 

Poronkankaan Vesi Oy:ltä talousvettä minimitarpeen tyydyttämiseen (7%). 
• (Vaasan Vedellä Kappelimäen pohjavesialueen vedenottolupa 1000 m3/d, 

mutta siitä on suora hydraulinen yhteys Mustasaaren vedenottamoon.) 



Vaasan seudun talousvesitilanne 
Vesihuollon alueellinen yleissuunnitelma  2010 



Vaasan seudun raakaveden hankinnan vaihtoehdot 
Vesihuollon alueellinen yleissuunnitelma  2010 

• VE 1: Yhdysvesijohtojen rakentaminen alueen ulkopuolelle 
 inv. 34,8 M€, käyttö 0,84 M€/v 
 
• VE 2: Uusi pintavesilaitos, raakavesi Kyrönjoesta 
 inv. 17,9 M€, käyttö 1,65 M€/v 
 
• VE 3: Uusi tekopohjavesilaitos 
 inv. 21,1 M€, käyttö 0,83 M€/v 
 
• VE 4: Käänteisosmoosi merivedestä   
                 inv. 15 M€, käyttö 30v. 150 M€ 

Käänteisosmoosilaitoksen tulee kannattavaksi vain jos muuta 
luotettavaa raakaveden lähdettä ei ole saatavilla. 
Käänteisosmoosilaitoksen kustannuksista suurimmaksi 
kustannuseräksi nousee energian kulutus (yli 40 % kuluista, itse 
investointikustannusten jäädessä keskimäärin 10-15 %). 
 

• VE 5: Yhdysvesitunneli Ruotsiin 
 Ei teknistaloudellisesti mahdollinen  



Vaasa - Kurikka syväpohjavesitutkimus 
• I-vaihe (2012-14): alueellisia maaperä- ja hydrogeologisia 

tutkimuksia vanhojen harjujen, piiloharjujen ja muiden 
vedenhankintaan potentiaalisten karkearakeisten 
kerrostumien paikantamiseksi 5 kpl, 10–20 km² alueella. 

• II-vaihe (2014-15): potentiaalisimpien alueiden (2-3 kpl) 
tarkempi kallionpinnan ja maaperäkerrosten rakenteen 
tutkiminen (mm. geofysikaaliset mittaukset, pohjaveden koe-
pumppaukset, virtausmallinnus) hyödynnettävissä olevan 
pohjaveden määrän ja laadun määrittämiseksi 

• III+ vaiheet (2015-16-18): Tarkemmat kohdetutkimukset 
vedenottoluvitusten edellyttämässä laajuudessa 

 



GTK arvioi v. 2012 aloitettujen 
tutkimusten pohjalta, että 
Kyröjokilaakson alueella, Kauhajoki - 
Kurikka - Ilmajoki -linjalla ja sen 
länsipuolen hienoainespeitteisillä 
laaksoalueilla esiintyy laajoja, vanhoja ja 
osittain moreenikerrostumien peittämiä 
hiekka- ja sorakerrostumia. 
Näillä alueilla maapeitteiden paksuudet 
saattavat olla enimmillään 100 m. 

Pohjanmaan pohjavesi- 
alueet ja maalajit 
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Kuusistonloukon alueen maaperätutkimukset 2010-14 
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Maakerrosten paksuus  -  Kalliopinnan korkeustaso  
Kurikka: Aronlähde – Kuusistonloukko – Häjyluoma  



Laihian-Isonkyrön alue 2012-13 
 Maaperäkairauksia 23 kpl, 450 m 

• Sa, Si, Mr 
 Irtomaapeite 15-20 m, syvin 39 m 
 3 kpl pvp havaintoputki Hk-kohdissa 
 Aiempi tutkimustieto 
 Pohjavesipotentiaali liian pieni 
 

Kurikan–Ilmajoen alue 2013-14 
 Maaperätutkimuksia Pohjaveden 

pinnankorkeus- ja Virtaamamittauksia 
• Geofysikaalisia mittauksia 

(painovoimamittaus, reikämittaukset 
havaintoputkista) 

• Maaperäkairauksia 
• Havaintoputkiasennuksia 
• Pohjaveden koepumppauksia 
• Näytteenottoa ja analytiikkaa 
• Harjurakenneselvitys 2010-11 
 Pohjavesipotentiaali 

Kuusistonloukon alueella          
4000 - 6000 m3/d 
 

Tutkimukset Laihian– ja Kyrönjokilaaksoissa 2012-15 



Vettä pumpataan yli 10 milj. vuotta vanhasta sedimenttikerroksesta. 
Geologiset muodostelmat ovat peräisin useista eri jääkausista, jopa 
ikiaikojen muinaisesta joesta. 

    Eridanosjoki 
• Mioseenikauden Amazona 
• 3000 km pitkä. 
• Delta alue löytyy eteläiseltä 

Pohjanmereltä ( Saksa, Hollanti, 
Tanska). 

• Nimi kreikkalaisesta 
mytologiasta, jossa joki tunnettiin 
mm. Hyperborean himoitun 
meripihkan lähteenä .  

• Sai alkunsa Lapissa 40 milj. vuotta 
sitten. 

• 30 milj. vuotta myöhemmin ylsi 
Pohjanmerelle asti, johon se 
virtasi vielä 700 000 vuotta sitten. 

• Jääkaudet ja niiden väliset 
lämpimät kaudet hautasivat 
vähitellen valtavan Eridanosjoen 
uoman. 

• Eridanosjoesta muodostui lopulta 
Itämeri. 

Karttapohja Colorado Plateau Geosystems 



Geologinen rakenne Kurikan 
Kuusistonloukon alueella. 

Viimeisen jäätiköitymisen lopulla tällä alueella lainehti  meri. Se synnytti pintaan vahvan savikerrostu-
man, joka suojaa alapuolisia kerrostumia alueella mm. maatalouden mahdollisilta päästöiltä.  



Alueen hydrogeologia  
malli Pohjois-Amerikasta 

  
 



Kuusistonloukon-Paloluoman 
laakson 3D malli.  
 
Malli on rakennettu vuosien 2011–
2012 tutkimusten pohjalta. 
 
Kerrokset pinnalta pohjaan: 

1. Merisedimentti (Hiesu)  
2. Ylin Mäkisavimoreeni      
    (Hienoainesmoreeni)  
3. Ylin Hiekka  
4. Ylempi Hiekkamoreeni  
5. Välihiekka  
6. Alempi mäkisavimoreeni  
7. Välihiekka  
8. Alempi Hiekkamoreeni  
9. Sora / Hiekka 

Kurikan Kuusistonloukon pohjavesiesiintymän  
geologinen rakenne 

Niko Putkinen 



Kurikan Kuusistonloukon alueen esiselvitystuloksia 

• Maaperä on laaksoissa paksu (jopa > 100 m) ja 
monimuotoinen. 

• Rikkonainen kallioperä kerää pohjavettä. 
• Alue, jossa pohjavettä muodostuu on aikaisemmin 

tunnettua laajempi. 
• Alueella muodostuu pohjavettä arviolta 4 000 – 6 000 

m3/vrk, jonka hyödyntämismahdollisuuksia laakson 
paksut hiekka- ja sorakerrostumat parantavat. 

• Analyysien perusteella vesi täyttää pääosin hyvän 
talousveden laatuvaatimukset. 

VAIHE 2 
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GTK:n 2013-14 tutkimustulokset 

Kurikan Kuusistonloukon–Mietaankylän laaksoalue 
 

– 50-100 m paksussa irtomaapeitteessä esiintyy 2-3 moreenikerrosten 
erottamaa akviferiä eri syvyyksillä, joista kaksi alimmaista ovat 
huomattavan laaja-alaisia ja vedenhankintamielessä merkityksellisiä. 
 

– Alueen hydrogeologiset olosuhteet ovat pohjaveden muodostumisen, 
varastoitumisen ja hyödyntämisen kannalta kokonaisuutena hyvät 
erityisesti akviferin suuresta paksuudesta ja pinta-alasta johtuen. 
 

– Syvempien akviferien hydraulinen gradientti Kuusistonloukon 
laaksoalueen pohjoispään ja Mietaankylän välillä on n. 2 -3 ‰, mikä 
viittaa muodostumatasolla hyvään vedenjohtavuuteen ja myös 
pohjavettä pumpattaessa suhteellisiin suuriin pohjaveden 
virtausnopeuksiin.  



18 

 
• Lyhytkestoisten koepumppausten perusteella 

 syvempien pohjavesien vedenlaatu hyvä/erinomainen 
 paikoitellen lievästi kohonneita Fe- ja Mn- pitoisuuksia 

 pohjaveden muodostuminen ja virtausnopeus vertikaalisuunnassa tavallista 
harjuympäristöä pienempää alueen maaperän pintaosan hienorakeisuuden 
ja moreenivälikerrosten takia  

 saattaa pienentää hyödyntämiskelpoisen pohjaveden määrää 
 pohjavesivarat ovat tavanomaista harjuakviferia paremmassa 

suojassa. 
 

• Myös Kuusistonloukon lounaispuolisella Häjyluoman laaksoalueella 
esiintyy maaperän pohjaosissa laajalti karkeita lajittuneita sedimenttejä, 
joiden pohjavesipotentiaali vaikuttaa Kuusistonloukon kaltaiselta.  
 

• Kokonaisarvio Kuusistonloukon, Häjyluoman ja Mietaankylän alueilta 
hyödynnettävissä olevista pohjavesimääristä ja niiden laadusta voidaan 
tehdä 2014–17 toteutettavien 2. - 4. tutkimusvaiheiden jälkeen. 

 
 

GTK:n 2013-14 tutkimustuloksia Kurikan alueella 



Vedenottamoiden sijoittaminen 



Syväpohjavesihanketutkimussuunnitelma 2016-17 
Täysimittakaavaisia pohjaveden koepumppauksia 6-8 pisteessä  

 Vaikutustarkkailut vedenottoluvitusten edellyttämässä 
laajuudessa 

Lisähavaintoputket 

 Hydraulisten yhteyksien selvittäminen 

Virtausmallinnus 

 Pohjavedenoton vaikutusten simulointi ajan ja paikan suhteen 
 → Lopullinen arvio Kuusistonloukon, Häjynluoman ja Mietaa- Säntti- 

    Aronlähteen alueiden hyödynnettävissä olevista pohjavesimääristä ja  
    niiden laadusta 4/18 

 → 5/18-> 5/19 koepumppaus ja hydrologisen kierron malli luvitusta 
varten 
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Maastotutkimussuunnitelma 2016 



GTK tutkimukset 2012 - 2018 
 Tarvittava vesimäärä koossa 2018 
 Ympäristöseurannat 2016 – 
 Ympäristölupaprosessi 2018 – 
 Yhdysvesijohdon ja vedenkäsittelylaitoksen suunnittelu 

2017 - 2020 
Maa-alueiden hankinta 2015 - 2021 
 Yhdysvesijohdon ja vedenkäsittelylaitoksen rakentaminen 

2021 - 2023 
 Yhdysvesijohdon ja vedenkäsittelylaitoksen koekäytöt 

2023 - 2024 
 Syväpohjavesi hanasta Kurikassa ja Vaasassa 2025 

Syväpohjavesihankkeen jatkosuunnitelmat 



Siiviläputkikaivo  
Ø 500 mm 

syvyys 60 m 

Porauskalustoa 

Kuvat Pertti Reinikainen, Vaasan veden kuva-arkisto 

Koepumppausrakenteet tehdään niin, että ne 
ovat suoraa hyödynnettävissä tarvittaville 
vedenottomäärille. 
Tehdyt täytöt toimivat vedenottorakennusten 
pohjina ja tieyhteydet mahdollistavat 
suuremmankin kaluston liikenteen. 
Tarkkailu ja seuranta ym. järjestelyt sovitetaan 
tukemaan lupaprosessia. 

Koepumppausjärjestelyt  



2025  
o POHJAVESILAITOS 20 000 m3/d   
o YHDYSVESJOHTO 80 km 



Syväpohjavesihankkeen tutkimuskustannukset  
2013 - 2019 

• Vaasan Vesi, Kurikan Vesihuolto Oy, EPO ELY ja GTK + konsultit 
• Tutkimuksen aikaiset kustannukset: 

- 6 kpl rakenneselvitystä (kohdetutkimukset),         180 000 €/kpl ->   1 080 000 € 
- n. 6 kpl 500mm siiviläkaivon rakennusta,               150 000 €/kpl ->      900 000 € 
- 6 kpl 3 kk koepumppaus (kaikki kustannukset),       40 000 €/kpl ->      240 000 € 
- Hankkeen lopulla vuoden koepumppaus  

kaikissa pisteissä ja tarkkailu + hydrogeologinen  
mallinnus                                                                                                          400 000 € 

- Kaikki yhteensä                                               ~ 2 600 000 €  

• Vaasan Veden osuus  
– 2013-15 toteutunut     610 000 € 
– 2016-17 sopimus    440 000 € 
– 2018-19   ~ 250 000 € 
– Yhteensä                   ~ 1 300 000 €  

 



Syväpohjavesihankkeen investointi- 
kustannukset 2020 - 2025 

• Yhteensä 25 M€ 
• Vaasan kaupunki (82 %) 
• Kurikan Vesihuolto Oy (18 %) 
• Mahdolliset avustukset   

Tukkuvesi -osakeyhtiön perustaminen 
 

• Maanhankinta 
• Suunnittelu,  selvitykset, luvitukset 
• Rakennuttaminen (myös tutkimusvaiheessa 

mm. siiviläkaivot = tulevat vedenottokaivot) 





www.vaasanvesi.fi 
Irma Hyry 
Toimitusjohtaja | Verkställande direktör 
Vaasan Vesi –liikelaitos | Vasa Vatten –affärsverk 
irma.hyry@vaasa.fi 
040 1872 877 

www.kurikanvesihuolto.fi 
Juha Kotiranta 
Toimitusjohtaja 
Kurikan Vesihuolto Oy 
juha.kotiranta@kurikka.fi 
050 535 6424 
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