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Groundwater - surface water interaction studies in the Hanhilampi aquifer, City of Mikkeli conducted 
in CBC RAINMAN -project  

The Geological Survey of Finland (GTK) coordinates the RAINMAN project which is funded by South-
East Finland – Russia CBC 2014-2020 programme. RAINMAN develops solutions to preserve freshwater 
resources in changing climatic conditions. 

The purpose of this study was to research the groundwater-surface water interaction in the 
Hanhikangas aquifer using stable isotope method. Based on the previous study, we know that the 
aquifer receives water from the Hanhilampi pond and the Hanhijoki river. In this study, we aimed to 
find out, does the surface water infiltrate to the aquifer and to the waterworks from the Likolampi 
pond as well.  

The Hanhikangas aquifer in Mikkeli (Figure 1) is classified as an important aquifer for water supply, and 
the Hanhikangas waterworks are located there. Based on the quantitative and qualitative analyses 
conducted by environmental authorities, the Hanhikangas aquifer is classified as a risk area.  

Field studies were made in September 2020. Locations of sampling points are presented in Figure 3.  
Profile measurements in groundwater observation wells E0114, 51 ja 53 were made with YSI ProDSS 
before water sampling. The probe was lowered to the observation well meter by meter and it 
measured the temperature, electric conductivity, pH, and amount of dissolved oxygen. Results are 
presented in Figures 4-6. 

Water samples for isotope analysis were taken from observation wells 51, 53, HK3-05, AO205 and 
E0114 with Monsoon-pumping system. Sample from the Hanhikangas waterworks was taken from the 
raw water tab. Surface water samples were taken with disposable bailer-samplers from the Hanhilampi 
pond, the Likolampi pond, pond north to the Likolampi pond and from southern and northern 
Myrkkylampi pond. The temperature, electric conductivity, pH, and amount of dissolved oxygen were 
measured with YSI ProDSS during sampling. These measurements were also made from observation 
wells MW7 and AO105 and from the Hanhijoki river, but isotope samples were not taken from these 
sites. Results are presented in Table 1.  

In 2006-2007, there has been a monitoring program to analyze δ¹⁸O isotope values of groundwater 
and surface water at the Hanhikangas aquifer (Mikkelin kaupunki 2008). Figure 7 presents the results 
of the δ¹⁸O isotope study in 2006-2007 and 2020 on timeline. Locations of all sampling points are 
presented in Figure 3.  

The δ¹⁸O-value of the Hanhilampi pond varies significantly by seasons and by years. Seasonal variation 
is not as evident in samples from groundwater observation wells or production wells of waterworks, 
although all the 2006-2007 groundwater samples have surface water component in them.  

The kettle ponds Likolampi, smaller pond north to Likolampi and the northern Myrkkylampi are more 
evaporated than the Hanhilampi pond. 
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Studies between 2006 to 2007 of the oxygen isotope composition in the area’s surface waters and 
groundwaters was used to determine the annual average of hydrogen and oxygen (H&O) isotope 
composition of the Hanhilampi pond surface water. The hydrogen isotope values were calculated using 
the mixing line of H&O isotope values in 2020. In this way, it was possible to present 2006-2007 results 
in comparison to the local meteoric water line (LMWL) (Figure 8). Proportion of surface water in 
samples and calculated d-excess values are presented in Appendix 1. 

In 2020, both δ¹⁸O and δ2H isotope values were analyzed from water samples (Appendix 3). D-excess 
values are used to determine if the sample represents groundwater, surface water or does it have 
both component mixed. Unevaporated groundwaters (E0114 and AO205) have d-excess values of 10 
± 1 ‰, when highly evaporated surface waters get values under 10 ‰ and values can also be negative 
(all ponds in this study). The mixed waters are between these (HK3-05, 51, 53 and waterworks). The 
calculated d-excess values are presented on map in Figure 9 and in Appendix 2. 

Calculated 2006-2007 and 2020 annual average of H&O isotope composition of the Hanhilampi pond 
surface water was used to calculate proportion of surface water in samples (Appendix 2).  Results are 
presented in comparison to the LMWL in Figure 10.  

According to the calculations, 45 % of the water at waterworks is surface water from the Hanhilampi 
pond. Amount of surface water is greater in winter than in summer, varying approximately between 
35 and 55 %. Groundwater observation well 51 has 10 % surface water component and observation 
well 53 45 %. Groundwater observation well HK3-05 south-east from the Likolampi pond has 20 % 
surface water component based on this calculation. This observation well gets its surface water more 
likely from the Likolampi pond and when this assumption is used in calculations instead of the 
Hanhilampi pond, the surface water component is only 10 % in HK3-05.  Percentage values are 
presented on map in Figure 11. 

The reported results represent only the groundwater-surface water interaction of the sampling 
period’s pumping rates of the waterworks and the circumstances caused by the Hanhilampi dam, if we 
assume that the interaction happens between the waters of the Hanhilampi pond and natural 
groundwater. 

According to the study, water from the Likolampi pond does not end up to the waterworks with the 
current pumping rate (1500m3/day) and at the present height of the Hanhilampi dam. The situation 
may still change though at the increase of pumping rate and possible changes in the height of the 
Hanhilampi pond dam. Thus, the groundwater connection between the waterworks and the Likolampi 
pond cannot be ruled out and must be accounted for in possible remediation actions of the Likolampi 
pond.  

The amount of water pumped from the waterworks doesn’t currently cover the entire permit 
(4500m3/day). It is to be expected that the amount of surface water in the pumped water will increase 
as the pumping rate increases. Confirming this with a new study using the stable isotope method would 
be important. At the same time, we prepare for possible risk at catchment area of the Hanhilampi pond 
and the Hanhijoki river and climate change impact on groundwater recharge. 
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1 JOHDANTO 

Geologian tutkimuskeskus (GTK) vetää RAINMAN-projektia, joka on saanut rahoitusta Kaakkois-Suomi 
– Venäjä CBC 2014-2020 –rahoitusohjelmasta. RAINMAN-projektissa kehitetään ja toteutetaan 
ratkaisuja, joiden päämääränä on turvata pinta- ja pohjavesien hyvä tila muuttuvissa ilmasto-
olosuhteissa.  

Tässä raportissa esitetyt tutkimukset ovat jatkoa vuonna 2019 tehdyille Hanhilammen ja Likolammen 
sedimenttitutkimuksille (Eskelinen et. al 2019) ja tutkimukset on toteutettu yhteistyössä Mikkelin 
kaupungin kanssa. Aikaisemmilla tutkimuksilla selvitettiin lampien sedimenttien kemiallista laatua.  
Likolammella kartoitettiin myös mahdollisia pohjaveden purkautumis-/imeytymispaikkoja sekä 
lammen sedimenttikerroksen paksuutta. Tässä tutkimuksessa selvitetään hapen ja vedyn 
isotooppimenetelmää hyödyntäen Hanhikankaan pohjavesialueen pintavesi-
pohjavesivuorovaikutusta. Aikaisempien tutkimusten perusteella on tiedossa, että Hanhikankaan 
vedenottamolle tulee vettä Hanhilammesta ja Hanhijoesta, mutta nyt haluttiin selvittää, voiko 
pintavettä tulla ottamolle myös Likolammen suunnasta. Tutkimuksessa hyödynnetään vuosien 2006-
2007 aikana tehtyä isotooppiseurantatutkimusta (Mikkelin vesilaitos 2008). 

Isotooppitutkimuksen tuloksia hyödynnetään Hanhikankaan pohjavesialueen virtausmallin 
päivityksessä sekä RAINMAN-projektissa arvioitaessa muuttuvien ilmasto-olosuhteiden ja lisääntyvän 
vedenoton vaikutuksia Hanhikankaan pohjavesialueen veden määrään ja laatuun.  

GTK:ssa tutkimusten suunnittelusta vastasivat ryhmäpäällikkö Anu Eskelinen sekä erikoistutkija Jaana 
Jarva ja tulosraportin kokoamisesta ja tulosten tulkinnasta geologi Tiina Kaipainen. Vesinäytteenotosta 
ja havaintoputkien profiililuotauksista vastasi tutkimusassistentti Arto Kiiskinen. 
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2 TUTKIMUSALUEEN KUVAUS 

Hanhikankaan pohjavesialue (0649101) sijaitsee Mikkelin kaupungissa. Se on luokiteltu 
vedenhankintaa varten tärkeäksi pohjavesialueeksi ja sillä sijaitsee Mikkelin vesilaitoksen 
Hanhikankaan vedenottamo. Hanhikankaan pohjavesialue on luokiteltu ympäristöhallinnon toimesta 
riskialueeksi kemiallisen tilan osalta (SYKE 2020). Hanhikankaan pohjavesialueelle on laadittu 
pohjavesialueen rakenne- ja virtausmallit yhteistyöprojektissa, jonka toteuttivat Etelä-Savon ELY-
keskus, Mikkelin kaupunki, Mikkelin vesilaitos ja GTK (Väänänen et. al 2015 ja Hyvönen, 2017). 

Hanhikankaan pohjavesialue sijaitsee Mikkelin keskustan pohjoispuolella (Kuva 1). Hanhikangas on osa 
lähes pohjois-eteläsuuntaista harjujaksoa, joka jatkuu yhtenäisesti Mikkelin keskustasta Porrassalmen 
kautta Ristiinan eteläosaan. Hanhikankaan pohjavesialue rajautuu eteläosastaan Pursialan 
pohjavesialueeseen.  Hanhikankaalla on toiminnassa pohjavedenottamo, joka on otettu käyttöön 
vuonna 1911. Hanhikankaan vedenottamon vuonna 2010 päivitetty ottolupa on suuruudeltaan 4500 
m3/d.  Nykyisellään vettä otetaan keskimäärin noin 1500 m3/d.  Aikaisempien tutkimusten perusteella 
tiedetään, että otettava pohjavesi on osin rantaimeytyvää Hanhilammen ja Hanhijoen vettä (SYKE 
2020). 

 

 

Kuva 1.  Hanhikankaan pohjavesialue (sininen rajaus) sekä Likolammen ja Hanhilammen sijainti 
pohjavesialueella. Kuva A. Eskelinen, GTK.   
Figure 1. The Hanhikangas aquifer (delineated with blue line) and ponds Likolampi and 
Hanhilampi. Figure A. Eskelinen, GTK. 
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Likolampi (5,4 ha) on Hanhikankaan pohjavesialueen itäreunalla sijaitseva tulo- ja lasku-uomaton 
suppalampi (Kuva 1), jonka valuma-alue koostuu asutus-, viher- ja liikennealueista. Likolampi on 
erittäin rehevä ja lammen happitilanne on useana vuonna ollut erittäin huono. Virkistyskäytön kannalta 
lammen tila on luokiteltu välttäväksi. (Järviwiki 2020) 

Hanhilampi (3,4 ha) sijaitsee Hanhikankaan pohjavesialueen länsiosassa. Se on erittäin rehevä lampi ja 
se kuuluu Hanhilammen Natura 2000 –luonnonsuojelualueeseen. Em. suojelualue on joki- ja 
harjuluonnon suojelukohde. Hanhilammen valuma-alueella pääasiallinen maankäyttö on asutus. 
(Järviwiki 2020) 
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3 TUTKIMUSMENETELMÄ JA TEHDYT TUTKIMUKSET 

 

3.1 Vesinäytteenotto isotooppitutkimusta varten 

Pohjavesiputkesta tehtävään näytteenottoon kuuluu tyhjennyspumppaus ja varsinainen 
näytteenottopumppaus. Tyhjennyspumppaus voidaan suorittaa muutamaa päivää ennen varsinaista 
näytteenottopumppausta. Veden pumppaaminen ennen näytteenottoa on tärkeää, jotta näyte 
edustaa pohjavesivyöhykkeen veden laatua eikä havaintoputkessa seisseen tai näytteenottoletkuihin 
edelliseltä näytteenottopaikalta jääneen veden laatua (Suomen vesiyhdistys ry 2005). Sekä tyhjennys- 
että näytteenottopumppauksessa seurataan veden kirkastumista. Näytteenottopumppauksessa 
seurataan lisäksi kenttämittarilla määritettävien laatuparametrien (happi, lämpötila, sähkönjohtavuus 
ja pH) tasaantumista läpivirtauskammion läpi virtaavassa vedessä. GTK:lla käytössä oleva kenttämittari 
on YSI ProDSS. 

Ennen näytteenottoa vettä pumpataan vähintään 15 minuuttia vielä veden kirkastumisen jälkeenkin. 
Tällöin vettä on pumpattu pumppaustehosta riippuen 100 – 300 litraa, ja vesi on vaihtunut 
havaintoputkessa useampaan kertaan. (Suomen vesiyhdistys ry 2005)  

Näytteenotto isotoppitutkimuksia varten suoritetaan GTK:n isotoppigeologian laboratorion ohjeen 
mukaisesti (Tiljander 2018, Liite 4) ja näytteet ottaa sertifioitu näytteenottaja. Näytteet otetaan 
etukäteen merkittyihin 60 ml HDPE-pulloihin, joita ei ole pesty hapolla. Näytepullot huuhdellaan 
kolmesti näytevedellä. Näytteet otetaan pintavesikohteessa vedenpinnan alapuolelta. Pohjaveden 
havaintoputkista näytteet otetaan pumpun avulla tai noutimella. Vedenottamolla näyte voidaan ottaa 
raakavesihanasta, mutta tällöin hanan päästä tulee poistaa suodatin ja antaa veden valua ennen 
näytteenottoa lämpötilan tasaamiseksi. Näyte tulee ottaa ennen painetankkia, jos se on mahdollista. 
Näytepulloon ei saa jäädä ilmakuplia ja pullo tulee sulkea heti tiiviisti. Näytteet pakataan 
kylmälaukkuun ja säilytetään jääkaapissa valolta suojattuna. Näytteet eivät saa jäätyä. Näytteet 
voidaan lähettää näytelistan kanssa laboratorioon esimerkiksi Postin tai Matkahuollon pakettina, 
kunhan kylmäketju ei katkea matkalla. Näytteet säilyvät oikein käsiteltyinä hyvinä kuukausia.  

 

3.2 Vesinäytteen analysointi 

Näytteistä määritetään GTK:n isotooppigeologian laboratoriossa hapen ja vedyn isotooppikoostumus 
CRDS-isotooppivesianalysaattorilla (Picarro L2130-i), minkä analyysitekniikka perustuu 
ontelovaimenemisspektroskopiaan (CRDS = cavity ring down spectroscopy). Menetelmässä höyrystetty 
vesinäyte johdetaan paine- ja lämpötila -kontrolloituun optiseen kammioon, missä laseria (~IR) 
hyväksikäyttäen määritetään eri hapen ja vedyn isotoopeista koostuvien vesimolekyylien määrä 
kaasumaisessa näytteessä. Hapen ja vedyn isotooppikoostumus ilmoitetaan δ-arvona, mikä ilmaisee 
näytteestä mitatun 18O/16O tai 2H/1H -suhteen poikkeaman kansainvälisestä VSMOW-standardista 
(Vienna Standard Mean Ocean Water) promilleina. Menetelmän mittausepävarmuus on 
happianalyyseissä < 0.1 ‰ ja vetyanalyyseissä < 0.3 ‰.  
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Vesistä analysoidut hapen ja vedyn δ-arvot esitetään vasten Suomen lokaalia meteoristen vesien 
suoraa (LMWL) (Kortelainen 2007). Suora kuvaa sadevesien lineaarista isotooppikoostumuksen 
jakaumaa. Suomen sade- ja pohjavesien hapen ja vedyn δ -arvot asettuvat pääsääntöisesti tälle 
suoralle tai lähelle sitä. Kun vesissä tapahtuu haihtumista, niiden hapen ja vedyn raskaammat isotoopit 
(18O ja 2H) rikastuvat suhteessa kevyempiin (16O ja 1H), mikä siirtää niiden isotooppikoostumuksia kohti 
positiivisempia δ -arvoja. Haihtuneet vedet, kuten järvivesi, sijoittuvat LMWL -suoran alapuolelle. δ18O 
ja δ2H -arvoista voidaan laskea d-excess -arvo, mikä kuvaa tutkittujen vesien alkuperää sekä 
haihtuneisuutta. Haihtumattomilla pohjavesillä d-excess on keskimäärin 10 ± 1 ‰, kun taas 
haihtuneissa pintavesissä se on selvästi alle 10 ‰. 

 

3.3 Havaintoputkien profiililuotaukset YSI ProDSS –kenttämittarilla 

Havaintoputken geokemiallisella profiililuotauksella saadaan tietoa havaintoputken eri kerrosten 
lähiympäristön veden laadusta sekä veden vaihtuvuudesta. Jatkuvan luotausprofiilin mittaus (Kuva 2) 
tehdään laskemalla havaintoputkeen mittausanturia tasaisella nopeudella tai laskemalla anturia tietty 
syvyys ja pysäyttämällä anturi tähän syvyyteen määrätyksi ajaksi. Tyypillinen laskunopeus on 0,5-2 
metriä minuutissa. Mikäli mittaus tehdään pysäyttämällä anturi määräsyvyyteen, on mittausaika noin 
minuutti, jonka aikana mittaus tehdään noin 5-10 kertaa. Anturi on yhdistetty kaapelilla 
tietokoneeseen/käsimittariin, josta mittaustuloksia voi lukea reaaliaikaisesti. Mittauksen 
suorittamisessa on tärkeää, ettei havaintoputken vettä sekoiteta ennen mittausta ja mittauksen 
aikanakin mahdollisimman vähän. Tällöin mahdolliset laadultaan erilaiset pohjavesikerrokset saadaan 
luotettavimmin näkyviin luotausprofiilissa. 
 

 
Kuva 2. Profiililuotaus YSI ProDSS –laitteella pohjavesiputkesta Iisalmessa. Kuva A. Eskelinen, GTK. 
Figure 2. Profile measurements in a groundwater observation well with YSI ProDSS at Iisalmi. Figure A. 
Eskelinen, GTK. 
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3.4 Näytteenotto- ja profiililuotauskohteet Hanhikankaan pohjavesialueella 

Vesinäytteenotto ja profiililuotaukset tehtiin 2.-4.9.2020. Kartta näytepisteistä on kuvassa 3.  Ennen 
näytteenottoa havaintoputket luodattiin YSI ProDSS –kenttämittarilla laskemalla mittaria metri 
kerrallaan kohti havaintoputken pohjaa. Näytteenottoa edelsi puolen tunnin mittainen 
tyhjennyspumppaus.  

Isotooppinäytteet otettiin Monsoon –näytteenottopumpulla kokoomanäytteinä havaintoputkista 51, 
53, HK3-05, AO205 sekä E0114. Hanhikankaan vedenottamolta otettiin näyte ottamon 
raakavesihanasta.  

Pintavesistä otettiin näytteet kertakäyttöisillä Bailer-noutimilla Hanhilammesta, Likolammesta, 
Likolammen pohjoispuolella olevasta pienemmästä lammesta sekä Myrkkylammista (pohjoinen ja 
eteläinen). Näytteenoton yhteydessä tehtiin mittaukset YSI ProDSS –kenttämittarilla. Kenttämittaukset 
tehtiin myös havaintoputkista MW7 ja AO105, mutta niistä ei otettu isotooppinäytteitä.  

 
Kuva 3. Näytepisteet  
Figure 3. Sample points (light blue=2006-2007 observation wells, blue with small dot= observation well, 
yellow = pond)  
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4 TUTKIMUSTULOKSET 

4.1 Profiililuotaukset 

Profiililuotaukset tehtiin havaintoputkissa E0114, 51 ja 53 ennen pumppausta ja vesinäytteenottoa. 
Kuvissa 4-6 on kuvaajat kenttäparametrien (lämpötila, sähkönjohtavuus, happipitoisuus ja pH) 
muutokset putken vesipatjassa. Kuvaajat on vertailun helpottamiseksi tehty samoilla mitta-asteikoilla. 
Mittaukset on suoritettu laskemalla YSI ProDSS -laitetta metrin kerrallaan alaspäin. Kuvaajien 
tuloskäyrä koostuu näistä mittauspisteistä.  

Havaintoputkessa E0114 (Kuva 4) veden lämpötila on vesipatjan pinnalla lähes 7 °C. Lämpötila laskee 
5,5 °C:een putkessa alaspäin mentäessä, mutta pohjaa kohti lämpötila nousee jälleen lähelle 7 °C. 
Tyypillisesti suomalaisten pohjavesien lämpötila on 6,4 °C (Lahermo et al. 2002). Sähkönjohtavuus on 
koko vesipatjan alueella tasaisesti 25-30 µS/cm kuvaten luonnollista pohjavettä. Rengaskaivoista ja 
havaintoputkista kentällä mitatun sähkönjohtavuuden mediaani on Suomessa 89 µS/cm (Hatakka et al. 
2009). Happipitoisuus on vesipatjan pinnalla noin 13 %, mutta laskee putken pohjaa kohti mentäessä 
lähelle nollaa.  pH-arvo on pinnalla lähellä 8, mutta laskee arvoon 5 jo putken puolivälin kohdalla.  
Pohjavesien pH-arvo on Suomessa tyypillisesti 6,4 (Lahermo et al. 2002). Havaittua lievää 
kerrostuneisuutta saattaa selittää se, että vesipatjan ylin osa on umpiputkessa ja kun siivilä alkaa, 
kenttämittausten arvot tasoittuvat. Vertailuarvoja on esitetty taulukossa 1, kappaleessa 4.2. 

 
Kuva 4. Profiilimittausten tulokset havaintoputkessa E0114. 
Figure 4. Results from the profile measurements in the observation well E0114. 
 

Havaintoputkessa 51 (Kuva 5) veden lämpötila vaihtelee vain vähän (5,8-6,5 °C). Sähkönjohtavuus on 
korkeampi kuin havaintoputkessa E0114 pysyen koko vesipatjan alueella tasaisesti 80,8-88,9 µS/cm. 
Happipitoisuus on vesipatjan pinnalla noin 6 %, ja laskee putken pohjaa kohti mentäessä lähelle nollaa.  
pH-arvo on koko vesipatjassa noin 6,2. Havaittua lievää kerrostuneisuutta saattaa selittää se, että 
vesipatjan ylin osa on umpiputkessa ja kun siivilä alkaa, kenttämittausten arvot tasoittuvat. 
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Kuva 5. Profiilimittausten tulokset havaintoputkessa 51. 
Figure 5. Results from the profile measurements in the observation well 51. 
 
 

Havaintoputkessa 53 (Kuva 6) veden lämpötilassa on selkeää kerrostumista. Vesipatjan pinnalla 
lämpötila on yli 10 °C ja lämpötila laskee putken pohjalle alle 6°C:een. Sähkönjohtavuus on koko 
vesipatjan alueella tasaisesti 93-100 µS/cm, eli se on hieman korkeampi kuin havaintoputkessa 51 ja 
rengaskaivoissa ja havaintoputkissa keskimäärin Suomessa. Happipitoisuus on vesipatjan pinnalla noin 
9 %, ja laskee putken pohjaa kohti mentäessä lähelle nollaa.  pH-arvo on vesipatjan pintaosassa hieman 
korkeampi (6,2), kun muuten se on noin 5,8 koko vesipatjassa. Kerrostuneisuutta saattaa selittää se, 
että vesipatjan ylin osa on umpiputkessa ja kun siivilä alkaa, kenttämittausten arvot tasoittuvat. 

 
Kuva 6. Profiilimittausten tulokset havaintoputkessa 53. 
Figure 6. Results from the profile measurements in the observation well 53. 
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4.2 Kenttämittaustulokset 

Kenttämittaukset tehtiin puolen tunnin tyhjennyspumppauksen jälkeen, samaan aikaan kuin 
isotooppinäytteenotto. Isotooppinäytettä ei kuitenkaan otettu havaintoputkista MW7, AO105 eikä 
pintavesikohteesta Hanhijoen silta. Kenttämittaustulokset on esitetty taulukossa 1. 

Taulukko 1. Kenttämittausten tulokset. 
Table 1. Results from the field measurements. 

Tunnus DATE Temp 
(°C) 

EC  
(µS/cm) 

EC  
(mS/m) 

ODO 
(% 

Sat) 

ODO 
(mg/L) 

pH 

51 4.9.2020 7,1 91,1 9,1 3,3 0,4 6,29 

53 4.9.2020 6,9 97,4 9,7 3,2 0,39 5,87 

HK3-05 4.9.2020 11,2 223,8 22,4 43,8 4,8 5,64 

AO205 4.9.2020 9,6 46,6 4,7 99,3 11,3 6,35 

E0114 3.9.2020 7,1 31,7 3,2 9,9 1,2 5,11 

MW7 2.9.2020 8,3 212,6 21,3 51,6 6,05 7,62 

AO105 3.9.2020 5,5 40 4 4,9 0,62 5,28 

Hanhikankaan vedenottamo 4.9.2020 8,6 109,2 10,9 35,3 4,12 6,24 

Myrkkylampi pohjoinen 3.9.2020 14,9 8,3 0,8 72,4 7,31 5,28 

Myrkkylampi eteläinen 3.9.2020 17,4 59,1 5,9 91,3 8,74 6,76 

Likolampi 3.9.2020 15,3 38,4 3,8 109,5 10,97 6,51 

Likolampi pohjoinen 3.9.2020 13,1 49,9 5 3,8 0,4 5,97 

Hanhijoen silta 3.9.2020 13,4 88,6 8,9 41,5 4,34 6,5 

Hanhilampi 4.9.2020 15,6 84,9 8,5 82,9 8,25 6,43 

Talousveden laatutavoitteet 
(STM 1352/2015)  

 <20 <2500 <250   6,5-9,5 

Rengaskaivot (mediaani) 
(Lahermo et al. 2002) 

 6,8 125 
(kenttä) 

12,5 60,9 
(lab.) 

 6,5 
(kenttä) 

Rengaskaivot ja havaintoputket 
(mediaani) (Hatakka et al. 2009) 

 6,7 89 
(kenttä) 
66 (lab.) 

8,9 
(kenttä) 
6,6 (lab.) 

 7,8 
(kenttä) 

6,3 
(lab.) 

Purovesi (mediaani v. 2006) 
(Tenhola & Tarvainen 2008) 

  52 5,2  6,5  

 

Havaintoputkien 51, 53, HK3-05, AO105, AO205, E0114 ja MW7 veden lämpötila vaihtelee välillä 5,5-
11,2°C. Lämpimintä vesi on putkessa HK3-05. Sähkönjohtavuus on pääasiassa matalalla tasolla, mutta 
havaintoputkissa HK05 ja MW7 sähkönjohtavuus on selvästi koholla muihin havaintoputkiin 
verrattuna. Myös havaintoputkissa 51 ja 53 sähkönjohtavuus on hieman tavanomaista korkeammalla, 
lähellä vedenottamolta mitattua arvoa.  Happipitoisuus on matala havaintoputkissa 51, 53, E0114 ja 
AO105. pH-arvo vaihtelee välillä 5,11-7,62 ollen korkeimmillaan havaintoputkessa MW7.  
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Hanhikankaan vedenottamon näyte otettiin pumppaamon hanasta. Veden lämpötila on lähellä 
pohjaveden lämpötilaa 8,6°C. Sähkönjohtavuus on hieman koholla verrattuna useista alueen 
havaintoputkista mitattuihin sähkönjohtavuuksiin. Happipitoisuus on normaalilla tasolla ja pH-arvo on 
lähellä alueen pohjavesiä, 6,24. 

Pintavedet ovat odotetustikin lämpimiä kuin pohjavesi ja lämpötila vaihtelee välillä 13,1-17,4°C. 
Sähkönjohtavuus on tavanomaisella tasolla Likolammessa ja sen pohjoispuolen lammessa verrattuna 
esimerkiksi suomalaisten purovesien keskimääräisiin sähkönjohtavuuksiin. Myrkkylampien välillä on 
suuri ero sähkönjohtavuudessa ja Hanhilammessa sekä Hanhijoessa sähkönjohtavuus on koholla. 
Happipitoisuus on hyvä lukuun ottamatta Likolammin pohjoispuoleista lampea, jossa happipitoisuus 
on lähellä nollaa. Pintavesien pH-arvo vaihtelee välillä 5,28-6,73.  

 

4.3 Isotooppitutkimukset 

4.3.1 Vuosien 2006-2007 tutkimusten tulokset 
 

Hanhikankaalla on tehty vuosina 2006-2007 seurantatutkimus (Mikkelin kaupunki 2008), jossa 
vesinäytteistä analysoitiin veden δ¹⁸O isotoopin arvoja. Kuvassa 7 on esitetty Hanhilammen ja 
vedenottamon kaivojen sekä havaintoputkien H0106-H0606 ja H0806 tulokset aikajanalla. Mukana 
ovat myös vuoden 2020 tulokset. Kaikkien havaintoputkien sijainti on esitetty kuvassa 3.  
 
Tuloksista havaitaan, että Hanhilammen veden δ¹⁸O arvo vaihtelee selvästi vuodenaikojen ja vuosien 
välillä. Hanhilammen seurannan kaksi ensimmäistä näytettä on otettu heinä- ja syyskuussa 2006. 
Niiden arvot ovat lähinnä vuoden 2020 syyskuussa mitattuja arvoja. Vuoden 2007 vastaavalla 
ajanjaksolla δ¹⁸O arvo on hieman negatiivisempi.  Talvikaudella arvot ovat selvästi negatiivisempia 
kuin kesäkaudella, jolloin haihtuminen on voimakkaampaa. Hanhilammen δ¹⁸O arvot vaihtelevat 
välillä -8,31 - -10,86‰. 
 
Vedenottamon kaivoista on otettu aiemmissa tutkimuksissa paljon isotoppinäytteitä. Kuvassa 7 kaivot 
on esitetty samalla vihreällä värillä kuvaajan selkeyttämiseksi. Kaivovesien δ¹⁸O isotooppikoostumus 
pysyy hyvin tasaisena vuodenajasta riippumatta, vaihdellen välillä -10,91 - -11,91‰. 
 
Likolampi, Likolammen pohjoispuoleinen lampi ja pohjoinen Myrkkylampi ovat selvästi 
haihtuneempia kuin Hanhilampi eli niiden δ¹⁸O arvot (-6 - -7‰) ovat suurempi kuin Hanhilammessa. 
Ne ovat kaikki laskuojattomia suppalampia.  
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Kuva 7. δ¹⁸O isotoopin seurantatutkimuksen 2006-2007 ja vuoden 2020 tulokset vedenottamon 
kaivoissa, pintavesissä ja pohjaveden havaintoputkissa. 
Figure 7. Results of the δ¹⁸O isotope study in 2006-2007 and 2020 in the wells of the waterworks 
(green line), surface waters and the observation wells. 
 
Havaintoputkien vesinäytteiden δ¹⁸O isotooppikoostumus asettuu vuoden 2020 tutkimuksessa 
selkeästi pohjavettä kuvaavalle tasolle. Vuosien 2006-2007 seurantatutkimuksessa (Kuva 7) 
havaintoputkien H0106-H0606 ja H0806 δ¹⁸O isotooppikoostumus on vedenottamon veden ja 
Hanhilammen veden arvojen välissä. Ainoastaan H0206 ja H0806 ovat vuoden 2020 tutkimuksen 
mukaisella pohjaveden tasolla. Muissa havaintoputkissa näkyy siis vuosina 2006-2007 hyvin selkeä 
pintavesivaikutus.  
 

4.3.2 Vedyn arvojen laskenta vuosien 2006-2007 tuloksiin 
 
Vuosina 2006 - 2007 näytteistä on analysoitu vain hapen δ18O isotooppiarvot. Nykyisin vesinäytteistä 
analysoidaan myös vedyn δ2H arvot, minkä ansiosta voidaan laskea tarkemmin pintaveden 
prosenttisuus vesinäytteessä sekä veden koostumusta kuvaava d-excess arvo. Vedyn arvot vuosien 
2006-2007 näytteille laskettiin käyttäen apuna kaavaa, joka saadaan vuoden 2020 tulosten 
sekoittumissuorasta. 
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Kaava, jota käytettiin, on muotoa:  
 

y = 4,9497x - 28,386, jossa y on vedyn δ2H arvo ja x on hapen δ18O arvo.  
 
Yllä olevaa laskentakaavaa käyttäen saadaan vuosien 2006-2007 näytteille muodostettua vastaava 
isotooppikuvaaja kuin vuoden 2020 tuloksille (Kuva 8), ja voidaan laskea tarkempi keskiarvo 
Hanhilammen veden vuodenaikojen mukaan vaihtuvalle isotooppikoostumukselle. Hanhilammen 
vedestä mitattujen δ¹⁸O-arvojen vaihteluväli (-8,31 - -10,86‰) on esitetty kuvaajassa poikittaisella 
harmaalla janalla. Vuosien 2006-2007 näytteiden joukossa ei ole vesinäytettä, joka olisi selkeästi 
pohjavettä, joten kuvaajassa pohjaveden referenssinä käytettiin yksittäistä mittaustulosta 
havaintoputkesta E0114 vuodelta 2020. Tuloksista lasketut pintavesiosuudet sekä d-excess arvot ovat 
esitetty liitteessä 1. 

 
Kuva 8. Näytevesistä analysoidut hapen ja vedyn δ -arvot vasten LMWL-suoraa. Luonnollisen 
pohjaveden (E0114) ja Hanhilammen veden keskiarvon välille on esitetty sekoitussuora, missä 
pintaveden osuudet on esitetty prosentteina. Hanhilammen veden vuodenaikainen d18O arvon vaihtelu 
on esitetty poikittaisella harmaalla janalla. 
Figure 8. d2HD and d18O values measured from water samples shown in comparison to the LMWL 
(Kortelainen, 2007). A mixing line connects the end members, local groundwater (EO114) and average 
value of surface water (Hanhilampi). Tick marks point the proportion of surface water in percentages. 
Seasonal variation in d18O values of the Hanhilampi is presented with grey line segment.  
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4.3.3 Vuoden 2020 tutkimuksen tulokset 
 

Aikaisempien tutkimusten perusteella on tiedossa, että ottamolle tulee vettä Hanhilammesta, mutta 
vuonna 2020 haluttiin selvittää, voiko pintavettä tulla ottamolle myös Likolammen suunnasta. Vuoden 
2020 tutkimus eroaa aikaisemmasta siten, että näytteistä on analysoitu hapen δ18O -arvon lisäksi myös 
vedyn δ2H -arvo (Liite 3). Arvot tukevat toisiaan ja niistä voidaan laskea pintaveden prosenttiosuudet 
sekä d-excess -arvo, mikä kuvaa tutkittujen vesien alkuperää sekä haihtuneisuutta.  

Haihtumattomilla pohjavesillä d-excess on keskimäärin 10 ± 1 ‰, kun taas haihtuneissa pintavesissä se 
on selvästi alle 10 ‰. Näytevesien d-excess arvot on esitetty kartalla kuvassa 9 ja liitteessä 2.  Tuloksista 
havaitaan, että alueen kaikkien lampien vedet ovat selkeästi haihtunutta pintavettä ja havaintoputkien 
E0114 sekä AO205 vedet ovat haihtumatonta pohjavettä. Pintavesivaikutusta nähdään 
havaintoputkien HK3-05, 51 ja 53 sekä vedenottamon näytteessä (Liite 2).  

 
Kuva 9. d-excess arvot vuoden 2020 tutkimuksessa. 
Figure 9. d-excess values in 2020. 
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Luonnontilaisen pohjaveden isotooppikoostumuksen referenssiarvoina voidaan käyttää 
havaintoputken E0114 tulosta. Tässä havaintoputkessa vesi on isotooppikoostumukseltaan selkeästi 
pohjavettä (d-excess 10,2‰). Pohjaveden δ 18O -arvo on -12,65 ‰ ja δ 2H -arvo -91,0 ‰.  Vastaavat 
δ -arvot pintavedelle laskettiin keskiarvona Hanhilammesta vuosina 2006-2007 ja 2020 otetuista 
näytteistä. Näin laskelmissa huomioidaan Hanhilammen suuri vuodenaikojen mukainen 
koostumusvaihtelu, joka on esitetty kuvan 10 kuvaajassa vaaleansinisellä palkilla. Keskiarvolukemina 
Hanhilammen d-excess on 1,44 ‰, δ 18O -arvo -9,78 ‰ ja δ 2H -arvo -76,78 ‰.  

Havaintoputken E0114 ja Hanhilammen 2006-2007 ja 2020 veden hapen ja vedyn 
isotooppikoostumusero on selkeä, 2,87 ‰ hapessa ja 14,2 ‰ vedyssä. Täten kyseisten vesien 
sekoittumista voidaan tarkastella isotooppimenetelmää hyödyntäen. Kahden päätejäsenen seoksessa 
referenssivesien väliin voidaan piirtää sekoitussuora, jolle seosvesien koostumukset sijoittuvat. 
Sekoitussuorat ja niihin havainnollistetut pintavesiosuudet on esitetty kuvassa 10 ja liitteessä 2 on 
esitetty pintaveden laskennalliset osuudet. Virhemarginaali on noin ±5%.  

 
Kuva 10. Näytevesistä analysoidut hapen ja vedyn δ -arvot vasten LMWL-suoraa. Luonnollisen 
pohjaveden (E0114) ja Hanhilammen veden vuosien 2006-2007 ja 2020 keskiarvon välille on esitetty 
sekoitussuora, missä pintaveden osuudet on esitetty prosentteina.  
Figure 10. dD and d18O values measured from water samples shown in comparison to the LMWL 
(Kortelainen, 2007). A mixing line connects the end members, local groundwater (EO114) and surface 
water (Hanhilampi 2006-2007 and 2020 average). Tick marks point the proportion of surface water in 
percentages. Thick light blue line shows the seasonal variation in composition of Hanhilampi 2006-2007 
and 2020 samples.  
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Kuvaajasta havaitaan, että havaintoputket 51 ja 53 sekä Hanhilammen vedenottamo sijoittuvat 
Hanhilammen ja havaintoputken E0114 väliselle sekoitussuoralle. Vedenottamo ja havaintoputki 53 
saavat noin 45 % pintavesiosuuden ja havaintoputkessa 51 pintaveden osuus on noin 10 %. 
Isotooppitutkimuksen tuloksena arvioidut pintaveden prosenttiosuudet on esitetty kartalla (Kuva 11). 
 
Likolammen kaakkoispuolella sijaitsevassa havaintoputkessa HK3-05 on noin 20 % pintavesiosuus, 
mutta lampi saa pintavetensä todennäköisesti Hanhilammen sijaan Likolammesta. Kun pintaveden 
osuus lasketaan Likolammen ja luonnollisen pohjaveden välille, havaintoputken HK3-05 pintavesiosuus 
laskee 10%:iin.  

 
Kuva 11. Pintaveden osuudet prosentteina vuoden 2020 tutkimuksessa. 
Figure 11. Proportion of surface water in percentages in 2020. 
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Tehtyjen isotooppitutkimusten perusteella Likolammen vettä ei päädy vedenottamolle nykyisellä 
vedenottomäärällä (1500 m3/vrk) ja Hanhilammenpadon korkeudella. Matkalla Likolammelta kohti 
vedenottamoa on havaintoputki E0114, jossa ei havaita pintavesivaikutusta (d-excess 10,2‰) ja 
pintaveden osuus kasvaa havaintoputkissa vasta lähempänä ottamoa (Kuva 11). Vedenottamolle 
tuleva pintavesi on siis todennäköisemmin lähtöisin Hanhilammesta, kuten aikaisemmissakin 
tutkimuksissa on havaittu. 
 
Vuosien 2006-2007 tutkimuksissa selvisi, että Hanhilammen veden isotooppikoostumus vaihtelee 
paljon vuodenaikojen mukaan. Myös Hanhilammen ja vedenottamon välillä olevissa havaintoputkissa 
tapahtuu vuodenaikaisvaihtelua etenkin lähellä Hanhilampea. Tämän vuoksi laskennassa käytettiin 
Hanhilammen 2020 arvon sijaan vuosikeskiarvoa 2006-2007 ja 2020 tuloksista, jolloin otetaan 
paremmin huomioon vuodenaikojen vaikutus pohjavesialueen veden koostumukseen ja pintaveden 
osuuteen vedenottamolla. Tässä tutkimuksessa esitetty tulos eli 45%:n pintavesiosuus vedenottamolla 
kuvaa näytteenoton ajankohdan mukaisesti loppukesän pintavesiosuutta. Talvella pintaveden osuus 
vedenottamon vedessä on suurempi kuin kesällä, vaihdellen noin 35%-55% välillä.  

Raportoidut tulokset edustavat vain näytteenottoajankohdan vedenottomäärien ja Hanhilammen 
padon aiheuttamien olosuhteiden pohjavesi-pintavesi vuorovaikutusta olettaen, että vuorovaikutus 
tapahtuu Hanhilammen veden ja luonnollisen pohjaveden välillä.  
 
Vuonna 2019 tehdyissä tutkimuksissa (Eskelinen et. al 2019) todettiin, että Likolammen 
todennäköisimmät pohjavesien purkautumispaikat sijaitsevat Likolammen länsi-luoteisosassa lammen 
pohjaosassa. Nyt tehdyissä isotooppitutkimuksissa ei havaittu Likolammen vedessä pohjavettä. 
Lammen vesi on erittäin haihtunutta pintavettä. Jos lammessa on pohjaveden purkautumispaikkoja, 
ne saadaan näkyviin lämpökamerakuvauksilla silloin, kun pohjaveden ja pintaveden välinen 
lämpötilaero on suuri tai ottamalla isotooppinäytteitä purkautumispaikoista lammen pohjan 
sedimentistä. Likolammella 25.8.2020 tehdyissä lämpökamerakuvauksista ei kuitenkaan havaittu 
pohjaveden purkauksia ranta-alueella. Pohjaveden purkautumista on vaikeampi todentaa, jos 
purkautuminen tapahtuu lammen pohjassa ja siinä on vuodenaikaisvaihtelua.  
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5 JOHTOPÄÄTÖKSET 

Tässä tutkimuksessa selvitetään Hanhikankaan pohjavesialueen pintavesi-pohjavesivuorovaikutusta eli 
sitä, mistä vedenottamolla havaittu pintavesi tulee. Aikaisempien tutkimusten perusteella on tiedossa, 
että ottamolle tulee vettä Hanhilammesta ja Hanhijoesta, mutta nyt haluttiin selvittää, voiko 
vedenottamolle tai pohjavesimuodostumaan imeytyä pintavettä myös Likolammen suunnasta. 
Likolammelta tehtyjen sedimenttitutkimusten mukaan lammen pohjasedimentti sisältää haitta-
aineita, jotka voivat aiheuttaa riskin pohjaveden laadulle, mikäli Likolammen vettä imeytyisi 
pohjavesimuodostumaan.  

Tehtyjen isotooppitutkimusten perusteella Likolammen vettä ei päädy vedenottamolle nykyisellä 
vedenottomäärällä (1500 m3/vrk) ja Hanhilammenpadon korkeudella. Tilanne saattaa kuitenkin 
muuttua vedenottomäärien kasvaessa tai mahdollisissa muutoksissa Hanhilammen padon 
korkeudessa. Likolammen pohjavesiyhteyttä vedenottamoon ei voida tämän tutkimuksen perusteella 
sulkea kokonaan pois ja tämä täytyy huomioida suunniteltaessa Likolammen mahdollisia 
kunnostustoimia. 
Raportoidut tulokset edustavat vain näytteenottoajankohdan vedenottomäärien ja Hanhilammen 
padon aiheuttamien olosuhteiden pohjavesi-pintavesi vuorovaikutusta olettaen, että vuorovaikutus 
tapahtuu Hanhilammen veden ja luonnollisen pohjaveden välillä.  
 
Vuosien 2006-2007 tutkimuksissa selvisi, että Hanhilammen veden isotooppikoostumuksessa on 
merkittävää vuodenaikaisvaihtelua. Myös Hanhilammen ja vedenottamon välillä olevissa 
havaintoputkissa tapahtuu vuodenaikaisvaihtelua etenkin lähellä Hanhilampea. Tämän vuoksi 
laskennassa käytettiin Hanhilammen 2020 arvon sijaan vuosikeskiarvoa 2006-2007 ja 2020 tuloksista, 
jolloin vuodenaikojen vaikutus pohjavesialueen veden koostumukseen ja pintaveden osuuteen 
vedenottamolla tulee paremmin huomioiduksi. Tässä tutkimuksessa esitetty tulos, eli 45%:n 
pintaveden osuus vedenottamolla kuvaa näytteenoton ajankohdan mukaisesti loppukesän 
pintavesiosuutta.  Talvella pintaveden osuus vedenottamon vedessä on suurempi kuin kesällä ja 
pintaveden osuus vaihtelee vuodenaikojen mukaan noin 35%-55% välillä.  

Hanhikankaan vedenottamolta ei tällä hetkellä oteta luvan mukaista vesimäärää. On oletettavaa, että 
pintaveden osuus pumpattavassa vedessä kasvaa pumppausmäärän kasvaessa. Mikäli 
pumppausmäärää nostetaan nykyisestä tasosta, olisi tärkeää todentaa uudella seurantatutkimuksella 
isotooppimenetelmää hyödyntäen pintaveden osuus pohjavesimuodostumassa ja pumpattavan veden 
määrässä eri vuodenaikoina. Tätä tietoa voidaan myös hyödyntää Hanhilammen ja Hanhijoen valuma-
alueen mahdolliseen onnettomuusriskiin varautumisessa sekä arvioitaessa ilmastonmuutoksen 
aiheuttamia muutoksia pohjaveden muodostumisessa. 
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