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SUMMARY

Studies carried out over the past 10 years by the
Northern Water Problems Institute, Karelian Research
Centre of the Russian Academy of Science (KRC of
RAS) in co-operation with the Government Republic of
Karelia, other organizations of the republic (Institute of
Geology KRC of RAS, Karelian Geology Survey,
Republic of Karelia Energy Commission and Sanitary
Epidemic service RK) and with Finnish partners from the
North Savo Regional Environment Centre (Kuopio),
Finnish Environment Centre (SYKE), «Soil and Water»
and «FinmapInfra» companies (Helsinki) with support
from the Ministry of the Environment and Ministry of
Agriculture and Forestry, Finland, have notably expanded the knowledge of the region’s water resources,
exposed the possibilities of their wider utilization in
Karelia, and enabled application of the knowledge in
some districts of the republic. The work was done within
the national programme «Improvement of public potable
water supply in the Russian Federation» and within bilateral Russian-Finnish co-operation programmes.
Many districts of Karelia were found to possess quite
substantial groundwater resources. Simultaneously with
surface waters, they were mapped for the first time, digital and paper versions of lake and river catalogues of
Karelia were compiled, geographic information system
on groundwater resources was developed in conformance
with national and EU standards. Thus, essential contribution was made to the enhancement of potable water supply.
After years of joint research by experts from Karelia
and Finland, the stores and quality of groundwater in
Quaternary sediments were evaluated. High-quality
groundwater stores were discovered sufficing for current
and future public water supply of many communities
(districts) in Karelia where water supply is an acute
problem: Suojärvi, Porosozero, Kalevala, Kizhi, Pryazha,
Louhi, Nadvoitsy, Chupa, etc. To approach the tasks
comprehensively, we assessed water treatment characteristics, water supply networks, tap water quality, and considered the problems of centrally supplied water disinfection and mutagenicity. The comprehensive approach
was crucial given the rather poor natural quality of
humus-rich waters in Karelia, presence of iron and manganese in some waterbodies, wherefore water for potable

water supply has to be pre-treated. Step-wise local development programmes were worked out for all the communities in question, describing the ways to improve
water supply, predicting future water demand, analysing
current problems and suggesting potential solutions
based on economic calculations. Fairly inexpensive and
effective measures have been proposed to rapidly
improve potable water supply.
The studies have created the background for making
the water supplied to people up to high quality standards
and healthy. This task is essential for harmonizing
Russia’s and EU approaches to drinking water quality. As
part of the Russian Federation, Karelia maintains over
800 km of national border with EU countries with quite
many transboundary surface and groundwater bodies
which should be wisely managed and conserved relying
on agreed approaches based on sustainable development
principles. Availability of plentiful surface and groundwater stores in Karelia is both of high importance for
future socio-economic development of Northwest Russia
and may later become of interest to other countries as
well. The results promote the well-being and health of
people, as well as foreign economic and cultural contacts
and tourism in Republic of Karelia.
Despite all the developments, the rich water resources
of Karelia are currently underused because of financial
deficit. Ministries, departments, businesses, investors
should take effort to apply available scientific expertise
to make wider use of groundwater to provide people with
sufficient amounts of high quality water. Measures to be
taken by the government and local administrations to
reduce health risks by improving drinking water quality
using better protected, cleaner groundwater will pay the
costs and bring the people of Karelia great benefits.
Good knowledge of the stocks and quality of surface
and ground water, as well as successful implementation
of scientific recommendations in a number of communities (districts) through construction of wells and boreholes with sufficient stores of high quality water could
make Karelia a good showcase for some other Russian
regions and some other counties, exemplifying the application of scientific knowledge for the solution of practical tasks of potable water supply, whereby the health and
well-being of people is enhanced.

ÏÐÅÄÈÑËÎÂÈÅ ÏÐÅÄÑÒÀÂÈÒÅËß ÐÅÑÏÓÁËÈÊÈ ÊÀÐÅËÈß
KARJALAN TASAVALLAN EDUSTAJAN ALKUSANAT

Íàñòîÿùàÿ êíèãà ÿâëÿåòñÿ ðåçóëüòàòîì ìåæäóíàðîäíîãî ñîòðóäíè÷åñòâà Ôèíëÿíäèè è Êàðåëèè, îñíîâíîé öåëüþ êîòîðîãî áûëà îöåíêà âîçìîæíîñòè èñïîëüçîâàíèÿ âîäíûõ ðåñóðñîâ è â îñîáåííîñòè ïîäçåìíûõ
âîä äëÿ óëó÷øåíèÿ âîäîñíàáæåíèÿ Ðåñïóáëèêè Êàðåëèÿ. Íà îñíîâå ðåçóëüòàòîâ, ïîëó÷åííûõ â õîäå ðåàëèçàöèè ñîâìåñòíûõ ðàáîò, áûëà ïîäãîòîâëåíà ïðîãðàììà ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ îáåñïå÷åíèÿ íàñåëåíèÿ Ðåñïóáëèêè Êàðåëèÿ (ÐÊ) ïèòüåâîé âîäîé. Ïðè ýòîì îñíîâíîå âíèìàíèå áûëî óäåëåíî âîçìîæíîñòè ïåðåâîäà
âîäîñíàáæåíèÿ íà èñïîëüçîâàíèå ïîäçåìíûõ âîä, íå
òðåáóþùèõ äîðîãîñòîÿùåé ïåðâè÷íîé îáðàáîòêè, èñïîëüçóÿ îïûò âîäîñíàáæåíèÿ Ôèíëÿíäèè è äðóãèõ
ñòðàí Åâðîïåéñêîãî Ñîþçà (ÅÑ).
Èññëåäîâàíèÿ îñóùåñòâëÿëèñü â âèäå íåñêîëüêèõ
ïîäïðîåêòîâ è óñïåøíî çàâåðøèëèñü, ïðè ýòîì ïîëó÷åííûå íàó÷íûå ñâåäåíèÿ èìåëè áîëüøîå ïðàêòè÷åñêîå çíà÷åíèå äëÿ ÐÊ. Â ïåðèîä 1992–2004 ãã. áûëè
ïðîâåäåíû ïîëåâûå ðàáîòû ïî ïîèñêó è îöåíêå çàïàñîâ ïîäçåìíûõ âîä â ðÿäå íàñåëåííûõ ïóíêòîâ Êàðåëèè (Ñóîÿðâè, Ïîðîñîçåðî, Êàëåâàëà, Êåñòåíüãà, Ëîóõè, ×óïà, Äåðåâÿíêà, ×åëìóæè, Ïðÿæà, Êàëåâàëà,
Ìóåçåðñêèé, à òàêæå íà òåððèòîðèè ìóçåÿ-çàïîâåäíèêà «Êèæè»). Ãîðîä Ñóîÿðâè ðåøåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà
Ðåñïóáëèêè Êàðåëèÿ íà íà÷àëüíîì ýòàïå áûë âûáðàí â
êà÷åñòâå îñíîâíîãî îáúåêòà ïî ïðîåêòó â ñâÿçè ñ íàèáîëåå ñëîæíîé ñèòóàöèåé ïî âîäîñíàáæåíèþ. Íà îñíîâå ïîëó÷åííûõ ðåçóëüòàòîâ, îäîáðåííûõ Êîìèòåòîì
ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ ÐÊ, áûëè îïðåäåëåíû ó÷àñòêè
äëÿ ñòðîèòåëüñòâà âîäîçàáîðíûõ êîëîäöåâ äëÿ âîäîñíàáæåíèÿ ã. Ñóîÿðâè, îöåíåíû çàïàñû ïîäçåìíûõ âîä,
è â 1999 ã. ïîñòðîåíû òðè êîëîäöà. Îäíàêî ðåàëèçàöèÿ
ñëåäóþùåãî ýòàïà – ñòðîèòåëüñòâî âîäîâîäà – â íàñòîÿùèé ìîìåíò çàòðóäíåíà ïî ýêîíîìè÷åñêèì ïðè÷èíàì. Â 1999 ã. ïðîâåäåíû ïîèñêîâî-îöåíî÷íûå èññëåäîâàíèÿ íà òåððèòîðèè ìóçåÿ-çàïîâåäíèêà «Êèæè»,
ãäå òàêæå ïîñòðîåí âîäîçàáîðíûé êîëîäåö, êîòîðûé
ÿâëÿåòñÿ îñíîâîé äëÿ ïðîäîëæåíèÿ ïðîåêòà ïî âîäîñíàáæåíèþ îñòðîâà â áóäóùåì. Ïðîâåäåíû ïîèñêîâîîöåíî÷íûå èññëåäîâàíèÿ çàïàñîâ ïîäçåìíûõ âîä íà
òåððèòîðèè ÐÊ. Â 2002 ã. ñòîðîíàìè áûë ïðåäñòàâëåí
ðóêîâîäñòâó ðåñïóáëèêè îêîí÷àòåëüíûé îò÷åò î ñîâìåñòíûõ ðàáîòàõ. Ñ÷èòàåì ñîòðóäíè÷åñòâî â äàííîì
íàïðàâëåíèè âåñüìà óñïåøíûì è ïîëåçíûì äëÿ Ðåñïóáëèêè Êàðåëèÿ, à ïðîâåäåíèå êîìïëåêñíûõ ðàáîò ïî

Tämä kirja on Suomen ja Karjalan Tasavallan
yhteistyön tulos. Yhteistyön päällimmäisenä tavoitteena oli Karjalan Tasavallan vesivarojen ja ennen
kaikkea pohjavesien käytön mahdollisuuksien selvittäminen vesihuollon kehityksessä. Yhteistyön tulosten
perusteella laadittiin Karjalan Tasavallan vesihuollon
kehitysohjelma, joka painottui pohjavesivarojen käyttöön. Käyttäen Suomen ja EU:n vesihuollon kokemuksia, eniten huomiota kiinnitettiin sellaisiin ratkaisuihin,
jotka perustuvat hyvälaatuisiin ja määräisesti riittäviin
pohjavesivaroihin, jotka eivätkä vaadi kallista esikäsittelyprosessia.
Selvitystyö koostui muutamista alaprojekteista,
jotka olivat varsin hyvin suoritettu loppuun ja niiden
tuloksilla on erittäin arvokas käytännöllinen merkitys
Karjalan Tasavallalle. Vuosina 1992–2002 suoritettiin
kenttätyötä, jolloin etsittiin ja arvioitiin eri paikkojen
pohjavesivaroja tasavallan alueella (Suojärvi, Porosozero, Kalevala, Kestenga, Louhi, Tchupa, Derevjanka,
Prääsä, Tchelmuzhi, Mujezerski ja «Kizhi» – museon
ja luonnonsuojelualueella). Alkuvaiheessa Karjalan
Tasavallan hallituksen päätöksen perusteella valittiin
Suojärven alue, sillä sen vesihuollolla oli erittäin vaikea tilanne. Saatujen tulosten perusteella valittiin Suojärven vedenottamon pohjavesikaivojen paikat, jotka
hyväksyttiin Karjalan Tasavallan luonnonvarojen
komiteassa. Paikoille järjestettiin tarvittavat suojelualueet ja vuonna 1999 rakennettiin 3 kaivoa. Kuitenkin
seuraavaan vaiheeseen eli vesijohdon rakentamiseen ei
löytynyt rahaa. Vuonna 1999 tutkittiin pohjavesivaroja
«Kizhi» – museon ja luonnonsuojelualueella. Sinne
myös rakennettiin vedenottamon kaivo, jonka perusteella voidaan kehittää saaren vesihuoltoa tulevaisuudessa. Koko Karjalan Tasavallan alueella kartoitettiin
pohjavesivaroja, kuvattiin vettäjohtavia horisontteja ja
laskettiin niiden suodatusarvoja. Vuonna 2002 osapuolet toimittivat Karjalan Tasavallan hallitukselle loppuraportin yhteistyöstä. Pidämme yhteistyötämme
erittäin onnistuneena ja hyödyllisenä Karjalan Tasavallalle. Pohjavesien kartoitus, pohjavesien varojen
inventaario ja suojelun toimenpideohjelma ovat varsin
tärkeitä vesihuollon kehityksen näkökulmasta. Tutkimukset, jotka aloitettiin projektin aikana, tällä hetkellä
vielä jatkuvat ja niissä laajasti käytetään kansainvälisiä
kokemuksia, mm. pohjavesien paikkatietokantoja, joita
9
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èíâåíòàðèçàöèè çàïàñîâ ïîäçåìíûõ âîä íà òåððèòîðèè
Êàðåëèè ñ öåëüþ âûäåëåíèÿ ïåðñïåêòèâíûõ ó÷àñòêîâ
äëÿ âîäîñíàáæåíèÿ íàñåëåííûõ ïóíêòîâ è ñîñòàâëåíèÿ ïëàíîâ ìåðîïðèÿòèé ïî èõ îõðàíå – êðàéíå âàæíûìè. Èññëåäîâàíèÿ, íà÷àòûå âî âðåìÿ ïðîåêòà è
îñóùåñòâëÿåìûå â íàñòîÿùåå âðåìÿ ñ ïðèìåíåíèåì
ìåæäóíàðîäíîãî îïûòà ïî ñîñòàâëåíèþ áàç äàííûõ ïî
çàïàñàì ïîäçåìíûõ âîä è ïîâåðõíîñòíûõ âîäíûõ
îáúåêòîâ íà îñíîâå ÃÈÑ-òåõíîëîãèé ñ ïîñëåäóþùèì
èñïîëüçîâàíèåì èõ äëÿ ðåøåíèÿ ýêîíîìè÷åñêèõ çàäà÷,
íåîáõîäèìî ïðîäîëæèòü â áîëåå øèðîêèõ ìàñøòàáàõ ñ
îõâàòîì âñåé òåððèòîðèè ðåñïóáëèêè. Î÷åíü âàæíî,
÷òî âî âðåìÿ ðåàëèçàöèè ïðîåêòà ïðîâîäèëàñü øèðîêàÿ èíôîðìàöèîííàÿ ðàáîòà, êîòîðàÿ âêëþ÷àëà êàê
íàó÷íûå è íàó÷íî-ïðîèçâîäñòâåííûå ñåìèíàðû è êîíôåðåíöèè, òàê è ïóáëèêàöèè â ÑÌÈ, èçäàíèå ìàòåðèàëîâ ïðîåêòà â âèäå îò÷åòîâ, ðåêîìåíäàöèé è ìåòîäè÷åñêèõ ðàçðàáîòîê, êîòîðûå íàïðàâëÿëèñü ðóêîâîäñòâó
ðåñïóáëèêè è âî âñå ðàéîíû Êàðåëèè. Íàñòîÿùàÿ êíèãà ïîäâîäèò èòîã ñîâìåñòíûì ðàáîòàì è ÿâëÿåòñÿ ïîëåçíûì äîêóìåíòîì äëÿ ñïåöèàëèñòîâ â îáëàñòè âîäîñíàáæåíèÿ, àäìèíèñòðàòèâíûõ è íàó÷íûõ ðàáîòíèêîâ,
âñåõ æèòåëåé Êàðåëèè, êîòîðûå óâèäÿò, êàê ðåçóëüòàòû
íàó÷íîãî ñîòðóäíè÷åñòâà ìîãóò áûòü èñïîëüçîâàíû íà
ïðàêòèêå äëÿ óëó÷øåíèÿ êà÷åñòâà æèçíè, ñîõðàíåíèÿ
çäîðîâüÿ íàñåëåíèÿ.
Ïåðâûé çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ
Ãîñóäàðñòâåííîãî Êîìèòåòà Ðåñïóáëèêè Êàðåëèÿ
ïî ðåôîðìèðîâàíèþ æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî
õîçÿéñòâà À. Ì. Ñêëÿðñêèé

voidaan käyttää myös eri taloustehtävissä. Tutkimuksia kannattaa jatkaa koko tasavallan alueella. Mainittakoon, että projektista tiedotettiin massamediassa, järjestettiin tieteellisiä ja tieteellis – käytäntöllisiä seminaareja ja konferensseja, julkistettiin raportteja, joissa
esitettiin ehdotuksia ja suosituksia, joita toimitettiin
tasavallan ja piirien johtajille. Tämä kirja on pitkän
yhteistyövaiheen lopputulos ja yhteenveto. Luulen, että
kirja on hyvin hyödyllinen vesihuoltoasiantuntijoille,
myös tutkijoille ja monille muille Karjalan Tasavallan
asukkaille. Lukijat vielä saavat mahdollisuuden nähdä
miten yhteistutkimusten tuloksia käytetään ihmisten
elintason nousua ja terveydenhuoltoa varten.
A. M. Skljarski
Karjalan Tasavallan asuntotaloudellisuudistamisen
Valtion Komitean puheenjohtajan
ensimmäinen sijainen

ÏÐÅÄÈÑËÎÂÈÅ ÏÐÅÄÑÒÀÂÈÒÅËÅÉ ÔÈÍËßÍÄÈÈ
SUOMEN EDUSTAJIEN ALKUSANAT

Â ñåðåäèíå 1990-õ ãã. â ðàìêàõ ñîòðóäíè÷åñòâà ìåæäó Ôèíëÿíäèåé è Ðîññèåé íà÷àëèñü ðàáîòû ïî ïðîåêòó ðàçâèòèÿ âîäîñíàáæåíèÿ â Ðåñïóáëèêå Êàðåëèÿ.
Îñíîâíîé öåëüþ ñîâìåñòíîãî ïðîåêòà áûëî èññëåäîâàíèå íàèáîëåå âàæíûõ ñ òî÷êè çðåíèÿ âîäîñíàáæåíèÿ ìåñòîðîæäåíèé ïîäçåìíûõ âîä ïî âñåé ðåñïóáëèêå è ñîñòàâëåíèå ïëàíîâ èñïîëüçîâàíèÿ çàïàñîâ
ïîäçåìíûõ âîä äëÿ âîäîñíàáæåíèÿ. Ðåçóëüòàòîì ñîâìåñòíîé ðàáîòû ñòàë ïîäãîòîâëåííûé ïëàí ðàçâèòèÿ
âîäîñíàáæåíèÿ, îäîáðåííûé Ïðàâèòåëüñòâîì Ðåñïóáëèêè Êàðåëèÿ, îñíîâûâàþùèéñÿ íà èñïîëüçîâàíèè êàðòèðîâàííûõ çàïàñîâ ïîäçåìíûõ âîä. Äîïîëíèòåëüíî áûëè îñóùåñòâëåíû îòäåëüíûå ïèëîòíûå
ïðîåêòû ïî ïèòüåâîìó âîäîñíàáæåíèþ è èññëåäîâàíèÿ ïî îõðàíå ïîäçåìíûõ âîä. Áîëåå ïîäðîáíî ðåçóëüòàòû ïðîåêòà ïðåäñòàâëåíû â îòäåëüíûõ ãëàâàõ
äàííîãî èçäàíèÿ.
Â íàñòîÿùåå âðåìÿ âîäîñíàáæåíèå Ðåñïóáëèêè Êàðåëèÿ ïî÷òè ïîëíîñòüþ áàçèðóåòñÿ íà èñïîëüçîâàíèè
ïîâåðõíîñòíûõ âîä. Ïðè ýòîì íàãðóçêà íà âîäîåìû îò
êîììóíàëüíûõ è ïðîìûøëåííûõ ñòî÷íûõ âîä âåñüìà
çíà÷èòåëüíà. Êà÷åñòâî âîäû ïîâåðõíîñòíûõ âîäîåìîâ,
èñïîëüçóåìîé â âèäå èñõîäíîé äëÿ âîäîñíàáæåíèÿ,
ïëîõîå. Ýòî ïðèâîäèò ê íåîáõîäèìîñòè îáåççàðàæèâàíèÿ ïèòüåâîé âîäû õëîðîì â áîëüøèõ êîëè÷åñòâàõ.
Ôàêòîðîì ðèñêà ñòàíîâèòñÿ âçàèìîäåéñòâèå õëîðà è
ãóìóñà, ñîäåðæàùåãîñÿ â èñõîäíîé âîäå, ðåçóëüòàòîì
÷åãî ÿâëÿåòñÿ âûñîêàÿ ìóòàãåííîñòü ïèòüåâîé âîäû,
÷òî ïîâûøàåò ðèñê êàíöåðîãåííûõ çàáîëåâàíèé. ×àñòî âîçíèêàþò ñàíèòàðíûå ïðîáëåìû, ñâÿçàííûå ñ
ïèòüåâîé âîäîé.
Îñóùåñòâëåíèþ ïðîåêòà â òå÷åíèå äåñÿòè ëåò ñïîñîáñòâîâàëî ôèíàíñèðîâàíèå ñî ñòîðîíû Ðåñïóáëèêè
Êàðåëèÿ, à òàêæå Ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî è ëåñíîãî
õîçÿéñòâà è Ìèíèñòåðñòâà îêðóæàþùåé ñðåäû Ôèíëÿíäèè â ðàìêàõ ïðèãðàíè÷íîãî ñîòðóäíè÷åñòâà. Â ðàáî÷óþ ãðóïïó ïðîåêòà âõîäèëè îðãàíèçàòîðû ñîâìåñòíîé ðàáîòû: Öåíòðû îêðóæàþùåé ñðåäû Ôèíëÿíäèè è
ïðîâèíöèè Ñåâåðíàÿ Ñàâî, à òàêæå Èíñòèòóò âîäíûõ
ïðîáëåì Ñåâåðà Êàðåëüñêîãî íàó÷íîãî öåíòðà Ðîññèéñêîé Àêàäåìèè íàóê, Êîìèòåò ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ,
Ðåãèîíàëüíàÿ ýíåðãåòè÷åñêàÿ êîìèññèÿ ïî Ðåñïóáëèêå
Êàðåëèÿ. Â êà÷åñòâå êîíñóëüòàíòîâ âûñòóïàëè ÑÝÑ
ÐÊ, à òàêæå ôèðìà «Çåìëÿ è Âîäà» è óíèâåðñèòåò
ã. Êóîïèî (Ôèíëÿíäèÿ).

Venäjän Karjalan Tasavallan ja Suomen lähialueyhteistyöhankkeena alkoi vuoden 1990-luvun puolivälissä Karjalan Tasavallan vesihuollon kehittämishanke.
Yhteistyöhankkeen tärkeimpänä tuloksena tutkittiin
vedenhankinnan kannalta tärkeät pohjavesialueet koko
tasavallan alueella ja laadittiin suunnitelma pohjavesivarojen hyödyntämiseksi vedenhankinnassa. Yhteistyön tuloksena valmistuikin Karjalan Tasavallan hallituksen hyväksymä vesihuollon kehittämissuunnitelma,
joka perustuu kartoitettujen pohjavesivarojen hyödyntämiseen. Myös yksittäisiä juomaveden hankintaa ja
vesiensuojelua palvelevia tutkimuksia ja pilottiprojekteja toteutettiin. Yksityiskohtaisemmin projektin tuloksia esitellään tämän julkaisun artikkeleissa.
Yhdyskuntien vedenhankinta perustuu Karjalan
Tasavallassa nykyisin lähes kokonaan pintaveden käyttöön. Yhdyskuntien ja teollisuuden jätevesien kuormitus vesistöön on huomattavan suuri. Raakavetenä käytetyn pintaveden laatu on usein huono ja erityisesti
keväisin ja syksyisin koetaan vaikeuksia vedenpuhdistuksessa. Tämä on johtanut Karjalassa hyvin suureen
kloorin käyttöön juomaveden desinfioinnissa. Haittavaikutuksena on ollut kloorin ja raakavedessä olevan
humuksen yhteisvaikutuksena korkea juomaveden
mutageenisuus, mikä korkeina arvoina on osoitus karsinogeenisista riskeistä. Hygieenisiä haittoja juomavedessä esiintyy usein.
Venäjän Karjalan Tasavallan ja Suomen maa- ja
metsätalousministeriön ja ympäristöministeriön lähialueyhteistyörahoitus mahdollisti lähes kymmenen
vuotta kestäneen projektin. Työryhmässä olivat
yhteistyöorganisaatioina Suomesta Pohjois-Savon
ympäristökeskus ja Suomen ympäristökeskus sekä
Karjalan Tasavallasta Venäjän tiedeakatemian Karjalan tiedekeskuksen pohjoisten vesiongelmien tutkimuslaitos, Geologian ja luonnonvarojen komitea sekä
Karjalan Tasavallan energiakomitean kunnallistalouden osasto.
Työryhmän puheenjohtajana toimi yli-insinööri
Reijo Porttikivi sekä jäseninä hydrogeologi Aarno Särkioja Pohjois-Savon ympäristökeskuksesta ja Erkki
Santala Suomen ympäristökeskuksesta. Karjalan Tasavallan edustajina työryhmässä olivat johtaja Nikolai
Filatov, tieteellinen sihteeri Tatjana Regerand, laboratoriopäällikkö Aleksander Litvinenko, johtava hydro11
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Ïîñòîÿííûìè ó÷àñòíèêàìè ïðîåêòà áûëè ðóêîâîäèòåëü ðàáî÷åé ãðóïïû ñòàðøèé èíæåíåð Öåíòðà îêðóæàþùåé ñðåäû Ñåâåðíàÿ Ñàâî Ðåéî Ïîðòòèêèâè è
ãèäðîãåîëîã Ààðíî Ñÿðêèîÿ ýòîãî æå öåíòðà, ñîòðóäíèê Öåíòðà îêðóæàþùåé ñðåäû Ôèíëÿíäèè Ýðêêè
Ñàíòàëà. Îò Ðåñïóáëèêè Êàðåëèÿ â ðàáî÷åé ãðóïïå
ó÷àñòâîâàëè ñîòðóäíèêè Èíñòèòóòà âîäíûõ ïðîáëåì
Ñåâåðà: äèðåêòîð Íèêîëàé Ôèëàòîâ, ó÷åíûé ñåêðåòàðü
Òàòüÿíà Ðåãåðàíä, ñòàðøèé íàó÷íûé ñîòðóäíèê Àëåêñàíäð Ëèòâèíåíêî, âåäóùèé ãèäðîãåîëîã Ìèõàèë Áîãà÷åâ, íàó÷íûé ñîòðóäíèê Ãàëèíà Áîðîäóëèíà, à òàêæå
ðóêîâîäèòåëü óíèòàðíîãî ïðåäïðèÿòèÿ Ñòàíèñëàâ Òèòàðåíêî.
Ïðåäñåäàòåëÿìè ðóêîâîäÿùåé ãðóïïû îò Êàðåëèè
áûëè Â. Äóáîâ, à çàòåì À. Ñêëÿðñêèé, à îò Ôèíëÿíäèè – ñîâåòíèê ïî îêðóæàþùåé ñðåäå Ìèíèñòåðñòâà
îêðóæàþùåé ñðåäû Ôèíëÿíäèè ß. Õåíòòîíåí è íà÷àëüíèê îòäåëà, ñòàðøèé ðóêîâîäèòåëü Ìèíèñòåðñòâà
ñåëüñêîãî è ëåñíîãî õîçÿéñòâà Ò. Êîòêàñààðè.
Â ðåçóëüòàòå îñóùåñòâëåíèÿ ñîâìåñòíîãî ïðîåêòà
áûëî ïîäòâåðæäåíî, ÷òî â Ðåñïóáëèêå Êàðåëèÿ èìåþòñÿ çàïàñû ïîäçåìíûõ âîä êàê äîñòàòî÷íîãî êîëè÷åñòâà, òàê è âûñîêîãî êà÷åñòâà. Âîäîñíàáæåíèå â ïåðñïåêòèâå ñëåäîâàëî áû îðãàíèçîâûâàòü íà äîëãîñðî÷íîì
èñïîëüçîâàíèè ïîäçåìíûõ âîä. Îäíîé èç îñíîâ ðàçâèòèÿ âîäîñíàáæåíèÿ äîëæíî áûòü ïðèãðàíè÷íîå ñîòðóäíè÷åñòâî. Õîðîøî äåéñòâóþùàÿ ñèñòåìà âîäîñíàáæåíèÿ ÿâëÿåòñÿ îñíîâîé æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà, ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà è ïðîìûøëåííîñòè.
Êàê ïîêàçàë îïûò, ðàçâèòàÿ òåõíîëîãèÿ èñïîëüçîâàíèÿ
ïîäçåìíûõ âîä, ñóùåñòâóþùàÿ â Ôèíëÿíäèè, õîðîøî
ïîäõîäèò è äëÿ óñëîâèé Ðåñïóáëèêè Êàðåëèÿ. Èíâåñòèöèîííûå ïîòðåáíîñòè äëÿ âîäîñíàáæåíèÿ â Êàðåëèè äîñòàòî÷íî áîëüøèå, ÷òî ïðåäïîëàãàåò öåëåíàïðàâëåííûå åæåãîäíûå âëîæåíèÿ, ãîñóäàðñòâåííîå
ôèíàíñèðîâàíèå è ðàçâèòèå ñèñòåìû òàðèôîâ íà âîäîïîòðåáëåíèå.
ßàêêî Õåíòòîíåí
Ñòàðøèé ðóêîâîäèòåëü
Ôèíëÿíäñêî-Ðîññèéñêîé ðàáî÷åé ãðóïïû
ïî âîäîñíàáæåíèþ Principal Banker, EBRD
Òèìî Êîòêàñààðè,
Ìèíèñòåðñòâî ñåëüñêîãî è ëåñíîãî
õîçÿéñòâà,
íà÷àëüíèê îòäåëà, ñòàðøèé ðóêîâîäèòåëü

geologi Mihail Bogatsev, hydrogeologi Galina Borodulina ja johtaja Stanislav Titarenko.
Tutkimuslaitoksen ohella johtoryhmässä olivat
edustettuina Venäjän Karjalan Tasavallan energiakomitean kunnallistalouden osasto ja ekologian ministeriö sekä Suomesta maa- ja metsätalousministeriö ja
ympäristöministeriö. Johtoryhmän puheenjohtajina toimivat Karjalan Tasavallasta ministeri Valeri Dubov ja
Suomesta ympäristöneuvos Jaakko Henttonen ympäristöministeriöstä ja osastopäällikkö, ylijohtaja Timo
Kotkasaari maa- ja metsätalousministeriöstä.
Lähialueyhteistyöhankkeen tuloksena voidaan
todeta, että Venäjän Karjalan Tasavallassa on sekä
määrältään ja laadultaan hyvät pohjavesivarat. Vedenhankinnan tulisikin perustua pitkällä aikavälillä pohjavesivarojen hyödyntämiseen. Vesihuollon kehittämisen tulisi olla yksi tärkeä pilari lähialueyhteistyössä.
Onhan hyvin toimiva vesihuolto kaiken asutuksen,
maatalouden ja yritystoiminnan perusta. Suomessa
pohjavesivarojen hyödyntämiseen kehitetty teknologia
soveltuu hyvin myös Karjalan Tasavallan olosuhteisiin. Vesihuollon investointitarpeet ovat Karjalan
Tasavallassa suuret, mikä edellyttää vuosien määrätietoista panostusta, valtion rahoitusta ja vesimaksujärjestelmän kehittämistä.
Jaakko Henttonen
Suomen Akatemian alaisen Suomen ja Venäjän
vesihuollon yhteistyöryhmän pj Principal Banker,
EBRD,
Timo Kotkasaari
Maa- ja metsätalousministeriö Osastopäällikkö,
ylijohtaja

ÁËÀÃÎÄÀÐÍÎÑÒÈ

Íàñòîÿùàÿ êíèãà ÿâëÿåòñÿ ðåçóëüòàòîì ìåæäóíàðîäíîãî ñîòðóäíè÷åñòâà Ôèíëÿíäèè è Êàðåëèè ïî
ïðîåêòó «Ðàçâèòèå âîäîñíàáæåíèÿ Êàðåëèè». Èññëåäîâàíèå, ïîèñê ïîäçåìíûõ âîä è ñòðîèòåëüñòâî
êîëîäöåâ îñóùåñòâëÿëèñü â âèäå íåñêîëüêèõ ïèëîòíûõ ïðîåêòîâ è óñïåøíî çàâåðøèëèñü áëàãîäàðÿ ìíîãèì îðãàíèçàöèÿì è ñïåöèàëèñòàì êàê Êàðåëèè, òàê è
Ôèíëÿíäèè.
Àâòîðû êíèãè áëàãîäàðíû çà ïîñòîÿííóþ ïîääåðæêó è âíèìàíèå ñî ñòîðîíû Ïðàâèòåëüñòâà ÐÊ, à
òàêæå Ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî è ëåñíîãî õîçÿéñòâà
Ôèíëÿíäèè è Ìèíèñòåðñòâà îêðóæàþùåé ñðåäû
Ôèíëÿíäèè.
Îñíîâíóþ íàãðóçêó ïî îðãàíèçàöèè ðàáîòû è
óïðàâëåíèþ âçÿëè íà ñåáÿ ÷ëåíû ðóêîâîäÿùåé
ãðóïïû ïðîåêòà. Íà÷èíàÿ ñ 1995 ã. â íåå âõîäèëè ñî
ñòîðîíû Ôèíëÿíäèè ïðåäñòàâèòåëè Ìèíèñòåðñòâà
ñåëüñêîãî è ëåñíîãî õîçÿéñòâà, Ìèíèñòåðñòâà îêðóæàþùåé ñðåäû è Öåíòðà îêðóæàþùåé ñðåäû Ñåâåðíàÿ Ñàâî. Äî 1998 ã. åå âîçãëàâëÿë ñîâåòíèê ïî îêðóæàþùåé ñðåäå Ìèíèñòåðñòâà îêðóæàþùåé ñðåäû
Ôèíëÿíäèè ß. Õåíòòîíåí, à äàëåå ñòàðøèé ðóêîâîäèòåëü Ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî è ëåñíîãî õîçÿéñòâà
Ò. Êîòêàñààðè. Îò Ïðàâèòåëüñòâà Ðåñïóáëèêè Êàðåëèÿ ðóêîâîäÿùóþ ãðóïïó âîçãëàâëÿë â íà÷àëå ïðîåêòà Â. Äóáîâ, ïîçäíåå â åå ñîñòàâ âîøëè Ïðåäñåäàòåëü Ðåãèîíàëüíîé ýíåðãåòè÷åñêîé êîìèññèè
Þ. Àõòàðèí è ïåðâûé çàìåñòèòåëü Ïðåäñåäàòåëÿ
À. Ñêëÿðñêèé, à òàêæå Ñ. Òèòàðåíêî îò Ãîñóäàðñòâåííîãî ïðåäïðèÿòèÿ ïî ïðîèçâîäñòâó, ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêîìó ñíàáæåíèþ è ýëåêòðîñíàáæåíèþ æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà Ðåñïóáëèêè Êàðåëèÿ. Â ñîñòàâ ðóêîâîäÿùåé ãðóïïû îò Êàðåëèè ïîñòîÿííî âõîäèëè ïðåäñòàâèòåëè Êîìèòåòà
ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ ïî Ðåñïóáëèêå Êàðåëèÿ: ïðåäñåäàòåëè, âîçãëàâëÿâøèå êîìèòåò â ðàçíûå ãîäû
ðàáîòû ïî ïðîåêòó, À. Áóëàâèí, À. Ìîðîçîâ, ïîçäíåå
Þ. Êîðåíüêîâ, çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ Êîìèòåòà
Á. ×èõà÷åâ. Íàó÷íóþ ÷àñòü ïðîåêòà âîçãëàâëÿë
äèðåêòîð Èíñòèòóòà âîäíûõ ïðîáëåì Ñåâåðà ÊàðÍÖ
ÐÀÍ äîêòîð ãåîãðàôè÷åñêèõ íàóê Í. Ôèëàòîâ.
Â ðàáîòå ðóêîâîäÿùåé ãðóïïû ñî ñòîðîíû Ôèíëÿíäèè àêòèâíîå ó÷àñòèå ïðèíèìàëè ñòàðøèé
èíñïåêòîð Ì. Ìàóíóëà è ñîâåòíèê ïî âîäîñíàáæåíèþ
À. Õàâåðèíåí èç Ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî è ëåñíîãî
õîçÿéñòâà, ñîòðóäíèê Ìèíèñòåðñòâà îêðóæàþùåé
ñðåäû Þ. Âèðòàíåí, ñîòðóäíèêè Öåíòðà îêðóæàþùåé
ñðåäû Ôèíëÿíäèè È. Òèàéíåí, Ê. Õîìàíåí, Ý. Ñàíòà-

ëà, ñïåöèàëüíûé èññëåäîâàòåëü Ë. Õàâåðèíåí, äèðåêòîð Öåíòðà îêðóæàþùåé ñðåäû Ñåâåðíàÿ Ñàâî
Ì. Õåíòîíåí.
Îñîáî âàæíàÿ ìèññèÿ áûëà ó ïðåäñòàâèòåëåé Öåíòðà îêðóæàþùåé ñðåäû Ñåâåðíàÿ Ñàâî: ñòàðøåãî
èíæåíåðà Ð. Ïîðòòèêèâè, ãèäðîãåîëîãà À. Ñÿðêèîÿ,
ñòàðøåãî ìàñòåðà É. Ýðîíåíà, ýêñïåðòà-ïðîðàáà
Ò. Õþíþíåíà. Â ðàáîòå òàêæå ó÷àñòâîâàëè ïëàíèðîâùèê Ê. Ìààòòà, èíæåíåð ïî âîïðîñàì âîäîñíàáæåíèÿ
ß. Ñèåêêèíåí, ñåêðåòàðü Ê. Ñîéíèíåí è ñåêðåòàðü ïî
èçäàòåëüñêèì ðàáîòàì Õ. Êîéâèñòî.
Íà ïîñëåäóþùèõ ýòàïàõ ðàáîòû â ïðîåêò îðãàíè÷íî âïèñàëèñü ïðåäñòàâèòåëè àäìèíèñòðàöèé ãîðîäîâ
Ôèíëÿíäèè Âààñà – Þ. Ëàóðèëà è Âàðêàóñà –
Ê. Êðîîêñ.
Â ïðàêòè÷åñêèõ ðàáîòàõ ïî ñòðîèòåëüñòâó âîäîçàáîðíûõ ñîîðóæåíèé ïîìîùü îêàçàë Ì. Êàóïïèàéíåí.
Âàæíàÿ ðàáîòà «Çäîðîâüå îêðóæàþùåé ñðåäû
â Ðåñïóáëèêå Êàðåëèÿ» áûëà ïîäãîòîâëåíà âî
âðåìÿ ïðîåêòà ñòàæåðîì Óíèâåðñèòåòà Õåëüñèíêè
Â.-Ï. Òþíêèíåíîì.
Â ðåàëèçàöèè ïèëîòíûõ ïðîåêòîâ ïî êàðòèðîâàíèþ çàïàñîâ ïîäçåìíûõ âîä, â ñîçäàíèè áàç äàííûõ è
ãåîèíôîðìàöèîííûõ ñèñòåì àêòèâíîå ó÷àñòèå ïðèíèìàëè êîíñàëòèíãîâûå ôèðìû Ôèíëÿíäèè: Maa ja Vesi
Oy (Êóîïèî è Õåëüñèíêè), Suunnittelukeskus Oy (Êóîïèî), Viatek (Õåëüñèíêè), FINNMAP Infra Oy (Õåëüñèíêè), Omavesi Oy (Òàìïåðå), Yritysvoima Oy (Õåëüñèíêè). Âûðàæàåì áîëüøóþ áëàãîäàðíîñòü ñïåöèàëèñòàì ýòèõ ôèðì (Õ. Âèêìàí, Þ. Êàéÿ, Î. ßÿñêåëÿéíåí, Ê. Ìèêêîíåí, Ë. Ñàéîíìàà, Þ. Ðÿòþ, Ð. Ìàòèëà,
Î. Äîâãóëåâè÷, Þ. Ñóðèëàéíåí, Ý. Øåáåðã), à òàêæå
ñîòðóäíèêàì Öåíòðà îêðóæàþùåé ñðåäû Ôèíëÿíäèè
(Ñ. Ìèòèêêà-Àíòèêàéíåí, Ð. Òåèíèðàíòà, Þ. Ñóêñäîðô, Ì. Èîêîëà, Ï. Õàðìà).
Â îñóùåñòâëåíèè íåêîòîðûõ ïèëîòíûõ ïðîåêòîâ
ïðèíèìàëè ó÷àñòèå ïðåäñòàâèòåëè Ìèíèñòåðñòâà
ýêîëîãèè è ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ Ðåñïóáëèêè Êàðåëèÿ, âêëþ÷àÿ ìèíèñòðà Ì. Ôåùåíêî, çàìåñòèòåëåé
ìèíèñòðà À. Øèðëèíà è Â. Ñîëîìîíîâà è âåäóùåãî
ñïåöèàëèñòà Á. Çóáêîâè÷à. Â ãèäðîãåîëîãè÷åñêèõ
ðàáîòàõ ó÷àñòâîâàëè ñîòðóäíèêè Êàðåëüñêîé ãåîëîãè÷åñêîé ýêñïåäèöèè Ð. Åíèêååâ, Â. Ìèõàéëîâ,
Í. Ðó÷üåâà è ñîòðóäíèê Èíñòèòóòà ãåîëîãèè ÊàðÍÖ
ÐÀÍ È. Äåìèäîâ. Öåííûå êîíñóëüòàöèè è êîììåíòàðèè îòíîñèòåëüíî ñàíèòàðíî-ýïèäåìèîëîãè÷åñêîé
ñèòóàöèè, ñâÿçàííîé ñ ïèòüåâûì âîäîñíàáæåíèåì,
áûëè ïðåäñòàâëåíû çàìåñòèòåëåì ãëàâíîãî âðà÷à
13

Öåíòðà ãîñóäàðñòâåííîãî ñàíèòàðíî-ýïèäåìèîëîãè÷åñêîãî íàäçîðà Ðåñïóáëèêè Êàðåëèÿ Â. Îáåðåì÷åíêî. Áîëüøóþ ïðàêòè÷åñêóþ ïîìîùü â ïðîâåäåíèè
ïèëîòíîãî ïðîåêòà ïî ðàçâèòèþ âîäîñíàáæåíèÿ
îñòðîâà Êèæè, âêëþ÷àþùåãî èññëåäîâàíèÿ çàïàñîâ
ïîäçåìíûõ âîä è ñòðîèòåëüñòâî âîäîçàáîðíîãî
êîëîäöà, îêàçàë ñîòðóäíèê ìóçåÿ-çàïîâåäíèêà
«Êèæè» Þ. Ïðîòàñîâ. Íåîáõîäèìî îòìåòèòü àêòèâíóþ ðàáîòó, ïîíèìàíèå è ïîääåðæêó ñîòðóäíèêîâ
ðåãèîíàëüíûõ àäìèíèñòðàöèé, çàèíòåðåñîâàííûõ â
ðåàëüíîì óëó÷øåíèè âîäîñíàáæåíèÿ íàñåëåííûõ
ïóíêòîâ Ðåñïóáëèêè Êàðåëèÿ.

Ïîìîùü â ïîäãîòîâêå èëëþñòðàòèâíîãî ìàòåðèàëà
îêàçàëè ñîòðóäíèêè ÈÂÏÑ ÊàðÍÖ ÐÀÍ Ì. Áîãäàíîâà, Þ. Ñàëî, Ì. Ñÿðêè, À. Êîðîñîâ.
Êíèãà ïîäãîòîâëåíà çà ñ÷åò ñðåäñòâ è âîçìîæíîñòåé Èíñòèòóòà âîäíûõ ïðîáëåì Ñåâåðà ÊàðÍÖ ÐÀÍ
è Öåíòðà îêðóæàþùåé ñðåäû Ñåâåðíàÿ Ñàâî (ã. Êóîïèî).
Èíñòèòóò ïðèçíàòåëåí çà ñîäåéñòâèå â ðàáîòå ïðåäïðèÿòèþ «Ïåòðîçàâîäñêèå êîììóíàëüíûå ñèñòåìû».
Àâòîðû áëàãîäàðíû ðåöåíçåíòàì ïðîôåññîðó,
äîêò. ãåîãð. íàóê È. Çåêöåðó è êàíä. òåõí. íàóê
Â. Ëèôøèöó çà ïîëåçíûå çàìå÷àíèÿ è ñîâåòû.

KIITOKSET

Tämä kirja on Suomen ja Karjalan Tasavallan
kansainvälisen yhteistyön tulos «Karjalan Tasavallan
vesihuollon kehittäminen» -projektin yhteydessä. Pohjavesiselvitykset ja vesikaivojen rakentaminen suoritettiin
pilot-hankkeiden muodossa monien Suomen ja Karjalan
Tasavaltojen organisaatioiden ja asiantuntijoiden tuella ja
voimilla.
Kirjantekijät ovat kiitollisia Karjalan Tasavallan hallinnolle, Suomen maa- ja metsätalousministeriölle, Suomen
ympäristöministeriölle jatkuvasta tuesta ja huomiosta.
Projektin ohjausryhmällä on ollut hyvin suuri vastuu ja
osuus työn edistämisessä. Vuodesta 1995 alkaen ohjausryhmään kuuluivat Suomen ympäristöministeriön, Suomen maa- ja metsätalouden ministeriön ja Pohjois-Savon
ympäristökeskuksen edustajat. Suomen ympäristöministeriön ympäristöneuvos Jaakko Henttonen johti ohjausryhmää vuoteen 1998 saakka ja sen jälkeen Suomen maa- ja
metsätalouden ministeriön osastonpäällikkö ylijohtaja
Timo Kotkasaari. V. Dubov johti ohjausryhmää Karjalan
Tasavallan hallituksen puolesta ja myöhemmin ohjausryhmään kuuluivat alueellisen energialautakunnan puheenjohtaja J. Ahtarin, ensimmäinen varapuheenjohtaja
A. Skljarski sekä Karjalan Tasavallan sähkö- ja kunnallistekniikan liikelaitoksen edustaja S. Titarenko. Karjalan
Tasavallan luonnonvarojen komitean edustajat osallistuivat koko projektin ajan ohjausryhmän toimintaan – puheenjohtajat – A. Bulavin, A. Morozov, J. Korenkov ja
varapuheenjohtaja B. Tchihatchjov. Karjalan Tasavallan
tutkimuskeskuksen pohjoisten alueiden vesistöongelmien
tutkimuslaitoksen johtaja maantieteellinen tohtori N. Filatov johti projektin tutkimuksia.
Suomen puolelta ohjausryhmään kuuluivat maa- ja
metsätalousministeriön ylitarkastaja M. Maunula ja vesihuoltoneuvos A. Haverinen, ympäristöministeriön asiantuntija J. Virtanen, Suomen ympäristökeskuksen asiantuntijat I. Tiainen, K. Homanen, E. Santala, erikoistutkija L. Haverinen ja Pohjois-Savon ympäristökeskuksen
johtaja M. Henttonen.
Pohjois-Savon ympäristökeskuksen edustajat hoitivat
projektin tärkeät tehtävät: vanhempi insinööri R. Porttikivi, hydrogeologi A. Särkioja, vanhempi rakennusmestari
J. Eronen, erikoistyönjohtaja T. Hynynen. Suunnittelija
K. Määttä, vesihuoltoinsinööri J. Siekkinen, sihteeri
K. Soininen ja julkaisusihteeri H. Koivisto myös osallistuivat projektiin.
Vaasan kaupungin edustaja J. Laurila ja Varkauden
kaupungin edustaja K. Krooks tekivät varsin paljon työtä
projektissamme.

Urakoitsija M. Kauppinen osallistui vedenottamokaivojen rakennusvaiheeseen.
Projektin puitteissa harjoittelija V.-P. Tynkkynen teki
tärkeän selvitystyön «Karjalan Tasavallan ympäristöntila
ja terveys».
Pohjavesien kartoituksen pilot-hankkeisiin ja paikkatietojärjestelmän kehittämiseen osallistuivat konsultit:
Maa ja Vesi Oy (Kuopiosta ja Helsingistä), Suunnittelukeskus Oy (Kuopio), Viatek (Helsinki), FINNMAP Infra
Oy (Helsinki), Omavesi Oy (Tampere), Yritysvoima Oy
(Helsinki). Lämpimästi kiitämme firmojen asiantuntijoita: H. Vikman, J. Kaija, O. Jääskeläinen, K. Mikkonen,
L. Saijonmaa, J. Räty, R. Matila, O. Dovgulevitch, Y. Surialainen, E. Seberg. Kiitämme myös Suomen ympäristökeskuksen edustajia – S. Mitikka, R. Teiniranta,
Y. Suksdorff, M. Joukola ja P. Harmaa.
Karjalan Tasavallan ympäristöministeriön edustajat
osallistuivat pilot-hankkeisiin, mukaan lukien ministeri
M. Feshenko, varaministerit A. Shirlin ja V. Solomonov, johtava asiantuntija B. Zubkovitch. Karjalan geologian ekspedition edustajat osallistuivat hydrogeologisiin tutkimuksiin: R. Enikeev, V. Mihailov ja
N. Rutchjova ja I. Demidov (Karjalan tutkimuskeskuksen geologian tutkimuslaitos). Karjalan Tasavallan terveysviraston varapäälääkäri V. Oberemtchenko antoi
projektille arvokkaita kommentteja ja avusti konsulttina
juomavesihuollon asioissa. «Kizhi»-saaren museon
asiantuntija J. Protasov avusti meitä paljon pohjavesien
kartoituksessa ja vedenottamokaivon rakennustyössä.
Haluamme myös korostaa Karjalan Tasavallan taajamien hallintojen aktiivista työtä vesihuollon kehittämisessä. Kiitämme asiantuntijoita tuestaan ja ymmärryksestään.
Pohjoisten alueiden vesistöongelmien tutkimuslaitoksen asiantuntijat M. Bogdanova, J. Salo, M. Särki ja
A. Korosov tekivät paljon kuvamateriaalia julkaisua varten.
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Âîäíûå ðåñóðñû èãðàþò âàæíåéøóþ ðîëü â îáåñïå÷åíèè óñòîé÷èâîãî ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî
ðàçâèòèÿ. Ñîñòîÿíèå çäîðîâüÿ íàñåëåíèÿ, ðàçâèòèå
ýêîíîìèêè ñòðàí â çíà÷èòåëüíîé ñòåïåíè çàâèñÿò îò
íàëè÷èÿ è êà÷åñòâà âîäíûõ ðåñóðñîâ, èõ ðàöèîíàëüíîãî êîìïëåêñíîãî èñïîëüçîâàíèÿ è îõðàíû (Water for
People, Water for Life, 2003). Ðîññèÿ ÿâëÿåòñÿ îäíîé èç
íàèáîëåå îáåñïå÷åííûõ âîäíûìè ðåñóðñàìè ñòðàí,
ðàñïîëàãàÿ áîëåå ÷åì 20% ìèðîâûõ çàïàñîâ ïðåñíûõ
ïîâåðõíîñòíûõ è ïîäçåìíûõ âîä. Ñðåäíåìíîãîëåòíèå
ðåñóðñû ðå÷íîãî ñòîêà Ðîññèè ñîñòàâëÿþò 4 262 êì3 â
ãîä (10% îáúåìà ìèðîâîãî ðå÷íîãî ñòîêà). Èç íèõ
îêîëî 90% ïðèõîäèòñÿ íà áàññåéíû Ñåâåðíîãî Ëåäîâèòîãî è Òèõîãî îêåàíîâ è ìåíåå 8% – íà áàññåéíû
Àòëàíòè÷åñêîãî îêåàíà è Êàñïèéñêîãî ìîðÿ. Íà îäíîãî æèòåëÿ ñòðàíû ïðèõîäèòñÿ îêîëî 30 òûñ. ì3 âîäû â
ãîä èëè 78 ì3 â ñóòêè (âòîðîå ìåñòî â ìèðå ïîñëå Áðàçèëèè). Ïðîãíîçíûå ýêñïëóàòàöèîííûå çàïàñû ïîäçåìíûõ âîä ñîñòàâëÿþò ñâûøå 360 êì3 â ãîä (Áàáêèí,
2004). Ó÷èòûâàÿ ïîäâåðæåííîñòü îòêðûòûõ âîäíûõ
èñòî÷íèêîâ àíòðîïîãåííîìó âîçäåéñòâèþ, âñå áîëüøå
â ìèðå èñïîëüçóþò ïîäçåìíûå âîäû, áîëåå çàùèùåííûå îò çàãðÿçíåíèÿ.
Â ïîñëåäíèå 20–30 ëåò çàìåòíî îáîñòðèëèñü ïðîáëåìû, ñâÿçàííûå ñ ïðîòèâîðå÷èÿìè ìåæäó ðàñòóùèìè ïîòðåáíîñòÿìè ÷åëîâå÷åñòâà è ïðèðîäíûìè ðåñóðñàìè. Ê èõ ÷èñëó îòíîñèòñÿ ïðîáëåìà çàãðÿçíåíèÿ âîä
÷åëîâåêîì è îáåñïå÷åíèå íàñåëåíèÿ ïèòüåâîé âîäîé
ïîëíîöåííîãî êà÷åñòâà. Ãëîáàëüíûå ìàñøòàáû ýòîé
ïðîáëåìû â ïîëíîé ìåðå îáîçíà÷èëèñü åùå â 1977 ã. íà
Êîíôåðåíöèè ÎÎÍ ïî âîäíûì ðåñóðñàì, à â 2003 ã. –
íà Âñåìèðíîì âîäíîì ôîðóìå. Àíàëèç ñèòóàöèè, ñëîæèâøåéñÿ âî ìíîãèõ ñòðàíàõ ìèðà è õàðàêòåðèçóþùåéñÿ êîëè÷åñòâåííûì è êà÷åñòâåííûì äåôèöèòîì
ïèòüåâîé âîäû, ðîñòîì è ìàñøòàáàìè çàáîëåâàåìîñòè
íàñåëåíèÿ, ñâÿçàííûìè ñ íåãàòèâíûì âëèÿíèåì âîäíîãî ôàêòîðà, ÿâèëñÿ ïðè÷èíîé ïðîâîçãëàøåíèÿ 1980-õ ãã.
Äåñÿòèëåòèåì ïèòüåâîé âîäû è ñàíèòàðèè. Íåäîñòàòîê
â ïðåñíîé âîäå îòìå÷àåòñÿ íà òåððèòîðèè, ñîñòàâëÿþùåé îêîëî 60% âñåé ïëîùàäè ñóøè Çåìëè. Âî ìíîãèõ
ðàéîíàõ âîäíûé ôàêòîð íà÷èíàåò ñäåðæèâàòü ðàçâèòèå
ïðîìûøëåííîñòè è ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà.
Ïî äàííûì Âñåìèðíîé îðãàíèçàöèè çäðàâîîõðàíåíèÿ, ïðèìåðíî 1,2 ìëðä ÷åëîâåê ñòðàäàþò îò íåõâàòêè

Vesivaroilla on tärkeä rooli Venäjän sosiaalis-taloudellisessa kehityksessä. Väestön terveys ja maan
taloudellinen kehitys riippuvat suuressa määrin vesivaroista – niiden määrästä ja laadusta ja siitä, miten
monipuolisesti ja järkevästi niitä käytetään ja suojellaan. Venäjällä on riittävät makeaveden varat, siellä
on 20 % maailman pinta- ja pohjavesien varoista.
Venäjän jokien monivuotinen keskivalunta on 4262
kuutiokilometriä vuodessa (10 % maailman jokivalunnasta), niistä noin 90 % kuuluu Pohjoisen ja Tyynen valtameren ja alle 8 % kuuluu Kaspian ja Azovin
meren valuma-alueelle. Valunta on noin 30 000 m3/vuodessa (eli 78 m3/vuorokaudessa) per 1 asukas (tämän
arvon mukaan Venäjä on toisella sijalla maailmassa
Brasilian jälkeen). Ennusteiden mukaan Venäjän
käyttökelpoisten pohjavesivarojen määrä ylittää 360
km3/vuodessa. Pintavesistöjä käytetään hyvin paljon
raakaveden lähteenä, koska ne ovat pintavesistöihin
verrattuna enemmän alttiita ihmistoiminnasta aiheuttuviin kuormituksiin ja vaikutuksiin.
Jo aikoja sitten havaittiin, että ihmiskunnan kasvavilla tarpeilla ja luonnonvarojen välillä on selkeät ristiriidat ja ongelmat, jotka huomattavasti pahenivat
viime 20–30 vuoden aikana. Juuri siihen kuuluu myös
vesistöjen kuormituksen ja pilaantumisen ongelmat ja
ihmisten hyvälaatuisen juomaveden saanti. Maailmanlaajuisesti tästä keskusteltiin vuonna 1977
UKK:n vesivarojen konferenssissa ja sen jälkeen
myös vuonna 2003 maailman vesifoorumissa. Tilannetta analysoitiin monissa maissa, joissa ei ole hyvänlaatuista vettä tai vettä ylipäänsä on hyvin vähän. Toisaalta väestön juomavesiperäisiin tauteihin liittyvät
sairastuvuudet lisääntyvät. Tästäkin syystä 1980-luku
julistettiin «Juomaveden ja sanitarian vuosikymmeneksi». Makean veden puutteita on havaittu 60 % kuivamaan alueella. Vesitekijä rajoittaa teollisuuden ja
maatalouden kehitystä monissa maapallon kolkissa.
Arvion mukaan maailman vedentarve kasvaa
yhdyskuntien vesihuollossa, teollisuudessa ja maataloudessakin. Maailman terveysorganisaation (WHO)
tietojen mukaan noin 1,2 miljardia ihmistä kärsii juomaveden puutteesta. Sen lisäksi juomaveden laatu
huononee ja se vaikuttaa negatiivisesti ihmisryhmien
terveyteen kehitys- ja kehittyneissäkin maissa. Tilan17
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ïèòüåâîé âîäû. Îñîáóþ îçàáî÷åííîñòü âûçûâàþò
ôàêòû óõóäøåíèÿ ãèãèåíè÷åñêèõ ïîêàçàòåëåé ïèòüåâîé âîäû, ÷òî îòðèöàòåëüíî ñêàçûâàåòñÿ íà ñîñòîÿíèè
çäîðîâüÿ çíà÷èòåëüíûõ ïî ÷èñëåííîñòè ãðóïï íàñåëåíèÿ â ðÿäå ðàçâèâàþùèõñÿ è íåêîòîðûõ ðàçâèòûõ ãîñóäàðñòâ è òðåáóåò ñðî÷íûõ è ðåøèòåëüíûõ ìåð äëÿ
èñïðàâëåíèÿ ñîçäàâøåãîñÿ ïîëîæåíèÿ. Õîðîøàÿ âîäà
óæå ñòàëà ïðåäìåòîì ýêñïîðòà. Ìíîãèå ñòðàíû, òàêèå
êàê Èçðàèëü, Ãîíêîíã è ðÿä äðóãèõ, ïîëíîñòüþ èñïîëüçóþò äëÿ ñâîèõ öåëåé âîäíûå ðåñóðñû äðóãèõ ãîñóäàðñòâ. ×èñòûå ãëóáèííûå âîäû îç. Áàéêàë ïðîäàþòñÿ
â Ãåðìàíèþ è ßïîíèþ. Ãîíêîíã ïîëó÷àåò âîäó ïî ñïåöèàëüíûì òðóáîïðîâîäàì èç Êèòàÿ, à â çàñóøëèâûå
ãîäû âîäà äîñòàâëÿåòñÿ ñþäà òàíêåðàìè. Ðÿäîì ñòðàí
ðàññìàòðèâàþòñÿ ïðîåêòû çàêóïêè ïðåñíîé âîäû,
íàïðèìåð, êðóïíåéøèõ îçåð Åâðîïû: Ëàäîæñêîãî è
Îíåæñêîãî.
Çà ïîñëåäíèå 50 ëåò ïîâåðõíîñòíûå âîäû ïîäâåðãàþòñÿ î÷åíü ñåðüåçíîìó âëèÿíèþ ÷åëîâåêà. Ìíîãèå
ðåêè è îçåðà çàãðÿçíåíû íàñòîëüêî, ÷òî èõ âîäó íå
òîëüêî íåëüçÿ ïèòü, íî â íèõ äàæå íåëüçÿ êóïàòüñÿ.
Ìîæíî âñïîìíèòü «óìèðàþùèå» êîãäà-òî Âåëèêèå
àìåðèêàíñêèå îçåðà èëè çàãðÿçíåíèå ð. Ðåéí â Ãåðìàíèè. Êîãäà îñîçíàëè ìàñøòàáû è ñåðüåçíîñòü ïðîáëåìû çàãðÿçíåíèÿ âîäíûõ îáúåêòîâ, áûëè ïðåäïðèíÿòû
áåñïðåöåäåíòíûå ìåðû ïî èõ ñïàñåíèþ. Â íàñòîÿùåå
âðåìÿ ïðèîñòàíîâëåíî çàãðÿçíåíèå è ýâòðîôèðîâàíèå
îçåð Ýðè è Îíòàðèî. Ïîñòåïåííî âîññòàíàâëèâàþòñÿ
âîäû ð. Ðåéí, â êîòîðóþ âåðíóëîñü îêîëî 70 âèäîâ
ðûá, ÷èùå ñòàëè àìåðèêàíñêèå îçåðà. Â ðåçóëüòàòå
ïðåäïðèíÿòûõ ìåð, à òàêæå èç-çà ïàäåíèÿ ïðîèçâîäñòâà â ÐÔ çàìåäëèëñÿ ïðîöåññ àíòðîïîãåííîãî ýâòðîôèðîâàíèÿ è çàãðÿçíåíèÿ êðóïíåéøèõ ïðåñíîâîäíûõ
îçåð Åâðîïû – Îíåæñêîãî è Ëàäîæñêîãî, à òàêæå îç.
Áàéêàë, êàê è íà Âåëèêèõ àìåðèêàíñêèõ îçåðàõ.
Â ïîñëåäíèå äåñÿòèëåòèÿ âî ìíîãèõ ñòðàíàõ ñòàëî
î÷åâèäíûì, ÷òî îäíèì èç âàæíåéøèõ âèäîâ âîäíûõ
ðåñóðñîâ, êîòîðûå ìîæíî èñïîëüçîâàòü äëÿ ïèòüåâûõ
öåëåé, ÿâëÿþòñÿ ïîäçåìíûå âîäû. Ïðî íèõ ãèäðîãåîëîãè ãîâîðÿò, ÷òî ýòî ïîëåçíîå èñêîïàåìîå íîìåð
îäèí. Ãëàâíàÿ îñîáåííîñòü ïîäçåìíûõ âîä – èõ çàùèùåííîñòü îò íåïîñðåäñòâåííîãî âîçäåéñòâèÿ çàãðÿçíåíèé, âîçîáíîâëÿåìîñòü â ïðîöåññå îáùåãî êðóãîâîðîòà âîäû, ÷òî êîðåííûì îáðàçîì îòëè÷àåò ïîäçåìíûå
âîäû îò âñåõ äðóãèõ ïîëåçíûõ èñêîïàåìûõ. Êðîìå
òîãî, ïðè ýêñïëóàòàöèè ïîäçåìíûõ âîä ïðîèñõîäèò íå
òîëüêî ðàñõîäîâàíèå, íî âî ìíîãèõ ñëó÷àÿõ è äîïîëíèòåëüíîå ôîðìèðîâàíèå, âûçâàííîå óñèëåíèåì ïèòàíèÿ
ïîäçåìíûõ âîä ïîâåðõíîñòíûìè, à òàêæå çà ñ÷åò óìåíüøåíèÿ èñïàðåíèÿ ñ ïîâåðõíîñòè ãðóíòîâûõ âîä.
Äðóãàÿ ñóùåñòâåííàÿ îñîáåííîñòü ïîäçåìíûõ âîä – èõ
ïîäâèæíîñòü è òåñíàÿ âçàèìîñâÿçü ñ îêðóæàþùåé ñðåäîé. Íåñìîòðÿ íà çíà÷èòåëüíî ìåíüøèå îáúåìû ïî
ñðàâíåíèþ ñ ïîâåðõíîñòíûìè (âñåãî 0,27% îò îáúåìà
âñåé ãèäðîñôåðû), ïîäçåìíûå âîäû çàíèìàþò çíà÷è-

ne jo alkaa vaatimaan nopeita ja päättäviä toimenpiteitä. Hyvälaatuinen vesi on nykyään vientitavara.
Monet maat, esimerkiksi Israel ja Hongkong, käytävät omassa vesihuollossaan toisten maiden vesivaroja. Puhtaat Baikal -järven vedet myydään Saksaan ja
Japaniin. Hongkong saa vettä Kiinasta vesijohtoa pitkin, mutta kuivana aikana vettä kuljetetaan sinne laivoilla. Tietyt maat harkitsevat vedenostoa Laatokasta
ja Äänisestä.
Ihmisten toiminta on vaikuttanut hyvinkin paljon
pintavesistöjen tilaan, varsinkin viimeisten 50 vuoden
aikana. Monet järvet ja joet ovat niin pilaantuneita,
että niiden vettä ei saa jouda. Monissa paikoissa ei saa
edes uida. Muistetaan «kuolevia» Amerikan Suuria
järviä ja Saksan Rein -joen kohtaloa. Vasta silloin,
kun tilanne oli todella vakava siellä suoritettiin mittavia vesistösuojelun ja kuormitusta rajoittavia toimenpideohjelmia. Rein -joen veden laatu vähitellen paranee ja siinä jo 70 kalalajia viihtyy taas hyvin. Suurten
järvien veden laatu on parempi. Eri toimenpiteiden ja
tuotannon laskun takia Euroopan suurimpien järvien
– Äänisen ja Laatokan tilat ovat huomattavasti parantuneet. Sama suuntaus on myös Baikal järvellä.
Luonnonvaroista pohjavesien arvo on noussut erittäin paljon viimeaikoina. «Hyödyllinen kaivannainen
numero yksi» näin geologit kutsuvat nykyään pohjavesiä. Niiden uusiutuminen globaalisessa veden kierrossa on varsin hyvä ominaisuus. Sen lisäksi pohjavesien hyväksikäytössä varoja kulutetaan, mutta monissakin tapauksissa tapahtuu pohjavesien ylimääräistä
muodostusta, toisin sanoen pintavesistöjen suodatus
pohjakerroksiin moninkertaistuu ja haihdunta pohjakerroksista pienenee. Pohjavesien toinen erikoisuus
on niiden liikkuvuus ja kiinteä vuorovaikutus ympäristön kanssa. Pohjavesien määrä on vain 0,27 %
hydrosfäärin volyymista, mutta niiden rooli vesihuollossa on todella merkittävä. Pohjavesien käytössä on
myös hyvin paljon vaikeuksia ja kysymyksiä. Esimerkiksi, miten arvioidaan pohjavesien määrät, jotka voidaan turvallisesti ottaa pois vahingoittamatta ympäristöä?
Karjalan Tasavallassa, kuten Venäjällä, on runsaasti vesivaroja, mutta vesihuollossa on sittenkin
vakavia ongelmia. Huonon juomavedenlaadun ja heikon terveydentilan välillä on selkeä yhteys. Terveysviranomaisten tietojen mukaan 30–80 % tautitapauksista johtuu tai liittyy jotenkin huonon juomaveden
laatuun. Vesihuollon ongelmasta johtuen vuonna
1998 Venäjän hallitus on laatinut pitkäaikaisen ohjelman. Ohjelman perusteella Karjalan Tasavallassakin
laadittiin vastaava ohjelma vuonna 1999. Toteutettujen toimenpiteiden tuloksista huolimatta jo vuonna
2000 heinäkuussa päätettiin, että huono vesihuolto
aiheuttaa uhan Venäjän kansallisen turvallisuudelle.
Vuonna 1999 Venäjän eduskunnan alahuone eli
18
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òåëüíîå ìåñòî â îáåñïå÷åíèè ïîòðåáíîñòåé ÷åëîâåêà â
âîäå. Ïðè ýòîì âîçíèêàåò äîñòàòî÷íî ìíîãî ïðîáëåì
íå òîëüêî ïîèñêà è îáåñïå÷åíèÿ íàñåëåíèÿ ýòîé âîäîé,
íî è ïðàâèëüíîãî îáîñíîâàíèÿ òîãî îáúåìà âîäû, êîòîðûé ìîæíî âçÿòü èç âîäîíîñíîãî ãîðèçîíòà â òå÷åíèå
ðàñ÷åòíîãî ïåðèîäà áåç óùåðáà äëÿ ïîäçåìíûõ âîä è
îêðóæàþùåé ñðåäû.
Íåñìîòðÿ íà îáèëèå âîäíûõ ðåñóðñîâ, â Êàðåëèè,
êàê è â Ðîññèè â öåëîì, èìåþòñÿ ñåðüåçíûå ïðîáëåìû
ñ âîäîñíàáæåíèåì è ñîñòîÿíèåì çäîðîâüÿ íàñåëåíèÿ
èç-çà íåêà÷åñòâåííîé ïèòüåâîé âîäû. Ïî íåêîòîðûì
îöåíêàì îðãàíèçàöèé çäðàâîîõðàíåíèÿ, îò 30 äî 80%
áîëåçíåé â òîé èëè èíîé ñòåïåíè ñâÿçàíû ñ íåêà÷åñòâåííîé âîäîé. Ó÷èòûâàÿ ñåðüåçíûå ïðîáëåìû ñ
îáåñïå÷åíèåì íàñåëåíèÿ ïèòüåâîé âîäîé, Ïðàâèòåëüñòâîì Ðîññèè â 1998 ã. áûëà ïîäãîòîâëåíà äîëãîñðî÷íàÿ ïðîãðàììà. Íà îñíîâå ýòîé ïðîãðàììû â 1999 ã.
áûëà ðàçðàáîòàíà òàêàÿ æå ïðîãðàììà è äëÿ Ðåñïóáëèêè Êàðåëèÿ. Îäíàêî, íåñìîòðÿ íà ïðèíèìàåìûå ìåðû
ïî ïðîãðàììå, óæå â èþëå 2000 ã. â ñâÿçè íåáëàãîïðèÿòíûì ïîëîæåíèåì ðàçâèòèÿ ïèòüåâîãî âîäîñíàáæåíèÿ, êîòîðîå ñîçäàåò óãðîçó íàöèîíàëüíîé áåçîïàñíîñòè Ðîññèè, Ãîñäóìà ÐÔ ïðèíèìàåò ïîñòàíîâëåíèå î
ïðîáëåìàõ ïèòüåâîé âîäû è ïèòüåâîãî âîäîñíàáæåíèÿ
â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè. Â öåëîì ïî ñòðàíå òîëüêî
îäèí ïðîöåíò èñõîäíîé âîäû ïîâåðõíîñòíûõ èñòî÷íèêîâ ïèòüåâîãî âîäîñíàáæåíèÿ ñîîòâåòñòâóåò íîðìàòèâó 1 êëàññà êà÷åñòâà äëÿ ïèòüåâûõ âîäîçàáîðîâ. Â
ïîñòàíîâëåíèè îòìå÷àåòñÿ íåîáõîäèìîñòü ïðèíÿòèÿ
ýêñòðåííûõ ìåð ïî óëó÷øåíèþ âîäîñíàáæåíèÿ íàñåëåíèÿ. Â 2002 ã. ïî ïðîáëåìàì ÷èñòîé âîäû áûëè ïðîâåäåíû çàñåäàíèÿ êîìèòåòîâ Ãîñäóìû ÐÔ, à â 2003 ã.
òàêèå æå ñëóøàíèÿ áûëè îðãàíèçîâàíû â Ñîâåòå Ôåäåðàöèè ÐÔ. Â ðåçóëüòàòå áûëà ïðèíÿòà ïðîãðàììà ìåð
ïî ðåàëèçàöèè âîäíîé ïîëèòèêè â Ðîññèè íà äîëãîñðî÷íóþ ïåðñïåêòèâó. Â îáñóæäåíèè ïðîãðàììû ðàáîò
ïî âîäíîé ïîëèòèêå â Ðîñòîâå-íà-Äîíó â 2003 ã. ïðèíÿë ó÷àñòèå Ïðåçèäåíò Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè Âëàäèìèð Ïóòèí. Äëÿ ðåàëèçàöèè âîäíîé ïîëèòèêè â 2004 ã.
â Ðîññèè áûëî âíîâü ñôîðìèðîâàíî ñïåöèàëüíîå
âåäîìñòâî.
À êàêîâî æå ïîëîæåíèå â Êàðåëèè? Âñåì èçâåñòíî,
÷òî ó íàñ áîëåå 60 òûñ. îçåð è îêîëî 27 òûñ. ðåê. Îáåñïå÷åííîñòü Êàðåëèè ïîâåðõíîñòíûìè âîäíûìè ðåñóðñàìè î÷åíü âûñîêà è ïðåâîñõîäèò ñðåäíåðîññèéñêèå
ïîêàçàòåëè â 2–3 ðàçà. Êîëè÷åñòâåííûå ïàðàìåòðû
âîäíûõ ðåñóðñîâ íå ÿâëÿþòñÿ ôàêòîðîì, ëèìèòèðóþùèì ðàçâèòèå ýêîíîìèêè ðåñïóáëèêè, êîòîðàÿ âî ìíîãîì îñíîâàíà íà èñïîëüçîâàíèè âîä. Îäíàêî âìåñòå ñ
óïîìÿíóòûìè áëàãîïîëó÷íûìè ôàêòàìè â åæåãîäíîì
Ãîñóäàðñòâåííîì äîêëàäå î ñîñòîÿíèè îêðóæàþùåé
ñðåäû ïî ÐÊ (1999 ã.) êàê è â ðÿäå ïîñëåäóþùèõ âûïóñêîâ ýòîãî èçäàíèÿ îòìå÷àåòñÿ, ÷òî äëÿ áîëüøèíñòâà
íàñåëåííûõ ïóíêòîâ Êàðåëèè âîäà ïîñòîÿííî èëè
ïåðèîäè÷åñêè íå ñîîòâåòñòâóåò íîðìàòèâàì. Íàáëþäà-

Duuma teki oman päätöksen Venäjän juomavedenhuollosta ja sen kehityksestä. Koko Venäjän alueella
vain 1 % raakavedestä vastaa I:n luokan laatuvaatimuksiin. Duuman päätöksessä on kiinnitetty huomiota nopeisiin toimenpiteisiin vesihuollon kehittämistä
varten. Vuonna 2002 juomaveden ongelmista keskusteltiin Duuman eri komiteoissa ja vuonna 2003 samat
asiat käsiteltiin eduskunnan ylähuoneessa eli Federaation Neuvonnassa. Lopputuloksena oli Venäjän
vesipolitiikan pitkäntähtäimen toimenpideohjelma.
Venäjän presidentti Vladimir Putin osallistui keskusteluun vesipolitiikasta vuonna 2003 Rostov-na-Donu
kaupungissa. Vuonna 2004 Venäjällä perustettiin erillinen vesipolitiikan viranomainen.
Entäs mikä tilanne on meillä Karjalan Tasavallassa? Monet tietävät, että meillä on 60 000 järveä ja
27 000 jokea. Erittäin kauniit ovat meidän vesistömme sekä rannikkomme. Laatokka ja Ääninen ovat
vetovoimaisia monille turisteille. Vesivaroja on täällä
paljon, pintavesistövaroja asukasta kohti meillä on
2–3 kertaa enemmän kuin muualla Venäjällä. Kyllä
vettä on paljon, sen määrästä ei ole puutetta. Vesivarat eivät rajoita tasavallan taloudellista kehitystä ja
teollisuus monissa paikoissa perustuu veden käyttöön. Karjalan Tasavallan vuoden 1999 ympäristöraportissa on sanottu, että miltei kaikissa taajamissa
juomaveden laatu joko jatkuvasti tai väliaikaisesti
ei vastaa «Juomavesi» -Venäjän GOST-normeja. Raakavesivesistöt ovat kuormitettuja ja pilaantuneita
kemiallisesti tai mikrobiologisesti. Keskimäärin 70 %
taajamien verkoston vesinäytteistä ei vastaa juomaveden vaatimuksia. Viime 5 vuoden aikana vesijohtoveden laatu ei parantunut lainkaan. Monet ihmiset käyttävät kaivoja, porakaivoja ja lähteitä, joita on noin
800. Mutta niidenkään veden laatu ei ole ihan hyvä,
koska vesistö- ja vedenottamojen suojeluvyöhykkeiden vaatimuksia ei noudateta kaikkialla.
Karjalan Tasavallan pintavesistöjen vedenlaatu ei
ole täysin sopivaa vesihuoltoon, koska veden mineraalisaatio on hyvin pieni eli alle 100 mg/l ja vain tietyissä vesistöissä 200 mg/l – vesi on varsin pehmeää.
Optimaalinen ionien summa ihmisten terveyden
näkökulmasta on paljon korkeampi eli 300–400 mg/l.
Karjalan vesistöjen ongelmaparametri, varsinkin
Petroskoissa, on veden korkea väriluku. Sen aiheuttaa
humuksen korkea pitoisuus. Juomaveden desinfiointi,
eniten kloorilla, myös aiheuttaa ylimääräisiä ongelmia. Pintavesistöjen vedet sisältävät paljon orgaanisia
aineita, jotka kloorin kanssa yhdistettyinä voivat
aiheuttaa tiettyjä tauteja. Sen lisäksi vedessä on vähän
fluoria ja sen puute aiheuttaa hampaiden kariesta.
Nadvoitsyn taajamassa teollisuuden päästöjen takia
vedessä on taas liian paljon fluoria ja siellä on paljon
fluoroosi – tautia. Karjalan paperiteollisuus keskittymien ympärillä vesistöt ovat kuormittuneet orgaani19
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åòñÿ âûñîêèé óðîâåíü õèìè÷åñêîãî è ìèêðîáèîëîãè÷åñêîãî çàãðÿçíåíèÿ âîäîåìîâ – èñòî÷íèêîâ âîäîñíàáæåíèÿ. Â ñðåäíåì îêîëî 70% ïðîá âîäû, ïîñòóïàþùåé
â ðàçâîäÿùèå ñåòè â íàñåëåííûõ ïóíêòàõ Êàðåëèè, íå
îòâå÷àåò ãèãèåíè÷åñêèì òðåáîâàíèÿì, ïðåäúÿâëÿåìûì
ê ïèòüåâîé âîäå. Åå êà÷åñòâî çà ïîñëåäíèå ïÿòü ëåò íå
óëó÷øèëîñü. Ìíîãèå æèòåëè ðåñïóáëèêè èñïîëüçóþò
äåöåíòðàëèçîâàííûå èñòî÷íèêè, òàêèå êàê êîëîäöû,
ñêâàæèíû, ðîäíèêè, îäíàêî ñèòóàöèÿ è ñ ýòèìè èñòî÷íèêàìè âîäîñíàáæåíèÿ íå áëàãîïîëó÷íà, òàê êàê ïëîõî
âûïîëíÿþòñÿ ïîëîæåíèÿ î âîäîîõðàííûõ çîíàõ, íåäîñòàòî÷íî õîðîøî îáóñòðîåíû ñàìè èñòî÷íèêè.
Ïðè ýòîì íàäî îòìåòèòü, ÷òî ïîâåðõíîñòíûå âîäû
Êàðåëèè èìåþò íåäîñòàòî÷íî âûñîêîå ïðèðîäíîå
êà÷åñòâî äëÿ èñïîëüçîâàíèÿ â öåëÿõ ïèòüåâîãî âîäîñíàáæåíèÿ. Îíè õàðàêòåðèçóþòñÿ î÷åíü íèçêîé ìèíåðàëèçàöèåé (ìåíåå 100 ìã/ë è òîëüêî â îòäåëüíûõ âîäîåìàõ – äî 200 ìã/ë), âîäà î÷åíü ìÿãêàÿ. È õîòÿ ïî ýòîìó
ïîêàçàòåëþ âîäà ñîîòâåòñòâóåò ïðèíÿòûì íîðìàòèâàì
äëÿ âîäîñíàáæåíèÿ, îïòèìàëüíûìè äëÿ çäîðîâüÿ ÷åëîâåêà ÿâëÿþòñÿ áîëåå âûñîêèå èõ çíà÷åíèÿ (äî
300–400 ìã/ë). Ïðîáëåìíûì â Êàðåëèè è â òîì ÷èñëå â
Ïåòðîçàâîäñêå ÿâëÿåòñÿ ïîêàçàòåëü öâåòíîñòè âîäû,
îáóñëîâëåííûé ïîâûøåííûì ñîäåðæàíèåì îðãàíè÷åñêèõ âåùåñòâ. Îáåççàðàæèâàíèå âîäû â îñíîâíîì õëîðèðîâàíèåì ïîðîæäàåò è ðÿä ïîáî÷íûõ ïðîáëåì. Õëîðèðîâàíèå ïîâåðõíîñòíûõ âîä ñ âûñîêèì ñîäåðæàíèåì îðãàíè÷åñêèõ âåùåñòâ äëÿ ïðåäîòâðàùåíèÿ ìèêðîáèîëîãè÷åñêîãî çàãðÿçíåíèÿ ìîæåò ñïîñîáñòâîâàòü
ìóòàãåííîñòè è ðèñêó ðàçâèòèÿ êàíöåðîãåííûõ çàáîëåâàíèé. Êðîìå òîãî, íà íàøåé òåððèòîðèè âîäû
áåäíû ôòîðîì, íåäîñòàòîê êîòîðîãî âûçûâàåò êàðèåñ.
Íàïðîòèâ, åãî ïåðåèçáûòîê â âîäå â ðàéîíå ïîñ. Íàäâîèöû â ðåçóëüòàòå àíòðîïîãåííîé äåÿòåëüíîñòè ïðèâîäèò ê çàáîëåâàíèÿì ôëþîðîçîì. Äëÿ Êàðåëèè õàðàêòåðíî çàãðÿçíåíèå âîäîåìîâ îðãàíè÷åñêèìè âåùåñòâàìè â çîíå äåéñòâèÿ ïðåäïðèÿòèé öåëëþëîçíî-áóìàæíîé ïðîìûøëåííîñòè, ìèíåðàëüíûìè, â ïåðâóþ
î÷åðåäü êàëèåì, â ðàéîíå Êîñòîìóêøè. À óñòàðåâøèå,
èçíîøåííûå ñåòè äëÿ ïîäà÷è âîäû ñïîñîáñòâóþò
äîïîëíèòåëüíîìó çàãðÿçíåíèþ ïèòüåâîé âîäû.
Òàê ÷òî æå ìû â Êàðåëèè æèâåì ó âîäû è áåç âîäû?
×òî äåëàåòñÿ â ðåñïóáëèêå, ÷òîáû óëó÷øèòü ñèòóàöèþ, ÷òî íàäî çíàòü ëþäÿì î òîì, êàêóþ âîäó îíè
ïüþò? Êàê ìîæíî ðåøèòü ïðîáëåìó â ìàñøòàáàõ ðåñïóáëèêè, à òàêæå ñèëàìè ñàìèõ æèòåëåé Êàðåëèè? Ìû
ïîñòàðàåìñÿ êîñíóòüñÿ ýòèõ âîïðîñîâ.
Â êíèãå èçëîæåíû öåëè è çàäà÷è ïðîãðàììû ïî
óëó÷øåíèþ îáåñïå÷åíèÿ íàñåëåíèÿ Êàðåëèè ïèòüåâîé
âîäîé. Ïîêàçàíî, ÷òî æå ñäåëàíî ó÷åíûìè è ïðàêòèêàìè çà ïîñëåäíåå äåñÿòèëåòèå, è íàìå÷åíû ïåðñïåêòèâû óëó÷øåíèÿ ïèòüåâîãî âîäîñíàáæåíèÿ. Â ñâÿçè ñ
âîçìîæíûìè íåïðåäíàìåðåííûìè àâàðèéíûìè
ñèòóàöèÿìè, à òàêæå âîçìîæíûìè íàïðàâëåííûìè
äåéñòâèÿìè (òåððîðèñòè÷åñêèìè, âîåííûìè) ïðåäëî-

silla aineilla. Kostamuksen vesistöissä on paljon
kaliumia. Huono vesijohtojen kunto on osittain syynä
siihen, että juomavedessä on paljon nitraatteja, jotka
aiheuttavat veriperäisiä tauteja.
Kävi näin, että Karjalan Tasavallassa asumme
vesistöjen rannoilla, mutta ilman vettä? Mitä on
meneillä tasavallassamme, jotta tilanne olisi parempi?
Mitä ihmisten täytyy tietää juomavedestä? Miten
ongelmat voidaan ratkaista koko tasavallan alueella ja
mitä asukkaat voisivat tehdä itse? Näihin kysymyksiin haluamme antaa vastaukset tässä kirjassa ainakin
osittain.
Kirjassa on esitetty Karjalan Tasavallan vesihuollon kehitysohjelman tavoitteet ja tehtävät. Uusien
hätätila- (terrori-isku tai sota) ja ympäristöturvallisuusvaatimusten mukaan nykyään etsitään uudet ratkaisut, joiden avulla suuret kaupungit, sellaiset joiden
asukasluku ylittää 250 000, saavat vaihtoehtoiset
vesihuoltolähteet. Juuri sen takia Karjalan Tasavallan
pääkaupungissa – Petroskoissa – myös selvitetään
kuinka paljon vettä voidaan hyödyntää kvarttäärikauden kerrostumista, miten paljon voidaan käyttää vesihuollossa lähteitä ja kaivoja ja kuinka hyvä on niiden
veden laatu? Tutkitaan vedenottokohdan siirron eri
vaihtoehtoja: Petroskoinlahden kaupungin vastaranta,
Ivanovin saaret tai Varvinskiniemen alue? «Puhdas
vesi» – Petroskoin kaupungin ohjelman mukaan ja
Maailman Pankin lainalla pyrittiin tehostamaan veden
käsittelyä vesilaitoksella. Muualla taajamissa juomavettä pumpataan verkostoihin ilman käsittelyä ja desinfiointia varten käytetään klooria (Louhi, Kestenga,
Mujezerski ja muut). Erittäin vaikea tilanne on Suojärven ja Aunuksen vesilaitoksilla. Tasavallassa on
700 taajamaa, mutta vesijohtoverkostoja on noin 100.
Verkoston putkimateriaalina on valurautaa ja terästä.
Juomavesi sisältää paljon orgaanisia aineita ja sen pH
on alhainen ja sen takia vesi on aggressiivinen ja
aiheuttaa korroosiota. Verkoston vuotoja on paljon
(keskimäärin 15 %) ja verkostoon pääsee ylimääräisiä
vesiä, mm. ympäristöstä ja jopa viemärivesiä. Putkien
sisällä on omia kerrostumia. Piirien viranomaisten
arvion mukaan eri taajamien verkostot ovat kuluneet
hyvin paljon ja eri arvioiden mukaan 10–80 % vaatii
korjausta tai vaihtoa.
Karjalan Tasavallan kehityskonseptio sisältää
vesitalousotsikon. Artiklan 10.2.18 mukaan vuoden
2002 mennessä tärkein tavoite on veden toimittaminen talouskohteille sekä juomavettä ihmisille. Asiakirjassa on myös esitetty mekanismeja, joiden avulla tavoitteet voidaan saavuttaa. Yksi niistä on Karjalan Tasavallan «Vesistöjen kunnostus ja suojelu» – erikoisrahasto, joka perustetaan Venäjän
«Vesikoodeksin / lakikokoelman» mukaisesti. Lainsäädäntö nimittäin pyrkii keräämään maksuja vesistöjen käytöstä.
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æåíû ïóòè óëó÷øåíèÿ òðåáîâàíèé ýêîëîãè÷åñêîé
áåçîïàñíîñòè, â ñîîòâåòñòâèè ñ êîòîðûìè êàæäûé
ãîðîä ÐÔ ñ íàñåëåíèåì áîëåå 250 òûñ. ÷åëîâåê äîëæåí
èìåòü àëüòåðíàòèâíûå èñòî÷íèêè âîäîñíàáæåíèÿ. Â
ñâÿçè ñ ýòèì ðàññìàòðèâàþòñÿ âàðèàíòû èõ ïîèñêà äëÿ
ñòîëèöû Êàðåëèè – ã. Ïåòðîçàâîäñêà. Â ñîîòâåòñòâèè ñ
ãîðîäñêîé ïðîãðàììîé «×èñòàÿ âîäà» çà ñ÷åò êðåäèòà
Ìèðîâîãî áàíêà ïðåäïðèíèìàëèñü ìåðû ïî óëó÷øåíèþ î÷èñòêè âîä íà âîäîïðîâîäíûõ î÷èñòíûõ ñîîðóæåíèÿõ. Êðîìå ïðåäïðèíèìàåìûõ Ïåòðîçàâîäñêèì
ìóíèöèïàëüíûì óíèòàðíûì ïðåäïðèÿòèåì «Âîäîêàíàë» ìåð ïî ñîâåðøåíñòâîâàíèþ î÷èñòêè âîäû, êà÷åñòâî ïèòüåâîé âîäû ìîæíî óëó÷øèòü ïóòåì ïåðåíîñà
ãîðîäñêîãî âîäîçàáîðà ê ïðîòèâîïîëîæíîìó áåðåãó
Ïåòðîçàâîäñêîé ãóáû, Èâàíîâñêèì îñòðîâàì èëè ìûñó
Âàðâèíñêîìó.
Âî ìíîãèõ íàñåëåííûõ ïóíêòàõ âîäà ïîäàåòñÿ
íàñåëåíèþ áåç î÷èñòêè (Ëîóõè, Êåñòåíüãà, Ìóåçåðñêèé è äð.). Òÿæåëîå ïîëîæåíèå ñ âîäîñíàáæåíèåì
îòìå÷àåòñÿ â ãîðîäàõ Ñóîÿðâè, Îëîíåö. Èç áîëåå ÷åì
700 íàñåëåííûõ ïóíêòîâ âîäîïðîâîäíûå ñåòè èìåþò
òîëüêî îêîëî 100. Â ñåòÿõ èñïîëüçóþòñÿ â îñíîâíîì
÷óãóííûå è ñòàëüíûå òðóáû. Ïîñêîëüêó âîäîïðîâîäíàÿ âîäà ÷àñòî ñîäåðæèò áîëüøèå êîíöåíòðàöèè îðãàíè÷åñêèõ âåùåñòâ è íå ïîäùåëà÷èâàåòñÿ, îíà ÿâëÿåòñÿ
àãðåññèâíîé ïî îòíîøåíèþ ê ýòèì ìàòåðèàëàì è
âûçûâàåò èõ êîððîçèþ. Ýòî óâåëè÷èâàåò îáúåìû óòå÷åê (â ñðåäíåì ïðèìåðíî 15%) è ðèñê ïîïàäàíèÿ â
âîäîïðîâîäíóþ ñåòü íåêîíäèöèîííîé (â òîì ÷èñëå
êàíàëèçàöèîííîé) âîäû. Êðîìå òîãî, íà êà÷åñòâå âîäîïðîâîäíîé âîäû ñêàçûâàþòñÿ è îòëîæåíèÿ, íàêàïëèâàþùèåñÿ â òðóáàõ. Ïî îöåíêàì ðàéîííûõ àäìèíèñòðàöèé, äîëÿ èçíîøåííûõ ó÷àñòêîâ ñåòåé êîëåáëåòñÿ
ïî íàñåëåííûì ïóíêòàì îò 10 äî 80%.
Ïðîáëåìû âîäíîãî ñåêòîðà óïîìÿíóòû â Êîíöåïöèè ðàçâèòèÿ ÐÊ. Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 10.2.18
Êîíöåïöèè â îáëàñòè âîäíîãî õîçÿéñòâà, îñíîâíîé
öåëüþ ÿâëÿåòñÿ îáåñïå÷åíèå îáúåêòîâ ýêîíîìèêè âîäíûìè ðåñóðñàìè, óäîâëåòâîðåíèå ïîòðåáíîñòè íàñåëåíèÿ â ïèòüåâîé âîäå. Â êà÷åñòâå ìåõàíèçìà ðåàëèçàöèè
ïðåäóñìîòðåíî íåñêîëüêî ìåðîïðèÿòèé. Îäíî èç íèõ –
ñîçäàíèå öåëåâîãî ôîíäà Ðåñïóáëèêè Êàðåëèÿ «Âîññòàíîâëåíèå è îõðàíà âîäíûõ îáúåêòîâ», êîòîðûé áûë
ñîçäàí è ôóíêöèîíèðóåò â ñîîòâåòñòâèè ñ Âîäíûì
êîäåêñîì ÐÔ.
Ê âîäå, ïðåäíàçíà÷åííîé äëÿ ïèòüåâîãî âîäîñíàáæåíèÿ, ïðåäúÿâëÿþòñÿ ïîâûøåííûå òðåáîâàíèÿ. Çäåñü
ó÷èòûâàþòñÿ íå òîëüêî áåçâðåäíîñòü õèìè÷åñêîãî
ñîñòàâà è áëàãîïðèÿòíûå îðãàíîëåïòè÷åñêèå ñâîéñòâà
âîäû, íî è ãèãèåíè÷åñêèé àñïåêò, íàïðàâëåííûé íà
îõðàíó çäîðîâüÿ íàñåëåíèÿ è ñîçäàíèå îïòèìàëüíûõ
ñàíèòàðíûõ óñëîâèé äëÿ æèçíè.
Áîëüøèíñòâî ïîâåðõíîñòíûõ èñòî÷íèêîâ öåíòðàëèçîâàííîãî âîäîñíàáæåíèÿ â Êàðåëèè èç-çà âûñîêîé
öâåòíîñòè, ñîäåðæàíèÿ ãóìóñà òðåáóåò ïðîâåäåíèÿ

Juomavedelle nykyään esitetään korkeat laatuvaatimukset. Kemiallisen koostumuksen on oltava vaaratonta ja sen lisäksi veden hygieeniset ominaisuudet,
mm. maku ja haju on oltava sellaisia, että se takaa terveyden ja optimaalisen saniteettitason.
Karjalan Tasavallan pintavesistöjen raakavedet
käsittelyssä yleensä vaativat pH nostoa, suodatusta ja
desinfiointia korkean väriluvun ja humuspitoisuuden
takia. Reagensseja tällä hetkellä käytetään vain tietyissä vesilaitoksissa eli Petroskoissa ja Kostamuksessa. Muualla, esimerkiksi Belomorskissa, Kalevalassa, Kemissa, Kontupohjassa juomavettä käsitellään
vain mekaanisesti. Prosessin huono saniteettitilanne
pakottaa käyttämään kloorin yliannosmääriä, koska
klooraus on ainoa desinfiointikeino koko tasavallan
alueella.
Kloorin annostusta on todennäköisesti mahdotonta
pienentää ilman terveysriskiä, ainakin toistaiseksi.
Valitettavasti paljon orgaanisia aineita sisältävän
veden klooraus voi aiheuttaa terveyshaittoja, mikäli
sellaista vettä käytetään monen vuoden ajan. Mikäli
pintavesistöä kuormitetaan myös sellu- ja paperiteollisuuden päästöillä, raakavesi sisältää mutageenisiä
aineita ja niiden vaikutus ihmisten terveyteen on jopa
suurempi humuspitoiseen veteen verrattuna. Suomessa ja muissakin maissa tehtyjen tutkimusten perusteella on todettu, että kloorauksen käsittelyn jälkeen
juomavedessä muodostuu aineita, jotka aiheuttavat
sisäelimien, varsinkin virtsanerityselimien syöpäriskin kasvua. 1970- ja 1980-luvun tutkimusten perusteella Suomessa toteutettiin tarvittavat toimenpiteet ja
juomaveden mutageenisuus pienisi 30 %:lla. Tilannetta parannettiin joko siirtämällä vedenottamoita
pintavesistöistä pohjavesikaivoihin, joissa raakaveden laatu on huomattavasti korkeampi, tai juomaveden käsittelyprosessia parantamalla, ennen kaikkea
vähennettiin esikloorausta. Tällä hetkellä pohjavesien
osuus Suomen juomavesihuollossa on ylittänyt 50 %,
kun taas Karjalan Tasavallassa vastaava arvio on vain
4–5 %.
Juomaveden korkeat nitraattipitoisuudet aiheuttavat hengenvaarallisia veritauteja ennen kaikkea nuorilla. Yleensä pohjavedet ovat mikrobiologisesti vaarattomia ihmisille, mutta korkeat nitraattipitoisuudet
ovat vaarallisia lapsille. Sellainen ongelma on havaittu Aunuksen vesihuollossa, missä pohjavedet ovat
pilaantuneet maatalouden jätevesillä.
1990-luvulla tasavallassa on tapahtunut muutama
vakava vatsatautiepidemia, joiden syynä on ollut
huono juomavedenlaatu. Sairastuvuuden ja juomavedenlaadun vuorovaikutusta ei ole tutkittu loppuun,
koska perustietoja on toistaiseksi liian vähän. Tilastosarjat sairastuvuudesta ja juomaveden kulutuksesta
ovat hyvin lyhyitä.
Miten voidaan mahdollisesti ja suhteellisen nope21
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ðåàãåíòíîé î÷èñòêè ñ ïîäùåëà÷èâàíèåì, ôèëüòðîâàíèåì è ïîñëåäóþùèì îáåççàðàæèâàíèåì. Ñåé÷àñ ðåàãåíòíàÿ îáðàáîòêà âîäû èç-çà íåñîâåðøåíñòâà èìåþùèõñÿ óñòàíîâîê êîàãóëÿöèè è îòñóòñòâèÿ äîëæíîãî
êîëè÷åñòâà ðåàãåíòîâ ïðîèçâîäèòñÿ òîëüêî íà îòäåëüíûõ âîäîî÷èñòíûõ ñîîðóæåíèÿõ (ÂÎÑ) â Ïåòðîçàâîäñêå, Êîñòîìóêøå. Íà ìíîãèõ ÂÎÑ (â Áåëîìîðñêå,
Êàëåâàëå, Êåìè, Êîíäîïîãå è äð.) âûïîëíÿåòñÿ òîëüêî
ìåõàíè÷åñêàÿ î÷èñòêà âîäû. Íåáëàãîïîëó÷íàÿ ñàíèòàðíàÿ îáñòàíîâêà íà áîëüøèíñòâå èñòî÷íèêîâ ïèòüåâîãî âîäîñíàáæåíèÿ îáóñëîâëèâàåò íåîáõîäèìîñòü
ïðèìåíåíèÿ äëÿ îáåççàðàæèâàíèÿ ïèòüåâîé âîäû
ïîâûøåííûõ äîç õëîðà (õëîðèðîâàíèå – åäèíñòâåííûé ìåòîä îáåççàðàæèâàíèÿ, èñïîëüçóåìûé â Êàðåëèè).
Ñíèçèòü óðîâåíü õëîðèðîâàíèÿ â Êàðåëèè áåç
ðèñêà äëÿ çäîðîâüÿ, ïî-âèäèìîìó, â íàñòîÿùåå âðåìÿ
íåâîçìîæíî. Ê ñîæàëåíèþ, õëîðèðîâàíèå âîäû ñ
âûñîêèì ñîäåðæàíèåì îðãàíèêè (èç-çà ïðèðîäíûõ
îñîáåííîñòåé âîä ðåãèîíà, áîãàòûõ ãóìóñîì) ïðè åå
äëèòåëüíîì (ãîäû) óïîòðåáëåíèè ìîæåò ñòàòü îïàñíûì äëÿ çäîðîâüÿ íàñåëåíèÿ. À ïðè èñïîëüçîâàíèè â
êà÷åñòâå ïèòüåâîé âîäû ïîâåðõíîñòíûõ âîä, çàãðÿçíåííûõ ñòî÷íûìè âîäàìè ïðîìûøëåííîñòè, ïîäâåðæåííîñòü íàñåëåíèÿ âîçäåéñòâèþ ìóòàãåííûõ êîìïîíåíòîâ åùå âûøå, ÷åì â ñëó÷àå èñïîëüçîâàíèÿ âîäû,
ñîäåðæàùåé âûñîêèå êîíöåíòðàöèè ãóìóñà ïîñëå õëîðèðîâàíèÿ. Â íåêîòîðûõ ýïèäåìèîëîãè÷åñêèõ èññëåäîâàíèÿõ, ïðîâåäåííûõ â Ôèíëÿíäèè è äðóãèõ ñòðàíàõ, áûëî ïîêàçàíî, ÷òî âåùåñòâà, ñèíòåçèðóåìûå â
ïðîöåññå õëîðèðîâàíèÿ, ñïîñîáñòâóþò óâåëè÷åíèþ
âåðîÿòíîñòè âîçíèêíîâåíèÿ ðàêîâûõ çàáîëåâàíèé âíóòðåííèõ îðãàíîâ è îñîáåííî ìî÷åâûâîäÿùèõ ïóòåé.
Ïîñëå ïðîâåäåíèÿ ñïåöèàëüíûõ èññëåäîâàíèé â
1970–1980-õ ãã. è ïðèíÿòèÿ íåîáõîäèìûõ ìåð ïî óìåíüøåíèþ ìóòàãåííûõ êîìïîíåíòîâ â ïèòüåâîé âîäå, â
Ôèíëÿíäèè óðîâåíü ìóòàãåííîñòè ñíèçèëñÿ íà 30%.
Óëó÷øåíèå ïîëîæåíèÿ çäåñü áûëî äîñòèãíóòî ëèáî
ïåðåõîäîì íà èñïîëüçîâàíèå èñõîäíîé âîäû áîëåå
âûñîêîãî êà÷åñòâà (â îñíîâíîì èç ïîäçåìíûõ èñòî÷íèêîâ), ëèáî çíà÷èòåëüíûì óñîâåðøåíñòâîâàíèåì ïðîöåññîâ âîäîïîäãîòîâêè è ïðåæäå âñåãî ñîêðàùåíèåì
ïåðâè÷íîãî õëîðèðîâàíèÿ. Äëÿ ïèòüåâûõ öåëåé â Ôèíëÿíäèè â íàñòîÿùåå âðåìÿ èñïîëüçóåòñÿ áîëåå 50%
âîä èç ïîäçåìíûõ èñòî÷íèêîâ, à â Êàðåëèè – òîëüêî
4–5%.
Â ðåñïóáëèêå â 1990-õ ãã. áûëî çàðåãèñòðèðîâàíî
íåñêîëüêî ñåðüåçíûõ ýïèäåìèé æåëóäî÷íî-êèøå÷íûõ
çàáîëåâàíèé, îáóñëîâëåííûõ íåêà÷åñòâåííîé ïèòüåâîé âîäîé (Ãîñóäàðñòâåííûé äîêëàä î ñîñòîÿíèè îêðóæàþùåé ñðåäû Êàðåëèè, 1996–2003 ãã.). Àíàëèç ñâÿçè
êà÷åñòâà ïèòüåâîé âîäû ñ âîçíèêíîâåíèåì çàáîëåâàíèé èç-çà íåäîñòàòêà èíôîðìàöèè â íàñòîÿùåå âðåìÿ
íîñèò â îñíîâíîì îöåíî÷íûé õàðàêòåð. Â ðÿäå ñëó÷àåâ ýòî îáóñëîâëåíî íåäîñòàòî÷íî äëèííûì ðÿäîì

asti tehdä Karjalan Tasavallan vesihuollon parantamiseksi?
Kuten Suomessakin vesihuoltoa voidaan kehittää
käyttämällä suuremmissa määrissä pohjavesivaroja.
Pohjavesien hyväksikäytön ja siitä seurauksena
juoma- ja jäteveden käsittelyn kulujen säästämisen
lisäksi ihmisten terveysriski pienenee lyhyen ja pitkän aikavälin tapauksissa. Pohjavesi hyvin usein ei
vaadi monimutkaista käsittelyä ja juuri sen takia kustannuksia säästetään muihin vaihtoehtomenetelmiin
ja prosesseihin verrattuna. Pohjavesien käyttö toki
aiheuttaa suojeluvyöhykkeiden perustamista ja tiettyjen toimenpiteiden suorittamista vedenottamon ympäristölle. Karjalan Tasavallan hallituksen ohjelmassa
on julistettu, että vedenottamoiden siirto ja pohjavesivarojen käyttö ovat prioriteettitehtäviä vesihuollon
kehityksessä. Vastaava kehitys on jo alkanut ja tapahtunut koko maailmassa. Tämä tehtävä kuitenkin on
erittäin vaikea, ongelman ratkaisu vaati aikaa, resursseja ja rahaa. Tehtävää on mahdotonta suorittaa koko
tasavallan alueella hetkessä. Sen takia valittiin
«ongelmapaikkoja», missä vesihuollon tilanne on
erittäin vakava.
Vuosien 1992–2004 välisenä aikana Pohjoisten
alueiden vesistötutkimuslaitos ja Pohjois-Savon
ympäristökeskus, toteuttaen Karjalan Tasavallan
vesihuollon kehitysohjelmaa, ovat tutkineet pohjavesivaroja hiekkakerrostumissa seuraavissa taajamissa:
Suojärvi, Kalevala, Porosozero, Louhi, Tchupa,
Derevjanka, Kestenga, Prääsä ja Tchelmuzhi. Joissakin tapauksissa porauspisteissä ei ollut vettä ja useimmiten antoisuus oli hyvin pieni. Monien porauspisteiden pohjavesi sisältää joko kohonneet tai korkeat rautapitoisuudet (Kalevala, Suojärvi). Tchelmuzhi – taajaman pohjaveden ionien pitoisuus on korkea (yli
1 g/l). Selvityksen aikana arvioitiin pohjavesien varoja ja laadittiin pohjavedenottamoiden suunnitelmia,
jotka voisivat nopeuttaa kokeilutoimintaa ja sen jälkeen niiden käyttöönottoa. Pohjavesivarat ovat
«sijoittuneet» Karjalan Tasavallan alueella hyvin epätasaisesti. Pohjavesien käyttöaste myös vaihtelee
nolla – tasosta Kostamuksessa, Belomorskin, Kemskin ja Kalevalan piireissä 66,25 % asti Aunuksen piirissä. Petroskoissa voidaan käyttää pohjavesivaroja
10 700 m3/vrk ja uusia pohjavesiesiintymiä löydettiin
Suojärven ja Louhen seuduilla.
Koko Karjalan Tasavallan pohjavesivaroja kartoitettiin hyvin nopeasti ja tehokkaasti käyttäen alan
suomalaista kokemusta. Varoja ja resursseja on mennyt huomattavasti vähemmän perinteisiin menetelmiin verrattuna eli kun käytetään geofysiikan menetelmiä ja raskasta porauskalustoa. Selvitystyön aikana
tutkittiin 1500 eri vesipistettä (lähteet, kaivot ja porakaivot). Näytteistä analysoitiin kemia- ja kaasukoostumusta, tutkittiin pohjavesien muodostumien fysi22
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íàáëþäåíèé çà ñîñòîÿíèåì çäîðîâüÿ íàñåëåíèÿ è êà÷åñòâîì ïîòðåáëÿåìîé èì âîäû.
Êàêèå æå âîçìîæíûå è äîñòàòî÷íî áûñòðûå ïóòè
óëó÷øåíèÿ âîäîñíàáæåíèÿ íàñåëåíèÿ ÐÊ? Óëó÷øåíèÿ ñîñòîÿíèÿ ïèòüåâîãî âîäîñíàáæåíèÿ ìîæíî
äîáèòüñÿ, êàê ýòî áûëî ñäåëàíî â Ôèíëÿíäèè, áîëüøèì îáúåìîì èñïîëüçîâàíèÿ ïîäçåìíûõ âîä. Áîëåå
øèðîêîå èõ èñïîëüçîâàíèå êàê èñòî÷íèêà ïèòüåâîãî
âîäîñíàáæåíèÿ èëè çíà÷èòåëüíûå èçìåíåíèÿ êàê
ìåòîäîâ âîäîïîäãîòîâêè ïèòüåâîé âîäû, òàê è î÷èñòêè ñòî÷íûõ âîä ìîãóò ïðèâåñòè ê ñíèæåíèþ ðèñêà
îòðèöàòåëüíûõ ïîñëåäñòâèé äëÿ çäîðîâüÿ, èìåþùèõ
äëèòåëüíûé èëè êðàòêîâðåìåííûé ïåðèîä. Êðîìå
òîãî, îáúåì çàòðàò ïðè èñïîëüçîâàíèè ïîäçåìíûõ âîä
äëÿ ïèòüåâîãî âîäîñíàáæåíèÿ áóäåò ìåíüøèì ïî
ñðàâíåíèþ ñ äðóãèìè ìåðàìè, ïîñêîëüêó â áîëüøèíñòâå ñëó÷àåâ îíè äîñòàòî÷íî ÷èñòûå, ëó÷øå çàùèùåíû îò çàãðÿçíåíèé ïî ñðàâíåíèþ ñ ïîâåðõíîñòíûìè,
è èñõîäíàÿ âîäà íå íóæäàåòñÿ â îáðàáîòêå. Îäíàêî
ïðè ýòîì äîëæíà áûòü ñîêðàùåíà ïîòåíöèàëüíî
îïàñíàÿ õîçÿéñòâåííàÿ äåÿòåëüíîñòü íà òåððèòîðèè
âîäîñáîðíîãî áàññåéíà ïîäçåìíûõ âîä. Â ïðîãðàììå Ïðàâèòåëüñòâà ÐÊ áûëî çàÿâëåíî î ïðèîðèòåòíîñòè èñïîëüçîâàíèÿ â êà÷åñòâå ïèòüåâûõ âîäîèñòî÷íèêîâ ïîäçåìíûõ âîä, ÷òî ÿâëÿåòñÿ îáùåïðèíÿòûì
ïî÷òè âî âñåì ìèðå. Îäíàêî ýòà çàäà÷à ÿâëÿåòñÿ î÷åíü
ñëîæíîé, âðåìÿ-, òðóäî-, ðåñóðñî- è ôèíàíñîâîåìêîé. Ðåøèòü åå áûñòðî äëÿ âñåé ðåñïóáëèêè íåâîçìîæíî. Ïîýòîìó ïðèíÿò ïóòü ïîýòàïíîé ðåàëèçàöèè
ïðîãðàììû. Áûë âûäåëåí ðÿä íàèáîëåå «ïðîáëåìíûõ» ïóíêòîâ, äëÿ êîòîðûõ íåîáõîäèìîñòü ðåøåíèÿ
ïðîáëåìû ñ âîäîñíàáæåíèåì ñòîèò íàèáîëåå îñòðî.
Â ïåðèîä 1992–2004 ãã. Èíñòèòóò âîäíûõ ïðîáëåì
Ñåâåðà ÊàðÍÖ ÐÀÍ ñîâìåñòíî ñ Öåíòðîì ïî îõðàíå
îêðóæàþùåé ñðåäû Ñåâåðíàÿ Ñàâî (Ôèíëÿíäèÿ) â
ðàìêàõ Ïðîãðàììû îáåñïå÷åíèÿ íàñåëåíèÿ ÐÊ
÷èñòîé ïèòüåâîé âîäîé ïðîâîäèë ðàáîòû ïî ïîèñêó è
îöåíêå ìåñòîðîæäåíèé ïîäçåìíûõ âîä â ïåñ÷àíî-ãðàâèéíûõ îòëîæåíèÿõ äëÿ ðÿäà íàñåëåííûõ ïóíêòîâ. Â
ðàìêàõ äàííîãî ïðîåêòà áûë ïîäãîòîâëåí îáùèé
ïëàí âîäîñíàáæåíèÿ êàê âñåé Ðåñïóáëèêè Êàðåëèÿ,
òàê è Ñóîÿðâñêîãî ðàéîíà. Ïîñëåäíèé â íàñòîÿùåå
âðåìÿ íàõîäèòñÿ íà ñòàäèè ïðàêòè÷åñêîé ðåàëèçàöèè,
êàê è ïðîåêò âîäîñíàáæåíèÿ î. Êèæè. Äëÿ äåñÿòè
ãîðîäîâ ðåñïóáëèêè ïî ïðîåêòó ÒÀÑÈÑ îõàðàêòåðèçîâàíî ñîâðåìåííîå ñîñòîÿíèå îðãàíèçàöèè âîäîñíàáæåíèÿ, îöåíåíà ïåðñïåêòèâíàÿ ïîòðåáíîñòü â
âîäå, âûÿâëåíû îñíîâíûå ïðîáëåìû è äàí èõ àíàëèç, ïðåäëîæåíû âîçìîæíûå ïóòè èõ ðåøåíèÿ. Ðåàëèçóþòñÿ ïðàêòè÷åñêèå ìåðîïðèÿòèÿ ïî îáåñïå÷åíèþ íàñåëåíèÿ ïèòüåâîé âîäîé.
Ìåðû, êîòîðûå äîëæíû áûòü ïðåäïðèíÿòû àäìèíèñòðàöèåé, íàóêîé, ìåñòíûìè îðãàíàìè ïî ñíèæåíèþ ðèñêà äëÿ çäîðîâüÿ ïóòåì óëó÷øåíèÿ êà÷åñòâà
ïèòüåâîé âîäû, âåñüìà îïðàâäûâàþò ñåáÿ è áóäóò

kaaliset olosuhteet. Hankkeen aikaina laadittiin Karjalan Tasavallan ja Suojärven piirin vesihuollon yleissuunnitelmat. Suojärven kohdalla suunnitelmat pääsivät jo toteuttamisen vaiheelle niin kuin myös Kizhi saaren tapauksessa. TACIS – hankkeen puitteissa
kuvattiin tasavallan 10 kaupungin vesihuoltoa ja arvioitiin vedenkulutusta tulevaisuudessa sekä kuvattiin
ongelmat ja niiden mahdolliset ratkaisut. Jotkut vesihuollon kehitystoimenpiteet parhaillaan toteutetaan.
Projektin aikana korostettiin juomavedenottamoiden
suojeluvyöhykkeiden tarpeellisuutta.
Alueemme vesivarojen rikkautta käytetään valitettavasti hyvin puutteellisesti. Edessämme on vielä paljon yhteistyötä ministeriöiden, yritysten ja asukkaiden välillä, jotta tutkimustulokset ja suositukset olisi
toteutettu käytännössä. Tällä hetkellä monet vesilähteet ovat suosittuja paikallisille ihmisille, mutta ne on
varustettu hyvinkin puutteellisesti, niiden saniteettitaso on erittäin heikko ja pohjavettä suositellaan keittämään kunnolla ennen käyttöä.
Vesihuollon kehitystoimenpiteiden toteutus on
varsin kannattava toiminta. Jos tutkijoiden työtä jatketaan yhteistyössä alue- ja paikallisten viranomaisten kanssa, lopputuloksena on terveysriskien pienentäminen ja monipuolinen positiivinen vaikutus Karjalan Tasavallan väestölle. Vesihuollon kehitys houkuttelee uusia matkailijoita ja yrityksiä.
Jatkotoiminnan tavoitteena on Karjalan Tasavallan vesihuollon kehittäminen nykyisen Euroopan maiden tasoon asti.
Yhteistyö Pohjois-Savon ympäristökeskuksen ja
Karjalan tutkimuskeskuksen Pohjoisten alueiden tutkimuslaitoksen välillä on ollut hyvin tehokasta viimeisten 10 vuoden aikana. Suomen kollegojen avustuksella ja innokkaan työnsä ansiosta saimme erittäin
paljon uutta tietoa pohjavesivaroista. Sen lisäksi
rakennettiin uusia pohjavesikaivoja. Yhteistyön tulosten perusteella TACIS – ohjelman puitteissa laadittiin
Karjalan Tasavallan 10 kaupungin vesihuollon kehitysohjelma. Pinta- ja pohjavesivarat on kartoitettu
paikkatietojärjestelmän muodossa. Karjalan Tasavallan joki- ja järvirekisteri on laadittu. Nykyisen yhteistyön vaiheen lopputuloksena on myöskin tämä kirja,
joka käsittelee Karjalan Tasavallan vesihuoltoa ja sen
kehitysnäkymiä.
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JOHDANTO

èìåòü áîëüøîé ïîëîæèòåëüíûé ýôôåêò äëÿ íàñåëåíèÿ
Êàðåëèè, ñäåëàþò ðåñïóáëèêó åùå áîëåå ïðèâëåêàòåëüíîé äëÿ òóðèñòîâ, ïðåäïðèíèìàòåëåé.
Â ïðîåêòå áûëî ïðåäóñìîòðåíî, ÷òî âàæíîé öåëüþ
äîëæíî áûòü óëó÷øåíèå ñîñòîÿíèÿ âîäîñíàáæåíèÿ â
ÐÊ äî ñîâðåìåííîãî åâðîïåéñêîãî óðîâíÿ.
Ýôôåêòèâíîñòü ñîâìåñòíîé äåÿòåëüíîñòè ïðåäñòàâèòåëåé Êàðåëèè è Ôèíëÿíäèè áûëà äîñòàòî÷íî âûñîêà áëàãîäàðÿ ñêîîðäèíèðîâàííîé ðàáîòå ñîòðóäíèêîâ
Öåíòðà îêðóæàþùåé ñðåäû Ñåâåðíàÿ Ñàâî (ã. Êóîïèî,
Ôèíëÿíäèÿ) è Èíñòèòóòà âîäíûõ ïðîáëåì Ñåâåðà
ÊàðÍÖ ÐÀÍ (ã. Ïåòðîçàâîäñê). Áëàãîäàðÿ ïîìîùè è
èíèöèàòèâå êîëëåã èç Ôèíëÿíäèè (Ìèíèñòåðñòâî
ñåëüñêîãî è ëåñíîãî õîçÿéñòâà, Ìèíèñòåðñòâî îêðóæàþùåé ñðåäû, Öåíòð îêðóæàþùåé ñðåäû Ñåâåðíàÿ
Ñàâî, ôèðìû «Çåìëÿ è Âîäà» è «Ôèíìàï») ïðè
èñïîëüçîâàíèè ñîâðåìåííîãî îáîðóäîâàíèÿ, ïðåäîñòàâëåííîãî ôèíñêîé ñòîðîíîé, óäàëîñü íå òîëüêî ïîëó÷èòü äîñòàòî÷íî ìíîãî íîâîé èíôîðìàöèè î ðåñóðñàõ
è êà÷åñòâå ïîäçåìíûõ âîä, íî è ïîñòðîèòü ðÿä âîäîçàáîðíûõ êîëîäöåâ. Íàøè ñîâìåñòíûå èññëåäîâàíèÿ
ëåãëè â îñíîâó êðóïíîé ìåæäóíàðîäíîé ïðîãðàììû
ÒÀÑÈÑ ïî âîäîñíàáæåíèþ äåñÿòè ãîðîäîâ ÐÊ.
Âûïîëíåíû çàäàíèÿ ïî êàðòèðîâàíèþ ïîâåðõíîñòíûõ
è ïîäçåìíûõ âîä, ðàçðàáîòàíû ãåîèíôîðìàöèîííûå
ñèñòåìû. Ñèëàìè ÈÂÏÑ ÊàðÍÖ ÐÀÍ ñ èñïîëüçîâàíèåì ðîññèéñêèõ ïîäõîäîâ è îïûòà ôèíñêèõ êîëëåã ñîçäàíû áóìàæíûé è ýëåêòðîííûé êàòàëîãè îçåð è ðåê
Êàðåëèè.
Ñâîè èññëåäîâàíèÿ ìû ðåøèëè çàâåðøèòü íå òîëüêî êîíêðåòíûìè òåõíè÷åñêèìè ñîîðóæåíèÿìè, îò÷åòàìè, ïðåäñòàâëåííûìè ðóêîâîäñòâó ðåñïóáëèêè, íî è
ñîâìåñòíîé ìîíîãðàôèåé î ñîñòîÿíèè âîäíûõ ðåñóðñîâ ÐÊ è âîçìîæíîñòè èõ èñïîëüçîâàíèÿ äëÿ ïèòüåâîãî âîäîñíàáæåíèÿ. Íàäååìñÿ, ÷òî ýòà êíèãà áóäåò
ïîëåçíà âñåì, êòî îòâå÷àåò çà îáåñïå÷åíèå íàñåëåíèÿ
ðåñïóáëèêè êà÷åñòâåííîé âîäîé, æèòåëÿì Êàðåëèè,
èíòåðåñóþùèìñÿ ýòîé ïðîáëåìîé. Íàì ïðåäñòàâëÿåòñÿ, ÷òî êíèãà áóäåò èíòåðåñíà è äëÿ äðóãèõ ðåãèîíîâ
Ðîññèè êàê ïðèìåð ñîòðóäíè÷åñòâà ó÷åíûõ-èññëåäîâàòåëåé è ïðàêòèêîâ (ðóêîâîäèòåëåé ñóáúåêòîâ ôåäåðàöèè, ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé, æèëèùíî-êîììóíàëüíûõ ñëóæá, êîìèòåòîâ ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ è äð.).

Ýòà êíèãà – íàø âêëàä Ìåæäóíàðîäíîìó äåñÿòèëåòèþ
äåéñòâèé «Âîäà äëÿ æèçíè».
Tämä kirja on omistettu Kansainvälisen vuosikymmenen
«Vettä elämän hyväksi».
This book devote to the International Decade «Water for Life»

ÃËÀÂÀ 1
ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÎÅ ÑÎÑÒÎßÍÈÅ ÂÎÄÍÛÕ ÎÁÚÅÊÒÎÂ
ÐÎÑÑÈÈ È ÔÈÍËßÍÄÈÈ:
ÐÅÑÓÐÑÛ, ÈÑÏÎËÜÇÎÂÀÍÈÅ È ÎÕÐÀÍÀ

OSA 1
VENÄJÄN JA SUOMEN VESISTÖJEN NYKYTILA:
VESIVARAT, KÄYTTÖ JA SUOJELU

1.1. ÂÎÄÍÛÅ ÐÅÑÓÐÑÛ ÐÎÑÑÈÈ
1.1. VENÄJÄN VESIVARAT

Âîäíûå ðåñóðñû èãðàþò âàæíåéøóþ ðîëü â îáåñïå÷åíèè óñòîé÷èâîãî ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî
ðàçâèòèÿ Ðîññèè. Ñîñòîÿíèå çäîðîâüÿ íàñåëåíèÿ,
ðàçâèòèå ýêîíîìèêè ñòðàíû â çíà÷èòåëüíîé ñòåïåíè
çàâèñÿò îò íàëè÷èÿ è êà÷åñòâà âîäíûõ ðåñóðñîâ, èõ
ðàöèîíàëüíîãî èñïîëüçîâàíèÿ è îõðàíû. Âîäíûé ôîíä
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è åãî ðåñóðñû ÿâëÿþòñÿ íàöèîíàëüíûì äîñòîÿíèåì ñòðàíû. Âîññòàíîâëåíèå è èõ
ñîõðàíåíèå â ýêîëîãè÷åñêè áëàãîïðèÿòíîì ñîñòîÿíèè
äîëæíû ÿâëÿòüñÿ ñòðàòåãè÷åñêèì íàïðàâëåíèåì ãîñóäàðñòâåííîé âîäîõîçÿéñòâåííîé ïîëèòèêè (Èç ñïðàâêè ÌÏÐ ÐÔ, ïðåäñòàâëåííîé Ôåäåðàëüíîìó ñîáðàíèþ
ñòðàíû, 2002 ã.). Ðàñïîëàãàÿ ñòîëü çíà÷èòåëüíûìè
ðåñóðñàìè è èñïîëüçóÿ íå áîëåå 3% ðå÷íîãî ñòîêà åæåãîäíî, Ðîññèÿ â öåëîì ðÿäå ðåãèîíîâ èñïûòûâàåò
îñòðûé äåôèöèò âîäû, îáóñëîâëåííûé íåðàâíîìåðíûì èõ ðàñïðåäåëåíèåì ïî òåððèòîðèè (íà íàèáîëåå
ðàçâèòûå è çàñåëåííûå öåíòðàëüíûå è þæíûå ðàéîíû
åâðîïåéñêîé ÷àñòè Ðîññèè, ãäå ñîñðåäîòî÷åíî 80%
íàñåëåíèÿ è ïðîìûøëåííîãî ïîòåíöèàëà, ïðèõîäèòñÿ
ëèøü îêîëî 8% ðåñóðñîâ), à òàêæå íèçêèì êà÷åñòâîì
âîä, â îñîáåííîñòè ïîâåðõíîñòíûõ. Çàãðÿçíåíèå âîäíûõ îáúåêòîâ – èñòî÷íèêîâ ïèòüåâîãî âîäîñíàáæåíèÿ
ïðè íåäîñòàòî÷íîé áàðüåðíîé ðîëè äåéñòâóþùèõ
âîäîî÷èñòíûõ ñîîðóæåíèé – ðåçêî îáîñòðèëî ïðîáëåìó âîäîîáåñïå÷åíèÿ ìíîãèõ ðåãèîíîâ Ðîññèè ïèòüåâîé âîäîé è ñîçäàåò ñåðüåçíóþ îïàñíîñòü äëÿ çäîðîâüÿ
íàñåëåíèÿ, îáóñëîâëèâàåò âûñîêèé óðîâåíü çàáîëåâàåìîñòè êèøå÷íûìè èíôåêöèÿìè, ãåïàòèòîì, ïîâûøàåò
ñòåïåíü ðèñêà âîçäåéñòâèÿ íà îðãàíèçì ÷åëîâåêà ðàçëè÷íûõ ôàêòîðîâ.
Ðîññèÿ, ðàñïîëàãàþùàÿ áîëåå ÷åì 20% ìèðîâûõ
çàïàñîâ ïðåñíûõ ïîâåðõíîñòíûõ è ïîäçåìíûõ âîä,
ÿâëÿåòñÿ îäíîé èç íàèáîëåå áîãàòûõ âîäíûìè ðåñóðñàìè ñòðàí ìèðà. Îíà èìååò î÷åíü õîðîøî ðàçâèòóþ
ãèäðîãðàôè÷åñêóþ ñåòü, îòíîñÿùóþñÿ ê áàññåéíàì
òðåõ îêåàíîâ (Òèõîãî, Àòëàíòè÷åñêîãî è Ñåâåðíîãî
Ëåäîâèòîãî) è Êàñïèéñêîãî ìîðÿ (îçåðà). Äëèíà ìîðñêîé áåðåãîâîé ëèíèè ñîñòàâëÿåò îêîëî 60 òûñ. êì.
Òåððèòîðèþ ñòðàíû îìûâàåò 13 ìîðåé (âêëþ÷àÿ
Êàñïèéñêîå). Îáùàÿ ïëîùàäü ìîðñêîé àêâàòîðèè,
ïîïàäàþùàÿ ïîä þðèñäèêöèþ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
(ÐÔ), ñîñòàâëÿåò 7 òûñ. êì2 (Êðàòêî î âîäàõ Ðîññèè,
1997). Ñóììàðíûå âîäíûå ðåñóðñû è çàïàñû âîä Ðîññèè ïðèâåäåíû â òàáë. 1.1.

Vesivaroilla on tärkeä roolinsa Venäjän kestävässä
kehityksessä. Väestön terveys, maan talouselämä
hyvinkin paljon riippuu vesivaroista, vedenlaadusta ja
vesistöjen suojelutoimenpiteistä. Venäjän Federaation
vesivarat ovat maan kansallinen omaisuus. Vesivarojen
hyvinvointiin sisällyttämisen on oltava valtion vesitalouspolitiikan strategisena suuntana (Venäjän luonnonvarojen ministeriön raportista Federaation kokoukselle, 2002). Siitä huolimatta, että Venäjällä on suuret
vesivarat ja jokien vuodenaikaisesta virtaamasta käytössä on alle 3 %, maasta löytyy alueita, jotka kärsivät
veden puutteista. Vesivarat nimittäin ovat sijoittuneet
epätasaisesti. Venäjän eurooppalaisella keski- ja eteläalueilla, missä asuu 80 % ihmisistä ja jotka ovat eniten
teollistuneita, on noin 8 % maan vesivaroista. Sen
lisäksi vesistöjen, varsinkin pintavesistöjen vedenlaatu
on siellä heikompi. Vesistöjen pilaantuminen ja kuormitus on useasti pahentanut Venäjän juomavesihuoltoa. Mainittakoon, että monilla vesilaitoksilla on selkeitä puutteita prosesseissa. Seurauksena on ihmisten
terveysriskien kasvu ja terveysuhkat, jotka näkyvät
hepatiitin ja suoliston tartuntatautitilastossa. Heikko
juomavedenlaatu pahentaa myös muiden riskitekijöiden vaikutusta ihmisiin.
Venäjällä on noin 20 % koko maailman makean
veden varoista, jos arvioinnissa on pinta- ja pohjavesivarat. Venäjän hydrografinen verkosto on
varsin laaja, maan vesistöt kuuluvat Kaspian meren ja
kolmen valtameren valuma-alueisiin (Tyyni, Atlantin
ja Pohjoisvaltameri). Venäjällä on 7 000 êì2 13
meren (mm. Kaspian meri) vesialueita, merirannikon
viivan pituus on noin 60 000 km (Êðàòêî î âîäàõ
Ðîññèè, 1997). Venäjän vesivarat ovat esitetty
taulukossa 1.1.
Jokien, järvien ja pohjavesien makeat vedet ovat
tärkeimmät vesitalouden näkökulmasta.
JÄRVET.
Venäjällä on 2,7 miljoonaa makean ja suolaisen
veden järveä. Niiden yhteispinta-ala on 408 856 km2,
makean veden volyymi on 26 500 km3. Kuitenkin
vain 19 järven pinta-ala ylittää 1000 km2. Järvistä
98 % pinta-ala on alle 1 km2 ja syvyys alle 1,5 m.
Juuri sen takia suurin osa makean veden varoista
(24,25 km 3 ) kuuluu 7:lle suurimmille järvelle
(taulukko 1.2) (Ãîñóäàðñòâåííûé äîêëàä.., 2003).
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Íàèáîëåå çíà÷èìûìè äëÿ âîäíîãî õîçÿéñòâà ÿâëÿþòñÿ ïðåñíûå âîäû ðåê, îçåð è ïîäçåìíûõ ãîðèçîíòîâ.
ÎÇÅÐÀ. Îáùåå ÷èñëî ïðåñíûõ è ñîëåíûõ îçåð,
ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèè ÐÔ, ñîñòàâëÿåò ñâûøå
2,7 ìëí. Ñóììàðíàÿ ïëîùàäü èõ àêâàòîðèè ðàâíà
408 856 êì2, îáúåì âîäû â ïðåñíûõ âîäîåìàõ –
26,5 òûñ. êì3. Îäíàêî ïëîùàäü ñâûøå 1000 êì2
èìåþò òîëüêî 19 âîäîåìîâ. Îêîëî 98% îçåð èìåþò
ïëîùàäü ìåíåå 1 êì2 è ãëóáèíó äî 1,5 ì, ïîýòîìó
îñíîâíàÿ ÷àñòü ïðåñíîé âîäû (áîëåå 24 òûñ. êì3)
ñîñðåäîòî÷åíà â 7 êðóïíåéøèõ âîäîåìàõ (òàáë. 1.2)
(Ãîñóäàðñòâåííûé äîêëàä.., 2003).
Ïî òåððèòîðèè Ðîññèè îçåðà ðàñïðåäåëåíû î÷åíü
íåðàâíîìåðíî. Îñíîâíàÿ èõ ÷àñòü ðàñïîëîæåíà íà
Ñåâåðî-Çàïàäå (Êàðåëèÿ, Êîëüñêèé ïîëóîñòðîâ),
Óðàëå, â Çàïàäíîé Ñèáèðè, íà Ëåíñêî-Âèëþéñêîé
âîçâûøåííîñòè, â Çàáàéêàëüå è áàññåéíå ð. Àìóð
(×åðíÿåâ, 1996) (ðèñ. 1.1).
Îçåðíûå âîäû â îñíîâíîì îòíîñÿòñÿ ê êàòåãîðèè
âåêîâûõ (ñòàòè÷åñêèõ) âîäíûõ ðåñóðñîâ, ïîýòîìó èõ
èíòåíñèâíîå èñïîëüçîâàíèå ìîæåò ïðèâåñòè ê íåãàòèâíûì ýêîëîãè÷åñêèì ïîñëåäñòâèÿì. Äîïóñêàåòñÿ
èñïîëüçîâàíèå òîëüêî äèíàìè÷åñêèõ, åæåãîäíî âîçîáíîâëÿþùèõñÿ ðåñóðñîâ, íî èõ îáúåì äëÿ êðóïíûõ îçåð
ñîñòàâëÿåò â ñðåäíåì òîëüêî 1,5–2% îò îáùåãî.
ÏÎÄÇÅÌÍÛÅ ÂÎÄÛ. Øèðîêî, íî íåðàâíîìåðíî
ðàñïðîñòðàíåíû ïî âñåé òåððèòîðèè ñòðàíû. Àêòèâíî
èñïîëüçóþòñÿ â âîäíîì õîçÿéñòâå (â ïåðâóþ î÷åðåäü,
äëÿ ïèòüåâîãî âîäîñíàáæåíèÿ), íî èíòåíñèâíîñòü
èñïîëüçîâàíèÿ, ïî ñðàâíåíèþ ñ ïîâåðõíîñòíûìè, â
íàñòîÿùåå âðåìÿ ãîðàçäî íèæå. Ïîäçåìíûå âîäû
òàêæå ÿâëÿþòñÿ âàæíûì èñòî÷íèêîì ïèòàíèÿ ðåê, îñîáåííî â ìåæåííûå (ìàëîâîäíûå) ïåðèîäû.
Ñîãëàñíî îöåíêàì ïðîãíîçíûå ðåñóðñû ïîäçåìíûõ
âîä ñîñòàâëÿþò 316,75 êì3/ãîä, èç íèõ 157,98 ôîðìèðóåòñÿ çà ñ÷åò ïîâåðõíîñòíûõ. Ðàçâåäàííûå ýêñïëóàòàöèîííûå çàïàñû ðàâíû 32,36 êì3/ãîä (Ãîñóäàðñòâåííûé âîäíûé êàäàñòð.., 2002).
Ïî ñîñòîÿíèþ íà 2002 ã. â ÐÔ ðàçâåäàíî 4 483
ìåñòîðîæäåíèÿ ïîäçåìíûõ âîä, íî ýêñïëóàòèðóþòñÿ èç
íèõ òîëüêî 1 990. Îáùèé îáúåì ðàçâåäàííûõ ýêñïëóàòàöèîííûõ çàïàñîâ ñîñòàâëÿåò 89,4 ìëí ì3/ñóò, â òîì
÷èñëå ïîäãîòîâëåííûõ äëÿ ïðîìûøëåííîãî îñâîåíèÿ –
80,4. À îáùàÿ äîáû÷à ïîäçåìíûõ âîä ñîñòàâëÿåò
28,15 ìëí ì3/ñóò, èç íèõ íà ó÷àñòêàõ ñ ðàçâåäàííûìè
çàïàñàìè – 15,32, íà íåóòâåðæäåííûõ çàïàñàõ –
12,83 ìëí ì3/ñóò (Ãîñóäàðñòâåííûé äîêëàä.., 2003).
ÐÅÊÈ. Îñíîâíûì âèäîì âîäíûõ ðåñóðñîâ äëÿ
áîëüøèíñòâà ðàéîíîâ Ðîññèè ÿâëÿåòñÿ äèíàìè÷íûé,
åæåãîäíî âîçîáíîâëÿþùèéñÿ ðå÷íîé ñòîê. Ïî åãî
ãîäîâîìó îáúåìó ÐÔ çàíèìàåò âòîðîå ïîñëå Áðàçèëèè
ìåñòî â ìèðå.
Íà òåððèòîðèè ñòðàíû íàñ÷èòûâàåòñÿ 2 562 489 ðåê
ñóììàðíîé ïðîòÿæåííîñòüþ 8 373 606 êì. Èç ýòîãî
÷èñëà 214 ðåê (0,008%) èìåþò äëèíó áîëåå 1000 êì, à

Järvet ovat «sijoittuneet» Venäjällä hyvin epätasaisesti. Eniten järviä on Luoteis-Venäjällä (Karjalan
Tasavalta, Kuolan niemimaa), Uralilla, Länsi-Siperiassa, Lena-Viljuskin vuoristoalueella, Baikalin
seudulla ja Amur-joen valuma-alueella (×åðíÿåâ,
1996) (kuva 1.1).
Järvien vedet kuuluvat monivuotisiin (staattisiin)
vesivaroihin, sen takia niiden tehokas hyväksikäyttö voi aiheuttaa negatiivisia ympäristöseuraamuksia ja haittoja. Dynaamisten eli vuosittain
uusiutuvien vesivarojen käyttö on sallittu, mutta
suurten järvien tapauksessa niiden osuus on yleensä
vain 1,5–2 %.
POHJAVEDET.
Pohjavesivarat ovat myöskin suuret, mutta nekin
ovat epätasaisesti jakautuneet Venäjällä. Pohjavesillä
on tärkeä rooli vesitaloudessa (eniten juomavedenhuollossa). Pintavesistöihin verrattuna pohjavettä
Ɍɚɛɥɢɰɚ 1.1. ɋɭɦɦɚɪɧɵɟ ɪɟɫɭɪɫɵ ɢ ɡɚɩɚɫɵ ɜɨɞɵ
ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ
(Ƚɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɣ ɞɨɤɥɚɞ.., 2003)
Taulukko 1.1. Venäjän Federaation vesivarat

ȼɨɞɨɢɫɬɨɱɧɢɤ

Ɋɟɤɢ
Ɉɡɟɪɚ
Ʌɟɞɧɢɤɢ
ɉɨɞɡɟɦɧɵɣ
ɥɟɞ
Ȼɨɥɨɬɚ
ɉɨɱɜɟɧɧɵɟ
ɜɨɞɵ
ɉɨɞɡɟɦɧɵɟ
ɜɨɞɵ
ȼɫɟɝɨ

Vesistö

Joet
Järvet
Jäätiköt
Maanalaiset
jäät
Suot
Maaperän
sisäiset vedet

ȿɫɬɟɫɬɜɟɧɧɵɟ
ɪɟɫɭɪɫɵ,
ɤɦ3/ɝɨɞ
Luonnolliset
varat,
km3/vuosi
4270,6
530
110

ɋɬɚɬɢɱɟɫɤɢɟ
(ɜɟɤɨɜɵɟ)
ɡɚɩɚɫɵ, ɤɦ3
Staattiset
(monivuotiset)
varat, km3
470
26500
15148

–

15800

1000

3000

3500

–

Pohjavedet

787,5

28000

Yhteensä

7770,6

88918

Ɍɚɛɥɢɰɚ 1.2. Ɉɫɧɨɜɧɵɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ
ɤɪɭɩɧɵɯ ɩɪɟɫɧɵɯ ɨɡɟɪ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ
(Ƚɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɣ ɞɨɤɥɚɞ.., 2003; ɋ ɜɨɞɨɣ ɧɚ «ȼɵ», 2003)
Taulukko 1.2. Venäjän Federaation suurimmat järvet
Ƚɥɭɛɢɧɚ, ɦ
ɉɥɨɳɚɞɶ
Syvyys, m
ɡɟɪɤɚɥɚ,
ɬɵɫ. ɤɦ2 ɋɪɟɞɧɹɹ ɆɚɤɫɢɈɡɟɪɨ
Järvi
ɦɚɥɶɧɚɹ
Pinta-ala, KeskiMaksituhat km2
arvo
maalinen
Ȼɚɣɤɚɥ
Baikal
31,5
730
1741
Ʌɚɞɨɠɫɤɨɟ Laatokka
17,7
51
(230)
Ɉɧɟɠɫɤɨɟ Ääninen
9,7
(30)
(120)
Ɍɚɣɦɵɪ
Taimyr
4,6
2,8
26
ɏɚɧɤɚ
Hanka
3,9–5
4
11
ɑɭɞɫɤɨɟ ɢ Peipsi3,6
7,1
15
ɉɫɤɨɜɫɤɨɟ järvi
Ȼɟɥɨɟ
Beloje
1,3
20

Ɉɛɴɟɦ
ɜɨɞɵ,
ɤɦ3
Vesivolyymi,
km3
23000
908
(295)
13
16,5
25,2
5,2

ɉɪɢɦɟɱɚɧɢɟ. ȼ ɫɤɨɛɤɚɯ ɩɪɢɜɟɞɟɧɵ ɞɚɧɧɵɟ ɢɡ ɞɪɭɝɢɯ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ.
Huom. Suluissa on toisen lähteaineiston tiedot.
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Kuva 1.1. Venään vesivarat

Ðèñ. 1.1. Âîäíûå ðåñóðñû Ðîññèè

Ãë à â à 1. ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÎÅ ÑÎÑÒÎßÍÈÅ ÂÎÄÍÛÕ ÎÁÚÅÊÒÎÂ ÐÎÑÑÈÈ È ÔÈÍËßÍÄÈÈ
Ɍɚɛɥɢɰɚ 1.3. ɇɚɢɛɨɥɟɟ ɤɪɭɩɧɵɟ ɪɟɤɢ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ (Ƚɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɣ ɞɨɤɥɚɞ.., 2003)
Taulukko 1.3. Venäjän Federaation suurimmat joet
Ɋɟɤɚ

Joki

Ɉɛɶ
Ⱥɦɭɪ
Ʌɟɧɚ
ȿɧɢɫɟɣ
ȼɨɥɝɚ

Ob
Amur
Lena
Enisei
Volga

ɉɥɨɳɚɞɶ ɛɚɫɫɟɣɧɚ, ɬɵɫ. ɤɦ2
Valuma-alue, tuhat km2

Ⱦɥɢɧɚ, ɤɦ
Pituus, km

2975
2050
2478
2580
1360

4345
2850
4270
3490
3530

ɋɪɟɞɧɟɦɧɨɝɨɥɟɬɧɢɣ
Monivuotinen
ɫɬɨɤ, ɤɦ3
ɪɚɫɯɨɞ, ɦ3/ɫ
virtaama, m3/s
valunta, km3
403
12830
403
12830
489
15500
585
18600
238
7960

ɋɬɨɤ ɦɚɥɨɜɨɞɧɨɝɨ ɝɨɞɚ, ɤɦ3
Vähävetisen vuoden valunta, km3
282,0
209,0
424
528
182

ɉɪɢɦɟɱɚɧɢɟ. Ⱦɚɧɧɵɟ ɩɨ: Ʉɪɚɬɤɨ ɨ ɜɨɞɚɯ Ɋɨɫɫɢɢ, 1997; ɋ ɜɨɞɨɣ ɧɚ «ȼɵ», 2003.

îêîëî 95% – ìåíåå 25. Ïÿòü ðåê èìåþò ïëîùàäü âîäîñáîðà áîëåå 1 ìëí êì2 (Ãîñóäàðñòâåííûé äîêëàä..,
2003) (òàáë. 1.3).
Íà òåððèòîðèè Ðîññèè ôîðìèðóåòñÿ 4 043 êì3 âîäû
â ñðåäíèé ïî âîäíîñòè ãîä (ìåñòíûé ñòîê). À ñ ó÷åòîì
ïðèòîêà ñ òåððèòîðèè ñîïðåäåëüíûõ ãîñóäàðñòâ ðåñóðñû
ðå÷íîãî ñòîêà ñîñòàâëÿþò 4 262 êì3 (îáùèé ñòîê) (Ãîñóäàðñòâåííûé âîäíûé êàäàñòð.., 2002). Óäåëüíàÿ âîäîîáåñïå÷åííîñòü ìåñòíûì ñòîêîì 27,6 òûñ. ì3 â ãîä íà
÷åëîâåêà è 236,8 òûñ. ì3 â ãîä íà 1 êì2 òåððèòîðèè (Ãîñóäàðñòâåííûé äîêëàä.., 2003). Ïåðâûé ïîêàçàòåëü ïî÷òè â
5 ðàç âûøå ñðåäíåìèðîâîãî óðîâíÿ, âòîðîé – áîëåå ÷åì
â 1,2 ðàçà óñòóïàåò åìó (Êîðîíêåâè÷, Çàéöåâà, 2003).
Íåñìîòðÿ íà âûñîêóþ âîäîîáåñïå÷åííîñòü ðå÷íûì
ñòîêîì, ïðè åãî èñïîëüçîâàíèè ÷àñòî âîçíèêàþò çíà÷èòåëüíûå ñëîæíîñòè. Îíè ñâÿçàíû ñ áîëüøîé âðåìåííîé
è ïðîñòðàíñòâåííîé åãî èçìåí÷èâîñòüþ. Ðå÷íàÿ ñåòü
ðàñïðåäåëåíà ïî òåððèòîðèè î÷åíü íåðàâíîìåðíî. Íàèáîëüøàÿ åå ãóñòîòà õàðàêòåðíà äëÿ ñåâåðíûõ è ãîðíûõ
ðàéîíîâ, íàèìåíüøàÿ – äëÿ þæíûõ. Ñîîòâåòñòâåííî
áîëüøàÿ ÷àñòü ðå÷íîãî ñòîêà ñîñðåäîòî÷åíà â ìàëîíàñåëåííûõ è ñëàáîîñâîåííûõ ðàéîíàõ Åâðîïåéñêîãî Ñåâåðà, Ñèáèðè è Äàëüíåãî Âîñòîêà, â òî âðåìÿ êàê â þæíûõ
ðåãèîíàõ ÷àñòî âîçíèêàþò ñóùåñòâåííûå ïðîáëåìû ñ
îáåñïå÷åíèåì âîäîé îòðàñëåé ýêîíîìèêè è íàñåëåíèÿ.
Î÷åíü ðåçêî âûðàæåíà ìåæãîäîâàÿ èçìåí÷èâîñòü
ðå÷íîãî ñòîêà, îñîáåííî äëÿ òåõ æå þæíûõ ðàéîíîâ
ñòåïíîé è ïîëóïóñòûííîé çîíû, ãäå ðàçíèöà â îáúåìàõ
ðå÷íîãî ñòîêà ìíîãî- è ìàëîâîäíûõ ëåò ìîæåò äîñòèãàòü äåñÿòêîâ ðàç (îñîáåííî äëÿ íåáîëüøèõ âîäîòîêîâ). Çà ïîñëåäíèå 70 ëåò ïðè ñðåäíåì çíà÷åíèè îáùåãî ðå÷íîãî ñòîêà 4 262,0 êì3/ãîä åãî êîëåáàíèÿ ñîñòàâèëè îò 3 761,1 äî 4 711,0 êì3/ãîä (Ãîñóäàðñòâåííûé
âîäíûé êàäàñòð.., 2002).
Ñóùåñòâåííîé ÿâëÿåòñÿ òàêæå ïðîáëåìà âíóòðèãîäîâîé íåðàâíîìåðíîñòè ðàñïðåäåëåíèÿ ðå÷íîãî ñòîêà.
Çà êîðîòêèé ïåðèîä âåñåííåãî ïîëîâîäüÿ ìîæåò ïðîõîäèòü îò 40–50 (íà ñåâåðå) äî 90–100% íà þãå îáúåìà
ãîäîâîãî ñòîêà. Âñëåäñòâèå ýòîãî âîçíèêàåò íåîáõîäèìîñòü ðåãóëèðîâàíèÿ ðå÷íîãî ñòîêà, êàê ñåçîííîãî
(ãîäîâîãî), òàê è ìíîãîëåòíåãî. Â íàñòîÿùåå âðåìÿ íà
òåððèòîðèè ÐÔ ñóùåñòâóåò 103 êðóïíåéøèõ âîäîõðàíèëèùà îáúåìîì ñâûøå 100 ìëí ì3. Èõ ñóììàðíàÿ

käytetään varsin vähän, ainakin tällä hetkellä. Aliveden ja kuiva-aikana monet joet saavat vettä pohjavesivaroista.
Olemassa olevien arviointien mukaan pohjavesivarat varat ovat 316,75 km3/vuodessa, niistä 157,98
saavat lisävettä pintavesistöistä. Käyttökelpoiset pohjavesivarat ovat 32,36 km 3 /vuodessa (Ãîñóäàðñòâåííûé âîäíûé êàäàñòð.., 2002).
Vuonna 2002 Venäjällä on ollut 4483 pohjavesiesiintymää, joista käytössä oli vain 1990. Tutkitut pohjavesivarat arvioitiin 89,4 milj. m3/d tasolle,
joista 80,4 milj. m3/d on jo rakennettu hyväksikäyttöä
varten. Tällä hetkellä käytetään 28,15 milj. m3/d,
joista 15,32 tutkituilla alueilla ja 12,83 milj. m3/d
alueilla, joiden pohjavesivaroja ei ole virallisesti
vahvistettu (Ãîñóäàðñòâåííûé äîêëàä.., 2003).
JOET.
Vuosittain uusiutuva jokivirtaama on useiden
Venäjän alueiden vesivarojen muoto. Tämän suureen
mukaan Venäjä on maailmassa toisella sijalla Brasilian jälkeen.
Maan alueella on 2 562 489 jokea, joiden
yhteispituus on 8 373 606 km. 214 joen (0,008 %)
pituus ylittää 1000 km, 95 % on alle 25 km. Viidellä
joella valuma-alue ylittää 1 milj. km2 (Ãîñóäàðñòâåííûé äîêëàä.., 2003) (taulukko 1.3).
Keskimäärin Venäjän alueella muodostuu 4043 km3
vettä vuodessa (paikallinen valunta). Rajavaltioiden
alueilta tulee lisää vettä, joten jokivalunta on 4262
km3 vuodessa (kokonaisvalunta) (Ãîñóäàðñòâåííûé
âîäíûé êàäàñòð.., 2002). Vesivarojen ominaisarvot
ovat 27 600 m3/vuodessa/henkilö ja 236 800 m3 / vuodessa / 1 km2 (Ãîñóäàðñòâåííûé äîêëàä.., 2003).
Ensimmäinen arvo ylittää maailman keskiluvut
melkein 5-kertaiseksi ja toinen on 1,2 kertaa pienempi kuin maailman keskiarvo (Êîðîíêåâè÷, Çàéöåâà,
2003).
Vaikka jokien valunta on varsin suuri, Venäjällä
on tiettyjä vaikeuksia vesivarojen käytössä. Nämä
vaikeudet johtuvat jokivalunnan jakautumisesta maan
alueella ja myös ajan funktiona. Jokiverkosto on laaja
vuoristo- ja pohjoisalueilla. Etelässä taas jokia on
vähän. Siellä, missä on vähän ihmisiä – Pohjois29

O s a 1. VENÄJÄN JA SUOMEN VESISTÖJEN NYKYTILA

ïëîùàäü ñîñòàâëÿåò 101 155,7 êì2, ïîëåçíûé îáúåì –
338 649,2 ìëí ì3. Òàêæå èìååòñÿ áîëüøîå êîëè÷åñòâî
èñêóññòâåííûõ âîäîåìîâ ñ ïîëåçíûì îáúåìîì îò 1 äî
100 ìëí ì3 è ìàëûõ âîäîõðàíèëèù è ïðóäîâ ñ ìåíüøèìè ïàðàìåòðàìè (Êðàòêî î âîäàõ Ðîññèè, 1997).
ÈÑÏÎËÜÇÎÂÀÍÈÅ ÂÎÄÍÛÕ ÐÅÑÓÐÑÎÂ.
Èñïîëüçîâàíèå âîäíûõ îáúåêòîâ îñóùåñòâëÿåòñÿ
ëèáî ñ èçúÿòèåì, ëèáî áåç èçúÿòèÿ âîäû èç âîäîåìà.
Ñîîòâåòñòâåííî âûäåëÿþòñÿ äâà âèäà èõ ýêñïëóàòàöèè: âîäîïîòðåáëåíèå è âîäîïîëüçîâàíèå. Ê ïîñëåäíåìó îòíîñÿòñÿ âîäíûé òðàíñïîðò, ëåñîñïëàâ, ðûáíîå õîçÿéñòâî, ðåêðåàöèÿ, ãèäðîýíåðãåòèêà. Âñå îíè
íà òåððèòîðèè Ðîññèè àêòèâíî ôóíêöèîíèðóþò.
Âîäîïîòðåáëåíèå ïðåäíàçíà÷åíî äëÿ óäîâëåòâîðåíèÿ
ïîòðåáíîñòåé íàñåëåíèÿ, ïðîìûøëåííîñòè, ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà (â òîì ÷èñëå äëÿ îðîøåíèÿ).
Â 2002 ã. çàáîð âîäû íåïîñðåäñòâåííî äëÿ èñïîëüçîâàíèÿ ïî îôèöèàëüíûì äàííûì ñîñòàâèë èç ïîâåðõíîñòíûõ èñòî÷íèêîâ 67 430,4 ìëí ì3, èç ïîäçåìíûõ –
9 804,6 ìëí ì3. Âåëè÷èíà çàáîðà âîäû äëÿ ïåðåðàñïðåäåëåíèÿ ñòîêà ìåæäó áàññåéíàìè ðåê äîñòèãëà
8 968 ìëí ì3. Îáúåì èñïîëüçîâàíèÿ ñâåæåé âîäû ñîñòàâèë â öåëîì 64 863,9 ìëí ì3, ÷òî ïî÷òè íà 3% ìåíüøå,
÷åì â 2001 ã. Ïðåñíîé âîäû áûëî èñïîëüçîâàíî
59 589,8 ìëí ì3, ìîðñêîé – 5 274,1 ìëí ì3. Òðåòü
îáúåìà èñïîëüçîâàííîé âîäû – ïèòüåâîãî êà÷åñòâà,
îñòàëüíàÿ ÷àñòü îòíîñèòñÿ ê êàòåãîðèè òåõíè÷åñêîé.
Îñíîâíûì âîäîïîòðåáèòåëåì â Ðîññèè ÿâëÿåòñÿ ïðîìûøëåííîñòü. Íà åå äîëþ ïðèõîäèòñÿ 59,05% èñïîëüçîâàííîé âîäû. Æèëèùíî-êîììóíàëüíîå õîçÿéñòâî
èñïîëüçîâàëî 20,95%, ñåëüñêîå – 19,20%.
Èç îáùåãî êîëè÷åñòâà äîáûòîé ïîäçåìíîé âîäû
62,4% èñïîëüçîâàíî äëÿ õîçÿéñòâåííî-ïèòüåâîãî âîäîñíàáæåíèÿ íàñåëåíèÿ, 18,2 – äëÿ ïðîèçâîäñòâåííî-òåõíè÷åñêîãî ñíàáæåíèÿ îáúåêòîâ ïðîìûøëåííîñòè,
1,57 – äëÿ îðîøåíèÿ çåìåëü è îáâîäíåíèÿ ïàñòáèù,
17,83% – ñáðîøåíî áåç èñïîëüçîâàíèÿ. Äîëÿ ïîäçåìíûõ
âîä â îáùåì áàëàíñå õîçÿéñòâåííî-ïèòüåâîãî âîäîñíàáæåíèÿ ñòðàíû ñîñòàâèëà 45%. Áîëåå 60% ãîðîäîâ è
ïîñåëêîâ ãîðîäñêîãî òèïà óäîâëåòâîðÿþò ïîòðåáíîñòè â
ïèòüåâîé âîäå çà ñ÷åò ïîäçåìíûõ èñòî÷íèêîâ, îêîëî
20% – çà ñ÷åò ñìåøàííûõ èñòî÷íèêîâ âîäîñíàáæåíèÿ. Â
ñåëüñêîé ìåñòíîñòè íà ïîäçåìíûå âîäû â õîçÿéñòâåííîïèòüåâîì âîäîñíàáæåíèè ïðèõîäèòñÿ 80–85% îò îáùåãî îáúåìà. Ñëåäóåò îòìåòèòü íèçêèé óðîâåíü èñïîëüçîâàíèÿ îáùèõ ðàçâåäàííûõ çàïàñîâ – 18–20%, à â ïðåäåëàõ ýêñïëóàòèðóåìûõ ìåñòîðîæäåíèé ñ ðàçâåäàííûìè
çàïàñàìè – 30–32%, ïðè çíà÷èòåëüíûõ îáúåìàõ äîáû÷è
ïîäçåìíûõ âîä íà ó÷àñòêàõ ñ íåïîäòâåðæäåííûìè çàïàñàìè (Ãîñóäàðñòâåííûé äîêëàä.., 2003).
Âàæíîé ïðîáëåìîé îáåñïå÷åíèÿ íàäëåæàùåãî
ñîñòîÿíèÿ âîäíûõ îáúåêòîâ ÿâëÿþòñÿ âîäîîõðàííûå
çîíû è ïðèáðåæíûå çàùèòíûå ïîëîñû âîäíûõ îáúåêòîâ, çîí ñàíèòàðíîé îõðàíû èñòî÷íèêîâ ïèòüåâîãî
âîäîñíàáæåíèÿ.

Venäjällä, Siperiassa ja Kauko Idässä, ovat suurimmat vesivarat. Etelä-Venäjän vesihuollossa on
vaikeuksia sekä väestön että teollisuuden palvelussa.
Jokien valunta vaihtelee myös ajan myötä.
Eteläalueilla, aavikko- ja aroseuduilla jokivalunta eri
vuosina vaihtelee hyvinkin paljon. Vähävetisten ja tulvavuosien jokivalunnan ero voi olla jopa kymmenkertainen, varsinkin pienten vesistöjen kohdalla. Viimeisten
70 vuoden aikana keskivalunta oli 4262,0 km3/vuodessa
ja vaihteluväli 3761,1–4711,0 km3/vuodessa (Ãîñóäàðñòâåííûé âîäíûé êàäàñòð.., 2002).
Jokien virtaama vaihtelee epätasaisesti myös vuoden sisällä aiheuttaen säännöstelytoimenpiteitä.
Pohjoisessa 40–50 % vuoden valunnasta menee
kevään tulvien aikana. Sama arvo etelässä nousee
90–100 %. Virtaamia säännöstellään vuoden sisällä ja
monivuotisella aikataululla. Tällä hetkellä Venäjällä
on 103 tekojärveä, joiden volyymi ylittää 100 milj. m3,
niiden yhteispinta-ala on 101 155,7 tuhatta km2 ja
niiden «hyötyvolyymi» on 338 649,2 milj. m3. Sen
lisäksi on paljon pienempiä tekojärviä tilavuudeltaan
1 ja 100 milj. m3 välillä ja myös pieniä vesivarastoja,
lammikoita jne (Êðàòêî î âîäàõ Ðîññèè, 1997).
VESIVAROJEN KÄYTTÖ.
Vesistöä voidaan käyttää joko ottamalla sieltä
vettä tai jollakin toisella tavalla. Juuri sen takia
venäjän kielessä on kaksi sanaa, jotka kuvaavat vesivarojen käyttöä – vedenkuluttaminen ja vedenkäyttö.
Esimerkiksi, vesiliikenne, uitto, kalatalous, virkistys,
vesivoimalat kuuluvat «vedenkäyttö» – muotoon ja
niitä harrastetaan koko Venäjän alueella. Vedenkuluttamisessa vettä käytetään teollisuuden, maatalouden
ja yhdyskunnantekniikan vesihuollossa. Mm. kastelu
on vedenkuluttamisen muoto.
Virallisten tietojen mukaan vuonna 2002 pintavesistöistä otettiin 67 430,4 milj. m3 vettä ja
9804,6 milj. m3 pohjavettä. Jokien valunnan säännöstelyssä valuma-alueiden välillä pumpattiin
8968 milj. m3 vettä. Yhteensä raakavettä käytettiin
64 863,9 milj. m3 eli melkein 3 % vähemmän kuin
vuoteen 2001 verrattuna. Makeaa vettä käytettiin
59 589,8 milj. m3 ja merivettä 5274,1 milj. m3. Käytetystä volyymistä yksi kolmasosa on juomavesilaatua ja
loput on ns. «teknillistä» vettä. Venäjän suurin
vedenkuluttaja on teollisuus, sen osuus on 59,05 %
käytetystä vedestä, yhdyskuntatekniikan osuuden
ollessa 20,95 % ja maatalouden 19,20 %.
Koko pohjavesimäärästä 62,4 % käytettiin juomavesihuollossa, 18,2 % teollisuudessa, 1,57 %
kastelutarpeisiin ja 17,83 % on jäänyt käyttämättä.
Pohjaveden osuus koko maan juomavesihuollossa on
ollut 45 %. Kaupungista ja taajamista yli 60 % käyttävät pohjavettä ja 20 %:n vesihuolto perustuu pintaja pohjavesivaroihin. Maaseudulla pohjavesien osuus
on 80–85 %. On korostettava, että kaikista tutkituista
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Óñòàíîâëåíèå â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì âîäîîõðàííûõ çîí è ïðèáðåæíûõ
çàùèòíûõ ïîëîñ âîäíûõ îáúåêòîâ – èñòî÷íèêîâ ïèòüåâîãî âîäîñíàáæåíèÿ, çîí ñàíèòàðíîé îõðàíû, à òàêæå
êîíòðîëü çà ñîáëþäåíèåì â íèõ ðåæèìà õîçÿéñòâåííîé
äåÿòåëüíîñòè, îáåñïå÷èâàþùåãî ïîääåðæàíèå âîäíûõ
îáúåêòîâ â ýêîëîãè÷åñêè áåçîïàñíîì ñîñòîÿíèè, ÿâëÿåòñÿ âàæíåéøåé ìåðîé, íàïðàâëåííîé íà óëó÷øåíèå
êà÷åñòâà âîä ïîâåðõíîñòíûõ èñòî÷íèêîâ ïèòüåâîãî
âîäîñíàáæåíèÿ è çàùèòó îò àíòðîïîãåííûõ çàãðÿçíåíèé ïîäçåìíûõ èñòî÷íèêîâ.
Ïÿòàÿ ÷àñòü (19,63%) ïîâåðõíîñòíûõ è ïîäçåìíûõ
èñòî÷íèêîâ öåíòðàëèçîâàííîãî ïèòüåâîãî âîäîñíàáæåíèÿ ñòðàíû (105 431) íå îòâå÷àåò ñàíèòàðíûì íîðìàì è ïðàâèëàì, â òîì ÷èñëå 17,4% – èç-çà îòñóòñòâèÿ
çîí ñàíèòàðíîé îõðàíû. Èç íèõ ïîâåðõíîñòíûõ èñòî÷íèêîâ – 964 èç 2 072 (46,53%), â òîì ÷èñëå 38,37% – èççà îòñóòñòâèÿ çîí ñàíèòàðíîé îõðàíû (Ñïðàâêà î
ñîñòîÿíèè âîäíûõ ðåñóðñîâ, 2002).
Îäíîé èç îñíîâíûõ ïðè÷èí, ñïîñîáñòâóþùèõ
çàãðÿçíåíèþ âîäíûõ îáúåêòîâ, ÿâëÿåòñÿ ìàññîâàÿ
çàñòðîéêà âîäîîõðàííûõ çîí è ïðåæäå âñåãî ïðèáðåæíûõ ïîëîñ, íåñîáëþäåíèå ðåæèìà õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè â âîäîîõðàííûõ çîíàõ âîäíûõ îáúåêòîâ,
çîíàõ ñàíèòàðíîé îõðàíû èñòî÷íèêîâ ïèòüåâîãî
âîäîñíàáæåíèÿ.

pohjavesivaroista käytössä on 18–20 % ja niistä
pumpataan noin 30–32 % mahdollisista määristä. Sen
lisäksi ei-hyväksytyillä (sellaisilla pohjavesialueilla,
missä antoisuut ei ole vahvistettu) pohjavesialueilla
käytetään varsin paljon vettä (Ãîñóäàðñòâåííûé
äîêëàä.., 2003).
Monien vesistöjen ongelmana on vesistösuojeluvyöhykkeiden ja rantakaistojen valvonta ja kunnossapito sekä raakavedenottamoiden ns. «saniteettialueiden»
suojelu.
Vesistösuojeluvyöhykkeiden ja rantakaistojen suunnittelu ja perustaminen lainsäädännön mukaisesti ja
niiden taloustoiminnan valvonta on erittäin tärkeä
menetelmä, jonka avulla voidaan parantaa pintavesistöjen vedenlaatua ja myös suojella pohjavesialueita.
Pinta- ja pohjavesivedenottamoista viides osa
(19,63 % eli 105 431 kpl) ei vastaa terveysviranomaisten vaatimuksiin. Niistä 17,4 %:lla syynä ovat saniteettisuojelualueen puutteet. Pintavesistöillä vastaava luku on 46,53 % eli 964 kpl 2072 :sta,
niistä 38,37 %:lla on saniteettisuojelualueen puutteita
(Ñïðàâêà î ñîñòîÿíèè âîäíûõ ðåñóðñîâ, 2002).
Vesistösuojelualueille ja myös rantakaistoille
rakennetaan suurin määrin, harrastetaan kiellettyjä
taloustoimintoja. Samat rikkeet on havaittu raakavedenottamoiden lähiympäristöissä.

1.2. ÂÎÄÍÛÅ ÐÅÑÓÐÑÛ ÐÅÑÏÓÁËÈÊÈ ÊÀÐÅËÈß
1.2. KARJALAN TASAVALLAN VESIVARAT
Óäîâëåòâîðåíèå ïîòðåáíîñòåé íàñåëåíèÿ è ýêîíîìèêè â âîäå îñóùåñòâëÿåòñÿ ïðè ïîìîùè ñèñòåìû ñïåöèàëüíûõ ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêèõ, íàó÷íî-òåõíè÷åñêèõ è îðãàíèçàöèîííûõ ìåðîïðèÿòèé. Íàèáîëåå ðàñïðîñòðàíåííûì òåðìèíîì, îïðåäåëÿþùèì ýòó ñèñòåìó, ÿâëÿåòñÿ òåðìèí «âîäíîå õîçÿéñòâî», ïîä êîòîðûì
ïîíèìàåòñÿ «ñîâîêóïíîñòü ìåðîïðèÿòèé, íàïðàâëåííûõ íà èçó÷åíèå, ó÷åò, îõðàíó è èñïîëüçîâàíèå âîäíûõ
ðåñóðñîâ äëÿ íóæä íàðîäíîãî õîçÿéñòâà, à òàêæå íà
áîðüáó ñ âðåäíûì âîçäåéñòâèåì âîä» (Âîäîõîçÿéñòâåííûé ñëîâàðü, 1974, ñ. 119). Â íåêîòîðûõ ñòðàíàõ
îíî ñ÷èòàåòñÿ îòðàñëüþ ýêîíîìèêè. Âîïðîñ î ñîçäàíèè îòðàñëè «Âîäíîå õîçÿéñòâî» äåáàòèðîâàëñÿ è â
íàøåé ñòðàíå (Îçèðàíñêèé, 1979), íî ýòîò ïðîöåññ äî
ëîãè÷åñêîãî çàâåðøåíèÿ íå äîâåäåí.
Èñïîëüçîâàíèå âîäíûõ îáúåêòîâ ìîæåò îñóùåñòâëÿòüñÿ ëèáî c èçúÿòèåì âîäû èç íèõ, ëèáî áåç òàêîâîãî. Â ñîîòâåòñòâèè ñ ýòèì âûäåëÿþòñÿ è äâà âèäà
èõ ýêñïëóàòàöèè – âîäîïîòðåáëåíèå è âîäîïîëüçîâàíèå. Òàêîé òðàêòîâêè ïðèäåðæèâàþòñÿ, íàïðèìåð,
À. È. ×åáîòàðåâ (1978), Þ. Ï. Áåëè÷åíêî è Ì. Ì. Øâåöîâ (1986) è ðÿä äðóãèõ àâòîðîâ. Ëîãè÷åñêè áëèçêî

Väestön ja taloustoiminnan vesihuoltoa järjestetään
sosiaali-taloudellisilla, hallinto-, tutkimus- ja teknillisillä
erikoistoimenpidejärjestelmillä. Yleensä «vesitalous» –
termillä kuvataan mainittua järjestelmää eli «kansantalouteen liittyvät vesivarojen tutkimukset, valvonta, suojelu, käyttö sekä haittojen torjunta» (Âîäîõîçÿéñòâåííûé ñëîâàðü, 1974, sivu 119). Joissakin maissa vesitaloutta pidetään erillisenä teollisuusalana tai -haarana.
Tästä keskusteltiin myös maassamme (Îçèðàíñêèé,
1979), mutta asiaa ei kuitenkaan saatettu loppuun asti.
Vesistöjä voidaan käyttää joko ottamalla niistä
vettä tai ilman vedenottoakin. Vastaavasti ainakin
Venäjän kielellä määritetään kaksi vesivarojen käyttömuotoa: vedenkuluttaminen ja vedenkäyttö. Tämän
terminologian kannattajia ovat esimerkiksi A. I. Tchebotarjov (×åáîòàðåâ, 1978), J. P. Belitchenko ja
M. M. Shvetsov (Áåëè÷åíêî, Øâåöîâ, 1986) sekä
muut asiantuntijat. Loogisesti samalla tavalla asian
esittää myös L. F. Konstantinov (Êîíñòàíòèíîâ,
1986), jonka mukaan «vedenkuluttaja» kuluttaa vettä
aineena ja «vedenkäyttäjä» käyttää vesimassoja tai
vesiympäristöjä.
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ïîíèìàíèå ýòèõ òåðìèíîâ ó Ë. Ô. Êîíñòàíòèíîâà
(1986), êîòîðûé ñðåäè îòðàñëåé íàðîäíîãî õîçÿéñòâà
ïî èõ îòíîøåíèþ ê âîäíûì ðåñóðñàì âûäåëÿåò âîäîïîòðåáèòåëåé, èñïîëüçóþùèõ âîäó êàê âåùåñòâî, è
âîäîïîëüçîâàòåëåé, èñïîëüçóþùèõ åå êàê ñðåäó èëè
ìàññó.
Ñóùåñòâóåò è èíîå ïîíèìàíèå ýòèõ òåðìèíîâ, ïðè
êîòîðîì â âîäîïîëüçîâàíèå âêëþ÷àþòñÿ âñå âîçìîæíûå âèäû ýêñïëóàòàöèè âîäíûõ îáúåêòîâ (â òîì ÷èñëå
è ñáðîñ ñòî÷íûõ âîä), à âîäîïîòðåáëåíèå ðàññìàòðèâàåòñÿ êàê åãî ÷àñòíûé ñëó÷àé (ñïåöèàëüíîå âîäîïîëüçîâàíèå ñ èçúÿòèåì âîäû) (Âîäîõîçÿéñòâåííûé ñëîâàðü,
1974 , ñ. 130, 131).
Âîäîïîòðåáëåíèå ÷àùå âñåãî ñîïðÿæåíî ñ áåçâîçâðàòíûìè ïîòåðÿìè âîäû äëÿ âîäíîãî áàëàíñà èñòî÷íèêà âîäîñíàáæåíèÿ. Îäíàêî òàêèå ïîòåðè ìîãóò áûòü
è ïðè íåêîòîðûõ âèäàõ âîäîïîëüçîâàíèÿ, íàïðèìåð,
äîïîëíèòåëüíûé ðàñõîä âîäû íà èñïàðåíèå ïðè ñîçäàíèè âîäîõðàíèëèù. Ïîýòîìó Ã. Â. Âîðîïàåâ è äð.
(1986) ïðåäëàãàëè ïðèìåíÿòü òåðìèíû «ðóñëîâîå» è
«âíåðóñëîâîå» ïîòðåáëåíèå, ñ÷èòàÿ, ÷òî îíè òî÷íåå
îòðàæàþò ñóùåñòâî ïðîöåññà, ÷åì ãðóïïèðîâêà íà
âîäîïîëüçîâàíèå è âîäîïîòðåáëåíèå.
Íå âîçðàæàÿ ïðîòèâ ñóòè äàííîãî óòâåðæäåíèÿ, ìû
â íàñòîÿùåé ðàáîòå èñïîëüçóåì òðàäèöèîííûå òåðìèíû, ñ÷èòàÿ èõ â çíà÷èòåëüíîé ñòåïåíè ñèíîíèìàìè
ðóñëîâîãî è âíåðóñëîâîãî ïîòðåáëåíèÿ. Ïðè ýòîì
ïîíèìàåì:
– ïîä âîäîïîòðåáëåíèåì – èñïîëüçîâàíèå âîäíûõ
îáúåêòîâ (âêëþ÷àÿ âîäîíîñíûå ãîðèçîíòû) äëÿ ëþáûõ
öåëåé ñ èçúÿòèåì âîäû èç íèõ, íåçàâèñèìî îò ñïîñîáà
èçúÿòèÿ, à òàêæå ìåñòà, âðåìåíè, êà÷åñòâà è êîëè÷åñòâà âîçâðàùàåìîé âîäû;
– ïîä âîäîïîëüçîâàíèåì – èñïîëüçîâàíèå âîäíûõ
îáúåêòîâ äëÿ ëþáûõ öåëåé áåç èçúÿòèÿ âîäû èç íèõ,
íåçàâèñèìî îò âëèÿíèÿ íà èõ ðåæèì, êà÷åñòâåííûå è
êîëè÷åñòâåííûå õàðàêòåðèñòèêè (Ëèòâèíåíêî è äð.,
1998).
Îòðàñëè ýêîíîìèêè, ýêñïëóàòèðóþùèå âîäíûå
îáúåêòû, ÿâëÿþòñÿ, â çàâèñèìîñòè îò ñïîñîáà èñïîëüçîâàíèÿ, âîäîïîòðåáèòåëÿìè èëè âîäîïîëüçîâàòåëÿìè.
Îäíàêî íåêîòîðûå èç íèõ, èìåþùèå ñëîæíóþ ñòðóêòóðó è ìíîãîïëàíîâûå çàäà÷è, ìîãóò áûòü îòíåñåíû ê
îáåèì êàòåãîðèÿì îäíîâðåìåííî. Òàêîâûìè â óñëîâèÿõ Êàðåëèè ÿâëÿþòñÿ ðûáíîå õîçÿéñòâî è ðåêðåàöèÿ. Ê ðûáîõîçÿéñòâåííîìó âîäîïîòðåáëåíèþ îòíîñèòñÿ èñïîëüçîâàíèå âîäû íà ðûáîâîäíûõ çàâîäàõ,
ïðåäïðèÿòèÿõ òîâàðíîãî ðûáîâîäñòâà, íàó÷íî-ýêñïåðèìåíòàëüíûõ áàçàõ (åñëè îíî ïðåäïîëàãàåò çàáîð
âîäû èç âîäíûõ îáúåêòîâ). Âîäîïîëüçîâàíèå ïðåäñòàâëåíî îðãàíèçîâàííûì ïðîìûñëîì, ðûáîâîäíî-àêêëèìàòèçàöèîííûìè ìåðîïðèÿòèÿìè, ñïîðòèâíûì è
ëþáèòåëüñêèì ðûáîëîâñòâîì, ñàäêîâûìè õîçÿéñòâàìè. Ðåêðåàöèÿ â êà÷åñòâå âîäîïîòðåáèòåëÿ âûñòóïàåò
ïðè èñïîëüçîâàíèè ãèäðîìèíåðàëüíûõ ðåñóðñîâ äëÿ

Toiset tulkitsevat nämä termit toisella tavalla:
«vedenkäyttö» (âîäîïîëüçîâàíèå) on vesistöjen
kaikki mahdolliset käyttömuodot (mm. jätevesien
purku), «vedenkuluttaminen» (âîäîïîòðåáëåíèå) on
vedenkäytön yksittäinen muoto (erityinen vedenkäyttömuoto on vedenotto) (Âîäîõîçÿéñòâåííûé
ñëîâàðü, 1974, sivu 130 ja 131).
Vedenkuluttaminen (âîäîïîòðåáëåíèå) on yleensä sellaista toimintaa, kun vettä otetaan vesistöstä
palauttamatta eli otettu vesimäärä poistuu vesistön
vesitaseesta lopullisesti. Toisaalta poistot syntyvät
muillakin käyttömuodoilla. Esimerkiksi tekojärven
rakentamisen jälkeen vesistön haihduntaan kuluu
enemmän vettä. Sen takia G. V. Voropaev ja muut
(Âîðîïàåâ è äð., 1986) ehdottivat käytettäväksi
termejä «uoman kuluttaminen» ja «uoman ulkopuolinen kuluttaminen». Heidän mielestään sellaiset termit
täsmällisemmin kuvaavat prosessia kuin niiden ryhmittäminen «vedenkuluttamiseen» ja «vedenkäyttöön».
Meillä ei ole mitään edellä mainittuja väitteitä
vastaan. Tässä kirjassamme käytämme perinteisiä termejä olettaen että ne vastaavat «uoman» ja «uoman
ulkopuolisiin käyttömuotoihin». Toisin sanoen tulkintamme on, että:
– vedenkuluttaminen on vesistön (myös pohjavesivarojen) käyttömuoto, kun vedenotto tapahtuu
eritarkoituksiin riippumatta vedenottopaikasta ja
keinosta eikä palautetun veden laadusta ja määrästä
eikä ajasta.
– vedenkäyttö on vesistön käyttömuoto eri
tarkoituksiin ilman vedenottoa puhumatta laatu- tai
määrävaikutuksista vesistöön (Ëèòâèíåíêî è äð.,
1998).
Vastaavasti voidaan erottaa ne teollisuuslaitokset,
jotka ovat joko «vedenkuluttajia» tai «vedenkäyttäjiä». Jotkut laitokset, joiden rakenteet tai tehtävät
ovat hyvinkin monipuolisia, kuitenkin kuuluvat kahteen ryhmään. Karjalan Tasavallassa sellaisia ovat
esimerkiksi kalatalous ja virkistys. Kalankasvattamolla tai kalantutkimuslaitoksilla hyvin usein ja
paljonkin otetaan vettä vesistöistä. Kalataloudellista
vedenkuluttamista on varsinainen urheilu- tai vapaaajan kalastus, ammattikalastus, kalojen kotiuttaminen
ja kalakassien toiminta. Virkistys on «vedenkuluttamisen» muoto, jos vettä tai jotain muutakin
otetaan vesistöistä esimerkiksi parantolassa. Kasteluvettä pumpataan kesämökkikylissä ja siirtolapuutarhassa.
Vesistöt ovat asutus- ja teollisuusjätevesien vastaanottajia. Sekin on vedenkäyttömuoto, mutta tällä
toiminnalla on myöskin erillinen venäjänkielinen
termi eli – «âîäîîòâåäåíèå» – «vesien pois kuljettaminen» – jätevesien ja ojitusvesien purku (viimeisiin
kuuluvat myös taajamien sadevedet).
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ñàíàòîðíî-êóðîðòíîãî ëå÷åíèÿ è ïðè ïîòðåáëåíèè
âîäû äëÿ ïîëèâà â ñàäîâîä÷åñêèõ òîâàðèùåñòâàõ è
äà÷íûõ êîîïåðàòèâàõ.
Êðîìå òîãî, ýëåìåíòû ãèäðîãðàôè÷åñêîé ñåòè
÷àñòî âûïîëíÿþò ôóíêöèè ïðèåìíèêîâ æèäêèõ îòõîäîâ, îáðàçóþùèõñÿ â ðåçóëüòàòå áûòîâîé è õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè. Õîòÿ ôîðìàëüíî ýòà èõ ôóíêöèÿ ïîäõîäèò ïîä îïðåäåëåíèå âîäîïîëüçîâàíèÿ, ó÷èòûâàÿ åå ñïåöèôèêó è ðåçêîå îòëè÷èå îò äðóãèõ âèäîâ
âîäîïîëüçîâàíèÿ, îíà âûäåëÿåòñÿ â îòäåëüíûé âèä
ýêñïëóàòàöèè âîäíûõ îáúåêòîâ – âîäîîòâåäåíèå èëè
ñáðîñ äðåíàæíûõ è ñòî÷íûõ âîä (âêëþ÷àÿ â ïîñëåäíèå
è ëèâíåâîé ñòîê ñ ñåëèòåáíûõ òåððèòîðèé).
Èñõîäÿ èç äàííûõ ñîîáðàæåíèé, ñòðóêòóðà âîäîõîçÿéñòâåííîãî êîìïëåêñà (ÂÕÊ) Êàðåëèè ìîæåò áûòü
ïðåäñòàâëåíà â ñëåäóþùåì âèäå (ðèñ. 1.2).
Íåîáõîäèìî îòìåòèòü, ÷òî äàííàÿ ñõåìà îòðàæàåò
ëèøü òå ôóíêöèè âîäíîãî õîçÿéñòâà, êîòîðûå íàïðàâëåíû íà óäîâëåòâîðåíèå ïîòðåáíîñòåé ýêîíîìèêè â
âîäíûõ ðåñóðñàõ, îñòàâëÿÿ âíå ïîëÿ çðåíèÿ ôóíêöèè
èçó÷åíèÿ, ó÷åòà è îõðàíû âîä, à òàêæå áîðüáû ñ èõ
âðåäíûì âîçäåéñòâèåì.
Êàæäàÿ èç ñóùåñòâóþùèõ ñòðóêòóðíûõ åäèíèö
êîìïëåêñà èìååò ñâîþ çíà÷èìîñòü, ñïåöèôèêó, îñîáåííîñòè ðàçâèòèÿ. Îäíàêî îñíîâó ÂÕÊ ðåñïóáëèêè
ñîñòàâëÿþò, íåñîìíåííî, âîäîïîòðåáëåíèå è âîäîîòâåäåíèå, äèíàìèêà êîòîðûõ â çíà÷èòåëüíîé ñòåïåíè
õàðàêòåðèçóåò ñèòóàöèþ, ñóùåñòâóþùóþ âî âñåì âîäíîì õîçÿéñòâå. È íàèáîëüøèé èíòåðåñ â íàñòîÿùåå
âðåìÿ ïðåäñòàâëÿåò ïèòüåâîå âîäîñíàáæåíèå.
Îáùåå âîäîïîòðåáëåíèå ñêëàäûâàåòñÿ èç âîäîïîòðåáëåíèÿ ñëåäóþùèõ âîäîõîçÿéñòâåííûõ îòðàñëåé:
– íàñåëåíèÿ è êîììóíàëüíî-áûòîâûõ ïðåäïðèÿòèé,
– ïðîìûøëåííîñòè (ïðîèçâîäñòâåííûå è êîììóíàëüíî-áûòîâûå íóæäû),
– òåïëîýíåðãåòèêè,
– ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà,
– ðûáíîãî õîçÿéñòâà.
Ñòðóêòóðà âîäîïîòðåáëåíèÿ Êàðåëèè (ïî äàííûì
çà 2002 ã.) îòðàæåíà â òàáë. 1.4.
Îáúåì âîäîïîòðåáëåíèÿ â ïðåäåëàõ òîé èëè èíîé
òåððèòîðèàëüíîé åäèíèöû ÿâëÿåòñÿ ôóíêöèåé äâóõ
ãðóïï ïàðàìåòðîâ. Ïåðâàÿ, êîòîðóþ ìîæíî íàçâàòü
ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêèìè óñëîâèÿìè, õàðàêòåðèçóåò
ñòåïåíü è õàðàêòåð ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ òåððèòîðèè. Îíà âêëþ÷àåò â ñåáÿ òàêèå ïîêàçàòåëè, êàê
÷èñëåííîñòü íàñåëåíèÿ, óðîâåíü óðáàíèçàöèè, ñòåïåíü
áëàãîóñòðîéñòâà æèëîãî ôîíäà, ðàçâèòèå âîäîïîäàþùèõ ñèñòåì, ñòðóêòóðó íàðîäíîãî õîçÿéñòâà, íàëè÷èå âîäîåìêèõ ïðîèçâîäñòâ, îáúåì ïðîèçâîäñòâà ïðîäóêöèè è ò. ï. Âòîðàÿ ãðóïïà ïàðàìåòðîâ (íàó÷íî-òåõíè÷åñêàÿ) îòðàæàåò èñïîëüçîâàíèå â ïðîèçâîäñòâå
äîñòèæåíèé ÍÒÏ è ìåðîïðèÿòèé ïî ýêîíîìèè âîäû.
Ýòî ñîâåðøåíñòâîâàíèå ïðîèçâîäñòâà, ðàçâèòèå
ñèñòåì îáîðîòíîãî è ïîâòîðíîãî âîäîñíàáæåíèÿ

Karjalan Tasavallan vesitalous voidaan esittää
edellä mainittujen termien avulla (kuva 1.2).
On kuitenkin korostettava, että ehdotettu kuva ei
paljasta vesistöjen tutkimus-, valvonta- ja suojelutoimintaa eikä haittojen torjuntaa.
Kaikilla vesitalousmuodoilla on oma merkityksensä sekä erityispiirteensä. Karjalan Tasavallan vesitalouden perustoiminnot ovat vedenkäyttö ja
viemäröinti. Nykypäivänä juomavedenkäyttöön on
kiinnitetty eniten huomiota.
Vedenkulutus taas on jaettu seuraavien alojen
kesken:
– asutus / taajamat / talousvedet ja yhdyskunnantekniikan laitokset,
– teollisuus (varsinaiset prosessit ja talousvedet),
– lämpötuotanto,
– maatalous,
– kalatalous.
Karjalan Tasavallan vedenkulutus vuonna 2002 on
esitetty taulukossa 1.4.
Alueen vedenkulutus riippuu kahdesta tekijäryhmästä. Toinen kuvaa sosiaalis-taloudellista kehitystä
ja siihen kuuluu asukaslukumäärä, kaupunkien määrä
ja niiden varustustaso, vedenjakeluverkoston pituus,
teollisuusalojen ja varsinkin paljon vettä kuluttavien
laitosten määrä, tuotannon määrät jne. Toinen ryhmä
(tieteellis-tekninen) paljastaa miten paljon parhaita ja
vettäsäästäviä teknologioita käytetään. Esimerkiksi
kehitetäänkö prosesseja, käytetäänkö vähemmän
kuluttavia prosesseja, käytetäänkö vettä järkevästi,
pienentäen häviöt, noudetaanko optimaalisia
vedenkulutusnormeja, esimerkiksi kastelun aikana
jne. Vedenkulutuskäyrän muoto on siis monien tekijöiden summa, vaikka niiden osuus on erilainen.
Tuotannon kasvu määrää vedenkulutuksen teollisuudessa. Tuotanto kasvoi 80-luvun puolivälin saakka,
mutta samanaikaisesti pyrittiin toteuttamaan erilaisia
vettäsäästäviä toimenpiteitä. Silloin kehitettiin ja myös
otettiin käyttöön vesienkierto- ja uudelleenkäytön
teknologiat. Tuloksena oli vedenkulutuksen pysyminen
melkein samalla tasolla (kuva 1.3). Selkeää nousua oli
havaittu yhdyskuntatekniikan sektorilla.
Vuodesta 1989 alkaen maan sosiaalis-taloudellinen kehitys kääntyi laskuun. Karjalassakin havaittiin
tuotannon laskua ja vastaavasti jyrkkää vedenkulutuksen laskua teollisuudessa. Korostettakoon, että
ilmiö havaittiin kaikilla teollisuusaloilla (taulukko
1.5). 2–3 viimeisen vuoden aikana havaittiin, että
laskun vauhti on hidastunut.
Hyvänä esimerkkinä on sellu- ja paperiteollisuuden
kehitys. Sen osuus tasavallan vedenkulutuksesta on
80 %. Metsänhakkuiden lasku ja monet muut syyt
aiheuttivat tuotannon laskua, sen seurauksena
vesienkierto- ja uudelleenkäytön määrät laskivat. Ilmiö
oli selkeästi havaittavissa Segezan ja Kontupohjan
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Kuva 1.2. Karjalan Tasavallan vesitalouden rakenne

Ðèñ. 1.2. Ñòðóêòóðà âîäíîãî õîçÿéñòâà Ðåñïóáëèêè Êàðåëèÿ
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(ÑÎÏÂ), âíåäðåíèå ïðîãðåññèâíûõ áåçâîäíûõ è ìàëîâîäíûõ òåõíîëîãèé, ñîêðàùåíèå áåñïîëåçíûõ ïîòåðü
âîäû, ñîáëþäåíèå îïòèìàëüíûõ íîðì âîäîïîòðåáëåíèÿ, îñîáåííî ïðè îðîøåíèè è ò. ä.
Äèíàìèêà âîäîïîòðåáëåíèÿ ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé
ðåçóëüòèðóþùóþ êðèâóþ, îòðàæàþùóþ âëèÿíèå âñåõ
ïåðå÷èñëåííûõ âûøå ôàêòîðîâ, õîòÿ èõ âêëàä íåîäèíàêîâ, îñîáåííî äëÿ ðàçëè÷íûõ åãî âèäîâ.
Òàê, äëÿ ïðîìûøëåííîãî âîäîïîòðåáëåíèÿ, ÿâëÿþùåãîñÿ íàèáîëåå çíà÷èìîé åäèíèöåé ÂÕÊ, îïðåäåëÿþùèìè ÿâèëèñü îáúåì ïðîèçâîäñòâà è ðàçâèòèå ÑÎÏÂ.
Äî âòîðîé ïîëîâèíû 1980-õ ãã. ïðîèñõîäèëî ïîñòîÿííîå íàðàùèâàíèå âûïóñêàåìîé ïðîäóêöèè ïðè îäíîâðåìåííîì èíòåíñèâíîì óâåëè÷åíèè îáúåìîâ îáîðîòíîé è ïîâòîðíî èñïîëüçóåìîé âîäû ñ ïàðàëëåëüíûì
îñóùåñòâëåíèåì äðóãèõ âîäîñáåðåãàþùèõ ìåðîïðèÿòèé. Â ðåçóëüòàòå ýòîãî îáúåì ãîäîâîãî ïðÿìîãî âîäîïîòðåáëåíèÿ áûë ïðàêòè÷åñêè ïîñòîÿíåí (ðèñ. 1.3).

sellu- ja paperikombinaateissa, jotka ovat tasavallan
suurimpia teollisuuslaitoksia. Vuonna 1989 niiden
vedenkulutus oli 99,4 ja 68,0 milj. m3, vastaavasti
vuonna 2002 luvut olivat 32,8 ja 49,2 milj. m3. Näiden
suurvedenkuluttajien takia koko tasavallan teollisuuden vedenkulutus meni selvästi laskuun.
Samankaltaiset trendit on havaittavissa maataloudessa ja kalataloudessa, jotka eivät kuulu suurvedenkuluttajien joukkoon (ks. kuva 1.3).
Yhdyskunnantekniikan sektorilla viimeisten
kymmenen vuoden aikana on samankaltaista nousukehitystä. Tasavallan asukaslukumäärän kasvaessa,
varsinkin kaupungeissa, rakennetaan uusia kerrostaloalueita ja pyritään nostamaan palvelutasoa.
Vuoden 1970 ja 1989 välisenä aikana Karjalan
Tasavallan asukasmäärä kasvoi 10,7 %. Kaupungeissa
on havaittu suurin kasvuvauhti eli 31 %. Samanaikaisesti maaseudun asukkaiden määrä pieneni 34 %.

Ɍɚɛɥɢɰɚ 1.4. ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ ɜɨɞɨɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɹ Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɢ Ʉɚɪɟɥɢɹ, 2002 ɝ.
Taulukko 1.4. Karjalan Tasavallan vedenkulutus vuonna 2002
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Talousvedenkulutus

Ɋɵɛɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɟ
Ɋɵɛɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɟ

ɋɟɥɶɫɤɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɟ
ɋɟɥɶɫɤɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɟ

Kalatalousvedenkulutus

Maatalousvedenkulutus

Ðèñ. 1.3. Äèíàìèêà âîäîïîòðåáëåíèÿ ÐÊ
Kuva 1.3. Karjalan Tasavallan vedenkulutus
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1995
1995
ɉɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɟ

2000
2000

Teollisuusvedenkulutus

2005
2005

O s a 1. VENÄJÄN JA SUOMEN VESISTÖJEN NYKYTILA
Ɍɚɛɥɢɰɚ 1.5. ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ ɜɨɞɨɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɹ ɩɨ ɨɬɪɚɫɥɹɦ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɢ, ɦɥɧ ɦ3
Taulukko 1.5. Eri teollisuusalojen vedenkulutus, milj. m3
Ɉɬɪɚɫɥɢ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɢ
Teollisuusala
Ʌɟɫɧɚɹ, ɥɟɫɨɯɢɦɢɱɟɫɤɚɹ ɢ
ɞɟɪɟɜɨɨɛɪɚɛɚɬɵɜɚɸɳɚɹ
Metsä- ja metsäkemian teollisuus
ɐɟɥɥɸɥɨɡɧɨ-ɛɭɦɚɠɧɚɹ
Sellu- ja paperiteollisuus
ɐɜɟɬɧɚɹ ɦɟɬɚɥɥɭɪɝɢɹ
Sellu- ja paperiteollisuus
ɑɟɪɧɚɹ ɦɟɬɚɥɥɭɪɝɢɹ
Rautametallurgia
Ɇɚɲɢɧɨɫɬɪɨɟɧɢɟ ɢ ɦɟɬɚɥɥɨɨɛɪɚɛɨɬɤɚ
Konerakennus ja metallien jatkokäsittely
ɉɪɨɦɫɬɪɨɣɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ
Rakennustarvikkeiden tuotanto
ɉɪɨɱɢɟ
Muut

1975

1980

1985

1989

1990

1992

1994

1995

1997

2002

12,5

11,8

10,4

10,5

10,6

7,3

5,8

4,9

2,8

2,1

216,2

204,7

208,7

196,1

189,1

152,9

105,8

115,1

103,1

105,0

4,6

2,7

2,7

2,8

2,5

2,7

1,3

0,7

0,6

0,9

2,2

1,8

4,8

3,5

3,3

3,0

2,9

3,7

2,8

3,0

8,9

9,8

10,4

5,9

5,5

5,0

2,8

2,8

2,1

1,7

9,8

11,6

10,8

9,2

9,0

7,6

3,6

2,5

2,0

1,4

11,5

8,9

11,5

15,3

13,5

18,5

4,2

6

4,6

4,0

ɉɪɢɦɟɱɚɧɢɟ. ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ ɜɨɞɨɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɹ ɜɤɥɸɱɚɟɬ ɤɚɤ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɟ, ɬɚɤ ɢ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɟ ɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨ-ɛɵɬɨɜɵɟ ɧɭɠɞɵ
ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɵɯ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ.

Îò÷åòëèâàÿ òåíäåíöèÿ ðîñòà íàáëþäàëàñü òîëüêî äëÿ
êîììóíàëüíî-áûòîâîé îòðàñëè.
Â ñâÿçè ñ óõóäøàþùåéñÿ ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîé îáñòàíîâêîé, ñ 1989 ã. â Êàðåëèè íàìåòèëñÿ ñïàä
ïðîèçâîäñòâà, ÷òî ïîâëåêëî çà ñîáîé ðåçêîå ïàäåíèå
ìàñøòàáîâ ïðîìûøëåííîãî âîäîïîòðåáëåíèÿ. Ïðè÷åì
äàííûé ïðîöåññ õàðàêòåðåí äëÿ âñåõ îòðàñëåé èíäóñòðèè (òàáë. 1.5). È òîëüêî â ïîñëåäíèå 2–3 ãîäà íàìåòèëîñü çàìåäëåíèå òåìïîâ ðàçâèòèÿ ýòîãî ÿâëåíèÿ.
Â êà÷åñòâå ïðèìåðà ìîæíî ïðèâåñòè íàèáîëåå
âîäîåìêóþ îòðàñëü ïðîìûøëåííîñòè – öåëëþëîçíîáóìàæíóþ (ÖÁÏ) – äîëÿ êîòîðîé â ïðîìûøëåííîì
âîäîïîòðåáëåíèè ñîñòàâëÿåò îêîëî 80%. Ñíèæåíèå
óðîâíÿ ëåñîçàãîòîâîê è öåëûé ðÿä äðóãèõ ïðè÷èí
ïîâëåêëè çà ñîáîé ñîêðàùåíèå óðîâíÿ ïðîèçâîäñòâà è,
êàê ñëåäñòâèå ýòîãî, ñíèæåíèå îáúåìîâ ïðÿìîãî, ïîâòîðíîãî è îáîðîòíîãî âîäîñíàáæåíèÿ. Îñîáåííî õîðîøî ýòî âèäíî ïðè àíàëèçå äåÿòåëüíîñòè êðóïíåéøèõ
ïðåäïðèÿòèé Êàðåëèè – Ñåãåæñêîãî è Êîíäîïîæñêîãî
öåëëþëîçíî-áóìàæíûõ êîìáèíàòîâ: åñëè â 1989 ã. íà
èõ íóæäû èçðàñõîäîâàíî 99,4 è 68,0 ìëí ì3 âîäû, òî â
2002 ã. ýòè öèôðû ñíèçèëèñü äî 32,8 è 49,2 ìëí ì3
ñîîòâåòñòâåííî. ßâëÿÿñü îñíîâíûìè âîäîïîòðåáèòåëÿìè, îíè â îñíîâíîì è îáåñïå÷èëè îáùóþ êàðòèíó
ñïàäà ïðîìûøëåííîãî âîäîïîòðåáëåíèÿ â ðåñïóáëèêå.
Ïîäîáíûå ïðè÷èíû ýêîíîìè÷åñêîãî õàðàêòåðà
îáóñëîâèëè àíàëîãè÷íóþ ñèòóàöèþ äëÿ ñåëüñêîãî è
ðûáíîãî õîçÿéñòâà, íå ÿâëÿþùèõñÿ êðóïíûìè âîäîïîòðåáèòåëÿìè (ñì. ðèñ. 1.3).
È òîëüêî â êîììóíàëüíîì õîçÿéñòâå â ïîñëåäíèå
äåñÿòèëåòèÿ ñóùåñòâóåò óñòîé÷èâàÿ òåíäåíöèÿ óâåëè÷åíèÿ îáúåìîâ èñïîëüçóåìîé âîäû. Îíà îáóñëîâëåíà
ðîñòîì íàñåëåíèÿ ðåñïóáëèêè, â ïåðâóþ î÷åðåäü
ãîðîäñêîãî, ðàçâèòèåì æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà,
ïîâûøåíèåì ñòåïåíè áëàãîóñòðîéñòâà æèëîãî ôîíäà.
Òàê, ñ 1970 ïî 1989 ã. ÷èñëî æèòåëåé Êàðåëèè âûðîñëî
íà 10,7%. Îñíîâíîé ïðèðîñò (31%) äàëè æèòåëè

Viimevuosina asukkaiden lukumäärä pysynyt samana
ja sen lisäksi taloja rakennettiin hyvin vähän.
Vedenkulutuskäyrä kuvailee kaikkien teollisuushaarojen kehitystä. Vuoden 1975–1989 välisenä
aikana vedenkulutus nousi 9,2 %:lla, kiertovesien ja
vesien uudelleen käytön määrät kasvoivat kaksinkertaisesti. Sen jälkeen kokonaisvedenkulutus ja veden
kiertoprosessien määrät laskivat edellä mainittujen
syiden takia. Vuonna 1997 vedenkulutus laski 36 %:lla,
veden kiertoprosessien määrät laskivat 61 %:lla ollen
vastaavasti 220,1 ja 446,7 milj. m3. Tällä hetkellä
kokonaisvedenkulutus on 213,5 milj. m3, ja veden kiertoprosesseissa käytetään 829,4 milj. m3.
Kuten edellä on jo mainittu, Karjalan Tasavallassa
teollisuus käyttää eniten vettä eli 118,6 milj. m3
(sellu- ja paperiteollisuuden osuus on 103,1 milj. m3).
Vakavia muutoksia tapahtui vedenkulutuksen jakelussakin. Viimeisten 30 vuoden aikana yhdyskunnan
vedenkulutus kasvoi jatkuvasti. Vuonna 1970 yhdyskunnan osuus kokonaisvedenkulutuksesta oli yksi
kymmenesosa, mutta 1990-luvun lopussa sen osuus
saavutti jo yhden kolmanneksen tasoa. Nousun takana
on seuraavia syitä: yhdyskuntatekniikan vedenkulutus
30 vuodessa kasvoi noin kaksinkertaiseksi. Vuoteen
1989 saakka teollisuuden vedenkulutus laski hyvin
hitaasti vedenkiertoprosessien myötä, mutta vuoden
1989 jälkeen vedenkulutus teollisuudessa laski
jyrkästi talouskriisin takia (taulukko 1.6).
Vuonna 1975 teollisuus käytti 85 % vettä, mutta tällä
hetkellä sen osuus on 55,6 % kokonaisvedenkulutuksesta. Samalla ajanjaksolla yhdyskuntatekniikan osuus
kasvoi 12:sta 34,2 %:iin. Vaikka teollisuus on edelleenkin suurin vedenkuluttaja, sen osuutta voidaan vertailla yhdyskuntatekniikkaan. Osuuksien tasoittuminen
on tapahtunut monissa taloudellisesti kehittyneissä maissa, vaikkakin eri syistä. Viime vuonna kalatalous pääsi
nousuun ja sen vedenkulutus kasvoi 20,7 milj. m3 tasolle.
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Ɍɚɛɥɢɰɚ 1.6. Ⱦɢɧɚɦɢɤɚ ɜɨɞɨɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɹ Ʉɚɪɟɥɢɢ, ɦɥɧ ɦ3/ɝɨɞ
Taulukko 1.6. Karjalan Tasavallan vedenkulutus, milj. m3/vuosi
Ƚɨɞ

Vuosi
1970
1975
1980
1985
1989
1990
1992
1994
1995
1997
2002

ȼɨɞɨɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɟ,
ɜɫɟɝɨ
Vedenkulutus,
yhteensä
320,0
314,0
321,5
343,5
342,9
336,4
295,9
226,1
226,3
202,0
213,5

ɉɪɨɦɵɲɊɵɛɨɯɨɡɹɣɋɟɥɶɫɤɨɈɛɨɪɨɬɧɨɟ
Ⱦɨɥɹ ɤ/ɛ ɜɨɞɨɩɨɬɪ. ɨɬ
ɥɟɧɧɨɟ
ɫɬɜɟɧɧɨɟ ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɟ ɢ ɩɨɜɬɨɪɧɨɟ
ɩɪɨɦ. ɜɨɞɨɩɨɬɪ., %
ɜɨɞɨɩɨɬɪ.
ɜɨɞɨɩɨɬɪ.
ɜɨɞɨɩɨɬɪ.
ɜɨɞɨɫɧɚɛɠɟɧɢɟ
Ykt:n osuus
Veden kierto ja
Ykt:n osuus kokonaisTeollisuus* teollisuuden vedenku- Kalatalous
Maatalous
uudelleen käyttö
vedenkulutuksessa, %
lutuksesta,%
10,6
276,7
12,3
7,2
2,2
146,4
12,1
265,7
13,7
7,2
3,2
540,8
15,6
251,3
18,9
15,1
4,9
587,0
17,4
259,3
23,8
18,1
6,6
1094,5
21,7
243,3
28,7
18,4
6,9
1160,3
23,1
233,6
31,9
18,4
6,7
1174,1
27,4
197,0
41,2
11,1
6,6
909,8
35,9
126,4
61,6
8,0
5,6
784,7
31,7
135,7
50,6
8,0
4,6
792,3
32,9
124,9
53,2
8,0
2,6
746,7
34,2
118,6
61,6
20,7
1,2
829,4

Ⱦɨɥɹ ɤ/ɛ ɜɨɞɨɩɨɬɪ.
Ʉɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɛɵɬɨɜɨɟ ɜɨɞɨɩɨɬɪ. ɨɬ ɨɛɳɟɝɨ ɜɨɞɨɩɨɬɪ.
ɪɟɫɩɭɛɥ., %
(ɤ/ɛ)
Yhdyskuntatekniikka (ykt)
33,9
37,9
50,2
59,9
74,3
77,7
81,2
86,3
78,0
66,5
73,0

ɉɪɢɦɟɱɚɧɢɟ. ɉɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɟ ɜɨɞɨɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɟ ɜɤɥɸɱɚɟɬ ɤɚɤ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɟ, ɬɚɤ ɢ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɟ ɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨ-ɛɵɬɨɜɵɟ ɧɭɠɞɵ
ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɵɯ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ.
Huom. * - laitosten prosessi- ja muut talousvedet.

ãîðîäñêèõ ïîñåëåíèé, â òî âðåìÿ êàê ÷èñëåííîñòü
ñåëüñêîãî íàñåëåíèÿ ñîêðàòèëàñü íà 34%. Â íàñòîÿùåå
âðåìÿ ðîñò íàñåëåíèÿ ïðàêòè÷åñêè ïðåêðàòèëñÿ, íî íà
îáùåé òåíäåíöèè ýòî ñêàçàëîñü ìàëî, òàê êàê íåãàòèâíûå äåìîãðàôè÷åñêèå ïðîöåññû â áîëüøåé ñòåïåíè
õàðàêòåðíû äëÿ ñåëüñêîé ìåñòíîñòè. Îäíàêî ñîêðàùåíèå ìàñøòàáîâ ñòðîèòåëüñòâà æèëüÿ è êîììóíàëüíîáûòîâûõ îáúåêòîâ, ïðîèñõîäèâøåå â ïîñëåäóþùèå
ãîäû, ïðèâåëî ê íåêîòîðîìó ñíèæåíèþ òåìïîâ ïðèðîñòà êîììóíàëüíî-áûòîâîãî âîäîïîòðåáëåíèÿ.
Êðèâàÿ äèíàìèêè îáùåãî âîäîïîòðåáëåíèÿ èíòåãðèðóåò îñîáåííîñòè ðàçâèòèÿ îòðàñëåâûõ âèäîâ è âî
ìíîãîì îïðåäåëÿåòñÿ îñíîâíûì âîäîïîòðåáèòåëåì
ðåñïóáëèêè – ïðîìûøëåííîñòüþ. Ñ 1975 ïî 1989 ã.
îáúåì èñïîëüçóåìîé âîäû âûðîñ íà 9,2%, à êîëè÷åñòâî
âîäû îáîðîòíîé è ïîâòîðíî èñïîëüçóåìîé óäâîèëîñü.
Íî â ïîñëåäóþùèå ãîäû, â ñèëó èçëîæåííûõ âûøå
ïðè÷èí, ñóììàðíîå âîäîïîòðåáëåíèå è îáúåìû âîäû â
ÑÎÏÂ ñòàëè ñíèæàòüñÿ. Ê 1997 ã. âîäîïîòðåáëåíèå
ñíèçèëîñü íà 36%, à îáúåìû âîäû â ÑÎÏÂ – íà 61% è
ñîñòàâèëè 220,1 è 446,7 ìëí ì3 ñîîòâåòñòâåííî. Â
íàñòîÿùåå âðåìÿ ñóììàðíîå âîäîïîòðåáëåíèå – 213,5,
ÑÎÏÂ – 829,4 ìëí ì3.
Êàê óæå îòìå÷àëîñü, îñíîâíûì âîäîïîòðåáèòåëåì â
Êàðåëèè ÿâëÿåòñÿ ïðîìûøëåííîñòü, êîòîðàÿ èñïîëüçóåò
118,6 ìëí ì3 (â òîì ÷èñëå 103,1 – ÖÁÏ). Îäíàêî è â
ñòðóêòóðå âîäîïîòðåáëåíèÿ ïðîèçîøëè ñåðüåçíûå è
õàðàêòåðíûå èçìåíåíèÿ. Íà ïðîòÿæåíèè ïîñëåäíèõ òðåõ
äåñÿòèëåòèé äîëÿ êîììóíàëüíî-áûòîâîãî âîäîïîòðåáëåíèÿ â îáùåì âîäîïîòðåáëåíèè ðåñïóáëèêè âîçðàñòàëà
ïðàêòè÷åñêè ïîñòîÿííî. Åñëè â 1970 ã. îíà ñîñòàâëÿëà
âñåãî äåñÿòóþ ÷àñòü, òî ê êîíöó 1990-õ ãã. äîñòèãëà òðåòè
îò îáùåãî âîäîïîòðåáëåíèÿ. Òàêîé ðîñò îáóñëîâëåí íåñêîëüêèìè ïðè÷èíàìè: âî-ïåðâûõ, çà ýòîò ïåðèîä ïðè-

Viemäröinnin kehitys, joka eniten vaikuttaa
vesistöympäristöön, on vedenkulutuksen seurausta.
Jätevesien määrät (kokonaisuudessa ja teollisuusalojen
mukaan) korreloivat vedenkulutuksen kanssa. Vastaavasti muutokset ovat samantyyppisiä. Eniten jätevettä laskettiin 1980-luvun puolivälissä (310 milj. m3
vuodessa). Vuonna 2002 jätevesien määrät laskivat
kolmanneksella 222,3 milj. m3. Teollisuudella on
suurin osuus (noin 60 %), ja sellu- ja paperiteollisuus
on kärkisijalla. Loppu kuuluu melkein täysin
yhdyskuntatekniikalle. Määrään kuuluvat myöskin
0,7 milj. m 3 sade- ja louhinta-alueiden vedet ja
18,7 milj. m3 ojitusvettä, joka luokitetaan jätevedeksi
(taulukko 1.7).
Jätevedet käsitellään puhdistamoilla, jotta niiden
vaikutus ympäristöön olisi pienempi. Toiminta on
toistaiseksi puutteellinen, koska vain 79 % jätevedestä ohjataan puhdistamoille (taulukko 1.8).
Jätevesipuhdistamoiden teho on myöskin heikko.
Viimevuosina kaikkien käsitteltyjen jätevesien laatu
kuuluu «saastunut käsittelyn jälkeenkin» – ryhmään.
Vuonna 2002 Karjalan Tasavallan vesistöihin laskettiin 200,2 milj. m3 «puutteellisesti käsiteltyjä» ja
Ɍɚɛɥɢɰɚ 1.7. ɋɛɪɨɫ ɫɬɨɱɧɵɯ, ɞɪɟɧɚɠɧɵɯ
ɢ ɤɚɪɶɟɪɧɵɯ ɜɨɞ, 2002 ɝ.
Taulukko 1.7. Jäte-, ojitus ja louhinta-alueiden vesien
määrät vuonna 2002
Ɉɛɴɟɦ, ɬɵɫ. ɦ3/ɝɨɞ
Määrä, tuhat. m3/vuosi
ȼɫɟɝɨ ɫɛɪɨɲɟɧɨ Yhteensä
222 360
ȼ ɬ. ɱ. ɫɬɨɱɧɵɯ jätevedet
202 881
ɞɪɟɧɚɠɧɵɯ ojitusvedet
18 732
ɤɚɪɶɟɪɧɵɯ louhinta747
aluevedet
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Ⱦɨɥɹ, %
Osuus, %
100
91,2
8,4
0,3

O s a 1. VENÄJÄN JA SUOMEN VESISTÖJEN NYKYTILA
Ɍɚɛɥɢɰɚ 1.8. ɋɬɟɩɟɧɶ ɨɱɢɫɬɤɢ ɫɬɨɱɧɵɯ ɜɨɞ, 2002 ɝ.

ìåðíî óäâîèëîñü àáñîëþòíîå çíà÷åíèå îáúåìîâ êîììóíàëüíî-áûòîâîãî âîäîïîòðåáëåíèÿ; âî-âòîðûõ, ïðàêòè÷åñêè ïîñòîÿííî ïðîèñõîäèëî ñíèæåíèå äîëè ïðîìûøëåííîãî âîäîïîòðåáëåíèÿ – îñíîâíîé ñîñòàâëÿþùåé
îáùåãî âîäîïîòðåáëåíèÿ ðåñïóáëèêè. Äî 1989 ã. ñïàä
ïðîìûøëåííîãî âîäîïîòðåáëåíèÿ øåë ïîñòåïåííî è
áûë âûçâàí óâåëè÷åíèåì îáúåìîâ ïîâòîðíîãî è îáîðîòíîãî âîäîñíàáæåíèÿ, à ïîñëå 1989 ã. – äîñòàòî÷íî ðåçêî,
â ñâÿçè ñ îáùèì ýêîíîìè÷åñêèì êðèçèñîì (òàáë. 1.6).
Åñëè â 1975 ã. íà äîëþ ïðîìûøëåííîñòè ïðèõîäèëîñü 85% âîäû, òî â íàøå âðåìÿ ýòîò ïîêàçàòåëü ñíèçèëñÿ äî 55,6%. Çà ýòîò æå ïåðèîä âêëàä êîììóíàëüíîáûòîâîãî õîçÿéñòâà âîçðîñ ñ 12 äî 34,2%. Òàêèì îáðàçîì, õîòÿ ïðîìûøëåííîñòü è îñòàåòñÿ âåäóùèì ïîòðåáèòåëåì, åå óäåëüíûé âåñ óæå ñðàâíèì ñ
êîììóíàëüíûì õîçÿéñòâîì. Òàêîå âûðàâíèâàíèå
äîëåé ÿâëÿåòñÿ íîðìàëüíûì ÿâëåíèåì äëÿ ýêîíîìè÷åñêè ðàçâèòûõ ñòðàí, åñëè íå ïðèíèìàòü âî âíèìàíèå
îñíîâíûå ïðè÷èíû, åãî ïîðîäèâøèå. Â ïîñëåäíèé ãîä
âíîâü íà÷àëà îæèâàòü ðûáîõîçÿéñòâåííàÿ îòðàñëü, è
âîäîïîòðåáëåíèå â íåé óâåëè÷èëîñü äî 20,7 ìëí ì3 .
Âîäîîòâåäåíèå, îêàçûâàþùåå íàèáîëåå ñèëüíîå
âëèÿíèå íà âîäíî-ýêîëîãè÷åñêóþ ñèòóàöèþ, ÿâëÿåòñÿ
âî ìíîãîì ïðîèçâîäíîé îò âîäîïîòðåáëåíèÿ. Èõ îáúåìû (êàê ñóììàðíûå, òàê è îòðàñëåâûå) òåñíî êîððåëèðóþò äðóã ñ äðóãîì, âñëåäñòâèå ÷åãî äèíàìèêà èõ
ðàçâèòèÿ èìååò ñõîäíûé õàðàêòåð. Ìàêñèìàëüíûå
îáúåìû ñòî÷íûõ âîä ñáðàñûâàëèñü â âîäíûå îáúåêòû
âî âòîðîé ïîëîâèíå 1980-õ ãã. (äî 310 ìëí ì3 â ãîä). Ê
2002 ã. èõ êîëè÷åñòâî ñíèçèëîñü ïðèìåðíî íà òðåòü è
äîñòèãëî 222,3 ìëí ì3. Îñíîâíîé âêëàä âíîñèò ïðîìûøëåííîñòü (îêîëî 60%), ãäå ïî ýòîìó ïîêàçàòåëþ òàêæå
ëèäèðóåò ÖÁÏ. Îñòàëüíàÿ ÷àñòü ïî÷òè ïîëíîñòüþ ïðèõîäèòñÿ íà äîëþ êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà. Â ýòîò
îáúåì âõîäèò 0,7 ìëí ì3 ó÷òåííûõ ëèâíåâûõ è øàõòíûõ (êàðüåðíûõ) âîä è 18,7 äðåíàæíûõ âîä, êîòîðûå
ìû òàêæå ðàññìàòðèâàåì êàê ÷àñòü ñòî÷íûõ (òàáë. 1.7).
Äëÿ ñíèæåíèÿ íåãàòèâíîãî âîçäåéñòâèÿ ñòî÷íûõ
âîä íà ïðèðîäíûå âîäíûå îáúåêòû îñóùåñòâëÿåòñÿ èõ
î÷èñòêà. Îäíàêî åå ìàñøòàáû íåäîñòàòî÷íû – ÷åðåç
êàíàëèçàöèîííûå î÷èñòíûå ñîîðóæåíèÿ (ÊÎÑ) ïðîïóùåíî òîëüêî 79% îáúåìà, íóæäàþùåãîñÿ â òàêîé îïåðàöèè (òàáë. 1.8).
Íèçêà è ýôôåêòèâíîñòü ðàáîòû î÷èñòíûõ ñîîðóæåíèé. Ïîñëåäíèå ãîäû âåñü îáúåì ñòîêîâ, ïðîøåäøèõ
÷åðåç ÊÎÑ, îòíîñèòñÿ ê êàòåãîðèè «çàãðÿçíåííûõ ïîñëå
î÷èñòêè». Òàêèì îáðàçîì, îáùèé îáúåì çàãðÿçíåííûõ
èëè íåäîñòàòî÷íî î÷èùåííûõ âîä, ñáðîøåííûõ â
ãèäðîãðàôè÷åñêóþ ñåòü Êàðåëèè â 2002 ã., ñîñòàâèë
200,2 ìëí ì3. Äëÿ èõ íåéòðàëèçàöèè íåîáõîäèìî ïî
ñàìûì ìèíèìàëüíûì òðåáîâàíèÿì (10-êðàòíîå ðàçáàâëåíèå äëÿ íîðìàòèâíî-÷èñòûõ áåç î÷èñòêè è 50-êðàòíîå – äëÿ çàãðÿçíåííûõ è íåäîñòàòî÷íî î÷èùåííûõ)
ñâûøå 10 êì3 ÷èñòîé âîäû èëè ïî÷òè òðåòü îáúåìà ñòîêà
âñåõ ðåê Êàðåëèè â ìàëîâîäíûé ãîä 95% îáåñïå÷åííîñòè.

Taulukko 1.8. Jätevesien käsittely vuonna 2002
Ɉɛɴɟɦ,
ɬɵɫ.
ɦ3/ɝɨɞ
Määrä,
tuhat
m3/vuosi
ȼɫɟɝɨ ɫɛɪɨɲɟɧɨ
ɫɬɨɱɧɵɯ,
ɞɪɟɧɚɠɧɵɯ ɢ
ɤɚɪɶɟɪɧɵɯ ɜɨɞ
ȼ ɬ. ɱ. ɛɟɡ ɨɱɢɫɬɤɢ
ɜ ɜɨɞɧɵɟ ɨɛɴɟɤɬɵ
ɛɟɡ ɨɱɢɫɬɤɢ
ɜ ɜɵɝɪɟɛɚ
ɛɟɡ ɨɱɢɫɬɤɢ
ɧɚ ɪɟɥɶɟɮ
ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ
ɨɱɢɳɟɧɧɵɯ
ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨ-ɱɢɫɬɵɯ ɛɟɡ ɨɱɢɫɬɤɢ
Ȼɟɡɜɨɡɜɪɚɬɧɨɟ
ɜɨɞɨɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɟ
Ɇɨɳɧɨɫɬɶ
ɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢɨɧɧɵɯ
ɨɱɢɫɬɧɵɯ
ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ

Kaikki jätevedet, mm.
ojitus ja louhintojen
vedet mukaan luettuina:
laskettu ilman
käsittelyä vesistöihin
ilman käsittelyä
sakonkaivoihin
ilman käsittelyä
maastoon
puutteellisesti käsitellyt
jätevedet
normien mukaan
käsitellyt jätevedet
Vedenkulutus, kun
vettä ei palauteta
takaisiin ympäristöön
Jätevesipuhdistamoiden
suunniteltukapasiteetti

Ⱦɨɥɹ, %
Osuus,
%

222360

100

21997

9,9

2464

1,1

142

0,1

175564

79,0

22193

10,0

10653

338833

«saastuneita käsittelyn jälkeenkin» olevia jätevesiä.
Vähimmäisvaatimusten mukaan tarvitaan 10 km 3
puhdasta vettä, jotta niiden negatiivinen vaikutus
ympäristöön olisi neutralisoitunut (10-kertainen
laimennusta vaaditaan jätevesille, jotka ovat normien
mukaan ns. puhtaita ilman käsittelyä ja 50-kertaista
laimennusta vaaditaan jätevesille, jotka ovat puutteellisesti käsiteltyjä) taas on Koko Karjalan Tasavallan
jokien virtaamasta 10 km3 on yksi kolmas osa vähänvetisenä vuotena (95 %).
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1.3. ÂÎÄÍÛÅ ÐÅÑÓÐÑÛ ÔÈÍËßÍÄÈÈ
1.3. SUOMEN VESIVARAT
1.3.1. ÏÎÂÅÐÕÍÎÑÒÍÛÅ ÂÎÄÛ

1.3.1. SUOMEN PINTAVESISTÖT

Ïðè îïèñàíèè ïîâåðõíîñòíûõ âîä Ôèíëÿíäèè, èõ
ãèäðîëîãè÷åñêèõ îñîáåííîñòåé, êîëè÷åñòâà è êà÷åñòâà, äàâàÿ îöåíêó èñïîëüçîâàíèÿ ïîâåðõíîñòíûõ âîä
è èõ îõðàíû, íåîáõîäèìî êîðîòêî ïðîàíàëèçèðîâàòü
îñîáåííîñòè ôîðìèðîâàíèÿ âîä. Ãåîëîãè÷åñêàÿ èñòîðèÿ Ôèíëÿíäèè è Ðåñïóáëèêè Êàðåëèÿ îäèíàêîâà è,
ïîñêîëüêó ðàçëè÷èÿ â êëèìàòå ìèíèìàëüíûå, ïîíÿòíî,
÷òî ïðèðîäíûå õàðàêòåðèñòèêè âîäíûõ îáúåêòîâ â
îñíîâíûõ ÷åðòàõ áëèçêè. Àíòðîïîãåííîå âîçäåéñòâèå
åñòåñòâåííî ïðèâåëî ê èçìåíåíèþ âîäíûõ ðåñóðñîâ,
÷òî ñêàçàëîñü íà èõ èñïîëüçîâàíèè è îõðàíå.

Kuvailtaessa Suomen pintavesivaroja on tarpeen
lyhyesti palauttaa mieleen vesistöjen syntyvaiheet,
kertoa niiden hydrologisista ominaisuuksista, kuvata
määrää ja laatua sekä antaa selvitys pintavesivarojen
käytöstä ja suojelusta. Suomen ja Karjalan Tasavallan
geologinen historia on yhteinen ja, kun ilmastolliset
erot ovat vähäisiä, on ymmärrettävää, että vesivarojen
luontaiset ominaisuudet ovat hyvin paljon samankaltaisia. Ihmisen vaikutus on luonnollisesti johtanut
eroihin vesivarojen kehityksessä, mikä on heijastunut
vesivarojen käyttöön ja suojeluun.

Èñòîðèÿ ôîðìèðîâàíèÿ âîäíûõ ðåñóðñîâ

Vesivarojen syntyhistoriasta

Íà ôîðìèðîâàíèå ðåëüåôà è âîäíûõ îáúåêòîâ Ôåííîñêàíäèè îêàçàëè çíà÷èòåëüíîå âëèÿíèå ìàòåðèêîâûå
îëåäåíåíèÿ. Ýòà òåððèòîðèÿ â òå÷åíèå ÷åòâåðòè÷íîãî
ïåðèîäà, êîòîðûé íà÷àëñÿ ïðèìåðíî 2,5 ìëí ëåò
íàçàä, íåñêîëüêî ðàç ïîäâåðãàëàñü îëåäåíåíèþ. Ñàìîå
õîëîäíîå ïîñëåäíåå Âàëäàéñêîå îëåäåíåíèå áûëî
18–20 òûñ. ëåò òîìó íàçàä. Òîãäà ëåäíèê ïðîñòèðàëñÿ
äî ñðåäíåé Åâðîïû, Áðèòàíñêèõ îñòðîâîâ è Âàëäàÿ. Ïî
îöåíêàì, òîëùèíà ìàòåðèêîâîãî ëüäà ïðåâûøàëà 3 êì
íàä óðîâíåì ñåâåðíîé ÷àñòè Áîòíè÷åñêîãî çàëèâà.
Ïîñëåäóþùèå çà ýòèì ïåðèîäû ïîòåïëåíèÿ çíà÷èòåëüíî èçìåíèëè îáëèê ðåëüåôà è êðèñòàëëè÷åñêèõ
ïîðîä, ñôîðìèðîâàâ îñîáóþ ôîðìó ñêàëüíûõ îáðàçîâàíèé, ïî÷òè ãëàäêóþ ïîâåðõíîñòü ìîðåííûõ îòëîæåíèé, íåìíîãî÷èñëåííûå êðàåâûå îáðàçîâàíèÿ, êîòîðûå ÷åòêî ðàçäåëèëè ðàâíèíû (Salpausselät), à òàêæå
äëèííûå ãðÿäîâûå îáðàçîâàíèÿ, îðèåíòèðîâàííûå ïî
íàïðàâëåíèþ äâèæåíèÿ ëåäíèêà, êîòîðûå ÿâëÿþòñÿ
âàæíûìè òåððèòîðèÿìè äëÿ íàêîïëåíèÿ çàïàñîâ ïîäçåìíûõ âîä. Íàèáîëåå äëèííàÿ ãðÿäà Ñàëïàóññåëüêÿ
íà÷èíàåòñÿ îò Õàíêîíèåìè, ïðîõîäèò ÷åðåç òåððèòîðèþ Þæíîé Ôèíëÿíäèè è ïîâîðà÷èâàåò ó Ëàïïåíðàíòû, ïðîäâèãàÿñü äàëåå ïî íàïðàâëåíèþ ãîñóäàðñòâåííîé ãðàíèöû ñ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèåé íà ñåâåð. Ñàëïàóññåëüêÿ II, ïðîõîäÿùàÿ â 20 êì ñåâåðíåå, ïåðåñåêàåò ãîñóäàðñòâåííóþ ãðàíèöó â ðàéîíå Èëîìàíòñè.
Øèðîêîå êðàåâîå îáðàçîâàíèå ßÿìàíêàíãàñ, êîòîðîå
íåñêîëüêî ìîëîæå Ñàëïàóññåëüêè II, ðàñïîëîæåíî íà
þæíîé ñòîðîíå Õåþòèàéíåí. Ïðîäîëæåíèåì åå ÿâëÿåòñÿ êðàåâîå ìîðåííîå îáðàçîâàíèå Óéìàõàðüþ, èäóùåå ïî þæíîé ñòîðîíå Ïåéëèíåí, êîòîðîå ïðîäîëæàåòñÿ íà òåððèòîðèè Ðåñïóáëèêè Êàðåëèÿ â âèäå áîëüøîãî êðàåâîãî îáðàçîâàíèÿ, ðàñïîëîæåííîãî íà òåððè-

Fennoscandian ja Luoteis-Venäjän maaperän ja
vesivarojen syntyyn on ratkaisevasti vaikuttanut mannerjää ja sen sulaminen. Alue on ollut toistuvasti
mannerjäätikön peitossa kvartäärikauden aikana, joka
alkoi noin 2,5 miljoonaa vuotta sitten. Jäätiköitymisjaksoja on ollut kymmenkunta viimeisten miljoonan
vuoden aikana. Kylmimmillään viimeinen Veikseljääkausi oli vasta 18 000–20 000 vuotta sitten, jolloin
jää ulottui Valdaille Keski-Eurooppaan ja Brittein
saarille saakka. Mannerjäätikön on arveltu olleen yli
kolmen kilometrin paksuinen Perämeren päällä.
Seurannut sulamiskausi muokkasi voimakkaasti
maa- ja kallioperää paljastaen kalliomuotoja sekä
aikaansaaden
maahamme
melko
tasaisen
moreenipeitteen, muutaman selvästi erottuvan maan
poikki ulottuvan reunamuodostuman (Salpausselät)
sekä jään sulamissuuntaan kulkevat pitkittäisharjut,
jotka ovat tärkeitä pohjaveden varastoalueita. Ensimmäinen eli ulompi Salpausselkä alkaa Hankoniemeltä
kulkien poikki Etelä-Suomen ja kääntyen Lappeenrannan tienoilla valtakunnan rajan suuntaisesti
pohjoiseen. Parikymmentä kilometriä pohjoisempana
kulkeva Toinen Salpausselkä ylittää valtakunnan
rajan Ilomantsissa. Hieman Toista Salpausselkää
nuorempi on laaja Jaamankankaan reunamuodostuma
Höytiäisen eteläpuolella. Sen jatkeena on Pielisen
eteläpuolella Uimaharjun reunamoreeni, jota voi seurata Karjalan Tasavallan suurille reunamuodostumille
Kuittijärven alueelle. Sulamisen jatkuessa Jaamankangas muuttuu pitkäksi luoteeseen suuntautuvaksi saumaharjuksi, olla on solmukohta Iisalmen
suuntaan erkanevan haaran kanssa Siilinjärvellä.
Alkuperäinen harju jatkuu Perämeren rannikolle
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òîðèè Êóéòòèÿðâè. Íà ñëåäóþùèõ ýòàïàõ òàÿíèÿ ëåäíèêà ßÿìàíêàíãàñ ïðåîáðàçîâàëñÿ â äëèííóþ ãðÿäó,
âûòÿíóòóþ â ñåâåðî-çàïàäíîì íàïðàâëåíèè, íà êîòîðîé èìååòñÿ óçëîâîé ó÷àñòîê ïî íàïðàâëåíèþ ê Èèñàëìè ñ îòâåòâëåíèåì íà Ñèèëèíúÿðâè. Îñíîâíàÿ
ãðÿäà ïðîäîëæàåòñÿ äî áåðåãà ñåâåðíîé ÷àñòè Áîòíè÷åñêîãî çàëèâà. Ñîãëàñíî ñîâðåìåííûì ïðåäñòàâëåíèÿì, Ñàëïàóññåëüêÿ I ñôîðìèðîâàëàñü ïðèìåðíî 11,2,
à âòîðàÿ – 10,7 òûñ. ëåò íàçàä. Ê áåðåãó Áîòíè÷åñêîãî
çàëèâà ëåä ïîäîøåë 9,3 òûñ. ëåò íàçàä (Taipale, Saarnisto, 1991).
Ñ îòñòóïëåíèåì ëåäíèêîâîãî ïîêðîâà íà÷àëîñü
ôîðìèðîâàíèå ñîâðåìåííîé ãèäðîãðàôè÷åñêîé ñåòè,
ïðè ýòîì íà êëèìàòè÷åñêèå ôàêòîðû íàëîæèëîñü îäíî
èç ïîñëåäñòâèé ëåäíèêîâîãî ïåðèîäà – ïîäíÿòèå çåìíîé ïîâåðõíîñòè. Ïðè ýòîì íà ïîâåðõíîñòè îêàçàëàñü
óçêàÿ ïîëîñà þæíî-ôèíëÿíäñêîé îçåðíîé òåððèòîðèè,
íà êîòîðîé ñôîðìèðîâàëèñü îç. Ñàéìà, ðåêè Êþìèéîêè è Êîêåìÿåíéîêè. Îäíîâðåìåííî íà÷àëñÿ ïåðèîä,
ïðè êîòîðîì êîòëîâèíû îçåð, îòäåëåííûå äðóã îò
äðóãà ðàçëè÷íûìè êðèñòàëëè÷åñêèìè îáðàçîâàíèÿìè,
âûòÿãèâàëèñü â þãî-âîñòî÷íîì íàïðàâëåíèè. Âîäîðàçäåë, îòäåëèâøèé îçåðíóþ òåððèòîðèþ îò ìîðÿ, ïåðåìåñòèëñÿ ïîä âëèÿíèåì ïîäíÿòèÿ îò Ñàëïàóññåëüêè ê
Ñóîìóññåëüêå. Èçìåíåíèÿ áåðåãîâîé ëèíèè â ðåçóëüòàòå ïîäíÿòèÿ è îïóñêàíèÿ ðóñåë ðåê çíà÷èòåëüíî
ïîâëèÿëè íà ôîðìèðîâàíèå ñîâðåìåííîãî îáëèêà
ïîâåðõíîñòè. Ïîñëåäíèì íàèáîëåå çíà÷èòåëüíûì
èçìåíåíèåì áûë åñòåñòâåííûé ñáðîñ âîä îç. Ñàéìà
÷åðåç Ñàëïàóññåëüêÿ îêîëî 5000 ëåò íàçàä, ÷òî ïðèâåëî ê âîçíèêíîâåíèþ Èìàòðàêîñêè è Âóîêñû. Ïîâûøåíèå óðîâíÿ âîäû â Ëàäîãå ïîçäíåå ïðèâåëî ê âîçíèêíîâåíèþ ð. Íåâû â ðåçóëüòàòå ñèëüíîãî ïðîðûâà ïðèìåðíî 2000–2 500 ëåò íàçàä.
Ñ îçåðàìè, ðàñïîëîæåííûìè â ñåâåðíîé ÷àñòè
Ôèíëÿíäèè, òàêæå ïðîèçîøëè ðàçëè÷íûå èçìåíåíèÿ,
ïðèâåäøèå ê òðàíñôîðìàöèè áåðåãîâûõ ëèíèé è ïîíèæåíèþ óðîâíÿ, ïðè ýòîì âñå îçåðà, çà èñêëþ÷åíèåì
Îóëóÿðâè, ðàñïîëîæåíû âûøå óðîâíÿ Áàëòèéñêîãî
ìîðÿ. Òèïè÷íûì äëÿ ýòîé òåððèòîðèè ÿâëÿëîñü óâåëè÷åíèå äëèíû ðåê ïðè îòñòóïëåíèè áåðåãà ìîðÿ.
Ïîñëåäñòâèåì äåéñòâèÿ ëåäíèêà ÿâëÿåòñÿ òàêæå
õàðàêòåðíàÿ îñîáåííîñòü òåððèòîðèè ñåâåðíîé Ôèíëÿíäèè – îãðîìíîå êîëè÷åñòâî ìåëêèõ îçåð-ëàìá è
áîëîò.

saakka. Nykyisen käsityksen mukaan Ensimmäinen
Salpausselkä kerrostui noin 11 200 ja Toinen 10 700
vuotta sitten. Pohjanlahden rannikolle jää ehti 9 300
vuotta sitten (Taipale, Saarnisto, 1991).
Jään vetäydyttyä alkoi nykyisiin maan vesioloihin
johtanut kehitys, missä ilmasto-olojen lisäksi näytteli
pääosaa jääkauden jälkeinen maan kohoaminen.
Etelä-Suomen järvialue minkä muodostavat Saimaan,
Kymijoen ja Kokemäenjoen vesistöt kuroutui jo
varhain erilleen merestä maan kohoamisen edetessä.
Samalla alkoi vaihe, missä erillisten kalliokynnysten
toisistaan erottamat järvialtaat kallistuivat kaakkoon.
Järvialuetta merestä erottanut vedenjakaja siirtyi
kallistuksen vaikutuksesta Salpausselkien vaiheilta
Suomenselälle ja kallistumisesta johtuvat rantojen
siirtymiset ja lasku-uomien muutokset vaikuttivat
ratkaisevasti
nykyiseen
maan
karttakuvaan.
Viimeinen merkittävä muutos oli Saimaan vesien
puhkaistessa ulomman Salpausselän noin 5000 vuotta
sitten synnyttäen Imatrankosken ja Vuoksen, mikä
aikaansai Laatokalla tulvimista johtaen maanpinnan kallistuksen myötä Neva-joen syntyyn noin
2000–2500 vuotta sitten.
Pohjois-Suomen järvissä on myös tapahtunut
moninaisia rannan siirtymiä ja lasku-uoman muutoksia, vaikka suurimmat järvet Oulujärveä lukuun ottamatta ovat sijainneet Itämeren pinnan yläpuolella.
Tyypillistä alueelle on ollut jokien pituuksien kasvaminen meren rannan väistyessä. Jääkauden peruja
on myös erityisesti Pohjois-Suomelle ominainen
pikku lampien ja soiden suuri lukumäärä.

Ãèäðîëîãè÷åñêèå îñîáåííîñòè

Hydrologisia piirteitä

ÂÎÄÎÑÁÎÐÍÛÅ ÁÀÑÑÅÉÍÛ. Ïåðâîå îïðåäåëåíèå ãðàíèö âîäîñáîðíûõ òåððèòîðèé, îõâàòûâàþùåå
âñþ Ôèíëÿíäèþ, áûëî ñäåëàíî â 1863 ã. â Èìïåðàòîðñêîì ãëàâíîì óïðàâëåíèè ïî äîðîãàì è âîäíûì ïóòÿì.
Íàçâàíèå èçäàíèÿ áûëî «Ðåêè è îçåðà Ôèíëÿíäèè»
(Gylden, 1863). Ñëåäóþùàÿ ïîïûòêà îïðåäåëåíèÿ ãðàíèö âîäîñáîðíûõ òåððèòîðèé áûëà ïðåäïðèíÿòà â 30-å

VESISTÖALUEET
Ensimmäisen koko Suomen kattavan vesistöaluerajauksen laaditutti vuonna 1863 Keisarillinen Tie- ja
Vesikulkulaitoksen Ylihallitus. Julkaisun nimi oli
«Suomenmaan joet ja järvet» (Gylden, 1863). Seuraava yritys valtakunnallisen vesistöaluerajauksen
parantamiseksi tehtiin 1930-luvulla ja työtä jatkettiin
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Ãë à â à 1. ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÎÅ ÑÎÑÒÎßÍÈÅ ÂÎÄÍÛÕ ÎÁÚÅÊÒÎÂ ÐÎÑÑÈÈ È ÔÈÍËßÍÄÈÈ

ãîäû 19 âåêà, è ðàáîòà ïðîäîëæàëàñü äî 1950–1970-õ ãã.
Îäíàêî ïåðâàÿ ïîäãîòîâëåííàÿ â 1978 ã. êàðòà ìàñøòàáà 1 : 20 000 äàëà âîçìîæíîñòü óòî÷íåíèÿ ãðàíèö óæå
îïðåäåëåííûõ âîäîñáîðíûõ òåððèòîðèé è íåáîëüøèõ
âîäíûõ îáúåêòîâ â Îòäåëå ãèäðîëîãèè Óïðàâëåíèÿ
îêðóæàþùåé ñðåäû. Ðàáîòà ïðîäîëæàëàñü â 1984–
1990 ãã., è ñîñòàâëåííûé ðååñòð áûë ÷àñòè÷íî âíåñåí â
áàíê äàííûõ ïî îêðóæàþùåé ñðåäå â 1991 ã. Ñïèñîê
áûë èçäàí â 1993 ã. ïîä íàçâàíèåì «Âîäîñáîðíûå áàññåéíû Ôèíëÿíäèè» (Ekholm, 1993).
Öèôðîâîé ðååñòð äàííûõ ïî âîäîñáîðíûì áàññåéíàì ñîäåðæèò ñëåäóþùèå ïàðàìåòðû: íàçâàíèå, ïðèçíàê, ïëîùàäü è îçåðíîñòü ïðèìåðíî ïî 6000 áàññåéíàì. Â íóìåðàöèè îñíîâíûõ âîäîñáîðíûõ îáúåêòîâ
ïëîùàäüþ áîëåå 200 êì2 ïîääåðæèâàåòñÿ ðàíåå âûðàáîòàííûé ïðèíöèï. Íóìåðàöèÿ íà÷èíàåòñÿ ñ âîäíûõ
îáúåêòîâ, âïàäàþùèõ â áàññåéí Ëàäîæñêîãî îçåðà, è
îáõîäèò áåðåãîâûå òåððèòîðèè ïî ÷àñîâîé ñòðåëêå,
çàêàí÷èâàÿñü íà âîäîåìàõ, âïàäàþùèõ â Áåëîå ìîðå.
Ïîñêîëüêó ðàçìåð îñíîâíûõ âîäîñáîðíûõ áàññåéíîâ
ïðåâûøàë 10 000 êì2, èõ ðàçáèëè íà òðè ðàçäåëà (â
âîäîñáîðíîì áàññåéíå áîëåå ÷åì 729 ñîñòàâëÿþùèõ
òåððèòîðèé). Âîäîñáîðíûå òåððèòîðèè ïëîùàäüþ
1000–10 000 êì2 ïîäðàçäåëåíû íà äâà ðàçäåëà (÷àñòíûõ òåððèòîðèé íà âîäîñáîðíîì áàññåéíå áîëåå 81).
Îñíîâíûå âîäîñáîðíûå òåððèòîðèè ïëîùàäüþ ìåíåå
1000 êì2 â áîëüøèíñòâå ñëó÷àåâ ïîäðàçäåëåíû íà 9
äîïîëíèòåëüíûõ òåððèòîðèé.
ÂÎÄÍÛÉ ÁÀËÀÍÑ. Ïî êëèìàòè÷åñêèì ïîêàçàòåëÿì Ôèíëÿíäèÿ, êàê è Êàðåëèÿ, ðàñïîëîæåíà â ïåðåõîäíîé çîíå îò ìîðñêîãî ê êîíòèíåíòàëüíîìó êëèìàòó,
è èõ òåððèòîðèè ïðèíàäëåæàò ê çîíå ñåâåðíûõ õâîéíûõ ëåñîâ. Âñëåäñòâèå âëèÿíèÿ òå÷åíèÿ Ãîëüôñòðèì, à
òàêæå Áàëòèéñêîãî ìîðÿ, âûñîêîé îçåðíîñòè, êëèìàò
íà ýòîé òåððèòîðèè áîëåå âëàæíûé, ÷åì íà äðóãèõ,
ðàñïîëîæåííûõ ìåæäó 60 è 70 ïàðàëëåëÿìè.
Íà òåððèòîðèè Ôèíëÿíäèè çà ïåðèîä 1961–1990 ãã.
â ìåñÿö âûïàäàëî â ñðåäíåì 660 ìì îñàäêîâ. Èç ýòîãî
êîëè÷åñòâà èñïàðÿëîñü 341 ìì, óõîäèëî â ìîðå è çà
ïðåäåëû ñòðàíû áîëåå 318 ìì. Âîäíûå ðåñóðñû óâåëè÷èâàëèñü, òàêèì îáðàçîì, íà 1 ìì â ãîä. Óïîìÿíóòûé
ñòîê â 318 ìì ñîîòâåòñòâóåò ðàñõîäó 3 400 ì3/ñóò è
ìîäóëþ ñòîêà 10,1 ë þ ñ/êì2 (Reuna, 2001) (òàáë. 1.9).
Èç âñåõ ñòðàí Åâðîïåéñêîãî Ñîþçà â íàñòîÿùåå
âðåìÿ îáúåì àòìîñôåðíûõ îñàäêîâ íà òåððèòîðèè Ôèíëÿíäèè íàèìåíüøèé. Îäíàêî ïðè íàèìåíüøåì èñïàðåíèè è îñàäêàõ â Ôèíëÿíäèè çàïàñû âîäû â ðàñ÷åòå íà
îäíîãî æèòåëÿ áîëåå çíà÷èòåëüíûå, ÷åì â äðóãèõ ñòðàíàõ ÅÑ è ñîñòàâëÿþò ïðèìåðíî 20 700 ì3 â ãîä. Îáùèå
çàïàñû âîäû, ñ ó÷åòîì ïîñòóïàþùèõ ñ ðå÷íûì ñòîêîì ñ
òåððèòîðèé ñîñåäíèõ ãîñóäàðñòâ, â Ôèíëÿíäèè ñàìûå
áîëüøèå ïî ñðàâíåíèþ ñ äðóãèìè ñòðàíàìè ÅÑ.
Íàèáîëüøåå êîëè÷åñòâî àòìîñôåðíûõ îñàäêîâ íà
òåððèòîðèè Ôèíëÿíäèè âûïàäàåò íà ñåâåðî-çàïàäå
(ìåñòàìè áîëåå 700 ìì). Íàèìåíüøåå – â ìåñòíîñòè

1950- ja 70-luvuilla. Kuitenkin vasta peruskartoituksen
valmistuminen vuonna 1978 mittakaavaan 1 : 20 000
antoi mahdollisuuden vesistöalueiden entistä tarkemmalle ja pienempiä osa-alueita koskevalle rajaukselle
vesi- ja ympäristöhallituksen hydrologian toimistossa. Työ tehtiin vuosina 1984–1990. Rekisteri liitettiin osaksi ympäristötietojärjestelmää vuonna 1991.
Luettelo julkaistiin vuonna 1993 nimellä «Suomen
vesistöalueet» (Ekholm, 1993).
Numeerinen vesistöaluerekisteri käsittää nimi-,
tunnus-, pinta-ala- ja järvisyystiedot noin 6 000 valuma-alueesta. Yli 200 km 2 päävesistöalueiden
numeroinnissa on noudatettu aiemmin käytössä ollutta tapaa. Numerointi alkaa Laatokkaan laskevista
vesistöistä ja kiertää rannikkoalueet myötäpäivään
päättyen Vienanmereen laskeviin vesistöihin. Kun
päävesistöalueen koko on ollut yli 10 000 km2, on se
yleisjaossa jaettu kolmeen jakovaiheeseen, jolloin
vesistöalueella on enintään 729 osa-aluetta. Kooltaan
1000–10 000 km2 suuruiset päävesistöalueet on jaettu
kahteen jakovaiheeseen, jolloin osa-alueita vesistöalueella on enintään 81 kappaletta. Alle 1000 km2
suuruiset päävesistöalueet on enimmillään jaettu
yhdeksään osa-alueeseen.
VESITASE
Ilmastollisesti Suomi kuten Karjalan tasavaltakin
sijaitsee merellisen ja mantereellisen ilmaston
välialueella ja maat kuuluvat maantieteellisesti
suurimmaksi osaksi pohjoiseen havumetsävyöhykkeeseen. Golf-virran, Itämeren ja suuren järvisyyden
ansiosta ilmasto on suotuisampi kuin useimpien
muiden 60. ja 70. leveyspiirien välissä sijaitsevien
alueiden.
Suomen alueella on kaudella 1961–1990 satanut
keskimäärin 660 mm. Siltä on haihtunut 341 mm sekä
valunut meriin ja valtakunnan rajan yli 318 mm. Vesivarastot ovat kasvaneet 1 mm verran. Mainittu
318 mm valunta vastaa 3400 m 3/s virtaamaa ja
10,1 l þ s/km2 valumaa (taulukko 1.9).
Nykyisistä EU-maista Suomen alueella sataa
vähiten, mutta kun samalla haihtuminen on pienin, on
lopputuloksena se, että Suomessa on asukasta kohden
eniten omia vesivaroja eli noin 20 700 m3 vuodessa.
Itse asiassa myös kokonaisvesivarojen suhteen, jolloin mukaan lasketaan jokien naapurimaista tuoma
vesi, Suomen vesivarat ovat suurimmat EU-maista.
Suomessa sataa eniten Lounais-Suomessa paikoin
yli 700 mm ja vähiten Käsivarren Lapissa noin
500 mm vuodessa. Eniten vettä haihtuu eteläisen
Suomen järvistä noin 500 mm ja vähiten PohjoisLapin maa-alueilta noin 200 mm vuodessa. Taulukossa on Perämereen purkautuvat päävesistöt ryhmitelty
kahteen ryhmään, joista eteläisempi tarkoittaa Kyrönjoen ja Temmesjoen välistä rannikkoa ja pohjoisempi
Oulujoen ja Tornionjoen – Muonionjoen välistä
41

O s a 1. VENÄJÄN JA SUOMEN VESISTÖJEN NYKYTILA
Ɍɚɛɥɢɰɚ 1.9. ȼɨɞɧɵɣ ɛɚɥɚɧɫ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ Ɏɢɧɥɹɧɞɢɢ ɩɨ ɜɨɞɨɫɛɨɪɚɦ ɢ ɧɚ ɜɫɟɣ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɜ ɩɟɪɢɨɞ 1961–1990 ɝɝ.
(Hyvärinen, 1998)
Taulukko 1.9. Suomen vesitase purkualueittain ja koko Suomen alueella 1961–1990
Ɍɟɪɪɢɬɨɪɢɹ

Alue

Ȼɚɫɫɟɣɧ ɩɪɢɬɨɤɨɜ
Ʌɚɞɨɠɫɤɨɝɨ ɨɡɟɪɚ
Ȼɚɫɫɟɣɧ ɩɪɢɬɨɤɨɜ
Ɏɢɧɫɤɨɝɨ ɡɚɥɢɜɚ
Ȼɚɫɫɟɣɧ ɩɪɢɬɨɤɨɜ ɦɨɪɫɤɢɯ
ɲɯɟɪ
Ȼɚɫɫɟɣɧ ɩɪɢɬɨɤɨɜ ɸɠɧɨɣ
ɱɚɫɬɢ Ȼɨɬɧɢɱɟɫɤɨɝɨ ɡɚɥɢɜɚ
Ȼɚɫɫɟɣɧ ɩɪɢɬɨɤɨɜ
ɫɟɜɟɪɧɨɣ ɱɚɫɬɢ
Ȼɨɬɧɢɱɟɫɤɨɝɨ ɡɚɥɢɜɚ
(42…58)
Ȼɚɫɫɟɣɧ ɩɪɢɬɨɤɨɜ
ɫɟɜɟɪɧɨɣ ɱɚɫɬɢ
Ȼɨɬɧɢɱɟɫɤɨɝɨ ɡɚɥɢɜɚ
(59…67)
Ȼɚɫɫɟɣɧ ɩɪɢɬɨɤɨɜ
ɋɟɜɟɪɧɨɝɨ Ʌɟɞɨɜɢɬɨɝɨ
ɨɤɟɚɧɚ
Ȼɚɫɫɟɣɧ ɩɪɢɬɨɤɨɜ Ȼɟɥɨɝɨ
ɦɨɪɹ
ȼɫɟɝɨ (ɫɪɟɞɧɟɟ)

Laatokkaan laskevat
vesistöt
Suomenlahteen laskevat
vesistöt
Saaristomereen laskevat
vesistöt
Selkämereen laskevat
vesistöt
Perämereen laskevat
vesistöt (42…58)
Perämereen laskevat
vesistöt (59…67)
Jäämereen laskevat
vesistöt
Vienanmereen laskevat
vesistöt
Yhteensä/keskimäärin

ɉɥɨɳɚɞɶ, ɤɦ2

Ⱥɬɦɨɫɮɟɪɧɵɟ
ɨɫɚɞɤɢ, ɦɦ/ɝɨɞ

ɂɫɩɚɪɟɧɢɟ,
ɦɦ/ɝɨɞ
Haihdunta,
mm/vuosi

ɋɬɨɤ,
ɦɦ/ɝɨɞ
Valunta,
mm/vuosi

ɂɡɦɟɧɟɧɢɟ
ɡɚɩɚɫɨɜ, ɦɦ/ɝɨɞ
Varaston muutos, mm/vuosi

Ala, km2

Sadetta, mm/vuosi

56 399

711

401

308

+2

51 865

713

420

293

0

10 479

747

434

313

0

40 187

692

414

278

0

35 901

623

334

289

0

11 0550

635

276

357

+2

25 451

533

200

333

0

6 212

660

279

381

0

337 044

660

341

318

+1

ɉɪɢɦɟɱɚɧɢɟ. ȼ ɬɚɛɥɢɰɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɞɚɧɧɵɟ ɩɨ ɨɫɧɨɜɧɵɦ ɜɨɞɧɵɦ ɨɛɴɟɤɬɚɦ, ɜɩɚɞɚɸɳɢɦ ɜ ɫɟɜɟɪɧɭɸ ɱɚɫɬɶ Ȼɨɬɧɢɱɟɫɤɨɝɨ ɡɚɥɢɜɚ,
ɤɨɬɨɪɵɟ ɪɚɡɛɢɬɵ ɧɚ ɞɜɟ ɝɪɭɩɩɵ ɩɨ ɜɨɞɨɫɛɨɪɧɵɦ ɛɚɫɫɟɣɧɚɦ: ɸɠɧɵɣ – ɩɨ ɛɟɪɟɝɭ ɦɨɪɹ ɦɟɠɞɭ Ʉɸɪɨɧɣɨɤɢ ɢ Ɍɟɦɦɟɫɣɨɤɢ ɢ ɫɟɜɟɪɧɵɣ –
ɦɟɠɞɭ Ɉɭɥɭɣɨɤɢ ɢ Ɍɨɪɧɢɨɧɣɨɤɢ-Ɇɭɨɧɢɨɧɣɨɤɢ.

Êÿñèâàððà, ðàñïîëîæåííîé â Ëàïëàíäèè (ïðèìåðíî
500 ìì â ãîä). Áîëüøèé ñëîé âîäû èñïàðÿåòñÿ ñ
îçåð, ðàñïîëîæåííûõ íà þãå Ôèíëÿíäèè (ïðèìåðíî
500 ìì), ìåíüøèé – íà òåððèòîðèè ñåâåðíîé Ëàïëàíäèè (ïðèìåðíî 200 ìì â ãîä).
Ãðàíèöó ìåæäó Ôèíëÿíäèåé è Ðîññèåé äëèíîé
1 600 êì ïåðåñåêàþò ÷åòûðå òûñÿ÷è îçåð, ðåê è ðó÷üåâ.
Èç Ôèíëÿíäèè â Ðîññèþ ïîñòóïàåò áîëåå 900 ì3/ñ, à èç
Ðîññèè â Ôèíëÿíäèþ – ïðèìåðíî 100 ì3/ñ. Ñàìûì
êðóïíûì ïîãðàíè÷íûì âîäíûì îáúåêòîì ÿâëÿåòñÿ
ð. Âóîêñà.
Ñîãëàñíî íàáëþäåíèÿì ñòîê íà òåððèòîðèè Ôèíëÿíäèè, ïî êðàéíåé ìåðå â þæíîé ÷àñòè ñòðàíû, çà
ïîñëåäíèå 100 ëåò óâåëè÷èëñÿ. Ýòî âîçìîæíî òîëüêî â
äâóõ ñëó÷àÿõ: ïðè óâåëè÷åíèè îñàäêîâ èëè ïðè óìåíüøåíèè èñïàðåíèÿ. Îäíàêî íåò ñâåäåíèé î òîì, ÷òî
îáúåìû èñïàðåíèÿ çà ýòî âðåìÿ èçìåíèëèñü. Ñ äðóãîé
ñòîðîíû, ñîãëàñíî ìíîãîëåòíèì äàííûì ïî îáúåìàì
àòìîñôåðíûõ îñàäêîâ ïî îòäåëüíûì òåððèòîðèÿì, èõ
êîëè÷åñòâî óâåëè÷èâàåòñÿ, íî â êàêîì îáúåìå, ïîêà
íåèçâåñòíî (Hyvärinen, 1998). Ýòîò âîïðîñ èññëåäóåòñÿ òàêæå ñ òî÷êè çðåíèÿ âëèÿíèÿ òàê íàçûâàåìîãî
«ïàðíèêîâîãî ýôôåêòà» íà Ñåâåðíóþ Åâðîïó.

valuma-aluetta. Suomen ja Venäjän välinen 1600 km
pitkä raja ylittää nelisen sataa järveä, jokea ja puroa.
Vettä virtaa Suomesta rajan yli noin 900 m3/s ja
Venäjältä Suomeen noin 100 m3/s. Suurin rajavesistö
on luonnollisesti Vuoksi.
Valunta Suomen alueelta on kasvanut havaintojen
mukaan koko 1900-luvun varsinkin maan eteläosassa.
Tämä on mahdollista vain, jos sadanta on kasvanut tai
haihdunta pienentynyt. Ei ole viitteitä siitä, että haihdunta olisi muuttunut. Sen sijaan aluesadannan
aikasarjojen mukaan sadanta on kasvamassa, kuinka
paljon, on vielä epävarmaa (Hyvärinen, 1998). Ilmiön
on tulkittavissa ns. kasvihuoneilmiön vaikutuksiin
Pohjois-Euroopassa.

Pintavesivarojen määrä
JÄRVET
Suomen kokonaispinta-ala on 338 145 km2, mistä
metsämaaksi on luokiteltu 69 %, viljellyksi maaksi
8 % ja vesistöjen peitossa on 9,8 %. Loppu 13 %
koostuu muista maankäyttömuodoista ja joutomaasta.
On huomattava, että edellä luetelluissa luvuissa ei näy
vesivarojen kannalta tärkeitä soita, joiden määrä on
noin 30 % maa-alasta, mikä on suhteessa maan pinta-alaan nähden suurin määrä maailmassa. Nämä
luvut tarkoittavat biologisia soita, siis soita, joissa on
turvetta muodostavia kasviyhdyskuntia. Maaperäkar-

Çàïàñû ïîâåðõíîñòíûõ âîä
ÎÇÅÐÀ. Îáùàÿ ïëîùàäü Ôèíëÿíäèè 338 145 êì2.
Ëåñà çàíèìàþò 69%, ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûå çåìëè – 8,
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ïîâåðõíîñòíûå âîäîåìû – 9,8%. Îñòàëüíûå 13% ïðèõîäÿòñÿ íà ðàçëè÷íûå çåìåëüíûå ó÷àñòêè è ïóñòîøè.
Íåîáõîäèìî îòìåòèòü, ÷òî â ïðèâåäåííîé êëàññèôèêàöèè íå íàøëè ìåñòî âàæíûå â îòíîøåíèè ôîðìèðîâàíèÿ âîäíûõ çàïàñîâ áîëîòà, ïëîùàäü êîòîðûõ ñîñòàâëÿåò 30%, ÷òî ÿâëÿåòñÿ ñàìûì âûñîêèì ïîêàçàòåëåì
â ìèðå ïî îòíîøåíèþ ê òåððèòîðèè ñóøè. Ýòè öèôðû
îçíà÷àþò áèîëîãè÷åñêèå áîëîòà, íà êîòîðûõ ïðîèçðàñòàþò ñîîáùåñòâà ðàñòåíèé, îáðàçóþùèõ òîðô. Ïðè
êàðòèðîâàíèè ïî÷â êðèòåðèåì âûäåëåíèÿ áîëîò ñ÷èòàåòñÿ, ïî ìåíüøåé ìåðå, ìåòðîâàÿ òîëùèíà ñëîÿ òîðôà.
Ïî òàêîé ìåòîäèêå ïëîùàäü áîëîò Ôèíëÿíäèè ñíèæàåòñÿ äî 15,5% îò ïëîùàäè ñóøè. Òîëüêî ÷àñòü áîëîò
íàõîäèòñÿ â åñòåñòâåííîì ñîñòîÿíèè. Áîëüøèíñòâî èõ
ðàñïîëîæåíî íà ñåâåðå ñòðàíû. Îáùàÿ ïëîùàäü áîëîò
ðàâíÿåòñÿ 10,4 ìëí ãà, èç íèõ 5,5 ìëí ãà ìåëèîðèðîâàíû äëÿ ëåñíîãî õîçÿéñòâà. Äëÿ ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà
ïîäãîòîâëåíî 700 òûñ. ãà. Äîïîëíèòåëüíî äëÿ ïðîìûøëåííûõ òîðôîðàçðàáîòîê çàðåçåðâèðîâàíî 0,5 ìëí ãà
(Taipale, Saarnisto, 1991).
Îñíîâíûå ñâåäåíèÿ äëÿ ðååñòðà îçåð áûëè ñîáðàíû
â 1986–1991 ãã. îòäåëîì ãèäðîëîãèè Óïðàâëåíèÿ ïî
âîäå è îêðóæàþùåé ñðåäå (â íàñòîÿùåå âðåìÿ Öåíòð
îêðóæàþùåé ñðåäû Ôèíëÿíäèè). Â òî âðåìÿ â ñïèñîê
âêëþ÷àëèñü âñå îçåðà ïëîùàäüþ áîëåå 1 ãà, êàæäîìó
îçåðó ïðèñâàèâàëñÿ èäåíòèôèêàöèîííûé íîìåð ïî
âîäîñáîðíîé òåððèòîðèè è îïðåäåëÿëèñü êîîðäèíàòû
ìåñòîïîëîæåíèÿ. Äàííûå ïî ïëîùàäè è áåðåãîâîé
ëèíèè ïîñòóïàëè èç Îêðóãîâ ïî âîäå è îêðóæàþùåé
ñðåäå (â íàñòîÿùåå âðåìÿ Öåíòðû îêðóæàþùåé
ñðåäû). Â 1994 ã. â ðååñòð îçåð áûëè âíåñåíû äîïîëíèòåëüíûå ñâåäåíèÿ, ïðè ïîìîùè êîòîðûõ ìîæíî îõàðàêòåðèçîâàòü îáúåêòû ñ ðàçíûõ ñòîðîí, íàïðèìåð,
ãëóáèíû, êîëè÷åñòâà îñòðîâîâ è äàííûõ ïî âîäîñáîðíîìó áàññåéíó. Ðååñòð ïîñòîÿííî óñîâåðøåíñòâóåòñÿ,
è ñåé÷àñ ãîòîâèòñÿ ãðàôè÷åñêîå ïðèëîæåíèå äëÿ òîãî,
÷òîáû äàííûå ìîæíî áûëî ðàññìàòðèâàòü òàêæå ñ
ïîìîùüþ ãðàôèêîâ è êàðò (Hakala, 2001).
Â Ôèíëÿíäèè – òðè îçåðà ïëîùàäüþ áîëåå 1000 êì2:
Ñàéìà, Èíàðè è Ïÿéÿííå. Îçåð ñ àêâàòîðèåé áîëåå
10 êì2 – 309 ñ îáùåé ïëîùàäüþ ñâûøå 21 911 êì2, ÷òî
ñîñòàâëÿåò 65% îò âñåõ îçåð Ôèíëÿíäèè. Íà ðèñ. 1.4
ïðåäñòàâëåíî ãðàôè÷åñêîå èçîáðàæåíèå êëàññèôèêàöèè îçåð Ôèíëÿíäèè ïî çàíèìàåìîé ïëîùàäè. Îáùåå
êîëè÷åñòâî îçåð ïëîùàäüþ áîëåå îäíîãî ãåêòàðà
ñîñòàâëÿåò ïî ëèòåðàòóðíûì äàííûì 56 015. Îáùàÿ
ïðîòÿæåííîñòü áåðåãîâîé ëèíèè âñåõ îçåð îöåíèâàåòñÿ ïðèìåðíî â 130 òûñ. êì. Â Ôèíëÿíäèè òàêæå èìåþòñÿ íåáîëüøèå âîäîåìû ïëîùàäüþ ìåíåå 0,5 ãà.
Îáùåå èõ êîëè÷åñòâî ñîñòàâëÿåò 187 888. Áîëüøàÿ èõ
÷àñòü, îòíîñÿùàÿñÿ ïî êëàññèôèêàöèè ê ëàìáàì, ðàñïîëîæåíà â Ñåâåðíîé Ëàïëàíäèè. Îáúåì îçåð ïëîùàäüþ áîëåå îäíîãî ãåêòàðà óäèâèòåëüíî ìàëåíüêèé ïî
ñðàâíåíèþ ñ îáúåìîì îçåð, ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèè ñîñåäíèõ ñòðàí. Îçåðà ìåëêèå – ñðåäíÿÿ ãëóáè-

toituksessa suon mittana pidetään vähintään metrin
paksuista turvekerrosta. Tämän määritelmän mukaan
Suomen suopinta-ala putoaa 15,5 % maa-alasta. Vain
osa soista on luonnontilassa. Suurin osa niistä sijaitsee Pohjois-Suomessa. Soiden kokonaismäärästä
10,4 milj. ha on 5,5 milj. ha ojitettu metsänviljelyyn.
Pelloksi on raivattu 700 000 ha. Lisäksi turveteollisuuden käyttöön on varattu puolisen miljoonaa
hehtaaria (Taipale, Saarnisto, 1991).
Ns. järvirekisterin perustiedot on koottu vuosina
1986–91 vesi- ja ympäristöhallituksen (nykyisin Suomen ympäristökeskuksen) hydrologian toimistossa.
Tuolloin luetteloitiin kaikki yli 1 ha:n suuruiset järvet
ja kullekin järvelle annettiin uuden vesistöaluejaon
mukainen tunnus sekä määritettiin sijaintikoordinaatit.
Pinta-alat ja rantaviivatiedot saatiin vesi- ja ympäristöpiireistä (nykyisin alueelliset ympäristökeskukset). Vuonna 1994 järvirekisteriin lisättiin ominaisuuksia, joiden avulla voidaan kohdetta kuvata monella
tavalla kuten esim. syvyyssuhteiden, saarien ja valuma-aluetietojen avulla. Kehitteillä olevasta rekisteristä
on tarkoitus muodostaa graafinen käyttöliittymä, jolloin tietoja voi tarkastella myös käyrien ja karttojen
avulla (Hakala, 2001).
Suomessa on kolme yli tuhannen neliökilometrin
suuruista järveä – Saimaa, Inari ja Päijänne. Yli
kymmenen neliökilometrin järviä on 309 kappaletta,
joiden yhteinen pinta-ala on 21 911 km2 eli 65 %
Suomen järvialasta. Ohessa on graafinen esitys
Suomen järvien pinta-alasta ja lukumäärästä kokoluokittain. Kaiken kaikkiaan yli 1 hehtaarin järviä kirjattiin 56 015 kappaletta. Järvien yhteenlasketuksi
rantaviivan pituudeksi on arvioitu noin 130 000 km.
Suomessa on myös selvitetty pysyvästi veden

Ðèñ. 1.4. Êëàññèôèêàöèÿ îçåð Ôèíëÿíäèè
(ïëîùàäü è êîëè÷åñòâî)
Kuva 1.4. Suomen järvien pinta-ala
ja lukumäärä kokoluokittain
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íà ðàâíÿåòñÿ ëèøü 7 ì, òàê ÷òî èõ îáùèé îáúåì ñîñòàâëÿåò 235 êì3, ÷òî ñîîòâåòñòâóåò íàèáîëåå êðóïíîìó
îç. Øâåöèè Âåííåðí, Îíåæñêîìó îç. â Êàðåëèè èëè
÷åòâåðòîé ÷àñòè îáúåìà Ëàäîãè. Ñðåäíåå ãîäîâîå êîëåáàíèå îáúåìà ñîñòàâëÿåò 40 êì3.
Â ìàðòå 2003 ã. îáùèé îáúåì îçåð áûë ðàâåí 208 êì3
èëè íà 14 êì3 ìåíüøå ïî ñðàâíåíèþ ñî ñðåäíèì çíà÷åíèåì íà äàííûé ïåðèîä âðåìåíè. Ñíèæåíèå ìîæíî
ñ÷èòàòü îòíîñèòåëüíî íåáîëüøèì. Çàñóøëèâûé
ïåðèîä âòîðîé ïîëîâèíû 2002 ã. îêàçàë áîëåå çíà÷èòåëüíîå âëèÿíèå íà ïîäçåìíûå âîäû, ÷òî ïðîÿâèëîñü â
îòñóòñòâèè âîäû â êîëîäöàõ. Îáùèé äåôèöèò âîäû
îçåð, áîëîò, âëàæíûõ çåìåëü è âîçîáíîâëÿåìûõ ïîäçåìíûõ âîä äîñòèã 60 êì3, ÷òî ñîîòâåòñòâóåò 3,5 îáúåìà âîäû îç. Ïÿéÿíòååëèíåí (17 êì3) (Kuusisto, 2003).
Îçåðíàÿ òåððèòîðèÿ þæíîé Ôèíëÿíäèè îòëè÷àåòñÿ
ïî ñâîèì ãèäðîëîãè÷åñêèì õàðàêòåðèñòèêàì îò äðóãèõ
÷àñòåé Ôèíëÿíäèè âûñîêèì ïîêàçàòåëåì îçåðíîñòè.
Ðàâíîìåðíîå ðàñïðåäåëåíèå áîëüøîé öåïî÷êè îçåð ïî
äëèíå ïðèâîäèò ê òîìó, ÷òî äîëÿ âîäîåìîâ â ñèñòåìå
Ñàéìà, Ïÿéÿíåí è Êîêåìÿåíéîêè ïî âñåìó âîäîñáîðíîìó áàññåéíó äîñòèãàåò 35% è âûøå. Ïîêàçàòåëè îçåðíîñòè ïî âñåìó âîäîñáîðíîìó áàññåéíó ñîñòàâëÿþò
äëÿ ïåðå÷èñëåííûõ ñèñòåì 19,8, 18,3 è 11,0% ñîîòâåòñòâåííî. Âûñîêèé ïîêàçàòåëü îçåðíîñòè ñ òî÷êè çðåíèÿ
ëàíäøàôòà ÿâëÿåòñÿ âàæíîé ïðèðîäíîé îñîáåííîñòüþ,
ïîëîæèòåëüíî õàðàêòåðèçóþùåé òåððèòîðèþ.
ÐÅÊÈ. Â òàáë. 1.10 ïðèâîäèòñÿ èíôîðìàöèÿ ïî
îñíîâíûì âîäîòîêàì Ôèíëÿíäèè.

alla olevat yli viiden aarin painanteet. Niiden
lukumääräksi saatiin 187 888 kappaletta. Valta-osa
näistä lammiksi luettavista kohteista sijaitsee
Pohjois-Lapissa.
Yli hehtaarin suuruisten järvien tilavuus on hämmästyttävän pieni, jos niitä vertaa naapurimaiden
järvien tilavuuksiin. Järvet ovat matalia –
keskisyvyys vain noin seitsemän metriä – joten niiden
kokonaistilavuus 235 km 3 täyttäisi vain Ruotsin suurimman järven Vänernin, Karjalan Äänisen
tai neljänneksen Laatokkaa. Vuotuinen keskimääräinen tilavuuden vaihtelu on noin 40 kuutiokilometriä.
Vuoden 2003 maaliskuussa järvien kokonaistilaisuus oli 208 km3 eli 14 km3 pienempi ajankohdan
keskimääräiseen tilavuuteen verraten. Vuoden 2002
jälkipuoliskon kuivuus heijastui vaikutuksiltaan
eniten pohjavesiin ja kaivojen vedenpuutteeseen.
Järvien, soiden, maan kosteuden ja uusiutuvan pohjaveden yhteenlaskettu vajaus kohosi 60 km3:iin,
mikä vastaa kolmea ja puolta Päijänteellistä (17 km3)
vettä. Vajausta voidaan pitää suhteellisen pienenä
verrattuna vuosien 1941–42 havaittuun vaikeaan
kuivakauteen (Kuusisto, 2003).
Etelä-Suomen järvialue erottuu hydrologialtaan
suuren järvisyytensä takia muusta Suomesta. Pitkien
järviketjujen virtaamia tasaava vaikutus perustuu
siihen, että Saimaan, Päijänteen ja Kokemäenjoen
vesistöissä järvien osuus valuma-alueesta kohoaa
paikoin yli 35 %:n. Koko valuma-alue lukien vesistöjen järvisyydet ovat edellä luetellussa järjestyksessä:
19,8 %, 18,3 % ja 11,0 %. Suuri järvisyys on maisemallisesti luonnollisesti tärkeää aluetta positiivisesti
karakterisoiva ominaisuus.
JOET
Kaksitoista Suomen suurinta jokea ovat kauden
1961–90 keskivirtaaman perusteella seuraavat
(taulukko 1.10).
Rakentamattomia ja samalla säännöstelemättömiä jokia luetelluista ovat Muonio, Teno ja Ounasjoki sekä Tornionjoen pääuoma. Jos keskivirtaamaksi edellytetään vähintään kuutiometri sekunnissa, saadaan Suomen jokien yhteispituudeksi
20 000 km.

Ɍɚɛɥɢɰɚ 1.10. ɇɚɢɛɨɥɟɟ ɤɪɭɩɧɵɟ ɪɟɤɢ Ɏɢɧɥɹɧɞɢɢ
ɜ ɩɨɪɹɞɤɟ ɭɦɟɧɶɲɟɧɢɹ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɫɪɟɞɧɟɦɧɨɝɨɥɟɬɧɟɝɨ
ɫɬɨɤɚ ɡɚ ɩɟɪɢɨɞ 1961–1990 ɝɝ.
Taulukko 1.10. Suomen suurinta jokea keskivirtaaman
perusteella 1961–1990
Ɋɟɤɚ
ȼɭɨɤɫɚ
Ʉɟɦɢɣɨɤɢ
Ɍɨɪɧɢɨɧɣɨɤɢ
Ɉɭɥɭɣɨɤɢ
ɉɟɥɢɫɣɨɤɢ
Ʉɨɤɟɦɹɟɧɣɨɤɢ
Ɇɭɨɧɢɧɣɨɤɢ
ɂɢɣɨɤɢ
Ɍɟɧɨɣɨɤɢ
ɉɚɚɬɫɢɣɨɤɢ
Ɉɭɧɚɫɣɨɤɢ

Joki
Vuoksi
Kemijoki
Tornionjoki
Oulujoki
Pielisjoki
Kokemäenjoki
Muonionjoki
Iijoki
Tenojoki
Paatsjoki
Ounasjoki

Ɋɚɫɯɨɞ, ɦ3/c
596
553
387
332
259
231
184
174
157
153
148

Èñïîëüçîâàíèå ïîâåðõíîñòíûõ
âîäíûõ îáúåêòîâ

Pintavesivarojen
käyttö

Óñëîâèÿ âîäíîé ñðåäû Ôèíëÿíäèè – ðåêè ñ áåðåãîâîé çîíîé, äëèííûå îçåðíî-ðå÷íûå ñèñòåìû, à òàêæå
êðóïíûå âîäíûå îáúåêòû – îçåðà è ðåêè, ðàñïîëîæåííûå íà ñåâåðå, ïðåäîñòàâëÿþò åñòåñòâåííûå è äîâîëüíî õîðîøèå âîçìîæíîñòè èõ èñïîëüçîâàíèÿ â ðàçíûõ
öåëÿõ, íàïðèìåð, òðàíñïîðò, ðûáíàÿ ëîâëÿ, ãèäðîýíåðãåòèêà. Èñïîëüçîâàíèå âîäíûõ îáúåêòîâ ïðåäïîëàãàåò

Suomen vesistöolot – rannikon joet, Järvi-Suomen
pitkät vesireitit sekä pohjoisen suuret joet ja järvet –
ovat luoneet jo varhain hyvät mahdollisuudet
monipuoliselle vesien käytölle kuten liikenteelle,
kalastukselle ja vesivoiman hyödyntämiselle. Vesivarojen hyväksikäyttö on edellyttänyt fyysisiä
toimenpiteitä vesistöissä. Tällaisia ovat olleet
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ïðîâåäåíèå ðàçíîîáðàçíûõ ìåðîïðèÿòèé. Òàêîâûìè
ìîãóò áûòü: ñòðîèòåëüñòâî äàìá, ðåãóëèðîâàíèå, ðàñ÷èñòêà, ñïóñê âîäû èç îçåð, ìåëèîðàöèÿ è ñòðîèòåëüñòâî íàñûïåé, à òàêæå ðàçëè÷íûå òåõíè÷åñêèå ñîîðóæåíèÿ, êîòîðûå íåîáõîäèìû, íàïðèìåð, äëÿ ñóäîõîäñòâà.
Íà òåððèòîðèè Ôèíëÿíäèè ïîñòðîåíî ïî÷òè 2000
ðàçëè÷íûõ äàìá. Ðåãóëèðîâàíèå îçåð íåîáõîäèìî äëÿ
ìíîãèõ âèäîâ èõ èñïîëüçîâàíèÿ, îñíîâíûì èç êîòîðûõ
ÿâëÿåòñÿ ïîëó÷åíèå ãèäðîýíåðãèè. Â Ôèíëÿíäèè ïðèìåðíî 300 çàðåãóëèðîâàííûõ îçåð è 28 èñêóññòâåííûõ
âîäîåìîâ. Ïëîùàäü çàðåãóëèðîâàííûõ îçåð ñîñòàâëÿåò ïî÷òè òðåòüþ ÷àñòü îò ïëîùàäè âñåõ îçåð. Ãîäîâîå
êîëåáàíèå óðîâíÿ âîäû â íèõ ïðèìåðíî 1,4 ì (ñîãëàñíî ðàñ÷åòàì ïî 50 îçåðàì ñî ñðåäíåé ïëîùàäüþ
270 êì2), à â ïðèðîäíûõ îçåðàõ – òîëüêî îêîëî 0,8 ì
(50 îçåð ñî ñðåäíåé ïëîùàäüþ 150 êì2) (Timonen et al.,
2001). Ïîñêîëüêó îçåðà Ôèíëÿíäèè, êàê ïðàâèëî, ìåëêèå ñ ïîëîãèìè áåðåãàìè, îíè î÷åíü ÷óâñòâèòåëüíû ê
èçìåíåíèÿì, âûçâàííûì êîëåáàíèÿìè óðîâíÿ âîäû ñ
òî÷êè çðåíèÿ ãèäðîëîãè÷åñêîãî ðåæèìà è ãèäðîáèîëîãèè. Íåîáõîäèìî îòìåòèòü, ÷òî â Ôèíñêîé Ëàïëàíäèè
íàõîäÿòñÿ ñàìûå êðóïíûå èñêóññòâåííûå âîäîåìû-âîäîõðàíèëèùà ñòðàí ÅÑ – Ïîðòòèïàõòà è Ëîêêà, ïëîùàäü êîòîðûõ 149 è 315 êì2 ñîîòâåòñòâåííî. Îäíàêî
îáùåå ÷èñëî èñêóññòâåííûõ âîäîåìîâ â Ôèíëÿíäèè
íåçíà÷èòåëüíîå ïî ñðàâíåíèþ ñ äðóãèìè ñòðàíàìè
þæíîé è âîñòî÷íîé Åâðîïû. Ìàêñèìàëüíîå èçìåíåíèå óðîâíÿ âîäû â êîòëîâèíå Ëîêêà ìîæåò äîñòèãàòü 5,
à â Ïîðòòèïàõòà – 11 ì. Ñðåäíèå çíà÷åíèÿ â êàæäîì èç
íèõ íàõîäÿòñÿ â ïðåäåëàõ 2,5 ì.
ÃÈÄÐÎÝÍÅÐÃÅÒÈÊÀ. Èñïîëüçîâàíèå âîäû êàê
èñòî÷íèêà ýíåðãèè äëÿ ìåëüíèö èçâåñòíî åùå ñ 13 ñòîëåòèÿ. Ãèäðîýíåðãèÿ ñ íà÷àëà 16 âåêà ñòàëà èñïîëüçîâàòüñÿ ïðè ïðîèçâîäñòâå æåëåçà è äåðåâîîáðàáîòêå.
Ýíåðãèÿ âîäû äëÿ ïîëó÷åíèÿ ýëåêòðè÷åñòâà óñïåøíî
èñïîëüçóåòñÿ íà÷èíàÿ ñ êîíöà 18 âåêà. Ïðîèçâîäñòâî
ýíåðãèè çíà÷èòåëüíî óâåëè÷èëîñü ïîñëå âòîðîé ìèðîâîé âîéíû, à â íà÷àëå 1960-õ ãã. ãèäðîýíåðãåòèêà îáåñïå÷èâàëà 80% ïîòðåáíîñòè â ýëåêòðè÷åñòâå â ñòðàíå.
Âñëåäñòâèå ðàçâèòèÿ ýêîíîìèêè, ïîòðåáëåíèå ýëåêòðîýíåðãèè ïîñòîÿííî âîçðàñòàëî. Îäíàêî çàïàñû
ýíåðãèè âîäû îãðàíè÷åíû, è, òàêèì îáðàçîì, â íà÷àëå
1980-õ ãîäîâ äîëÿ ãèäðîýíåðãåòèêè áûëà íèæå 30%, à
â íàñòîÿùåå âðåìÿ ñîñòàâëÿåò ïðèìåðíî 15% îò
ïîòðåáíîñòè ñòðàíû â ýëåêòðè÷åñòâå. Çíà÷åíèå ãèäðîýíåðãåòèêè â ïðîèçâîäñòâå ýëåêòðè÷åñòâà â ñòðàíå,
îäíàêî, áîëåå çíà÷èòåëüíî, ÷åì íåïîñðåäñòâåííàÿ
äîëÿ åãî ïîòðåáëåíèÿ. Ïðîñòîå ðåãóëèðîâàíèå ðàáîòû
ãèäðîýëåêòðè÷åñêèõ ñòàíöèé ìîæåò èñïîëüçîâàòüñÿ
äëÿ ñãëàæèâàíèÿ ñêà÷êîâ ïîòðåáëåíèÿ ýíåðãèè â òå÷åíèå äíÿ è â êîíöå íåäåëè. Îáùàÿ ìîùíîñòü ãèäðîýëåêòðîñòàíöèé ðàâíÿåòñÿ ïðèìåðíî 2 900 Ìâò. Ñòàíöèé ñ
ìîùíîñòüþ áîëåå 0,5 Ìâò â Ôèíëÿíäèè íàñ÷èòûâàåòñÿ îêîëî 187.

patoamiset, juoksutuksen säännöstely, perkaaminen,
järvien lasku, valtaojitus ja pengertäminen sekä erilaiset teknilliset laitteet ja rakennelmat, joita
esimerkiksi vesiliikenne on tarvinnut.
Erilaisia patorakenteita on maassa lähes 2000.
Järvien säännöstely on palvellut useaa vesistönkäyttömuotoa pääosin kuitenkin vesivoiman tuotantoa.
Suomessa on noin 300 säännösteltyä järveä ja 28
tekojärveä. Säännösteltyjen järvien pinta-ala on noin
kolmannes koko järvipinta-alastamme. Suurin osa
järvisäännöstelyistä on lieviä. Vuotuinen vedenkorkeuden vaihtelu on niissä noin 1,4 metriä (laskelman
perustana 50 järveä, joiden pinta-ala keskimäärin
270 km2) ja luonnontilaisissa järvissä noin 0,8 metriä
(50 järveä, joiden pinta-ala keskimäärin 150 km2)
(Timonen et al., 2001). Koska Suomen järvet ovat
matalia ja loivarantaisia, siksi ne ovat herkkiä
vedenkorkeuden vaihtelun aiheuttamille muutoksille
vesimaisemaan ja järvien biologiaan. Mainittakoon,
että Suomen Lapissa sijaitsee kaksi EU-maiden suurinta tekojärveä – Porttipahta ja Lokka, joiden pinta-alat ovat 149 ja 315 km2. Kuitenkin tekoaltaiden
kokonaismäärä Suomessa on varsin vaatimaton
Etelä- ja Länsi-Euroopan maihin verrattuna. Lokan
altaan vedenkorkeuden vaihtelu voi suurimmillaan
olla 5 metriä ja Porttipahta 11 metriä. Käytännössä
vedenkorkeuden vaihtelu on kummassakin ollut kahden ja puolen metrin luokkaa keskimäärin.
VESIVOIMA
Vesivoiman käytöstä myllyjen voimanlähteenä on
tietoja jo 13. vuosisadalta. Uusi käyttökohde
vesivoimalle syntyi 1600-luvulla raudan valmistuksessa ja puun sahauksessa. Sähkön tuotantoon on
vesivoimaa käytetty menestyksellä 1800-luvun lopulta lähtien. Tuotanto laajeni Toisen maailmasodan jälkeen voimakkaasti ja 1960-luvun alussa vesivoimalla
tyydytettiin 80 % maan sähkön tarpeesta. Talouden
kasvun myötä energian kulutus on myös kasvanut.
Vesivoimavarat ovat kuitenkin rajalliset ja niinpä
1980-luvun alussa vesivoiman osuus oli alle 30 % ja
nykyisin se on noin 15 % sähkön tarpeesta.
Vesivoiman merkitys valtakunnan energiahuollossa
on kuitenkin suurempi kuin sen suoranainen osuus
kulutuksesta. Vesivoimalaitosten helppoa säädettävyyttä voidaan käyttää hyväksi kulutuksen
vuorokausi- ja viikkohuippujen peittämiseksi.
Vesivoimalaitosten yhteinen koneteho on noin 2900
megawattia. Yli 0,5 megawatin laitoksia on maassa
187.
ALUSLIIKENNE
Alusliikenne merellä on Suomen maantieteellisen
aseman vuoksi aina ollut tärkeä elinkeinojen ja
yhteyksien ylläpitäjä. Samoin sisämaan järvialueen
satoja kilometrejä pitkät järviketjut ja rannikkoalueen
joet ovat olleet vuosisatoja tärkeitä kulkureittejä.
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ÑÓÄÎÕÎÄÑÒÂÎ. Ìîðñêîå ñóäîõîäñòâî, âñëåäñòâèå
ïðèáðåæíîãî ðàñïîëîæåíèÿ Ôèíëÿíäèè, âñåãäà áûëî
âàæíûì ñðåäñòâîì ñóùåñòâîâàíèÿ è ïîääåðæàíèÿ ñâÿçåé. Òàê æå è âíóòðè ñòðàíû â îçåðíîé çîíå, ãäå îçåðà,
îáðàçóþùèå îçåðíî-ðå÷íûå ñèñòåìû è ñîñòàâëÿþùèå
âîäíûé ïóòü äëèíîé íåñêîëüêî ñîòåí êèëîìåòðîâ,
ðåêè ñ ïîëîãèìè áåðåãàìè ÿâëÿëèñü âàæíûìè òðàíñïîðòíûìè ñèñòåìàìè â òå÷åíèå ñîòåí ëåò. Èõ çíà÷åíèå
ñòàëî âîçðàñòàòü â 30-õ ãîäàõ 18 âåêà, êîãäà â ñòðàíå
íà÷àëñÿ ýòàï àêòèâíîãî ñòðîèòåëüñòâà êàíàëîâ è âîäíûõ ïóòåé. Ïåðâûé øëþçîâîé êàíàë áûë ïîñòðîåí â
ï. Óòðà íà ð. Ïåéëèñéîêè â 1832 ã. äëÿ ïðîìûøëåííûõ
öåëåé, à âòîðîé – â Òàéïàëååíåí â Âàðêàóñå â 1840 ã.
äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ íóæä. Ðåøàþùèì ìîìåíòîì äëÿ
ðàçâèòèÿ ñóäîõîäñòâà áûëî ñòðîèòåëüñòâî êàíàëà íà
Ñàéìå â 1856 ã., ÷òî äàëî âîçìîæíîñòü ñóäàì âûéòè â
ìîðå è ñäåëàòü áîëåå ýíåðãè÷íîé òîðãîâëþ ìåæäó âîñòî÷íîé Ôèíëÿíäèåé è Ñàíêò-Ïåòåðáóðãîì. Ñóäîõîäñòâî, âàæíîå äëÿ ðàçâèòèÿ ýêîíîìè÷åñêîé æèçíè âñåé
ñòðàíû, âîçðîñëî, êîãäà áûëè ïðîâåäåíû ðàáîòû ïî
óãëóáëåíèþ îñíîâíûõ âîäíûõ ïóòåé è ïîñòðîåíû
êàíàëû. Â òîò ïåðèîä, êîãäà æåëåçíîäîðîæíûé òðàíñïîðò íå áûë äîñòàòî÷íî ðàçâèò, îòêðûòèå âîäíûõ
ïóòåé èìåëî áîëüøîå çíà÷åíèå äëÿ ðàçâèòèÿ êàê ïàññàæèðñêèõ, òàê è ãðóçîâûõ ïåðåâîçîê, â ÷àñòíîñòè,
òîðãîâëè äðåâåñèíîé. Çíà÷åíèå ñóäîõîäñòâà â äàëüíåéøåì âîçðîñëî ïîñëå 1968 ã., êîãäà îáíîâëåííûé ïîñëå
íåñêîëüêèõ âîéí êàíàë Ñàéìà ñòàë âíîâü ýêñïëóàòèðîâàòüñÿ (Järvenpää, 2000). Â òî æå âðåìÿ áûë ãîòîâ ãëóáèííûé ôàðâàòåð íà âîäîåìàõ ñèñòåìû Âóîêñû (ãëóáèíà 4,2 ì), êîòîðûé áûë ïðîäëåí äî Ñèèëèíúÿðâè
ñåâåðíåå Êóîïèî â êîíöå 1979 ã. Äî 1980-õ ãã. áûëî
ïîñòðîåíî áîëåå 6 òûñ. êì âíóòðåííèõ âîäíûõ ïóòåé,
èìåþùèõ áîëüøîå çíà÷åíèå äëÿ ñóäîõîäñòâà. Â
íàñòîÿùåå âðåìÿ âûäâèãàþòñÿ íîâûå ïðîåêòû ïî ñîçäàíèþ ñîåäèíÿþùèõ âîäíûõ ïóòåé è ðàçâèòèþ äðóãèõ
âèäîâ òðàíñïîðòà. Êðîìå òîãî, äîãîâîð, çàêëþ÷åííûé
ñ Ñîâåòñêèì Ñîþçîì îá àðåíäå êàíàëà Ñàéìà íà 50
ëåò, çàêîí÷èòñÿ â ñêîðîì âðåìåíè.
ÑÏËÀÂ ËÅÑÀ. Ñïëàâ ëåñà ÿâëÿëñÿ â Ôèíëÿíäèè
àáñîëþòíî ïðåîáëàäàþùèì ñïîñîáîì òðàíñïîðòèðîâêè äðåâåñèíû. Îí ïðîâîäèëñÿ íà áîëüøåé ÷àñòè Ôèíëÿíäèè îò ìåëêèõ ðó÷üåâ äî êðóïíûõ îçåð. Ìàêñèìàëüíî èñïîëüçîâàëîñü ïðèìåðíî 40 òûñ. êì âîäíûõ
ïóòåé, ïðèãîäíûõ äëÿ ëåñîñïëàâà, ïîëîâèíà èç êîòîðûõ ïîääåðæèâàëàñü â ðàáî÷åì ñîñòîÿíèè èñêëþ÷èòåëüíî äëÿ ýòîé öåëè. Ïåðâîíà÷àëüíî îí ïðîõîäèë êàê
«ñâîáîäíûé ñïëàâ», ò. å. ñòâîëû äåðåâüåâ ïåðåäâèãàëèñü ïî òå÷åíèþ êàæäûé îòäåëüíî èëè áóêñèðîâàëèñü
ïî ïðîëèâàì â âèäå ïëîòîâ. Ñ ðàçâèòèåì äîðîã è àâòîìîáèëåé ñâîáîäíûé ñïëàâ ëåñà áûë ïðåêðàùåí êàê
íåðåíòàáåëüíûé. Ïîñëåäíèé ñâîáîäíûé ñïëàâ áûë
ïðîâåäåí íà ð. Êåìèéîêè â 1992 ã., ïîñëå ÷åãî ñïëàâ
ïðîäîëæàëñÿ íà âîäîåìàõ áàññåéíà ðåê Âóîêñà è
Êþìèéîêè â âèäå ïëîòîâîãî. Ñàìûé èíòåíñèâíûé

Niiden merkitys alkoi kasvaa 1830-luvulta lähtien,
jolloin maassa käynnistyi voimakas kanavien ja
vesiväylien rakentamiskausi. Ensimmäinen sulkukanava rakennettiin Pielisjoen Utraan vuonna 1832
teollisuuden tarpeisiin ja toinen valtion toimesta
Varkauden Taipaleeseen 1840. Ratkaiseva vesiliikenteen kehitykselle oli tämän jälkeen Saimaan
kanavan valmistuminen vuonna 1856, mikä mahdollisti alusten pääsyn merille ja minkä ansiosta
Itä-Suomen ja Pietarin välinen kauppa nousi kukoistukseen. Koko maan talouselämälle tärkeä
liikenne kasvoi sitä mukaa, kun päävesistöjen reittejä
saatiin syvennetyksi ja kanavat rakennetuiksi.
Varsinkin aikoina, jolloin rautatieliikenne ei ollut
vielä kehittynyt, vesiteiden avautuminen merkitsi
suurta edistystä niin matkustaja-, rahti- ja puutavaraliikenteelle.
Alusliikenteen merkitys kasvoi jälleen vuoden
1968 jälkeen, kun Saimaan kanava uusittuna sotien
jälkeen otettiin käyttöön (Järvenpää, 2000). Samaan
aikaan valmistui syväväyläverkosto Vuoksen
vesistöön (syväys 4,2 m), jota laajennettiin Kuopion
pohjoispuolelle Siilinjärvelle vuoteen 1979 mennessä. Merkittyjä alusliikenteelle kulkukelpoisia
sisävesiväyliä oli 1980-luvulle tultaessa rakennettu
yli 6000 km. Tätä nykyä eletään vaihetta, jossa on
esitetty uusia päävesistöjä yhdistäviä kanavahankkeita ja toisaalta muut liikennemuodot ovat lisänneet
kuljetusvolyymiaan. Myös Neuvostoliiton kanssa
solmittu Saimaan kanavan 50 vuoden vuokra-aika
päättyy lähitulevaisuudessa.
UITTO
Uitto on ollut Suomessa raakapuun kuljetuksessa
täysin hallitseva kuljetusmuoto. Suuressa osassa
Suomen vesistöjä pienistä puroista suurille järville on
uitettu puutavaraa. Uitolle käyttökelpoisia väyliä on
enimmillään ollut käytössä noin 40 000 km, josta
määrästä puolet kunnostettiin varta vasten uittoa
varten. Uitto oli alun perin irtouittoa eli puu kulki
irrallaan yksin kappalein virran mukana tai hinattiin
selkävesien yli puomien ympäröimissä lautoissa.
Maantiekuljetusten ja autokaluston kehittyessä
irtouitto kannattamattomana lopetettiin. Irtouitto loppui viimeisenä Kemijoelta vuonna 1992, minkä jälkeen uitto on jatkunut Vuoksen ja Kymijoen
vesistöissä nippu-uittona. Suurimmillaan uitetut
puumäärät olivat 60-luvun alkupuolella, jolloin
kokonaisuittomäärä läheni 14 milj. m3 vuodessa.
Tämän jälkeen uiton puumäärä on vähentynyt tasaisesti. Vuonna 1984 uitettiin noin 9 milj. m3, mikä vastasi noin 20 % teollisuuden tarvitsemasta puumäärästä. Vuosituhannen vaihteessa määrä oli
pienentynyt reiluun miljoonaan kuutiometriin
keskimääräisen uittomatkan ollessa noin 250 km. Kun
otetaan lukuun aluksilla kuljetettu raakapuu, puuta
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ñïëàâ ïðîâîäèëñÿ â íà÷àëå 1960-õ ãã., êîãäà îáùèé
îáúåì ñïëàâëÿåìîé äðåâåñèíû äîñòèãàë 14 ìëí ì3 â
ãîä. Çàòåì ýòîò ïîêàçàòåëü ïîñòåïåííî ñíèæàëñÿ. Â
1984 ã. ñïëàâëÿëè ïðèìåðíî 9 ìëí ì3, ÷òî ñîîòâåòñòâîâàëî ïðèìåðíî 20% ïîòðåáíîñòåé ïðîìûøëåííîñòè â
äðåâåñèíå. Íà ðóáåæå òûñÿ÷åëåòèé îáúåì ñïëàâëÿåìîé äðåâåñèíû ðåçêî óìåíüøèëñÿ íà 1 ìëí ì3 ïðè
ñðåäíåé ïðîòÿæåííîñòè ñïëàâíûõ ïóòåé îêîëî 250 êì.
Åñëè ó÷åñòü îáúåìû äðåâåñèíû, ïåðåâîçèìîé íà
ñóäàõ, òî â íàñòîÿùåå âðåìÿ òðàíñïîðòèðóåòñÿ îêîëî
2 ìëí ì3 (Purhonen, 2000).
ÐÛÁÍÎÅ ÕÎÇßÉÑÒÂÎ. Ðûáíîå õîçÿéñòâî, åñòåñòâåííî, ÿâëÿåòñÿ òðàäèöèîííîé îòðàñëüþ, èñïîëüçóþùåé âîäíûå îáúåêòû. Â íàñòîÿùåå âðåìÿ îíî ðàçäåëèëîñü íà íåñêîëüêî ñåêòîðîâ, òàêèõ êàê ðûáîëîâñòâî äëÿ
äîìàøíåãî õîçÿéñòâà, ðûáîëîâñòâî äëÿ òîðãîâëè,
âûðàùèâàíèå ðûáû – ðûáîâîäñòâî è ëþáèòåëüñêàÿ
ðûáíàÿ ëîâëÿ. Ïðè îïðåäåëåíèè ðàçðåøåííûõ îáúåìîâ
âûëîâà è öåííîñòè ðûá íåîáõîäèìî ïîìíèòü, ÷òî
îáúåìû âûëîâëåííîé ðûáû äîëæíû ñîîòâåòñòâîâàòü
óñòàíîâëåííûì íàó÷íûì íîðìàì. Èç ðàçðåøåííîãî
âûëîâà ðûáû â ìîðå â ðàçìåðå 103 ìëí êã îñíîâíóþ
÷àñòü, èëè 97 ìëí êã, ñîñòàâëÿþò ñàëàêà è áàëòèéñêàÿ
êèëüêà. Îáúåì âûëîâà ðûáû âî âíóòðåííèõ âîäàõ
äîñòèãàåò ïðèìåðíî 35 ìëí êã, ïðè ýòîì îñíîâíûìè
âèäàìè ðûá ÿâëÿþòñÿ îêóíü, ùóêà è ðÿïóøêà.
Òðóäíûé ñ òî÷êè çðåíèÿ îõðàíû âîäíûõ îáúåêòîâ
ïðîöåññ âûðàùèâàíèÿ îçåðíîé ôîðåëè çíà÷èòåëüíî
èíòåíñèôèöèðîâàëñÿ íà÷èíàÿ ñ 1970-õ ãã. Îáúåìû
ïðîèçâîäñòâà â íàñòîÿùåå âðåìÿ ñîñòàâëÿþò ïðèìåðíî 16 ìëí êã, èç êîòîðûõ äîëÿ ðûáîâîäíûõ õîçÿéñòâ,
ðàñïîëîæåííûõ íà âíóòðåííèõ âîäîåìàõ, ñîñòàâëÿåò
îêîëî 2,5 ìëí êã.
ÐÅÊÐÅÀÖÈÎÍÍÎÅ ÈÑÏÎËÜÇÎÂÀÍÈÅ ÂÎÄÎÅÌÎÂ. Âîäîåìû Ôèíëÿíäèè è èõ áåðåãîâûå çîíû â
íàñòîÿùåå âðåìÿ ÿâëÿþòñÿ ïîïóëÿðíûìè çîíàìè
îòäûõà íàñåëåíèÿ. Áîëüøîå êîëè÷åñòâî âîäíûõ îáúåêòîâ è çíà÷èòåëüíàÿ îáùàÿ ïðîòÿæåííîñòü áåðåãîâîé
çîíû ïðåäîñòàâëÿþò äëÿ ýòîãî õîðîøèå âîçìîæíîñòè.
Îáùàÿ ïðîòÿæåííîñòü áåðåãîâîé ëèíèè îçåð îöåíèâàåòñÿ â 130 òûñ. êì. Ôîðìàìè ðåêðåàöèîííîãî èñïîëüçîâàíèÿ âîäîåìîâ ÿâëÿþòñÿ äà÷íûå ïîñåëêè, ëîäî÷íûå ïðîãóëêè, êóïàíèå, âîäíûå ïîõîäû è ëþáèòåëüñêîå ðûáîëîâñòâî. Â íàñòîÿùåå âðåìÿ â Ôèíëÿíäèè
èìååòñÿ ïðèìåðíî 450 òûñ. äà÷. Áîëüøàÿ ÷àñòü èç íèõ
ðàñïîëîæåíà âáëèçè âîäîåìîâ è ïîñòðîåíà íà ÷àñòíûõ
ó÷àñòêàõ. Íàïðàâëåíèåì ðàçâèòèÿ ïîñëåäíèõ ëåò ÿâëÿåòñÿ ïîäíÿòèå óðîâíÿ îñíàùåíèÿ äà÷íûõ äîìèêîâ è èõ
èñïîëüçîâàíèå â çèìíèé ïåðèîä. Â Ôèíëÿíäèè ñòðîèòåëüñòâî íà áåðåãó âîäîåìîâ ïðàêòè÷åñêè çàïðåùåíî,
÷òî îïðåäåëÿåòñÿ ðàñïîðÿæåíèÿìè, êàñàþùèìèñÿ
çåìëåïîëüçîâàíèÿ, äëÿ òîãî ÷òîáû ñîõðàíèòü åñòåñòâåííîå ñîñòîÿíèå áåðåãîâûõ çîí.
Îäíèì èç ðàñïðîñòðàíåííûõ ñïîñîáîâ ðåêðåàöèîííîãî èñïîëüçîâàíèÿ âîäîåìîâ ÿâëÿþòñÿ ìàëîìåð-

liikkuu vesitse nykyisin noin 2 milj. m3 (Purhonen,
2000).
KALATALOUS
Kalatalous on luonnollisesti perinteinen vesistöjen
hyväksikäyttömuoto, mikä nykyisin hajautuu moneen
sektoriin kuten kotitaloustarvekalastukseen, kaupalliseen pyyntiin, kalankasvatukseen ja virkistyskalastukseen. Saaliin määrää ja arvoa ajatellen on muistettava, että merellä tapahtuva pyynti
ja tuotanto on määräävässä asemassa. Merialueen
saaliista 103 milj. kg muodostaa silakan ja kilohailin
osuus valtaosan eli 97 milj. kg. Sisävesien kalansaalis
on noin 35 milj. kg, missä ahven, hauki ja muikku
ovat tärkeimmät saalislajit.
Vesiensuojelun kannalta hankala kirjolohen kasvatus on voimakkaasti kasvanut 1970-luvulta lähtien.
Tuotantomäärä on nykyisin noin 16 milj. kg, josta
sisämaan vesistöissä toimivien laitosten osuus on
noin 2,5 milj. kg.
VESIEN VIRKISTYSKÄYTTÖ
Suomen vesistöt ja rannikkoalueet ovat nykyisin
suosittuja virkistyksen lähteitä. Vesien lukuisuus ja
rannan suuri kokonaismäärä antaa tähän hyvät mahdollisuudet. Yksinomaan järvien rantojen yhteismääräksi arvioidaan 130 000 km. Virkistäytymisen
muotoja ovat loma-asutus, veneily sekä muu
vesistöissä liikkuminen, uinti, retkeily ja virkistyskalastus. Suomessa on nykyisin yli 450 000
loma-asuntoa. Valtaosa loma-asunnoista sijoittuu
vesistöjen äärille ja ne on rakennettu omalle tontille.
Viime vuosien kehityssuuntana on ollut loma-asuntojen varustetason kohoaminen ja talvikäytön lisääntyminen. Suomen melko sallivaa rantarakentamista
on pyritty maankäyttöä koskevilla säännöksillä ohjaamaan, jotta yleiseen käyttöön ja luonnonsuojeluun
säästyisi vapaita rantoja. Veneily eri muodoissaan on
tärkeä virkistyksen muoto. Veneiden kokonaismäärä
on lähes 700 000, joista soutuveneitä yli 50 %.
Ympäristöviranomaiset ovat pitkään kunnostaneet
pienehköjä jokireittejä koskenlaskua, melontaa ja
urheilukalastusta varten.
VEDENHANKINTA
Vuonna 1999 Suomessa tilastoitiin 1319 vesilaitosta, jotka toimittivat vettä vähintään 50 hengelle
tai 10 taloudelle. Yhteensä jakelun piirissä oli
4 601 000 henkeä eli 89 % maan asukkaista. Veden
ominaiskulutus, mikä tarkoittaa kaikkea verkostoon
pumpattua vettä henkeä kohden vuorokaudessa, on
laskenut vuoden 1972 suurimmasta määrästään
335 l/d arvoon 264 l/d vuonna 1999. Kulutuksen
pienenemiseen on vaikuttanut veden hinnan nousu,
verkoston saneeraus, teollisuuden omien vesihuoltojärjestelmien käyttöönotto ja vettä säästävien
vesikalusteiden kehittyminen. Tällä hetkellä
arvioidaan kotitalouskäytön olevan keskimäärin 3/5
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Êàðòà 1.5. Êàðòà êà÷åñòâà ïîâåðõíîñòíûõ âîä Ôèíëÿíäèè (Öåíòð îêðóæàþùåé ñðåäû Ôèíëÿíäèè, 1999)
Kuva 1.5. Suomen pintavesien laatuluokitus (Suomen ympäristökeskus, 1999)
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íûå ïëàâàòåëüíûå ñðåäñòâà. Îáùåå ÷èñëî èõ äîñòèãàåò 700 òûñ., èç ýòîãî – âåñåëüíûõ ëîäîê áîëåå 50%.
Àäìèíèñòðàòèâíûå îðãàíû, çàíèìàþùèåñÿ îõðàíîé
îêðóæàþùåé ñðåäû, äëèòåëüíîå âðåìÿ ïðèâîäèëè â
ïîðÿäîê ìàëåíüêèå ðå÷íûå ôàðâàòåðû, ïîðîæèñòûå
ñïóñêè äëÿ îòäûõà è ñïîðòèâíîãî ðûáîëîâñòâà.
ÂÎÄÎÑÍÀÁÆÅÍÈÅ. Ñîãëàñíî ñòàòèñòè÷åñêèì
äàííûì íà 1999 ã. â Ôèíëÿíäèè èìåëîñü 1 319 ñòàíöèé
âîäîïîäãîòîâêè, êîòîðûå ñíàáæàëè âîäîé íàñåëåííûå
ïóíêòû, ñ íàñåëåíèåì ìåíåå 50 æèòåëåé, èëè ïîäàâàëè
âîäó íà 10 äîìîâ. Â öåëîì âîäîïðîâîäíîé âîäîé ïîëüçîâàëèñü îêîëî 4 601 000 ÷åëîâåê èëè 89% íàñåëåíèÿ
ñòðàíû. Óäåëüíîå ïîòðåáëåíèå âîäû (îáúåì, ïîäàâàåìûé â ñåòü â ðàñ÷åòå íà îäíîãî æèòåëÿ â äåíü) ñíèçèëîñü îò ìàêñèìàëüíîãî – 335 ë/ñóò â 1972 ã. äî
264 ë/ñóò çà 1999 ã. Íà ñíèæåíèå ïîòðåáëåíèÿ âîäû
ïîâëèÿëî íåñêîëüêî ôàêòîðîâ: ïîäúåì öåí íà âîäó,
ïðî÷èñòêà ñåòåé, ââåäåíèå â ýêñïëóàòàöèþ ñâîèõ âîäîçàáîðíûõ ñîîðóæåíèé íà ïðîìûøëåííûõ ïðåäïðèÿòèÿõ è óñîâåðøåíñòâîâàíèå ñàíòåõíè÷åñêîãî îáîðóäîâàíèÿ. Â íàñòîÿùåå âðåìÿ õîçÿéñòâåííîå âîäîïîòðåáëåíèå îöåíèâàåòñÿ â ñðåäíåì ïðèìåðíî â ðàçìåðå
150 ë/ñóò íà ÷åëîâåêà, â çàâèñèìîñòè îò æèëèùíûõ
óñëîâèé (Lapinlampi, Raassinen, 2002à).
Ïîâåðõíîñòíûå âîäîåìû äî ñèõ ïîð ÿâëÿþòñÿ âàæíûì èñòî÷íèêîì èñõîäíîé âîäû, õîòÿ â íàñòîÿùåå
âðåìÿ îêîëî 60% ïîäàâàåìîé âîäû ÿâëÿåòñÿ ïîäçåìíîé. Îäíàêî â áóäóùåì â òàêèå êðóïíûå ãîðîäà, êàê
Õåëüñèíêè, Òóðêó, Òàìïåðå, Îóëó, Þâÿñêþëÿ, Êóîïèî,
Êîòêà è Âààñà, èñõîäíàÿ âîäà áóäåò ïîñòóïàòü â îñíîâíîì èç ïîâåðõíîñòíûõ âîäîåìîâ ïðè óñëîâèè çíà÷èòåëüíîãî óëó÷øåíèÿ åå êà÷åñòâà äî ïîñòóïëåíèÿ íà
ñòàíöèþ âîäîïîäãîòîâêè, íàïðèìåð, ïóòåì èñïîëüçîâàíèÿ ñïîñîáà «èñêóññòâåííîé ïîäçåìíîé âîäû»
ïîñðåäñòâîì îòêà÷êè åå ïðè áåðåãîâîé èëè ïåñ÷àíîãðàâèéíîé ôèëüòðàöèè.
Áîëüøàÿ ÷àñòü âîäû ïîâåðõíîñòíûõ âîäîåìîâ
èñïîëüçóåòñÿ âîäîåìêèìè ïðîìûøëåííûìè ïðåäïðèÿòèÿìè, òàêèìè êàê êîìáèíàòû ïî õèìè÷åñêîé ïåðåðàáîòêå äðåâåñèíû è ýëåêòðîñòàíöèè, â òåõíîëîãè÷åñêèõ öåëÿõ, äëÿ îõëàæäåíèÿ, ìûòüÿ è ïðîìûâêè îáîðóäîâàíèÿ è ò. ï. Â ðåøåíèè âîïðîñîâ âîäîñíàáæåíèÿ
â áóäóùåì âàæíûì ÿâëÿåòñÿ âíåäðåíèå âîäîñáåðåãàþùèõ òåõíîëîãèé, à òàêæå ðàçóìíûé âûáîð ïîâåðõíîñòíîãî âîäîåìà êàê èñòî÷íèêà èñõîäíîé âîäû è åãî îõðàíà. Ôèíëÿíäèÿ ñòðåìèòñÿ ýôôåêòèâíî ñíèæàòü âîäîïîòðåáëåíèå. Òàê, íàïðèìåð, â íàñòîÿùåå âðåìÿ äëÿ
ïðîèçâîäñòâà 1 êã áóìàãè òðåáóåòñÿ âñåãî ëèøü îêîëî
20 ë âîäû, òîãäà êàê â íåêîòîðûõ ñòðàíàõ ÅÑ ýòîò
îáúåì ìîæåò áûòü â 25 ðàç áîëüøå.
ÊÀ×ÅÑÒÂÎ ÏÎÂÅÐÕÍÎÑÒÍÛÕ ÂÎÄ. Öåëüþ
èñïîëüçóåìîé â Ôèíëÿíäèè êëàññèôèêàöèè êà÷åñòâà
ïîâåðõíîñòíûõ âîä ÿâëÿåòñÿ ïîëó÷åíèå îáùåé êàðòèíû î ñîñòîÿíèè âîäíîãî îáúåêòà è åãî ïðèãîäíîñòè äëÿ
ðàçëè÷íûõ âèäîâ èñïîëüçîâàíèÿ íàñåëåíèåì, íàïðè-

osaa eli noin 150 litraa päivässä henkeä kohden
vaihdellen asumisolosuhteista riippuen (Lapinlampi,
Raassinen, 2002a).
Pintavesivarat ovat edelleen tärkeä vesilaitosten
raakavesilähde, vaikkakin tällä hetkellä noin 60 %
jaetusta vedestä on alkuperältään pohjavettä. On
kuitenkin selvää, että myös tulevaisuudessa suurien
kaupunkialueiden kuten Helsingin, Turun, Tampereen, Oulun, Jyväskylän, Kuopion, Kotkan ja
Vaasan raakavesi tulee suurimmaksi osaksi olemaan
pintavettä, joskin sen laatua on parannettu ja voidaan
merkittävästi parantaa ennen laitoskäsittelyä rantatai harjuimeytyksen keinoin tekopohjavedellä.
Valtaosa pintaveden nesteenä käytöstä kuluu
paljon vettä käyttävän teollisuuden kuten kemiallisen
puunjalostusteollisuuden ja voimatalouden jäähdytykseen, prosessivetenä sekä pesuun ja huuhteluun.
Tärkeitä ovat tulevaisuudessa vedenhankinnassa vettä
säästävät toimenpiteet sekä raakavesilähteinä käytettyjen pintavesien järkevä valinta ja suojelu. Suomi on
pystynyt tehokkaasti pienentämään vedenkulutusta.
Niinpä paperikilon valmistukseen tarvitaan nykyisin
vain noin parikymmentä litraa vettä, kun osassa EUmaita määrä saattaa olla 25-kertainen.
PINTAVESIVAROJEN LAATU
Suomessa käytetyn pintavesien yleisen käyttökelpoisuusluokituksen tarkoituksena on antaa
yleiskuva veden tilasta ja soveltuvuudesta ihmisen
käyttöön kuten vedenhankintaan, kalastukseen ja
virkistykseen. Vedet jaetaan viiteen luokkaan (erinomainen, hyvä, tyydyttävä, välttävä ja huono) niiden
luontaisen vedenlaadun ja ihmisen toiminnan vaikutusten mukaan. Luokka määräytyy pääasiassa
fysikaalisten ja kemiallisten vedenlaatumuuttajien
sekä bakteerien pitoisuuksien ja levähaittojen perusteella. Lisäksi otetaan huomioon haitallisten aineiden
esiintyminen.
Laatuluokituksia on tehty 1970-luvulta lähtien.
Nykyisten kriteerien perusteella on tehty kolme valtakunnallista luokitusta. Suomen ympäristökeskuksen
koordinoima viimeisin luokittelu tehtiin vuosien
1994–97 vedenlaatuaineistoa ja sekä paikkatietoaineistoa hyväksikäyttäen ympäristöhallinnossa.
Jokien, järvien ja rannikkovesien laatua seuraavat
viranomaiset valtakunnallisilla ja alueellisilla seurantatutkimuksilla sekä toimenharjoittajat ovat velvollisia suorittamaan velvoitetarkkailututkimuksia.
Vuosien 1994–97 aineistona käytettiin vedenlaatutuloksia 5000 järvi-, 3300 joki- ja 1100 merihavaintopaikalta (Antikainen, Vuoristo, 2000).
Luokitus kattoi maan järvipinta-alasta 79 % (yli
1 km2 järvet) ja jokipituudesta 14 % (yli 2 m leveät
joet). Tulokset olivat seuraavanlaisia (taulukko 1.11).
Laatuluokitus on esitetty oheisella kartalla (kuva
1.5, Suomen ympäristökeskus, 1999). Luokitus osoit48
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ìåð, âîäîñíàáæåíèÿ, ðûáíîé ëîâëè èëè îòäûõà. Âîäîåìû ñîãëàñíî ïðèðîäíîìó êà÷åñòâó âîäû è ñòåïåíè
àíòðîïîãåííîãî âîçäåéñòâèÿ íà íèõ ïîäðàçäåëÿþòñÿ
íà ïÿòü êëàññîâ. Êëàññ îïðåäåëÿåòñÿ â îñíîâíîì ïî
ôèçè÷åñêèì è õèìè÷åñêèì ïîêàçàòåëÿì êà÷åñòâà
âîäû, à òàêæå êîëè÷åñòâîì áàêòåðèé è âîäîðîñëåé.
Äîïîëíèòåëüíî ó÷èòûâàåòñÿ ïîÿâëåíèå òîêñè÷åñêèõ
êîìïîíåíòîâ.
Êëàññèôèêàöèè êà÷åñòâà âîäû ñòàëè ñîñòàâëÿòüñÿ
íà÷èíàÿ ñ 1970-õ ãã. Íà îñíîâå ñîâðåìåííûõ êðèòåðèåâ
ñîñòàâëåíî òðè ãîñóäàðñòâåííûå êëàññèôèêàöèè.
Ïîñëåäíÿÿ èç íèõ ñîçäàâàëàñü ïîä ðóêîâîäñòâîì Öåíòðà îêðóæàþùåé ñðåäû Ôèíëÿíäèè â 1994–1997 ãã. ñ
èñïîëüçîâàíèåì äàííûõ ïî êà÷åñòâó âîä è ãåîãðàôè÷åñêèõ èíôîðìàöèîííûõ ñèñòåì Óïðàâëåíèåì îêðóæàþùåé ñðåäû (Èíñòèòóòîì îêðóæàþùåé ñðåäû – SUKE).
Àäìèíèñòðàòèâíûå îðãàíû, çàíèìàþùèåñÿ ìîíèòîðèíãîì ñîñòîÿíèÿ ðåê, îçåð è áåðåãîâûõ çîí, ïðè ïðîâåäåíèè îáùåãîñóäàðñòâåííûõ è ðåãèîíàëüíûõ èññëåäîâàíèé îáÿçàíû ïðåäîñòàâëÿòü ïîëó÷åííûå ðåçóëüòàòû. Ïðè ñîñòàâëåíèè êëàññèôèêàöèè â 1994–1997 ãã.
èñïîëüçîâàëèñü äàííûå ïî êà÷åñòâó âîä, ïîëó÷åííûå
ïðè àíàëèçå 5 000 òî÷åê ïðîá íà îçåðàõ, 3 300 íà ðåêàõ
è 1 100 íà ìîðñêèõ àêâàòîðèÿõ (Antikainen,Vuoristo,
2000).
Â êëàññèôèêàöèè ó÷òåíî 79% îçåðíîé àêâàòîðèè
(îçåðà ïëîùàäüþ áîëåå 1 êì2) è 14% ðåê (ðåêè øèðèíîé áîëåå 2 ì). Ðåçóëüòàòû ïðåäñòàâëåíû â òàáë. 1.11.
Êëàññèôèêàöèÿ êà÷åñòâà âîä ïðåäñòàâëåíà íà
êàðòå (ðèñ. 1.5). Êëàññèôèêàöèÿ ïîêàçûâàåò, ÷òî
ñîñòîÿíèå âîäîåìîâ, ðÿäîì ñ êîòîðûìè ðàñïîëîæåíû
ïðîìûøëåííûå ïðåäïðèÿòèÿ è êðóïíûå íàñåëåííûå
ïóíêòû, óëó÷øèëîñü â ðåçóëüòàòå ïðîâåäåíèÿ ýôôåêòèâíûõ âîäîîõðàííûõ ìåðîïðèÿòèé â ïîñëåäíèå
ãîäû. Íàïðîòèâ, â çîíå âîçäåéñòâèÿ ðàññðåäîòî÷åííîé
íàãðóçêè èçìåíåíèé ê ëó÷øåìó, ïî ñðàâíåíèþ ñ
íà÷àëîì 1990-õ ãã., íå íàáëþäàåòñÿ. Ïðèìåòû ýâòðîôèðîâàíèÿ îñîáåííî çàìåòíû â Ôèíñêîì çàëèâå è
íà âîäîåìàõ ìîðñêîé îñòðîâíîé òåððèòîðèè Ñààðèñòîìåðå.
ÎÕÐÀÍÀ ÏÎÂÅÐÕÍÎÑÒÍÛÕ ÂÎÄ. Â íà÷àëå
1960-õ ãã. ýôôåêòèâíàÿ âîäîîõðàííàÿ äåÿòåëüíîñòü â
Ôèíëÿíäèè ñîçäàëà îñíîâû äëÿ èçäàíèÿ çàêîíà î âîäå.
Â ýòîò çàêîí âîøëè ïîñòàíîâëåíèÿ, êàñàþùèåñÿ ðåãóëèðîâàíèÿ äåÿòåëüíîñòè, ïðèâîäÿùåé ê íàãðóçêå íà
âîäîåìû.
Â êîììóíàõ â íà÷àëå 1970-õ ãã. ñòàëî ïðîâîäèòüñÿ
â øèðîêèõ ìàñøòàáàõ ñòðîèòåëüñòâî âûñîêîýôôåêòèâíûõ ñòàíöèé î÷èñòêè ñòî÷íûõ âîä. Ñ íà÷àëà
1980-õ ãã. â öåëëþëîçíî-áóìàæíîé ïðîìûøëåííîñòè,
êîòîðàÿ îêàçûâàåò íàèáîëüøóþ íàãðóçêó íà âîäîåìû,
áûëè äîñòèãíóòû âûñîêèå ðåçóëüòàòû ïî èõ îõðàíå.
Ñäåëàíû áîëüøèå èíâåñòèöèîííûå âëîæåíèÿ â îõðàíó
âîäíûõ îáúåêòîâ, â òîì ÷èñëå ïóòåì ïîâûøåíèÿ ïðîèçâîäèòåëüíîñòè ïðîìûøëåííûõ ïðåäïðèÿòèé è

ti, että teollisuuden ja kaupunkien lähivedet olivat
parantuneet tehostuneiden vesiensuojelutoimenpiteiden ansiosta. Sen sijaan hajakuormituksen vaikutusalueilla ei ollut havaittavissa selviä muutoksia
1990-luvun alun tilanteeseen verrattuna. Rehevöitymisen haitat näkyvät varsinkin Suomenlahdella ja
Saaristomerellä.
PINTAVESIVAROJEN SUOJELU

Tehokkaalla vesiensuojelulla luotiin Suomessa
perusta vesilain säätämisellä 1960-luvun alkuvuosina.
Vesilakiin tulivat määräykset siitä, millä ehdoilla
vesien kuormittava toiminta oli mahdollista kussakin
yksittäisessä tapauksessa. Yhdyskuntien osalta
korkea-asteisten puhdistamojen rakentaminen käynnistyi laajassa mitassa 1970-luvun alussa. Massa-,
paperi- ja kartonkiteollisuudessa, mikä oli
ylivoimaisesti suurin vesistöjen kuormittaja, päästiin
vesiensuojelussa hyviin tuloksiin 1980-luvun alusta
lähtien. Huomattavat investoinnit vesiensuojelussa
olivat mahdollisia mm. teollisuuden kapasiteetin noston ja prosessien kehittämisen yhteydessä. Osaltaan
valtion tarjoama taloudellinen tuki nopeutti vesiensuojelun toteutumista. Tuloksena vesistöjen biologinen happea kuluttava kuorma ja jätevesien fosforipitoisuus aleni merkittävästi. Samoin hyvin tuloksiin
päästiin jätevesien hygieenisen ja myrkyllisen kuorman osalta. Valtioneuvoston vuonna 1988 päättämät
vesiensuojelun tavoitteet vuoteen 1995 saavutettiin
hyvin erityisesti pistemäisen kuormituksen suhteen.
Oheiset kuvat (kuva 1.6, Ympäristöministeriö, 1998)
kertovat Valtioneuvoston vuonna 1998 antaman
uuden päätöksen mukaisista tavoitteista vuoteen 2005
fosforin ja typen osalta. Samalla kuvista käy selville
edellisen tavoiteohjelman lopputulos vuonna 1994.
Kuvat kertovat, että ravinteiden tuottajana on
hajakuormitus eli käytännössä maa- ja metsätalous
selvästi suurin. Sen lisäksi vain yhdyskunnilla on
merkittävä osuus typen kuormittajana.
Vuosituhannen vaihteeseen mennessä Suomessa
saatiin kaikki yli 50 asukkaan jäteveden puhdistamot ja
viemärilaitokset inventoiduksi. Vuoden 1999 lopussa
oli 81 % eli 4 144 000 asukasta liittynyt 561 puhdistamoon. Jätevedestä puhdistettiin biologis-kemiallisesti
Ɍɚɛɥɢɰɚ 1.11. Ʉɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɜɨɞ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɯ
ɜɨɞɨɟɦɨɜ ɩɨ ɫɬɟɩɟɧɢ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɢɯ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ
(1994–1997 ɝɝ.), %
Taulukko 1.11. Eri käyttö kelpoisuusluokkien osuus
sisävesissä 1994–1997, %
Ʉɥɚɫɫ
Ɉɬɥɢɱɧɨɟ
ɏɨɪɨɲɟɟ
ɍɞɨɜɥɟɬɜɨɪɢɬɟɥɶɧɨɟ
ɉɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨɟ
ɉɥɨɯɨɟ

49

Luokka
Erinomainen
Hyvä
Tyydyttävä
Välttävä
Huono

Ɉɡɟɪɚ
Järvet
38
42
16
4
0,3

Ɋɟɤɢ
Joet
8
31
30
29
2
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ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ òåõíîëîãè÷åñêèõ ïðîöåññîâ. Ñî
ñâîåé ñòîðîíû ïîìîùü, ïðåäîñòàâëÿåìàÿ ãîñóäàðñòâîì, êðåäèòû è íèçêèå ïðîöåíòû ïî íèì ñïîñîáñòâîâàëè óñêîðåíèþ îñóùåñòâëåíèÿ ìåðîïðèÿòèé ïî
îõðàíå âîäíûõ îáúåêòîâ. Çíà÷èòåëüíî ñíèçèëàñü
íàãðóçêà ïî ïîêàçàòåëþ áèîëîãè÷åñêîãî ïîòðåáëåíèÿ
êèñëîðîäà è êîíöåíòðàöèè ôîñôîðà îò ïîñòóïëåíèÿ
ñòî÷íûõ âîä. Òàêæå ïîëó÷åíû õîðîøèå ðåçóëüòàòû ïî
ñíèæåíèþ áàêòåðèîëîãè÷åñêèõ è òîêñèêîëîãè÷åñêèõ
ïîêàçàòåëåé ñòî÷íûõ âîä. Öåëè îõðàíû âîäíûõ îáúåêòîâ, ïîñòàâëåííûå Ãîñóäàðñòâåííûì ñîâåòîì â 1988 ã.,
áûëè äîñòèãíóòû ê 1995 ã. Îñîáåííî óñïåøíî îíè
áûëè ðåøåíû â îòíîøåíèè ñíèæåíèÿ òî÷å÷íîé
íàãðóçêè.
Íà ðèñ. 1.6 ïðåäñòàâëåíû çíà÷åíèÿ íàãðóçêè ïî
ôîñôîðó è àçîòó, êîòîðûå íåîáõîäèìî äîñòè÷ü ê
2005 ã. ñîãëàñíî íîâûì óêàçàíèÿì Ãîñóäàðñòâåííîãî
ñîâåòà 1998 ã. Èç äàííûõ, ïðèâåäåííûõ íà ðèñóíêå,
âèäåí òàêæå ðåçóëüòàò íà 1994 ã., ïîëó÷åííûé ïî
ïðåäûäóùåé öåëåâîé ïðîãðàììå. Îòñþäà ñëåäóåò, ÷òî
îñíîâíûìè èñòî÷íèêàìè áèîãåííûõ âåùåñòâ ÿâëÿþòñÿ îáúåêòû ðàññðåäîòî÷åííîé íàãðóçêè èëè íà ïðàêòèêå ñåëüñêîå è ëåñíîå õîçÿéñòâî. Äîïîëíèòåëüíî ê
ýòîìó ëèøü íàñåëåííûå ïóíêòû âíîñÿò ñóùåñòâåííûé
âêëàä â íàãðóçêó àçîòîì.
Äî íàñòóïëåíèÿ íîâîãî 21 âåêà â Ôèíëÿíäèè áûëà
ïðîâåäåíà èíâåíòàðèçàöèÿ âñåõ ñòàíöèé âîäîïîäãîòîâêè è î÷èñòêè ñòî÷íûõ âîä, ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ
íàñåëåííûõ ïóíêòîâ ñ ÷èñëîì æèòåëåé ñâûøå 50 ÷åëîâåê. Íà êîíåö 1999 ã. 81% íàñåëåíèÿ èëè 4 144 òûñ.
æèòåëåé ïîëüçîâàëèñü 561 ñòàíöèÿìè î÷èñòêè ñòî÷íûõ âîä. Ñòî÷íûå âîäû î÷èùàþòñÿ íà 96% áèîëîãîõèìè÷åñêèì ïóòåì, îñòàëüíûå 4% – õèìè÷åñêèì
(Lapinlampi, Raassinen, 2002b). Â ðåçóëüòàòå î÷èñòêè
îðãàíè÷åñêèå âåùåñòâà óäàëÿþòñÿ íà 94%, ôîñôîð –
íà 93% è àçîò íà – 44%.
Íîâûå öåëè íà 2005 ã. ïðåäïîëàãàþò, ÷òî ñòî÷íûå
âîäû áóäóò î÷èùàòüñÿ îò àçîòà íà 46%, òàê êàê ïðîöåññ î÷èñòêè ñòî÷íûõ âîä îò åäèíè÷íûõ ÷àñòíûõ
ñòðîåíèé, ðàñïîëîæåííûõ ðàññðåäîòî÷åííî, èëè ëåòíèõ äà÷íûõ äîìèêîâ ñòàë çíà÷èòåëüíî áîëåå ýôôåêòèâíûì. ×àñòî îíè îòâîäÿòñÿ íà îáúåäèíåííóþ ñòàíöèþ î÷èñòêè ñòî÷íûõ âîä. Íàãðóçêà îò ñåëüñêîãî è
ëåñíîãî õîçÿéñòâà ñíèæàåòñÿ ïî îòäåëüíûì ïðèðîäîîõðàííûì ïðîãðàììàì. Â ïðîìûøëåííîñòè è äàëåå
ïðîäîëæàåòñÿ ëèíèÿ íà ñíèæåíèå áèîãåííîé íàãðóçêè. Ïîêàçàòåëü õèìè÷åñêîãî ïîòðåáëåíèÿ êèñëîðîäà
íåîáõîäèìî ñíèçèòü äî 45%, ÷òî ïðåäïîëàãàåò âíåäðåíèå íîâûõ òåõíîëîãè÷åñêèõ è î÷èñòíûõ ïðîöåññîâ. Î÷åâèäíî, â áóäóùåì îáúåì ìåðîïðèÿòèé ïî
îõðàíå âîä óâåëè÷èòñÿ ñîãëàñíî äèðåêòèâíûì äîêóìåíòàì ÅÑ.

Ðèñ. 1.6. Çíà÷åíèÿ âåëè÷èí ïî ôîñôîðó è àçîòó,
êîòîðûå íåîáõîäèìî äîñòè÷ü ê 2005 ã.
Kuva 1.6. Tavoiteet vuoteen 2005 fosforin ja typen osalta

96 % ja loput 4 % kemiallisesti (Lapinlampi, Raassinen, 2002b). Käsittelyssä orgaanisesta aineesta poistettiin 94 %, fosforista 93 % ja typestä 44 %. Uudet
tavoitteet vuoteen 2005 edellyttävät sitä, että taajamien
jätevesistä poistetaan typpi 46 prosenttisesti aiemman
32 prosentin sijaan sekä haja-asutuksen yksittäisten
talouksien ja kesäasuntojen jätevesien käsittelyä
tehostetaan merkittävästi tai ne johdetaan yhteiseen
puhdistamoon. Maa- ja metsätalouden kuormitusta
vähennetään erityisillä ympäristöohjelmilla. Teollisuudessa pyritään edelleen vähentämään ravinnekuormitusta. Kemiallista hapenkulutusta tulisi pienentää
45 %, mikä edellyttää uusien prosessi- ja puhdistustekniikkojen käyttöönottoa. Tulevaisuudessa on
nähtävissä EU:n direktiivien ohjaavan vaikutuksen
lisääntyminen vesiensuojelussa.
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1.3.2. ÏÎÄÇÅÌÍÛÅ ÂÎÄÛ

1.3.2. SUOMEN POHJAVESIVARAT

Ôîðìèðîâàíèå ïîäçåìíûõ âîä

Pohjaveden esiintyminen

Íàèáîëåå âàæíûå ñ òî÷êè çðåíèÿ âîäîñíàáæåíèÿ
íàñåëåííûõ ïóíêòîâ çàïàñû ïîäçåìíûõ âîä ðàñïîëîæåíû â ïåñ÷àíî-ãðàâèéíûõ îòëîæåíèÿõ, êîòîðûå îáðàçîâàëèñü ïðè îòñòóïëåíèè ìàòåðèêîâîãî ëåäíèêà
(áîëüøàÿ ÷àñòü Ôèíëÿíäèè îñâîáîäèëàñü ïðèìåðíî
12,1–9,3 òûñ. ëåò íàçàä) è íàêîïëåíèè òàëîé âîäû.
Íàèáîëåå èçâåñòíûìè èç íèõ ÿâëÿþòñÿ îçîâûå ãðÿäû.
Òàêèõ ïåñ÷àíî-ãðàâèéíûõ òåððèòîðèé â Ôèíëÿíäèè
íàñ÷èòûâàåòñÿ 21 òûñ., è èõ îáùàÿ ïëîùàäü ñîñòàâëÿåò 7,5 òûñ. êì2 (Niemelä, 1979), ÷òî ïðèìåðíî ðàâíÿåòñÿ 2,5% îò âñåé òåððèòîðèè Ôèíëÿíäèè. Îáúåì ñëîÿ
ïåñêà è ãðàâèÿ, ðàñïîëîæåííîãî âûøå óðîâíÿ ïîäçåìíûõ âîä, îöåíåí â 47,5 ìëðä ì3, íèæå óðîâíÿ ïîäçåìíûõ âîä – ïðèìåðíî 20 ìëðä ì3. Îáùàÿ ïëîùàäü òåððèòîðèé çàëåãàíèÿ ïîäçåìíûõ âîä ïî ðåçóëüòàòàì
ïîñëåäíåãî êàðòèðîâàíèÿ, ïðîâåäåííîãî â 1995 ã.,
ñîñòàâèëà 14 òûñ. êì2, à ïëîùàäü èõ âîäîñáîðíîé òåððèòîðèè – ïðèìåðíî 7,6 òûñ. êì2 (Britschgi &
Gustafsson, 1996). Ïî äàííûì óïîìÿíóòîãî êàðòèðîâàíèÿ òåððèòîðèé çàëåãàíèÿ ïîäçåìíûõ âîä, îáùèé
äåáèò îöåíåí â 5,8 ìëí ì3/ñóò, ÷òî ñîîòâåòñòâóåò ïðèìåðíî 67 ì3/ñ. Ñîãëàñíî áîëåå ðàííèì îöåíêàì èç ðàñ÷åòà äåáèòà íå ìåíåå 100 ì3/ñóò îáùåå êîëè÷åñòâî
âîçîáíîâëÿåìûõ çàïàñîâ ïîäçåìíûõ âîä, ðàñïîëîæåííûõ âî ôëþâèîãëÿöèàëüíûõ îáðàçîâàíèÿõ, äîëæíî
ñîñòàâëÿòü 60–80 ì3/ñ èëè ïðèìåðíî 5,2–6,9 ìëí
ì3/ñóò (Mälkki & Salmi, 1970). Çàïàñû ïîäçåìíûõ âîä
Ôèíëÿíäèè, ñ òî÷êè çðåíèÿ âîçìîæíîñòè èõ èñïîëüçîâàíèÿ, çíà÷èòåëüíûå, íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî èõ îòíîñèòåëüíîå êîëè÷åñòâî, ïî ñðàâíåíèþ ñ ïîâåðõíîñòíûìè
âîäàìè, ìåíüøå. Ïî îöåíêàì, çàïàñû âîäû â îçåðàõ
Ôèíëÿíäèè ñîñòàâëÿþò 230 êì3. Èç ýòîãî îáúåìà äëÿ
óäîâëåòâîðåíèÿ ïîòðåáíîñòåé ýêîíîìèêè ñòðàíû
äîñòàòî÷íî ïðèìåðíî 300 ìëí ì3 â ñóòêè. Â êîíöå
1990-õ ãã. îáúåìû ïîòðåáëåíèÿ ïîäçåìíûõ âîä, ïîäàâàåìûõ ñî ñòàíöèé âîäîñíàáæåíèÿ, ñîñòàâëÿëè ïðèìåðíî ëèøü 0,7 ìëí ì3 â ñóòêè èëè 258 ìëí ì3 â ãîä.
Ñîãëàñíî ïðîãíîçàì, â 2010 ã. äîëÿ ïîäçåìíûõ âîä â
âîäîïîòðåáëåíèè äîëæíà áóäåò äîñòèãàòü óæå 70%,
íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî óäåëüíîå ïîòðåáëåíèå ñîõðàíèòñÿ
íà òîì æå óðîâíå (ïðèìåðíî 150–200 ë íà ÷åëîâåêà â
ñóòêè). Êðîìå òîãî, íà òåððèòîðèÿõ ðàññðåäîòî÷åííûõ
íàñåëåííûõ ïóíêòîâ ïî÷òè 1 ìëí ÷åëîâåê ïîëüçóþòñÿ
ñîáñòâåííûìè êîëîäöàìè.

Taajamien vedenhankinnan kannalta tärkeimmät
pohjavesivarat sijaitsevat hiekka- ja soramuodostumissa, jotka syntyivät mannerjään peräytyessä (suurin osa
Suomesta vapautui noin 12 100–9300 vuotta sitten)
sulavesien kerrostamina, joista tunnetuimpia ovat
harjumuodostumat. Tällaisia sora- ja hiekka-alueita on
Suomessa 21 000 kpl ja niiden yhteinen pinta-ala on
7500 km2 (Niemelä, 1979), mikä on noin 2,5 %
Suomen maapinta-alasta. Pohjavesipinnan yläpuolella
olevan soran ja hiekan määräksi on arvioitu 47,5 miljardia kuutiometriä ja alapuolella olevan määräksi
noin 20 miljardia kuutiometriä. Viimeksi (1995)
suoritetussa pohjavesialueiden kartoituksessa niiden
kokonaispinta-alaksi saatiin 14 000 km2 ja pohjaveden muodostumisalueiden pinta-alaksi noin
7600 km2 (Britschgi & Gustafsson, 1996). Mainituissa pohjavesialueiden kartoituksissa alueiden
antoisuudeksi on arvioitu yhteensä 5,8 milj. m3/d
mikä vastaa noin 67 m3/s. Aikaisempien arvioiden
mukaan antoisuudeltaan vähintään 100 m3/d olevien
glasifluviaalisten muodostumien uusiutuvien pohjavesivarojen kokonaismäärä Suomessa olisi
60–80 m3/s eli noin 5,2–6,9 milj. m3/d (Mälkki &
Salmi, 1970). Suomen pohjavesivarat ovat käyttötarpeitamme ajatellen runsaat, joskin niiden suhteellinen määrä on pintavesiin verrattuna vähäinen. Suomen
järvien vesitilavuudeksi on arvioitu 230 km3, josta
riittäisi käyttövettä noin 300 milj. m3 vuorokaudessa.
Pohjavedenkäyttö vesilaitosten jakamasta vedestä
oli 1990-luvun lopussa vain noin 0,7 milj. m 3
vuorokaudessa eli 258 milj. m3 vuodessa. Ennusteiden mukaan vuonna 2010 pohjaveden osuus käytetystä vedestä olisi jo 70 %, vaikka veden ominaiskulutus säilyisi edelleen nykyisenä, noin 150–200 litrana
asukasta kohti vuorokaudessa. Lisäksi haja-asutusalueilla lähes miljoona ihmistä elää oman kaivoveden varassa.
Vaikka harjumuodostumissa on runsaasti pohjavettä, pohjavesivarat ovat jakautuneet tarvealueisiin
nähden epätasaisesti ja pohjavedestä on paikoin
puutetta. Pohjavesivaramme ovat myös melko
pienialaisia, ja pohjavettä suojaavat maakerrokset
ovat hyvin ohuita. Tämä tuo taas lisäpaineita pohjavesien suojelemiseksi.

* Ãðóíòîâûå ïîäçåìíûå âîäû: îáúåì çàïàñîâ 12 êì3, ðàñõîä 70–75 ì3/ñ
* Ïîäçåìíûå âîäû â ñêàëüíûõ ïîðîäàõ: îáúåì çàïàñîâ 3 êì3, ðàñõîä 40–45 ì3/ñ
* Maa-akviferien vedet: varastovesimäärä 12 km3, virtaama 70–75 m3/s
* Kallioakviferien vedet: varastovesimäärä 3 km3, virtaama 40–45 m3/s
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Íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî çàïàñû ïîäçåìíûõ âîä â
ïåñ÷àíî-ãðàâèéíûõ îòëîæåíèÿõ çíà÷èòåëüíû, ïî
ðàéîíàì îíè ðàñïðåäåëåíû íåðàâíîìåðíî, è â íåêîòîðûõ ìåñòàõ îùóùàåòñÿ èõ íåäîñòàòîê. Çàïàñû ïîäçåìíûõ âîä çàëåãàþò íà íåáîëüøîé ãëóáèíå, è òîëùèíà ñëîÿ ãðóíòà, èõ çàùèùàþùåãî, î÷åíü íåçíà÷èòåëüíà. Ýòî îáñòîÿòåëüñòâî ÿâëÿåòñÿ äîïîëíèòåëüíûì ïóíêòîì âíèìàíèÿ ïðè îðãàíèçàöèè îõðàíû
ïîäçåìíûõ âîä.
Ñ ó÷åòîì ãèäðîãåîëîãè÷åñêèõ îñîáåííîñòåé, òåððèòîðèè, çàíèìàåìûå ïîäçåìíûìè âîäàìè, ìîæíî
ïîäðàçäåëèòü íà äâà îñíîâíûõ òèïà. Ãîðèçîíòû àíòèêëèíàëüíîãî òèïà õàðàêòåðèçóþòñÿ äâèæåíèåì âîäû
îò öåíòðàëüíûõ ÷àñòåé âîäîðàçäåëà (ðèñ. 1.7), â ãîðèçîíòàõ ñèíêëèíàëüíîãî òèïà äâèæåíèå âîä íàïðàâëåíî ñ îêðóæàþùåé òåððèòîðèè (ðèñ. 1.8). Â òîì ñëó÷àå, êîãäà ïîäçåìíûå âîäû íàõîäÿòñÿ ïîä âîäîíåïðî-

Pohjavesialueet voidaan jakaa hydrogeologisten
ominaisuuksien perusteella kahteen pääluokkaan:
antikliinisiin eli pohjavettä ympäristöönsä purkaviin
ja synkliinisiin eli pohjavettä ympäristöstä kerääviin
pohjavesiesiintymiin. Pohjavesi saattaa esiintyä myös
paineellisena eli arteesisena, jos pohjavesivarasto on
vettäläpäisemättömän kerroksen alla (kuva 1.7, 1.8).
Pohjavettä voi myös olla varsinaisen pohjavesiesiintymän yläpuolella ns. orsivetenä vettäläpäisemättömien kerroksien, esim. savilinssien, päällä.
Kallioperän pohjavesivaroja on hyödynnetty
pääasiassa haja-asutuksen vedenhankintatarpeisiin.
Taajamista esimerkkinä mainittakoon Leppävirran
kunnan kalliopohjaveden hyödyntäminen.
Potentiaalisena pohjavesivarana voidaan pitää
myös lähteitä. Haja-asutus on hyödyntänyt niitä perinteisesti kautta aikojen. Niiden käyttö johtuu osittain

Ðèñ. 1.7. Ïîïåðå÷íûé ðàçðåç àíòèêëèíàëüíûõ ïîñëåëåäíèêîâûõ îáðàçîâàíèé (Airaksinen, 1978)
Kuva 1.7. Antikliinisen jäätikköjokimuodostuman poikkileikkaus (Airaksinen, 1978)

Ðèñ. 1.8. Ïîïåðå÷íûé ðàçðåç ñèíêëèíàëüíûõ ïîñëåëåäíèêîâûõ îáðàçîâàíèé (Airaksinen, 1978)
Kuva 1.8. Synkliinisen jäätikköjokimuodostuman poikkileikkaus (Airaksinen, 1978)
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íèöàåìûì ñëîåì, îíè ìîãóò èìåòü íàïîð (òàê íàçûâàåìûå àðòåçèàíñêèå). Ïîäçåìíûå âîäû ìîãóò îáðàçîâûâàòü âåðõîâîäêó – ñêîïëåíèå âîäû íà ãëèíèñòîé
ëèíçå.
Ïîäçåìíûå âîäû èç êîðåííûõ ïîðîä èñïîëüçóþòñÿ
â îñíîâíîì äëÿ âîäîñíàáæåíèÿ îòäåëüíûõ ðàññðåäîòî÷åííî ðàñïîëîæåííûõ îáúåêòîâ. Â êà÷åñòâå ïðèìåðà
ìîæíî óïîìÿíóòü êîììóíó Ëåïïÿâèðòà, âîäîñíàáæåíèå êîòîðîé îñíîâàíî íà èñïîëüçîâàíèè ýòîãî âèäà
ïîäçåìíûõ âîä.
Ïîòåíöèàëüíûìè ðåçåðâàìè ïîäçåìíûõ âîä ìîæíî
òàêæå ñ÷èòàòü ðîäíèêè. Íàñåëåíèå â ðàññðåäîòî÷åííûõ ïîñåëêàõ òðàäèöèîííî èñïîëüçóåò èõ óæå â òå÷åíèå äëèòåëüíîãî âðåìåíè. Ïîïóëÿðíîñòü ðîäíèêîâ
÷àñòè÷íî îáúÿñíÿåòñÿ èõ áîëüøèì êîëè÷åñòâîì. Íà
òåððèòîðèè Ñåâåðíàÿ Ñàâî, íàïðèìåð, ãèäðîãåîëîãè÷åñêèå îñîáåííîñòè îáóñëîâëèâàþò íàëè÷èå ìíîãî÷èñëåííûõ ðîäíèêîâ. Çäåñü èõ êîëè÷åñòâî ñîñòàâëÿåò
3 770, èç íèõ ïðèìåðíî 1 300 èñïîëüçóþòñÿ íàñåëåíèåì. Îáùèé ðàñõîä èçëèâàþùåéñÿ âîäû èç ðîäíèêîâ –
îêîëî 0,05 ìëí ì3 â ñóòêè.

niiden esiintymisrunsaudesta. Esimerkiksi PohjoisSavon topografia ja hydrogeologiset olosuhteet ovat
suotuisat lähteiden syntymiselle. Pohjois-Savossa
tiedossa olevien lähteiden määrä on 3770 kpl, joista
käytössä on noin 1300 kpl. Lähteiden yhteisvirtaama
on noin 0,05 milj. m3 vuorokaudessa.

Pohjaveden muodostuminen
ja varastoituminen
Pohjavesivarastot täydentyvät pääasiassa kevätlumien sulamisesta ja syyskauden sadannasta. Pohjaveden vuodenaikaisrytmi vaihtelee Suomessa maantieteellisten ja ilmastollisten olosuhteiden mukaan.
Vuosittainen sadanta on keskimäärin 630 mm, josta
haihtuu 330 mm. Loput 300 mm purkautuu pinta- ja
pohjavesivaluntana meriin. Pohjavedeksi imeytyvä
osuus sadannasta on 0–70 % riippuen oleellisesti
maaperän ja kallioperän topografiasta, rakenteesta ja
tiiveydestä. Pohjavettä muodostuu eniten hiekka- ja
soramuodostumissa, kuten harjut. Lajittuneet,
karkearakeiset maalajit pystyvät suuren tehokkaan
huokoisuutensa takia varastoimaan suhteellisesti
eniten vettä. Maaperään imeytyvästä vedestä osa kiinnittyy maarakeisiin, osa haihtuu kasvien kautta ja osa
kulkeutuu vajovetenä alaspäin muodostaen pohjavettä. Maaperän pintaosan ja kasvillisuuden poisto soranoton yhteydessä vaikuttaa vajoveteen ja siten myös
pohjaveteen. Paljaan sorapinnan alapuolella vajoveden määrä on selvästi suurempi ja muuttuu sateiden
vaikutuksesta herkemmin kuin luonnontilaisen pinnan alapuolella. Luonnontilaisilla harjuilla vuotuisesta sadannasta imeytyy keskimäärin noin puolet pohjavedeksi, kun taas soranottoalueilla vastaava osuus
voi olla jopa kolme neljännestä (Hatva et al., 1993).
Myös pohjaveden vuotuinen ja pitkäaikainen vaihtelu on soranottoalueilla suurempi kuin luonnontilaisilla pohjavesialueilla. Suurten pohjavesialueiden
vesivaranto vaihtelee normaalisti vähän. Pohjaveden
keskimääräiset vuodenaikaisvaihtelut ovat näissä
maalajeissa suhteellisen vähäisiä, noin 0,1–1,0 m.
Pinnankorkeuden vaihteluväli on yleensä 0,9–2,0 m.
Vain usean perättäisen vuoden huono vesitilanne
vaikuttaa niiden vesitaseeseen ratkaisevasti. Vedenpinnan vaihtelu on yleensä vain muutamia senttimetrejä, mikä ei vaikuta vedensaantiin vedenottamoilta.
Suurten pohjavesialueiden vedenantoisuus on yleensä
niin hyvä, että vedensaantiongelmia ei synny, jos
vesipinnan alenema on 0,5–1,0 metrin välillä. Vedenlaatu- ja määräongelmia voi ilmaantua, jos alenema
on mainittua suurempi. Poikkeuksiakin on johtuen
vedenottotekniikasta.
Pienistä esiintymistä vedensaanti saattaa vaikeutua, kun vedenpinta alenee vähäsateisten vuosien seurauksena. Vedenottokaivot ovat varsin matalia

Îáðàçîâàíèå è íàêîïëåíèå ïîäçåìíûõ âîä
Çàïàñû ïîäçåìíûõ âîä ïîïîëíÿþòñÿ â îñíîâíîì çà
ñ÷åò òàÿíèÿ ñíåãà âåñíîé è îñåííèõ äîæäåé. Íà òåððèòîðèè Ôèíëÿíäèè ãîäîâîé ðèòì çàïàñîâ ïîäçåìíûõ
âîä ìåíÿåòñÿ â çàâèñèìîñòè îò ãåîãðàôè÷åñêèõ è êëèìàòè÷åñêèõ óñëîâèé. Ñðåäíåãîäîâîå êîëè÷åñòâî àòìîñôåðíûõ îñàäêîâ ñîñòàâëÿåò 630 ìì, èç êîòîðûõ
330 ìì èñïàðÿåòñÿ. Îñòàëüíûå 300 ìì ïîñòóïàþò ñ
ïîâåðõíîñòíûì è ïîäçåìíûì ñòîêîì â ìîðå. Â ïîäçåìíûå âîäû èç îáùåãî îáúåìà àòìîñôåðíûõ îñàäêîâ
ïîñòóïàåò 0–70%, â çàâèñèìîñòè îò òîïîãðàôèè, ñòðîåíèÿ è ïëîòíîñòè ãðóíòà è ñêàëüíûõ ïîðîä. Ïîäçåìíûå âîäû â îñíîâíîì ôîðìèðóþòñÿ â ïåñ÷àíî-ãðàâèéíûõ îòëîæåíèÿõ, òàêèõ êàê îçîâûå ãðÿäû. Îòñîðòèðîâàííûå êðóïíîçåðíèñòûå âèäû ãðóíòà âñëåäñòâèå
âûñîêîé ïîðèñòîñòè ñ áîëüøîé ýôôåêòèâíîñòüþ
ìîãóò íàêàïëèâàòü îòíîñèòåëüíî áîëüøèå îáúåìû
âîäû. ×àñòü âîäû, ïîñòóïàþùåé â ïî÷âó, ñâÿçûâàåòñÿ
ñ ÷àñòèöàìè ãðóíòà, ÷àñòü èñïàðÿåòñÿ ÷åðåç ðàñòåíèÿ,
è ÷àñòü ïðîíèêàåò âãëóáü, îáðàçóÿ çàïàñû ïîäçåìíûõ
âîä. Óäàëåíèå âåðõíåãî ñëîÿ ãðóíòà âìåñòå ñ ðàñòèòåëüíîñòüþ ïðè ðàçðàáîòêàõ ãðàâèÿ îêàçûâàåò âëèÿíèå íà ïðîíèêàþùóþ âãëóáü âîäó, à çàòåì è íà çàïàñû
ïîäçåìíûõ âîä. Îáúåì âîäû, íàõîäÿùåéñÿ íèæå ñëîÿ
îòðàáîòàííîãî ãðàâèÿ, â äåéñòâèòåëüíîñòè íàìíîãî
áîëüøèé, ÷åì âîäû, ðàñïîëîæåííîé íèæå ñëîÿ ãðóíòà, íàõîäÿùåãîñÿ â åñòåñòâåííûõ óñëîâèÿõ, è ñèëüíî
èçìåíÿåòñÿ â çàâèñèìîñòè îò àòìîñôåðíûõ îñàäêîâ. Â
çîíå ïåñ÷àíî-ãðàâèéíûõ îòëîæåíèé, íàõîäÿùèõñÿ â
åñòåñòâåííîì ïðèðîäíîì ñîñòîÿíèè, â ïîäçåìíûå
âîäû ïðîíèêàåò ïî÷òè ïîëîâèíà îáúåìà âîäû, ïîñòóïàþùåé ñ àòìîñôåðíûìè îñàäêàìè, òîãäà êàê â çîíå
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ïåñ÷àíî-ãðàâèéíûõ êàðüåðîâ àíàëîãè÷íûé ïîêàçàòåëü
äîõîäèò äî òðåõ ÷åòâåðòåé (Hatva et al., 1993).
Ãîäîâûå è ìíîãîëåòíèå êîëåáàíèÿ óðîâíÿ ïîäçåìíûõ âîä íà òåððèòîðèè êàðüåðîâ òàêæå áîëåå çíà÷èòåëüíû, ÷åì íà òåððèòîðèÿõ çàëåãàíèÿ ïîäçåìíûõ
âîä, íàõîäÿùèõñÿ â ïðèðîäíûõ óñëîâèÿõ. Çàïàñû
ïîäçåìíûõ âîä, ðàñïîëîæåííûå íà áîëüøèõ ïëîùàäÿõ ôîðìèðîâàíèÿ, îò íîðìû èçìåíÿþòñÿ íåçíà÷èòåëüíî. Íà òàêèõ òåððèòîðèÿõ ñðåäíèå çíà÷åíèÿ
ñåçîííûõ êîëåáàíèé óðîâíÿ ïîäçåìíûõ âîä îòíîñèòåëüíî íåáîëüøèå, îêîëî 0,1–1,0 ì. Óðîâåíü ïîäçåìíûõ âîä îáû÷íî èçìåíÿåòñÿ â ïðåäåëàõ 0,9–2,0 ì.
Òîëüêî â ÷àñòî ïîâòîðÿþùèåñÿ çàñóøëèâûå ãîäû
óðîâåíü âîäû íà òàêèõ òåððèòîðèÿõ çíà÷èòåëüíî
èçìåíÿåòñÿ.
Ïðîèçâîäèòåëüíîñòü âîäîçàáîðîâ íà êðóïíûõ
ìåñòîðîæäåíèÿõ îáû÷íî íàñòîëüêî âûñîêà, ÷òî ïðîáëåì ñ çàáîðîì âîäû íå âîçíèêàåò, äàæå åñëè ïîíèæåíèå óðîâíÿ ïîäçåìíûõ âîä íàõîäèòñÿ â ïðåäåëàõ
0,5–1,0 ì. Ïðîáëåìû ñ êà÷åñòâîì è êîëè÷åñòâîì ïîäçåìíûõ âîä ìîãóò ïîÿâèòüñÿ, åñëè ïîíèæåíèå áóäåò
ïðåâûøàòü óêàçàííûå âåëè÷èíû. Èñêëþ÷åíèÿ èç ïðàâèëà îáóñëîâëåíû òåõíè÷åñêèì îñíàùåíèåì âîäîçàáîðíûõ ñîîðóæåíèé.
Çàáîð âîäû íà íåáîëüøèõ ìåñòîðîæäåíèÿõ ïîäçåìíûõ âîä ìîæåò áûòü ïðîáëåìàòè÷íûì, åñëè èõ
óðîâåíü ïîíèçèëñÿ â ìàëîâîäíûå ãîäû. Ñ äðóãîé ñòîðîíû, òåõíè÷åñêîå îñíàùåíèå âîäîçàáîðíûõ ñîîðóæåíèé òàêîâî, ÷òî âîäó ìîæíî çàáèðàòü è èç äîñòàòî÷íî íåãëóáîêèõ âîäîíîñíûõ ãîðèçîíòîâ. Íàèáîëåå
ñëîæíîå ïîëîæåíèå ÷àñòî âîçíèêàåò íà âîäîçàáîðíûõ êîëîäöàõ, ïîñòðîåííûõ íà ìîðåííûõ ãðÿäàõ, â
òîì ñëó÷àå, åñëè çàñóøëèâûé ïåðèîä ïðîäîëæàåòñÿ
äîëãî. Åñòåñòâåííûå ñåçîííûå êîëåáàíèÿ ïîäçåìíûõ
âîä äîñòèãàþò 1–3 ì. Çàïàñ âîäû â øàõòíûõ êîëîäöàõ
â ìîðåíàõ îáû÷íî î÷åíü ìàëåíüêèé è ïîñòóïëåíèå
âîäû íåáîëüøîå, ÷òî ÿâëÿåòñÿ ðåçóëüòàòîì ñëàáîé
âîäîïðîâîäèìîñòè îòëîæåíèé ìîðåííîãî òèïà. Çàïàñû âîäû â êîëîäöàõ, ïîñòðîåííûõ â íèæíåé ÷àñòè
ñêëîíîâ õîëìîâ è â äîëèíàõ, áîëüøå, ÷åì â êîëîäöàõ,
ïîñòðîåííûõ íà âåðøèíàõ õîëìîâ.

johtuen vedenvirtausolosuhteista. Tosin vedenottotekniikkakin on rakennettu niin, että vettä voidaan
ottaa hyvinkin matalasta vesikerroksesta. Vaikein
tilanne useimmiten syntyy moreenimäkien vedenottokaivoissa, silloin kun kuiva ajanjakso on pitkä.
Vuodenaikojen mukainen vedenpinnan vaihtelu on
luonnostaan jo 1–3 metrin luokkaa. Rengaskaivojen
vesivaranto on yleensä pieni ja vedentulo on vähäistä
johtuen moreenimaalajin hienoaineksen heikosta
vedenläpäisevyydestä. Rinteiden alaosassa ja laaksoissa olevien kaivojen vesivaranto on parempi kuin
mäkien päällä olevien kaivojen.

Pohjavesialueiden kartoitus
ja luokitus
Pohjavesialueita on Suomessa kartoitettu järjestelmällisesti jo lähes 30 vuoden ajan. Vesihallitus
käynnisti vuonna 1973 yhdyskuntien ja elintarviketeollisuuden vedenhankinnassa tarvittavia pohjavesialueita koskevan selvityksen. Työn tavoitteena
oli kartoittaa kaikki ne pohjavesialueet, jotka katsottiin ennusteiden mukaan tarvittavan vedenhankintaan
vuoteen 2000 mennessä. Työ valmistui 1976 (VH
1976). Yhdyskuntien vedenhankinnalle tärkeiden
pohjavesialueiden arvioitiin edustavan noin 30–40 %
vedenhankintaan soveliaista pohjavesialueista.
Koska muut sora- ja hiekka-alueet olivat jo osin
haja-asutuksen ja teollisuuden käytössä ja ne muodostivat tärkeän potentiaalisen raakavesilähteen, nimesi
vesihallitus vuonna 1986 asiantuntijaryhmän laatimaan esityksen Suomen pohjavesialueiden luokittelemiseksi. Ryhmän tehtävänä oli pohjavesialueiden
kartoitus- ja luokitusperusteiden tarkistaminen ja
ohjeiden laatiminen sekä pohjavesiä koskevien
kaavamerkintöjen tarkistamistarpeen selvittäminen.
Ohjeet valmistuivat lopullisesti 1991 (Britschgi et al.,
1991).
Tavoitteena vuosien 1988–1991 kartoituksessa ja
luokituksessa oli tiedon lisääminen pohjavesialueiden
sijainnista ja hydrogeologisista olosuhteista, käyttökelpoisuudesta ja pohjaveden laadusta. Tätä silmällä
pitäen on kartoitettu ja luokitettu myös vedenhankintaan
soveltuvat ja muut pohjavesialueet (taulukko 1.12).
* Vedenhankintaa varten tärkeä pohjavesialue –
luokka I
Alue, jonka pohjavettä käytetään tai tullaan käyttämään 20–30 vuoden kuluessa tai muutoin tarvitaan
(esimerkiksi kriisiajan) vedenhankintaa varten.
* Vedenhankintaan soveltuva pohjavesialue –
luokka II
Alue, joka soveltuu yhteisvedenhankintaan, mutta
jolle ei toistaiseksi ole osoitettavissa käyttöä
(yhdyskuntien, haja-asutuksen tai muussa) vedenhankinnassa.

Êàðòèðîâàíèå è êëàññèôèêàöèÿ
ïîäçåìíûõ âîä
Ïðèìåðíî â òå÷åíèå 30 ëåò òåððèòîðèè, çàíÿòûå
ïîäçåìíûìè âîäàìè, ñèñòåìàòè÷åñêè êàðòèðóþòñÿ. Â
1973 ã. Èíñòèòóò âîä è îêðóæàþùåé ñðåäû (òåïåðü
Èíñòèòóò îêðóæàþùåé ñðåäû) èíèöèèðîâàë ïðîâåäåíèå èññëåäîâàíèÿ òåððèòîðèé çàëåãàíèÿ ïîäçåìíûõ
âîä, êîòîðûå íåîáõîäèìû äëÿ âîäîñíàáæåíèÿ íàñåëåíèÿ è èñïîëüçîâàíèÿ â ïèùåâîé ïðîìûøëåííîñòè.
Öåëüþ ðàáîòû áûëî êàðòèðîâàíèå âñåõ òåõ òåððèòîðèé ïîäçåìíûõ âîä, êîòîðûå ïî ïðîãíîçàì ìîãëè áû
ïîòðåáîâàòüñÿ äëÿ âîäîñíàáæåíèÿ äî êîíöà 2000 ã.
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Ɍɚɛɥɢɰɚ 1.12. Ʉɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɹ ɡɚɩɚɫɨɜ ɩɨɞɡɟɦɧɵɯ ɜɨɞ
Taulukko 1.12. Luokitellut pohjavesivarat
Ɍɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɩɨɞɡɟɦɧɵɯ ɜɨɞ
Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ, ɲɬɭɤ
%
Ɉɛɳɚɹ ɩɥɨɳɚɞɶ, ɤɦ2
%
ɉɥɨɳɚɞɶ ɜɨɞɨɫɛɨɪɨɜ, ɤɦ2
%
Ɋɚɫɱɟɬɧɵɣ ɞɟɛɢɬ, ɦɥɧ ɦ3/ɫɭɬ
%
ɂɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ, ɜ ɫɪɟɞɧɟɦ, ɦɥɧ
ɦ3/ɫɭɬ

Pohjavesialueet
Määrä, kpl
%
Kok. pinta-alat, km2
%
Muodostumisalueen pinta-alat, km2
%
Arvioitu antoisuus, milj. m3/d
%

I

II

III

2 226
13
5 933
42
3 293
43,2
2,77
47,7

1 300
18
3 302
24
1 908
25,1
1,38
23,7

3 615
51
4 842
34
3 418
31,7
1,66
28,6

Käyttö, keskim, milj. m3/d

ȼɫɟɝɨ
Yhteensä
7 141
14 100
7 619
581
0,71

Èññëåäîâàíèÿ áûëè çàêîí÷åíû â 1976 ã. (VH 1976). Ïî
ïîëó÷åííûì äàííûì ïðèìåðíî 30–40% èç âñåõ èññëåäîâàííûõ òåððèòîðèé ïîäçåìíûõ âîä îêàçàëîñü íàèáîëåå âàæíûìè äëÿ âîäîñíàáæåíèÿ íàñåëåííûõ ïóíêòîâ. Äðóãèå òåððèòîðèè ïåñ÷àíî-ãðàâèéíûõ îòëîæåíèé, ÿâëÿþùèåñÿ òàêæå âàæíûìè ïîòåíöèàëüíûìè
èñòî÷íèêàìè èñõîäíîé âîäû, óæå ÷àñòè÷íî èñïîëüçîâàëèñü ðàññðåäîòî÷åííûìè íàñåëåííûìè ïóíêòàìè è
ïðîìûøëåííûìè ïðåäïðèÿòèÿìè. Èíñòèòóò âîä è
îêðóæàþùåé ñðåäû â 1986 ã. íàçíà÷èë ãðóïïó ñïåöèàëèñòîâ äëÿ ñîñòàâëåíèÿ îò÷åòà ïî êëàññèôèêàöèè òåððèòîðèé çàëåãàíèÿ ïîäçåìíûõ âîä Ôèíëÿíäèè. Åå
çàäà÷åé áûëà îöåíêà ïðèíöèïîâ è ñîñòàâëåíèå ðóêîâîäñòâà ïî êàðòèðîâàíèþ è êëàññèôèêàöèè òåððèòîðèé ïîäçåìíûõ âîä, à òàêæå âûÿñíåíèå íåîáõîäèìîñòè
óñòàíîâêè îïîçíàâàòåëüíûõ çíàêîâ, êàñàþùèõñÿ ïîäçåìíûõ âîä. Ðóêîâîäñòâî áûëî îêîí÷àòåëüíî ïîäãîòîâëåíî â 1991 ã. (Britschgi et al., 1991).
Öåëüþ êàðòèðîâàíèÿ è êëàññèôèêàöèè ïåðèîäà
1988–1991 ãã. áûë ñáîð äîïîëíèòåëüíîé èíôîðìàöèè
ïî ðàñïîëîæåíèþ òåððèòîðèé ïîäçåìíûõ âîä è èõ
ãèäðîëîãè÷åñêèì õàðàêòåðèñòèêàì, ïðèãîäíîñòè äëÿ
èñïîëüçîâàíèÿ è êà÷åñòâó ïîäçåìíûõ âîä. Òàêèì æå
îáðàçîì áûëè êàðòèðîâàíû è êëàññèôèöèðîâàíû è
ïðî÷èå òåððèòîðèè ïîäçåìíûõ âîä, ïðèãîäíûå äëÿ
âîäîñíàáæåíèÿ (òàáë. 1.12).
* Òåððèòîðèè ïîäçåìíûõ âîä, âàæíûõ äëÿ âîäîñíàáæåíèÿ – êëàññ I
Òåððèòîðèè, ïîäçåìíûå âîäû êîòîðûõ èñïîëüçóþòñÿ èëè áóäóò èñïîëüçîâàòüñÿ äëÿ îðãàíèçàöèè âîäîñíàáæåíèÿ â òå÷åíèå 20–30 ëåò èëè â äðóãîì ñëó÷àå
(íàïðèìåð, â êðèçèñíîé ñèòóàöèè).
* Òåððèòîðèè ïîäçåìíûõ âîä, ïðèãîäíûõ äëÿ âîäîñíàáæåíèÿ – êëàññ II
Òåððèòîðèè, êîòîðûå ïîäõîäÿò äëÿ îðãàíèçàöèè
öåíòðàëèçîâàííîãî âîäîñíàáæåíèÿ, íî äëÿ êîòîðûõ
íåò ïîêà îáúåêòà íàçíà÷åíèÿ äëÿ èñïîëüçîâàíèÿ (êîììóíû, îòäåëüíîãî ïîñåëåíèÿ èëè äðóãèõ îáúåêòîâ).
* Ïðî÷èå òåððèòîðèè ïîäçåìíûõ âîä – êëàññ III
Òåððèòîðèè, äëÿ îöåíêè ïðèãîäíîñòè êîòîðûõ òðåáóþòñÿ äîïîëíèòåëüíûå èññëåäîâàíèÿ (íåîáõîäèìî
óòî÷íèòü ïðåäïîñûëêè äëÿ çàáîðà îáúåìîâ, êà÷åñòâî

* Muu pohjavesialue – luokka III
Alue, jonka hyödyntämiskelpoisuuden arviointi
vaatii lisätutkimuksia (vedensaantiedellytysten,
veden laadun tai likaantumis- tai muuttumisuhan
selvittämiseksi).
Lisäksi on inventoitu pohjavettä uhkaavat
vaaratekijät alueittain.
Pohjavesialueiden kartoitus- ja luokitusprojektista
saatuja tietoja hyödynnetään vedenhankinnan ja
maankäytön suunnittelussa sekä pohjaveden suojelussa. Hydrogeologisia tietoja tarvitaan pohjavesialueiden
vedenhankinnallista käyttökelpoisuutta arvioitaessa,
uusien vedenottopaikkojen ja tekopohjaveden muodostamisalueiden sijaintia selvitettäessä sekä pohjaveden suojeluun käytettäviä keinoja valittaessa. Kartoitus- ja luokitustyön tulokset on koottu kunnittain kansioihin, jotka on annettu kuntien käyttöön. Alueelliset
ympäristökeskukset pitävät kansioiden sisältämän
materiaalin ajan tasalla päivittämällä sen uuteen pohjavesialuerekisteriin (POVET). Euroopan unionin
vesipuitedirektiivin mukaisesti Suomen pohjavesivarat
päivitetään rekisteriin vuoden 2004 loppuun mennessä
(kts. kohta 5.1. Lainsäädäntö vesivarojen suojelussa ja
käytössä).

Pohjaveden laatu
Yleisenä piirteenä on paljaan sorapinnan alapuolella voimakkaampaa kuin luonnontilaisilla alueilla. Paljaan sorapinnan alapuolella vajoveteen liuenneiden
aineiden pitoisuudet ja niiden vaihtelu ovat myös
selvästi suurempia kuin luonnontilaisessa vajovedessä.
Alueellisia eroja on kuitenkin erityisesti raudan ja
mangaanin pitoisuuksissa ja ne vaihtelevat myös vuodenajoittain. Yleensä pohjavedenlaatu on parasta niissä esiintymissä, joiden vesivaranto ja vedenläpäisevyysominaisuudet ovat keskimääräistä suurempia,
mikä johtaa taas veden parempaan happipitoisuuteen.
Mitä enemmän vedessä on liuennutta happea, sitä
voidaan todeta, että maamme pohjavedet ovat lievästi
happamia, hyvin pehmeitä, niukkasuolaisia sekä
useimmiten ainakin lievästi metalliputkistoja syövyt55
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âîäû, îïðåäåëèòü ôàêòîðû ðèñêà çàãðÿçíåíèÿ èëè
èçìåíåíèÿ ïàðàìåòðîâ âîä).
Êðîìå òîãî, áûëà ïðîâåäåíà èíâåíòàðèçàöèÿ ôàêòîðîâ ðèñêà äëÿ ïîäçåìíûõ âîä ïî âñåì òåððèòîðèÿì.
Ñâåäåíèÿ, ïîëó÷åííûå â ðåçóëüòàòå ïðîâåäåíèÿ
ïðîåêòà ïî êàðòèðîâàíèþ è êëàññèôèêàöèè òåððèòîðèé ïîäçåìíûõ âîä, èñïîëüçóþòñÿ â ïëàíèðîâàíèè
ðàáîò ïî âîäîñíàáæåíèþ è èñïîëüçîâàíèþ çåìåëü, à
òàêæå îõðàíå ïîäçåìíûõ âîä. Ãèäðîãåîëîãè÷åñêèå
äàííûå íåîáõîäèìû äëÿ îöåíêè ïðèãîäíîñòè òåððèòîðèè ïîäçåìíûõ âîä äëÿ âîäîñíàáæåíèÿ, âûÿâëåíèÿ
ìåñò îðãàíèçàöèè íîâûõ âîäîçàáîðîâ è çîí èñêóññòâåííûõ ïîäçåìíûõ âîä, à òàêæå äëÿ âûáîðà ïðàêòè÷åñêèõ ìåòîäîâ îõðàíû ïîäçåìíûõ âîä. Ðåçóëüòàòû
ðàáîòû ïî êàðòèðîâàíèþ è êëàññèôèêàöèè ñîáèðàþòñÿ ïî òåððèòîðèÿì êàæäîé êîììóíû â îòäåëüíûå
ïàïêè è ïåðåäàþòñÿ â ïîëüçîâàíèå àäìèíèñòðàöèÿì
êîììóí. Ðåãèîíàëüíûå Öåíòðû îêðóæàþùåé ñðåäû
êîíòðîëèðóþò ñîáèðàåìûå ìàòåðèàëû è îáíîâëÿþò èõ
â íîâîì ðååñòðå òåððèòîðèé ïîäçåìíûõ âîä (POVET).
Ñîãëàñíî Ðàìî÷íîé Âîäíîé Äèðåêòèâå Åâðîïåéñêîãî
Ñîþçà îáíîâëåííûå ñâåäåíèÿ ïî çàïàñàì ïîäçåìíûõ
âîä Ôèíëÿíäèè âíîñÿòñÿ â ðååñòð äî êîíöà 2004 ã.
(ïóíêò 5.1 Çàêîíîäàòåëüñòâà îá èñïîëüçîâàíèè è îõðàíå âîäíûõ çàïàñîâ).

täviä. Niiden orgaanisen aineen pitoisuudet sekä rautaja mangaanimäärät ovat pieniä. Nämä perusominaisuudet koskevat pääosaa maamme glasifluviaalisten
muodostumien pohjavesiä, paljolti myös kalliovesiä.
Pohjaveden laatu vaihtelee Suomessa alueellisesti
paljon. Emäksisillä kivilajialueilla pohjavesi sisältää
huomattavan paljon liuenneita mineraaleja, kun taas
happamilla kivilajialueilla pohjavedet ovat pehmeitä
ja sisältävät vähän elektrolyyttejä. Rannikkoalueilla
ja erityisesti Pohjanmaan sulfidimailla pohjavedet
sisältävät suhteellisen paljon liuenneita aineita kuten
rautaa, mangaania, sulfaatteja ja klorideja. Lounaisja Kaakkois-Suomessa on laajoja yhtenäisiä
rapakivialueita, joilla pohjaveden fluoridipitoisuudet
usein ylittävät hyvälle juomavedelle asetetun rajaarvon 1,5 mg/l (Soveri & Soveri, 1981).
Pohjaveden kemiallisen laadun alueellisiin ja
paikallisiin eroihin syinä ovat monet ympäristötekijät
kuten sadeveden laatu, maa- ja kallioperän kivilajikoostumus, esiintymien geologinen rakenne,
vesistön läheisyys, biologis-kemialliset tekijät ja
ihmisen toiminta. Maantieteellinen sijainti ja pohjaveden virtausolosuhteet vaikuttavat luonnontilassa
mm. pohjaveden rautapitoisuuteen, sähkönjohtavuuteen, bikarbonaatti-, kloridi- ja sulfaattipitoisuuksiin,
happamuuteen ja orgaanisen aineksen määrään.
Pohjavesiemme tyypillinen ongelma on lievä happamuus. Paitsi luonnollisista syistä happamuus
lisääntyy vajo- ja pohjavedessä mm. soranoton vaikutuksesta. Happamoituminen vähemmän siinä on rautaa ja mangaania. Useimmiten pohjaveden laadulliset
ongelmat ovat kallio- ja moreenipohjavesissä ja tiiviiden kerrostumien alta purkautuvissa lähteissä.
Ihmisen toiminnat, kuten teollisuus, kaupunkirakentaminen, liikenne ja maa- ja metsätalous, saattavat huonontaa pohjaveden laatua. Maa- ja metsätalousalueilla
suurin pohjaveden pilaantumisvaara aiheutuu väkilannoitteiden ja torjunta-aineiden käytöstä. Pohjaveden
pilaantumisvaaraa aiheuttavat lisäksi öljyjen ja myrkyllisten aineiden kuljetukset ja varastointi, kaatopaikat,
jätevesien imeytys maahan, hiekan ja soran otto,
tiesuolan käyttö ja ympäristön happamoituminen.

Êà÷åñòâî ïîäçåìíûõ âîä
Â îáùèõ ÷åðòàõ ìîæíî ñêàçàòü, ÷òî ïîäçåìíûå
âîäû Ôèíëÿíäèè ñëåãêà çàêèñëåíû, î÷åíü ìÿãêèå, ñëàáîñîëåíûå, à òàêæå ÷àñòî, ïî êðàéíåé ìåðå, â íåçíà÷èòåëüíîé ñòåïåíè, ñïîñîáñòâóþùèå êîððîçèè ìåòàëëè÷åñêèõ òðóá. Êîíöåíòðàöèè îðãàíè÷åñêèõ âåùåñòâ,
æåëåçà è ìàðãàíöà â íèõ íèçêèå. Â áîëüøåé ÷àñòè ýòè
îñíîâíûå õàðàêòåðèñòèêè êàñàþòñÿ ïîäçåìíûõ âîä
ôëþâèîãëÿöèàëüíûõ îòëîæåíèé, íî îíè õàðàêòåðíû
òàêæå è äëÿ ïîäçåìíûõ âîä êðèñòàëëè÷åñêèõ ïîðîä.
Êà÷åñòâî ïîäçåìíûõ âîä çíà÷èòåëüíî ðàçëè÷àåòñÿ
ïî ðàéîíàì Ôèíëÿíäèè. Íà òåððèòîðèÿõ ñ êàðáîíàòíûìè ïîðîäàìè ïîäçåìíûå âîäû ñîäåðæàò çíà÷èòåëüíîå êîëè÷åñòâî ðàñòâîðåííûõ ñîëåé, òîãäà êàê íà òåððèòîðèè çàêèñëåííûõ ïîðîä ïîäçåìíûå âîäû ìÿãêèå è
ñîäåðæàíèå ñîëåé â íèõ íèçêîå. Íà ïðèáðåæíûõ ìîðñêèõ òåððèòîðèÿõ è îñîáåííî íà ïîáåðåæüå Ïîõüåíìàà, ãäå èìåþòñÿ ñóëüôèäíûå ïîðîäû, ïîäçåìíûå
âîäû ñîäåðæàò çíà÷èòåëüíûå êîíöåíòðàöèè æåëåçà,
ìàðãàíöà, ñóëüôàòîâ è õëîðèäîâ. Íà ñåâåðî-çàïàäå è
þãî-âîñòîêå Ôèíëÿíäèè ðàñïîëîæåíû áîëüøèå ìàññèâû øóíãèòîâ, è ïîäçåìíûå âîäû, ëîêàëèçîâàííûå
íà ýòèõ òåððèòîðèÿõ, ñîäåðæàò ïîâûøåííûå êîíöåíòðàöèè ôòîðà, ïðåâûøàþùèå ïðåäåëüíî äîïóñòèìûå
íîðìû äëÿ ïèòüåâîãî âîäîñíàáæåíèÿ 1,5 ìã/ë (Soveri
& Soveri, 1981).
Ïðè÷èíîé òåððèòîðèàëüíûõ è ëîêàëüíûõ ðàçëè÷èé
õèìè÷åñêîãî ñîñòàâà ïîäçåìíûõ âîä ÿâëÿþòñÿ ìíîãèå

Pohjavesien suojelu
Samanaikaisesti kun pohjavedenosuus yleisten vesilaitosten jakamasta vedestä on suurentunut, on kasvanut
myös pohjaveden suojelun tarve. Pohjaveden laatua
uhkaavat yhä useammat toiminnot. Suojelun tavoitteena on estää ennakolta pohjavesialueiden muuttuminen vedenhankinnan kannalta käyttökelvottomiksi.
Pohjavesien suojelutoimien suunnittelua ja seurantaa
varten tarvitaan hyvät tiedot pohjavesialueista, likaantumisriskin aiheuttajista sekä lika-aineiden käyttäytymisestä maaperässä ja pohjavedessä.
56
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ôàêòîðû îêðóæàþùåé ñðåäû, òàêèå êàê ñîñòàâ àòìîñôåðíûõ îñàäêîâ, ñîñòàâ ÷åòâåðòè÷íûõ è êðèñòàëëè÷åñêèõ ïîðîä, ãåîëîãè÷åñêîå ñòðîåíèå ìåñòîðîæäåíèé, óäàëåííîñòü âîäîåìîâ îò ìîðÿ, õèìèêî-áèîëîãè÷åñêèå ôàêòîðû è àíòðîïîãåííîå âîçäåéñòâèå. Ãåîãðàôè÷åñêîå ïîëîæåíèå è ãèäðîãåîëîãè÷åñêèå óñëîâèÿ
îêàçûâàþò âëèÿíèå â òîì ÷èñëå íà êîíöåíòðàöèþ
æåëåçà, äâóîêèñè óãëåðîäà, õëîðèäîâ, ñóëüôàòîâ, ýëåêòðîïðîâîäíîñòü, ñîäåðæàíèå êèñëîðîäà è îðãàíè÷åñêèõ âåùåñòâ.
Òèïè÷íàÿ ïðîáëåìà ïîäçåìíûõ âîä òåððèòîðèè
Ñåâåðíàÿ Ñàâî – ïîâûøåííàÿ êèñëîòíîñòü. Êðîìå
åñòåñòâåííûõ ïðè÷èí, íà óâåëè÷åíèå êèñëîòíîñòè
ïîäçåìíûõ âîä âëèÿåò ðàçðàáîòêà êàðüåðîâ. Óâåëè÷åíèå êèñëîòíîñòè âûðàæåíî çíà÷èòåëüíî ñèëüíåå íà
îòðàáîòàííûõ ó÷àñòêàõ. Ðåãèîíàëüíûå ðàçëè÷èÿ ïðîÿâëÿþòñÿ òàêæå â êîíöåíòðàöèÿõ æåëåçà è ìàðãàíöà,
êîòîðûå ïîäâåðæåíû ñåçîííîé èçìåí÷èâîñòè. Îáû÷íî
êà÷åñòâî ïîäçåìíûõ âîä âûøå íà òåõ ìåñòîðîæäåíèÿõ,
ôèëüòðàöèîííûå ïàðàìåòðû è åìêîñòíûå ïîêàçàòåëè
êîòîðûõ âûøå ñðåäíèõ.
×åì áîëüøå êîíöåíòðàöèÿ ðàñòâîðåííîãî êèñëîðîäà â âîäå, òåì ìåíüøå ñîäåðæàíèå æåëåçà è ìàðãàíöà.
Íàèáîëåå ÷àñòî ïðîáëåìû êà÷åñòâà õàðàêòåðíû äëÿ
ïîäçåìíûõ âîä ìîðåíû è êðèñòàëëè÷åñêèõ ïîðîä, à
òàêæå äëÿ âîñõîäÿùèõ ðîäíèêîâ.
Äåÿòåëüíîñòü ÷åëîâåêà, òàêàÿ êàê ïðîìûøëåííîñòü, ñòðîèòåëüñòâî ãîðîäîâ, òðàíñïîðò, ëåñíîå è
ñåëüñêîå õîçÿéñòâî, ìîæåò ïðèâåñòè ê ñíèæåíèþ êà÷åñòâà âîäû. Íà òåððèòîðèè, ãäå ïðîâîäÿòñÿ ìåðîïðèÿòèÿ ïî ñåëüñêîìó è ëåñíîìó õîçÿéñòâó, áîëüøèì ôàêòîðîì ðèñêà äëÿ êà÷åñòâà ïîäçåìíûõ âîä ÿâëÿåòñÿ
èñïîëüçîâàíèå óäîáðåíèé è èíñåêòèöèäîâ. Ôàêòîðàìè
ðèñêà çàãðÿçíåíèÿ ïîäçåìíûõ âîä ÿâëÿþòñÿ òàêæå
òðàíñïîðò, õðàíåíèå íåôòåïðîäóêòîâ è îòðàâëÿþùèõ
âåùåñòâ, ñâàëêè, ïðîòåêàíèå ñòî÷íûõ âîä â çåìëå,
èçúÿòèå ïåñêà è ãðàâèÿ, èñïîëüçîâàíèå ñîëè íà äîðîãàõ, çàêèñëåíèå îêðóæàþùåé ñðåäû.

Uhkatekijöinä pohjavesien puhtaudelle voidaan pitää tärkeille pohjavesialueille sijoittuneita vanhoja kaatopaikkoja, huoltoasemia, korjaamoita, polttoainevarastoja, hautausmaita, suolavarastoja, maaaineksen
ottoa ja erityisesti siihen liittyviä toimintoja sekä tienpitoa ja rautatieliikennettä. Pohjaveden pilaantumistapaukset ovat olleet pääasiassa öljytuotteiden ja kemikaalien aiheuttamia. Paikoitellen tienpidossa käytetty
suola on kohottanut pohjavesien kloridipitoisuutta etenkin valtateiden vaikutuspiirissä. Suurten taajamien
läheisyydessä on pohjavesialueille sijoittunut lisäksi
runsaasti erilaista pohjavettä likaavaa teollista toimintaa.
Keskeiset pohjavesien suojelua koskevat
säädökset sisältyvät vesilakiin (254/61) ja ympäristönsuojelulakiin (04.02.2000/86). Vesilaki
sisältää mm. pohjaveden muuttamiskiellon ja ympäristönsuojelulaki pilaamiskiellon. Näistä muuttamiskielto säätelee lähinnä pohjavedenottoa ja muuta
pohjavesiesiintymän antoisuuteen vaikuttamista asettamalla ne tietyistä rajoista lähtien ympäristölupaviraston luvanvaraisiksi. Pilaantumiskielto puolestaan
estää pohjaveden laadun huonontamisen likaainepäästöillä tai muullakin tavalla. Pilaamiskielto on
sikäli ehdoton, että ympäristölupavirastokaan ei voi
myöntää lupaa siitä poikkeamiseen. Edellä mainittujen ns. yleiskieltojen lisäksi vesilaki mahdollistaa ns.
suoja-alueen perustamisen toimivan tai perustettavan
pohjavedenottamon ympärille (VL, vesilaki, 9:20,
Koskinen & Waris, 2000). Suoja-alueella voidaan tarpeen mukaan kieltää tai rajoittaa pohjavesiriskejä
aiheuttavia toimintoja.
Vesilain mukaisia suoja-aluesuunnitelmia on
kuitenkin melko vähän pohjavesialueiden määrään
verrattuna. Suoja-alueiden muodostamista on hidastanut se, että niitä voidaan perustaa ainoastaan vedenottamoiden ympärille, käsittelyprosessi vie aikaa
ja korvauskysymyksissä on ollut näkemyseroja.
Sittemmin on otettu käyttöön uusi pohjavesialueiden suojelusuunnitelmamenettely, mikä tähtää pohjavesisäädösten hyödyntämiseen soveltamalla niitä
pohjavesialuekohtaisten tutkimusten ja harkinnan
perusteella. Tällä lailla pyritään hoitamaan pohjavesiensuojelu riittävän tehokkaasti rajoittamatta
kuitenkaan tarpeettomasti muita maankäyttömuotoja
pohjavesialueilla. Suojelusuunnitelmia on tällä hetkellä laadittu yli 500:lle pohjavesialueelle.
Maa-aineslain (24.7.1981/555) 3 § kieltää sellaisen maa-ainesten oton, joka vaarantaa tärkeällä tai
muulla
vedenhankintaan
soveltuvalla
pohjavesialueella vedenlaadun tai antoisuuden, jollei
jälkimmäiseen ole saatu ympäristölupaviraston lupaa.
Uusi maankäyttö- ja rakennuslaki sisältää pohjavesien suojelua edistäviä säädöksiä. Edellä mainituilla ja lisäksi joukolla muita lakeja ja säädöksiä on
välillisiä vaikutuksia pohjavesien suojeluun.

Îõðàíà ïîäçåìíûõ âîä
Êàê òîëüêî óâåëè÷èâàåòñÿ äîëÿ ïîäçåìíûõ âîä,
èñïîëüçóåìûõ ïðåäïðèÿòèÿìè âîäîñíàáæåíèÿ, óñèëèâàåòñÿ íåîáõîäèìîñòü èõ îõðàíû. Ñóùåñòâóåò ìíîãî
ðàçíîîáðàçíûõ àíòðîïîãåííûõ ôàêòîðîâ ðèñêà óõóäøåíèÿ êà÷åñòâà ïîäçåìíûõ âîä. Öåëüþ îõðàíû ÿâëÿåòñÿ ïðåæäå âñåãî çàáëàãîâðåìåííîå ïðåäîòâðàùåíèå
èçìåíåíèé òåððèòîðèè ïîäçåìíûõ âîä, ïðèãîäíîé äëÿ
âîäîñíàáæåíèÿ. Äëÿ ñîçäàíèÿ ïëàíà ìåðîïðèÿòèé ïî
îõðàíå è ìîíèòîðèíãó íåîáõîäèìû òî÷íûå äàííûå îá
ýòîé òåððèòîðèè, ôàêòîðàõ ðèñêà çàãðÿçíåíèÿ, à òàêæå
èñïîëüçóåìûõ çàãðÿçíÿþùèõ âåùåñòâàõ, êîòîðûå
ìîãóò ïîïàñòü â ïî÷âó è ïîäçåìíûå âîäû. Íàèáîëåå
âàæíûìè ôàêòîðàìè ðèñêà, óãðîæàþùèìè ÷èñòîòå
ïîäçåìíûõ âîä è ëîêàëüíî ðàñïîëîæåííûìè íà òåððè57
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òîðèè èõ ôîðìèðîâàíèÿ, ìîæíî ñ÷èòàòü ñòàðûå ñâàëêè, àâòîçàïðàâî÷íûå ñòàíöèè è ñòàíöèè òåõîáñëóæèâàíèÿ, ñêëàäû ñ íåôòåïðîäóêòàìè è ñîëüþ, êëàäáèùà,
êàðüåðû, à òàêæå óõîä çà äîðîãàìè è æåëåçíîäîðîæíûé òðàíñïîðò. Ñëó÷àè çàãðÿçíåíèÿ ïîäçåìíûõ âîä â
îñíîâíîì êàñàþòñÿ èñïîëüçîâàíèÿ íåôòåïðîäóêòîâ è
õèìè÷åñêèõ âåùåñòâ. Èñïîëüçîâàíèå ñîëè íà äîðîãàõ
âûçûâàåò ïîâûøåíèå êîíöåíòðàöèè õëîðèäîâ â ïîäçåìíûõ âîäàõ, ïðåæäå âñåãî â çîíå ãîñóäàðñòâåííûõ
ìàãèñòðàëåé. Âáëèçè êðóïíûõ íàñåëåííûõ ïóíêòîâ íà
òåððèòîðèè ïîäçåìíûõ âîä ðàñïîëàãàþòñÿ ïðîìûøëåííûå ïðåäïðèÿòèÿ, äåÿòåëüíîñòü êîòîðûõ òàêæå
ñïîñîáñòâóåò çàãðÿçíåíèþ ïîäçåìíûõ âîä.
Îñíîâíûå ïîñòàíîâëåíèÿ, íàïðàâëåííûå íà îõðàíó
ïîäçåìíûõ âîä, ñîäåðæàòñÿ â çàêîíå î âîäå (254/61) è
çàêîíå îá îõðàíå îêðóæàþùåé ñðåäû (04.02.2000/86).
Çàêîí î âîäå ñîäåðæèò â òîì ÷èñëå çàïðåò íà èçìåíåíèå êà÷åñòâà ïîäçåìíûõ âîä, à çàêîí îá îõðàíå îêðóæàþùåé ñðåäû – çàïðåò íà çàãðÿçíåíèå. Èç íèõ çàïðåò
íà èçìåíåíèå êà÷åñòâà ðåãóëèðóåò ïðåæäå âñåãî çàáîð
ïîäçåìíîé âîäû è ïðî÷óþ äåÿòåëüíîñòü, îêàçûâàþùóþ âîçäåéñòâèå íà ïðîèçâîäèòåëüíîñòü âîäîçàáîðîâ
ïîäçåìíûõ âîä. Âëàñòè, çàíèìàþùèåñÿ îõðàíîé îêðóæàþùåé ñðåäû, óñòàíàâëèâàþò äëÿ ýòîãî îïðåäåëåííûå îãðàíè÷åíèÿ. Çàïðåò íà çàãðÿçíåíèå íàïðàâëåí íà
ïðåäîòâðàùåíèå óõóäøåíèÿ êà÷åñòâà ïîäçåìíûõ âîä
âñëåäñòâèå ïîïàäàíèÿ â íèõ çàãðÿçíÿþùèõ âåùåñòâ.
Çàïðåò íà çàãðÿçíåíèå ÿâëÿåòñÿ áåçàëüòåðíàòèâíûì,
ïîñêîëüêó èãíîðèðîâàòü åãî íåëüçÿ. Êðîìå óïîìÿíóòûõ îáùèõ çàïðåòîâ, çàêîí î âîäå ïðåäîñòàâëÿåò âîçìîæíîñòü ñîçäàíèÿ îõðàííîé çîíû âîêðóã äåéñòâóþùåãî èëè îðãàíèçóåìîãî âîäîçàáîðà (Vesilaki, 9:20,
Koskinen & Waris, 2000). Íà òåððèòîðèè îõðàííîé
çîíû ìîæíî, â ñëó÷àå íåîáõîäèìîñòè, çàïðåòèòü èëè
îãðàíè÷èòü äåÿòåëüíîñòü, ÿâëÿþùóþñÿ ôàêòîðîì
ðèñêà äëÿ ïîäçåìíûõ âîä.
Ñîãëàñíî çàêîíó î âîäå ïîä îõðàíó ïîïàäàþò
ïî÷òè âñå òåððèòîðèè çàëåãàíèÿ ïîäçåìíûõ âîä. Ñîçäàíèå îõðàííûõ òåððèòîðèé ñäåðæèâàåòñÿ, ïîòîìó
÷òî èõ ìîæíî ôîðìèðîâàòü òîëüêî âîêðóã âîäîçàáîðîâ. Ïðîöåññ ðàññìîòðåíèÿ òðåáóåò âðåìåíè, è
âîïðîñ âîçìåùåíèÿ óáûòêîâ ÿâëÿåòñÿ ïðîòèâîðå÷èâûì. Ïîýòîìó â íàñòîÿùåå âðåìÿ ââåäåí â äåéñòâèå
íîâûé ìåòîä ïëàíèðîâàíèÿ ñîçäàíèÿ îõðàííûõ çîí
äëÿ òåððèòîðèé ïîäçåìíûõ âîä, êîòîðûé ñîãëàñóåòñÿ
ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì î ïîäçåìíûõ âîäàõ è îñíîâûâàåòñÿ íà èññëåäîâàíèè òåððèòîðèé ïîäçåìíûõ âîä,
ïîäõîäÿùèõ äëÿ èñïîëüçîâàíèÿ. Òàêèì îáðàçîì, îñóùåñòâëÿåòñÿ ïîïûòêà äîñòàòî÷íî ýôôåêòèâíîé îõðàíû ïîäçåìíûõ âîä, íå îãðàíè÷èâàþùåé, îäíàêî, áåç
îñîáîé íåîáõîäèìîñòè äðóãèå âèäû çåìëåïîëüçîâàíèÿ íà òåððèòîðèÿõ ïîäçåìíûõ âîä. Ïëàíû ïî îõðàíå
ïîäçåìíûõ âîä â íàñòîÿùåå âðåìÿ ñîñòàâëåíû äëÿ
áîëåå ÷åì 500 òåððèòîðèé, çàíÿòûõ ïîäçåìíûìè
âîäàìè.

Pinta- ja pohjavesien suojelua tehostava vesipolitiikan puitedirektiivi tuli voimaan 22.12.2000.
Pohjavesiä koskevan tytärdirektiivin (artikla 17)
valmistelu oli aloitettu vuoden 2001 marraskuussa.
Komission piti antaa EU -parlamentille ehdotus
tytärdirektiivin sisällöstä vuoden loppuun mennessä.

Pohjaveden hyödyntäminen kaivoilla
Hiekka- ja sora-alueiden pohjavesien hyödyntämisessä käytetään Suomessa yleisesti kahta rakenteellisesti erilaista kaivotyyppiä, betonirengas- ja
siiviläputkikaivoa. Suomessa aina 1960-luvulle asti
käytettiin yleisesti vain betonirengaskaivoja.
Putkikaivojen kehittäminen oli alkanut jo 1950-luvulla, mutta niiden käyttö yleistyi vasta 1960-luvulla.
Kaivoja on yhdyskuntien vedenhankintaan käytettävillä 1100 vedenottamolla noin 3500 kpl. Niistä on
siiviläputkikaivoja noin 70 % ja betonirengaskaivoja
noin 30 %.
Betonirengaskaivo (tunnetaan myös kuilukaivona)
(kuva 1.9) soveltuu parhaiten matalien pohjavesien
(pohjaveden pinta < kuusi (6) metriä maanpinnasta)
hyödyntämiseen. Tämä kaivotyyppi on käyttökelpoinen sekä huonosti että hyvin vettäläpäisevissä maalajeissa. Kaivon tuotto kasvaa suurennettaessa
kaivon halkaisijaa, mutta yli neljä (4) metriä suuremmissa kaivoissa tuotto ei enää olennaisesti lisäänny.
Suomessa on saatavissa tehdasmaisesti valmistettuja
betonisia renkaita halkaisijaltaan 1–3 metriin saakka.
Suurempi läpimittaiset kaivot valetaan paikanpäällä
sekä painoteknisistä että rakennusteknisistä syistä.
Rengaskaivon pohjalle on asennettava suodatinkerros, joka toimii puskurina kaivoa ympäröivän luonnollisen maaperän ja kaivon välillä.
Siiviläputkikaivoja (kuva 1.10) käytetään silloin,
kun pohjavesi on syvällä (yleensä 6–30 metriä syvällä, jopa syvemmälläkin maanpinnasta lukien). Pieniläpimittaisten siiviläputkien halkaisija on 200–400
mm, joista yleisin Suomessa käytetty on 400 mm.
Ensimmäisten,
1950-luvulla
rakennettujen
putkikaivojen siiviläputkimateriaalina olivat teräs,
keramiikka ja puu. Uudentyyppinen muovinen
siiviläputki kehitettiin 1960-luvun lopulla. Siinä on
v-muotoiset sisäänpäin aukenevat raot ja sen pituus
sekä rakokoko määritetään työn yhteydessä (maaaineksen raekoko määritetään seulonnalla). Siivilät
eivät tukkiudu hienoaineksesta v-muotoisten rakojen
ansiosta. Nykyisillä 32 tonnin ja 180 kW tehoisilla
porakoneilla 10 metriä syvän putkikaivon rakentaminen kestää vain yhden (1) päivän. Siiviläputkikaivon
rakentamisessa käytetään teräksistä työputkea (halkaisija 600 mm), joka asennetaan maahan joko junttaamalla tai hiertämällä. Työputken tyhjennys tapahtuu sitä varten kehitetyllä kahmarikauhalla.
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Çàêîí î çåìëå îò 24 èþëÿ 1981, 3 555/3§ çàïðåùàåò äåÿòåëüíîñòü ïî îòáîðó ãðóíòà, êîòîðàÿ óãðîæàåò
èçìåíåíèþ êà÷åñòâà è êîëè÷åñòâà ïîäçåìíûõ âîä íà
òåððèòîðèÿõ, âàæíûõ èëè ïðèãîäíûõ äëÿ âîäîñíàáæåíèÿ, åñëè íå ïîëó÷åíî ðàçðåøåíèå îò ïðèðîäîîõðàííûõ âëàñòåé. Íîâûé çàêîí îá èñïîëüçîâàíèè
çåìëè è ñòðîèòåëüñòâå òàêæå ñîäåðæèò ïîñòàíîâëåíèÿ, êàñàþùèåñÿ îõðàíû ïîäçåìíûõ âîä. Óïîìÿíóòûå çàêîíû è ïðî÷èå çàêîíîäàòåëüíûå àêòû è ïîñòàíîâëåíèÿ èìåþò ðàçíîñòîðîííåå âîçäåéñòâèå íà
îõðàíó ïîäçåìíûõ âîä.
Ðàìî÷íàÿ Âîäíàÿ Äèðåêòèâà ÅÑ, óñèëèâàþùàÿ
îõðàíó ïîâåðõíîñòíûõ è ïîäçåìíûõ âîä, âñòóïèëà â
ñèëó 22 äåêàáðÿ 2000 ã. Ïîäãîòîâêà äîïîëíèòåëüíîé
äèðåêòèâû (ðàçäåë 17), êàñàþùåéñÿ ïîäçåìíûõ âîä,
áûëà íà÷àòà â íîÿáðå 2001 ã. Êîìèññèÿ äîëæíà ïðåäñòàâèòü ïðîåêò åå ñîäåðæàíèÿ íà ðàññìîòðåíèå ïàðëàìåíòà ÅÑ ê êîíöó 2005 ã.

Èñïîëüçîâàíèå ïîäçåìíûõ âîä èç êîëîäöåâ
Ïîäçåìíûå âîäû, ðàñïîëîæåííûå â ïåñ÷àíî-ãðàâèéíûõ îòëîæåíèÿõ, â Ôèíëÿíäèè îáû÷íî èñïîëüçóþòñÿ ñòðîèòåëüñòâîì äâóõ ðàçëè÷íûõ òèïîâ êîëîäöåâ: ñ áåòîííûìè êîëüöàìè è ôèëüòðàöèîííîé òðóáîé. Äî 1960-õ ãã. îáû÷íî èñïîëüçîâàëèñü êîëîäöû ñ
áåòîííûìè êîëüöàìè. Íî óæå â 1950-å ãã. íà÷àëîñü
ðàçâèòèå òåõíîëîãèè ñòðîèòåëüñòâà êîëîäöåâ ñ
ôèëüòðàöèîííûìè òðóáàìè. Îäíàêî èõ øèðîêîå
èñïîëüçîâàíèå íà÷àëîñü òîëüêî â 1960-å ãã.
Íà 1 100 âîäîçàáîðàõ, ïîñòðîåííûõ äëÿ âîäîñíàáæåíèÿ êîììóí, èñïîëüçóåòñÿ ïðèìåðíî 3 500 êîëîäöåâ. Èç íèõ ñ ôèëüòðàöèîííûìè òðóáàìè – îêîëî 70%.
Êîëîäåö ñ áåòîííûìè êîëüöàìè (èçâåñòíûé òàêæå
êàê âûêîïàííûé êîëîäåö) (ðèñ. 1.9) ëó÷øå âñåãî ïîäõîäèò äëÿ èñïîëüçîâàíèÿ íåãëóáîêî çàëåãàþùèõ ïîäçåìíûõ âîä (óðîâåíü ïîäçåìíûõ âîä íàõîäèòñÿ íà
ãëóáèíå äî 6 ì îò ïîâåðõíîñòè çåìëè). Ýòîò òèï
êîëîäöåâ ïîäõîäèò äëÿ ãðóíòà êàê ñ õîðîøåé, òàê è ñ
ïëîõîé âîäîïðîíèöàåìîñòüþ. Ïðîèçâîäèòåëüíîñòü
êîëîäöà âîçðàñòàåò ïðè óâåëè÷åíèè åãî äèàìåòðà, íî
â êîëîäöàõ äèàìåòðîì áîëåå 4 ì òàêîé çàâèñèìîñòè
íå íàáëþäàåòñÿ. Â Ôèíëÿíäèè ïðîèçâîäÿòñÿ áåòîííûå êîëüöà îò 1 äî 3 ì â äèàìåòðå. Êîëüöà áîëüøîãî
äèàìåòðà îòëèâàþòñÿ íà ìåñòå ïî òåõíè÷åñêèì è
ñòðîèòåëüíûì ïðè÷èíàì. Íà äíî òàêîãî êîëîäöà
óêëàäûâàåòñÿ ôèëüòðàöèîííûé ñëîé, êîòîðûé ÿâëÿåòñÿ áóôåðîì ìåæäó ïðèðîäíûì ãðóíòîì, îêðóæàþùèì êîëîäåö, è ñàìèì êîëîäöåì.
Êîëîäåö ñ ôèëüòðàöèîííîé òðóáîé (ðèñ. 1.10)
èñïîëüçóåòñÿ â òîì ñëó÷àå, åñëè ïîäçåìíûå âîäû ðàñïîëîæåíû ãëóáîêî (îáû÷íî îò 6 äî 30 ì è ãëóáæå îò
ïîâåðõíîñòè çåìëè). Ôèëüòðàöèîííûå òðóáû íåáîëüøîãî äèàìåòðà (200–400 ìì). Â Ôèíëÿíäèè îáû÷íî
èñïîëüçóþòñÿ òðóáû äèàìåòðîì 400 ìì.

1.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Òåïëîèçîëÿöèîííûé ñëîé èëè ïëàñòèêîâàÿ ïëåíêà, ïðè
íåîáõîäèìîñòè
Ñëîé ãëèíû òîëùèíîé 0,3 ì èëè ïëàñòèêîâàÿ ïëåíêà íà øèðèíó 2 ì
îò ñòåíêè êîëîäöà
Ñòûêè êîëåö
Ãðàâèé
Êîëüöî äëÿ ïîäúåìà
Ãëèíà
Ñëîé ìåëêîãî ãðàâèÿ èëè êðóïíîãî ïåñêà òîëùèíîé 1–2 ì
Ñëîé êðóïíîãî ãðàâèÿ òîëùèíîé 0,2 ì (d50 = 6–18 ìì)
Ñëîé ìåëêîãî ãðàâèÿ èëè êðóïíîãî ïåñêà òîëùèíîé 0,3–0,5 ì
(d50 = 0,6–6 ìì)
Âåíòèëÿöèîííàÿ òðóáà
Óïëîòíèòåëüíàÿ êðûøêà
Êðûøêà ñ òðåìÿ èçîëÿöèîííûìè ñëîÿìè
Ïî÷âà è òðàâà
Ñòàëüíûå ñòåðæíè
Ïðîòèâîïðîìåðçàþùèé ñëîé ãðóíòà èëè òåïëîèçîëÿöèÿ
Ãëèíà
Îïîðíàÿ êîëîäêà
Ñåêöèÿ òðóáû
Ðàññòîÿíèå îò äîííîãî êëàïàíà

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Lämpöeristys tai muovikelmu tarvittaessa
Savi 0,3 m kerroksena tai muovikelmu 2 m etäisyydelle kaivosta
Rengassaumat
Sora
Nostorengas
Savi
Hienoa soraa tai karkea hiekkaa 1–2 m kerroksena
Karkea soraa 0,2 m kerroksena (d50 = 6–18 mm)
Hienoa soraa tai karkea hiekkaa 0,3–0,5 m kerroksena (d50 = 0,6–6 mm)
Ilmanvaihtoputki
Eristyskansi
Kolmiosainen eristyskansi
Multaa ja nurmetus
Rautatukkeet
Roudaton syvyys tai lämpöeristys
Savi
Tukiosa
Putkiosa
Pohjaventtiilin etäisyys

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Ðèñ. 1.9. Êîëîäåö ñ áåòîííûìè êîëüöàìè
Kuva 1.9. Rengaskaivo
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Òðóáà
Ôèëüòðàöèîííûé ó÷àñòîê òðóáû
Ó÷àñòîê òðóáû, óõîäÿùèé â äîííûå îòëîæåíèÿ
Íàïðàâëÿþùèå
Âîäîìåð
Îïîðà
Ôèëüòðàöèîííûé ó÷àñòîê â ðàçðåçå
Çîíà, ïîäëåæàùàÿ ïðîìûâêå, óñòàíàâëèâàåòñÿ â çàâèñèìîñòè îò öåëè
Íàáëþäàòåëüíàÿ òðóáà
Ðàáî÷àÿ òðóáà
Ôèëüòðàöèîííàÿ çîíà, îáðàçîâàííàÿ ïîñëå ïðîìûâêè
Ôèëüòðàöèîííàÿ òðóáà

Jatkoputki
Siiviläputki
Lieteputki
Ohjausrivat 40÷3.0, rst, 4 kpl
Vesimittari
Tuki, rst
Siivilän rakenne
Tavoitteeksi asetettu huuhtelun vaikutusvyöhyke
Havaintoputki
Työputki
Huuhtelemalla muodos tettu suodatin
Siiviläputki

Ðèñ. 1.10. Ôèëüòðàöèîííûé êîëîäåö
Kuva 1.10. Siiviläputkikaivo
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Ïðè ñòðîèòåëüñòâå ïåðâûõ ôèëüòðàöèîííûõ
êîëîäöåâ â 1950-å ãã. äëÿ èçãîòîâëåíèÿ òðóá èñïîëüçîâàëèñü ñòàëü, êåðàìèêà è äåðåâî. Ïðîèçâîäñòâî
ñîâðåìåííûõ ôèëüòðàöèîííûõ òðóá íîâîãî òèïà èç
ïëàñòìàññû ïîëó÷èëî ðàçâèòèå â êîíöå 1960-õ ãã. Â
íèõ ñäåëàíû v-îáðàçíûå îòâåðñòèÿ, îòêðûâàþùèåñÿ
âíóòðü, äëèíà è ðàçìåð êîòîðûõ îïðåäåëÿþòñÿ â
ðàáî÷èõ óñëîâèÿõ (ðàçìåð ÷àñòèö ãðóíòà îïðåäåëÿåòñÿ ìåòîäîì ñîðòèðîâêè). Ôèëüòðàöèîííûå îòâåðñòèÿ
íå çàáèâàþòñÿ ìåëêèìè ÷àñòèöàìè âñëåäñòâèå èõ
v-îáðàçíîé ôîðìû. Ïðè èñïîëüçîâàíèè ñîâðåìåííîé
32-òîííîé áóðèëüíîé óñòàíîâêè ìîùíîñòüþ 180 kW
ñòðîèòåëüñòâî 10 ì ôèëüòðàöèîííîãî êîëîäöà çàíèìàåò 1 äåíü. Ïðè ñòðîèòåëüñòâå ôèëüòðàöèîííîãî
êîëîäöà èñïîëüçóþòñÿ ñòàëüíûå ðàáî÷èå òðóáû äèàìåòðîì 600 ìì, êîòîðûå â ãðóíò çàáèâàþòñÿ èëè
âêðó÷èâàþòñÿ. Âûåìêà ãðóíòà èç ðàáî÷èõ òðóá ïðîèçâîäèòñÿ ñïåöèàëüíî èçãîòîâëåííîé äëÿ ýòîãî ãðåéäåðíîé ÷åðïàëêîé.
Ïðîèçâîäèòåëüíîñòü ôèëüòðàöèîííîãî êîëîäöà
ñîñòàâëÿåò îò 100 äî 1000 ì3/ñóò. Îáû÷íî ïðè ïðîâåäåíèè îïûòíûõ îòêà÷åê ôèëüòðàöèîííûé êîëîäåö
ïðîìûâàåòñÿ è îïðåäåëÿåòñÿ åãî äåáèò.

Siiviläputkikaivon tuotto voi olla sadoista kuutiometristä tuhansiin kuutiometreihin vuorokaudessa.
Kaivourakoitsijat tekevät putkikaivon huuhtelun
ja määrittävät koepumppauksella kaivon antoisuuden.

Pohjaveden merkitys vesihuollossa
Pohjavedellä on Suomessa aina ollut suuri merkitys
vedenhankinnassa. Suomen ensimmäinen pohjavesilaitos perustettiin Viipuriin jo vuonna 1892. Vielä 50 vuotta sitten vesihuollon järjestäminen nähtiin Suomessa
tasa-arvokysymyksenä. Valtioneuvoston asettaman
pelkästään naisista kootun komitean työn tuloksena
ruvettiin myöntämään valtion tukea vedenhankinta- ja
viemärilaitteita varten yksityisille talouksille tai yhtymille maalaiskuntien alueella. Johtavana ajatuksena oli
saada «juokseva vesi» talouteen ja siitä ulos helpottamaan perheenemännän työskentelyä maaseutuoloissa.
Pohjaveden käyttö on lisääntynyt tasaisesti vesihuollossa 1960-luvulta lähtien. Vuonna 1999 oli vesilaitosten
jakamasta talousvedestä 59 % pohja- tai tekopohjavettä
eli 660 000 m3/d (kuva 1.11). Viime vuosina käyttö on
kuitenkin lisääntynyt nopeasti, ja vuonna 2010 ennustetaan jo 70 % yleisten vesilaitosten vedestä olevan pohjavettä. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että yli 2 miljoonaa suomalaista käyttää talousvetenään pohjavettä.
Lisäksi haja-asutusalueilla noin 350 000 talouden
vedenhankinta perustuu pohjaveteen. Myös loma-asuntojen vedenhankinta perustuu valtaosaltaan pohjaveteen.
Yhteensä juomavetenään pohjavettä käyttävien ihmisten
lukumääräksi on arvioitu noin 3,5 miljoonaa (SYKE,
Suomen ympäristökeskus, 1995).

Çíà÷åíèå ïîäçåìíûõ âîä äëÿ âîäîñíàáæåíèÿ
Â Ôèíëÿíäèè ïîäçåìíûå âîäû âñåãäà èìåëè
áîëüøîå çíà÷åíèå äëÿ âîäîñíàáæåíèÿ. Ïåðâàÿ âîäîçàáîðíàÿ ñòàíöèÿ ïîäçåìíûõ âîä áûëà ïîñòðîåíà â
Âûáîðãå â 1892 ã. Óæå 50 ëåò òîìó íàçàä îðãàíèçàöèÿ
âîäîñíàáæåíèÿ ñ÷èòàëàñü â Ôèíëÿíäèè âîïðîñîì
ïåðâîñòåïåííîãî çíà÷åíèÿ. Ðåçóëüòàòîì ðàáîòû ñïåöèàëüíîé êîìèññèè, ó÷ðåæäåííîé Ãîñóäàðñòâåííûì
êîìèòåòîì è ñîñòîÿùåé èñêëþ÷èòåëüíî èç æåíùèí,
ñòàëî ïðåäîñòàâëåíèå ãîñóäàðñòâåííîé ïîääåðæêè
äëÿ ïðèîáðåòåíèÿ âîäîïðîâîäíîãî è êàíàëèçàöèîííîãî îáîðóäîâàíèÿ ÷àñòíûì õîçÿéñòâàì èëè èõ
îáúåäèíåíèÿì â ñåëüñêîé ìåñòíîñòè. Âåäóùåé
ìûñëüþ áûëî ïîëó÷åíèå «ïðîòî÷íîé âîäû» â õîçÿéñòâî è åå îòâîä äëÿ óïðîùåíèÿ âåäåíèÿ äîìàøíåãî
õîçÿéñòâà â óñëîâèÿõ ñåëüñêîé ìåñòíîñòè.
Íà÷èíàÿ ñ 1960-õ ãã. îáúåì èñïîëüçîâàíèÿ ïîäçåìíûõ âîä â âîäîñíàáæåíèè ñòàë ïîñòîÿííî óâåëè÷èâàòüñÿ. Â 1999 ã. èç îáùåãî îáúåìà ðàñïðåäåëÿåìîé
ïðåäïðèÿòèÿìè âîäîñíàáæåíèÿ âîäîïðîâîäíîé âîäû
äîëÿ ïîäçåìíûõ è èñêóññòâåííûõ ïîäçåìíûõ âîä
ñîñòàâëÿëà 59% èëè 660 000 ì3/ñóò (ðèñ. 1.11). Â
ïîñëåäíèå ãîäû îáúåìû èñïîëüçîâàíèÿ ïîäçåìíûõ
âîä áûñòðî óâåëè÷èâàþòñÿ, è ïî ïðîãíîçó íà 2010 ã.
èç îáùåãî îáúåìà ðàñïðåäåëÿåìîé ïðåäïðèÿòèÿìè
âîäîñíàáæåíèÿ âîäîïðîâîäíîé âîäû äîëÿ ïîäçåìíûõ
âîä ñîñòàâèò óæå 70%. Ïðàêòè÷åñêè ýòî îçíà÷àåò, ÷òî
áîëåå 2 ìëí ãðàæäàí Ôèíëÿíäèè èñïîëüçóþò â êà÷åñòâå âîäîïðîâîäíîé ïîäçåìíûå âîäû. Êðîìå òîãî, íà
òåððèòîðèè ðàññðåäîòî÷åííûõ íàñåëåííûõ ïóíêòîâ

Ðèñ. 1.11. Äèíàìèêà èñïîëüçîâàíèÿ â êà÷åñòâå èñõîäíîé
âîäû ïîäçåìíûõ è ïîâåðõíîñòíûõ âîä ïðåäïðèÿòèÿìè
âîäîñíàáæåíèÿ
Kuva 1.11. Vesihuoltolaitosten jakama vesimaara. Pohjavesi,
pintavesi
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âîäîñíàáæåíèå îêîëî 350 òûñ. õîçÿéñòâ îðãàíèçîâàíî
íà èñïîëüçîâàíèè ïîäçåìíûõ âîä. Âîäîñíàáæåíèå
äà÷íûõ äîìîâ â áîëüøèíñòâå ñëó÷àåâ òàêæå îðãàíèçîâàíî íà èñïîëüçîâàíèè ïîäçåìíûõ âîä. Â îáùåé
ñëîæíîñòè ÷èñëåííîñòü íàñåëåíèÿ, èñïîëüçóþùåãî â
êà÷åñòâå âîäîïðîâîäíîé ïîäçåìíóþ âîäó, ïðèìåðíî
îöåíèâàåòñÿ êàê 3,5 ìëí ÷åëîâåê (SYKE, Suomen
ympäristökeskus, 1995).
Ïðèîðèòåò îðãàíèçàöèè âîäîñíàáæåíèÿ íà îñíîâå
èñïîëüçîâàíèÿ ïîäçåìíûõ âîä â Ôèíëÿíäèè ÷àñòè÷íî
îñíîâàí íà òîì, ÷òî îáû÷íî ïîäçåìíûå âîäû ÷àñòî
ëó÷øåãî êà÷åñòâà, ÷åì ïîâåðõíîñòíûå. Êðîìå òîãî,
êà÷åñòâî ïîäçåìíûõ âîä ïî÷òè ñòàáèëüíî, íåîáõîäèìîñòü âîäîïîäãîòîâêè ìèíèìàëüíà, à îõðàíà îñóùåñòâëÿåòñÿ ëåã÷å, ÷åì äëÿ ïîâåðõíîñòíûõ âîä, è ñàìîå
âàæíîå, êàê ïîêàçàë îïûò Ôèíëÿíäèè, íå òðåáóåòñÿ
ïîâûøåííîãî õëîðèðîâàíèÿ, êîòîðîå ñêàçûâàåòñÿ íà
çäîðîâüå íàñåëåíèÿ.

Suomessa vedenhankinnan perustaminen pohjaveden varaan johtuu osittain siitä, että pohjavesi on yleensä hyvälaatuista. Se on usein laadultaan parempaa
kuin pintavesi. Pohjavesi on myös melko tasalaatuista, veden käsittelytarve on pienempi ja suojaaminen
helpompaa kuin pintavesien.

ÃËÀÂÀ 2
ÏÎÂÅÐÕÍÎÑÒÍÛÅ ÂÎÄÍÛÅ ÎÁÚÅÊÒÛ ÊÀÐÅËÈÈ
ÊÀÊ ÈÑÒÎ×ÍÈÊ ÂÎÄÎÑÍÀÁÆÅÍÈß

OSA 2
KARJALAN TASAVALLAN PINTAVESISTÖT
RAAKAVEDEN LÄHTEINÄ

2.1. ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ ÃÈÄÐÎÃÐÀÔÈÈ
2.1. HYDROGRAAFISET ERIKOISPIIRTEET
Êàðåëèÿ èìååò õîðîøî ðàçâèòóþ ãèäðîãðàôè÷åñêóþ ñåòü (ðèñ. 2.1), îòíîñÿùóþñÿ ê áàññåéíàì Áåëîãî
è Áàëòèéñêîãî ìîðåé. Íà áåëîìîðñêóþ ÷àñòü ïðèõîäèòñÿ 57% òåððèòîðèè ðåñïóáëèêè, íà áàëòèéñêóþ –
43 (áåç ó÷åòà àêâàòîðèé Ëàäîæñêîãî è Îíåæñêîãî
îçåð). Ñïåöèôèêà ãèäðîãðàôèè ðåãèîíà îïðåäåëÿåòñÿ
îñîáåííîñòÿìè âñåãî êîìïëåêñà ïðèðîäíûõ óñëîâèé, â
ïåðâóþ î÷åðåäü ãåîëîãè÷åñêîãî ñòðîåíèÿ, ðåëüåôà è
êëèìàòà, à òàêæå ãåîãðàôè÷åñêèì ïîëîæåíèåì ðåñïóáëèêè.
Â ãåîëîãè÷åñêîì îòíîøåíèè Êàðåëèÿ ÿâëÿåòñÿ âîñòî÷íîé îêðàèíîé Áàëòèéñêîãî (Ôåííîñêàíäèíàâñêîãî)
êðèñòàëëè÷åñêîãî ùèòà – îáëàñòè ðàñïðîñòðàíåíèÿ
ïðåèìóùåñòâåííî äðåâíåéøèõ êðèñòàëëè÷åñêèõ
ïîðîä àðõåéñêî-ïðîòåðîçîéñêîãî êîìïëåêñà. Îíè ïåðåêðûòû òîíêèì ñëîåì ÷åòâåðòè÷íûõ îòëîæåíèé, ïðåäñòàâëåííûõ ñëîæíûì êîìïëåêñîì ëåäíèêîâûõ (â
îñíîâíîì), ìåæëåäíèêîâûõ è ïîñëåëåäíèêîâûõ îòëîæåíèé. Èõ ìîùíîñòü êîëåáëåòñÿ îò 0 äî 110–130 ì
(ìàêñèìàëüíûå çíà÷åíèÿ îòìå÷àþòñÿ â êðàéíåé
þæíîé ÷àñòè).
Ãëàâíûå ýëåìåíòû ðåëüåôà îáóñëîâëåíû ñî÷åòàíèåì äðåâíèõ òåêòîíè÷åñêèõ ïðîöåññîâ ñ äåíóäàöèåé è
àêêóìóëÿöèåé ÷åòâåðòè÷íîãî ïåðèîäà, âàæíåéøèì
ñîáûòèåì êîòîðîãî áûëè ìîùíûå ìàòåðèêîâûå îëåäåíåíèÿ. Îñíîâíîå âëèÿíèå íà ôîðìèðîâàíèå ñîâðåìåííîãî ðåëüåôà îêàçàëî ïîñëåäíåå èç íèõ – Âàëäàéñêîå,
çàêîí÷èâøååñÿ òîëüêî 10–11 òûñ. ëåò íàçàä. Äâèãàâøèéñÿ ñî Ñêàíäèíàâèè ëåäíèê ïðèíåñ è îòëîæèë
áîëüøèå îáúåìû íåñîðòèðîâàííûõ îáëîìêîâ ãîðíûõ
ïîðîä (ìîðåíû). Â ðåçóëüòàòå ñôîðìèðîâàëñÿ î÷åíü
ñïåöèôè÷åñêèé, ÷ðåçâû÷àéíî ðàñ÷ëåíåííûé ãðÿäîâîõîëìèñòûé ðåëüåô ñ àáñîëþòíûìè îòìåòêàìè, íå ïðåâûøàþùèìè 200 ì. È òîëüêî íà êðàéíåì ñåâåðî-çàïàäå îíè äîñòèãàþò 600 ì (ã. Íóîðóíåí – 577 ì). Äëÿ
þæíûõ ðàéîíîâ ðåñïóáëèêè õàðàêòåðíà ñåâåðî-çàïàäíàÿ îðèåíòèðîâêà ôîðì ðåëüåôà, äëÿ ñåâåðíûõ –
øèðîòíàÿ, ðåæå ñåâåðî-âîñòî÷íàÿ èëè ñåâåðî-çàïàäíàÿ, ÷òî îïðåäåëèëî è îðèåíòèðîâêó âîäíûõ îáúåêòîâ.
Äåÿòåëüíîñòü ëåäíèêà è ëåäíèêîâûõ âîä ïðèäàëà îñîáûé îáëèê äîëåäíèêîâîìó ðåëüåôó, íå ìåíÿÿ åãî ãëàâíûõ ÷åðò. Â ÷àñòíîñòè, ñîõðàíèëèñü ðåçóëüòàòû âåðòèêàëüíûõ òåêòîíè÷åñêèõ äâèæåíèé, ñîïðîâîæäàâøèõñÿ
ïîäíÿòèÿìè è îïóñêàíèÿìè çåìíîé êîðû. Â òî âðåìÿ
îáðàçîâàëèñü êîòëîâèíû Ëàäîæñêîãî, Îíåæñêîãî è
äðóãèõ îçåð, Áåëîãî ìîðÿ, â òðåùèíàõ è ðàçëîìàõ çàëîæèëèñü ðå÷íûå äîëèíû.

Karjalan Tasavallassa on erittäin kehittynyt
hydrografian verkosto (kuva 2.1), joka kuuluu Vienanmeren ja Itämeren valuma-alueisiin. Vienanmeren
valuma-alueeseen kuuluu 57 % Tasavallan pinta-alasta ja Itämeren valuma-alueeseen kuuluu 43 % (Laatokan ja Äänisen pinta-alaa lukuun ottamatta). Alueen
luonnon- ja maantieteelliset olosuhteet, ennen
kaikkea geologian rakenteet, korkeuserot ja ilmasto,
vaikuttavat hydrografian ominaisuuksiin.
Geologisesti Karjalan Tasavalta kuuluu Itämeren
(Fennoskandian) kalliokilven itäalueeseen. Kalliokilpi on vanhempaa kiteistä arkeis-proterozookompleksia. Niiden päällä on kvarttäärikauden ohuita kerroksia. Pääosin nämä kerrostumat ovat jääkausienvälisen ajan toiminnan tuloksia. Kerrostumien paksuus vaihtelee 0:n ja 110–130 metrin välillä, suurimmat
kerrostumat ovat alueen eteläisellä puolella.
Maanpinnan muodot ovat muinaisten tektonisten
prosessien seurauksia. Kvartäärikauden denudaatio,
akkumulaatio ja tehokkaat mannerten jääkaudet
vaikuttivat maisemien reliefiin. Valdai-niminen
jääkausi, joka loppui vasta 10 000–11 000 vuotta sitten, vaikutti eniten maapinnan nykymuotoihin. Skandinaviasta liikkunut jäätikkö sekoitti ja toimitti valtavat maa-ainesmäärät, mm. moreenia. Sen tuloksena
syntyi varsin erikoinen selkä- vaarareliefi, jonka
korkeimmat kohdat harvoin nousevat yli 200 metriin.
Vain luoteisalueella vuoristot saavuttavat 600 metrin
korkeuden (Nuorunenvaara on 577 metriä). Tasavallan eteläalueella maanpinnan muodot ovat suuntautuneet luoteiseen akseliin, pohjoisessa muodot on leveyssuuntaisia, harvemmin koillis- tai luoteissuuntaisia. Vastaavasti ovat suuntautuneet useimmat
vesistöt. Jäätikön toiminta on tuonut omaperäiset piirteet maanpintaan, mutta sen perusominaisuudet jäivät
muutoksitta. Esimerkiksi, vaakatasoisen tektonisen
toiminnan tulokset ovat säilyneet, voimme erottaa
maakuoren nousu- ja laskualueita. Jo ennen viimeistä
jäätikköä Vienanmeren, Laatokan, Äänisen ja muiden
järvien syvänteet syntyivät. Jokien laaksot muodostuivat halkeamien, murto- ja katkeamisten kohdille.
Karjalan ilmasto on kohtalaisesti mannermainen,
jolla on myös merialueiden vaikutusta. Sellaiselle
ilmastolle on tyypillistä pitkä ja lauhkea talvi sekä
lyhyt ja viileä kesä. Koko vuoden ajan on varsin pilvinen ja epävakaa sää. Hydrografian ja hydrologian
ominaisuudet pääosin määrittyvät sadannalla ja haih65

Ðèñ. 2.1. Ãèäðîãðàôè÷åñêàÿ êàðòà Ðåñïóáëèêè Êàðåëèÿ
Kuva 2.1. Karjalan Tasavallan hydrograafinen kartta

O s a 2. KARJALAN TASAVALLAN PINTAVESISTÖT RAAKAVEDEN LÄHTEINÄ

Êëèìàò Êàðåëèè óìåðåííî êîíòèíåíòàëüíûé ñ ÷åðòàìè ìîðñêîãî. Îí õàðàêòåðèçóåòñÿ ïðîäîëæèòåëüíîé
ìÿãêîé çèìîé è êîðîòêèì ïðîõëàäíûì ëåòîì, çíà÷èòåëüíîé îáëà÷íîñòüþ è íåóñòîé÷èâîé ïîãîäîé â òå÷åíèå âñåãî ãîäà. Íàèáîëåå ñóùåñòâåííîå çíà÷åíèå äëÿ
ôîðìèðîâàíèÿ ãèäðîãðàôè÷åñêîé ñåòè è ãèäðîëîãè÷åñêîãî ðåæèìà âîäíûõ îáúåêòîâ èìåþò àòìîñôåðíûå
îñàäêè è èñïàðåíèå. Òåððèòîðèÿ ðåñïóáëèêè îòíîñèòñÿ ê çîíå èçáûòî÷íîãî óâëàæíåíèÿ, ÷òî îïðåäåëÿåòñÿ
ñðàâíèòåëüíî íåáîëüøèì ïðèõîäîì òåïëà è õîðîøî
ðàçâèòîé öèêëîíè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòüþ âî âñå ñåçîíû. Êîëè÷åñòâî îñàäêîâ ñîñòàâëÿåò 550–750 ìì â ãîä,
âîçðàñòàÿ ñ ñåâåðà íà þã. Â òî æå âðåìÿ âñëåäñòâèå
íåâûñîêèõ ëåòíèõ òåìïåðàòóð, áîëüøîé îáëà÷íîñòè,
ïîâûøåííîé âëàæíîñòè âîçäóõà Êàðåëèÿ ÿâëÿåòñÿ
çîíîé îòíîñèòåëüíî ìàëîãî èñïàðåíèÿ, ñîñòàâëÿþùåãî îò 310 ìì íà ñåâåðå äî 420 íà þãå. Òàêèì îáðàçîì,
èñïàðÿåòñÿ òîëüêî 50–60% îñàäêîâ, îñòàëüíàÿ ÷àñòü
èäåò íà ôîðìèðîâàíèå ðå÷íîãî ñòîêà.
Áîëüøîå çíà÷åíèå èìåþò òàêæå îñîáåííîñòè ãåîãðàôè÷åñêîãî ïîëîæåíèÿ ðåñïóáëèêè, êîòîðûå çàêëþ÷àþòñÿ â ïðîõîæäåíèè ïî åå òåððèòîðèè ÁåëîìîðñêîÁàëòèéñêîãî âîäîðàçäåëà è áëèçîñòè ê íåìó êðóïíûõ
áàçèñîâ ýðîçèè – Áåëîãî ìîðÿ, Ëàäîæñêîãî è Îíåæñêîãî îçåð.
Òàêèì îáðàçîì, ñëåäóåò ñêàçàòü, ÷òî ãëàâíûìè
îáñòîÿòåëüñòâàìè, îïðåäåëèâøèìè ñïåöèôèêó ãèäðîãðàôè÷åñêîé ñåòè Êàðåëèè, ÿâëÿþòñÿ:
– ãåîëîãè÷åñêàÿ ìîëîäîñòü ñåòè;
– íåãëóáîêîå çàëåãàíèå êðèñòàëëè÷åñêèõ ïîðîä è
ìàëàÿ ìîùíîñòü ðûõëûõ ÷åòâåðòè÷íûõ îòëîæåíèé;
– íàëè÷èå ìíîæåñòâà çàïîëíåííûõ âîäîé òåêòîíè÷åñêèõ íàðóøåíèé;
– ÷ðåçâû÷àéíî ðàñ÷ëåíåííûé ðåëüåô ëåäíèêîâîãî
ïðîèñõîæäåíèÿ;
– ñðàâíèòåëüíîå îáèëèå àòìîñôåðíûõ îñàäêîâ ïðè
íèçêîì èñïàðåíèè;
– áëèçîñòü ãëàâíîãî âîäîðàçäåëà ê áàçèñàì ýðîçèè.
Â ðåçóëüòàòå ñîâìåñòíîãî âîçäåéñòâèÿ ïåðå÷èñëåííûõ ôàêòîðîâ ñôîðìèðîâàëàñü î÷åíü ðàçâèòàÿ
ãèäðîãðàôè÷åñêàÿ ñåòü, ñðàâíèìàÿ ïî ñâîåé óíèêàëüíîñòè òîëüêî ñ âîäíûìè îáúåêòàìè ñîïðåäåëüíîé
Ôèíëÿíäèè. Îíà ïðåäñòàâëåíà áîëüøåé ÷àñòüþ ëèáî
íåáîëüøèìè ðåêàìè, ëèáî êîðîòêèìè ïðîòîêàìè,
êîòîðûå ñîåäèíÿþò ìíîãî÷èñëåííûå îçåðà, îáðàçóÿ
îçåðíî-ðå÷íûå ñèñòåìû. Ëèíåéíàÿ îçåðíîñòü (îòíîøåíèå äëèíû îçåðíûõ ó÷àñòêîâ ê îáùåé äëèíå ñèñòåìû) òàêèõ âîäíûõ îáúåêòîâ ìîæåò äîñòèãàòü 50–60%
è áîëåå (ðåêè Êîâäà, Ëåíäåðêà, Êàìåííàÿ – Íîãåóñéîêè).
Ïåðâàÿ èíâåíòàðèçàöèÿ âîäîòîêîâ Êàðåëèè áûëà
âûïîëíåíà â 1950-å ãã. ñîòðóäíèêàìè Îòäåëà âîäíûõ
ïðîáëåì (ñåé÷àñ Èíñòèòóò âîäíûõ ïðîáëåì Ñåâåðà
ÊàðÍÖ ÐÀÍ) ïîä ðóêîâîäñòâîì Ñ. Â. Ãðèãîðüåâà. Â
ïðåäåëàõ àäìèíèñòðàòèâíûõ ãðàíèö áûëî âûÿâëåíî

dunnalla. Tasavallan alue kuuluu alueisiin, missä
matalapaineet liikkuvat koko vuoden aikana, lämmön
kehittyminen on kuitenkin pientä ja sadanta ylittää
haihdunnan. Sadannan summa on 550–750 mm
vuodessa ja se kasvaa pohjoisesta etelään. Kesäaikana
lämpötila ei nouse kovin korkealle, pilviä on paljon ja
ilmankosteus on korkea. Juuri sen takia Karjalan
Tasavallan alueella haihtuu 310 mm vettä vuodessa
pohjoisessa ja 420 mm etelässä. Eli vain 50–60 %
sadannan summasta haihtuu ja loppu muodostaa jokien valunnan.
Sen lisäksi maantieteellisesti Tasavallan alueella
on mittava Itämeren ja Vienanmeren vedenjakaja,
jonka lähellä ovat Vienanmeri, Laatokka ja Ääninen –
ns. suuren eroosion vaikuttajat.
Voidaan todeta, että Karjalan Tasavallan hydrografian verkoston ominaisuudet ovat seuraavat:
– geologisesti nuori verkosto,
– kallioperä on hyvin lähellä maanpintaa, kvarttäärikauden irtomaakerrokset ovat ohuita,
– lukuisat tektoniset muodostumat ovat täyttyneet
vedellä,
– maanpintaa on varsin paljon muokannut
jäätikkö,
– sadanta on runsas, mutta haihdunta on pieni,
– päävedenjakaja on hyvin lähellä eroosiokohteita.
Edellä mainittujen seikkojen tuloksena on kehittynyt erittäin monipuolinen omaperäinen hydrografinen verkosto, jota voidaan verrata Suomen, naapurivaltion vesistöihin. Täältä löytyy joko lyhyitä
jokia tai jokien ja järvien lukuisia ketjuja joki-järvijärjestelmiä. Järjestelmien lineaarinen järvisyys (eli
järvien pinta-alan suhde koko ketjun pituuteen) voi
saavuttaa 50–60 % jopa enemmänkin (Kovdajoki,
Lenderkajoki, Kamennaja – Nogeusjoki).
Karjalan vesistöjen ensimmäinen inventaario
suoritettiin 1950-luvulla Vesistöongelmien osaston
(nykyään
Venäjän
tiedeakatemian
Karjalan
tutkimuskeskuksen vesistöongelmien tutkimuslaitoksen) asiantuntijan S. V. Grigorjevin johdolla.
Hallintorajojen sisällä kartoitettiin 10 987 jokea,
joiden yhteinen pituus oli 53 333 km. Nykytietojen
mukaan (jos laskuihin otetaan myös Karjalan kannas),
jokien määrä on 26 700 ja niiden yhteenlaskettu pituus on 83 000 km. Suurin osa joista on alle 10 km pitkiä, niitä on 25 300 (95 %) ja yhteispituus on 52 300
km (63 %) (Ðåñóðñû ïîâåðõíîñòíûõ âîä.., 1972).
Vain 30 joen pituus ylittää 100 km ja ne kuuluvat
keskiluokkaan (taulukko 2.1). Jokiverkoston tiheys
on 0,53 km/km2. Suurin osa jokien valuma-alueista
on myös hyvin pieniä. Vain 366 vesistön valuma-alue
ylittää 100 km2 ja mm. 51 vesistön valuma-alue ylittää 1000 ja 5 – 10 000 km2 (Kemijoki, Vygjoki, Kovdajoki, Vodlajoki, Suojoki).
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10 987 ðåê îáùåé äëèíîé 53 333 êì. Ïî ñîâðåìåííûì
äàííûì, îáùåå ÷èñëî ðåê (âêëþ÷àÿ Êàðåëüñêèé ïåðåøååê) ñîñòàâëÿåò 26,7 òûñ. Ñóììàðíàÿ èõ ïðîòÿæåííîñòü – 83 òûñ. êì. Ïðåîáëàäàþò âîäîòîêè äëèíîé
ìåíåå 10 êì. Èõ êîëè÷åñòâî 25,3 òûñ. (95%), îáùàÿ
ïðîòÿæåííîñòü – 52,3 òûñ. êì (63%) (Ðåñóðñû ïîâåðõíîñòíûõ âîä.., 1972). Òîëüêî 30 ðåê èìåþò äëèíó áîëåå
100 êì è îòíîñÿòñÿ ê êëàññó ñðåäíèõ (òàáë. 2.1). Ãóñòîòà ðå÷íîé ñåòè ñîñòàâëÿåò 0,53 êì/êì2. Ïëîùàäü
âîäîñáîðà ó ïîäàâëÿþùåãî ÷èñëà ðåê òàêæå ìàëà.
Òîëüêî 366 âîäíûõ ñèñòåì èìåþò áàññåéíû ïëîùàäüþ
áîëåå 100 êì2, â òîì ÷èñëå 51 ñèñòåìà ñ âîäîñáîðîì,
ïðåâûøàþùèì 1000, è 5 – 10 000 êì2 (ðåêè Êåìü, Âûã,
Êîâäà, Âîäëà, Øóÿ).
Ìîëîäîñòüþ êàðåëüñêèõ ðåê è îñîáåííîñòÿìè êðèñòàëëè÷åñêîãî ôóíäàìåíòà îáúÿñíÿåòñÿ ñëàáàÿ âðåçàííîñòü èõ ðóñåë, íåðàçâèòîñòü ðå÷íûõ äîëèí, ñòóïåí÷àòûé õàðàêòåð ïðîäîëüíîãî ïðîôèëÿ, ïðåäñòàâëÿþùåãî
ñîáîé ðÿä ïîðîæèñòûõ ó÷àñòêîâ, ÷åðåäóþùèõñÿ ñ ïëåñàìè. ×àñòî ðîëü ïëåñîâûõ ó÷àñòêîâ âûïîëíÿþò îçåðîâèäíûå ðàñøèðåíèÿ èëè îçåðà.
Áëèçîñòü ê âîäîðàçäåëàì îñíîâíûõ áàçèñîâ ýðîçèè
îáóñëîâèëà çíà÷èòåëüíîå ïàäåíèå ðåê. Áîëüøàÿ ÷àñòü
åãî âåëè÷èíû (80–90%) ïðèõîäèòñÿ íà ïîðîãè è êàðåøêè (íåáîëüøèå ïîðîæêè). Äëÿ ìàëûõ ðåê âåëè÷èíà
ïàäåíèÿ ìîæåò äîñòèãàòü 10 ì/êì (ð. Íåãëèíêà) ïðè
ïðåèìóùåñòâåííîé 2–5 ì/êì. Áîëåå êðóïíûå ðåêè
èìåþò ìåíüøåå óäåëüíîå ïàäåíèå, ðåäêî ïðåâûøàþùåå 1 ì/êì, íî è íà íèõ ñîñðåäîòî÷åííûå ïàäåíèÿ íà
îòäåëüíûõ ó÷àñòêàõ äîñòèãàþò çíà÷èòåëüíûõ âåëè÷èí.
Õàðàêòåðíîé îñîáåííîñòüþ êàðåëüñêîé ãèäðîãðàôèè ÿâëÿþòñÿ òàêæå óçêèå, íåâûñîêèå âîäîðàçäåëû è
áëèçîñòü ñîñåäíèõ âîäîòîêîâ, ÷òî ñîçäàåò óñëîâèÿ äëÿ
ïåðåáðîñêè ñòîêà â äðóãèå áàññåéíû (ð. Ñóíà – îç.
Ïàëüå, ð. Ïîíüãîìà – îç. Òîïîçåðî). À ñëîæíûé èçðåçàííûé ðåëüåô â óñëîâèÿõ âîäîðàçäåëüíîãî ðàñïîëîæåíèÿ îçåð ÷àñòî îïðåäåëÿåò ñòîê èç íèõ ïî íåñêîëüêèì íàïðàâëåíèÿì îäíîâðåìåííî: îç. Ýíãîçåðî – ðåêè
Êàëãà è Âîíüãà, îç. Ñàðèÿðâè – ðåêè Ëîéìîëàíéîêè
(Òóëåìàéîêè) è Ïåíñàíéîêè (Óêñóíéîêè), îç. Ñåãåæñêîå – ðåêè Îáæàíêà è Ñåãåæà (ïðèòîê ð. Ñâèðü).
Îñíîâíûìè ñòðóêòóðíûìè ýëåìåíòàìè ãèäðîãðàôè÷åñêîé ñåòè Êàðåëèè ÿâëÿþòñÿ âîäîåìû (îçåðà
è âîäîõðàíèëèùà), âî ìíîãîì îïðåäåëÿþùèå ñïåöèôèêó âîäíûõ ñèñòåì ðåñïóáëèêè. Ñîãëàñíî èíâåíòàðèçàöèè 1950-õ ãã. íà òåððèòîðèè ðåñïóáëèêè áûëî
çàôèêñèðîâàíî 42,6 òûñ. îçåð ñ îáùåé ïëîùàäüþ
16,2 òûñ. êì2 (Ãðèãîðüåâ, Ãðèöåâñêàÿ, 1959). Áîëåå
ïîçäíèå ïîäñ÷åòû, âûïîëíåííûå íà íîâîé êàðòîãðàôè÷åñêîé îñíîâå, ïîçâîëèëè óòî÷íèòü öèôðû: ÷èñëî
îçåð ñ ïëîùàäüþ áîëåå 1 ãà – 61,1 òûñ., ñóììàðíàÿ
ïëîùàäü – îêîëî 18 òûñ. êì2 (Ãàøåâà, 1967). Êðîìå
òîãî, â ïðåäåëàõ ðåñïóáëèêè íàõîäèòñÿ îêîëî 50%
àêâàòîðèè Ëàäîæñêîãî è 80% – Îíåæñêîãî îçåð,
ÿâëÿþùèõñÿ êðóïíåéøèìè âîäîåìàìè Åâðîïû.

Karjalan jokien nuoruus ja kallion perä selittävät,
miksi jokien uomat eivät ole syviä eikä jokilaaksot
ole kehittyneet pitkälle. Samoista syistä jokien pituusleikkaukset ovat porrastyyppisiä, joilla on leveitä,
järvimäisiä osuuksia ja niiden välillä koskipaikkoja.
Vedenjakajan ja eroosiokohtien läheisyys aiheuttaa jokien merkittävän kaltevuuden. 80–90 % kokonaiskaltevuudesta kuuluu koskipaikkoihin. Pienten
jokien kaltevuus voi saavuttaa 10 m/km (Neglinkajoki), mutta valtaosa on 2–5 m/km. Suurilla joilla kaltevuus on pienempi ja harvoin ylittää 1 m/km ja
siinäkin koskipaikat yleensä aiheuttavat jokien
korkeuseroja.
Karjalan Tasavallan vesistöjen oninaisuuksia ovat
toisen ja kolmannen luokan vedenjakajat, jotka ovat
varsin matalia ja maastossa hyvin kapeita. Seurauksena on, että naapurivesistöt ovat hyvin lähellä toisiaan
ja mahdollistavat veden siirtymisen valuma-alueesta
toiseen (Sunajoki – Paljejärvi, Pongomajoki –
Topozerojärvi). Monipuolinen maasto ja valumaalueiden läheisyys aiheuttavat bifurkaation syntymistä eli purkuvesistöjen vaihtelua tai vedenpurkua
eri suuntiin: Engozerojärvi – Kalgajoki ja Vongajoki,
Saarijärvi – Loimolanjoki (Tulemajoki) ja Pensanjoki
(Uksunjoki), Segezskojejärvi – Obzankajoki ja
Segezajoki (Syvärijoen sivujoki).
Karjalan Tasavallan vesistöverkoston tärkeimpiä
yksikköjä ovat järvet ja tekojärvet. 1950-luvun inventaarion mukaan Tasavallassa on 42 600 järveä, joiden
yhteinen pinta-ala on 16 200 km 2 (Ãðèãîðüåâ,
Ãðèöåâñêàÿ, 1959). Tuoreimpien tietojen mukaan,
jotka oli saatu uusien karttamateriaalien avulla, edellä mainitut numerotiedot on täsmennetty:
Yli 1 hehtaarin kokoisia järviä on 61 100, joiden
yhteinen pinta-ala on noin 18 000 km2 (Ãàøåâà, 1967).
Sen lisäksi Tasavallan alueeseen kuuluu 50 % Laatokasta ja 80 % Äänisestä, jotka ovat Euroopan suurimmat järvet. Alueen järvisyys on 12 %, mutta jos
mukaan otetaan Ääninen ja Laatokka, Karjalan
Tasavallassa järvisyys saavuttaa 21 % eli on maailman
huippuluokkaa (Karjalan Tasavallan pinta-ala on
172 400 km2, mikäli Ääninen ja Laatokka ovat mukana
ja 155 900 km2 järvien pinta-alaa lukuun ottamatta).
Järvien sijainnissa ja järvisyyden vaihtelussa on
selkeä maantieteellinen sääntö. Syvärijoen eteläpuolella järvisyys on alle 2–2,5 %, Karjalan Tasavallan alueella järvisyys nousee hyvin nopeasti ja
saavuttaa 62–66 pohjoispiirin korkeudella maksimin
(Keretjoen valuma-alueella – 18 %, Kovdajoen valuma-alueella – 14 %). Pohjoisempana järvisyys taas
pienenee hyvin nopeasti. Kuolan niemimaan jokien
valuma-alueiden järvisyys on 2,5–4 %. Järvisyys
pienenee myös lännestä itään. Vienanmeren ja
Äänisen itärannikon jokien valuma-alueiden järvisyys
on 4–5 %, Arkangelin läänin järvisyys on alle 2 %.
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O s a 2. KARJALAN TASAVALLAN PINTAVESISTÖT RAAKAVEDEN LÄHTEINÄ
Ɍɚɛɥɢɰɚ 2.1. ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɪɟɤ Ʉɚɪɟɥɢɢ (Ɋɟɫɭɪɫɵ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɧɵɯ ɜɨɞ.., 1965)
Taulukko 2.1. Karjalan Tasavallan jokitiedot
ɉɥɨɳɚɞɶ ɜɨ- ɉɥɨɳɚɞɶ ɨɡɟɪ ɧɚ
ɜɨɞɨɫɛɨɪɟ, ɤɦ2
ɞɨɫɛɨɪɚ, ɤɦ2
ɉɪɢɧɹɬɵɣ ɢɫɬɨɤ
Valuma-alueen
Valumajärvien pintaPituus, km alueen pintaala, km2
ala, km2
Ȼɚɫɫɟɣɧ Ȼɟɥɨɝɨ ɦɨɪɹ / Vienan meren valuma-alue
233
26 100
3 656
ɨɡ. Ɍɨɩɨɡɟɪɨ
137/67
5 670/...
.../142
ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ Ɏɢɧɥɹɧɞɢɢ
207/172
5 240/...
215/...
ɬɨ ɠɟ
106
2 760
546
ɨɡ. ȼɢɤɫɨɡɟɪɨ
106
2 580
427
ɨɡ. ɗɧɝɨɡɟɪɨ
191
27 700
2 568
ɨɡ. ɇ. Ʉɭɣɬɨ
108/94
1 300/...
.../42,1
ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ Ɏɢɧɥɹɧɞɢɢ
110
3 190
229
ɨɡ. Ɇɭɥɶɩɢɹɪɜɢ
221
8 270
704
ɫɥɢɹɧɢɟ ɪɟɤ ɑɢɪɤɚ ɢ Ʉɟɦɶ

Ⱦɥɢɧɚ, ɤɦ
Ɋɟɤɚ

Joki

Lähtövesistö

Ʉɨɜɞɚ
Ɉɥɚɧɝɚ
Ɍɭɦɱɚ
Ʌɨɩɫɤɚɹ
ȼɨɧɶɝɚ
Ʉɟɦɶ
ȼɨɣɧɢɰɚ
ɉɢɫɬɚ
ɑɢɪɤɚ-Ʉɟɦɶ

Kovdajoki
Olangajoki
Tumchajoki
Lopskajajoki
Vongajoki
Kemijoki
Voinitsajoki
Pistajoki
Tchirka-Kemijoki

Ʉɟɩɚ
ɇɢɠɧɹɹ Ɉɯɬɚ
Ȼɟɥɨɦɨɪɫɤɨ-Ȼɚɥɬɢɣɫɤɢɣ ɤɚɧɚɥ
(ɇɢɠɧɢɣ ȼɵɝ)
ȼɵɝ
(ȼɟɪɯɧɢɣ ȼɵɝ)
ȼɨɥɨɦɚ
Ɉɧɞɚ
Ɍɭɧɝɭɞɚ
ɋɭɦɚ
ɇɸɯɱɚ

Kepajoki
Niznjaja Ohtajoki
Vienanmeren ja
Itämeren kanava
(Nizni Vyg)
Vyg (Verhni Vyg)

154
142
188

1 640
2 170
27 100

94,6
231
3 795

ɨɡ. Ɍɚɹɜɢɹɪɜɢ
ɨɡ. ȼɚɬɭɥɦɚ
ɨɡ. ȼɵɝɨɡɟɪɨ

Topozero
Suomen alueella
Suomen alueella
Viksozero
Engozero
Niznee Kuito
Suomen alueella
Mulpijärvi
Tchirkajoen ja Kemijoen
yhtymäkohdassa
Tajavijärvi
Vatulmajärvi
Vygozero

135

3000

71,1

ɨɡ. ȼɟɪɯɨɬɢɧɧɨɟ

Verhotinnojejärvi

Volomajoki
Ondajoki
Tungudajoki
Sumajoki
Njuhchajoki

138
197
128
164
106

Ʌɟɧɞɟɪɤɚ
Ʉɨɣɬɚɣɨɤɢ
əɧɢɫɣɨɤɢ
ɍɤɫɭɧɣɨɤɢ
ȼɚɠɢɧɤɚ
ɒɭɹ
ɋɭɧɚ
ȼɨɞɥɚ
ɂɥɟɤɫɚ
ɇɟɬɨɦɚ
Ʉɨɥɨɞɚ
ɒɚɥɢɰɚ

2 070
219
ɨɡ. ȼɨɥɨɦɚ
4 080
509
1 830
178
ɨɡ. ɉɟɪɬɹɪɜɢ
2 020
271
ɨɡ. Ɇɟɥɨɡɟɪɨ
1 770
50,7
ɨɡ. ɇɸɯɱɚ
Ȼɚɫɫɟɣɧ Ȼɚɥɬɢɣɫɤɨɝɨ ɦɨɪɹ / Itämeren valuma-alue
ɋɨɛɫɬɜɟɧɧɵɣ ɛɚɫɫɟɣɧ Ʌɚɞɨɠɫɤɨɝɨ ɨɡɟɪɚ ɢ ɪ. ɋɜɢɪɢ / Laatokan ja Syvärijoen lähivaluma-alue
Lenderkajoki
150/41
.../4 890
.../604
ɨɡ. ɋɭɥɚ
Koitajoki
162/48
.../...
.../...
ɨɡ. Ⱥɥɢɧɟɧ-Ⱥɣɬɨɹɪɜɢ
Jänisjoki
126/70
3 900/...
.../279
ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ Ɏɢɧɥɹɧɞɢɢ
Uksunjoki
121
1 080
58,2
ɨɡ. Ʉɭɣɤɤɚɹɪɜɢ
Vazhinkajoki
123
2 020
53,8
Ȼɚɫɫɟɣɧ Ɉɧɟɠɫɤɨɝɨ ɨɡɟɪɚ / Äänisen valuma-alue
Suojoki
194
10 100
1 071
ɨɡ. ɋɭɨɹɪɜɢ
Sunajoki
280
7 670
987
ɨɡ. Ʉɢɜɢɹɪɜɢ
Vodlajoki
149
13 700
723
ɫɥɢɹɧɢɟ ɪɟɤ ɋɭɯɚɹ ȼɨɞɥɚ
ɢ ȼɚɦɚ
Ileksajoki
155
3 950
122
ɨɡ. Ʉɚɥɝɚɱɢɧɫɤɨɟ
Netomajoki
107
776
6,5
ɨɡ. ɇɟɬɨɦɫɤɨɟ
Kolodajoki
112
1 330
35
ɨɡ. Ƚɥɭɛɨɤɨɟ
Shalitsajoki
104
992
61,1
ɨɡ. ɒɚɥɨɡɟɪɨ

Volomajärvi
Pertjärvi
Melozerojärvi
Njuhchajärvi
Sulajärvi
Alinen-Aitojärvi
Suomen alueella
Kuikkajärvi

Suojärvi
Kivijärvi
Suhaja Vodlajoen ja
Vamajoen yhtymäkohdassa
Kalgatsinskoe järvi
Netomskoe järvi
Glubokoe järvi
Shalozero järvi

ɉɪɢɦɟɱɚɧɢɟ. 1. Ⱦɚɧɧɵɟ ɩɨ ɪ. ɋɭɧɟ ɞɚɧɵ ɞɥɹ ɜɨɞɨɫɛɨɪɚ ɜ ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɨɦ ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ. 2. ȼ ɱɢɫɥɢɬɟɥɟ ɩɪɢɜɨɞɹɬɫɹ ɞɚɧɧɵɟ ɞɥɹ ɜɫɟɝɨ ɜɨɞɨɫɛɨɪɚ, ɜ ɡɧɚɦɟɧɚɬɟɥɟ – ɞɥɹ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ Ɋɨɫɫɢɢ. 3. Ɂɧɚɤ (...) ɨɛɨɡɧɚɱɚɟɬ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɞɚɧɧɵɯ.
Huomio. 1. Sunajoen valuma-aluetiedot on esitetty luonnontilassa. 2. Murtoluvun osoittaja on koko valuma-alueen tiedot ja nimittäjä on Venäjän
alueen tiedot. 3. Merkki (...) tarkoittaa, että tietoja ei ole.

Îçåðíîñòü òåððèòîðèè ñîñòàâëÿåò 12%, à ñ ó÷åòîì
êàðåëüñêèõ ÷àñòåé Îíåãî è Ëàäîãè äîñòèãàåò 21%,
ÿâëÿÿñü îäíîé èç ñàìûõ âûñîêèõ â ìèðå (ïðèíèìàÿ
ïëîùàäü Êàðåëèè, ðàâíîé 172,4 òûñ. êì2 ñ âêëþ÷åíèåì îíåæñêîé è ëàäîæñêîé àêâàòîðèé è 155,9 – áåç íèõ).
Â ðàçìåùåíèè îçåð è â èçìåíåíèè îçåðíîñòè ïî
ðå÷íûì áàññåéíàì íàáëþäàåòñÿ ÷åòêàÿ ãåîãðàôè÷åñêàÿ çàêîíîìåðíîñòü. Åñëè þæíåå ð. Ñâèðè êîýôôèöèåíò îçåðíîñòè íå ïðåâûøàåò 2–2,5%, òî â ïðåäåëàõ
Êàðåëèè îçåðíîñòü áûñòðî âîçðàñòàåò, äîñòèãàÿ â çîíå
62–66° ñ. ø. ìàêñèìàëüíûõ çíà÷åíèé (áàññåéí
ð. Êåðåòü – 18%, ð. Êîâäû – 14%). Äàëåå ê ñåâåðó îçåð-

Järvistä suurin osa on pinta-alaltaan alle 1 km2 ja
1389 järveä ovat suurempia kuin 1 km2 (hiukan enemmän kuin 2 % koko määrästä), 20 ovat suurempia
kuin 100 km 2 (taulukko 2.2). Pienten järvien
joukkoon kuuluvat lukuisat suo- ja metsälammet, joilla ei ole näkyvää pois virtaamista.
Karjalassa on kaksi järvisyvännetyyppiä: tektonisia ja jäätiköstä muodostuneita (moreeni). Miltei
kaikki suuret ja keskikokoiset järvet ovat tektonisen
prosessin kehitystuloksia. Ne ovat syntyneet tektonisissa halkeamissa, joita jäätikkö on muokannut. Sellaisella järvellä on yleensä suuri syvyys ja rantaviiva
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Ãë à â à 2. ÏÎÂÅÐÕÍÎÑÒÍÛÅ ÂÎÄÍÛÅ ÎÁÚÅÊÒÛ ÊÀÐÅËÈÈ ÊÀÊ ÈÑÒÎ×ÍÈÊ ÂÎÄÎÑÍÀÁÆÅÍÈß

íîñòü áûñòðî ïàäàåò äî 2,5–4% íà âîäîñáîðàõ ðåê
Êîëüñêîãî ïîëóîñòðîâà. Åùå áûñòðåå êîýôôèöèåíò
îçåðíîñòè óáûâàåò ñ çàïàäà íà âîñòîê. Òàê, óæå áàññåéíû ðåê Ïîìîðñêîãî ïîáåðåæüÿ Áåëîãî ìîðÿ è âîñòî÷íûõ ïðèòîêîâ Îíåæñêîãî îç. õàðàêòåðèçóþòñÿ
âåëè÷èíàìè íå áîëåå 4–5%, à â Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè îçåðíîñòü íå äîñòèãàåò è 2%.
Îñíîâíîå ÷èñëî ñîñòàâëÿþò îçåðà ñ ïëîùàäüþ
ìåíåå 1 êì2. Áîëåå çíà÷èòåëüíûå ðàçìåðû èìåþò
òîëüêî 1 389 âîäîåìîâ (÷óòü áîëåå 2% îò îáùåãî
÷èñëà), èç íèõ ëèøü 20 ïðåâûøàþò 100 êì2
(òàáë. 2.2). Â ãðóïïå ìàëûõ âîäîåìîâ ïðåîáëàäàþò
îçåðà, íå èìåþùèå âèäèìîãî ñòîêà («áåññòî÷íûå»),
êîòîðûå ïðåäñòàâëåíû â îñíîâíîì ëåñíûìè è áîëîòíûìè îçåðöàìè (ëàìáàìè).
Â Êàðåëèè âûäåëÿþòñÿ äâà îñíîâíûõ òèïà îçåðíûõ êîòëîâèí ïî ïðîèñõîæäåíèþ: òåêòîíè÷åñêèå è
ëåäíèêîâûå (ìîðåííûå). Ïî÷òè âñå êðóïíûå è ñðåäíèå âîäîåìû èìåþò òåêòîíè÷åñêèé ãåíåçèñ. Èõ êîòëîâèíû ðàçâèòû â òðåùèíàõ è ñáðîñàõ ñ ÿðêî âûðàæåííûìè ñëåäàìè ýðîçèîííîé äåÿòåëüíîñòè ëåäíèêîâ. Ó íèõ, êàê ïðàâèëî, ñëîæíûå î÷åðòàíèÿ áåðåãîâ
è ïåðåñå÷åííûé ðåëüåô äíà, áîëüøèå ãëóáèíû. Îçåðà
ëåäíèêîâîãî òèïà ðàñïîëîæåíû â ïîíèæåíèÿõ ìåæäó
ìîðåíûìè ãðÿäàìè è õîëìàìè èëè â ïîäïðóæåííûõ
ðå÷íûõ äîëèíàõ. Îíè íåáîëüøèõ ðàçìåðîâ, èìåþò
ìåíåå èçðåçàííóþ, ÷àñòî îêðóãëóþ ôîðìó, ïëîñêîå

on rikkinäinen tai silpoutunut. Jäätikön toiminnan
tuloksena moreeniselkien ja vaarojen välille on syntynyt toisen tyyppisiä järviä. Ne ovat pienikokoisia,
niiden rantaviiva ei ole niin silpoutunut ja joskus ne
ovat varsin pyöreitä. Jäätikköjärvien pohja on
tasainen, syvyyseroja on vähän ja ne ovat 5–10 m
syviä. Voidaan havaita myös pitkiä ja kapeita järviä,
joita joet yhdistävät. Suoalueella on myös omaperäinen järvijoukko.
Vesivarojen käytön yhtenä muotona on jokivirtaaman säännöstely ja tekojärvien perustaminen.
Kuten on jo mainittu, Karjalan Tasavallan joet ovat
geologisesti nuoria ja niiden laaksot ja uomat ovat
matalia tai vähän kehittyneitä. Juuri sen takia padotettujen tekojärvien tilavuus on suhteellisen pieni.
Melkein kaikki suurten järvien syvänteet toimivat
tekojärvinä (taulukko 2.3). Siinä on paikallisen
hydrograafisen verkoston ominaisuus, koska entisessä
Neuvostoliitossa, kuten maailmassakin, tekojärvet
rakennetaan laaksotyyppisiin jokiuomiin eikä
järvisyvänteen alajuoksulle.
Karjalan Tasavallan tekojärvien vesitilavuus on
80,2 km3 (lukuun ottamatta Ylä-Syvärin tekojärveä).
Hyödyllinen tilavuus on 18,6 km3 ja se mahdollistaa
säännöstellä 47 % vuoden virtaamasta. Sen lisäksi
luonnontilaisissa järvissä on vettä 65,0 km3. Mainittakoon vielä kerran, että Äänisen (Ylä-Syvärin teko-

Ɍɚɛɥɢɰɚ 2.2. Ɉɫɧɨɜɧɵɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɨɡɟɪ ɫ ɩɥɨɳɚɞɶɸ ɡɟɪɤɚɥɚ ɛɨɥɟɟ 100 ɤɦ2 ɜ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɦ ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ
Taulukko 2.2. Yli 100 km2 kokoisten järvien nykytiedot

ȼɨɞɨɟɦ

Vesistö

ɉɥɨɳɚɞɶ, ɤɦ2
Ƚɥɭɛɢɧɚ, ɦ
Ɉɛɴɟɦ,
Pinta-ala, ɤɦ2
Syvyys, ɦ
ɤɦ3
ȼɨɞɨɫɛɨɪ
Pääjoen
Huomauɉɪɢɦɟɱɚɧɢɹ
ɫɪɟɞ.
ɜɨɞɨɫɛɨɪɚ
ɝɥɚɜɧɨɣ ɪɟɤɢ valuma-alue
tukset
ɦɚɤɫ. Tilavuus,
ɡɟɪɤɚɥɚ
3
keskivalumaɤɦ
suurin
vesistön
arvio
alueen
ɇɟɜɚ
Neva
258 300
17 700
51
230
910
ɇɟɜɚ
Neva
53 100
9 720
30
120
295
Ɂɚɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɨ Säännöstelty
ɇɢɠɧɢɣ ȼɵɝ Nizhni Vyg
20 800
1 250
7,5
20
9,26 Ɂɚɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɨ Säännöstelty
Ʉɨɜɞɚ
Kovda
2 540
986
16
56
15,6 Ɂɚɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɨ Säännöstelty
Ʉɨɜɞɚ
Kovda
11 300
943
18
58
16,7 Ɂɚɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɨ Säännöstelty
ɇɢɠɧɢɣ ȼɵɝ Nizhni Vyg
6 640
815
29
103
23,4 Ɂɚɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɨ Säännöstelty
ȼɨɞɥɚ
Vodla
4 960
322
2,8
16
0,906 Ɂɚɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɨ Säännöstelty
ɒɭɹ
Suo
1 550
266
6,7
24
1,79
Ʉɟɦɶ
Kem
9 470
257
10
34
Ɂɚɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɨ Säännöstelty

Ʌɚɞɨɠɫɤɨɟ
Ɉɧɟɠɫɤɨɟ
ȼɵɝɨɡɟɪɨ
Ɍɨɩɨɡɟɪɨ
ɉɹɨɡɟɪɨ
ɋɟɝɨɡɟɪɨ
ȼɨɞɥɨɡɟɪɨ
ɋɹɦɨɡɟɪɨ
ɋɪɟɞɧɟɟ
Ʉɭɣɬɨ
ȼɟɪɯɧɟɟ
Ʉɭɣɬɨ
Ʉɟɪɟɬɶ
ɇɸɤ
Ɍɢɤɲɨɡɟɪɨ
əɧɢɫɴɹɪɜɢ
ɋɚɧɞɚɥ
Ɉɧɞɨɡɟɪɨ
Ʌɟɤɫɨɡɟɪɨ

Laatokka
Ääninen
Vygozero järvi
Topozerojärvi
Pääozero
Segozero
Vodlozero
Säämäjärvi
Srednee Kuito
Verhnee / YläKuito
Keret
Njukjärvi
Tikshozero
Jänisjärvi
Sandaljärvi
Ondozerojärvi
Leksozero

Ʉɟɦɶ

Kem

7 150

240

8,5

44

2,09

Ʉɟɪɟɬɶ
Ʉɟɦɶ
Ʉɨɜɞɚ
əɧɢɫɣɨɤɢ
ɋɭɧɚ
ɇɢɠɧɢɣ ȼɵɝ
Ʌɟɧɞɟɪɤɚ

1 100
3 090
1 080
3 460
6 620
2 380
3 230

223
214
209
200
185
182
166

4,5
8,5
8
10
9,5
3,5
8,5

26
40
41
57
58
8
34

1
1,81
1,81
2,04
1,78
0,6
1,408

ɇɢɠɧɟɟ
Ʉɭɣɬɨ
ɗɧɝɨɡɟɪɨ

Nizhnee / AlaKuito
Engozerojärvi

Ʉɟɦɶ

Keret
Kem
Kovda
Jänisjoki
Sunajoki
Nizhni Vyg
Lenderka
joki
Kem

10 200

141

8,6

33

122

4,5

18

0,544

Paljejärvi

Kalgajoki,
Vongajoki
Sunajoki

1 220

ɉɚɥɶɟ

Ʉɚɥɝɚ ɢ
ȼɨɧɶɝɚ
ɋɭɧɚ

6 110

109

18

74

2

69

Ɂɚɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɨ Säännöstelty
Ɂɚɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɨ Säännöstelty
Ɂɚɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɨ Säännöstelty

Ɂɚɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɨ Säännöstelty

O s a 2. KARJALAN TASAVALLAN PINTAVESISTÖT RAAKAVEDEN LÄHTEINÄ

äíî áåç ðåçêèõ ïåðåïàäîâ ãëóáèí, êîòîðûå íå ïðåâûøàþò, êàê ïðàâèëî, 5–10 ì. Òàêæå âñòðå÷àþòñÿ óçêèå
è äëèííûå îçåðà, ÷åðåç êîòîðûå ïðîòåêàþò ðåêè.
Êðîìå òîãî, ñóùåñòâóåò ìíîãî ìåëêèõ îçåð áîëîòíîãî ïðîèñõîæäåíèÿ.
Îäíîé èç ôîðì õîçÿéñòâåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ
âîäíûõ ðåñóðñîâ ÿâëÿåòñÿ ðåãóëèðîâàíèå ðå÷íîãî
ñòîêà ïóòåì ñîçäàíèÿ âîäîõðàíèëèù. Êàê óæå îòìå÷àëîñü âûøå, ìîëîäûå â ãåîëîãè÷åñêîì îòíîøåíèè
ðåêè Êàðåëèè èìåþò íåãëóáîêèå, ñëàáîâðåçàííûå
äîëèíû. Ïîýòîìó äîëèííûå âîäîõðàíèëèùà, ëîæåì
êîòîðûõ ñëóæèò ÷àñòü ðå÷íîé äîëèíû, äàæå öåíîé
áîëüøèõ çàòîïëåíèé èìåþò íåçíà÷èòåëüíûå îáúåìû.
Îñíîâíûì òèïîì âîäîõðàíèëèù ÿâëÿþòñÿ êîòëîâèííûå (îçåðíûå), ñîçäàííûå ïî÷òè íà âñåõ êðóïíûõ îçåðàõ (òàáë. 2.3). Ïðåîáëàäàíèå êîòëîâèííûõ âîäîõðàíèëèù ÿâëÿåòñÿ ðåãèîíàëüíîé îñîáåííîñòüþ ðåñïóáëèêè, òàê êàê áîëüøèíñòâî âîäîõðàíèëèù â áûâøåì
ÑÑÑÐ è âî âñåì ìèðå äîëèííûå. Ýòîò ôàêò åùå ðàç
ïîä÷åðêèâàåò ñïåöèôèêó ãèäðîãðàôè÷åñêîé ñåòè
Êàðåëèè.
Îáúåì âîäû, àêêóìóëèðîâàííûé â âîäîõðàíèëèùàõ, ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèè Êàðåëèè, ðàâåí
80,2 êì3 (áåç Âåðõíå-Ñâèðñêîãî). Èç íèõ îáùàÿ
ïîëåçíàÿ åìêîñòü ñîñòàâëÿåò 18,6 êì3, ÷òî ïîçâîëÿåò
ðåãóëèðîâàòü 47% ãîäîâîãî îáúåìà ðå÷íîãî ñòîêà.
Åùå 65,0 êì3 âîäû ñîñðåäîòî÷åíî â îçåðàõ, îñòàþùèõñÿ â åñòåñòâåííîì ñîñòîÿíèè. Êðîìå òîãî, ê ýòèì

järven) ja Laatokan tilavuuksia ei ole otettu mukaan
laskelmaan. Suurin osa vesistöjen veden tilavuudesta
(78 %) kuuluu Vienan meren valuma-alueeseen ja
juuri siellä on eniten myös tekojärviä (taulukko 2.4).
Vienan meren valuma-alueella on noin 90 % veden
hyötytilavuutta ja täällä säännöstellään 63 % jokien
virtaamasta.
Itämeren alueella vesivarat ovat pääosin järvissä,
joet ovat vähävetisiä eikä niitä ole säännöstelty
suurissa määrissä.
Makea vesi, joka on varastoitunut järviin ja tekojärviin kuuluu ns. vuosisatojen perusvaroihin, joiden
uudistuminen on erittäin hidas prosessi. Nykyisen
vesitaloussuunnittelun mukaan sellaisten vesivarojen
tehokasta käyttöä rajoitetaan ympäristöuhkien ja
-seurauksien takia. Vesivaroja kuitenkin voidaan
käyttää hyväksi edellyttäen, että käytetään vain sellaisia muotoja, jotka eivät kuluta resurssien määrällisiä ominaisuuksia (vesiliikenne, virkistys, kalatalous). Taloudellisesti suurin merkitys on ns. «dynaamisilla varoilla» eli sellaisilla varoilla, jotka
jatkuvasti osallistuvat luonnon vesikiertoon,
esimerkiksi virtaamalla joissa.
Haihdunnan ja sadannan välinen korrelaatiokerroin vaihtelee hydrologisen vuoden aikana 0,80 ja
0,90 välillä. Se on ominaista siellä, missä haihdunta
on suurempi kuin sadanta. Paikalliset olosuhteet,
maisemat ja maanpinnan ominaisuudet yhdistettynä

Ɍɚɛɥɢɰɚ 2.3. ɉɚɪɚɦɟɬɪɵ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɨɡɟɪɧɵɯ ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳ ɩɪɢ ɧɨɪɦɚɥɶɧɨɦ ɩɨɞɩɨɪɧɨɦ ɭɪɨɜɧɟ
Taulukko 2.3. Tasavallan suurempien tekojärvien tiedot normaalin padotusolosuhteissa

ȼɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɟ

Tekojärvi

ȼɟɪɯɧɟɋɜɢɪɫɤɨɟ
Ʉɭɦɫɤɨɟ
(Ɍɨɩɨɉɹɨɡɟɪɫɤɨɟ)
ȼɵɝɨɡɟɪɫɤɨɈɧɞɫɤɨɟ
ɋɟɝɨɡɟɪɫɤɨɟ

Ylä-Syvärin

Kumskoje
(TopoPääjärven)
VygozerskoOndskoje
Segozerskoje
ɘɲɤɨɡɟɪɫɤɨɟ Yskozerskoje
ȼɨɞɥɨɡɟɪɫɤɨɟ Vodlozerskoje
ɂɨɜɫɤɨɟ
Iovskoje
əɧɢɫɴɹɪɜɢ

Jänisjärvi

ɋɚɧɞɚɥɶɫɤɨɟ

Sandalskoje

Ɉɧɞɨɡɟɪɫɤɨɟ

Ondozerskoje
Paljeozerskoje

ɉɚɥɶɟɨɡɟɪɫɤɨɟ

Ȼɚɡɨɜɵɟ ɪɟɤɢ
(ɨɡɟɪɚ)

Tärkeimmät joet (järvet)

ɪ. ɋɜɢɪɶ;
ɨɡ. Ɉɧɟɠɫɤɨɟ
ɪ. Ʉɨɜɞɚ;
ɨɡɟɪɚ Ɍɨɩɨɡɟɪɨ,
ɉɹɨɡɟɪɨ, Ʉɭɧɞɨɡɟɪɨ
ɪ. ɇɢɠɧɢɣ ȼɵɝ;
ɨɡ. ȼɵɝɨɡɟɪɨ
ɪ. ɋɟɝɟɠɚ;
ɨɡ. ɋɟɝɨɡɟɪɨ
ɪ. Ʉɟɦɶ; ɨɡɟɪɚ ɋɪɟɞɧɟɟ
ɢ ɇɢɠɧɟɟ Ʉɭɣɬɨ
ɪɟɤɢ ȼɚɦɚ, ɋɭɯɚɹ
ȼɨɞɥɚ; ɨɡ. ȼɨɞɥɨɡɟɪɨ
ɪ. Ʉɨɜɞɚ; ɋɨɤɨɥɨɡɟɪɨ,
Ɋɭɝɨɡɟɪɨ, ɋɭɲɨɡɟɪɨ

Syvärijoki
Ääninen
Kovdajoki;
Topozerojärvi,
Pääjärvi, Kundozerojärvi
Nizni Vyg-joki,
Vygozero
Segezajoki;
Segozerojärvi
Kemjoki,
Keski- ja Ala Kuitojärvi
Vamajoki, Suhaja Vodla
joki, Vodlozerojärvi
Kovdajoki; Sokolozerojärvi, Rugozerojärvi,
Sushezerojärvi
Jänisjoki
Jänisjärvi
Kontupohjan kanava,
Sandaljärvi
Ondajoki;
Ondozerojoki
Nivkajoki
Paljejärvi

ɪ. əɧɢɫɣɨɤɢ;
ɨɡ. əɧɢɫɴɹɪɜɢ
Ʉɨɧɞɨɩɨɠɫɤɢɣ ɤɚɧɚɥ;
ɨɡ. ɋɚɧɞɚɥ
ɪ. Ɉɧɞɚ;
ɨɡ. Ɉɧɞɨɡɟɪɨ
ɪ. ɇɢɜɤɚ;
ɨɡ. ɉɚɥɶɟ

70

ɉɥɨɳɚɞɶ, ɤɦ2
Ƚɥɭɛɢɧɚ, ɦ
Ɉɛɴɟɦ, ɤɦ3
Pinta-ala, km2
Tilavuus, km3
Syvyys, ɦ
ɩɨɥɜɨɞɨɩɨɥɟɡɧɵɣ
ɡɟɪɤɚɥɚ ɫɪɟɞɧ. ɦɚɤɫ.
ɧɵɣ
ɫɛɨɪɚ
hyödyllikeski- maksivesikokovalumanen
mi
alueen syvyys
nainen
alueen
57 300
9 840
120
295
13
11 300

1 930

56

32,3

8,73

20 800

1 270

20

9,33

1,18

6 640

815

29

103

23,4

4,1

9 900

398

10,5

35

4,18

0,644

4 960

322

2,8

0,906

0,55

19 200

294

58

2,06

0,545

3 460

200

10

8

2,04

0,42

6 620

185

9,5

57

1,78

0,298

2 320

182

3,5

74

0,6

0,37

6 110

109

18

2

0,158
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öèôðàì ñëåäóåò äîáàâèòü áîëüøèå ÷àñòè îáúåìîâ
Îíåæñêîãî (Âåðõíå-Ñâèðñêîå âîäîõðàíèëèùå) è
Ëàäîæñêîãî îçåð. Îñíîâíàÿ ÷àñòü âîä, ñîäåðæàùèõñÿ
â âîäîåìàõ (78%), íàõîäèòñÿ â áàññåéíå Áåëîãî ìîðÿ,
ãäå îíè ïðåäñòàâëåíû, ãëàâíûì îáðàçîì, âîäàìè
âîäîõðàíèëèù (òàáë. 2.4). Çäåñü ðàñïîëîæåíî îêîëî
90% îáùåé ïîëåçíîé åìêîñòè âîäîõðàíèëèù, ðåãóëèðóåòñÿ 63% îáúåìà ðå÷íîãî ñòîêà.
Â áàëòèéñêîì áàññåéíå âîäû ñîñðåäîòî÷åíû â
îñíîâíîì â îçåðàõ, ñòîê ìåíåå çàðåãóëèðîâàí, è ðåêè
ìåíåå âîäîíîñíû.
Ïðåñíûå âîäû, íàêàïëèâàåìûå â îçåðàõ è âîäîõðàíèëèùàõ, îòíîñÿòñÿ ê ñòàöèîíàðíûì çàïàñàì èëè
âåêîâûì âîäíûì ðåñóðñàì ñ î÷åíü íèçêîé ñêîðîñòüþ
âîçîáíîâëåíèÿ. Ïðè ñîâðåìåííîì âîäîõîçÿéñòâåííîì ïëàíèðîâàíèè èõ èíòåíñèâíîå èñïîëüçîâàíèå
îáû÷íî íå ïðåäóñìàòðèâàåòñÿ èç-çà âîçìîæíûõ îòðèöàòåëüíûõ ýêîëîãè÷åñêèõ ïîñëåäñòâèé. Êàê âîäíûå
ðåñóðñû ýòè îáúåêòû ìîæíî ðàññìàòðèâàòü ëèøü ñ
òî÷êè çðåíèÿ ñïîñîáîâ èñïîëüçîâàíèÿ, íå ìåíÿþùèõ
èõ êîëè÷åñòâåííûõ ïàðàìåòðîâ (âîäíûé òðàíñïîðò,
ðåêðåàöèÿ, ðûáíîå õîçÿéñòâî). Äëÿ âîäîïîòðåáëÿþùèõ îòðàñëåé ýêîíîìèêè íàèáîëüøèé èíòåðåñ ïðåäñòàâëÿþò äèíàìè÷åñêèå çàïàñû, íåïðåðûâíî âîçîáíîâëÿþùèåñÿ â ïðîöåññå êðóãîâîðîòà âîäû, ò. å. ðå÷íîé ñòîê.
Îñîáåííîñòüþ çîíû èçáûòî÷íîãî óâëàæíåíèÿ
ÿâëÿåòñÿ òåñíàÿ ñâÿçü ñòîêà ñ îñàäêàìè, êîýôôèöèåíò
êîððåëÿöèè ìåæäó íèìè çà ãèäðîëîãè÷åñêèé ãîä
èçìåíÿåòñÿ îò 0,80 äî 0,90. Ïîäñòèëàþùàÿ ïîâåðõíîñòü è îðîãðàôè÷åñêèå îñîáåííîñòè ìåñòíîñòè â
ñî÷åòàíèè ñ ïðåîáëàäàþùèìè âåòðàìè îêàçûâàþò
çíà÷èòåëüíîå âëèÿíèå íà ðàñïðåäåëåíèå îñàäêîâ, à,

vallitsevien tuulien kanssa vaikuttavat merkittävästi
sadantaan ja vastaavasti valuntaan. Monivuotinen
valunnan keskiarvo on 8–10 l/s km2. Suurimmat valunta-arvot (11–12 l/s km2) on havaittu tasavallan
pohjoisella vuoristoalueella (300–400 m ja jopa
enemmänkin meren pinnasta). Vienanmeren matalikkoalueella ja suurten järvien läheisyydessä valunta
pienenee 8–9 l/s km 2 :iin. Karjalan Tasavallan
eteläalueella, Laatokan koillisrannikolla ja Äänisen
itärannikolla valunnan maksimit ovat 12–16 l/s km2
siellä, missä kulkee Laatokan ja Äänisen välinen
vedenjakaja. Tasavallan pinta-alan suurimmilla
alueilla monivuotinen valunta-arvo on noin 10 l/s
km2, sillä valuma-alueiden lukuisat järvet ja suot
tasoittavat valuntaa.
Karjalan Tasavallan kaikkien jokien virtaama
keskivetisen vuoden aikana on 57 km 3 . Omalla
alueella muodostuu 49,7 km3 (ns. «paikallinen virtaama»), loput vesimassat (13 %) saapuvat lähialueelta
(pääosin Suomesta ja Arkangelin alueelta). 55 % jokien virtaamasta laskee Vienanmereen, 25 % –
Ääniseen ja 20 % – Laatokkaan. Korostettakoon, että
jokien virtaama vaihtelee vuosien välillä ja kaikkien
teollisuushaarojen vesitaloussuunnittelutyön laskelmat yleensä perustuvat 95 % todennäköisyyden virtaamakäyriin (toisin sanoen niin vähävetinen vuosi
toistuu keskimäärin kerran 20 vuodessa). Näissä olosuhteissa paikallinen virtaama on 63 % monivuotisesta lukuarvosta eli 31,8 êm3 (taulukko 2.5).
Absoluuttiset arvot kuitenkaan eivät kuvaa vesivaroja täydellisesti. Suhteelliset arvot eli jokien virtaama per pinta-alayksikkö tai per henkilö ovat tässä
mielessä kuvaavampia. Nämä arvot ovat Karjalan

Ɍɚɛɥɢɰɚ 2.4. ȼɨɞɧɵɟ ɪɟɫɭɪɫɵ Ʉɚɪɟɥɢɢ, ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɟ ɩɨ ɛɚɫɫɟɣɧɚɦ
Taulukko 2.4. Karjalan Tasavallan monivuotiset vesivarojen jakelu valuma-alueisiin
Ȼɚɫɫɟɣɧɵ (ɦɨɪɹ, ɜɨɞɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ)

Valuma-alueet (meri, vesistö)

Ɉɡɟɪɚ
Järvet

ɤɦ3
%
Ȼɚɫɫɟɣɧ Ȼɟɥɨɝɨ ɦɨɪɹ / Vienan meren valuma-alue
Ʉɨɜɞɚ
Kovda
6,42
10,0
Ʉɟɦɶ
Kem
14,10 21,7
ȼɵɝ
Vyg
10,20 15,7
ɉɨɛɟɪɟɠɶɟ Ȼɟɥɨɝɨ ɦɨɪɹ
Vienan meren rannikko
12,10 18,6
ɋɭɦɦɚɪɧɨ ɩɨ ɛɚɫɫɟɣɧɭ Ȼɟɥɨɝɨ ɦɨɪɹ
Vienan meren valuma-alue yhteensä
42,82
66
Ȼɚɫɫɟɣɧ Ȼɚɥɬɢɣɫɤɨɝɨ ɦɨɪɹ / Itämeren valuma-alue
Ȼɚɫɫɟɣɧ Ɉɧɟɠɫɤɨɝɨ ɨɡ. / Äänisen valuma-alue
ȼɨɞɥɚ
Vodla
10,10
1,6
ɋɭɧɚ
Suna
2,45
3,8
ɒɭɹ
Suojoki
5,22
8,1
ɉɨɛɟɪɟɠɶɟ Ɉɧɟɠɫɤɨɝɨ ɨɡ.
Äänisen rannikko
4,29
6,6
ɋɭɦɦɚɪɧɨ ɩɨ ɛɚɫɫɟɣɧɭ Ɉɧɟɠɫɤɨɝɨ ɨɡ.
Äänisen valuma-alue yhteensä
12,97 20,1
ɋɨɛɫɬɜɟɧɧɵɣ ɛɚɫɫɟɣɧ Ʌɚɞɨɠɫɤɨɝɨ ɨɡ. / Laatokan valuma-alue
ȼɭɨɤɫɚ (Ʌɟɧɞɟɪɤɚ)
Vuoksi (Lenderkajoki)
6,65
10,0
ɉɨɛɟɪɟɠɶɟ Ʌɚɞɨɠɫɤɨɝɨ ɨɡ. ɢ ɪ. ɋɜɢɪɶ
Laatokan rannikko ja Syväri
2,55
13,9
ɋɭɦɦɚɪɧɨ ɩɨ ɛɚɫɫɟɣɧɭ Ʌɚɞɨɠɫɤɨɝɨ ɨɡ.
Laatokan valuma-alue yhteensä
9,20
13,9
ɋɭɦɦɚɪɧɨ ɩɨ ɛɚɫɫɟɣɧɭ Ȼɚɥɬɢɣɫɤɨɝɨ ɦɨɪɹ
Itämeren valuma-alue yhteensä
22,20 34,0
ɋɭɦɦɚɪɧɨ ɩɨ Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɟ Ʉɚɪɟɥɢɹ
Karjalan Tasavallan valuma-alue yhteensä 65,00 100,0
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ȼɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɚ
Tekojärvet
ɤɦ3
%

ȼɫɟɝɨ
Yhteensä
ɤɦ3
%

34,40
6,33
29,80
0,38
70,91

42,8
7,9
37,2
0,5
88,4

40,80
20,40
40,00
12,50
113,7

28,1
14,0
27,6
8,6
78,3

1,03
4,42
0,65

1,3
5,5
0,8

6,10

7,6

2,04
6,87
5,87
4,29
19,10

1,4
4,7
4,0
3,0
13,1

3,23
3,23
9,33
80,20

4,0
4,0
11,6
100,0

6,65
5,78
12,40
31,50
145,2

4,6
4,0
8,6
21,7
100
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ñëåäîâàòåëüíî, è ñâÿçàííîãî ñ íèìè ñòîêà ïî òåððèòîðèè. Çíà÷åíèå ñðåäíåãî ìíîãîëåòíåãî ñòîêà èçìåíÿåòñÿ â äèàïàçîíå 8–10 ë/ñ þ êì2. Íàèáîëüøèå âåëè÷èíû ãîäîâîãî ñòîêà (11–12 ë/ñ þ êì2) íà ñåâåðå
ðåñïóáëèêè íàáëþäàþòñÿ íà âîçâûøåííûõ ó÷àñòêàõ (Ñåâåðíûé âîçâûøåííûé ðàéîí ñ âûñîòàìè
300–400 ì è áîëåå íàä óðîâíåì ìîðÿ), óìåíüøàåòñÿ
ñòîê (äî 8–9 ë/ñ þ êì2) íà Ïðèáåëîìîðñêîé íèçìåííîñòè è â ïîíèæåíèÿõ ó êðóïíûõ îçåð-âîäîõðàíèëèù. Â
þæíîé ÷àñòè Êàðåëèè ìàêñèìàëüíûå çíà÷åíèÿ ñòîêà
(12–16 ë/ñ þ êì2) îòìå÷àþòñÿ íà ñåâåðî-âîñòî÷íûõ
ïðèòîêàõ Ëàäîæñêîãî è âîñòî÷íûõ ïðèòîêàõ Îíåæñêîãî îçåð, ÷òî ñâÿçàíî ñ âëèÿíèåì íà ðàñïðåäåëåíèå
îñàäêîâ Îíåæñêî-Ëàäîæñêîãî âîäîðàçäåëà. Íà áîëüøåé ÷àñòè ðåñïóáëèêè ñðåäíèé ìíîãîëåòíèé ìîäóëü
êîëåáëåòñÿ îêîëî 10 ë/ñ þ êì2, òàê êàê áîëüøîå êîëè÷åñòâî îçåð íà âîäîñáîðàõ â ñî÷åòàíèè ñ áîëîòàìè è
çàáîëî÷åííûìè ëåñàìè íèâåëèðóþò âåëè÷èíó ñðåäíåãî ìíîãîëåòíåãî ñòîêà ïî òåððèòîðèè.
Â ñðåäíèé ïî âîäíîñòè ãîä ñòîê ðåê Êàðåëèè
ñîñòàâëÿåò 57 êì3. Íåïîñðåäñòâåííî íà åå òåððèòîðèè ôîðìèðóåòñÿ 49,7 êì3 (òàê íàçûâàåìûé «ìåñòíûé ñòîê»). Îñòàëüíûå âîäû (13%) ïîñòóïàþò èç
ñîïðåäåëüíûõ ðåãèîíîâ (â îñíîâíîì èç Ôèíëÿíäèè è
Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè). Îêîëî 55% ðå÷íîãî ñòîêà ñ
òåððèòîðèè ðåñïóáëèêè ïîñòóïàåò â Áåëîå ìîðå,
25% – â Îíåæñêîå è 20% – â Ëàäîæñêîå îçåðà. Ó÷èòûâàÿ ìíîãîëåòíèå êîëåáàíèÿ ðå÷íîãî ñòîêà è èñõîäÿ
èç óñëîâèé íàèáîëåå ïîëíîãî óäîâëåòâîðåíèÿ â âîäå
âñåõ îòðàñëåé ýêîíîìèêè, â âîäîõîçÿéñòâåííîé ïðàêòèêå îðèåíòèðóþòñÿ íà ñòîê ìàëîâîäíîãî ãîäà, êàê
ïðàâèëî, 95% îáåñïå÷åííîñòè (ïîâòîðÿåìîñòü â
ñðåäíåì îäèí ðàç â 20 ëåò). Â òàêèõ óñëîâèÿõ ìåñòíûé ñòîê ñîñòàâëÿåò 63% îò ñðåäíåìíîãîëåòíåãî èëè
31,8 êì3 (òàáë. 2.5).
Àáñîëþòíûå ïîêàçàòåëè íå äàþò ïîëíîãî ïðåäñòàâëåíèÿ îá îáåñïå÷åííîñòè âîäíûìè ðåñóðñàìè.
Áîëåå ïîêàçàòåëüíû îòíîñèòåëüíûå õàðàêòåðèñòèêè –
îáúåì ðå÷íîãî ñòîêà, ïðèõîäÿùèéñÿ íà åäèíèöó ïëîùàäè èëè îäíîãî æèòåëÿ. Òàêèå óäåëüíûå öèôðû ïðåâûøàþò ñðåäíèå çíà÷åíèÿ äëÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â 1,3 è 2,3 ðàçà ñîîòâåòñòâåííî, õîòÿ è íåñêîëüêî
óñòóïàþò àíàëîãè÷íûì ïîêàçàòåëÿì Ñåâåðíîãî ýêîíîìè÷åñêîãî ðàéîíà è áîëüøèíñòâà îáëàñòåé, âõîäÿùèõ â åãî ñîñòàâ (Áàáêèí è äð., 1991; Ëèòâèíåíêî è
äð., 1992).
Òàêèì îáðàçîì, îáåñïå÷åííîñòü Êàðåëèè ïîâåðõíîñòíûìè âîäíûìè ðåñóðñàìè äîñòàòî÷íî âûñîêà, è
êîëè÷åñòâåííûå ïàðàìåòðû íå ÿâëÿþòñÿ ôàêòîðîì,
ëèìèòèðóþùèì ðàçâèòèå ýêîíîìèêè ðåñïóáëèêè
(äàæå ó÷èòûâàÿ âíóòðèãîäîâóþ íåðàâíîìåðíîñòü
ðå÷íîãî ñòîêà). Ñóùåñòâóþùèå ïðîáëåìû ñ âîäîñíàáæåíèåì íàñåëåíèÿ è îòäåëüíûõ õîçÿéñòâåííûõ
îáúåêòîâ èìåþò ëèáî îðãàíèçàöèîííî-òåõíè÷åñêèé
õàðàêòåð, ëèáî ñâÿçàíû ñ íåñîîòâåòñòâèåì êà÷åñòâà

Tasavallassa vastaavasti 1,3 ja 2,3 suuremmat kuin
Venäjän Federaation alueella keskimäärin. Venäjän
Pohjoisella taloudellisella alueella mainitut arvot ovat
suurempia kuin Karjalan Tasavallan alueella (Áàáêèí
è äð., 1991; Ëèòâèíåíêî è äð., 1992).
Voidaan todeta, että Karjalan Tasavallassa on
mittavat pintavesistöjen vesivarat ja niiden määrä ei
estä alueen taloudellista kehitystä (jopa ottaen
huomioon jokien virtaaman vuosittaiset vaihtelut).
Nykyolosuhteissa väestön juomaveden ja teollisuuslaitosten käyttöveden ongelmat ovat hallinnollisia ja
teknillisiä tai liittyvät raakaveden laatuvaatimuksiin
(tästä aiheesta katso alempana).
Karjalan Tasavallassa edellä mainitut maantieteelliset, hydrografian ja ilmaston ominaisuudet vaikuttavat vesitaloudelliseen kehitykseen ja aiheuttavat
myös ympäristöongelmia:
1. Jokien pieni virtaama aiheuttaa taajamien ja
paljon vettä kuluttavien teollisuuslaitosten sijoittamiseen joko suurten järvien tai suurten joensuualueiden lähelle. Vastaavasti suurimmat pistekuormittajat laskevat jätevettä nimenomaan edellä mainittuihin vesistöihin. Eniten on kuormitettu suurempien
teollisuuslaitosten lähivesistöjä – Äänisen Bolshaja
Guba – lahti, Kontupohjan lahti ja Petroskoin lahti,
Ɍɚɛɥɢɰɚ 2.5. Ɋɟɫɭɪɫɵ ɪɟɱɧɨɝɨ ɫɬɨɤɚ, ɤɦ3
Taulukko 2.5. Jokien vesivarat, km3
Ȼɚɫɫɟɣɧ
Valumaalue

ɉɥɨɳɚɞɶ,
ɋɪɟɞɧɢɣ Ƚɨɞɨɜɨɣ ɫɬɨɤ ɪɚɡɥɢɱɧɨɣ
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɧɨɫɬɢ
ɬɵɫ. ɤɦ2 ɝɨɞɨɜɨɣ ɫɬɨɤ
Vuoden virtaama eri
Vuoden
Pintatodennäköisyydellä, %
virtaama
ala, tuhat
keski-määrin
km2
25
50
75
95

ɪ. Ʉɟɦɢ
27,7
8,37
Kemijoki
ɪ. ɇɢɠɧɟɝɨ
ȼɵɝɚ
27,1
8,33
Nizni Vyg joki
Ȼɟɥɨɝɨ ɦɨɪɹ
100
31,2
Vienan meri
ɪ. ɒɭɢ
10,3
3,09
Suojoki
ɪ. ɋɭɧɵ
7,67
2,36
Sunajoki
ɪ. ȼɨɞɥɵ
13,7
4,43
Vodlajoki
Ɉɧɟɠɫɤɨɝɨ
ɨɡɟɪɚ
43,9
14,1
Ääninen
Ʌɚɞɨɠɫɤɨɝɨ
ɨɡɟɪɚ
32,6
11,7
Laatokka
Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɢ
Ʉɚɪɟɥɢɹ
176,5
57
Karjalan
Tasavalta
ȼ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ / mukaan laskettuna
ɦɟɫɬɧɵɣ ɫɬɨɤ
paikallinen
155,9
49,7
virtaama
ɩɪɢɬɨɤ
ulkopuolinen
20,6
7,35
tulovirtaama

72

9,66

8,48 7,19 5,16

9,34

8,24 7,22 5,89

34,2

31,5 27,2 20,5

3,56

2,99 2,51 1,95

2,71

2,22 1,85 1,54

5,2

4,43 3,66 2,54

16,3

13,9 11,6 8,74

13,5

11,7 9,89 7,29

65,4

57
8,43

57

48,6 36,4

49,7 42,4 31,8
7,36 6,27

4,7
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âîäû ïðèðîäíûõ èñòî÷íèêîâ ïðåäúÿâëÿåìûì òðåáîâàíèÿì (ñì. íèæå).
Ðàññìîòðåííûå ïðèðîäíûå îñîáåííîñòè ãèäðîãðàôèè è âîäíûõ ðåñóðñîâ Êàðåëèè â ñîâîêóïíîñòè ñ
îáóñëîâëèâàþùèìè èõ êëèìàòè÷åñêèìè è ãåîëîãîãåîìîðôîëîãè÷åñêèìè óñëîâèÿìè îêàçûâàþò çàìåòíîå âëèÿíèå íà õàðàêòåð ðàçâèòèÿ âîäíîãî õîçÿéñòâà
ðåñïóáëèêè è íàèáîëåå õàðàêòåðíûå âîäíî-ýêîëîãè÷åñêèå ïðîáëåìû. Îñíîâíûå ðåçóëüòàòû ýòîãî âëèÿíèÿ ñëåäóþùèå:
1. Ìàëàÿ âîäîíîñíîñòü ðåê îáóñëîâëèâàåò òÿãîòåíèå íàèáîëåå êðóïíûõ âîäîåìêèõ ïðîèçâîäñòâ è
íàñåëåííûõ ïóíêòîâ ê áîëüøèì âîäîåìàì, îáëàäàþùèì çíà÷èòåëüíûìè çàïàñàìè âîäíûõ ðåñóðñîâ äëÿ
ïðîìûøëåííîãî è êîììóíàëüíî-áûòîâîãî âîäîñíàáæåíèÿ, èëè óñòüÿì êðóïíûõ ðåê. Ñîîòâåòñòâåííî,
îñíîâíûå îáúåìû çàãðÿçíÿþùèõ âåùåñòâ îò òî÷å÷íûõ èñòî÷íèêîâ ïîñòóïàþò èìåííî â òàêèå âîäíûå
îáúåêòû. Ïîýòîìó íàèáîëåå çàãðÿçíåíû êðóïíûå
àêâàòîðèè, íåïîñðåäñòâåííî ïðèìûêàþùèå ê îñíîâíûì ïðîìûøëåííûì öåíòðàì – Êîíäîïîæñêàÿ,
Ïåòðîçàâîäñêàÿ è Áîëüøàÿ ãóáû Îíåæñêîãî îç.,
Âûãîçåðî è Áåëîìîðñêî-Áàëòèéñêèé êàíàë, ñåâåðíàÿ
÷àñòü Ëàäîãè, îç. Ñóîÿðâè. Âî ìíîãèõ èç ýòèõ ðàéîíîâ ïðîÿâëÿþòñÿ è ïðèçíàêè àíòðîïîãåííîãî ýâòðîôèðîâàíèÿ, ÷åìó ñïîñîáñòâóåò è ôóíêöèîíèðîâàíèå
çäåñü áèîëîãè÷åñêèõ î÷èñòíûõ ñîîðóæåíèé.
Ñëåäóåò åùå ðàç îòìåòèòü, ÷òî â öåëîì âîäîîáåñïå÷åííîñòü Êàðåëèè âûñîêàÿ, ïðåâîñõîäèò ñðåäíåðîññèéñêèå ïîêàçàòåëè è âîäíûé ôàêòîð íå ÿâëÿåòñÿ
ëèìèòèðóþùèì äëÿ ðàçâèòèÿ ýêîíîìèêè.
2. Çíà÷èòåëüíîå ñîñðåäîòî÷åííîå ïàäåíèå ðåê íà
îãðàíè÷åííûõ ó÷àñòêàõ ñîçäàåò ïðåäïîñûëêè äëÿ èõ
ýíåðãåòè÷åñêîãî èñïîëüçîâàíèÿ, à óçêèå íåâûñîêèå
âîäîðàçäåëû – äëÿ ïðèâëå÷åíèÿ â ýòèõ öåëÿõ ñòîêà èç
ñîñåäíèõ áàññåéíîâ. Íàëè÷èå áîëüøîãî ÷èñëà îçåð,
âõîäÿùèõ â îçåðíî-ðå÷íûå ñèñòåìû, ïîçâîëÿåò çàðåãóëèðîâàòü âîäîòîêè ñ ìåíüøèìè çàòðàòàìè (ïóòåì
ñîçäàíèÿ îçåð-âîäîõðàíèëèù). Íî â ñèëó íèçêîé âîäíîñòè ðåê ìîùíîñòü ÃÝÑ íåâåëèêà (äî 180 Ìâò), è
îäíà ãèäðîýíåðãåòèêà íå ìîæåò ïîëíîñòüþ ïîêðûòü
ýíåðãåòè÷åñêèå ïîòðåáíîñòè Êàðåëèè.
3. Ñòóïåí÷àòîñòü ïðîäîëüíîãî ïðîôèëÿ, íåáîëüøàÿ ïðîòÿæåííîñòü è ñèëüíàÿ ïîðîæèñòîñòü ðåê ñâîäÿò ê ìèíèìóìó âîçìîæíîñòè èõ èñïîëüçîâàíèÿ äëÿ
ñóäîõîäñòâà. Ïî ýòèì æå ïðè÷èíàì áîëüøèíñòâî êðóïíûõ ãëóáîêîâîäíûõ îçåð îòðåçàíû îò îñíîâíîãî äëÿ
ðåñïóáëèêè Áåëîìîðñêî-Áàëòèéñêîãî âîäíîãî ïóòè, è
çäåñü ñóùåñòâóþò ëèøü íåêîòîðûå óñëîâèÿ äëÿ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî êàáîòàæíîãî ñóäîõîäñòâà. Â ñèëó
ýòîãî ýïèçîäè÷åñêèå çàãðÿçíåíèÿ íåôòåïðîäóêòàìè
õàðàêòåðíû òîëüêî äëÿ âîäíûõ îáúåêòîâ, âõîäÿùèõ â
ñîñòàâ íàçâàííîãî âûøå âîäíîãî ïóòè (Ëàäîæñêîå è
Îíåæñêîå îçåðà, Áåëîìîðñêî-Áàëòèéñêèé êàíàë,
Áåëîå ìîðå). Äëÿ âíóòðåííèõ âîäîåìîâ ñóùåñòâóåò

Vygozero järvi, Vienan- ja Itämeren kanava, Laatokan pohjoinen alue sekä Suojärvi. Ihmisten toiminnasta aiheutuvaa kuormitusta ja rehevöitymistä on
havaittu näissä vesistöissä. Alueiden biologisten
jätevedenpuhdistamojen toiminta myös aiheuttaa
rehevöitymistä.
Vielä kerran korostettakoon, että Karjalan
Tasavallan vesivarat ovat varsin suuria ja ylittävät
Venäjän keskiarvot, joten vesi ei ole este taloudellisessa kehityksessä.
2. Merkittävät korkeuserot jokiuoman pituusleikkauksissa mahdollistavat energian tuotannon.
Sen lisäksi suhteellisesti matalat vedenjakajat sallivat
naapurivaluma-alueiden vesivarojen siirtämisen.
Lukuisat järvet ovat perustana vesistöjen säännöstelyyn pienilläkin kustannuksilla (kun keinona on tekojärvien perustaminen järvien alueella). Toisaalta
jokien pieni virtaama rajoittaa energian tuotantoa. Vesivoimaloiden teho on varsin pieni (alle
180 MegaWt). Vesivoimalat eivät pysty yksinomaan
kattamaan kaikkia Tasavallan energiatarpeita.
3. Jokiuomien pituusleikkausten «porrastus»,
koskipaikat rajoittavat vesiliikennettä minimaalisella
tasolla. Samasta syystä monilla suurilla järvillä ei ole
yhteyttä Vienan ja Itämeren kanavaan. Pienessä mittakaavassa on toki järjestetty rannikkopurjehdusta.
Juuri sen takia vain kanavaan kuuluvia vesistöjä (Laatokka, Ääninen, kanava, Vienan meri) on kuormitettu
öljytuotteilla. Liikenneriskit muilla sisävesistöillä
liittyvät vain pienen moottorivenekannan kehitykseen.
4. Soiden ja soistuneiden maiden osuus on varsin
merkittävä (noin 30 %), pellot taas ovat pieniä ja
hajanaisesti sijoittuneita. Sen lisäksi viime vuosina
metsää on hakattu tehokkaasti asutuskeskusten
ympärillä. Näissä olosuhteissa maatalous- ja metsäojitustoiminta on kehittynyt omaksi kansatalouden
alakseen. Kastelutoimintaa ei ole lainkaan. Ojitusvesien purku vaikuttaa negatiivisesti vesistöihin:
veden väri ja rautapitoisuus nousee ja kalojen kutupaikat liettyvät.
5. Metsäteollisuuden kehitys ja mahdollisuudet
säännöstellä vesistöjen vedenkorkeutta aiheuttivat
uittoreittien järjestämisen. Toisaalta uomien pituusleikkausten monimutkaiset ominaisuudet yleensä
vaativat mittavia kustannuksia vesirakentamiselle.
Uitolla on tietyt vakavat ympäristöseuraukset.
Viime vuosien vaikea taloudellinen tilanne on
myös osittain syynä siitä, että uittoa ei ole harrastettu
enää 10 vuoteen. Uiton ympäristöhaittojen seuraamukset ovat edelleenkin havaittavissa monissa
vesistöissä.
6. Karjalan Tasavallan joilla on merkittävä rooli ja
arvo vaeltavien lohikalojen kutuvesistöinä. Jokien
uomilla on suhteellisen paljon kaltevuutta, mutta
73
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òîëüêî ðèñê, ñâÿçàííûé ñ ðàçâèòèåì òàì ìàëîìåðíîãî ôëîòà.
4. Âûñîêàÿ óâëàæíåííîñòü, øèðîêîå ðàñïðîñòðàíåíèå áîëîò è çàáîëî÷åííûõ çåìåëü (îêîëî 30% òåððèòîðèè) â ñî÷åòàíèè ñ íåáîëüøèìè ïëîùàäÿìè è
ôðàãìåíòàðíîñòüþ åñòåñòâåííûõ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ óãîäèé è èíòåíñèâíîé âûðóáêîé â ïðîøëûå ãîäû
ëåñîâ â íàèáîëåå îáæèòûõ ðàéîíàõ îáóñëîâèëè
øèðîêîå ðàçâèòèå ëåñíîé è ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé
îñóøèòåëüíîé ìåëèîðàöèè, ðàññìàòðèâàåìîé íàìè
êàê îòðàñëü âîäíîãî õîçÿéñòâà, ïðè ïîëíîì îòñóòñòâèè èððèãàöèè. Ñáðîñ áîëüøèõ îáúåìîâ äðåíàæíûõ âîä îêàçûâàåò â ðÿäå ñëó÷àåâ íåãàòèâíîå âëèÿíèå íà âîäíûå îáúåêòû, ïðîÿâëÿþùååñÿ â ïîâûøåíèè öâåòíîñòè âîäû, ñîäåðæàíèÿ æåëåçà, çàèëåíèè
íåðåñòèëèù.
5. Øèðîêîå ðàçâèòèå ëåñíîãî êîìïëåêñà è âîçìîæíîñòè çàðåãóëèðîâàíèÿ ðåê ñ ïîìîùüþ ïëîòèí â
èõ èñòîêàõ èç îçåð ñîçäàþò óñëîâèÿ äëÿ èñïîëüçîâàíèÿ âîäîòîêîâ â êà÷åñòâå ëåñîñïëàâíûõ ïóòåé. Íî
ñëîæíûé õàðàêòåð ïðîäîëüíûõ ïðîôèëåé è ïëàíîâûõ
î÷åðòàíèé òðåáóåò çíà÷èòåëüíûõ çàòðàò íà ãèäðîòåõíè÷åñêîå îáóñòðîéñòâî ðóñåë. Ýòî, à òàêæå ñåðüåçíûé
óùåðá, íàíîñèìûé ëåñîñïëàâîì âîäíûì îáúåêòàì,
è ðÿä ýêîíîìè÷åñêèõ ïðè÷èí ïðèâåëè â ïîñëåäíèå
10 ëåò ê ïîëíîìó åãî ïðåêðàùåíèþ. Îäíàêî ýêîëîãè÷åñêèå ïîñëåäñòâèÿ ýòîãî âèäà âîäîïîëüçîâàíèÿ
ïðîÿâëÿþòñÿ äî ñèõ ïîð íà ìíîãèõ îçåðíî-ðå÷íûõ
ñèñòåìàõ.
6. Áîëüøèå óäåëüíûå ïàäåíèÿ, ïîðîæèñòîñòü, íåçíà÷èòåëüíûé òâåðäûé ñòîê, ñðàâíèòåëüíî óñòîé÷èâûé (çàðåãóëèðîâàííûé îçåðàìè) âîäíûé ðåæèì
êàðåëüñêèõ ðåê îïðåäåëÿþò èõ íåðåñòîâóþ öåííîñòü
äëÿ ïðîõîäíûõ ëîñîñåâûõ ðûá.
7. Áîëüøîé îçåðíûé ôîíä, çíà÷èòåëüíàÿ ïðîòÿæåííîñòü íåðåñòîâûõ ðåê, áîãàòñòâî èõòèîôàóíû
ñîçäàþò øèðîêèå âîçìîæíîñòè äëÿ ðàçâèòèÿ â ðåãèîíå ðûáíîãî õîçÿéñòâà (ïðîìûñåë, òîâàðíîå ðûáîâîäñòâî, àêêëèìàòèçàöèîííûå ðàáîòû). Øèðîêîå ðàçâèòèå â íàñòîÿùåå âðåìÿ ñàäêîâîãî ðûáîâîäñòâà ïðèâåëî ê ïîÿâëåíèþ ïðîáëåìû ëîêàëüíîãî àíòðîïîãåííîãî ýâòðîôèðîâàíèÿ è çàãðÿçíåíèÿ.
8. Îãðîìíîå ðàçíîîáðàçèå ÷ðåçâû÷àéíî æèâîïèñíûõ è ýêçîòè÷íûõ âîäíûõ îáúåêòîâ ïðåäîïðåäåëÿåò
èíòåðåñ ê íèì ñî ñòîðîíû ðåêðåàöèè, îñîáåííî âîäíîãî òóðèçìà, ñïîðòèâíîãî è ëþáèòåëüñêîãî ðûáîëîâñòâà. Ýòî îáóñëîâëèâàåò íåîáõîäèìîñòü ðàçðàáîòêè óæå ñåé÷àñ êîìïëåêñà ïðèðîäîîõðàííûõ ìåðîïðèÿòèé äëÿ òàêîãî ðîäà äåÿòåëüíîñòè.
9. Áîëüøèå çàïàñû ïîâåðõíîñòíûõ âîäíûõ ðåñóðñîâ ïðè îòíîñèòåëüíî íåáîëüøèõ ïîäçåìíûõ îáóñëîâëèâàþò íåçíà÷èòåëüíîå èñïîëüçîâàíèå ïîñëåäíèõ,
õîòÿ â íàñòîÿùåå âðåìÿ îíè ïðèâëåêàþò âñå áîëüøåå
âíèìàíèå â ñâÿçè ñ íåóäîâëåòâîðèòåëüíûì êà÷åñòâîì
ïîâåðõíîñòíûõ âîä.

toisaalta jokivirtaamat ovat säännöstelty monilla
järviosuuksilla ja joissa on paljon koskia.
7. Lukuisat järvet, jokien suuret kutupaikat ja runsas kalasto mahdollistavat alueemme kalatalouden
kehittämisen (kalastus, kalankasvatus, uusien kalojen
kotiuttaminen). Lukuisat kalankasvattamot ovat jo
aiheuttaneet paikallisia rehevöitymisongelmia.
8. Kauniit maisemat, niiden laaja valikoima ja
varsin eksoottiset vesistöt ovat virkistystoiminnan,
vesimatkailun, urheilu- ja vapaa-aikakalastuksen
kiinnostuksen kohteita. Virkistystoiminnan kehitysohjelman kehittäminen on jo nykypäivän ongelma.
9. Alueella on suuret pintavesistöjen varat ja pohjavesien antoisuus on suhteellisesti pienempi. Vesihuollossa pohjavettä käytetään huomattavasti vähemmän. Toisaalta nykyään pohjavedet kiinnostavat
enemmän ja enemmän, koska pintavesistöjen varat
ovat jo paikoin tyydyttämättömässä kunnossa.
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2.2. ÊÀ×ÅÑÒÂÎ ÏÎÂÅÐÕÍÎÑÒÍÛÕ ÂÎÄ
2.2. PINTAVESISTÖJEN VEDENLAATU
Ïî õàðàêòåðó ñâîåãî âîçäåéñòâèÿ ôàêòîðû, îïðåäåëÿþùèå ôîðìèðîâàíèå õèìè÷åñêîãî ñîñòàâà ïðèðîäíûõ âîä, äåëÿòñÿ íà íåñêîëüêî ãðóïï. Õàðàêòåð ôîðìèðîâàíèÿ ïðèðîäíûõ âîä çàâèñèò îò ñî÷åòàíèÿ è ïîñëåäîâàòåëüíîñòè èõ ïðîÿâëåíèÿ.
Ãåîëîãè÷åñêèå è êëèìàòè÷åñêèå îñîáåííîñòè
Êàðåëèè îáóñëîâëèâàþò ñïåöèôè÷åñêèé «êàðåëüñêèé»
òèï ïîâåðõíîñòíûõ âîä, êîòîðûå ïî ñâîåìó ñîñòàâó
ìîãóò ïðèáëèæàòüñÿ ê àòìîñôåðíûì îñàäêàì, ê âîäàì
öåíòðà Ðîññèè èëè áîëîòíûì âîäàì. Â ñâÿçè ñ ýòèì
íàáëþäàåòñÿ âåñüìà øèðîêàÿ âàðèàáåëüíîñòü îñíîâíûõ ïàðàìåòðîâ ïðèðîäíûõ âîä: ðÍ – îò 4,2 äî 7,5,
ñóììà èîíîâ – îò 5 äî 200 ìã/ë, öâåòíîñòü – îò 5 äî
300 ãðàä. Ïîâåðõíîñòíûå âîäû Êàðåëèè ôîðìèðóþòñÿ
â óñëîâèÿõ òðóäíîðàñòâîðèìûõ êîðåííûõ ïîðîä Áàëòèéñêîãî ùèòà è õîðîøî ïðîìûòûõ ÷åòâåðòè÷íûõ
îòëîæåíèé. Ðåãèîíàëüíîå ðàñïðîñòðàíåíèå õàðàêòåðíî äëÿ ãèäðîêàðáîíàòíûõ êàëüöèåâûõ âîä. Îíè îáðàçóþòñÿ â ðåçóëüòàòå óãëåêèñëîòíîãî âûâåòðèâàíèÿ
ñèëèêàòíûõ è àëþìîñèëèêàòíûõ ïîðîä, ïðè÷åì Ñà2+
ïîñòóïàåò èç ïîðîäû, à ÍÑÎ3– îáðàçóåòñÿ èç äèîêñèäà
óãëåðîäà âîçäóøíîãî è áèîõèìè÷åñêîãî ïðîèñõîæäåíèÿ. Òîëüêî â ðàéîíàõ ñ ðàñïðîñòðàíåíèåì êàðáîíàòíûõ ïîðîä (Çàîíåæüå) äàííûé òèï âîä îáðàçóåòñÿ ïðè
ðàñòâîðåíèè êàðáîíàòà êàëüöèÿ. Çäåñü æå íàáëþäàåòñÿ
è íàèáîëåå âûñîêàÿ ìèíåðàëèçàöèÿ ïîâåðõíîñòíûõ
âîä (äî 200 ìã/ã ïðè ñðåäíåé âåëè÷èíå ïî Êàðåëèè
22 ìã/ë).
Ðåëüåô ïðåäñòàâëåí â îñíîâíîì ñðåäíåãðÿäîâîõîëìèñòîé ðàâíèíîé ñ ïðèñóòñòâèåì ïîíèæåííûõ
ôîðì, ãäå çàìåäëåí ïîâåðõíîñòíûé ñòîê, óâåëè÷åíà
èíôèëüòðàöèÿ âîä â ïî÷âó. Ñ ðåëüåôîì ìåñòíîñòè ñâÿçàíà åå çàáîëî÷åííîñòü, îáóñëîâëèâàþùàÿ ñïåöèôè÷åñêèé ñîñòàâ âîä ñ ïðèñóòñòâèåì çíà÷èòåëüíûõ êîëè÷åñòâ ãóìóñîâûõ âåùåñòâ. Òåððèòîðèÿ Êàðåëèè ðàñïîëîæåíà â àòëàíòèêî-àðêòè÷åñêîé êëèìàòè÷åñêîé çîíå
óìåðåííîãî ïîÿñà. Ïðåîáëàäàþùèå âîçäóøíûå ìàññû
ñ Àòëàíòè÷åñêîãî îêåàíà îáóñëîâëèâàþò ïðîäîëæèòåëüíóþ îòíîñèòåëüíî òåïëóþ çèìó, êîðîòêîå ïðîõëàäíîå ëåòî, âûñîêóþ îòíîñèòåëüíóþ âëàæíîñòü âîçäóõà è äîñòàòî÷íîå êîëè÷åñòâî îñàäêîâ. Ìèíåðàëüíûå
ñîëè, ñîäåðæàùèåñÿ â àòìîñôåðíûõ îñàäêàõ, â òîé èëè
èíîé ñòåïåíè îêàçûâàþò âëèÿíèå íà ôîðìèðîâàíèå
õèìè÷åñêîãî ñîñòàâà ïîâåðõíîñòíûõ âîä ðåãèîíà.
Íàïðèìåð, áîëåå 50% èîíîâ õëîðà ïîñòóïàåò èç àòìîñôåðû.
Ïî÷âû Êàðåëèè ñèëüíî âûùåëî÷åíû, â èõ ïîãëîùåííûé êîìïëåêñ íàðÿäó ñ Na+, Ca2+ è Mg2+ âõîäÿò
èîíû âîäîðîäà, ÷òî â ñâîþ î÷åðåäü îïðåäåëÿåò êèñëûé
õàðàêòåð ñàìèõ ïî÷â. Âîäà, ïðîñà÷èâàÿñü ÷åðåç áåäíûå

Lukuisat tekijät, jotka vaikuttavat luonnontilaisten
vesien kemiallisiin koostumuksiin, on jaettu tiettyihin
ryhmiin. Eri tekijät vaikuttavat eri aikoina ja myös
useimmiten eri tavalla yhdistettyinä.
Karjalan Tasavallan geologiset ja ilmastolliset
tekijät ja erikoisominaisuudet ovat muodostaneet ns.
«karjalainen» pintavesityypin, joka laadultaan on
hyvin lähellä sadevettä ja toisaalta muistuttaa KeskiVenäjän tai suovaluma-alueiden vesistöjen veden
laatua. Juuri sen takia luonnontilassa olevien vesistöjen monet laatuarvot vaihtelevat hyvinkin paljon: pH
vaihteluväli on 4,2–7,5, suolapitoisuus eli ionien
summa vaihtelee 5–200 mg/l, väriluku 5 ja 300 asteen
välillä. Karjalan pintavesistöt ovat syntyneet
Itämeren kilven huonosti liukenevissa kallio-olosuhteissa. Kvartäärikauden kerrostumat ovat täällä
hyvin huuhtoutuneet jo monien vuosien aikana.
Hydrokarbonaattia ja kalsiumia sisältäviä vesiä muodostuu paikoin siinä, missä silikaatti- ja alumiinisilikaattimaaperät rapautuvat hiilihappoisessa ympäristössä. Ñà2+ on peräisin maaperästä ja ÍÑÎ3– muodostuu ilmakehän hiilidioksidista ja myös biokemian
prosessin tuloksena. Saman tyyppisiä vesiä kehittyy
myös karbonaattikivilajien alueella (Äänisen itärannikon Zaonezje – alue), missä kalsiumkarbonaatti
liukenee veteen. Siellä on havaittu pintavesistöjen korkeimmat suolapitoisuudet (ionien summa) eli
200 mg/l, kun Karjalan Tasavallan alueella keskiarvo
on 22 mg/l.
Tasavallan topografia vaihtelee selänteiden ja
vaarojen välillä, paikoin on matalaa reliefiä, missä
tapahtuu vesien suotautumista maaperään. Alueen
erikoisuus on maaperän soistuminen, joka aiheuttaa
vesistöjen varsin korkeat humuspitoisuudet. Karjalan
Tasavalta kuuluu Atlantin ja Arktikan ns. «kohtuulliseen ilmaston vyöhykkeeseen». Atlantin valtameren ilmamassat aiheuttavat pitkän, mutta suhteellisen lämpimän talven, lyhyen ja viileän kesän,
korkean ilmankosteuden ja suuren sademäärän. Sadevesien suolat tietyssä määrissä vaikuttavat alueen pintavesistöjen vedenlaatuun. Esimerkiksi 50 % klooriionista on ilmaperäistä.
Karjalan maaperä on tehokkaasti huuhtoutunut ja
sen lisäksi Na+, Ca2+ ja Mg2+ kompleksiriviin kuuluu
myös vetyioni ja sen takia maaperä on useimmiten
hapanta. Turpeen, suon ja podsolimaan läpi suotautunut vesi kyllästyy humusorgaanisilla aineilla. Juuri
humusaineilla on merkittävä rooli Karjalan Tasavallan pintavesistöjen veden laadun muodostumisessa.
Humus, myös CO2, antavat vedelle agressiivisia omi75
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ñîëÿìè òîðôÿíèñòûå, áîëîòíûå èëè ïîäçîëèñòûå
ïî÷âû, îáîãàùàåòñÿ îðãàíè÷åñêèì âåùåñòâîì ãóìóñîâîé ïðèðîäû. Ãóìóñîâûå âåùåñòâà èìåþò áîëüøîå
çíà÷åíèå äëÿ ôîðìèðîâàíèÿ õèìè÷åñêîãî ñîñòàâà
ïîâåðõíîñòíûõ âîä Êàðåëèè. Îíè íàðÿäó ñ ÑÎ2 ïðèäàþò âîäå ñâîéñòâà àãðåññèâíîñòè ê ãîðíûì ïîðîäàì,
íå òîëüêî êàðáîíàòíûì, íî è èçâåðæåííûì. Áëàãîäàðÿ
ìîùíîé êîìïëåêñîîáðàçóþùåé ñïîñîáíîñòè âîäíûé
ãóìóñ çíà÷èòåëüíî èçìåíÿåò ìèãðàöèîííûå õàðàêòåðèñòèêè áîëüøèíñòâà ýëåìåíòîâ, è â ïåðâóþ î÷åðåäü
ìåòàëëîâ.
Â öåëîì íàèáîëåå õàðàêòåðíûìè îñîáåííîñòÿìè
ïîâåðõíîñòíûõ âîä Êàðåëèè ÿâëÿþòñÿ èõ íèçêàÿ ìèíåðàëèçàöèÿ, ïðåîáëàäàíèå ãèäðîêàðáîíàòîâ è êàëüöèÿ â
èîííîì ñîñòàâå, ñîäåðæàíèå çíà÷èòåëüíûõ êîëè÷åñòâ
îðãàíè÷åñêîãî âåùåñòâà ãóìóñîâîé ïðèðîäû.
Ñîñòàâ ïðèðîäíûõ âîä îïðåäåëÿåòñÿ ðàçëè÷íûìè
ôàêòîðàìè. Äëÿ ôîðìèðîâàíèÿ õèìè÷åñêîãî ñîñòàâà
ïîâåðõíîñòíûõ âîä èìååò çíà÷åíèå ñîâîêóïíîñòü ýòèõ
ôàêòîðîâ. Â îçåðàõ è ðåêàõ îíî ïðîèñõîäèò â ñõîäíûõ
óñëîâèÿõ, îäíàêî êîëè÷åñòâî õèìè÷åñêèõ èíãðåäèåíòîâ ìîæåò ñóùåñòâåííî ðàçëè÷àòüñÿ. Ýòî ñâÿçàíî ñ
òåì, ÷òî äàííûå âîäíûå îáúåêòû èìåþò ñâîè îñîáåííîñòè, îïðåäåëÿþùèå èõ õèìè÷åñêèé ñîñòàâ. Ê òàêèì
îñîáåííîñòÿì, îò êîòîðûõ çàâèñÿò õèìè÷åñêèé ñîñòàâ
ðå÷íîé âîäû è åå ãèäðîõèìè÷åñêèé ðåæèì, ñëåäóåò
îòíåñòè áûñòðóþ ñìåíó âîäû â ðåêå, â ðåçóëüòàòå ÷åãî
îíà âçàèìîäåéñòâóåò ñ ïîðîäàìè îãðàíè÷åííîå âðåìÿ
è ôîðìèðóåò ñîñòàâ â ñàìûõ ïîâåðõíîñòíûõ ñëîÿõ
çåìíîé êîðû. Äðóãîé îñîáåííîñòüþ ðå÷íûõ âîä ÿâëÿåòñÿ ñèëüíàÿ çàâèñèìîñòü âîäíîãî ðåæèìà îò êëèìàòè÷åñêèõ è ïîãîäíûõ óñëîâèé, õîðîøåå âçàèìîäåéñòâèå
âîäû ñ àòìîñôåðîé, à òàêæå íåîäíîðîäíîñòü èõ õèìè÷åñêîãî ñîñòàâà. Îò êîëè÷åñòâà âûïàäàþùèõ àòìîñôåðíûõ îñàäêîâ è èíòåíñèâíîñòè òàÿíèÿ ñíåãà çàâèñèò õàðàêòåð ïèòàíèÿ ðåêè, ÷òî â ñâîþ î÷åðåäü ñêàçûâàåòñÿ íà ìèíåðàëèçàöèè è ñîñòàâå ðå÷íûõ âîä. Íåëüçÿ íå ó÷èòûâàòü è èíòåíñèâíîå âîçäåéñòâèå íà âîäó
ðàñòèòåëüíûõ è æèâûõ îðãàíèçìîâ.
Ïî ýòèì ïðè÷èíàì ðå÷íûå âîäû îòëè÷àþòñÿ ìàëîé
ìèíåðàëèçàöèåé, áûñòðîé èçìåí÷èâîñòüþ ñîñòàâà ïîä
âëèÿíèåì ãèäðîìåòåîðîëîãè÷åñêèõ óñëîâèé è
ïîñòîÿííûì ïðèñóòñòâèåì â âîäå ãàçîâ àòìîñôåðíîãî
ïðîèñõîæäåíèÿ. Íåîáõîäèìî òàêæå â çíà÷èòåëüíîé
ìåðå ó÷èòûâàòü ïðîöåññû, ñîâåðøàþùèåñÿ íà âîäîñáîðíîé ïëîùàäè.
Õèìè÷åñêèé ñîñòàâ âîäû îçåð òåñíî ñâÿçàí ñ
ñîñòàâîì âîäû ïðèòîêîâ è ïèòàþùèõ îçåðî ïîäçåìíûõ âîä. Îí îïðåäåëÿåòñÿ âñåì êîìïëåêñîì ôèçèêîãåîãðàôè÷åñêèõ óñëîâèé, õàðàêòåðèçóþùèõ âîäîñáîð
îçåðà. Îñîáåííîñòüþ îçåðà â îòëè÷èå îò ðåêè ÿâëÿåòñÿ
çàìåäëåííûé âîäîîáìåí, âñëåäñòâèå ÷åãî âðåìÿ ïðåáûâàíèÿ âîäû â íåì çíà÷èòåëüíî äîëüøå, ÷åì â ðåêå.
Îçåðà ÿâëÿþòñÿ àêêóìóëÿòîðàìè ìèíåðàëüíûõ è îðãàíè÷åñêèõ âåùåñòâ, öèðêóëèðóþùèõ â ïðåäåëàõ âîäî-

naisuuksia ja vesi pystyy liuottamaan karbonaattiaineita, myös kalliosta. Veden humuksella on erittäin
tehokas ominaisuus muodostaa kemiallisia komplekseja. Sen myötä humus pystyy muokkaamaan monien
aineiden migraatio-, liikkumisominaisuuksia, ennen
kaikkea metallien.
Karjalan vesistöjen yleinen ominaisuus on pieni
suolapitoisuus. Ionikoostumuksessa on enemmän
hydrokarbonaattia ja kalsiumia ja, kuten on jo mainittu, orgaanisia aineita mukaan lukien humusaineita.
Vesistöjen vedenlaatu on monien tekijöiden
vaikutusten lopputulos. Järvien ja jokien vedenlaatu
kehittyy eri tavalla siitä huolimatta, että olosuhteet
tuntuvat välillä samanlaisilta. Joissa veden vaihto
tapahtuu huomattavasti nopeammin järviin verrattuna. Jokien vesimassat geologisesti liikkuvat vain
ylemmissä maankuoren kerroksissa ja veden ja jokiuoman vuorovaikutus kestää vain rajoitetun ajan. Sen
lisäksi jokien vedenlaatu riippuu hyvin paljon ilmasto- ja sääolosuhteista. Sadesummat ja lumen sulaminen määrittävät jokien virtaamat ja sen kautta myös
veden suolapitoisuuden ja kemiallisen koostumuksen.
Veden eliöstön tehokas toiminta myös vaikuttaa
veden laatuun.
Mainituista syistä jokien vedessä on yleensä
vähemmän ioneja ja veden laatu nopeasti vaihtelee
riippuen hydrologista ja meteorologisista tekijöistä.
Jokien vesissä miltei aina on ilmakehän kaasuja. Valuma-alueen prosessit on otettava huomioon veden
laadun kehityksessä.
Järvien vedenlaatu myös riippuu siihen laskevien
jokien ja pohjavesien laadusta. Koko valuma-alueen
fysikaaliset tekijät ja maantieteellinen sijainti vaikuttavat vedenlaatuun. Järvien vedenvaihto ei ole niin
nopea kuin jokien. Järvet ovat valuma-alueella kulkevien orgaanisten ja epäorgaanisten varastointipaikkoja. Valuma-alueen muutokset tuovat muutoksia myös
järvien kemiaan. Toisin sanoen järvet ovat joko täysin
tai melkein suljettuja järjestelmiä. Jokia sen sijan kutsutaan «avoin järjestelmä» -termillä.
Pienen valuma-alueen pienen järven vedenlaatu
tietenkin riippuu järveen laskevien jokien vedenlaadusta. Isojen järvien vedenlaatu on monien jokien ja
muiden tekijöiden lopputulos. Näin järven vedenvaihtuvuudella on suuri merkitys veden kemiallisen koostumuksen muodostumisessa. Karjalan Tasavallan
järvien vedenvaihtuvuus on useimmiten varsin hyvä.
Silloin kun järvellä on sisään ja myös ulospäin virtaavia jokia, veden keskisuolapitoisuus on pieni ja sen
arvo vastaa jokivesiä. Vesistö, joka on useiden jokien
ja järvien ketju, on meidän alueellamme hyvin yleinen
ominaisuus. Sellaisen vesistön veden laatu on kaikkien
yllä mainittujen tekijöiden vaikutusten tulos. Toisaalta
sellaisen vesistön hydrologiset vaihtelut eivät ole niin
paljon riippuvia sääolosuhteiden muutoksista.
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ñáîðà. Âñå èçìåíåíèÿ, ïðîèñõîäÿùèå íà âîäîñáîðíîé
ïëîùàäè, îòðàæàþòñÿ â ïðîöåññàõ íàêîïëåíèÿ
âåùåñòâ â îçåðå. Îçåðà ÿâëÿþòñÿ ïîëóçàìêíóòûìè èëè
ïîëíîñòüþ çàìêíóòûìè ñèñòåìàìè, â îòëè÷èå îò ðåê,
êîòîðûå îòíîñÿòñÿ ê îòêðûòûì ñèñòåìàì.
Èîííûé ñîñòàâ âîäû îçåð ãåíåòè÷åñêè ñâÿçàí ñ
ïèòàþùèìè èõ ðåêàìè. Ýòà ñâÿçü îñîáåííî ÷åòêî ïðîÿâëÿåòñÿ íà íåáîëüøèõ îçåðàõ ñ ìàëûì âîäîñáîðîì. Â
êðóïíûõ îçåðàõ ñ áîëüøèìè âîäîñáîðíûìè ïëîùàäÿìè ïðîèñõîäèò óñðåäíåíèå èíäèâèäóàëüíûõ ãèäðîõèìè÷åñêèõ îñîáåííîñòåé ïðèòîêîâ.
Îñíîâíûì ôàêòîðîì, îïðåäåëÿþùèì âåëè÷èíó
ìèíåðàëèçàöèè è õèìè÷åñêèé ñîñòàâ âîäû îçåðà, ÿâëÿåòñÿ ñòåïåíü åãî ïðîòî÷íîñòè. Äëÿ óñëîâèé Êàðåëèè
íàèáîëåå õàðàêòåðíû ïðîòî÷íûå îçåðà. Ïîñêîëüêó îíè
èìåþò ñòîê, ñðåäíÿÿ ìèíåðàëèçàöèÿ èõ âîä íåâåëèêà è
áëèçêà ê ñðåäíåé ìèíåðàëèçàöèè ïðèòîêîâ. Äðóãîé
îñîáåííîñòüþ ðåãèîíà ÿâëÿåòñÿ îáðàçîâàíèå îçåðíîðå÷íûõ ñèñòåì, ãäå öåïî÷êà îçåð ñîåäèíåíà ïðîòîêàìè. Äàííîå ÿâëåíèå îêàçûâàåò âëèÿíèå íà ôîðìèðîâàíèå õèìè÷åñêîãî ñîñòàâà âîä íå òîëüêî ñàìèõ îçåð, íî
è âõîäÿùèõ â ñèñòåìó ðåê. Ðåæèì âîäîòîêîâ â äàííîì
ñëó÷àå ãîðàçäî ìåíüøå çàâèñèò îò ãèäðîìåòåîðîëîãè÷åñêèõ óñëîâèé.
Äëÿ ïîâåðõíîñòíûõ âîä õàðàêòåðíà ñåçîííàÿ
èçìåí÷èâîñòü èõ õèìè÷åñêîãî ñîñòàâà. Åå ñòåïåíü
çàâèñèò îò ôèçèêî-ãåîãðàôè÷åñêèõ óñëîâèé òåððèòîðèè. Íàèáîëüøóþ äèíàìè÷íîñòü è èçìåí÷èâîñòü
ñîñòàâà ïî ñåçîíàì ãîäà èìåþò ðåêè. Õèìè÷åñêèé
ñîñòàâ âîäû îçåð â ìåíüøåé ñòåïåíè çàâèñèò îò ñåçîíà. Â ìåæåííûå ïåðèîäû, îñîáåííî çèìîé, ìèíåðàëèçàöèÿ ïîâåðõíîñòíûõ âîä ìàêñèìàëüíà, â ïîëîâîäüå –
ìèíèìàëüíà. Ìèíåðàëèçàöèÿ âî âðåìÿ ïîëîâîäüÿ
ñèëüíî çàâèñèò îò òîãî, íàñêîëüêî áûñòðî áóäåò ñòàèâàòü ñíåæíûé ïîêðîâ, îò åãî ìîùíîñòè è õàðàêòåðà
ïîãîäû ïåðåä âûïàäåíèåì ñíåãà. Ïîñëåäíåå îáñòîÿòåëüñòâî îáóñëîâëèâàåò ñòåïåíü ïðîìûòîñòè ïî÷âû è
ãðóíòîâ. Äîæäåâîå ïèòàíèå, åñëè îíî äîñòàòî÷íî
èíòåíñèâíîå äëÿ òîãî, ÷òîáû ñîçäàòü ïîâåðõíîñòíûé
ñòîê, îïðåäåëÿåò îáû÷íî áîëåå âûñîêóþ, ÷åì ïðè ñíåãîâîì ïèòàíèè, ìèíåðàëèçàöèþ âîä.
Â çèìíèé ïåðèîä, êîãäà ïîäàâëÿþùàÿ ÷àñòü
ïîâåðõíîñòè ðåê è îçåð ïîêðûòà ëüäîì, ôîðìèðóåòñÿ
îñîáûé ãèäðîõèìè÷åñêèé ðåæèì âîäíûõ îáúåêòîâ.
Óìåíüøàåòñÿ ðîëü ïðèòîêîâ, àòìîñôåðíûõ îñàäêîâ, è
âîçðàñòàåò äîëÿ ïîäçåìíîãî ïèòàíèÿ âîäíûõ îáúåêòîâ,
÷òî ÿâëÿåòñÿ ïðè÷èíîé óâåëè÷åíèÿ ìèíåðàëèçàöèè.
Çàòðóäíÿåòñÿ ïðÿìîé êîíòàêò ñ àòìîñôåðîé, èçìåíÿåòñÿ ãàçîâûé ðåæèì. Ñ îäíîé ñòîðîíû, ïðè íèçêèõ òåìïåðàòóðàõ óâåëè÷èâàåòñÿ ðàñòâîðèìîñòü ãàçîâ â âîäå,
îñîáåííî äèîêñèäà óãëåðîäà, ÷òî ïðèâîäèò ê óñèëåíèþ ïðîöåññîâ âûùåëà÷èâàíèÿ èîíîâ êàëüöèÿ è ìàãíèÿ èç äîííûõ îòëîæåíèé, ñíèæåíèþ âåëè÷èíû ðÍ. Ñ
äðóãîé ñòîðîíû, â ðåçóëüòàòå ìèíåðàëèçàöèè îðãàíè÷åñêîãî âåùåñòâà äîííûõ îòëîæåíèé, â ïðèäîííûõ

Vuoden aikana pintavesistöjen veden laatu vaihtelee riippuen alueen fysikaalis-maantieteellisistä erilaisuuksista. Jokien vedenlaatu vaihtelee vuoden
sisällä eniten järviin verrattuna. Aliveden aikana,
varsinkin talvella, pintavesistöjen suolapitoisuus on
suurimmillaan ja tulva-aikana taas pienimmillään.
Kevättulvien aikana lumikerroksen paksuus ja
sulamisen kesto on erittäin tärkeä. Syksyn säätekijöillä ennen lumen tuloa on myös oma vaikutuksensa.
Mikäli joki saa enemmän vettä sadevalunnasta, sen
suolapitoisuus on yleensä suurempi verrattuna
jokeen, joka saa eniten vettä lumen sulamisen aikana.
Talvella joet ja järvet ovat peittyneet jäällä ja silloin erilaiset vesikemian olosuhteet kehittyvät
vesistöissä. Sivujokien ja ilmakehän vaikutus pienenee ja pohjavesien vaikutus vahvistuu ionien summan
kohentuessa. Veden kaasukoostumus muuttuu, koska
jääpeite erottaa vesimassat ilmakehästä. Toisaalta
alhaisilla lämpötiloilla kaasujen, varsinkin hiilidioksidin, liukenevuus on suurempi. Sen takia kalsium ja
magnesium vapautuvat pohjasedimenteistä ja pHarvo laskee. Orgaanisten aineiden hajoaminen taas
kuluttaa happea. Paikoin happea ei ole lainkaan ja
seurauksena on pelkistyneet olosuhteet, jolloin rauta
ja mangaani lähtevät liikkeelle sedimenteistä ja
rikkivetyä muodostuu veteen.
Tilastotietojen mukaan Karjalan Tasavallan pintavesistöjen ioni-summan keskiarvo on 22 mg/l.
Kationeista kalsium on melkein aina hallitseva magnesium-ionin ollessa hyvin harvoin eniten ja natriumionia ani harvoin. Kalsiumipitoisuus myös vaihtelee
eniten, kun kalium-ionin pitoisuus vaihtelee kaikista
ioneista vähiten eli 0,2 ja 1,4 mg/l välillä (keskiarvo
on 0,53). Kaikissa vesistöissä alkaalimaaperän metalleja on aina enemmän kuin alkaalimetalleja, mikä
on optimaalinen tilanne vesieliöille.
Anioneista on vähiten klorideja (0,4–1,9 mg/l),
jotka ovat meriympäristön alkuperää. Klorideja
on vedessä kuitenkin 2 kertaa enemmän kuin
sadevedessä. Sulfaattien pitoisuus vaihtelee suhteellisen vähän (0,5–8 mg/l). Humuspitoisissa vesissä
sulfaattia on hyvin vähän, jopa vähemmän kuin
sadevedessä. Suoalueella tapahtuu «sulfaattireduktio»
-prosessi, kun suot pidättävät sulfaatteja alueellaan.
Karjalan Tasavallan vesistöjen sulfaatit ovat enimmäkseen ilmakehäperäisiä aineita. Tietty osa sulfaatteja pääsee veteen rikkiä sisältävistä maa-aineksista.
Hydrokarbonaattien pitoisuus vaihtelee eniten eli
nollasta 200 mg/l:aan ja myös orgaanisten happojen
anionit vaihtelevat hyvinkin paljon (alle 0,01–
0,4 mmol-eq/l). Useimmiten veden ionien summa
nousee hydrokarbonaatti-ionien nousun takia silloin
kun kalsiumkarbonaatti- ja magnesium-ionit liukenevat maaperästä, jolloin mineraali-ionien summa on
sama kuin hydrokarbonaatti-ionien summa kaksinker77
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ãîðèçîíòàõ íàáëþäàåòñÿ àêòèâíîå ïîòðåáëåíèå êèñëîðîäà âïëîòü äî åãî îòñóòñòâèÿ. Âîçíèêàþò âîññòàíîâèòåëüíûå óñëîâèÿ, ñïîñîáñòâóþùèå ìèãðàöèè æåëåçà è
ìàðãàíöà èç äîííûõ îòëîæåíèé â âîäíóþ òîëùó,
ïîÿâëåíèþ ñåðîâîäîðîäà è äðóãèìè ïðîöåññàì.
Íà îñíîâàíèè ñòàòèñòè÷åñêîé îáðàáîòêè èìåþùèõñÿ äàííûõ ïîëó÷åíû ñðåäíèå ïîêàçàòåëè, õàðàêòåðèçóþùèå êà÷åñòâî ïîâåðõíîñòíûõ âîä Êàðåëèè.
Âåëè÷èíà ìèíåðàëèçàöèè ñîñòàâëÿåò 22 ìã/ë. Ñðåäè
êàòèîíîâ ïî÷òè âî âñåõ âîäàõ ïðåâàëèðóåò êàëüöèé,
äîñòàòî÷íî ðåäêè ñëó÷àè, êîãäà ïðåîáëàäàåò ìàãíèé è
åùå ðåæå – íàòðèé. Íàèáîëüøàÿ âàðèàáåëüíîñòü
ñîäåðæàíèÿ îòìå÷àåòñÿ äëÿ êàëüöèÿ, íàèìåíüøàÿ –
äëÿ êàëèÿ, êîíöåíòðàöèè êîòîðîãî íàèìåíüøèå ïî
ñðàâíåíèþ ñ äðóãèìè êàòèîíàìè è ñîñòàâëÿþò âñåãî
0,2–1,4 ìã/ë (ñðåäíåå 0,53). Âî âñåõ âîäàõ áåç èñêëþ÷åíèÿ ùåëî÷íîçåìåëüíûå ìåòàëëû ïðåâàëèðóþò íàä
ùåëî÷íûìè, ÷òî ÿâëÿåòñÿ îïòèìàëüíûì äëÿ ñóùåñòâîâàíèÿ ãèäðîáèîíòîâ.
Ñðåäè àíèîíîâ íàèìåíüøåå ñîäåðæàíèå îòìå÷åíî
äëÿ õëîðèäîâ (0,4–1,9 ìã/ë), ÷òî îáóñëîâëåíî èõ ìîðñêèì ïðîèñõîæäåíèåì. Èõ ñðåäíÿÿ êîíöåíòðàöèÿ â
ïîâåðõíîñòíûõ âîäàõ ïðèáëèçèòåëüíî â 2 ðàçà áîëüøå, ÷åì â àòìîñôåðíûõ îñàäêàõ. Äîñòàòî÷íî íèçêàÿ
âàðèàáåëüíîñòü ñîäåðæàíèÿ îòìå÷àåòñÿ è äëÿ ñóëüôàòîâ (0,5–8 ìã/ë). Ïðè÷åì íàèáîëåå íèçêèå êîíöåíòðàöèè îïðåäåëåíû â âûñîêîãóìèôèöèðîâàííûõ âîäàõ,
ãäå èõ ñîäåðæàíèå ìåíüøå, ÷åì â àòìîñôåðíûõ îñàäêàõ, ÷òî îáóñëîâëåíî âûñîêîé ñïîñîáíîñòüþ áîëîò
óäåðæèâàòü ñóëüôàòû â ñâÿçè ñ àêòèâíî ïðîòåêàþùåé
â íèõ ñóëüôàòðåäóêöèåé. Â ïîâåðõíîñòíûõ âîäàõ
Êàðåëèè ñóëüôàòû áîëüøåé ÷àñòüþ èìåþò àòìîñôåðíîå ïðîèñõîæäåíèå, ïðè ýòîì èõ êîíöåíòðàöèè íàõîäÿòñÿ íà óðîâíå ñîäåðæàíèÿ â àòìîñôåðíûõ îñàäêàõ.
Â òî æå âðåìÿ îíè ìîãóò áûòü è «ìèíåðàëîãè÷åñêîãî»
ïðîèñõîæäåíèÿ çà ñ÷åò èõ ïîñòóïëåíèÿ èç ñåðîñîäåðæàùèõ ïîðîä.
Èç âñåõ êîìïîíåíòîâ èîííîãî ñîñòàâà íàèáîëüøàÿ
èçìåí÷èâîñòü õàðàêòåðíà äëÿ ãèäðîêàðáîíàòîâ (îò èõ
îòñóòñòâèÿ äî 200 ìã/ë) è àíèîíîâ îðãàíè÷åñêèõ
êèñëîò (îò ìåíåå 0,01 äî 0,4 ììîëü-ýêâ/ë). Óâåëè÷åíèå
ìèíåðàëèçàöèè âîäû îáóñëîâëåíî, ãëàâíûì îáðàçîì,
ðîñòîì ñîäåðæàíèÿ ãèäðîêàðáîíàòîâ, ò. å. åå óâåëè÷åíèå ñâÿçàíî ñ âûùåëà÷èâàíèåì èç ïîðîä â ïåðâóþ î÷åðåäü êàðáîíàòîâ êàëüöèÿ è ìàãíèÿ. Ïðè ýòîì ñóììà
ìèíåðàëüíûõ èîíîâ ðàâíà äâóêðàòíîìó êîëè÷åñòâó
ãèäðîêàðáîíàòîâ. Òàêèì îáðàçîì, ïîâåðõíîñòíûå
âîäû Êàðåëèè îòëè÷àþòñÿ ìåæäó ñîáîé ïî ìèíåðàëüíîìó ñîñòàâó è ïðåæäå âñåãî ïî èõ ùåëî÷íîñòè
(ñîäåðæàíèþ ãèäðîêàðáîíàòîâ).
Êàê óæå îòìå÷àëîñü, çíà÷èòåëüíàÿ âàðèàáåëüíîñòü
íàáëþäàåòñÿ è äëÿ ñîäåðæàíèÿ îðãàíè÷åñêèõ àíèîíîâ,
÷òî ñâÿçàíî ñ âûñîêîé èçìåí÷èâîñòüþ ñîäåðæàíèÿ
îðãàíè÷åñêèõ âåùåñòâ (öâåòíîñòü îò 5 äî 30 ãðàä. è
áîëåå, ïåðìàíãàíàòíàÿ îêèñëÿåìîñòü îò 2 äî 60 ìã Î/ë).

taisena. Voidaan todeta, että Karjalan Tasavallan pintavesistöt poikkeavat toisistaan ionikoostumukseltaan
ja alkalisuudeltaan (hydrokarbonaattien pitoisuudeltaan).
Kuten on jo mainittu, orgaanisten aineiden ja
ionien pitoisuudet vaihtelevat hyvinkin paljon. Myös
väriluku vaihtelee 5 ja 300 asteen välillä ja permanganaattihapettuvuus 2 ja 60 mgÎ/l välillä. Tasavallan
alueella on paljon soita, joista pääsee paljon alloktonisia orgaanisia aineita. Tilastotietojen perusteella
voidaan esittää seuraavat 600 vesistön keskiarvot:
väriluku on 89 astetta, permanganaattihapettuvuus on
13,4 mgO/l, Ñorg on 10,1 mg/l, bi-kromaattinen hapettuvuus on 23,9 mgÎ/l. Venäjän luokituksen mukaan
keskiarvojen perusteella vesistöt kuuluvat mesohumus- tai mesopolihumusvesistöryhmään.
Karjalan Tasavallan pintavesistöjen rautapitoisuus
vaihtelee < 0,01 ja 3,1 mg/l välillä, keskiarvo on 0,59
(n = 597). Muut arvot (Mn, Si, F, NH4, NO3, Norg)
vaihtelevat suhteellisesti vähemmän. pÍ-arvo vaihtelee varsin paljon, 4,07 ja 8,34 välillä. pH-arvoa
määrittelee hydrokarbonaattien ja humusaineiden
happo – alkaliini prosessi. Näin pH-arvo riippuu
ÍÑÎ3– ja ÑO2 pitoisuuksista, myös orgaanisten happojen ja niiden suolayhdisteiden pitoisuudesta. Hiilihappopitoisuus riippuu loppujen lopuksi veden lämpötilasta ja mikäli lämpötila on sama ÍÑÎ3–, RCOO–,
ja RCOOH – pitoisuudet määrittävät veden pH-arvon.
Monet tutkijat (Harkevich, Baranov, Kitaev,
Lozovik) laativat Karjalan Tasavallan pintavesistöjen
vedenlaatuluokituksia. He käyttivät joko erillisiä parametrejä ja arvoja (pÍ, Σioni, väriluku, raudan pitoisuus)
tai niiden yhdistelmiä. Eri arvojen yhdistäminen on
tarpeeksi vaikea tehtävä, joka ei vielä tänään ole saanut
lopullista ratkaisua. Suurin ongelma on eri vedenlaatuparametrien ja -arvojen yhdistäminen. Puhtaasti
muodollinen ja kaavamainen lähestymistapa, jopa
käyttäen nykytietokonetekniikkaa, ei pysty erottamaan
ja järjestämään järkevää määrää vedenlaatuluokkia.
Vaikka kuinka hyvin yritetään, saamme todella suuren
luokkamäärän. Siitä tulee melkein sama luku kuin eri
arvojen ja parametrien yhdistelmä.
Pohjoisten alueiden vesien tutkimuslaitoksessa
kehitettiin omaa vedenlaatuluokitusta, jossa myös
pyrittiin käyttämään tärkeimpiä arvoja. Luokituksessa
otettiin huomioon myös Venäjän juomavedenottamon
ja kalataloudelliset normit ja vaatimukset. Vesistöjä
luokiteltiin vedenlaadun perusteella seuraavasti: «erinomainen», «hyvä», «tyydyttävä», «huono» ja
«oikein huono / pilaantunut». Tietyin määrin vedenlaatuluokitus muistuttaa suomalaista yleiskäyttöluokitusta, vaikka siinä on käytössä omaperäinen arviointimenetelmä ja oma parametriensarja.
Pohjoisten alueiden vesien tutkimuslaitoksen
luokitus on tehty erikseen vesistöille, jotka ovat luon78
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Ïîñëåäíåå îáñòîÿòåëüñòâî ñâÿçàíî ñ âûñîêîé çàáîëî÷åííîñòüþ òåððèòîðèè è âûíîñîì â âîäíûå îáúåêòû
îðãàíè÷åñêèõ âåùåñòâ àëëîõòîííîãî ïðîèñõîæäåíèÿ.
Ñðåäíèå ïîêàçàòåëè ñîäåðæàíèÿ îðãàíè÷åñêèõ
âåùåñòâ ïðè âûáîðêå èç 600 îáúåêòîâ ñîñòàâëÿþò:
öâåòíîñòü – 89 ãðàä., ÏÎ – 13,4 ìã Î/ë, Ñîðã. – 10,1 ìã/ë,
ÁÎ – 23,9 ìã Î/ë è ôàêòè÷åñêè ñîîòâåòñòâóþò ïåðåõîäíûì ïîêàçàòåëÿì ìåæäó ìåçîãóìîçíûìè è ìåçîïîëèãóìîçíûìè îáúåêòàìè.
Êîíöåíòðàöèÿ æåëåçà â ïîâåðõíîñòíûõ âîäàõ
Êàðåëèè êîëåáëåòñÿ â ïðåäåëàõ < 0,01–3,1 ìã/ë, ñðåäíåå çíà÷åíèå 0,59 (n = 597). Äëÿ îñòàëüíûõ ïîêàçàòåëåé (Mn, Si, F, NH4, NO3, Nîðã.) âàðèàáåëüíîñòü íåçíà÷èòåëüíàÿ. ×òî êàñàåòñÿ ðÍ, òî åãî çíà÷åíèÿ ìåíÿþòñÿ
â äîâîëüíî øèðîêèõ ïðåäåëàõ, îò 4,07 äî 8,34, íî ýòîò
ïîêàçàòåëü îïðåäåëÿåòñÿ êàðáîíàòíîé è ãóìàòíîé
ñèñòåìàìè êèñëîòíî-îñíîâíîãî ðàâíîâåñèÿ, ò. å. îí
çàâèñèò îò ñîäåðæàíèÿ â ïðèðîäíûõ âîäàõ ÍÑÎ3–,
ÑÎ2, îðãàíè÷åñêèõ êèñëîò è èõ ñîëåé. Ïîñêîëüêó
ñîäåðæàíèå óãëåêèñëîòû äåòåðìèíèðóåòñÿ â êîíå÷íîì
èòîãå òåìïåðàòóðîé âîäû (â äàííîì ñëó÷àå ìû íå ó÷èòûâàåì èçìåíåíèå êîíöåíòðàöèè äèîêñèäà óãëåðîäà çà
ñ÷åò âíóòðèâîäîåìíûõ ïðîöåññîâ), òî ïðè îäíîé è òîé
æå òåìïåðàòóðå âåëè÷èíà ðÍ áóäåò îïðåäåëÿòüñÿ
ñîäåðæàíèåì ÍÑÎ3–, RCOO–, RCOOH.
Êëàññèôèêàöèÿ ïîâåðõíîñòíûõ âîä Êàðåëèè îñóùåñòâëÿëàñü íåîäíîêðàòíî ìíîãèìè èññëåäîâàòåëÿìè
(Õàðêåâè÷, Áàðàíîâ, Êèòàåâ, Ëîçîâèê). Îíè ïðîâîäèëèñü ïî îòäåëüíûì ïàðàìåòðàì (ðÍ, Σè, öâåòíîñòè,
ñîäåðæàíèþ æåëåçà) è ïî èõ ñîâîêóïíîñòè (Ëîçîâèê,
1999). Êëàññèôèêàöèÿ ïî ñîâîêóïíîñòè ïàðàìåòðîâ
ïðåäñòàâëÿåò äîñòàòî÷íî ñëîæíóþ çàäà÷ó, è íà ñåãîäíÿ îíà â ïîëíîé ìåðå íå ðåàëèçîâàíà. Îñíîâíàÿ ïðîáëåìà çàêëþ÷àåòñÿ â «ñîñòûêîâêå» ìåæäó ñîáîé ïàðàìåòðîâ âîä ïî îòäåëüíûì ïîêàçàòåëÿì. ×èñòî ôîðìàëèçîâàííûé ïîäõîä äàæå ñ èñïîëüçîâàíèåì ñîâðåìåííîé êîìïüþòåðíîé òåõíèêè íå ïîçâîëÿåò âûäåëèòü
îãðàíè÷åííîå ÷èñëî êëàññîâ âîä, à ïðèâîäèò ê äîñòàòî÷íî áîëüøîìó èõ ÷èñëó, ôàêòè÷åñêè ðàâíîìó ÷èñëó
êîìáèíàöèé êëàññîâ ïî îòäåëüíûì ïîêàçàòåëÿì.
Â ÈÂÏÑ ïî ñîâîêóïíîñòè ïàðàìåòðîâ ñ ó÷åòîì
íîðìàòèâîâ ïî èñïîëüçîâàíèþ âîäû äëÿ ïèòüåâîãî
âîäîñíàáæåíèÿ è ðûáîõîçÿéñòâåííûõ öåëåé áûëà ðàçðàáîòàíà êà÷åñòâåííàÿ êëàññèôèêàöèÿ âîä, êîòîðûå
áûëè îòíåñåíû ê íåñêîëüêèì òèïàì êà÷åñòâà: âûñîêîìó, õîðîøåìó, óäîâëåòâîðèòåëüíîìó, íèçêîìó, à òàêæå
çàãðÿçíåííûì âîäàì. Â îïðåäåëåííîé ñòåïåíè êà÷åñòâåííàÿ êëàññèôèêàöèÿ áëèçêà ê ïðèíÿòîé â Ôèíëÿíäèè, õîòÿ â íåé èñïîëüçóþòñÿ íåñêîëüêî èíîé ïîäõîä è
äðóãèå êðèòåðèè îöåíêè êà÷åñòâà âîäû.
Â êëàññèôèêàöèè, ðàçðàáîòàííîé â ÈÂÏÑ, ïðèðîäíîå êà÷åñòâî âîä îïðåäåëåíî äëÿ âîäíûõ îáúåêòîâ,
íàõîäÿùèõñÿ â åñòåñòâåííîì ñîñòîÿíèè, à òàêæå äëÿ
çàðåãóëèðîâàííûõ âîäîåìîâ è âîäíûõ îáúåêòîâ, íà
âîäîñáîðå êîòîðûõ ïðîâîäèëàñü ëåñîõîçÿéñòâåííàÿ

non tilassa ja myös vesistöille, joiden vedenkorkeus
on säännöstelty tai joiden valuma-alueella on tehty
metsäparannusojitukset. Vesistöt, jotka ovat jäteveden purkuvesistöjä ja joiden vesissä on mahdollisesti
myrkkyaineita, ovat muodostaneet erillisen «pilaantuneet / kuormitetut vesistöt» -ryhmän.
Pintavesistöjen vedenlaatuluokitus on tehty käyttäen seuraavia arvoja: pÍ, orgaanisten aineiden, raudan, kokonaisfosforin, a-klorofyllin ja hapen
pitoisuuksia. Kokonaisfosforin, a-klorofyllin ja hapen
pitoisuudet kuvaavat vesistön rehevöitymisen tasoa.
Väriluku kuvaa humusaineiden tai, meidän olosuhteissa, orgaanisten aineiden pitoisuutta. Tähän liittyy myös kokonaisraudan pitoisuus. Parametrilla on
oma roolinsa, koska tasavallan alueen vesistöissä on
hyvin paljon rautaa, mutta toisaalta juomaveden raudan pitoisuudella on alhainen sallittu pitoisuus eli
0,3 mg/l. pÍ-arvo mahdollistaa seuramaan pintavesistöjen happamoitumisen edistymistä. Kuvalla
2.2 on esitetty Pohjoisten alueiden vesien tutkimuslaitoksen vedenlaatuluokituksen tulokset Karjalan
Tasavallan alueella.
«Erinomainen» -luokkaan kuuluvat kaikki
vesistöt, joiden humuspitoisuus on pieni, ns. oligohumus-vesistöt, joiden väriluku on alle 40 astetta.
Ne ovat karuja vesistöjä, joiden Ðkok on alle 12 µg/l,
a-klorofylli alle 3 µg/l, Fe alle 0,2 mg/l, ðÍ vaihtelee
6,5 ja 8,0 välillä ja hapen kyllästys on 80–105 %.
«Hyvä» -luokkaan kuuluvat ns. mesohumus- ja
mesopolihumusvesistöt, joiden väriluku on 30 ja 120
asteen välillä. Ravinnepitoisuudeltaan nämä vesistöt
ovat oligo- tai mesotroofisia: Ðkok on 8–25 µg/l,
a-klorofylli on alle 10 µg/l, pÍ vaihtelee 6,2 ja 8,5
välillä, Fe on 0,1–0,5 (nousee 0,75 mg/l asti mikäli
Ðkok on pieni ja väriluku on alle 120 astetta), happea
on 60–120 %.
«Tyydyttävä» -luokkaan kuuluvat kaikki vesistöt,
joiden pÍ on 5,5–6,2, myös rehevät (30 < Ðkok < 50
µg/l, 10 < a-klorofylli < 30 mg/l), riippumatta muista
parametreista ja myös ns. polihumusvesistöt, joiden
pÍ > 6,5 ja raudan pitoisuus vaihtelee 0,5 ja 1,5 mg/l
välillä, väriluku on alle 200 astetta.
«Huono» -luokkaan kuuluvat kaikki vesistöt,
joiden pÍ < 5,5, riippumatta muista parametreista,
myös polihumusvesistöt, joiden pÍ > 6,5, raudan
pitoisuus on > 0,7 mg/l, ja varsin rehevät, Karjalan
Tasavallan olosuhteissa, vesistöt: Ðkok > 40, a-klorofylli on > 30 µg/l).
«Kuormitettu» -luokkaan kuuluvat kaikki vesistöt,
tai niiden osuudet, joihin lasketaan jätevedenpäästöt
tai teknogeenisten ilmapäästöjen tai maatalouden
hajakuormitusten vaikutus on hyninkin selkeä. Näissä
vesistöissä on korkeat Ðkok, BOD, öljytuotteiden, K,
Li, raskasmetallien ja muiden kuormitusaineiden
pitoisuudet taustatietoihin verrattuna.
79
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ìåëèîðàöèÿ. Âîäíûå îáúåêòû, ÿâëÿþùèåñÿ ïðèåìíèêàìè ñòî÷íûõ âîä, äëÿ êîòîðûõ õàðàêòåðíî îòëè÷èå
íàáëþäàåìûõ ïîêàçàòåëåé îò ïðèðîäíûõ è âîçìîæíî
çàãðÿçíåíèå òîêñè÷åñêèìè âåùåñòâàìè, âûäåëÿþòñÿ â
îòäåëüíóþ ãðóïïó çàãðÿçíåííûõ âîä.
Êëàññèôèêàöèÿ ïîâåðõíîñòíûõ âîä Êàðåëèè
âûïîëíåíà ïî ñîâîêóïíîñòè ïîêàçàòåëåé: âåëè÷èíå
ðÍ, ñîäåðæàíèþ îðãàíè÷åñêèõ âåùåñòâ, æåëåçà, îáùåãî ôîñôîðà, õëîðîôèëëà-à è êèñëîðîäà. Òàêèå ïàðàìåòðû, êàê êîíöåíòðàöèè îáùåãî ôîñôîðà, õëîðîôèëëàà è êèñëîðîäà õàðàêòåðèçóþò òðîôè÷åñêèé ñòàòóñ âîäíîãî îáúåêòà. Öâåòíîñòü âîäû îòðàæàåò ñòåïåíü
ãóìîçíîñòè èëè ñîäåðæàíèå îðãàíè÷åñêèõ âåùåñòâ
ãóìóñîâîãî ïðîèñõîæäåíèÿ, êîòîðûå â óñëîâèÿõ Êàðåëèè îáû÷íî ñîñòàâëÿþò îñíîâíóþ äîëþ â îáùåì
êîëè÷åñòâå îðãàíè÷åñêèõ âåùåñòâ âîäîåìà. Ñ ýòèì
ïîêàçàòåëåì òåñíî ñâÿçàí è òàêîé, êàê æåëåçî îáùåå.
Ââåäåíèå ïàðàìåòðà «æåëåçî îáùåå» â êëàññèôèêàöèþ ñâÿçàíî, ñ îäíîé ñòîðîíû, ñî çíà÷èòåëüíûì
ñîäåðæàíèåì ýòîãî ýëåìåíòà â âîäàõ Êàðåëèè, à ñ äðóãîé – äîâîëüíî íèçêèì çíà÷åíèåì ïðåäåëüíî äîïóñòèìîé êîíöåíòðàöèè æåëåçà äëÿ ïèòüåâûõ âîä – 0,3 ìã/ë.
Âåëè÷èíà ðÍ ïîçâîëÿåò ó÷èòûâàòü õàðàêòåðíûå äëÿ
ðåãèîíà ïðîöåññû çàêèñëåíèÿ ïîâåðõíîñòíûõ âîä. Íà
ðèñ. 2.2 ïðèâåäåí ïðèìåð êëàññèôèêàöèè êà÷åñòâà âîä
Ðåñïóáëèêè Êàðåëèÿ, âûïîëíåííûé ïî ìåòîäèêå, ðàçðàáîòàííîé â ÈÂÏÑ ÊàðÍÖ ÐÀÍ.
Ê êàòåãîðèè âûñîêîãî êà÷åñòâà âîä îòíåñåíû âñå
îëèãîãóìîçíûå (öâåòíîñòü äî 40 ãðàä.) è îëèãîòðîôíûå (Ðîáù äî 12 ìêã/ë, õëîðîôèëë-à – äî 3 ìêã/ë) âîäíûå îáúåêòû ñ ñîäåðæàíèåì Fe äî 0,2 ìã/ë, ðÍ –
6,5–8,0 è íàñûùåíèåì âîäû êèñëîðîäîì 80–105%.
Ê êàòåãîðèè õîðîøåãî – ìåçîãóìîçíûå è ìåçîïîëèãóìîçíûå (öâåòíîñòü 30–120 ãðàä.), îëèãî- è ìåçîòðîôíûå (Ðîáù 8–25 ìêã/ë, õëîðîôèëë-à – äî 10 ìêã/ë)
ñ âåëè÷èíîé ðÍ 6,2–8,5, ñîäåðæàíèåì Fe 0,1–0,5 (âîçìîæíî, äî 0,75 ìã/ë ïðè óñëîâèè íèçêîãî ñîäåðæàíèÿ
Ðîáù è öâåòíîñòè ìåíåå 120 ãðàä.), íàñûùåíèåì âîäû
êèñëîðîäîì 60–120%.
Ê óäîâëåòâîðèòåëüíîìó êà÷åñòâó îòíåñåíû âñå
âîäíûå îáúåêòû ñ âåëè÷èíîé ðÍ 5,5–6,2, à òàêæå
ýâòðîôíûå (30 < Ðîáù < 50 ìêã/ë, 10 < õëîðîôèëë-à <
30 ìêã/ë), íåçàâèñèìî îò îñòàëüíûõ ïîêàçàòåëåé, è
ïîëèãóìîçíûå ñ ðÍ > 6,5, ñ ñîäåðæàíèåì æåëåçà îò 0,5
äî 1,5 ìã/ë è öâåòíîñòüþ äî 200 ãðàä.
Ê íèçêîìó îòíåñåíû âñå âîäíûå îáúåêòû ñ êèñëîé
ðåàêöèåé (ðÍ < 5,5), íåçàâèñèìî îò îñòàëüíûõ ïîêàçàòåëåé, è ïîëèãóìîçíûå ñ ðÍ > 6,5, ñ ñîäåðæàíèåì æåëåçà áîëåå 0,7 ìã/ë, à òàêæå âûñîêîýâòðîôíûå äëÿ óñëîâèé Êàðåëèè îçåðà (Ðîáù > 40, õëîðîôèëë-à > 30 ìêã/ë).
Ê çàãðÿçíåííûì ïðè÷èñëåíû âñå âîäíûå îáúåêòû
(èëè ó÷àñòêè), ÿâëÿþùèåñÿ ïðèåìíèêàìè ñòî÷íûõ âîä
èëè æå íàõîäÿùèåñÿ â çîíå âëèÿíèÿ àýðîòåõíîãåííûõ
âûáðîñîâ èëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ îáúåêòîâ. Äëÿ
ýòèõ âîäîåìîâ õàðàêòåðíî ïðåâûøåíèå ïîêàçàòåëåé

Kuvattu luokitus poikkeaa suomalaisesta vedenlaatuluokituksesta, joka käsittää kaikki vesistöt.
Pohjoisten alueiden vesien tutkimuslaitoksen vedenlaatuluokituksessa on 4 luokkaa, jotka käsittävät
luonnontilaisia vesistöjä (erinomainen, hyvä, tyydyttävä ja huono) ja viides luokka käsittelee pilaantuneita tai kuormitettuja vesistöjä. Jätevesien purkuvesistöt siten kuuluvat eri luokkaan, veden laadun
yksityiskohtia ei edes täsmennetä, koska jätevesien
lähteitä on hyvinkin paljon. Esimerkiksi, mikäli kunnallistekniikan jätevesien vaikutusta ilmennyt mikrobiologisesti, ravinteiden pitoisuudet nousevat ja myös
happitilanne muuttuu. Teollisuuden jätevedessä saattaa olla myrkyllisiä aineita, joiden koostumus riippuu
tehtaiden tuotannosta.
Luonnontilassa olevien vesistöjen vedenlaatuluokitus perustuu, ennen kaikkea, orgaanisten aineiden ja
ðÍ-arvon määrityksiin. Nämä kaksi parametria paljastavat Karjalan Tasavallan vesistöjen erikoispiirteet. Alueen suot ovat syynä orgaanisten aineiden
kulkeutumisessa, varsinkin humus- ja fulvohappojen
muodossa (taulukko 2.6).
Seurauksena alhaisen alkaliniteetista veden pHarvo voi olla hieman happaman puolella. Rajatapauksena neutraaleina ja lievästi happamina vesinä pidetään ðÍ 6,0–6,3 välillä olevia vesiä, silloin veden
alkaliniteetti on noin 0,05 mmol/l. Sellaiset vesistöt
ovat hyvin arkoja happamoitumiselle. Lievästi happamat (pÍ 5,3–6,3) ja happamat (pÍ < 5,5) olosuhteet
aiheuttavat muuttuvien metallien varastointia vedessä.
Vesiorganismeille sellaiset olosuhteet ovat varsin
epäsuotuisia olkoonkin happamoittumisen syynä
luonto tai ihmisten toiminta. Juuri sellaisissa
vesistöissä kaloihin kerääntyy elohopeaa. Sen takia
kaikki happamat vesistöt (ðÍ < 5,5 ja alkaliniteetti <
0,01 mmol/l), mm. oligohumus- (väriluku < 35 astetta) ja myös mesopolihumusvesistöt (väriluku on
80–160 astetta) ja polihumusvesistöt (väriluku > 160
astetta) kuuluvat «huono» -vedenlaatuluokkaan. On
korostettava, että alueellamme ei ole happamia mesohumusvesistöjä lainkaan. Oligohumusvesistöjen happamoittumisen syynä on teollisuuden toiminnasta
johtuvat happamat vesisateet. Sellaiset järvet yleensä
sijaitsevat vedenjakajan lähellä ja niiden valuma-alue
on suhteellisesti pieni, toisin sanoen nämä järvet saavat suhteellisesti eniten vettä ilmakehästä. Mesohumus- ja polihumustyypin järvet ovat usein suoalueella, niiden happamoitumisen syynä on luonnon toiminta. Kaikki lievästi happamat vesistöt (pÍ 5,5–6,2),
paitsi polihumustyyppiset, kuuluvat «tyydyttävä» luokkaan, riippumatta orgaanisten aineiden pitoisuudesta. Vesihuollon näkökulmasta kirkkaiden vesistöjen käyttökelpoisuus on parempi kuin humuspitoisten
vesistöjen. Tässä tapauksessa otettiin huomioon
Venäjän kalatalousnormien vaatimukset (sallittu
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(Ðîáù, ÁÏÊ, íåôòåïðîäóêòîâ, K, Li, òÿæåëûõ ìåòàëëîâ
è äð.) ïî ñðàâíåíèþ ñ ôîíîâûìè.
Îäíî èç îòëè÷èé êëàññèôèêàöèè, ïðèíÿòîé â Êàðåëèè, îò êëàññèôèêàöèè, èñïîëüçóåìîé â Ôèíëÿíäèè, â
êîòîðóþ âêëþ÷åíû êàê ïðèðîäíûå, òàê è çàãðÿçíåííûå
âîäíûå îáúåêòû – ýòî âûäåëåíèå ÷åòûðåõ êëàññîâ
êà÷åñòâà ïðèðîäíûõ âîä (âûñîêîå, õîðîøåå, óäîâëåòâîðèòåëüíîå è íèçêîå) è îäíîãî êëàññà çàãðÿçíåííûõ
âîä. Òàê, âîäíûå îáúåêòû, ÿâëÿþùèåñÿ ïðèåìíèêàìè
ñòî÷íûõ âîä (â ðåçóëüòàòå ÷åãî ñóùåñòâåííî èçìåíèëñÿ èõ åñòåñòâåííûé ãèäðîõèìè÷åñêèé ðåæèì), âûäåëåíû â îòäåëüíóþ ãðóïïó – çàãðÿçíåííûå âîäû – áåç
äåòàëèçàöèè ñîñòàâà èõ âîäû, ïîñêîëüêó â êàæäîì
îòäåëüíîì ñëó÷àå èìååòñÿ îïðåäåëåííàÿ åãî ñïåöèôèêà. Íàïðèìåð, ïðè çàãðÿçíåíèè õîçÿéñòâåííî-áûòîâûìè ñòî÷íûìè âîäàìè íåîáõîäèìî ïðåæäå âñåãî ó÷èòûâàòü íàëè÷èå ïàòîãåííîé ìèêðîôëîðû, ñîäåðæàíèå
áèîãåííûõ ýëåìåíòîâ è êèñëîðîäíûé ðåæèì. Ïðè
çàãðÿçíåíèè ïðîìûøëåííûìè ñòî÷íûìè âîäàìè –
íàëè÷èå òîêñè÷íûõ âåùåñòâ, êîòîðûå íåîäèíàêîâû
äëÿ ðàçíûõ âèäîâ ñòî÷íûõ âîä.
Â îñíîâó êëàññèôèêàöèè ïðèðîäíûõ âîä ïîëîæåíû
ñîäåðæàíèå îðãàíè÷åñêîãî âåùåñòâà è ðÍ âîäû. Äâà
ýòèõ ïàðàìåòðà îòðàæàþò ñïåöèôèêó ïðèðîäíûõ âîä
Êàðåëèè. Âûñîêàÿ çàáîëî÷åííîñòü òåððèòîðèè ïðèâîäèò ê çíà÷èòåëüíîìó âûíîñó îðãàíè÷åñêîãî âåùåñòâà,
îñîáåííî ãóìèíîâûõ è ôóëüâîâûõ êèñëîò (òàáë. 2.6).
Êàê ñëåäñòâèå ýòîãî, ïðè íèçêîé ùåëî÷íîñòè
ìîæåò íàáëþäàòüñÿ êèñëûé õàðàêòåð âîä. Â êà÷åñòâå
ãðàíè÷íîé îáëàñòè ïåðåõîäà îò íåéòðàëüíûõ âîä ê
ñëàáîêèñëûì âçÿò äèàïàçîí ðÍ 6,0–6,3. Ïðè ýòîé
âåëè÷èíå ðÍ ùåëî÷íîñòü âîäû ñîñòàâëÿåò îêîëî
0,05 ììîëü/ë. Âîäíûå îáúåêòû ñ òàêîé âåëè÷èíîé
ùåëî÷íîñòè óÿçâèìû ê çàêèñëåíèþ. Ñëàáîêèñëûé (ðÍ
5,3–6,3) è êèñëûé (ðÍ < 5,5) õàðàêòåð âîä ñïîñîáñòâóåò íàêîïëåíèþ ëàáèëüíûõ ôîðì ìåòàëëîâ â âîäå è
ÿâëÿåòñÿ íåáëàãîïðèÿòíûì ôàêòîðîì äëÿ ãèäðîáèîíòîâ, îñîáåííî â çàêèñëåííûõ åñòåñòâåííûì è àíòðîïîãåííûì ïóòåì îçåðàõ. Â ýòèõ îçåðàõ â ïåðâóþ î÷åðåäü
íàèáîëåå îòðèöàòåëüíûì ÿâëÿåòñÿ íàêîïëåíèå ðòóòè â
ðûáå. Ïîýòîìó âñå êèñëûå îçåðà (ò. å. ñ ðÍ < 5,5 è
ùåëî÷íîñòüþ < 0,01 ììîëü/ë), êàê îëèãîãóìîçíûå
(öâåòíîñòü < 35 ãðàä.), òàê è ìåçîïîëèãóìîçíûå (öâåòíîñòü 80–160 ãðàä.) è ïîëèãóìîçíûå (öâåòíîñòü > 160
ãðàä.), îòíåñåíû ê âîäàì ñ íèçêèì êà÷åñòâîì. Ñëåäóåò
îòìåòèòü, ÷òî ìåçîãóìîçíûõ êèñëûõ îçåð íåò. Îëèãîãóìîçíûå êèñëûå îçåðà çàêèñëåíû àíòðîïîãåííûì
ïóòåì â ðåçóëüòàòå âûïàäåíèÿ êèñëûõ àòìîñôåðíûõ
îñàäêîâ. Ýòè îçåðà, êàê ïðàâèëî, íàõîäÿòñÿ íà âîäîðàçäåëå ðåê è õàðàêòåðèçóþòñÿ íåáîëüøèì óäåëüíûì
âîäîñáîðîì (< 3), ò. å. äëÿ íèõ ñóùåñòâåííûì ÿâëÿåòñÿ àòìîñôåðíîå ïèòàíèå. Ìåçîïîëèãóìîçíûå è ïîëèãóìîçíûå îçåðà íàõîäÿòñÿ íà ñèëüíî çàáîëî÷åííîé
òåððèòîðèè, ÷òî è îáóñëîâëèâàåò èõ åñòåñòâåííîå
çàêèñëåíèå. Âñå îçåðà è âîäîòîêè, êðîìå ïîëèãóìîç-

ðÍ-arvo on 6,5). Polihumustyypin lievästi happamat
vesistöt (väriluku on > 160 astetta, ðÍ < 6,2) kuuluvat «huono» -luokkaan, koska niiden vedessä on
yleensä paljon humusperäistä orgaanista ainetta.
Myönnettäköön, että korkean väriluvun vesistöt
eivät aina ole lievästi tai oikeasti happamia. Mikäli
valuma-alueella on hydrokarbonaattiainesta, vedellä
on yleensä korkeat pÍ-arvot. Sen takia polihumustyypin vesistöt, joiden väriluku on 200 asteeseen
asti ja ðÍ > 6,5, kuuluvat «tyydyttävä» -luokkaan.
Silloin kun veden laatu kuuluu joko «erinomainen»- tai «hyvä» -luokkaan, orgaanisten aineiden
ja ðÍ-arvon lisäksi on huomioitava myös kokonaisfosforin pitoisuudet. Fosfori on vesistöjen tärkeimpiä
ravinteita ja niiden pitoisuudet ovat limnologiassa
hyvin suosittuja parametreja. Ravinteiden pitoisuudet
merkittävästi määrittävät vesistön tuotannon ja sen
trofisen eli rehevöitymisen statuksen. Luonnontilaisen vesistön rehevöitymisen taso vaihtelee karusta
tasosta eli oligotrofinen status, mesotrofisen tason
kautta rehevään vesistöön (ns. eutrofinen status,
korkean tuotannon vesistö). Kun ravinteet pääsevät
vesistöön, esimerkiksi jätevesien tai maatalouden
toiminnan seurauksena, sen rehevöityminen nopeutuu. Kokonaisfosforin pitoisuudet kuvaavat rehevöitymistä seuraavalla asteikolla:
karu < 12 µg/l;
mesotrofinen / lievästi rehevä 12–25 µ/l;
rehevä 25–50 µg/l;
erittäin rehevä > 50 µg/l.
A-klorofyllin pitoisuus on myös rehevöitymistä
kuvaava parametri:
karu alle 3 µg/l;*
mesotrofinen 3–10 µg/l;
rehevä 10–30 µg/l;
erittäin rehevä > 30 µg/l.
* Tämä arvo on viimeaikana täsmennetty, aikaisemmin käytettiin 1 µg/l.
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íûõ, ñî ñëàáîêèñëîé ðåàêöèåé ñðåäû (ðÍ 5,5–6,2)
îòíåñåíû ê âîäàì ñ óäîâëåòâîðèòåëüíûì êà÷åñòâîì,
íåçàâèñèìî îò ñîäåðæàíèÿ ÎÂ, õîòÿ ñ òî÷êè çðåíèÿ
ïèòüåâîãî âîäîñíàáæåíèÿ êîíäèöèÿ ñâåòëûõ âîä
âûøå, ÷åì ãóìèôèöèðîâàííûõ. Â äàííîì ñëó÷àå ó÷èòûâàåòñÿ ðûáîõîçÿéñòâåííûé àñïåêò – íåáëàãîïðèÿòíîå âëèÿíèå íèçêèõ âåëè÷èí ðÍ íà ïîïóëÿöèè ðûá. Â
Ðîññèè óñòàíîâëåíû ÏÄÊ äëÿ ðûáîõîçÿéñòâåííûõ
âîäîåìîâ (ðÍïäê = 6,5). Ïîëèãóìîçíûå ñëàáîêèñëûå
âîäíûå îáúåêòû (öâåòíîñòü > 160 ãðàä., ðÍ < 6,2) îòíåñåíû ê íèçêîìó êà÷åñòâó, â ñâÿçè ñ êèñëûì õàðàêòåðîì
èõ âîä è íàëè÷èåì î÷åíü âûñîêîãî ñîäåðæàíèÿ îðãàíè÷åñêèõ âåùåñòâ ãóìóñíîé ïðèðîäû.
Ñëåäóåò îòìåòèòü, ÷òî íå âñåãäà âîäû ñ âûñîêîé
öâåòíîñòüþ èìåþò ñëàáîêèñëûé èëè êèñëûé õàðàêòåð.
Ïðè íàëè÷èè êàðáîíàòíûõ ïîðîä íà âîäîñáîðå, âîäû
èìåþò, êàê ïðàâèëî, âûñîêèå çíà÷åíèÿ ðÍ. Ïîýòîìó
ïîëèãóìîçíûå âîäîåìû ñ öâåòíîñòüþ äî 200 ãðàä. è
ðÍ > 6,5 îòíåñåíû ê âîäàì ñ óäîâëåòâîðèòåëüíûì
êà÷åñòâîì.
Äëÿ îòíåñåíèÿ âîä ê âûñîêîìó è õîðîøåìó êà÷åñòâó íàðÿäó ñ ñîäåðæàíèåì ÎÂ è ðÍ âîäû ñëåäóåò ó÷èòûâàòü êîíöåíòðàöèþ ôîñôîðà îáùåãî êàê îñíîâíîãî
áèîãåííîãî ýëåìåíòà, âëèÿþùåãî íà òðîôíîñòü âîäîåìà. Ñîäåðæàíèå â âîäå áèîãåííûõ ýëåìåíòîâ – î÷åíü
âàæíûé ëèìíîëîãè÷åñêèé ïîêàçàòåëü. Îò èõ êîëè÷åñòâà â çíà÷èòåëüíîé ñòåïåíè çàâèñèò ïðîäóêöèÿ â âîäîåìå è îïðåäåëÿåòñÿ åãî òðîôè÷åñêèé ñòàòóñ. Â åñòåñòâåííîì ñîñòîÿíèè óðîâåíü òðîôèè ìîæåò èçìåíÿòüñÿ
îò îëèãî- (íèçêîïðîäóêòèâíûõ) äî ìåçî- (ñðåäíåïðîäóêòèâíûõ) è ýâòðîôíûõ (âûñîêîïðîäóêòèâíûõ). Â
ðåçóëüòàòå ïîñòóïëåíèÿ áèîãåííûõ ýëåìåíòîâ ñî ñòî÷íûìè âîäàìè èëè â ðåçóëüòàòå ñìûâà ñ ïîëåé óñèëèâàåòñÿ ïðîöåññ ýâòðîôèðîâàíèÿ âîäîåìîâ. Ïî ôîñôîðó
îáùåìó èñïîëüçóåòñÿ ñëåäóþùàÿ øêàëà òðîôíîñòè:
îëèãîòðîôíûå
< 12 ìêã/ë;
ìåçîòðîôíûå
12–25 ìêã/ë;
ýâòðîôíûå
25–50 ìêã/ë;
âûñîêîòðîôíûå
> 50 ìêã/ë.
Êàê âñïîìîãàòåëüíûé ýëåìåíò êëàññèôèêàöèè ïî
òðîôíîñòè, èñïîëüçóåòñÿ ñîäåðæàíèå õëîðîôèëëà-à:
îëèãîòðîôíûå
äî 3 ìêã/ë*;
ìåçîòðîôíûå
3–10 ìêã/ë;
ýâòðîôíûå
10–30 ìêã/ë;
âûñîêîýâòðîôíûå
> 30 ìêã/ë.
Ãðàäàöèÿ ïî õëîðîôèëëó-à íåñêîëüêî îòëè÷àåòñÿ
îò ïðèíÿòîé â Ôèíëÿíäèè, íî ïîä÷åðêíåì, ÷òî îíà
èìååò âñïîìîãàòåëüíûé õàðàêòåð, ïîñêîëüêó ñîäåðæàíèå õëîðîôèëëà íîñèò ÿðêî âûðàæåííûé ñåçîííûé
õàðàêòåð, à ðàñïðåäåëåíèå ôîñôîðà îáùåãî áîëåå
îäíîðîäíî â òå÷åíèå ãîäà, ÷åì õëîðîôèëëà. Ó÷èòûâàÿ
òðîôíîñòü, âñå îëèãîòðîôíûå âîäîåìû ïðè áëàãîïðè-

Ɍɚɛɥɢɰɚ 2.6. Ʉɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɹ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɧɵɯ
ɜɨɞ Ʉɚɪɟɥɢɢ ɩɨ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɸ ɨɪɝɚɧɢɱɟɫɤɨɝɨ ɜɟɳɟɫɬɜɚ
Taulukko 2.6. Karjalan Tasavallan pintavesistöjen
orgaanisten aineiden arvot
Ʉɥɚɫɫ ɜɨɞ

ɐɜɟɬɧɨɫɬɶ

ɉɈ, ɦɝɈ/ɥ

ȻɈ, ɦɝɈ/ɥ
BiPermangakromaattinen
naattihapettu
hapettavuus,
vuus, mgɈ/l
mgɈ/l

Vesistön luokka

Väriluku

ɍɥɶɬɪɚɨɥɢɝɨɝɭɦɨɡɧɵɟ
Ultraoligohumus
Ɉɥɢɝɨɝɭɦɨɡɧɵɟ
Oligohumus
Ɇɟɡɨɝɭɦɨɡɧɵɟ
Mesohumus
Ɇɟɡɨɩɨɥɢɝɭɦɨɡɧɵɟ
Mesopolihumus
ɉɨɥɢɝɭɦɨɡɧɵɟ
Polihumus

< 10

<3

<4

10–30

4–8

7–15

35–80

8–15

15–30

80–160

15–20

30–50

>160

>30

> 50

Meidän luokituksen a-klorofylli -asteikko hieman
poikkeaa suomalaisesta, mutta korostamme, että
a-klorofylli on luokitusta täsmentävä, voidaan sanoa
tukeva parametri. A-klorofylli pitoisuus vaihtelee
vuoden aikana erittäin paljon, enemmän fosforipitoisuuden muutoksiin verrattuna. Mikäli kaikki muut
arvot ovat kohdallaan, karu vesistö voidaan sijoittaa
«erinomainen» -luokkaan, mesotrofinen «hyvä» luokkaan, rehevät «tyydyttävä» -luokkaan ja erittäin
rehevät «huono» -luokkaan.
Karun ja rehevän vesistön luokituksessa on otettava huomioon happitilanne, koska juuri happipitoisuus
on elintärkeä parametri lukuisille eliöille.
Venäjällä hapelle on asetettu kalataloudellinen
suurin sallittu pitoisuus (SSP) myös talven aikana
(Î2SSP = 4,0 mg/l tai 60 ). Suotuisena happitilanteena
pidetään sellaista, kun hapen kyllästys on 80–105.
Yleensä kaikissa karuissa ja myös mesotrofisissa
vesistöissä on sellainen happitilanne. Hyvä happitilanne on vesistöissä, missä happikyllästys on 60–120.
Veden ylihapetusta havaitaan järvissä, joiden
rehevöityminen on jo mennyt pitkälle, yleensä jo
mesotrofisen statuksen tasolla. Happea on taas liian
vähän kasvukauden aikana pohjakerroksissa ja myös
talvella (pohjasedimentit kuluttavat happea).
Huonon happitilanteen aikana pintakerrokset ovat
ylikyllästyneet ja pohjakerroksissa ei ole happea
lainkaan. Ilmiö on tyypillinen rehevissä ja erittäin
rehevissä järvissä. Hapen puute pohjan lähellä ja pintakerrosten ylikyllästyminen havaitaan kesän, ns.
«stagnaation» aikana. Sekä rehevissä että mesotrofisissa järvissä jääpeitekauden loppuvaiheessa
havaitaan vakavaa hapenpuutetta pohjakerroksissa,
sillä sedimenttien hajonnassa kuluu paljon happea.
Ottaen huomioon vesistöjen humuspitoisuus,
rehevöityminen ja happitilanne, oligohumustyypin
vesistöt (väriluku alle 40 astetta) ja myös karut
vesistöt (Ðkok alle 12 µg/l, pÍ 6,5–8,0, raudan pitoisu-

* Ýòîò ïàðàìåòð â íàñòîÿùåå âðåìÿ óòî÷íåí, ðàíåå óêàçûâàëñÿ
1 ìêã/ë.
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ÿòíîì ñî÷åòàíèè âñåõ äðóãèõ ïîêàçàòåëåé ìîæíî îòíåñòè ê âîäàì ñ âûñîêèì êà÷åñòâîì, ìåçîòðîôíûå – ñ
õîðîøèì, ýâòðîôíûå – ñ óäîâëåòâîðèòåëüíûì, âûñîêîýâòðîôíûå – ñ íèçêèì.
Ïðè ðàññìîòðåíèè óðîâíÿ òðîôèè âîäîåìà íåîáõîäèìî çàìåòèòü, ÷òî âàæíûì àñïåêòîì ÿâëÿåòñÿ åãî
êèñëîðîäíûé ðåæèì – íàñêîëüêî îí áëàãîïðèÿòåí äëÿ
æèçíåäåÿòåëüíîñòè ðûá.
Â Ðîññèè óñòàíîâëåíà ÏÄÊ ïî êèñëîðîäó äëÿ
ðûáîõîçÿéñòâåííûõ âîäîåìîâ â çèìíèé ïåðèîä
(Î2ÏÄÊ = 4,0 ìã/ë èëè 60% íàñûùåíèÿ). Íàèáîëåå áëàãîïðèÿòíûì êèñëîðîäíûì ðåæèìîì ñ÷èòàåòñÿ òàêîé,
êîãäà íàñûùåíèå âîäû êèñëîðîäîì ñîñòàâëÿåò
80–105%. Êàê ïðàâèëî, îíè õàðàêòåðíû äëÿ âñåõ îëèãîòðîôíûõ îëèãî- è ìåçîãóìîçíûõ âîäíûõ îáúåêòîâ. Ê
âîäîåìàì ñ õîðîøèì êèñëîðîäíûì ðåæèìîì îòíîñÿòñÿ òå, â êîòîðûõ íàñûùåíèå êèñëîðîäîì ñîñòàâëÿåò
60–120%. Ïåðåíàñûùåíèå âîäû êèñëîðîäîì ñâÿçàíî ñ
ïîâûøåííîé òðîôíîñòüþ îáúåêòà (îáû÷íî ýòî ìåçîòðîôíûå îçåðà). Íèçêîå íàñûùåíèå êèñëîðîäîì, êàê
ïðàâèëî, íàáëþäàåòñÿ â ïðèäîííûõ ñëîÿõ â âåãåòàöèîííûé ïåðèîä è âî âðåìÿ çèìíåé ñòàãíàöèè (âñëåäñòâèå ïîòðåáëåíèÿ êèñëîðîäà äîííûìè îòëîæåíèÿìè).
Íåáëàãîïðèÿòíûé êèñëîðîäíûé ðåæèì õàðàêòåðèçóåòñÿ ïåðåíàñûùåíèåì êèñëîðîäîì ïîâåðõíîñòíûõ
ñëîåâ (íà âåëè÷èíó äî 40%) è åãî îòñóòñòâèåì â ïðèäîííûõ. Óêàçàííîå ÿâëåíèå íàáëþäàåòñÿ â âûñîêîýâòðîôíûõ è ýâòðîôíûõ îçåðàõ. Äåôèöèò Î2 ó äíà è ïåðåíàñûùåíèå ïîâåðõíîñòíûõ ñëîåâ íàáëþäàåòñÿ â ïåðèîä ëåòíåé ñòàãíàöèè, à ãëóáîêèé äåôèöèò ó äíà – ê êîíöó ëåäîñòàâà. Ïîñëåäíåå ïðîèñõîäèò íå òîëüêî â ýâòðîôíûõ, íî
è â ìåçîòðîôíûõ îçåðàõ, ãäå îòìå÷àåòñÿ ñóùåñòâåííîå
ïîòðåáëåíèå êèñëîðîäà äîííûìè îòëîæåíèÿìè.
Ïîýòîìó, ñ ó÷åòîì êàê ãóìîçíîñòè, òàê è òðîôíîñòè
âîäîåìà, îñîáåííîñòåé åãî êèñëîðîäíîãî ðåæèìà, ê
âîäàì âûñîêîãî êà÷åñòâà îòíåñåíû âñå îëèãîãóìîçíûå
(öâåòíîñòü äî 40 ãðàä.) îëèãîòðîôíûå (Ðîáù äî 12
ìêã/ë) âîäíûå îáúåêòû ñ ðÍ 6,5–8,0, ñîäåðæàíèåì
æåëåçà äî 0,2 ìã/ë, õëîðîôèëëà-à äî 3 ìêã/ë è íàñûùåíèåì Î2 80–105%. Ê âîäàì õîðîøåãî êà÷åñòâà îòíåñåíû ìåçîãóìîçíûå è ÷àñòè÷íî ìåçîïîëèãóìîçíûå
(öâåòíîñòü 30–120 ãðàä.) îëèãî- è ìåçîòðîôíûå (Ðîáù
< 25 ìêã/ë, Chl-à äî 10 ìêã/ë), õàðàêòåðèçóþùèåñÿ
âåëè÷èíîé ðÍ íå ìåíåå 6,2 è íå áîëåå 8,5, ñîäåðæàíèåì æåëåçà äî 0,75 ìã/ë è íàñûùåíèåì Î2 60–120%.
Èñïîëüçîâàíèå òàêîé õàðàêòåðèñòèêè, êàê ñîäåðæàíèå æåëåçà, íîñèò âñïîìîãàòåëüíûé õàðàêòåð,
ïîñêîëüêó åãî êîíöåíòðàöèÿ õîðîøî êîððåëèðóåò ñ
ñîäåðæàíèåì ÎÂ. Â òåõ ñëó÷àÿõ, êîãäà ïî öâåòíîñòè
âîäíûé îáúåêò çàíèìàåò ïðîìåæóòî÷íîå ïîëîæåíèå,
ïðè áîëüøîì ñîäåðæàíèè æåëåçà åãî îòíîñÿò ê êëàññó
ñ áîëüøåé ãóìîçíîñòüþ.
Íà îñíîâàíèè èçëîæåííîãî ñõåìà îòíåñåíèÿ âîäíîãî îáúåêòà ê òîìó èëè èíîìó êëàññó êà÷åñòâà âûãëÿäèò ñëåäóþùèì îáðàçîì (òàáë. 2.7).

us on alle 0,2 mg/l, a-klorofylli alle 3 µg/l ja happea
on 80–105 %) luokiteltiin «erinomaiseksi». Mesohumus- ja osittain mesopolihumustyypin vesistöt
(väriluku on 30–120 astetta), karut ja mesotrofiset
vesistöt (Ðkok < 25 µg/l, a-klorofylli 10 µg/l) ja mikäli
pÍ on 6,2 ja 8,5 välillä, raudan pitoisuus on alle
0,75 mg/l ja happea 60–120, kuuluvat «hyvä» luokkaan.
Luokituksessa rautapitoisuudella on muita parametreja tukeva merkitys. Rautapitoisuus on hyvin
paljon kiinni orgaanisten aineiden pitoisuuksista. Mikäli väriluku asettuu raja-arvoihin, korkea
rautapitoisuus
siirtää
vesistön
korkeimpaan
humustyyppiin.
Yllä mainitut vedenlaatuluokitukset voidaan esittää myös taulukkomuodossa (taulukko 2.7).
Luokituksessa on yhteensä 11 vedenlaatutyyppiä.
Esimerkiksi, oligohumustyypin karut, pienen väriluvun vesistöt kuuluvat «erinomainen» -luokkaan ja
voisivat olla käytössä vesihuollossa ilman merkittäviä
rajoituksia ja ehtoja.
On korostettava, että esitetty luokitus kuvaa
nimenomaan vedenlaatua. Luokituksen perusteella
tuskin voidaan tehdä tarkkoja päätöksiä vesistön tilan
kehityksestä. Yksittäisen vesistön vedenlaatuselvitykset vaativat seuranta- ja tutkimustoimintaa eri vuoden aikoina.
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O s a 2. KARJALAN TASAVALLAN PINTAVESISTÖT RAAKAVEDEN LÄHTEINÄ
Ɍɚɛɥɢɰɚ 2.7. Ɍɢɩɢɡɚɰɢɹ ɜɨɞɧɵɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɢ ɤɥɚɫɫɵ ɢɯ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɜɨɞɵ
ȼɵɫɨɤɨɟ
1. Ɉɥɢɝɨɝɭɦɨɡɧɵɟ
ɨɥɢɝɨɬɪɨɮɧɵɟ:
ɐɜ. < 40 ɝɪɚɞ.,
Ɋɨɛɳ < 12 ɦɤɝ/ɥ,
Chl-ɚ < 3 ɦɤɝ/ɥ,
ɪɇ 6,5–8,0,
ɳɟɥɨɱɧɨɫɬɶ > 0,05 ɦɦɨɥɶ/ɥ,
Ɉ2 – 80–105 %,
Fe – ɞɨ 0,2 ɦɝ/ɥ

ɏɨɪɨɲɟɟ
2. Ɇɟɡɨɝɭɦɨɡɧɵɟ ɨɥɢɝɨɢ ɦɟɡɨɬɪɨɮɧɵɟ
3. Ɇɟɡɨɩɨɥɢɝɭɦɨɡɧɵɟ,
ɦɟɡɨɬɪɨɮɧɵɟ
4. Ɉɥɢɝɨɝɭɦɨɡɧɵɟ
ɦɟɡɨɬɪɨɮɧɵɟ:
ɐɜ. < 30–120 ɝɪɚɞ.,
Ɋɨɛɳ < 25 ɦɤɝ/ɥ,
Chl-ɚ < 10 ɦɤɝ/ɥ,
6,2 < ɪɇ < 8,5,
ɳɟɥɨɱɧɨɫɬɶ > 0,05 ɦɦɨɥɶ/ɥ,
Ɉ2 – 60–120%,
Fe – ɞɨ 0,75 ɦɝ/ɥ

ɍɞɨɜɥɟɬɜɨɪɢɬɟɥɶɧɨɟ
5. ɋɥɚɛɨɤɢɫɥɵɟ: 5,5 < ɪɇ < 6,2,
ɳɟɥɨɱɧɨɫɬɶ < 0,05 ɦɦɨɥɶ/ɥ,
ɐɜ. < 160 ɝɪɚɞ.
6. ɗɜɬɪɨɮɧɵɟ: 30 < Ɋɨɛɳ < 50 ɦɤɝ/ɥ,
10 < Chl-ɚ < 30 ɦɤɝ/ɥ, 20 < Ɉ2 < 140%
7. Ɇɟɡɨɩɨɥɢɝɭɦɨɡɧɵɟ ɢ ɩɨɥɢɝɭɦɨɡɧɵɟ:
ɪɇ > 6,5, ɳɟɥɨɱɧɨɫɬɶ > 0,05 ɦɦɨɥɶ/ɥ,
120 < ɐɜ. < 200 ɝɪɚɞ.
8. Ʉɢɫɥɨɪɨɞɞɟɮɢɰɢɬɧɵɟ ɨɡɟɪɚ:
Ɋɨɛɳ < 30 ɦɤɝ/ɥ,
Ɉ2 ɭ ɞɧɚ ɡɢɦɨɣ < 20%

ɇɢɡɤɨɟ
9. Ʉɢɫɥɵɟ: ɪɇ < 5,5,
ɳɟɥɨɱɧɨɫɬɶ < 0,01 ɦɦɨɥɶ/ɥ
10. ɉɨɥɢɝɭɦɨɡɧɵɟ
ɫɥɚɛɨɤɢɫɥɵɟ:
ɐɜ. > 160 ɝɪɚɞ., ɪɇ < 6,2,
ɳɟɥɨɱɧɨɫɬɶ < 0,05 ɦɦɨɥɶ/ɥ
11. ȼɵɫɨɤɨɷɜɬɪɨɮɧɵɟ:
Ɋɨɛɳ > 40 ɦɤɝ/ɥ,
Chl-ɚ > 30 ɦɤɝ/ɥ,
Ɉ2 – 0–140 %

Taulukko 2.7. Vesistöjen tyypittely ja vedenlaatuluokitus
Erinomainen
1.Oligohumustyyppi, karu
(oligotrofinen):
väriluku < 40 ast,
Ɋkok < 12 µg/l,
Chl-ɚ < 3 µg/l,
ɪɇ 6,5–8,0,
alkaliniteetti > 0,05 mmol/l,
Ɉ2 – 80–105 %,
Fe – alle 0,2 mg/l

Hyvä
2. Mesohumustyyppi, karu ja
lievästi / keskitason rehevä =
oligo- ja mesotrofinen vesistö
3. Mesopolihumustyyppi,
mesotrofinen vesistö
4. Oligohumustyyppi,
mesotrofinen vesistö:
väriluku < 30–120 astetta,
Ɋkok < 25 µg/l, Chl-ɚ < 10 µg/l,
6,2 < ɪɇ < 8,5,
alkaliniteetti > 0,05 mmol/l,
Ɉ2 – 60–120 %,
Fe on alle 0,75 mg/l

Tyydyttävä
5. Lievästi happamat vesistöt:
5,5 < ɪɇ < 6,2,
alkaliniteetti < 0,05 mmol/l, väriluku < 160 astetta.
6. Rehevät vesistöt:
30 < Ɋkok < 50 µg/l,
10 < Chl-ɚ < 30 µg/l,
20 < Ɉ2 < 140 %
7. Mesopolihumus- ja polihumustyyppi:
ɪɇ > 6,5, alkaliniteetti > 0,05 mmol/l,
120 < väriluku < 200 astetta
8. Heikon happitilanteen järvet:
Ɋkok < 30 µg/l, Ɉ2 pohjakerroksissa talvella < 20 %

Huono
9. Happamat vesistöt:
ɪɇ < 5,5,
alakaliniteetti < 0,01 mmol/l.
10. Polihumustyyppi,
lievästi happamat:
väriluku > 160 astetta,
ɪɇ < 6,2,
alkalinitetti < 0,05 mmol/l.
11. Erittöin rehevät:
Ɋkok > 40 µg/l,
Chl-ɚ > 30 µg/l,
Ɉ2 – 0-140 %

Ôàêòè÷åñêè âûäåëåíî 11 îñíîâíûõ òèïîâ âîä. Òàê, ê
êëàññó âîä âûñîêîãî êà÷åñòâà îòíåñåíû òîëüêî îëèãîãóìîçíûå îëèãîòðîôíûå âîäîåìû ñ íèçêîé öâåòíîñòüþ è
íèçêîé ïðîäóêòèâíîñòüþ. Ýòè âîäû ìîãóò áûòü èñïîëüçîâàíû äëÿ âîäîñíàáæåíèÿ áåç ñóùåñòâåííûõ îãðàíè÷åíèé. Ê âîäàì ñ õîðîøèì êà÷åñòâîì îòíåñåíû ìåçîãóìîçíûå îëèãî- è ìåçîòðîôíûå è ìåçîïîëèãóìîçíûå
(öâåòíîñòü < 120 ãðàä.) ìåçîòðîôíûå âîäîåìû. Óäîâëåòâîðèòåëüíîå êà÷åñòâî õàðàêòåðèçóåò âîäîåìû ñëàáîêèñëûå (ùåëî÷íîñòü < 0,05 è öâåòíîñòü < 160 ãðàä.),
ýâòðîôíûå, ìåçîïîëè- è ïîëèãóìîçíûå (öâåòíîñòü >
120 ãðàä., ùåëî÷íîñòü > 0,05), êèñëîðîääåôèöèòíûå
(íèçêîå íàñûùåíèå âîäû êèñëîðîäîì ó äíà â çèìíèé
ïåðèîä, < 20%). Ê âîäàì ñ íèçêèì êà÷åñòâîì îòíåñåíû
êèñëûå (ùåëî÷íîñòü < 0,01 ììîëü/ë), ïîëèãóìîçíûå
ñëàáîêèñëûå (öâåòíîñòü > 160 ãðàä., âîäû, ùåëî÷íîñòü
< 0,05) è âûñîêîýâòðîôíûå (Ðîáù > 40 ìêã/ë).
Ñëåäóåò îòìåòèòü, ÷òî äàííàÿ êëàññèôèêàöèÿ –
êà÷åñòâåííàÿ. Ïî íåé âðÿä ëè ìîæíî ñóäèòü îá èçìåíåíèè ðåæèìà âîäíîãî îáúåêòà. Äëÿ áîëåå äîñòîâåðíîé
êëàññèôèêàöèè êà÷åñòâà âîä íåîáõîäèìî ïðîâåäåíèå
ñåçîííûõ íàáëþäåíèé íà âîäíîì îáúåêòå.

Êëàññèôèêàöèÿ êà÷åñòâà âîäû,
ïðèíÿòàÿ â Ôèíëÿíäèè äî ââåäåíèÿ
Åâðîïåéñêîé âîäíîé äèðåêòèâû

Suomen vesistöjen
vedenlaadun yleisluokitus ennen EU:n
vesipuitedirektiiviä

Â ðàìêàõ ðîññèéñêî-ôèíëÿíäñêîãî ñîòðóäíè÷åñòâà
ñîâìåñòíî áûëà âûïîëíåíà çàäà÷à èíòåðêàëèáðàöèè
ìåòîäîâ êëàññèôèêàöèè ïîâåðõíîñòíûõ âîä. Äëÿ ïåðâîãî ýòàïà ñðàâíåíèÿ ïîäõîäîâ èñïîëüçîâàëèñü ìåòî-

Suomalais-venäläisen
yhteistyön
puitteissa
suoritettiin pintavesistöjen vedenlaadun luokitusmenetelmien vertailua. Ensin tarkastettiin ja
luokiteltiin vesistöjä, käyttäen Pohjoisten aluei84

Ãë à â à 2. ÏÎÂÅÐÕÍÎÑÒÍÛÅ ÂÎÄÍÛÅ ÎÁÚÅÊÒÛ ÊÀÐÅËÈÈ ÊÀÊ ÈÑÒÎ×ÍÈÊ ÂÎÄÎÑÍÀÁÆÅÍÈß
Ɍɚɛɥɢɰɚ 2.8. Ƚɪɚɧɢɰɵ ɤɥɚɫɫɚ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɜɨɞɵ,
ɩɪɢɧɹɬɵɟ ɩɪɢ ɨɰɟɧɤɟ ɨɛɳɟɣ ɩɪɢɝɨɞɧɨɫɬɢ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɧɵɯ ɜɨɞ ɤ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɸ
Taulukko 2.8. Pintavesistöjen vedenlaadun yleisluokituksen raja-arvoja
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ

Arvo

ɏɥɨɪɨɮɢɥɥ-ɚ
(ɦɨɪɫɤɚɹ ɜɨɞɚ)
Ɉɛɳɢɣ ɮɨɫɮɨɪ
(ɦɨɪɫɤɚɹ ɜɨɞɚ)
ɉɪɨɡɪɚɱɧɨɫɬɶ
Ɇɭɬɧɨɫɬɶ
ɐɜɟɬɧɨɫɬɶ

A-klorofylli
(merivesi)
Kokonaisfosfori
(merivesi)
Näkösyvyys
Sameus
Väriluku

ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɤɢɫɥɨɪɨɞɚ ɜ
ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɧɨɦ ɫɥɨɟ
Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ
ɤɢɫɥɨɪɨɞɚ ɜ
ɩɪɢɞɨɧɧɨɦ ɫɥɨɟ
Ʉɨɥɢ-ɢɧɞɟɤɫ

Happipitoisuus
päällysvedessä
happiongelmia
Alusveden
hapettomuus

µg 1
µg 1
m
FTU
%

ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɇg
ɭ ɯɢɳɧɵɯ ɪɵɛ
As, Cr, Pb
Hg
Cd
Ɉɛɳɢɣ ɰɢɚɧɢɞ
ȼɪɟɞ ɨɬ ɜɨɞɨɪɨɫɥɟɣ

Hygienian
kpl /100
indikaattoribakteerit
ɦɥ
ɇg pitoisuus
mg/kg
petokalalihassa
As, Cr, Pb
µg/1
Hg
µg/1
Cd
µg/1
Kok. syaniidi
µg/1
Levähaitat

ɂɡɦɟɧɟɧɢɹ
ɜɨ ɜɤɭɫɟ ɪɵɛ

Kalojen
makuvirheet

ȼɵɫɨɤɢɣ ɏɨɪɨɲɢɣ
Erinomainen
Hyvä
I
II
<4
< 10
<2
2–4
< 12
< 30
< 12
12–20
< 2,5
1–2,5
< 1,5
> 2,5
< 50
50–100
< 200
80–110
80–110

ɍɞɨɜɥɟɬɜɨɪɢɬ.
Tyydyttävä
III
< 20
4–12
< 50
20–40
<1
–
< 150

ɉɨɫɪɟɞɫɬɜ.
Välttävä
IV
20–50
12–30
50–100
40–80
–
–
> 150

ɉɥɨɯɨɣ
Huono
V
> 50
> 30
> 100
> 80
–
–
–

70–120

40–150

ɋɟɪɶɟɡɧɵɟ ɩɪɨɛɥɟɦɵ
ɫ ɤɢɫɥɨɪɨɞɨɦ
vakavia
ɉɨɜɫɟɦɟɫɬɧɨ
Yleistä

ɇɟɬ
Ei

ɇɟɬ
Ei

< 10

< 50

< 100

< 1000

> 1000

–

–

–

–

>1

< 50
<2
<5
< 50
ɉɨɜɫɟɦɟɫɬɧɨ
Yleisiä
ɉɨɜɫɟɦɟɫɬɧɨ
Yleisiä

> 50
>2
>5
> 50
Ɉɛɢɥɶɧɨ
Runsaita
ɉɨɜɫɟɦɟɫɬɧɨ
Yleisiä

–
–
–
–
ɇɟɬ
Ei
ɇɟɬ
Ei

ɂɧɨɝɞɚ ɛɵɜɚɟɬ
Satunnaista esiintyy

–
–
–
–
–
–
–
–
ɂɧɨɝɞɚ ɩɨɜɬɨɪɹɟɬɫɹ
Satunnaisesti toistuvasti
ɇɟɬ
ɇɟɬ
Ei
Ei

ɉɪɢɦɟɱɚɧɢɟ. ɐɜɟɬɧɨɫɬɶ < 200 ɝɪɚɞ. – ɩɪɢɪɨɞɧɵɟ ɜɵɫɨɤɨɝɭɦɭɫɧɵɟ ɜɨɞɵ.

äèêè, ïðèíÿòûå â ÈÂÏÑ è ðàçðàáîòàííûå â Ôèíëÿíäèè äî ââåäåíèÿ Åâðîïåéñêîé âîäíîé äèðåêòèâû.
Êëàññèôèêàöèÿ ðàçðàáîòàíà íà îñíîâå íîðìàòèâíûõ
ïîêàçàòåëåé, ïðèíÿòûõ â Ôèíëÿíäèè ïðè èñïîëüçîâàíèè âîäîåìîâ â öåëÿõ ðåêðåàöèè, ðûáîâîäñòâà è êàê
èñòî÷íèêà ïèòüåâîãî âîäîñíàáæåíèÿ (òàáë. 2.8).
Íèæå ïðèâîäèòñÿ îïèñàíèå êëàññîâ êà÷åñòâà âîäû.
Âûñîêèé I
Âîäíûé áàññåéí ïðèðîäíûé. Âîäîåì ïðîçðà÷íûé,
ñëàáîïîëèãóìîçíûé. Íàëè÷èå âîäîðîñëåé, îãðàíè÷èâàþùèõ èñïîëüçîâàíèå âîäû, íå âûÿâëåíî. Âîäîåì
ïðèãîäåí äëÿ âñåõ ôîðì èñïîëüçîâàíèÿ, â òîì ÷èñëå è
äëÿ ïèòüåâîãî âîäîñíàáæåíèÿ.
Õîðîøèé II
Âîäîåì ïî÷òè ïðèðîäíûé, ñëàáîýâòðîôèðîâàííûé,
çàìåòíî ïîëèãóìîçíûé. Èíîãäà ëîêàëüíî ìîãóò ïðèñóòñòâîâàòü âîäîðîñëè. Âîäîåì ïðèãîäåí äëÿ âñåõ
ôîðì èñïîëüçîâàíèÿ.
Óäîâëåòâîðèòåëüíûé III
Âîäîåì ñëàáîýâòðîôèðîâàí â ðåçóëüòàòå ïîñòóïëåíèÿ ñòî÷íûõ âîä, ðàññðåäîòî÷åííîé íàãðóçêè çàãðÿçíÿþùèìè âåùåñòâàìè èëè â ðåçóëüòàòå äðóãîãî àíòðîïîãåííîãî âîçäåéñòâèÿ. Îòìå÷àåòñÿ ïîâòîðÿþùååñÿ
âðåäíîå âîçäåéñòâèå âîäîðîñëåé. Ñîäåðæàíèå âðåäíûõ âåùåñòâ â âîäå, äîííûõ îòëîæåíèÿõ èëè áåíòîñíûõ îðãàíèçìàõ ìîæåò íåñêîëüêî ïðåâûøàòü ôîíîâûå
ïðèðîäíûå êîíöåíòðàöèè. Âîäîåì îáû÷íî óäîâëåòâî-

den vesistöongelmien tutkimuslaitoksessa kehitettyä
luokitusta ja Suomen yleisluokitusta, jota käytettiin
ennen EU:n vesipuitedirektiiviä. Suomen yleisluokitus perustuu normi-arvoihin ja sitä käytetään vedenlaadun arvioinnissa virkistys-, kalatalous- ja vesihuoltotehtävissä (taulukko 2.8).
Luokkien tekstikuvaukset on esitetty alempana.
Erinomainen I
Vesialue on luonnontilainen. Vesistö on yleensä
karu, kirkas tai lievästi humuspitoinen. Veden käyttöä
rajoittavia leväesiintymiä ei ole havaittu. Vesistö
soveltuu erittäin hyvin kaikkiin käyttömuotoihin.
Hyvä II
Vesialue on lähes luonnontilainen, mutta lievästi
rehevöitynyt tai selvästi humuspitoinen. Paikallisesti
rajoittuneita leväesiintymiä voi esiintyä satunnaisesti.
Vesistö soveltuu hyvin eri käyttömuotoihin.
Tyydyttävä III
Vesialue on jätevesien, hajakuormituksen tai
muun toiminnan lievästi rehevöittämä tai vedenlaatu
on muuten muuttunut. Tähän luokkaan kuuluvat myös
luonnostaan huomattavan rehevät tai erittäin humuspitoiset vedet. Levähaittoja voi esiintyä toistuvasti.
Haitallisten aineiden pitoisuudet vedessä; pohjaaineksessa tai eliöstössä voivat olla hieman luonnontilaista arvoista kohonneet. Vesistö soveltuu yleensä
tyydyttävästi useimpiin käyttömuotoihin.
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ðèòåëüíî ïîäõîäèò äëÿ ðàçëè÷íûõ öåëåé èñïîëüçîâàíèÿ.
Ïîñðåäñòâåííûé IV
Âîäíûé áàññåéí ýâòðîôèðîâàí çà ñ÷åò ñòî÷íûõ
âîä, äèôôóçíûì çàãðÿçíåíèåì èëè äðóãîé äåÿòåëüíîñòüþ. Îòìå÷àåòñÿ ïîâñåìåñòíûé âðåä îò âîäîðîñëåé,
÷òî îãðàíè÷èâàåò èñïîëüçîâàíèå âîäû äëèòåëüíîå
âðåìÿ. Êîíöåíòðàöèè âðåäíûõ âåùåñòâ â âîäå, äîííûõ
îòëîæåíèÿõ è çîîáåíòîñå ñóùåñòâåííî ïðåâûøàþò
ôîíîâûå çíà÷åíèÿ. Â âîäîåìàõ ñ ãëèíèñòûì ãðóíòîì â
ëèòîðàëüíîé çîíå çíà÷åíèÿ ðÍ âîäû ìîãóò áûòü î÷åíü
íèçêèìè â òå÷åíèå çíà÷èòåëüíîãî ïåðèîäà âðåìåíè, â
ðåçóëüòàòå ÷åãî ïåðèîäè÷åñêè íàáëþäàåòñÿ ñìåðòíîñòü ðûá ïðè çàêèñëåíèè âîäû. Âîäîåì ïîäõîäèò
òîëüêî äëÿ öåëåé èñïîëüçîâàíèÿ ñ íèçêèìè òðåáîâàíèÿìè ê êà÷åñòâó âîäû.
Ïëîõîé V
Íà âîäíûé áàññåéí îêàçûâàåò ñóùåñòâåííîå âëèÿíèå ñáðîñ ñòî÷íûõ âîä, äèôôóçíîå çàãðÿçíåíèå èëè
äðóãîé âèä õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè. Âðåäíîå âîçäåéñòâèå âîäîðîñëåé âåñüìà ðàñïðîñòðàíåíî, îíî
÷àñòî ïðåïÿòñòâóåò èñïîëüçîâàíèþ âîäû äëèòåëüíîå
âðåìÿ. Â ðåçóëüòàòå ýâòðîôèðîâàíèÿ êèñëîðîäíûé
ðåæèì òàêæå ìîæåò áûòü íåñòàáèëüíûì. Êîíöåíòðàöèè âðåäíûõ âåùåñòâ â âîäå, äîííûõ îòëîæåíèÿõ è
çîîáåíòîñå ìîãóò äîñòèãàòü òîãî óðîâíÿ, êîãäà ïîÿâëÿåòñÿ ðåàëüíàÿ îïàñíîñòü äëÿ âîäíûõ îðãàíèçìîâ è ïðè
èñïîëüçîâàíèè âîäû. Â âîäîåìàõ ñ ëèòîðèííî-ãëèíÿíîé ïî÷âîé âåëè÷èíû pH ìîãóò áûòü äëèòåëüíîå
âðåìÿ î÷åíü íèçêèìè. Ïðè ýòîì èç-çà êèñëîòíîñòè
íàáëþäàåòñÿ ïîâòîðÿþùàÿñÿ ãèáåëü ðûá. Êàêîé-ëèáî
èç ïåðå÷èñëåííûõ ôàêòîðîâ ïîñòîÿííî èëè âðåìåíàìè
îãðàíè÷èâàåò èñïîëüçîâàíèå âîäû.

Välttävä IV
Vesialue on jätevesien, hajakuormituksen tai
muun toiminnan voimakkaasti rehevöittämä tai
vedenlaatu on muuten muuttunut. Levähaitat ovat
yleisiä ja saattavat rajoittaa veden käyttöä pitkiä ajanjaksoja. Haitallisten aineiden pitoisuudet vedessä,
pohja-aineksessa tai eliöstössä voivat olla selvästi
luonnontilaisia arvoja korkeampia. Litorinasavimaiden vesistöissä pH-arvot voivat olla hetkellisesti hyvin
alhaisia ja happamuudesta johtuvia kalakuolemia
saattaa ajoittain esiintyä. Vesistö soveltuu yleensä
vain sellaisiin käyttötarkoituksiin, joiden vedenlaatuvaatimukset ovat vähäiset.
Huono V
Vesialue on jätevesien, hajakuormituksen tai
muun toiminnan pilaama. Levähaitat ovat erittäin
yleisiä ja runsaita estäen vesistön käytön usein
pitkäksikin aikaa. Rehevyydestä johtuen myös happitilanne voi olla heikko. Haitallisten aineiden pitoisuudet vedessä, sedimentissä tai eliöstössä voivat olla
tasolla, josta aiheutuu selvä riski vesistön käytölle tai
vesiluonnolle. Litorinasavimaiden vesistöissä pHarvot voivat olla hyvin alhaisia pitkiä ajanjaksoja, jolloin happamuudesta johtuvia kalakuolemia esiintyy
toistuvasti. Vesistön käyttöä rajoittaa pysyvästi tai
ajoittain jokin edellä mainituista tekijöistä.

Venäjän Pohjoisten alueiden
vesistöongelmien tutkimuslaitoksen
ja Suomen ympäristökeskuksen luokitusten
vertailu
Suomen ja Venäjän vedenlaatuluokitusta käytettiin ja tuloksia vertailtiin Shuja-joen valuma-alueen
vesistöjen kohdalla: 98 järviä ja 13 jokirekisterin
jokia, joiden yhteinen pituus oli 645,7 km.
Kahden luokituksen tulosten perusteella todettiin,
että useimmiten merkittäviä poikkeamia tai eroja ei
ollut. Humuspitoisuus ja vastaava tyypittely aiheuttaa
yleensä tiettyjä vaikeuksia ja juuri sen takia samat
vesistöt joskus sijoitetaan eri vedenlaatuluokkiin.
Esimerkiksi Suomen yleisluokituksen mukaan luonnontilaiset vesistöt, joiden väriluku on 200 asteen
saakka kuuluvat «hyvä» luokkaan, pH-arvo ei vaikuta luokitukseen, vaikka happamia vesiä tuskin
voidaan pitää hyvinä. Pohjoisten alueiden vesistöongelmien tutkimuslaitoksen luokitusmenetelmän
mukaan korkean väriluvun vedet (väriluku on > 120
astetta) kuuluvat «tyydyttävä» tai «huono» -luokkaan.
Voidaan korostaa, että suomalaisessa luokituksessa
pH-arvoa ei käytetä lainkaan, vaikka alueellamme
sillä on tärkeä merkitys vedenlaadun arvioinnissa.
Mielestämme on syytä käyttää alkaliniteetti-arvoja,
koska pH-arvo riippuu hyvin paljon hiilidioksidin
pitoisuudesta, johon vaikuttaa lämpötila. Sen takia

Ñðàâíèòåëüíàÿ îöåíêà âûäåëåíèÿ
êëàññîâ âîä ïî ìåòîäèêå ÈÂÏÑ (Ðîññèÿ)
è ÖÎÑ (Ôèíëÿíäèÿ)
Ñðàâíèòåëüíàÿ îöåíêà âûäåëåíèÿ êëàññîâ âîä ïî
ôèíñêîé ìåòîäèêå è ìåòîäèêå ÈÂÏÑ ïðîâîäèëàñü íà
ïðèìåðå áàññåéíà ð. Øóè: íà 98 îçåðàõ è ïî 13 êàäàñòðîâûì ðåêàì, îáùåé ïðîòÿæåííîñòüþ 645,7 êì.
Ñðàâíåíèå ðåçóëüòàòîâ êëàññèôèêàöèè âîäîåìîâ
áàññåéíà ð. Øóè ïîêàçàëî, ÷òî â áîëüøèíñòâå ñëó÷àåâ
íå âûÿâëåíî ñóùåñòâåííûõ ðàçëè÷èé. Îñíîâíîå îòëè÷èå çàêëþ÷àåòñÿ â íåñêîëüêî èíîé òðàêòîâêå ãóìîçíîñòè âîä è, êàê ñëåäñòâèå, îòíåñåíèå âîäîåìà ê ðàçíûì
êëàññàì êà÷åñòâà. Òàê, â ñîîòâåòñòâèè ñ ôèíñêîé ìåòîäèêîé äîïóñêàåòñÿ îòíåñåíèå åñòåñòâåííûõ ãóìóñíûõ
âîä ñ öâåòíîñòüþ äî 200 ãðàä. ê âîäàì ñ õîðîøèì êà÷åñòâîì. Ïðè ýòîì ðÍ âîäû âî âíèìàíèå íå ïðèíèìàåòñÿ, õîòÿ êèñëûå âîäû âðÿä ëè ìîæíî ñ÷èòàòü «õîðîøèìè». Ïî ìåòîäèêå ÈÂÏÑ âûñîêîöâåòíûå âîäû (öâåòíîñòü > 120 ãðàä.) îòíåñåíû ëèáî ê óäîâëåòâîðèòåëüíîìó, ëèáî ê íèçêîìó êà÷åñòâó. Ñëåäóåò îòìåòèòü, ÷òî
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â ôèíñêîé ìåòîäèêå âîîáùå íå èñïîëüçóåòñÿ òàêîé
ïàðàìåòð, êàê pH âîäû, õîòÿ îí ÿâëÿåòñÿ îäíèì èç ïðèîðèòåòíûõ ïîêàçàòåëåé ñîñòîÿíèÿ âîä ðåãèîíà. Íà íàø
âçãëÿä, áîëåå ïðàâîìåðíî èñïîëüçîâàíèå ïîêàçàòåëÿ
ùåëî÷íîñòè, à íå ðÍ, òàê êàê ðÍ çàâèñèò îò êîíöåíòðàöèè óãëåêèñëîãî ãàçà, íà ðàñòâîðèìîñòü êîòîðîãî
âëèÿåò òåìïåðàòóðà. Ïîýòîìó ïðè òðàêòîâêå ñòåïåíè
êèñëîòíîñòè ñðåäû èñïîëüçîâàëñÿ, íàðÿäó ñ âåëè÷èíîé pH, è ïîêàçàòåëü ùåëî÷íîñòè âîäû.
Êàê áûëî îòìå÷åíî, âîäíûå îáúåêòû, ïîäâåðæåííûå çàãðÿçíåíèþ ñòî÷íûìè âîäàìè, îòíîñÿò â îòäåëüíóþ îáîñîáëåííóþ ãðóïïó – çàãðÿçíåííûå âîäû. Â
ñâÿçè ñ îòñóòñòâèåì èíòåíñèâíîãî çàãðÿçíåíèÿ ñòî÷íûìè âîäàìè â áàññåéíå ð. Øóè ñîïîñòàâëåíèå ïàðàìåòðîâ ïî ãðóïïå çàãðÿçíåííûõ âîä íå ïðîâîäèëîñü.
Â öåëîì îòëè÷èé â êëàññàõ êà÷åñòâà ïðèðîäíûõ
âîä íå âûÿâëåíî, èñêëþ÷åíèå ñîñòàâëÿþò ëèøü âîäîåìû, íàõîäÿùèåñÿ íà ãðàíèöå òîãî èëè èíîãî êëàññà,
íî è â ýòîì ñëó÷àå îòíåñåíèå âîäíîãî îáúåêòà ê îïðåäåëåííîìó êëàññó ïî òîé èëè èíîé êëàññèôèêàöèè –
ýòî óæå ïðåðîãàòèâà ýêñïåðòà, âûïîëíÿþùåãî êëàññèôèêàöèþ.

selvitettäessä
happamoitumisen
vaikutuksia
käytämme sekä pH-arvoja että alkaliniteettiä.
Kuten on jo alussa sanottu, jätevesien pilaamat
vesistöt kuuluvat venäläisen luokituksen mukaan erilliseen ryhmään – «kuormitetut». Shuja-joen valumaalueella ei ole suuria jätevesipäästöjä ja sen takia
pilaantuneiden tai kuormitettujen vesistöjen luokitusta ei ole suoritettu. Yleisesti todettiin, että luonnontilaisten vesistöjen luokituksessa ei ollut suuria
vaikeuksia. Työssämme toki törmättiin niin sanottuihin «rajatapauksiin», jolloin vesistön luokituksen lopulliset päätökset on asiantuntijan tehtävä.

2.3. ÂÎÇÌÎÆÍÎÑÒÈ ÈÑÏÎËÜÇÎÂÀÍÈß ÏÎÂÅÐÕÍÎÑÒÍÛÕ
ÂÎÄÍÛÕ ÎÁÚÅÊÒÎÂ ÄËß ÏÈÒÜÅÂÎÃÎ ÂÎÄÎÑÍÀÁÆÅÍÈß
2.3. PINTAVESISTÖJEN MAHDOLLISUUDET JUOMAVESIHUOLLOSSA
2.3.1. ÒÐÅÁÎÂÀÍÈß, ÏÐÅÄÚßÂËßÅÌÛÅ
Ê ÏÈÒÜÅÂÎÉ ÂÎÄÅ

2.3.1. JUOMAVEDENLAADUN
VAATIMUKSET

Èñïîëüçîâàíèå ïðèðîäíûõ âîä â íàñòîÿùåå âðåìÿ
øèðîêî è ðàçíîîáðàçíî. Â çàâèñèìîñòè îò öåëåé
èñïîëüçîâàíèÿ âîäû, òðåáîâàíèÿ ê åå õèìè÷åñêîìó
ñîñòàâó ðàçëè÷íû. Ïîâûøåííûå òðåáîâàíèÿ ïðåäúÿâëÿþòñÿ ê âîäå, ïðåäíàçíà÷åííîé äëÿ ïèòüåâîãî âîäîñíàáæåíèÿ. Çäåñü ó÷èòûâàþòñÿ íå òîëüêî áåçâðåäíîñòü õèìè÷åñêîãî ñîñòàâà è áëàãîïðèÿòíûå îðãàíîëåïòè÷åñêèå ñâîéñòâà âîäû, íî è ãèãèåíè÷åñêèé è
ðàäèàöèîííûé àñïåêòû, íàïðàâëåííûå íà îõðàíó çäîðîâüÿ íàñåëåíèÿ è ñîçäàíèå îïòèìàëüíûõ ñàíèòàðíûõ
óñëîâèé äëÿ æèçíè è âîäîïîëüçîâàíèÿ.
Â íàñòîÿùåå âðåìÿ ñ öåëüþ ðåãëàìåíòàöèè è êîíòðîëÿ êà÷åñòâà âîä, èñïîëüçóåìûõ äëÿ öåíòðàëèçîâàííîãî ïèòüåâîãî âîäîñíàáæåíèÿ, ðóêîâîäñòâóþòñÿ
ñàíèòàðíûìè íîðìàìè è ïðàâèëàìè ÑàíÏèÍ
2.1.4.1074-01 «Ïèòüåâàÿ âîäà. Ãèãèåíè÷åñêèå òðåáîâàíèÿ ê êà÷åñòâó âîäû öåíòðàëèçîâàííûõ ñèñòåì âîäîñíàáæåíèÿ. Êîíòðîëü êà÷åñòâà». Â íèõ óñòàíîâëåíû
ãèãèåíè÷åñêèå òðåáîâàíèÿ è íîðìàòèâû êà÷åñòâà
ïèòüåâîé âîäû öåíòðàëèçîâàííûõ ñèñòåì âîäîñíàáæåíèÿ. Âàæíî çíàòü, ÷òî êà÷åñòâî ïèòüåâîé âîäîïðîâîä-

Vesistöjä käytetään varsin paljon eri aloilla ja
niistä kaikilla on omat laatuvaatimuksensa. Juomaveden laatuvaatimukset ovat muihin käyttöaloihin verrattuna tiukempia. Juomaveden säteily arvon ja kemiallisen koostumuksen on oltava haitaton ja sen lisäksi
veden maku, haju ja muut ns. organoleptiset ominaisuudet eli ihmisten aistien muuttajien on pysyttävä
hyvinä. Juomavedellä on tärkeä roolinsa ihmisten
hygieniassa ja saniteettiolosuhteiden järjestämisessä.
Tällä hetkellä Venäjällä on käytössä SanPiN
2.1.4.1074-01 «Juomavesi. Keskitettyjen vesihuoltoverkostojen hygieeniset laatuvaatimukset.
Laadinvalvonta» – normit, jotka määrittävät pintavesistöistä valmistetun juomaveden laadun vesihuollossa. Samoja normeja käytetään valvonnassakin.
Normeissa on määrätty myös hygieeniset vaatimukset. On muistettava, että vedenottamon, vesilaitoksen
ja verkoston vedenlaadut hyvin usein poikkeavat toisistaan.
Vaatimusten mukaan juomavedessä ei saa olla
yhtään tauteja aiheuttavia organismeja. Ei-haitallisia
87

O s a 2. KARJALAN TASAVALLAN PINTAVESISTÖT RAAKAVEDEN LÄHTEINÄ

íîé âîäû ÷àñòî çíà÷èòåëüíî îòëè÷àåòñÿ îò êà÷åñòâà
âîäû íåïîñðåäñòâåííî â ðàéîíå âîäîçàáîðà.
Ñîãëàñíî ñàíèòàðíî-ãèãèåíè÷åñêèì òðåáîâàíèÿì â
ïèòüåâîé âîäå íå äîëæíî áûòü íè îäíîãî áîëåçíåòâîðíîãî îðãàíèçìà, áåçâðåäíûõ äîïóñêàåòñÿ íå áîëåå 50 â
1 ìë âîäû. Âêóñ è çàïàõ âîäû äîëæíû áûòü íå áîëåå 2
áàëëîâ ïî ïÿòèáàëëüíîé ñèñòåìå, ìóòíîñòü – íå áîëåå
1,5 ìã/ë ïî êàîëèíó. Öâåòíîñòü íå äîëæíà ïðåâûøàòü
20 ãðàä. ïëàòèíîâî-êîáàëüòîâîé øêàëû (ïî ñîãëàñîâàíèþ ñ îðãàíàìè ñàíýïèäåìíàäçîðà – äî 35).
Â ïåðå÷åíü îáîáùåííûõ õèìè÷åñêèõ ïîêàçàòåëåé
êà÷åñòâà ïèòüåâîé âîäû âõîäÿò:
– âåëè÷èíà ðÍ, êîòîðàÿ äîëæíà óêëàäûâàòüñÿ â
ïðåäåëû 6–9 åäèíèö;
– îáùàÿ ìèíåðàëèçàöèÿ (ñóõîé îñòàòîê), õàðàêòåðèçóþùàÿ ñîäåðæàíèå ìèíåðàëüíûõ ñîëåé è íå ïðåâûøàþùàÿ 1000 ìã/ë (ïî ñîãëàñîâàíèþ ñ îðãàíàìè
ñàíýïèäíàäçîðà – äî 1 500);
– æåñòêîñòü îáùàÿ, îïðåäåëÿþùàÿ ñóììàðíóþ
êîíöåíòðàöèþ èîíîâ êàëüöèÿ è ìàãíèÿ – íå áîëåå
7,0 ììîëü/ë (ïî ñîãëàñîâàíèþ ñ îðãàíàìè ñàíýïèäåìíàäçîðà – äî 10);
– ïåðìàíãàíàòíàÿ îêèñëÿåìîñòü (êîñâåííàÿ õàðàêòåðèñòèêà ñîäåðæàíèÿ îðãàíè÷åñêèõ âåùåñòâ) – íå
áîëåå 5,0 ìã Î/ë;
– íåôòåïðîäóêòû, êîíöåíòðàöèÿ êîòîðûõ íå äîëæíà ïðåâûøàòü 0,1 ìã/ë;
– àíèîíîàêòèâíûå ïîâåðõíîñòíî-àêòèâíûå âåùåñòâà – íå áîëåå 0,5 ìã/ë;
– ôåíîëüíûé èíäåêñ – äî 0,25 ìã/ë.
Â ñóùåñòâóþùèõ íîðìàòèâàõ óñòàíîâëåíû òðåáîâàíèÿ ê ïèòüåâûì âîäàì ïî îáùåé α- è β-ðàäèîàêòèâíîñòè, à òàêæå ïî ïåðå÷íþ íåîðãàíè÷åñêèõ è îðãàíè÷åñêèõ âåùåñòâ, õàðàêòåðèçóþùèõ ñîäåðæàíèå â âîäå
ðàçëè÷íûõ ïðèìåñåé, â òîì ÷èñëå è òîêñè÷åñêèõ
âåùåñòâ. Èç íèõ âûäåëèì äîïóñòèìûå êîíöåíòðàöèè
ñóììàðíîãî æåëåçà – 0,3 ìã/ë (äî 1,0 ìã/ë ïî ñîãëàñîâàíèþ ñ îðãàíàìè ñàíýïèäåìíàäçîðà), ìàðãàíöà –
0,1 (0,5) ìã/ë, à òàêæå ôòîðèäîâ (1,5 ìã/ë äëÿ 1-ãî è
2-ãî êëèìàòè÷åñêèõ ïîÿñîâ, 1,2 – äëÿ 3-ãî).
Êàê óæå óïîìèíàëîñü, ïîâåðõíîñòíûå âîäû Êàðåëèè õàðàêòåðèçóþòñÿ î÷åíü íèçêîé ìèíåðàëèçàöèåé
(äî 100 ìã/ë, â îòäåëüíûõ âîäîåìàõ – äî 200 ìã/ë), à
âåëè÷èíà îáùåé æåñòêîñòè íå ïðåâûøàåò 1,2 ììîëü/ë.
Ïî ýòèì ïîêàçàòåëÿì îíè ñîîòâåòñòâóþò ïðèíÿòûì
íîðìàòèâàì, õîòÿ îïòèìàëüíûìè äëÿ ÷åëîâåêà ÿâëÿþòñÿ áîëåå âûñîêèå ïîêàçàòåëè ìèíåðàëèçàöèè (äî
300–400 ìã/ë). Âåëè÷èíà ðÍ â áîëüøèíñòâå âîäîåìîâ
è âîäîòîêîâ óêëàäûâàåòñÿ â ïðåäåëû 6–9. Íàèáîëåå
«ïðîáëåìíûé» ïîêàçàòåëü – öâåòíîñòü âîäû. Â íàñòîÿùåå âðåìÿ â Êàðåëèè ïî÷òè âî âñåõ ñóùåñòâóþùèõ
ïîâåðõíîñòíûõ èñòî÷íèêàõ âîäîñíàáæåíèÿ íàáëþäàåòñÿ ïðåâûøåíèå ÏÄÊ ïî ýòîìó ïîêàçàòåëþ, à òàêæå
òåñíî ñâÿçàííîé ñ íèì ïåðìàíãàíàòíîé îêèñëÿåìîñòè.
Öâåòíîñòü âîäû îáóñëîâëåíà ïðèñóòñòâèåì â íåé îðãà-

saa olla enintään 50 kpl 1 ml:ssa. Maun ja hajun on
oltava 5 pisteen asteikolla 2 pistearvon tasolla (ei
enempää), sameus ei enempää kuin 1,5 mg/l kaoliinin
asteikolla. Väriluku ei voi ylittää 20 astetta platinakoboltti -asteikolla (terveysviranomaisten erikoisluvalla 35 asti)
Sen lisäksi juomaveden muuttujat ovat:
– pH-arvo vaihtelee 6–9 sisällä,
– mineraalisaation (kuiva jäännös), joka kuvaa
mineraaliaineiden pitoisuutta, on oltava alle
1000 mg/l,
– kovuus eli kalsiumin ja magnesiumin ionien
summa ei voi ylittää 7,0 mmol/l,
– kaliumpermanganaatin kulutus, joka kuvaa
orgaanisten aineiden määrää, on enintään 5,0 mg Î2/l,
– öljytuotteiden pitoisuus on korkeintaan
0,1 mg/l,
– anioni-pinta-aktiiviset aineet – 0,5 mg/l,
– fenoli-indeksi 0,25 mg/l.
Nykyvaatimuksissa on määrätty α- ja β-radioaktiivisuus, epäorgaanisten ja orgaanisten aineiden luettelo, joka kuvaa epäpuhtauksia ja mm. myrkkyaineita.
Niistä voidaan ottaa korostetusti esille seuraavat sallitut pitoisuudet: kokonaisrauta 0,3 mg/l (terveysviranomaisten erikoisluvalla 1,0 mg/l asti), mangaani 0,1
(0,5) mg/l ja fluoridit (1,5 mg/l I:n ja II:n ilmastovyöhykkeiden alueilla ja 1,2 mg/l III:n ilmastovyöhykkeen alueella).
Kuten on jo mainittu, Karjalan Tasavallan
pintavesistöjen vedessä on hyvin vähän eri suoloja
eli veden mineraaliainespitoisuus on yleensä alle
100 mg/l ja vain joissakin vesistöissä 200 mg/l kovuuden ollessa alle 1,2 mmol/l. Näiden parametrien
mukaan pintavesistöt vastaavat vaatimuksia, vaikka
ihmisten optimaalinen mineraaliainespitoisuustaso on
300–400 mg/l. Vesistöjen pH-arvo on myös vaatimusrajojen sisällä eli 6 ja 9 välillä. Ongelmallinen
parametri on veden väri. Nykyään melkein kaikissa
Karjalan pintavesistöissä, joita käytetään raakaveden
lähteinä, väriluku ja permanganaatin kulutus ylittävät
vaatimustason. Syynä ovat humusaineet, jotka ovat
orgaanisia aineita ja nostavat myös värilukua. Humusaineilla on hyvä kompleksimuodostuskyky eli humus
muodostaa raudan, mangaanin ja monien muiden
metallien kanssa kestävät kompleksit. Vedessä, jonka
väriluku on korkea, yleensä raudan ja mangaanin
pitoisuudet ovat myös korkeat ja ylittävät vaatimustason.
Vesihuoltolaitoksilla pintavesistöjen raakavettä
käsitellään aluminiumin suoloilla, pH nostetaan ja
käytetään suodatusta ja desinfiointia.
Venäjän ja EU-maiden juomaveden laatuvaatimusten vertailu on esitetty taulukossa 2.9. EU GL
(European Union of GuideLine) sarakkeessa on
esitetty vesihuoltolaitoksen veden muuttujat ja raja88
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íè÷åñêèõ âåùåñòâ ãóìóñîâîãî ïðîèñõîæäåíèÿ. Ãóìóñîâûå âåùåñòâà îáëàäàþò õîðîøåé êîìïëåêñîîáðàçóþùåé ñïîñîáíîñòüþ è îáðàçóþò ñ æåëåçîì, ìàðãàíöåì è ìíîãèìè äðóãèìè ìåòàëëàìè ïðî÷íûå êîìïëåêñíûå ñîåäèíåíèÿ. Ïîýòîìó äëÿ âûñîêîöâåòíûõ
âîä õàðàêòåðíî âûñîêîå ñîäåðæàíèå æåëåçà è ìàðãàíöà, êîòîðîå òàêæå ÷àñòî ïðåâûøàåò ÏÄÊ.
Òàêèì îáðàçîì, áîëüøèíñòâî ïîâåðõíîñòíûõ
èñòî÷íèêîâ öåíòðàëèçîâàííîãî âîäîñíàáæåíèÿ òðåáóåò ïðîâåäåíèÿ ðåàãåíòíîé î÷èñòêè ñîëÿìè àëþìèíèÿ
ïîñëå ïîäùåëà÷èâàíèÿ, ôèëüòðîâàíèÿ è ïîñëåäóþùåãî îáåççàðàæèâàíèÿ.
Ñðàâíåíèå òðåáîâàíèé ê êà÷åñòâó ïèòüåâîé âîäû â
Ðîññèè è ñòðàíàõ Åâðîïåéñêîãî Ñîîáùåñòâà ïðåäñòàâëåíî â òàáë. 2.9. Â ãðàôå EU GL (European Union of
Guideline) ïðåäñòàâëåíû çíà÷åíèÿ èëè ïðåäåëû äëÿ
ïðåäïðèÿòèé âîäîñíàáæåíèÿ. Â ãðàôå ÌÀÑ (Maximum
Admissible Concentration) äàíû ïîêàçàòåëè, ÿâëÿþùèåñÿ ìàêñèìàëüíîé ðàçðåøåííîé êîíöåíòðàöèåé èëè
ïðåäåëüíî äîïóñòèìûì ñîäåðæàíèåì. Â îòäåëüíûõ
ãîñóäàðñòâàõ ñóùåñòâóþò ñâîè áîëåå æåñòêèå íîðìû.
Â Ðîññèè ïîñòîÿííî âåäóòñÿ ðàáîòû ïî ãàðìîíèçàöèè
ãèãèåíè÷åñêèõ íîðìàòèâîâ. Ïîíÿòèå ãàðìîíèçàöèè
îïðåäåëÿåòñÿ êàê ñðàâíèòåëüíûé àíàëèç ñòåïåíè ïîëíîòû, íàäåæíîñòè è äîñòîâåðíîñòè èñõîäíûõ ìàòåðèàëîâ, ëåæàùèõ â îñíîâå ÏÄÊ îäíèõ è òåõ æå âåùåñòâ
â Ðîññèè è çà ðóáåæîì, ñ ó÷åòîì ñîîòâåòñòâèÿ è îñîáåííîñòåé îòå÷åñòâåííîé è çàðóáåæíîé ìåòîäîëîãèé
èõ îáîñíîâàíèé (Åãîðîâà è äð., 2005). Ñêîððåêòèðîâàííûå ãèãèåíè÷åñêèå íîðìàòèâû âåùåñòâ â âîäå
âêëþ÷åíû â äîêóìåíò, óòâåðæäåííûé Ìèíèñòåðñòâîì
çäðàâîîõðàíåíèÿ ÐÔ Ãèãèåíè÷åñêèå íîðìàòèâû ÃÍ
2.1.5.1315-03 «Ïðåäåëüíî äîïóñòèìûå êîíöåíòðàöèè
(ÏÄÊ) õèìè÷åñêèõ âåùåñòâ â âîäå âîäíûõ îáúåêòîâ
õîçÿéñòâåííî-ïèòüåâîãî è êóëüòóðíî-áûòîâîãî âîäîïîëüçîâàíèÿ».
Íàèáîëåå ñóùåñòâåííûìè ïðîáëåìàìè, â ñîîòâåòñòâèè ñ åâðîïåéñêèìè ñòàíäàðòàìè êà÷åñòâà âîäû, â
Ðåñïóáëèêå Êàðåëèÿ ÿâëÿþòñÿ âûñîêèé ïîêàçàòåëü
öâåòíîñòè (÷àñòî âûøå 100 ãðàä.), âûñîêèé ïîêàçàòåëü
õèìè÷åñêîé îêèñëÿåìîñòè (îðãàíè÷åñêèå âåùåñòâà,
áëèçêèå ê ãóìóñó), íèçêîå çíà÷åíèå ðÍ (îáû÷íî íèæå
7), âûñîêîå ñîäåðæàíèå æåëåçà è ÷àñòî ìàðãàíöà.
Êà÷åñòâî âîäîïðîâîäíîé âîäû, ñîãëàñíî åâðîïåéñêèì
íîðìàòèâàì, íåëüçÿ ñ÷èòàòü óäîâëåòâîðèòåëüíûì.
Â íåêîòîðûõ ñëó÷àÿõ âîäà ìîæåò áûòü îïàñíîé äëÿ
çäîðîâüÿ ïîòðåáèòåëåé èç-çà ñîäåðæàíèÿ âðåäíûõ
íåîðãàíè÷åñêèõ è îðãàíè÷åñêèõ âåùåñòâ èëè áîëåçíåòâîðíûõ îðãàíèçìîâ. Âîäà ìîæåò áûòü èñòî÷íèêîì
ðàñïðîñòðàíåíèÿ ìíîãèõ çàáîëåâàíèé. Âñëåäñòâèå
ðàçâèòèÿ òåõíè÷åñêèõ ñðåäñòâ àíàëèçà è î÷èñòêè
âîäû, à òàêæå ìåäèöèíû, îáíàðóæèâàþòñÿ âñå íîâûå
õèìè÷åñêèå ôàêòîðû ðèñêà, ñâÿçàííûå ñ ïèòüåâîé
âîäîé, è âîçáóäèòåëè çàáîëåâàíèé, ïåðåäàþùèåñÿ
íåïîñðåäñòâåííî ÷åðåç âîäó. ×àñòî îáíàðóæèâàåìûìè

arvot. ÌÀÑ (Maximum Admissible Concentration)
sarakkeessa on esitetty suurimmat sallitut pitoisuudet.
Joissakin maissa on käytössä omat tiukemmat normit.
Venäjällä koko ajan pyritään harmonisoimaan juomaveden laatuvaatimuksia. Toisin sanoen eri maiden
vaatimuksia analysoidaan ja etsitään luotettavia
muuttujia, joiden avulla vedenlaatua voitaisi arvioida
monipuolisesti. Seurataan myös vesikemian ulkomaalaisten ja kotimaisten menetelmien kehitystä ja
selvitetään omaperäiset erikoisuudet (Åãîðîâà è äð.,
2005). Venäjän Federaation terveysministeriö on
hyväksynyt «Vesihuollon ja raakaveden suurimmat
sallitut pitoisuudet (SSP)»- ns. hygieenisen normiston
uusi versio GN 2.1.5.1315-03.
Eurooppalaisten standardien mukaan Karjalan
Tasavallan vesihuollon suurimmat vaikeudet ja
ongelmat ovat seuraavat: korkea väriluku (hyvin
usein > 100 astetta), kemiallisen hapettuvuuden
korkeat arvot (orgaaniset aineet, mm. humusperäiset),
alhainen ðÍ-arvo (yleensä alle 7), raudan, ja hyvinkin
usein, mangaanin korkea pitoisuus. Eurooppalaisten
normien mukaan juomaveden laatua ei voi pitää tyydyttävänä.
Joissakin tapauksissa juomavesi voi olla vaarallista kuluttajille haitallisten epäorgaanisten ja
orgaanisten aineiden ja tauteja aiheuttavien eliöiden
takia. Varsin paljon taudit voivat levittäytyä veden
kautta. Uusien vesikemian menetelmien ja lääketieteen kehityksen myötä vedestä määritetään uudet
riskitekijät ja tautien aiheuttajat. Jotkut uudet bakteerit kestävät kloorin käsittelyä, esimerkiksi Chryptosporodium.
Vedenottamoa lähellä olevilla teollisuuslaitoksilla
on myös riskinsä juomaveden valmistusprosessissa.
Maaseudulla nitraatti on juomavedelle riskitekijä,
sillä se aiheuttaa metemoblobinemiaa, varsinkin pienille lapsille. Nykyisin vakavana pidetään myös
myrkyllisten kadmiumin, lyijyn ja radioaktiivisten
aineiden varastoitumista elimistöön. Itsessään juomaveden valmistusprosessi on myös vaaran lähde.
Kemikaalien syöttölaitteiden vian aikana juomaveden
kuluttajat ovat tai voivat joutua suureen vaaratilanteeseen. Vedessä viihtyviä tautia aiheuttavia
viruksia, bakteereita ja yksinkertaisia eliöitä leviää
erittäin nopeasti, räjähdysmäisesti ja lopputuloksena
voi olla epidemiatilanne. Juuri sen takia mikro-organismeja pidetään jopa vaarallisempana kuin vedessä
olevia haitallisia aineita. Veden kautta leviävien tautien joukossa mahataudit ovat vaarallisimpia, mm.
koleratapauksia edelleenkin havaitaan eri puolilla
maailmaa.
Hyvä raakaveden laatu, myös sen suodatus ja
kloorikäsittely pienentävät tautien riskejä. Siitä huolimatta viimeaikoina maailmassa on puhjennut epidemioita, joiden syynä on puutteet juomaveden
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O s a 2. KARJALAN TASAVALLAN PINTAVESISTÖT RAAKAVEDEN LÄHTEINÄ
Ɍɚɛɥɢɰɚ 2.9. ɇɟɤɨɬɨɪɵɟ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ ɤɚɱɟɫɬɜɭ ɩɢɬɶɟɜɨɣ ɜɨɞɵ ɜ Ɋɨɫɫɢɢ ɢ ɫɬɪɚɧɚɯ ȿɋ
Taulukko 2.9. Venäjän ja EU-maiden juomaveden laatuvaatimukset

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ

Arvot

pH
Ɂɚɩɚɯ ɩɪɢ 20 °ɋ
ɩɪɢ 60 °ɋ
ɉɨɪɨɝ ɡɚɩɚɯɚ ɩɪɢ 12 °ɋ
ɩɪɢ 25 °ɋ
ȼɤɭɫ
ɉɨɪɨɝ ɜɤɭɫɚ ɩɪɢ 12 °ɋ
ɩɪɢ 25 °ɋ
ɐɜɟɬɧɨɫɬɶ
Ɇɭɬɧɨɫɬɶ1)

pH
Haju 20 °ɋ
60 °ɋ
Hajun kynnys 12 °ɋ
25 °ɋ
Maku
Makukynnys 12 °ɋ
25 °ɋ
Väriluku
Sameus1)

ɉɟɪɦɚɧɝɚɧɚɬɧɚɹ ɨɤɢɫɥɹɟɦɨɫɬɶ
Ɉɛɳɚɹ ɠɟɫɬɤɨɫɬɶ
Ɉɛɳɚɹ ɦɢɧɟɪɚɥɢɡɚɰɢɹ
(ɫɭɯɨɣ ɨɫɬɚɬɨɤ)
Ⱥɦɦɢɚɱɧɵɣ ɚɡɨɬ, NH4-N

Permanganaattihapettuvuus
Kok. kovuus
Kuivajäännös

Ⱥɦɦɢɚɤ, NH4
ɇɢɬɪɚɬɧɵɣ ɚɡɨɬ, NO3-N
ɇɢɬɪɚɬɵ, NO3
ɇɢɬɪɢɬɧɵɣ ɚɡɨɬ, NO2-N
ɇɢɬɪɢɬɵ, NO2
Ʉɚɥɶɰɢɣ, Ca
Ɇɚɝɧɢɣ, Mg
ɋɭɥɶɮɚɬɵ, SO4
ɏɥɨɪɢɞɵ, Cl
ɀɟɥɟɡɨ, Fe
Ɇɚɪɝɚɧɟɰ, Mn
Ɏɬɨɪɢɞɵ2) ɩɪɢ 8–12 °ɋ
ɩɪɢ 25–30 °ɋ
Ɇɵɲɶɹɤ, As
Ȼɟɪɢɥɥɢɣ, Be
Ɇɟɞɶ, Cu

Ammoniakkityppi,
NH4-N
Ammoniakki, NH4
Nitraattityppi, NO3-N
Nitraatit, NO3
Nitriittityppi, NO2-N
Nitriitit, NO2
Kalsium, Ca
Magnesium, Mg
Sulfaatit, SO4
Kloridit, Cl
Rauta, Fe
Mangaani, Mn
Fluoridit2) 8–12 °ɋ
25–30°ɋ
Arsenikki, As
Beryllium, Be
Kupari, Cu

ɋɜɢɧɟɰ, Pb
Ɇɨɥɢɛɞɟɧ, Mo
ɋɟɥɟɧ, Se
ɋɬɪɨɧɰɢɣ, Sr
ɐɢɧɤ, Zn

Lyijy, Pb
Molybdeeni, Mo
Seleni, Se
Strontium, Sr
Sinkki, Zn

ȿɞɢɧɢɰɵ
Yksikkö
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ

ɛɚɥɥɵ

ɛɚɥɥɵ

pisteet

pisteet

Ɋɨɫɫɢɹ
Venäjä
6–9
2
2

Ⱦɨɩɭɫɬɢɦɵɟ
ɩɪɟɞɟɥɵ
ɞɥɹ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ
ɜɨɞɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹ
EU:n vesihuollon
raja-arvot
6,5–8,5

ɉɪɟɞɟɥɶɧɨ
ɞɨɩɭɫɬɢɦɨɟ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
EU:n Suurin sallittu
pitoisuus

0

2
3

0
1

2
3
20

0,4
2

4
5

2
20
1,5

ɝɪɚɞɭɫɵ
ɦɝ/ɥ
FNU
ɦɝ Ɉ/ɥ

mg/l
FNU
mg Ɉ/l

ɦɝ-ɷɤɜ/ɥ
ɦɝ/ɥ

mg-eq/l
mg/l

ɦɝ/ɥ

mg/l

0,4

ɦɝ/ɥ
ɦɝ/ɥ
ɦɝ/ɥ
ɦɝ/ɥ
ɦɝ/ɥ
ɦɝ/ɥ
ɦɝ/ɥ
ɦɝ/ɥ
ɦɝ/ɥ
ɦɝ/ɥ
ɦɝ/ɥ

mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l

0,5
6
25
0,03
0,1
100
30
25
25
0,05
0,02

ɦɝ/ɥ
ɦɝ/ɥ
ɦɝ/ɥ
ɦɝ/ɥ
ɦɝ/ɥ
ɦɝ/ɥ
ɦɝ/ɥ
ɦɝ/ɥ
ɦɝ/ɥ

mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l

5
7,0
1000

45

500
350
0,3
0,1
1,5
0,01
0,0002
1,0
0,03
0,25
0,01
7,0
5,0

250
0,2
0,05
1,5
0,7
0,05

0,13)
3,04)
0,055)
0,01
0,13)
5,04)

ɉɪɢɦɟɱɚɧɢɟ. 1) 1 ɦɝ/ɥ = 1,73 FNU (FNU = FTU = ɟɞɢɧɢɰɚ Ⱦɠɟɤɫɨɧɚ); 2) ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɟ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɮɬɨɪɚ ɡɚɜɢɫɢɬ ɨɬ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɧɨɝɨ
ɪɟɠɢɦɚ ɦɟɫɬɧɨɫɬɢ; 3) ɜɨɞɚ ɫɨ ɫɬɚɧɰɢɢ ɜɨɞɨɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ; 4) ɜ ɜɨɞɨɩɪɨɜɨɞɧɨɣ ɫɟɬɢ ɱɟɪɟɡ 12 ɱɚɫɨɜ ɢɥɢ ɩɪɢ ɜɡɹɬɢɢ ɜɨɞɵ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɦ;
5) ɜ ɬɟɤɭɳɟɣ ɜɨɞɟ.
Selitykset. 1) 1 mg/l = 1,73 FNU (FNU = FTU = Formazin Turbitidy Units); 2) Fluorin enimmäispitoisuus riippuu lämpötilasta; 3) Vesilaitoksella;
4) Verkostossa 12 tunnin päästä tai kuluttajan kohdalla; 5) juoksevassa vedessä.

ÿâëÿþòñÿ àíòèìîí è óñòîé÷èâûå ê âîçäåéñòâèþ õëîðà
áàêòåðèè Chryptosporodium.
Èñòî÷íèêàìè ðèñêà äëÿ èñõîäíîé âîäû ÿâëÿþòñÿ
ïðîìûøëåííûå ïðåäïðèÿòèÿ, ðàñïîëîæåííûå íåäàëåêî îò âîäîçàáîðà. Íà òåððèòîðèÿõ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ óãîäèé ôàêòîðîì ðèñêà äëÿ çäîðîâüÿ ÿâëÿþòñÿ íèòðàòû, ïîïàäàþùèå â õîçÿéñòâåííóþ âîäó,
êîòîðûå âûçûâàþò îñîáåííî ó ìàëåíüêèõ äåòåé
ìåòåìîáëîáèíåìèþ. Íàèáîëåå ñåðüåçíóþ ïðîáëåìó

valmistusprosessissa. Epidemioiden syynä ovat olleet
yksinkertaiset eliöt – Giardia lamblia tai Salmonella
bakteerit, joissakin tapauksissa myös virukset, esim.
hepatiittivirukset. Paikallisella tasolla tautien leviämistä rekisteröitiin myös Karjalan Tasavallan
alueella. Vuonna 1996 maaliskuussa Porosozero-taajamassa havaittiin hepatiiti-A epidemia, jolloin 150
ihmistä sairastui. Syynä oli viemärivesien pääsy
vedenottamon raakaveteen.
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ñîçäàþò íàêàïëèâàþùèåñÿ â òêàíÿõ òîêñè÷åñêèå
âåùåñòâà ìåäëåííîãî äåéñòâèÿ, òàêèå êàê êàäìèé,
ñâèíåö è ðàäèîàêòèâíûå ýëåìåíòû. Ñ ïðîöåññîì
î÷èñòêè âîäû ñâÿçàí ðèñê ïîäà÷è óâåëè÷åííûõ äîç
õèìè÷åñêèõ ðåàãåíòîâ, íàïðèìåð, ïðè ïîâðåæäåíèè
ïîäàþùèõ äîçàòîðíûõ óñòðîéñòâ. Â òàêîì ñëó÷àå
âñå íàñåëåíèå, ïîòðåáëÿþùåå âîäîïðîâîäíóþ âîäó,
ïîäâåðãàåòñÿ îïàñíîìó âîçäåéñòâèþ. Ðàñïðîñòðàíÿþùèåñÿ ÷åðåç âîäó áîëåçíåòâîðíûå âèðóñû, áàêòåðèè è ïðîñòåéøèå îðãàíèçìû ìîãóò âîçíèêàòü âíåçàïíî è áûñòðî, âçðûâîïîäîáíî è âûçûâàòü îáøèðíûå ýïèäåìèè. Ïî ýòîé ïðè÷èíå îíè îòíîñÿòñÿ ê
êëàññó áîëåå ñåðüåçíûõ ôàêòîðîâ ðèñêà äëÿ çäîðîâüÿ, ÷åì âðåäíûå õèìè÷åñêèå âåùåñòâà, ñîäåðæàùèåñÿ â âîäå. Íàèáîëåå ñåðüåçíûå çàáîëåâàíèÿ, ðàñïðîñòðàíÿþùèåñÿ ÷åðåç âîäó – êèøå÷íûå, â òîì
÷èñëå õîëåðà, êîòîðûå âñå åùå âîçíèêàþò âî ìíîãèõ
ðàéîíàõ ìèðà.
Èçâåñòíî, ÷òî õîðîøåå êà÷åñòâî èñõîäíîé âîäû,
ôèëüòðîâàíèå è õëîðèðîâàíèå ýôôåêòèâíî ñíèæàþò
ðèñê âîçíèêíîâåíèÿ áîëåçíåé, ðàñïðîñòðàíÿþùèõñÿ
÷åðåç âîäó. Îäíàêî âñëåäñòâèå íåäîñòàòî÷íîé î÷èñòêè
âîäû ýïèäåìèè âîçíèêàþò è â íàñòîÿùåå âðåìÿ âî
ìíîãèõ ÷àñòÿõ ìèðà. Ýïèäåìèè, ïðîøåäøèå çà
ïîñëåäíåå âðåìÿ, ÷àñòî áûëè ñâÿçàíû ñ ïðîñòåéøèìè
îðãàíèçìàìè – Giardia lamblia, áàêòåðèÿìè – Salmonella è ðàçëè÷íûìè âèðóñàìè, òàêèìè êàê âèðóñ ãåïàòèòà. Îòìå÷åíû ëîêàëüíûå âñïûøêè çàáîëåâàíèé,
ðàñïðîñòðàíÿþùèõñÿ ÷åðåç âîäó, è íà òåððèòîðèè
Êàðåëèè. Â ÷àñòíîñòè, â ìàðòå 1996 ã. â ïîñ. Ïîðîñîçåðî Ñóîÿðâñêîãî ðàéîíà âîçíèêëà ýïèäåìèÿ ãåïàòèòà
À, ïðè êîòîðîé çàáîëåëî 150 ÷åëîâåê. Ïðè÷èíîé
áûëî ïîïàäàíèå êàíàëèçàöèîííûõ ñòî÷íûõ âîä â
ðåçóëüòàòå óòå÷êè â èñòî÷íèê, èç êîòîðîãî áåðåòñÿ
ïèòüåâàÿ âîäà.
Ñëåäóåò òàêæå îòìåòèòü, ÷òî áåçâðåäíûå îðãàíè÷åñêèå ñîåäèíåíèÿ, ïðèñóòñòâóþùèå â èñõîäíîé
âîäå, ìîãóò òðàíñôîðìèðîâàòüñÿ ïðè åå õëîðèðîâàíèè â îïàñíûå îðãàíè÷åñêèå õëîðñîäåðæàùèå âåùåñòâà, ÷àñòü èç êîòîðûõ, êàê ñ÷èòàåòñÿ, ÿâëÿåòñÿ ìóòàãåííîé è ìîæåò âûçûâàòü ðàêîâûå çàáîëåâàíèÿ.
Òàêèå îðãàíè÷åñêèå âåùåñòâà ïðåäñòàâëåíû â
ïîâåðõíîñòíûõ âîäàõ Êàðåëèè îáû÷íûìè ãóìóñîâûìè âåùåñòâàìè, à òàêæå íåêîòîðûìè ñîåäèíåíèÿìè,
íàõîäÿùèìèñÿ â ñòî÷íûõ âîäàõ ïðåäïðèÿòèé äåðåâîîáðàáàòûâàþùåé ïðîìûøëåííîñòè. Ïîêàçàòåëè
ìóòàãåííîñòè âîäû, èñïîëüçóåìîé äëÿ õîçÿéñòâåííûõ íóæä è ïðîøåäøåé âîäîïîäãîòîâêó â Ôèíëÿíäèè, ãäå ñîäåðæàíèå ãóìóñà â ïîâåðõíîñòíûõ âîäàõ
òàêæå î÷åíü âûñîêîå, ñíèçèëèñü îò íàèâûñøèõ â
1970 ã. (ñðåäíåå çíà÷åíèå ïðèìåðíî 3000 åäèíèö ïî
òåñòó AMES) íà îäíó òðåòü çà ñ÷åò ïåðåõîäà íà áîëåå
ýôôåêòèâíûé ïðîöåññ î÷èñòêè, à òàêæå ïðåæäå âñåãî
èç-çà çàìåíû ïðåäâàðèòåëüíîãî õëîðèðîâàíèÿ íà
âòîðè÷íîå. Òîò ôàêò, ÷òî óðîâåíü ìóòàãåííîñòè

On korostettava, että harmittomia orgaanisia
aineita kloorin käsittelyn aikana muuttuu vaaralliseksi klooriorgaaniseksi aineeksi. Nykyään sellaisia
aineita pidetään mutageenisina, jotka aiheuttavat
syöpää. Humus ja jotkut metsäteollisuuden jätevesien
aineet muodostavat juuri mainittuja yhdisteitä.
Suomen juoma- ja talousveden mutageenisuus on
laskenut vuoden 1970 huippulukemista noin kolmanneksella (AMES-testin keskiarvo on noin 3000), vaikka sielläkin raakavesi sisältää paljon humusta.
Suomessa pyritään ja otetaan käyttöön nykyisiä,
entistä tehokkaampia käsittelyprosesseja, esikloorausta korvataan jälkikloorauksella. Talousveden
käytön syöpäriski oli tilastollisesti vahvistettu
Suomen olosuhteissa 120 uuden syöpätapauksen
perusteella vuodessa. Eniten on havaittu virtsarakon,
paksusuolen, munuaisten, maksan, haiman syöpä ja
Non-Hodgin lymfooma. Vuonna 1991 USA:n
ympäristöviranomainen EPA myös ilmoitti klooratun
juomaveden syöpäriskin lievästä noususta.
Vaikka käsitellyllä juomavedellä toki on syöpävaara, on otettava huomioon, että riski on pienempi
verrattuna tilanteeseen kun juomavettä käsitellään
saniteettisesti ja hygieenisesti puutteellisesti.
Esimerkiksi joissakin maissa Keski- ja EteläAmerikassa luovuttiin juomaveden kloorauksesta.
Sen jälkeen 300 000 ihmistä sairastui suuren koleraepidemian aikana, suurin osa niistä Perussa. Karjalan Tasavallan joidenkin taajamien juomavesinäytteissä mutageenisuus on kohonnut (1500 ja 16000
yksikön välillä). Syynä on runsaasti humusta
sisältävän raakaveden suuret klooriannokset käsittelyn aikana. Pahimmat tapaukset tässä yhteydessä on
havaittu Pudozh-kaupungissa, Karhumäessä ja Kostamuksessa, missä mutageenisuusarvo oli 8000 yksikköä ja enemmänkin.

Âîò òàêèå êîëîäöû ïîêà åùå åñòü â Êàðåëèè: íåäîñòàòî÷íî
îáóñòðîåííûå íåçàùèùåííûå îò âíåøíèõ âîçäåéñòâèé
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õîçÿéñòâåííîé âîäû â Ôèíëÿíäèè îáóñëîâëèâàë
ðèñê âîçíèêíîâåíèÿ ðàêà, áûë ñòàòèñòè÷åñêè äîêàçàí íà 120 íîâûõ ñëó÷àÿõ çàáîëåâàíèÿ â ãîä. Íàèáîëåå ðàñïðîñòðàíåííûìè áûëè çàáîëåâàíèÿ ðàêîì
ìî÷åâîãî ïóçûðÿ, òîëñòîé êèøêè, ïî÷åê, ïå÷åíè,
ïîäæåëóäî÷íîé æåëåçû, à òàêæå Íîí-Õîäã ëèìôîìà.
Îòìåòèì, ÷òî â 1991 ã. Ó÷ðåæäåíèå ïî Îêðóæàþùåé
ñðåäå ÅÐÀ â ÑØÀ ñîîáùèëî î íåáîëüøîì ðîñòå
ðèñêà âîçíèêíîâåíèÿ ðàêà â ðåçóëüòàòå õëîðèðîâàíèÿ âîäû.
Õîòÿ òàêàÿ âîäà è âûçûâàåò ÷åòêîå âîçðàñòàíèå
ðèñêà âîçíèêíîâåíèÿ ðàêà, íåîáõîäèìî ó÷åñòü, ÷òî îí
ÿâëÿåòñÿ ìåíüøèì ïî ñðàâíåíèþ ñ ðèñêîì îïàñíûõ
áîëåçíåé, âîçíèêàþùèì â ðåçóëüòàòå óïîòðåáëåíèÿ
âîäû ïðè íåäîñòàòî÷íîì åå ñàíèòàðíî-ãèãèåíè÷åñêîì êà÷åñòâå. Òàê, â îòäåëüíûõ ñòðàíàõ Öåíòðàëüíîé è Þæíîé Àìåðèêè íà íåêîòîðûõ ñòàíöèÿõ âîäîïîäãîòîâêè îòêàçàëèñü îò õëîðèðîâàíèÿ ïèòüåâîé
âîäû, ÷òî ïðèâåëî ê âîçíèêíîâåíèþ êðóïíûõ ýïèäåìèé õîëåðû – áîëåå 300 000 çàáîëåâøèõ, â îñíîâíîì
â Ïåðó.
Îòäåëüíûå ïðîáû âîäîïðîâîäíîé âîäû, îòîáðàííûå â íåêîòîðûõ íàñåëåííûõ ïóíêòàõ Êàðåëèè, èìåþò
âûñîêèå ïîêàçàòåëè ìóòàãåííîñòè (îò 1 500 äî 16 000
åäèíèö). Ïðè÷èíîé ýòîãî ÿâëÿåòñÿ ñèëüíîå õëîðèðîâàíèå ãóìèôèöèðîâàííîé âîäû. Ñ òî÷êè çðåíèÿ ìóòàãåííîñòè íàèáîëåå ñëîæíîå ïîëîæåíèå â Ïóäîæå, Ìåäâåæüåãîðñêå, Êåìè è Êîñòîìóêøå, ãäå çíà÷åíèå èíäåêñà ìóòàãåííîñòè íà âðåìÿ îòáîðà ïðîá ñîñòàâëÿëî
8000 åäèíèö è áîëåå.

2.3.2. ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÎÅ ÑÎÑÒÎßÍÈÅ
ÏÈÒÜÅÂÎÃÎ ÂÎÄÎÑÍÀÁÆÅÍÈß

2.3.2. NYKYINEN
JUOMAVESIHUOLTO

Òåðìèí «ïèòüåâîå âîäîïîòðåáëåíèå» îòíîñèòñÿ ê
âîäå, ðàñõîäóåìîé íà ïèòüåâûå íóæäû íàñåëåíèÿ.
Îäíàêî îáû÷íî îïåðèðóþò áîëåå øèðîêèì ïîíÿòèåì,
òàêèì êàê «âîäîïîòðåáëåíèå íàñåëåíèÿ è êîììóíàëüíî-áûòîâûõ ïðåäïðèÿòèé» èëè êðàòêî «êîììóíàëüíîáûòîâîå âîäîïîòðåáëåíèå». Èìåííî îáúåì êîììóíàëüíî-áûòîâîãî âîäîïîòðåáëåíèÿ, âêëþ÷àþùèé
ñðåäè ïðî÷åãî ïèòüåâîå âîäîïîòðåáëåíèå, ïîäâåðãàåòñÿ èçìåðåíèþ è ó÷åòó â âîäíîì õîçÿéñòâå. Îòäåëüíî
îáúåì ïèòüåâîãî âîäîñíàáæåíèÿ, êàê ïðàâèëî, íå
èçìåðÿåòñÿ. Â ñâÿçè ñ ýòèì äàëåå âìåñòî ïèòüåâîãî
âîäîïîòðåáëåíèÿ áóäåì ðàññìàòðèâàòü èìåííî êîììóíàëüíî-áûòîâîå âîäîïîòðåáëåíèå.
Êðîìå òîãî, íåîáõîäèìî îòìåòèòü, ÷òî â íàñòîÿùåì ðàçäåëå îöåíèâàåòñÿ îáúåì òîëüêî îðãàíèçîâàííîãî âîäîïîòðåáëåíèÿ, ò. å. îáåñïå÷èâàåìûé âîäîïîòðåáèòåëÿìè, ïðîèçâîäÿùèìè îòáîð âîäû ñ ïðèìåíåíèåì òåõíè÷åñêèõ ñðåäñòâ. Òàêèì îáðàçîì, íå ó÷èòûâàþòñÿ
âîäîïîòðåáèòåëè
(ðàñïîëîæåííûå
ïðåèìóùåñòâåííî â ñåëüñêîé ìåñòíîñòè), îñóùåñò-

Termillä «juomavesihuolto» kuvataan vesiä, joita
käytetään väestön juomatarpeisiin. Hyvin usein,
kuitenkin, käytetään «yhdyskunnan talousvesihuolto» – termiä, koska juomavettä käytetään moniin
tarkoituksiin. Talousveden kulutusta myös mitataan
ja valvotaan. Erikseen juomaveden määrää ei mitata.
Jatkossa juomavedellä tarkoitetaan nimenomaan
talousvettä.
Sen lisäksi on korostettava, että tilasto kattaa vain
ns. «järjestetyt vedenkäyttäjät» eli sellaiset, jotka
ovat vesihuoltoverkoston asiakkaita. Esimerkiksi
maaseudun vedenkäyttäjät, jotka ottavat vettä suoraan
vesistöistä, lähteistä tai kaivoista, ei ole huomioitu
tilastossa.
Arviossamme käytettiin «2TP (vodhoz)» – vesitalouslomakkeiden tietoja. Laitokset, jotka käyttävät
enemmän kuin 1000 m3/vuosi, raportoivat näiden
lomakkeiden avulla viranomaisille vedenkulutuksestaan. Sen lisäksi käytimme «1-vodoprovod – vesijohto» -lomakkeiden tietoja eli sellaisten laitosten
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âëÿþùèå îòáîð âîäû áåç èõ ïðèìåíåíèÿ èç ðåê, îçåð,
ðîäíèêîâ, êîëîäöåâ è ïð.
Äëÿ ðàñ÷åòîâ èñïîëüçîâàëèñü äàííûå ñòàòèñòè÷åñêîé îò÷åòíîñòè ïî ôîðìå «2-òï (âîäõîç)», ïðåäîñòàâëÿåìûå âîäîïîëüçîâàòåëÿìè ñ ñóììàðíûì âîäîïîòðåáëåíèåì íå ìåíåå 1000 ì3/ãîä, à òàêæå ïî ôîðìå
«1-âîäîïðîâîä», ïðåäîñòàâëÿåìûå ïðåäïðèÿòèÿìè,
îòïóñêàþùèìè âîäó íàñåëåíèþ èëè êîììóíàëüíî-áûòîâûì îðãàíèçàöèÿì. Ê ñîæàëåíèþ, ðàñïîëàãàåìàÿ
èíôîðìàöèÿ îòëè÷àåòñÿ íåïîëíîòîé (âîäîïîëüçîâàòåëè íå âñåãäà ïðåäîñòàâëÿþò íåîáõîäèìûå îò÷åòû) è
íåòî÷íîñòüþ. Íåòî÷íîñòü äàííûõ âûçâàíà îòñóòñòâèåì âîäîìåðíîãî îáîðóäîâàíèÿ íà ìíîãèõ âîäîçàáîðàõ.
Îöåíêó îáúåìà ïîäàííîé â ñåòü âîäû â òàêèõ ñëó÷àÿõ
îáû÷íî âûïîëíÿþò ïî ïðîèçâîäèòåëüíîñòè íàñîñîâ
èëè íîðìàòèâàì.
Ðàññìàòðèâàåìîå äàëåå êîììóíàëüíî-áûòîâîå
âîäîïîòðåáëåíèå âêëþ÷àåò ïîòðåáíîñòè â âîäå:
– íàñåëåíèÿ, èñïîëüçóþùåãî åå äëÿ ïèòüÿ è õîçÿéñòâåííûõ íóæä â æèëûõ çäàíèÿõ, íà ïðåäïðèÿòèÿõ, â
ðàçëè÷íûõ îáùåñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèÿõ è îðãàíèçàöèÿõ;
– ó÷åáíûõ çàâåäåíèé (øêîë, èíòåðíàòîâ, òåõíèêóìîâ, èíñòèòóòîâ è ò. ä.), äåòñêèõ ó÷ðåæäåíèé (äåòñêèõ
ñàäîâ è ÿñåëü, äåòñêèõ äîìîâ, ëàãåðåé îòäûõà), ëå÷åáíûõ ó÷ðåæäåíèé (áîëüíèö, ïîëèêëèíèê, ìåäïóíêòîâ,
ñàíàòîðèåâ, äîìîâ îòäûõà è ò. ä.), òîðãîâûõ, ñïîðòèâíûõ, çðåëèùíûõ ïðåäïðèÿòèé, ïðåäïðèÿòèé ñîöèàëüíîãî îáåñïå÷åíèÿ (äîìîâ ïðåñòàðåëûõ è èíâàëèäîâ),
ïðåäïðèÿòèé êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà, ñëóæáû áûòà,
îáùåñòâåííîãî ïèòàíèÿ;
– îðãàíèçàöèé âíåøíåãî áëàãîóñòðîéñòâà ãîðîäîâ
è ïîñåëêîâ, îñóùåñòâëÿþùèõ ïîëèâ è ìûòüå óëèö,
óõîä çà çåëåíûìè íàñàæäåíèÿìè è ò. ä.;
– ïîæàðíîé ñëóæáû.
Êàê óêàçûâàëîñü âûøå, îáùåå âîäîïîòðåáëåíèå â
ðåñïóáëèêå ñîñòàâëÿåò 213,5 ìëí ì3/ãîä. Èç íèõ òðåòü
ïîòðåáëÿåòñÿ íàñåëåíèåì è êîììóíàëüíî-áûòîâûìè
ïðåäïðèÿòèÿìè, 2,3% ðàñõîäóåòñÿ íà êîììóíàëüíîáûòîâûå íóæäû â ïðîìûøëåííîñòè. Â ñóììå ýòè
äâå êàòåãîðèè âîäîïîòðåáèòåëåé ðàñõîäóþò âîäû
78,0 ìëí ì3/ãîä, ÷òî ñîñòàâëÿåò áîëüøóþ ÷àñòü êîììóíàëüíî-áûòîâîãî âîäîïîòðåáëåíèÿ. Íåîáõîäèìî îòìåòèòü, ÷òî äàííàÿ öèôðà õàðàêòåðèçóåò íå âñå íàñåëåíèå, à òîëüêî òî, êîòîðîå ñíàáæàåòñÿ âîäîé îò ïðåäïðèÿòèé ÆÊÕ è ïðîìûøëåííûõ ïðåäïðèÿòèé. Ïîìèìî ýòîãî ñóùåñòâóåò åùå íåêîòîðîå êîëè÷åñòâî
íàñåëåíèÿ (îòíîñèòåëüíî íåáîëüøîå), êîòîðîå ñíàáæàåòñÿ âîäîé îò ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ ïðåäïðèÿòèé.
Äëÿ ýòîé êàòåãîðèè âîäîïîëüçîâàòåëåé âû÷ëåíèòü
îáúåì êîììóíàëüíî-áûòîâîãî âîäîïîòðåáëåíèÿ íå
ïðåäñòàâëÿåòñÿ âîçìîæíûì, òàê êàê äëÿ íèõ äåéñòâóåò
ïðåäïèñàíèå ïðè ñîñòàâëåíèè îò÷åòîâ ïî ôîðìå «2-òï
(âîäõîç)» îòíîñèòü âñþ èçðàñõîäîâàííóþ èìè âîäó ê
ðàçðÿäó ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî âîäîïîòðåáëåíèÿ.

tietoja, jotka toimittavat juomavettä ihmisille tai teollisuuslaitoksille. Valitettavasti tilastotiedot eivät ole
täydellisiä, koska vedenkäyttäjät eivät toimita raportteja aina. Sen lisäksi vesimittareiden puute on syynä
epätarkkuuteen. Näissä tapauksissa vesimäärät
arvioidaan pumppaamon teholla tai normien avulla.
Alla esitetyt arvot kuvaavat:
– ihmisten / väestön talousveden kulutusta asuintaloissa, teollisuuslaitoksissa, virastoissa ja muissa
organisaatioissa / työpaikoilla,
– koulutuslaitosten (koulut, ammattikoulut,
korkeakoulut ja muut oppilaitokset), hoitopaikkojen
(lastentarhat, vanhainkodit ym.), sairaaloiden, terveyskeskusten, urheilu-, kauppa- ja ruokaloiden
talousvedenkulutusta,
– kaupunkien ja taajamien viheralueiden kastelun
ja katupesun vedenkulutusta,
– palolaitosten vedenkulutusta.
On jo mainittu, että Karjalan Tasavallan vedenkulutus on 213,5 milj. m 3/vuosi. Niistä väestöä
ja yhdyskuntaa palvelevat laitokset käyttävät
yhden kolmasosan ja 2,3 % käytetään talousvetenä
teollisuuslaitoksilla. Yhteensä talousvettä menee
78,0 milj. m3/vuosi. Arviossa ei otettu huomioon
ihmisiä, jotka eivät saa talousvettä vesihuoltolaitoksilta. Sen lisäksi maatalousyritykset järjestävät vesihuoltoa ja palvelevat ihmisiä, mutta se on suhteellisesti pieni ryhmä. Tämän ryhmän talousvedenkulutus «2-TP vesitalous»-lomakkeessa on huomioitu
otsikossa «maatalouskulutus». Otsikkoon kuuluvat
sekä talousvedet että varsinaisen maataloussektorin
vedenkulutus. Karjalan Tasavallan tilastossa suurin
maatalouden vedenkuluttaja on karjatalous. Vuonna
2002 Karjalan maatalous osuus oli 1,2 milj. m3 eli
0,6 % tasavallan vedenkulutuksesta.
Tasavallan talousveden vesihuolto perustuu jokien, järvien ja pohjavesivaroihin, merivettä ei
käytetä. Talousvesien raakavesilähteet on esitetty
taulukoissa 2.10 ja 2.11. Kohta 2.1 kuvaa ihmisryhmää, joka kuuluu vesihuoltolaitosten palveluverkkoon ja taulukon kohdan 2.2 ihmiset kuuluvat
maatalouslaitosten järjestämään vesihuoltoon.
Vesilaitokset ja teollisuus käyttävät eniten
talousvettä (84,3 %) järvistä, 57,7 % Äänisestä,
13,6 % joista ja vain 2,1 % pohjavedestä.
Järvet ovat tärkein raakaveden lähde myös maataloudessa, mutta järvien osuus on pienempi eli
47,8 %, Äänisestä otetaan 15,3 %. Pohjavesien osuus
nousee maaseudulla 8,1 %. Numerona pohjavesien
osuus vesihuollossa pysyy kuitenkin hyvin pienenä
0,1 milj. m3/vuosi.
Nykyisin vesihuolto käyttää eniten pintavesistöjä.
Vain Aunuksen kaupungissa ja Pindushin taajamassa
käytetään pohjavettä. Pintavesistöjen veden laatu on
useimmiten heikko orgaanisten aineiden korkean
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Òàêèì îáðàçîì, â ýòîò ðàçðÿä ïîïàäàåò êàê âîäà, èçðàñõîäîâàííàÿ íà ñîáñòâåííî ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûå
íóæäû (â óñëîâèÿõ Êàðåëèè ýòî â îñíîâíîì íóæäû
æèâîòíîâîäñòâà), òàê è èçðàñõîäîâàííàÿ íà êîììóíàëüíî-áûòîâûå íóæäû íàñåëåíèÿ. Îñòàåòñÿ âîçìîæíûì ëèøü ïðèâåñòè âåëè÷èíó ñóììàðíîãî îáúåìà
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî âîäîïîòðåáëåíèÿ (ñîãëàñíî
ôîðìå «2-òï (âîäõîç)») è ó÷åñòü, ÷òî íåêîòîðóþ äîëþ
îò íåãî ñîñòàâëÿþò êîììóíàëüíî-áûòîâûå íóæäû
ñåëüñêèõ æèòåëåé. Äëÿ Êàðåëèè ñóììàðíûé îáúåì
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî âîäîïîòðåáëåíèÿ ðàâíÿëñÿ â
2002 ã. 1,2 ìëí ì3, ÷òî ñîñòàâèëî 0,6% îáùåãî âîäîïîòðåáëåíèÿ.
Êîììóíàëüíî-áûòîâîå âîäîñíàáæåíèå Ðåñïóáëèêè
Êàðåëèÿ îñóùåñòâëÿåòñÿ èç ðåê, îçåð è ïîäçåìíûõ
èñòî÷íèêîâ, ìîðñêàÿ âîäà äëÿ âîäîñíàáæåíèÿ íå
èñïîëüçóåòñÿ. Ðàñïðåäåëåíèå âîäû, ïîòðåáëÿåìîé äëÿ
êîììóíàëüíî-áûòîâûõ öåëåé, ïî èñòî÷íèêàì âîäîñíàáæåíèÿ ïîêàçàíî â òàáë. 2.10–2.11. Ïåðâàÿ èç íèõ
õàðàêòåðèçóåò îñíîâíóþ ìàññó íàñåëåíèÿ, ñíàáæàåìóþ âîäîé îò ïðåäïðèÿòèé ÆÊÕ è ïðîìûøëåííûõ
ïðåäïðèÿòèé, âòîðàÿ – îñòàâøóþñÿ íåáîëüøóþ äîëþ
íàñåëåíèÿ, ñíàáæàåìóþ îò ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ
ïðåäïðèÿòèé.
Ïðåäïðèÿòèÿ æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà
è ïðîìûøëåííîñòè çàáèðàþò îñíîâíóþ ìàññó (84,3%)
âîäû êîììóíàëüíî-áûòîâîãî íàçíà÷åíèÿ èç îçåð (ïðè÷åì 57,7% – èç Îíåæñêîãî îç.), 13,6% – èç ðåê è òîëüêî 2,1% – èç ïîäçåìíûõ ãîðèçîíòîâ.
Äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ ïðåäïðèÿòèé êàðòèíà
íåñêîëüêî èíàÿ. Îñíîâíûì èñòî÷íèêîì âîäîñíàáæåíèÿ äëÿ íèõ òàêæå ñëóæàò îçåðà, íî èõ äîëÿ â îáùåì
âîäîïîòðåáëåíèè ìåíüøå, âñåãî 47,8%. Ìåíüøå è
äîëÿ âîäû, çàáèðàåìîé èç Îíåæñêîãî îç. – 15,3%. Çàòî
íåñêîëüêî âîçðàñòàåò ðîëü ïîäçåìíûõ èñòî÷íèêîâ –
îíè îáåñïå÷èâàþò 8,1% îáùåãî îáúåìà âîäîïîòðåáëåíèÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ ïðåäïðèÿòèé. Íàäî îòìåòèòü, îäíàêî, ÷òî àáñîëþòíîå çíà÷åíèå îáúåìà âîäû,
çàáèðàåìîé èìè èç ïîäçåìíûõ èñòî÷íèêîâ, îñòàåòñÿ
íåâûñîêèì, âñåãî 0,1 ìëí ì3/ãîä.
Òàêèì îáðàçîì, ñîâðåìåííîå âîäîñíàáæåíèå îðèåíòèðóåòñÿ â îñíîâíîì íà èñïîëüçîâàíèå ïîâåðõíîñòíûõ âîä. Åäèíñòâåííûìè çíà÷èòåëüíûìè íàñåëåííûìè ïóíêòàìè, èñïîëüçóþùèìè âîäó èç ïîäçåìíûõ
èñòî÷íèêîâ, ÿâëÿþòñÿ ã. Îëîíåö è ï. Ïèíäóøè. Êà÷åñòâî âîäû â îòêðûòûõ âîäíûõ îáúåêòàõ ÷àùå âñåãî
î÷åíü íèçêîå èç-çà âûñîêîãî ñîäåðæàíèÿ îðãàíè÷åñêèõ
âåùåñòâ (âûñîêàÿ öâåòíîñòü), æåëåçà, ìàðãàíöà è äðóãèõ êîìïîíåíòîâ. Ñóùåñòâåííûå ïðîáëåìû âîçíèêàþò
òàêæå â ñâÿçè ñ àíòðîïîãåííûì çàãðÿçíåíèåì âîäîåìîâ.
Íåîáõîäèìî îòìåòèòü òàêæå èçìåíåíèÿ, ïðîèçîøåäøèå â îðãàíèçàöèè êîììóíàëüíî-áûòîâîãî âîäîñíàáæåíèÿ. Äîëãîå âðåìÿ â ðåñïóáëèêå íàðÿäó ñ ìóíèöèïàëüíûìè âîäîïðîâîäàìè ñóùåñòâîâàëè ìíîãî÷è-

pitoisuuden takia (väriluku on korkea). Ongelmana
ovat myös raudan ja mangaanin pitoisuudet ja sen
lisäksi vesistöjen ihmisten toiminnasta aiheutuva
paikoin merkittäväkin kuormitus.
Viime vuosina vesihuollon organisaatioissa on
tapahtunut erilaisia muutoksia. Tasavallassa on ollut
samanaikaisesti kunnallisia vesihuoltolaitoksia ja
myös eri teollisuusalojen vesilaitoksia. Suuret teollisuuslaitokset – tehtaat, metsänhoito- ja puujalostuslaitokset, rautatieasemat, sovhoosit ja siipikarjatilat –
omistivat ja pitivät huolta vesihuoltoverkosta monien
taajamien alueilla. Viime vuosina eri teollisuusalalle
kuuluvia vesijohtoja vähitellen on siirretty kunnille,
Ɍɚɛɥɢɰɚ 2.10. ɂɫɬɨɱɧɢɤɢ ɜɨɞɵ – ɜɨɞɧɵɟ ɨɛɴɟɤɬɵ, ɢɡ ɤɨɬɨɪɵɯ
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɡɚɛɨɪ ɜɨɞ ɧɚ ɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨ-ɛɵɬɨɜɵɟ ɧɭɠɞɵ
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɦɢ ɀɄɏ ɢ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɢ, 2002 ɝ.
Taulukko 2.10. Vesihuolto- ja teollisuuslaitosten
yhdyskuntatekniikan raakavesilähteet vuonna 2002
Ɍɢɩ ɢɫɬɨɱɧɢɤɚ
Raakavesilähde

Ɉɛɴɟɦ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɧɨɣ
ɜɨɞɵ, ɦɥɧ ɦ3/ɝɨɞ
Käytetyn veden määrä,
milj. m3/vuosi

Ɉɡɟɪɚ
Järvet
ȼ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ / mukaan luettuna
Ɉɧɟɠɫɤɨɟ ɨɡ.
Ääninen
Ʌɚɞɨɠɫɤɨɟ ɨɡ.
Laatokka
ɉɪɨɱɢɟ ɨɡɟɪɚ
Muut
Ɋɟɤɢ
Joet
ɉɨɞɡɟɦɧɵɟ ɜɨɞɵ
Pohjavedet
ȼɫɟɝɨ
Yhteensä

Ⱦɨɥɹ ɨɬ ɨɛɳɟɝɨ
ɨɛɴɟɦɚ, %
Osuus, %

65,8

84,3

45,0

57,7

4,4

5,6

16,4

21,0

10,6

13,6

1,6

2,1

78,0

100

Ɍɚɛɥɢɰɚ 2.11. ɂɫɬɨɱɧɢɤɢ ɜɨɞɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹ
ɫɟɥɶɫɤɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɯ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ, 2002 ɝ.
Taulukko 2.11. Maatalousyritysten vesihuollon lähteet
vuonna 2002
Ɍɢɩ ɢɫɬɨɱɧɢɤɚ
Raakavesilähde

Ɉɛɴɟɦ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɧɨɣ
ɜɨɞɵ, ɬɵɫ. ɦ3/ɝɨɞ
Käytetyn veden määrä,
tuhat. m3/vuosi

Ɉɡɟɪɚ
564
Järvet
ȼ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ / mukaan luettuna
Ɉɧɟɠɫɤɨɟ ɨɡ.
180
Ääninen
Ʌɚɞɨɠɫɤɨɟ ɨɡ.
80
Laatokka
ɉɪɨɱɢɟ ɨɡɟɪɚ
304
Muut
Ɋɟɤɢ
520
Joet
ɉɨɞɡɟɦɧɵɟ ɜɨɞɵ
96
Pohjavedet
ȼɫɟɝɨ
1180
Yhteensä

94

Ⱦɨɥɹ ɨɬ ɨɛɳɟɝɨ
ɨɛɴɟɦɚ, %
Osuus, %
47,8
15,3
6,8
25,7
44,1
8,1
100
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ñëåííûå âåäîìñòâåííûå. Òàêèå âîäîïðîâîäû ìîãëè
îñóùåñòâëÿòü âîäîñíàáæåíèå âñåãî íàñåëåííîãî ïóíêòà èëè åãî ÷àñòè. Îíè ïðèíàäëåæàëè êðóïíûì ïðîìûøëåííûì ïðåäïðèÿòèÿì (çàâîäàì, ëåñïðîìõîçàì),
îòäåëåíèÿì æåëåçíîé äîðîãè, à òàêæå ñîâõîçàì è ïòèöåôàáðèêàì. Â ïîñëåäíèå ãîäû áîëüøàÿ ÷àñòü âåäîìñòâåííûõ âîäîïðîâîäîâ ïîñòåïåííî ïåðåäàåòñÿ â ñîáñòâåííîñòü ìóíèöèïàëüíûõ ïðåäïðèÿòèé æèëèùíîêîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà (ÌÏ ÆÊÕ), âïåðâûå ñîçäàííûõ â ñîîòâåòñòâóþùèõ íàñåëåííûõ ïóíêòàõ.
Â íàñòîÿùåå âðåìÿ èñõîäíàÿ âîäà, çàáèðàåìàÿ â
Êàðåëèè â îñíîâíîì èç ïîâåðõíîñòíûõ âîäîåìîâ, íåñìîòðÿ íà åå íèçêîå êà÷åñòâî, äàëåêî íå â ïîëíîì îáúåìå ïðîõîäèò î÷èñòêó (òàáë. 2.12). Áîëüøèíñòâî íàñåëåííûõ ïóíêòîâ ðåñïóáëèêè âîîáùå íå èìåþò âîäîî÷èñòíûõ ñòàíöèé (ÂÎÑ), è âåñü ïðîöåññ âîäîïîäãîòîâêè ñâîäèòñÿ ê õëîðèðîâàíèþ. ÂÎÑ îòñóòñòâóþò
äàæå â òàêèõ êðóïíûõ íàñåëåííûõ ïóíêòàõ, êàê,
íàïðèìåð, Ñóîÿðâè, Ñîðòàâàëà, Ëàõäåíïîõüÿ, Íàäâîèöû, Ìåäâåæüåãîðñê (íà ãîðâîäîçàáîðå), Ïèíäóøè,
Ìóåçåðñêèé, Ëÿñêåëÿ, Ëàäâà, Ñàëìè, Ñâÿòîçåðî, Âåäëîçåðî, Êðîøíîçåðî, Êóðêèåêè, Ìåëèîðàòèâíûé è
ïðàêòè÷åñêè – âî âñåõ ìåëêèõ.
Îáðàáîòêà âîäû íà ÂÎÑ â ðåñïóáëèêå âåäåòñÿ â
íàñòîÿùåå âðåìÿ â îñíîâíîì ïîñðåäñòâîì óñòàíîâîê
«Ñòðóÿ», ôèëüòðîâàíèÿ èëè ïóòåì ñîâìåùåííîãî ïðîöåññà «âåðòèêàëüíîå îñàæäåíèå – áûñòðîå ôèëüòðîâàíèå».
Óñòàíîâêà «Ñòðóÿ» â ñâîå âðåìÿ ïîëó÷èëà ðàçâèòèå
â ðåçóëüòàòå íàó÷íî-òåõíè÷åñêîãî ñîòðóäíè÷åñòâà
ìåæäó Ñîâåòñêèì Ñîþçîì è Ôèíëÿíäèåé. Îáðàáîòêà
âîäû íà òàêîé óñòàíîâêå äîëæíà ïðåäóñìàòðèâàòü:
ïîäà÷ó íàñîñîì èñõîäíîé âîäû, ïîäà÷ó õèìè÷åñêèõ
ðåàãåíòîâ äëÿ óëó÷øåíèÿ îñàæäåíèÿ âçâåøåííûõ â
âîäå ÷àñòèö, ñåãìåíòàðíîå îñàæäåíèå ïîä äàâëåíèåì,
ôèëüòðîâàíèå ïîä äàâëåíèåì, õëîðèðîâàíèå è ïîäà÷ó
âîäû íàñîñîì íà ïîòðåáëåíèå. Òàêèå óñòðîéñòâà óñòàíîâëåíû, íàïðèìåð, â Ïðÿæå, Êàëåâàëå, Ïîâåíöå,
Êðàñíîáîðñêîì, Ìàòðîñàõ.
Î÷èñòêà âîäû ïóòåì «âåðòèêàëüíîãî îñàæäåíèÿ –
áûñòðîãî ôèëüòðîâàíèÿ» ïðåäïîëàãàåò: ïîäà÷ó âîäû
íàñîñîì â åìêîñòü äëÿ ñìåøèâàíèÿ, ïîäà÷ó òóäà õëîðà,
êîàãóëÿíòîâ è ïîëèýëåêòðîëèòîâ, ïåðâè÷íîå õëîðèðîâàíèå, âåðòèêàëüíîå îñàæäåíèå, áûñòðîå ôèëüòðîâàíèå, õëîðèðîâàíèå, ïîäà÷ó âîäû íàñîñîì â ñåòü. Âîäîî÷èñòíûå óñòàíîâêè òàêîãî òèïà èìåþòñÿ â Ïóäîæå,
Êîíäîïîãå, Áåëîìîðñêå, Êåìè.
Ïðîöåññû î÷èñòêè âîäû íà òåððèòîðèè Êàðåëèè
îñëîæíåíû òåì, ÷òî ïðèðîäíûå âîäû èìåþò âûñîêóþ
öâåòíîñòü, íèçêóþ òåìïåðàòóðó (îñîáåííî çèìîé), íèçêîå çíà÷åíèå ðÍ (ïîäùåëà÷èâàíèå ïðè âîäîïîäãîòîâêå,
êàê ïðàâèëî, íå ïðîèçâîäèòñÿ) è íåñóò â ñåáå íåáîëüøîå êîëè÷åñòâî êðóïíûõ âçâåøåííûõ ÷àñòèö. Â òàêèõ
óñëîâèÿõ áåç ïðèìåíåíèÿ êîàãóëÿíòîâ îáðàçóþòñÿ
î÷åíü íåñòàáèëüíûå, ïëîõî îñàæäàþùèåñÿ õëîïüÿ

joihin perustettiin yhdyskunnantekniikan kunnalliset
yritykset (ÌÏ ÆÊÕ).
Vaikka pintavesistöjen raakaveden laatu on
heikko, sitä harvoin käsitellään täydellisesti (taulukko
2.12). Itse asiassa suurimmassa osassa taajamista ei
ole lainkaan vesilaitosta. Veden käsittelyprosessiin
kuuluu vain desinfiointi kloorilla. Vesilaitoksia puuttuu suuristakin asutuskeskuksista, esimerkiksi: Suojärvi, Sortavala, Lahdenpohja, Nadvoitsy, Medvezjegorsk (kaupungin vedenottamolla), Pindushi, Mujezerski, Läskelä, Ladva, Salmi, Svjatozero, Vedlozero,
Kroshnozero, Kurkijoki, Meliorativnyi. Vesilaitoksia
ei ole myöskään kaikissa kylissä.
Yleensä vettä käsitellään «Struja» -nimisellä
laiteella, suodatuksella tai «pystysuorasaostus-pika
suodatus» -prosessilla.
«Struja» -laite oli aikanaan Neuvostoliiton ja
Suomen tieteellis- ja teknisen yhteistyön tulos. Sen
prosessiin kuuluu: raakaveden pumppaus, reagenssien
lisäys, kiintoaineiden saostus paineessa, suodatus
paineellisesti, klooraus ja juomaveden pumppaus
kuluttajille. Laitteet oli asennettu esimerkiksi seuraaviin asutuskeskuksiin: Prääsä, Kalevala, Povenets,
Krasnoborsk, Matrosy.
«Pystysuorasaostus-pika suodatus»-prosessiin
kuuluu: raakaveden pumppaus säiliöön, kloorin
lisäys, koagulanttien ja polyelektolyyttien lisäys,
pystysuorasaostus, pikasuodatus, pumppaus verkostoon. Sellaista prosessia käytetään Pudozin, Kontupohjan, Belomorskin ja Kemin asutuskeskuksissa.
Veden käsittely on Karjalassa vaikeaa, sillä
raakavedellä on korkea väriluku, alhainen lämpötila
(varsinkin talvella), alhainen pH (sitä harvoin nostetaan käsittelyn aikana) ja sen lisäksi raakavedessä on
hyvin vähän suurikokoisia kiintoaineita. Ilman koagulantteja prosessin aikana syntyy heikkoja, huonosti
saostuvia flokkeja, jotka helpolla huuhtoutuvat suodattimista. Koagulantteja ja flokkulantteja on käytettävä juomaveden käsittelyssä kaikkialla. Mutta
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Ɍɚɛɥɢɰɚ 2.12. ȼɨɞɨɩɨɞɝɨɬɨɜɤɚ ɧɚ ɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɵɯ ɜɨɞɨɩɪɨɜɨɞɚɯ, 1995 ɝ., ɬɵɫ. ɦ³
Taulukko 2.12. Kunnallisten vesilaitosten vedenkäsittely vuonna 1995, tuhat m³
Ɋɚɣɨɧ, ɧɚɫɟɥɟɧɧɵɣ
ɩɭɧɤɬ

Hallinnollinen piiri,
asutuskeskus

Ȼɟɥɨɦɨɪɫɤɢɣ ɪ-ɧ
ɝ. Ȼɟɥɨɦɨɪɫɤ
Ʉɚɥɟɜɚɥɶɫɤɢɣ ɪ-ɧ
Ʉɟɦɫɤɢɣ ɪ-ɧ
ɝ. Ʉɟɦɶ
Ʉɨɧɞɨɩɨɠɫɤɢɣ ɪ-ɧ
ɝ. Ʉɨɧɞɨɩɨɝɚ
ɝ. Ʉɨɫɬɨɦɭɤɲɚ
Ʌɚɯɞɟɧɩɨɯɫɤɢɣ ɪ-ɧ
ɝ. Ʌɚɯɞɟɧɩɨɯɶɹ
Ʌɨɭɯɫɤɢɣ ɪ-ɧ
Ɇɟɞɜɟɠɶɟɝɨɪɫɤɢɣ ɪ-ɧ
ɝ. Ɇɟɞɜɟɠɶɟɝɨɪɫɤ
Ɇɭɟɡɟɪɫɤɢɣ ɪ-ɧ
Ɉɥɨɧɟɰɤɢɣ ɪ-ɧ
ɝ. Ɉɥɨɧɟɰ
ɉɢɬɤɹɪɚɧɬɫɤɢɣ ɪ-ɧ
ɝ. ɉɢɬɤɹɪɚɧɬɚ
ɉɪɢɨɧɟɠɫɤɢɣ ɪ-ɧ
ɉɪɹɠɢɧɫɤɢɣ ɪ-ɧ
ɉɭɞɨɠɫɤɢɣ ɪ-ɧ
ɝ. ɉɭɞɨɠ
ɋɟɝɟɠɫɤɢɣ ɪ-ɧ
ɝ. ɋɟɝɟɠɚ
ɋɭɨɹɪɜɫɤɢɣ ɪ-ɧ
ɝ. ɋɭɨɹɪɜɢ
ɋɨɪɬɚɜɚɥɶɫɤɢɣ ɪ-ɧ
ɝ. ɋɨɪɬɚɜɚɥɚ
ȼɟɩɫɫɤɚɹ ɧɚɰ. ɜɨɥɨɫɬɶ
ɝ. ɉɟɬɪɨɡɚɜɨɞɫɤ
ȼɫɟɝɨ ɩɨ ɪɟɫɩɭɛɥɢɤɟ

Belomorskin piiri
Belomorskin kaupunki
Kalevalan piiri
Kemin piiri
Kemin kaupunki
Kontupohjan piiri
Kontupohjan kaupunki
Kostamuksen kaupunki
Lahdenpohjan piiri
Lahdenpohjan kaupunki
Louhen piiri
Medvezjegorskin piiri
Medvezjegorskin kaup.
Mujezerskin piiri
Aunuksen piiri
Aunus
Pitkärannan piiri
Pitkäranta
Prionezskin piiri
Prääsän piiri
Pudozskin piiri
Pudozin kaupunki
Segezhan piiri
Segezhan kaupunki
Suojärven piiri
Suojärven kaupunki
Sortavalan piiri
Sortavala
Vepsän piiri
Petroskoi
Yhteensä tasavallan alueella

ɉɨɞɚɧɨ ɜɨɞɵ
ɜ ɫɟɬɶ
Pumpattu vettä
verkostoon
524
1 601
283
342
2 324
859
11 142
12 860
347
1 138
2 440
1 177
2 289
479
760
789
476
2 125
1 209
1 057
229
1 271
3 824
8 246
630
1 263
1 346
5 928
160
46 743
113 861

îñàäêîâ, ëåãêî âûìûâàåìûå ÷åðåç ôèëüòðû. Ïîäãîòîâêà ïèòüåâîé âîäû ïðàêòè÷åñêè âî âñåõ ñëó÷àÿõ ïðåäïîëàãàåò èñïîëüçîâàíèå êîàãóëÿíòîâ. Îäíàêî èìåþùèåñÿ
â ðåñïóáëèêå óñòàíîâêè äëÿ êîàãóëÿöèè ÷àñòî îáëàäàþò íèçêîé ýôôåêòèâíîñòüþ è ñóùåñòâåííûìè òåõíè÷åñêèìè íåäîðàáîòêàìè. Ê ñîæàëåíèþ, ñíàáæåíèå ðåàãåíòàìè ñòàíöèé ÂÎÑ â ïîñëåäíèå ãîäû ñóùåñòâåííî
óõóäøèëîñü, ÷òî áûëî âûçâàíî ôèíàíñîâûìè òðóäíîñòÿìè, à òàêæå ðàñïàäîì Ñîâåòñêîãî Ñîþçà.
Ñåé÷àñ ðåàãåíòíàÿ îáðàáîòêà âîäû èç-çà íåñîâåðøåíñòâà èìåþùèõñÿ óñòàíîâîê êîàãóëÿöèè è ïîâñåìåñòíîãî îòñóòñòâèÿ ðåàãåíòîâ ïðîèçâîäèòñÿ òîëüêî íà
îòäåëüíûõ ÂÎÑ (â Ïåòðîçàâîäñêå, Êîñòîìóêøå). Íà
îñòàëüíûõ ÂÎÑ (â Áåëîìîðñêå, Êàëåâàëå, Êåìè, Êîíäîïîãå, Ëîóõàõ, Ïèòêÿðàíòå, Øóå, Êâàðöèòíîì,
Ïðÿæå, Ýññîéëå, Ïóäîæå, Àâäååâî, Êðàñíîáîðñêîì è
äðóãèõ) âûïîëíÿåòñÿ ÷èñòî ìåõàíè÷åñêàÿ î÷èñòêà
âîäû áåç ïðèìåíåíèÿ õèìè÷åñêèõ ðåàãåíòîâ.
Â óñëîâèÿõ áåçðåàãåíòíîé îáðàáîòêè âîäû ñíèçèòü
ïîêàçàòåëü öâåòíîñòè íå ïðåäñòàâëÿåòñÿ âîçìîæíûì,
è îí îñòàåòñÿ âûñîêèì.

Ⱦɨɥɹ ɜɨɞɵ,
ɩɪɨɩɭɳ. ɱɟɪɟɡ Ɉɋ,
%
Käsitelty
Käsitellyn veden
vesilaitoksella
osuus,%
332
63,4
1 248
78,0
237
83,7
52
15,2
1 633
70,3
741
86,3
7 770
69,7
8 422
65,5
31
8,9
15
1,3
1 115
45,7
543
46,1
25
1,1
226
47,2
268
35,3
0
0,0
116
24,4
2 118
99,7
908
75,1
752
71,1
158
69,0
1 175
92,4
2 260
59,1
7 626
92,5
120
19,0
0
0,0
1 069
79,4
0
0,0
154
96,3
45 313
96,9
84 427
74,1
ɉɪɨɩɭɳɟɧɨ
ɱɟɪɟɡ Ɉɋ

ɉɨɥɭɱɟɧɨ ɜɨɞɵ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɹɦɢ

ɍɬɟɱɤɢ ɜ
ɫɟɬɢ

Kulutettu
asiakkailla
422
1 459
267
326
2 110
856
10 432
12 860
347
532
2 099
1 166
2 066
450
707
656
459
2 125
1 206
1 038
229
1 187
3 820
8 243
602
1 159
1 311
2 221
152
38 411
98 918

Verkoston
häviöt
102
142
16
16
214
3
710
0
0
606
341
11
223
29
53
133
17
0
3
19
0
84
4
3
28
104
35
3707
8
8 332
14 943

tasavallan koagulanttilaitteiden teho on varsin pieni ja
laitteissa on runsaasti teknillisiä puutteita. Neuvostoliiton romahtamisen jälkeen vesilaitosten rahoitustilanne vaikeutui ja reagenssien toimituksia viimevuosina ei ole järjestetty.
Tällä hetkellä reagensseja käytetään vain harvoissa tapauksissa – Petroskoissa ja Kostamuksessa.
Loput vesilaitokset, esimerkiksi Belomorsk, Kalevala, Kem, Kontupohja, Louhi, Pitkäranta, Shuja,
Kvartsitnyi, Prääsä, Essoila, Pudoz, Avdeevo, Krasnoborsk ja muut, käytävät vain mekaanisia prosesseja
ilman kemiallisia reagensseja. Ilman reagenssia on
mahdotonta pienentää veden värilukua ja käsittelyn jälkeenkin se pysyy korkeana. Monien
raakavesivesistöjen huono saniteettitila pakottaa käyttämään desinfiointivaiheessa korotettuja
kloorimääriä. Klooraus on tasavallan ainoa käytössä
oleva desinfiointimenetelmä. Värillisiä ja orgaanisia
aineita runsaasti sisältävien vesien kloorauksen
aikana muodostuvat kloori-orgaaniset yhdisteet, joilla
on syöpää aiheuttava ja mutageeninen vaikutus.
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2.4. ÍÀÈÁÎËÅÅ ÊÐÓÏÍÛÅ ÏÐÅÑÍÎÂÎÄÍÛÅ ÎÇÅÐÀ ÅÂÐÎÏÛ
ÊÀÊ ÈÑÒÎ×ÍÈÊÈ ÂÎÄÎÑÍÀÁÆÅÍÈß
2.4. EUROOPAN SUURIMMAT JÄRVET RAAKAVEDEN LÄHTEENÄ
2.4.1. ÎÍÅÆÑÊÎÅ ÎÇÅÐÎ

2.4.1. ÄÄNINEN

Îíåæñêîå îç. ÿâëÿåòñÿ îäíèì èç êðóïíåéøèõ ïðåñíîâîäíûõ âîäîåìîâ Åâðîïû. Ïëîùàäü åãî âîäîñáîðà
ñîñòàâëÿëà â åñòåñòâåííîì ñîñòîÿíèè 62 800 êì2
(âìåñòå ñ îçåðîì). Ïîñëå ñòðîèòåëüñòâà â 1953 ã. Âåðõíå-Ñâèðñêîé ÃÝÑ îíî ïðåâðàòèëîñü â âîäîõðàíèëèùå,
è ýòà âåëè÷èíà âîçðîñëà íà 5,5%, äîñòèãíóâ 66 284 êì2
(×åðíÿåâà, 1973). Îêîëî 70% åãî àêâàòîðèè îòíîñèòñÿ
ê Ðåñïóáëèêå Êàðåëèÿ, îñòàëüíàÿ ÷àñòü ðàñïîëîæåíà â
Àðõàíãåëüñêîé, Âîëîãîäñêîé è Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòÿõ. Â îçåðî âïàäàþò 1 152 ðåêè è ðó÷üÿ, êîòîðûå
ïðèíîñÿò â ñðåäíåì çà ãîä ïðèìåðíî 20 êì3 âîäû. Íî
òîëüêî 52 èç íèõ èìåþò äëèíó áîëåå 10 êì. Îñíîâíûå
âîäîòîêè áàññåéíà – ðåêè Âîäëà, Øóÿ è Ñóíà, ñòîê
êîòîðûõ ñîñòàâëÿåò îêîëî 60% îò îáùåãî ïðèòîêà â
îçåðî. Âûòåêàåò èç îçåðà ëèøü îäíà ðåêà – Ñâèðü,
ÿâëÿþùàÿñÿ îñíîâíûì ïðèòîêîì Ëàäîæñêîãî îç.
(Ëèòâèíåíêî è äð., 1998).
Ôîðìà îçåðà îòëè÷àåòñÿ êðàéíå ñëîæíûì ñòðîåíèåì, õàðàêòåðèçóåòñÿ âûòÿíóòîñòüþ â ìåðèäèîíàëüíîì
íàïðàâëåíèè è ñèëüíîé èçðåçàííîñòüþ áåðåãîâîé
ëèíèè â ñåâåðíîé è ñåâåðî-çàïàäíîé ÷àñòÿõ. Ïëîùàäü
åãî çåðêàëà ïîñëå ïðåâðàùåíèÿ â âîäîõðàíèëèùå
ïî÷òè íå èçìåíèëàñü è ðàâíà 9 692,6 êì2 (ñ îñòðîâàìè – 9 943,3 êì2). Îáúåì âîäíîé ìàññû – 291,2 êì3.
Îáùàÿ ïðîòÿæåííîñòü áåðåãîâîé ëèíèè ñîñòàâëÿåò
1 820 êì (×åðíÿåâà, 1973). Ñðåäíÿÿ ãëóáèíà îçåðà 30,
íàèáîëüøàÿ – 120 ì (Ìîë÷àíîâ è äð., 1946). Ïðåîáëàäàþò ãëóáèíû îò 20 äî 60 ì (íà 57% ïëîùàäè îçåðà), 10%
åãî çåðêàëà íàõîäèòñÿ â ïðåäåëàõ 10-ìåòðîâîé èçîáàòû
è îòíîñèòñÿ ê ëèòîðàëüíîé çîíå (Êèðèëëîâà, 1975).
Îçåðî ñëóæèò îáúåêòîì ïèòüåâîãî è ïðîìûøëåííîãî ñíàáæåíèÿ ïî÷òè äëÿ òðåòè íàñåëåíèÿ Ðåñïóáëèêè Êàðåëèÿ. Â íåì ñîäåðæàòñÿ çàïàñû ïðåñíîé âîäû
âûñîêîãî êà÷åñòâà, êîòîðàÿ èñïîëüçóåòñÿ äëÿ âîäîñíàáæåíèÿ íàñåëåííûõ ïóíêòîâ è áîëüøèõ ïðîìûøëåííûõ óçëîâ, ðàñïîëîæåííûõ íà åãî ïîáåðåæüå
(òàáë. 2.13). Êðîìå òîãî, îçåðî èñïîëüçóåòñÿ äëÿ ïðîìûøëåííîñòè, ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà.
Îíåæñêîå îç. òàêæå èìååò îãðîìíîå çíà÷åíèå äëÿ
ðåêðåàöèè è ðûáíîãî õîçÿéñòâà, õîòÿ ïîòåíöèàë êàê
ðûáîõîçÿéñòâåííîãî îáúåêòà â ïîñëåäíèå ãîäû ïàäàåò.
Êðîìå òîãî, îçåðî ÿâëÿåòñÿ êðóïíîé âîäíîòðàíñïîðòíîé ìàãèñòðàëüþ, âîäîõðàíèëèùåì Âåðõíå-Ñâèðñêîé
ÃÝÑ, à òàêæå ñëóæèò ïðèåìíèêîì ïðîìûøëåííûõ,
êîììóíàëüíî-áûòîâûõ è ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ ñòî÷íûõ âîä (Ýêîñèñòåìà Îíåæñêîãî îçåðà.., 1990; Îíåæñêîå îçåðî.., 1999) (òàáë. 2.14).

Ääninen on Euroopan suurimpia makean veden järviä. Luonnon tilassa järven valuma-alue oli
62 800 km 2 (järven pinta-ala mukaan luettuna).
Vuonna 1953, kun Verhne-Svirskaja voimalaitos
oli rakennettu, järvestä tuli tekojärvi ja sen valumaalue laajeni 5,5 % ja saavutti 66 284 km2 (×åðíÿåâà, 1973). 70 % järven pinta-alasta kuuluu
Karjalan Tasavallalle, loput kuuluvat Arkangelin,
Vologdan ja Leningradin alueille. 1152 jokea ja
puroa laskee järveen ja tuo vuodessa keskimäärin noin 20 km3 vettä. Vain 52 joen pituus ylittää
10 km. Valuma-alueen suurimmat joet ovat Vodlajoki, Shujajoki ja Sunajoki, joiden valuma on noin 60 %
koko järven valumasta. Vain yksi joki, Syvärijoki,
laskee järvestä Laatokkaan (Ëèòâèíåíêî è äð.,
1998).
Järven muoto on erittäin monipuolinen, se on
kuitenkin
suuntautunut
pohjoisesta
etelään.
Pohjois- ja luoteisrantaviiva on todella monimutkainen. Järven pinta-ala voimalaitoksen rakentamisen jälkeen pysyi samana eli 9692,6 km 2
(9943,3 km 2 saariston kanssa). Vesitilavuus on
291,2 km3. 25 % veden pinta-alasta on erikokoisia
lahtia ja pohjukoita. Järven pisin akseli on
290 km pitkä ja pisin matka leveyspiirillä on
82 km. Rantaviivan pituus on 1820 km (×åðíÿåâà,
1973). Järven keskisyvyys on 30 m ja syvin
paikka on 120 m (Ìîë÷àíîâ è äð., 1946). 57 % järven pinta-alasta kuuluu 20–60 m syvyysalueisiin ja 10 % järven pinta-alasta kuuluu litoraalisiin
alueisiin, joiden syvyys on alle 10 metriä
(Êèðèëëîâà, 1975).
Ääninen on Karjalan Tasavallan melkein 1/3
väestön juoma- ja talousveden raakaveden lähde.
Järvessä on paljon erittäin hyväälaatuista vettä. Myös
rannikon teollisuus käyttää hyväksi Äänisen vesivaroja (taulukko 2.13).
Äänisellä on suuri kalataloudellinen ja virkistyksellinen merkitys siitä huolimatta, että järven kalastuspotentiaali viimevuosina on pienentynyt. Järvi on
tärkeä vesiväylä, Verhne-Svirskajan voimalaitoksen
tekojärvi ja sen lisäksi vesistöön lasketaan teollisuuden, yhdyskunnan ja maatalouden jätevesipäästöt
(Ýêîñèñòåìà Îíåæñêîãî îçåðà.., 1990; Îíåæñêîå
îçåðî.., 1999) (taulukko 2.14).
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Ñîâðåìåííûé ãèäðîõèìè÷åñêèé ðåæèì îçåðà

Järven vesikemiallinen nykytilanne

Îíåæñêîå îç. èìååò õîðîøî âûðàæåííóþ ëèìíè÷åñêóþ ãåòåðîãåííîñòü, îáóñëîâëåííóþ íå òîëüêî åãî
ðàçìåðàìè, íî è îñîáûì ñòðîåíèåì åãî êîòëîâèíû,
ñåâåðíàÿ ÷àñòü êîòîðîé ðàñïîëîæåíà â ïðåäåëàõ Áàëòèéñêîãî êðèñòàëëè÷åñêîãî ùèòà, à þæíàÿ – îñàäî÷íîãî ÷åõëà Ðóññêîé ïëàòôîðìû, à òàêæå íåðàâíîìåðíûì
ðàñïðåäåëåíèåì ïðèòî÷íîñòè è ðàçëè÷íîé ñòåïåíüþ
àíòðîïîãåííîé íàãðóçêè. Îñíîâíàÿ ÷àñòü êîòëîâèíû
çàïîëíåíà ÷èñòûìè îëèãîòðîôíûìè âîäàìè. Îäíàêî
íåêîòîðûå ãóáû (Êîíäîïîæñêàÿ, Ïåòðîçàâîäñêàÿ,
Áîëüøàÿ), îñîáåííî èõ âåðøèííûå ðàéîíû, ñèëüíî
çàãðÿçíåíû ñòî÷íûìè âîäàìè ïðîìöåíòðîâ, ðàñïîëîæåííûõ íà èõ áåðåãàõ.
Ýêîñèñòåìà Îíåæñêîãî îç., ñôîðìèðîâàâøàÿñÿ â
ðåçóëüòàòå âçàèìîäåéñòâèÿ ìíîãîîáðàçíîãî êîìïëåêñà
ïðèðîäíûõ ïðîöåññîâ, ðàçâèâàþùèõñÿ â åãî âîäíîé
ñðåäå è íà âîäîñáîðå, íàõîäèòñÿ ïîä âëèÿíèåì àíòðîïîãåííîé íàãðóçêè. Õèìè÷åñêèé ñîñòàâ âîäû Îíåæñêîãî îç. ôîðìèðóåòñÿ, ãëàâíûì îáðàçîì, çà ñ÷åò ðå÷íîãî ïðèòîêà, à òàêæå àòìîñôåðíûõ îñàäêîâ, ïîäçåìíîãî è àíòðîïîãåííîãî ñòîêà (òàáë. 2.15).
Ôîðìèðîâàíèå õèìè÷åñêîãî ñîñòàâà ðå÷íûõ âîä â
áàññåéíå îçåðà â îñíîâíîì îñóùåñòâëÿåòñÿ â óñëîâèÿõ
Áàëòèéñêîãî êðèñòàëëè÷åñêîãî ùèòà (95% ðå÷íîãî
ñòîêà), ãäå ìîùíîñòü õîðîøî ïðîìûòûõ ÷åòâåðòè÷íûõ
îòëîæåíèé íå ïðåâûøàåò 10 ì, à êîðåííûå ïîðîäû (ãðàíèòû, áàçàëüòû è äð.) îòëè÷àþòñÿ ñëàáîé ðàñòâîðèìîñòüþ. Òîëüêî ðåêè þãî-âîñòî÷íîãî ïîáåðåæüÿ – Àíäîìà, Âûòåãðà, Ìåãðà – äðåíèðóþò ïàëåîçîéñêèå îòëîæåíèÿ Ðóññêîé ïëàòôîðìû. Îêîëî 65% âîäîñáîðà îçåðà
ïîêðûòî ëåñàìè, 20–25% çàíèìàþò áîëîòà. Â ïî÷âåííîì ïîêðîâå çàáîëî÷åííîé ÷àñòè âîäîñáîðà ãîñïîäñòâóþò ïîäçîëèñòûå ïî÷âû ñ æåëåçî-ãóìóñîâûì ãîðèçîíòîì, ÷òî îáóñëîâëèâàåò âûñîêîå ñîäåðæàíèå ãóìóñà è
æåëåçà â âîäàõ ðåê. Îñîáåííî ýòèì îòëè÷àþòñÿ ðåêè
þæíîãî, þãî-çàïàäíîãî è þãî-âîñòî÷íîãî ïîáåðåæèé
îçåðà, ãäå çàáîëî÷åííîñòü âîäîñáîðîâ äîñòèãàåò 30%.

Äänisellä ottaen huomioon sen koko ja sen
syvänne kuopan muoto on hyvin erilaisia piirteitä eri
järven osissa. Sen lisäksi järven pohjoispuoli on geologisesti sijoittunut Itämeren / Fennoskandian
kalliokilven ja eteläpuoli on Venäjän kilven kerrostumien reunaosiin. Järven sivujoet ja kuormitus ovat
sijoittuneet järven ympärille hyvin epätasaisesti.
Suurin osa järven vedestä on oligotrofista eli karua
vettä, joissa on hyvin vähän ravinteita. Jotkut lahdet –
Kontupohjan, Petroskoin, Bolshajan – ovat jätevesien
kuormituksen vaikutusten alla.
Äänisen ekosysteemi on kehittynyt monien luonnon valuma-alueen ja järven «kuopan» tekijöiden
vaikutuksista, joiden lisäksi on ihmisten toiminnan
vaikutuksia. Äänisen veden kemiallinen koostumus
on «muokkautunut» jokien valumasta, ilmapäästöistä
ja ihmisten toiminnasta aiheutuvista kuormituksista
(taulukko 2.15).
Ɍɚɛɥɢɰɚ 2.13. Ⱦɢɧɚɦɢɤɚ ɜɨɞɨɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɹ
ɜ ɩɪɢɛɪɟɠɧɨɣ ɡɨɧɟ, ɬɵɫ. ɦ3
Taulukko 2.13. Rannikkoalueen vedenkulutuksen
jakauman muutokset, tuhat m3
Ƚɨɞ
Vuosi
1980
1985
1989
1990
1992
1994
1995
1996
1997
1999
2001

Ʉɨɦɦɭɧɚɥɶ- ɉɪɨɦɵɲɧɨ-ɛɵɬɨɜɨɟ
ɥɟɧɧɨɟ

ɋɟɥɶɫɤɨɊɵɛɨɯɨɡɹɣɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɟ
ɫɬɜɟɧɧɨɟ

ȼɫɟɝɨ

Yhdyskunta/
Teollisuus Maatalous Kalatalous Yhteensä
talousvedet
26 507
99 953
1 867
4 679
133 006
36 378
100 948
1 606
7 300
146 232
40 660
96 196
1 659
7 300
145 815
43 677
96 934
1 567
7 300
149 478
48 106
71 495
1 627
0
121 228
47 915
61 056
1 055
0
110 026
46 590
59 493
1 397
0
107 480
46 818
57 959
1 074
0
105 851
46 283
56 381
835
0
103 499
53 546
52 130
518
0
106 194
54 808
55 592
670
0
111 070

Ɍɚɛɥɢɰɚ 2.14. Ⱦɢɧɚɦɢɤɚ ɜɨɞɨɨɬɜɟɞɟɧɢɹ ɜ ɩɪɢɛɪɟɠɧɨɣ ɡɨɧɟ, ɬɵɫ. ɦ3
Taulukko 2.14. Rannikon jätevesien jakautuminen, tuhat m3
Ƚɨɞ
Vuosi
1980
1985
1989
1990
1992
1994
1995
1996
1997
1999
2001

ȼ ɜɵɝɪɟɛ,
ɪɟɥɶɟɮ
Kaivoon,
maastoon

625
856
1 756
623
631
709
718
777
657

Ɂɚɝɪɹɡɧɟɧɧɵɟ
ɛɟɡ ɨɱɢɫɬɤɢ
Ilman
käsittelyä
23 048
13 815
10 403
10 252
7 035
5 363
7 839
7 718
5 901
4 480
6 586

ɉɨɫɥɟ
ɨɱɢɫɬɤɢ
Käsittelyn
jälkeen
94 740
108 625
121 735
118 253
108 133
106 072
99 006
97 836
100 377
95 442
97 718

ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɨ ɱɢɫɬɵɟ
ɛɟɡ ɨɱɢɫɬɤɢ
Puhtaat normien mukaan
ilman käsittelyä
7 832
11 689
11 579
11 263
3 626
3 210
909
938
877
995
870

98

ɋɛɪɨɲɟɧɨ
ɜɫɟɝɨ
Laskettu
yhteensä
125620
134 129
144 342
140 624
120 550
115 268
108 385
107 201
107 873
101 694
105 831

Ʉɪɨɦɟ ɬɨɝɨ,
ɞɪɟɧɚɠɧɵɟ ɜɨɞɵ
Sen lisäksi,
ojitusvedet
6 904
495
9 291
4 852
6 276
8 989
6 813
5 518
7 418
8 136
5 741

Ȼɟɡɜɨɡɜɪɚɬɧɨɟ
ɜɨɞɨɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɟ
Vedenoton ja
viemärin erotus
12 598
10 764
13 706
6 954
3 747
5 908
4 168
3 044
12 637
11 430
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Ɍɚɛɥɢɰɚ 2.15. ɉɨɫɬɭɩɥɟɧɢɟ ɜɟɳɟɫɬɜ ɨɬ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ ɜ Ɉɧɟɠɫɤɨɟ ɨɡɟɪɨ, ɬ/ɝɨɞ
Taulukko 2.15. Eri lähteiden ja aineiden kuormitukset Äänisjärveen, tonnia/vuosi
ɂɫɬɨɱɧɢɤ ɩɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹ
Lähde
Ɋɟɱɧɨɣ ɫɬɨɤ
ɋɬɨɱɧɵɟ ɜɨɞɵ
Ⱥɬɦɨɫɮɟɪɧɵɟ ɨɫɚɞɤɢ
ȼɫɟɝɨ

Joet
Jätevedet
Sateet
Yhteensä

ȼɡɜɟɲɟɧɧɵɟ
ɜɟɳɟɫɬɜɚ
Kiintoaineet
97 310
10 004
1 532
108 846

Ɇɢɧɟɪɚɥɶɧɵɟ
ɜɟɳɟɫɬɜɚ
Mineraaliaineet
877 910
32 000

Ïîñêîëüêó áàññåéí îçåðà ñëîæåí òðóäíîðàñòâîðèìûìè êåìáðèéñêèìè ïîðîäàìè, ìèíåðàëèçàöèÿ âîä
ïðèòîêîâ è îçåðà î÷åíü íèçêàÿ: 37 ìã/ë, ÷òî â 1,5, 3 è
4–5 ðàçà íèæå, ÷åì â âîäå Ëàäîæñêîãî, Áàéêàëà è
Âåëèêèõ àìåðèêàíñêèõ îçåð, ñîîòâåòñòâåííî.
Âîäû ðåê, âïàäàþùèõ â Îíåæñêîå îç., èìåþò íèçêîå ïðèðîäíîå êà÷åñòâî: îíè ìàëîìèíåðàëèçîâàíû
(< 25 ìã/ë), ñîäåðæàò ïîâûøåííîå êîëè÷åñòâî îðãàíè÷åñêîãî âåùåñòâà (Ñîðã > 8 ìã/ë; ÏÎ > 10 ìã Î/ë),
ñèëüíî ãóìèôèöèðîâàíû (ðÍ 6; öâåòíîñòü > 40
ãðàä.).
Ñ âîäàìè ïðèòîêîâ â îçåðî ïîñòóïàåò îêîëî
80–90% îðãàíè÷åñêèõ è âçâåøåííûõ âåùåñòâ, 90%
îáùåãî àçîòà, 70% îáùåãî ôîñôîðà. Òðè îñíîâíûõ
ïðèòîêà (ðåêè Âîäëà, Øóÿ, Ñóíà) äàþò 60–70% âñåãî
ñòîêà îðãàíè÷åñêèõ âåùåñòâ. Îáùèé ñðåäíåãîäîâîé
õèìè÷åñêèé ñòîê ñ áàññåéíà ñîñòàâëÿåò îêîëî
390 òûñ. ò ÎÂ, 100 – âçâåøåííûõ âåùåñòâ, 900 – ìèíåðàëüíûõ è 55 òûñ. ò – áèîãåííûõ âåùåñòâ.
Àíòðîïîãåííûé ñòîê, ïîñòóïàþùèé îò Ïåòðîçàâîäñêîãî, Êîíäîïîæñêîãî è Ìåäâåæüåãîðñêîãî
ïðîìóçëîâ, äîñòèãàåò 100 ìëí ì3. Ñ àíòðîïîãåííûì
ñòîêîì âíîñèòñÿ îêîëî 10% âçâåøåííûõ, 16 – îðãàíè÷åñêèõ âåùåñòâ, 18–20% – îáùåãî àçîòà è ôîñôîðà.
Ñ àòìîñôåðíûìè îñàäêàìè íà àêâàòîðèþ îçåðà
ïîñòóïàåò îêîëî 5% ìèíåðàëüíûõ è 0,2% îðãàíè÷åñêèõ âåùåñòâ. Äîëÿ ïîñòóïëåíèÿ ñ íèìè ìèíåðàëüíûõ
ñîåäèíåíèé àçîòà ñóùåñòâåííà è ñîñòàâëÿåò 21% îò èõ
îáùåãî ïîñòóïëåíèÿ â âîäîåì.
Òðàäèöèîííî íà àêâàòîðèè Îíåæñêîãî îç. âûäåëÿþòñÿ íåñêîëüêî ðàéîíîâ, êàæäûé èç êîòîðûõ èìååò
ñâîè îñîáåííîñòè. Ïîýòîìó íèæå áóäåò äàíà õàðàêòåðèñòèêà õèìè÷åñêîãî ñîñòàâà âîä ïî êàæäîìó èç íèõ
îòäåëüíî.
Îäíèì èç îïðåäåëÿþùèõ ôàêòîðîâ ôîðìèðîâàíèÿ
õèìè÷åñêîãî ñîñòàâà Ïåòðîçàâîäñêîé ãóáû ÿâëÿåòñÿ
ñòîê ñ áàññåéíà ð. Øóè – íàèáîëåå îñâîåííîãî ÷àñòíîãî âîäîñáîðà îçåðà. Ìíîãîëåòíèå èññëåäîâàíèÿ âîä
Ïåòðîçàâîäñêîé ãóáû ïîêàçàëè, ÷òî ïîä âîçäåéñòâèåì
òðåõ ìîùíûõ ôàêòîðîâ – ñòîêà ñ âîäîñáîðà ð. Øóè, ñ
òåððèòîðèè ãîðîäà è ñòî÷íûõ âîä Ïåòðîçàâîäñêîãî
ïðîìóçëà – êà÷åñòâî âîä ãóáû èçìåíèëîñü, è ïî ñîâîêóïíîñòè õèìè÷åñêèõ ïîêàçàòåëåé îíà ñåé÷àñ îòíîñèòñÿ ê ìåçîòðîôíûì âîäîåìàì. Ïðèðîäíàÿ íàãðóçêà
íà Ïåòðîçàâîäñêóþ ãóáó ïî îäíèì è òåì æå êëàññàì

Ɉɪɝɚɧɢɱɟɫɤɢɟ
ɜɟɳɟɫɬɜɚ
Orgaaniset aineet
36 1970
68 399
8 800
439 169

Ɉɛɳɢɣ ɮɨɫɮɨɪ

Ɉɛɳɢɣ ɚɡɨɬ

Kokonaisfosfori
705
203
95
1 003

Kokonaistyppi
13 167
772
3 800
17 739

Jokien valuma, pohja- ja sadevedet sekä
jätevesienkuormitus vaikuttavat Äänisen veden laatuun. Jokien valunnasta 95 % syntyy Fennoskandian
kalliokilven alueella, missä kvarttäärikauden kerrostumat harvoin ovat yli 10 metrin paksuja ja
huuhtoutuneet hyvin ja kallion kivilajit ovat vaikeasti
liukenevia (graniitit, basaltit ja muut). Vain kaakkoisrannikolla on jokia – Andomajoki, Vytegrajoki ja
Megrajoki, joiden uomat kulkevat Venäjän platoonin
paleozoiskin kerrostumien halki. Järven valumaalueesta 65 % on metsien peitossa, 20–25% on suota.
Soistuneiden alueiden maaperä on podzolimaata, joissa on rautaa ja humuskerroksia. Juuri sen takia jokien
vedessä on paljon rautaa ja humusta. Ilmiö on hyvin
selkeä etelä-, luode- ja kaakkoisrannikoilla, missä
suoprosentti nousee 30 %.
Järven valuma-alue on koostunut vaikeasti
liukenevista kambrian maa-aineksista ja sen takia sen
sivujokien ja järven veden ionien summa on varsin
alhainen: 37 mg/l eli 1,5 jopa 4–5 kertaa pienempi
Laatokan, Baikalin ja Amerikan Suurten järvien
vedenlatuun verrattuna.
Äänisen sivujokien vedenlaatu on luonnon syistä
aika heikko: vedessä on vähän suoloja (< 25 mg/l),
paljon orgaanista ainetta (Corg > 8 mg/l; permanganaattihapettuvuus > 10 mgO/l) ja humusta (pH 6,
väriluku > 40 astetta).
Sivujoet tuovat järveen noin 80–90 % orgaanista
ja kiintoainetta ja 90 % kokonaisfosforia. Kolme
tärkeintä jokea (Vodlajoki, Shuja ja Suna) tuovat
60–70 % orgaanisesta aineesta. Vuodessa järveen
pääsee noin 390 000 tonnia orgaanista ainetta,
100 000 tonnia kiinto-ainetta, 900 000 tonnia mineraaliyhdisteitä ja 55 000 tonnia ravinteita.
Petroskoin, Kontupohjan ja Karhumäen teollisuuden jätevesipäästöt välillä saavuttavat 100 milj. m3.
Jätevedet tuovat 10 % kiinto-aineita, 16 % orgaanista
ainetta, 18–20 % kokonaistyppeä ja fosforia.
Sadevedet tuovat järveen 5 % mineraaliaineita
ja 0,2 % orgaanisia aineita. Typpiyhdisteiden
osuus, varsinkin mineraalimuodossa, on merkittävä
eli 21 %.
Perinteisesti Ääninen on jaettu vesialueisiin, joilla
on omat erikoispiirteensä. Tämän jaottelun mukaisesti yleensä kuvataan myös vesikemiallista tilannetta.
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âåùåñòâ ïðåâîñõîäèò àíòðîïîãåííóþ. Èñêëþ÷åíèå
ñîñòàâëÿåò íàãðóçêà ïî Ðîáù, êîòîðàÿ ïðåâûøàåò â
îòäåëüíûå ãîäû àíòðîïîãåííóþ íà 125–308%. Ñîïðåäåëüíûå ñ ãóáîé ðàéîíû îçåðà íàõîäÿòñÿ ïîä ïîñòîÿííûì âîçäåéñòâèåì ñòî÷íûõ âîä Ïåòðîçàâîäñêîãî
ïðîìóçëà.
Â Êîíäîïîæñêîé ãóáå, íåñìîòðÿ íà ââîä â äåéñòâèå
íà Êîíäîïîæñêîì ÖÁÊ ðàññåèâàþùåãî ãëóáèííîãî
âûïóñêà ïðîìûøëåííûõ ñòî÷íûõ âîä, áèîëîãè÷åñêèõ
î÷èñòíûõ ñîîðóæåíèé äëÿ êîììóíàëüíî-áûòîâûõ è
ïðîìûøëåííûõ ñòîêîâ, ïðîèñõîäèò óõóäøåíèå êà÷åñòâà âîäû, óâåëè÷èâàåòñÿ ïëîùàäü çàãðÿçíåíèÿ. Íàðÿäó ñ ðîñòîì ñîäåðæàíèÿ îðãàíè÷åñêèõ è âçâåøåííûõ
âåùåñòâ â âîäå ãóáû ïîÿâèëèñü ñïåöèôè÷åñêèå îðãàíè÷åñêèå âåùåñòâà òåõíîãåííîãî ïðîèñõîæäåíèÿ: ëèãíèí, ëèãíîñóëüôîíàòû, ôóðôóðîë, ìåòàíîë, ñóëüôèäû,
ñóëüôèòû, òåîñóëüôèäû è äð. Ïðîãðåññèðóþùåå
çàãðÿçíåíèå âîä îáùèì ôîñôîðîì âûçâàëî ïðîöåññ
àíòðîïîãåííîãî ýâòðîôèðîâàíèÿ, çàõâàòèâøåãî è ïðèëåãàþùèå ê íåé ðàéîíû îçåðà. Â Êîíäîïîæñêîé ãóáå
àíòðîïîãåííàÿ íàãðóçêà ïî Ðîáù ðàâíà 270%, ïî Nîáù
îíà íà ïîðÿäîê ìåíüøå – 28%.
Âîäû ïðèáðåæíîé ÷àñòè Áîëüøîé ãóáû Ïîâåíåöêîãî çàëèâà çà ïîñëåäíèå äåñÿòèëåòèÿ îáîãàòèëèñü
ÎÂ, óâåëè÷èëîñü ñîäåðæàíèå íåñòîéêîãî ÎÂ àíòðîïîãåííîãî ïðîèñõîæäåíèÿ, íåôòåïðîäóêòîâ, îáùåãî ôîñôîðà è àçîòà.
Âîäû Öåíòðàëüíîãî, Áîëüøîãî è Ìàëîãî Îíåãî,
Ïîâåíåöêîãî çàëèâà ñîõðàíèëè äî íàñòîÿùåãî âðåìåíè
îëèãîòðîôíûé õàðàêòåð è äîñòàòî÷íî âûñîêîå êà÷åñòâî. Îíè ñëàáî îêðàøåíû (öâåòíîñòü 20–30 ãðàä.),
ñîäåðæàò íåáîëüøîå êîëè÷åñòâî ÎÂ (Ñîðã – 4–6 ìã/ë;
ÏÎ – 5–8 ìã Î/ë), áåäíû áèîãåííûìè ýëåìåíòàìè,
îñîáåííî îáùèì ôîñôîðîì (7–10 ìêã/ë). Â ïîñëåäíåå
äåñÿòèëåòèå ýïèçîäè÷åñêè ïîâûøàåòñÿ êîíöåíòðàöèÿ
Ðîáù (äî 20 ìêã/ë) â Öåíòðàëüíîì è Þæíîì Îíåãî è
ïîíèæàåòñÿ ñîäåðæàíèå êðåìíèÿ (ñ 0,7 äî 0,2 ìã/ë),
÷òî ìîæåò ñëóæèòü îäíèì èç ïðèçíàêîâ íà÷àëà ýâòðîôèðîâàíèÿ ýòèõ ðàéîíîâ îçåðà.
Îëèãîòðîôíûé ñòàòóñ Öåíòðàëüíîãî Îíåãî ìîæåò
ñîõðàíÿòüñÿ åùå î÷åíü äëèòåëüíîå âðåìÿ, òàê êàê
ðàçâèòèå ïðîäóêöèîííûõ ïðîöåññîâ, ñâÿçàííîå ñ óâåëè÷åíèåì êîíöåíòðàöèè Ðîáù, ïðîèñõîäèò â ñðàâíèòåëüíî íåáîëüøîì ïîâåðõíîñòíîì ñëîå âîäû
(10–20 ì) â âåãåòàöèîííûé ïåðèîä, à äåñòðóêöèîííûå
ïðîöåññû èäóò â òå÷åíèå âñåãî ãîäà âî âñåé âîäíîé
òîëùå. Îãðîìíûé çàïàñ êèñëîðîäà â Îíåæñêîì îç.
ìîæåò äëèòåëüíîå âðåìÿ ðàñõîäîâàòüñÿ íà äåñòðóêöèîííûå ïðîöåññû. Íåìàëîâàæíóþ ðîëü â ñîõðàíåíèè
îëèãîòðîôíîãî ñòàòóñà îòêðûòîé ÷àñòè Îíåæñêîãî îç.
èãðàåò ïåðåìåøèâàíèå åãî âîä, ïðîèñõîäÿùåå äâàæäû
â ãîä – âåñíîé è îñåíüþ.
Â ãóáàõ, ïîäâåðæåííûõ àíòðîïîãåííîìó âîçäåéñòâèþ, ñîäåðæàíèå Ðîáù ïðèìåðíî â 2 ðàçà âûøå, ÷åì

Shujajoen virtaama määrittää melko paljon Petroskoilahden vedenlaatua. Monivuotisten seurantatulosten perusteella todettiin, että Shujajoen valumaalueen muutokset, Petroskoin teollisuuden jätevesien
päästöjen ja kaupungin pintavalunnan ansiosta lahden
trofinen status on muuttunut ja se on nykyään lievästi
rehevä. Samojen suureiden kohdalla ihmisten toiminnan aiheuttama kuormitus on toistaiseksi pienempi
luonnon kuormitukseen verrattuna. Poikkeuksena on
kokonaisfosforin kuormitus, joka eri vuosina ylittää
ihmisten toiminnasta aiheuttaman 125–308 %:lla.
Petroskoin teollisuuden jätevesien vaikutus ulottuu
myös Petroskoinlahden ulkopuolelle.
Kontupohjalahden tila edelleen huononee ja
pilaantuneen vesialueen pinta-ala leviää siitä huolimatta, että sellu- ja paperitehtaalla rakennettiin ns.
«syvä diffusiopurkuputki» ja tehtaan ja kaupungin
jätevedet käsitellään biologisella puhdistamolla.
Orgaanisten ja kiintoaineiden korkean pitoisuuden
lisäksi vedessä havaittiin myös erikoiset kuormittavat
aineet: ligniini, lignosulfonaatit, furfuroli, metanoli,
sulfiidit, teosulfiidit ja muut. Kokonaisfosforin
päästöt aiheuttivat lahden ja sen lähivesistön rehevöitymistä. Kontupohjalahden teknogeeninen kokonaisfosforin kuormitus on 2,7 kertaa suurempi kuin luonnon kuorma, vastaava kokonaistypen kuormitus on
28 % luonnon tasosta.
Viimevuosikymmenien aikana Bolshaja Gubavesialueen Povenetsalahden tila on muuttunut, sillä
veden orgaanisten, varsinkin helposti hajottavien,
aineiden, öljytuotteiden, kokonaisfosforin ja typen
pitoisuudet ovat nousseet. Äänisen Keski-, Bolshoje
(Suur Ääninen) ja Maloje (Pieni Ääninen) vesialueiden vedenlaatu on edelleenkin hyvää ja karua tasoa.
Veden väriluku on pieni: 20–30 astetta, orgaanisen
aineen pitoisuus on pienempi (Corg on 4–6 mg/l; permanganaattihapettuvuus on 5–8 mgO/l), ravinteita on
vähän, varsinkin kokonaisfosforia (7–10 µg/l).
Viimeisten kymmenen vuoden aikana Keski- ja EteläÄänisen kokonaisfosforipitoisuus ajoittain nousee
20 µg/l asti, piipitoisuus laskee 0,7–0,2 mg/l osoittaen
rehevöitymisen alun merkkejä.
Keski-Äänisen karu tilanne voi pysyä vielä pitkän
aikaa. Kokonaisfosforin pitoisuuden nousun takia
biologinen tuotantoprosessi kiihtyy ylävedessä (pintakerros 10–20 m syvää) kasvikauden aikana.
Orgaanisten aineiden hajottamista (destruktio) tapahtuu koko vuoden aikana ja koko vesimassassa.
Äänisen valtavat hapen määrät pystyvät hajottamaan
paljon orgaanista ainetta. Veden täyskierros keväällä
ja syksyllä edesauttaa pitämään vesistön karu- tasoa.
Kuormitettujen lahtien kokonaisfosforin pitoisuus
on noin 2 kertaa suurempi kuin Äänisen ulapalla ja
lahtien rehevöityminen käynnistyy ja tapahtuu
nopeammin.
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â îòêðûòîì Îíåãî, â ðåçóëüòàòå ÷åãî ðàçâèòèå ýâòðîôèðîâàíèÿ â íèõ èäåò áûñòðåå.
Äëÿ ñîõðàíåíèÿ îëèãîòðîôíîãî ñòàòóñà îòêðûòîãî
ïëåñà Îíåæñêîãî îç. êîíöåíòðàöèÿ îáùåãî ôîñôîðà â
åãî âîäå íå äîëæíà ïðåâûøàòü 15 ìêã/ë. Â íàñòîÿùåå
âðåìÿ ñðåäíÿÿ êîíöåíòðàöèÿ Ðîáù â åãî âîäå íå ïðåâûøàåò 8–10 ìêã/ë. Ïðè äàëüíåéøåì ðîñòå åãî ïîñòóïëåíèÿ â âîäîåì, à ýòîãî ñëåäóåò îæèäàòü, ïðîöåññ àíòðîïîãåííîãî ýâòðîôèðîâàíèÿ ìîæåò ïîéòè ñ ãîðàçäî
áîëüøåé ñêîðîñòüþ, ÷åì â Ëàäîæñêîì îç. Ñâÿçàíî ýòî
ñ òåì, ÷òî ñðåäíèå ãëóáèíû Îíåæñêîãî îç. â 1,7 ðàçà
ìåíüøå, ÷åì Ëàäîæñêîãî, îíî ëó÷øå ïðîãðåâàåòñÿ,
èìååò ìåíüøèé îáúåì ãèïîëèìíèîíà è áîëåå áëàãîïðèÿòíûå óñëîâèÿ äëÿ ðàçâèòèÿ ôèòîïëàíêòîíà.

Jotta Äänisen ulapan oligotrofinen taso pysyisi
myös tulevaisuudessa, kokonaisfosforin pitoisuus ei
saisi ylittää 15 µg/l. Tällä hetkellä Pkok keskipitoisuus on 8–10 µg/l. Mikäli pitoisuus nousee, Ääninen
rehevöityy todennäköisesti nopeammin kuin Laatokka, koska Äänisen keskisyvyys on 1,7-kertaa pienempi ja hypolimnionin massa on pienempi. Äänisen
yläveden lämpötila yleensä nousee hieman enemmän
kuin Laatokalla ja kasviplanktonilla on suotuisemmat
olosuhteet.

Äänisen näkymät vesihuollon
kehityksessä
Jo nykypäivinä Ääninen ja sen valuma-alueen
vesistöt ovat vesihuollon ja juomavesihuollon
raakaveden lähteitä. Äänisen valuma-alueen järvistä
ja joista vuonna 2002 otettiin 126,5 milj. m3 vettä
(57 % tasavallan käyttöönotetun veden määrästä),
suoraan järvestä otettiin yli 100 milj. m3. Ääninen on
Petroskoin-kaupungin ja monien muiden taajamien
raakaveden lähde, kuitenkin vesihuollossa on paljon
vaikeuksia ja puutteita. Hyvin usein niiden syynä
ei ole huonolaatuinen raakavesi vaan teknilliset puutteet (käsittelyprosessin puutteet, verkoston huono
kunto jne.). Joskus vedenottamon raakaveden ottoputki on sijoitettu huonosti. Esimerkiksi Petroskoin
vedenottamo oli suunniteltu huomioimatta alueen
hydrofysiikan, vesikemian ja hydrobiologian
erikoispiirteitä.
Monivuotisten seurantatietojen mukaan lahden
vedenlaatu, varsinkin lahden pohjukassa, missä sijaitsee kaupungin vedenottamo, ei vastaa vaatimuksia.
Sen lisäksi vesistön hygieeninentila vaihtelee vuoden
sisällä riippuen monistakin tekijöistä. Shujajoen valuma vaikuttaa Petroskoinlahden vedenlaatuun, koska
joen vedet sisältävät sekä luonnon, että ihmisten
toiminnasta aiheutuvia kuormitusaineita: paljon
rautaa, humusta sekä maatalouden jätevesiä. Rauta ja
alumiini ovat jatkuvasti sallittujen normien ylärajoilla ja jääpeitekauden aikana ylittävät ne. Koko vuoden
ajan, mutta eniten kesällä, vedessä havaitaan öljytuotteita. Kaupungin alueen sadevedet pääsevät myöskin
suoraan lahteen ja tuovat mikro-organismeja ja varallisia bakteereja. Silloin tällöin virtaukset ovat suuntautuneet lahteen ja sekoittunutta jätevettä on
vedenottopaikalla. Erittäin huonoja kausia on
havaittu sydäntalvella ja keväällä lumen sulamisaikana, jolloin vedenlaatu ei vastaa vaatimuksia
(taulukko 2.16).
Normien mukaan järviraakaveden desinfioinnissa
käytetään kloorausta. Tällä tavalla poistetaan tauteja
aiheuttavia mikrobeja, mutta samanaikaisesti muodostuu klooriorgaanisia aineita, jotka vaikuttavat
ihmisten geenisarjoihin.

Ïåðñïåêòèâû èñïîëüçîâàíèÿ Îíåæñêîãî
îçåðà äëÿ ïèòüåâîãî âîäîñíàáæåíèÿ
Â íàñòîÿùåå âðåìÿ Îíåæñêîå îç. è âîäíûå îáúåêòû
åãî áàññåéíà àêòèâíî èñïîëüçóþòñÿ êàê èñòî÷íèêè
âîäîñíàáæåíèÿ, â òîì ÷èñëå ïèòüåâîãî. Èç ðåê è îçåð
îíåæñêîãî âîäîñáîðà â 2002 ã. áûëî çàáðàíî 126,5 ìëí
ì3 âîäû (57% îò îáùåãî âîäîçàáîðà ðåñïóáëèêè), à
íåïîñðåäñòâåííî èç îçåðà – ñâûøå 100 ìëí ì3. Îíåæñêîå îç. ÿâëÿåòñÿ îñíîâíûì èñòî÷íèêîì âîäîñíàáæåíèÿ ñòîëèöû Êàðåëèè – ã. Ïåòðîçàâîäñêà, ìíîãèõ ãîðîäîâ è íàñåëåííûõ ïóíêòîâ. Îäíàêî ïðîáëåìà ïèòüåâîãî âîäîñíàáæåíèÿ ïðèáðåæíûõ íàñåëåííûõ ïóíêòîâ
äëÿ áîëüøèíñòâà èç íèõ ñòîèò äîñòàòî÷íî îñòðî. Âî
ìíîãèõ ñëó÷àÿõ ýòî ñâÿçàíî íå ñ íèçêèì ïðèðîäíûì
êà÷åñòâîì îçåðíûõ âîä, à ñ òåõíè÷åñêèìè ïðè÷èíàìè
(îòñóòñòâèåì ýôôåêòèâíîé î÷èñòêè ïèòüåâûõ è ñòî÷íûõ âîä, ñîñòîÿíèåì òåõíè÷åñêèõ ñåòåé è ò. ï.). À
èíîãäà è íåóäà÷íûì âûáîðîì ìåñòà âîäîçàáîðà. Ïðèìåðîì ýòîãî ÿâëÿåòñÿ âîäîçàáîð ã. Ïåòðîçàâîäñêà,
êîòîðûé áûë ñïëàíèðîâàí è ïîñòðîåí áåç ó÷åòà îñîáåííîñòåé ãèäðîôèçè÷åñêèõ, ãèäðîõèìè÷åñêèõ è
ãèäðîáèîëîãè÷åñêèõ ïðîöåññîâ.
Ïî äàííûì ìíîãîëåòíèõ íàáëþäåíèé, âîäà â âåðøèííîé ÷àñòè ãóáû, â òîì ÷èñëå è â ðàéîíå âîäîçàáîðà, ïî ðÿäó ïîêàçàòåëåé íå ñîîòâåòñòâóåò íîðìàòèâíûì òðåáîâàíèÿì äëÿ ïèòüåâîé âîäû. Åå ñàíèòàðíîå
ñîñòîÿíèå èìååò ñåçîííóþ èçìåí÷èâîñòü è çàâèñèò îò
öåëîãî ðÿäà ôàêòîðîâ. Ñèëüíîå âëèÿíèå íà êà÷åñòâåííûå õàðàêòåðèñòèêè âîäíîé ìàññû çäåñü îêàçûâàåò
ñòîê ð. Øóè, âîäà êîòîðîé èìååò íèçêîå ïðèðîäíîå
êà÷åñòâî èç-çà âûñîêîãî ñîäåðæàíèÿ â íåé æåëåçà,
ãóìóñíûõ âåùåñòâ, à òàêæå ñèëüíîãî çàãðÿçíåíèÿ
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûìè îòõîäàìè ñ âîäîñáîðà. Ñîäåðæàíèå æåëåçà, àëþìèíèÿ ïîñòîÿííî äîñòèãàåò, à â
ïåðèîä ëåäîñòàâà äàæå ïðåâûøàåò çíà÷åíèÿ ÏÄÊ. Â
òå÷åíèå âñåãî ãîäà, à â ëåòíèé ïåðèîä îñîáåííî,
íàáëþäàåòñÿ çàãðÿçíåíèå âîäû íåôòåïðîäóêòàìè.
Íåãàòèâíîå âëèÿíèå íà ñàíèòàðíîå ñîñòîÿíèå âîäû
îêàçûâàåò ëèâíåâîé ñòîê ã. Ïåòðîçàâîäñêà, êîòîðûé
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îáîãàùàåò åå ìèêðîîðãàíèçìàìè, à â îòäåëüíûå
ïåðèîäû íàñûùàåò ýïèäåìèîëîãè÷åñêè îïàñíîé áàêòåðèîôëîðîé. Ýïèçîäè÷åñêè, ïðè ðàçâèòèè òå÷åíèé,
íàïðàâëåííûõ âãëóáü ãóáû, âîäíûå ìàññû â ðàéîíå
âîäîçàáîðà îêàçûâàþòñÿ ïîä âîçäåéñòâèåì òðàíñôîðìèðîâàííûõ âîä ãîðêîëëåêòîðà. Îñîáåííî íåáëàãîïðèÿòíàÿ äëÿ ïèòüåâîãî âîäîñíàáæåíèÿ îáñòàíîâêà
ñêëàäûâàåòñÿ â ïåðèîäû çèìíåé ìåæåíè è âåñåííåãî
ïîëîâîäüÿ, êîãäà êà÷åñòâåííûå õàðàêòåðèñòèêè âîäû
íàèìåíåå óäîâëåòâîðèòåëüíû ïî ñàíèòàðíûì íîðìàì
(òàáë. 2.16).
Äëÿ îáåççàðàæèâàíèÿ îçåðíûõ âîä èñïîëüçóåòñÿ
õëîðèðîâàíèå. Îäíàêî íàðÿäó ñ óíè÷òîæåíèåì áîëåçíåòâîðíûõ ìèêðîáîâ âîçíèêàåò ïðîáëåìà ôîðìèðîâàíèÿ õëîðîðãàíè÷åñêèõ ñîåäèíåíèé, êîòîðûå âîçäåéñòâóþò íà ãåíåòè÷åñêèé àïïàðàò ÷åëîâåêà.
Ñàíèòàðíîå ñîñòîÿíèå è õèìè÷åñêèé ñîñòàâ âîä,
èñïîëüçóåìûõ äëÿ ïèòüåâûõ öåëåé, ïî ðÿäó ïàðàìåòðîâ ìíîãèå ãîäû íå ñîîòâåòñòâóþò íîðìàòèâàì. Ñâÿçàíî ýòî ñ òåì, ÷òî ïîñòðîåííûé â íåñêîëüêèõ êèëîìåòðàõ îò óñòüÿ ð. Øóè âîäîçàáîð ôàêòè÷åñêè èñïîëüçóåò âîäû ñàìîé ðåêè, à íå äîñòàòî÷íî ÷èñòûå âîäû
Îíåæñêîãî îç. Íàëè÷èå áîëüøîãî êîëè÷åñòâà áîëîò è
ëåñíûõ ïî÷â íà âîäîñáîðå ðåêè, àêòèâíàÿ äåÿòåëüíîñòü ÷åëîâåêà â åå áàññåéíå çíà÷èòåëüíî óõóäøèëè
êà÷åñòâî åå âîä. Øóéñêèå âîäû îáîãàùàþò âîäó ãóáû
ñòîéêèì ê áèîõèìè÷åñêîìó îêèñëåíèþ îðãàíè÷åñêèì
âåùåñòâîì, ïîâûøàþò öâåòíîñòü è îêèñëÿåìîñòü,
ñîäåðæàíèå æåëåçà, êðåìíèÿ, àììîíèéíîãî àçîòà,
âçâåøåííûõ è íåêîòîðûõ îðãàíè÷åñêèõ âåùåñòâ ïðèðîäíîãî è àíòðîïîãåííîãî ïðîèñõîæäåíèÿ, ñíèæàþò
ìèíåðàëèçàöèþ è ðÍ âîäû. Ñàìûìè íèçêèìè ïèòüåâûìè êà÷åñòâàìè øóéñêèå âîäû îáëàäàþò çèìîé, â
ïåðèîäû âåñåííåãî ïîëîâîäüÿ è îñåííåãî ïàâîäêà. Â
ëåòíèå ìåñÿöû êà÷åñòâî âîäû â ãóáå çíà÷èòåëüíî óëó÷øàåòñÿ çà ñ÷åò àêòèâèçàöèè ïðîöåññîâ ñàìîî÷èùåíèÿ,
ïîñòóïëåíèÿ ÷èñòûõ ìàëîìèíåðàëèçîâàííûõ âîä
Îíåæñêîãî îç.
Â çèìíèé ïåðèîä ñ îáðàçîâàíèåì ëåäîâîãî ïîêðîâà
ïðåêðàùàåòñÿ íåïîñðåäñòâåííîå äåéñòâèå âåòðà íà

Juomaveden saniteetti- ja kemiallinen koostumus
monien parametrien kohdalla ei ole vastannut vaatimuksia jo useiden vuosien aikana. Syynä on vedenottamon raakaveden ottoputken sijainti muutaman
kilometrin etäisyydellä Shuja -joesta. Näin vesilaitos
käyttää Shujajoen vettä eikä puhtaampaa Äänisen
vettä. Shujajoen valuma-alueella on paljon soita ja
metsiä ja sen lisäksi ihmisten toiminta on merkittävästi pilaannut joen veden laatua. Vedessä on
paljon vaikeasti hajoavia orgaanisia aineita, korkea väriluku, paljon rautaa, piitä, ammoniumtyppeä
ja kiintoaineita. Joen vesi sisältää vähän mineraaliaineita ja sen pH-arvo on pienempi kuin järvivedellä. Talvella Shujajoen veden laatu on huonoin kuten
myös kevät- ja syksytulvien aikana. Kesällä vedenlaatu paranee itsepuhdistusprosessin myötä, koska silloin Äänisen ulapan vesimassat pääsevät Petroskoinlahteen.
Talven tullen vaikutusta virtauksiin on vähemmän
ja niiden nopeudet laskevat. 1600 m etäisyydellä jokisuusta mitataan 2–3 cm/s. Jääpeiton alla joen
virtaukset pyrkivät kaupungin rannikolle Koriolis –
voiman takia. Silloin vedenottamo pumppaa Shuja joen vettä. Juuri talvella vedenlaatu luokitellaan
«kohtalaisen likaiseksi».
Keväällä, kun toukokuussa Petroskoilahden jäät
lähtevät pois, laskujokien ja rannikon vedet lämpenevät nopeammin. Silloin lahden pohjukassa muodostuu «thermal bar»-kapea, 4:n asteen eli tiheän
veden vyöhyke, joka estää vesimassojen sekoittumisen.
Keväällä thermal bar siirtyy Shuja -joensuusta
järveen. Shuja -joen vedet täyttävät koko Petroskoinlahden volyymin. Toukokuun lopussa thermal bar
saavuttaa Ivanovskije-saariryhmän (kuva 2.3). Juuri
silloin lahti eroaa järvestä ja on täynnä laskujokien
vettä ja kaupungin jätevettä. Kesällä järven vedet taas
pääsevät lahteen sekoittaen ja laimentaen vesimassoja. Kesällä lahden hydrologiset, vesikemian ja hydrobiologiset arvot vaihtelevat eniten. Lahdessa
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Taulukko 2.16. Petroskoinlahden vedenlaatu sydäntalvella
Ⱦɚɬɚ ɨɬɛɨɪɚ ɩɪɨɛ

Ȉɢ, ɦɝ/ɥ

ɉɈ, ɦɝɈ/ɥ

Näytteenottopäivämäärä

Ȉi, mg/l

CODMn,
mgO/l

16.04.1996
25.03.1997

39,8
28,4

13,6
20,1

16.04.1996
15.03.1997

37,5
37,0

9,7
8,7

17.04.1996
25.03.1997

39,7
35,6

7,4
9,1

Ɉ2, %
ɧɚɫɵɳɟɧɢɹ

ȻɉɄ5,
Ɋɨɛɳ.,
Nɨɛɳ., ɦɝ/ɥ
ɦɝɈ2/ɥ
ɦɤɝ/ɥ
BOD5,
Ɉ2, %
Ɋkok., µg/l Nkok., mg/l
mgO2/l
ȼɟɪɲɢɧɧɚɹ ɱɚɫɬɶ / Lahden "nurkassa"
80
3,46
37
0,86
78
1,15
31
0,80
ɐɟɧɬɪɚɥɶɧɚɹ ɱɚɫɬɶ / Lahden keskialueella
79
1,72
21
0,72
87
1,24
15
0,74
ȼɧɟɲɧɹɹ ɱɚɫɬɶ / Lahden ulkopuolella
90
1,34
21
0,67
86
0,89
20
0,72
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ȼɡɜɟɲɟɧɧɵɟ
ɜ-ɜɚ, ɦɝ/ɥ
Kiintoaineet,
mg/l

Hɟɮɬɟɩɪɨɞɭɤɬɵ,
ɦɝ/ɥ
Öljytuotteet, mg/l

0,7
2,3

0,54
0,03

0,7
1,8

0,28
0,05

0,5
1,5

0,00
0,03

Ãë à â à 2. ÏÎÂÅÐÕÍÎÑÒÍÛÅ ÂÎÄÍÛÅ ÎÁÚÅÊÒÛ ÊÀÐÅËÈÈ ÊÀÊ ÈÑÒÎ×ÍÈÊ ÂÎÄÎÑÍÀÁÆÅÍÈß

âîäíóþ ïîâåðõíîñòü Ïåòðîçàâîäñêîé ãóáû, ñêîðîñòè
ñòîêîâûõ òå÷åíèé áûñòðî óìåíüøàþòñÿ ñ óäàëåíèåì
îò óñòüÿ è óæå íà ðàññòîÿíèè 1 600 ì ñîñòàâëÿþò âñåãî
2–3 ñì/ñ. Â ïåðèîä ëåäîñòàâà îñíîâíàÿ îñü ðå÷íîãî
ïîòîêà ïîä âîçäåéñòâèåì ñèëû Êîðèîëèñà îòêëîíÿåòñÿ
ê ãîðîäñêîìó ïîáåðåæüþ, è â ýòîò ïåðèîä ê âîäîçàáîðó ïîäñòóïàþò ðå÷íûå âîäû, êîòîðûå õàðàêòåðèçóþòñÿ
êàê «óìåðåííî çàãðÿçíåííûå».
Â âåñåííèé ïåðèîä ñ ìàÿ â Ïåòðîçàâîäñêîé ãóáå
ðàçðóøàåòñÿ è èñ÷åçàåò ëåäîâûé ïîêðîâ. Âñëåäñòâèå
áîëåå áûñòðîãî ïðîãðåâà ðå÷íûõ âîä è ïðèáðåæíûõ
ìåëêîâîäèé, â âåðøèíå ãóáû ôîðìèðóåòñÿ òåðìè÷åñêèé áàð – óçêàÿ çîíà íàèáîëåå ïëîòíûõ âîä, ïðåïÿòñòâóþùàÿ ïåðåìåøèâàíèþ ðå÷íûõ è îçåðíûõ âîä.
Ñ íàêîïëåíèåì øóéñêèõ âîä â ãóáå è ïðîãðåâîì
âîä ïðèáðåæíîé çîíû ôðîíò òåðìîáàðà óäàëÿåòñÿ îò
óñòüÿ ð. Øóè â ñòîðîíó îòêðûòîãî îçåðà, äîñòèãàÿ
Èâàíîâñêèõ îñòðîâîâ â êîíöå ìàÿ (ðèñ. 2.3).
Â ýòîò ïåðèîä â ãóáå ñîçäàþòñÿ ñàìûå ïëîõèå óñëîâèÿ, òàê êàê âñå âîäû ãóáû îêàçûâàþòñÿ èçîëèðîâàííûìè îò îçåðíûõ è ñîñòîÿò èç òðàíñôîðìèðîâàííûõ
ðå÷íûõ è ñòî÷íûõ âîä ãîðîäà. Â ëåòíèå ìåñÿöû îçåðíûå âîäû ïðåîáëàäàþò â ãóáå, âîçðàñòàåò èõ ðàçáàâëÿþùàÿ è î÷èùàþùàÿ ñïîñîáíîñòü. Äëÿ ëåòíåãî
ïåðèîäà õàðàêòåðíà ðåçêàÿ ïðîñòðàíñòâåííàÿ íåîäíîðîäíîñòü ãèäðîëîãè÷åñêèõ, ãèäðîõèìè÷åñêèõ è ãèäðîáèîëîãè÷åñêèõ ïîëåé. Îíà îáóñëîâëåíà àïâåëëèíãàìè,
âíóòðåííèìè âîëíàìè, ôðîíòàìè, òå÷åíèÿìè ðàçíîãî
ãåíåçèñà, êîòîðûå ïðèâîäÿò ê ïÿòíèñòîìó ðàñïðåäåëåíèþ çàãðÿçíÿþùèõ âåùåñòâ è ãèäðîáèîíòîâ. Ïðè ðåçêîé òåìïåðàòóðíîé ñòðàòèôèêàöèè, ñóùåñòâóþùåé â
îçåðå â ýòî âðåìÿ, çàãðÿçíåííûå âîäû ðàñïðîñòðàíÿþòñÿ ïðåèìóùåñòâåííî â ïîâåðõíîñòíîì ñëîå ãëóáîêîâîäíîé è ïî âñåé âåðòèêàëè ëèòîðàëüíîé çîí. Ãëóáèííûå âîäû, çà èñêëþ÷åíèåì ïðèäîííûõ ñëîåâ, ïðåäñòàâëåíû ÷èñòûìè õîëîäíûìè îçåðíûìè, õàðàêòåðèçóþùèìèñÿ âûñîêèì êà÷åñòâîì. À îñåíüþ â
îêòÿáðå-íîÿáðå â îçåðå âíîâü âîçíèêàåò òåðìîáàð,
êîòîðûé ñíîâà çàêðûâàåò Ïåòðîçàâîäñêóþ ãóáó îò
ïîñòóïëåíèÿ ÷èñòûõ îçåðíûõ âîä.
Ðåøåíèå ïðîáëåìû ïèòüåâîãî âîäîñíàáæåíèÿ âîçìîæíî ïóòåì ïîñòîÿííîé î÷èñòêè èñõîäíîé âîäû, ÷òî
òðåáóåò áîëüøèõ ôèíàíñîâûõ âëîæåíèé. À ïîñêîëüêó
èõ ïîñòîÿííî íå õâàòàåò, à òàêæå èç-çà ñóùåñòâîâàíèÿ
îïðåäåëåííûõ òåõíè÷åñêèõ ïðîáëåì, æèòåëè ãîðîäà,
êîòîðûå ñîñòàâëÿþò ïî÷òè òðåòü íàñåëåíèÿ Ðåñïóáëèêè Êàðåëèÿ, âûíóæäåíû èñïîëüçîâàòü íåäîñòàòî÷íî
êîíäèöèîííûå âîäû. Çäåñü óìåñòíî íàïîìíèòü èçðå÷åíèå: «Êàêóþ âîäó ïüåì – òàêîå è çäîðîâüå». Òàêèì
îáðàçîì, î÷èñòêà âîä, ïîñòóïàþùèõ îò ñòàðîãî âîäîçàáîðà, íå ðåøèò êîðåííûì îáðàçîì ïðîáëåìó óëó÷øåíèÿ êà÷åñòâà âîä äëÿ ïèòüåâîãî âîäîñíàáæåíèÿ ã. Ïåòðîçàâîäñêà. Òîëüêî ñî÷åòàíèå ñîâðåìåííûõ ìåòîäîâ
î÷èñòêè âîä è ñòðîèòåëüñòâî íîâîãî âîäîçàáîðà ìîãóò
êîðåííûì îáðàçîì èçìåíèòü ñèòóàöèþ. Ó÷èòûâàÿ

havaitaan «upwelling»-ilmiötä eli pohjavesien
kumpuamista, myös sisäaaltojen rintamat. Erilaiset
virtaukset aiheuttavat kuormitusaineiden ja hydrobionttien hyvinkin «täplikästä» leviämistä. Lämpökerrostumisen aikana kuormittuneet vedet pääsevät
koko litoraalin vesialueelle, syvällä ulapalla ne ulottuvat pintakerroksiin. Syvänteissä ovat puhtaat järvivesimassat. Syksyllä loka-marraskuussa thermal bar
taas «sulkee» Petroskoinlahden, jolloin järven puhtaat
vedet eivät pääse sinne.
Jatkuva raakaveden käsittely on kuvatun ongelman nykyinen ratkaisu ja se vaati suuria resursseja.
Resursseja taas on jatkuvasti vähän ja sen lisäksi vesihuollossa on tiettyjä teknillisiä vaikeuksia. Loppujen
lopuksi kaupungin asukkaat, eli Karjalan Tasavallan
väestön yksi kolmasosa, joutuvat käyttämään laadultaan puutteellista juomavettä. Tässä voidaan muistuttaa sanonnasta «Juomavetemme määrää terveytemme».
Pelkkä olemassa olevan vedenottamon raakaveden
käsittelyn kehittäminen ei pysty radikaalisti ratkaisemaan kokonaisuudessa kaupungin vesihuolto-ongelmaa. Ratkaisuna olisi sekä vesilaitoksen prosessin
kehittäminen että myös uuden vedenottamon rakentaminen.
Karjalan tutkimuskeskuksen Pohjoisalueiden
vesistötutkimuslaitos teki suositukset vedenottamon
siirrosta ottaen huomioon Äänisen hydrofysikaaliset
prosessit. Uusi vedenottamon paikka turvaisi hyvän
raakaveden laadun ympäri vuoden (kuva 2.3). Muut
vaihtoehdot eivät takaa hyvää vedenlaatua.
Tällä hetkellä keskustellaan paljon Äänisen veden
viennistä eteläisiin maihin, missä vettä on hyvin
vähän. Käyttäen Äänisen vettä vesihuollon raakaaineena on otettava huomioon seuraavat seikat:
• Petroskoinlahti, Kontupohjanlahti ja Bolshaja
Guban lahti viimevuosina ovat kuormittuneet ja on jo
näkyvissä kehittyneen rehevöitymisen seuraamuksia.
Petroskoinlahti kuuluu jo vesikemiallisten indikaattoreiden mukaan mesotroofiseen luokkaan, kohtalaisesti rehevöitynyt. Kontupohjanlahden vedessä
orgaanisten ja kiinto-aineiden pitoisuudet kasvavat ja
sen lisäksi on havaittu erilaisia teollisuuden toiminnasta peräisin tulevia kuormitusaineita: ligniini, lignosulfonatit, furfuroli, metanoli, sulfiidit, teosulfiidit
ja muut. Bolshaja guban lahden vedessä on korkeat
orgaanisten aineiden ja öljytuotteiden pitoisuudet,
paljon kokonaistyppeä ja kokonaisfosforia. Sellaisen
veden käsittely edellyttää tehokasta teknologiaprosessia ja kalliita reagensseja.
• Povenetskinlahti, Suur Äänisen, Maloje Onego
ja Äänisen keskialeiden vedet ovat toistaiseksi
hyvinkin karuja, oligotroofisia. Veden väriluku on
pieni (20–30 astetta), orgaanisten aineiden pitoisuus
on pieni ja ravinteita on vähän, varsinkin fosforia
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Ðèñ. 2.3. Ñõåìà ðàñïîëîæåíèÿ ñóùåñòâóþùåãî âîäîçàáîðà ã. Ïåòðîçàâîäñêà (à) è ðåêîìåíäîâàííîãî ÈÂÏÑ íîâîãî
ìåñòà âîäîçàáîðà (â), ïîëîæåíèå ãîðîäñêèõ î÷èñòíûõ ñîîðóæåíèé (á) è òåðìîáàðà (ïóíêòèðîì) ïî èçîòåðìå 4 °C
Kuva 2.3. Petroskoin vedenottamon nykyinen sijainti (a), ehdotus optimaalisesta vedenottamon sijainnista (â), Shuja -joen
virtaukset ja kaupungin vedenottamo (á), thermal bar – 4 °C – isotermin mukaan

O s a 2. KARJALAN TASAVALLAN PINTAVESISTÖT RAAKAVEDEN LÄHTEINÄ

îñîáåííîñòè ãèäðîôèçè÷åñêèõ ïðîöåññîâ â Îíåæñêîì
îç., äëÿ êîðåííîãî óëó÷øåíèÿ ñèòóàöèè ñ îáåñïå÷åíèåì íàñåëåíèÿ ÷èñòîé ïèòüåâîé âîäîé âî âñå ñåçîíû
ãîäà ÈÂÏÑ ÊàðÍÖ ÐÀÍ ðåêîìåíäîâàë ïåðåíåñòè
âîäîçàáîð íà âûõîä èç ãóáû â ðàéîí Èâàíîâñêèõ
îñòðîâîâ (ðèñ. 2.3, â). Äðóãèå âàðèàíòû ñòðîèòåëüñòâà
íîâîãî âîäîçàáîðà, íàïðèìåð, â ðàéîíå ñáðîñà ñòî÷íûõ âîä ãîðîäà íå äàäóò ãàðàíòèðîâàííîãî êà÷åñòâà
âîäû äëÿ ïèòüåâîãî âîäîñíàáæåíèÿ âî âñå ñåçîíû ãîäà.
Â íàñòîÿùåå âðåìÿ ðàçðàáàòûâàþòñÿ ïðîåêòû ïî
ýêñïîðòó îíåæñêîé âîäû â âîäîäåôèöèòíûå ðåãèîíû.
Îäíàêî ïðè îöåíêå ïåðñïåêòèâ èñïîëüçîâàíèÿ Îíåæñêîãî îç. êàê èñòî÷íèêà ïèòüåâîãî âîäîñíàáæåíèÿ ñëåäóåò ó÷èòûâàòü ñëåäóþùèå îáñòîÿòåëüñòâà:
• Ïåòðîçàâîäñêàÿ, Êîíäîïîæñêàÿ è Áîëüøàÿ ãóáà
Ïîâåíåöêîãî çàëèâà â ïîñëåäíèå ãîäû èñïûòûâàþò
áîëüøóþ àíòðîïîãåííóþ íàãðóçêó, âñëåäñòâèå ÷åãî
çäåñü àêòèâíî èäóò ïðîöåññû çàãðÿçíåíèÿ âîä è àíòðîïîãåííîãî ýâòðîôèðîâàíèÿ. Â ÷àñòíîñòè, Ïåòðîçàâîäñêàÿ ãóáà ïî ñîâîêóïíîñòè õèìè÷åñêèõ êîìïîíåíòîâ
ïåðåøëà â êëàññ ìåçîòðîôíûõ âîäîåìîâ. Â Êîíäîïîæñêîé ãóáå íàáëþäàåòñÿ ðîñò ñîäåðæàíèÿ îðãàíè÷åñêèõ
è âçâåøåííûõ âåùåñòâ, êðîìå òîãî, â âîäå ïîÿâèëèñü
ñïåöèôè÷åñêèå îðãàíè÷åñêèå âåùåñòâà òåõíîãåííîãî
ïðîèñõîæäåíèÿ. Â Áîëüøîé ãóáå óâåëè÷èëîñü ñîäåðæàíèå îðãàíè÷åñêèõ âåùåñòâ àíòðîïîãåííîãî ïðîèñõîæäåíèÿ, íåôòåïðîäóêòîâ, îáùåãî àçîòà è ôîñôîðà.
Èñïîëüçîâàíèå âîäû òàêîãî êà÷åñòâà óêàçàííûõ ãóá è
ïðèëåãàþùèõ ê íèì ðàéîíîâ íåæåëàòåëüíî è âîçìîæíî òîëüêî ïîñëå ïðîâåäåíèÿ ýôôåêòèâíîé è äîðîãîñòîÿùåé ðåàãåíòíîé âîäîïîäãîòîâêè.
• Âîäû Öåíòðàëüíîãî, Áîëüøîãî è Ìàëîãî Îíåãî,
Ïîâåíåöêîãî çàëèâà ñîõðàíèëè äî íàñòîÿùåãî âðåìåíè
îëèãîòðîôíûé õàðàêòåð è äîñòàòî÷íî âûñîêîå êà÷åñòâî. Îíè ñëàáîîêðàøåíû (öâåòíîñòü 20–30 ãðàä.),
ñîäåðæàò íåáîëüøîå êîëè÷åñòâî îðãàíè÷åñêèõ
âåùåñòâ, áåäíû áèîãåííûìè ýëåìåíòàìè, îñîáåííî
îáùèì ôîñôîðîì (7–10 ìêã/ë). Òàêèå âîäû áîëåå ïðèãîäíû äëÿ îðãàíèçàöèè ïèòüåâîãî âîäîñíàáæåíèÿ.
Îäíàêî è èì ïðèñóùè íåêîòîðûå ñåðüåçíûå íåäîñòàòêè, îòìå÷àåìûå íèæå.
• Îíåæñêèå âîäû èìåþò î÷åíü íèçêóþ ìèíåðàëèçàöèþ. Ñîäåðæàíèå ðàñòâîðåííûõ ñîëåé ñîñòàâëÿåò òîëüêî 35–40 ìã/ë. Íèæíèé ïðåäåë ýòîãî ïîêàçàòåëÿ îôèöèàëüíûìè äîêóìåíòàìè íå íîðìèðóåòñÿ, íî ïèòüåâàÿ
âîäà ÿâëÿåòñÿ îäíèì èç îñíîâíûõ èñòî÷íèêîâ ïîñòóïëåíèÿ â îðãàíèçì ÷åëîâåêà ìèíåðàëüíûõ âåùåñòâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ åãî íîðìàëüíîãî ôóíêöèîíèðîâàíèÿ. Îïòèìàëüíîé ñ÷èòàåòñÿ ìèíåðàëèçàöèÿ 300–400 ìã/ë.
• Ñîäåðæàíèå îðãàíè÷åñêèõ âåùåñòâ â âîäå íàõîäèòñÿ íà âåðõíåì ïðåäåëå íîðìàòèâíûõ òðåáîâàíèé è
äàæå íåñêîëüêî ïðåâûøàåò åãî (öâåòíîñòü äîñòèãàåò
40 ãðàä.). Âñëåäñòâèå ýòîãî â îòäåëüíûå ñåçîíû ìîæåò
ïîòðåáîâàòüñÿ ïðîâåäåíèå ìåðîïðèÿòèé ïî ñíèæåíèþ
ýòîãî ïîêàçàòåëÿ.

(7–10 µg/l). Vedet ovat sopivia vesihuollon
raakavedeksi, mutta niilläkin on omaperäiset piirteet,
joista kerrotaan alempana.
• Erittäin pieni mineraalisuolojen pitoisuus.
Veteen liuenneiden suolojen pitoisuus on 35–40 mg/l.
Virallisesti tällä suurella ei ole alarajaa, mutta juomavesi on ihmisten mineraaliaineiden lähde. Optimaalisena pidetään ionien summaa 300–400 mg/l
tasolla.
• Orgaanisten aineiden pitoisuus on taas vaatimustason ylärajoilla, väriluku hieman ylittää nykyiset
normit (on jo 40 astetta). Sen takia veden käsittelyssä
on käytettävä ylimääräisiä prosesseja.
Arvioiden järven vedenlaatua kokonaisuudessaan
kerromme seuraavaa: Järven vedenlaatu on korkea
(Ñîâðåìåííîå ñîñòîÿíèå.., 1998), mutta jotkut
lahdet ovat rehevöityneitä ja kuormitettuja. Kontupohjanlahden rehevät vedet vaikuttavat järven
keskialueisiin. Järvellä on suuri «kestokyky» ihmisten toiminnasta aiheutuvalle kuormitukselle. Sittenkin, jos vaikka kaikki vesistösuojeluohjelmat
toteutuisivat, karu eli oligotrofinen status ei palaudu
«automaattisesti». Näin kävi Amerikan ja Euroopan
monilla suurilla järvillä. Mahdollinen ilmaston
lämpeneminen (vaikka Pohjoisalueiden vesistötutkimuslaitoksen materiaalit eivät tue tiettyjä populaarisia ilmaston kehityksen teorioita) voi nopeuttaa
järven rehevöitymistä ja aiheuttaa vedenlaadun
arvojen laskua jo 20–30 vuoden päästä. Kestävän
kehityksen periaatteet ja päätösten teko negatiivisten seurauksien torjunnassa edellyttää myös huonompien skenaarioiden käsittelyä. Mikäli ennusteiden
mukaan teollisuus ja maatalous kehittyvät, järven
suojeluohjelman on toteuduttava ympäristösuojelun
teknologiaprosessien kautta. Esimerkiksi arvokkaiden
kalojen populaatiota voidaan vahvistaa istutuksen
avulla.
Järvi on maailman arvokkaimpia makean veden
varantoja. Myös sen takia järven ekosysteemin kehitykseen on kiinnitettävä erityistä huomiota. Seurantatoiminta antaa mahdollisuuden arvioida vedenlaadun
ja muiden resurssien muutoksia.
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Îöåíèâàÿ â öåëîì ñîñòîÿíèå îçåðà, îòìåòèì, ÷òî
êà÷åñòâî åãî âîä, îïðåäåëåííîå ïî ñîâîêóïíîñòè ïàðàìåòðîâ, â íàñòîÿùåå âðåìÿ îòíîñèòñÿ ê âûñîêîìó
(Ñîâðåìåííîå ñîñòîÿíèå.., 1998). Îäíàêî îòäåëüíûå
ãóáû è çàëèâû ïîäâåðæåíû àíòðîïîãåííîìó ýâòðîôèðîâàíèþ è òîêñè÷åñêîìó çàãðÿçíåíèþ. Äîñòàòî÷íî
ïîäâåðæåííûå àíòðîïîãåííîìó âîçäåéñòâèþ âîäû
Êîíäîïîæñêîé ãóáû îêàçûâàþò ñóùåñòâåííîå âëèÿíèå
íà öåíòðàëüíóþ ãëóáîêîâîäíóþ ÷àñòü îçåðà. Óñòîé÷èâîñòü âîäíîé ñèñòåìû îçåðà ê àíòðîïîãåííîìó âîçäåéñòâèþ âûñîêàÿ, îäíàêî, ïðè íåêîòîðîì ñíèæåíèè
íàãðóçêè, òåíäåíöèè èçìåíåíèé íåáëàãîïðèÿòíûå.
Îäíàêî, êàê ïîêàçàëà ïðàêòèêà, äàæå ïðè óìåíüøåíèè
íàãðóçîê è ïðèíÿòèè ïðèðîäîîõðàííûõ ìåð âîññòàíîâèòü ïîëíîñòüþ îëèãîòðîôíûé ñòàòóñ íå óäàëîñü íè
íà îäíîì èç áîëüøèõ îçåð Åâðîïû è Àìåðèêè. Ïðè
âîçìîæíîì ïîòåïëåíèè êëèìàòà (õîòÿ äàííûå, èìåþùèåñÿ â ÈÂÏÑ ïî ñåâåðó Ðîññèè, íå ñîãëàñóþòñÿ ñ
íåêîòîðûìè ïîïóëÿðíûìè ñöåíàðèÿìè ãëîáàëüíîãî
ïîòåïëåíèÿ) ìîæåò óñêîðèòüñÿ ïðîöåññ àíòðîïîãåííîãî ýâòðîôèðîâàíèÿ, è óæå ÷åðåç 20–30 ëåò èçìåíåíèå
ïàðàìåòðîâ êà÷åñòâà âîä ñòàíåò âåñüìà çàìåòíûì. Íî,
áåçóñëîâíî, äëÿ óñòîé÷èâîãî ðàçâèòèÿ ðåãèîíà è äëÿ
ïðèíÿòèÿ ñâîåâðåìåííûõ ìåð ïî ïðåäîòâðàùåíèþ
íåãàòèâíîãî âîçäåéñòâèÿ íåîáõîäèìî ó÷èòûâàòü è
ñàìûå íåáëàãîïðèÿòíûå ñòå÷åíèÿ îáñòîÿòåëüñòâ. Ïðè
ïðîãíîçèðóåìîì óâåëè÷åíèè ïðîìûøëåííîãî è ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà íåîáõîäèìî ïðåäóñìîòðåòü âíåäðåíèå íîâûõ òåõíîëîãèé, ñïîñîáñòâóþùèõ îõðàíå îçåðà, â òîì ÷èñëå åãî âîäíûõ è áèîðåñóðñîâ. Â ÷àñòíîñòè, âîññòàíîâèòü ðîëü ïðîõîäíûõ ðûá â
îçåðå ìîæíî íå òîëüêî çà ñ÷åò ïðèðîäîîõðàííûõ ìåðîïðèÿòèé, íî è çà ñ÷åò èñêóññòâåííîãî âîñïðîèçâåäåíèÿ. Óêàçàííûå âûøå îñîáåííîñòè ðàçâèòèÿ ýêîñèñòåìû çàñòàâëÿþò ñî âñåé ñåðüåçíîñòüþ îòíåñòèñü ê ýêîëîãè÷åñêèì ïðîáëåìàì Îíåæñêîãî îç., îäíîãî èç íåìíîãèõ âîäîåìîâ ìèðà, îáëàäàþùåãî îãðîìíûìè
ñòðàòåãè÷åñêèìè çàïàñàìè ïðåñíîé âîäû. Ýòî òðåáóåò
ïîñòîÿííîãî ìîíèòîðèíãà ñîñòîÿíèÿ êà÷åñòâà, à òàêæå
ïðîäîëæåíèÿ ôóíäàìåíòàëüíûõ èññëåäîâàíèé ïî èçó÷åíèþ èçìåíåíèé â ýêîñèñòåìå îçåðà ïðè ðàçíîì êîìïëåêñå óñëîâèé.

2.4.2. ËÀÄÎÆÑÊÎÅ ÎÇÅÐÎ

2.4.2. LAATOKKA

Ëàäîæñêîå îç. – êðóïíåéøèé è äî íåäàâíåãî âðåìåíè îäèí èç íàèáîëåå ÷èñòûõ ïðåñíîâîäíûõ âîäîåìîâ
Åâðîïû. Åãî îëèãîòðîôíûé ñòàòóñ óäåðæèâàëñÿ
âïëîòü äî âòîðîé ïîëîâèíû øåñòèäåñÿòûõ ãîäîâ
ïðîøëîãî ñòîëåòèÿ. Íà÷àâøååñÿ çàòåì äâèæåíèå ê
ìåçîòðîôèè, âîçìîæíî, íà ôîíå åñòåñòâåííîé öèêëè÷íîñòè òðîôèè ýòîãî âîäîåìà (Ïåòðîâà, 1990) áûëî
îáóñëîâëåíî ïðè÷èíàìè ÿâíî àíòðîïîãåííîãî õàðàêòåðà (Ëàäîæñêîå îçåðî.., 1992, 2002).

Laatokka on ollut oligotrofinen eli hyvin karu
vesistö 1960-luvun puoleenväliin asti. Sen jälkeen
ravinteiden pitoisuudet alkoivat nousta. On mahdollista, että taustalla on järven luonnollinen ravinteiden
syklinen muutos (Ïåòðîâà, 1990), mutta päällimmäisenä oli ihmisten toiminnasta aiheutuvat kuormitukset (Ëàäîæñêîå îçåðî.., 1992, 2002).
Järven ympäristön kehityksessä voidaan erottaa
ainakin viisi vaihetta (Ëàäîæñêîå îçåðî.., 1992; Viljanen et al., 1994):
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• Ennen vuotta 1976 järvellä oli oligotrofinen
status ja kokonaisfosforin keskipitoisuus oli noin 10
µg/l (kuva 2.4).
• v. 1976–1983: Teollisuuden ja maatalouden
kehitys aiheutti ravinteiden päästöjä ja järvivesien
fosforinpitoisuus nousi keskimäärin 26 µg/l asti.
Kaikki kasviplanktonin määrälliset arvot nousivat
exponentaalisen käyrän mukaisesti, sen lisäksi taksoneista, jotka ovat rehevän järven dominoivia. Epilimnionin (päällysvesissä) ja hipolimnionin (alusvesissä) bakteeriplanktonin määrä kasvoi ja bakteerien destruktioprosessit vahvistuivat. Järven orgaanisten aineiden varannot kasvoivat.
• v. 1981–1986: Järven fosforin keskipitoisuus
aleni ~22 µg/l tasolle, samanaikaisesti järven perustuotannon kasvu vakaantui (ensimmäistä kertaa 1960luvun lopusta alkaen) ja bakteerien destruktioprosessit vahvistuivat. Karujen järvien kasviplanktonin lajit
taas dominoivat pelagiasilla (ulappa-) alueilla.
Järveen liuennut orgaanisen aineen keskipitoisuus
pysyi 9,5–9,8 mgÑ/l; hypolimnioinissa oli heikkojen
happiolosuhteiden merkkejä.
• v. 1986–1989: Fosforin keskipitoisuus oli
21 µg/l; perustuotanto oli edelleen korkealla tasolla,
mutta bakteerien destruktioprosessit pienenivät. Pro-

Ìîæíî âûäåëèòü, ïî êðàéíåé ìåðå, ïÿòü ýòàïîâ â
ñîâðåìåííîé èñòîðèè äèíàìèêè ýêîëîãè÷åñêîãî ñîñòîÿíèÿ îçåðà (Ëàäîæñêîå îçåðî.., 1992; Viljanen et al., 1994).
• Äî 1976 ã. îçåðî áûëî îëèãîòðîôíûì ñî ñðåäíåé êîíöåíòðàöèåé îáùåãî ôîñôîðà îêîëî 10 ìêã/ë
(ðèñ. 2.4).
• 1976–1983 ãã.: óâåëè÷åíèå êîíöåíòðàöèè ôîñôîðà â ñðåäíåì äî 26 ìêã/ë êàê ðåçóëüòàò ðàçâèòèÿ
ïðîìûøëåííîñòè, ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà è äëèòåëüíîãî
ïîñòóïëåíèÿ áèîãåííûõ âåùåñòâ â îçåðî â êîíöå
1960-õ – íà÷àëå 1970-õ èç àíòðîïîãåííûõ èñòî÷íèêîâ.
Ýêñïîíåíöèàëüíûé ðîñò âñåõ êîëè÷åñòâåííûõ ïîêàçàòåëåé ôèòîïëàíêòîííîãî ñîîáùåñòâà è âûäâèæåíèå â
äîìèíàíòû òàêñîíîâ, õàðàêòåðíûõ äëÿ âîäîåìîâ áîëåå
âûñîêîãî òðîôè÷åñêîãî óðîâíÿ. Óâåëè÷åíèå ÷èñëåííîñòè áàêòåðèîïëàíêòîíà â ýïèëèìíèîíå è ãèïîëèìíèîíå è óñèëåíèå ïðîöåññîâ, ñâÿçàííûõ ñ áàêòåðèàëüíîé
äåñòðóêöèåé. Áûñòðûé ðîñò íàêîïëåíèÿ â îçåðå îðãàíè÷åñêîãî âåùåñòâà.
• 1981–1986 ãã.: ñíèæåíèå ñðåäíåîçåðíîé êîíöåíòðàöèè ôîñôîðà (äî ~ 22 ìêã/ë) íà ôîíå ñòàáèëèçàöèè
(âïåðâûå ñ êîíöà 1960-õ ãã.) ïåðâè÷íîé ïðîäóêòèâíîñòè âîäîåìà – óñèëåíèå áàêòåðèàëüíîé äåñòðóêöèè.
Ôèòîïëàíêòîí, õàðàêòåðíûé äëÿ îëèãîòðîôíûõ âîäîåìîâ, íà÷èíàåò âíîâü äîìèíèðîâàòü â ïåëàãèàëüíûõ

ȼ ɩɟɪɢɨɞ 2001-2005 ɝ.ɝ. ɧɚɝɪɭɡɤɚ 4000 ɬɊ/ɝɨɞ ɟɠɟɝɨɞɧɨ
ȼ ɩɟɪɢɨɞ 2001-2005 ɝ.ɝ. ɧɚɝɪɭɡɤɚ ɥɢɧɟɣɧɨ ɜɨɡɪɚɫɬɚɟɬ ɨɬ 3065 ɞɨ 7400 ɬɊ/ɝɨɞ
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Ðèñ. 2.4. Ôîñôîðíàÿ íàãðóçêà íà Ëàäîæñêîå îç. â ïåðèîä 1961–2000 ãã. (äàííûå Èíñòèòóòà îçåðîâåäåíèÿ ÐÀÍ)
è âîçìîæíûå íàãðóçêè íà ïåðèîä 2001–2005 ãã.
Kuva 2.4. Fosforin kuormitus Laatokkaan vuonna 1961–2000 välisenä aikana (Venäjän tiedeakatemian
järvitutkimuslaitoksen materiaalit) ja vuosien 2001–2005 arviot
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ïðîâèíöèÿõ îçåðà. Îòìå÷àåòñÿ ñòàáèëèçàöèÿ ñðåäíåîçåðíîé êîíöåíòðàöèè îðãàíè÷åñêîãî âåùåñòâà (ÎÂ)
íà óðîâíå 9,5–9,8 ìãÑ/ë; ïîÿâëÿþòñÿ ñâèäåòåëüñòâà
íàðóøåíèÿ êèñëîðîäíîãî ðåæèìà â ãèïîëèìíèîíå.
• 1986–1989 ãã.: ñðåäíåîçåðíàÿ êîíöåíòðàöèÿ
ôîñôîðà ñîñòàâëÿåò 21 ìêã/ë; îáúåìû ïåðâè÷íîé ïðîäóêöèè ïî-ïðåæíåìó âåëèêè íà ôîíå îáùåãî ñíèæåíèÿ óðîâíÿ áàêòåðèàëüíîé äåñòðóêöèè è äîìèíèðîâàíèÿ îëèãîòðîôíîãî ôèòîïëàíêòîíà â ïðîôóíäàëüíûõ
ïðîâèíöèÿõ îçåðà. Ïðîèñõîäèò íåêîòîðîå ñíèæåíèå
ñîäåðæàíèÿ ÎÂ è äàëüíåéøåå åãî íàêîïëåíèå â äîííûõ îòëîæåíèÿõ.
• Ñ 1991 ã. ïî íàñòîÿùåå âðåìÿ ñîäåðæàíèå îáùåãî
ôîñôîðà ñòàíîâèòñÿ ìåíåå 17 ìãê/ë ïðè ñóùåñòâåííîì
ïàäåíèè ïðîèçâîäñòâà (Ñîâðåìåííîå ñîñòîÿíèå.., 1998).
Ýâòðîôèêàöèîííûå ïðîöåññû è îáóñëîâëåííîå
èìè íàðóøåíèå status quo îçåðíîé ýêîñèñòåìû ïðîõîäèëè â óñëîâèÿõ èíòåíñèâíûõ ïîñòóïëåíèé â îçåðî
õèìè÷åñêèõ ïîëëþòàíòîâ. Ïðè ñðåäíåì î÷åíü ìàëîì
óðîâíå òÿæåëûõ ìåòàëëîâ (ÒÌ) â âîäå ïî ñðàâíåíèþ ñ
Âåëèêèìè Àìåðèêàíñêèìè îçåðàìè, íåáîëüøèå
ïîñòóïëåíèÿ â îçåðî Cd, Cr, Hg, V, Pb, Ce ïðèâîäèëè ê
ãèáåëè ôèòîïëàíêòîíà è ïåðåðàñïðåäåëåíèþ â ñîîòíîøåíèÿõ äîìèíàíòîâ. Òàê, íàïðèìåð, ïîñòóïëåíèå
ðòóòè è âàíàäèÿ ìîãëî ÿâèòüñÿ ïðè÷èíîé ñíèæåíèÿ
äîìèíàíòíîé ðîëè ñèíåçåëåíûõ â ëåòíåì ïëàíêòîíå.
Èññëåäîâàíèÿ ïîñëåäíèõ ëåò ïîêàçàëè, ÷òî â îçåðå â
íàñòîÿùåå âðåìÿ íå îòìå÷àåòñÿ óâåëè÷åíèå ïîñòóïëåíèÿ òÿæåëûõ ìåòàëëîâ è ñåðüåçíûå ïðîáëåìû, ñâÿçàííûå ñ åãî ýâòðîôèðîâàíèåì, îòñóòñòâóþò (Ñîâðåìåííîå ñîñòîÿíèå.., 1998).
Óëó÷øåíèå ýêîëîãè÷åñêîãî ñîñòîÿíèÿ îçåðà
îáóñëîâëåíî êîìïëåêñîì ìåð, ïðåäïðèíÿòûõ â
1980–1990 ãã.: çàêðûòèå è ïåðåïðîôèëèðîâàíèå Ïðèîçåðñêîãî öåëëþëîçíî-áóìàæíîãî êîìáèíàòà, äðóãèõ
ïðåäïðèÿòèÿõ ÖÁÏ (Ïèòêÿðàíòà, Ëÿñêåëÿ), ñîâåðøåíñòâîâàíèå òåõíîëîãè÷åñêèõ ïðîöåññîâ íà Âîëõîâñêîì
àëþìèíèåâîì çàâîäå, à òàêæå îáùèì ñíèæåíèåì
àíòðîïîãåííîé íàãðóçêè, â îñîáåííîñòè âñëåäñòâèå
óìåíüøåíèÿ â 5–10 ðàç âíåñåíèÿ óäîáðåíèé â ñåëüñêîì õîçÿéñòâå èç-çà ïðîäîëæàâøåãîñÿ ýêîíîìè÷åñêîãî ñïàäà â Ðîññèè â 1990-õ ãã.
Îäíàêî â ñèëó áîëüøîãî îáúåìà âîäíîé ìàññû è
èíåðöèîííîñòè ïðîöåññîâ, êàê çàãðÿçíåíèÿ, òàê è
ñàìîî÷èùåíèÿ îçåðà, íåñìîòðÿ íà íåêîòîðóþ ñòàáèëèçàöèþ ýêîëîãè÷åñêîãî ñîñòîÿíèÿ, äî ñèõ ïîð îò÷åòëèâî âûÿâëÿåòñÿ ñîêðàùåíèå ÷èñëåííîñòè öåííûõ ñîðòîâ ðûá, â ÷àñòíîñòè, ñèãà (Ëàäîæñêîå îçåðî.., 2002).
Îòìå÷åíî íàêîïëåíèå ãàëîãåíîóãëåðîäîâ è ÄÄÒ â òêàíÿõ îçåðíîé ôàóíû, â ÷àñòíîñòè, òþëåíåé è ðàçíûõ
ïîðîä ðûá, ÷òî ïðèâîäèò ê òÿæåëûì ïàòîëîãèÿì èõ
âíóòðåííèõ îðãàíîâ (Viljanen et al., 1994; Êóäåðñêèé è
äð., 2000).
Ëàäîæñêîå îç. ÿâëÿåòñÿ êðóïíåéøèì èñòî÷íèêîì
ïðåñíîé âîäû íà Ñåâåðå Åâðîïåéñêîé òåððèòîðèè Ðîñ-

fundaalin alueella oligotrofiset kasviplanktonlajit
dominoivat. Liuenneen orgaanisen aineen pitoisuus
alkoi hieman laskea ja orgaaniset aineet ketätää sedimenteissä.
• v. 1991 alkaen fosforin pitoisuus pienenee ja
nykyään on alle 17 µg/l, taustalla on myös teollisuuden tuotannon lasku (Ñîâðåìåííîå ñîñòîÿíèå..,
1998).
Rehevöityminen aiheutti koko järven ekosysteemin status quon muutoksia. Sen lisäksi monet erilaiset kemikaaliaineet pääsivät järveen. Vain hyvin
pienet raskasmetallimäärät pääsivät Laatokkaan
Suuriin amerikkalaisiin järviin verrattuna. Kuitenkin
Cd, Cr, Hg, V, Pb, Ce aiheuttivat kasviplanktonin
kuolemia ja dominoivien lajien muutoksia.
Esimerkiksi elohopean ja vanadiumin päästöt aiheuttavat sinilevien dominoivan määrän laskua
kasviplanktonin lajistossa kesällä. Viime vuosien
tutkimusten perusteella (Ñîâðåìåííîå ñîñòîÿíèå..,
1998) todettiin, että raskasmetallien päästöt eivät
nouse eivätkä ole järven ekosysteemin vakavana
ongelmana.
Ympäristön tilan parantamisen taustalla ovat
vuosien 1980–1990 toimenpiteiden seuraukset.
Niistä mainitaan Priozerskin, Käkisalmen sellutehtaan sulkeminen, vesistösuojelun ohjelmien toteuttaminen Pitkärannan ja Läskelän sellutehtailla ja Volhovin alumiinitehtaan prosessien kehittäminen.
Osittain syynä on myös Venäjän taloudellinen
lamakausi 1990-luvulla. Arvion mukaan mineraalilannoiteiden määrät laskivat maataloudessa
5–10-kertaisesti.
Laatokka on todella iso järvi, sen «puskurikapasiteetti» on suuri, myös itsepuhdistusprosessilla on
ikioma inertio (hitaus). Vaikka järven ekologinen tila
on hieman parantunut, tällä hetkelläkin on näkyvissä
pilaantumisen merkkejä. Esimerkiksi arvokalojen
populaatiot, kuten siian, ovat laskeneet (Ëàäîæñêîå
îçåðî.., 2002). Kalan ja hylkeen lihassa on havaittu
halogeenihiili- ja DDT-yhdisteitä, jotka aiheuttavat
sisäelinten vakavia muutoksia (Êóäåðñêèé, 2000;
Viljanen et al., 1994).
Laatokka on Venäjän Pohjois-Euroopan osan
parhaimpia makean veden vesistöjä. Järvellä on tärkeä
asema Pietarin ja muiden taajamien vesihuollossa. Laatokan pohjoisrannikolla on ainutlaatuisia luonnonkohteita – Laatokan lahtia, salmia ja vuonoja. Niiden suojelu
vaati luonnonsuojelualueiden perustamista.
Ihmisten toiminta järven valuma-alueella ja
jätevesien suorat päästöt järveen ja sivujokiin vaikuttavat vedenlaatuun. Vaikutusalueet erottuvat useimmiten monissa pohjukoissa ja lahdissa. Kuitenkin järven hydrografiset ominaisuudet ovat sellaiset, että
virtaukset kattavat koko järven, tasoittaen ja sekoittaen kuormitusaineet järven massassa kokonaan
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ñèè è èìååò âàæíåéøåå çíà÷åíèå äëÿ âîäîñíàáæåíèÿ
Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà è äðóãèõ íàñåëåííûõ ïóíêòîâ. Óíèêàëüíûå ïðèðîäíûå êîìïëåêñû ñîñðåäîòî÷åíû â
ñåâåðíîé ÷àñòè âîäîåìà, òàê íàçûâàåìûõ Ëàäîæñêèõ
øõåðàõ, è äëÿ ñîõðàíåíèÿ èõ óíèêàëüíûõ ðåñóðñîâ
íåîáõîäèìî ñîçäàíèå íîâûõ îõðàíÿåìûõ òåððèòîðèé.
Õîçÿéñòâåííàÿ äåÿòåëüíîñòü â áàññåéíå îçåðà è
ïîñòóïëåíèå ðàçíîãî ðîäà ñòî÷íûõ âîä êàê íåïîñðåäñòâåííî â îçåðî, òàê è â åãî ïðèòîêè ïðèâîäÿò ê óõóäøåíèþ êà÷åñòâà âîä, õîòÿ è ëîêàëèçîâàíî, â îòäåëüíûõ
çàëèâàõ è ãóáàõ. Ïðè ýòîì, â ñâÿçè ñ îñîáåííîñòÿìè,
ó÷èòûâàÿ ñïåöèôèêó ãèäðîãðàôèè, âíóòðèâîäîåìíàÿ
öèðêóëÿöèÿ âîä îõâàòûâàåò åãî â öåëîì (Ôèëàòîâ,
1991), ÷òî îáóñëîâëèâàåò îòíîñèòåëüíî ðàâíîìåðíîå
ðàñïðåäåëåíèå õèìè÷åñêèõ âåùåñòâ ïî âñåé àêâàòîðèè. Èñêëþ÷åíèå ñîñòàâëÿþò Ñîðòàâàëüñêèå øõåðû è
çàëèâ Õèäåíñåëüêÿ, èìåþùèå îãðàíè÷åííûé âîäîîáìåí ñ îçåðîì. Çäåñü ôîðìèðóþòñÿ ñîáñòâåííûå âîäíûå ìàññû, è îòìå÷àåòñÿ íàèáîëüøèé óðîâåíü ýâòðîôèðîâàíèÿ èç âñåõ ëàäîæñêèõ øõåð.
Íàèáîëåå çíà÷èìûì ôàêòîðîì àíòðîïîãåííîãî
âëèÿíèÿ íà îçåðî äî íåäàâíåãî âðåìåíè áûëî èçáûòî÷íîå ïîñòóïëåíèå ôîñôîðà. Â ïîñëåäíèå äåñÿòü ëåò, ïî
äàííûì Ã. Ô. Ðàñïëåòèíîé, íàáëþäàåòñÿ òðåíä óìåíüøåíèÿ êîíöåíòðàöèè îáùåãî ôîñôîðà ñ 25 äî 15 ìêã/ë.
Ïî äàííûì Í. Â. Èãíàòüåâîé (Ëàäîæñêîå îçåðî, 2003),
âíóòðåííÿÿ ôîñôîðíàÿ íàãðóçêà íå ïðåâûøàåò 10% îò
âíåøíåé. Â öåëîì â íàñòîÿùåå âðåìÿ äëÿ äîííûõ
îòëîæåíèé Ëàäîæñêîãî îç. ïðåîáëàäàþò ïðîöåññû
íàêîïëåíèÿ ôîñôîðà â æåëåçî-ñâÿçàííîé ôîðìå.
Èñêëþ÷åíèå ñîñòàâëÿþò îñàäêè òåõíîãåííîãî ïðîèñõîæäåíèÿ, çàëåãàþùèå âáëèçè ïðîìûøëåííûõ öåíòðîâ, ãäå áîëåå 60% ôîñôîðà âîçâðàùàåòñÿ îáðàòíî â
âîäó (ïîñòóïëåíèå ôîñôîðà èç äîííûõ îòëîæåíèé â
âîäó – 1 ìã/ì2 â ñóòêè, ÷òî â 100 ðàç âûøå åãî ïîñòóïëåíèÿ èç îñàäêîâ öåíòðàëüíûõ ðàéîíîâ îçåðà), íî
ïëîùàäü äíà, çàíÿòàÿ òàêèìè íàêîïëåíèÿìè, íåâåëèêà.
Ïðè òàêîì ñíèæåíèè ïîñòóïëåíèÿ îáùåãî ôîñôîðà è
óìåíüøåíèè åãî ñîäåðæàíèÿ â âîäíîé òîëùå îçåðà
åñòü îñíîâàíèå ïîëàãàòü, ÷òî åãî ñîñòîÿíèå ñòðåìèòñÿ
ê îëèãîòðîôíîìó ñ êîíöåíòðàöèåé îáùåãî ôîñôîðà
ïîðÿäêà 10 ìêã/ë.
Ïðè ýòîì îòìåòèì, ÷òî ïîñòóïëåíèå ôîñôîðà ñ òåððèòîðèè Ðåñïóáëèêè Êàðåëèÿ ñîñòàâëÿåò íå áîëåå
10%. Îñíîâíóþ äîëþ â ôîñôîðíóþ íàãðóçêó äàþò
ðå÷íûå âîäû è ïðåæäå âñåãî ð. Âîëõîâ (50%), ïðè÷åì
ïîëîâèíà ïðèõîäèòñÿ íà òî÷å÷íûé èñòî÷íèê – Âîëõîâñêèé àëþìèíèåâûé çàâîä.
Ïî êëàññèôèêàöèè Ï. À. Ëîçîâèêà (Lozovik, Raspletina, 1999), â öåëîì ïî õèìè÷åñêèì ïîêàçàòåëÿì
âîäû Ëàäîæñêîãî îç. îòíîñÿòñÿ ê îëèãîãóìîçíûì, ïðèáëèæàÿñü ê ãðàíèöå ìåçîãóìîçíûõ (öâåòíîñòü 30 ãðàä.,
ïåðìàíãàíàòíàÿ îêèñëÿåìîñòü – 9 ìã Î2/ë, Fe îáù. <
0,1 ìã/ë), ñðåäíåùåëî÷íûì öèðêóì-íåéòðàëüíûì
(Alk – 28 ìãÍÑÎ3/ë, ðÍ 7,1–7,6), êèñëîðîäîíàñûùåí-

(Ôèëàòîâ, 1991). Poikkeuksena on Sortavalan ja
Hiidenselän lahdet, joiden veden vaihtuvuus ulappajärven kanssa on varsin pieni. Siellä on pohjoisrannikon rehevimpiä alueita.
Fosforin päästöt olivat viimeaikoina suurimpia
ihmisten toiminnasta aiheutuvia tekijöitä. Viimeisten
10 vuoden aikana, G. F. Raspletinan mukaan, kokonaisfosforin pitoisuus on pienentynyt 25 → 15 µg/l.
N. V. Ignatjevan mukaan (Ëàäîæñêîå îçåðî.., 2003)
järven sisäinen kuormitus on korkeintaan 10 %
ulkokuormituksesta. Laatokan sedimenteissä eniten
fosforia on sitoutunut rautaan. Poikkeuksena on sedimenttien fosfori teollisuuslähteiden ympärillä eli
teknogeeniset fosforiyhdisteet, joista 60 % siirtyy
sedimenteistä veteen. Arvion mukaan fosforia vapautuu sedimenteistä 1 mg/m2 päivässä eli 100 kertaa
enemmän järven keskialueisiin verrattuna. Sellaisten
sedimenttien pinta-ala on toki aika pieni. Havaittujen
trendien perusteella voidaan olettaa, että järvi pyrkii
karulle (oligotrofiselle) tasolle, jolloin fosforin
keskipitoisuus on noin 10 µg/l.
Karjalan Tasavallan osuus fosforin kuormituksessa on korkeintaan 10 %. Olhova ja Volhov-joki tuo
50 % fosforia Laatokkaan. Volhovin alumiinitehtaan
osuus Volhov -joen kuormasta on 50 %.
P. A. Lozovikin luokituksen mukaan (Lozovik,
Raspletina, 1999) Laatokka kuuluu oligohumusvesistöön (vähän humusta sisältävät vedet) lä-
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íûì (80–105%) ñ îòñóòñòâèåì ãèïîëèìíèàëüíîãî
äåôèöèòà êèñëîðîäà, ìåçîòðîôíûì (Ð îáù. – 15
ìêã/ë), íåçàãðÿçíåííûì âîäîåìàì, ÷òî ñîâïàäàåò ñ
äðóãèìè îöåíêàìè, ïîëó÷åííûìè ïî ðÿäó äðóãèõ
ïàðàìåòðîâ (Ôðóìèí, 1998). Õèìè÷åñêèé ñîñòàâ
ïîâåðõíîñòíîãî ñëîÿ äîííûõ îòëîæåíèé ñåâåðíîé
÷àñòè Ëàäîæñêîãî îç. â òå÷åíèå íàáëþäåíèé îòëè÷àëñÿ
ñòàáèëüíûìè ïîêàçàòåëÿìè ñîäåðæàíèÿ îðãàíè÷åñêèõ
âåùåñòâ, áèîãåííûõ ýëåìåíòîâ è ìåòàëëîâ. Â ñâÿçè ñ
ýêîíîìè÷åñêèì ñïàäîì ïðîèçâîäñòâà íàáëþäàåòñÿ
óìåíüøåíèå àíòðîïîãåííîé íàãðóçêè íà îçåðî è èäåò
ïðîöåññ åãî «âîññòàíîâëåíèÿ».
Â òî æå âðåìÿ ñëåäóåò îòìåòèòü, ÷òî äëÿ íàäåæíîé
îöåíêè ñîâðåìåííîãî ñîñòîÿíèÿ îçåðà, òåíäåíöèé
èçìåíåíèÿ åãî ýêîñèñòåìû, íåäîñòàòî÷íî òåõ ìîíèòîðèíãîâûõ íàáëþäåíèé, êîòîðûå âûïîëíÿþòñÿ ñåãîäíÿ
íà Ëàäîæñêîì îç. è åãî ïðèòîêàõ. Äëÿ âûÿñíåíèÿ, â
êàêîé ñòåïåíè ýòè òåíäåíöèè ïðîÿâëÿþòñÿ, òðåáóåòñÿ
ïðîâåäåíèå äîïîëíèòåëüíûõ íàòóðíûõ èññëåäîâàíèé,
ïðè ýòîì áîëüøåå âíèìàíèå íåîáõîäèìî óäåëèòü
ìîíèòîðèíãó øõåðíîãî ðàéîíà Ñåâåðíîé Ëàäîãè.

hestyen mesohumusvesistöä, jonka väriluku on 30
astetta (venäläinen asteikko), permanganaattihapettuvuus on 9 mgÎ2/l, kok. Fe < 0,1 mg/l), veden
alkaliniteetti keskitasolla eli Alk on 28 mgÍÑÎ3/l,
ðÍ 7,1–7,6), happiolosuhteet hyvät (80–105 %),
alusvesissä ei ole hapen puutetta ja järvi on
mesotrofinen (kok Ð on 15 µg/l). Järvi luokitellaan eisaastuneeksi vesistöksi. Vastaavat päätelmät saadaan
myös muiden parametrien kohdalla (Ôðóìèí, 1998).
Seurannan aikana Laatokan pohjoisalueiden sedimenttien yläkerrosten orgaanisten aineiden, ravinteiden ja metallien pitoisuudet pysyivät samalla tasolla.
Laman aikana kuormitus järveen on pienentynyt ja
nyt on jo havaittu ekosysteemin «parantumisen»
merkkejä.
Toisaalta on korostettava, että seurantatoiminta
järvellä, varsinkin pohjoisrannikolla sekä sivujoilla
on hyvin puutteellista ja sen takia on hyvin vaikea
tehdä johtopäätöksiä järven kehitysmuutoksista.
Monien muutosten ominaisuuksien selvitys vaatii
myös lisää tutkimustyötä.

Íåêîòîðûå îñîáåííîñòè
èñïîëüçîâàíèÿ ðåñóðñîâ îçåðà

Järvivarojen käytön
erikoispiirteet

Â íàñòîÿùåå âðåìÿ ñ÷èòàåòñÿ, ÷òî Ëàäîæñêîå îç.
ÿâëÿåòñÿ áåçàëüòåðíàòèâíûì èñòî÷íèêîì ïèòüåâîãî
âîäîñíàáæåíèÿ Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà. Îäíàêî çàìåòèì,
÷òî äëÿ ïèòüåâîãî âîäîñíàáæåíèÿ èñïîëüçóþòñÿ íå
âîäû ñàìîãî îçåðà, à âîäû ð. Íåâû. Êà÷åñòâî âîäû
ïîñëåäíåé ñóùåñòâåííî óõóäøàåòñÿ, òàê êàê ðåêà
ÿâëÿåòñÿ êðóïíîé òðàíñïîðòíîé àðòåðèåé, íà åå áåðåãàõ íàõîäÿòñÿ ïðîìûøëåííûå è ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûå
ïðåäïðèÿòèÿ, íàñåëåííûå ïóíêòû – èñòî÷íèêè çàãðÿçíåííûõ âîä è áèîãåííûõ ýëåìåíòîâ. Ïî äàííûì ðàáîòû (Êóäåðñêèé è äð., 2000), âîäû ð. Íåâû íà âñåì ïðîòÿæåíèè õàðàêòåðèçóþòñÿ êàê «çàãðÿçíåííûå» èëè
«óìåðåííî çàãðÿçíåííûå». Â ñâÿçè ñ ýòèì, êàê è â ñëó÷àå ñ Îíåæñêèì îç., äëÿ îáåñïå÷åíèÿ íàñåëåíèÿ ãîðîäà êà÷åñòâåííîé ïèòüåâîé âîäîé ïðèõîäèòñÿ âêëàäûâàòü áîëüøèå ñðåäñòâà íà âîäîïîäãîòîâêó. Äëÿ óëó÷øåíèÿ êà÷åñòâà ñàìèõ îçåðíûõ âîä â áàññåéíå Ëàäîæñêîãî îç. ïðîâîäèòñÿ êîìïëåêñ ìåðîïðèÿòèé ïî
ñíèæåíèþ ïîñòóïëåíèÿ çàãðÿçíåíèé ïóòåì óëó÷øåíèÿ
òåõíîëîãèé ïðîèçâîäñòâà (Âîëõîâñêèé àëþìèíèåâûé
êîìáèíàò), ñòðîèòåëüñòâà êîìïëåêñîâ î÷èñòíûõ ñîîðóæåíèé (ÊÎÑ), ðåãóëèðîâàíèÿ âíåñåíèÿ óäîáðåíèé, à
òàêæå çàêðûòèÿ èëè ïåðåïðîôèëèðîâàíèÿ ïðåäïðèÿòèé, íàíîñÿùèõ âðåä âîäàì îçåðà (Ïðèîçåðñêèé ÖÁÊ).
Íî íåñìîòðÿ íà ïðåäïðèíèìàåìûå ìåðû ïî óëó÷øåíèþ êà÷åñòâà âîä ñàìîãî îçåðà, ïîñòóïàþùèå ïî
ð. Íåâå âîäû ñèëüíî çàãðÿçíåíû. Äëÿ ðåøåíèÿ ïðîáëåì óïðàâëåíèÿ êà÷åñòâîì âîä Ëàäîæñêîãî îç. äëÿ
ïèòüåâîãî âîäîñíàáæåíèÿ ìîæíî ïîéòè ïî ïóòè íå
òîëüêî ñîêðàùåíèÿ ïîñòóïëåíèÿ çàãðÿçíåíèé â ñàìî

Nykyään Laatokkaa pidetään Pietarin ainoana
raakaveden lähteenä, jolla ei ole edes vaihtoehtoa.
Korostamme kuitenkin, että Pietarin vesihuollossa
käytetään Neva -joen vettä, eikä Laatokan vettä. Neva
-joen veden laatu huononee uomaa pitkin, sillä joki
on tärkeä vesiliikenneväylä. Joen rannoilla on useita
teollisuus- ja maatalouslaitoksia. Taajamien jätevedet
kuormittavat Nevajokea eri aineilla. Joen vedenlaatu
luokitellaan (Êóäåðñêèé è äð., 2000) kuten «kuormittuneeksi» tai «kohtalaisen likaiseksi». Sen takia,
kuten Äänisjärvelläkin, juomaveden valmistuksessa
joudutaan käyttämään isoja resursseja. Vesistö- ja
ympäristösuojelutoimenpiteet (esim. prosessimuutokset Volhovan alumiinitehtaalla) edesauttavat nostamaan raakaveden laatua. Samaa tavoitetta palvelee
myös jätevedenpuhdistamoiden rakentaminen, lannoitteiden määrän optimointi ja ympäristövaarallisten
laitosten toiminnan rajoittaminen ja jopa sulkeminen.
Siitä huolimatta Nevajoen veden laatu on edelleenkin
aika huono ja juomaveden valmistukseen käytetään
paljon resursseja. Yhtenä ratkaisuna olisi ns. vesihuollon «kaksoisjärjestelmä», jolloin Nevajoen vettä
käytetään vain «teknisiin» tarpeisiin ja juomavettä
hankitaan jostakin muualta. Juomaveden raakaveden
hankintapaikka olisi esimerkiksi Laatokalla. Erilaisia
vaihtoehtoratkaisuja on jo ehdotettu. Esimerkiksi
(Âîäîîõðàííûå ìåðîïðèÿòèÿ.., 1994) vedenottopaikkana voisi olla alue Käkisalmen edustalla
(vaihtoehto 1, kuva 2.5) tai Vuoksen yläjuoksulla
(vaihtoehto 2). Pohjavesivarat, jotka ovat 40–80 km
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îçåðî èëè îïòèìèçàöèè ïîñòóïëåíèÿ áèîãåíîâ, íî è
âíåäðåíèÿ ñîâðåìåííûõ òåõíè÷åñêèõ ðåøåíèé.
Íàïðèìåð, ìîæíî èñïîëüçîâàòü ñìåøàííóþ ñõåìó
âîäîñíàáæåíèÿ ãîðîäà ïóòåì èñïîëüçîâàíèÿ âîä
ð. Íåâû äëÿ òåõíè÷åñêèõ íóæä, à äëÿ ïèòüåâîãî âîäîñíàáæåíèÿ – èç äðóãèõ èñòî÷íèêîâ, ïóòåì ïåðåíîñà
âîäîçàáîðà â äðóãîå ìåñòî íà Ëàäîæñêîì îç. Òóäà, ãäå
ýòè âîäû íå çàãðÿçíåíû. Ïðè ýòîì âîäà äëÿ ãîðîäñêîãî
âîäîçàáîðà äàæå äëÿ òåõíè÷åñêèõ íóæä äîëæíà çàáèðàòüñÿ èç âåðõíåãî òå÷åíèÿ ð. Íåâû, à î÷èñòêà ñòî÷íûõ
âîä âûøå ñóùåñòâóþùèõ âîäîçàáîðîâ äîëæíà áûòü
óëó÷øåíà. Êðîìå òîãî, â ðàáîòå (Âîäîîõðàííûå ìåðîïðèÿòèÿ.., 1994) ïðåäëàãàåòñÿ ïåðåíîñ âîäîçàáîðà
íåïîñðåäñòâåííî â Ëàäîæñêîå îç. â ðàéîí ã. Ïðèîçåðñêà (âàðèàíò 1, ðèñ. 2.5) èëè â âåðõíåå òå÷åíèå ð. Âóîêñû (âàðèàíò 2) è èñïîëüçîâàíèå âîäû èç ïîäçåìíûõ
ãîðèçîíòîâ, ðàñïîëîæåííûõ â 40–80 êì ê þãî-âîñòîêó
îò ãîðîäà, êîòîðûå ïî îöåíêàì ìîãóò îáåñïå÷èòü
ïîñòóïëåíèå âîäû â îáúåìå 15 000 ì3/ñóò (ñóòî÷íàÿ
ïîòðåáíîñòü Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà äëÿ ïèòüåâûõ öåëåé)
(ðèñ. 2.6). Ïðè ïåðâîì âàðèàíòå ñ ó÷åòîì òîãî, ÷òî
êà÷åñòâî âîäû Ëàäîæñêîãî îç. âûøå, ÷åì â ð. Íåâå,
ñóùåñòâåííî óìåíüøàþòñÿ ìàñøòàáû íåîáõîäèìûõ
âîäîîõðàííûõ ìåðîïðèÿòèé. Ïðè âòîðîì – â âåðõíåì
òå÷åíèè ð. Âóîêñû ïîòðåáóþòñÿ íåáîëüøèå îáúåìû
êàïèòàëîâëîæåíèé äëÿ îõðàíû âîä.
Ñòðîèòåëüñòâî íîâûõ âîäîçàáîðîâ, îò êîòîðûõ
âîäà ïî òðóáîïðîâîäàì áóäåò ïîñòóïàòü â ãîðîä, òðåáóåò áîëüøèõ èíâåñòèöèé. Íî â òî æå âðåìÿ äëÿ âîäîñíàáæåíèÿ Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà ïðè èñïîëüçîâàíèè
ð. Íåâû êàê èñòî÷íèêà ïèòüåâîãî âîäîñíàáæåíèÿ íà
âîäîîõðàííûå ìåðîïðèÿòèÿ çàòðàòû áóäóò âî ìíîãî
ðàç áîëüøå, ÷åì ýòî ïîòðåáóåòñÿ ïðè âàðèàíòå 1 âîäîçàáîðà.

etäisyydellä Pietarista kaakkoon, voisivat antaa
15 000 m3/d vettä (eli Pietarin juomaveden määrän)
(kuva 2.6). Vaihtoehdon 1 alueen Laatokan vedenlaatu on parempi Nevajokeen verrattuna eikä tarvitse
paljon investointeja vesistösuojelun toimenpiteisiin.
Vuoksen yläjuoksun vaihtoehto vaatii tietyn vesistösuojeluohjelman toteuttamista, mutta myös pienin
määrin.
Uusien raakavesiputkistojen rakentaminen vaatii
suuria investointeja. Toisaalta arvion mukaan Nevajoen vesistösuojelutoimenpideohjelman toteuttaminen maksaa jopa enemmän kuin vaihtoehto 1:n toteuttaminen.

Ðèñ. 2.5. Âîçìîæíîå ðàñïîëîæåíèå àëüòåðíàòèâíûõ èñòî÷íèêîâ âîäîñíàáæåíèÿ ã. Ñ.-Ïåòåðáóðãà:
à – ó ã. Ïðèîçåðñêà, á – â âåðõíåì òå÷åíèè ð. Âóîêñû, â – ïîäçåìíûå âîäû (ïî: Âîäîîõðàííûå ìåðîïðèÿòèÿ.., 1994)

Kuva 2.5. Pietarin vesihuollon raakaveden hankintapaikkojen vaihtoehdot:
à – Priozersk edustalla, á – Vuoksen yläjuoksulla, â – pohjavesivarat

Ðèñ. 2.6. Âàðèàíòû ðàñïîëîæåíèÿ èñòî÷íèêîâ âîäîñíàáæåíèÿ ã. Ñ.-Ïåòåðáóðãà èç ïîäçåìíûõ èñòî÷íèêîâ
(ïî: Âîäîîõðàííûå ìåðîïðèÿòèÿ.., 1994)
Kuva 2.6. Pietarin vesihuollon pohjavesihankintapaikkojen sijainti
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3.1.1. ÃÈÄÐÎÃÅÎËÎÃÈ×ÅÑÊÈÅ ÓÑËÎÂÈß

3.1. 1. HYDROGEOLOGISET
OLOSUHTEET

Ïîäàâëÿþùàÿ ÷àñòü òåððèòîðèè Ðåñïóáëèêè Êàðåëèÿ âõîäèò â ñîñòàâ Áàëòèéñêîãî áàññåéíà òðåùèííûõ
âîä, ãäå îñíîâíîé âîäîíîñíûé ãîðèçîíò, èìåþùèé
ïîâñåìåñòíîå ðàñïðîñòðàíåíèå, ïðèóðî÷åí ê âåðõíåé
òðåùèíîâàòîé çîíå êðèñòàëëè÷åñêîãî ìàññèâà. È òîëüêî íà þãå è þãî-âîñòîêå ðåñïóáëèêè íåáîëüøèå ïëîùàäè îòíîñÿòñÿ ê îêðàèíàì àðòåçèàíñêîãî áàññåéíà
Ðóññêîé ïëàòôîðìû. Ïðàêòè÷åñêè íà âñåé òåððèòîðèè
ðàçâèòû òàêæå ïîðîâûå ãðóíòîâûå âîäû ðûõëûõ îòëîæåíèé ÷åòâåðòè÷íîãî ïîêðîâà.
Ãèäðîãåîëîãè÷åñêèå óñëîâèÿ ðåãèîíà (çà èñêëþ÷åíèåì ïëîùàäè ðàñïðîñòðàíåíèÿ îñàäî÷íîãî ÷åõëà
Ðóññêîé ïëàòôîðìû) õàðàêòåðèçóþòñÿ ñëåäóþùèìè
îáùèìè ÷åðòàìè. Òðåùèííûå âîäû ïðèóðî÷åíû ê çîíå
ðåãèîíàëüíîé òðåùèíîâàòîñòè êðèñòàëëè÷åñêèõ
ïîðîä, ìîùíîñòü êîòîðîé îáû÷íî ñîñòàâëÿåò 30–50 ì.
Íèæå ýòîé çîíû ïîðîäû ïðàêòè÷åñêè áåçâîäíûå. Òîëüêî â çîíàõ òåêòîíè÷åñêèõ íàðóøåíèé ãëóáèíà ðàñïðîñòðàíåíèÿ îáâîäíåííûõ òðåùèí óâåëè÷èâàåòñÿ è
ìåñòàìè äîñòèãàåò 150–120 ì. Âûøåëåæàùèå ãðóíòîâûå âîäû ÷åòâåðòè÷íûõ îòëîæåíèé èìåþò íåïîñðåäñòâåííóþ ãèäðàâëè÷åñêóþ ñâÿçü ñ òðåùèííûìè
âîäàìè.
Ïîäçåìíûå âîäû, êàê ïðàâèëî, áåçíàïîðíûå. Ëèøü
íà îòäåëüíûõ ëîêàëüíûõ ó÷àñòêàõ, ãäå â ïîêðîâíûõ
îòëîæåíèÿõ ïðåîáëàäàþò ãëèíèñòûå ôðàêöèè, âîäû
ïðèîáðåòàþò íåáîëüøîé íàïîð. Èñêëþ÷åíèå ñîñòàâëÿþò ìåæìîðåííûå íàïîðíûå âîäîíîñíûå ãîðèçîíòû, ðàçâèòûå íà þãå Êàðåëèè, è ïîäçåìíûå âîäû Ïðèáåëîìîðñêîé íèçìåííîñòè, ãäå âîäîâìåùàþùèå ïîðîäû ïîâñåìåñòíî ïåðåêðûòû ìîðñêèìè ãëèíàìè.
Ïèòàíèå ïîäçåìíûõ âîä îñóùåñòâëÿåòñÿ ïîëíîñòüþ çà ñ÷åò èíôèëüòðàöèè àòìîñôåðíûõ îñàäêîâ,
âåëè÷èíà êîòîðîé, îïðåäåëåííàÿ ïðè îöåíêå åñòåñòâåííûõ ðåñóðñîâ ïîäçåìíûõ âîä, ñîñòàâëÿåò îáû÷íî
70–100 ìì/ãîä (Ðåñóðñû è ãåîõèìèÿ.., 1987).
Óðîâåíü ïîäçåìíûõ âîä íà ðàâíèííûõ ó÷àñòêàõ
çàëåãàåò, êàê ïðàâèëî, íà íåáîëüøîé ãëóáèíå – â ïðåäåëàõ ïåðâûõ ïÿòè ìåòðîâ. Íà âîçâûøåííûõ ãëóáèíà
çàëåãàíèÿ óâåëè÷èâàåòñÿ äî 10, èíîãäà äîñòèãàÿ 20 ì.

Karjalan Tasavallasta suurin osa kuuluu Itämeren
valuma-alueen murrosvyöhykkeen pohjavesivaroihin.
Melkein kaikkialla on havaittavissa pohjavettä, jota
esiintyy kiteisen kallion rikkonaisessa pintaosassa.
Tasavallan etelä- ja kaakkoisalueet kuuluvat Venäjän
kilven arteesisen valuma-alueen reunaosaan. Koko
Tasavallan alueella on myöskin kvarttäärikauden irtomaakerrosten huokospohjavesiä.
Alueen hydrogeologiset olosuhteet (kuvan ulkopuolella on Venäjän kilven kerrostuman kohdat)
ovat seuraavat: Rikkonaisen kalliopinnan pohjavesivyöhykkeet ovat yleensä 30–50 m syvyydellä.
Pohjavesivyöhykkeen alla on kallioperä, jossa vettä
ei ole käytännössä lainkaan. Tektonisten rakenteiden muutoskohdissa vesipitoiset halkeamat paikoin
ulottuvat 120–150 m syvyyteen saakka. Kvarttäärikauden kerrostumien pohjavedet ovat hydraulisessa
yhteydessä kallion heikkousvyöhykkeiden vesien
kanssa.
Pohjavedet ovat yleensä paineettomia. Ainoastaan
alueilla, missä on savikerroksia, pohjavesi on hieman
paineellista. Poikkeuksellisesti tasavallan eteläalueella moreenimuodostumien välillä havaitaan paineellista vettä johtavia kerrostumia. Paineellista vettä on
myöskin Vienanmeren matalikkoalueella, jossa on
hyvin paljon merisavikerrostumia.
Pohjavesikerrokset saavat lisävettä sadevesien
suotoprosessin myötä. Arvion mukaan 70–100 mm
vettä suotautuu maaperään vuodessa (Ðåñóðñû è
ãåîõèìèÿ.., 1987).
Pohjaveden pinnan taso alavilla maastopaikoilla on yleensä varsin lähellä maapintaa eli
ensimmäisen 5 metrin sisällä. Korkeammilla maastoalueilla syvyys kasvaa 10 ja paikoin 20 metriin.
Pohjavesikerroksen syvyys peilaa alavilla paikoilla
maaston korkeustasoa. Pintavesistöjen ja pohjavesien
valuma-alueet ovat lähes yhtenevät, pohjavedet liikkuvat vedenjakajasta lähimmän pintavesistön suuntaan.
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Kvarttäärikauden
kerrostumien
pohjavedet

Â öåëîì çåðêàëî ïîäçåìíûõ âîä â íåñêîëüêî ñãëàæåííîì âèäå îòðàæàåò õàðàêòåð ðåëüåôà. Îáùèå ãèäðîãåîëîãè÷åñêèå óñëîâèÿ îòêðûòîãî êðèñòàëëè÷åñêîãî
ìàññèâà, õàðàêòåðèçóþùåãîñÿ îòñóòñòâèåì ðåãèîíàëüíûõ âîäîóïîðîâ, îïðåäåëÿþò äîâîëüíî ïðîñòóþ ñõåìó
äâèæåíèÿ ïîäçåìíûõ âîä äëÿ âñåõ êîìïëåêñîâ âîäîâìåùàþùèõ ïîðîä. Âîäîñáîðû ïîâåðõíîñòíûõ è ïîäçåìíûõ âîä ñîâïàäàþò, äâèæåíèå ïîäçåìíûõ âîä
íàïðàâëåíî îò âîäîðàçäåëîâ ê áëèæàéøèì ïîâåðõíîñòíûì âîäîòîêàì è âîäîåìàì.

Kaikki kvarttäärikauden irtomaakerrostumat ovat
vettä johtavia. Nämä kerrostumat sen lisäksi ovat
hydraulisesti yhteydessä keskenään ja lisäksi kallion
halkeamiskerrostumien ja pintavesistöjen kanssa.
Poikkeuksena ovat vain moreenien väliset kerrostumat, mutta niiden levinneisyys on hyvin rajoittunut.
Tasavallan alueella havaitaan seuraavat pohjavesimuodostumat:
• nykyisten turve- ja suoalueiden kerrostumat;
• merikerrostumat;
• järvi- ja jäätikkökerrostumat;
• glasifluviaaliset kerrostumat;
• jäätikkösaarien korkeiden alueiden kerrostumat;
• jäätikkökerrostumat;
• jäätiköiden väliset kerrostumat.

Âîäû ÷åòâåðòè÷íûõ îòëîæåíèé
Âñå ðûõëûå ÷åòâåðòè÷íûå îòëîæåíèÿ ÿâëÿþòñÿ
âîäîíîñíûìè. Ïîäçåìíûå âîäû âñåõ òèïîâ ÷åòâåðòè÷íûõ îòëîæåíèé ãèäðàâëè÷åñêè òåñíî ñâÿçàíû ìåæäó
ñîáîé, à òàêæå ñ òðåùèííûìè âîäàìè êðèñòàëëè÷åñêèõ ïîðîä è ïîâåðõíîñòíûìè âîäàìè. Èñêëþ÷åíèå
ñîñòàâëÿþò ëèøü ìåæìîðåííûå ãîðèçîíòû, ðàçâèòûå
íà îãðàíè÷åííîé òåððèòîðèè.
Â ðåãèîíå âûäåëÿþòñÿ ïîäçåìíûå âîäû ñëåäóþùèõ îñíîâíûõ òèïîâ:
• ñîâðåìåííûõ òîðôÿíî-áîëîòíûõ îòëîæåíèé;
• ìîðñêèõ îòëîæåíèé;
• îçåðíî-ëåäíèêîâûõ îòëîæåíèé;
• ôëþâèîãëÿöèàëüíûõ îòëîæåíèé;
• îòëîæåíèé îñòðîâíûõ ëåäíèêîâûõ âîçâûøåííîñòåé;
• ëåäíèêîâûõ îòëîæåíèé;
• ìåæëåäíèêîâûõ îòëîæåíèé.
ÂÎÄÛ ÒÎÐÔßÍÎ-ÁÎËÎÒÍÛÕ ÎÒËÎÆÅÍÈÉ.
Áîëîòíûå îòëîæåíèÿ çàëåãàþò íà âñåõ ãåíåòè÷åñêèõ
òèïàõ ÷åòâåðòè÷íûõ îòëîæåíèé, ðàçâèòûõ â ðåãèîíå, è
çàíèìàþò ñëàáîäðåíèðîâàííûå âïàäèíû ðåëüåôà è
ïëîñêèå âîäîðàçäåëû. Ìîùíîñòü òîðôÿíèêîâ îáû÷íî
ñîñòàâëÿåò 0,5–2 ì, äîñòèãàÿ â êðóïíûõ ìàññèâàõ
5–6 ì. Òîðôÿíèêè õàðàêòåðèçóþòñÿ áîëüøîé âëàãîåìêîñòüþ, íî îáëàäàþò ïëîõîé âîäîîòäà÷åé. Âîäîïðèòîêè â ìåëèîðàòèâíûå êàíàâû ñîñòàâëÿþò 0,01–0,1 ë/ñ
íà 1 ïîãîííûé ìåòð. Ïèòàíèå áîëîòíûõ âîä ïðîèñõîäèò â îñíîâíîì çà ñ÷åò àòìîñôåðíûõ îñàäêîâ è â
ìåíüøåé ñòåïåíè ïîäçåìíûõ âîä, ïîñòóïàþùèõ èç
îêðóæàþùèõ áîëîòà âîäîíîñíûõ ãîðèçîíòîâ. Ðàçãðóæàþòñÿ áîëîòíûå âîäû, ãëàâíûì îáðàçîì, â ïîâåðõíîñòíûå âîäîåìû è âîäîòîêè.
ßâëÿÿñü äîâîëüíî åìêèìè êîëëåêòîðàìè, òîðôÿíèêè èãðàþò îïðåäåëåííóþ ðîëü â ôîðìèðîâàíèè ðå÷íîãî ñòîêà, îñîáåííî â ìåæåííûå ïåðèîäû.
Áîëîòíûå âîäû îòëè÷àþòñÿ çíà÷èòåëüíûì ñîäåðæàíèåì îðãàíè÷åñêîãî âåùåñòâà, àììîíèéíîãî àçîòà,
âûñîêîé öâåòíîñòüþ, â ñâÿçè ñ ÷åì óõóäøàåòñÿ êà÷åñòâî âîä ïðèíèìàþùèõ èõ ðåê è îçåð.
ÂÎÄÛ ÌÎÐÑÊÈÕ ÎÒËÎÆÅÍÈÉ. Ìîðñêèå îñàäêè çàíèìàþò Ïðèáåëîìîðñêóþ íèçìåííîñòü è òÿíóòñÿ
øèðîêîé ïîëîñîé (15–30 êì) âäîëü ïîáåðåæüÿ Áåëîãî

NYKYISTEN TURVEJA SUOALUEKERROSTUMIEN POHJAVEDET
Suosedimentit ovat kaikkien kvarttäärikautisten
kerrostumien päällä. Yleensä suot muodostuvat maaston alaville tasaisille paikoille tai syvännekohtiin
huonosti läpäisevien kerrosten päällä. Turvekerros on
yleensä 0,5–2 metriä paksu, suurella suoalueella jopa
5–6 metriä. Turpeella on erittäin hyvä veden imukyky
ja vastaavasti huono veden johtavuus. Suotovesien
valunta soiden sarkaojissa on 0,01–0,1 l/s per ojan
juoksumetri. Suot saavat eniten vettä ilmakehästä ja
vähemmän pohjavesistä. Soiden purkuvesistönä ovat
pääosin pintavesistöt.
Soilla on varsin mittava vesitilavuus ja niillä on
oma roolinsa jokien virtaaman muodostumisessa, varsinkin vuoden vähänvetisenä aikana.
Suovedessä on paljon orgaanisia aineita, ammonium typpeä ja haju ja maku on huono. Suovedet vaikuttavat negatiivisesti jokien ja järvien veden laatuun.
MERIKERROSTUMIEN POHJAVEDET
Merisedimenttivyöhyke on 15–30 km leveä alue
pitkin Vienan meren rannikkoa. Kerrostumien alaosa
on hienorakeista hiekkaa ja se johtaa vettä. Kerrostumaa on havaittu kaikkialla ja sen paksuus on 1,2–1,5
metriä. Välillä on savi- ja hietasavikerroksia, joiden
paksuus on 10–15 metriä. Kerrostumien alla on
moreenia tai kallio. Pohjavedet ovat paineellisia ja ne
ovat hydraulisesti yhteydessä alapuolella olevien kerrostumien kanssa.
Kerrostumat ovat siis lähellä maapinta ja niiden
antoisuus on pieni, mutta siitä huolimatta pohjavesillä on tärkeä merkitys pienten taajamien vesihuollossa.
Muistetaan, että pintavesistöjen veden laatu on siellä
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ìîðÿ. Âîäîíîñíîé ÿâëÿåòñÿ íèæíÿÿ ÷àñòü ðàçðåçà, ñëîæåííàÿ ïðåèìóùåñòâåííî ìåëêîçåðíèñòûìè ïåñêàìè.
Ãîðèçîíò ýòîò èìååò â óêàçàííîì ðàéîíå ïîâñåìåñòíîå
ðàñïðîñòðàíåíèå è ñðåäíþþ ìîùíîñòü 1,2–1,5 ì.
Ïåðåêðûâàåòñÿ îí ãëèíàìè è ñóãëèíêàìè ìîùíîñòüþ
îò íåñêîëüêèõ äî 10–15 ì, ïîäñòèëàåòñÿ ìîðåíîé èëè
êðèñòàëëè÷åñêèìè ïîðîäàìè. Âîäû ãîðèçîíòà, êàê
ïðàâèëî, íàïîðíûå, ãèäðàâëè÷åñêè ñâÿçàííûå ñ íèæåëåæàùèìè âîäîíîñíûìè îòëîæåíèÿìè. Âîäîîáèëüíîñòü ãîðèçîíòà íåâûñîêà. Íåñìîòðÿ íà ýòî, îí èìååò
îïðåäåëåííîå çíà÷åíèå äëÿ âîäîñíàáæåíèÿ íåáîëüøèõ íàñåëåííûõ ïóíêòîâ áëàãîäàðÿ ïîâñåìåñòíîìó
ðàñïðîñòðàíåíèþ è íåãëóáîêîìó çàëåãàíèþ, à òàêæå â
ñâÿçè ñ ïëîõèì êà÷åñòâîì ïîâåðõíîñòíûõ âîä â ýòîì
ðàéîíå. Ìåñòàìè âîäû ãîðèçîíòà èìåþò ïîâûøåííóþ
ìèíåðàëèçàöèþ.
ÂÎÄÛ ÎÇÅÐÍÎ-ËÅÄÍÈÊÎÂÛÕ ÎÒËÎÆÅÍÈÉ.
Èìåþò äîâîëüíî øèðîêîå ðàñïðîñòðàíåíèå, ðàñïîëàãàÿñü ÷àùå âñåãî íà ïîíèæåííûõ ó÷àñòêàõ ðåëüåôà,
âäîëü êðóïíûõ îçåð è ðåê, â êðàåâûõ ÷àñòÿõ ôëþâèîãëÿöèàëüíûõ ïîëåé. Íàèáîëåå êðóïíûå ïëîùàäè èõ
ðàçâèòèÿ õàðàêòåðíû äëÿ ðàéîíà Ïîâåíåöêîãî çàëèâà
Îíåæñêîãî îç., çàïàäíîãî ïîáåðåæüÿ îç. Ñåãîçåðà, áàññåéíîâ ðåê Øóè, Âîäëû, Âîëîìû.
Ãîðèçîíò ñëîæåí ìåëêî- è ñðåäíåçåðíèñòûìè
ïåñêàìè, ìåñòàìè âñòðå÷àþòñÿ êðóïíîçåðíèñòûå ðàçíîñòè. Ìîùíîñòü îòëîæåíèé ÷àùå âñåãî 5–10, ìåñòàìè äî 20 ì, à íà ïîáåðåæüå Ïîâåíåöêîãî çàëèâà îíà
äîñòèãàåò 30 ì.
Ãëóáèíà çàëåãàíèÿ óðîâíÿ ïîäçåìíûõ âîä 1–1,5,
ðåäêî 4–5 ì. Ôèëüòðàöèîííûå ñâîéñòâà äîâîëüíî èçìåí÷èâû, íî â öåëîì îòíîñèòåëüíî âûñîêèå. Óäåëüíûé
äåáèò ñêâàæèí êîëåáëåòñÿ îò 0,05 äî 1 ë/ñ. Âîäû îçåðíîëåäíèêîâûõ îòëîæåíèé ïðåñíûå, èñïîëüçóþòñÿ äëÿ
ïèòüåâîãî âîäîñíàáæåíèÿ â ðÿäå íàñåëåííûõ ïóíêòîâ.
ÂÎÄÛ ÔËÞÂÈÎÃËßÖÈÀËÜÍÛÕ ÎÒËÎÆÅÍÈÉ. Ôëþâèîãëÿöèàëüíûå îòëîæåíèÿ ñëàãàþò âîëíèñòûå ðàâíèíû, ïðèóðî÷åííûå îáû÷íî ê ïîíèæåíèÿì
äîëåäíèêîâîãî ðåëüåôà, à òàêæå çíà÷èòåëüíûå ïî ïðîòÿæåíèþ ëèíåéíî-âûòÿíóòûå çîíû øèðèíîé 5–15 êì.
Îíè âñòðå÷àþòñÿ ïî âñåé òåððèòîðèè Êàðåëèè çà
èñêëþ÷åíèåì Ïðèáåëîìîðñêîé íèçìåííîñòè, à íà
íåêîòîðûõ âîäîñáîðàõ çàíèìàþò äî 15% ïëîùàäè.
Ôëþâèîãëÿöèàëüíûå îòëîæåíèÿ ïðåäñòàâëåíû
õîðîøî îòìûòûìè, îòñîðòèðîâàííûìè, îáû÷íî ñëîèñòûìè ïåñêàìè ðàçëè÷íîé çåðíèñòîñòè. Ìåñòàìè
âñòðå÷àþòñÿ ïðîñëîè ãðóáîçåðíèñòûõ ïåñêîâ, ãðàâèÿ è
ãàëå÷íèêà.
Ìîùíîñòü îáâîäíåííîé çîíû îòëîæåíèé îáû÷íî
3–10, ìåñòàìè äîñòèãàåò 15–20 è áîëåå ìåòðîâ. Óðîâåíü ïîäçåìíûõ âîä ðàñïîëàãàåòñÿ íà ãëóáèíå îò 0,5
äî 6 ì, ÷àùå 1–3 ì. Ïèòàíèå èõ îñóùåñòâëÿåòñÿ àòìîñôåðíûìè îñàäêàìè, ïðè÷åì íà íåêîòîðûõ ó÷àñòêàõ
âåëè÷èíà èíôèëüòðàöèè äîñòèãàåò 400–450 ìì â ãîä,
÷òî ñîñòàâëÿåò â ñðåäíåì 80% ãîäîâîé íîðìû îñàäêîâ.

huono. Paikoin veden suolojen pitoisuus on korkea ja
se on kelvotonta raakavetenä.
JÄRVIEN JA JÄÄTIKÖN
KERROSTUMIEN POHJAVEDET
Tämän muodostumatyypin pohjavesiä esiintyy
laajalti Tasavallan alueella. Ne sijaitsevat maaston
matalissa kohdissa eli suurissa jokiuomissa ja järvialueilla sekä glasifluvialisten kenttien reunoilla. Esimerkiksi hyvin laaja pohjavesialue on Äänisen Ponevetskin lahden ympärillä, Segozerojärven länsirannikon liepeillä, Suojoen, Vodlajoen ja Volomajoen
valuma-alueilla.
Kerrostuma koostuu hieno- ja keskirakeista
hiekasta, paikoin myös karkearakeisista hiekoista.
Kerrostumien paksuus on usein 5–10 metriä, paikoin
20 metriä. Povenetskin lahden seudulla paksuus voi
saavuttaa 30 metriä.
Kerrostuman syvyys on 1–1,5, joskus 4–5 metriä.
Sen suotokyky vaihtelee suurissa määrin. Veden
läpäisykyky on kuitenkin yleensä aika hyvä. Kaivojen
antoisuus vaihtelee 0,05 ja 1 l/s välillä. Järvi- ja jäätikköalueiden pohjavedet ovat makeita ja niitä
käytetään taajamien vesihuollossa juomaveden raakavetenä.
GLASIFLUVIAALISTEN
KERROSTUMIEN POHJAVEDET
Glasifluviaalisia kerrostumia on syntynyt ennen
jäätikkökautta alaville maastopaikoille ja niistä on
muodostunut aaltomaisia tasankoja. Kerrostumat ovat
5–15 km leveitä ja varsin pitkiä vyöhykkeitä. Tämäntyyppiset alueet kattavat joillakin valuma-alueilla
jopa 15 % pinta-alasta ja niitä havaitaan koko tasavallan alueella, paitsi Vienan meren rannikkoalueella.
Glasifluviaaliset kerrostumat koostuvat hyvin
huuhoutuneesta hiekasta, joka on yleensä myös kerroksellinen ja hyvin lajittunut. Hiekkaa on eri raekokoa, mutta enimmäkseen on kuitenkin joko pientä tai
keskikokoista ainesta. Paikoin havaitaan karkearakeisen hiekan, soran ja vierinkivisoran välikerroksia.
Glasifluviaalisten vettäjohtavien kerrosten paksuus on yleensä 3–10, paikoin 15–20 metriä ja enemmänkin.
Pohjaveden syvyys on 0,5–6 metriä, useimmiten
1–3 metriä. Lisävesi muodostuu sadevedestä ja korostettakoon, että paikoin vettä muodostuu jopa 400–
450 mm vuodessa eli 80 % vuoden sademäärästä.
Soverin mukaan (Soveri, 1985) hyvin lajittuneissa kerrostumissa vettä muodostuu jopa 88 % sademäärästä.
Pohjavedet purkautuvat jokiin, järviin, soihin ja osittain pääsevät kallion halkeamiin. Todellinen maahansuotautumisnopeus on mitattu Suomen selkäalueilla
(314 mittausta) ja se vaihtelee 2,9 ja 73 m/vuorokausi
(keskimäärin 13,6 m/vuorokaudessa) (Mälkki, 1979).
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Ïî äàííûì (Soveri, 1985) íà èíôèëüòðàöèþ â ñîðòèðîâàííûõ îòëîæåíèÿõ ïðèõîäèòñÿ äî 88% îáùåãî êîëè÷åñòâà àòìîñôåðíûõ îñàäêîâ. Âîäû ðàçãðóæàþòñÿ â
ðåêè, îçåðà, áîëîòà è ÷àñòè÷íî ðàñõîäóþòñÿ íà ïèòàíèå òðåùèííûõ âîä. Ïî ðåçóëüòàòàì èíäèêàòîðíûõ
îïðåäåëåíèé äåéñòâèòåëüíûå ñêîðîñòè ôèëüòðàöèè â
ïåñêàõ îçîâûõ îòëîæåíèé Ôèíëÿíäèè èçìåíÿþòñÿ îò
2,9 äî 73 ì/ñóò (â ñðåäíåì 13,6 ì/ñóò) (Mälkki, 1979).
Äåáèò ðîäíèêîâ ñîñòàâëÿåò îáû÷íî 0,1–1 ë/ñ.
Çàôèêñèðîâàíî áîëåå 30 ðîäíèêîâ ñ äåáèòîì âûøå
1 ë/ñ (Ðåñóðñû è ãåîõèìèÿ.., 1987). Ê óêàçàííûì îòëîæåíèÿì ïðèóðî÷åí è îäèí èç ñàìûõ êðóïíûõ ðîäíèêîâ
Êàðåëèè – íåçàìåðçàþùåå îç. Òàëàÿ ëàìáà (áàññåéí
ð. Ñåì÷è) ñ äåáèòîì îò 40 (çèìîé) äî 150 ë/ñ (ëåòîì).
Ìîùíîñòü ôëþâèîãëÿöèàëüíûõ îòëîæåíèé â ýòîì
ðàéîíå äîñòèãàåò 40 ì.
Âîäû îòëîæåíèé, êàê ïðàâèëî, óëüòðàïðåñíûå
(ìèíåðàëèçàöèÿ ìåíåå 100 ìã/ë), íàñûùåíû êèñëîðîäîì, ñîäåðæàò íåçíà÷èòåëüíîå êîëè÷åñòâî îðãàíè÷åñêîãî âåùåñòâà. Øèðîêî èñïîëüçóþòñÿ íàñåëåíèåì â
ïèòüåâûõ öåëÿõ, â Ôèíëÿíäèè ñëóæàò îñíîâíûì
îáúåêòîì õîçÿéñòâåííî-ïèòüåâîãî âîäîñíàáæåíèÿ.
Â öåëîì äàííûé òèï îòëîæåíèé áëàãîäàðÿ äîâîëüíî øèðîêîìó ðàñïðîñòðàíåíèþ, áëàãîïðèÿòíûì óñëîâèÿì ïèòàíèÿ è àêêóìóëÿöèè ïîäçåìíûõ âîä, âûñîêèì
ôèëüòðàöèîííûì ñâîéñòâàì, íåãëóáîêîìó çàëåãàíèþ
è õîðîøåìó êà÷åñòâó âîä ÿâëÿåòñÿ íàèáîëåå ïåðñïåêòèâíûì äëÿ âîäîñíàáæåíèÿ.
ÂÎÄÛ ÎÒËÎÆÅÍÈÉ ÎÑÒÐÎÂÍÛÕ ËÅÄÍÈÊÎÂÛÕ ÂÎÇÂÛØÅÍÍÎÑÒÅÉ. Îñòðîâíûå ëåäíèêîâûå
âîçâûøåííîñòè, ñëîæåííûå ìîùíîé òîëùåé ÷åòâåðòè÷íûõ îòëîæåíèé, çàíèìàþò ïëîùàäü â ñîòíè è òûñÿ÷è êâàäðàòíûõ êèëîìåòðîâ. Íàèáîëåå êðóïíûå ìàññèâû ðàñïîëàãàþòñÿ ñåâåðî-âîñòî÷íåå îç. Âûãîçåðà, ó
þãî-çàïàäíîãî áåðåãà îç. Ñÿìîçåðà, ê þãî-çàïàäó îò îç.
Âîäëîçåðà, ñåâåðî-âîñòî÷íåå îç. Íþê. Âîçâûøåííîñòè
ñëîæåíû (ñíèçó ââåðõ) ëåäíèêîâûìè è âîäíî-ëåäíèêîâûìè îòëîæåíèÿìè. Ëåäíèêîâûå îòëîæåíèÿ èìåþò
ïðåèìóùåñòâåííî ïåñ÷àíûé ñîñòàâ, ðåæå âñòðå÷àþòñÿ
ñóïåñè è ñóãëèíêè ñ ãðàâèéíî-ãàëå÷íèêîâûì ìàòåðèàëîì. Ïåñêè ïðåèìóùåñòâåííî ìåëêîçåðíèñòûå, èíîãäà
ïûëåâàòûå. Âîäíî-ëåäíèêîâûå îáðàçîâàíèÿ ïðåäñòàâëåíû îòìûòûìè ïåñêàìè ðàçëè÷íîé çåðíèñòîñòè.
Ñðåäíÿÿ ìîùíîñòü âîäîíîñíîãî ãîðèçîíòà ñîñòàâëÿåò
10–15 ì, ìåñòàìè äîñòèãàÿ 20–30 ì.
Âîäîîáèëüíîñòü ïîðîä íåðàâíîìåðíàÿ. Ïîâûøåííûìè ôèëüòðàöèîííûìè ñâîéñòâàìè õàðàêòåðèçóþòñÿ
âîäíî-ëåäíèêîâûå îòëîæåíèÿ. Äåáèò ðîäíèêîâ êîëåáëåòñÿ îò 0,1 äî 5 ë/ñ. Óäåëüíûé äåáèò ñêâàæèí –
0,1–0,2 ë/ñ, õîòÿ ïîëó÷åíû è âûñîêèå âîäîïðèòîêè:
â ï. Ïðÿæà äåáèò ñêâàæèíû ñîñòàâëÿë 1,8 ë/ñ, â Ìàíüãå – 4,9 ë/ñ.
Â öåëîì ðàññìàòðèâàåìûé êîìïëåêñ ñ ó÷åòîì ëèòîëîãè÷åñêîãî ñîñòàâà è ìîùíîñòè îòëîæåíèé ìîæíî
ðàññìàòðèâàòü êàê ïåðñïåêòèâíûé äëÿ âîäîñíàáæåíèÿ.

Lähteiden antoisuus on yleensä 0,1–1 l/s. On löydetty enemmän kuin 30 lähdettä, joiden antoisuus on
suurempi 1 l/s (Ðåñóðñû è ãåîõèìèÿ.., 1987). Talaja
lamba-niminen lähde on Karjalan suurimpia (Semchijoen valuma-alue) ja se kuuluu glasifluviaalisten kerrostumien tyyppiin. Lähteen antoisuus vaihtelee 40
(talvella) ja 150 l/s (kesällä) välillä. Kerrostumien
paksuus on siellä 40 metriä.
Pohjavedet ovat erittäin makeita (suolojen pitoisuus on alle 100 mg/l), ne ovat hydrokarbonaatti-sulfaatti-kalkki-magnesiumpitoisia, vedessä on runsaasti
happea ja vähän orgaanista ainetta. Asukkaat käyttävät pohjavettä juomavetenä. Suomessa glasifluviaaliset pohjavedet ovat juoma- ja talousveden tärkein raaka-aine.
Meilläkin näillä pohjavesillä on hyvät näkymät
vesihuollon kehityksessä, koska kerrostumia esiintyy
monissa paikoissa. Alueellamme on hyvät olosuhteet
– kerrostumat läpäisevät paljon vettä ja pohjavesivarat lisääntyvät. Pohjavedet ovat lähellä maanpintaa ja
niiden laatu on hyvä.
JÄÄTIKKÖSAARIALUEIDEN
KERROSTUMIEN POHJAVEDET
Jäätikön ylänköalueiden (saarien) kerrostumat ovat
satojen ja tuhansien neliökilometrien laajuisia. Ne
koostuvat paksuista kvarttäärinkauden sedimenteistä.
Suurimmat ovat Vygozerojärvestä koilliseen, Säämäjärven lounaisrannikolla, Vodlozerojärven lounaisrannikolla ja Njukjärvestä koilliseen. Ylängön perustana ovat jäätikkökerrostumat, ne ovat syntyneet
jäätikön sulamisen aikana. Jäätikkökerrostumat
ovat hiekkaa, harvemmin hietasavea ja hiekkasavea,
joissa on sora-ainesta. Hiekat ovat hienorakeisia,
pölymäisiä. Vettäjohtavien kerrostumien paksuus on
10–15 m, paikoin 20–30 metriä.
Kerrostumien antoisuus on vaihteleva. Jäätikön
jälkeen syntyneissä kerroksissa veden antoisuus on
suurempi. Lähteiden antoisuus vaihtelee 0,1 ja 5 l/s.
Kaivojen antoisuus on 0,1–0,2 l/s, joskin on runsasvetisiäkin kaivoja: Prääsän kylässä kaivon antoisuus on
1,8 l/s ja Mangan kylässä 4,9 l/s.
Nämä pohjavesiesiintymät ovat myöskin lupaavia
paikkoja vesihuoltoa kehittäessä ottaen huomioon
kerrostumien paksuus ja koostumus.
JÄÄTIKKÖKERROSTUMIEN POHJAVEDET
Jäätikkökerrostumaa eli moreenia on alueemme
joka kolkassa. Moreenia ei ole vain siinä, missä
peruskallio nousee maapinnalle. Moreeni koostuu
pieni- ja hienorakeisesta hiekasta, usein pölymäisestä
hiekasta sekoittuneena soran ja vierinkivisoran kanssa. Moreenin erikoisuus on ainesten epätasaisuus, toisin sanoen ainekset ovat lajittuneet huonosti, pinnalla
on paljon isoja kivilohkareita ja vierinkiviä. Vettä on
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ÂÎÄÛ ËÅÄÍÈÊÎÂÛÕ ÎÒËÎÆÅÍÈÉ. Ëåäíèêîâûå îòëîæåíèÿ (ìîðåíà) èìåþò ïî÷òè ïîâñåìåñòíîå
ðàñïðîñòðàíåíèå. Îíè îòñóòñòâóþò íà îòíîñèòåëüíî
îãðàíè÷åííûõ ó÷àñòêàõ, ãäå êîðåííûå ïîðîäû âûõîäÿò
íà äíåâíóþ ïîâåðõíîñòü.
Ìîðåíà ñëîæåíà âàëóííûìè ïåñêàìè ïðåèìóùåñòâåííî ìåëêî- è òîíêîçåðíèñòûìè, ÷àñòî ïûëåâàòûìè, ñ ãðàâèåì è ãàëüêîé, à òàêæå ñóïåñÿìè. Ìåíüøåå
ðàñïðîñòðàíåíèå èìåþò ãëèíèñòûå ïåñêè, ñóãëèíêè è
ãëèíû. Õàðàêòåðíûìè ÷åðòàìè ìîðåíû ÿâëÿþòñÿ íåñîðòèðîâàííîñòü ìàòåðèàëà, íåîäíîðîäíîñòü ñîñòàâà
ïî ðàçðåçó è ïëîùàäè, îáèëèå âàëóíîâ ó ïîâåðõíîñòè.
Îáâîäíåííîñòü ëåäíèêîâûõ îòëîæåíèé â öåëîì
ñëàáàÿ. Â ðàéîíàõ ðàçâèòèÿ ñóãëèíèñòîé è ãëèíèñòîé
ìîðåíû âîäîïðèòîê â ñêâàæèíû è êîëîäöû ñîñòàâëÿåò ñîòûå äîëè ëèòðà â ñåêóíäó. Â ïåñ÷àíîé è ñóïåñ÷àíîé ìîðåíå óäåëüíûé äåáèò ñêâàæèí êîëåáëåòñÿ â
ïðåäåëàõ 0,01–0,1 ë/ñ, äåáèò ðîäíèêîâ ñîñòàâëÿåò
0,01–0,5 ë/ñ, ðåäêî ïðåâûøàÿ 1 ë/ñ.
Íåñìîòðÿ íà íèçêèé â áîëüøèíñòâå ñëó÷àåâ âîäîïðèòîê, âîäû â ñâÿçè ñ èõ øèðîêèì ðàñïðîñòðàíåíèåì
è íåáîëüøîé ãëóáèíîé çàëåãàíèÿ ÷àñòî èñïîëüçóþòñÿ
íàñåëåíèåì. Âîäîçàáîð îñóùåñòâëÿåòñÿ èç êîëîäöåâ è
êàïòèðîâàííûõ ðîäíèêîâ.
ÂÎÄÛ ÌÅÆËÅÄÍÈÊÎÂÛÕ ÎÒËÎÆÅÍÈÉ. Êîìïëåêñ ëåäíèêîâûõ è ìåæëåäíèêîâûõ îòëîæåíèé çàíèìàåò ïëîùàäü â ïðåäåëàõ Îíåæñêî-Ëàäîæñêîãî âîäîðàçäåëà îò Ïåòðîçàâîäñêîé ãóáû Îíåæñêîãî îç. è çàïàäíîãî
ñêëîíà Îëîíåöêîé âîçâûøåííîñòè äî îç. Âåäëîçåðî. Îí
âêëþ÷àåò ïÿòü ëåäíèêîâûõ ãîðèçîíòîâ è ïÿòü ìåæëåäíèêîâûõ. Ëåäíèêîâûå ãîðèçîíòû ïðåäñòàâëåíû â îñíîâíîì ñóãëèíêàìè è ñóïåñÿìè. Ìåæëåäíèêîâûå ãîðèçîíòû, çà èñêëþ÷åíèåì ñàìîãî âåðõíåãî – îíåãîîçåðñêîãî,
ñëîæåíû ïðåèìóùåñòâåííî ëåíòî÷íûìè ãëèíàìè ñ ïðîñëîÿìè è ëèíçàìè ïåñêîâ, ÷àñòî ãëèíèñòûõ.
Åäèíñòâåííûì õîðîøî âûäåðæàííûì ïî ïëîùàäè
âîäîíîñíûì ãîðèçîíòîì ÿâëÿåòñÿ îíåãîîçåðñêèé ãîðèçîíò, çàëåãàþùèé ïîä îñíîâíîé (îñòàøêîâñêîé) ìîðåíîé. Ìîùíîñòü ãîðèçîíòà îò íåñêîëüêèõ äî 40 ì.
Ñêâàæèíàìè îíåãîîçåðñêèé ãîðèçîíò íå îïðîáîâàí. Îá îòíîñèòåëüíî âûñîêîé âîäîîáèëüíîñòè îòëîæåíèé ìîæíî ñóäèòü òîëüêî íà îñíîâàíèè ðîäíèêîâîãî ñòîêà. Òàê, â äîëèíå ð. Ñâÿòðåêè, íèæå âïàäåíèÿ åå
ïðàâîãî ïðèòîêà – ð. Ñîâäû, íà ó÷àñòêå äëèíîé îêîëî
4 êì çàôèêñèðîâàíû äåâÿòü ðîäíèêîâ, øåñòü èç íèõ
èìåþò äåáèò îò 1 äî 5 ë/ñ (Ðåñóðñû è ãåîõèìèÿ.., 1987).
Äëÿ ðîäíèêîâ îíåãîîçåðñêîãî ãîðèçîíòà õàðàêòåðíî ïîñòîÿíñòâî ðåæèìà: äåáèò, òåìïåðàòóðà è õèìè÷åñêèé ñîñòàâ âîä íå èñïûòûâàþò ñåçîííûõ èçìåíåíèé.
Õàðàêòåðíî ïîâûøåííîå ñîäåðæàíèå æåëåçà. Âîäû
ãîðèçîíòà íàñåëåíèåì íå èñïîëüçóþòñÿ.

jäätikkökerrostumissa yleensä aika vähän. Hietasavimoreenialueella porakaivoon tai kaivoon tulee vain
litran sadasosa vettä sekunnissa. Hiekka ja hiekkasavikerrostumissa porakaivon (putkesta) antoisuus
vaihtelee 0,01–0,1 l/s välillä, ja lähteiden antoisuus
on 0,01–0,5 l/s, harvoin yli 1 l/s.
Pienestä antoisuudestan huolimatta ihmiset käytävät tätäkin pohjavettä, sillä esiintymiä on hyvin
monissa paikoissa. Vedessä on hydrokarbonaattia ja
kalkkia, mutta suoloja vähän. Vedenotto useimmiten
tapahtuu kaivoista tai rakennnetuista lähteistä, harvoin porakaivoista.
JÄÄTIKÖIDEN VÄLISTEN AIKOJEN
KERROSTUMIEN POHJAVEDET
Äänisen ja Laatokan vedenjakajaseuduilla, Äänisen Petroskoin lahden ja Aunuksen ylängön länsipuolen seudulta Vedlozerojärven suuntaan, esiintyy jäätikön ja jäätiköiden välisten aikojen kerrostuma-alueita. Kerrostumissa on viisi jäätikkökerrosta ja viisi
väliajan kerrosta. Jäätikkökerrokset koostuvat hiesuja hietasavesta. Nauhasavikerrokset ovat muodostuneet jäätiköiden välisenä aikana. Näissä kerroksissa
on hiekka- ja hiekkasavivälikerroksia. Poikkeuksellinen on kaikista ylin kerros eli onegozerskin (Äänisen)
kerros, joka on varsin laaja ja vettäjohtava. Onegozerskin kerroksen paksuus vaihtelee muutamasta metristä 40 metriin ja sen päällä on perusmoreenia
(ostashkovin moreenikerros).
Onegozerskin kerrosta ei ole vielä tutkittu porakaivojen avulla. Voidaan kuitenkin arvioida, että sen
vesipitoisuus on aika runsas. Esimerkiksi, Svjatjoen
laaksossa, Sovdajoen oikeanpuolisen sivujoen alajuoksulla 4 km matkalla on havaittu 9 lähdettä, joista
6:n antoisuus on 1–5 l/s (Ðåñóðñû è ãåîõèìèÿ..,
1987).
Onegozerskin kerrostuman pohjavedenantoisuus,
lämpötila ja laatu pysyvät samana koko vuoden ajan.
Veden mineralisaatio vaihtelee 100 ja 300 mg/l välillä ja vedessä on paljon rautaa. Paikalliset ihmiset
eivät käytä tämän kerroksen pohjavettä juomavetenä.

Ruhjeiden
pohjavedet
Ruhjeiden pohjavesi muodostuu peruskallion yläosan halkeamiin, rakoihin ja sitä esiintyy monissa
paikoissa. Kerrosten paksuus vaihtelee 20–30 ja
70–80 metrin välillä. Tektonisissa siirroksissa ruhjevyöhykkeen pohjavesikerroksen syvyys ylittää
100–150 metriä, paikoin 300 metriä ja enemmänkin.
Ruhjeita on vähemmän ja ne ovat matalia kalliointruusioissa ja graniitti-gneississä vulkaanisiin kerrostumiin verrattuna. Porakaivotutkimusten perusteella
voidaan todeta, että eniten ruhjeita on 30–40 metrin

Òðåùèííûå âîäû
Òðåùèííûå âîäû èìåþò ïîâñåìåñòíîå ðàñïðîñòðàíåíèå è ïðèóðî÷åíû ê âåðõíåé òðåùèíîâàòîé çîíå
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êðèñòàëëè÷åñêîãî ìàññèâà, èìåþùåé ðåãèîíàëüíîå
ðàçâèòèå. Ìîùíîñòü çîíû ðåãèîíàëüíîé òðåùèíîâàòîñòè ïîðîä èçìåíÿåòñÿ îáû÷íî îò 20–30 äî 70–80 ì.
Â çîíàõ òåêòîíè÷åñêèõ íàðóøåíèé ãëóáèíà ðàñïðîñòðàíåíèÿ òðåùèíîâàòîñòè óâåëè÷èâàåòñÿ äî 100–
150 ì, èíîãäà äîñòèãàåò 300 è áîëåå ìåòðîâ. Ãëóáèíà
ðàçâèòèÿ è ñòåïåíü òðåùèíîâàòîñòè â èíòðóçèâíûõ
ïîðîäàõ è ãðàíèòîãíåéñàõ àðõåÿ, êàê ïðàâèëî, ìåíüøàÿ, ÷åì â îñàäî÷íî-âóëêàíîãåííûõ îáðàçîâàíèÿõ. Ïî
äàííûì áóðåíèÿ, íàèáîëåå èíòåíñèâíàÿ òðåùèíîâàòîñòü îòìå÷àåòñÿ äî ãëóáèí 30–40 ì, ãëóáæå ïîðîäû
ñòàíîâÿòñÿ ñëàáîòðåùèíîâàòûìè. Íåîáõîäèìî îòìåòèòü, ÷òî èíîãäà èíòåðâàëû áîëåå îáâîäíåííûõ òðåùèíîâàòûõ ïîðîä çàëåãàþò íèæå ñëàáîòðåùèíîâàòûõ.
Çîíû ýôôåêòèâíîé òðåùèíîâàòîñòè ïîðîä, ãäå îíè
îáëàäàþò ôèëüòðàöèîííûìè ñâîéñòâàìè, ïðîñëåæèâàþòñÿ äî 40–60 ì, ïðè÷åì ìàêñèìàëüíàÿ ñêîðîñòü äâèæåíèÿ âîä (â ñðåäíåì 0,2–0,6 ì/ñóò) â áîëüøèíñòâå
ñëó÷àåâ óñòàíîâëåíà íà ãëóáèíå äî 10–20 ì.
Â öåëîì ñëåäóåò ïîä÷åðêíóòü, ÷òî êàê â îáëàñòè
ðàñïðîñòðàíåíèÿ ýêçîãåííîé òðåùèíîâàòîñòè, òàê è â
òåêòîíè÷åñêèõ çîíàõ íàèáîëåå âûñîêèå ôèëüòðàöèîííûå ïàðàìåòðû õàðàêòåðíû äëÿ ãëóáèí äî 40–50 ì.
Àíàëîãè÷íûå çàêîíîìåðíîñòè èçìåíåíèÿ ôèëüòðàöèîííûõ ñâîéñòâ êðèñòàëëè÷åñêèõ ïîðîä óñòàíîâëåíû â Ôèíëÿíäèè. Ïî ðåçóëüòàòàì áóðåíèÿ ñêâàæèí äëÿ
âîäîñíàáæåíèÿ îïðåäåëåíî, ÷òî îñíîâíûå ïðèòîêè
ïîäçåìíûõ âîä ïîëó÷åíû â èíòåðâàëå ãëóáèí äî 50 ì,
ñ áîëüøèõ ãëóáèí âîäîïðèòîê çàìåòíî óìåíüøàåòñÿ
(Ronka, 1983).
Âîäîâìåùàþùèå êðèñòàëëè÷åñêèå ïîðîäû íà
áîëüøåé ÷àñòè òåððèòîðèè îáâîäíåíû íà âñþ ìîùíîñòü òðåùèíîâàòîé çîíû, è çåðêàëî ïîäçåìíûõ âîä
ðàñïîëàãàåòñÿ â âûøåëåæàùèõ ÷åòâåðòè÷íûõ îáðàçîâàíèÿõ. Òîëüêî íà âîçâûøåííûõ ó÷àñòêàõ êðèñòàëëè÷åñêèå ïîðîäû ìîãóò áûòü äðåíèðîâàíû íà 1–5 ì,
ðåäêî äî 10 ì.
Ôèëüòðàöèîííûå ñâîéñòâà òðåùèíîâàòûõ ïîðîä
èçìåí÷èâû è, êàê ïðàâèëî, íèçêèå. Óäåëüíûé äåáèò
ñêâàæèí èçìåíÿåòñÿ îò 0,001 äî 0,2 ë/ñ, ÷àùå îò 0,01 äî
0,05. Ýòîò ïîêàçàòåëü â çîíàõ òåêòîíè÷åñêèõ ðàçëîìîâ
íåñêîëüêî âûøå. Ñðåäíèå êîýôôèöèåíòû âîäîïðîâîäèìîñòè ïîðîä ðàçëè÷íûõ ñòðóêòóðíî-ôîðìàöèîííûõ
êîìïëåêñîâ ïðèìåðíî îäíîãî ïîðÿäêà (êîëåáëþòñÿ â
ïðåäåëàõ 1–10 ì2/ñóò) è õàðàêòåðèçóþò êðèñòàëëè÷åñêèå ïîðîäû â öåëîì êàê ñëàáîîáâîäíåííûå. Äåáèò
ðîäíèêîâ îáû÷íî ñîñòàâëÿåò ñîòûå è äåñÿòûå äîëè
ëèòðà â ñåêóíäó è î÷åíü ðåäêî ïðåâûøàåò 1 ë/ñ. Ïî äàííûì ãèäðîãåîëîãè÷åñêèõ ñúåìîê, ìàêñèìàëüíîå êîëè÷åñòâî ðîäíèêîâ çàôèêñèðîâàíî íà Îíåæñêîé ñòðóêòóðå, ñëîæåííîé ïîðîäàìè ÿòóëèéñêîãî è çàîíåæñêî-ñóéñàðñêîãî êîìïëåêñà. Ïîäàâëÿþùåå áîëüøèíñòâî èõ
èìååò äåáèò 0,1–0,5 ë/ñ, â íåñêîëüêèõ ðîäíèêàõ çàôèêñèðîâàí äåáèò îò 1 äî 5 ë/ñ. Íàèáîëåå êðóïíûå ðîäíèêè ïðèóðî÷åíû ê êàðáîíàòíûì ïîðîäàì ÿòóëèÿ.

syvyyteen saakka ja syvemmällä kalliossa niitä on
vähemmän. Korostakoon, että paikoin runsaasti vettäsisältäviä kerroksia esiintyy sellaisen kallion alla,
jossa on vähän halkeamia.
Geofysikaallisten tutkimusten perusteella (sähkökartoitus, virtaamien mittaukset, resistiivimittaukset)
todettiin, että tehokasta suotautumista ruhjeissa
tapahtuu 40–60 metrin syvyyteen saakka. Lisäksi on
havaittu veden maksimaalinen virtausnopeus (keskimäärin 0,2–0,6 m/vuorokausi) 10–20 metrin syvyydellä.
Ns. tektonisten kontaktialueiden vyöhykkeessä
kallion rikkoutumisaste on korkeampi, jossa rikkonaisuus ulottuu muutaman sadan metrin syvyyteen saakka. Yleensä voidaan todeta, että eksogeenissa ruhjevyöhykkeissä ja tektonissa vyöhykkeissä suurimmat
vesien läpäisevyysarvot on havaittu 40–50 metrin
syvyyteen saakka. Samankaltaisia johtopäätöksiä on
saatu Suomessa kallioselvityksissä. Siellä porakaivotutkimuksissa todettiin, että parhaimmillaan pohjavesien lisääntyminen tapahtuu 50 m saakka. Syvemmällä pohjaveden lisääntyminen on huomattavasti pienempi (Ronka, 1983).
Tasavallassa suurin osan vettänpidättävistä kallioista on täynnä vettä koko rikkoutumisvyöhykkeessä.
Pohjaveden pinnan taso on ylemmässä kvarttäärikauden kerrostumassa. Vain korkeiden paikkojen kalliot
ovat ojitettuja 1–5 m, harvoin 10 m syvyydellä.
Ruhjevyöhykkeissä maa-ainesten vedenläpäisyarvot ovat hyvin erilaiset ja yleensä varsin pienet. Porakaivojen ominaisantoisuus, joka kuvaa maa-ainesten
vesimäärää vaihtelee 0,001 ja 0,2 l/s, useimmiten 0,01
ja 0,05 l/s välillä. Tektonisten murrosalueiden arvot
ovat hiukan suurempia. Eri maa-ainesten vedenläpäisevyyskertoimet ovat yleensä samaa luokkaa (vaihtelevat 1 ja 10 m2/vuorokausi). Luokituksen mukaan
nämä aineskerrostumat kuuluvat vähänvetisten joukkoon. Lähteiden antoisuus on yleensä litran muutama
sadas- tai kymmenesosa ja se ylittää 1 l/s erittäin harvoin. Hydrogeologisten tutkimuksissa havaittiin, että
eniten lähteitä on Onezskaja struktuurin seudulla,
johon kuuluvat jatuliskin ja zaonezsko-suisarskin
kompleksit. Lähteiden antoisuus on 0,1–0,5 l/s, jonkun 1–5 l/s. Suurimmat lähteet kuuluvat jatuliskin
karbonaattimaa-ainesalueelle.
Ruhjevyöhykkeiden pohjavesien ominaisuudet
ovat hyvin tasaisia siellä, missä on myös laajat kvarttäärikauden kerrostumat. Pohjavesien lämpötila
3–5 ºÑ pysyy koko vuoden ajan ja kemiallinen koostumus pysyy samana myöskin. Siellä, missä kallio on
lähellä maan pintaa, veden laatu vaihtelee vuodenaikojen välillä ja jotkut kaivot kuivuvat kesällä ja jäätyvät talvella.
Ruhjealueiden pohjavettä käytetään tänäänkin
siitä huolimatta, että vedenantoisuus on pieni. Pora118
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Ðåæèì òðåùèííûõ âîä îòíîñèòåëüíî ïîñòîÿííûé â
ðàéîíàõ, ãäå ðàçâèò ÷åòâåðòè÷íûé ïîêðîâ. Òåìïåðàòóðà ïîäçåìíûõ âîä íå èñïûòûâàåò çäåñü çàìåòíûõ
ñåçîííûõ êîëåáàíèé è ñîñòàâëÿåò 3–5 °Ñ, îòìå÷àåòñÿ
ïîñòîÿíñòâî õèìè÷åñêîãî ñîñòàâà. Ìåíåå óñòîé÷èâûì
ðåæèìîì îáëàäàþò âîäû íà ó÷àñòêàõ âûõîäà êðèñòàëëè÷åñêèõ ïîðîä íà ïîâåðõíîñòü. Äåáèò ðîäíèêîâ çäåñü
ñóùåñòâåííî èçìåíÿåòñÿ ïî ñåçîíàì ãîäà; ìíîãèå
êîëîäöû ëåòîì ïåðåñûõàþò, à çèìîé âûìåðçàþò.
Íåñìîòðÿ íà íåáîëüøóþ âîäîîáèëüíîñòü, òðåùèííûå âîäû äî íàñòîÿùåãî âðåìåíè íàèáîëåå øèðîêî
èñïîëüçóþòñÿ äëÿ âîäîñíàáæåíèÿ è ÿâëÿþòñÿ îñíîâíûì îáúåêòîì ýêñïëóàòàöèè âîäîçàáîðíûìè ñêâàæèíàìè.

kaivot yleensä sijoitetaan nimenomaan tämän tyyppisen pohjaveden käyttöä varten.

Venäjän kilven
kerrostumien
pohjavesivarat
Karjalan Tasavallan kaakkoisalueet kuuluvat Itämeren – Fennoskandian kaakkois-osan ja Venäjän kilven luoteisosan esiintymisvyöhykkeelle. Karjalan
Tasavallan kerrostumalohkon maa-ainekset ovat kivihiili-, devoni- ja yläproterozoiskin (valdain sarja)
kivilajeja.
KIVIHIILI- JA
YLÄDEVONIKERROSTUMIEN POHJAVEDET
Karjalan Tasavallan alueella (Pudozski hallinnollinen piiri) on mihailovski-aleksinskin kompleksi,
joka on varsin runsasvetinen. Kompleksissa on hiekkakerroksia ja savi- ja alevroliittivälikerroksia. Toinen on bucherno-semilukski-kompleksi, jonka hiekkalajitteet ovat hyvin tasarakeisia. Pohjavesi on paineellista. Kerrostumien läpäisykyky vaihtelee ja niiden ominaisantoisuus on 0,05–7,5 l/s.

Âîäîíîñíûå ãîðèçîíòû îñàäî÷íîãî êîìïëåêñà
Ðóññêîé ïëàòôîðìû
Íà êðàéíåì þãå è þãî-âîñòîêå Êàðåëèè ðàñïîëàãàþòñÿ ðàéîíû, ïðèóðî÷åííûå ê çîíå ñî÷ëåíåíèÿ þãîâîñòî÷íîãî ñêëîíà Áàëòèéñêîãî ùèòà è ñåâåðî-çàïàäíîé îêðàèíû Ðóññêîé ïëèòû. Ïîðîäû îñàäî÷íîãî
÷åõëà â ïðåäåëàõ àäìèíèñòðàòèâíûõ ãðàíèö Êàðåëèè
ïðåäñòàâëåíû êàìåííîóãîëüíûìè, äåâîíñêèìè è âåðõíåïðîòåðîçîéñêèìè (âàëäàéñêàÿ ñåðèÿ) îòëîæåíèÿìè.
ÂÎÄÛ ÊÀÌÅÍÍÎÓÃÎËÜÍÛÕ È ÂÅÐÕÍÅÄÅÂÎÍÑÊÈÕ ÎÒËÎÆÅÍÈÉ. Íàèáîëåå âîäîîáèëüíûìè êîìïëåêñàìè â ïðåäåëàõ Êàðåëèè (Ïóäîæñêèé ðàéîí)
ÿâëÿþòñÿ ìèõàéëîâñêî-àëåêñèíñêèé, ïðåäñòàâëåííûé
ïåñêàìè ñ ïðîñëîÿìè ãëèí è àëåâðîëèòîâ, è áó÷åðñêîñåìèëóêñêèé, õàðàêòåðèçóþùèéñÿ âûäåðæàííîñòüþ
ïåñ÷àíîãî ñîñòàâà. Ïîäçåìíûå âîäû ïîâñþäó íàïîðíûå. Ôèëüòðàöèîííûå ñâîéñòâà îòëîæåíèé èçìåíÿþòñÿ â øèðîêèõ ïðåäåëàõ – óäåëüíûé äåáèò ñêâàæèí
èçìåíÿåòñÿ îò 0,05 äî 7,5 ë/ñ.
ÂÎÄÛ ÂÅÐÕÍÅÏÐÎÒÅÐÎÇÎÉÑÊÈÕ ÎÒËÎÆÅÍÈÉ. Îòëîæåíèÿ âàëäàéñêîé ñåðèè ïðåäñòàâëåíû êîòëèíñêèì è ãäîâñêèì ãîðèçîíòàìè.
Â Ïóäîæñêîì ðàéîíå êîòëèíñêèé íàïîðíûé ãîðèçîíò íå âûäåðæàí ïî ëèòîëîãè÷åñêîìó ñîñòàâó è âîäîîáèëüíîñòè. Â äîëèíå ð. Âîäëû ãîðèçîíò çàëåãàåò ïîä
÷åòâåðòè÷íûìè îòëîæåíèÿìè, óäåëüíûé äåáèò ñêâàæèí äîñòèãàåò 0,5 ë/ñ, ê þãó – óìåíüøàåòñÿ äî
0,02 ë/ñ. Â ýòîì æå íàïðàâëåíèè óâåëè÷èâàåòñÿ ìèíåðàëèçàöèÿ âîä – îò 0,2 äî 2 ã/ë.
Íà þãå Êàðåëèè îòëîæåíèÿ âàëäàéñêîé ñåðèè
òÿíóòñÿ øèðîêîé ïîëîñîé îò Ëàäîæñêîãî îç. äî çàïàäíîãî ñêëîíà Îëîíåöêîé âîçâûøåííîñòè. Êîòëèíñêèé
ãîðèçîíò ðàñïðîñòðàíåí íà çíà÷èòåëüíîé ïëîùàäè
Îëîíåöêîé ðàâíèíû. Âîäîíîñíîé ÿâëÿåòñÿ ïà÷êà
ïåñ÷àíèêîâ ìîùíîñòüþ 20–30 ì, ïåðåêðûòàÿ ãëèíèñòîé òîëùåé. Âáëèçè ñåâåðíûõ ãðàíèö âîäîíîñíûå
ïåñ÷àíèêè çàëåãàþò íåïîñðåäñòâåííî ïîä ÷åòâåðòè÷íûìè îòëîæåíèÿìè. Â íàñòîÿùåå âðåìÿ âîäû ãîðèçîíòà èñïîëüçóþòñÿ äëÿ âîäîñíàáæåíèÿ ã. Îëîíöà è äðó-

YLÄ-PROTEROZOISKIN KERROSTUMAN
POHJAVEDET
Valdaiskin sarjan kerrostumat ovat kotlinskin ja
gdovin horisontissa.
Pudozskin hallintopiirissä kotlinskin painehorisontti on hyvin epätasainen litologisesti ja vesipitoisuudelta. Vodlajoen laaksossa horisontti on kvarttäärikauden kerrostumien alla ja sen antoisuus on jopa
0,5 l/s antoisuuden pienetessä etelän suuntaan
0,02 l/s. Samassa suunnassa suolojen määrä kasvaa
0,2–2 g/l.
Karjalan Tasavallan eteläosan valdaiskin sarjan
kerrostumat esiintyvät leveänä vyöhykkeenä Laatokasta Aunuksen (Olonetsin ylängön) länsipuolelle.
Kotlinskin horisontti kattaa miltei koko Aunuksen
tasankoalueen. Sen vettäjohtavana kerroksena on
20–30 metrinen hiekkakerros, jossa on myös savikerros. Pohjoisrajan läheisyydessä vettäjohtavia hiekkakerroksia on välittömästi kvarttäärikauden kerrostumien alla. Tällä hetkellä kerrostuman pohjavettä käytetään Aunuksen kaupungin ja sen lähialueen taajamien vesihuollossa. Tutkimuksissa kiinnitettiin
huomiota hyvin selkeään rajaan makean veden (suolojen pitoisuus on alle 0,5 g/l) ja suolapitoisen veden
(yli 1 g/l) välillä. Raja kulkee Aunuksen kaupungin
etelärajaa pitkin. Selityksenä voidaan pitää hydraulista yhteyttä alempaan gdovin kerrostumaan ja kallioperään, jonka suolapitoisuus on 2–8 g/l. Kotlinskin
kerrostuman pohjavedenkäytön aikana huomattiin
veden suolapitoisuuden lisääntyvän. Joissakin pora119
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ãèõ íàñåëåííûõ ïóíêòîâ ðàéîíà. Îáðàùàåò íà ñåáÿ
âíèìàíèå ðåçêèé ïåðåõîä ïðåñíûõ âîä ãîðèçîíòà ñ
ìèíåðàëèçàöèåé äî 0,5 ã/ë ê ñîëîíîâàòûì (áîëåå 1 ã/ë),
ãðàíèöà ìåæäó êîòîðûìè ðàñïîëàãàåòñÿ âäîëü þæíîé
îêðàèíû ã. Îëîíöà, ÷òî îáúÿñíÿåòñÿ íàëè÷èåì ãèäðàâëè÷åñêîé ñâÿçè ñ íèæåëåæàùèìè ãäîâñêèì ãîðèçîíòîì è êðèñòàëëè÷åñêèì ôóíäàìåíòîì, ñîäåðæàùèìè
âîäû ñ ìèíåðàëèçàöèåé 2–8 ã/ë. Ïðè ýêñïëóàòàöèè êîòëèíñêîãî ãîðèçîíòà íàáëþäàåòñÿ ïîäòÿãèâàíèå ñîëîíîâàòûõ âîä è óâåëè÷åíèå ìèíåðàëèçàöèè ïîäçåìíîé
âîäû â îòäåëüíûõ ñêâàæèíàõ äî 1 ã/ë.
Ãäîâñêèé ãîðèçîíò ðàñïðîñòðàíåí â ïðåäåëàõ Îëîíåöêîãî ðàéîíà è óçêîé ïîëîñîé òÿíåòñÿ íà ñåâåðîâîñòîê äî Ïåòðîçàâîäñêîé ãóáû Îíåæñêîãî îç. Ïî
ïîáåðåæüþ Ëàäîæñêîãî îç. è â ñåâåðíîé ÷àñòè ñâîåãî
ðàñïðîñòðàíåíèÿ îí çàëåãàåò íåïîñðåäñòâåííî ïîä
÷åòâåðòè÷íûìè îòëîæåíèÿìè, íà îñòàëüíîé òåððèòîðèè ïåðåêðûò êîòëèíñêèì ãîðèçîíòîì. Â ïðåäåëàõ
Îëîíåöêîãî ðàéîíà ãäîâñêèé ãîðèçîíò íå ïåðñïåêòèâåí äëÿ âîäîñíàáæåíèÿ. Â ñåâåðíîé ÷àñòè îí ðåçêî
îòëè÷àåòñÿ ïî ïàðàìåòðàì. Ñëîæåí ñëàáîñöåìåíòèðîâàííûìè ïåñ÷àíèêàìè ìîùíîñòüþ 10–50 ì, çàëåãàþùèìè íà êðèñòàëëè÷åñêèõ ïîðîäàõ è ïåðåêðûòûõ
âîäîóïîðíûìè ãëèíàìè ëåäíèêîâîãî ïðîèñõîæäåíèÿ.
Âîäû íàïîðíûå. Ãîðèçîíò õàðàêòåðèçóåòñÿ âûñîêèìè
ôèëüòðàöèîííûìè ïàðàìåòðàìè, óäåëüíûé äåáèò
ñêâàæèí êîëåáëåòñÿ îò 0,5 äî 2 ë/ñ.

kaivoissa havaittiin, että pohjaveden suolapitoisuus
nousi 1 g/l.
Gdovin kerrostuma esiintyy kapeana vyöhykkeenä
Aunuksen piiristä koilliseen Äänisen Petroskoin lahteen asti Laatokan rannikkoa pitkin ja tämän kerrostuman pohjoisrajalla pohjavettä on havaittu kvarttäärikauden kerrostumien alla. Muualla gdovin horisontti
on limittynyt kotlinskin horisontin kanssa. Aunuksen
piirissä gdovin horisontin pohjavedellä on huonot
näkymät vesihuoltoa kehitettäessä. Pohjoisalueella
sen arvo on toista luokkaa. Se koostuu heikosti sedimentoituneista 10–50 m paksuista hiekkakerroksista,
jotka sijaitsevat kallion päällä. Hiekan sisällä on
jäätikkösyntyinen vettä kantava savikerros. Pohjavesi
on paineellista. Horisontissa on hyvät vedenläpäisevyysarvot ja sen antoisuus vaihtelee 0,5 ja 2 l/s
välillä.

3.1.2. POHJAVESIVARAT
Muutamien tutkimusten tavoitteena oli Karjalan
Tasavallan pohjavesivarojen inventointi. Raporteissa
(Ìàëÿâêèí, 1966; Ëîñü, 1977) on esitetty pohjavesivarat, mutta järvien säännöstelyn osuutta ei ole otettu
huomioon. Juuri sen takia luonnollinen valunta on
yliarvioitu. Täsmennetty menetelmä, jossa huomioidaan järvien säännöstelyrooli, oli esitetty Kudelinin
artikkelissa (Êóäåëèí, 1960). Polenov (Ïîëåíîâ,
1980), joka on kehittänyt menetelmän, jossa hyvin
perusteellisesti erotetaan pohjavesiosuus Karjalan
Tasavallan jokien ja järvien valunnan arvioinnissa.
Tämän menetelmän mukaan I. K. Polenov teki Karjalan Tasavallan pohjavesien varojen inventoinnin
(Ðåñóðñû è ãåîõèìèÿ.., 1987). Johtopäätöksenä
voidaan arvioida pohjavesivarojen olevan, toisin
sanoen pohjavesivaluma kaikkiin jokiin, 8,5 km3 vuodessa.
On todettu, että kvarttäärikauden kerrostumien
muoto ja laji vaikuttavat ratkaisevasti pohjavesivaluman muodostumisessa. Kvarttäärikauden maalajien
paksuus ja koostumus vaikuttavat pohjavesien lisääntymis- ja liikkumisprosessiin. Suurimmat pohjavesivaluman arvot saadaan valuma-alueilla, missä on paljon glasiafluviaalisia ja järvi- ja jäätikön 10 metriä
paksuja jopa paksumpiakin hiekkakerrostumia. Runsaimmat pohjavesivarat (valuma 3–4 l/sþ km 2 )
on havaittu Laatokkaan laskevien jokien valuma-alueilla, Suojoen ylä- ja keskijuoksulla. Korkea pohjavesivaluma (2–3 l/sþ km2) on havaittu Olonkajoen ja
Vazinkajoen valuma-alueilla sekä Sunajoen ylä- ja
keskijuoksulla, Tchirka-Kemjoen ja Ondajoen yläjuoksulla ja Sumajoen valuma-alueella. Mainituilla
alueilla on paljon glasifluviaalisia ja järvi-jäätikkökerrostumia (Ëîñü, 1977; Ïîëåíîâ, 1980). Pienin

3.1.2. ÐÅÑÓÐÑÛ ÏÎÄÇÅÌÍÛÕ ÂÎÄ
Ðÿä èññëåäîâàíèé ïîñâÿùåí êîëè÷åñòâåííîé îöåíêå åñòåñòâåííûõ ðåñóðñîâ ïîäçåìíûõ âîä Êàðåëèè. Â
ðàáîòàõ (Ìàëÿâêèí, 1966; Ëîñü, 1977) äàåòñÿ îöåíêà
åñòåñòâåííûõ ðåñóðñîâ, ïðè ýòîì íå ó÷èòûâàåòñÿ ðîëü
îçåðíîãî ðåãóëèðîâàíèÿ, ÷òî ïðèâåëî ê çàâûøåíèþ
âåëè÷èíû ìîäóëÿ åñòåñòâåííûõ ðåñóðñîâ. Ïðèáëèæåííûå ñïîñîáû ðàñ÷åòà ïîäçåìíîãî ñòîêà â çàâèñèìîñòè îò îçåðíîñòè âîäîñáîðà ïðåäëîæåíû â ðàáîòå
(Êóäåëèí, 1960). Áîëåå îáîñíîâàííàÿ ìåòîäèêà âûäåëåíèÿ ïîäçåìíîé ñîñòàâëÿþùåé èç îáùåãî ðå÷íîãî
ñòîêà äëÿ îçåðíî-ðå÷íûõ ñèñòåì Êàðåëèè ïðåäñòàâëåíà â ðàáîòå (Ïîëåíîâ, 1980). Ïî ýòîé ìåòîäèêå
È. Ê. Ïîëåíîâûì ïðîâåäåíà ðåãèîíàëüíàÿ îöåíêà
åñòåñòâåííûõ ðåñóðñîâ ïîäçåìíûõ âîä Êàðåëèè
(Ðåñóðñû è ãåîõèìèÿ.., 1987). Â öåëîì åñòåñòâåííûå
ðåñóðñû ïîäçåìíûõ âîä, êîëè÷åñòâåííî ðàâíûå ïîäçåìíîìó ñòîêó â ðåêè, îöåíèâàþòñÿ â 8,5 êì3/ãîä.
Óñòàíîâëåíî, ÷òî âåäóùóþ ðîëü â ôîðìèðîâàíèè
ïîäçåìíîãî ñòîêà èãðàåò ñòðîåíèå ÷åòâåðòè÷íîãî
ïîêðîâà. Îò åãî ñîñòàâà è ìîùíîñòè âî ìíîãîì çàâèñÿò óñëîâèÿ ïèòàíèÿ ïîäçåìíûõ âîä, åìêîñòíûå è
ôèëüòðàöèîííûå ïàðàìåòðû âîäîíîñíîé çîíû, îïðåäåëÿþùèå â öåëîì ðàñõîä ïîäçåìíîãî ïîòîêà. Âûñîêîå çíà÷åíèå ìîäóëåé ïîäçåìíîãî ñòîêà õàðàêòåðíî
120
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äëÿ âîäîñáîðîâ, çíà÷èòåëüíûå ïëîùàäè êîòîðûõ
ñëîæåíû ïåñ÷àíûìè, ãëàâíûì îáðàçîì, ôëþâèîãëÿöèàëüíûìè è îçåðíî-ëåäíèêîâûìè îòëîæåíèÿìè ìîùíîñòüþ 10 è áîëåå ìåòðîâ. Íàèáîëåå çíà÷èòåëüíûå
åñòåñòâåííûå ðåñóðñû ïîäçåìíûõ âîä (ìîäóëü ñòîêà
3–4 ë/ñþ êì2) ïðèóðî÷åíû ê âîäîñáîðàì ðåê Ïðèëàäîæüÿ, âåðõíåãî è ñðåäíåãî òå÷åíèÿ ð. Øóè. Äîâîëüíî
âûñîêèé ìîäóëü ñòîêà (2–3 ë/ñþ êì2) îòìå÷àåòñÿ íà
âîäîñáîðàõ ðåê Îëîíêè, Âàæèíêè, âåðõíåãî è ñðåäíåãî òå÷åíèÿ ð. Ñóíû, â âåðõîâüÿõ ðåê ×èðêà-Êåìè è
Îíäû, íà âîäîñáîðå ð. Ñóìû. Âñå ýòè ðàéîíû õàðàêòåðèçóþòñÿ øèðîêèì ðàñïðîñòðàíåíèåì ïåñ÷àíûõ ôëþâèîãëÿöèàëüíûõ è îçåðíî-ëåäíèêîâûõ îòëîæåíèé
(Ëîñü, 1977; Ïîëåíîâ, 1980). Ñàìûé íèçêèé ìîäóëü
ñòîêà (äî 1 ë/ñþ êì2) ðàññ÷èòàí äëÿ òåððèòîðèè, ïðèìûêàþùåé ê Áåëîìó ìîðþ, íà âîäîñáîðàõ ðåê Âåðõíåãî Âûãà è Âîäëû.
Ðàñ÷åòû âîçìîæíîãî äåáèòà âîäîçàáîðîâ (ì3/ñóò) â
ðàçëè÷íûõ êîìïëåêñàõ âîäîâìåùàþùèõ ïîðîä ïîêàçàëè, ÷òî íàèáîëüøèé âîäîïðèòîê ìîæíî ïîëó÷èòü â
ðàéîíàõ, ñëîæåííûõ ïåñ÷àíûìè ôëþâèîãëÿöèàëüíûìè îòëîæåíèÿìè ìîùíîñòüþ 10 è áîëåå ìåòðîâ. Óêàçàííûå îòëîæåíèÿ íå èìåþò ïîâñåìåñòíîãî ðàñïðîñòðàíåíèÿ, íî â îòäåëüíûõ ðàéîíàõ çàíèìàþò çíà÷èòåëüíûå ïëîùàäè, ïðåâûøàþùèå ñîòíè êâàäðàòíûõ
êèëîìåòðîâ (Ëóêàøîâ, 1976). Ïðîãíîçíàÿ ïðîèçâîäèòåëüíîñòü âîäîçàáîðîâ â òàêèõ êîìïëåêñàõ îöåíåíà
âåëè÷èíîé 200–300 ì3/ñóò (Ðåñóðñû è ãåîõèìèÿ..,
1987), à ïðîâåäåííûå ðàáîòû ïî ðàçâåäêå è îöåíêå
ýêñïëóàòàöèîííûõ çàïàñîâ ïîäçåìíûõ âîä èç îòëîæåíèé âîäíî-ëåäíèêîâîãî êîìïëåêñà íà òåððèòîðèè
Êàðåëèè ïîêàçàëè, ÷òî ïðîèçâîäèòåëüíîñòü âîäîçàáîðîâ ìîæåò ïðåâûøàòü ðàñ÷åòíóþ âåëè÷èíó â íåñêîëüêî ðàç.
Íà áîëüøåé ÷àñòè ðàññìàòðèâàåìîé òåððèòîðèè,
ãäå ÷åòâåðòè÷íûå îòëîæåíèÿ îòñóòñòâóþò èëè ïðåäñòàâëåíû ñëàáîïðîíèöàåìîé ìîðåíîé, îñíîâíûì
îáúåêòîì ýêñïëóàòàöèè ÿâëÿþòñÿ òðåùèííûå âîäû.
Ðàñ÷åòíûé äåáèò âîäîçàáîðîâ èç êðèñòàëëè÷åñêèõ
ïîðîä, êàê ïðàâèëî, íåâåëèê – 20–50 ì3/ñóò. Ëèøü â
êàðáîíàòíûõ ïîðîäàõ ÿòóëèÿ è êâàðöèòàõ ëîïèéñêîãî
êîìïëåêñà îí ìîæåò äîñòèãàòü 100 ì3/ñóò. Èç ñëàíöåâ
ñóìèéñêî-ñàðèîëèéñêîãî è ëàäîæñêîãî êîìïëåêñà
ìîæíî ïîëó÷èòü 10–20 ì3/ñóò. Òàê êàê ìîùíîñòü çîíû
àêòèâíîé òðåùèíîâàòîñòè êðèñòàëëè÷åñêèõ ïîðîä íå
ïðåâûøàåò 30–50 ì, è îñíîâíîé ïðèòîê ïîäçåìíûõ
âîä â ñêâàæèíû ïðîèñõîäèò èç ñàìîé âåðõíåé ÷àñòè
óêàçàííîé çîíû, áóðåíèå ãëóáîêèõ ñêâàæèí äëÿ âîäîñíàáæåíèÿ íå öåëåñîîáðàçíî. Îïòèìàëüíàÿ ãëóáèíà
ìîæåò îãðàíè÷èâàòüñÿ 50–75 ì. Íà ó÷àñòêàõ, ãäå êðèñòàëëè÷åñêèå ïîðîäû íåïîñðåäñòâåííî ïåðåêðûòû
îáâîäíåííûìè ôëþâèîãëÿöèàëüíûìè èëè îçåðíî-ëåäíèêîâûìè îòëîæåíèÿìè (íå ìîðåíîé) äàæå íåáîëüøîé
ìîùíîñòè, âîäîïðèòîêè â ñêâàæèíû èç òðåùèíîâàòûõ
ïîðîä çàìåòíî óâåëè÷èâàþòñÿ. Èç 41 ñêâàæèíû, ïðî-

valuma (alle 1 l/sþ km2) on arvioitu olevan Vienan
meren rannikolla, Verhni Vyg -joen ja Vodlajoen
valuma-alueilla.
Vedenottamopaikkojen kapasiteettiarvot (Q,
m3/vrk) ovat yli 10 metriä ja sitä paksumpien glasifluviaalisten hiekkakerrostumien alueilla. Sellaisia ei ole
kuitenkaan kaikkialla, mutta paikoin ne kattavat satojen neliökilometrien alueita (Ëóêàøîâ, 1976). Arvioiden mukaan vedenottamot pystyvät tuottamaan
200–300 m3/d (Ðåñóðñû è ãåîõèìèÿ.., 1987). Jo tehtyjen tutkimusten perusteella voidaan todeta, että
Karjalan Tasavallan jäätikkökerrostumien alueella
vedenottamoiden antoisuus voi ylittää edelläesitetyn
arvion moninkertaisesti. Tutkimusten perusteella
pohjavesiesiintymät on jo otettu käyttöön Suojärven
kaupungissa, Kalevalan ja Porosozeron taajamissa.
Tasavallan joidenkin taajamien pohjavesivarat on
myöskin inventoitu.
Suurimmassa osassa Tasavallan aluetta, missä
kvarttäärikauden kerrostumia ei ole tai niiden muotona on huonosti läpäisevä moreeni, pohjavesivarat liittyvät kallion ruhjealueisiin. Niiden antoisuus on
pieni, arvion mukaan 20–50 m3/d. Jatulin karbonaattikivilajissa ja Lopiskin kompleksin kvartsipitoisissa
kivilajissa antoisuus voi saavuttaa 100 m3/d. Sumisko-sarioliskin ja Ladozskin (Laatokan) kompleksin
liuskekivikerrostumista voidaan saada 10–20 m3/d.
Geofysikaaliset tutkimukset ja porakaivojen testaukset eri aikoina todistivat, että kallion ruhjevyöhykkeiden aktiivinen syvyys ei ylitä 30–50 m. Sen lisäksi
pohjavesivarat saavat eniten lisävettä kerrostumien
yläpuolelta. Juuri sen takia syvien porakaivojen
poraaminen ei ole asianmukaista, optimaalinen
syvyys rajoittuu 50–75 metriin. Alueilla, missä kallio
on peittynyt vettäjohtavilla glasifluviaalisilla ja järvijäätikkökerrostumilla (ei kuitenkin moreenilla) vaikka ohuellakin kerroksella, veden antoisuus rikkonaisissa vyöhykkeissä merkittävästi kasvaa. Näillä alueilla 41 porakaivosta käytännössä vain yksi kuivui
kokonaan, 8:ssa valuma oli yli1 l/s. Ominaisantoisuus
oli keskimäärin 0,1 l/s, veden johtavuus oli keskimäärin 10–15 m2/d (Ðåñóðñû è ãåîõèìèÿ.., 1987).
GIDEK (Moskova) -niminen järjestö on tehnyt
koko Venäjän pohjavesivarojen arvioinnit ja myös
arvioi kuinka paljon pohjavesivaroja voidaan käyttää
vesihuollossa. Karjalan Tasavallan vesihuollolle käyttökelpoisia pohjavesivaroja arvioitiin 820 000 m3/d
(kuivajäännös on alle 1 g/l). Todettiin, että pohjavesivarat takaavat melkein koko Karjalan Tasavallan
alueen, paitsi Sortavalan ja Segezhan hallinnolliset
piirit, jotka kuitenkin kuuluvat «katettu» -luokkaan.
Prionezhskin piiri ja Kostamus-kaupungin alueet ovat
«osittain katettu» pohjavesi varoilla vesihuollossa.
Tasavallan pohjavesivarojen käyttöönsaatavuusindeksi (PERPV) on keskimäärin 0,06 l/s km2. Indeksi
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áóðåííîé íà òàêèõ ïëîùàäÿõ, ïðàêòè÷åñêè áåçâîäíîé
îêàçàëàñü òîëüêî îäíà, à â 8 ñêâàæèíàõ óäåëüíûé âîäîïðèòîê ïðåâûøàë 1 ë/ñ. Ñðåäíèé óäåëüíûé äåáèò
ñîñòàâëÿåò 0,1 ë/ñ, ñðåäíÿÿ âîäîïðîâîäèìîñòü –
10–15 ì2/ñóò (Ðåñóðñû è ãåîõèìèÿ.., 1987).
Ðàáîòàìè ïî îöåíêå ïðîãíîçíûõ ýêñïëóàòàöèîííûõ ðåñóðñîâ ïîäçåìíûõ âîä (ÏÝÐÏÂ), ïðîâîäèìûìè
ÃÈÄÝÊ (ã. Ìîñêâà) ïî âñåé Ðîññèè, íà òåððèòîðèè
Ðåñïóáëèêè Êàðåëèÿ ñ ó÷åòîì ãèäðîãåîëîãè÷åñêèõ
óñëîâèé è ïîòðåáíîñòè íàñåëåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíûõ ðàéîíîâ ðàññ÷èòàíû ÏÝÐÏÂ â êîëè÷åñòâå
820 òûñ. ì3/ñóò (ñ ìèíåðàëèçàöèåé äî 1 ã/ë). ÏÝÐÏÂ
íàäåæíî îáåñïå÷èâàþò íàñåëåíèå áîëüøèíñòâà àäìèíèñòðàòèâíûõ ðàéîíîâ ðåñïóáëèêè, çà èñêëþ÷åíèåì
Ñîðòàâàëüñêîãî è Ñåãåæñêîãî, îòíîñÿùèõñÿ ê êàòåãîðèè îáåñïå÷åííûõ, à òàêæå Ïðèîíåæñêîãî ðàéîíà è
òåððèòîðèè, ïîä÷èíåííîé ã. Êîñòîìóêøå, ÿâëÿþùèõñÿ ÷àñòè÷íî îáåñïå÷åííûìè ðåñóðñàìè ïîäçåìíûõ
âîä äëÿ õîçÿéñòâåííî-ïèòüåâîãî âîäîñíàáæåíèÿ
(ÕÏÂ). Ñðåäíèé ïî ðåñïóáëèêå ìîäóëü ÏÝÐÏÂ ðàâåí
0,06 ë/ñ·êì2, ïî îòäåëüíûì ðàéîíàì îí èçìåíÿåòñÿ îò
0,03 (Ëîóõñêèé, Êåìñêèé) äî 0,11–0,13 ë/ñ·êì2 (Îëîíåöêèé è Ìåäâåæüåãîðñêèé).
Ïðîãíîçíûå ðåñóðñû ïîäçåìíûõ âîä õàðàêòåðèçóþòñÿ íèçêîé ðàçâåäàííîñòüþ (3,5%) è îñâîåííîñòüþ
(5%) ðàçâåäàííûõ çàïàñîâ. ×àñòü èõ îòíîñèòñÿ ê êàòåãîðèè âûÿâëåííûõ (Ñ2) èëè ïðåäâàðèòåëüíî îöåíåííûõ (Ñ1) è òðåáóåò ïðîäîëæåíèÿ ãåîëîãîðàçâåäî÷íûõ
ðàáîò äëÿ ïîäãîòîâêè ìåñòîðîæäåíèé ê ïðîìûøëåííîìó îñâîåíèþ (ìåñòîðîæäåíèÿ Òèêøà, Êàìåííîáîðñêîå, Ëàäâà, Ïîðîñîçåðñêîå, Êàëåâàëüñêîå, Ñóîÿðâñêîå, Ïðÿæèíñêîå).
Â Êàðåëèè ðàçâåäàíû è óòâåðæäåíû çàïàñû ïîäçåìíûõ âîä íà 14 ìåñòîðîæäåíèÿõ ïðåñíûõ ïîäçåìíûõ âîä (ÌÏÂ) äëÿ õîçÿéñòâåííî-ïèòüåâîãî âîäîñíàáæåíèÿ (òàáë. 3.1).
Èç óêàçàííûõ ìåñòîðîæäåíèé èñïîëüçóþòñÿ òðè:
Îëîíåöêîå, Âåäëîçåðñêîå, Ìåëèîðàòèâíåíñêîå.
Áîëüøèíñòâî ìåñòîðîæäåíèé ïîäçåìíûõ âîä îòíîñèòñÿ ê ìåñòîðîæäåíèÿì â îãðàíè÷åííûõ ïî ïëîùàäè
ñòðóêòóðàõ: Þæíîå – â ãðàáåíå, Ëàäâà, Óæåñåëüãà,
Ìåëèîðàòèâíûé, Êàìåííîáîðñêîå, Òèêøà – â òðåùèííûõ êîëëåêòîðàõ. Ìåñòîðîæäåíèÿ – Ïîðîñîçåðñêîå,
Êàëåâàëüñêîå, Êàëåâàëüñêîå-2, Ñóîÿðâñêîå, Ïðÿæèíñêîå, Âåäëîçåðñêîå – ïðèóðî÷åíû ê ïîòîêàì ãðóíòîâûõ âîä ïåñ÷àíûõ ìàññèâîâ. Îëîíåöêîå ÌÏÂ îòíîñèòñÿ ê àðòåçèàíñêîìó áàññåéíó.
Ðàçâåäàííûå çàïàñû äëÿ ÕÏÂ ñîñòàâëÿþò
36,1 òûñ. ì3/ñóò, â òîì ÷èñëå ïîäãîòîâëåííûå äëÿ ïðîìûøëåííîãî îñâîåíèÿ 22,7 òûñ. ì3/ñóò, 57% ðàçâåäàííûõ çàïàñîâ ïðèõîäèòñÿ íà Îëîíåöêîå ÌÏÂ â êîòëèíñêîì âîäîíîñíîì ãîðèçîíòå è ÌÏÂ «Þæíîå» äëÿ
ã. Ïåòðîçàâîäñêà â ãäîâñêîì ãîðèçîíòå; ðàçâåäàííûå
çàïàñû ïîäçåìíûõ âîä âåðõíå÷åòâåðòè÷íûõ ôëþâèîãëÿöèàëüíûõ îòëîæåíèé ïî øåñòè ìåñòîðîæäåíèÿì

vaihtelee 0,03 (Louhen ja Kemin piirin alue) ja
0,11–0,13 (Aunuksen ja Karhumäen piirin alue)
välillä.
Ennusteet on tehty hyvin puutteellisten tutkimusja etsintätöiden perusteella. Selvityksissä tutkittiin
noin 3,5 % pohjavesivaroista, sen lisäksi korostamme, että tutkituista varoista on käytössä 5 %. Pohjavesivarat kuuluvat (C2) – «löydetyt» -luokkaan tai
(C1) – «alustavasti arvioitu» -luokkaan. Pohjavesivarat näin odottavat tutkimusten jatkamista, jotta pohjavesialueet seuraavassa vaiheessa voidaan ottaa käyttöön (Tiksha, Kamennoborskoje, Ladva, Porosozero,
Kalevala, Suojärvi, Prääsä – esiintymät).
Karjalan Tasavallassa on tutkittu 14 pohjavesiesiintymää, joiden makeaa vettä voidaan käyttää
vesihuollon juoma- tai talousveden prosessissa (taulukko 3.1).
Mainituista esiintymistä käytetään hyväksi vain
kolmea: Aunuksen, Vedlozerskoje, Meliorativnenskoje.
Yleensä pohjavesiesiintymät sijaitsevat varsin
rajoitetulla maaston alueella: Juzhnoje sijaitsee grabenissa (rift valley); Uzheselga, Meliorativnenskoje,
Kamennoborskoje, Tiksha sijaitsevat ruhje «putkessa». Porosozerskoje, Kalevalskoje, Kalevalskoje-2,
Suojärven, Prääsän; Vedlozerskoje kuuluvat hiekkakerrostumien pohjavesivaroihin. Aunuksen on «artesianskin» (eli paineella purkavat) -tyyppiä.
Vesihuoltoon käyttöönsaatavia pohjavesivaroja
on 36 100 m 3/vrk, niistä on jo otettu käyttöön
22 700 m3/vrk. Niistä 57 % on Aunuksen kotlinskin
horisontin esiintymät ja Petroskoin Juzhnoje gdovin
horisontin esiintymät. Kuuden glasifluviaalisten kvartäärikauden kerrostumien pohjavesivarojen osuus on
24 % (8800 m3/vrk), proterozookivilajien ruhjealueella on 19 %.
Kolmen pohjaveden esiintymän (Aunuksen,
Juzhnoje ja Uzheselskoje), yhteensä 21 400 m3/vrk,
pohjavedet ovat erittäin hyvin suojattu maapinnalta
suuntautuvalta pilaantumiselta, Kamennoborskin
pohjavedet ovat «kohtuullisesti suojassa» ja loput
8 kpl ei ole suojattu.
Kaikissa esiintymissä on makeaa pohjavettä, joka
on hydrokarbonaatti- tai, harvemmin, sulfaatti-hydrokarbonaattiluokkaa (Suojärven, Porosozerskoje, Prääsän), sulfaatti-hydrokarbonaatti -kloridiluokkaa
(Kalevala), jonka kationikoostumus on hyvin monipuolinen. Kamennoborkojen esiintymän pohjavedet
ovat kloridi-hydrokarbonaatti-natriumluokkaa.
Juzhnoje ja Uzheselskoje esiintymien pohjavedessä on kohonnut rautapitoisuus (2,2–3 mg/l asti) ja raakaveden käsittely edellyttää raudanpoistoa. Vedessä
sen lisäksi on hyvin vähän fluoria, jota olisi taas hyvä
lisätä juomaveteen. Sama fluoriongelma on myös
Aunuksen pohjavedessä.
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Ɍɚɛɥɢɰɚ 3.1. Ⱦɚɧɧɵɟ ɨ ɦɟɫɬɨɪɨɠɞɟɧɢɹɯ ɩɨɞɡɟɦɧɵɯ ɜɨɞ
Taulukko 3.1. Pohjavesivarat
Paikka

Ɇɟɫɬɨɩɨɥɨɠɟɧɢɟ
ɝ. ɉɟɬɪɨɡɚɜɨɞɫɤ
ɝ. Ɉɥɨɧɟɰ
ɝ. ɋɭɨɹɪɜɢ

Petroskoi-kaupunki
Aunus-kaupunki
Suojärvi-kaupunki

ɩɨɫ. ɍɠɟɫɟɥɶɝɚ,
ɉɪɢɨɧɟɠɫɤɢɣ ɪ-ɧ
ɩɝɬ. Ʌɚɞɜɚ,
ɉɪɢɨɧɟɠɫɤɢɣ ɪ-ɧ
ɩɨɫ. ȼɟɞɥɨɡɟɪɨ,
ɉɪɹɠɢɧɫɤɢɣ ɪ-ɧ
ɩɨɫ. Ʉɚɦɟɧɧɵɣ Ȼɨɪ,
ɋɟɝɟɠɫɤɢɣ ɪ-ɧ
ɩɝɬ. Ɇɟɥɢɨɪɚɬɢɜɧɵɣ
ɩɨɫ. Ɍɢɤɲɚ,
Ȼɟɥɨɦɨɪɫɤɢɣ ɪ-ɧ
ɩɝɬ. Ʉɚɥɟɜɚɥɚ

Uzeselga-taajama,
Prionezski piiri
Ladva-taajama,
Prionezski piiri
Vedlozero,
Prääsän piiri
Kamennyi Bor,
Segezan piiri
Meliorativni
Tiksha,
Belomorskin piiri
Kalevala

ɩɝɬ. ɉɨɪɨɫɨɡɟɪɨ,
ɋɭɨɹɪɜɫɤɢɣ ɪ-ɧ
ɩɝɬ. Ʉɟɫɬɟɧɶɝɚ,
Ʌɨɭɯɫɤɢɣ ɪ-ɧ
ɩɝɬ. Ʉɚɥɟɜɚɥɚ

Porosozero,
Suojärven piiri
Kestenga,
Louhin piiri
Kalevala

ɩɨɫ. ɉɪɹɠɚ

Prääsä

Vettä johtava kerrostuma
/ horisontti
Vgd Gdovin
V kt Kotlinskin
fIII Glasifluviaalinen
yläkvarttäärikauden
PR1 Alaproterozoiskin intruusion

Ɂɚɩɚɫɵ, ɬɵɫ. ɦ3/ɫɭɬ
Varat, tuhat m3/vrk
10,7
10,0
1,5

PR1 Alaproterozoiskin intruusion

1,35

fIII Glasifluviaalisen
yläkvarttäärikauden
PR1 Alaproterozoiskin

0,535

K2 Ʉɚɪɟɥɶɫɤɢɣ
PR1 ɇɢɠɧɟɩɪɨɬɟɪɨɡɨɣɫɤɢɣ

K2 Karelskin
PR1 Alaproterozoiskin

1,7
2,07

fIII Ɏɥɸɜɢɨɝɥɹɰɢɚɥɶɧɵɣ
ɜɟɪɯɧɟɱɟɬɜɟɪɬɢɱɧɵɣ
fIII Ɏɥɸɜɢɨɝɥɹɰɢɚɥɶɧɵɣ
ɜɟɪɯɧɟɱɟɬɜɟɪɬɢɱɧɵɣ
fIII Ɏɥɸɜɢɨɝɥɹɰɢɚɥɶɧɵɣ
ɜɟɪɯɧɟɱɟɬɜɟɪɬɢɱɧɵɣ
fIII Ɏɥɸɜɢɨɝɥɹɰɢɚɥɶɧɵɣ
ɜɟɪɯɧɟɱɟɬɜɟɪɬɢɱɧɵɣ
fIII Ɏɥɸɜɢɨɝɥɹɰɢɚɥɶɧɵɣ
ɜɟɪɯɧɟɱɟɬɜɟɪɬɢɱɧɵɣ

fIII Glasifluviaalisen
yläkvarttäärikauden
fIII Glasifluviaalisen
yläkvarttäärikauden
fIII Glasifluviaalisen
yläkvarttäärikauden
fIII Glasifluviaalisen
yläkvarttäärikauden
fIII Glasifluviaalisen
yläkvarttäärikauden

0,9

ȼɨɞɨɧɨɫɧɵɣ ɝɨɪɢɡɨɧɬ
Vgd Ƚɞɨɜɫɤɢɣ
V kt Ʉɨɬɥɢɧɫɤɢɣ
fIII Ɏɥɸɜɢɨɝɥɹɰɢɚɥɶɧɵɣ
ɜɟɪɯɧɟɱɟɬɜɟɪɬɢɱɧɵɣ
PR1 ɇɢɠɧɟɩɪɨɬɟɪɨɡɨɣɫɤɢɣ
ɢɧɬɪɭɡɢɜɧɵɣ
PR1 ɇɢɠɧɟɩɪɨɬɟɪɨɡɨɣɫɤɢɣ
ɢɧɬɪɭɡɢɜɧɵɣ
fIII Ɏɥɸɜɢɨɝɥɹɰɢɚɥɶɧɵɣ
ɜɟɪɯɧɟɱɟɬɜɟɪɬɢɱɧɵɣ
PR1 ɇɢɠɧɟɩɪɨɬɟɪɨɡɨɣɫɤɢɣ

(8,8 òûñ. ì3/ñóò) ñîñòàâëÿþò 24% îò îáùåé èõ âåëè÷èíû, åùå 19% ïðèõîäÿòñÿ íà ïîäçåìíûå âîäû çîíû òðåùèíîâàòîñòè ïðîòåðîçîéñêèõ ïîðîä.
Ïîäçåìíûå âîäû òðåõ ìåñòîðîæäåíèé (Îëîíåöêîå,
Þæíîå è Óæåñåëüãñêîå) ñ ñóììàðíûìè çàïàñàìè
21,4 òûñ. ì3/ñóò íàäåæíî çàùèùåíû îò ïîâåðõíîñòíîãî çàãðÿçíåíèÿ, îäíîãî (Êàìåííîáîðñêîå) – óñëîâíî
çàùèùåíû, îñòàëüíûõ âîñüìè – íå çàùèùåíû.
Âñå ìåñòîðîæäåíèÿ ñîäåðæàò ïðåñíûå ïîäçåìíûå
âîäû ïðåèìóùåñòâåííî ãèäðîêàðáîíàòíûå, ðåæå –
ñóëüôàòíî-ãèäðîêàðáîíàòíûå (Ñóîÿðâñêîå, Ïîðîñîçåðñêîå, Ïðÿæèíñêîå), ñóëüôàòíî-ãèäðîêàðáîíàòíîõëîðèäíûå (Êàëåâàëüñêîå) ñî ñìåøàííûì êàòèîííûì
ñîñòàâîì ëèáî õëîðèäíî-ãèäðîêàðáîíàòíûå íàòðèåâûå (Êàìåííîáîðñêîå).
Â ïîäçåìíûõ âîäàõ ìåñòîðîæäåíèé Þæíîå è Óæåñåëüãñêîå îòìå÷åíî ïîâûøåííîå (äî 2,2–3 ìã/äì3)
ñîäåðæàíèå æåëåçà, è èõ èñïîëüçîâàíèå äëÿ ÕÏÂ âîçìîæíî ïðè óñëîâèè ïðåäâàðèòåëüíîãî îáåçæåëåçèâàíèÿ. Äëÿ ýòèõ ìåñòîðîæäåíèé, à òàêæå äëÿ Îëîíåöêîãî ÌÏÂ õàðàêòåðíî íèçêîå ñîäåðæàíèå â ïîäçåìíûõ
âîäàõ ôòîðà, ÷òî îáóñëîâëèâàåò òàêæå íåîáõîäèìîñòü
èõ ôòîðèðîâàíèÿ ïåðåä ïîäà÷åé âîäîïîòðåáèòåëþ.
Êà÷åñòâî ïîäçåìíûõ âîä ìåñòîðîæäåíèé Êàìåííîáîðñêîå è Òèêøñêîå èçó÷åíî íåäîñòàòî÷íî.
Îáùèé îòáîð ïîäçåìíûõ âîä â 2001 ã. ñîñòàâèë
3,44 ìëí ì3 (9,42 òûñ. ì3/ñóò), ÷òî ñîñòàâëÿåò 98,2%
óðîâíÿ ïðåäûäóùåãî ãîäà (òàáë. 3.2). Äîëÿ èñïîëüçîâàíèÿ ïîäçåìíûõ âîä â îáùåì âîäîîòáîðå ñîñòàâèëà
1,3%, äëÿ õîçÿéñòâåííî-ïèòüåâûõ íóæä, âêëþ÷àÿ

0,7

0,8

0,72
1,116
2,0
2,0

Kamennoborskojen ja Tikshan pohjaveden laatua
tutkittiin varsin vähän.
Vuonna 2001 pumpattiin 3,44 milj. ì3 (9420 ì3/vrk),
eli 98,2 % vuoden 2000 volumista (taulukko 3.2).
Pohjaveden osuus koko vedenkulutuksessa oli 1,3 %,
mukana on talous- ja juomavedenkulutus ja myös
maatalousvedenkulutus. Pohjaveden osuus talous- ja
juomavedenkulutuksessa on 5,1 %. Vastaavat arviot
edelliseltä vuodelta olivat hieman suurempia.
2,24 milj. m 3 pohjavettä käytettiin vuodessa
talous- tai juomaveden muodossa (65,1 % koko pohjaveden määrästä), 0,15 milj. m3 on mennyt teollisuudelle (4,3 %), 0,69 milj. m 3 maataloustarpeisiin
(20,1 %). Osa pohjavedestä on jäänyt käyttämättä,
0,36 milj. m3 (10,5 %).
Taulukon 3.2 perusteella voidaan todeta, että
vuonna 2001 pohjaveden käyttömuodossa on tapahtunut muutoksia: talous- ja juomavedenosuus koko
vedenkulutuksessa on hieman kasvanut. Vuonna 2001
maataloudessa käytettiin enemmän pohjavettä, kun
talous- ja juomavedenkulutus on merkittävästi laskenut vuoteen 2000 verrattuna.
Vuonna 2001 Aunuksen piirissä käytettiin suhteellisesti eniten pohjavettä (2660 m3/vrk), sen jälkeen
Karhumäen (1720 m3/vrk), Prionezskin (1210 m3/vrk)
ja Kontupohjan (660 m3/vrk) piirissä. Muualla pohjaveden osuus oli pieni. Suurimmat pohjavedenottamot sijaitsevat seuraavissa taajamissa: Aunus,
Povenets, Ladva, Matroosa, Tchalna, Novaja Vilga.
Aunuksen kohdalla hyväksyttyjä pohjavesivaroja on
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Ɍɚɛɥɢɰɚ 3.2. ɂɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɩɨɞɡɟɦɧɵɯ ɜɨɞ ɜ Ʉɚɪɟɥɢɢ
Ɂɚɛɨɪ ɩɨɞɡɟɦɧɵɯ ɜɨɞ
ȼɫɟɝɨ, ɬɵɫ.
ȼɫɟɝɨ,
ɦ3/ɫɭɬ
ɦɥɧ ɦ3
2000
9,60
3,50
2001
9,42
3,44
ȼ ɫɪɚɜɧɟɧɢɢ ɫ 2000 ɝ.
98,2%
Ⱦɨɥɹ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɩɨɞɡɟɦɧɵɯ ɜɨɞ
ɧɚ ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɧɭɠɞɵ ɜ 2000 ɝ.
Ⱦɨɥɹ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɩɨɞɡɟɦɧɵɯ ɜɨɞ
ɧɚ ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɧɭɠɞɵ ɜ 2001 ɝ.
Ⱦɨɥɹ ɩɨɞɡɟɦɧɵɯ ɜɨɞ ɜ ɨɛɳɟɦ ɜɨɞɨɨɬɛɨɪɟ ɜ 2000 ɝ.

ɂɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɩɨɞɡɟɦɧɵɯ ɜɨɞ ɧɚ ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɧɭɠɞɵ, ɦɥɧ ɦ3

Ɉɬɱɟɬɧɵɣ ɝɨɞ

Ⱦɨɥɹ ɩɨɞɡɟɦɧɵɯ ɜɨɞ ɜ ɨɛɳɟɦ ɜɨɞɨɨɬɛɨɪɟ ɜ 2001 ɝ.

ɏɉȼ

ɉɌȼ

ɋɏȼ

ɛɟɡ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ

2,45
2,24
91,4%
70,0%

0,28
0,15
53,6%
8,0%

0,52
0,69
132,7%
14,7%

0,26
0,36
138,5%
7,3%

65,1%

4,3%

20,1%

10,5%

1,9%
1,3%

Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɫɤɜɚɠɢɧ
ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ
ɜɫɟɝɨ
ɪɟɡɟɪɜɧɵɯ
205
16
201
23
98%
143,8%

Ⱦɨɥɹ ɩɨɞɡɟɦɧɵɯ ɜɨɞ ɩɪɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɢ
ɧɚ ɏɉȼ ɜ 2000 ɝ.
Ⱦɨɥɹ ɩɨɞɡɟɦɧɵɯ ɜɨɞ ɩɪɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɢ
ɧɚ ɏɉȼ ɜ 2001 ɝ.

6,1%
5,1%

Taulukko 3.2. Karjalan Tasavallan pohjaveden käyttöjakelu
Vuosi

Pohjaveden määrä
Yhteensä,
Yhteensä,
milj. m3
tuhat m3/vrk
9,60
3,50
9,42
3,44

2000
2001
vuoteen 2000
verrattuna
98,2%
Vuoden 2000 eri käyttömuotojen osuudet
Vuoden 2001 eri käyttömuotojen osuudet

Käyttömuoto, milj. m3
talous- ja
juomavesi
2,45
2,24
91,4%
70,0 %
65,1%

Pohjaveden osuus koko vedenkulutuksessa vuonna 2000

1,9%

Pohjaveden osuus koko vedenkulutuksessa vuonna 2001

1,3%

teollisuus

maatalous

häviöt

0,28
0,15

0,52
0,69

0,26
0,36

53,6%
132,7%
138,5%
8,0 %
14,7 %
7,3 %
4,3%
20,1%
10,5%
Pohjaveden osuus talous- ja
juomavedenkulutuksessa vuonna 2000
Pohjaveden osuus talous- ja
juomavedenkulutuksessa vuonna 2001

ÕÏÂ, ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîå âîäîñíàáæåíèå (ÑÕÂ).
Äîëÿ ïîäçåìíûõ âîä â îáúåìå õîçÿéñòâåííî-áûòîâûõ
ñîñòàâèëà 5,1%. Îáà ïîêàçàòåëÿ â 2001 ã. íèæå îòíîñèòåëüíî ïðåäûäóùåãî ãîäà.
Äëÿ õîçÿéñòâåííî-ïèòüåâûõ íóæä ïîäçåìíûå âîäû
èñïîëüçîâàëèñü â êîëè÷åñòâå 2,24 ìëí ì3 â ãîä (65,1%
îò îáùåãî âîäîîòáîðà), äëÿ ïðîèçâîäñòâåííî-òåõíè÷åñêîãî âîäîñíàáæåíèÿ (ÏÒÂ) – â êîëè÷åñòâå 0,15 ìëí ì3
â ãîä (4,3% îò îáùåãî âîäîîòáîðà), äëÿ ÑÕÂ – â êîëè÷åñòâå 0,69 ìëí ì3 â ãîä (20,1% îò îáùåãî âîäîîòáîðà).
Îòáîð ïîäçåìíûõ âîä áåç èñïîëüçîâàíèÿ (ÁÈ) ñîñòàâèë
0,36 ìëí ì3 â ãîä (10,5% îò îáùåãî âîäîîòáîðà).
Àíàëèç èñïîëüçîâàíèÿ ïîäçåìíûõ âîä ïî òèïàì
(ñì. òàáë. 3.2) ïîêàçûâàåò, ÷òî â 2001 ã. îòíîñèòåëüíî
ïðåäûäóùåãî ãîäà ïðîèçîøëî ïåðåðàñïðåäåëåíèå
îáúåìîâ èñïîëüçóåìûõ ïîäçåìíûõ âîä íà ðàçëè÷íûå
íóæäû. Äîëÿ õîçÿéñòâåííî-ïèòüåâîãî âîäîñíàáæåíèÿ
(ÕÏÂ+ÑÕÂ) óâåëè÷èëàñü íà 0,5%. Ýòè èçìåíåíèÿ ñâÿçàíû ñ óâåëè÷åíèåì äîëè ÑÕÂ – íà 32,7%. Ñóùåñòâåííî (íà 47,4%) óìåíüøèëàñü äîëÿ èñïîëüçîâàíèÿ ïîäçåìíûõ âîä íà ÏÒÂ.
Äîëÿ èñïîëüçîâàíèÿ ïîäçåìíûõ âîä â õîçÿéñòâåííî-ïèòüåâîì âîäîñíàáæåíèè ðåñïóáëèêè ïî ðàéîíàì
êîëåáëåòñÿ îò 0% â Áåëîìîðñêîì, Êàëåâàëüñêîì, Êåìñêîì è Ïóäîæñêîì ðàéîíàõ, à òàêæå íà òåððèòîðèè,
ïîä÷èíåííîé àäìèíèñòðàöèè Êîñòîìóêøè, äî 56,3% â
Îëîíåöêîì ðàéîíå (ðèñ. 3.1).
Àíàëèç ðàñïðåäåëåíèÿ îòáîðà ïîäçåìíûõ âîä ïî
àäìèíèñòðàòèâíûì ðàéîíàì Êàðåëèè ïîêàçûâàåò, ÷òî

Porakaivojen määrä
mukaan
yhteensä
lukien varalla
205
16
201
23
98%

143,8%

6,1%
5,1%

tarpeeksi paljon nykyisiin ja tulevaisuuden tarpeisiin.
Vesihuollossa käytetään ns. desentralisoitua tai
hajaverkoston mallia. Vedenottamo yleensä perustuu
yhden porakaivon varaan (65 %). Hajaverkoston
kautta pumpataan 25 % pohjavettä. Kattava pohjaveden vesihuolto ja verkosto on rakennettu vain Aunuksessa.
Korostetaan, että pohjaveden käyttömahdollisuuksien arviointi on usein hyvinkin vaikeaa, koska juomaveden laatuvaatimukset on yhdistettävä pohjaveden pilaantumisen uhkaan.
Geologinen ympäristö pystyy jossakin määrin
suojelemaan pohjavesiä luonnon ja ihmisten toiminnasta aiheutuvilta vaikutuksilta. Pohjavesien suojelu
on luonnon ominaisuus, jonka avulla pohjavesien
laatu pysyy tasaisena ja vastaa käyttövaatimuksia
koko ennusteajan (Vrba, Zaporozec, 1994; Çåêöåð,
2001).
Pohjavesien suojausta arvioidaan paineettomien
pohjavesikerrosten syvyyden perusteella. Sen lisäksi
otetaan huomioon happipitoisten vyöhykkeiden
rakenteet, niiden lytologia, heikosti vedenjohtavien
kerrosten pinta-ala (Ãîëüáåðã, Ãàçäà, 1984).
Mikäli arvioidaan pohjaveden, painekerrokset on
käsiteltävä kahdeksi arvoksi – ylemmän ei-vedenjohtavan kerroksen paksuus ja myös painekerroksen
syvyys ja sen suhde ylemmän paineettoman horisontin kanssa.
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Ðèñ. 3.1. Äîëÿ èñïîëüçîâàíèÿ ïîäçåìíûõ âîä â õîçÿéñòâåííî-ïèòüåâîì âîäîñíàáæåíèè
Kuva 3.1. Pohjaveden osuus vesihuollossa eri hallinnollisissa piireissä

íàèáîëüøåå êîëè÷åñòâî â 2001 ã. îòáèðàëîñü
â Îëîíåöêîì (2,66 òûñ. ì3/ñóò), Ìåäâåæüåãîðñêîì
(1,72 òûñ. ì3/ñóò), Ïðèîíåæñêîì (1,21 òûñ. ì3/ñóò) è
Êîíäîïîæñêîì (0,66 òûñ. ì3/ñóò) ðàéîíàõ. Âîäîîòáîð
ïîäçåìíûõ âîä â îñòàëüíûõ ðàéîíàõ áûë íåçíà÷èòåëüíûì. Íàèáîëåå êðóïíûå âîäîçàáîðû, èñïîëüçóþùèå
ïîäçåìíûå âîäû, íàõîäèëèñü â ã. Îëîíöå, ïîñåëêàõ
Ïîâåíåö, Ëàäâà, Ìàòðîñû, ×àëíà è Íîâàÿ Âèëãà.
Ñîâðåìåííàÿ è ïåðñïåêòèâíàÿ âîäîïîòðåáíîñòè ïîëíîñòüþ îáåñïå÷åíû óòâåðæäåííûìè çàïàñàìè ïîäçåìíûõ âîä òîëüêî â ã. Îëîíöå.
Âîäîñíàáæåíèå ñ èñïîëüçîâàíèåì ïîäçåìíûõ âîä
îáû÷íî äåöåíòðàëèçîâàííîå. Âîäîçàáîðû, êàê ïðàâèëî, ñîñòîÿò èç îäèíî÷íûõ ñêâàæèí (65%), íà íèõ ïðèõîäèòñÿ 25% âîäîîòáîðà. Öåíòðàëèçîâàííîå ñíàáæåíèå ïîäçåìíûìè âîäàìè îðãàíèçîâàíî òîëüêî â
ã. Îëîíöå.
Îöåíêà ýêñïëóàòàöèîííûõ çàïàñîâ ïîäçåìíûõ âîä
÷àñòî çàòðóäíåíà èç-çà íåçàùèùåííîñòè âîäîíîñíûõ
ãîðèçîíòîâ îò çàãðÿçíåíèÿ è ïðèðîäíîãî êà÷åñòâà
âîäû, íå ñîîòâåòñòâóþùåãî ïðåäúÿâëÿåìûì òðåáîâàíèÿì ê ïèòüåâûì âîäàì.
Ãåîëîãè÷åñêàÿ ñðåäà ìîæåò îáåñïå÷èòü íåêîòîðóþ
ñòåïåíü çàùèòû ïîäçåìíûõ âîä îò ïðèðîäíîãî è òåõíîãåííîãî âîçäåéñòâèÿ. Çàùèùåííîñòü ïîäçåìíûõ
âîä – ýòî ñâîéñòâî ïðèðîäíîé ñèñòåìû, ïîçâîëÿþùåå
ñîõðàíèòü íà ïðîãíîçèðóåìûé ïåðèîä ñîñòàâ è êà÷åñòâî ïîäçåìíûõ âîä â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè èõ
ïðàêòè÷åñêîãî èñïîëüçîâàíèÿ (ïðîòèâîïîëîæíûé òåðìèí – óÿçâèìîñòü) (Vrba, Zaporozec, 1994; Çåêöåð,
2001).

Alueemme luonnon, ennen kaikkea geologian ja
hydrogeologian, ominaisuudet ovat sellaiset, että
käytännössä koko tasavallan pohjavedet ovat
suojaamattomat. Yleensä pohjavedet ovat harvoin
10 m syvemmällä, tasaisilla seuduilla 1 ja 2 metrin syvyyden välillä. Paljon happea sisältävä
vyöhykkeessä on harvoin esitetty vedenpidättäviä kivilajeja. Hiekka- ja hiekkasaven läpäisevyys
on 0,01–1 m/vrk. Suomatalikkojen denudaation
alueella on hyvin kapea ilmastusvyöhyke. Glasifluviaalisissa, järvi- ja järvi-jäätikön kerrostumissa
pohjavedet ovat hyvinkin lähellä maapintaa. Pohjavedet, joiden ilmastusvyöhyke koostuu savi- ja
hietasavikerrostumista, ovat paremmin suojassa
(Vienanmeren matalikko, Shujajoen ja Kemijoen
laaksot, myös Laatokan ja Itä-Äänisen rannikot).
Miltei ainoat huonosti vedenjohtavien kerrostumien moreeniesiintymät (suurin osa niistä on saviainetta) sijaitsevat Äänisen ja Laatokan vedenjakajaalueella – ns. moreenien välinen onego-ozerski
vettäjohtava horisontti.
Tasavallan etelä- ja kaakkoisseutujen ylempään
proterozoo- (gdovin ja kotlinskin) ja paleozoo-kerrostumien syvien depressioalueiden paineelliset vettäjohtavat horisontit ovat eniten suojassa. Kuvassa 3.2
on esitetty Karjalan Tasavallan pohjavesien suojauskaava. Noin 8 % Tasavallan pinta-alueesta kuuluu
joko suojeltuihin tai kohtalaisesti suojeltuihin pohjavesivaroihin.
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Êà÷åñòâåííàÿ îöåíêà çàùèùåííîñòè ãðóíòîâûõ
âîä ó÷èòûâàåò ãëóáèíó çàëåãàíèÿ áåçíàïîðíûõ ïîäçåìíûõ âîä, ñòðîåíèå è ëèòîëîãèþ ïîðîä çîíû àýðàöèè, ìîùíîñòü è âûäåðæàííîñòü ïî ïëîùàäè ñëàáîïðîíèöàåìûõ îòëîæåíèé â ðàçðåçå çîíû àýðàöèè
(Ãîëüäáåðã, Ãàçäà, 1984). Îöåíêà çàùèùåííîñòè âåðõíåãî íàïîðíîãî ãîðèçîíòà âêëþ÷àåò àíàëèç äâóõ ïîêàçàòåëåé – ìîùíîñòè âåðõíåãî âîäîóïîðíîãî ñëîÿ è
ñîîòíîøåíèÿ óðîâíåé èçó÷àåìîãî íàïîðíîãî âîäîíîñíîãî ãîðèçîíòà è çàëåãàþùåãî âûøå áåçíàïîðíîãî
ãîðèçîíòà.
Àíàëèç ïðèðîäíûõ óñëîâèé (ïðåæäå âñåãî ãåîëîãîãèäðîãåîëîãè÷åñêèõ) ïîçâîëÿåò îöåíèòü ïîäçåìíûå
âîäû ïðàêòè÷åñêè íà âñåé òåððèòîðèè ðåãèîíà êàê

Ðèñ. 3.2. Ñõåìà çàùèùåííîñòè ïîäçåìíûõ âîä Êàðåëèè
1–3 – ëèòîëîãèÿ îñàäêîâ: 1 – ãëèíèñòûå îòëîæåíèÿ, 2 – àëåâðîëèòîâàÿ ìîðåíà,
3 – ïåñ÷àíî-ñóïåñ÷àíàÿ ìîðåíà; 4–7 – êàòåãîðèè çàùèùåííîñòè: 4 – íåçàùèùåííûå (I),
5 – ñëàáîçàùèùåííûå (II), 6 – óñëîâíî çàùèùåííûå (III), 7 – çàùèùåííûå (IV)

Kuva 3.2. Karjalan Tasavallan pohjavesien suojaus:
1–3 – kerrostumien litologia: 1 – savikerrostumat, 2 – alevroliittimoreeni,
3 – hiekka-hiekkasavimoreeni; 4–7 – suojausluokka: 4 – suojaton (I), 5 – heikosti suojattu (II),
6 – kohtalaisesti suojattu (III), 7 – suojattu (IV)
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íåçàùèùåííûå. Ãëóáèíà çàëåãàíèÿ ïîäçåìíûõ âîä,
êàê ïðàâèëî, íå ïðåâûøàåò 10 ì, íà ðàâíèííûõ ó÷àñòêàõ íàõîäèòñÿ â ïðåäåëàõ 1–2 ì, â ñòðîåíèè çîíû àýðàöèè îòñóòñòâóþò âûäåðæàííûå ñëîè ñëàáîïðîíèöàåìûõ ïîðîä, ôèëüòðàöèîííûå ñâîéñòâà ïåñ÷àíî-ñóïåñ÷àíûõ ðàçíîñòåé ñîñòàâëÿþò 0,01–1 ì/ñóò. Íàèìåíüøàÿ ìîùíîñòü çîíû àýðàöèè õàðàêòåðíà äëÿ
çàáîëî÷åííûõ ïîíèæåíèé äåíóäàöèîííîé ðàâíèíû,
çíà÷èòåëüíûå ïëîùàäè ñ áëèçêèì çàëåãàíèåì ãðóíòîâûõ âîä îòìå÷àþòñÿ ñðåäè îçåðíûõ, îçåðíî-ëåäíèêîâûõ è ôëþâèîãëÿöèàëüíûõ ðàâíèí. Áîëåå âûñîêîé
ñòåïåíüþ çàùèòû îáëàäàþò ïîäçåìíûå âîäû â ðàéîíàõ ðàñïðîñòðàíåíèÿ îòëîæåíèé, çîíà àýðàöèè êîòîðûõ ñëîæåíà ãëèíàìè è ñóãëèíêàìè (Ïðèáåëîìîðñêàÿ
íèçìåííîñòü, äîëèíû ðåê Øóè è Êåìè, ïîáåðåæüå
Ëàäîæñêîãî îç., ðàéîíû Âîñòî÷íîãî Çàîíåæüÿ). Åäèíñòâåííûé âûäåðæàííûé ïî ïëîùàäè ãîðèçîíò ñëàáîïðîíèöàåìûõ (ïðåèìóùåñòâåííî ãëèíèñòûõ) ìîðåííûõ îòëîæåíèé â ïðåäåëàõ Îíåæñêî-Ëàäîæñêîãî âîäîðàçäåëà ïîçâîëÿåò âûäåëèòü çàùèùåííûé ìåæìîðåííûé îíåãîîçåðñêèé âîäîíîñíûé ãîðèçîíò.
Íàïîðíûå âîäîíîñíûå ãîðèçîíòû ïîðîä âåðõíåãî
ïðîòåðîçîÿ (ãäîâñêèé è êîòëèíñêèé) è ïàëåîçîéñêèõ
îòëîæåíèé, çàïîëíÿþùèå ãëóáîêèå äåïðåññèè è ïîíèæåíèÿ â ôóíäàìåíòå íà þãå è þãî-âîñòîêå ðåñïóáëèêè, èìåþò íàèáîëüøóþ êàòåãîðèþ çàùèùåííîñòè. Íà
ðèñ. 3.2 ïîêàçàíà ñõåìà çàùèùåííîñòè ïîäçåìíûõ âîä
Êàðåëèè. Êàê âèäíî èç ýòîãî ðèñóíêà, ïëîùàäè ðàñïðîñòðàíåíèÿ çàùèùåííûõ è îòíîñèòåëüíî çàùèùåííûõ âîä çàíèìàþò îêîëî 8% òåððèòîðèè ðåãèîíà.

3.2. ÊÀ×ÅÑÒÂÎ ÏÎÄÇÅÌÍÛÕ ÂÎÄ
3.2. POHJAVESIEN LAATU
3.2.1. ÃÈÄÐÎÃÅÎÕÈÌÈ×ÅÑÊÀß
ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÀ ÏÎÄÇÅÌÍÛÕ ÂÎÄ

3.2.1. POHJAVESIEN
HYDROKEMIA

Íà òåððèòîðèè Êàðåëèè ôîðìèðóþòñÿ ïðåèìóùåñòâåííî ïðåñíûå è óëüòðàïðåñíûå ïîäçåìíûå âîäû,
ðàçíîîáðàçèå õèìè÷åñêîãî ñîñòàâà êîòîðûõ îïðåäåëÿåòñÿ íåîäíîçíà÷íûì ïðîÿâëåíèåì ïðèðîäíûõ è àíòðîïîãåííûõ ôàêòîðîâ.
Â ÷åòâåðòè÷íûõ îòëîæåíèÿõ ïðåîáëàäàþò êèñëûå
è ñëàáîêèñëûå âîäû (ðÍ < 6,5) ñ ìèíåðàëèçàöèåé
ìåíåå 0,2 ã/ë, ïðåèìóùåñòâåííî ãèäðîêàðáîíàòíûå
èëè ãèäðîêàðáîíàòíî-ñóëüôàòíûå êàëüöèåâî-ìàãíèåâîãî, ðåæå êàëüöèåâî-íàòðèåâîãî ñîñòàâà. Â òàáë. 3.3
ïðèâåäåíà õàðàêòåðèñòèêà õèìè÷åñêîãî ñîñòàâà ïîäçåìíûõ âîä îñíîâíûõ ãåíåòè÷åñêèõ òèïîâ ÷åòâåðòè÷íûõ îòëîæåíèé. Íà ôîíå îïðåäåëÿþùåãî êëèìàòè÷åñêîãî ôàêòîðà â ôîðìèðîâàíèè èõ õèìè÷åñêîãî ñîñòàâà

Karjalan Tasavallan alueella on enimmäkseen
makeita ja jopa ultramakeita pohjavesiesiintymiä.
Niiden vedenlaatu vaihtelee aika paljon riippuen eri
luonnon ja ihmisten toiminnasta aiheutuvista tekijöistä ja niiden yhdistelmistä.
Kvartäärikauden pohjavedet ovat joko lievästi
happamia tai happamia (pH < 6,5) ja mineraaliainespitoisuus on alle 0,2 g/l kuuluen hydrokarbonaatti- tai
hydrokarbonaattisulfaattiluokkaan, kalsium ja magnesiumin tai kalsium ja natrium -ryhmään. Taulukossa 3.3 on esitetty kvartäärikauden eri tyyppisten pohjavesien vedenlaatutiedot. Yleensä alueen ilmastolla
on tärkein rooli pohjaveden laadun muokkautumisessa, mutta selvästi voidaan erottaa myös alueet, missä
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Ɍɚɛɥɢɰɚ 3.3. ɏɢɦɢɱɟɫɤɢɣ ɫɨɫɬɚɜ ɩɨɞɡɟɦɧɵɯ ɜɨɞ ɱɟɬɜɟɪɬɢɱɧɵɯ ɨɬɥɨɠɟɧɢɣ
Taulukko 3.3. Kvartäärikauden kerrostumien pohjavesien vedenlaatu
ɉɚɪɚɦɟɬɪ

Arvo
pH
Eh
Na+
Ʉ+
Ca2+
Mg2+
HCO3–
Cl–
SO4 2–
Fe2+
Fe3+
Fe ɨɛɳ.
NO2–
NO3–
NH4+
PO42–
F–
O2
CO2
SiO2
ɉɟɪɦ. ɨɤɢɫɥ. /
Permanganaatti hap.
Ɇɢɧɟɪɚɥɢɡɚɰɢɹ /
Mineraaliaines
pitoisuus

Ykȿɞ.
sikɢɡɦ.
kö

ɦȼ
ɦɝ/ɥ
ɦɝ/ɥ
ɦɝ/ɥ
ɦɝ/ɥ
ɦɝ/ɥ
ɦɝ/ɥ
ɦɝ/ɥ
ɦɝ/ɥ
ɦɝ/ɥ
ɦɝ/ɥ
ɦɝ/ɥ
ɦɝ/ɥ
ɦɝ/ɥ
ɦɝ/ɥ
ɦɝ/ɥ
ɦɝ/ɥ
ɦɝ/ɥ
ɦɝ/ɥ

mV
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l

ȼɨɞɧɨ-ɥɟɞɧɢɤɨɜɵɟ (n = 114)
Ɉɡɟɪɧɨ-ɥɟɞɧɢɤɨɜɵɟ
Ʌɟɞɧɢɤɨɜɵɟ
Ɇɟɠɥɟɞɧɢɤɨɜɵɟ
«ɚɧɬɢɤɥɢɧɚɥɶɧɵɣ» «ɫɢɧɤɥɢɧɚɥɶɧɵɣ»
(n = 103)
(n = 107)
(n = 80)
ɬɢɩ
ɬɢɩ
Vesi-jäätikkö (n = 114)
Järvijäätikkö
Jäätiköiden väliset
Jäätikkö (n = 107)
(n = 103)
(n = 80)
"antikliininen" tyyppi "synkliininen" tyyppi
median min max median min max median min max median min max median min max
6,4
4,8 7,0
6,1
4,7 7,1
6,1
5,4
7,4
6,5
5,7 8,0
7,3
6,1 7,9
391
310 464
234
130 331
391
300 550
385
250 480
140
48 257
2,0
0,3 6,2
3,8
1,2 11,7
3,6
0,8 11,9
3,8
0,6 31,0
6,5
1,3 46,6
0,7
0,2 4,3
0,8
0,1 5,7
1,0
0,1
5,3
1,3
0,1 5,8
1,5
0,1 7,6
2,8
0,8 10,5
4,2
0,3 9,6
9,0
1,8 42,6
18,4
1,6 49,5 28,6
3,2 66,5
1,2
0,1 8,4
1,8
0,4 5,0
3,6
0,9 17,0
6,0
0,6 25,9 16,8
1,4 34,7
16,0
1,2 58,4
28,1
9,2 64,7 27,5
4,2 79,9
85,4 12,4 286,8 170,2 67,7 349,7
1,1
0,4 6,3
1,4
0,7 17,9
1,8
0,5 23,7
1,1
0,3 14,2
2,7
0,3 69,1
4,0
0,2 43,7
5,0
1,0 13,6 17,9
0,8 48,0
10,0
1,0 87,4 11,0
0,5 183,5
0,01
0,01 0,22
2,00 0,01 7,3
0,01 0,01 0,81
0,01 0,01 1,9
0,70 0,50 21,5
0,02
0,01 0,17
0,40 0,01 2,4
0,02 0,01 1,10
0,01 0,01 1,3
0,30 0,01 1,2
0,02
0,01 1,70
2,29 0,20 33,0 0,02 0,01 1,32
0,01 0,01 2,0
2,08 0,70 41,3
0,01
0,00 0,30
0,01 0,00 0,03 0,01 0,01 2,5
0,01 0,01 0,90 0,01 0,00 0,2
0,10
0,01 3,00
0,40 0,01 4,40 0,08 0,01 5,3
0,20 0,01 8,80 0,50 0,01 8,0
0,01
0,01 0,20
0,08 0,01 1,30 0,01 0,01 0,3
0,01 0,01 0,50 0,14 0,01 3,0
0,05
0,01 0,47
0,11 0,03 0,91
–
–
–
0,05 0,01 0,12
–
–
–
0,08
0,01 0,51
0,13 0,01 0,18 0,05 0,03 0,35
0,09 0,01 0,65 0,15 0,05 0,18
7,1
5,0 11,5
1,6
0,1 3,0
5,3
4,3 11,5
8,5
4,0 11,0
1,2
0,1 2,0
12,9
3,6 37,2
31,3 17,1 82,5 37,9
6,9 105,3 18,7
1,7 65,0 38,7
7,7 165,0
9,5
0,6 25,6
16,5
1,0 23,7
2,0
0,4 21,2
5,5
1,0 22,0
8,4
1,3 41,2

ɦɝ/ɥ mg/l

2,0

0,2

10,6

5,0

1,0

26,8

2,7

0,1

8,4

2,7

0,2

19,4

2,2

0,5

21,4

ɦɝ/ɥ mg/l

40

21

116

74

32

116

80

24

146

130

28

400

250

133

623

â åñòåñòâåííûõ óñëîâèÿõ âûäåëÿþòñÿ ó÷àñòêè, íà
êîòîðûõ ñóùåñòâåííîå çíà÷åíèå ïðèîáðåòàþò ãèäðîäèíàìè÷åñêèå, ëèòîëîãè÷åñêèå è äðóãèå ôàêòîðû.
Òàê, ïîâûøåííàÿ (äî 0,5 ã/ë) ìèíåðàëèçàöèÿ âîä
ëåäíèêîâûõ îòëîæåíèé â ïðåäåëàõ Îíåæñêîé ìóëüäû
îïðåäåëÿåòñÿ âëèÿíèåì ïîäñòèëàþùèõ ïîðîä ÿòóëèéñêîãî âóëêàíîãåííî-òåððèãåííî-êàðáîíàòíîãî è ëþäèêîâèéñêîãî çàîíåæñêî-ñóéñàðñêîãî âóëêàíîãåííî-òåððèãåííîãî ñòðóêòóðíî-ôîðìàöèîííîãî êîìïëåêñà.
Èçìåíåíèå ñîñòàâà ïîäçåìíûõ âîä íà ãèäðîêàðáîíàòíî-õëîðèäíûé íàáëþäàåòñÿ â ïðèáðåæíîé ïîëîñå
Áåëîãî ìîðÿ. Â ðàéîíàõ ðàñïðîñòðàíåíèÿ ïîðîä
îñíîâíîãî è óëüòðàîñíîâíîãî ñîñòàâà â ÷åòâåðòè÷íûõ
îòëîæåíèÿõ ôîðìèðóþòñÿ îêîëîíåéòðàëüíûå è ñëàáîùåëî÷íûå âîäû.
Ïåñêè âîäíî-ëåäíèêîâûõ îòëîæåíèé õàðàêòåðèçóþòñÿ íàèáîëåå âûñîêèìè ôèëüòðàöèîííûìè ñâîéñòâàìè (Soveri, 1985; Ðåñóðñû è ãåîõèìèÿ.., 1987). Â ôîðìèðîâàíèè õèìè÷åñêîãî ñîñòàâà î÷åíü ïðåñíûõ âîä
ýòèõ îòëîæåíèé íàèáîëåå ÿðêî ïðîÿâëÿåòñÿ âåäóùàÿ
ðîëü àòìîñôåðíûõ îñàäêîâ. Ýòî îáóñëîâëåíî êðàòêîâðåìåííûì ïðåáûâàíèåì âîäû â ñèñòåìå ïîðîäà–âîäà.
Íî äàæå ïðè îäèíàêîâî íèçêîé ñòåïåíè ìèíåðàëèçà-

hydrodynaamiset, litologiset tai muut tekijät ovat
myös varsin merkittäviä.
Esimerkiksi Onezhskaja -painanteen alueella
mineraaliainespitoisuus on hyvin korkea (0,5 g/l asti)
ja syynä on jatuliskin zaonezhsko-suisaaren vulkaaniset ja terrigeeniset karbonaattikivilajit. Vienanmeren
rannikon läheisyydessä pohjavedet kuuluvat jo karbonaatti-kloridiluokkaan. Siinä, missä kvartäärikerrostumissa on alkalipitoisia kivilajeja pohjavesillä on
joko neutraali- tai lievästi alkaalin puolen pH-arvot.
Järvi-jäätikkökerrostumien suotautumiskyky on
erittäin hyvä (Soveri, 1985; Ðåñóðñû è ãåîõèìèÿ..,
1987). Mikäli sateilla on tärkein rooli pohjavesien
muodostumisessa, tuloksena on hyvin makea vedenlaatu, koska vesi pysyy vain hyvin lyhyen aikaa
«kivilaji-vesi» -systeemissä. Geomorfologiset ja
hydrodynaamiset tekijät kuitenkin aiheuttavat pohjavedenlaadun vaihtelua myös tapauksissa, joissa on
pieni mineraaliainespitoisuus (alle 0,1 g/l) (kuva 3.3,
taulukko 3.3).
Antikliinisen tyypin horisontit ovat hyvin johtavia, vedet vaihtuvat niissä hyvin usein ja ne liikkuvat
vedenjakajan keskialueelta paikallisen eroosion poh128
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Ðèñ. 3.3. Ñõåìàòè÷åñêàÿ áëîê-äèàãðàììà ñòðîåíèÿ îçîâîé ãðÿäû è êîíöåíòðàöèÿ æåëåçà â ïîäçåìíûõ âîäàõ:
1 – ìîðåííûå îòëîæåíèÿ (âàëóííûå ïåñêè, ñóïåñè); 2–4 – ôëþâèîãëÿöèàëüíûå îòëîæåíèÿ (2 – êðóïíî- è ðàçíîçåðíèñòûå
ïåñêè, 3 – âàëóííî-ãàëå÷íûé ìàòåðèàë, 4 – ìåëêîçåðíèñòûå ïåñêè); 5 – îçåðíî-ëåäíèêîâûå îòëîæåíèÿ (ìåëêîçåðíèñòûå ãëèíèñòûå ïåñêè); 6 – òîðô; 7 – óðîâåíü ãðóíòîâûõ âîä; 8 – íàïðàâëåíèå äâèæåíèÿ ïîòîêà ãðóíòîâûõ âîä; 9–11 – êîíöåíòðàöèÿ
æåëåçà (ìã/ë): 9 – < 0,3; 10 – 0,3–1; 11 – > 1

Kuva 3.3. Harjuselänteen rakenne ja pohjavesien rautapitoisuus:
1 – moreenikerrostumat (vierikivihiekka, hiekkamaa, hiekkasavi); 2–4 – glasifluviaaliset kerrostumat (2 – suurirakeisia- ja erirakeisia hiekkoja, 3 – vierikivi- ja someromateriaalia, 4 – hieno hiekka); 5 – glasifluviaaliset kerrostumat (hienot savihiekat);
6 – turve; 7 – pohjavesihorisontti; 8 – pohjavesien kulkeutumissuunta; 9–11 – rautapitoisuus (mg/l): 9 – <0,3, 10 – 0,3–1, 11 – >1

öèè (êàê ïðàâèëî, ìåíåå 0,1 ã/ë) ïðè èçìåíåíèè ãåîìîðôîëîãè÷åñêèõ è ãèäðîäèíàìè÷åñêèõ óñëîâèé â
õèìè÷åñêîì ñîñòàâå âîä íàáëþäàþòñÿ ðåçêèå îòëè÷èÿ
(ðèñ. 3.3, òàáë. 3.3).
Âîäîíîñíûå ãîðèçîíòû «àíòèêëèíàëüíîãî» òèïà
îòëè÷àþòñÿ õîðîøåé äðåíèðîâàííîñòüþ, ÷àñòîé ñìåíÿåìîñòüþ ïîðöèé âîä, äâèæóùèõñÿ îò öåíòðàëüíûõ
÷àñòåé âîäîðàçäåëà ê ìåñòíîìó áàçèñó ýðîçèè (Malkki,
1979; Lahermo et al., 1990). Òàêîé òèï õàðàêòåðåí äëÿ
ïîäçåìíûõ âîä îçîâûõ ãðÿä è ôëþâèîãëÿöèàëüíûõ
äåëüò. Ìèíåðàëèçàöèÿ âîäû çäåñü íèçêàÿ – â ñðåäíåì
40 ìã/ë, ðÍ èçìåíÿåòñÿ â ïðåäåëàõ 4,8–7 (â ñðåäíåì
6,3). Ïî ñîñòàâó ðàñòâîðåííûõ ãàçîâ âîäû àçîòíîêèñëîðîäíîé ãðóïïû, îòíîñèòåëüíîå ñîäåðæàíèå
êèñëîðîäà äîñòèãàåò 15–27 îá.% (Ðåñóðñû è ãåîõèìèÿ.., 1987). Âîäû î÷åíü ìÿãêèå – æåñòêîñòü ñîñòàâëÿåò â ñðåäíåì 0,5 ììîëü/ë, ðåäêî äîñòèãàåò
1–1,5 ììîëü/ë. Áóôåðíàÿ ñïîñîáíîñòü âîä ýòèõ îòëîæåíèé, êîòîðàÿ â îñíîâíîì îïðåäåëÿåòñÿ ãèäðîêàðáîíàòíîé ùåëî÷íîñòüþ, íèçêàÿ è ñîñòàâëÿåò â ñðåäíåì
16 ìã/ë. Ïîýòîìó ñëàáîìèíåðàëèçîâàííûå âîäû
íàèáîëåå ÷óâñòâèòåëüíûå ê çàêèñëåíèþ.

jan suuntaan (Malkki, 1979; Lahermo et al., 1990).
Juuri sellaisia ovat harjuselkien ja glasifluviaalisten
delttojen pohjavedet. Vesien ionipitoisuus on pieni:
20–116 mg/l (keskimäärin 40 mg/l), ðÍ vaihtelee 4,8
ja 7 välillä (keskimäärin 6,3). Luonnon kaasut kuuluvat «typpi- ja happi» -ryhmään. Happipitoisuus saavuttaa jopa 15–27 tilav.%, helium- ja argoonikerroin
ei ylitä 0,001, mikä on hyvin tyypillistä aktiiviselle
vedenvaihtumisvyöhykkeelle (Ðåñóðñû è ãåîõèìèÿ..,
1987). Vesi on hyvinkin pehmeää, sen kovuus on keskimäärin 0,5 mmol/l ja harvoin 1–1,5 mmol/l. Näiden
kerrostumien puskurikapasiteetti on pieni, keskimäärin 16 mg/l ja määräytyy pääosin hydrokarbonaattialkaalilla. Sen takia vähän mineraaliaineita sisältävät
pohjavedet ovat arkoja happamoittumiselle.
«Synkliinisissä» horisonteissa pohjavedet kulkeutuvat ympäristöalueilta ja niiden pinnan taso on lähellä maapintaa. Luonnonolosuhteissa tämän tyypin
horisontit syntyvät soistuneilla paikoilla, harjujen ja
delttojen reuna-alueilla, joihin on liittyneenä järvijäätikkökerrostumia. Sama horisontti voidaan havaita,
mikäli pohjavesien tasoa alennetaan keinotekoisesti.
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Â âîäîíîñíûõ ãîðèçîíòàõ «ñèíêëèíàëüíîãî» òèïà
äâèæåíèå ãðóíòîâûõ âîä íàïðàâëåíî ñ îêðóæàþùèõ
òåððèòîðèé, óðîâåíü çàëåãàåò áëèçêî ê ïîâåðõíîñòè.
Ãîðèçîíòû ýòîãî òèïà ôîðìèðóþòñÿ ëèáî â åñòåñòâåííûõ óñëîâèÿõ íà ïåðèôåðèéíûõ ÷àñòÿõ îçîâ è
äåëüò, ÷àñòî ïåðåêðûòûõ îçåðíî-ëåäíèêîâûìè îòëîæåíèÿìè è çàáîëî÷åííûõ, ëèáî ïðè èñêóññòâåííîì
ïîíèæåíèè óðîâíåé. Ïîäçåìíûå âîäû â òàêèõ óñëîâèÿõ íåñêîëüêî áîëåå ìèíåðàëèçîâàíû – â ñðåäíåì
74 ìã/ë, îòëè÷àþòñÿ ïîâûøåííûì ñîäåðæàíèåì îðãàíè÷åñêèõ âåùåñòâ (âåëè÷èíà ïåðìàíãàíàòíîé îêèñëÿåìîñòè – äî 27 ìã/ë), êîíöåíòðàöèè æåëåçà äîñòèãàþò 20–33 ìã/ë, ìàðãàíöà – 0,9 ìã/ë. Ñîñòàâ ðàñòâîðåííûõ ãàçîâ àçîòíî-óãëåêèñëûé, ñîäåðæàíèå êèñëîðîäà íèçêîå. Ðàñïðîñòðàíåíèå òàêèõ âîä, ãëàâíûì
îáðàçîì, èç-çà ïîâûøåííûõ êîíöåíòðàöèé æåëåçà è
ìàðãàíöà ñîçäàåò òðóäíîñòè ïðè îöåíêå ýêñïëóàòàöèîííûõ çàïàñîâ ïîäçåìíûõ âîä èç ôëþâèîãëÿöèàëüíûõ îòëîæåíèé.
Áåñêèñëîðîäíûå âîäû íàïîðíîãî ìåæëåäíèêîâîãî
îíåãîîçåðñêîãî ãîðèçîíòà îòëè÷àþòñÿ ñòàáèëüíûì
õèìè÷åñêèì ñîñòàâîì. Ìèíåðàëèçàöèÿ ñîñòàâëÿåò
0,1–0,6 ã/ë, ðÍ 6,3–7,4, ñîñòàâ ãèäðîêàðáîíàòíûé êàëüöèåâî-ìàãíèåâûé ñ âûñîêèìè êîíöåíòðàöèÿìè æåëåçà
(äî 40 ìã/ë) è ìàðãàíöà (äî 3,7 ìã/ë).
Ïî ñðàâíåíèþ ñ âîäàìè ÷åòâåðòè÷íûõ ïîðîä â
äîêåìáðèéñêèõ áîëüøåå çíà÷åíèå ïðèîáðåòàåò ôàêòîð
ïåòðîõèìèè âîäîâìåùàþùèõ ïîðîä çà ñ÷åò âîçðàñòàíèÿ âðåìåíè âçàèìîäåéñòâèÿ â ñèñòåìå ïîðîäà–âîäà.
Ýòî îïðåäåëÿåòñÿ êàê óâåëè÷åíèåì äëèíû ïóòè ôèëüòðàöèè (áàçèñîì äðåíèðîâàíèÿ ÿâëÿþòñÿ íàèáîëåå êðóïíûå ðåêè è îçåðà), òàê è óìåíüøåíèåì ôèëüòðàöèîííûõ ïàðàìåòðîâ ñ ãëóáèíîé.
Âîäû êðèñòàëëè÷åñêèõ ïîðîä íà áîëüøåé òåððèòîðèè èìåþò ìèíåðàëèçàöèþ 0,2–1 ã/ë (ðèñ. 3.4). Ñîëîíîâàòûå âîäû (> 1 ã/ë) ðàçâèòû ëîêàëüíî è õàðàêòåðíû
äëÿ âåðõíåïðîòåðîçîéñêèõ âîäîíîñíûõ ãîðèçîíòîâ íà
þãå ðåñïóáëèêè, âñêðûâàþòñÿ îòäåëüíûìè ñêâàæèíàìè â ïîðîäàõ Îíåæñêîé ñòðóêòóðû, â Âîñòî÷íîì Çàîíåæüå, â ïðèáðåæíîé ïîëîñå Áåëîãî ìîðÿ.
Â êðèñòàëëè÷åñêèõ ïîðîäàõ çíà÷èòåëüíî ìåíüøå,
÷åì â ÷åòâåðòè÷íûõ, ðàñïðîñòðàíåíû êèñëûå è ñëàáîêèñëûå âîäû; îíè ïðèóðî÷åíû ïðåèìóùåñòâåííî ê
ãðàíèòî-ãíåéñîâûì ïîëÿì çàïàäíîé ÷àñòè òåððèòîðèè
(ðèñ. 3.5). Áîëüøàÿ ÷àñòü ðåãèîíà çàíÿòà îêîëîíåéòðàëüíûìè è ñëàáîùåëî÷íûìè âîäàìè. Ùåëî÷íûå
âîäû (ðÍ äî 9,8) âñòðå÷àþòñÿ â ïîðîäàõ îñíîâíîãî è
óëüòðàîñíîâíîãî ñîñòàâà è çîíàõ ùåëî÷íîãî ìåòàñîìàòîçà.
Íåñìîòðÿ íà îáùíîñòü ïðèðîäíûõ è ãèäðîãåîëîãè÷åñêèõ óñëîâèé Êàðåëüñêîãî ðåãèîíà, íèçêóþ õèìè÷åñêóþ àêòèâíîñòü ïîðîä, ãèäðîãåîõèìè÷åñêèå ïîëÿ
îñíîâíûõ ãåîëîãè÷åñêèõ ñòðóêòóð èìåþò ñâîþ ñïåöèôèêó. Ìèíèìàëüíûå âåëè÷èíû îáùåé ìèíåðàëèçàöèè
(äî 0,1 ã/ë) õàðàêòåðíû äëÿ âîä àðõåéñêèõ ãðàíèòî-

Näissä olosuhteissa pohjavedet sisältävät enemmän
mineraaliainesta – keskimäärin 74 mg/l, orgaanisten
aineiden pitoisuus on korkea (permanganaattihapettavuus on 27 mg/l asti), rautapitoisuus on 20 ja 33 mg/l
välillä, mangaania on 0,9 mg/l. Raudan ja mangaanin
korkeat pitoisuudet rajoittavat sellaisten glasifluviaalisten pohjavesiesiintymien hyväksikäyttöä.
Onegoozerskin alueen hapettomat paineelliset jäätiköiden välisten esiintymien pohjavesien laatu pysyy
samanlaisena pitkän aikaa. Mineraaliainespitoisuus on
0,1–0,6 g/l, pH-arvo on 6,3–7,4, hydrokarbonaattiluokkaa, kalsium-magnesiumin ryhmää ja korkea raudan
(40 mg/l asti) ja mangaanin pitoisuus (3,7 mg/l asti).
Kallion kivilajin petrokemian koostumuksella on
suurempi merkitys vedenlaadun muodostumisessa
kvarttäärikauden pohjavesiin verrattuna. «Kivilaji –
neste» -systeemissä vuorovaikutuksen aika pitenee,
koska myös suotautumismatka pitenee ja suodatuskyky syvyyden mukaan pienenee. Suuret joet ja järvet
muodostavat kalliopohjavesien valuma-alueen.
Kalliokivilajien pohjaveden mineraaliainespitoisuus on useimmiten 0,2–1 g/l (kuva 3.4). Suolapitoisia (> 1 g/l) vesiä havaitaan paikoin ja ne kuuluvat
tasavallan eteläalueen ylä-proterozooisiin kerrostumiin, myös Äänisen ja Vienan meren rannikolla.
Happamia tai lievästi happamia pohjavesiä on
havaittu kalliossa harvemmin kvartäärikerrostumiin
verrattuna. Niitä on kyllä tavattu tasavallan länsipuolella graniitti-gneissialueella (kuva 3.5). Useimmiten
on havaittu joko neutraaleja tai lievästi alkaalisia vesiä.
Emäsreaktion pohjavesiä (pH-arvo 9,8 asti) on havaittu ultraemäs- tai emäskivilajien esiintymisalueilla.
Karjalan Tasavallan hydrogeologiset olosuhteet
vaihtelevat jonkun verran paikasta toiseen. Minimaaliset mineraaliainespitoisuuksia (alle 0,1 g/l) on
havaittu Länsi-Karjalan ylängön graniitti-gneissialueen pohjavedessä. Vedet kuuluvat hydrokarbonaattiluokan «kalsium ja natrium» -ryhmään.
Varsinkin graniitti-gneississä, paleo-alueiden vulkaaniset, hydrotermiset ja eksgalatsioniset prosessit
ennen kambrikauden varhaisissa vaiheissa ovat syynä
varsin kirjavaan pohjavesien kemialliseen koostumukseen.
Laatokan painanteen kiillekvartsiitin karbonaattiterrigeenisten kerroksien pohjavesien mineraaliainepitoisuus on 0,1–0,55 g/l (keskimäärin 0,27 g/l).
Koska liuskekivet on rikastuneet sulfidilla, pohjavedet kuuluvat sulfaatti-natriumin -alatyyppiin. Ionikoostumukseltaan vedet kuuluvat hydrokarbonaattisulfaatti-kalsium-magnesium-ryhmään. Natriumin ja
kloorin osuus kasvaa, mikäli ionien summa kasvaa ja
vedet kuuluvat jo hydrokarbonaatti-kloridi-natriumkalsium-ryhmään.
Länsi-Äänisen painanteen kvartsiittihiekoissa
pohjavesien mineraaliainespitoisuus on 0,12–0,4 g/l
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Kuva 3.4. Karjalan kallion pohjavesien mineraaliainespitoisuus

Ðèñ. 3.4. Ðåãèîíàëüíîå ðàñïðåäåëåíèå âåëè÷èíû ìèíåðàëèçàöèè
â ïîäçåìíûõ âîäàõ êðèñòàëëè÷åñêèõ ïîðîä Êàðåëèè

Kuva 3.5. Karjalan kallion pohjavesien pH-pitoisuus

Ðèñ. 3.5. Ðåãèîíàëüíîå ðàñïðåäåëåíèå âåëè÷èíû ðÍ â ïîäçåìíûõ
âîäàõ êðèñòàëëè÷åñêèõ ïîðîä Êàðåëèè

Ãë à â à 3. ÏÎÄÇÅÌÍÛÅ ÂÎÄÛ ÊÀÐÅËÈÈ ÊÀÊ ÈÑÒÎ×ÍÈÊ ÂÎÄÎÑÍÀÁÆÅÍÈß

ãíåéñîâûõ ïîëåé Çàïàäíî-Êàðåëüñêîé âîçâûøåííîñòè. Ïî ïðåîáëàäàþùèì êîìïîíåíòàì âîäû, êàê ïðàâèëî, ãèäðîêàðáîíàòíûå êàëüöèåâî-íàòðèåâûå.
Èçìåíåíèå õèìèçìà ïîäçåìíûõ âîä ïðîòåðîçîéñêèõ ñòðóêòóð îïðåäåëÿåòñÿ ëèòîëîãî-ôàöèàëüíûìè
óñëîâèÿìè îñàäêîíàêîïëåíèÿ è âóëêàíîãåííûìè
ãèäðîòåðìàëüíî-ýêñãàëÿöèîííûìè ïðîöåññàìè â
ïàëåîáàññåéíàõ ðàííåãî äîêåìáðèÿ.
Âî ôëèøîèäíîé òîëùå ñëþäèñòûõ êâàðöèòîâ è
ñëàíöåâ Ëàäîæñêîãî ñèíêëèíîðèÿ ôîðìèðóþòñÿ
âîäû ñ ìèíåðàëèçàöèåé 0,1–0,55 ã/ë. Îáîãàùåíèå
ìåòàìîðôè÷åñêèõ ñëàíöåâ ñóëüôèäàìè îáúÿñíÿåò
ïðåîáëàäàíèå âîä ãèäðîêàðáîíàòíî-ñóëüôàòíûõ
êàëüöèåâî-ìàãíèåâûõ. Ïðè óâåëè÷åíèè ìèíåðàëèçàöèè ðàñòåò îòíîñèòåëüíàÿ ðîëü íàòðèÿ è õëîðà, âîäû
ñòàíîâÿòñÿ ãèäðîêàðáîíàòíî-õëîðèäíûå íàòðèåâîêàëüöèåâûå.
Â êâàðöèòî-ïåñ÷àíèêàõ Çàïàäíîãî Ïðèîíåæüÿ
ôîðìèðóþòñÿ âîäû ñ ìèíåðàëèçàöèåé 0,12–0,4 ã/ë.
Äëÿ íèõ õàðàêòåðíî äîâîëüíî ìîíîòîííîå ïîâåäåíèå
ãëàâíûõ èîíîâ âî âñåì èíòåðâàëå ìèíåðàëèçàöèè.
Ñðåäè àíèîíîâ ðåçêî ïðåîáëàäàþò ãèäðîêàðáîíàòû,
îòíîñèòåëüíîå ñîäåðæàíèå êîòîðûõ ñîñòàâëÿåò
70–95%, ñóëüôàòû è õëîðèäû èìåþò ïîä÷èíåííîå
çíà÷åíèå. Ãëàâíûå êàòèîíû ðàñïîëàãàþòñÿ â ïîñëåäîâàòåëüíîñòè Ca > Mg > Na. Ïî ñðàâíåíèþ ñ âîäàìè
Ëàäîæñêîãî ñèíêëèíîðèÿ âîäû çäåñü îòëè÷àþòñÿ
ïîíèæåííûìè êîíöåíòðàöèÿìè ñóëüôàòîâ è õëîðèäîâ. Ñõîäíîé ÷åðòîé âîä äâóõ ñòðóêòóð ÿâëÿåòñÿ íèçêîå ñîäåðæàíèå êðåìíåêèñëîòû ïî ñðàâíåíèþ ñ âîäàìè äðóãèõ êîìïëåêñîâ.
Íàèáîëüøåå ðàçíîîáðàçèå â õèìè÷åñêîì ñîñòàâå è
ïîâûøåííàÿ ìèíåðàëèçàöèÿ (äî 1 ã/ë) ïîäçåìíûõ âîä
îòìå÷åíû â ïîðîäàõ Îíåæñêîé ìóëüäû, ãäå â ðàçðåçå
ñî÷åòàþòñÿ ïà÷êè ðàçíîîáðàçíûõ ïåðâè÷íî-ãëèíèñòûõ, êàðáîíàòíûõ, âóëêàíè÷åñêèõ è âóëêàíîãåííîîñàäî÷íûõ, à òàêæå ÷ðåçâû÷àéíî õàðàêòåðíûõ äëÿ
ýòîãî êîìïëåêñà óãëåðîäñîäåðæàùèõ ïîðîä. Â ïîðîäàõ
ñòðóêòóðû ïðåîáëàäàþò ãèäðîêàðáîíàòíûå è ãèäðîêàðáîíàòíî-õëîðèäíûå íàòðèåâûå âîäû. Íà ó÷àñòêàõ
ðàçâèòèÿ øóíãèòñîäåðæàùèõ ïîðîä ðàñïðîñòðàíåíû
âîäû ãèäðîêàðáîíàòíî-ñóëüôàòíûå êàëüöèåâî-ìàãíèåâîãî ñîñòàâà. Â çàïàäíîé ÷àñòè Îíåæñêîé ñòðóêòóðû
ôîðìèðóþòñÿ ìèíåðàëüíûå ëå÷åáíûå «ìàðöèàëüíûå»
âîäû óíèêàëüíîãî ñóëüôàòíî-ãèäðîêàðáîíàòíîãî ìàãíèåâî-æåëåçèñòî-êàëüöèåâîãî ñîñòàâà ñ êîíöåíòðàöèåé Fe (II) äî 116 ìã/ë.
Ðåäêèå ïî ñîñòàâó ïîäçåìíûå âîäû ôîðìèðóþòñÿ â
ïðåäåëàõ ðàñïðîñòðàíåíèÿ óëüòðàîñíîâíûõ ïîðîä.
Ñêâàæèíàìè â þãî-çàïàäíîé ÷àñòè Àãàíîçåðñêî-Áóðàêîâñêîãî ìàññèâà âñêðûâàþòñÿ ùåëî÷íûå âîäû (ðÍ 8,6)
ñ ìèíåðàëèçàöèåé 0,2–0,3 ã/ë. Ïî ïðåîáëàäàþùèì
êîìïîíåíòàì âîäû ãèäðîêàðáîíàòíûå ìàãíèåâî-êàëüöèåâûå. Îòíîñèòåëüíîå ñîäåðæàíèå ìàãíèÿ ñîñòàâëÿåò 52–65%, õëîðèäîâ è ñóëüôàòîâ – íå áîëåå 1–5%.

(keskimäärin 0,3 g/l), pääosin karbonaattia. On hyvin
tyypillistä, että tärkeimpien ionien suhde pysyy
samana pitoisuudesta riippumatta. Anioneista ÍÑÎ3
on hallitseva, sen osuus on 70–95 %, SO4 ja Cl ovat
toisarvoisia. Tärkeimmät kationit muodostavat sarjan
Ca > Mg > Na. Laatokan painanteeseen verrattuna
tämän alueen pohjavedessä on vähän sulfaatteja ja
klorideja. Kahden struktuurin yhteisenä piirteenä on
vesien piihapon pienet määrät.
Arkeisenkauden kallion-gneissien, graniitti-gneissien
ja granitoidien pohjavesien mineraaliainepitoisuudet
ovat minimaalisia (keskimäärin 0,17 g/l). Kemiallisen
koostumuksen mukaan vedet kuuluvat sulfaatti- (sulfaatti-natriumin-alatyyppi) tai karbonaattityyppiin. Vallitsevien ionien mukaan vedet ovat hydrokarbonaatti-kalsium-natrium-ryhmästä. Karbonaattityyppi on leimaaantava mikäli mineraaliainepitoisuus on korkea ja
natrium- kationi on vallitseva. Graniitti-gneissivesien
silikaattihappopitoisuus on korkea.
Äänisen painanteen pohjavesien vedenlaatukirjo on
varsin laaja. Alueen mineraaliainepitoisuus on korkeampi – 1 g/l saakka. Painanteessa nimittäin on erilaisia
alkuperäissavi- ja karbonaattikallio-osioita. Alueella
on hyvin paljon hiilipitoisia kallioita ja myöskin vulkaanisia ja vulkaani-kerrostuman kivilajeja. Nämä kalliomassat koostumukseltaan ja rakenteiltaan poikkeavat muista Karjalan kerrostumista. «Martsialnyje
vody» -esiintymän pohjavedet ovat aivan ainutlaatuisia. Esiintymä sijaitsee Äänisen painanteen länsipäässä. Vesien ioneista vallitsevia ovat SO4-HCO3-Mg-FeCa (Ca – Mg – Fe). Na:n ja Cl:n osuus on vain muutama prosenttiyksikkö ja rautaa on 116 mg/l.
Aika harvinaisen laatuisia vesiä muodostuu ultraperuskallion alueella. Aganozersk-Burakovskin klinopirokseniitti-gabronoritonovin massiivin lounaisalueella
pohjavedet ovat alkalityyppiä (ðÍ 8,6), mineraaliainepitoisuus on 0,2–0,3 g/l ja ne ovat HCO3-Mg-Ca-ioniryhmää. Magnesiumin suhteellinen osuus on 52–65 %,
Na – 8–15 % ja Cl ja SO4 eivät ylitä 1–5 %.
Alueemme pohjavesien mikroelementtien pitoisuudet ovat suhteellisesti pieniä, mutta tiettyjen aineiden kohdalla pitoisuudet vaihtelevat laajastikin –
mikrogrammojen kymmenesosasta satoihin mikrogrammoihin litrassa (katso taulukko 3.4).
«>10 µg/l» pitoisuusväliin kuuluvat Fe, Al, Zn,
Mn, Sr, Ba;
«1–10 µg/l»: Â, Br, I, Cu, Sc, Ni, Li, Rb, Ti;
«0,1–1 µg/l»: V, Cr, Co, As, Se, Y, Mo, La, Ce,
Nd, Pb;
«< 0,1 µg/l»: U, W, Sb, Cd, Hg, Be, Tl, Bi, Sn,
Ag, Au, Cs, Th, Zr, Sm, Pr, Ga, Ge, Eu, Gd, Dy, Pd,
Òe, Re, Er, Yb, Nb, Ru, Rh,Tb, Ho, Lu, Ta.
Eri kivilajeissa pohjavesien mikroelementtien
pitoisuudet poikkeavat toisistaan vain hyvin vähän.
Tilastollisesti voidaan todeta, että Sr, B ja U :n pitoi131
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Àáñîëþòíûå êîíöåíòðàöèè ìèêðîêîìïîíåíòîâ â
ïîäçåìíûõ âîäàõ ðåãèîíà â öåëîì ñðàâíèòåëüíî íèçêèå. Äëÿ ðàçëè÷íûõ êîìïîíåíòîâ îíè èçìåíÿþòñÿ â
øèðîêèõ ïðåäåëàõ – îò äîëåé è åäèíèö äî äåñÿòêîâ è
ñîòåí ìêã/ë (òàáë. 3.4).
Â äèàïàçîí ìåäèàííûõ êîíöåíòðàöèé > 10 ìêã/ë
ïîïàäàåò íåáîëüøàÿ ãðóïïà ýëåìåíòîâ: Fe, Al, Zn, Mn,
Sr, Ba;
â äèàïàçîí 1–10 ìêã/ë: Â, Br, I, Cu, Sc, Ni, Li, Rb, Ti;
â ïðåäåëàõ 0,1–1 ìêã/ë îïðåäåëÿþòñÿ: V, Cr, Co, As, Se,
Y, Mo, La, Ce, Nd, Pb;
êîíöåíòðàöèè < 0,1 ìêã/ë õàðàêòåðíû äëÿ òàêèõ
ýëåìåíòîâ, êàê U, W, Sb, Cd, Hg, Be, Tl, Bi, Sn, Ag, Au,
Cs, Th, Zr, Sm, Pr, Ga, Ge, Eu, Gd, Dy, Pd, Òe, Re, Er, Yb,
Nb, Ru, Rh,Tb, Ho, Lu, Ta.
Õàðàêòåð ðàñïðåäåëåíèÿ áîëüøèíñòâà ìèêðîýëåìåíòîâ â âîäàõ ðàçëè÷íûõ êîìïëåêñîâ ïîðîä îòëè÷àåòñÿ íåçíà÷èòåëüíî, òîëüêî êîíöåíòðàöèè Sr, B, U â
âîäàõ äîêåìáðèéñêèõ ïîðîä ñòàòèñòè÷åñêè âûøå, ÷åì
÷åòâåðòè÷íûõ. Çíà÷èìàÿ ïîëîæèòåëüíàÿ êîððåëÿöèÿ ñ
âåëè÷èíîé îáùåé ìèíåðàëèçàöèè îòìå÷àåòñÿ äëÿ
íåêîòîðûõ, â îñíîâíîì ëèòîôèëüíûõ ýëåìåíòîâ: Li, B,
Br, Sr, Ba, Rb, U.
Äèôôåðåíöèàöèÿ êîíöåíòðàöèé îòäåëüíûõ
ýëåìåíòîâ ñâÿçàíà ñ ðåãèîíàëüíûì çîíàëüíûì è àçîíàëüíûì ðàñïðåäåëåíèåì ýêîëîãî-ãèäðîãåîëîãè÷åñêèõ ïîêàçàòåëåé. Òàê, ãèäðîêàðáîíàòíûå (ãèäðîêàðáîíàòíî-õëîðèäíûå) íàòðèåâûå âîäû â ïîðîäàõ
Îíåæñêîé ìóëüäû è åå îáðàìëåíèÿ îòëè÷àþòñÿ
èçáûòêîì áàðèÿ, ìàêñèìàëüíûå êîíöåíòðàöèè êîòîðîãî â îòäåëüíûõ ñêâàæèíàõ ïðåâûøàþò ÏÄÊ äëÿ
ïèòüåâûõ âîä, à òàêæå ïîâûøåííûìè êîíöåíòðàöèÿìè ñòðîíöèÿ, áîðà, ëèòèÿ. Ïîâûøåííûé ëîêàëüíûé
ôîí è ìàêñèìàëüíûå â ðåãèîíå ñîäåðæàíèÿ íèêåëÿ,
êîáàëüòà, öèíêà, êàäìèÿ õàðàêòåðíû äëÿ ïîäçåìíûõ
âîä â øóíãèòñîäåðæàùèõ ïîðîäàõ. Óðîâíè ñîäåðæàíèÿ è ôîðìû ïîëèâàëåíòíûõ ýëåìåíòîâ â ïîäçåìíûõ
âîäàõ â çíà÷èòåëüíîé ñòåïåíè îáóñëîâëåíû îêèñëèòåëüíî-âîññòàíîâèòåëüíîé çîíàëüíîñòüþ.
Ïîäçåìíûå âîäû Êàðåëèè ôîðìèðóþòñÿ â ðàçëè÷íûõ ôèçèêî-õèìè÷åñêèõ óñëîâèÿõ è çàíèìàþò áîëüøîé äèàïàçîí çíà÷åíèé ðÍ è Eh (ðÍ 4,8–9,8 è
Eh +20 –: 560 ìÂ) (ðèñ. 3.6).
Õàðàêòåð ñâÿçåé ðÍ–Eh çíà÷èòåëüíî èçìåíÿåòñÿ â
çàâèñèìîñòè îò êîíêðåòíûõ ãèäðîäèíàìè÷åñêèõ è
ãèäðîãåîõèìè÷åñêèõ óñëîâèé ñðåäû. Âåðòèêàëüíàÿ
îêèñëèòåëüíî-âîññòàíîâèòåëüíàÿ çîíàëüíîñòü âûðàæàåòñÿ â çàêîíîìåðíûõ èçìåíåíèÿõ çíà÷åíèé Eh ñ
ãëóáèíîé èõ ôîðìèðîâàíèÿ: îò êèñëîðîäíûõ âîä
(Eh > 250 ìÂ) äî áåñêèñëîðîäíûõ è áåññóëüôèäíûõ
(Eh 100 –: 250 ìÂ) è ðåäêî ñóëüôèäíûõ (Eh < 100 ìÂ).
Ãîðèçîíòàëüíàÿ çîíàëüíîñòü íàèáîëåå ÿðêî ïðîÿâëÿåòñÿ â âîäîíîñíûõ ãîðèçîíòàõ ÷åòâåðòè÷íûõ îòëîæåíèé è âûðàæàåòñÿ â óìåíüøåíèè Eh â çàâèñèìîñòè îò
èçìåíåíèé ëàíäøàôòíûõ è ãèäðîäèíàìè÷åñêèõ

suudet ovat suurempia kambrikautta edeltävissä pohjavesissä kuin kvartäärikautisissa pohjavesissä. Merkittävä positiivinen korrelaatio on mineraaliainespitoisuuden ja seuraavien litofyylisten aineiden välillä:
Li, B, Br, Sr, Ba, Rb, U.
Ympäristö ja hydrogeologiset tekijät vaikuttavat
myös mikroelementtien eli alueiden pitoisuuksien
muodostumisessa. Esimerkiksi Äänisen painanteen
alueella ja sen lähiympäristössä HCO3-Cl-Na -pohjavedessä on bariumilla kohonneet pitoisuudet, jotka
tietyissä tutkimusputkissa ylittävät juomaveden suurimmat sallitut pitoisuudet. Myös Sr, B ja Li:n pitoisuudet ovat suhteellisen korkeat. Shungiittialueen
pohjavedessä on paljon Ni, Co, Zn ja Cd.
Karjalan Tasavallan hypergeneesin alueella on muodostunut hyvin erilaisia pohjavesiä: ðÍ-arvo vaihtelee
4,8–9,75 ja Eh 20–560 mV välillä (kuva 3.6).
Tärkeimpien pohjavesiesiintymien pH ja Eharvot ovat paikalle leimaa- antavia arvoja: happipitoisia (Eh > 250 mV), hapettomia ja sulfiidittomia (Eh 100–200 mV), vähän sulfiidia sisältäviä
(Eh < 100 mV). Eh-arvo muuttuu myös horisontaalisuunnassa eniten kvarttäärikauden kerrostumissa.
Hapetus- ja pelkistysolosuhteet vaihtelevat horisonɌɚɛɥɢɰɚ 3.4. Ʉɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɢ ɦɢɤɪɨɷɥɟɦɟɧɬɨɜ
ɜ ɩɨɞɡɟɦɧɵɯ ɜɨɞɚɯ Ʉɚɪɟɥɢɢ, ɦɤɝ/ɥ
Taulukko 3.4. Karjalan Tasavallan pohjavesien mikroelementit
ɗɥɟɦɟɧɬ
Aine
Li
Be
B
Al
Sc
Ti
V
Cr
Mn
Fe
Co
Ni
Cu
Zn
Ga
Ge
As
Se
Br
Rb
Sr
Y
Zr
Nb
Mo
Ru
Rh
Pd
Ag
Cd
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ɉɪɟɞɟɥɵ Ɇɟɞɢɚɧɚ ɗɥɟɦɟɧɬ ɉɪɟɞɟɥɵ Ɇɟɞɢɚɧɚ
Pitoisuusväli Mediaani Aine Pitoisuusväli Mediaani
0,01–47,7
1,9
Sn
< 0,02–3,5
0,02
< 0,02–0,2
< 0,02
Sb
< 0,02–100
0,09
< 1– 484
10
Te
< 0,05–0,53 < 0,05
0,15–770
35
I
< 0,2–1600
4,5
< 1–15
2,5
Cs
< 0,01–3,38
0,01
< 0,5–36
1,6
Ba
3,9–2 200
57
< 0,2–15,3
0,4
La
0,01–22,6
0,9
< 0,1–15,3
0,9
Ce
< 0,01–53,7
0,52
0,1–6 355
24,4
Pr
< 0,01–4,23
0,10
< 10–89 370
200
Nd
< 0,02–16
0,27
< 0,02–50,6
0,18
Sm
< 0,02–2,7
0,04
0,5–360
2,0
Eu
< 0,02–0,44
0,03
0,5–100
2,5
Gd
< 0,02–1,97
0,03
0,5–1800
36
Tb
< 0,01–0,3
< 0,01
< 0,01–0,45
0,03
Dy
< 0,02–1,79
0,03
< 0,01–1,23
0,03
Ho
< 0,01–0,39 < 0,01
< 0,1–69
0,5
Er
< 0,02–1,18 < 0,02
< 0,5–10
0,5
Tm
< 0,01–0,16 < 0,01
< 0,5–379
5
Yb
< 0,02–1,07 < 0,02
0,13–39
1,7
Lu
< 0,01–0,15 < 0,01
7–1 700
81
Ta
< 0,01–0,3
< 0,01
< 0,01–9,6
0,17
W
< 0,02–15,5
0,03
< 0,02–12,4
0,05
Re
< 0,05–1,8
< 0,05
< 0,01–0,43 < 0,01
Au
< 0,05–0,12 < 0,05
< 0,02–48
0,38
Hg
< 0,05–0,68 < 0,05
< 0,01–0,07 < 0,01
Tl
< 0,01–5,3
< 0,01
< 0,01–0,04 < 0,01
Pb
< 0,1–75
0,7
< 0,05–0,30 < 0,05
Bi
< 0,01–6,7
< 0,01
< 0,01–0,66
0,01
Th
< 0,01–1,24
0,01
< 0,01–21
0,06
U
< 0,01–304
0,09
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a. Eri pohjavesityyppien pH-Eh diagrammi: 1- kvarttäärikautisten kerrostumien happipitoiset vedet, 2- jääkau
Ðèñ. 3.6. Ðàñïîëîæåíèå òî÷åê ðàçëè÷íûõ òèïîâ ïîäçåìíûõ âîä íà ðÍ–Eh äèàãðàììå:
1–3 – âîäû ÷åòâåðòè÷íûõ îòëîæåíèé (1 – êèñëîðîäñîäåðæàùèå âîäíî-ëåäíèêîâûå, ëåäíèêîâûå, 2 – ìåæëåäíèêîâûå,
3 – áåñêèñëîðîäíûå âîäíî-ëåäíèêîâûå), 4 – âîäû äîêåìáðèéñêèõ ïîðîä

Kuva 3.6. Eri pohjavesityyppien pH-Eh diagrammi:
1 – kvarttäärikautisten kerrostumien happipitoiset vedet; 2 – jääkausien välisten kerrostumien vedet,
3 – vesi-jäätikkökerrostumien hapettomat vedet; 4 – kambrikautta edeltäneiden kivilajien vedet

óñëîâèé, êîãäà êèñëîðîäíûå âîäû ïîëîæèòåëüíûõ
ôîðì ðåëüåôà ñìåíÿþòñÿ áåñêèñëîðîäíûìè íà ïîíèæåííûõ ó÷àñòêàõ ðåëüåôà.
Çîíû ðåçêîé ñìåíû îêèñëèòåëüíî-âîññòàíîâèòåëüíûõ ñîñòîÿíèé ïîäçåìíûõ âîä ÿâëÿþòñÿ çîíàìè àêòèâíûõ ãåîõèìè÷åñêèõ ïðîòèâîðå÷èé, â ïðåäåëàõ êîòîðûõ ïðîèñõîäèò èçìåíåíèå êîíöåíòðàöèé ìíîãèõ
ýëåìåíòîâ.

taalisuunnassa maisemamuodosta riippuen. Ylänköalueilla on useimmiten happea sisältäviä pohjavesiä ja
alavilla alueilla taas hapettomia pohjavesiä.
Pohjavesien hapetus- ja pelkistysarvot vaikuttavat
eri aineiden muuttuvien arvojen esiintymiseen eri
syvyyksissä. Siinä vyöhykkeessä, missä hapetus- ja
pelkistysarvot muuttuvat hyvin nopeasti, myös
monien peruselementtien pitoisuudet muuttuvat.

3.2.2. ÝÊÎËÎÃÎ-ÃÅÎÕÈÌÈ×ÅÑÊÈÅ
ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ
ÍÎÐÌÈÐÓÅÌÛÕ ÝËÅÌÅÍÒÎÂ

3.2.2. NORMI-ELEMENTTIEN
YMPÄRISTÖ-GEOKEMIAN
ERIKOISPIIRTEET

Âûäåëÿþòñÿ äâå ãðóïïû íîðìèðóåìûõ ýëåìåíòîâ,
ðàçíûõ ïî ñâîåé çíà÷èìîñòè ïðè îöåíêå êà÷åñòâà ïîäçåìíûõ âîä. Â ïåðâóþ ãðóïïó âõîäÿò ýëåìåíòû, ÏÄÊ
êîòîðûõ áëèçêè ê ôîíîâûì êîíöåíòðàöèÿì è ÿâëÿþòñÿ ñîèçìåðèìûìè ñ íèìè. Äëÿ íàøåãî ðåãèîíà ýòî â
ïåðâóþ î÷åðåäü æåëåçî è ìàðãàíåö. Âòîðàÿ ãðóïïà
âêëþ÷àåò ýëåìåíòû, ÏÄÊ êîòîðûõ íàìíîãî áîëüøå èõ
ôîíîâûõ êîíöåíòðàöèé; ñîäåðæàíèÿ, ñîèçìåðèìûå ñ
íîðìàòèâíûìè, îáíàðóæèâàþòñÿ ëèøü íà ëîêàëüíûõ
ó÷àñòêàõ (ìåñòîðîæäåíèÿ, ðóäîïðîÿâëåíèÿ, çàãðÿçíåííûå âîäû). Ñþäà âõîäèò áîëüøàÿ ÷àñòü ýëåìåíòîâ.

Normitettujen aikuisaineiden joukossa on kaksi
ryhmää, joista toisen ryhmän taustapitoisuudet ovat
hyvin lähellä suurimman sallitun pitoisuuden tasoa,
esimerkiksi: Fe, Mn, Ba, Be, Se, F, U ja toisen ryhmän suurimmat sallitut pitoisuudet ylittävät reilusti
taustapitoisuudet eli näitä aineita havaitaan yleensä
vain tietyssä tapauksessa (esiintymät, kuormitus).
Suurin osa alkeisaineista kuuluu toiseen ryhmään.
Rauta.
Karjalan Tasavalassa pohjavedet hyvin usein
sisältävät paljon rautaa. Rautapitoisuus vaihtelee
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Æåëåçî. Â Êàðåëèè çíà÷èòåëüíàÿ ÷àñòü ðåñóðñîâ
ïîäçåìíûõ âîä ïðåäñòàâëåíà æåëåçîñîäåðæàùèìè
âîäàìè. Êîíöåíòðàöèè æåëåçà â íèõ äîñòèãàþò åäèíèö è äåñÿòêîâ ìã/ë, âïëîòü äî 116 ìã/ë (Ìàðöèàëüíûå
âîäû). Ïðè ýòîì ÏÄÊ äëÿ ïèòüåâûõ âîä ñîñòàâëÿåò
0,3 (1,0) ìã/ë. Æåëåçî ÿâëÿåòñÿ ïðåîáëàäàþùèì ìèêðîêîìïîíåíòîì â âîäàõ ðàçëè÷íûõ êîìïëåêñîâ ïîðîä.
Êàê èçâåñòíî, ñîäåðæàíèå æåëåçà â ïîðîäàõ çåìíîé
êîðû çíà÷èòåëüíî (> 4%), íî ïðÿìîé çàâèñèìîñòè
ìåæäó ñîäåðæàíèÿìè åãî â ïîðîäàõ è â ïîäçåìíûõ
âîäàõ íåò. Òàê, êèñëîðîäñîäåðæàùèå ïîäçåìíûå âîäû
ñ âûñîêèìè çíà÷åíèÿìè Åh, ôîðìèðóþùèåñÿ â ïîðîäàõ ñ âûñîêèìè êîíöåíòðàöèÿìè æåëåçà, ÷àñòî ñîäåðæàò ìèíèìàëüíûå åãî êîíöåíòðàöèè (ïðèìåðîì ÿâëÿåòñÿ Êîñòîìóêøñêîå ìåñòîðîæäåíèå). Â òî æå âðåìÿ
áåñêèñëîðîäíûå âîäû ñ íèçêèìè ïîëîæèòåëüíûìè
çíà÷åíèÿìè Åh, ôîðìèðóþùèåñÿ â ïîðîäàõ ñ êëàðêîâûìè êîíöåíòðàöèÿìè æåëåçà (ïåñ÷àíûå ÷åòâåðòè÷íûå îòëîæåíèÿ), èíîãäà ñîäåðæàò î÷åíü âûñîêèå åãî
êîíöåíòðàöèè. Ïðè÷èíà â òîì, ÷òî ðàñòâîðèìîñòü
áîëüøèíñòâà ñîåäèíåíèé Fe (II) çíà÷èòåëüíî áîëüøå
ðàñòâîðèìîñòè Fe (III).
Â ïîäçåìíûõ âîäàõ æåëåçî íàõîäèòñÿ â ðàñòâîðåííûõ è êîëëîèäíûõ ôîðìàõ, ìåæäó êîòîðûìè ñóùåñòâóåò íåïðåðûâíûé ïåðåõîä. Ïðè îòñóòñòâèè îðãàíè÷åñêèõ âåùåñòâ â êèñëîðîäñîäåðæàùèõ âîäàõ ïðè
ðÍ > 5 ïðåîáëàäàåò ñîåäèíåíèå Fe(OH)3. Â áåñêèñëîðîäíûõ è áåññóëüôèäíûõ âîäàõ ñ íèçêèì ñîäåðæàíèåì îðãàíè÷åñêèõ âåùåñòâ ñóùåñòâîâàíèå æåëåçà â
âèäå ïðîñòåéøåé ôîðìû (Fe2+) îïðåäåëÿåò áûñòðîå
åãî îñàæäåíèå èç ïîäçåìíûõ âîä ïðè èõ àýðèðîâàíèè.
Îòíîñèòåëüíî âûñîêàÿ óñòîé÷èâîñòü îðãàíè÷åñêèõ
ñîåäèíåíèé ñ æåëåçîì îïðåäåëÿåò âûñîêóþ âåðîÿòíîñòü îáðàçîâàíèÿ â âîäàõ êîìïëåêñíûõ ñîåäèíåíèé,
÷òî îáåñïå÷èâàåò ñïîñîáíîñòü ïðîòèâîñòîÿòü ãèäðîëèçó è ïðåïÿòñòâóåò óäàëåíèþ æåëåçà èç ïîäçåìíûõ
âîä. Àýðèðîâàíèå âîä ñ âûñîêèìè êîíöåíòðàöèÿìè
îðãàíè÷åñêèõ âåùåñòâ îáû÷íî íå ïðèâîäèò ê ïîëíîìó
óäàëåíèþ èç íèõ æåëåçà â òå÷åíèå ìíîãèõ äíåé è äàæå
íåäåëü (Êðàéíîâ, Øâåö, 1987).
Áèîëîãè÷åñêîå çíà÷åíèå æåëåçà î÷åíü âåëèêî. Îíî
âõîäèò â ñîñòàâ ãåìîãëîáèíà, ôåðìåíòîâ, ó÷àñòâóþùèõ â òêàíåâîì äûõàíèè. Ñ âîäîé â îðãàíèçì ÷åëîâåêà ïîñòóïàåò 10–15% ñóòî÷íîé ïîòðåáíîñòè. Òîêñè÷åñêèì äåéñòâèåì æåëåçî ïðàêòè÷åñêè íå îáëàäàåò, íîðìèðóåòñÿ ïî ñàíèòàðíî-ãèãèåíè÷åñêèì ïîêàçàòåëÿì
(ïðèäàåò âÿæóùèé ïðèâêóñ, îêðàñêó è ìóòíîñòü,
îòêëàäûâàåòñÿ íà ñòåíêàõ òðóáîïðîâîäà, ïîñóäû).
Êîíöåíòðàöèè ìàðãàíöà â ïîäçåìíûõ âîäàõ Êàðåëèè èçìåíÿþòñÿ â øèðîêèõ ïðåäåëàõ – îò åäèíèö
ìèêðîãðàììîâ âî ôëþâèîãëÿöèàëüíûõ êèñëîðîäíûõ
âîäàõ äî 6,3 ìã/ë â ãîðèçîíòàõ ñ áåñêèñëîðîäíûìè
óñëîâèÿìè.
Âëèÿíèå ëèòîëîãî-ãåîõèìè÷åñêèõ îñîáåííîñòåé
ïîðîä íà ðàñïðåäåëåíèå ìàðãàíöà â ïîäçåìíûõ âîäàõ

0,01–10 mg/l välillä ollen joskus enemmänkin, jopa
116 mg/l (Martsialnye vody). Raudan suurin sallittu
pitoisuus on 0,3 (1,0) mg/l. Rauta on dominoiva
mikrokomponentti kivilajeissa.
Kuten tiedetään maankuoressa on paljon rautaa
(> 4 %), mutta pohjavesien ja kivilajien rautapitoisuuksilla ei ole suoraa yhteyttä. Esimerkiksi happipitoiset pohjavedet, joiden Eh-arvo on korkea ja jotka
ovat muodostuneet paljon rautaa sisältävissä kivilajeissa, voivat sisältää vähän rautaa (esimerkiksi Kostamuksen alue). Hapettomat vedet, joiden Eh-arvo on
positiivinen ja pieni, sisältävät paljon rautaa. Syynä
on kaksi-arvoisen raudan (Fe2+) hyvä liukenemiskyky, mikä on suurempi kuin kolme-arvoisella (Fe2+)
raudalla.
Rauta on pohjavedessä liuenneessa- ja kolloidimuodossa. Jatkuvia muutoksia tapahtuu olomuotojen
välillä. Fe(OH)3 on dominoiva, mikäli pH > 5 ja jos
happea sisältävässä vedessä ei ole orgaanisia aineita.
Hapettomassa vedessä, jossa ei ole sulfidia eikä
orgaanista ainetta, rauta on enimmäkseen Fe2+- muodossa ja rauta sakkaantuu pohjavedestä ilmastuksen
aikana. Raudan kompleksiyhdisteiden rakentava ominaisuus on hyvin selkeä silloin, kun vedessä on paljon
orgaanisia aineita. Sellaiset yhdisteet «kestävät»
hydrolyysireaktiossa eikä rauta helposti menee sakkaan. Paljon orgaanisia aineita sisältävien pohjavesien ilmastus ei pysty saostamaan rautaa kokonaan
monien päivien ja jopa viikkojen aikana (Êðàéíîâ,
Øâåö, 1987).
Raudalla on erittäin tärkeä rooli biologisissa prosesseissa. Rauta on osaa hemoglobiinia ja fermentteja, jotka osallistuvat hengitykseen. Vedestä ihminen
saa 10–15 % raudan vuorokautisesta määrästä. Raudalla ei ole myrkyllistä ominaisuutta ja normit asennettiin saniteetti- ja hygieniaan vaatimusten takia
(veden sivumaku, väri, sameus; sen lisäksi rauta
sakkautuu putkiston ja astioiden pinnalla).
Mangaani.
Karjalan Tasavallan pohjavesien mangaanipitoisuus vaihtelee laajoissa väleissä 0,1 µg/l – 6,3 mg/l.
Glasifluviaalisten kerrostumien happea sisältävissä
vesissä mangaania on vähän ja hapettomissa vesissä
mangaania on yleensä enemmän.
Pohjavesien mangaanipitoisuus riippuu eniten
kivilajien mangaanin geokemiallisista ominaisuuksista ja vasta sen jälkeen mangaanin kokonaismäärästä.
Toisin sanoen, esiintykö mangaani «tavoitettavissa»
muodoissa vai ei? Intruusio- ja vulkanogeenisissä
kivilajeissa mangaani on isomorfisessa, a-lumosilikaattien ja rauta- ja magnesiummineraalien muodossa.
Hypergeneesivyöhykkeessä mineraalit ovat epätasapainoisessa muodossa, ne hapettuvat tai huuhtoutuvat.
Yleensä pH-arvon noustessa mangaanipitoisuus
pienenee. Hydrogeokemiallisen vyöhykkeen yläpuo134
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â áîëüøåé ñòåïåíè ñâÿçàíî íå ñ åãî êîíöåíòðàöèÿìè â
ïîðîäàõ, à ñ ãåîõèìè÷åñêèìè ñîñòîÿíèÿìè ìàðãàíöà â
íèõ, ðàçëè÷àþùèìèñÿ ïî ñâîåé äîñòóïíîñòè äëÿ ïîäçåìíûõ âîä. Â èíòðóçèâíûõ è âóëêàíîãåííûõ ïîðîäàõ
ìàðãàíåö íàõîäèòñÿ â âèäå èçîìîðôíûõ ñîñòîÿíèé â
ïåðâè÷íûõ àëþìîñèëèêàòíûõ è æåëåçî-ìàãíåçèàëüíûõ ìèíåðàëàõ. Â çîíå ãèïåðãåíåçà îíè íåðàâíîâåñíû
è âûùåëà÷èâàþòñÿ èëè îêèñëÿþòñÿ.
Â îáùåì ñëó÷àå óâåëè÷åíèå ðÍ ïðèâîäèò ê óìåíüøåíèþ êîíöåíòðàöèé ìàðãàíöà. Âîäû âåðõíåé ãèäðîãåîõèìè÷åñêîé çîíû èìåþò íèçêèå çíà÷åíèÿ ðÍ è
ñîîòâåòñòâåííî íèçêèå êîíöåíòðàöèè êàðáîíàòîâ, ÷òî
îïðåäåëÿåò âûñîêèé äåôèöèò íàñûùåíèÿ èõ ìàðãàíöåì. Òàêèå âîäû õàðàêòåðèçóþòñÿ âûñîêèìè ïîòåíöèàëüíûìè âîçìîæíîñòÿìè íàêîïëåíèÿ ìàðãàíöà, â
òîì ÷èñëå è òåõíîãåííîãî ïðîèñõîæäåíèÿ, ÷òî ïîäòâåðæäàåòñÿ îáíàðóæåíèåì â âîäàõ íàñåëåííûõ ïóíêòîâ çíà÷èòåëüíîãî êîëè÷åñòâà ïðîá (16%) ñ êîíöåíòðàöèÿìè ìàðãàíöà âûøå 100 ìêã/ë. Ìàêñèìàëüíûìè âîçìîæíîñòÿìè äëÿ íàêîïëåíèÿ ìàðãàíöà îòëè÷àþòñÿ
ïîäçåìíûå âîäû ñ âûñîêèìè êîíöåíòðàöèÿìè îðãàíè÷åñêèõ âåùåñòâ ãóìóñîâîãî ðÿäà.
Ðàçäåëåíèå ìàðãàíöà è æåëåçà â ïîäçåìíûõ âîäàõ
ðåãèîíà ñîîòâåòñòâóåò òåîðåòè÷åñêèì ïîëîæåíèÿì,
èçëîæåííûì â ðàáîòå Ñ. Ð. Êðàéíîâà è Â. Ì. Øâåöà
(1987). Íàèáîëåå ïðîñòîé ñëó÷àé ñ ìèíèìàëüíûì
ýôôåêòîì ðàçäåëåíèÿ ýëåìåíòîâ íàáëþäàåòñÿ â áåñêèñëîðîäíûõ è áåññóëüôèäíûõ âîäàõ. Â íèõ îòìå÷àþòñÿ
âûñîêèå êîíöåíòðàöèè ìàðãàíöà è æåëåçà, ñîîòíîøåíèÿ ìåæäó íèìè îáû÷íî ñîñòàâëÿþò 0,01–0,5, ïîýòîìó
âîäû ÿâëÿþòñÿ êîìïëåêñíûìè æåëåçî-ìàðãàíöåâûìè.
Òàêèå âîäû èìåþò øèðîêîå ðàñïðîñòðàíåíèå â äîêåìáðèéñêèõ ïîðîäàõ è ÷åòâåðòè÷íûõ îòëîæåíèÿõ ãëååâîé îáñòàíîâêè è òðåáóþò ñïåöèàëüíûõ òåõíîëîãè÷åñêèõ ïðèåìîâ èõ î÷èñòêè îò ìàðãàíöà è æåëåçà. Äëÿ
êèñëîðîäñîäåðæàùèõ âîä õàðàêòåðíî çíà÷èòåëüíîå
îáîãàùåíèå ìàðãàíöåì ïî îòíîøåíèþ ê æåëåçó, Mn/Fe
îòíîøåíèå äîñòèãàåò ìàêñèìàëüíûõ çíà÷åíèé
(10–64), â ýòîì ñëó÷àå ôîðìèðóþòñÿ ìàðãàíåöñîäåðæàùèå âîäû (Mn 0,1–0,9 ìã/ë) ïðè êîíöåíòðàöèÿõ
æåëåçà ìåíåå 0,1 ìã/ë.
Çíà÷åíèå ìàðãàíöà äëÿ ÷åëîâåêà êàê áèîýëåìåíòà
óñòàíîâëåíî ñðàâíèòåëüíî íåäàâíî. Ïðè íåäîñòàòêå
íàáëþäàåòñÿ çàäåðæêà ðàçâèòèÿ êîñòíîãî àïïàðàòà,
óìñòâåííàÿ îòñòàëîñòü. Ñ âîäîé â îðãàíèçì ÷åëîâåêà
ïîñòóïàåò 4–5% îò îáùåãî ñóòî÷íîãî êîëè÷åñòâà
(Çàõàð÷åíêî è äð., 1996). Òîêñè÷íîñòü íåçíà÷èòåëüíà;
êàê è æåëåçî, ýëåìåíò íîðìèðóåòñÿ ïî ñàíèòàðíî-ãèãèåíè÷åñêèì ïîêàçàòåëÿì (èçìåíÿåò îêðàñêó âîäû,
ïðèäàåò åé âÿæóùèé âêóñ). Íî èçáûòîê ìàðãàíöà â
ðàöèîíå ïèòàíèÿ îòðèöàòåëüíî âëèÿåò íà îáìåí éîäà â
îðãàíèçìå, óâåëè÷èâàåò ðèñê âîçíèêíîâåíèÿ îñòðûõ
ðåñïèðàòîðíûõ çàáîëåâàíèé, ðàçâèòèÿ êàðèåñà.
Ñðåäè ýëåìåíòîâ âòîðîé ãðóïïû, ÏÄÊ êîòîðûõ
íàìíîãî áîëüøå èõ ôîíîâûõ êîíöåíòðàöèé, â íàñòîÿ-

lella pH-arvo ja karbonaattien pitoisuus ovat pieniä,
mangaanin määrän ollessa myöskin pieni. Sellaiset
olosuhteet kuitenkin mahdollistavat vesille kyllästyä
mangaanilla. Näin myöskin tapahtuu esimerkiksi teollisuuden kuormituksen seurauksena. Ilmiötä on tutkittu taajamien ympärillä. Merkittävä osa näytteistä
(16 %) sisältää yli 100 µg/l mangaania. Humuspitoiset pohjavedet pystyvät keräämään hyvin paljon mangaania.
Mangaanin ja raudan esiintyminen alueen pohjavesissä vastaa teoreettisia olettamuksia (Êðàéíîâ,
Øâåö, 1987). Yksinkertaisin tapaus ovat hapettomat
pohjavedet ilman sulfidia. Niissä vesissä on paljon
rautaa ja mangaania ja niiden välinen suhde on
0,01–0,5. Pohjavesityyppikin on «kompleksinen rauta-mangaani-tyyppi» ja sitä havaitaan kambrikautta
edeltävissä kivilajeissa ja gleevin kvarttäärikauden
kerrostumissa. Sen tyyppiset vedet vaativat erilaista
raudan ja mangaanin poistoprosessia. Happipitoisissa
vesissä mangaanipitoisuus kasvaa enemmän kuin
raudan, Mn/Fe -suhde saavuttaa maksimin 10–64
ja pohjavesityyppi on mangaanipitoinen vesi (Mn
0,1–0,9 mg/l), jossa rautaa on alle 0,1 mg/l.
Mangaanin merkitystä ihmisille bioaineena on
tutkittu vasta viimeaikoina. Mangaanin puute aiheuttaa luuston kehityksessä viivettä ja vaajamielisyyttä.
Veden mukana ihminen saa 4–5 % mangaanin vuorokautisesta tarpeesta (Çàõàð÷åíêî è äð., 1996). Mangaania on kaikissa kasveissa ja eläimissä. Mangaanin
myrkyllisyysvaikutus on pieni, mutta kuten rautakin,
mangaanipitoisuutta rajoitetaan normein saniteetti- ja
hygienian parametrien avulla (mangaani vaikuttaa
veden väriin ja tuo vedelle huonoa makua). Yliannostus vaikuttaa elimistön jodinvaihtoon, aiheuttaa hengitystauteja ja kariesta.
Toisen normitettujen ryhmän alkuaineiden suurimmat sallitut pitoisuudet ylittävät reilusti taustapitoisuudet. Nykyään monien alkuaineiden vaikutuksia
ihmisiin on jo tutkittu aika paljon ja niiden joukossa
on useita hivennaisaineita (F, Cu, Cr, I, Zn, Co, Mo,
Se, Ni, Sn, V). Ihminen saa hivenaineet ruoan mukana. Veden roolia on tutkittu hyvin vain fluorin ja osittain jodin osalta. Ihminen saa juomaveden kanssa
vain murto-osan tarvittavasta hivensainemäärästä.
Esimerkiksi, kuparin ja sinkin vuorokautisen vähimmäismäärät ovat 2–2,5 mg/l ja 10–15 mg/l. Noin 1 %
näistä määristä ihminen voi saada juomavedestä.
Tällä hetkellä paljon huomiota kiinnitetään uuteen
tautiryhmään, ns. «mikroelementoosit». Sellaisten
tautien kehityksessä päällimmäinen syy on hivenaineiden yli- tai aliannostus tai aineiden epätasaisuus
(Àâöûí, Æàâîðîíêîâà, 1993).
Fluorilla on muiden aineiden joukossa erikoinen
asema, koska vaatimuksissa fluorilla on sekä minimi-,
että maksimipitoisuus. Ylimääräinen fluori aiheuttaa
135
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ùåå âðåìÿ âûÿñíåíî çíà÷åíèå äëÿ ÷åëîâåêà äîâîëüíî
áîëüøîãî ÷èñëà ìèêðîýëåìåíòîâ (F, Cu, Cr, I, Zn, Co,
Mo, Se, Ni, Sn, V). Îñíîâíûì èñòî÷íèêîì èõ ïîñòóïëåíèÿ â îðãàíèçì ÿâëÿåòñÿ ïèùà. ×òî êàñàåòñÿ âîäû, òî
åå ðîëü õîðîøî èçâåñòíà ëèøü â îòíîøåíèè ôòîðà,
îò÷àñòè éîäà. Î÷åíü íèçêà äîëÿ ïîñòóïëåíèÿ â îðãàíèçì ñ ïîäçåìíîé âîäîé áîëüøèíñòâà ìèêðîýëåìåíòîâ ýòîé ãðóïïû. Òàê, ñóòî÷íàÿ ïîòðåáíîñòü ìåäè è
öèíêà ñîñòàâëÿåò 2–2,5 ìã/ë è 10–15 ìã/ë ñîîòâåòñòâåííî; äîëÿ èõ ïîñòóïëåíèÿ â îðãàíèçì ñ ïèòüåâîé
âîäîé êðàéíå íåçíà÷èòåëüíà – îêîëî 1%. Â íàñòîÿùåå
âðåìÿ áîëüøîå âíèìàíèå óäåëÿåòñÿ íîâîìó êëàññó
áîëåçíåé, òàê íàçûâàåìûõ ìèêðîýëåìåíòîçîâ, â ýòèîëîãèè êîòîðûõ ãëàâíóþ ðîëü èãðàåò íåäîñòàòîê èëè
èçáûòîê â îðãàíèçìå ÷åëîâåêà ýëåìåíòîâ èëè èõ äèñáàëàíñ (Àâöûí, Æàâîðîíêîâ, 1993).
Ôòîð íàõîäèòñÿ â îñîáîì ïîëîæåíèè â ðÿäó íîðìèðóåìûõ êîìïîíåíòîâ. Ó íåãî åñòü êàê âåðõíèé, òàê
è íèæíèé ïðåäåë, òàê êàê èçáûòîê ôòîðà âûçûâàåò
ôëþîðîç, à íåäîñòàòîê – êàðèåñ. Ìèíèìàëüíûì ñòàíäàðòîì áåçâðåäíîñòè óïîòðåáëåíèÿ âîäû â òå÷åíèå
âñåé æèçíè äëÿ òàêîãî êëèìàòè÷åñêîãî ðàéîíà, êàê
Êàðåëèÿ, ñ÷èòàåòñÿ êîíöåíòðàöèÿ ôòîðà 1,5 ìã/ë. Ïðè
ñîäåðæàíèè 1–1,5 ìã/ë ñêàçûâàåòñÿ àíòèêàðèîçíîå åãî
äåéñòâèå. Ôîíîâàÿ êîíöåíòðàöèÿ ôòîðà â ïðèðîäíûõ
âîäàõ ðåãèîíà ñîñòàâëÿåò âñåãî 0,01–0,3 ìã/ë, ïîýòîìó
Êàðåëèÿ ñ÷èòàåòñÿ íåáëàãîïîëó÷íûì ðàéîíîì â îòíîøåíèè çàáîëåâàíèÿ êàðèåñîì. Íàèáîëåå áëàãîïðèÿòíû
äëÿ èçâëå÷åíèÿ èç ïîðîä è íàêîïëåíèÿ ïîâûøåííûõ
êîíöåíòðàöèé ôòîðà ùåëî÷íûå ìàëîêàëüöèåâûå
HCO3-Na âîäû. Ìàêñèìàëüíûå ñîäåðæàíèÿ ôòîðà â
ïîäçåìíûõ âîäàõ Êàðåëèè äîñòèãàþò 1–2 ìã/ë, â çîíå
âëèÿíèÿ Íàäâîèöêîãî àëþìèíèåâîãî çàâîäà êîíöåíòðàöèè óâåëè÷èâàþòñÿ äî 12 ìã/ë. Êàê èçâåñòíî, òîêñè÷åñêîå äåéñòâèå ôòîðà ïîâûøàåòñÿ â ðàéîíàõ ñ íèçêèì ñîäåðæàíèåì â âîäàõ êàëüöèÿ, ÷òî õàðàêòåðíî äëÿ
ïîâåðõíîñòíûõ è ãðóíòîâûõ âîä Êàðåëèè. Ïîýòîìó
òåõíîãåííîå ïîñòóïëåíèå ôòîðà îïàñíî äàæå â êîëè÷åñòâàõ, íå ïðåâûøàþùèõ ÏÄÊ.
Ðåãèîí ÿâëÿåòñÿ ýíäåìè÷íûì ïî çîáíîé áîëåçíè,
÷òî ñâÿçàíî ñ íåäîñòàòêîì â âîäå éîäà. Ôîíîâàÿ êîíöåíòðàöèÿ éîäà â ïîäçåìíûõ âîäàõ Êàðåëèè ñîñòàâëÿåò 4 ìêã/ë – íà óðîâíå åãî ñîäåðæàíèÿ â àòìîñôåðíûõ
îñàäêàõ. Ìàêñèìàëüíûå êîíöåíòðàöèè éîäà (äî 1,6 ìã/ë)
îïðåäåëåíû â ïîäçåìíûõ âîäàõ íèæíåïðîòåðîçîéñêèõ
ïîðîä. Óâåëè÷åíèå ñîäåðæàíèÿ éîäà â óãëåðîäèñòîì
âåùåñòâå ýòèõ ïîðîä ñâÿçûâàåòñÿ ñ âîçðàñòàþùåé
ðîëüþ âóëêàíè÷åñêèõ ãèäðîòåðìàëüíûõ ïðîöåññîâ è
êàê ñëåäñòâèå ýòîãî – ñ óâåëè÷åíèåì áèîìàññû è
âîçðàñòàíèåì çíà÷åíèÿ áèîõèìè÷åñêèõ ïðîöåññîâ â
ïàëåîáàññåéíàõ (Ãîëóáåâ è äð., 1984). Êàê ïðàâèëî, â
ïîäçåìíûõ âîäàõ îòñóòñòâóåò ñâÿçü ìåæäó êîíöåíòðàöèÿìè éîäà è õëîðà, ÷òî ìîæíî îáúÿñíèòü ðàçëè÷íûì
õàðàêòåðîì îáðàçîâàíèÿ îñàäêîâ: áîëåå âûñîêèå
ñîäåðæàíèÿ éîäà ñâîéñòâåííû ãëóáîêîâîäíûì îòëîæå-

fluoroosi – tautia ja pienet fluoripitoisuudet ovat
karies-taudin korkean esiintymisen syynä. Karjalan
Tasavallan ilmaston olosuhteissa turvallisena pidetään
fluorin pitoisuus 1,5 mg/l tasolla ihmisen elämän aikana. Mikäli pitoisuus on välillä 1,0 ja 1,5 mg/l fluorilla
on anti-kariestyyppistä vaikutusta. Alueemme vesistöjen fluorin taustapitoisuus on vain 0,01–0,03 mg/l.
Karjalassa on havaittu varsin paljon kariestaudin
tapauksia. Vähän kalsiumia sisältävät HCO 3-Na
vedet pystyvät hyvin liuottamaan ja varastoimaan
fluoria, maksimaalisia fluorin taustapitoisuuksia on
1–2 mg/l. Nadvoitsyn alumiinitehtaan ympäristöllä
pohjavesien fluoripitoisuus nousee 12 mg/l asti. Fluorin myrkyllisyys pienenee, mikäli vedessä on paljon
kalsiumia. Karjalan pohjavedessä on vähän kalsiumia
ja sen takia fluorin päästöt ovat vaarallisia jopa pienin
määrin.
Alueellamme on havaittu suhteellisesti useammin
kateenkorvan rauhasen tautitapauksia johtuen veden
alhaisesta jodipitoisuudesta. Karjalan Tasavallan
pohjavesien taustapitoisuus jodille on 4 µg/l eli
saman verran kuin sadevedessä. Maksimaaliset jodipitoisuudet (1,6 µg/l asti) on havaittu alimmissa proterosooisissa kivilajissa, joissa on korkea hiilipitoisuus. Vulkaaniset hydrotermiset prosessit ovat hyvin
tehokkaita, biomassa kasvaa ja myös biokemialliset
prosessit ovat aktiivisia (Ãîëóáåâ è äð., 1984).
Yleensä pohjavedessä jodin ja kloorin välillä ei ole
yhteyttä, koska eri kivilajien sedimentoituminen
tapahtuu eri tavalla. Korkeat jodipitoisuudet on
havaittu hyvin syvvissä alimmissa proterosooisissa
kerrostumissa. Korkeat kloridipitoisuudet on havaittu matalilla paleoalueilla, joissa on suotuisat suolaolosuhteet.
Vesien eri aineiden biokemiallinen suhde ja sen
tärkeyttä voidaan kuvata kalsiumin ja strontiumin
kohdalla. Strontium kuuluu myrkkyainelistaan, sen
suurin sallittu pitoisuus on 7 mg/l. Karjalan pohjavesien taustapitoisuus on paljon pienempi 0,08 mg/l,
maksimiarvo on 1,7 mg/l. Yksinomaan strontiumin
pitoisuus ei ole niin tärkeä, kuin yhteydessä kalsiumin
kanssa. Mikäli kalsiumin ja strontiumin suhde on
pieni (< 100) alueella esiintyvät luutauteja. Ilmiö on
havaittu hydrokarbonaatti-, kloridi- ja natriumin proterosookerrostumien pohjavedessä.
Pohjaveden radioaktiivisilla aineilla on oma mielenkiintoinen roolinsa. Karjalan Tasavallan ennen
kembriankauden peruskallion pohjavedessä on
vähemmän U ja Th muihin samanikäisiin kallion kivilajiin verrattuna (Ñìûñëîâ, Òèòîâ, 1967; Ñàâèöêèé
è äð., 1992). Karjalan Tasavallan pohjois-, keskus- ja
lounaisalueella on havaittu radioaktiivisten aineiden
kohonneet pitoisuudet. Esiintymät liittyvät lineaaristen vyöhykkeiden murtoalueisiin, jotka säätelevät
/määrättävät radioaktiivisten aineiden esiintymistä
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íèÿì íèæíåãî ïðîòåðîçîÿ, â òî âðåìÿ êàê ïîâûøåííûé
ñîëåâîé ðåæèì ìåëêîâîäíûõ ó÷àñòêîâ ïàëåîáàññåéíîâ
áëàãîïðèÿòåí äëÿ íàêîïëåíèÿ õëîðèäîâ.
Áèîãåîõèìè÷åñêóþ âàæíîñòü ñîîòíîøåíèÿ îòäåëüíûõ ýëåìåíòîâ â âîäàõ ìîæíî ïðîèëëþñòðèðîâàòü íà
ïðèìåðå êàëüöèÿ è ñòðîíöèÿ. Ñòðîíöèé íîðìèðóåòñÿ
ïî òîêñèêîëîãè÷åñêîìó ïîêàçàòåëþ (ÏÄÊ 7 ìã/ë), åãî
ñîäåðæàíèå â ïîäçåìíûõ âîäàõ Êàðåëèè çíà÷èòåëüíî
íèæå íîðìàòèâíûõ: ôîíîâàÿ – 0,08 ìã/ë, ìàêñèìàëüíàÿ – 1,7 ìã/ë. Íî íàèáîëåå âàæíû íå àáñîëþòíûå êîíöåíòðàöèè ñòðîíöèÿ, à åãî ñîîòíîøåíèå ñ êàëüöèåì.
Èñïîëüçîâàíèå ïîäçåìíûõ âîä ñ ìàëûì (< 100) çíà÷åíèåì ýòîãî ïîêàçàòåëÿ ìîæåò ïðèâåñòè ê çàáîëåâàíèþ
êîñòåé. Òàêèå íèçêèå çíà÷åíèÿ õàðàêòåðíû äëÿ ãèäðîêàðáîíàòíûõ è õëîðèäíûõ íàòðèåâûõ âîä ïðîòåðîçîéñêèõ ñòðóêòóð.
Îñîáûé èíòåðåñ ïðåäñòàâëÿþò ðàäèîàêòèâíûå
ýëåìåíòû â ïîäçåìíûõ âîäàõ ðåãèîíà. Â öåëîì
äîêåìáðèéñêèå êðèñòàëëè÷åñêèå ïîðîäû Êàðåëèè
îòëè÷àþòñÿ áîëåå íèçêèì ñîäåðæàíèåì U, Th ïî
ñðàâíåíèþ ñ îäíîâîçðàñòíûìè ïîðîäàìè äðóãèõ
êðèñòàëëè÷åñêèõ ùèòîâ è ìàññèâîâ (Ñìûñëîâ, Òèòîâ,
1967; Ñàâèöêèé è äð., 1992). Âìåñòå ñ òåì â ðàçíûõ
÷àñòÿõ ðåãèîíà, â ïåðâóþ î÷åðåäü â þãî-çàïàäíîé,
öåíòðàëüíîé è ñåâåðíîé Êàðåëèè, ïî ðàäèîãåîõèìè÷åñêèì è ðàäèîìåòðè÷åñêèì äàííûì âûäåëÿþòñÿ
ïëîùàäè ñ ïîâûøåííûì ôîíîâûì ñîäåðæàíèåì
ðàäèîàêòèâíûõ ýëåìåíòîâ (ÐÝ). Ýòè ïëîùàäè ïðèóðî÷åíû ê ëèíåéíûì çîíàì, ãåîëîãè÷åñêè ïðåäñòàâëåííûì ñèñòåìàìè ðàçëîìîâ, êîòîðûå êîíòðîëèðóþò ðàçìåùåíèå îñíîâíîé ìàññû (90% âñåõ èçâåñòíûõ) ðàäèîàêòèâíûõ ïîðîä ðàçíîãî ñîñòàâà ñ ñîäåðæàíèåì ÐÝ ñâûøå äâóõ êëàðêîâ êîíöåíòðàöèè. Ñðåäè
íèõ ïðåîáëàäàþò ãðàíèòîèäû ñ àêöåññîðíîé âêðàïëåííîñòüþ ìîíàöèòà, öèðêîíà, óðàíèíèòà, òîðèòà, à
òàêæå êðåìíåùåëî÷íûå è ùåëî÷íûå (K ≥ Na) ìåòàñîìàòèòû. Íàèáîëåå õàðàêòåðíû è øèðîêî ðàçâèòû â
ðåãèîíå ãðàíèòû ãðàíèòîâîé è ìèãìàòèò-ãðàíèòîâîé
ôîðìàöèé âåðõíåàðõåéñêîãî êîìïëåêñà (Ñàâèöêèé è
äð., 1992). Â ïðåäåëàõ Êàðåëüñêîé óðàíîâîé ïðîâèíöèè âûÿâëåíî 8 ìåëêèõ ìåñòîðîæäåíèé óðàíà, ñâûøå
200 ðóäîïðîÿâëåíèé è íåñêîëüêî òûñÿ÷ òî÷åê ðàäèîàêòèâíîé ìèíåðàëèçàöèè (Ìåòàëëîãåíèÿ Êàðåëèè,
1999). Íà ôîðìèðîâàíèå çîíû îêèñëåíèÿ ðóäíîé
ìèíåðàëèçàöèè âëèÿþò ìèíåðàëüíûé ñîñòàâ ïåðâè÷íûõ ðóä, èõ òåêñòóðíûå è ñòðóêòóðíûå îñîáåííîñòè,
óñëîâèÿ çàëåãàíèÿ, à òàêæå ñîñòàâ è ñòåïåíü íàðóøåííîñòè âìåùàþùèõ ïîðîä, ëîêàëüíûå îñîáåííîñòè õèìè÷åñêîãî ñîñòàâà âîä.
Ãëàâíûìè õèìè÷åñêèìè îñîáåííîñòÿìè óðàíà
ÿâëÿþòñÿ ïîëèâàëåíòíîñòü, àìôîòåðíîñòü â ÷åòûðåõâàëåíòíîì ñîñòîÿíèè è ñêëîííîñòü ê îáðàçîâàíèþ êîìïëåêñíîãî èîíà – óðàíèëà UO22+ â øåñòèâàëåíòíîì
ñîñòîÿíèè. Ïðèðîäíûå âîäîðàñòâîðèìûå ôîðìû óðàíà
ðàçëè÷íû è ìíîãîîáðàçíû è çàâèñÿò îò õèìè÷åñêîãî

(90 % kaikista tunnetuista). Mainittakoon granitoidit
monatsitin kera, sirkoni, uraniitti, toritti ja piiemäksiset
ja emäksiset (K ≥ Na) metasomatitit. Alueellamme on
paljon yläarkeisia graniiteja ja graniitti-migmatiitit
(Ñàâèöêèé è äð., 1992). Karjalan uraaniprovinssin
sisällä on havaittu 8 pientä uraanin esiintymiä, 200
malmien esiintymiä ja muutama tuhat radioaktiivisuuden pistettä (Ìåòàëëîãåíèÿ Êàðåëèè, 1999). Perusmalmien koostumus, niiden syvyys, rakennemuutokset
ja kemialliset ominaisuudet vaikuttavat malmien mineraalisoinnin hapetusvyöhykkeen kehittämiseen.
Uraanin tärkeimmät kemialliset ominaisuudet ovat
sen poliarvoisuus, amfoterisuus neljäarvoisessa muodossa ja taipumus muodostaa uranili-ionia UO22+
kuusiarvoisessa muodossa. Luonnossa on havaittu
monenlaisia uraanimuotoja, jotka liukenevat vedessä.
Uraanin esiintyminen vedessä riippuu veden laadusta,
mutta yleensä liennut muoto on U (VI). Juuri sen
takia uraani vaeltaa happo- tai lievästi pelkistetyissä
olosuhteissa. Rikkivety- tai gleevin (maaperä, jossa
on paljon vettä) tyypin maaperässä.
Suomen matalissa pohjavesissä uraanin pitoisuus
on 0,5–1,0 µg/l, mutta kohonneen uraanpitoisuuden
alueita myös on havaittu (Lahermo, Juntunen, 1991).
Pohjois-Suomessa on uraanigraniitin vesilähde, jonka
vedessä on 380 µg/l uraania. Helsingin alueen migmatiitissa ja graniitissa 14 porakaivon (yhteensä niitä
on 308) uraanipitoisuus on 1 ja 14 µg/l välillä. Suomen kaivoista ja lähteistä noin 1 %:llä uraania on
enemmän kuin 20 µg/l (se on Kanadan juomaveden
enimmäismäärä).
Karjalan Tasavallan pohjavesien uraanin taustapitoisuus on 0,1 µg/l. Lähteiden ja kaivojen vedessä
maksimipitoisuus on 14 µg/l, peruskallion porakaivoissa – 300 µg/l, joista vain 10 %:n uraanipitoisuus
ylittää 20 µg/l.
Radiumia on havaittu Karjalan Tasavallan pohjavesissä 3þ 10-13 g/l. Radiumin maksimipitoisuus on
8,2þ 10-12 g/l havaittiin kloridi – natrium vedessä, jonka
vedenvaihtuvuus on hyvin pieni.
Radon on tärkeimpiä radioaktiivisia aineita ekologisesta näkökulmasta. Radon on jalokaasuista painavin ja luonnossasillä on kolme isotooppia: 219aktioni,
220toroni ja 222radon. 222radon puoliintuminen on
3,825 vrk. Litosfäärissä isotooppeja jatkuvasti tulee
lisää uraanin, radiumin ja toriumin sisältävissä rakenteissa. Halkeamien kohdalla radioaktiivisten aineiden
emanaatio (eli aineiden intoutuminen kapillaariin ja
huokosaukkoihin) tapahtuu nopeammin. Radon liikkuu joko kaasu- tai liuosmuodossa Radionuklideja on
eniten hydrotermalisten vyöhykkeiden ja murtoalueilla, myös tektonisten rikkomisen alueella, intruusion
ja metamorfisen rakenteiden liittymiskohdalla
(Ïåðåëüìàí, 1979; Êóëèêîâ è äð., 1991; Èâàíîâ,
1994; Áåëÿåâ è äð., 2003).
137

O s a 3. KARJALAN TASAVALLAN POHJAVESIVARAT VESIHUOLLOSSA

ñîñòàâà è ôèçèêî-õèìè÷åñêèõ õàðàêòåðèñòèê âîä, íî
ñâÿçàíû â îñíîâíîì ñ U (VI). Ýòà îñîáåííîñòü ïðåäîïðåäåëÿåò ñóùåñòâåííóþ ìèãðàöèþ â îêèñëèòåëüíûõ
èëè ñëàáîâîññòàíîâèòåëüíûõ óñëîâèÿõ è ïðàêòè÷åñêè
èñêëþ÷àåò ðåçêîãëååâûå è ñåðîâîäîðîäíûå.
Â íåãëóáîêî çàëåãàþùèõ ïîäçåìíûõ âîäàõ Ôèíëÿíäèè êîíöåíòðàöèè óðàíà ñîñòàâëÿþò 0,5–1 ìêã/ë,
îòäåëüíûå îáëàñòè, ñâÿçàííûå ñ âòîðè÷íîé óðàíîâîé
ìèíåðàëèçàöèåé, îòëè÷àþòñÿ ïîâûøåííûìè êîíöåíòðàöèÿìè (Lahermo, Juntunen, 1991). Èçâåñòåí ðîäíèê,
ïðèóðî÷åííûé ê óðàíîíîñíûì ãðàíèòàì â ñåâåðíîé
Ôèíëÿíäèè, âîäû êîòîðîãî ñîäåðæàò 380 ìêã/ë óðàíà.
Â ìèãìàòèòàõ è ãðàíèòàõ (ðàéîí Õåëüñèíêè) â âîäå 14
èç 308 ñêâàæèí êîíöåíòðàöèÿ óðàíà íàõîäèòñÿ â ïðåäåëàõ 1–14 ìã/ë (Asikainen, 1981).
Ôîíîâàÿ êîíöåíòðàöèÿ óðàíà â ïîäçåìíûõ âîäàõ
Êàðåëèè ñîñòàâëÿåò 0,1 ìêã/ë. Â ðîäíèêàõ è êîëîäöàõ
ìàêñèìàëüíûå êîíöåíòðàöèè äîñòèãàþò 14 ìêã/ë, â
ñêâàæèíàõ èç êðèñòàëëè÷åñêèõ ïîðîä – 300 ìêã/ë, ïðè÷åì òîëüêî â 10% ñêâàæèí ñîäåðæàíèå óðàíà ïðåâûøàåò 20 ìêã/ë.
Ðàäèé â ïîäçåìíûõ âîäàõ Êàðåëèè ïðèñóòñòâóåò,
êàê ïðàâèëî, â êîëè÷åñòâå ìåíåå 3 · 10-13 ã/ë. Ìàêñèìàëüíàÿ êîíöåíòðàöèÿ ðàäèÿ (8,2 · 10-12 ã/ë) óñòàíîâëåíà â õëîðèäíî-íàòðèåâûõ âîäàõ çàìåäëåííîãî
âîäîîáìåíà.
Ñðåäè ðàäèîàêòèâíûõ êîìïîíåíòîâ ïîäçåìíûõ âîä
îäíèì èç íàèáîëåå ýêîëîãè÷åñêè âàæíûõ ïîêàçàòåëåé
ÿâëÿåòñÿ ðàäîí. Ýòî ñàìûé òÿæåëûé áëàãîðîäíûé
èíåðòíûé ãàç, èìåþùèé â ïðèðîäå òðè èçîòîïà:
219àêòèíîí, 220òîðîí è 222ðàäîí. Ïåðèîä ïîëóðàñïàäà
îñíîâíîãî èçîòîïà – 222ðàäîíà – 3,825 ñóò. Â ëèòîñôåðå èçîòîïû ïîñòîÿííî ãåíåðèðóþòñÿ â îáúåêòàõ, êîòîðûå ñîäåðæàò óðàí-ðàäèé è òîðèé. Ýìàíèðîâàíèå
(âûäåëåíèå ðàäèîàêòèâíûõ ýìàíàöèé â ïîðû, êàïèëëÿðû è òðåùèíû ãîðíûõ ïîðîä) è êîýôôèöèåíòû ýìàíèðîâàíèÿ çíà÷èòåëüíî ïîâûøàþòñÿ â òðåùèíîâàòûõ
ïîðîäàõ. Ìèãðàöèÿ ðàäîíà ïðîèñõîäèò ëèáî â ãàçîîáðàçíîì, ëèáî â ðàñòâîðåííîì ñîñòîÿíèè. Îñíîâíîé
ôèçèêî-õèìè÷åñêèé ïðîöåññ, îïðåäåëÿþùèé êîíöåíòðàöèþ åñòåñòâåííûõ ðàäèîíóêëèäîâ (ÅÐÍ) â ïîäçåìíûõ âîäàõ è ôîðìèðîâàíèå ðàäîíîâûõ âîä, – ñîäåðæàíèå ÅÐÍ â ïîðîäå è ýìàíèðóþùàÿ ñïîñîáíîñòü ïîðîä.
Íàèáîëåå âûñîêèå ñîäåðæàíèÿ ðàäèîíóêëèäîâ ïðèóðî÷åíû ê çîíàì ãèäðîòåðìàëüíîãî è âòîðè÷íîãî èçìåíåíèÿ ïîðîä, êîòîðûå íàèáîëåå èíòåíñèâíî ïðîÿâëÿþòñÿ â ìåñòàõ òåêòîíè÷åñêèõ íàðóøåíèé, â ðàçëîìàõ,
â çîíàõ ñîïðÿæåíèÿ èíòðóçèâíîãî è ìåòàìîôè÷åñêîãî
êîìïëåêñîâ, â ïðåäåëàõ çîí äðîáëåíèÿ (Ïåðåëüìàí,
1979; Êóëèêîâ è äð., 1991; Èâàíîâ, 1994; Áåëÿåâ è äð.,
2003).
Ñòåïåíü îáîãàùåíèÿ ïîäçåìíûõ âîä ðàäîíîì çàâèñèò îò ìíîãèõ ôàêòîðîâ, îñíîâíîé ñðåäè êîòîðûõ –
ìàñøòàá è ôîðìà ñîäåðæàíèÿ óðàíî-ðàäèåâîé ìèíåðàëèçàöèè. Ãèäðîãåîëîãè÷åñêèå óñëîâèÿ òàêæå èãðàþò

Pohjavesien radonkyllästyminen riippuu monista
tekijöistä, mutta uraani-radiumin mineralisaatio, sen
muoto ja mittakaava / tehokkuus on kaikista tärkein.
Hydrogeologisilla olosuhteilla on myöskin oma roolinsa pohjavesien kyllästymisessä radonilla. Veden ja
kivilajien kosketusaika riippuu vesien liikkumisnopeudesta. Monien tekijöiden yhdistelmiä on todella paljon
ja sen takia paljon radonia sisältävien vesien esiintymistä on vaikea ennakoida (Òîêàðåâ, 1975; Êóëèêîâ è
äð., 1991).
Suomessa todettiin, että pohjavesien uraanin ja
radonin pitoisuuden ja sisätilojen ilman radonin pitoisuuden välillä on selkeä yhteys. Kaakkois-Suomen
rapakivialueella on havaittu varsin anomaalinen vyöhyke, missä keskipitoisuus on 215 Bk/l, 20 näytteissä
mitattiin yli 5 000 Bk/l ja maksimipitoisuus on ollut
24 000 Bk/l (Juntunen, 1991).
Karjalan Tasavallan pohjavesien radonin pitoisuus
vaihtelee muutamasta – tuhansiin Bk/l.
Uusien juomavesivaatimusten mukaan radonia ei
saa olla enempää kuin 60 Bk/l. Suurin uhka on kuitenkin radonin korkean pitoisuuden vaikutus huoneistojen
ilmatiloissa eikä juomavedessä sellaisenaan.
Suomessa tehtyjen tutkimusten aikana todettiin,
että kylpyhuoneen ilma sisältää 3 kertaa enemmän
radonia kuin keittiön ilma ja noin 40 kertaa enemmän
kuin asuinhuoneissa. Karjalan Tasavallassa joka toisen
porakaivon vesi ja joka viides vesilähde sisältävät
enemmän radonia kuin normeissa edellytetään. Sen
takia radon on pohjavesissä vaarallisimpien aineiden
joukossa.
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ñóùåñòâåííóþ ðîëü â îáîãàùåíèè âîä ðàäîíîì. Âðåìÿ
ñîïðèêîñíîâåíèÿ âîäû ñ ïîðîäîé çàâèñèò îò ñêîðîñòè
äâèæåíèÿ ïîäçåìíûõ âîä è ìàñøòàáîâ óðàíîâîé
ìèíåðàëèçàöèè. Ñî÷åòàíèå ôàêòîðîâ íàñòîëüêî ìíîãîîáðàçíî, ÷òî äîñòàòî÷íî ñëîæíî ïðîãíîçèðîâàòü óñëîâèÿ ôîðìèðîâàíèÿ âûñîêîðàäîíîâûõ âîä (Òîêàðåâ,
1975; Êóëèêîâ è äð., 1991).
Íà òåððèòîðèè Ôèíëÿíäèè îòìå÷àåòñÿ ÿâíàÿ êîððåëÿöèÿ ìåæäó ðåãèîíàëüíûì ðàñïðåäåëåíèåì U â
ïîäçåìíûõ âîäàõ, ðàäèàöèîííûì ôîíîì è êîíöåíòðàöèåé Rn â ïîäçåìíûõ âîäàõ è âîçäóõå ïîìåùåíèé.
Àíîìàëüíàÿ çîíà ïðèóðî÷åíà ê ãðàíèòàì-ðàïàêèâè íà
þãî-âîñòîêå ñòðàíû. Ìåäèàííàÿ êîíöåíòðàöèÿ â âîäàõ
ýòîé çîíû ñîñòàâëÿåò 215 Áê/ë, 20 ïðîá ïîêàçàëè
ñîäåðæàíèå, ïðåâûøàþùåå 5000 Áê/ë, ìàêñèìàëüíàÿ
äîñòèãëà 24 000 Áê/ë (Juntunen, 1991).
Êîíöåíòðàöèÿ ðàäîíà â ïîäçåìíûõ âîäàõ Êàðåëèè
èçìåíÿåòñÿ â øèðîêèõ ïðåäåëàõ – îò ïåðâûõ åäèíèö
äî òûñÿ÷ Áê/ë. Âîäû ñ âûñîêèì ñîäåðæàíèåì ðàäîíà
òåððèòîðèàëüíî ñîâïàäàþò ñ óñòàíîâëåííûìè àíîìàëüíûìè ðàäèîãåîõèìè÷åñêèìè ëèíåéíûìè çîíàìè.
Â ïðåäåëàõ òàêèõ çîí âñòðå÷àþòñÿ î÷åíü âûñîêèå
êîíöåíòðàöèè: â ðàéîíå Ñåâåðíîãî Ïðèëàäîæüÿ –
9 400 Áê/ë, Êîñòîìóêøè – 6 000, Ìóåçåðñêîãî – 3 500,
Ïîðîñîçåðà – 2 800, Ïÿëüìû – 2 000 Áê/ë.
Ðîññèéñêèå òðåáîâàíèÿ ê ïèòüåâûì âîäàì íå äîïóñêàþò ñîäåðæàíèå Rn áîëåå 60 Áê/ë. Ñðåäè îáñëåäîâàííûõ âîäîïóíêòîâ ðåãèîíà â 50% ñêâàæèí è 20% ðîäíèêîâ ñîäåðæàíèå ðàäîíà âûøå äîïóñòèìîãî óðîâíÿ, ÷òî
äåëàåò ýòîò ýëåìåíò îäíèì èç ýêîëîãè÷åñêè îïàñíûõ
ïðèðîäíûõ êîìïîíåíòîâ ïîäçåìíûõ âîä, ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ ïèòüåâîãî âîäîñíàáæåíèÿ. Â òî æå âðåìÿ
ðàäîí ÿâëÿåòñÿ ïîëåçíûì áèîëîãè÷åñêè àêòèâíûì êîìïîíåíòîì, è ïîâûøåííîå ñîäåðæàíèå åãî â ïîäçåìíûõ
âîäàõ îêàçûâàåò íà îðãàíèçì ÷åëîâåêà ëå÷åáíîå äåéñòâèå. Âîäû ñ êîíöåíòðàöèåé ðàäîíà îò 185 Áê/ë îòíîñÿòñÿ ê ìèíåðàëüíûì ëå÷åáíûì, èìåþùèì áàëüíåîëîãè÷åñêîå (íàðóæíîå) ïðèìåíåíèå. Â ïðåäåëàõ Êàðåëüñêîãî ðàéîíà Áàëòèéñêîé îáëàñòè ìèíåðàëüíûõ âîä
èçâåñòíû ñëåäóþùèå ìåñòîðîæäåíèÿ ðàäîíîâûõ âîä
ñðåäíåé êîíöåíòðàöèè: Õàïóíâààðà, Êàðòàøè, Ïåñ÷àíîå (Èâàíîâ, 1982; Êóëèêîâ è äð., 1991). Â ïðîöåññå
ãèäðîãåîëîãè÷åñêèõ è ýêîëîãè÷åñêèõ èññëåäîâàíèé â
Êàðåëèè âûÿâëåíû è äðóãèå ïðîÿâëåíèÿ ìèíåðàëüíûõ
ðàäîíîâûõ âîä, à íà Êîíäîêñêîì ó÷àñòêå Êîñòîìóêøñêîãî æåëåçîðóäíîãî ðàéîíà ïðîâåäåíû ðàáîòû ïî
îöåíêå çàïàñîâ ðàäîíîâûõ âîä ñðåäíåé êîíöåíòðàöèè
äëÿ âîññòàíîâèòåëüíîãî ëå÷åíèÿ â ã. Êîñòîìóêøå.

3.2.3. ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÎÃÎ
ÑÎÑÒÎßÍÈß ÏÎÄÇÅÌÍÛÕ ÂÎÄ

3.2.3. POHJAVESIEN
NYKYTILAN OMINAISUUDET

Ïîñëåäñòâèÿ äåÿòåëüíîñòè ÷åëîâåêà íàõîäÿò îòðàæåíèå â èçìåíåíèÿõ õèìè÷åñêîãî ñîñòàâà è ôèçèêî-

Ihmisten toiminta aiheuttaa muutoksia pohjavesien laadussa. Tunnetun luokituksen mukaan
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õèìè÷åñêèõ ñâîéñòâ ïîäçåìíûõ âîä. Êðîìå ñïåöèôè÷åñêèõ ïîêàçàòåëåé, ñâîéñòâåííûõ êîíêðåòíîìó âèäó
çàãðÿçíåíèÿ (íåôòåïðîäóêòû, ïåñòèöèäû, ôòîðèäû è
äð.), íàèáîëåå èíôîðìàòèâíûìè ÿâëÿþòñÿ îáùèå
ïîêàçàòåëè çàãðÿçíåíèÿ ïîäçåìíûõ âîä, òàêèå êàê
íèòðàòû, õëîðèäû, êàëèé (Lahermo et al., 1990; Êðàéíîâ, Çàêóòèí, 1991).
Ïî èíòåíñèâíîñòè íèòðàòíîãî çàãðÿçíåíèÿ (NO3-,
ìã/ë) ïîäçåìíûå âîäû ïîäðàçäåëÿþòñÿ (Êðàéíîâ,
Çàêóòèí, 1993):
1. < 0,9 – âîäû, ôîðìèðóþùèåñÿ â ðåçóëüòàòå ïðèðîäíûõ ïðîöåññîâ â ãóìèäíîé çîíå;
2. 0,9–9 – âîäû ñ ïîâûøåííûìè ôîíîâûìè ñîäåðæàíèÿìè;
3. 9–45 – çàãðÿçíåííûå ïîäçåìíûå âîäû;
4. > 45 – çàïðåäåëüíàÿ ñòåïåíü çàãðÿçíåíèÿ.
Êîëè÷åñòâî îáùåãî àçîòà, ïîñòóïàþùåãî ñ àòìîñôåðíûìè îñàäêàìè íà òåððèòîðèþ Ôèíëÿíäèè, â
ñðåäíåì ñîñòàâëÿåò 0,5–0,7 ìã/ë (Soveri, 1985). Â àòìîñôåðíûõ îñàäêàõ Êàðåëèè ñðåäíÿÿ êîíöåíòðàöèÿ
íèòðàòîâ – 1,7 ìã/ë, íèòðèòîâ – 0,07 ìã/ë, àììîíèéíîãî àçîòà – 0,5 ìã/ë (Lozovik, Basova, 1994). Åñòåñòâåííûé ôîí àçîòñîäåðæàùèõ êîìïîíåíòîâ â âîäàõ
÷åòâåðòè÷íûõ îòëîæåíèé Êàðåëèè íèçêèé (ìã/ë):
NO2 – 0,01, NO3 – 0,08–0,5, NH4 – 0,01–0,14. Îí ìîæåò
ïîëíîñòüþ îáåñïå÷èâàòüñÿ ïîñòóïëåíèåì ñ àòìîñôåðíûìè îñàäêàìè.
Â çàãðÿçíåííûõ ãðóíòîâûõ âîäàõ êîíöåíòðàöèè
íèòðàòîâ äîñòèãàþò çíà÷åíèé 200–310 ìã/ë. Èç îáùåãî êîëè÷åñòâà ïðîá, îòîáðàííûõ â íàñåëåííûõ ïóíêòàõ
Êàðåëèè, òîëüêî 17% èìåþò êîíöåíòðàöèþ íèòðàòîâ
ìåíåå 0,9 ìã/ë, â 45% îïðåäåëÿþòñÿ â ïðåäåëàõ
9–45 ìã/ë, à â 20% – ïðåâûøàþò ÏÄÊ. Èñòî÷íèêàìè
ïîñòóïëåíèÿ àçîòà â ïîäçåìíûå âîäû ñëóæàò ìèíåðàëüíûå è îðãàíè÷åñêèå óäîáðåíèÿ, íàâîç è ñòîêè
ôåðì, êîììóíàëüíî-áûòîâûå ñòîêè. Íèòðàòíîå çàãðÿçíåíèå ãðóíòîâûõ âîä îò÷åòëèâî ïðèóðî÷åíî ê íàñåëåííûì ïóíêòàì.
Ìèíåðàëèçàöèÿ çàãðÿçíåííûõ ãðóíòîâûõ âîä çíà÷èòåëüíî ïîâûøàåòñÿ çà ñ÷åò íèòðàòîâ, â îòäåëüíûõ
ñëó÷àÿõ èõ êîíöåíòðàöèÿ ñîñòàâëÿåò äî 50% îò ñóììû
ðàñòâîðåííûõ âåùåñòâ.
Êàê èçâåñòíî, ïî ñòåïåíè òîêñè÷íîñòè ôîðìû àçîòà
â ïîäçåìíûõ âîäàõ ðàñïîëàãàþòñÿ â ñëåäóþùåé
ïîñëåäîâàòåëüíîñòè: NO2 > NH4 > NO3. Åäèíñòâåííûì ãåîõèìè÷åñêèì ôàêòîðîì, êîòîðûé âëèÿåò íà
èçìåíåíèå êîíöåíòðàöèé ðàçëè÷íûõ ñîåäèíåíèé àçîòà
â ïîäçåìíûõ âîäàõ, ÿâëÿåòñÿ èõ îêèñëèòåëüíî-âîññòàíîâèòåëüíûé ïîòåíöèàë, ñïîñîáñòâóþùèé ïðîÿâëåíèþ îïðåäåëåííûõ áèîõèìè÷åñêèõ ïðîöåññîâ
(Êðàéíîâ è äð., 1991). Ñ ðîñòîì Eh äî çíà÷åíèé áîëåå
+200 ìÂ ìîæíî îáíàðóæèòü â âîäàõ óæå ñêîëü óãîäíî
âûñîêèå êîíöåíòðàöèè NO3.
Áîëåå ñëîæíûì ÿâëÿåòñÿ ðàñïðåäåëåíèå NO2, òàê
êàê ñóùåñòâóþò òåðìîäèíàìè÷åñêèå è êèíåòè÷åñêèå

(Lahermo et al., 1990, Êðàéíîâ, Çàêóòèí, 1991)
pohjavesiä kuormittavat aineet on jaettu kahteen
ryhmään: yleiset ja erikoisaineet. Yleisiä ovat tavanomaiset parametrit, joiden arvot poikkeavat mitatuista arvoista luonnonolosuhteissa. Yleensä monet
päästöt aiheuttavat parametriarvojen muuttumista ja
sen lisäksi muuttuvat, esimerkiksi, ðÍ ja Eh – arvot.
Yleisparametreihin kuuluvat erityisesti nitraatit, jotka
suoraan paljastavat ylimääräisen kuormituksen standardisoidun menetelmän avulla, kuten myös kloridit
ja kalium. Suomen tutkijat päätyivät samoihin johtopäätöksiin (Lahermo, 1990). Erikoiskuormitusaineina
pidetään öljytuotteita, torjunta-aineita jne).
Nitraattikuormitustutkimusten perusteella (Êðàéíîâ, Çàêóòèí, 1993) pohjavedet jaettiin ryhmiin:
1. NO3- < 0,9 mg/l – humusvyöhykkeen ja luonnonprosessien pohjavedet;
2. 0,9–9 – pohjavedet, joiden taustapitoisuudet
ovat luonnollisesti korkeat;
3. Kuormittuneet / saastuneet vedet, joiden nitraattipitoisuus vaihtelee 9–22 ja 22–45 mg/l välillä;
4. Erittäin likaantuneet vedet kuuluvat viimeiseen
ryhmään, jonka nitraattipitoisuus on yli 45 mg/l
(äärimmäisen korkea pitoisuus).
Suomen alueella sateet tuovat keskimäärin
0,5–0,7 mg/l kokonaistyppeä (Soveri, 1985). Karjalan
Tasavallan alueella sadevesien pitoisuudet ovat seuraavat: NO3 1,7 mg/l, NO2 0,07 mg/l, NH4 0,5 mg/l
(Lozovik & Basova, 1994). Meidän tulostemme
mukaan kvarttäärikautisten kerrostumien typpiyhdisteiden taustapitoisuudet ovat pienet (mg/l): NO2 0,01,
NO3 0,08–0,5, NH4 0,01–0,14.
Kaupunkien ja asutuskeskuksien pohjavesien
NO3 – pitoisuudet saavuttavat korkean jopa äärimäisen korkean tason. Karjalan Tasavallassa etelä- ja keskialueen monien kaupunkien pohjavedessä havaittiin
SSP: ylityksiä. Maksimipitoisuudet – 200–310 mg/l
(4–6 SSP) mitattiin Petroskoin, Derevjannojen ja
Kuzarandan alueella. Kaikista Karjalan Tasavallassa
otetuista pohjavesinäytteistä vain 17 % on sellaisia,
joissa NO3 – pitoisuus on alle 0,9 mg/l, 45 % kuuluvat 9–45 mg/l väliin ja 20 % ylittää SSP:ta. Pohjavesien kuormittuminen nitraatilla taajamien alueilla
näkyy selvästi kartalla.
Kuten tiedetään, typen olomuotojen myrkyllisyys
pohjavedessä on seuraava: NO2 > NH4 > NO3. Hapetus- ja pelkistyspotentiaali on ainoa geokemiallinen
tekijä, joka vaikuttaa pohjavesien biokemiallisiin prosesseihin ja typpipitoisuuden muutoksiin (Êðàéíîâ è
äð., 1991). Mikäli Eh-arvo ylittää +200 mV, vedessä
voidaan havaita erittäin korkeita NO3-pitoisuuksia,
jollaisia mitataan pilaantuneiden alueen vesissä.
Pohjavesien NO2-pitoisuuden käyttäytyminen on
monimutkaisempi, koska termodynaamiset ja kineet140
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îãðàíè÷åíèÿ ðîñòà êîíöåíòðàöèé NO2 â ïîäçåìíûõ
âîäàõ. Íèòðèôèêàöèÿ ïî ñõåìå NH4 → NO2 → NO3
ïðîèñõîäèò òîëüêî ïðè ðÍ áîëåå 7 (Áðèëèíã, 1985;
Êðàéíîâ è äð., 1991). Â êèñëûõ ñðåäàõ ïðîèñõîäèò
íåïîñðåäñòâåííîå îêèñëåíèå è âîññòàíîâëåíèå
NH4 ↔ NO3. Ñîîòâåòñòâåííî, ÷åì ìåíüøå ðÍ, òåì
ìåíüøèìè äîëæíû áûòü êîíöåíòðàöèè NO2 â ïîäçåìíûõ âîäàõ. Êðîìå òîãî, ðåàêöèÿ âîññòàíîâëåíèÿ
NO2 ïðîòåêàåò áûñòðåå, ÷åì âîññòàíîâëåíèå NO3, è
òðóäíî ñîçäàòü óñëîâèÿ, â êîòîðûõ èîí NO2 íàêàïëèâàëñÿ áû â ðàñòâîðå (Òþòþíîâà, 1987). Ïî ýòèì ïðè÷èíàì êîíöåíòðàöèè NO2 â ãðóíòîâûõ âîäàõ íå ïðåâûøàþò 1 ìã/ë.
Òàêèì îáðàçîì, ïðè íàëè÷èè î÷àãîâ çàãðÿçíåíèÿ â
ãðóíòîâûõ âîäàõ, äëÿ êîòîðûõ õàðàêòåðíû àýðîáíàÿ
ñèòóàöèÿ è âûñîêèå çíà÷åíèÿ îêèñëèòåëüíî-âîññòàíîâèòåëüíîãî ïîòåíöèàëà, èìåþòñÿ áëàãîïðèÿòíûå óñëîâèÿ äëÿ íåîãðàíè÷åííîãî íàêîïëåíèÿ NO3 è íåçíà÷èòåëüíîãî – NO2 è NH4.
Íèòðàòíîå çàãðÿçíåíèå âîä êðèñòàëëè÷åñêèõ ïîðîä
îòìå÷àåòñÿ íà òåððèòîðèÿõ ñî ñëàáîé åñòåñòâåííîé
çàùèùåííîñòüþ. Êîíöåíòðàöèè âûøå 9 ìã/ë îïðåäåëÿþòñÿ òîëüêî â 5% îïðîáîâàííûõ ñêâàæèí. Êàê ïðàâèëî, ýòî îäèíî÷íûå ñêâàæèíû, ðàñïîëàãàþùèåñÿ íà
òåððèòîðèè íàñåëåííûõ ïóíêòîâ (Ñåãåæà, Íàäâîèöû,
Íîâàÿ Âèëãà, Êåñòåíüãà, Ëÿñêåëÿ, Êàìåííûé Áîð,
Þðêîñòðîâ, Ïîðîñîçåðî, Âåðêêî).
Õàðàêòåðèçóÿ ñîâðåìåííóþ ñèòóàöèþ ñ çàáîðîì
âîäû èç ïîäçåìíûõ ãîðèçîíòîâ íà òåððèòîðèè Êàðåëèè, ìîæíî îòìåòèòü, ÷òî ñóùåñòâóþùèå âîäîçàáîðû
äëÿ êîììóíàëüíîãî âîäîñíàáæåíèÿ ïðåäñòàâëÿþò
ñîáîé â îñíîâíîì íåóïîðÿäî÷åííûå ñèñòåìû îäèíî÷íûõ è íåáîëüøèõ êîíöåíòðèðîâàííûõ âîäîçàáîðîâ èç
íåñêîëüêèõ ýêñïëóàòàöèîííûõ ñêâàæèí, ñòèõèéíî ðàçâèâàþùèõñÿ íà òåððèòîðèÿõ îäíîâðåìåííî ñ ðàçâèòèåì íàñåëåííûõ ïóíêòîâ. Â áîëüøèíñòâå ñëó÷àåâ ýòè
âîäîçàáîðû ñîîðóæåíû áåç ñïåöèàëüíîãî ãèäðîãåîëîãè÷åñêîãî îáîñíîâàíèÿ è ÷àñòî äåéñòâóþò íà íåóòâåðæäåííûõ çàïàñàõ. Îñíîâíûå ïðîáëåìû ýêñïëóàòàöèè
òàêèõ âîäîçàáîðîâ ñâÿçàíû ñ ïðàêòè÷åñêîé íåâîçìîæíîñòüþ ñîçäàíèÿ âîêðóã íèõ çîí ñàíèòàðíîé îõðàíû è
çàãðÿçíåíèåì èç-çà ýòîãî ïîäçåìíûõ âîä.
Êàëèé îòíîñèòñÿ ê ÷èñëó ýëåìåíòîâ, èìåþùèõ âàæíîå áèîëîãè÷åñêîå çíà÷åíèå, è îí æå ÿâëÿåòñÿ îäíèì èç
ïîêàçàòåëåé çàãðÿçíåíèÿ ñðåäû. Â íàøåé ñòðàíå ïîêà
íå óñòàíîâëåíû ÏÄÊ êàëèÿ äëÿ ïèòüåâîé âîäû, à â
ñòðàíàõ ÅÑ ÏÄÊ ñîñòàâëÿåò 12 ìã/ë. Âëèÿíèå êàëèÿ íà
îðãàíèçì íàèáîëåå îòðèöàòåëüíî ñêàçûâàåòñÿ ïðè
íàðóøåíèè Na/K îòíîøåíèÿ â ïèòüåâûõ âîäàõ, îäíîãî
èç âàæíåéøèõ ïîêàçàòåëåé ãèãèåíè÷åñêîãî ñîñòîÿíèÿ
âîäû. Óìåíüøåíèå ïîêàçàòåëÿ ïðèâîäèò ê çàáîëåâàíèÿì ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòîé ñèñòåìû. Â íåçàãðÿçíåííûõ
ïîäçåìíûõ âîäàõ ýòî îòíîøåíèå îáû÷íî ñîñòàâëÿåò
10 è áîëåå, â çàãðÿçíåííûõ – ïðèáëèæàåòñÿ ê 1.

tiset tekijät rajoittavat sen kasvua. Nitrifikaatiota
NH 4 → NO 2 → NO 3 tapahtuu vain, jos ðÍ-arvo
on > 7 (Áðèëèíã, 1985; Êðàéíîâ è äð., 1991). Happamissa olosuhteissa samanaikaisesti voi tapahtua
NH4 ↔ NO3 – pelkistys ja hapetusprosessi. Vastaavasti mitä pienempi on pH sitä pienempi on NO2 –
pitoisuus. Sen lisäksi NO2 : n pelkistyminen tapahtuu
nopeammin kuin NO3-pelkistyminen. On hyvin vaikeata luoda sellaisia olosuhteita, joissa NO2-ioni
kerääntyisi liuoksessa (Òþòþíîâà, 1987). Juuri sen
takia tutkituilla aleilla pohjavesien NO2-pitoisuus ei
ylitä 1 mg/l.
NO 3 -typen-muotoa kertyy miltei loputtomasti
pilaantuneiden alueiden happipitoisissa pohjavesissä,
joiden Eh-arvo on korkea ja NO2 ja NH4-pitoisuudet
nousevat vain tiettyyn tasoon asti.
Kiteisten kivilajien pohjavesien pilaantumista
nitraatilla on havaittu alueilla, missä taajamien kaivoilla ei ole tarpeeksi hyvää luonnollista suojakerrosta. Yli 9 mg/l nitraattia mitattiin 5 %:ssa tutkittujen
porakaivojen määrästä. Yleensä nämä porakaivot
sijaitsevat asutuskeskuksissa (Segeza, Nadvoitsy,
Novaja Vilga, Kestenga, Läskelä, Kamennyi Bor, Jurkostrov, Porosozero, Verkko).
Kuvaten Karjalan Tasavallan pohjavesien varalla
toimivia nykyisiä vesihuoltoverkkoja voidaan todeta,
että ne ovat yksittäisten tai muutamien porakaivojen
hyvin yksinkertaisia ei-järjestelmällisiä tuotteita.
Asutuskeskusten rakentamisen ja leviämisen myötä
vesihuoltoverkostoja kehitettiin jotenkuten. Yleensä
vedenottamolla ei ole tarvittavaa hydrogeologista selvitystä, esimerkiksi niiden antoisuus on epäselvä eikä
käyttöä ole virallisesti hyväksytty. Ongelmana on
porakaivojen suojelu- ja saniteettivyöhykkeen perustaminen.
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Ôîíîâûå êîíöåíòðàöèè êàëèÿ â âîäàõ ÷åòâåðòè÷íûõ
îòëîæåíèé ñîñòàâëÿþò 0,7–1,5 ìã/ë è òîëüêî â Çàîíåæüå äîñòèãàþò 4 ìã/ë. Ìàêñèìàëüíûå êîíöåíòðàöèè
â âîäàõ åñòåñòâåííûõ ëàíäøàôòîâ íå ïðåâûøàþò
7,6 ìã/ë. Â çàãðÿçíåííûõ âîäàõ ñîäåðæàíèå êàëèÿ
äîñòèãàåò 64 ìã/ë, îòíîøåíèå Na/K ïðèáëèæàåòñÿ ê 1,
èíîãäà < 1. ×èñëî ðîäíèêîâ è êîëîäöåâ ñ êîíöåíòðàöèåé êàëèÿ áîëåå 12 ìã/ë ñîñòàâëÿåò 15% îò îáùåãî
êîëè÷åñòâà.
Êîíöåíòðàöèÿ õëîðèäîâ â çàãðÿçíåííûõ ãðóíòîâûõ
âîäàõ äîñòèãàåò 200 ìã/ë ïðè ôîíîâûõ çíà÷åíèÿõ
0,3–2,6 ìã/ë. Áîëåå 50% ðîäíèêîâ è êîëîäöåâ â íàñåëåííûõ ïóíêòàõ âñêðûâàþò âîäó ñ ñîäåðæàíèåì Cl-,
ïðåâûøàþùèì 10 ìã/ë. Èñòî÷íèêîì åãî ïîñòóïëåíèÿ
â âîäó ñëóæàò õîçÿéñòâåííî-áûòîâûå, æèâîòíîâîä÷åñêèå ñòîêè, ïðèìåíåíèå ñîëè íà äîðîãàõ â çèìíåå
âðåìÿ.
Îòìå÷àåòñÿ àçîíàëüíîå ðàñïðåäåëåíèå õëîðèäîâ è
êàëèÿ â ðàçðåçå: èõ êîíöåíòðàöèÿ âûøå â âåðõíèõ
âîäîíîñíûõ ãîðèçîíòàõ. Íèòðàòû è õëîðèäû â çàãðÿçíåííûõ âîäàõ íåðåäêî ñòàíîâÿòñÿ ïðåîáëàäàþùèìè
êîìïîíåíòàìè, ÷òî ñâèäåòåëüñòâóåò î ïîëíîé ìåòàìîðôèçàöèè ñîñòàâà âîä ñ èçìåíåíèåì èñõîäíîãî
õèìè÷åñêîãî òèïà (Ñàìàðèíà è äð., 1999). Êàê ïðàâèëî, äëÿ òàêèõ âîä òèïè÷íî è ñòîéêîå áàêòåðèàëüíîå
çàãðÿçíåíèå.
Õàðàêòåð ðàñïðåäåëåíèÿ ìèêðîýëåìåíòîâ â ãðóíòîâûõ âîäàõ íàñåëåííûõ ïóíêòîâ ñâèäåòåëüñòâóåò î òîì,
÷òî ïðîöåíò âñòðå÷àåìîñòè, êîíòðàñòíîñòü è ìåäèàííûå êîíöåíòðàöèè ïðàêòè÷åñêè âñåõ ýëåìåíòîâ âûøå,
÷åì â âîäàõ åñòåñòâåííûõ ëàíäøàôòîâ, õîòÿ êîíöåíòðàöèè âûøå ÏÄÊ ïî îòäåëüíûì êîìïîíåíòàì (ðòóòü,
ìåäü, ñâèíåö, êàäìèé) çàôèêñèðîâàíû â åäèíè÷íûõ
ïðîáàõ.
Îöåíêà ñòåïåíè çàãðÿçíåíèÿ âîä òÿæåëûìè ìåòàëëàìè â óñëîâèÿõ îòñóòñòâèÿ ñïåöèôè÷åñêîãî èñòî÷íèêà çàãðÿçíåíèÿ ïðåäñòàâëÿåò îïðåäåëåííóþ òðóäíîñòü,
ïîñêîëüêó êîíöåíòðàöèè ìèêðîýëåìåíòîâ çíà÷èòåëüíî âàðüèðóþò âî âðåìåíè è ïî ïëîùàäè è ðåäêî ïðåâûøàþò ÏÄÊ, è òîëüêî àíàëèç äàííûõ ðåæèìíûõ íàáëþäåíèé ïîçâîëèë îïðåäåëèòü íàëè÷èå àíîìàëèé, èõ
ïðèðîäó, óñòîé÷èâîñòü è èíòåíñèâíîñòü.
Äëÿ îöåíêè çàãðÿçíåíèÿ èñïîëüçîâàëñÿ ñóììàðíûé
ïîêàçàòåëü çàãðÿçíåíèÿ, ïðåäñòàâëÿþùèé ñîáîé àääèòèâíóþ ñóììó ïðåâûøåíèé êîýôôèöèåíòîâ êîíöåíòðàöèè íàä åäèíè÷íûì ôîíîì (Ñàåò è äð., 1990).
Õàðàêòåð èçìåíåíèÿ êàðòèíû ðàñïðåäåëåíèÿ ïîêàçàòåëÿ çà 7-ëåòíèé ïåðèîä íàáëþäåíèé ñâèäåòåëüñòâóåò î
òîì, ÷òî íà òåððèòîðèè Ïåòðîçàâîäñêà – ãîðîäà ñî ñìåøàííîé ïðîìûøëåííî-ñåëèòåáíîé çàñòðîéêîé – ïðè
óñëîâèè, ÷òî èñòî÷íèêè ïðîìûøëåííîãî çàãðÿçíåíèÿ
íå äàþò âûáðîñîâ çíà÷èòåëüíîé èíòåíñèâíîñòè è
ðàçîáùåíû â ïðîñòðàíñòâå, íå îáðàçóåòñÿ åäèíûé êîìïëåêñíûé çîíàëüíûé îðåîë, à ôîðìèðóþòñÿ ïîëèýëåìåíòíûå àíîìàëüíûå ó÷àñòêè áåç çàêîíîìåðíîé

Kalium kuuluu alkuaineiden joukkoon, jolla on
tärkeä biologinen merkitys. Kaliumpitoisuus myös
kuvaa ympäristön kuormitusta. Venäjällä kaliumilla
ei ole normeja juomavesinormistossa. Euroopan
Unionin enimmäisnormivaatimus on 12 mg/l. Kalium
vaikuttaa ihmisen elimistöön varsinkin, jos juomaveden Na/K- suhde ei ole tasapainossa. Tämä suhde on
vedenlaadun tärkeimpiä hygieenisiä arvoja. Jos suhdearvo pienenee sydän- ja verisuonitautien määrä
kasvaa. Puhtaiden pohjavesien suhdearvo on yleensä
10 tai enemmän, pilaantuneiden pohjavesien suhdearvo on lähellä 1. Kvarttäärikautisten kerrostumien
pohjavesien kaliumin taustapitoisuus on 0,7–1,5 mg/l,
Zaonezje-alueella (Ääniesen itärannikolla) pitoisuus
saavuttaa 4 mg/l maksimaalisten pitoisuuksien ollessa
7,6 mg/l. Asutuskeskusten pohjavedet sisältävät jopa
64 mg/l, Na/K suhde on lähellä 1 ja joskus jopa alle 1.
15 % asutuskeskusten pohjavesinäytteistä sisältää yli
12 mg/l kaliumia.
Pilaantuneiden pohjavesien kloorin , Cl- pitoisuus,
on 200 mg/l asti, taustapitoisuuden vaihdellessa 0,3 ja
2,6 mg/l välillä. Taajamien ja asutuskeskusten pohjavesinäytteistä yli 50 % sisältää yli 10 mg/l kloridia.
Suolan käyttö teiden talvikunnossapidossa, kuten
myös karjatilojen ja yhdyskunnan jätevesikuormitus
ovat syinä kloridipitoisuuden nousuun.
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ñìåíû àññîöèàöèé. Ïî ýòèì ó÷àñòêàì îïðåäåëèòü êîíêðåòíûå èñòî÷íèêè çàãðÿçíåíèÿ ïîäçåìíûõ âîä
ìèêðîýëåìåíòàìè òðóäíî, òàê êàê íå íàáëþäàåòñÿ ñïåöèôè÷íîñòü êîìïëåêñîâ. Îäíàêî âûÿâëÿþòñÿ îáùèå
êîíòóðû î÷àãîâ çàãðÿçíåíèÿ, ïðèóðî÷åííûå ê íåáëàãîóñòðîåííûì ðàéîíàì ãîðîäà, è îò÷åòëèâàÿ ïðîñòðàíñòâåííàÿ êîððåëÿöèÿ ñ àíîìàëèÿìè íèòðàòîâ, ÷òî
ñâèäåòåëüñòâóåò î ïðåèìóùåñòâåííî õîçÿéñòâåííîáûòîâîì èñòî÷íèêå ïîñòóïëåíèÿ ïîëëþòàíòîâ. Èíòåíñèâíîñòü çàãðÿçíåíèÿ ìèêðîêîìïîíåíòàìè â îòäåëüíûå ïåðèîäû ïî îöåíî÷íîé øêàëå äîñòèãàåò îïàñíîé
è ÷ðåçâû÷àéíî îïàñíîé ñòåïåíè, à ïëîùàäü àíîìàëüíûõ çîí çíà÷èòåëüíî èçìåíÿåòñÿ âî âðåìåíè.
Ñâîåîáðàçíûìè ïðèðîäíûìè èñòî÷íèêàìè çàãðÿçíåíèÿ ÿâëÿþòñÿ ó÷àñòêè ðóäíîé ìèíåðàëèçàöèè – ãåîõèìè÷åñêèå êîíöåíòðàòîðû ìíîãèõ ýëåìåíòîâ. Ïðîèçâîäñòâåííàÿ äåÿòåëüíîñòü íà ìåñòîðîæäåíèÿõ, íà÷èíàÿ ñ ãåîëîãîðàçâåäî÷íûõ ðàáîò, ïðèâîäèò ê ôîðìèðîâàíèþ òåõíîãåííûõ àíîìàëèé, êîòîðûå èçìåíÿþò òèï
è ñêîðîñòü ãåîõèìè÷åñêîãî êðóãîâîðîòà âñåõ õèìè÷åñêèõ ýëåìåíòîâ.
Êàðåëèÿ ÿâëÿåòñÿ ïåðñïåêòèâíîé ïðîâèíöèåé íà
ðÿä ïîëåçíûõ èñêîïàåìûõ: õðîì, òèòàí, âàíàäèé,
ìîëèáäåí, âîëüôðàì, ðåäêèå çåìëè, öâåòíûå, ðàäèîàêòèâíûå è áëàãîðîäíûå ìåòàëëû (ìåäü, ïîëèìåòàëëû,
çîëîòî, ïëàòèíîèäû) (Ìåòàëëîãåíèÿ Êàðåëèè, 1999).
Îäèí èç ïåðñïåêòèâíûõ ðàéîíîâ – Çàîíåæüå – òåððèòîðèÿ, ðàñïîëîæåííàÿ ê ñåâåðó îò Îíåæñêîãî îç. Â
íàñòîÿùåå âðåìÿ çäåñü âåäåòñÿ ðàçðàáîòêà ìåñòîðîæäåíèÿ øóíãèòîâ, à òàêæå âûÿâëåíî áîëüøîå êîëè÷åñòâî äðóãèõ ìåñòîðîæäåíèé è ðóäîïðîÿâëåíèé, è â
ïåðâóþ î÷åðåäü, îòíîñÿùèõñÿ ê óðàíîâîé ðóäíîé ôîðìàöèè â àëüáèò-êàðáîíàòíî-ñëþäèñòûõ ìåòàñîìàòèòàõ, â ÷èñëî êîòîðûõ âõîäèò ìåñòîðîæäåíèå óðàí-âàíàäèåâûõ ðóä Ñðåäíÿÿ Ïàäìà. Ïðîáëåìà îñâîåíèÿ
ýòîãî ìåñòîðîæäåíèÿ âûçûâàåò íàïðÿæåííóþ äèñêóññèþ, ïîñêîëüêó âòîðûì ïî çíà÷èìîñòè ìåòàëëîì ðóäû
ÿâëÿåòñÿ óðàí, è îñòðî âñòàþò âîïðîñû îáåñïå÷åíèÿ
ðàäèàöèîííîé áåçîïàñíîñòè. Õîòÿ îïàñíîñòü ðàçðàáîòêè ìåñòîðîæäåíèÿ ñâÿçàíà íå òîëüêî ñ óðàíîì, íî è
ñ çàãðÿçíåíèåì ñðåäû ýëåìåíòàìè-ïðèìåñÿìè, òàêèìè
êàê ìåäü, ìîëèáäåí è äðóãèå ìåòàëëû, äîñòèãàþùèìè
âûñîêèõ êîíöåíòðàöèé â ðóäàõ ýòîãî òèïà (Ìåòàëëîãåíèÿ Êàðåëèè, 1999).
Ëèòîëîãè÷åñêèå îñîáåííîñòè ïîðîä, ðóäíàÿ ñïåöèàëèçàöèÿ è ãèäðîãåîõèìè÷åñêèå óñëîâèÿ îïðåäåëÿþò ôîðìèðîâàíèå ðàçëè÷íûõ àíîìàëèé â ïîäçåìíûõ
âîäàõ ìåñòîðîæäåíèé.
Ïîäçåìíûå âîäû øóíãèòîâ îòëè÷àþòñÿ ìàêñèìàëüíûìè äëÿ Îíåæñêîé ñòðóêòóðû êîíöåíòðàöèÿìè
ñóëüôàòîâ, êàëüöèÿ, ìàãíèÿ. Îòíîñèòåëüíûå ñîäåðæàíèÿ íàòðèÿ è õëîðà íå ïðåâûøàþò 10%. Õàðàêòåðåí
äîñòàòî÷íî óçêèé äèàïàçîí çíà÷åíèé ðÍ 6,6–7,2.
Ñðåäè äðóãèõ òèïîâ óãëåðîäñîäåðæàùèõ ïîðîä Êàðåëèè, îáùèì ïðèçíàêîì äëÿ êîòîðûõ ÿâëÿåòñÿ ïîâû-

Poikkileikkauksessa kloridit ja kalium jakautuvat
näin, että niiden pitoisuus on suurempi vettajohtavissa ylimmäisissä kerroksissa. Nitraatit ja kloridit ovat pilaantuneiden maiden merkki ja ositus
siitä, että pohjavedet ovat täysin muuttuneet (totaalinen metamorfismi) (Ñàìàðèíà è äð., 1999). Yleensä
samoissa vesissä havaitaan myös bakteerisaastumis
tuloksia.
Asutuskeskusten pohjavesien miltei kaikkien
mikroelementtien pitoisuudet ja niiden tilastolliset
parametrit (tapaamisprosentti, kontrastit, keskiarvopitoisuus) ovat huonompia kuin luonnontilassa olevien
pohjavesien. Näin tapahtuu jo ennen tilannetta, kun
pitoisuudet ylittävät suurimman sallitun tason. Yleensä ensin havaitaan elohopean, kuparin, lyijyn ja kadmiumin ylityksiä yksittäisissä näytteissä.
Mikäli selkeätä kuormituslähdettä ei ole, raskasmetallien pitoisuuksien muutosten syyn selvittäminen
voi olla varsin vaikeata. Muun muassa sen takia, että
pitoisuudet ovat hyvin pieniä. Hyvin järjestetty seuranta pystyy selittämään luonnon muutoksia, niiden
suuntaa ja tehokkuutta.
Kuormitustasoa voidaan arvioida saastumisen
indeksin avulla, joka on taustapitoisuuksien ja mitattujen pitoisuuksien erikoiskaavan mukaan laskettu suhde
(Ñàåò è äð., 1990). Esimerkiksi 7-vuoden seurantatoiminnan tulokset osoittivat, että Petroskoi-kaupungin
teollisuus- ja asutusalueella on havaittu kuormitus
«täplät», kokonaista täysin pilaantunutta laajaa aluetta
toistaiseksi ei vielä muodostunut. Selvityksen perusteella toki määritettiin kuormituksen rajoja, varsin
alueella, missä kunnallistekniikka on heikolla tasolla.
Ekologisesta näkökulmasta malmiesiintymät ovat
geokemiallisia ainevarastoja. Niitä voidaan verrata
luontoperäisiin kuormituslähteisiin. Esiintymien
hyväksikäyttö, esiselvityksistä (= ensimmäisistä koeporauksista) alkaen, luo teknogeenisiä anomalioita,
jotka vaikuttavat kaikkien kemiallisten aineiden kierron nopeuteen. Juuri malmien esiintymisalueiden
käyttö selvästi osoittaa näihin muutoksiin.
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øåííîå ñîäåðæàíèå ñóëüôèäîâ, øóíãèòû çàìåòíî îáîãàùåíû ðóäîãåííûìè ýëåìåíòàìè (Ãîëóáåâ è äð.,
1984). Ýòî îáóñëîâèëî ôîðìèðîâàíèå â ïðåäåëàõ ðàñïðîñòðàíåíèÿ øóíãèòñîäåðæàùèõ ïîðîä ãèäðîãåîõèìè÷åñêîé àíîìàëèè ñ àññîöèàöèåé ïðèîðèòåòíûõ
ýëåìåíòîâ Fe-Mn-Ni-Co-Mo-Cd-As-Zn-U. Çíà÷èòåëüíî
áîëåå èíòåíñèâíûå, íî àíàëîãè÷íûå ïî àññîöèàöèè
ýëåìåíòîâ àíîìàëèè íàáëþäàþòñÿ íà ñóëüôèäíûõ
ìåñòîðîæäåíèÿõ Ïå÷åíãñêîé ñòðóêòóðû, òåõíîãåííûå
àíîìàëèè êîòîðûõ ìîãóò ÿâëÿòüñÿ ïðèìåðîì ýêîëîãè÷åñêèõ ïîñëåäñòâèé ðàçðàáîòêè íå òîëüêî ñîáñòâåííî
ñóëüôèäíûõ, íî è íåðóäíûõ ìåñòîðîæäåíèé, îáîãàùåííûõ ñóëüôèäàìè.
Ê êâàðö-àëüáèòîâûì è ñëþäèñòî-êàðáîíàòíûì
ìåòàñîìàòèòàì ìåñòîðîæäåíèÿ Ñðåäíÿÿ Ïàäìà ïðèóðî÷åíû ãèäðîêàðáîíàòíî-õëîðèäíûå íàòðèåâûå
ùåëî÷íûå è ñèëüíîùåëî÷íûå âîäû (ðÍ äî 9,8), ñ êîòîðûìè ñâÿçàíû âûñîêèå êîíöåíòðàöèè àíèîíîãåííûõ
ýëåìåíòîâ (ìêã/ë): áîð 89–335, áðîì 58–364, ìîëèáäåí
8,8–36, âàíàäèé 7–15, âîëüôðàì 5–15,5, óðàí 20–187.
Ïðè ñáðîñå ïîäçåìíûõ âîä òàêîãî ñîñòàâà â ïîâåðõíîñòíûå âîäîåìû ïðè ðàçðàáîòêå ìåñòîðîæäåíèÿ
ìîæåò ïðîèçîéòè ïîäùåëà÷èâàíèå ïîâåðõíîñòíûõ âîä
è óâåëè÷åíèå êîíöåíòðàöèé íàòðèÿ, õëîðà, êàëèÿ,
óðàíà, âàíàäèÿ, ìîëèáäåíà, ìåäè (Áîðîäóëèíà, Ìàçóõèíà, 2002).
Âûïîëíåííàÿ îöåíêà ñîñòîÿíèÿ ïîäçåìíûõ âîä
ðåãèîíà íà îñíîâå êðèòåðèåâ, ó÷èòûâàþùèõ èçáûòî÷íîå ñîäåðæàíèå êîìïîíåíòîâ, ñâèäåòåëüñòâóåò î ïðåèìóùåñòâåííîì ðàñïðîñòðàíåíèè âîä óäîâëåòâîðèòåëüíîãî (íåèçìåíåííîãî) ñîñòîÿíèÿ. Ïîäçåìíûå âîäû
íåóäîâëåòâîðèòåëüíîãî ñîñòîÿíèÿ èìåþò ëîêàëüíîå
ðàñïðîñòðàíåíèå è ïðèóðî÷åíû ê àíîìàëèÿì, âîçíèêàþùèì â ïðèðîäíûõ óñëîâèÿõ èëè ïîä âîçäåéñòâèåì
òåõíîãåííûõ ôàêòîðîâ (ïðåèìóùåñòâåííî õîçÿéñòâåííî-áûòîâîå çàãðÿçíåíèå).

Karjalan Tasavalta kestää vertailun mihin tahansa
ennen kambrikautta syntyneiden metallimalmien
esiintymisalueisiin riippumatta määristä (Ìåòàëëîãåíèÿ Êàðåëèè, 1999). Karjalan Tasavalta on lupaava alue monien metallimalmien louhinalle: kromi,
titaani, vanadium, molybdeeni, volframi, harvinaiset
maametallit, värimetallit, radioaktiiviset ja jalometallit (kupari, polymetallit, kulta, platinoidit).
Zaonezhje eli Äänisen pohjoisrannikko on varsin
lupaava alue, missä jo tällä hetkellä käsitellään ja
jalostetaan shungiitteja (leca- soran tyyppisiä materiaaleja). Alueella on löydetty useita luonnonvarojen
esiintymiä, mm. uraanin. Esimerkiksi Srednjaja
Padma – niminen uraanin ja vanadiumin malmien
esiintymä.

3.3. ÐÅÇÓËÜÒÀÒÛ ÃÈÄÐÎÃÅÎËÎÃÈ×ÅÑÊÈÕ ÈÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÉ
È ÏÅÐÑÏÅÊÒÈÂÛ ÈÑÏÎËÜÇÎÂÀÍÈß ÂÎÄ
ÈÇ ×ÅÒÂÅÐÒÈ×ÍÛÕ ÎÒËÎÆÅÍÈÉ
3.3. HYDROGEOLOGISTEN TUTKIMUSTEN
TULOKSET JA KVARTTÄÄRIKAUTISTEN KERROSTUMIEN
VESIEN KÄYTTÖMAHDOLLISUUDET
Vuodesta 1996 alkaen Pohjoistenalueiden vesistöongelmien tutkimuslaitos on tutkinut kvartäärikauden
hiekkakerrostumien pohjavesien laatua ja arvioinut
pohjavesien käyttömahdollisuudet vesihuollossa.
«Karjalan Tasavallan vesihuollon kehitys» – yhteistyöprojektin puitteissa tutkittiin Suojärven, Porosoze-

Ñ 1996 ã. Èíñòèòóò âîäíûõ ïðîáëåì Ñåâåðà ÊàðÍÖ
ÐÀÍ ïðîâîäèò íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêèå ðàáîòû ïî
ïîèñêó è îöåíêå ìåñòîðîæäåíèé ïîäçåìíûõ âîä â
ïåñ÷àíûõ îòëîæåíèÿõ ÷åòâåðòè÷íîãî âîçðàñòà äëÿ
âîäîñíàáæåíèÿ íàñåëåííûõ ïóíêòîâ Êàðåëèè. Â ðàìêàõ ñîâìåñòíîãî ïðîåêòà «Ðàçâèòèå âîäîñíàáæåíèÿ
144
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Êàðåëèè» èññëåäîâàíèÿ ïðîâåäåíû â ðàéîíàõ Ñóîÿðâè, Ïîðîñîçåðà, Êàëåâàëû, Ëîóõ, ×óïû, ×åëìóæ,
Ïðÿæè, Êåñòåíüãè, Äåðåâÿíêè. Íåîáõîäèìîå äëÿ ïîëåâûõ ðàáîò îáîðóäîâàíèå, ïåðåäàííîå ôèíñêîé ñòîðîíîé Èíñòèòóòó, è íàêîïëåííûé îïûò ïîçâîëèëè ïðîäîëæèòü èññëåäîâàíèÿ è â äðóãèõ íàñåëåííûõ ïóíêòàõ
Êàðåëèè (Ìàòðîñû, Ýññîéëà, Íàäâîèöû, Îëîíåö, Ìóåçåðñêèé, Ëåíäåðû) (ðèñ. 3.7).
Ïîïûòêè ðåøåíèÿ ïðîáëåìû âîäîñíàáæåíèÿ çà
ñ÷åò ïîäçåìíûõ âîä èç êîðåííûõ ïîðîä ïðàêòè÷åñêè
âî âñåõ ïåðå÷èñëåííûõ ãîðîäàõ è ïîñåëêàõ, çà èñêëþ÷åíèåì ã. Îëîíöà, çàêàí÷èâàëèñü íåóäà÷åé. Áîëüøèíñòâî ðàçâåäî÷íî-ýêñïëóàòàöèîííûõ ñêâàæèí íà âîäó

ron, Kalevalan, Louhen, Tchupan, Tchelmuzhin,
Prääsän, Kiestengan ja Derevjankan pohjavesivaroja.
Suomen osapuoli toimitti tutkimuslaitokselle tarvittavat mittauslaitteet ja tarjosi asiantuntijoiden tukea ja
kokemusta. Myöhemmin tutkimuksia jatkettiin Matrosyn, Essoilan, Nadvoitsyn, Aunuksen, Mujezerskin
ja Lenderyn alueilla (kuva 3.7).
Kaikki edelliset yritykset järjestää vesihuoltoa
käyttäen peruskallion pohjavettä olivat käytännössä
epäonnistuneita kaikissa mainituissa taajamissa, paitsi Aunuksessa. Nykypäivänä porareiät eivät ole käytössä pienen antoisuuden tai heikon vedenlaadun
takia. Esimerkiksi Kalevalan, Suojärven ja Matrosyn

Ðèñ. 3.7. Ðàéîíû ñîâìåñòíûõ èññëåäîâàíèé ïîäçåìíûõ âîä ÷åòâåðòè÷íûõ îòëîæåíèé:
1 – ó÷àñòêè èññëåäîâàíèé, 2 – ó÷àñòêè ñ óòâåðæäåííûìè çàïàñàìè ïîäçåìíûõ âîä. Öèôðà – çàïàñû ïîäçåìíûõ âîä, ì3/ñóò

Kuva 3.7. Kvarttäärikerrostumien pohjavesien tutkimusalueet
1 – tutkimus alueet, 2 – paikat jossa pohjavesivarat on todistettu (m3/päivä)
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íà ñåãîäíÿøíèé äåíü íå äåéñòâóåò ïî ïðè÷èíàì íåâûñîêîãî äåáèòà èëè íåêà÷åñòâåííîé âîäû. Íàïðèìåð, â
ïîñ. Êàëåâàëà, ã. Ñóîÿðâè, ïîñ. Ìàòðîñû ñêâàæèíû
âñêðûëè ïîäçåìíóþ âîäó ñ âûñîêèì ñîäåðæàíèåì
æåëåçà, â ïîñ. ×åëìóæè èç êîðåííûõ ïîðîä èçâëåêàåòñÿ âîäà ñ ïîâûøåííîé ìèíåðàëèçàöèåé (áîëåå 1 ã/ë).
Îäíèì èç ïóòåé ðåøåíèÿ ïðîáëåìû âîäîñíàáæåíèÿ
ÿâëÿåòñÿ îðãàíèçàöèÿ âîäîçàáîðîâ ïîäçåìíûõ âîä èç
÷åòâåðòè÷íûõ îòëîæåíèé. Â Ôèíëÿíäèè ïîäîáíîãî
ðîäà ìåñòîðîæäåíèÿ øèðîêî ýêñïëóàòèðóþòñÿ. Â áîëüøèíñòâå ñëó÷àåâ çàòðàòû íà èçûñêàíèÿ è ñòðîèòåëüñòâî âîäîâîäîâ êîìïåíñèðóþòñÿ çíà÷èòåëüíî áîëåå
íèçêèìè ýêñïëóàòàöèîííûìè çàòðàòàìè, ÷åì ïðè
èñïîëüçîâàíèè ïîâåðõíîñòíûõ âîä, òðåáóþùèõ äîðîãîñòîÿùåé âîäîïîäãîòîâêè, èëè ïðè áóðåíèè ãëóáîêèõ
ñêâàæèí èç êîðåííûõ ïîðîä. Ïðèîðèòåò èñïîëüçîâàíèÿ
÷èñòîé ïèòüåâîé âîäû â Ôèíëÿíäèè íå ïðåïÿòñòâóåò
ñòðîèòåëüñòâó âîäîâîäîâ äëèíîé â äåñÿòêè êèëîìåòðîâ, åñëè ìåñòîðîæäåíèÿ ïîäçåìíûõ âîä â ïåñ÷àíûõ
îòëîæåíèÿõ ðàñïîëîæåíû âäàëè îò ïîòðåáèòåëåé. Ýòîò,
íà ïåðâûé âçãëÿä, íåäîñòàòîê ñòàíîâèòñÿ ýêîëîãè÷åñêèì ïðåèìóùåñòâîì, òàê êàê óäàëåííîñòü âîäîçàáîðîâ îò èñòî÷íèêîâ çàãðÿçíåíèÿ ïîçâîëÿåò ñîõðàíèòü
ïðèðîäíîå êà÷åñòâî ïîäçåìíûõ âîä, ÷òî îñîáåííî
âàæíî äëÿ ïðàêòè÷åñêè íåçàùèùåííûõ ãðóíòîâûõ âîä.
Ïðè âûïîëíåíèè íàøèõ èññëåäîâàíèé ðàéîí
ïîèñêîâ ìåñòîðîæäåíèé ïîäçåìíûõ âîä â ïåñ÷àíûõ
îòëîæåíèÿõ áûë îãðàíè÷åí ïëîùàäüþ ðàäèóñîì íå
áîëåå 15 êì – äëÿ Ñóîÿðâè, Ïîðîñîçåðà, Êàëåâàëû,
Ïðÿæè, Ëîóõ, ×óïû, 10 êì – äëÿ Îëîíöà, 4 êì – äëÿ
Äåðåâÿíêè, 2 êì – äëÿ ×åëìóæ. Ýòè îãðàíè÷åíèÿ
âûçûâàþò òðóäíîñòè â ïîèñêîâûõ ðàáîòàõ, òàê êàê
ïåðñïåêòèâíûå äëÿ âîäîñíàáæåíèÿ âîäíî-ëåäíèêîâûå îòëîæåíèÿ ðàñïðîñòðàíåíû íå ïîâñåìåñòíî, à
ïðè èõ íàëè÷èè â îêðåñòíîñòÿõ ïîñåëêîâ è ãîðîäîâ,
òåððèòîðèè ÷àñòî çàíÿòû õîçÿéñòâåííûìè ïîñòðîéêàìè, êëàäáèùàìè è äðóãèìè ïîòåíöèàëüíûìè
èñòî÷íèêàìè çàãðÿçíåíèÿ. Â áîëüøèíñòâå ñëó÷àåâ
ïëîùàäè îòðàáîòàííûõ ïåñ÷àíî-ãðàâèéíûõ êàðüåðîâ
ïðåâðàùåíû â ìåñòà ñâàëîê õîçÿéñòâåííî-áûòîâûõ è
ïðîèçâîäñòâåííûõ îòõîäîâ.
Äàëåå ïðèâîäèòñÿ êðàòêàÿ èíôîðìàöèÿ î ñîâðåìåííîì ñîñòîÿíèè ïèòüåâîãî âîäîñíàáæåíèÿ èññëåäîâàííûõ íàñåëåííûõ ïóíêòîâ ñ èñïîëüçîâàíèåì
ðåçóëüòàòîâ ïðîøëûõ è ñåãîäíÿøíèõ èññëåäîâàíèé
Èíñòèòóòà, à òàêæå ñòàòèñòè÷åñêèõ è îò÷åòíûõ äàííûõ, ìàòåðèàëîâ, ïîëó÷åííûõ îò ìåñòíûõ âëàñòåé,
ëèòåðàòóðíûõ èñòî÷íèêîâ.

porakaivoista saatiin paljon rautaa sisältävää vettä ja
Tchelmuzhin pohjavedessä on korkea suolapitoisuus
(ionien summa on yli 1 g/l).
Kvartäärinkauden kerrostumien pohjavedet ovat
yksi mahdollisuus ratkaista edellä mainitut pulmat.
Sellaisia vedenottamoita on hyvin paljon Suomessa.
Tutkimuksiin ja vesihuoltorakenteisiin tarvitaan toki
rahaa. Kaikki kustannukset kuitenkin palautuvat,
koska käyttökustannukset ovat huomattavasti pienempiä pintaraakavedenottamoon verrattuna. Peruskallioon poraaminen on myöskin kallista. Suomessa
puhtaan juomaveden saantia pidetään ensisijaisen tärkeänä ja pohjavesiharjujen kaukainen sijainti ei
ole esteenä vesihuollossa ja monien kymmenien
kilometrien pituisten runkovesijohtojen rakentamisessa. Itse asiassa tämä «puute» ajan myötä kääntyy
ympäristövoitoksi. Vedenottamon etäinen sijainti
mahdollistaa suojella pohjavettä kuormitukselta.
Tämä on erittäin tärkeä seikka varsinkin ylempien
pohjavesien osalta, jotka käytännössä ovat herkkiä
kuormitukselle.
Hiekkakerrostumien pohjavesien etsintä- ja tutkimusalue oli määrätty toimeksiannossa ja oli rajattu
15 km säteelle Suojärven, Porosozeron, Kalevalan,
Prääsän, Louhen ja Tchupan ympärille, 10 km
Aunuksen ympärille, 4 km Derevjanka – kauppalan
ympärille ja 2 km Tchelmuzchin ympärille. Nämä
rajoitukset aiheuttivat ylimääräisiä ongelmia, koska
glasiaaliset pohjavesiesiintymät ovat kuitenkin harvinaisia (niitä ei ole kaikkialla) ja sen lisäksi taajamien
alueilla ne ovat jo taloustoiminnan piirissä tai niiden
päällä on jo rakennuksia tai esimerkiksi hautausmaita. Käytöstä poistetut hiekka- ja soramontut ovat
hyvinkin usein muutettu yhdyskunnan ja teollisuusjätteiden kaatopaikoiksi.
Alempana on esitetty kuvaukset eri taajamien
vesihuollosta, tilasto- ja paikallisten viranomaisten
taustatiedot sekä vesistöongelmien tutkimuslaitoksen
vanhat ja uudet raporttiaineistot.

Kalevala
Kalevalan piirin keskus sijaitsee Sredneje Kuito järven rannalla. Asukkaita on 5300 (tilanne
01.10.1996). Vain 25 % ihmisistä on liitetty vesijohtoverkostoon ja 5 % käyttää vesipostipalvelua. Loput
hakevat vettä autosäiliöistä. Sredneje Kuito -järvi on
vesijohtoverkoston raakavesilähde.
Vuonna 1956 Sredneje Kuito ja Nizhneje Kuito järvistä tuli Jushkozeron tekojärvivesistön osia, kun
tavoitteena oli puutavaran uitto. Vesistön vedenkorkeutta säännösteltiin. Vuodesta 1980 tekojärveä käytetään voimalaitostoiminnan yhteydessä.
Vedenottamo sijaitsee Sredneje Kuito -järven rannalla hyvin lähellä sotilastukikohtaa, joka on suurin

Ïîñ. Êàëåâàëà
Àäìèíèñòðàòèâíûé öåíòð Êàëåâàëüñêîãî ðàéîíà
ðàñïîëîæåí íà áåðåãó îç. Ñðåäíåå Êóéòî. ×èñëåííîñòü
íàñåëåíèÿ ïîñåëêà ñîñòàâëÿåò 5,3 òûñ. ÷åëîâåê (íà
01.10.1996 ã.). Èç íèõ òîëüêî 25% ïîëüçóåòñÿ âîäîïðî146
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âîäíîé ñåòüþ, åùå 5% íàñåëåíèÿ áåðóò âîäó äëÿ ñâîèõ
íóæä èç êîëîíîê. Îñòàëüíîå íàñåëåíèå èñïîëüçóåò
ïðèâîçíóþ âîäó. Öåíòðàëèçîâàííîå âîäîñíàáæåíèå
îñóùåñòâëÿåòñÿ èç îç. Ñðåäíåå Êóéòî.
Ñ 1956 ã. â öåëÿõ óëó÷øåíèÿ ëåñîñïëàâà îç. Ñðåäíåå Êóéòî ñîâìåñòíî ñ îç. Íèæíåå Êóéòî ïðåâðàùåíû
â Þøêîçåðñêîå âîäîõðàíèëèùå ñåçîííîãî ðåãóëèðîâàíèÿ, à ñ 1980 ã. âîäîõðàíèëèùå ÿâëÿåòñÿ ýíåðãåòè÷åñêèì.
Âîäîçàáîðíûå ñîîðóæåíèÿ ðàñïîëîæåíû íà áåðåãó
Ñðåäíåãî Êóéòî â íåïîñðåäñòâåííîé áëèçîñòè îò
îñíîâíîãî ïîòðåáèòåëÿ âîäû – âîèíñêîé ÷àñòè. Îãîëîâîê íàõîäèòñÿ íà ðàññòîÿíèè 100 ì îò áåðåãà è ñîåäèíåí ñ âîäîïðèåìíûì êîëîäöåì ñàìîòå÷íîé ëèíèåé.
Âîäîïðîâîäíàÿ ñåòü òóïèêîâàÿ, îáùåé ïðîòÿæåííîñòüþ 3,6 êì, ñîñòîÿíèå óäîâëåòâîðèòåëüíîå. Âîäîïîäãîòîâêà îñóùåñòâëÿåòñÿ íà äâóõ âîäîî÷èñòíûõ
óñòàíîâêàõ òèïà «Ñòðóÿ» ñóììàðíîé ìîùíîñòüþ
800 ì3/ñóò. Èç-çà äåôèöèòà äåíåæíûõ ñðåäñòâ âîäîî÷èñòêà ïðîèçâîäèòñÿ çà÷àñòóþ íåñâîåâðåìåííî è íå
â ïîëíîé ìåðå. Â 1998 ã. çàáèðàëîñü â ñðåäíåì
767 ì3/ñóò, èç íèõ 260 ïîøëî íà êîììóíàëüíî-áûòîâûå íóæäû è 507 ì3/ñóò ïåðåäàíî âîèíñêîé ÷àñòè.
Âîäû îç. Ñðåäíåå Êóéòî ìàëîìèíåðàëèçîâàíû.
Ñðåäíÿÿ âåëè÷èíà ñóììû èîíîâ ñîñòàâëÿåò 19,6 ìã/ë.
Æåñòêîñòü íå ïðåâûøàåò 0,25 ììîëü/ë. Âîäà îòíîñèòñÿ
ê ãèäðîêàðáîíàòíîìó êëàññó ãðóïïå êàëüöèÿ. Öâåòíîñòü èçìåíÿåòñÿ îò 40 äî 50 ãðàä., ïåðìàíãàíàòíàÿ
îêèñëÿåìîñòü – îò 8,1 äî 9,6 ìã Î/ë. Ñîäåðæàíèå íåôòåïðîäóêòîâ íàõîäèòñÿ íà ôîíîâîì óðîâíå – 0,02–
0,05 ìã/ë, êîíöåíòðàöèÿ ôåíîëîâ – íå áîëåå 0,002 ìã/ë.
Êîëè÷åñòâî îáùåãî ôîñôîðà íåçíà÷èòåëüíî (9–
15 ìêã/ë), îáùåãî àçîòà – 0,26–0,46 ìã/ë. Ñðåäè ìèíåðàëüíûõ ôîðì àçîòà ïðåîáëàäàåò íèòðàòíàÿ (0,02–
0,19 ìã N/ë), íèòðèòîâ íå áîëåå 0,002 ìã N/ë, àììîíèéíîãî àçîòà 0,01–0,03 ìã/ë. Êîíöåíòðàöèè æåëåçà îáùåãî èçìåíÿþòñÿ îò 0,14 äî 0,21 ìã/ë â òå÷åíèå ãîäà, à
ìàðãàíöà – îò 0,02 äî 0,03 ìã/ë. Â âîäå îç. Ñðåäíåå
Êóéòî ìàëî ôòîðèäîâ – íå áîëåå 0,03 ìã/ë. Ñîäåðæàíèå
ìèêðîýëåìåíòîâ è òÿæåëûõ ìåòàëëîâ ñëåäóþùåå: Li –
0,94 ìêã/ë, Sb – 0,5, Ba – 6,2, Al – 30, Cd < 0,030, Cr –
0,33, Cu – 0,37, Pb – 0,070, Zn – 0,40, Ni – 0,38 ìêã/ë.
Íà êà÷åñòâî âîäû â îçåðå âëèÿþò ñòîêè ïîñ. Êàëåâàëà, â íåêîòîðîé ñòåïåíè ñòî÷íûå âîäû Êîñòîìóêøñêîãî ÃÎÊà (÷åðåç îçåðíî-ðå÷íóþ ñèñòåìó Êåíòè–Êåíòî), à òàêæå âûïóñêè êàíàëèçàöèîííûõ ñåòåé, ïðèíàäëåæàùèõ âîèíñêîé ÷àñòè. Êàíàëèçàöèîííûå ñòîêè
ïðàêòè÷åñêè íå î÷èùàþòñÿ. Èñïîëüçîâàíèþ îçåðà â
êà÷åñòâå èñòî÷íèêà âîäîñíàáæåíèÿ ïðåïÿòñòâóåò
òàêæå òî, ÷òî îçåðî çàðåãóëèðîâàíî Þøêîçåðñêîé ÃÝÑ
è â âåñåííèé ïåðèîä óðîâíè ïîíèæàþòñÿ íàñòîëüêî,
÷òî íàñîñû íå ìîãóò ïîäàâàòü âîäó â ñåòü.
Â çèìíèé ïåðèîä â ïðèäîííûõ ãîðèçîíòàõ îç.
Ñðåäíåå Êóéòî ó ïîñ. Êàëåâàëà íàáëþäàåòñÿ ëîêàëüíîå çàãðÿçíåíèå õîçÿéñòâåííî-áûòîâûìè ñòî÷íûìè

vedenkuluttaja. Vedenottamon imuputken pää on 100
metrin etäisyydellä rannasta ja raakavesi tulee pumppaamon kaivoon omalla paineella. Verkosto on
«umpikuja» -tyyppiä, sen pituus on 3,6 km ja kunto
on tyydyttävä. Veden käsittely tapahtuu kahdella
«Struja» -laitteella, joiden teho on 800 m3/d. Rahanpuutteen takia vedenkäsittely on useimmiten puutteellista. Vuonna 1998 pumpattiin keskimäärin 767 m3/d
260 yhdyskuntatekniikan ja 507 m3 /d sotilastukikohdan tarpeisiin.
Sredneje Kuito -järven vesi on vähänsuolaista, ionien keskisumma on 19,6 mg/l. Veden kovuus on alle
0,25 mmol/l. Vedenlaatu kuuluu kalsium – hydrokarbonaattiluokkaan, väriluvun vaihteluväli on 40–50
astetta ja permanganaattikulutus vaihtelee 8,1 ja
9,6 mgÎ/l välillä. Öljytuotteiden pitoisuus pysyy tausta-arvoissa eli 0,02–0,05 mg/l, fenolipitoisuus ei ylitä
0,002 mg/l, kokonaisfosforia on vähän 9–15 µg/l ja
kokonaistyppeä 0,26–0,46 mg/l. Typen yhdisteistä on
eniten nitraatteja 0,02–0,19 mgN/l, nitriittien pitoisuus ei ylitä 0,002 mgN/l ja ammoniumtyppeä on
0,01–0,03 mg/l. Kokonaisraudan pitoisuus vaihtelee
0,14 ja 0,21 mg/l välillä koko vuoden ajan ja mangaanin 0,02 ja 0,03 mg/l välillä. Vedessä on vähän fluorideja, enintään 0,03 mg/l. Hivenaineiden ja raskasmetallien pitoisuudet ovat: Li – 0,94, Sb – 0,5, Ba –
6,2, Al – 30, Cd < 0,030, Cr – 0,33, Cu – 0,37, Pb –
0,070, Zn – 0,40 ja Ni – 0,38 µg/l.
Kalevalan taajaman ja sotilastukikohdan jätevedet
vaikuttavat järven vedenlaatuun ja jossakin määrin
myös Kostamuksen malmirikastamon toiminta (jokija järviketjun kautta). Jätevettä käytännössä ei käsitellä lainkaan. Vesihuollossa pidetään ongelmana
myös Jushkozeron vesistön ja tekojärven säännöstelyä, koska keväällä veden korkeus alenee niin paljon,
että pumput eivät jaksa nostaa vettä verkostoon.
Talvella Sredneje Kuito -järven pohjakerroksissa
Kalevalan edustalla on havaittu yhdyskuntajätevesien
kuormitusta, vesi on saastunut: natriumin ja kloorin
pitoisuudet nousevat, myös kokonaisfosforia on 21 µg/l,
nitraatteja 0,35 mgN/l ja ammoniumia 0,37 mgN/l asti .
Tällä hetkellä järven vedenlaatu ei vastaa raaka- ja
juomaveden laatuvaatimuksia korkean väriluvun ja
permanganaattikulutuksen takia.
Paikalliset asukkaat, joiden taloja ei ole liitetty
vesijohtoverkostoon, käyttävät Norvijoen vettä (vettä
tuodaan autoilla). Norvijoen vesi voisi olla Kalevalan
vaihtoehtoinen raakaveden lähde.
Sen lisäksi vesihuollon kehittämisessä vaihtoehtona ovat hiekkakerrostumien pohjavedet.
Vuonna 1998 kunnan viranomaiset ilmoittivat,
että vedentarve on 900 m3/d. Kerkiesh – nimisellä
alueella, 5 kilometrin etäisyydellä Kalevalasta kaakkoon sijaitsevat potentiaaliset glasifluviaaliset kerrostumat, joiden paksuus on 8–12 metriä. Kerrostumien
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âîäàìè. Îíî ïðîÿâëÿåòñÿ â óâåëè÷åíèè ìèíåðàëèçàöèè çà ñ÷åò èîíîâ íàòðèÿ è õëîðà, ðîñòå êîíöåíòðàöèé
îáùåãî ôîñôîðà äî 21 ìêã/ë, íèòðàòîâ – äî 0,35 ìã N/ë,
àììîíèÿ – äî 0,37 ìã N/ë.
Â íàñòîÿùåå âðåìÿ âîäà îçåðà íå ñîîòâåòñòâóåò
òðåáîâàíèÿì, ïðåäúÿâëÿåìûì ê ïèòüåâîé âîäå, ïî
öâåòíîñòè è ïåðìàíãàíàòíîé îêèñëÿåìîñòè. Â çèìíåå
âðåìÿ íàáëþäàåòñÿ ëîêàëüíîå çàãðÿçíåíèå îçåðà ñòî÷íûìè âîäàìè.
Íàñåëåíèå èç íåáëàãîóñòðîåííîãî æèëîãî ôîíäà
ïîëüçóåòñÿ ïðèâîçíîé âîäîé èç ð. Íîðâèéîêè, âûòåêàþùåé èç îç. Íîðâèÿðâè, êîòîðîå ìîæåò áûòü èñïîëüçîâàíî â êà÷åñòâå àëüòåðíàòèâíîãî ïîâåðõíîñòíîãî
èñòî÷íèêà âîäîñíàáæåíèÿ ïîñ. Êàëåâàëà.
Â êà÷åñòâå äðóãîãî àëüòåðíàòèâíîãî èñòî÷íèêà
ïèòüåâîãî âîäîñíàáæåíèÿ ðàññìàòðèâàþòñÿ ïîäçåìíûå âîäû ïåñ÷àíûõ îòëîæåíèé.
Ê íà÷àëó ðàáîò â 1998 ã. çàÿâëåííàÿ àäìèíèñòðàöèåé âîäîïîòðåáíîñòü ïîñåëêà ñîñòàâëÿëà 900 ì3/ñóò.
Ïåðñïåêòèâíûé äëÿ ïîäçåìíîãî âîäîñíàáæåíèÿ ó÷àñòîê ôëþâèîãëÿöèàëüíîãî êîìïëåêñà ðàñïîëîæåí â
5 êì ê þãî-âîñòîêó îò ïîñ. Êàëåâàëà â ðàéîíå óðî÷èùà
Êåðêèåø. Ìîùíîñòü âîäîíîñíîãî ãîðèçîíòà çäåñü
êîëåáëåòñÿ â ïðåäåëàõ 8–12 ì. Âîäîïðîâîäèìîñòü
èçìåíÿåòñÿ îò 600 äî 900 ì2/ñóò. Åñòåñòâåííûå ðåñóðñû ïîäçåìíûõ âîä ó÷àñòêà ïðåâûøàþò ïëàíèðóåìóþ
ïðîèçâîäèòåëüíîñòü âîäîçàáîðà ïî÷òè â äâà ðàçà. Ïîäçåìíûå âîäû íà ó÷àñòêå ñëàáîìèíåðàëèçîâàííûå
(0,06–0,1 ã/ë), ñîñòàâ ïî ïðåîáëàäàþùèì êîìïîíåíòàì
ãèäðîêàðáîíàòíî-õëîðèäíûé íàòðèåâûé. Íèçêèå
ñîäåðæàíèÿ êèñëîðîäà (â ñðåäíåì 1,6 ìã/ë), ïîíèæåííûå çíà÷åíèÿ Eh (220–250 Ìâ), âûñîêèå êîíöåíòðàöèè
æåëåçà (1,7–1,8 ìã/ë), îòñóòñòâèå ñåðîâîäîðîäà õàðàêòåðèçóþò âîäû ïî ãåîõèìè÷åñêîìó òèïó êàê áåññóëüôèäíûå è ïðàêòè÷åñêè áåñêèñëîðîäíûå. Ñîäåðæàíèå
ìàðãàíöà îñòàåòñÿ â ïðåäåëàõ íîðìû. Êà÷åñòâî ïîäçåìíûõ âîä ñîîòâåòñòâóåò íîðìàòèâíûì òðåáîâàíèÿì,
çà èñêëþ÷åíèåì æåëåçà, ÷òî ïîòðåáóåò ìåðîïðèÿòèé
ïî åãî óäàëåíèþ. Ñóùåñòâîâàíèå æåëåçà â äàííûõ
óñëîâèÿõ â âèäå ïðîñòåéøåé ôîðìû Fe (II) îïðåäåëÿåò
áûñòðîå åãî îñàæäåíèå èç ïîäçåìíûõ âîä ïðè èõ àýðèðîâàíèè.
Ïîòåíöèàëüíûì èñòî÷íèêîì çàãðÿçíåíèÿ âîäîíîñíîãî ãîðèçîíòà ÿâëÿåòñÿ ïåðèîäè÷åñêè èñïîëüçóåìûé
ïåñ÷àíî-ãðàâèéíûé êàðüåð ñ óñòàíîâêîé äëÿ áèòóìíîé
îáðàáîòêè ãðàâèéíîãî ìàòåðèàëà. Ñ ó÷åòîì ýòîãî
ôàêòà è ïåðñïåêòèâíîé äî 2010 ã. âîäîïîòðåáíîñòüþ
2000 ì3/ñóò èññëåäîâàíèÿ áûëè ïðîâåäåíû â 2002 ã. íà
äðóãîì ó÷àñòêå, â íåïîñðåäñòâåííîé áëèçîñòè îò ïîñ.
Êàëåâàëà – íà çàïàäíîé åãî îêðàèíå, â 200 ì îò îç.
Ñðåäíåå Êóéòî. Çäåñü òåððèòîðèÿ îçîâîé ãðÿäû ñëîæåíà ðàçíîçåðíèñòûìè ïåñêàìè, êîòîðûå â ñåâåðíîì
íàïðàâëåíèè ñìåíÿþòñÿ ìåëêîçåðíèñòûìè. Ìîùíîñòü
ïåñêîâ êîëåáëåòñÿ îò 7–8 äî 18–20 ì. Âîäîïðîâîäèìîñòü ãîðèçîíòà 1 500 ì2/ñóò. Âîäà, òàê æå êàê è íà

vedenjohtokyky vaihtelee 600 ja 900 m2/d. Pohjavesien luonnolliset varat ylittävät kaksinkertaisesti
suunnitellun vedenottamon tehon. Pohjavesien suolapitoisuus on 0,06 ja 0,1 g/l välillä, vedenlaatuluokka
on «hydrokarbonaatti – kloridi ja natrium». Happipitoisuus on hyvin pieni (keskimäärin 1,6 mg/l), Eh on
alhaisella tasolla 220–250 mV, rautapitoisuus on korkea (1,7–1,8 mg/l) ja rikkivetyä ei ole. Pohjavedet
kuuluvat «sulfidittomat ja hapettomat vedet» -luokkaan. Mangaanipitoisuus on vaatimusnormien tasolla.
Vedenlaatu vastaa vaatimuksia, paitsi raudan suhteen
tarvitaan toimenpiteitä. Rauta on kuitenkin kaksiarvoisessa muodossa Fe (II) ja saostuu ilmastuksessa
helposti.
Mahdollisena kuormituslähteenä täällä pidetään
hiekka- ja sora- avomonttua, missä on bitumisekoitin,
joka silloin tällöin on käytössä. Ottaen huomioon
edellinen
ja
kehitysmahdollisuudet
vuoteen
2010 saakka, jolloin vedentarve olisi 2000 m3/d,
tutkittiin vuonna 2002 myös Kalevalan lähiympäristön länsialueita 200 metriä Sredneje Kuito järven
rannalta. Sieltä löydettiin harju, jonka materiaali
on eri karkeusasteista hiekkaa. Pohjoissuuntaan
hiekan raekoko muuttuu pienemmäksi. Hiekkakerrostumien syvyys vaihtelee 7–8 ja 18–20 m välillä.
Vedenjohtokyky on 1500 m2/d. Vedenlaatu muistuttaa aiemman alueen arvoja, raudan ja mangaanin
pitoisuudet ovat korkeat (2–2,5 mg/l ja 0,3–0,7 mg/l).
Luonnollinen vedenantoisuus kattaa ilmoitetun
vedentarpeen.
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Suojärvi

ïåðâîì ó÷àñòêå, õàðàêòåðèçóåòñÿ ïîâûøåííûì ñîäåðæàíèåì æåëåçà (äî 2–2,5 ìã/ë) è ìàðãàíöà (0,3–
0,7 ìã/ë). Åñòåñòâåííûå ðåñóðñû ïîäçåìíûõ âîä îáåñïå÷èâàþò çàÿâëåííóþ âîäîïîòðåáíîñòü.

Suojärven kaupunki on Suojärven piirin hallinnollinen keskus, asukaslukumäärä on 1700. Taajama
sijaitsee Suojärven rannalla ja raakavettä pumpataan
Iso-Pyhäjärvestä, joka kuuluu Pyhäjoen ja Shujajoen
valuma-alueeseen. Iso-Pyhäjärvi sijaitsee 1,5 km etäisyydellä Suojärvestä itään.
Järven valuma-alueella on metsä- ja maatalousojitusta. Maaparannustoimenpiteiden myötä valuma-alueen soiden osuus on pienentynyt 50:stä 15 %:iin,
kun taas vesireittien pituus kasvoi monikertaisesti
(yhdellä suuruusluokalla). Ojituskanavien vedet johdetaan Iso-Pyhäjärveen ja Pieni-Pyhäjärveen. Sen
lisäksi alueella on järjestäytymättömän virkistystoiminnan kuormituspaineita, maataloutta ja kesämökkikyliä.
Iso-Pyhäjärveä on käytetty raakaveden ottopaikkana vuodesta 1968. Alussa vedenlaatu oli ensiluokkaista eli vettä pumpattiin suoraan verkostoon. Vuoden 1965–1982 välisenä aikana tehtyjen maaparannustöiden ja karjatilojen toiminnan tuloksena vedenlaatu nopeasti huononi.
Vuonna 1998 Iso-Pyhäjärvestä otettiin 2685 m3/d,
josta 2170 m 3 /d meni yhdyskunnan tarpeisiin,
140 m3/d teollisuudelle ja 345 m3/d (13 %) on häviötä. 68 % asukkaista on liitetty vesijohtoverkostoon.
Vesi tulee kahden 300 metrin pituisen putken
kautta omalla paineella pumppaamon kaivoon ja
sieltä verkostoon. Pumppaamon suunniteltu teho on
4700 m3/d. Vettä ei käsitellä, mutta desinfioidaan.
Kloorauslaitteet sijaitsevat pumppaamossa. Klooria
toimitetaan nestemuodossa kaasupulloissa.
Vesijohtoverkosto ei ole verkkomainen, jonka
pituus on noin 17 km ja sitä on rakennettu erillisinä
osuuksina eri aikoina vuosina 1968–1980. Arvion
mukaan 40 % verkostosta kaipaa saneerausta.
Suojärven kaupungin alueella on 35 kaivoa, joista
paikalliset asukkaat aktiivisesti hakevat vettä vedenlaadun ollessa melko hyvä.
Järven valuma-alueella vuonna 1965–1982 tehtiin
metsä- ja maatalousojitusta ja sen jälkeen vedenlaatu on huononnut. Nykyisin veden suolapitoisuus
on 17 mg/l, kovuus noin 0,3 mmol/l ja ðÍ 6,0–6,8.
Vuonna 1992–1996 väriluku oli 113 astetta ja permanganaattikulutus 16,6 mgO/l. Ammoniumtyppeä ja
nitraatteja on vähän 0,03–0,060 mg/l ja 0,02–
0,07 mgN/l, rautaa 0,8 mg/l ja mangaania 0,09 mg/l.
Öljytuotteita ja fenolia on taustapitoisuuksien tasoilla. Väriluvun, permanganaattikulutuksen ja rautapitoisuuden suhteen Iso-Pyhäjärven vedenlaatu ei vastaa raakaveden laatuvaatimuksia.
Vaihtoehtoratkaisuna nykyään selvitetään pohjavesien saantimahdollisuuksia. Kaupungin vedenkulutuksen arvioidaan olevan vuonna 2010 tasolla

Ã. Ñóîÿðâè
Àäìèíèñòðàòèâíûé öåíòð Ñóîÿðâñêîãî ðàéîíà ñ
íàñåëåíèåì â 1 700 ÷åëîâåê íàõîäèòñÿ íà áåðåãó îç.
Ñóîÿðâè. Èñòî÷íèêîì âîäîñíàáæåíèÿ ãîðîäà ÿâëÿåòñÿ
îç. Èñî-Ïþõÿÿðâè, ðàñïîëîæåííîå â áàññåéíå ð.
Ïþõÿéîêè (÷àñòíûé âîäîñáîð ð. Øóè) â 1,5 êì ê âîñòîêó îò Ñóîÿðâè.
Îñíîâíûå âèäû õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè íà
âîäîñáîðå îçåðà – ëåñíàÿ è ñåëüñêîõîçÿéñòâåííàÿ
ìåëèîðàöèÿ. Â ðåçóëüòàòå ìåëèîðàòèâíûõ ðàáîò çàáîëî÷åííîñòü âîäîñáîðà óìåíüøèëàñü ñ 50 äî 15%,
äëèíà ãèäðîãðàôè÷åñêîé ñåòè óâåëè÷èëàñü íà ïîðÿäîê. Äðåíàæíûå âîäû ñáðàñûâàþòñÿ â îçåðà ÈñîÏþõÿÿðâè è Ïèåíè-Ïþõÿÿðâè. Êðîìå òîãî, íà âîäîñáîðå ïîëó÷èëè ðàçâèòèå íåîðãàíèçîâàííàÿ ðåêðåàöèîííàÿ äåÿòåëüíîñòü, èíäèâèäóàëüíîå îãîðîäíè÷åñòâî è ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîå ïðîèçâîäñòâî.
Êàê ïèòüåâîé èñòî÷íèê äëÿ ã. Ñóîÿðâè îç. Èñî-Ïþõÿÿðâè íà÷àëè èñïîëüçîâàòü ñ 1968 ã. Êà÷åñòâî âîäû â
íà÷àëå ýêñïëóàòàöèè áûëî ïåðâîãî êëàññà, ò. å. âîäà
áûëà ïðèãîäíà äëÿ íåïîñðåäñòâåííîé ïîäà÷è â ñåòü. Â
ðåçóëüòàòå ïðîâåäåííîé ìåëèîðàöèè (1965–1982 ãã.) è
ðàçâèòèÿ æèâîòíîâîäñòâà êà÷åñòâî âîäû âïîñëåäñòâèè
ðåçêî óõóäøèëîñü.
Îáùèé çàáîð âîäû èç îç. Èñî-Ïþõÿÿðâè ñîñòàâëÿåò ïî äàííûì íà 1998 ã. 2 685 ì3/ñóò. Áîëüøàÿ ÷àñòü
ýòîé âîäû (2 170) ðàñõîäóåòñÿ íà êîììóíàëüíî-áûòîâûå íóæäû, 140 ì3/ñóò – íà ïðîèçâîäñòâåííûå è ïðî÷èå, 345 ì3/ñóò (13%) ñîñòàâëÿþò ïîòåðè â ñåòè. Âîäîïðîâîäîì ïîëüçóåòñÿ îêîëî 68% ãîðîäñêîãî íàñåëåíèÿ.
Èç îçåðà âîäà ïîäàåòñÿ â áåðåãîâîé êîëîäåö
ïî äâóì òðóáîïðîâîäàì äëèíîé 300 ì, äàëåå – íàñîñàìè â ñåòü. Ðàñ÷åòíàÿ ìîùíîñòü íàñîñíîé ñòàíöèè
4 700 ì3/ ñóò. Âîäà íå î÷èùàåòñÿ, íî îáåççàðàæèâàåòñÿ. Õëîðàòîðíûå óñòàíîâêè ðàñïîëîæåíû â çäàíèè
íàñîñíîé ñòàíöèè. Õëîð äîñòàâëÿåòñÿ â âèäå ñæèæåííîãî ãàçà â áàëëîíàõ.
Âîäîïðîâîäíàÿ ñåòü íå çàêîëüöîâàíà, îáùàÿ ïðîòÿæåííîñòü îêîëî 17 êì, óñòàíîâëåíà ïî ó÷àñòêàì â
1968–1980 ãã. Ïî îöåíêàì, 40% ñåòè íóæäàåòñÿ â
ðåêîíñòðóêöèè.
Íà òåððèòîðèè ã. Ñóîÿðâè ðàñïîëîæåíî 35 êîëîäöåâ, êîòîðûìè àêòèâíî ïîëüçóþòñÿ æèòåëè ãîðîäà, òàê
êàê êà÷åñòâî âîäû â íèõ äîâîëüíî õîðîøåå.
Â íàñòîÿùåå âðåìÿ ìèíåðàëèçàöèÿ âîäû â îçåðå
ñîñòàâëÿåò îêîëî 17 ìã/ë, æåñòêîñòü – îêîëî 0,3 ììîëü/ë,
âåëè÷èíà ðÍ 6,0–6,8. Ïî äàííûì 1992–1996 ãã. öâåòíîñòü âîäû ðàâíÿåòñÿ 113 ãðàä., ïåðìàíãàíàòíàÿ îêè149
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ñëÿåìîñòü – 16,6 ìã Î/ë. Êîíöåíòðàöèè àììîíèéíîãî
àçîòà (0,03–0,060 ìã/ë) è íèòðàòîâ (0,02–0,07 ìã N/ë)
íåâåëèêè. Ñîäåðæàíèå æåëåçà ñîñòàâëÿåò 0,8 ìã/ë,
ìàðãàíöà – 0,09 ìã/ë. Êîíöåíòðàöèè íåôòåïðîäóêòîâ è
ôåíîëîâ íàõîäÿòñÿ íà ôîíîâîì óðîâíå. Òàêèì îáðàçîì, âîäà îç. Èñî-Ïþõÿÿðâè íå ñîîòâåòñòâóåò íîðìàòèâíûì òðåáîâàíèÿì ïî âåëè÷èíå öâåòíîñòè, ïåðìàíãàíàòíîé îêèñëÿåìîñòè è êîíöåíòðàöèè æåëåçà.
Â êà÷åñòâå àëüòåðíàòèâíîãî èñòî÷íèêà â íàñòîÿùåå
âðåìÿ ðàññìàòðèâàþòñÿ ïîäçåìíûå âîäû. Ïåðñïåêòèâíàÿ äî 2010 ã. âîäîïîòðåáíîñòü ãîðîäà – 1 500 ì3/ñóò.
Ìåñòîðîæäåíèå ïîäçåìíûõ âîä ðàçâåäàíî â 13 êì ê
âîñòîêó îò ãîðîäà, íà ïðàâîì áåðåãó ð. Øóè â ðàéîíå
îç. Âàãàíëàìïè. Òåððèòîðèÿ ñëîæåíà êðóïíîçåðíèñòûì ïåñêîì ôëþâèîãëÿöèàëüíûõ îòëîæåíèé è ðàçíîçåðíèñòûìè ïåñêàìè ìîðåíû. Ìîùíîñòü âîäîíîñíîãî
ãîðèçîíòà ñîñòàâëÿåò 5–10 ì. Ïðîâîäèìîñòü ãîðèçîíòà
èçìåíÿåòñÿ îò 200 äî 800 ì2/ñóò. Åñòåñòâåííûå ðåñóðñû â êîëè÷åñòâå 1000 ì3/ñóò íå îáåñïå÷èâàþò ïðîåêòíóþ ìîùíîñòü âîäîçàáîðà, ïîýòîìó äîïîëíèòåëüíûì
èñòî÷íèêîì ôîðìèðîâàíèÿ ýêñïëóàòàöèîííûõ çàïàñîâ
ïðè ðàáîòå èíôèëüòðàöèîííîãî âîäîçàáîðà áóäóò ïðèâëåêàåìûå ðåñóðñû îç. Âàãàíëàìïè. Èñõîäíîå êà÷åñòâî
âîäû îçåðà íèçêîå (âûñîêàÿ öâåòíîñòü), ïîýòîìó
íåîáõîäèìî ïðåäóñìîòðåòü ìåðîïðèÿòèÿ ïî åãî óëó÷øåíèþ (îòâîä âîä ëåñíîé ìåëèîðàöèè â äðóãîé âîäîåì
èëè âîçâåäåíèå íà ðó÷üå ôèëüòðàöèîííîé äàìáû).
Ïîäçåìíûå âîäû â ïðåäåëàõ ó÷àñòêà íèçêîé ìèíåðàëèçàöèè (0,03 ã/ë), ïî ïðåîáëàäàþùèì êîìïîíåíòàì
ñóëüôàòíî-êàëüöèåâûå, ñëàáîêèñëûå. Êà÷åñòâî âîäû
ñîîòâåòñòâóåò íîðìàòèâàì, çà èñêëþ÷åíèåì ïîêàçàòåëÿ ðÍ, êîòîðûé â îòäåëüíûõ ñëó÷àÿõ íèæå 6. Ïðè
ýêñïëóàòàöèè âîäîçàáîðà ïîòðåáóåòñÿ ïîäùåëà÷èâàíèå âîäû.
Ìåñòîðîæäåíèå ïîäãîòîâëåíî ê ýêñïëóàòàöèè, â
1999 ã. íà ó÷àñòêå ñîîðóæåíû äâà ýêñïëóàòàöèîííûõ è
îäèí ðåçåðâíûé êîëîäöû.

1500 m3/d. Pohjavesiesiintymiä löydettiin 13 km etäisyydellä itään, Shuja-joen rannalla Vaganlammen
seudulta. Kerrostumat ovat suurikokoisia glasifluviaalisia hiekkamuodostumia ja moreenin sisältämiä
eri karkeusasteisia hiekkoja. Harjun paksuus vaihtelee 5 ja 10 m välillä. Vedenjohtokyky vaihtelee 200
ja 800 m 2 /d välillä. Luonnollinen antoisuus on
1000 m3/d, mikä on alle tarvittava vesimäärää. Juuri
sen takia ehdotetaan käyttämään Vaganlammen vettä
tekopohjaveden raakalähteenä. Huonoa raakaveden
laatua (korkea väriluku) voidaan parantaa ennakkotoimenpiteillä – metsäojituskanavien purkupaikan
siirto toiseen vesistöön, suodatuspadon rakentaminen
laskupuroon.
Tutkitun alueen pohjavesien suolapitoisuus
on hyvin pieni eli 0,03 g/l, vedet kuuluvat «sulfaatti-kalsium vähän happamiin» -luokkaan. Vedenlaatu vastaa vaatimuksia, paitsi pH on välillä alle 6.
Mikäli ve-denottamo rakennetaan, vesi tarvitsee alkaloinnin.
Pohjavesiesiintymä on valmis vedenottamon toimintaa varten. Vuonna 1992 alueelle rakennettiin
2 kaivoa ja niiden lisäksi 1 varakaivo, joita voidaan
hyödyntää.

Ïîñ. Ëîóõè

Louhi

Ðàéîííûé öåíòð ñ íàñåëåíèåì 6,6 òûñ. ÷åëîâåê (íà
01.01.1995 ã.) ðàñïîëîæåí íà áåðåãó îç. Ïàíîâî, êîòîðîå ñëóæèò èñòî÷íèêîì âîäîñíàáæåíèÿ íàñåëåíèÿ è
ïðåäïðèÿòèé ïîñåëêà, à òàêæå ïðèåìíèêîì ñòî÷íûõ è
äðåíàæíûõ âîä.
Âîäîçàáîðíûå ñîîðóæåíèÿ ðàñïîëîæåíû íà áåðåãó
îç. Ïàíîâî, îãîëîâîê – íà ðàññòîÿíèè 30–35 ì îò áåðåãà, ïîñòðîåíû â 1959 ã. Âîäîïðîâîäíàÿ ñåòü êîëüöåâàÿ,
îáùàÿ ïðîòÿæåííîñòü 21 êì, óñòàíîâëåíà ïî ó÷àñòêàì
â 1960–1965 ãã., òåõíè÷åñêîå ñîñòîÿíèå ïëîõîå.
Âîäîïðîâîäîì îõâà÷åíî 50% íàñåëåíèÿ, 40% ïîëüçóåòñÿ âîäîðàçáîðíûìè êîëîíêàìè, 8% – êîëîäöàìè è
ñêâàæèíàìè è 2% – ïðèâîçíîé âîäîé.
Çàáîð âîäû èç îçåðà íà íóæäû ïîñåëêà ñîñòàâëÿåò,
ïî äàííûì íà 1998 ã., â ñðåäíåì îêîëî 1 630 ì3/ñóò,

Louhi on hallinnollisen piirin keskus, jossa asuu
6600 asukasta (tilanne 01.01.1995). Taajama sijaitsee
Panovo -järven rannalla, mistä myös yhdyskuntatekniikka ja teollisuus ottavat raakavettä. Ojitus- ja jätevedet johdetaan samaan vesistöön.
Vedenottamo on rakennettu vuonna 1959 ja se
sijaitsee Panovo -järven rannalla. Vedenottamon imuputken pää on 30–35 metriä rannasta. Vesijohtoverkosto on rengasmainen, sen pituus on 21 km, se on rakennettu vuonna 1960–1965 ja sen teknillinen kunto on
huono. 50 % asukkaista on liitetty vesijohtoverkostoon,
40 % käyttää vesipostia, 8 % käyttää omia kaivoja ja
porakaivoja ja 2 %:lle vettä tuodaan vesisäiliöissä.
Vuonna 1998 taajaman vedenkulutus oli keskimäärin 1630 m3/d, siitä yhdyskuntatekniikka käytti
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èç íèõ íà êîììóíàëüíî-áûòîâîå ïîòðåáëåíèå óõîäèò
1 104 ì3/ñóò, 244 ì3/ñóò (15%) ñîñòàâëÿþò óòå÷êè,
îñòàëüíûå 288 ì3/ñóò ðàñõîäóþòñÿ íà ïðîèçâîäñòâåííûå è äðóãèå ïîòðåáíîñòè.
Âîäîïîäãîòîâêà íå ïðîèçâîäèòñÿ. Âîäà õëîðèðóåòñÿ. Îñíîâíàÿ ïðîáëåìà – ïëîõîå ïðèðîäíîå êà÷åñòâî èñõîäíîé âîäû, êîòîðîå íå ñîîòâåòñòâóåò íîðìàì ïî öâåòíîñòè è æåëåçó. Áîëåå òî÷íûõ ñâåäåíèé
íåò. Íà êà÷åñòâî âîä òàêæå âëèÿåò ñáðîñ ñòî÷íûõ è
äðåíàæíûõ âîä, ïðîèçâîäèìûé íåïîñðåäñòâåííî â
îç. Ïàíîâî è ñîîáùàþùèåñÿ ñ íèì îçåðà Ãðÿçíîå è
Òó÷êàí. Êàíàëèçàöèîííûå ñòîêè íå î÷èùàþòñÿ.
Âîäîïðîâîäíàÿ âîäà íå ñîîòâåòñòâóåò òðåáîâàíèÿì
ïî íåñêîëüêèì ïàðàìåòðàì, â òîì ÷èñëå ïî öâåòíîñòè, æåëåçó, ìàðãàíöó.
Äëÿ ðåøåíèÿ ïðîáëåìû óëó÷øåíèÿ ïèòüåâîãî
âîäîñíàáæåíèÿ ïîñåëêà íåîáõîäèì ïîèñê íîâîãî
èñòî÷íèêà âîäîñíàáæåíèÿ. Èì ìîæåò áûòü ëèáî îç.
Êåðåòü, èìåþùåå áîëåå êîíäèöèîííûå âîäû, ëèáî
ïîäçåìíûå âîäû.
Äëÿ îöåíêè çàïàñîâ ïîäçåìíûõ âîä áûëè âûïîëíåíû èññëåäîâàíèÿ íà ó÷àñòêå, ðàñïîëîæåííîì â 15 êì ê
þãó îò ïîñåëêà íà áåðåãó îç. Áîÿðñêîãî, â îáëàñòè
ðàçâèòèÿ ìîùíîãî ôëþâèîãëÿöèàëüíîãî êîìïëåêñà
(Áîÿðñêèé îç), ñëîæåííîãî ðàçíîçåðíèñòûìè ïåñêàìè.
Ìîùíîñòü âîäîíîñíîãî ãîðèçîíòà ñîñòàâëÿåò 8–12 ì.
Âîäîïðîâîäèìîñòü ãîðèçîíòà èçìåíÿåòñÿ îò 600 äî
900 ì2/ñóò. Åñòåñòâåííûå ðåñóðñû íà ïëîùàäè 1,5 êì2
ñîñòàâëÿþò 2000 ì3/ñóò è îáåñïå÷èâàþò ïëàíèðóåìóþ
ïðîèçâîäèòåëüíîñòü âîäîçàáîðà (1 500 ì3/ñóò).
Íà ó÷àñòêå ôîðìèðóþòñÿ òèïè÷íûå äëÿ îçîâûõ
îòëîæåíèé ïîäçåìíûå âîäû: íèçêîé ìèíåðàëèçàöèè
(0,06 ã/ë), ãèäðîêàðáîíàòíî-êàëüöèåâîãî ñîñòàâà, ñ
íåâûñîêèì ñîäåðæàíèåì îðãàíè÷åñêèõ âåùåñòâ
(1,1–1,3 ìã/ë), íàñûùåííûå êèñëîðîäîì (7–8 ìã/ë).
Êà÷åñòâî ïîäçåìíûõ âîä ïî âñåì ïàðàìåòðàì ñîîòâåòñòâóåò íîðìàòèâíûì òðåáîâàíèÿ. Çíà÷èòåëüíàÿ óäàëåííîñòü ó÷àñòêà îò ïîñåëêà çàòðóäíÿåò îðãàíèçàöèþ
ïîäçåìíîãî âîäîçàáîðà â íàñòîÿùåå âðåìÿ.

1104 m3/d, 244 m3/d eli 15 % on häviöitä ja loput
288 m 3/d on teollisuuden ja muiden kuluttajien
osuutta.
Vedenkäsittelyä ei ole lukuun ottamatta kloorausta. Suurin ongelma on raakaveden luonnollinen
huono laatu, kun väriluku ja rautapitoisuus ovat
korkeat. Tarkat arvot kuitenkin puuttuvat. Ojitusja jätevedet purkautuvat suoraan Panovojärveen
sekä Grjaznojen ja Tuchkan järviin. Jätevedenpuhdistamoa ei ole. Vesijohtoverkoston vedenlaatu ei vastaa
vaatimuksia väriluvun, raudan ja mangaanin pitoisuuksien osalta.
Vesihuoltoa kehitettäessä etsitään uudet ratkaisut.
Yksi niistä on Keret-järven raakavesi, joka on tarpeeksi korkealaatuista. Toinen mahdollisuus on pohjaveden ottaminen.
Pohjavettä etsittiin alueelta, joka sijaitsee 15 km
taajamasta etelään, Bojarskoje-järven seudulta, missä
on erittäin suuri glasifluviaalinen harjumuodostuma
nimeltä Bojarski oz. Harjuaines on eri raekokoista
hiekkaa ja vettäjohtavan kerrosten paksuus on 8–12
metriä. Vedenjohtokyky vaihtelee 600 ja 900 m2/d
välillä. Luontainen antoisuus 1,5 km2 alueella on
2000 m3/d ja se on riittävä, sillä vedenottamon suunniteltu kapasiteetti on 1500 m3/d.
Pohjavesiolosuhteet ovat varsin tyypilliset harjussa: suolapitoisuus on pieni 0,06 g/l, se kuuluu hydrokarbonaatti-kalsium -laatuluokkaan, orgaanisia aineita on vähän 1,1–1,3 mg/l, hiilioksidia on 7–11 mg/l ja
happea on paljon eli 7–8 mg/l. Vedenlaatu vastaa
kaikkialaatu vaatimuksia. Alue on kuitenkin kaukana
taajamasta ja sitä pidetään esteenä vesihuoltoa kehitettäessä ainakin tällä hetkellä.

Kestenga
Kauppalan vesihuollossa käytetään pohjavettä. Vuonna 1995 sitä käytettiin keskimäärin
378 m3 /d, josta 268 m3/d pumpattiin asukkaille
ja loput turkislaitokselle. Vettä on kuitenkin vähän.
Sen lisäksi mainittakoon, että taajaman alueella
on porakaivoja, mutta ne eivät ole käytössä «teknillisestä syystä».
Vuonna 2001 «Pohjoinen geologinen ekspeditio»
(laitoksen nimi) on tutkinut peruskallion pohjavesivaroja. Tavoitteena oli taata tulevaisuuden vedentarve, joka arvioitiin 1100 m 3/d tasolle. Samanaikaisesti kunnostettiin 5 porakaivoa ja selvitettiin
ja valittiin tulevien porakaivojen paikkoja. Taajaman
ympäristössä ilmakuvien ja peruskarttojen avulla
tutkittiin lupaavia glasifluviaalisia esiintymiä.
Kenttätyön tulosten perusteella päätettiin, että
hiekkakerrostumien vesipitoisuus on pieni ja
koepumppausten perusteella pohjaveden tulo oli
heikko.

Ïîñ. Êåñòåíüãà
Èñòî÷íèêîì âîäîñíàáæåíèÿ ïîñåëêà â îñíîâíîì
ÿâëÿþòñÿ ïîäçåìíûå âîäû. Â 1995 ã. îòáèðàëîñü â
ñðåäíåì 378 ì3/ñóò, èç íèõ 268 ïîäàâàëîñü íàñåëåíèþ,
îñòàëüíîå – íà íóæäû çâåðîâîä÷åñêîãî ïðåäïðèÿòèÿ.
Òàêîãî êîëè÷åñòâà íåäîñòàòî÷íî. Êðîìå òîãî, ìíîãèå
ïðîáóðåííûå ñêâàæèíû íà òåððèòîðèè ïîñåëêà íå äåéñòâóþò ïî òåõíè÷åñêèì ïðè÷èíàì.
Â 2001 ã. Ñåâåðíîé ãåîëîãè÷åñêîé ýêñïåäèöèåé
ïðîâåäåíû ðàáîòû ïî îöåíêå çàïàñîâ ïîäçåìíûõ âîä â
êðèñòàëëè÷åñêèõ ïîðîäàõ äëÿ îáåñïå÷åíèÿ ïåðñïåêòèâíûõ ïîòðåáíîñòåé – 1 100 ì3/ñóò. Òàêæå âîññòàíîâëåíû ïîñëå ðåìîíòà ïÿòü ýêñïëóàòàöèîííûõ ñêâàæèí
è âûáðàíû òî÷êè çàëîæåíèÿ ïðîåêòèðóåìûõ ñêâàæèí.
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Prääsä

Ïî ðåçóëüòàòàì äåøèôðèðîâàíèÿ òîïî- è àýðîôîòîñíèìêîâ âîêðóã ïîñåëêà áûëè âûÿâëåíû ïåðñïåêòèâíûå ó÷àñòêè âîäíî-ëåäíèêîâîãî ãåíåçèñà. Íî ïîëåâûìè ðàáîòàìè óñòàíîâëåíî, ÷òî ïåñ÷àíûå îòëîæåíèÿ
èìåþò íåçíà÷èòåëüíóþ îáâîäíåííîñòü. Âîäîïðèòîêè
â ðàçâåäî÷íûå ñêâàæèíû îêàçàëèñü íåçíà÷èòåëüíûìè.

Prääsän vesihuolto perustuu Prääsän järven raakaveden käyttöön vedenkulutuksen ollessa 700 m3/d.
Vuoden 2010 kehitysnäkymien mukaan tarve on
2000 m3/d. Järviveden väriluku on erittäin korkea,
orgaanisten aineiden ja raudan ja mangaanin pitoisuudet ovat korkeat.
Tutkimusten perusteella taajaman läheltä löydettiin hiekkakerrostumasta, joka sijaitsee kylän
järven vastarannalla 1,5 km pohjoiseen, pohjavettä. Pohjavesiesiintymä kuuluu glasifluviaaliseen
hiekkamuodostumaan. Vettäjohtavien kerrosten paksuus vaihtelee 12 ja 17 metrin välillä. Järven lähellä
pohjavesien purkualueella pohjavesi on hiukan paineellista. Kerrostuman vedenjohtokyky on vähintään
1000 m 2/d. Luonnolliset pohjavesivarat 1,5 km 2
alueella ovat noin 2500 m3/d, mikä ylittää vedenottamolle tarvittavan määrän. Pohjaveden suolapitoisuus
on 0,05 g/l, ioneista tärkeimmät ovat hydrokarbonaatit ja kalsium. Pohjavesien laatu vastaa vaatimuksia. Vedenottamon rakentaminen esiintymään on jo
aloitettu.

Ïîñ. Ïðÿæà
Âîäîïîòðåáëåíèå ïîñåëêà â íàñòîÿùåå âðåìÿ áàçèðóåòñÿ íà èñïîëüçîâàíèè âîä îç. Ïðÿæèíñêîãî è ñîñòàâëÿåò 700 ì3/ñóò. Ïåðñïåêòèâíàÿ íà 2010 ã. âîäîïîòðåáíîñòü – 2000 ì3/ñóò. Îçåðíàÿ âîäà õàðàêòåðèçóåòñÿ
âûñîêîé öâåòíîñòüþ, ïîâûøåííûìè êîíöåíòðàöèÿìè
îðãàíè÷åñêèõ âåùåñòâ, æåëåçà, ìàðãàíöà.
Â ðåçóëüòàòå ïðîâåäåííûõ ðàáîò â ðàéîíå ïîñåëêà
âûÿâëåíî è îöåíåíî ìåñòîðîæäåíèå ïîäçåìíûõ âîä â
ïåñ÷àíûõ îòëîæåíèÿõ. Ìåñòîðîæäåíèå ðàñïîëîæåíî
íà ïðîòèâîïîëîæíîì îò ïîñåëêà ñåâåðî-âîñòî÷íîì
áåðåãó îç. Ïðÿæèíñêîãî, â 1,5 êì ê ñåâåðó, â ïðåäåëàõ
ðàçâèòèÿ êîìïëåêñà âîäíî-ëåäíèêîâûõ ïåñ÷àíûõ îòëîæåíèé. Ìîùíîñòü âîäîíîñíîãî ãîðèçîíòà äîñòèãàåò
12–17 ì. Â îáëàñòè ðàçãðóçêè ó îçåðà ïîäçåìíûå âîäû
ïðèîáðåòàþò ñëàáûé íàïîð. Âîäîïðîâîäèìîñòü ãîðèçîíòà – íå ìåíåå 1000 ì2/ñóò. Åñòåñòâåííûå ðåñóðñû
ïîäçåìíûõ âîä íà ïëîùàäè 1,5 êì2 ñîñòàâëÿþò îêîëî
2 500 ì3/ñóò, ÷òî äîñòàòî÷íî äëÿ îáåñïå÷åíèÿ íåîáõîäèìîé ïðîèçâîäèòåëüíîñòè âîäîçàáîðà. Ìèíåðàëèçàöèÿ ïîäçåìíûõ âîä â ñðåäíåì 0,05 ã/ë, ïî ïðåîáëàäàþùèì êîìïîíåíòàì âîäû ãèäðîêàðáîíàòíî-êàëüöèåâûå.
Êà÷åñòâî ïîäçåìíûõ âîä ñîîòâåòñòâóåò íîðìàòèâíûì
òðåáîâàíèÿì. Íà ìåñòîðîæäåíèè íà÷àòî ñòðîèòåëüñòâî âîäîçàáîðíûõ ñîîðóæåíèé.

Porosozero
Taajaman vedenkulutus on tällä hetkellä 620 m3/d
ja ennusteiden mukaan se kasvaa ollen vuonna
2010 720 m 3 /d. Vettä otetaan Sunajoesta. Joen
vedessä on paljon rautaa ja mangaania ja sen väriluku on korkea (yli 50 astetta). Taajaman alueella
on 4 käytössä olevaa kaivoa, niiden yhteiskapasiteetti on 180 m3/d. Kalliovedessä on paljon rautaa
eli 20 mg/l ja radonia 2000 Bk/l. Bakteriologiset arvot ovat heikot (havaittiin patogeenisia mikro-organismeja). Taajaman vesihuolto-ongelmat ovat ajankohtaisia.
Tutkimusten aikana kylästä luoteiseen 7 km etäisyydeltä Sunajoen vasemmalta rannalla löydettiin ja
selvitettiin pohjavesiesiintymää, joka kuuluu glasifluviaaliseen harjuun, jonka materiaali on karkeaa hiekkaa. Vettäjohtavien kerrostumien paksuus vaihtelee 8
ja 10 metrin välillä. Vedenjohtokyky vaihtelee 400 ja
2000 m2/d välillä. Luonnolliset vesivarat 0,35 km2
alueella ovat 500 m3/d. Sunajoen vesivaroja voidaan
pitää pohjavedenottoalueena.
Pohjavesien vedenlaatu on tyypillinen glasifluviaalisille kerrostumille: suolapitoisuus on 0,02 g/l,
hydrokarbonaatti-kalsium-vedenlaatuluokka, vähän
orgaanisia aineita (1,5 mg/l), hiilioksidia (10–
13 mg/l) ja paljon happea (7–8 mg/l). Seutu kuuluu
Gimolsko-Sukkozerskajan tektoniseen alueeseen ja sen
takia myös radonpitoisuus on korkea. Vedenlaatu vastaa vaatimuksia. Pohjavesivarat arvioitiin
720 m3/d.

Ïîñ. Ïîðîñîçåðî
Âîäîïîòðåáëåíèå ïîñåëêà â íàñòîÿùåå âðåìÿ ñîñòàâëÿåò 620 ì3/ñóò, ïðîãíîçèðóåìîå ê 2010 ã. êîëè÷åñòâî – 720 ì3/ñóò. Èñòî÷íèêîì âîäîñíàáæåíèÿ ïîñåëêà
ÿâëÿåòñÿ ð. Ñóíà. Ðå÷íàÿ âîäà õàðàêòåðèçóåòñÿ ïîâûøåííûì ñîäåðæàíèåì æåëåçà, ìàðãàíöà, âûñîêîé öâåòíîñòüþ (áîëåå 50 ãðàä.). Íà òåððèòîðèè ïîñåëêà èìåþòñÿ ÷åòûðå ýêñïëóàòàöèîííûå ñêâàæèíû ñ îáùåé
ïðîèçâîäèòåëüíîñòüþ 180 ì3/ñóò. Ïîäçåìíûå âîäû
êðèñòàëëè÷åñêèõ ïîðîä îòëè÷àþòñÿ âûñîêèìè êîíöåíòðàöèÿìè æåëåçà – äî 20 ìã/ë, ðàäîíà – äî 2000 Áê/ë,
íåáëàãîïîëó÷íûìè áàêòåðèîëîãè÷åñêèìè ïîêàçàòåëÿìè (îòìå÷àëèñü ïàòîãåííûå ìèêðîîðãàíèçìû). Ïîýòîìó ïðîáëåìà âîäîñíàáæåíèÿ ïîñåëêà âåñüìà àêòóàëüíà.
Â ðåçóëüòàòå ïðîâåäåííûõ ðàáîò â 7 êì ê ñåâåðî-çàïàäó îò ïîñåëêà íà ëåâîì áåðåãó ð. Ñóíû âûÿâëåíî è
îöåíåíî ìåñòîðîæäåíèå ïîäçåìíûõ âîä, ïðèóðî÷åííîå ê ïîëîñå ðàçâèòèÿ ôëþâèîãëÿöèàëüíûõ êðóïíîçåðíèñòûõ ïåñêîâ. Ìîùíîñòü âîäîíîñíîãî ãîðèçîíòà
ñîñòàâëÿåò 8–10 ì. Âîäîïðîâîäèìîñòü ãîðèçîíòà
152

Ãë à â à 3. ÏÎÄÇÅÌÍÛÅ ÂÎÄÛ ÊÀÐÅËÈÈ ÊÀÊ ÈÑÒÎ×ÍÈÊ ÂÎÄÎÑÍÀÁÆÅÍÈß

Tchelmuzci

èçìåíÿåòñÿ îò 400 äî 2000 ì2/ñóò. Åñòåñòâåííûå ðåñóðñû íà ïëîùàäè 0,35 êì2 ñîñòàâëÿþò 500 ì3/ñóò. Äîïîëíèòåëüíûì èñòî÷íèêîì ïîïîëíåíèÿ çàïàñîâ ïîäçåìíûõ âîä ÿâëÿþòñÿ âîäû ð. Ñóíû.
Õèìè÷åñêèé ñîñòàâ ïîäçåìíûõ âîä ÿâëÿåòñÿ
òèïè÷íûì äëÿ ôëþâèîãëÿöèàëüíûõ îòëîæåíèé: íèçêàÿ ìèíåðàëèçàöèÿ (0,02 ã/ë), ãèäðîêàðáîíàòíî-êàëüöèåâûé ñîñòàâ, íèçêèå ñîäåðæàíèÿ îðãàíè÷åñêèõ
âåùåñòâ (1,5 ìã/ë). Â ïîäçåìíûõ âîäàõ îòìå÷àåòñÿ
ïîâûøåííîå ñîäåðæàíèå ðàäîíà, ÷òî ñâÿçàíî ñ
Ãèìîëüñêî-Ñóêêîçåðñêîé òåêòîíè÷åñêîé çîíîé, äëÿ
êîòîðîé õàðàêòåðíî àíîìàëüíîå ðàäèîãåîõèìè÷åñêîå
ïîëå. Êà÷åñòâî ïîäçåìíûõ âîä ñîîòâåòñòâóåò íîðìàòèâíûì òðåáîâàíèÿì. Çàïàñû ïîäçåìíûõ âîä îöåíåíû
â êîëè÷åñòâå 720 ì3/ñóò.

Taajamassa ei ole yhteistä vesijohtoa. Vedenkulutus on 65 m3/d. Lukuisia kaivoja on tehty vettäjohtavien kerrostumien yläosaan. Keskitalvella kvartäärikautisten kerrostumien pohjavesien pinta alenee ja
asukkailla on vedensaantiongelmia. Vedenlaatu on
kuitenkin tyydyttävä: suolapitoisuus on 0,15 g/l, permanganaattikulutus 7 mgÎ/l, rauta < 0,3 mg/l) ja
nitraattipitoisuudet ovat kohonneet 15 mg/l asti.
Taajama sijaitsee Äänisen itärannalla, missä on
hyvin paljon hienoa järvihiekkaa. Vettäjohtavien kerrostumien paksuus vaihtelee 5–6 ja 20 metrin välillä.
Luonnolliset pohjavesivarat 1 km säteellä kylän
ympärillä ovat 1200–1400 m3/d luokkaa.
Järvisedimenttien tasankoalueen pohjavesien
hyödyntämisessä on omaperäisiä geokemiallisia
erikoispiirteitä. Hydrogeologisessa pystysuorassa
poikkileikkauksessa on selvästi havaittavissa geokemiallisia vyöhykkeitä. Ylemmässä kerroksessa (alle
1 m) on happipitoinen vyöhyke, jossa on vähän
orgaanisia aineita ja rautaa. Alempana pohjavesien
väriluku nousee (70 asteen asti), ðÍ on 4,1–5,6,
orgaanisia aineita on enemmän (permanganaattikulutus 28 mgÎ/l saakka) ja myös rautaa (1–10 mg/l).
Vedenlaatu kuuluu «sulfaatti-hydrokarbonaatti
/ natriumin ja kalsium» -luokkaan. Korkeat sulfaattija orgaanisten aineiden pitoisuudet hapettomissa olosuhteissa aiheuttavat sulfaattireduktioprosessin kehittymistä. Seurauksena on rikkivetypitoisten alueiden
muodostuminen.

Ñ. ×åëìóæè
Âîäîñíàáæåíèå ïîñåëêà äåöåíòðàëèçîâàííîå,
âîäîïîòðåáíîñòü ñîñòàâëÿåò 65 ì3/ñóò. Ìíîãî÷èñëåííûìè êîëîäöàìè ýêñïëóàòèðóåòñÿ âåðõíÿÿ çîíà âîäîíîñíîãî ãîðèçîíòà ÷åòâåðòè÷íûõ îòëîæåíèé. Â çèìíþþ ìåæåíü óðîâåíü âîäû â êîëîäöàõ çíà÷èòåëüíî
ïîíèæàåòñÿ, ÷òî çàòðóäíÿåò âîäîñíàáæåíèå íàñåëåíèÿ.
Êà÷åñòâî âîäû â êîëîäöå óäîâëåòâîðèòåëüíîå (ìèíåðàëèçàöèÿ – 0,15 ã/ë, ïåðìàíãàíàòíàÿ îêèñëÿåìîñòü –
7 ìã Î/ë, æåëåçî < 0,3 ìã/ë), íî îòìå÷àåòñÿ íèòðàòíîå
çàãðÿçíåíèå – 15 ìã/ë.
Ïîñåëîê ðàñïîëîæåí íà âîñòî÷íîì ïîáåðåæüå
Îíåæñêîãî îç. â îáëàñòè ðàçâèòèÿ îçåðíûõ ïåñêîâ ïðåèìóùåñòâåííî ìåëêîãî è òîíêîçåðíèñòîãî ñîñòàâà.
Ìîùíîñòü âîäîíîñíîãî ãîðèçîíòà êîëåáëåòñÿ îò 5–6
äî 20 ì. Åñòåñòâåííûå ðåñóðñû ïîäçåìíûõ âîä â ðàäèóñå 1 êì îò ïîñåëêà ñîñòàâëÿþò 1 200–1 400 ì3/ñóò.
Óñëîâèÿ ôîðìèðîâàíèÿ ïîäçåìíûõ âîä íà ðàâíèííîé òåððèòîðèè, ñëîæåííîé îçåðíûìè îñàäêàìè,
èìåþò ñïåöèôè÷åñêèå ãåîõèìè÷åñêèå îñîáåííîñòè. Â
ãèäðîãåîëîãè÷åñêîì ðàçðåçå íàáëþäàåòñÿ âåðòèêàëüíàÿ ãåîõèìè÷åñêàÿ çîíàëüíîñòü. Âåðõíÿÿ çîíà (äî 1 ì)
õàðàêòåðèçóåòñÿ êèñëîðîäíûìè óñëîâèÿìè, íåâûñîêèìè êîíöåíòðàöèÿìè îðãàíè÷åñêèõ âåùåñòâ, æåëåçà.
Íèæå âîäû îòëè÷àþòñÿ âûñîêîé öâåòíîñòüþ (äî 70
ãðàä.), íèçêèìè âåëè÷èíàìè ðÍ (4,1–5,6), ïîâûøåííûì ñîäåðæàíèåì îðãàíè÷åñêèõ âåùåñòâ (ïåðìàíãàíàòíàÿ îêèñëÿåìîñòü äî 28 ìã Î/ë) è æåëåçà (1–
10 ìã/ë). Ïî ïðåîáëàäàþùèì êîìïîíåíòàì âîäû ñóëüôàòíî-ãèäðîêàðáîíàòíûå íàòðèåâî-êàëüöèåâûå. Îòíîñèòåëüíî âûñîêèå ñîäåðæàíèÿ ñóëüôàòîâ è îðãàíè÷åñêîãî âåùåñòâà â áåñêèñëîðîäíîé îáñòàíîâêå ïðèâîäÿò ê ðàçâèòèþ ïðîöåññîâ ñóëüôàòðåäóêöèè, â ðåçóëüòàòå ÷åãî íà îòäåëüíûõ ó÷àñòêàõ ïîÿâëÿþòñÿ
ñåðîâîäîðîäíûå âîäû.
Êàê óæå óïîìèíàëîñü, ñëîæíûå ôèçèêî-õèìè÷åñêèå ôîðìû æåëåçà (II) â ñóëüôèäíûõ âîäàõ îïðåäåëÿþò ñëîæíîñòü òåõíîëîãè÷åñêîãî îáåçæåëåçèâàíèÿ
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òàêèõ âîä. Ïðè èõ àýðèðîâàíèè ÷àñòî íå ïðîèñõîäèò
ïîëíîãî óäàëåíèÿ æåëåçà èç-çà ñâÿçè åãî ñ îðãàíè÷åñêèìè âåùåñòâàìè, òðåáóåòñÿ ïðèìåíåíèå áîëåå ñèëüíûõ îêèñëèòåëåé, ÷åì êèñëîðîä. Ïîýòîìó, íåñìîòðÿ íà
òî, ÷òî íà èññëåäîâàííîé òåððèòîðèè çàïàñû ïîäçåìíûõ âîä ÷åòâåðòè÷íûõ îòëîæåíèé äîñòàòî÷íû äëÿ
âîäîîáåñïå÷åíèÿ ïîñåëêà, ãåîõèìè÷åñêèå óñëîâèÿ
ôîðìèðîâàíèÿ ñîñòàâà íå ïîçâîëÿþò èñïîëüçîâàòü èõ
â êà÷åñòâå ïèòüåâûõ.

Kuten on jo aiemmin mainittu, raudan (II) monimutkaiset fysikaaliset ja kemialliset prosessit sulfidivedessä aiheuttavat vaikeuksia sen poistamisessa
käsittelyn aikana. Useimmiten täydellistä saostusta ei
tapahdu ilmastuksessa, koska rauta yhdistyy orgaanisiin aineisiin, joiden hapettamiseen tarvitaan voimakkaampia hapetusaineita. Sen takia, vaikka kvartäärikerrostumien pohjavesivarojen määrät ovat merkittäviä, niitä ei oikein suositella käytettäväksi juomaveden hankinnassa.

Ïîñ. Äåðåâÿíêà

Derevjanka

Öåíòðàëèçîâàííîå âîäîñíàáæåíèå áëàãîóñòðîåííîé ÷àñòè ïîñåëêà è åãî ïðîìçîíû îñóùåñòâëÿåòñÿ èç
Îíåæñêîãî îç. âîäîâîäîì ïðîòÿæåííîñòüþ 10 êì.
Æèòåëè ÷àñòíûõ äîìîâ ïîëüçóþòñÿ ðîäíèêàìè è
êîëîäöàìè.
Ïðè îáñëåäîâàíèè ïðèëåãàþùåé òåððèòîðèè óñòàíîâëåíî, ÷òî îòëîæåíèÿ êðàåâîé ìîðåíû â ðàéîíå ïîñ.
Äåðåâÿíêà èìåþò ïåñ÷àíî-ãëèíèñòûé ñîñòàâ ñ ìàëîìîùíûìè ïëàñòàìè ðàçíîçåðíèñòûõ ïåñêîâ, èç êîòîðûõ íå óäàëîñü ïîëó÷èòü äîñòàòî÷íûå âîäîïðèòîêè â
ñêâàæèíû.

Taajaman mukavuuksilla varustetut asuintalot ja
teollisuuslaitokset saavat vettä Äänisestä 10 km pitkän vesijohtoputken kautta. Yksittäisten talojen asukkaat hakevat vettä lähteistä ja kaivoista. Taajaman
ympäriltä löydettiin syrjäisestä moreenikerrostumia,
joissa on hiekka- ja saviseosta, eri karkeusasteiset
hiekkakerrokset ovat hyvin ohuita. Porakaivojen
antoisuus oli hyvin pieni.

Tchupa
Ilmoitettu vedentarve on 1100 m3/d. Tutkimusalue
sijaitsee Peschanoje -järven alueella, 6 km etäisyydellä taajamasta etelään glasifluviaalisessa kerrostumassa. Eri karkeusasteisten vettäjohtavien hiekkakerrosten paksuus on 5–8 metriä. Paikallisena erikoisuutena
voidaan pitää pohjaveden paineellisuutta purkualueella, joka aiheutuu yläpuolisista savihiekkakerroksista.
Vedenjohtokyvyn arvioitiin olevan 650 ja 750 m2/d.
Luonnolliset pohjavesivarat 0,3 km2 alueella ovat
250 m3/d. Alueen lisäraakaveden lähde tekopohjaveden valmistuksessa on Peschanoje -järvi. Pohjavedet
ovat ultramakeita – suolapitoisuus on 0,02 g/l. Vedenlaatu vastaa kaikkia laatuvaatimuksia.

Ïîñ. ×óïà
Çàÿâëåííàÿ âîäîïîòðåáíîñòü – 1 100 ì3/ñóò. Ó÷àñòîê ðàáîò ðàñïîëîæåí â 6 êì ê þãó îò ïîñåëêà íà
þæíîì áåðåãó îç. Ïåñ÷àíîãî, â ïîëîñå ðàçâèòèÿ ôëþâèîãëÿöèàëüíûõ îòëîæåíèé. Ìîùíîñòü âîäîíîñíîãî
ãîðèçîíòà, ïðåäñòàâëåííîãî ðàçíîçåðíèñòûìè ïåñêàìè, ñîñòàâëÿåò 5–8 ì. Îñîáåííîñòüþ ãîðèçîíòà ÿâëÿåòñÿ ëîêàëüíûé íàïîð â îáëàñòè ðàçãðóçêè, îáóñëîâëåííûé çàëåãàíèåì ãëèíèñòûõ ïåñêîâ â âåðõíåé
÷àñòè ðàçðåçà. Âîäîïðîâîäèìîñòü ãîðèçîíòà îöåíèâàåòñÿ â 650–750 ì2/ñóò. Åñòåñòâåííûå ðåñóðñû ïîäçåìíûõ âîä íà ïëîùàäè 0,3 êì2 ñîñòàâëÿþò 250 ì3/ñóò,
îñíîâíûì äîïîëíèòåëüíûì èñòî÷íèêîì ôîðìèðîâàíèÿ ýêñïëóàòàöèîííûõ çàïàñîâ ïðè ðàáîòå èíôèëüòðàöèîííîãî âîäîçàáîðà áóäóò ïðèâëåêàåìûå ðåñóðñû îç.
Ïåñ÷àíîãî. Ïîäçåìíûå âîäû óëüòðàïðåñíûå (ìèíåðàëèçàöèÿ 0,02 ã/ë), âñå êîìïîíåíòû ñîîòâåòñòâóþò íîðìàòèâíûì òðåáîâàíèÿ.

Matrosy
Kauppalan asukkaat käyttävät hyväksi 14 kaivoa
ja 1 vesilähdettä. Vedenlaatu on huono, varsinkin
taajaman eteläpuoleisella alueella. Viidestä käyttökelpoisesta porakaivoista on vain 2 toiminnassa,
joista toinen on sairaalan alueella. Hiekkakerrostumien 20–40 m syvistä porakaivoista pumpataan
paljon rautaa sisältävää vettä. Raudanpoistolaitteet
ovat vain sairaalassa. Kylän laidalla on lähde, jonka
vesi on myös rautapitoista (3 mg/l), ðÍ 7,4, suolapitoisuus 0,3 g/l ja se on hydrokarbonaatti-kalsium
-luokkaa.
Vuoden 2010 ennusteen mukaan taajaman vedenkulutus kasvaa 600 m3/d asti. Shujajoen oikeanpuoleisella rannalla 0,8 km kylästä itään tutkittiin pohja-

Ïîñ. Ìàòðîñû
Íàñåëåíèå ïîñåëêà äëÿ âîäîñíàáæåíèÿ èñïîëüçóåò
14 êîëîäöåâ è ðîäíèê. Êà÷åñòâî âîäû â êîëîäöàõ î÷åíü
íèçêîå, îñîáåííî â þæíîé ÷àñòè ïîñåëêà. Èç ïÿòè
ýêñïëóàòàöèîííûõ ñêâàæèí â íàñòîÿùåå âðåìÿ äåéñòâóþò äâå, îäíà èç íèõ íàõîäèòñÿ íà òåððèòîðèè
áîëüíèöû. Ñêâàæèíû ãëóáèíîé 20–40 ì âñêðûâàþò
âîäû ïåñ÷àíûõ îòëîæåíèé ñ âûñîêèì ñîäåðæàíèåì
æåëåçà. Óñòàíîâêà ïî îáåçæåëåçèâàíèþ âîäû èìååòñÿ
òîëüêî â áîëüíèöå. Ðîäíèê íà îêðàèíå ïîñåëêà òàêæå
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æåëåçèñòûé (3 ìã/ë). Âåëè÷èíà ðÍ ñîñòàâëÿåò 7,4,
ìèíåðàëèçàöèÿ – 0,3 ã/ë, ñîñòàâ ãèäðîêàðáîíàòíîêàëüöèåâûé.
Ïåðñïåêòèâíàÿ âîäîïîòðåáíîñòü ïîñåëêà äî
2010 ã. – 600 ì3/ñóò. Èññëåäîâàí ó÷àñòîê â 0,8 êì ê âîñòîêó îò ïîñåëêà, íà ïðàâîì áåðåãó ð. Øóè. Òåððèòîðèÿ
çäåñü ñëîæåíà ðàçíîçåðíèñòûìè ïåñêàìè ñ ïðîïëàñòêàìè ãðàâèéíî-ãàëå÷íèêîâîãî ìàòåðèàëà ìîùíîñòüþ
0,5–0,7 ì. Âñêðûòàÿ ìîùíîñòü âîäîíîñíîãî ãîðèçîíòà
ñîñòàâëÿåò â ñðåäíåì 15 ì. Âîäîïðîâîäèìîñòü ãîðèçîíòà – 500 ì2/ñóò. Åñòåñòâåííûå ðåñóðñû íà ïëîùàäè
0,8 êì2 íå ìåíåå 1000 ì3/ñóò.
Íàïðàâëåíèå ïîòîêà ïîäçåìíûõ âîä – ñ âîñòîêà íà
çàïàä â ñòîðîíó ð. Øóè. ×àñòè÷íî ïîäçåìíûå âîäû
ðàçãðóæàþòñÿ â íåáîëüøóþ ëàìáó. Ãåîõèìè÷åñêèå
óñëîâèÿ ïî ïîòîêó ðåçêî ìåíÿþòñÿ ñ îêèñëèòåëüíûõ íà
áåñêèñëîðîäíûå â ðàéîíå ðàçãðóçêè. Óìåíüøåíèå
êèñëîðîäà äî 0,3–1,7 ìã/ë ïðèâîäèò ê ôîðìèðîâàíèþ
æåëåçèñòûõ âîä ñ êîíöåíòðàöèåé 6–12 ìã/ë. 14-äíåâíàÿ îòêà÷êà ñ äåáèòîì 432 ì3/ñóò â îáëàñòè ðàçâèòèÿ
êèñëîðîäíûõ âîä ïîêàçàëà ñòàáèëüíîñòü èõ õèìè÷åñêîãî ñîñòàâà, õîòÿ â íàáëþäàòåëüíûõ ñêâàæèíàõ íèæå
ïî ðåëüåôó îòìå÷àëîñü ïîäòÿãèâàíèå ôðîíòà æåëåçèñòûõ âîä. Ñëîæíûå óñëîâèÿ ôîðìèðîâàíèÿ õèìè÷åñêîãî ñîñòàâà ïîäçåìíûõ âîä òðåáóþò ïðîâåäåíèÿ
äîïîëíèòåëüíûõ èññëåäîâàíèé.

vesivaroja. Kerrostumat ovat erikarkeusasteisia hiekkoja, joissa on myös 0,5–0,7 metriä paksuja sorakerroksia. Vettäjohtavan kerroksen paksuus on keskimäärin 15 m ja sen vedenjohtavuus on 500 m2/d.
Luonnolliset pohjavesivarat 0,8 km2 alueella ovat
vähintään 1000 m3/d.
Pohjaveden virtaus suuntautuu idästä länteen Shujajoen suuntaan. Pohjavesi osittain purkautuu pienikokoiseen lampeen. Geokemialliset olosuhteet virtauksessa muuttuvat hapettumistilasta hapettomaan
ympäristöön purkupaikalla. Happipitoisuus pienenee
0,3–1,7 mg/l asti ja rautapitoisuus nousee 6–12 mg/l
asti. 14 päivän koepumppaus 432 m3/d antoisuudella
todisti, että pohjaveden laatu pysyy samana siitä huolimatta, että maaston matalimmissa paikoissa havaittiin rautapitoisen vesirintaman rajan nousemista. Pohjavesien vaikeat ja monipuoliset muodostumisolosuhteet vaativat lisäselvitystä.

Essoila
Raakavettä otetaan Säämäjärvestä, joka on Shujajoen vesistön maatalouden kuormittamaa aluetta.
Vuonna 1996 Säämäjärveen laskettiin 181 000 m3
jätevettä (Ñîâðåìåííîå ñîñòîÿíèå.., 1998). Veden
laadun keskiarvot ovat seuraavat: väriluku on 41
astetta, permanganaattikulutus on 8,5 mgÎ/l ja rautaa
0,14 mg/l. Järven vedessä on aika vähän mineraali- /
liuennutta typpeä ja fosforia (11–16 µg/l), mikä on
pienin pitoisuus Shujajoen keskiosuuden vesistössä.
Yhdyskuntatekniikan ja maatalouden kuormitus,
ravinteiden päästöt järveen ja ennen kaikkea suuret
fosforimäärät aiheuttavat veden laadun muutoksia ja
nostavat rehevöitymisen tasoa. Järven karut vedet
ovat nykyään mesotrofisia.
Eri aikoina taajaman kvarttäärikautisiin kerrostumiin on porattu 5 kaivoa (syvyys on 23 metriin asti).
Koepumppaukset osoittivat, että vettäjohtavan
kerroksen antoisuus on erittäin runsas (kaivojen ominaisantoisuus vaihtelee 0,4 ja 8,8 l/s välillä). Korkea
rautapitoisuus (10 mg/l asti) alentaa veden laatua ja
juuri sen takia se ei vastaa laatuvaatimuksia. Vuonna
2004 kaksi porakaivoa oli toiminnassa rautatieasemilla.
Tutkimusalue sijaitsi 1,5 km etäisyydellä kylästä
itään, Säämäjärven rannalla (Azannavolok niemellä).
Kerrostumat ovat tasarakeisia hiekkoja (5–7 m), joiden alla on lajittunutta hienoa hiekkaa (10–15 m).
Vettäjohtavan kerroksen paksuus on 14 m ja sen
vedenjohtavuus on 700 m2/d. Alueen pohjavedenlaatu
on huomattavasti parempi pintavedenottamon ja
kylän kaivojen veden laatuun verrattuna. Vedessä
on paljon happea (5–10 mg/l) ja vähän rautaa – alle
0,3 mg/l. Luonnolliset pohjavesivarat kattavat vedenkulutusennusteen arvot eli 1100 m3/d.

Ïîñ. Ýññîéëà
Âîäîñíàáæåíèå îñóùåñòâëÿåòñÿ èç îç. Ñÿìîçåðî,
îäíîãî èç íàèáîëåå îñâîåííûõ â õîçÿéñòâåííîì îòíîøåíèè îçåð ñðåäíåãî ó÷àñòêà ð. Øóè. Â 1996 ã. â îç.
Ñÿìîçåðî ñáðîøåíî 181 òûñ. ì3 ñòî÷íûõ âîä (Ñîâðåìåííîå ñîñòîÿíèå.., 1998). Ñðåäíèå çíà÷åíèÿ âåëè÷èí
öâåòíîñòè, ïåðìàíãàíàòíîé îêèñëÿåìîñòè ñîñòàâëÿþò 41 ãðàä. è 8,5 ìã Î/ë, æåëåçà – 0,14 ìã/ë. Â îçåðå
ñàìîå íèçêîå ñîäåðæàíèå îáùåãî ôîñôîðà (11–
16 ìêã/ë) è ìèíåðàëüíûõ ôîðì àçîòà ïî ñðàâíåíèþ ñ
äðóãèìè îçåðàìè ñðåäíåãî ó÷àñòêà ð. Øóè. Òåì íå
ìåíåå èçáûòî÷íîå ïîñòóïëåíèå áèîãåííûõ ýëåìåíòîâ, ïðåæäå âñåãî ôîñôîðà, îò ðàññåÿííûõ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ è õîçÿéñòâåííî-áûòîâûõ èñòî÷íèêîâ
ïðèâîäèò ê òîìó, ÷òî ïðîèñõîäèò èçìåíåíèå ãèäðîõèìè÷åñêîãî ðåæèìà îçåðà, ñâÿçàííîå ñ ïîâûøåíèåì
åãî òðîôèè äî ìåçîòðîôíîãî óðîâíÿ.
Íà òåððèòîðèè ïîñåëêà â ðàçíûå ãîäû áûëî ïðîáóðåíî ïÿòü ñêâàæèí â ÷åòâåðòè÷íûõ îòëîæåíèÿõ (ãëóáèíà äî 23 ì). Ïî ðåçóëüòàòàì îòêà÷åê âîäîíîñíûé ãîðèçîíò õàðàêòåðèçîâàëñÿ âûñîêîé âîäîîáèëüíîñòüþ
(óäåëüíûå äåáèòû ñêâàæèí 0,4–8,8 ë/ñ), íî êà÷åñòâî
ïîäçåìíûõ âîä ïî ñîäåðæàíèþ æåëåçà (äî 10 ìã/ë) íå
ñîîòâåòñòâóåò òðåáîâàíèÿì. Â 2004 ã. äåéñòâîâàëè äâå
ñêâàæèíû íà æåëåçíîäîðîæíûõ ñòàíöèÿõ.
Èññëåäîâàí ó÷àñòîê â 1,5 êì ê âîñòîêó îò ïîñåëêà,
íà áåðåãó îç. Ñÿìîçåðî (ïîëóîñòðîâ Àçàííàâîëîê).
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Aunus

Òåððèòîðèÿ ñëîæåíà ñ ïîâåðõíîñòè ðàçíîçåðíèñòûìè
ïåñêàìè (5–7 ì), íèæå çàëåãàþò ñîðòèðîâàííûå ìåëêîçåðíèñòûå ïåñêè (10–15 ì). Ìîùíîñòü âîäîíîñíîãî
ãîðèçîíòà 14 ì. Âîäîïðîâîäèìîñòü ãîðèçîíòà ñîñòàâëÿåò 700 ì2/ñóò. Ïî êà÷åñòâó âîäà âûãîäíî îòëè÷àåòñÿ
êàê îò ïîâåðõíîñòíûõ, òàê è îò ïîäçåìíûõ âîä â ïðåäåëàõ ïîñåëêà è õàðàêòåðèçóåòñÿ âûñîêèì ñîäåðæàíèåì êèñëîðîäà (5–10 ìã/ë), íèçêîé êîíöåíòðàöèåé æåëåçà – ìåíåå 0,3 ìã/ë. Åñòåñòâåííûå ðåñóðñû ïîäçåìíûõ
âîä îáåñïå÷èâàþò çàÿâëåííóþ ïîòðåáíîñòü 1 100 ì3/ñóò.

Vuonna 1958–1960 aloitettiin Aunuksen kotlinski – kerrostumien pohjavesivarojen käyttö. Silloin
«Karjalan Tasavallan geologinen ekspeditio» porasi
15 kaivoa. Vuodesta 1966 alkaen Aunuksessa kehitettiin vesijohtoverkostoa. Myöhemmin «Promburvod» yhtymän Leningradin osaston voimin etsittiin ja
porattiin lisäkaivoja. Lopputuloksena kaupungin
alueella oli 40 porakaivoa, mutta suurinta osaa niistä
ei ollut liitetty vesijohtoverkostoon, koska ei ollut tarvettakaan.
Vuonna 1971–1972 Leningradin «Krasnoselskaja
hydrogeologinen partija» on tehnyt alustavat ja sen
jälkeen hyvin tarkat selvitykset Aunuksen pohjavesihuollosta. Silloin 6 kaivoa palveli kaupungin vesijohtoverkostoa ja sen lisäksi 13 yksittäistä kaivoa oli
käytössä. Yhteensä pumpattiin 1000 m3/d. Alueen
pohjavesivarat arvioitiin ja hyväksyttiin käyttöön
10 000 m3/d.
Vuoden 1966–1973 kokemusten perusteella päätettiin, että vedenotto 19 kaivosta ei paljon vaikuta
kotlinskin kerrostuman pohjavesien pietsometriseen
tasoon, vaikka pohjavesien käyttö on tasoittanut
ilmaston vuoden aikaisia vaihteluja.
Vuonna 1981–1983 «Karjalan Tasavallan geologinen ekspeditio» on tutkinut kotlinskin kerrostuman
pohjavesivaroja alueella, joka sijaitsee 3 km kaupungista pohjoiseen. Korostettakoon, että monien vuosien aikana pohjavesien seurantaa ei ollut. Sen lisäksi
vedenkulutusta seurattiin varsin puutteellisesti. Sen
takia oli vaikea arvioida, miten pohjavesiolosuhteet
ovat kehittyneet ja muuttuneet. Vuonna 1981–1983
kaupungin vesijohtoverkostoon otettiin 2179–
2964 m3/d pohjavettä, mutta jos otetaan lisäksi eri laitosten omat kaivot, kokonaismäärä oli jo 3790 m3/d.
Oton seurauksena pohjaveden taso aleni 7–8 metrillä.
Pohjaveden laadussa havaittiin suolapitoisuuden nousua, jopa normivaatimusten ylityksiäkin. Selvityksen
perusteella suositeltiin hajauttamaan vedenottopaikkoja ja siirtämään vedenoton painopistettä pohjoiseen.
Vuonna 1988 Venäjän tiedeakatemian Karjalan
tutkimuskeskuksen Pohjoisten alueiden vesistöongelmien tutkimuslaitoksen hydrogeologian osasto selvitti Aunuksen pohjavedenottamon ja vesihuollon nykytilannetta ja arvioi kehitysnäkymiä. Tutkittiin kaikki
käytössä olevat porakaivot ja veden laatu analysoitiin
vesikemian menetelmien avulla. Päätettiin, että
nykyinen vedenottamo riittää kaupungin tarpeisiin,
mutta ylimääräisiä pohjavesivaroja ei ole ja sen takia
vedenottamon kapasiteettia on mahdotonta lisätä.
Pohjavesien saastumisriski kasvaa, mikäli kaupungin
alueella porataan ja käytetään hyväksi lisää kaivoja,
jolloin etelästä tullee suolapitoista vettä.

Ã. Îëîíåö
Èñïîëüçîâàíèå ïîäçåìíûõ âîä êîòëèíñêîãî ãîðèçîíòà äëÿ âîäîñíàáæåíèÿ ã. Îëîíöà íà÷àëîñü â
1958–1960 ãã., êîãäà Êàðåëüñêîé êîìïëåêñíîé ãåîëîãîðàçâåäî÷íîé ýêñïåäèöèåé áûëî ïðîáóðåíî 15 ñêâàæèí. Ñ 1966 ã. â Îëîíöå íà÷àëîñü ðàçâèòèå ñåòè
öåíòðàëèçîâàííîãî âîäîñíàáæåíèÿ. Â äàëüíåéøåì
áóðåíèå âîäîçàáîðíûõ ñêâàæèí îñóùåñòâëÿëîñü
ïðåèìóùåñòâåííî Ëåíèíãðàäñêèì îòäåëåíèåì òðåñòà
«Ïðîìáóðâîä». Íåïîñðåäñòâåííî íà òåððèòîðèè ãîðîäà ïðîáóðåíî áîëåå 40 ñêâàæèí, íî ïî ìåðå ðàçâèòèÿ
âîäîïðîâîäíîé ñåòè ïîòðåáíîñòü â ðàáîòå ìíîãèõ îäèíî÷íûõ ñêâàæèí îòïàëà, è áîëüøèíñòâî èç íèõ ëèêâèäèðîâàíî.
Â 1971–1972 ãã. Êðàñíîñåëüñêîé ãèäðîãåîëîãè÷åñêîé ïàðòèåé Ëåíèíãðàäñêîé êîìïëåêñíîé ýêñïåäèöèè
ïðîâåäåíà ïðåäâàðèòåëüíàÿ è äåòàëüíàÿ ðàçâåäêà
ïîäçåìíûõ âîä äëÿ âîäîñíàáæåíèÿ Îëîíöà. Öåíòðàëèçîâàííûé âîäîçàáîð ê ýòîìó âðåìåíè ñîñòîÿë
èç øåñòè ñêâàæèí. Êðîìå òîãî, ýêñïëóàòèðîâàëèñü
òðèíàäöàòü îäèíî÷íûõ ñêâàæèí. Îáùèé âîäîîòáîð
ñîñòàâëÿë 1000 ì3/ñóò. Áûëè âûÿâëåíû, ïîäñ÷èòàíû è
óòâåðæäåíû ýêñïëóàòàöèîííûå çàïàñû â êîëè÷åñòâå
10 òûñ. ì3/ñóò.
Ïî ðåçóëüòàòàì àíàëèçà ðàáîòû âîäîçàáîðà çà
ïåðèîä 1966–1973 ãã. ñäåëàí âûâîä î òîì, ÷òî ñóùåñòâóþùèé âîäîçàáîð, áàçèðóþùèéñÿ íà ýêñïëóàòàöèè
äåâÿòíàäöàòè ñêâàæèí, íå âûçûâàåò ñåðüåçíûõ èçìåíåíèé â ïîëîæåíèè ïüåçîìåòðè÷åñêîãî óðîâíÿ êîòëèíñêîãî ãîðèçîíòà, õîòÿ ñíèâåëèðîâàë ñåçîííîå âëèÿíèå
êëèìàòè÷åñêèõ ôàêòîðîâ.
Â 1981–1983 ãã. Êàðåëüñêîé ãåîëîãîðàçâåäî÷íîé
ýêñïåäèöèåé â 3 êì ê ñåâåðó îò ãîðîäà ïðîâåäåíû
îïûòíûå ãèäðîãåîëîãè÷åñêèå ðàáîòû ïî äîðàçâåäêå
ïîäçåìíûõ âîä êîòëèíñêîãî ãîðèçîíòà. Ê ýòîìó âðåìåíè â ñâÿçè ñ îòñóòñòâèåì ìíîãîëåòíèõ ðåæèìíûõ
íàáëþäåíèé è íåäîñòàòî÷íî ÷åòêèì ó÷åòîì âîäîïîòðåáëåíèÿ âîññîçäàòü êàðòèíó ðåæèìà ðàáîòû âîäîçàáîðà çà âåñü ïåðèîä ýêñïëóàòàöèè íå ïðåäñòàâëÿëîñü
âîçìîæíûì. Âåëè÷èíà ñóììàðíîãî âîäîîòáîðà ïî öåíòðàëèçîâàííîìó âîäîçàáîðó â 1981–1983 ãã. ñîñòàâëÿëà îò 2 179 äî 2 964 ì3/ñóò, ñ ó÷åòîì âåäîìñòâåííûõ
ñêâàæèí – äî 3 790 ì3/ñóò. Ìàêñèìàëüíîå ïîíèæåíèå
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óðîâíÿ âîäû äîñòèãëî 7–8 ì. Çàôèêñèðîâàíî íàïðàâëåííîå èçìåíåíèå êà÷åñòâà âîäû êîòëèíñêîãî ãîðèçîíòà â ñòîðîíó óâåëè÷åíèÿ ìèíåðàëèçàöèè, âïëîòü äî
ïðåâûøåíèÿ íîðì. Ïî ðåçóëüòàòàì ãèäðîãåîëîãè÷åñêèõ ðàáîò ðåêîìåíäîâàíî ðàññðåäîòî÷èòü âîäîîòáîð
è ñìåñòèòü åãî öåíòð â ñåâåðíîì íàïðàâëåíèè.
Â 1988 ã. ëàáîðàòîðèåé ãèäðîãåîëîãèè ÈÂÏÑ
ÊàðÍÖ ÐÀÍ âûïîëíåíû èññëåäîâàíèÿ ïî îöåíêå
ñîñòîÿíèÿ âîäîçàáîðà ïîäçåìíûõ âîä ã. Îëîíöà è ïåðñïåêòèâàì åãî ðàçâèòèÿ. Áûëî ïðîâåäåíî îáñëåäîâàíèå
è ãèäðîãåîõèìè÷åñêîå îïðîáîâàíèå äåéñòâóþùèõ
ýêñïëóàòàöèîííûõ ñêâàæèí ãîðîäà. Ñäåëàí âûâîä î
òîì, ÷òî äåéñòâóþùèé âîäîçàáîð óäîâëåòâîðÿåò
ïîòðåáíîñòè ãîðîäà â âîäå, îäíàêî ðàáîòàåò áåç ðåçåðâà è äàëüíåéøåãî ðîñòà âîäîïîòðåáëåíèÿ îáåñïå÷èòü
íå â ñîñòîÿíèè. Óâåëè÷åíèå ïðîèçâîäèòåëüíîñòè âîäîçàáîðà çà ñ÷åò ââîäà â ýêñïëóàòàöèþ íîâûõ ñêâàæèí â
÷åðòå ãîðîäà ìîæåò óñèëèòü îïàñíîñòü òåõíîãåííîãî
çàãðÿçíåíèÿ ïîäçåìíûõ âîä è óñèëèòü ïîäòîê ñîëîíîâàòûõ âîä ñ þãà.
Â ðàìêàõ Ãîñóäàðñòâåííîãî ìîíèòîðèíãà ãåîëîãè÷åñêîé ñðåäû (Ãîñóäàðñòâåííûé äîêëàä.., 2001) ïî
ðåçóëüòàòàì íàáëþäåíèÿ çà óðîâíåì è ñîñòàâîì ïîäçåìíûõ âîä êîòëèíñêîãî ãîðèçîíòà â ðåæèìå ýêñïëóàòàöèè âîäîçàáîðà ã. Îëîíöà îòìå÷àåòñÿ, ÷òî íà ïðîòÿæåíèè ïîñëåäíèõ 10 ëåò ïðîèñõîäèò íåçíà÷èòåëüíûé
ïîäúåì óðîâíåé çà ñ÷åò óìåíüøåíèÿ âåëè÷èíû âîäîîòáîðà è ïðîäîëæàåòñÿ ïîäòîê íàïîðíûõ ñîëåíûõ âîä èç
íèæíèõ ãîðèçîíòîâ, ïðè ýòîì çîíà âîä ïîâûøåííîé
ìèíåðàëèçàöèè (0,8 ã/ë) ïðîòÿãèâàåòñÿ ñ þãî-âîñòîêà ê
öåíòðàëüíîé ÷àñòè âîäîçàáîðà.
Òàêèì îáðàçîì, ïî÷òè 40-ëåòíÿÿ ýêñïëóàòàöèÿ ãîðîäñêîé ñèñòåìû âîäîïðîâîäà, ïîñòðîåííîãî áåç ÒÝÎ è
ïðîåêòà, áåç ìíîãîëåòíèõ ðåæèìíûõ íàáëþäåíèé è
íåäîñòàòî÷íî ÷åòêîãî ó÷åòà âîäîïîòðåáëåíèÿ âûÿâèëà
ñåðüåçíûå ïðîáëåìû, ñâÿçàííûå ñ èñòîùåíèåì è çàãðÿçíåíèåì ïîäçåìíûõ âîä êîòëèíñêîãî ãîðèçîíòà.
Îäíèì èç âîçìîæíûõ ïóòåé ðåøåíèÿ ïðîáëåìû
âîäîñíàáæåíèÿ ãîðîäà ÿâëÿåòñÿ âûáîð àëüòåðíàòèâíîãî èëè äîïîëíèòåëüíîãî èñòî÷íèêà ïîäçåìíûõ âîä èç
ïåñ÷àíûõ êîìïëåêñîâ ÷åòâåðòè÷íîãî âîçðàñòà.
Áûëè èññëåäîâàíû äâà ó÷àñòêà. Ïåðâûé ðàñïîëîæåí â 8 êì ê ñåâåðó îò ã. Îëîíöà íà çàïàäíîì áåðåãó
îç. Ëèíäîÿðâè â ïðåäåëàõ þæíîé ÷àñòè êðóïíîé îçîâîé ãðÿäû. Ó÷àñòîê îêàçàëñÿ ìàëîïåðñïåêòèâíûì
âñëåäñòâèå ìàëîé ìîùíîñòè âîäîíîñíîãî ãîðèçîíòà,
ìåëêîçåðíèñòîãî ñîñòàâà îòëîæåíèé è ïîâûøåííîé
êîíöåíòðàöèè æåëåçà (äî 2,5 ìã/ë). Èç-çà îãðàíè÷åííîé ïëîùàäè ïîèñêîâ, öåíòðàëüíàÿ ÷àñòü ôëþâèîãëÿöèàëüíîãî ìàññèâà â ðàéîíå îçåð Ðûáíîãî è Ïèãîÿðâè (12 êì îò Îëîíöà), ãäå êàðüåðîì âñêðûòû ãðàâåëèñòûå ïåñêè è ìîùíîñòü âîäîíîñíîãî ãîðèçîíòà ïðåâûøàåò 10 ì.
Âòîðîé ó÷àñòîê ðàñïîëîæåí â 8 êì ê þãî-âîñòîêó
îò ãîðîäà â ðàéîíå îç. Ëàìáåðî. Âîäîíîñíûé ãîðèçîíò

Valtiollisen geologisen seurantaohjelman puitteissa (Ãîñóäàðñòâåííûé äîêëàä.., 2001) saatiin kotlinskin kerrostuman pohjaveden tasohavaintoja Aunuksessa viimeisten 10 vuoden ajalta. Todettiin, että pohjaveden taso on hieman noussut, sillä vedenottamon
määrät ovat pienentyneet. Suolapitoisten pohjavesien
tulo jatkuu edelleenkin alimmista kerrostumista.
Kohonneen suolapitoisen (0,8 g/l) veden vyöhyke on
levinnyt kaakkoissuunnasta vedenottamon keskialueelle.
Kaupungin vesijohtoverkosto ja koko vesihuoltotekniikka oli rakennettu ilman teknillistä esiselvitystä
ja hankesuunnittelua. Monivuotista seurantatoimintaa
ei ollut eikä vedenkulutuksen muutoksia otettu käsittelyyn. 40 vuoden käytön jälkeen todettiin vakavia
ongelmia, jotka liittyvät kotlinskin kerrostumien pohjaveden määrään ja saastumiseen.
Aunuksen vesihuollon ongelman yhtenä ratkaisumahdollisuutena saattaa olla vaihtoehtopaikka tai
lisäpohjaveden vedenottopaikka kvarttäärikauden
sora- ja hiekkaharjusta.
Projektin puitteissa tutkittiin kaksi aluetta. Toinen
oli 8 km etäisyydellä Aunuksesta Lindojärven länsirannalla soraharjun eteläosassa. Alue ei kuitenkaan
osoittautunut kelvolliseksi, koska vettäjohtavan kerroksen paksuus oli pieni ja veden raudanpitoisuus oli
korkea (2,5 mg/l asti). Tutkimusalue oli rajattu
(10 km) ja sen takia Rybnojejärven ja Pigojärven glasifluviaalisia kerrostumia ei ollut tutkittu (12 km
Aunuksesta). Alueella on soramonttu ja vettäjohtavan
kerroksen paksuus on ainakin 10 m.
Toinen alue on 8 km etäisyydellä kaupungista
kaakkoon Lamberojärven seudulla. Vettäjohtava ker-
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îáùåé ìîùíîñòüþ 20 ì ñëîæåí â âåðõíåé ÷àñòè (12 ì)
êðóïíîçåðíèñòûìè ïåñêàìè, íèæå çàëåãàþò ìåëêîçåðíèñòûå ôðàêöèè. Âîäîïðîâîäèìîñòü êðóïíîçåðíèñòûõ ïåñêîâ êîëåáëåòñÿ îò 800 äî 1 200 ì2/ñóò. Äâèæåíèå ïîäçåìíûõ âîä íàïðàâëåíî â ñòîðîíó îç. Ëàìáåðî.
Åñòåñòâåííûå ðåñóðñû îáåñïå÷èâàþò çàÿâëåííóþ
âîäîïîòðåáíîñòü – 3000 ì3/ñóò. Êà÷åñòâî âîäû ñîîòâåòñòâóåò íîðìàòèâíûì òðåáîâàíèÿì.

ros on 20 m paksu, sen yläosa (12 m) koostuu karkeasta hiekasta, jonka alla on hienojakoista hiekkaa.
Suurirakeisen hiekan vedenjohtavuus vaihtelee 800 ja
1200 m2/d välillä. Pohjavesien virtaus suuntautuu
Lamberojärven päin. Luonnolliset vesivarat kattavat
tarvittavan vedenkulutusmäärän eli 3000 m3/d. Veden
laatu vastaa vaatimuksia.

Ïîñ. Ìóåçåðñêèé

Mujezerski

Ðàéîííûé öåíòð ñ íàñåëåíèåì 4,6 òûñ. ÷åëîâåê (íà
01.01.1995 ã.). Ðàñïîëîæåí â áàññåéíå ð. Ìóåçåðêè,
êîòîðàÿ ñëóæèò èñòî÷íèêîì öåíòðàëèçîâàííîãî âîäîñíàáæåíèÿ ïîñåëêà.
Âîäîçàáîðíûå ñîîðóæåíèÿ ðàñïîëîæåíû íèæå
ïîñåëêà íà îçåðîâèäíîì ðàñøèðåíèè ðåêè, îòäåëåííîì îò îñíîâíîãî ðóñëà ìåëêîâîäíûì áàðîì. Ïîñòðîåí âîäîçàáîð â 1963 ã. Ïðîòÿæåííîñòü âîäîïðîâîäíîé
ñåòè îêîëî 12 êì, èçíîøåííîñòü åå ñîñòàâëÿåò 60%.
Âîäà, ïîäàâàåìàÿ â ñåòü, íå î÷èùàåòñÿ, à òîëüêî õëîðèðóåòñÿ è ÷àñòî íåäîñòàòî÷íî.
Ïî äàííûì íà 1998 ã., îáúåì âîäû, çàáèðàåìîé ÷åðåç êîììóíàëüíûé âîäîçàáîð, ñîñòàâëÿåò
362 ì3/ñóò.
Ðàñ÷åòíûé âîçìîæíûé çàáîð âîäû èç ð. Ìóåçåðêè
ñîñòàâëÿåò îðèåíòèðîâî÷íî 12,5 òûñ. ì3/ñóò, ò. å. âîäíûå ðåñóðñû ðåêè â êîëè÷åñòâåííîì îòíîøåíèè
ÿâëÿþòñÿ äîñòàòî÷íûìè äëÿ ïåðñïåêòèâíîãî ðîñòà
âîäîïîòðåáëåíèÿ ïîñ. Ìóåçåðñêèé.
Îñíîâíûå ÷åðòû ãèäðîõèìè÷åñêîãî ðåæèìà
ð. Ìóåçåðêè òèïè÷íû äëÿ êàðåëüñêîãî ðåãèîíà. Âîäà
ðåêè óëüòðàïðåñíàÿ, ìèíåðàëèçàöèÿ < 20 ìã/ë. Ïî
èîííîìó ñîñòàâó îòíîñèòñÿ ê ñóëüôàòíî-ãèäðîêàðáîíàòíîìó êëàññó ãðóïïå êàëüöèÿ. Âîäû ð. Ìóåçåðêè õàðàêòåðèçóþòñÿ äîâîëüíî âûñîêèì ñîäåðæàíèåì îðãàíè÷åñêèõ âåùåñòâ. Öâåòíîñòü èçìåíÿåòñÿ
â ïðåäåëàõ 60–90 ãðàä., ïåðìàíãàíàòíàÿ îêèñëÿåìîñòü – îò 9,8 äî 12,5 ìã Î/ë. Êîíöåíòðàöèÿ îáùåãî ôîñôîðà îêîëî 10 ìêã/ë. Ñðåäè ìèíåðàëüíûõ
ôîðì àçîòà ïðåîáëàäàåò íèòðàòíàÿ (0,31–0,58 ìã N/ë
ïðè ñðåäíåì çíà÷åíèè 0,40 ìã N/ë), àììîíèéíîãî
àçîòà – 0,04 ìã N/ë, êîëè÷åñòâî íèòðèòîâ íå ïðåâûøàåò 0,004 ìã N/ë. Â ðàéîíå âîäîçàáîðà â âîäå
ïîñòîÿííî ïðèñóòñòâóåò ïîâûøåííîå êîëè÷åñòâî
æåëåçà îáùåãî – 0,39–0,46 ìã/ë (ñðåäíåå 0,42).
Êîëè÷åñòâî âçâåñåé íåâåëèêî – 2,1 ìã/ë. Êîíöåíòðàöèè ôòîðèäîâ íèçêèå è íå ïðåâûøàþò 0,01 ìã/ë.
Ñðåäíåå ñîäåðæàíèå ôåíîëîâ – 0,004 ìã/ë. Êîíöåíòðàöèè íåôòåïðîäóêòîâ – îêîëî 0,09 ìã/ë. Âåëè÷èíà
ðÍ ñîñòàâëÿåò â ñðåäíåì 6,36.
Âîäà ð. Ìóåçåðêè íå ñîîòâåòñòâóåò òðåáîâàíèÿì,
ïðåäúÿâëÿåìûì ê ïèòüåâîé âîäå, ïî âåëè÷èíàì öâåòíîñòè, ïåðìàíãàíàòíîé îêèñëÿåìîñòè, êîíöåíòðàöèè
æåëåçà. Ââèäó îòñóòñòâèÿ î÷èñòêè, êà÷åñòâî âîäîïðî-

Taajama on hallinnollisen piirin keskusta ja asukaslukumäärä on 4600 (tilanne 01.01.1995). Taajama
sijaitsee Mujezerkajoen varrella, josta myös otetaan
vesihuollon raakavesi.
Vedenottamo sijaitsee joen alajuoksulla, missä
joella on järvimäinen osuus erottuen joen uomasta
matalalla kynnyksellä. Vedenottamo on rakennettu
vuonna 1963, vesijohtoverkoston pituus on noin
12 km ja sen käyttöaste on 60 %. Vettä ei käsitellä
vaan desinfioidaan kloorilla ja sekin tehdään puutteellisesti. Vuoden 1998 tilaston mukaan verkostoon
pumpattiin 362 m3/d.
Arvion mukaan Mujezerkajoesta on mahdollista
ottaa vettä noin 12 500 m3/d, joten pintavesistöä voidaan ainakin määrällisesti käyttää tulevaisuudessakin.
Mujezerkajoen vedenlaatu on tyypillinen Karjalan seudulle. Vesi on ultramakea, suolapitoisuus
on <20 mg/l. Ionikoostumukseltaan vesi kuuluu
sulfaatti-hydrokarbonaatti -luokkaan ja kalsiumryhmään. Vedessä on paljon orgaanista ainetta, värluku
vaihtelee 60 ja 90 astetta välillä ja permanganaattikulutus 9,8 ja 12,5 mgÎ/l välillä. Kokonaisfosforia
on noin 10 µg/l. Typpeä on eniten nitraattimuodossa
0,31–0,58 mgN/l, keskiarvo on 0,40 mgN/l, ammoniumtyppeä on 0,04 mgN/l ja nitriittityppeä on alle
0,004 mgN/l. Vedenottamolla jatkuvasti havaitaan kokonaisraudan kohonneita pitoisuuksia:
0,39–0,46 mg/l (keskiarvo 0,42). Kiintoainetta on
vähän eli 2,1 mg/l. Fluoridipitoisuudet ovat alhaisia eivätkä ylitä 0,01 mg/l. Fenolien pitoisuus on
0,004 mg/l, öljytuotteita on noin 0,09 mg/l ja keskimääräinen ðÍ-arvo on 6,36.
Mujezerkajoen veden laatu ei vastaa raakaveden
laatuvaatimuksia väriluvun, permanganaattikulutuksen ja rautapitoisuuden suhteen. Koska vesilaitoksella ei ole käsittelyä, juomaveden laatu on melkein
sama kuin raakaveden. Sen lisäksi taajaman vesijohtoverkosto on huonossa kunnossa. Vesihuollon ongelmia ja vaikeuksia voidaan ratkaista siirtämällä vedenottokohta jokiuoman ylävirran puolelle ja järjestämällä myös saniteettisuojeluvyöhyke vedenottamon
ympärille. Ehdoton edellytys on myös orgaanisten
aineiden ja raudan poistoprosessit. Toinen mahdollisuus on pohjaveden hyödyntäminen. Tämä ratkaisu
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âîäíîé âîäû ïðèìåðíî òàêîå æå. Êðîìå òîãî, âîäîïðîâîäíûå ñåòè ïîñåëêà íàõîäÿòñÿ â ïëîõîì ñîñòîÿíèè.
Äëÿ ðåøåíèÿ ïðîáëåìû îáåñïå÷åíèÿ ïîñåëêà ïèòüåâîé
âîäîé íåîáõîäèì ëèáî ïåðåíîñ âîäîçàáîðà âûøå
ïîñåëêà ñ îðãàíèçàöèåé çîíû ñàíèòàðíîé îõðàíû è
îáÿçàòåëüíûì ñòðîèòåëüñòâîì âîäîî÷èñòíûõ ñîîðóæåíèé äëÿ óäàëåíèÿ îðãàíèêè è æåëåçà, ëèáî ïåðåõîä íà
ïîäçåìíîå âîäîñíàáæåíèå. Ðåàëèçàöèÿ âòîðîãî âàðèàíòà âïîëíå âîçìîæíà, ó÷èòûâàÿ âîäîïîòðåáíîñòü ïîñåëêà è ãåîëîãî-ãèäðîãåîëîãè÷åñêèå óñëîâèÿ òåððèòîðèè.
Ïîñåëîê ðàñïîëîæåí â ïðåäåëàõ ðàçâèòèÿ çíà÷èòåëüíîãî ïî ïëîùàäè êîìïëåêñà âîäíî-ëåäíèêîâûõ
îòëîæåíèé, ïåðåêðûâàþùèõ àðõåéñêèå ãðàíèòîãíåéñû. Ïî õèìè÷åñêîìó ñîñòàâó âîäà â ñêâàæèíå,
âñêðûâøåé ãðàíèòî-ãíåéñû, ãèäðîêàðáîíàòíî-õëîðèäíàÿ êàëüöèåâî-íàòðèåâàÿ, ìèíåðàëèçàöèÿ 0,2 ã/ë,
ðÍ 7, îòëè÷àåòñÿ ïîâûøåííîé ðàäèîàêòèâíîñòüþ.
Ñ öåëüþ âûÿñíåíèÿ óñëîâèé ôîðìèðîâàíèÿ ïîäçåìíûõ âîä â ÷åòâåðòè÷íûõ îòëîæåíèÿõ áûë èññëåäîâàí ó÷àñòîê â 0,5 êì ê ñåâåðó îò ïîñåëêà. Òåððèòîðèÿ
ó÷àñòêà ñëîæåíà ðàçíîçåðíèñòûìè ïåñêàìè ìîùíîñòüþ 12–15 ì è áîëåå. Âñêðûòàÿ ìîùíîñòü âîäîíîñíîãî ãîðèçîíòà 10 ì. Âîäîïðîâîäèìîñòü ñîñòàâëÿåò
500–600 ì2/ñóò. Ïîäçåìíûå âîäû ïåñ÷àíûõ îòëîæåíèé
õàðàêòåðèçóþòñÿ íèçêîé ìèíåðàëèçàöèåé (< 0,1 ã/ë),
ðÍ 5,6–6,0, êîíöåíòðàöèÿ æåëåçà < 0,1 ìã/ë. Ðàäîàêòèâíîñòü âîäû íèçêàÿ: ñîäåðæàíèå ðàäîíà 16 Áê/ë,
óðàíà – 0,1 ìêã/ë. Åñòåñòâåííûå ðåñóðñû îáåñïå÷èâàþò çàÿâëåííóþ âîäîïîòðåáíîñòü 600 ì3/ñóò.

on täysin realistinen ottaen huomioon alueen hydrogeologiset olosuhteet.
Taajama sijaitsee mittavien glasifluviaalisten kerrostumien alueella, joiden alla on arkeisen kauden
graniitti-gneissikallioperä. Alueen peruskallion pohjavesissä on kohonnut säteilyarvo. Käytössä olevan
porakaivon veden uraanipitoisuus on 188 µg/l ja
radonpitoisuus 3460 Bk/l. Ionikoostumukseltaan vesi
on hydrokarbonaatti-kloridi-natrium -luokkaa, suolapitoisuus on 0,2 g/l, ðÍ = 7.
Kvarttäärikauden kerrostumien pohjavesitutkimusalue sijaitsee 0,5 km etäisyydellä kylästä pohjoiseen. Kerrostumat ovat erikarkeusasteisia hiekkoja,
joiden paksuus on 12–15 metriä. Tutkitun vettäjohtavan kerrostuman paksuus on 10 m ja vedenjohtavuus
500–600 m2/d. Hiekkakerrostumien pohjaveden laatu
on seuraava: alhainen suolapitoisuus (< 0,1 g/l),
ðÍ 5,6–6,0 ja rautapitoisuus < 0,1 mg/l. Veden
säteilyarvo on alhainen, radonia on 16 Bk/l ja uraania
0,1 µg/l. Luonnolliset pohjavesivarat kattavat vedentarvearvion eli 600 m3/d.

Lendery
Kauppalan eteläosat ottavat vettä Lenderkajoesta.
Pohjoispuolella on omia kaivoja. Kaivojen vedenlaatu on heikko, vedessä on paljon nitriitti- ja nitraattityppeä, kaliumia ja orgaanisia aineita. Eri aikoina
kauppalan alueella on porattu porakaivoja, mutta ne
eivät ole käytössä.
Kauppalan ilmoitettu vedentarve vuoteen 2010
mennessä on 200 m3/d. Tutkimusalue sijaitsee kauppalan lounaispuolella Lenderskojejärven rannalla,
missä on tunnistettu laaja harju. Vettäjohtavat kerrostumat ovat erirakeisia hiekkoja, joiden kerrospaksuus
on 7 m. Kerrostumien vedenjohtavuuden arvioitiin
olevan 300 m2/d. Pohjavesien vedenlaatu vastaa normivaatimuksia. Luonnollisia pohjavesivaroja on
enemmän kuin ilmoitettu veden tarve on.

Ïîñ. Ëåíäåðû
Âîäîñíàáæåíèå þæíîé ÷àñòè ïîñåëêà îñóùåñòâëÿåòñÿ èç ð. Ëåíäåðêè, ñåâåðíàÿ ÷àñòü ïîëüçóåòñÿ êîëîäöàìè. Êà÷åñòâî âîäû â íèõ íèçêîå – îòìå÷àåòñÿ
íèòðèòíîå è íèòðàòíîå çàãðÿçíåíèå, ïîâûøåííàÿ êîíöåíòðàöèÿ êàëèÿ, îðãàíè÷åñêèõ âåùåñòâ. Ïðîáóðåííûå â ðàçíûå ãîäû ñêâàæèíû íà âîäó â íàñòîÿùåå
âðåìÿ â ïîñåëêå íå äåéñòâóþò.
Çàÿâëåííàÿ âîäîïîòðåáíîñòü ïîñåëêà äî 2010 ã. –
200 ì3/ñóò. Èññëåäîâàí ó÷àñòîê â þãî-çàïàäíîé ÷àñòè
ïîñåëêà, íà áåðåãó îç. Ëåíäåðñêîãî. Ó÷àñòîê ðàñïîëîæåí â ïðåäåëàõ êðóïíîé îçîâîé ãðÿäû. Ìîùíîñòü
âîäîíîñíîãî ãîðèçîíòà, ñëîæåííîãî ðàçíîçåðíèñòûìè
ïåñêàìè, ñîñòàâëÿåò 7 ì. Åãî âîäîïðîâîäèìîñòü îöåíèâàåòñÿ â 300 ì2/ñóò. Êà÷åñòâî ïîäçåìíûõ âîä ñîîòâåòñòâóåò íîðìàòèâíûì òðåáîâàíèÿì. Åñòåñòâåííûå
ðåñóðñû îáåñïå÷èâàþò çàÿâëåííóþ âîäîïîòðåáíîñòü.

Kizhi-saari
Turistikautena vesihuollossa käytetään järvivettä, mutta alueella on paljon vesiliikennettä,
joten veden sameus ja bakteeriluvut ovat kohonneet.
Vuonna 1998 Pohjois-Savon ympäristökeskuksen
asiantuntijoiden avustuksella tutkittiin kvarttäärikauden kerrostumien pohjavesien saantimahdollisuuksia
saaren vesihuollon kehittämiseksi.
Kvarttäärikauden kerrostumia on peruskallion
päällä suhteellisen pieniä määriä. Moreenikerrostumien paksuus vaihtelee 3 ja 11 metrin välillä. Kerrostumissa on savia, vain kahden kairauspisteen kohdalla löydettiin 5–7 metrin paksuja hiekkalajitteita. Koe-

Îñòðîâ Êèæè
Èñïîëüçóåìàÿ âîäà èç Îíåæñêîãî îç., îñîáåííî â
òóðèñòñêèé ñåçîí ïðè èíòåíñèâíîì ñóäîõîäñòâå, íå
óäîâëåòâîðÿåò òðåáîâàíèÿì ïî ìóòíîñòè, áàêòåðèîëîãè÷åñêèì ïîêàçàòåëÿì.
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Â 1998 ã. ñ ïîìîùüþ ôèíñêèõ ñïåöèàëèñòîâ èç
Öåíòðà îõðàíû îêðóæàþùåé ñðåäû Ñåâåðíàÿ Ñàâî íà
î. Êèæè ïðîâåäåíû èññëåäîâàíèÿ äëÿ âûÿñíåíèÿ âîçìîæíîñòåé èñïîëüçîâàíèÿ ïîäçåìíûõ âîä ÷åòâåðòè÷íûõ îòëîæåíèé.
×åòâåðòè÷íûå îòëîæåíèÿ íà îñòðîâå ìàëîìîùíûì
÷åõëîì ïîêðûâàþò êðèñòàëëè÷åñêèå ïîðîäû. Ìîùíîñòü ìîðåííûõ îòëîæåíèé êîëåáëåòñÿ îò 3 äî 11 ì.
Ñîñòàâ îòëîæåíèé ïðåèìóùåñòâåííî ãëèíèñòûé, è
òîëüêî äâå ñêâàæèíû âñêðûëè ïåñ÷àíûå ñëîè ìîùíîñòüþ 5–7 ì. Îïûòíàÿ îòêà÷êà ïîêàçàëà, ÷òî íà ýòèõ
ó÷àñòêàõ âîçìîæíî ïîëó÷èòü âîäó â îáúåìå 100 ì3/ñóò,
äîñòàòî÷íîì äëÿ ïîòðåáíîñòåé íàñåëåíèÿ íà îñòðîâå.
Íåâûäåðæàííîñòü ëåäíèêîâûõ îòëîæåíèé ïî
ñîñòàâó, çàìåäëåííûé âîäîîáìåí îïðåäåëÿþò ãèäðîãåîõèìè÷åñêèå óñëîâèÿ, ïðè êîòîðûõ ôîðìèðóþòñÿ
ïîäçåìíûå âîäû ñ íèçêèì ñîäåðæàíèåì êèñëîðîäà è
ïîâûøåííûìè êîíöåíòðàöèÿìè æåëåçà è ìàðãàíöà.
Îðèåíòàöèÿ âîäîñíàáæåíèÿ îñòðîâà íà èñïîëüçîâàíèå
ïîäçåìíûõ âîä êðèñòàëëè÷åñêèõ ïîðîä ñ àíàëîãè÷íûìè ãèäðîãåîõèìè÷åñêèìè óñëîâèÿìè íå ðåøàåò ïðîáëåìó êà÷åñòâà âîäû áåç äîïîëíèòåëüíîé âîäîïîäãîòîâêè, íî òðåáóåò çíà÷èòåëüíî áîëüøèõ ìàòåðèàëüíûõ
çàòðàò, ÷åì ñîîðóæåíèå è ýêñïëóàòàöèÿ øàõòíîãî
êîëîäöà â ìîðåííûõ îòëîæåíèÿõ. Ïîýòîìó, íåñìîòðÿ
íà òî ÷òî ðàáîòû ïî ïðîåêòèðîâàíèþ è ñîîðóæåíèþ
ãëóáîêèõ ñêâàæèí íà îñòðîâå â äàëüíåéøåì âñå-òàêè
áûëè ïðîâåäåíû, â 1999 ã. ïî ïðîåêòó ôèíñêèõ ñïåöèàëèñòîâ â öåíòðàëüíîé ÷àñòè îñòðîâà áûë ïîñòðîåí
êîëîäåö ãëóáèíîé 5 ì, îáîðóäîâàííûé íàñîñîì. Ñ
ýòîãî âðåìåíè íàñåëåíèå ïîëüçóåòñÿ ïîäçåìíîé âîäîé.
Âñêðûòèå âîäîíîñíîãî ãîðèçîíòà êîëîäöåì, îáîðóäîâàííûì áåòîííûìè êîëüöàìè äèàìåòðîì 1 ì, ïðèâåëî ê îáîãàùåíèþ êèñëîðîäîì âîä, ïîñòóïàþùèõ â
âûðàáîòêó, âñëåäñòâèå ÷åãî â âîäå ýêñïëóàòàöèîííîãî
êîëîäöà æåëåçî îïðåäåëÿåòñÿ â êîëè÷åñòâàõ 0–0,4 ìã/ë
(â åñòåñòâåííûõ óñëîâèÿõ ãîðèçîíòà êîíöåíòðàöèÿ
æåëåçà áûëà ïî÷òè íà ïîðÿäîê áîëüøå – 2,5 ìã/ë). Êîíöåíòðàöèÿ ìàðãàíöà â âîäå êîëîäöà ïðîäîëæàåò îñòàâàòüñÿ âûñîêîé – äî 0,6 ìã/ë (ÏÄÊ 0,1 ìã/ë). Îñòàëüíûå ïîêàçàòåëè è êîìïîíåíòû âîäû ñîîòâåòñòâóþò
íîðìàòèâíûì òðåáîâàíèÿì äëÿ ïèòüåâûõ âîä.
Âàæíî îòìåòèòü, ÷òî êà÷åñòâî âîä îïðåäåëÿåòñÿ â
ñóùåñòâåííîé ìåðå è ñîñòîÿíèåì âîäîñáîðà, òåððèòîðèè, íà êîòîðîé ðàñïîëîæåí êîëîäåö. Ñ ó÷åòîì ýòîãî
ôèíñêèìè êîëëåãàìè ïðè ó÷àñòèè ïðåäñòàâèòåëåé
ìóçåÿ-çàïîâåäíèêà «Êèæè» áûë ïîñòðîåí áèîòóàëåò,
îòâå÷àþùèé âñåì ñîâðåìåííûì òðåáîâàíèÿì, è âîçâåäåíî ñîîðóæåíèå äëÿ êîìïîñòèðîâàíèÿ îòõîäîâ, êîòîðûå îáåñïå÷èâàëè ñèòóàöèþ, êîãäà çàãðÿçíåííûå âîäû
íå ìîãëè ïðîñî÷èòüñÿ â âîäîíîñíûå ãîðèçîíòû.
Òàêèì îáðàçîì, áûëî ïðåäñòàâëåíî êîìïëåêñíîå
ðåøåíèå ïðîáëåìû îáåñïå÷åíèÿ íàñåëåíèÿ ïèòüåâîé
âîäîé âûñîêîãî êà÷åñòâà â ñî÷åòàíèè ñ âîäîîõðàííûìè ìåðîïðèÿòèÿìè.

pumppauksella saatiin antoisuudeksi 100 m3/d, mikä
on varsin riittävä määrä saaren asukkaille.
Alueen jääkauden kerrostumat ovat hyvin monenlaiset ja sen takia vedenjohtavuus ja -vaihtuvuus on
aika hidasta. Lopputuloksena on erikoiset hydrogeokemialliset olosuhteet, jolloin pohjavedessä on alhainen happipitoisuus ja korkeat raudan ja mangaanin
pitoisuudet. Saaren vesihuollon kehittäminen peruskallion pohjavesivaroilla on vaikeaa ilman raakaveden käsittelyä (näin myöhemmin myös todettiin). Sen
lisäksi peruskallion pohjavesillä toimiva vesihuolto
on kalliimpi moreenikaivon käyttöön verrattuna.
Juuri sen takia ja siitä huolimatta, että saarella jatkettiin syvien porakaivojen tutkimuksia, vuonna 1999
suomalaisten ehdotusten ja suunnitelmien mukaisesti
saaren keskiosaan rakennettiin 5 metriä syvä kaivo,
joka varustettiin pumpulla. Siitä lähtien asukkaat ovat
käyttäneet pohjavettä (ks. valokuva).
Kaivo on varustettu 1,5-metrin betonirenkailla. Kaivon vesi kyllästyy hapella ja kaivon veden rautapitoisuus vaihtelee 0 ja 0,4 mg/l välillä (luonnon olosuhteissa rautapitoisuus on yhtä luokkaa suurempi – 2,5 mg/l).
Mangaanipitoisuus on edelleenkin korkea 0,6 mg/l asti
(suurin sallittu pitoisuus on 0,1 mg/l). Muut parametrit
ja arvot vastaavat juomaveden vaatimuksia.
Korostamme, että kaivon vedenlaatu hyvin paljon
määräytyy sen lähialueen kunnolla. Juuri sen takia
suomalaisten ja «Kizhi»- luonnonsuojelualueen ja
museon voimin rakennettiin nykyaikaisen bio-WC,
joka oli varustettu myös tarpeellisella kompostointilaitteilla, jotta päästöt eivät suotautuisi vettäjohtavaan
kerrokseen (ks. valokuvat).
Näin ongelma oli ratkaistu monipuolisesti – paikalliset saivat hyvää juomavettä ja samanaikaisesti
suoritettiin vesistösuojelutoimenpiteet.
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Ïîñ. Êóãàíàâîëîê

Kuganavolok

Ïîñåëîê ðàñïîëîæåí íà áåðåãó îç. Âîäëîçåðî, êîòîðîå ñëóæèò èñòî÷íèêîì âîäîñíàáæåíèÿ. Êà÷åñòâî
îçåðíîé âîäû â ðàéîíå ïîñåëêà íåóäîâëåòâîðèòåëüíîå.
Ïîñåëîê ðàñïîëîæåí â îáëàñòè ðàçâèòèÿ êîíå÷íîé
ìîðåíû, ñëîæåííîé ïðåèìóùåñòâåííî ãëèíèñòûìè
îòëîæåíèÿìè. Ïåðñïåêòèâíûé ïî ãèäðîãåîëîãè÷åñêèì
óñëîâèÿì ó÷àñòîê îïðåäåëåí â âîñòî÷íîé ÷àñòè ïîñåëêà, â 200 ì îò îçåðà. Òåððèòîðèÿ ñëîæåíà ðàçíîçåðíèñòûìè ïåñêàìè ñ ãàëüêîé è ãðàâèåì ìîùíîñòüþ 6–7 ì.
Ìîùíîñòü âîäîíîñíîãî ãîðèçîíòà ñîñòàâëÿåò 4,5–5 ì.
Âîäîïðîâîäèìîñòü – îêîëî 200 ì2/ñóò. Ïîäçåìíàÿ
âîäà õàðàêòåðèçóåòñÿ ïîâûøåííîé ìèíåðàëèçàöèåé
(0,45 ã/ë), ãèäðîêàðáîíàòíî-êàëüöèåâûì ñîñòàâîì,
ðÍ 6,8, êîíöåíòðàöèÿ æåëåçà < 0,3 ìã/ë. Êà÷åñòâî ïîäçåìíûõ âîä ñîîòâåòñòâóåò íîðìàòèâíûì òðåáîâàíèÿì.
Â 2003 ã. íà ó÷àñòêå ïîñòðîåí êîëîäåö, îáåñïå÷èâàþùèé âîäîïîòðåáíîñòü ïîñåëêà 86 ì3/ñóò.

Kauppala sijaitsee Vodlozerojärven rannalla, josta
pumpataan raakavettä. Kylän edustalla järven raakaveden laatu ei ole tyydyttävä. Kylä sijaitsee moreenialueen reunassa. Moreenimaalajin seassa on paljon
savea. Hydrogeologisesti hyvin lupaavalta näyttää
kylän itäpuoli, 200 metriä rannalta. Siellä on erirakeisia somero-, sora- ja hiekkakerrostumia, joiden paksuus vaihtelee 6 ja 7 metrin välillä. Vettäjohtavan
kerroksen paksuus on 4,5–5 m ja sen vedenjohtavuus
on noin 200 m2/d. Veden suolapitoisuus on kohonnut
0,45 g/l asti, koostumus on hydrokarbonaatti-kalsiumin luokkaa, ðÍ on 6,8 ja rautaa on < 0,3 mg/l. Pohjaveden laatu vastaa vaatimuksia. Vuonna 2003
alueelle on rakennettu kaivo, josta otetaan kylään
86 m3/d vettä.

3.4. ÈÑÒÎ×ÍÈÊÈ ÄÅÖÅÍÒÐÀËÈÇÎÂÀÍÍÎÃÎ ÂÎÄÎÑÍÀÁÆÅÍÈß
(ÐÎÄÍÈÊÈ È ÊÎËÎÄÖÛ)
3.4. KESKITTYMÄTTÖMÄN VESIHUOLLON
RAAKAVESILÄHTEET (LÄHTEET JA KAIVOT)
Íàñåëåíèå Êàðåëèè èçäàâíà èñïîëüçîâàëî ðîäíèêîâóþ âîäó äëÿ ïèòüåâûõ öåëåé. Ïî äàííûì Öåíòðà
Ãîññàíýïèäíàäçîðà â ÐÊ, çíà÷èòåëüíàÿ ÷àñòü íàñåëåíèÿ (34,5%), â îñíîâíîì â ñåëüñêîé ìåñòíîñòè, ïðîäîëæàåò èñïîëüçîâàòü äëÿ õîçÿéñòâåííî-ïèòüåâûõ
öåëåé èñòî÷íèêè íåöåíòðàëèçîâàííîãî âîäîñíàáæåíèÿ (ðîäíèêè, êîëîäöû). Îáùåå ÷èñëî èõ ñîñòàâëÿåò
îêîëî 800, èç íèõ îñíîâíîå êîëè÷åñòâî (634) ðàñïîëîæåíî â ñåëüñêîé ìåñòíîñòè (Ãîñóäàðñòâåííûé
äîêëàä.., 2001). Àíàëèç äàííûõ çà 1997–2001 ãã. ïîêàçàë, ÷òî êîëè÷åñòâî ïðîá âîäû èç íåöåíòðàëèçîâàííûõ èñòî÷íèêîâ âîäîñíàáæåíèÿ, íå îòâå÷àþùèõ
ñàíèòàðíî-ãèãèåíè÷åñêèì òðåáîâàíèÿì ïî ñàíèòàðíî-õèìè÷åñêèì ïîêàçàòåëÿì, ñîñòàâëÿåò 38–44%,
ïî ìèêðîáèîëîãè÷åñêèì – 40–54%. Êîëîäåçíàÿ
âîäà â 2000 ã. ÿâèëàñü ïðè÷èíîé âñïûøêè äèçåíòåðèè ñðåäè íàñåëåíèÿ ïîñ. Ëåäìîçåðî Ìóåçåðñêîãî
ðàéîíà (33 ïîñòðàäàâøèõ) è ïîñ. Ïèéòñèåêè
Ñóîÿðâñêîãî ðàéîíà (15 ïîñòðàäàâøèõ) (Ãîñóäàðñòâåííûé äîêëàä.., 2001).
Áîëüøîé ïîïóëÿðíîñòüþ ïîëüçóþòñÿ ðîäíèêè è íà
òåððèòîðèè ã. Ïåòðîçàâîäñêà. Ïî äàííûì ãåîëîãîãèäðîãåîëîãè÷åñêèõ ñúåìîê, ê 1970-ì ãã. â ãîðîäå è åãî
îêðåñòíîñòÿõ áûëî èçâåñòíî îêîëî 60 ðîäíèêîâ è
êîëîäöåâ. Â íàñòîÿùåå âðåìÿ íåêîòîðûå èç íèõ ëèêâèäèðîâàíû â ðåçóëüòàòå çàñòðîéêè, îòäåëüíûå êîëîäöû

Karjalan Tasavallan asukkaat jo vanhoista ajoista
lähtien käyttivät lähteiden vettä juomavesitarpeisiin.
Terveysviranomaisten tilastotietojen mukaan merkittävä osa (34,5 %) väestöstä, ennen kaikkea maaseudulla, käyttää edelleenkin vesilähteitä ja kaivoja raakaveden hankinnassa. Yhteensä käytössä on noin 800
vesilähdettä ja kaivoa, niistä 634 sijaitsee maaseudulla (Ãîñóäàðñòâåííûé äîêëàä.., 2001). Vuoden
1997–2001 tietojen mukaan 38–44 % lähteiden ja kaivojen vesinäytteistä ei vastaa saniteetti- ja kemiallisia
laatuvaatimuksia ja 40–54 % ei vastaa mikrobiologisia vaatimuksia. Kaivoveden käyttö oli syynä vuoden
2000 punataudin puhkeamiseen Mujezerskin piirin
Ledmozero-taajamassa (33 tapausta) ja Suojärven piirin Piitsjoella (15 tapausta) (Ãîñóäàðñòâåííûé äîêëàä.., 2001).
Hyvinkin suosittuja vesilähteitä on myös Petroskoissa. 1970-luvulla hydrogeologisten selvityksen
ja kartoitusten mukaan Petroskoissa ja sen ympäristössä on ollut noin 60 vesilähdettä ja kaivoa. Tällä
hetkellä suurin osa kaivoista ja lähteistä on hävitetty
rakennustoiminnan seurauksena. Luonnontilassa on
edelleenkin vain muutama paikka, mutta sielläkin
purkupaikat on varustettu betonirenkailla. Petroskoin
terveysvirasto seuraa suosituimpien vesilähteiden
veden laatua (noin 20 paikkaa). Kaupunki ylläpitää 13
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çàáðîøåíû. Â åñòåñòâåííîì âèäå ñîñðåäîòî÷åííûõ
ðîäíèêîâ â ãîðîäå ïðàêòè÷åñêè íå îñòàëîñü. Áîëüøèíñòâî èç íèõ êàïòèðîâàíû áåòîííûìè êîëüöàìè.
Íàáëþäåíèÿ çà ñîñòîÿíèåì âîäû â íàèáîëåå ïîñåùàåìûõ íàñåëåíèåì èñòî÷íèêàõ (îêîëî 20) îñóùåñòâëÿåò
Öåíòð Ãîññàíýïèäíàäçîðà â Ïåòðîçàâîäñêå. Ãîðîäñêàÿ
àäìèíèñòðàöèÿ ñîäåðæèò òîëüêî 13 èç íèõ. Ñîäåðæàíèå çàêëþ÷àåòñÿ â ÷àñòè÷íîì áëàãîóñòðîéñòâå âîäîïóíêòà, èíôîðìèðîâàíèè íàñåëåíèÿ î êà÷åñòâå âîäû.
Ñëåäóåò îòìåòèòü, ÷òî íè îäèí èñòî÷íèê íå ñîîòâåòñòâóåò âñåì òðåáîâàíèÿì, ïðåäúÿâëÿåìûì ê èñòî÷íèêàì íåöåíòðàëèçîâàííîãî âîäîñíàáæåíèÿ (ÑàíÏèÍ
2.1.4.1175-02). Ýòè òðåáîâàíèÿ ðåãëàìåíòèðóþò âûáîð
ìåñòà ðàñïîëîæåíèÿ âîäîçàáîðíîãî ñîîðóæåíèÿ, åãî
óñòðîéñòâî è îáîðóäîâàíèå, êîíòðîëü çà êà÷åñòâîì
âîäû.
Â 1992 ã. àäìèíèñòðàöèÿ ã. Ïåòðîçàâîäñêà íà÷àëà
ðåàëèçàöèþ ïðîãðàììû «Ðîäíèêè ãîðîäà». Â åå
ðàìêàõ áûëè ïðîâåäåíû ðàáîòû ïî êîìïëåêñíîìó
ãèäðîõèìè÷åñêîìó è ñàíèòàðíî-ãèãèåíè÷åñêîìó
îáñëåäîâàíèþ èñòî÷íèêîâ (Ðó÷üåâ è äð., 1993),
êîìïëåêñíîé îöåíêå ðîäíèêîâ â ã. Ïåòðîçàâîäñêå
êàê èñòî÷íèêîâ ïèòüåâîãî âîäîñíàáæåíèÿ (Áîðîäóëèíà, 1994). Â äàëüíåéøåì ïðåäïîëàãàëîñü ïðîäîëæåíèå ìîíèòîðèíãà ïîäçåìíûõ âîä ãîðîäà, íî îòñóòñòâèå ôèíàíñèðîâàíèÿ ñî ñòîðîíû àäìèíèñòðàöèè
íå ïîçâîëèëî îñóùåñòâèòü ðåãóëÿðíûå íàáëþäåíèÿ.
Òåì íå ìåíåå äî 1999 ã. ÈÂÏÑ ÊàðÍÖ ÐÀÍ ïðîâîäèë
ïåðèîäè÷åñêèå îáñëåäîâàíèÿ è îïðîáîâàíèå îòäåëüíûõ èñòî÷íèêîâ. Ðåçóëüòàòû íàáëþäåíèé çà ãèäðîõèìè÷åñêèì ðåæèìîì îòäåëüíûõ èñòî÷íèêîâ ïðèâåäåíû â òàáë. 3.5. Íà ðèñ. 3.8 ïîêàçàíî ðàñïîëîæåíèå
íàèáîëåå ïîñåùàåìûõ ðîäíèêîâ è êîëîäöåâ â
ã. Ïåòðîçàâîäñêå è åãî îêðåñòíîñòÿõ.
Íà òåððèòîðèè ãîðîäà ðîäíèêàìè è êîëîäöàìè
âñêðûâàþòñÿ âîäû ÷åòâåðòè÷íîãî ïîêðîâà, â ñòðîåíèè
êîòîðîãî ïðèíèìàþò ó÷àñòèå ðàçëè÷íûå ïî ãåíåçèñó è
ñîñòàâó îòëîæåíèÿ. Íà ñåâåðî-çàïàäíîé îêðàèíå ãîðîäà ðîäíèêàìè äðåíèðóþòñÿ âîäû âîäíî-ëåäíèêîâûõ
îòëîæåíèé, íà áîëüøåé òåððèòîðèè – ëåäíèêîâûõ è
îçåðíî-ëåäíèêîâûõ. Â äîëèíàõ ðåê Ëîñîñèíêè,
Íåãëèíêè è íà ïîáåðåæüå îçåðà ðàçãðóæàþòñÿ âîäû
áîëåå ãëóáîêèõ ìîðåííûõ è ìåæìîðåííûõ âîäîíîñíûõ ãîðèçîíòîâ.
Ðîäíèêè, êàê ïðàâèëî, ìàëîäåáèòíûå – îò 0,01 äî
0,5 ë/ñ, ðåäêî äî 1–2 ë/ñ. Áîëüøèíñòâî èç íèõ íèñõîäÿùèå, íàïîðíûé õàðàêòåð ïðèîáðåòàþò ìåæìîðåííûå
ãîðèçîíòû.
Ðîäíèêè, âñêðûâàþùèå âîäîíîñíûå ãîðèçîíòû
ìåæìîðåííûõ îòëîæåíèé, äëÿ êîòîðûõ õàðàêòåðíà
áîëåå âûñîêàÿ ïðèðîäíàÿ çàùèùåííîñòü îò çàãðÿçíåíèÿ, è ðîäíèêè íà îêðàèíå ãîðîäà, ãäå ïîêà íåâåëèêà
àíòðîïîãåííàÿ íàãðóçêà, ñîõðàíÿþò áëèçêîå ê ïðèðîäíîìó êà÷åñòâî (¹ 1–7, ñì. ðèñ. 3.8 è òàáë. 3.5). Èç íèõ
òðè ðîäíèêà (¹ 1, 2, 6) èìåþò ñòàòóñ ïàìÿòíèêà ïðè-

vesilähdettä. Ylläpitäminen tarkoittaa paikan yleisen
siisteyden ylläpitoa ja kunnostamistöitä sekä tiedottamista veden laadusta. On syytä korostaa, että kaikkien
vesilähteiden veden laatu ei vastaa haja-asutukselle
asetettuja raakaveden vaatimuksia (SanPiN – ohjeet
2.1.4.1175-02). Mainitussa asiakirjassa ohjataan ja
määritetään vesilähteen valintakriteerit, sen varustustaso ja veden laadun valvonta.
Vuonna 1992 Petroskoin kaupunki alkoi toteuttaa
«Kaupungin vesilähteet» -ohjelmaa, jonka puitteissa
selvitettiin vesilähteiden vesikemian ja saniteettitila
(Ðó÷üåâ è äð., 1993) ja arvioitiin Petroskoin vesilähteiden mahdollisuuksia kaupungin vesihuollossa
(Áîðîäóëèíà, 1994). Silloin oletettiin, että pohjavesien seuranta jatkuu, mutta kaupungintalo ei rahoittanut jatkotoimintaa ja säännöllistä seurantaa ei ollut.
Pohjoisten alueiden vesistöongelmien tutkimuslaitos
kuitenkin suoritti eri lähteiden tutkimusta vuoteen
1999 asti. Vesikemian analyysitulokset on esitetty
taulukossa 3.5. Kuvassa 3.8 on esitetty Petroskoin
vesilähteet ja kaivot.
Kaupungin alueen lähteet ja kaivot kuuluvat kvarttäärikauden kerrostumien pohjavesivaroihin. Kerrostumien syntyvaiheissa ja koostumuksessa on kuitenkin paljon eroja. Kaupungin luoteisalueella pohjavesilähteet kuuluvat vesi- ja jäätikkökerrostumiin, muualla jäätikön ja järvi-jäätikkökerrostumiin. Sen lisäksi
Lososinkajoen, Neglinkajoen laaksoissa ja Äänisen
rannalla on moreeni ja moreenien välisiä vettäjohtavia kerrostumia.
Lähteiden antoisuus on yleensä pieni ja vaihtelee
0,01 ja 0,5 l/s välillä, joskus 1–2 l/s. Lähteet ovat paineettomia, mutta moreenien välisten kerrostumien
pohjavedet purkautuvat paineella.
Moreenien välisten kerrostumien pohjavedet ovat
suhteellisesti enemmän suojassa luonnollisella tavalla. Sen lisäksi kaupungin laidalla sijaitsevat lähteet
ovat pysyneet lähellä luonnontilaa, koska ihmisten
toiminnasta aiheutuvaa kuormitusta on vähän (¹ 1–7,
kuva 3.8, taulukko 3.5). Kolmella lähteellä (¹ 1, 2,
6) on luonnon muistomerkin status (Karjalan Tasavallan ministerineuvoston Asetus ¹ 276, 20.07.84;
Õîõëîâà è äð., 2000).
Lähde ¹ 1 (Karjalan Tasavallan luonnonsuojelualueiden luettelossa nimellä «Lososinksi») sijaitsee
Lososinkajoen oikealla rannalla, 2 km Kukkovka-alueelta etelään, Petroskoin siipikarjatilan maataloustontin laidalla, joen uoman loivalla rinteillä, 100 metriä
joen rannalta. Lähteestä alkaa puro. Lähde on ylöspurkautuva, jonka antoisuus on noin 2 l/s. Paikka on
varustettu hirsiarkulla. Veden laatu on varsin vakaa
eli pysyy samana vuoden eri aikoinakin, ionikoostumus on «hydrokarbonaatti» -luokkaa kuuluen kalsiumin ja magnesiumin ryhmään. Muita ioneja on varsin
vähän. Rautaa on paljon (6 mg/l asti) ja myös man162

Ãë à â à 3. ÏÎÄÇÅÌÍÛÅ ÂÎÄÛ ÊÀÐÅËÈÈ ÊÀÊ ÈÑÒÎ×ÍÈÊ ÂÎÄÎÑÍÀÁÆÅÍÈß
Ɍɚɛɥɢɰɚ 3.5. Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɣ ɡɚ ɝɢɞɪɨɯɢɦɢɱɟɫɤɢɦ ɪɟɠɢɦɨɦ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ
Taulukko 3.5. Lähteiden vesikemian seurantatulokset
Ɇɟɫɬɨɩɨɥɨɠɟɧɢɟ / Kohde
(* ɩɚɦɹɬɧɢɤ ɩɪɢɪɨɞɵ
/ luonnon kohde)

ʋ

ɪɇ

Na
ɦɝ/ɥ

K
ɦɝ/ɥ

Ca
ɦɝ/ɥ

Mg
ɦɝ/ɥ

HCO3
ɦɝ/ɥ

Cl
ɦɝ/ɥ

SO4
ɦɝ/ɥ

NO3
ɦɝ/ɥ

Ɇɢɧɟɪɚɥɢɡɚɰɢɹ,
ɝ/ɥ
Suolapitoisuus, g/l

1–3

190–216

2–3

8–17

0,2–1

0,27–0,31

Fe
ɦɝ/ɥ

Ɋɨɞɧɢɤɢ / Lähteet
*Ⱦɨɥɢɧɚ ɪ. Ʌɨɫɨɫɢɧɤɢ,
2 ɤɦ ɸɠɧɟɟ Ʉɭɤɤɨɜɤɢ
Lososinkajoen laakso,
2 km Kukkovka-alueelta
etelään
*Ȼɵɜɲɢɣ ɫɬɚɞɢɨɧ
«Ɍɪɭɞɨɜɵɟ ɪɟɡɟɪɜɵ»
(«ɋɭɥɚɠɝɨɪɫɤɢɣ»)
Trudovye rezervy –
entinen stadioni
ɭɥ. ɉɨɩɨɜɚ, ɥɟɫɧɨɣ ɦɚɫɫɢɜ
Popovin katu, metsäalue
Ʌɨɫɨɫɢɧɫɤɨɟ ɲɨɫɫɟ
Lososinskoje tie
ɋɬɚɞɢɨɧ «ɋɩɚɪɬɚɤ»
(ɋɭɥɚɠɝɨɪɚ)
Spartak-stadioni (Sulazgora)
*«Ɉɧɟɠɫɤɢɣ», ɪɚɡɴɟɡɞ
Ɉɧɟɠɫɤɢɣ ɜ ɥɟɫɧɨɦ
ɦɚɫɫɢɜɟ
"Onezski", metsäalue
Ɋɚɡɴɟɡɞ Ɉɧɟɠɫɤɢɣ, ɭ ɠ/ɞ
Onezski tieristeys,
rautatien lähellä
ɭɥ. Ⱥɧɬɨɧɨɜɚ, ɥɟɫɧɨɣ
ɦɚɫɫɢɜ
Antonovin katu, metsäalue
Ʉɥɸɱɟɜɫɤɨɟ ɲɨɫɫɟ
Kljuchevskojen tie
Ʌɟɜɵɣ ɛɟɪɟɝ ɪ. ɇɟɝɥɢɧɤɢ, ɭɥ. ȼɨɥɶɧɚɹ
Neglinkajoen vasen ranta
Volnaja katu
ɭɥ. Ʌɵɠɧɚɹ
Lyzhnaja katu
ɩ. ɉɬɢɰɟɮɚɛɪɢɤɚ
ɧɚ ɫɤɥɨɧɟ
Siipikarjatila, rinteillä
ɩ. ɉɬɢɰɟɮɚɛɪɢɤɚ
ɭ ɪ. ɋɟɥɶɝɫɤɚɹ
Siipikarjatila, Selgskajajoki
ɭɥ. Ʉɟɦɫɤɚɹ
Kemskajakatu
ɭɥ. Ɇɭɟɡɟɪɫɤɚɹ, 41
Mujezerskajakatu
ɭɥ. Ȼɟɥɢɧɫɤɨɝɨ, 7
Belinskogokatu
ɭɥ. Ⱦɡɟɪɠɢɧɫɤɨɝɨ,
ɲɤɨɥɚ 17
Dzerzhinskogokatu,
17 koulu

1

6,9–7,1

6–7

1–1,4 30–37 17–19

2

6,9–7,3

6–7

1–2

18–23 12–17

<0,2

123–138

0,7–1

9–18

0,3–2

0,19–0,21

3

7,2–7,6

5–7

1–2

24–28 14–18

0,2–0,7

156–168

2–4

5–18

0,2–1

0,23–0,25

4

7,1–7,5

6–7

2–3

54–60 30–35

0,4–1

270–300

19–24

14–30

0,3–1

0,40–0,45

5

5,7–6,1

3–4

1–12

7–11

4–6

<0,1

25–47

1 –1,6

9–27

0,1–5

0,06–0,10

6

6,4–6,6

4–4,2

1–1,2 14–15

9–10

<0,1

78–80

1–2

10–11

1–1,3

0,13–0,15

7

6,2–6,3

4–19

1–5

10–22

4–8

<0,1

17–42

2–18

27–44

3–10

0,07–0,15

8

6,1–6,7

35–69

4–6

25–46 10–17

<0,1

67–91

60–128

25–55

12–25

0,27–0,41

9

6,4

47–60 4–4,2 28–44 16–26

<0,1

103–150

56–130

13–40

16–46

0,30–0,45

10

6,2–6,7

7–19

2–4

12–24

4–11

<0,2

31–58

8–21

15–40

4–28

0,10–0,20

11

5,8–6,2

12–22

2–4

14–29

8–18

<0,2

31–60

12–29

34–95

10–50

0,17–0,28

12

5,7–6,3

5–15

1–3

11–24

6–15

<0,1

26–92

3 –13

22–65

11–18

0,10–0,23

13

5,7–6,1

13–19

5–7

44–62 28–45

<0,1

28–73

19–37

26–87

14

6,5–6,9

26–42

3–10

44–72 26–43

<0,1

131–205

31–80

68–110

22–63

0,38–0,54

15

6,6–7,3

31–40

3–4

43–67 35–45

<0,2

204–314

43–64

57–89

30–60

0,52–0,61

16

5,6–5,8

8–18

3–4

14–25

6–11

<0,1

13–21

10–28

38–58

15–55

0,14–0,20

17

6,3–6,7

14–22

5–6

19–27

5–14

0,1–0,3

42–60

20–30

22–41

18–30

0,15–0,23

18

5,9–7,2

16–45 17–40 36–96 15–35

<0,1

30–196

22–76

60–116

97–278

0,32–0,67

19

5,9–6,7

15–26

<0,1

45–60

17–37

35–62

19–68

0,19–0,27

140–310 0,37–0,59

Ʉɨɥɨɞɰɵ / Kaivot
ɭɥ. ɑɟɥɸɫɤɢɧɰɟɜ, 52
Tcheljuskintsevkatu, 52
ɭɥ. ɋɨɜɯɨɡɧɚɹ, «Ʉɭɪɝɚɧ»
Sovhoznajakatu, "Kurgan"

2–4

18–30 10–16

ðîäû (Ïîñòàíîâëåíèå ÑÌ ÊÀÑÑÐ ¹ 276 îò 20.07.84;
Õîõëîâà è äð., 2000).
Ðîäíèê ¹ 1 (ïî êàòàëîãó ÎÎÏÒ Êàðåëèè – «Ëîñîñèíñêèé») íàõîäèòñÿ íà ïðàâîì áåðåãó ð. Ëîñîñèíêè, â
2 êì ê þãó îò ìèêðîðàéîíà Êóêêîâêà, íà çåìëÿõ Ïåòðî-

gaania (1,2 mg/l), sillä vedessä on vähän happea.
Suolapitoisuus vaihtelee 0,27 ja 0,31 g/l, ðÍ 6,9 ja 7,1
välillä. Lähdettä käytetään vähän, koska se sijaitsee
kaupungin ulkoreunalla, pääsytie on huono ja hirsiarkun raudan harmahtavan ruskealla sakalla on epäsiis163

O s a 3. KARJALAN TASAVALLAN POHJAVESIVARAT VESIHUOLLOSSA

Ðèñ. 3.8. Ñõåìà ðàñïîëîæåíèÿ ðîäíèêîâ è êîëîäöåâ ã. Ïåòðîçàâîäñêà
Kuva 3.8. Petroskoin lahteet ja kaivot

çàâîäñêîé Ïòèöåôàáðèêè. Ðàñïîëàãàåòñÿ íà îêðàèíå
ñåëüõîçóãîäèé, íà ïîëîãîì ñêëîíå ðå÷íîé äîëèíû, â
100 ì îò ðóñëà ðåêè, äàåò íà÷àëî ðó÷üþ. Ðîäíèê âîñõîäÿùèé, äåáèò îêîëî 2 ë/ñ. Îáîðóäîâàí äîùàòûì ñðóáîì. Äëÿ ðîäíèêîâîé âîäû õàðàêòåðåí ñòàáèëüíûé ïî
ñåçîíàì ãèäðîêàðáîíàòíûé êàëüöèåâî-ìàãíèåâûé
ñîñòàâ ñ íèçêèì îòíîñèòåëüíûì ñîäåðæàíèåì îñòàëüíûõ èîíîâ. Îòìå÷àåòñÿ ïîâûøåííàÿ êîíöåíòðàöèÿ
æåëåçà (äî 6 ìã/ë), ìàðãàíöà (äî 1,2 ìã/ë), ÷òî îáóñëîâëåíî áåñêèñëîðîäíûìè óñëîâèÿìè ôîðìèðîâàíèÿ.
Ìèíåðàëèçàöèÿ ñîñòàâëÿåò 0,27–0,31 ã/ë, ðÍ èçìåíÿåòñÿ îò 6,9 äî 7,1. Ðîäíèê ïîñåùàåòñÿ ðåäêî, òàê êàê
íàõîäèòñÿ â óäàëåííîì îò ãîðîäà ìåñòå, íå èìååò óäîáíîãî ïîäõîäà ê âîäå, áóðûé îñàäîê ñîåäèíåíèé æåëåçà
âîêðóã è âíóòðè ñðóáà ñîçäàåò ìàëîïðèâëåêàòåëüíûé
âèä, âîäà èìååò æåëåçèñòûé ïðèâêóñ. Íî ýòè íåäîñòàòêè ñ òî÷êè çðåíèÿ ïîòðåáèòåëÿ ñòàíîâÿòñÿ ïðåèìóùåñòâîì äëÿ ñîõðàíåíèÿ ðîäíèêà â åñòåñòâåííîì ñîñòîÿíèè êàê ïðèìåðà ðàçãðóçêè ïîäçåìíîé âîäû ìåæìîðåííîãî ãîðèçîíòà.
Ðîäíèê ¹ 2 («Ñóëàæãîðñêèé») íàõîäèòñÿ íà òåððèòîðèè áûâøåãî ñòàäèîíà «Òðóäîâûå ðåçåðâû», ó
ïîäíîæèÿ þãî-âîñòî÷íîãî ñêëîíà Ñóëàæãîðñêîé
ãðÿäû. Âîäîíîñíûìè ÿâëÿþòñÿ ïåñ÷àíî-ãðàâèéíûå
îòëîæåíèÿ, çàëåãàþùèå íà ãëèíèñòîé ìîðåíå. Âäîëü
ãðÿäû íàáëþäàþòñÿ ìíîãî÷èñëåííûå âûõîäû ïîäçåìíûõ âîä, îäèí èç êîòîðûõ ñ äåáèòîì 0,5–0,6 ë/ñ
êàïòèðîâàí áåòîííûì êîëüöîì. Âîäà ôîðìèðóåòñÿ â
êèñëîðîäíûõ óñëîâèÿõ, èìååò ìèíåðàëèçàöèþ 0,19–
0,21 ã/ë, ïî ñîñòàâó ãèäðîêàðáîíàòíàÿ êàëüöèåâîìàãíèåâàÿ. Ïîñëå ñòðîèòåëüñòâà íîâîé äîðîãè è

ti vaikutelma. Vedessä on selkeä raudan lisämaku.
Lähteen puutteet takaavat sen säilymisen luonnon
tilassa ja se on hyvä esimerkki moreenien välisten
kerrostumien pohjavedestä.
Lähde ¹ 2 («Sulazgorski») sijaitsee «Trudovye
rezervy» entisen stadionin alueella, Sulazgorskin harjun kaakkois-puolella. Sora- ja hiekkakerrostumien
pohjavesivyöhykkeen alla on savimoreenia. Pitkin
harjua on lukuisia pohjaveden purkautumispaikkoja,
joista yksi lähde on varustettu betonirenkaalla ja sen
antoisuus on 0,5–0,6 l/s. Vesi muodostuu hapettomissa olosuhteissa suolapitoisuuden ollessa 0,19–0,21 g/l,
hydrokarbonaatti-, kalsium- ja magnesiumin luokkaa.
Seudulle on rakennettu uusi tie, jonka jälkeen lähteestä on tullut erittäin suosittu kaupungin asukkaitten
keskuudessa. Kaikista kaupungin lähteistä tämä on
paras paikka juomaveden laadultaan. Ympärillä on
kuormitusriskejä ja lähteen vettäjohtavat kerrostumat
kaipaavat jo suojelua.
Lähde ¹ 6 («Onezhski») sijaitsee Tchetyrehverstnojejärvestä lounaseen, Kljutchevaja kaupungin
alueella, 300 metriä Onezski rataristeyksestä. Lähde
on metsässä, pienen mäen pohjalla. Se antaa alun pienille puroille ja sen antoisuus on noin 2 l/s. Veden
suolapitoisuus on pieni, verrattuna kahteen edellä
mainittuun, 0,13–0,14 g/l, koostumus on hydrokarbonaatti-sulfaattiluokkaa ja magnesiumin ja kalsiumryhmää. Lähiseudun asukkaat käyttävät lähdettä juomavedenlähteenä.
Loput kaupungin lähteet ja kaivot ovat saastuneet
ensisijaisesti nitraatilla ja kloridilla. Veden laatuarvot
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óñòðîéñòâà óäîáíîãî ïîäúåçäà ðîäíèê ïîëüçóåòñÿ
îãðîìíîé ïîïóëÿðíîñòüþ ñðåäè íàñåëåíèÿ ãîðîäà.
Ïî ïèòüåâûì êà÷åñòâàì èñòî÷íèê ÿâëÿåòñÿ ëó÷øèì
ñðåäè ðîäíèêîâ ãîðîäà, íî âîçðîñøàÿ íàãðóçêà áåç
ñîáëþäåíèÿ íàäëåæàùèõ ìåðîïðèÿòèé ïî îõðàíå
èñòî÷íèêà ìîæåò ïðèâåñòè ê çàãðÿçíåíèþ âîäîíîñíîãî ãîðèçîíòà.
Ðîäíèê ¹ 6 («Îíåæñêèé») íàõîäèòñÿ þãî-çàïàäíåå îç. ×åòûðåõâåðñòíîå (Êëþ÷åâàÿ), â 300 ì îò æ/ä
ðàçúåçäà Îíåæñêèé. Ðîäíèê ðàñïîëàãàåòñÿ â ëåñó ó
ïîäíîæèÿ âîçâûøåííîñòè, äàåò íà÷àëî ðó÷üþ ñ ðàñõîäîì îêîëî 2 ë/ñ. Âîäà ìåíåå ìèíåðàëèçîâàíà, ÷åì â
ïåðâûõ äâóõ ðîäíèêàõ, – 0,13–0,14 ã/ë, ñîñòàâ ãèäðîêàðáîíàòíî-ñóëüôàòíûé
ìàãíèåâî-êàëüöèåâûé.
Èñïîëüçóåòñÿ â ïèòüåâûõ öåëÿõ â îñíîâíîì æèòåëÿìè áëèæàéøèõ ðàéîíîâ.
Îñòàëüíûå ãîðîäñêèå ðîäíèêè è êîëîäöû â òîé èëè
èíîé ñòåïåíè çàãðÿçíåíû, â ïåðâóþ î÷åðåäü íèòðàòàìè
è õëîðèäàìè. Ïðàêòè÷åñêè âñå îñíîâíûå êîìïîíåíòû
è ïîêàçàòåëè â âîäå èñòî÷íèêîâ çà ïåðèîä íàáëþäåíèÿ
êîëåáàëèñü â øèðîêîì äèàïàçîíå. Ïî÷òè â êàæäîì
âîäîïóíêòå íèòðàòû â êàêîé-òî ïåðèîä ïðåâûøàëè
ÏÄÊ, à â äâóõ èñòî÷íèêàõ (Ïòèöåôàáðèêà, óë. ×åëþñêèíöåâ) êîíöåíòðàöèè íèòðàòîâ ïîñòîÿííî âûøå
ÏÄÊ â íåñêîëüêî ðàç, ÷òî äåëàåò èõ ïîëíîñòüþ íåïðèãîäíûìè äëÿ ïèòüÿ. Êîíöåíòðàöèè ìèêðîêîìïîíåíòîâ, â òîì ÷èñëå òîêñè÷íûõ, â âîäàõ ãîðîäñêèõ ðîäíèêîâ ïîâûøåíû ïî ñðàâíåíèþ ñ ôîíîâûìè, íî, êàê ïðàâèëî, äàëåêè îò ïðåäåëüíî äîïóñòèìûõ. Àíîìàëüíûå
ñîäåðæàíèÿ îïðåäåëåíû â åäèíè÷íûõ ïðîáàõ. Ïðàêòè÷åñêè äëÿ âñåõ ðîäíèêîâ è êîëîäöåâ, ðàñïîëîæåííûõ â
ïðåäåëàõ ãîðîäà, õàðàêòåðíî ïîñòîÿííîå áàêòåðèàëüíîå çàãðÿçíåíèå.
Ïðèâëåêàòåëüíîñòü ðîäíèêîâîé âîäû äëÿ æèòåëåé
ã. Ïåòðîçàâîäñêà çàêëþ÷àåòñÿ â åå âûãîäíîì îòëè÷èè
ïî îðãàíîëåïòè÷åñêèì ñâîéñòâàì (öâåòó, çàïàõó,
âêóñó) îò âîäîïðîâîäíîé. Â öåëîì ïîäçåìíàÿ âîäà
ôèçèîëîãè÷åñêè áîëåå áëàãîïðèÿòíà äëÿ ïîòðåáèòåëåé, ïîñêîëüêó ñîäåðæèò áîëüøåå êîëè÷åñòâî ðàñòâîðåííûõ êîìïîíåíòîâ, â òîì ÷èñëå áèîëîãè÷åñêè âàæíûõ äëÿ ÷åëîâåêà (ìàãíèé, êàëüöèé, ìèêðîýëåìåíòû).
Íî ôîðìèðîâàíèå õèìè÷åñêîãî ñîñòàâà ãðóíòîâûõ âîä
ïðîèñõîäèò íà òåððèòîðèè, íà êîòîðîé ñêîíöåíòðèðîâàííûå ðàçíîïðîôèëüíûå ïðîèçâîäñòâà, ïåðåíàñûùåííàÿ òðàíñïîðòíàÿ ñåòü è áîëüøèå îáúåìû ïðîìûøëåííûõ è áûòîâûõ îòõîäîâ ñîçäàþò ìàêñèìàëüíûå
íàãðóçêè íà âñå êîìïîíåíòû îêðóæàþùåé ñðåäû, â òîì
÷èñëå íà ïîäçåìíûå âîäû. Íàèáîëüøåå âëèÿíèå íà
èçìåíåíèå õèìè÷åñêîãî îáëèêà ãðóíòîâûõ âîä îêàçûâàåò õîçÿéñòâåííî-áûòîâàÿ äåÿòåëüíîñòü ÷åëîâåêà, è
ìàêñèìàëüíàÿ ñòåïåíü çàãðÿçíåíèÿ îòìå÷àåòñÿ â
íåáëàãîóñòðîåííûõ ðàéîíàõ ãîðîäà.
Ðàññìàòðèâàòü ðîäíèêè íà òåððèòîðèè Ïåòðîçàâîäñêà êàê àëüòåðíàòèâíûé èñòî÷íèê ïèòüåâîé
âîäû íå ñëåäóåò. Îíè ÿâëÿþòñÿ ëàíäøàôòíûìè

vaihtelevat hyvinkin paljon. Nitraattipitoisuudet jonakin vuoden aikana ylittävät sallitut tasot, kahdessa
tapauksessa (siipikarjatila ja Tcheljuskintsevkatu)
nitraattipitoisuudet ylittävät vaatimukset monikertaisesti ja lähteiden hyväksikäyttö on mahdotonta. Hivenaineiden pitoisuudet, mm. myrkyllisten aineiden
kohdalla, ovat suurempia tausta-arvoihin verrattuna.
Ne pysyvät, kuitenkin, suurten sallittujen rajojen alapuolella. Vain satunnaisesti on havaittu hyvin poikkeavia pitoisuuksia. Kaikkien kaupungin kaivojen ja
vesilähteiden bakteriologinen tila on huono.
Lähdeveden vetovoimana Petroskoissa pidetään
hyviä aistinvaraisia arvoja: väri, maku ja haju. Lähdevesi tässä mielessä on parempi vesijohtoveteen verrattuna. Fysiologian näkökulmasta lähdevesi sopii
paremmin kuluttajille, koska se sisältää liuenneita
aineita, jotka ovat tärkeitä ihmisten terveydelle –
magnesiumin, kalsium, hivenaineet. Toisaalta pohjavesivarat muodostuvat alueella, jolle on kehittynyt
paljon teollisuutta ja liikenneväyliä. Alueella on myös
jätehuollon puutteellisuudesta johtuvaa kuormitusta.
Heikolla mukavuustasolla varustettujen asuintaloalueiden pohjavedet ovat yleensä eniten kuormitettuja.
Yksityiskohtaisesti pohjavesien kehitysolosuhteet on
jo esitetty kohdassa 3.2.
Petroskoin alueen vesilähteet eivät ole osa kaupungin vesihuoltojärjestelmää eikä niillä ole sellaista
roolia tulevaisuudessa. Toisaalta lähteet ovat tärkeä
elementti maisemassa ja voisivat olla eri koristerakenteiden, installaatioiden olennaisena osana. On
syytä suojella lähteitä kaupungin reuna-aluilla, koska
siellä ne ovat melkein luonnon tilassa. Samalla tavalla toimenpiteet on suoritettava Karjalan Tasavallan
kaikissa taajamissa. Kuten on jo sanottu Petroskoin
vesihuoltoa on vaikeata kehittää kvarttäärikauden
kerrostumien pohjavesien varaan, mutta monien pienten Karjalan taajamien tapauksessa se on täysin mahdollista.
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îáðàçîâàíèÿìè, ìîãóò áûòü âêëþ÷åíû â àðõèòåêòóðíûå ïðîåêòû, êîìïîçèöèè è ò. ä. À íà îêðàèíàõ
ãîðîäà, ãäå ðîäíèêè ïîêà åùå ñîõðàíèëè åñòåñòâåííîå ñîñòîÿíèå, íåîáõîäèìû îïðåäåëåííûå ìåðû
ïî îõðàíå ïîäçåìíûõ âîä. Â ïîëíîé ìåðå ýòî êàñàåòñÿ è äðóãèõ íàñåëåííûõ ïóíêòîâ Êàðåëèè. È åñëè äëÿ
Ïåòðîçàâîäñêà âîäîñíàáæåíèå çà ñ÷åò âîäîíîñíûõ
ãîðèçîíòîâ ðàçëè÷íîãî âîçðàñòà ïðåäñòàâëÿåò áîëüøóþ ïðîáëåìó, ðåøåíèå êîòîðîé òðåáóåò çíà÷èòåëüíûõ çàòðàò, òî äëÿ ìíîãèõ íåáîëüøèõ ãîðîäîâ è
ïîñåëêîâ Êàðåëèè âïîëíå ðåàëüíî îðãàíèçîâàòü
âîäîñíàáæåíèå çà ñ÷åò ïîäçåìíûõ âîä ÷åòâåðòè÷íûõ
îòëîæåíèé.

ÃËÀÂÀ 4
ÈÍÂÅÍÒÀÐÈÇÀÖÈß È ÌÎÍÈÒÎÐÈÍÃ
ÂÎÄÍÛÕ ÎÁÚÅÊÒÎÂ ÊÀÐÅËÈÈ

OSA 4
KARJALAN VESISTÖJEN
INVENTAARIO JA SEURANTA

4.1. ÈÍÂÅÍÒÀÐÈÇÀÖÈß ÏÎÂÅÐÕÍÎÑÒÍÛÕ È ÏÎÄÇÅÌÍÛÕ ÂÎÄ
4.1 PINTA- JA POHJAVESIEN INVENTAARIO

Äëÿ ó÷åòà, èíâåíòàðèçàöèè ïîâåðõíîñòíûõ è ïîäçåìíûõ âîä íà òåððèòîðèè Ðåñïóáëèêè Êàðåëèÿ áûëè
ñîçäàíû ãåîãðàôè÷åñêàÿ èíôîðìàöèîííàÿ ñèñòåìà
(ÃÈÑ) «Êàòàëîã îçåð è ðåê Êàðåëèè» è ñîâðåìåííàÿ
èíôîðìàöèîííàÿ ñèñòåìà, êîòîðûå ïîçâîëÿþò:
• ñèñòåìàòèçèðîâàòü ñóùåñòâóþùóþ èíôîðìàöèþ î âîäíûõ îáúåêòàõ è âîäíûõ ðåñóðñàõ;
• îáåñïå÷èâàòü îôèöèàëüíîé èíôîðìàöèåé î âîäíûõ îáúåêòàõ âñå ñóáúåêòû âîäíûõ îòíîøåíèé;
• ïðîèçâîäèòü îáúåêòèâíóþ îöåíêó ñîñòîÿíèÿ
âîäíûõ îáúåêòîâ ïî êà÷åñòâåííûì è êîëè÷åñòâåííûì
ïîêàçàòåëÿì;
• ðàçðàáàòûâàòü ìàòåìàòè÷åñêèå ìîäåëè âîäíûõ
îáúåêòîâ äëÿ ïðîãíîçà èçìåíåíèÿ èõ ñîñòîÿíèÿ;
• îñóùåñòâëÿòü òåêóùåå è ïåðñïåêòèâíîå ïëàíèðîâàíèå èñïîëüçîâàíèÿ âîä;
• îáîñíîâàííî óñòàíàâëèâàòü ïëàòó çà ïîëüçîâàíèå âîäíûìè îáúåêòàìè.
Êàòàëîã âîäíûõ îáúåêòîâ Ðåñïóáëèêè Êàðåëèÿ
(Êàòàëîã.., 2001) îõâàòûâàåò òåððèòîðèþ Êàðåëüñêîãî
ãèäðîãðàôè÷åñêîãî ðàéîíà. Â äàííûé êàòàëîã âêëþ÷åíû
ðåêè, îçåðà è âîäîõðàíèëèùà, èìåþùèåñÿ íà ñîâðåìåííîé êàðòîãðàôè÷åñêîé îñíîâå – âåêòîðíûõ êàðòàõ â ôîðìàòàõ ArcView è MapInfo ìàñøòàáà 1 : 1000 000. Êàòàëîã, êðîìå òîãî, ÷òî îí ïðèâîäèòñÿ â áóìàæíîì âèäå,
ïðåäñòàâëåí òàêæå íà êîìïàêò-äèñêå (CD): â ãåîèíôîðìàöèîííûõ ñèñòåìàõ (ÃÈÑ), ðàññ÷èòàííûõ íà îïûòíûõ
ñïåöèàëèñòîâ, è â ðàçðàáîòàííîé ëàáîðàòîðèåé êèáåðíåòèêè Èíñòèòóòà ïðèêëàäíûõ ìàòåìàòè÷åñêèõ èññëåäîâàíèé ÊàðÍÖ ÐÀÍ (Ëåáåäåâ è äð., 2000à, á) èíôîðìàöèîííî-ñïðàâî÷íîé ñèñòåìå (ÈÑÑ), êîòîðàÿ âïîëíå
äîñòóïíà è äëÿ íåïîäãîòîâëåííîãî ïîëüçîâàòåëÿ.
Â ðåñïóáëèêå çà ïîñëåäíèå 30–40 ëåò ïðîèçîøëè
ñóùåñòâåííûå ïðåîáðàçîâàíèÿ ïðèðîäíîé ñðåäû
(ïîñòðîåíû íîâûå âîäîõðàíèëèùà, âûïîëíåíà ìåëèîðàöèÿ, âûðóáàþòñÿ ëåñà è ïð.). Ïðåäûäóùåå èçäàíèå
Êàòàëîãà îçåð Êàðåëèè îòíîñèòñÿ ê 1959 ã. (Ãðèãîðüåâ,
Ãðèöåâñêàÿ, 1959), à êàäàñòðà – ê 60-ì ãã. ÕÕ âåêà
(Ðåñóðñû ïîâåðõíîñòíûõ âîä ÑÑÑÐ, 1972). Â ñâÿçè ñ
ýòèì ñòîÿëà çàäà÷à ñîçäàòü êàòàëîã âîäíûõ îáúåêòîâ ñ
ó÷åòîì ðàíåå ðàçðàáîòàííûõ ñïðàâî÷íûõ èçäàíèé, íî
íà íîâîé êàðòîãðàôè÷åñêîé îñíîâå è ñ èñïîëüçîâàíèåì ýëåêòðîííûõ öèôðîâûõ êàðò è ñîâðåìåííûõ ÃÈÑòåõíîëîãèé. ÃÈÑ-âåðñèÿ êàòàëîãà ïîçâîëÿåò ñîâìå-

Karjalan Tasavallan pinta- ja pohjavesivarojen
rekisteröintiä varten kehitettiin «Karjalan järvet ja
joet» -nykyaikainen paikkatietojärjestelmä, jonka
avulla voidaan:
• systematisoida vesistö- ja vesivarojen olemassa
olevia tietoja;
• toimittaa kaikille «vesisuhdeviranomaisille»
virallisia tietoja vesistöistä;
• suorittaa vesistöjen tilan muutosten objektiivisia arvioita käyttämällä laadullisia ja määrällisiä
parametreja;
• kehittää vesistöjen matemaattisia malleja ja
arvioida tilan muutoksia ennusteita varten;
• suorittaa vesivarojen operatiivista hallintaa ja
tehdä vesivarojen käytön kehittämissuunnitelmia;
• määrittää vesistöjen käyttömaksutariffeja.
Karjalan Tasavallan vesistörekisteri (Êàòàëîã..,
2001) kattaa koko ns. Karjalan Tasavallan hydrograafisen alueen. Re-kisterissä on kaikki joet, järvet
ja tekojärvet, jotka on merkitty nykyisille karttapohjille eli vektorikartoille ArcView ja MapInfo -formaateissa ja 1 : 1 000 000 mittakaavassa. Rekisteri on
tehty paperille ja asiantuntijoille myös CD:lle
paikkatietojärjestelmän pohjalla. Sen lisäksi Karjalan
tietokeskuksen sovellusmatematiikan tutkimuslaitoksen kybernetiikan osastossa (Ëåáåäåâ è äð., 2000à, á)
on laadittu tietojärjestelmä, jota myös kokematon
käyttäjä pystyy käyttämään.
Viimeisten 30-40 vuoden aikana tasavallan
ympäristön olosuhteet ovat muuttuneet. Uusia tekojärviä on rakennettu, mittavia maanparannushankkeita ja metsähakkuita toteutettu. Edellinen «Karjalan
Tasavallan järviluettelo» ilmestyi vuonna 1959
(Ãðèãîðüåâ, Ãðèöåâñêàÿ, 1959). Edellinen «Vesivarojen kadasteri» ilmestyi vuonna 1965 (Ðåñóðñû
ïîâåðõíîñòíûõ âîä ÑÑÑÐ, 1972). Juuri sen takia
tavoitteena on ollut laatia vesistörekisteri ihan uudella, nykyaikaisella karttateknologialla, digitaalimuodossa paikkatietojärjestelmän (GIS) avulla. Rekisterin GIS-versio antaa mahdollisuuden yhdistää, vertailla ja analysoida tilasto- ja muut tiedot karttojen
kanssa ja sen lisäksi dataa voidaan uusia ja päivittää
käyttämällä myös kaukomenetelmillä saatuja tietoja.
Ensivaiheessa Karjalan Tasavallan joki- ja järvire169
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ùàòü, ñîïîñòàâëÿòü, ïðîâîäèòü ñîïðÿæåííûé àíàëèç
ðàçëè÷íûõ âèäîâ ãåîãðàôè÷åñêè ïðèâÿçàííîé òåìàòè÷åñêîé è ñòàòèñòè÷åñêîé èíôîðìàöèè è ïåðèîäè÷åñêè
îïåðàòèâíî îáíîâëÿòü è äîïîëíÿòü áàçó äàííûõ.
Îáíîâëåíèå êàðò, èõ àêòóàëèçàöèÿ, êîíòðîëü ñîñòîÿíèÿ âîäîåìîâ è âîäîñáîðîâ âûïîëíÿþòñÿ ïî äàííûì
äèñòàíöèîííîãî çîíäèðîâàíèÿ. Ýëåêòðîííûé Êàòàëîã
îçåð è ðåê ÐÊ íà ïåðâîé ñòàäèè ðàçðàáîòêè ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé àíàëîã òðàäèöèîííîé (áóìàæíîé) âåðñèè.
Ýëåêòðîííàÿ âåðñèÿ Êàòàëîãà ÿâëÿåòñÿ çàêîí÷åííûì
èíôîðìàöèîííî-òåõíîëîãè÷åñêèì ïðîäóêòîì, ïðåäñòàâëÿþùèì øèðîêèå âîçìîæíîñòè ïî íàêîïëåíèþ,
âèçóàëèçàöèè, îáíîâëåíèþ, àíàëèçó è ìîäåëèðîâàíèþ
ïðîñòðàíñòâåííî îïðåäåëåííîé èíôîðìàöèè â ïðèêëàäíûõ è ïîçíàâàòåëüíûõ öåëÿõ.
Ãëàâíûìè çàäà÷àìè ïðè ñîçäàíèè êàòàëîãà ÿâëÿëèñü:
• îáùàÿ îöåíêà ãèäðîãðàôè÷åñêîé ñòðóêòóðû
òåððèòîðèè, êîëè÷åñòâåííûõ è êà÷åñòâåííûõ õàðàêòåðèñòèê âîäíûõ ðåñóðñîâ;
• ïðîâåäåíèå èíâåíòàðèçàöèè âñåõ îçåð è ðåê íà
òåððèòîðèè ÐÊ, èìåþùèõñÿ íà êàðòå ìàñøòàáà
1 : 1000 000, ïðèñâîåíèå èì êàäàñòðîâûõ (èäåíòèôèêàöèîííûõ) íîìåðîâ è âêëþ÷åíèå â ýëåêòðîííóþ áàçó
äàííûõ, ñîçäàííóþ ñðåäñòâàìè ÃÈÑ;
• îöåíêà ðàñïðåäåëåíèÿ îçåð è ðåê ïî áàññåéíàì
ìîðåé (Áåëîãî è Áàëòèéñêîãî) è îñíîâíûì ðå÷íûì
âîäîñáîðàì;
• êëàññèôèêàöèÿ îçåð è ðåê ïî ðàçìåðàì, îïðåäåëåíèå îáùåé ÷èñëåííîñòè âñåõ îçåð è ðåê ïî êàðòàì
ìàñøòàáà 1 : 1000 000 è ðàñ÷åò äëÿ êàæäîãî èç âíåñåííûõ â ðååñòð âîäíûõ îáúåêòîâ èõ îñíîâíûõ ìîðôîìåòðè÷åñêèõ õàðàêòåðèñòèê.
Ïåðåä íàìè ñòîÿëà çàäà÷à ðàçðàáîòêè êàòàëîãà â
áóìàæíîé è öèôðîâîé ôîðìå íà áàçå íàèáîëåå øèðîêî ðàñïðîñòðàíåííûõ ïàêåòîâ ïðîãðàìì ÃÈÑ, òàêèõ
êàê ArcView GIS 3.2, ArcAvenue, ArcView Spatial
Analysis, MapObjects LT, ERDAS, MapInfo è íà îñíîâå
ëèöåíçèîííîé öèôðîâîé êàðòû ÃÏ «Ñåâçàïàýðîãåîäåçèÿ» (Ðîñêàðòîãðàôèÿ). Îäíàêî â áîëüøèíñòâå
ìèíèñòåðñòâ è âåäîìñòâ ðåñïóáëèêè íåò åäèíîîáðàçèÿ
â ïðèìåíåíèè ëèöåíçèîííûõ ïðîãðàììíûõ ñðåäñòâ
ÃÈÑ, â íåêîòîðûõ îðãàíèçàöèÿõ íåò ïîäãîòîâëåííûõ ñïåöèàëèñòîâ-ïîëüçîâàòåëåé ÃÈÑ. Â ýòîì
ñëó÷àå ðåøàëàñü çàäà÷à – íà îñíîâå óêàçàííûõ ïðîãðàììíûõ è òåõíè÷åñêèõ ñðåäñòâ ðàçðàáîòàòü èíôîðìàöèîííî-ñïðàâî÷íóþ ñèñòåìó äëÿ øèðîêîãî êðóãà
ïîëüçîâàòåëåé â Ðåñïóáëèêå Êàðåëèÿ. Â ýòîé ÈÑÑ
çàëîæåíû âñå âîçìîæíîñòè ãåîèíôîðìàöèîííîé
ñèñòåìû, íî ñ ïðîñòûì, äðóæåñòâåííûì, ïîíÿòíûì
äëÿ ëþáîãî ïîëüçîâàòåëÿ èíòåðôåéñîì äëÿ ïåðñîíàëüíîé ÝÂÌ.
Èñïîëüçóþòñÿ ñëåäóþùèå ôóíêöèè ÃÈÑ: ïîääåðæàíèå è êîððåêòèðîâêà ýëåêòðîííûõ êàðò, ñîçäàíèå
òåìàòè÷åñêèõ ñëîåâ è áàç äàííûõ, êàðòîìåòðè÷åñêèå

kisteriä kehitettiin kuitenkin perinteisen paperiversion pohjalta. Rekisterin digitaalinen versio on
valmistettu infoteknologisena, johon voidaan jatkossa
monipuolisesti rakentaa lisää eli syöttää lisää tietoja,
esittää ja analysoida tuloksia sekä käyttää tietoja
malli- ja opetustehtävissä.
Rekisterin päätavoitteina on ollut:
• alueen hydrograafisen rakenteen yleiskuvaus,
vesivarojen laadulliset ja määrilliset arvot;
• Karjalan Tasavallan alueen kaikkien 1 : 1 000 000
mittakaavaisten karttojen jokien ja järvien inventaario, koodinumerointi (identifiointinumerointi) ja
syöttö GIS-tietojärjestelmään;
• jokien ja järvien sijoittaminen Vienan ja
Itämeren vesistöalueiden mukaisesti ja tärkeimpien
jokivaluma-alueiden mukaisesti;
• jokien ja järvien luokittelu niiden koon
mukaan, jokien ja järvien lukumäärien määrittely
1 : 1 000 000 kartan mukaan, vesistöjen morfologisten arvojen määrittely ja tietojen syöttö rekisteriin.
Tavoitteena oli rekisterin laadinta paperiversiona
ja digitaalisessa muodossa suositeltujen paikkatietojärjestelmäohjelmien avulla: ArcView GIS 3.2,
ArcAvenue, ArcView Spatial Analysis, MapObjects
LT, ERDAS, MapInfo, kun pohjana oli Sevzapaerogeodesia (Roskartografia) – laitoksen digitaalisen
kartan laillinen versio. Kuitenkin Venäjän ministeriöillä ei ole käytössä yhtä ja samaa paikkatietojärjestelmäohjelmaa ja sen lisäksi jossakin virastossa ei
ole koulutettua GIS-asiantuntijaa. Juuri sen takia
tavoitteena oli myös kehittää Karjalan Tasavallan
käyttäjäystävällinen tietojärjestelmä, jolla olisi kaikki
GIS-järjestelmän ominaisuudet ja samanaikaisesti
yksinkertaiset
ja
selkeät
mikrotietokoneen
palvelumahdollisuudet.
Paikkatietojärjestelmässä on käytössä seuraavat
ominaisuudet: digitaalisten karttojen käsittely ja päivitys, teemakerrosten ja tietokantojen laadinta, karttamittaukset, tietojen käsittely ja mallintaminen ym.
Sen lisäksi tasavallan viranomaisille kehitetään erilaisia GIS-sovelluksia.
Teemakerrosten muodostamisessa, luokitustehtävien ratkaisussa ja ennustetoiminnassa käytetään
erilaisia tilastomenetelmiä. Päivitetyt tiedot systematisoidaan vastaavan aiheen rakennerungon mukaisesti, joka perustuu aiheen käsitteiden kuvaamiseen
asykligraafin (àöèêëè÷åñêèé ãðàô) muodossa (eikä
puumuodossa). Tämä ominaisuus antaa käyttäjille
mahdollisuuden päästää tietokantoihin tai niiden
alatiedostoihin joko yksinkertaisen nimen tai avainsanan avulla (Ëåáåäåâ è äð., 2000à, á). Tietokantaan
voidaan päästää verkon tietokoneesta asiakasmodulin
kautta eikä tietokoneeseen ole edes tarvetta asentaa
kallista GIS-ohjelmapakettia (esimerkiksi ArcView
tai MapInfo). Moduulilla on kuitenkin kaikki
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îïåðàöèè, îáðàáîòêà áàç äàííûõ, ìîäåëèðîâàíèå è äð.
Äëÿ îáåñïå÷åíèÿ èíôîðìàöèåé ãîñóäàðñòâåííûõ îðãàíîâ ðåñïóáëèêè ñîçäàþòñÿ ïðèêëàäíûå ñèñòåìû ñ
ýëåìåíòàìè ÃÈÑ-òåõíîëîãèé.
Ïðè ôîðìèðîâàíèè ìíîãèõ òåìàòè÷åñêèõ ñëîåâ,
ðåøåíèè çàäà÷ êëàññèôèêàöèè è ïðîãíîçèðîâàíèÿ
èñïîëüçóåòñÿ êîìïëåêñ ñòàòèñòè÷åñêèõ ìåòîäîâ.
Ñîáðàííàÿ è îáíîâëÿåìàÿ èíôîðìàöèÿ ñèñòåìàòèçèðóåòñÿ íà îñíîâå ñòðóêòóðû çíàíèé î ïðåäìåòíîé
îáëàñòè, êîòîðàÿ îòîáðàæàåò îòíîøåíèÿ ìåæäó ïîíÿòèÿìè è ïðåäñòàâëÿåòñÿ àöèêëè÷åñêèì ãðàôîì îáùåãî
âèäà (íå äåðåâîì). Ýòî îáåñïå÷èâàåò óäîáíûé äîñòóï ê
ôðàãìåíòàì çíàíèé, êàê ïî èõ íàçâàíèÿì, òàê è ïî
êëþ÷åâûì ñëîâàì (Ëåáåäåâ è äð., 2000à, á). Äîñòóï ê
ôðàãìåíòàì çíàíèé îñóùåñòâëÿåòñÿ ñ ëþáîãî êîìïüþòåðà ñåòè ïðè ïîìîùè êëèåíòñêîãî ìîäóëÿ, íå èìåþùåãî â ñâîåì ñîñòàâå äîðîãîñòîÿùèõ ïàêåòîâ ÃÈÑ
(òèïà ArcView, MapInfo). Â òî æå âðåìÿ ýòîò ìîäóëü
îáåñïå÷èâàåò âûïîëíåíèå îñíîâíûõ ãåîèíôîðìàöèîííûõ ôóíêöèé, à òàêæå ìíîãèõ ôóíêöèé îáðàáîòêè äàííûõ. Äëÿ ýòîãî ðàçðàáîòàíà ïðèêëàäíàÿ ÃÈÑ íà áàçå
Fox Pro è/èëè Paradox è MapObject LT. Îñíîâó ÃÈÑ
îáðàçóåò exe-ìîäóëü, âêëþ÷àþùèé ðåëÿöèîííóþ
ñèñòåìó óïðàâëåíèÿ áàçàìè äàííûõ (ÑÓÁÄ), íàáîð
ôóíêöèé âçàèìîäåéñòâèÿ ñ áàçàìè äàííûõ, ýëåêòðîííîé êàðòîé, øåéï-ôàéëàìè, ôîðìèðîâàíèÿ çàïðîñîâ
÷åðåç îêîííûå ìåíþ, âèçóàëèçàöèè è ïå÷àòè. Îñíîâó
èíôîðìàöèîííîãî íàïîëíåíèÿ ñèñòåìû, êðîìå ýëåêòðîííîé êàðòû è áàç äàííûõ, ñîñòàâëÿþò èåðàðõè÷åñêèé êàòàëîã áàç äàííûõ, òåìàòè÷åñêèõ êàðò è ïîÿñíèòåëüíûõ òåêñòîâ, ñïèñêè íàçâàíèé îáúåêòîâ íà êàðòå è
ñåðèÿ îêîííûõ ìåíþ èíòåðôåéñà ñ ïîëüçîâàòåëåì.
Áàçû äàííûõ, ñîäåðæàùèå ïðîñòðàíñòâåííî ðàñïðåäåëåííûå äàííûå, ñâÿçàíû ÷åðåç øåéï-ôàéëû ñ ñîîòâåòñòâóþùèìè òåìàòè÷åñêèìè ñëîÿìè. ÃÈÑ, ðàçðàáîòàííàÿ íà îñíîâå ëèöåíçèîííûõ ïðîãðàììíûõ ñðåäñòâ, è
ÈÑÑ ïåðåäàíû ïîëüçîâàòåëþ – Êîìèòåòó ïðèðîäíûõ
ðåñóðñîâ ïî ÐÊ íà êîìïàêò-äèñêå (ðèñ. 4.1). Îíè òàêæå
ìîãóò áûòü âíåäðåíû è â äðóãèõ ó÷ðåæäåíèÿõ ïîñëå
íåîáõîäèìîé äîðàáîòêè ñ ó÷åòîì ñïåöèôèêè êàæäîé
êîíêðåòíîé îðãàíèçàöèè. Íà îñíîâå ýëåêòðîííîé âåðñèè «Êàòàëîã îçåð è ðåê Ðåñïóáëèêè Êàðåëèÿ» èçäàí â
âèäå êíèãè ñ ïðèëîæåíèåì ÈÑÑ íà êîìïàêò-äèñêå
(Êàòàëîã.., 2001).
Íà îñíîâå ýëåêòðîííîé áàçû äàííûõ è ÃÈÑ îçåð è
ðåê áûëà âïåðâûå ñîçäàíà ÃÈÑ ãèäðîòåõíè÷åñêèõ
ñîîðóæåíèé ÐÊ. Â ïðîöåññå äåÿòåëüíîñòè áûëè ðàçðàáîòàíû òàáëè÷íûå ôîðìû äëÿ ðàçëè÷íûõ òèïîâ ãèäðîòåõíè÷åñêèõ ñîîðóæåíèé, ïðîâåäåíà âûáîðêà íåîáõîäèìîé èíôîðìàöèè. Âñåãî â áàçå äàííûõ áûëî ó÷òåíî
214 ñîîðóæåíèé, â òîì ÷èñëå:
1. ñîîðóæåíèÿ ïèòüåâîãî è ïðîìûøëåííîãî
âîäîñíàáæåíèÿ, íàñîñíûå ñòàíöèè, âîäîçàáîðû – 29;
2. ñîîðóæåíèÿ ýíåðãåòè÷åñêîãî íàçíà÷åíèÿ, ïëîòèíû – 21;

tärkeimmät paikkatietojärjestelmän ominaisuudet ja
funktiot, mm. tietojen käsittelyn mahdollisuudet. Sen
takia on kehitetty paikkatietojärjestelmän sovellusohjelma Fox Pro ja/tai Paradox ja MapObject LT ohjelman perusteella. Paikkatietojärjestelmän pohjana on exe-moduuli, jossa on relationaalinen tietojen
käsittelyjärjestelmä, tietokantojen vuorovaikutusfunktiot, digitaalinen kartta, shape-tiedostot, «ikkunamenu» -hakumahdollisuudet, tietojen esittely eli
visualisointi sekä tulostus. Digitaalisen kartan lisäksi järjestelmän tietokannan pohjana on tietokantojen hierarkialuettelo, aihekarttoja, selitystekstit,
kohdeluettelo ja useita käyttäjien «ikkuna-menu»
interface. Tiettyyn paikkaan tai pinta-alaan yhdistetyt
tiedot ja tietokannat shape – tiedostojen kautta on
yhdistetty vastaaviin aihekarttoihin.
Paikkatietojärjestelmän sekä tietojärjestelmän
CD-versio, joka on kehitetty laillisen ohjelmapaketin

Èñïîëíèòåëè:
Ôèëàòîâ Í. Í., Ïåðñêèé Í. Å., Ëèòâèíåíêî À. Â.,
Êåêêîíåí Â. Â., Çóáîâà À. À., Âèíîãðàäîâà Í. Â. –
Èíñòèòóò âîäíûõ ïðîáëåì Ñåâåðà ÊàðÍÖ ÐÀÍ
Ëåáåäåâ Â. À., Áðàãèí Ñ. Â., Ñòàðêîâà Â. Ã. –
Èíñòèòóò ïðèêëàäíûõ ìàòåìàòè÷åñêèõ
èññëåäîâàíèé ÊàðÍÖ ÐÀÍ
ÃÏ «Àýðîãåîäåçèÿ» –
öèôðîâûå êàðòû ìàñøòàáà 1 : 1 000 000
Ðèñ. 4.1. Êàòàëîã îçåð è ðåê Ðåñïóáëèêè Êàðåëèÿ
íà êîìïàêò-äèñêå
Kuva 4.1. Vesistörekisteri CD:llä
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3. ñîîðóæåíèÿ òðàíñïîðòíîãî íàçíà÷åíèÿ – 24;
4. íàêîïèòåëè – 6;
5. êàíàëèçàöèîííûå ñîîðóæåíèÿ – 113;
6. ÃÒÑ ðûáîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ – 2;
7. ÃÒÑ êîìïëåêñíîãî íàçíà÷åíèÿ – 9;
8. ÃÒÑ ìåëèîðàòèâíîãî íàçíà÷åíèÿ – 6;
9. ïîðòû è äàìáû – 4.
Â ðàìêàõ ïðîåêòà ñ ôèíñêèìè ïàðòíåðàìè (ôèðìû
«Finmap» è «Çåìëÿ è âîäà», Öåíòðîì îêðóæàþùåé
ñðåäû) áûëè âûïîëíåíû ðàáîòû ïî ðàçâèòèþ ãèäðîëîãè÷åñêèõ è ëèìíîëîãè÷åñêèõ áàç äàííûõ áàññåéíà ð.
Øóè íà îñíîâå ÃÈÑ-òåõíîëîãèé. Îñîáîå âíèìàíèå
áûëî óäåëåíî èíâåíòàðèçàöèè ïîäçåìíûõ âîä â Êàðåëèè, ñîçäàíèþ ñîîòâåòñòâóþùèõ ÃÈÑ.
Àêòóàëüíîñòü íàñòîÿùåãî ïðîåêòà ñîñòîÿëà â òîì,
÷òî â Ðîññèè äî ñèõ ïîð äî êîíöà íå îïðåäåëåíû îáùåðîññèéñêèå ïîäõîäû ê ðàçðàáîòêå ãåîèíôîðìàöèîííûõ ñèñòåì äëÿ öåëåé ìîíèòîðèíãà âîäíûõ îáúåêòîâ,
îöåíêè çàïàñîâ è êà÷åñòâà âîä ñ òî÷êè çðåíèÿ èñïîëüçîâàíèÿ èõ äëÿ ïèòüåâîãî âîäîñíàáæåíèÿ. Âàæíî áûëî
òàêæå âûïîëíèòü ñðàâíèòåëüíûé àíàëèç ïîäõîäîâ ê
îöåíêå êà÷åñòâà âîä, îðãàíèçàöèè áàç äàííûõ è ÃÈÑ,
íåîáõîäèìûõ, â ÷àñòíîñòè, äëÿ ïîãðàíè÷íûõ âîäíûõ
ñèñòåì. Èíòåðåñ ê ýòîé ðàáîòå åùå áîëåå âîçðàñòàåò,
ïîñêîëüêó ÐÊ ãðàíè÷èò ñ Ôèíëÿíäèåé – ÷ëåíîì ÅÑ, â
êîòîðîì äåéñòâóåò Âîäíàÿ Äèðåêòèâà 2000 ã. Ïðè ýòîì
äîëæíî áûòü ñîáëþäåíî è ðîññèéñêîå çàêîíîäàòåëüñòâî, â ÷àñòíîñòè, Âîäíûé êîäåêñ. Â ñîîòâåòñòâèè ñ
ïåðå÷èñëåííûì êðóãîì çàäà÷ äëÿ óñòîé÷èâîãî, ðàöèîíàëüíîãî èñïîëüçîâàíèÿ, îõðàíû âîäíûõ ðåñóðñîâ ÐÊ
íåîáõîäèìî â ïåðâóþ î÷åðåäü âûïîëíèòü èõ èíâåíòàðèçàöèþ, ñîçäàòü ðååñòð è êàäàñòð. Ïîñëå ñîçäàíèÿ
ðååñòðà (ðååñòð îçåð è ðåê ÐÊ áûë ñîçäàí ÈÂÏÑ â
1999 ã. ïî öèôðîâîé îñíîâå 1 : 1000 000) è ïðè âûïîëíåíèè îáîáùåíèÿ ïî çàïàñàì è êà÷åñòâó ïîäçåìíûõ è
ïîâåðõíîñòíûõ âîä âîçìîæíî ðåøåíèå ïðàêòè÷åñêèõ
çàäà÷ îáåñïå÷åíèÿ íàñåëåíèÿ ÐÊ êà÷åñòâåííîé ïèòüåâîé âîäîé è ïðåæäå âñåãî èç ïîäçåìíûõ èñòî÷íèêîâ –
êàê àëüòåðíàòèâíûõ îòíîñèòåëüíî çàãðÿçíåííûì è ñ
íèçêèì ïðèðîäíûì êà÷åñòâîì ïîâåðõíîñòíûõ âîäîèñòî÷íèêîâ. Òàêàÿ èíôîðìàöèîííàÿ ñèñòåìà äîëæíà
áûòü ñîâìåñòèìà ñ èíôîðìàöèîííûìè ñèñòåìàìè
ñìåæíûõ îòðàñëåé ýêîíîìèêè è ñèñòåìàìè âîäíîãî
óïðàâëåíèÿ ðàçíûõ óðîâíåé. Íà ïåðâîì ýòàïå ñîçäàâàåìàÿ ãåîèíôîðìàöèîííàÿ ñèñòåìà îõâàòûâàëà äàííûå
ìîíèòîðèíãà è êàäàñòðîâóþ èíôîðìàöèþ. Âàæíîé
çàäà÷åé ïðîåêòà, â îñîáåííîñòè äëÿ îñíîâíîãî èñïîëíèòåëÿ – ÈÂÏÑ, áûëà ðåàëèçàöèÿ êîíöåïöèè «Âîçðîæäåíèå Êàðåëèè» ïî ðàçäåëó 10.2.17 Ïîëèòèêà â
îáëàñòè âîäíîãî õîçÿéñòâà è ñîçäàíèå ãåîèíôîðìàöèîííîé ñèñòåìû î âîäíûõ ðåñóðñàõ Ðåñïóáëèêè Êàðåëèÿ, èõ êà÷åñòâå äëÿ ðåøåíèÿ ïðèêëàäíûõ è íàó÷íûõ
çàäà÷.
Â ðåçóëüòàòå ðåàëèçàöèè ïðîåêòà Ðåñïóáëèêà Êàðåëèÿ ïîëó÷àåò ãîòîâûå ðàçðàáîòêè äëÿ èñïîëüçîâàíèÿ

perusteella, on jo toimitettu käyttäjälle eli Karjalan
Tasavallan luonnonvarojen komitealle. Tietyn
virityksen jälkeen kumpaakin järjestelmää voi
muutkin viranomaiset käyttää hyväksi ottaen
huomioon niiden erikoisvaatimukset (kuva 4.1).
«Karjalan Tasavallan joet ja järvet» -katalogin
sähköversion avulla on julkistettu myös kirja, joka
toimitetaan CD-liitteen kanssa. CD sisältää edellä
mainitun tietojärjestelmän (Êàòàëîã.., 2001).
Karjalan Tasavallan luonnonvarojen komitea on
tilannut myös vesirakenteiden, vesirakennuskohteiden inventaarioselvityksen ja vastaavan tietokannan
ja paikkatietojärjestelmän kehittämistyön. Työ on
tehty myös käyttäjäystävällisellä periaatteella.
Tietokanta sisältää myös kuvia, valokuvia ja kaavioita. Lopputulos on koottu CD:lle ArcView GIS 3.2 formaatissa. Työ on suoritettu Karjalan Tasavallan
vesistöjen paikkatietojärjestelmän avulla, joka on laadittu nykyaikaisen 1 : 1 000 000 digitaalisen kartan
pohjalle. On korostettava, että vesirakennuskohteiden
rekisteri ja paikkatietojärjestelmä on laadittu Karjalan
Tasavallassa ensimmäistä kertaa. Työn aikana vesirakennuskohteiden tietoja esitettiin ja käsiteltiin
taulukkomuodossa. Tietokanta sisältää 214 kohdetta,
joita ovat mm:
1. teollisuus- ja yhdyskunnan vesihuoltolaitokset,
pumppaamot, vedenottamot – 29 kpl;
2. voimalaitosten rakenteet, padot – 21 kpl;
3. liikennerakenteet – 24 kpl;
4. säiliöt – 6 kpl;
5. jätevesiputkistot / verkot – 113 kpl;
6. kalatalouskohteet – 2 kpl;
7. monenlaisia vesirakennuskohteita – 9 kpl;
8. maaparannusjärjestelmät – 6 kpl;
9. satamat ja padot – 4 kpl.
Jokaisen kohteen sijainti määritettiin 1 : 200 000
kartalla olemassa olevien paperikaavojen avulla.
Tietokantaan kuuluvat seuraavat tiedot: kohteen lyhyt
kuvaus taulukkomuodossa, tarkat tiedot dbf – tiedostossa. Saman kohteen taulukko- ja dbf – tiedostoilla
on yhteys kohteen saman numeron ja nimen kautta.
Kartan esittelymuodon värit voidaan muokata käyttäjän vaatimusten ja kartan merkkiselitysten
mukaisesti.
Yhteistyössä suomalaisten asiantuntijoiden (Finnmap, Maa ja Vesi Oy, Suomen ympäristökeskus)
kanssa valmistettiin Suojoen hydrologian ja limnologian tietokanta paikkatietojärjestelmän avulla. Erityistä huomiota kiinnitettiin Karjalan Tasavallan pohjavesien inventaariotyöhön ja vastaavan GIS-järjestelmän tekemiseen.
Hanke oli hyvin ajankohtainen, sillä koko
Venäjällä toistaiseksi ei oltu tehty päätöstä paikkatietojärjestelmien kehittämisestä vesistöjen seurantatoiminnassa sekä vesivarojen arviosta ja käytöstä
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ëîêàëüíîé áàçû äàííûõ è ïðèìåíåíèÿ åå â äàëüíåéøåì äëÿ âñåé òåððèòîðèè ðåñïóáëèêè.
Öåëè
• Ñîçäàíèå ãåîèíôîðìàöèîííîé ñèñòåìû î âîäíûõ ðåñóðñàõ Ðåñïóáëèêè Êàðåëèÿ, èõ êà÷åñòâå äëÿ
ðåøåíèÿ ïðèêëàäíûõ è íàó÷íûõ çàäà÷.
• Ðåàëèçàöèÿ êîíöåïöèè «Âîçðîæäåíèå Êàðåëèè»
ïî ðàçäåëó 10.2.17 Ïîëèòèêà â îáëàñòè âîäíîãî õîçÿéñòâà.
• Ðàçâèòèå è ñîâåðøåíñòâîâàíèå ñòðóêòóðû óïðàâëåíèÿ âîäîïîëüçîâàíèåì, ãîñóäàðñòâåííîãî âîäíîãî
êîíòðîëÿ, ñèñòåìû èíôîðìàöèîííîãî îáåñïå÷åíèÿ.
• Ñîâåðøåíñòâîâàíèå ñèñòåìû ìîíèòîðèíãà âîäíûõ îáúåêòîâ, âåäåíèå êàäàñòðà âîäíûõ îáúåêòîâ.
• Ñîçäàíèå ÃÈÑ è áàç äàííûõ ãèäðîëîãè÷åñêèõ è
õèìèêî-áèîëîãè÷åñêèõ ïàðàìåòðîâ âîäíûõ îáúåêòîâ íà
îñíîâå ñîâðåìåííûõ èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé, ñîâìåñòèìûõ ñ ðîññèéñêèìè è çàðóáåæíûìè ñèñòåìàìè.
• Ïîâûøåíèå äîñòîâåðíîñòè, òî÷íîñòè èñõîäíûõ
äàííûõ è óâåëè÷åíèå îáúåìà ñîáèðàåìîé èíôîðìàöèè, ñîâåðøåíñòâîâàíèå ñèñòåìû èõ õðàíåíèÿ, îáðàáîòêè è àíàëèçà äëÿ óñêîðåíèÿ ïðåäñòàâëåíèÿ èõ
ïîòðåáèòåëÿì, â òîì ÷èñëå äëÿ ïðèíÿòèÿ ðåøåíèé.
• Ñîçäàíèå èíôîðìàöèîííûõ ñèñòåì î âîäíûõ
îáúåêòàõ äëÿ ïîäãîòîâêè ìàòåðèàëîâ, íåîáõîäèìûõ
äëÿ ïðèíÿòèÿ óïðàâëåí÷åñêèõ ðåøåíèé, ïðàêòè÷åñêèõ
ðåêîìåíäàöèé.
• Ïðîâåäåíèå ðàáîò ïî àäàïòàöèè ìåòîäîâ ìîíèòîðèíãà, ñáîðó äàííûõ, ñîçäàíèþ ÃÈÑ â ñîîòâåòñòâèè
ñ Âîäíûì êîäåêñîì ÐÔ è Ïðîåêòîì Ôèíëÿíäèè î
ïîëèòèêå â îáëàñòè âîäíîãî õîçÿéñòâà.
Ñ ó÷åòîì ñëîæíîñòè ïîñòàâëåííûõ çàäà÷ è îãðàíè÷åííîãî ïåðèîäà âðåìåíè ÃÈÑ äëÿ êîìïëåêñíîé îöåíêè âîäíûõ ðåñóðñîâ è, â ÷àñòíîñòè, ïîäçåìíûõ âîä
ðàçðàáàòûâàëàñü íà ïðèìåðå îïûòíîãî ó÷àñòêà (ïèëîòòåððèòîðèè) áàññåéíà ð. Øóè. Ïðè ýòîì ñòðóêòóðà
äàííûõ è èíòåðôåéñ ñîçäàâàëèñü ñ ó÷åòîì âîçìîæíîñòè èõ ðàñøèðåíèÿ äëÿ âñåé òåððèòîðèè Ðåñïóáëèêè
Êàðåëèÿ.
Ãåîèíôîðìàöèîííàÿ ñèñòåìà ñîçäàíà ñ èñïîëüçîâàíèåì ëèöåíçèîííûõ öèôðîâûõ êàðò ÃÏ «Ñåâçàïàýðîãåîäåçèÿ» è ïðîãðàììíûõ ïðîäóêòîâ ArcView®GIS è
Erdas Imagine è ñîäåðæèò èíôîðìàöèþ è ñðåäñòâà åå
îáðàáîòêè ïî ïîâåðõíîñòíûì âîäàì áàññåéíà ð. Øóè
ïî ñëåäóþùèì ðàçäåëàì:
– ãèäðîáèîëîãè÷åñêèå è ãèäðîõèìè÷åñêèå ïîêàçàòåëè ïî îçåðàì è ðåêàì ñ õàðàêòåðèñòèêîé êà÷åñòâà âîä;
– ãèäðîõèìè÷åñêèå ïîêàçàòåëè ïî òî÷êàì îòáîðà
ïðîá;
– äàííûå ïî ñòîêó ðåê;
– ìåòåîðîëîãè÷åñêèå äàííûå ïî ñòàíöèÿì;
– ÷àñòíûå âîäîñáîðû êðóïíûõ ðå÷íûõ è îçåðíûõ
ñèñòåì;
– äîïîëíèòåëüíûå äàííûå ïî îçåðàì (â âèäå
îòñêàíèðîâàííûõ ðèñóíêîâ);

vesihuollossa. Työ oli myöskin tärkeä, koska
jouduimme vertailemaan eri paikkatietojärjestelmiä ja
tietokantoja rajavesistöalueella. Karjalan Tasavallan
naapurimaa on Suomi, joka on Euroopan Unionin
jäsen ja siellä on jo sovellettu vuonna 2000 voimaantullutta ns. vesipuitedirektiiviä. Rajavesistöjen suhteen on myös noudatettava Venäjän lainsäädännön
vaatimuksia, esimerkiksi maan «Vesikodeksia». Karjalan Tasavallan vesivarojen käyttö järkevällä ja
kestävällä pohjalla edellyttää vesivarojen inventaariota, vesistöjen luettelointia ja rekisterin laatimista.
Vuonna 1999 Pohjoisten alueiden vesistötutkimuslaitos on laatinut Karjalan Tasavallan jokien ja järvien
1 : 1 000 000 digitaalisen karttarekisterin. Sen jälkeen
selvitettiin pinta- ja pohjavesivaroja ja laatumuutoksia. Tehdyn työn perusteella voidaan kehittää Karjalan Tasavallan vesihuoltoa, ennen kaikkea pohjaveden käyttöä. Tietojärjestelmän on oltava yhteensopiva
muiden talousalojen sekä muiden vesitalouden tietojärjestelmien kanssa. Jo ensivaiheessa paikkatietojärjestelmän on otettava huomioon seurantatulokset ja
muut rekisterin tiedot.
Projektin tärkeänä tavoitteena, varsinkin johtavan
toteuttajan eli vesistöjentutkimuslaitoksen kohdalla,
oli «Karjalan uudelleensyntyminen» – konseption ja
sen 10.2.17 eli «Vesitalouspolitiikka»-osion toteuttaminen. Karjalan Tasavallan vesivarojen paikkatietojärjestelmä palvelee tutkimus- ja sovellustehtäviä.
Projektin tuloksena on valmis tietojärjestelmä,
jota jatkossa voidaan käyttää hyväksi koko tasavallan
alueella.
Tavoitteet
• Karjalan Tasavallan vesivarojen paikkatietojärjestelmän kehittäminen tutkimus- ja sovelluskäyttöön
• «Karjalan uudelleensyntyminen» – konseption
10.2.17 – «Vesitalouspolitiikka» – jakson toteuttaminen
• Vesihallinnon kehittäminen, valtion valvonnan
kehittäminen; tiedottaminen
• Vesistöjen seurantatoiminnan kehittäminen,
vesistörekisterin pitäminen
• Nykyaikaisten hydrologian, vesikemian ja
biologian tietojärjestelmien kehittäminen ja päivittäminen. Tietojärjestelmien on oltava yhteensopivia
muiden Venäjän ja ulkomaalaisten tietojärjestelmien
kanssa
• Perusdatan edustavuuden ja tarkkuuden
lisääminen. Tietojen käsittelyn ja säilyttämisen
parantaminen ja toiminnan nopeuttaminen. Käsiteltyjen tietojen analysointi ja toimittaminen päätöstekoa
varten
• Vesivarojen tietojärjestelmien tulosten käyttö
päätöstenteossa ja käytännön suositusten laadinnassa
• Seurantamenetelmien soveltamisselvitys, tietojen keruu, paikkatietojärjestelmän kehittäminen
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– ôàêòîðû ðèñêà ðàçëè÷íîãî òèïà;
– áàçîâûå öèôðîâûå êàðòû (îçåðà, ðåêè, äîðîãè,
íàñåëåííûå ïóíêòû è ïð.);
– ðàñòðîâàÿ êàðòà òåððèòîðèè áàññåéíà (â ôîðìàòå tif);
– êîñìè÷åñêèå ñíèìêè.
Â ñîâðåìåííîé ãåîãðàôè÷åñêîé èíôîðìàöèîííîé
ñèñòåìå â êà÷åñòâå îäíîãî èç êîìïîíåíòîâ äîëæíû
ñîäåðæàòüñÿ äàííûå äèñòàíöèîííîãî çîíäèðîâàíèÿ.
Ñíèìêè, ïðèíÿòûå ñî ñïóòíèêà, ìîãóò èñïîëüçîâàòüñÿ
äëÿ îáíîâëåíèÿ èíôîðìàöèè î ïðèðîäíûõ îáúåêòàõ,
ïîëó÷åíèÿ èíôîðìàöèè î ñîâðåìåííîì ñîñòîÿíèè
èññëåäóåìîãî ïðèðîäíîãî îáúåêòà, äëÿ ðåøåíèÿ çàäà÷
äëèòåëüíîãî ìîíèòîðèíãà.
Ðàçðàáîòàííûé â Èíñòèòóòå âîäíûõ ïðîáëåì Ñåâåðà
ïðîåêò ïî ïîâåðõíîñòíûì âîäàì áàññåéíà ð. Øóè êàê
ñîâðåìåííàÿ ñèñòåìà âêëþ÷àåò â ñåáÿ äàííûå äèñòàíöèîííîãî çîíäèðîâàíèÿ. Îíè ïðåäñòàâëåíû êîñìè÷åñêèìè ñíèìêàìè èíòåðåñóþùåãî ðàéîíà çà íåñêîëüêî
ëåò. Ñêàíåðíûé ñíèìîê áûë ñäåëàí ñî ñïóòíèêà
Ðåñóðñ-01 êàìåðîé ÌÑÓ-Ý ñ ðàçðåøåíèåì 30 ì. Äðóãîé
ìíîãîçîíàëüíûé ñíèìîê ñäåëàí â ÷åòûðåõ êàíàëàõ:
0,5–0,6 ìêì, 0,6–0,7 ìêì, 0,7–0,8 ìêì, 0,8–1,0 ìêì.
Åãî ïðîñòðàíñòâåííîå ðàçðåøåíèå – 120 ì. Ñíèìêè
îõâàòûâàþò âñþ òåððèòîðèþ Êàðåëèè, â òîì ÷èñëå è
âåñü áàññåéí ð. Øóè. Âòîðîé ñêàíåðíûé ñíèìîê ñäåëàí
ñ êîñìè÷åñêîãî àïïàðàòà Ðåñóðñ-01, êàìåðîé ÌÑÓ-ÑÊ â
1997 ã. Ïðîñòðàíñòâåííîå ðàçðåøåíèå ñíèìêà – 120 ì,
ñïåêòðàëüíûå äèàïàçîíû – 0,5–0,6 ìêì, 0,6–0,7 ìêì,
0,8–0,9 ìêì. Â èþëå 1999 ã. áûë ñäåëàí ïàíõðîìàòè÷åñêèé ñíèìîê ñ èñêóññòâåííîãî ñïóòíèêà Çåìëè «Êîñìîñ»–Ô ðàçðåøåíèåì 10 ì, ñïåêòðàëüíûå äèàïàçîíû
ýòîãî ñíèìêà – 0,52–0,57 ìêì, 0,64–0,69 ìêì, 0,81–
0,9 ìêì. Ïðè ñêàíèðîâàíèè ñíèìêà îïðåäåëåííûå
ïîãðåøíîñòè, âîçíèêøèå ïðè ïîâîðîòå ôîòîãðàôèè â
îäíîì ñïåêòðàëüíîì äèàïàçîíå îòíîñèòåëüíî äðóãîãî,
áûëè èñïðàâëåíû, íî ðàçðåøåíèå ñíèìêà ñíèçèëîñü äî
20 ì, ïðè÷åì îñòàëèñü íåòî÷íîñòè, ñâÿçàííûå ñî ñ÷èòûâàíèåì ÿðêîñòè îòäåëüíûõ ïèêñåëåé ñêàíåðîì. Ïîäãîòîâêà ñíèìêîâ ê îáðàáîòêå çàêëþ÷àëàñü â ïðèâÿçêå èõ ê
ãåîãðàôè÷åñêèì êîîðäèíàòàì, äàëåå ñëåäîâàë ïðîöåññ
íà÷àëüíîé íåîáó÷àåìîé êëàññèôèêàöèè, ïîäáîðêè
êàíàëîâ è ðåãóëèðîâàíèÿ ÿðêîñòè-êîíòðàñòà äëÿ âèçóàëèçàöèè.
Äëÿ ïðîãíîçèðîâàíèÿ ñîñòîÿíèÿ âîäîåìà òàêæå
íåîáõîäèìî ó÷èòûâàòü äèíàìèêó èçìåíåíèÿ êà÷åñòâà
âîäû è çåìåëü, îêðóæàþùèõ âîäîåì. Äàííûå äèñòàíöèîííîãî çîíäèðîâàíèÿ çà íåñêîëüêî ëåò ïîçâîëÿþò
ýôôåêòèâíî ðåøèòü ïðîáëåìó èçó÷åíèÿ äèíàìèêè
èçìåíåíèÿ ñîñòîÿíèÿ è ïðèëåãàþùèõ òåððèòîðèé.
Îäíàêî âîçíèêàåò íåîáõîäèìîñòü â ðàçðàáîòêå ñîáñòâåííûõ ïðîãðàìì äëÿ èññëåäîâàíèÿ äèíàìèêè ïî
íåñêîëüêèì ñíèìêàì, ïîñêîëüêó â ERDAS Imagine 8.4
Essential íå âêëþ÷åíû íåîáõîäèìûå ìîäóëè îáðàáîòêè
ñåðèè ñíèìêîâ. Â íàñòîÿùåå âðåìÿ îá èçìåíåíèè êà÷å-

Venäjän Federaation Vesilainkokoelman ja Suomessa
toteutettavan vesipuitedirektiivin mukaisesti.
Edellä mainitut tavoitteet ovat varsin monipuolisia ja
vaikeita. Sen lisäksi projekti on toteutettu lyhyessä ajassa ja juuri sen takia vesivarojen ja ennen kaikkea pohjavesivarojen paikkatietojärjestelmää kehitettiin ensin
niin sanotulla kokeilu tai «pilottialueella», joka oli Suojoen valuma-alue. Tietojärjestelmän rakenteet ja interface olivat sellaiset, että tulevais-uudessa järjestelmä kattaa koko Karjalan Tasavallan alueen.
Paikkatietojärjestelmä on perustettu valtion yrityksen «Aerogeodesia» digitaaliselle lisenssikartalle
käyttäen ArcView®GIS ja Erdas Imagine -ohjelmia.
Järjestelmä sisältää Suojoen valuma-alueen pintavesistöjen seuraavia tietoja ja aiheita:
– järvien ja jokien vesikemian ja hydrobiologisia
arvoja ja vedenlaatukuvauksia;
– näytteenottopaikkoihin sidotut vesikemian analyysitulokset;
– jokien valunta- ja virtaamatiedot;
– asemien säätiedot;
– suurten jokien ja järvien valuma-aluetietoja;
– järvien muita tietoja (skannatut kuvat);
– eri riskitekijät;
– digitaaliset peruskartat (järvet, joet, tiet, taajamat jne.);
– valuma-alueen rasterikartta (tif-tiedostona);
– kaukokartoitus- / satelliittikuvat.
Kaukokartoituskuvat kuuluvat nykyaikaiseen
paikkatietojärjestelmään. Satelliittikuvia voidaan käyttää luontokohteiden nykytilanteen arvioinnissa ja
pitkäaikaisessa seurantatehtävissä. Pohjoisten alueiden
vesistötutkimuslaitoksen Suojoen valuma-alueen pintavesistöjen tietojärjestelmään kuuluvat kaukomenetelmillä saadut tiedot. Ensimmäinen skannauskuva otettiin Resurs-01 satelliitin MSU-E – kameralla, kuvan
erotusväli on 30 metriä, vuonna 1996 heinäkuussa. Seuraava valokuva on otettu neljän aallonpituuden avulla:
0,5–0,6 µm, 0,6–0,7 µm, 0,7–0,8 µm, 0,8–1,0 µm, sen
erotuskyky on 120 m. Kuva kattaa koko Karjalan
Tasavallan, mm. Suojoen valuma-alueen. Vuonna 1997
otettiin toinen skannauskuva Resurs-01 satelliitin
MSY-SK-kameralla, sen erotuskyky on 120 m, spektrin
aallot: 0,5–0,6 µm, 0,6–0,7 µm, 0,8–0,9 µm. Vuonna
1999 heinäkuussa otettiin pankromaattinen kuvan
«Kosmos-F» -satelliitin avulla ja sen erotuskyky oli
10 m, kuva on saatu 0,52–0,57 µm, 0,64–0,69 µm,
0,81–0,9 µm aallonpituudella. Skannauksen yhteydessä
mitattiin ja poistettiin virheet, jotka syntyivät kuvien
kierrosta, mutta kuvan erotuskyky laski 20 metriin.
Kuvassa on tietyt epätarkkuudet, jotka johtuvat eri pikseleiden eri kirkkaudesta. Kuvien esikäsittelyn aikana
selvitettiin maantieteelliset koordinaatit, sen jälkeen
kuvien tiedot visualisoitiin: korjattiin kirkkautta ja kontrastia.
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ñòâà âîä, óâåëè÷åíèè îáðàáàòûâàåìûõ çåìåëü è ãîðîäñêèõ òåððèòîðèé, î ïîñòðîéêå íîâûõ äîðîã ìîæíî
ñóäèòü òîëüêî ïðè âèçóàëüíîì ñðàâíåíèè ñíèìêîâ
îäíîé òåððèòîðèè çà ðàçíûå ãîäû.
Äëÿ ðåøåíèÿ ïîñòàâëåííûõ çàäà÷ â ïåðâóþ î÷åðåäü òðåáîâàëîñü ñîçäàòü ñîâðåìåííóþ öèôðîâóþ êàðòîãðàôè÷åñêóþ îñíîâó è ñîáðàòü è îáîáùèòü áîëüøîé
îáúåì äàííûõ ïî ãèäðîëîãè÷åñêèì, ìåòåîðîëîãè÷åñêèì è õèìèêî-áèîëîãè÷åñêèì õàðàêòåðèñòèêàì âîäîåìîâ áàññåéíà ð. Øóè. Îñíîâíîé îáúåì ñâåäåíèé áûë
ïîëó÷åí â ðåçóëüòàòå äëèòåëüíûõ âîñüìèëåòíèõ
íàáëþäåíèé ïî ïðîãðàììå ìîíèòîðèíãà âîäíûõ
îáúåêòîâ, à òàêæå ïî äàííûì íàáëþäåíèé íà ñåòè
ñòàíöèé ãèäðîìåòåîñëóæáû (ÃÌÑ).
Ðàçðàáîòêà ÃÈÑ áûëà íà÷àòà ñ ïîäãîòîâêè äàííûõ
è ðàçðàáîòêè êëàññèôèêàöèè êà÷åñòâà ïîâåðõíîñòíûõ
âîä. Ñîçäàíà ðàñòðîâàÿ êàðòà íà ðàéîí ïèëîò-òåððèòîðèè. Ïðè ïîëó÷åíèè öèôðîâîé êàðòû (èþíü 2000 ã.)
ïðîâåäåíû ñëåäóþùèå ðàáîòû:
– îöåíêà ñîîòâåòñòâèÿ èìåþùåéñÿ ðàñòðîâîé
êàðòû è ïîëó÷åííîé öèôðîâîé;
– îïðåäåëåíèå ïî ðåëüåôó è èçìåíåíèå ãðàíèö
âîäîñáîðà;
– ñîçäàíèå åäèíîé ëèíèè ðåêè äëÿ ðåê, èìåþùèõ
êàäàñòðîâûå íîìåðà (ðàáîòà ïðîâîäèëàñü ñ èñïîëüçîâàíèåì öèôðîâîé êàðòû Ì 1 : 1000 000, èìåþùåéñÿ â
ÈÂÏÑ, ðàñòðîâîãî èçîáðàæåíèÿ è áóìàæíûõ êàðò
Ì 1 : 200 000);
– ïðèâÿçêà ê öèôðîâîé êàðòå äàííûõ ïî îçåðàì
(íàçâàíèå, ïëîùàäü, ïåðèìåòð, ãëóáèíà, êîîðäèíàòû
öåíòðà) è êàäàñòðîâûì ðåêàì (íàçâàíèå, ìåñòî âïàäåíèÿ, äëèíà, ïëîùàäü âîäîñáîðà, êîîðäèíàòû èñòîêîâ
è óñòüåâ). Èíôîðìàöèÿ çàíîñèëàñü èç áàçû äàííûõ ïî
Ðåñïóáëèêå Êàðåëèÿ íà îñíîâå öèôðîâîé êàðòû
M 1 : 1000 000, äëÿ ÷åãî óñòàíàâëèâàëîñü ñîîòâåòñòâèå ïîëîæåíèÿ êàæäîãî ãèäðîãðàôè÷åñêîãî îáúåêòà;
– ñîçäàíèå òî÷å÷íûõ òåì ñ ïðèâÿçàííîé ê íèì
èíôîðìàöèåé:
– ñîçäàíèå òåì: ïî êëàññèôèêàöèè êà÷åñòâà
ïîâåðõíîñòíûõ âîä, ãåîõèìè÷åñêèì êëàññàì è òðîôíîñòè;
– ñîçäàíèå ãðàíèö ÷àñòíûõ âîäîñáîðîâ êðóïíûõ
ðå÷íûõ è îçåðíûõ ñèñòåì (â áàçó âíåñåíû äàííûå: íàçâàíèå áàññåéíà, êîëè÷åñòâî ðåê è îçåð â êàæäîì ÷àñòíîì âîäîñáîðå).

Vesistöjen tilan ennustamisessa on otettava
huomioon vedenlaadun ja ympäristön maaperän muutokset. Kaukomenetelmillä saadut tiedot mahdollistavat tehokkaasti alueiden muutosten dynamiikan seuraamisen. Toisaalta kuvien käsittelyssä tarvitaan
omaperäisiä ohjelmia, koska ERDAS Imagine 8.4
Essential -paketissa ei ole kuvasarjojen käsittelymoduuleita. Tällä hetkellä vedenlaatumuutoksia, peltojen ja kaupunkien pinta-alan muutoksia ja maateiden
rakentamista voidaan seurata kuvien perusteella vain
visuaalisesti.
Tavoitteiden saavuttamiseksi ensiksi laadittiin
nykyaikaisen kartan digitaalinen pohja, kerättiin Suojoen
valuma-alueen hydrologisia, meteorologisia, vesikemiallisia ja biologisia tietoja. Eniten tietoja saimme vesistöjen seurantatoiminnasta ajalta, joka on kestänyt 8 vuotta.
Sen lisäksi käytettiin hydrologian ja meteorologian
laitosten monikymmenvuotista seurantadataa.
Paikkatietojärjestelmän kehitystyö aloitettiin
vesistöjen laatuluokituksen laadinnasta. Pilottialueelle
tehtiin rasterikartta. Digitaalisen kartan laadinnan
aikana (kesäkuu 2000) suoritettiin seuraavat työt:
– rasterikartan ja digitaalisen kartan tietojen vertailu;
– valuma-alueiden rajojen määrittely maastomuodon ja korkeuskäyrien avulla;
– kadasteri / rekisterijokien linjojen määrittely (työ
perustuu Pohjoisten alueiden tutkimuslaitoksen digitaaliseen karttaan 1 : 1 000 000, rasterikuviin ja
paperikarttoihin 1 : 200 000);
– järvitietojen liittäminen digitaaliseen karttaan
(nimi, pinta-ala, syvyys, rantaviivan pituus, keskustan
koordinaatit) ja myös rekisterinjokien tiedot (nimi,
laskupaikka, pituus, valuma-alueen pinta-ala, lähtö- ja
laskupaikkojen koordinaatit). Tietoja siirrettiin Karjalan Tasavallan digitaalisesta 1 : 1 000 000 kartasta
määrittäen kaikkien hydrografisten kohteiden koordinaatit;
– pisteaiheiden ja niihin kytkettyjen tietojen
luominen:
– aiheet: pintavesistöjen vedenlaatu, geokemialliset luokat ja rehevyystasot;
– sekundaaristen jokien ja järvien valuma-alueiden
rajojen piirtäminen (tietokannassa on nimet, jokien ja
järvien lukumäärät).

Ðàáîòà â ÃÈÑ

Työnteko paikkatietojärjestelmässä

Îñíîâíîé èíòåðôåéñ ïðîãðàììû ArcView ïîçâîëÿåò ïðîâîäèòü ðàçëè÷íûå ïðîñòðàíñòâåííûå àíàëèçû è âû÷èñëåíèÿ ñ âûäåëåííûìè äàííûìè
(ðèñ. 4.2).
Äëÿ óäîáñòâà ðàáîòû ïîëüçîâàòåëÿ áûëè íàïèñàíû
ïðîãðàììû ïåðåìåùåíèÿ èçîáðàæåíèÿ êàðòû, îáçîðà
òåêóùåãî ìåñòîïîëîæåíèÿ.

ArcView -ohjelman perusinterface mahdollistaa
käsittelemään poimitut tiedot ja suorittamaan
paikkatietojen analyysit (kuva 4.2). Käyttäjän työn
helpottamiseksi kehitettiin ohjelman, jonka avulla on
mahdollista siirtää kartan kohteita:
Tietojenkäsittelyä varten voidaan käyttää erilaisia
tilasto-ohjelmia ja esittää tuloksia kuvamuodossa,
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Ðèñ. 4.2. Îñíîâíîé èíòåðôåéñ ïðîãðàììû äëÿ áàññåéíà ð. Øóè
Kuva 4.2. ArcView -ohjelman perustoiminnot

Äëÿ îáðàáîòêè èìåþùåéñÿ èíôîðìàöèè ðàçðàáîòàíû ïðîãðàììû ïîñòðîåíèÿ äèàãðàìì, êîòîðûå
âûçûâàþòñÿ íàæàòèåì íà êíîïêó
Êîìïëåêñíûé àíàëèç èìåþùåéñÿ èíôîðìàöèè
ïîçâîëÿåò êëàññèôèöèðîâàòü êà÷åñòâî ïîâåðõíîñòíûõ è ïîäçåìíûõ âîä ïî çàäàííûì àëãîðèòìàì
(ðèñ. 4.3).
Êàðòèðîâàíèå âîäíûõ îáúåêòîâ, ñîçäàíèå èõ ðååñòðà è ðàçðàáîòêà ãåîèíôîðìàöèîííûõ ñèñòåì (ÃÈÑ)
ÿâëÿþòñÿ îäíèì èç ñîâðåìåííûõ ñðåäñòâ îáåñïå÷åíèÿ
ýêîëîãè÷åñêîé áåçîïàñíîñòè Ðåñïóáëèêè Êàðåëèÿ è åå
äàëüíåéøåãî óñòîé÷èâîãî ðàçâèòèÿ. Èñïîëüçîâàíèå
ñîâðåìåííûõ òåõíîëîãèé ïîçâîëÿåò ðåøèòü óêàçàííûå
âûøå ïðîáëåìû ðàçâèòèÿ ðåñïóáëèêè.
Ðàçðàáîòàííàÿ ÁÄ è ãåîèíôîðìàöèîííàÿ ñèñòåìà
ðàññ÷èòàíû íà ïåðñïåêòèâó è äàþò âîçìîæíîñòü
íàïîëíåíèÿ åå èíôîðìàöèåé î ñîñòîÿíèè è êà÷åñòâå
ïîâåðõíîñòíûõ è ïîäçåìíûõ âîä, ðåøåíèÿ øèðîêîãî
êðóãà âîäîõîçÿéñòâåííûõ çàäà÷. Îíà áóäåò èñïîëüçîâàòüñÿ äëÿ ôóíäàìåíòàëüíûõ íàó÷íûõ èññëåäîâàíèé, à
òàêæå â ìèíèñòåðñòâàõ è âåäîìñòâàõ (Ì×Ñ, êîìèòåòàõ
ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ, ëåñà è äð.).

painamalla nappulaa joen virtaama. Kartalla klikataan
joen lähtöpaikkaa ja määritetään vuosi. Järjestelmä
esittää kuvan, jossa on näkyvissä virtaaman muutokset, vuosiluvut ja joen nimi (kuva 4.3).
Vesistökarttojen luominen, rekisterin ja paikkatietojärjestelmän kehittäminen ovat Karjalan Tasavallan ympäristöpolitiikan (tekstissä «ympäristöturvallisuuden») ja kestävän kehityksen saavuttamisen
menetelmiä. Nykyaikaisten teknologien avulla
voidaan ratkaista tasavallan useita ongelmia.
Tietokannat ja paikkatietojärjestelmä ovat rakennettu sellaisiksi, että niitä voidaan käyttää tulevaisuudessakin, niihin voidaan syöttää lisää tietoja pintaja pohjavesien laadusta ja määrästä ja myös ratkaista
vesitaloustehtäviä. Paikkatietojärjestelmää voidaan
jatkossa käyttää eri ministeriöissä ja virastoissa
(hätätilanteiden / onnettomuusministeriössä, luonnonvarojen komiteassa, metsäkomiteassa jne.).
Projektin aikana suoritettiin vedenlaatuluokitusten
vertailua. Toinen luokitus oli kehitetty Pohjoisten
alueiden vesistötutkimuslaitoksessa ja se perustuu
Venäjän standardeihin. Suomalainen luokitus on
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Ðèñ. 4.3. Ïðèìåð ïðåäñòàâëåíèÿ ðåçóëüòàòîâ àíàëèçà ïî áàññåéíó ð. Øóè
Kuva 4.3. Tulosten esittelyesimerkki

Âûïîëíåíà ñðàâíèòåëüíàÿ îöåíêà âûäåëåíèÿ êëàññîâ âîä ïî ìåòîäèêå, ðàçðàáîòàííîé â ÈÂÏÑ ÊàðÍÖ
ÐÀÍ, êàê ñ ó÷åòîì ðîññèéñêèõ ñòàíäàðòîâ, òàê è ïî ôèíñêîé ìåòîäèêå Èíñòèòóòà îêðóæàþùåé ñðåäû Ôèíëÿíäèè. Ýòî ñðàâíåíèå ïðîâîäèëîñü íà ïðèìåðå áàññåéíà
ð. Øóè: íà 98 îçåðàõ è ïî 13 êàäàñòðîâûì ðåêàì.
Ðàçðàáîòàííàÿ íà ïðèìåðå áàññåéíà ð. Øóè ÃÈÑ
áóäåò ïðèìåíåíà äëÿ âîäíûõ îáúåêòîâ âñåé ðåñïóáëèêè, îñíîâíûõ âîäîñáîðîâ è áóäåò ñïîñîáñòâîâàòü
ðåøåíèþ ïðîáëåì ðàçâèòèÿ ðåãèîíà. Îíà ìîæåò áûòü
âêëþ÷åíà è â îáùåðîññèéñêèå èíôîðìàöèîííûå
ñèñòåìû, ïðîåêòû.
Ïðè ñîçäàíèè èíôîðìàöèîííîé ñèñòåìû ó÷èòûâàëñÿ îïûò íàøåé ñòðàíû, à òàêæå Ôèíëÿíäèè è äðóãèõ
åâðîïåéñêèõ ñòðàí. Îöåíêà çàïàñîâ, ðåñóðñîâ ïîâåðõíîñòíûõ è ïîäçåìíûõ âîä, êàðòèðîâàíèå âîäîåìîâ è
âîäîñáîðîâ âûïîëíÿþòñÿ åâðîïåéñêèìè ñòðàíàìè ïî
ïðîãðàììàì BASIS, CORINE, BALANCE, BALLERINA è äð. Èíôîðìàöèÿ, ïîëó÷åííàÿ äëÿ ðîññèéñêîé
÷àñòè âîäîñáîðîâ, ïðè èñïîëüçîâàíèè íàìè òåõ æå
ÃÈÑ, ôîðìàòîâ è ïîäõîäîâ áóäåò ñîâìåñòèìà ñ åâðîïåéñêèìè, ÷òî ïîçâîëèò âûïîëíèòü â äàëüíåéøåì áîëåå

kehitetty Suomen ympäristökeskuksessa. Vertailua
tehtiin Suojoen valuma-alueen vesistöissä: 98 järveä
ja 13 rekisteröityä jokea.
Suojoen valuma-alueen vesistöjen luokitustulokset
ovat suuremmilta osiltaan melkein samoja. Poikkeamat
johtuvat yleensä arvoista, jotka liittyvät humuspitoisuuteen. Juuri tämän arvon takia vesistöjen luokka
sijoittuu eri tasolle. Suomen luokituksessa ei oteta
huomioon veden ðÍ, vaikka happamia vesiä tuskin
voidaan luokitella «hyviksi». Vesistöongelmien
tutkimuslaitoksen luokituksen mukaan korkeavärilliset
vedet (vesiarvo > 120 astetta, huom. venäläinen
menetelmä ja yksikkö) kuuluvat joko «tyydyttävään»
tai «huonoon» -luokkaan. Olemme selvittäneet, että
pH:n tilalla olisi parempi käyttää alkaliniteetti-arvoja.
pH-arvo vaihtelee hiilihappokaasun pitoisuudesta riippuen, joka taas riippuu lämpötilasta. Mutta yleensä
kummatkin luokitukset sijoittavat vesistöt samoille
tasoille, paitsi ns. «rajatapaukset». Näissä tapauksissa
lopullinen luokitus on asiantuntijan tehtävissä.
Suojoen paikkatietojärjestelmää kehitetään koko Karjalan Tasavallan alueelle ja sitä voidaan käyt177
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øèðîêèå îáîáùåíèÿ. Ñåòåâûå âîçìîæíîñòè èñïîëüçóþòñÿ äëÿ ñîçäàíèÿ áàç äàííûõ, ïîëó÷åíèÿ èíôîðìàöèè
èç ëþáîãî ðåãèîíàëüíîãî öåíòðà ïî ñåòè Èíòåðíåò.
Âàæíî áûëî âûïîëíèòü ïðîåêò íå íà ïðèìåðå
îòäåëüíî âçÿòûõ âîäíûõ îáúåêòîâ, à ïðèìåíèòåëüíî ê
öåëîìó áàññåéíó, êîòîðûé ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé åäèíîå
ãåîýêîñèñòåìíîå îáðàçîâàíèå. Ñ äðóãîé ñòîðîíû, íà
áàçå âîäíûõ îáúåêòîâ èñòîðè÷åñêè ôîðìèðîâàëèñü
ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêèå ñèñòåìû. Ãëóáîêàÿ âçàèìîçàâèñèìîñòü ýëåìåíòîâ áàññåéíà îáóñëîâëèâàåò
íåîáõîäèìîñòü ðàññìàòðèâàòü åãî êàê åäèíûé îáúåêò
óïðàâëåíèÿ. Ïðè ýòîì ñèñòåìà óïðàâëåíèÿ äîëæíà
îñíîâûâàòüñÿ íà ñî÷åòàíèè áàññåéíîâîãî ïëàíèðîâàíèÿ è òåððèòîðèàëüíîãî îïåðàòèâíîãî óïðàâëåíèÿ
âîäîõîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòüþ.
Ðåàëèçàöèÿ âîäíîé ïîëèòèêè íà òåððèòîðèè âîäîñáîðíîãî áàññåéíà, à òàêæå ðåãèîíà, â ÷àñòíîñòè,
Ðåñïóáëèêè Êàðåëèÿ íåâîçìîæíà áåç ñîçäàíèÿ ñîâðåìåííîé èíôîðìàöèîííîé ñèñòåìû. Ñîçäàíèå ñïåöèàëèçèðîâàííîé èíôîðìàöèîííîé ñèñòåìû âîäíîãî
õîçÿéñòâà ïîçâîëèò:
– ñèñòåìàòèçèðîâàòü ñóùåñòâóþùóþ èíôîðìàöèþ
î âîäíûõ ðåñóðñàõ è âîäíûõ îáúåêòàõ;
– îáåñïå÷èâàòü îôèöèàëüíîé èíôîðìàöèåé î âîäíûõ îáúåêòàõ âñåõ ñóáúåêòîâ âîäíûõ îòíîøåíèé;
– ïðîèçâîäèòü îáúåêòèâíóþ îöåíêó ñîñòîÿíèÿ âîäíûõ îáúåêòîâ ïî êà÷åñòâåííûì è êîëè÷åñòâåííûì
ïîêàçàòåëÿì;
– ðàçðàáàòûâàòü ìàòåìàòè÷åñêèå ìîäåëè âîäíûõ
îáúåêòîâ äëÿ ïðîãíîçà èçìåíåíèÿ èõ ñîñòîÿíèÿ;
– ìîäåëèðîâàòü òåêóùåå è ïåðñïåêòèâíîå ïëàíèðîâàíèå èñïîëüçîâàíèÿ âîä;
– îáîñíîâàííî óñòàíàâëèâàòü ïëàòó çà ïîëüçîâàíèå
âîäíûìè îáúåêòàìè.
Îñîáîå âíèìàíèå â ïðîåêòå óäåëÿåòñÿ ïðîáëåìàì
ïèòüåâîãî âîäîñíàáæåíèÿ ñ ó÷åòîì ïðèðîäíûõ îñîáåííîñòåé âîä ðåãèîíà. Äëÿ ýòîãî âàæíî âûïîëíèòü
êàðòèðîâàíèå çàïàñîâ è êà÷åñòâà ïîäçåìíûõ âîä – àëüòåðíàòèâíîãî èñòî÷íèêà ïèòüåâîãî âîäîñíàáæåíèÿ
ðåãèîíà. Öåëüþ èññëåäîâàíèé áûëî îáåñïå÷åíèå çàäà÷
áåçîïàñíîñòè ðåãèîíà ñ òî÷êè çðåíèÿ ïèòüåâîãî è ïðîìûøëåííîãî âîäîñíàáæåíèÿ, ðåøåíèå ïðîáëåì ðàçâèòèÿ Ðåñïóáëèêè Êàðåëèÿ. Ýòî ìîæåò áûòü â îñíîâíîì
ðåøåíî äëÿ ìíîãèõ íàñåëåííûõ ïóíêòîâ áëàãîäàðÿ âñå
áîëüøåìó èñïîëüçîâàíèþ ïîäçåìíûõ âîä. Îñîáîå
ìåñòî çàíèìàåò ã. Ïåòðîçàâîäñê, ãäå èñïîëüçîâàíèå
ïîäçåìíûõ âîä íå ñíèìàåò ïðîáëåìû. Â ðåçóëüòàòå
ñîâìåñòíîé ñî ñïåöèàëèñòàìè Ôèíëÿíäèè âîñüìèëåòíåé ðàáîòû óäàëîñü ðàçâåäàòü è êàðòèðîâàòü áîëüøèå
çàïàñû ïîäçåìíûõ âîä, êîòîðûå ìîæíî èñïîëüçîâàòü
äëÿ ðåàëèçàöèè ïðîãðàììû ïðàâèòåëüñòâà ÐÊ «×èñòàÿ
âîäà». Âàæíîé çàäà÷åé áëèæàéøåãî áóäóùåãî ÿâëÿåòñÿ ñîçäàíèå ñîîòâåòñòâóþùèõ ãåîèíôîðìàöèîííûõ
ñèñòåì ÁÄ çàïàñîâ è êà÷åñòâà ïîâåðõíîñòíûõ è ïîäçåìíûõ âîä äëÿ âñåé Ðåñïóáëèêè Êàðåëèÿ.

tää Venäjän paikkatietojärjestelmissä ja projekteissa.
Tietojärjestelmän kehitystyössä otettiin käyttöön
Venäjällä, Suomessa ja muussa Euroopan maissa
saatuja kokemuksia. Euroopassa pinta- ja pohjavesivarojen arvioinnissa, kartoituksessa ja valumaalueen selvityksissä käytetään BASIS, CORINE,
BALANCE, BALLERINA -ohjelmia. Omassa
työssämme käytimme yhteensopivia formaatteja
Venäjän vesistöjen valuma-alueilla ja sen myötä
voimme tehdä merkittäviä lausuntoja ja yhteenvetoja.
Internet- ja verkko-ominaisuudet antavat mahdollisuuden käyttää tietokantoja mistä tahansa aluekeskuksesta.
Projektia toteutettiin kokonaisella suurella valuma-alueella eikä yhdellä vesistöalueella. Valumaaluetta pidetään monipuolisena geologisena ekosysteeminä. Historian kuluessa sosiaaliset ja taloudelliset
rakenteet liittyvät yleensä vesistöihin. Monimutkaiset
suhteet «pakottavat» käsittelemään» koko valumaaluetta hallinnon kohteena. Hallintojärjestelmä perustuu valuma-alueen suunnitteluun ja vesitalouden
operatiiviseen toteuttamiseen aluetasolla.
Valuma-alueen vesipolitiikan toteuttaminen,
esimerkiksi Karjalan Tasavallassa, on mahdotonta
ilman nykyaikaista erillistä tietojärjestelmää. Vesitaloustietojärjestelmän avulla voidaan:
1. suorittaa vesivarojen ja vesistötietojen systemaattista käsittelyä;
2. toimittaa virallisia tietoja vesistöjen tilasta ja
vesitaloussuhteista;
3. arvioida objektiivisesti vesistöjen tilaa määrällisten ja laatuarvojen perusteella;
4. kehittää vesistöjen matemaattisia ennuste- ja
tila- arviomalleja;
5. suunnitella vesivarojen käyttöä;
6. määrittää maksuja vesistöjen käytöstä.
Projektin aikana erikoista huomiota kiinnitettiin
vesihuolto-ongelmiin ja alueen luonnollisiin
erikoispiirteisin, koska on tärkeä kartoittaa pohjavesien varojen ja laadun muutoksia. Pohjavesi on
paikoin selkeä raakaveden vaihtoehtoratkaisu. Pohjavedellä on tulevaisuutta sekä teollisuuden että
yhdyskuntien vesihuollossa. Petroskoissa on tässä
mielessä erikoinen asema, koska pohjaveden avulla
ongelma voidaan ratkaista vain osittain. Suomalaisten
kanssa tehtiin yhteistyötä 8 vuotta, selvitettiin ja kartoitettiin pohjavesivarojamme, joita voidaan käyttää
hyväksi Karjalan Tasavallan hallituksen «Puhdas
vesi» -kehitysohjelman toteuttamisessa. Tulevaisuuden tehtävänä on päivittää ja laajentaa paikkatietojärjestelmää koko tasavallan alueelle.
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4.2. ÌÎÍÈÒÎÐÈÍÃ ÂÎÄÍÛÕ ÎÁÚÅÊÒÎÂ
4.2. VESISTÖJEN SEURANTA
4.2.1. ÏÎÂÅÐÕÍÎÑÒÍÛÅ ÂÎÄÛ

4.2.1. PINTAVESISTÖT

Îñíîâíûìè öåëÿìè ïðîãðàììû ìîíèòîðèíãà ÿâëÿþòñÿ: îöåíêà ñîñòîÿíèÿ âîäíûõ îáúåêòîâ, âîäîõîçÿéñòâåííûõ ñèñòåì è ñîîðóæåíèé, à òàêæå ïðîãíîç èçìåíåíèÿ ýòîãî ñîñòîÿíèÿ ïîä âëèÿíèåì òåõíîãåííûõ è
ïðèðîäíûõ ôàêòîðîâ äëÿ èíôîðìàöèîííîãî îáåñïå÷åíèÿ óïðàâëåíèÿ è êîíòðîëÿ â îáëàñòè èñïîëüçîâàíèÿ è
îõðàíû âîäíûõ îáúåêòîâ, îöåíêè ýôôåêòèâíîñòè îñóùåñòâëÿåìûõ âîäîîõðàííûõ ìåðîïðèÿòèé. Îñíîâàíèåì äëÿ âåäåíèÿ ìîíèòîðèíãà ÿâëÿåòñÿ «Ïîëîæåíèå î
âåäåíèè ãîñóäàðñòâåííîãî ìîíèòîðèíãà âîäíûõ îáúåêòîâ» îò 14.03.1997 ¹ 307 (â äàëüíåéøåì – Ïîëîæåíèå). Äî ôîðìèðîâàíèÿ îðãàíîâ îõðàíû îêðóæàþùåé
ñðåäû â íàøåé ñòðàíå, ò. å. äî 1990-õ ãã., ìîíèòîðèíã
âûïîëíÿë Ãîñóäàðñòâåííûé êîìèòåò ïî ãèäðîìåòåîðîëîãèè (â íàñòîÿùåå âðåìÿ «Ðîñêîìãèäðîìåò»).
Ñåòü ÃÌÑ â 1990-õ ãã. ñîêðàùàëàñü ïî ýêîíîìè÷åñêèì ïðè÷èíàì. Íàáëþäàòåëüíàÿ ñåòü Ðîñêîìãèäðîìåòà áûëà ñîñðåäîòî÷åíà â îñíîâíîì íà îáúåêòàõ, ìàëî
ïîäâåðæåííûõ àíòðîïîãåííîìó âîçäåéñòâèþ, è áûëî
äîñòàòî÷íî ñëîæíî îöåíèâàòü ñîâðåìåííîå ñîñòîÿíèå
íàðóøåííûõ âîäíûõ îáúåêòîâ, ÷òî ïðèâîäèëî ê òðóäíîñòÿì ïðè ïðèíÿòèè óïðàâëåí÷åñêèõ ðåøåíèé. Ïîýòîìó äëÿ ðàçâèòèÿ ïðîãðàììû ìîíèòîðèíãà ê åãî îðãàíèçàöèè íàðÿäó ñ Ðîñãèäðîìåòîì áûëè ïðèâëå÷åíû
íàó÷íûå îðãàíèçàöèè, â òîì ÷èñëå è Èíñòèòóò âîäíûõ
ïðîáëåì Ñåâåðà ÊàðÍÖ ÐÀÍ.
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà
ÐÔ «Î ñîçäàíèè åäèíîé ãîñóäàðñòâåííîé ñèñòåìû ýêîëîãè÷åñêîãî ìîíèòîðèíãà» è ïðèêàçîì Ìèíèñòåðñòâà
îõðàíû îêðóæàþùåé ñðåäû è ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ ÐÔ
¹ 138 îò 12.05.1994 Ðåñïóáëèêà Êàðåëèÿ áûëà îïðåäåëåíà ýêñïåðèìåíòàëüíîé áàçîé ïî ñîçäàíèþ ðåãèîíàëüíûõ ñèñòåì ãîñóäàðñòâåííîãî ýêîëîãè÷åñêîãî
ìîíèòîðèíãà íàðÿäó ñ äðóãèìè ðåãèîíàìè Ðîññèè
(ãîðîäàìè ×åëÿáèíñê, Ìèíåðàëüíûå Âîäû). Ïðîãðàììà ìîíèòîðèíãà äëÿ Êàðåëèè ñîñòàâëÿëàñü åæåãîäíî â
ñîîòâåòñòâèè ñ «Ìàêåòîì ïðîãðàìì ïî âåäåíèþ ãîñóäàðñòâåííîãî ìîíèòîðèíãà âîäíûõ îáúåêòîâ íà òåððèòîðèàëüíîì è áàññåéíîâîì óðîâíÿõ» (Ñîâðåìåííîå
ñîñòîÿíèå.., 1998).
Ðåàëèçàöèÿ ïðîãðàììû ìîíèòîðèíãà îñóùåñòâëÿëàñü ïî åäèíîé ñõåìå ðàñïîëîæåíèÿ ñòàíöèé ñ 1992 ã.
Â ðåçóëüòàòå óñïåøíîé ðåàëèçàöèè ïðîãðàììû â ðåñïóáëèêå áûëà çíà÷èòåëüíî ðàñøèðåíà ñåòü íàáëþäåíèé Êàðåëüñêîãî ðåñïóáëèêàíñêîãî öåíòðà ïî ãèäðîìåòåîðîëîãèè (ÊÐÖÃÌ). Ñåòüþ êîìïëåêñíûõ íàáëþäåíèé âîäíûõ îáúåêòîâ ÐÊ â 1992–2002 ãã. áûëî îõâà÷åíî îêîëî 100 âîäíûõ îáúåêòîâ, èìåþùèõ ïðèìåðíî

Alkusanat
Seurannan tärkeimmät tavoitteet ovat:
- vesistöjen, vesitalous- ja vesihuoltorakenteiden
tilan arvio
- muutosten ennusteet luonnosta ja ihmisten
toiminnasta aiheutuvista syistä
- vesitalouteen liittyvä valvonta ja hallinta
- vesiensuojelutoimenpiteiden tehokkuuden arvio
Seuranta perustuu «Vesistöjen valtiollinen seuranta» -asetukseen ¹ 307, 14.03.97 (jatkossa «Asetus»).
Ennen kuin Venäjän ympäristöhallinnon virastot oli
perustettu, toisin sanoen ennen 1990-lukua,
ympäristönseuranta oli Valtiollisen hydrologian ja
meteorologian komitean tehtävänä (tällä hetkellä sen
nimi on «Roskomhydromet»).
Hydrologisten ja meteorologisten asemien verkosto supistui koko 1990-luvun ajan taloudellisista
syistä. Poskomhydrometin asemia oli sijoitettu eniten
kohteisiin sinne, missä ihmisten toiminnan vaikutukset olivat minimaaliset ja sen takia tasavallan johdolla oli vaikeuksia arvioida kuormitusten vaikutusta
vesistöihin. Myöhemmin tehtiin päätös kehittää Karjalan vesistöjen monipuolinen ympäristönseurantaohjelma. Ohjelman toteuttajiksi kutsuttiin eri
tutkimuslaitoksia ja valvontaviranomaisia : Venäjän
tiedeakatemian Karjalan tutkimuskeskuksen Pohjoisten alueiden vesistöongelmien tutkimuslaitos,
Hydrologian ja meteorologian keskus ja muut.
Vuonna 1994 Venäjän Federaation hallitus teki
päätöksen
«Valtiollisen
ympäristönseurannan
järjestelmän perustamisesta» Venäjän ympäristöministeriön päätöksellä ¹ 138, 12.05.94. Karjalan
Tasavalta oli valittu kokeilualueeksi, missä aluetasolla kehitettiin valtiollista ympäristönseurantaa. Vastaavan statuksen saivat myös Tcheljabinsk ja
Mineralnye vody -alueet. Karjalan Tasavallan
ympäristönseurannan ohjelmaa kehitettiin «Vesistöjen valtiollinen ympäristönseurannan ohjelman sisältö
alue- ja valuma-aluetasolla» -ohjeiden mukaisesti
(Ñîâðåìåííîå ñîñòîÿíèå.., 1998).
Ympäristönseurannan ohjelmaa on toteutettu
vuodesta 1992 samalla asemaverkostolla. Roskomhydrometin asemaverkostoa merkittävästi laajennettiin.
Vuoden 1992–2002 välisenä aikana seurantaa tehtiin
100 vesistöllä ja 190 asemalla. Vesistöongelmien
tutkimuslaitoksen ja Roskomhydrometin asemat eivät
ole samoja, vaan verkostot täydentävät toisiaan.
Vedenlaatua seurataan fysikaalis-kemiallisilla ja biolo179
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190 ñòàíöèé (ñòâîðîâ) íàáëþäåíèé. Ïðè ýòîì ñòàíöèè
ÊÐÖÃÌÑ è ÈÂÏÑ íå äóáëèðóþò, à äîïîëíÿþò äðóã
äðóãà. Êîíòðîëü çà êà÷åñòâîì âîäû îñóùåñòâëÿëñÿ ïî
ôèçèêî-õèìè÷åñêèì è áèîëîãè÷åñêèì ïîêàçàòåëÿì.
Âûÿâëåíû íàèáîëåå âàæíûå ïðîáëåìû, ñâÿçàííûå ñ
åñòåñòâåííûìè è àíòðîïîãåííûìè èçìåíåíèÿìè âîäíûõ îáúåêòîâ â ÐÊ (Ñîâðåìåííîå ñîñòîÿíèå.., 1998).
Âíåäðÿþòñÿ íîâûå òåõíîëîãèè â ôîðìèðîâàíèè áàç
äàííûõ ïî ìîíèòîðèíãó, êîòîðûå ñòðîÿòñÿ íà îñíîâå
ñîâðåìåííûõ ÃÈÑ-òåõíîëîãèé. Âûïîëíåíî êàðòèðîâàíèå êà÷åñòâà âîä âîäîåìîâ è âîäîòîêîâ ÐÊ. Ïðîâåäåíà
êëàññèôèêàöèÿ âîä ïî ñîâîêóïíîñòè ïàðàìåòðîâ è
äàíà èíòåãðàëüíàÿ îöåíêà èõ êà÷åñòâà äëÿ ðàçëè÷íûõ
âèäîâ èñïîëüçîâàíèÿ. Áàçû äàííûõ ñòàíîâÿòñÿ ñîâìåñòèìûìè êàê ñ ðîññèéñêèìè, òàê è ñ åâðîïåéñêèìè.
Êðîìå ýòîãî, â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè î âåäåíèè
ìîíèòîðèíãà:
– äàíû îöåíêà è ïðîãíîç ñîñòîÿíèÿ îáúåêòîâ îêðóæàþùåé ïðèðîäíîé ñðåäû;
– ïðåäëîæåí ðÿä âàæíûõ âîäîîõðàííûõ ìåðîïðèÿòèé äëÿ Îíåæñêîãî è Ëàäîæñêîãî îçåð, Âûãîçåðñêîãî
âîäîõðàíèëèùà, âîäîåìîâ ðàéîíà Êîñòîìóêøè è äðóãèõ âîäíûõ îáúåêòîâ, êîòîðûå òðåáóþò áîëåå ïðèñòàëüíîãî ðàññìîòðåíèÿ è ïðèíÿòèÿ óïðàâëåí÷åñêèõ
ðåøåíèé;
– îáåñïå÷åíà ñîïîñòàâèìîñòü äàííûõ íàáëþäåíèé
ñ ìàòåðèàëàìè çàðóáåæíûõ îðãàíèçàöèé (ðåçóëüòàòû
ìåæäóíàðîäíîé èíòåðêàëèáðàöèè ñî ñòðàíàìè Ñêàíäèíàâèè – Intercomparision-9913); ýòî âàæíî îñîáåííî
ïðè îöåíêå êà÷åñòâà âîä ïîãðàíè÷íûõ âîäíûõ ñèñòåì;
– ñîçäàíû ýëåêòðîííûé è áóìàæíûé âàðèàíòû ðååñòðà îçåð è ðåê ðåñïóáëèêè, êîòîðûé äîëæåí áûòü
îñíîâîé äëÿ ôîðìèðîâàíèÿ ñîâðåìåííûõ áàç äàííûõ
(ÁÄ) ïî ìîíèòîðèíãó;
– ñîçäàíà èíôîðìàöèîííî-ñïðàâî÷íàÿ ñèñòåìà,
êîòîðàÿ ìîæåò áûòü âíåäðåíà â ïîäðàçäåëåíèÿ, îñóùåñòâëÿþùèå ìîíèòîðèíã.
Ïîëíîöåííûé ìîíèòîðèíã êðóïíåéøèõ îçåð Åâðîïû – Îíåæñêîãî è Ëàäîæñêîãî, Áåëîãî ìîðÿ, Âûãîçåðñêîãî âîäîõðàíèëèùà îêàçàëîñü âîçìîæíûì âûïîëíèòü òîëüêî ñ èñïîëüçîâàíèåì ÍÈÑ «Ýêîëîã» ÈÂÏÑ
ÊàðÍÖ ÐÀÍ, îñíàùåííîãî ñîâðåìåííûì àíàëèòè÷åñêèì îáîðóäîâàíèåì. Íåîáõîäèìî îòìåòèòü, ÷òî â
ìîäåðíèçàöèè ñóäíà ïðèíÿëà ó÷àñòèå è Ôèíëÿíäèÿ.
Ïðè ðåàëèçàöèè ïðîãðàìì ìîíèòîðèíãà ÈÂÏÑ
èñïîëüçóåò ñðåäñòâà è âîçìîæíîñòè ìåæäóíàðîäíûõ
íàó÷íûõ îðãàíèçàöèé. Â ÷àñòíîñòè, ïðîâîäÿòñÿ ñîâìåñòíûå èññëåäîâàíèÿ ñ ðåãèîíàëüíûìè öåíòðàìè
îêðóæàþùåé ñðåäû Ôèíëÿíäèè. Â ðàéîíå Êîñòîìóêøè ðàáîòû âûïîëíÿþòñÿ ñîâìåñòíî ñ ã. Êàéíó, íà
Ëàäîæñêîì îç. – Éîýíñóó, åãî ïðèòîêàõ – Êîóâîëà.
Âìåñòå ñ ôèíñêèìè ïàðòíåðàìè âûïîëíåíà ïðîãðàììà
«Èíòåðêàëèáðàöèÿ». Çà ñ÷åò ôèíñêîé ñòîðîíû âûïîëíÿåòñÿ ðÿä âàæíûõ àíàëèçîâ – òÿæåëûõ ìåòàëëîâ,
ìèêðîýëåìåíòîâ è äð. Ïî ìåæäóíàðîäíîé ïðîãðàììå

gisilla parametreilla. Vesistöjen luonnon muutokset ja
ihmisten toiminnasta aiheuttavat kuormitukset ja
niiden ongelmat on kartoitettu Karjalan Tasavallan
vesistöissä (Ñîâðåìåííîå ñîñòîÿíèå.., 1998). Seurannan tulokset muodostavat tietokantoja, joita kehitetään
paikkatietojärjestelmän avulla. Tasavallan vesistöt on
luokiteltu vedenlaadun mukaan ja niiden käyttökelpoisuus eri tarkoituksiin on arvioitu. Tietokannat
ovat yhteensopivia sekä venäläisiin että eurooppalaisiin tietokantoihin. Sen lisäksi ympäristönseurannan
vaatimusten mukaisesti on suoritettu:
– eri luontokohteiden tilan arviot ja kehitysennusteet;
– ehdotukset
vesistösuojeluntoimenpiteistä
Äänisjärvelle, Laatokalle, Vygozeron tekojärvelle,
Kostamuksen alueen vesistöille ja niille vesistöille,
jotka vaativat erikoista huomiota ja hallintoa;
– seurantatulosten / analyysitulosten vertailukelpoisuus on varmistettu Karjalan Tasavallan
laboratorioiden välillä ja myös ulkomaalaisten laboratorioiden kanssa (kansainvälisen Skandinavian
interkalibrointihankkeen tulokset Intercomparision9913). Vertailukelpoisuus on hyvin tärkeä varsinkin
rajavesistötapauksissa;
– tasavallan joki- ja järvirekisteri on laadittu
digitaalisessa ja paperimuodossa. Rekisterin perusteella kehitetään nykyaikaiset seurantatulosten
tietokannat;
– tietojärjestelmää kehitetään ja otetaan käyttöön seurantaviranomaisten yksiköissä.
Euroopan suurimpien järvien eli Äänisen ja Laatokan, myös Vienan meren seurantaa on mahdollista
toteuttaa vain käyttäen Pohjoisten alueiden vesistöongelmien tutkimuslaitoksen «Ekolog» -tutkimuslaivaa,
joka on varustettu nykyaikaisilla mittauslaitteistolla ja
analysointikalustolla. On korostettava, että Suomi
osallistui laivan laitteiston hankintaan. Seurantaohjelman toteuttamisessa tutkimuslaitos käyttää kansainvälisten hankkeiden varoja ja mahdollisuuksia. Esimerkiksi Kostamuksen alueen seurantaa tehdään yhteistyössä Kainuun ympäristökeskuksen kanssa, Laatokalla Pohjois-Karjalan ympäristökeskuksen (Joensuu)
kanssa ja Laatokan sivujokien seurantaa toteutetaan
Kaakkois-Suomen ympäristökeskuksen (Kouvola)
kanssa. Samojen yhteistyötahojen kanssa oli toteutettu
myös interkalibrointihanke. Suomen osapuolen kustantamana toteutetaan tärkeät analysoinnit – raskasmetallit, mikroelementit ja muut. TACIS-ohjelman puitteissa tehtiin yhteistyötä DIMPLA-hankkeessa, jonka
tavoitteena oli kehittää Laatokan seurantaa ottaen huomioon Venäjän organisaatioiden (Järvitutkimuslaitos,
«Arktikan monitoring»-keskus, Luoteis-Venäjän
hydrologian ja meteorologian keskus, Pohjoiden alueiden vesistöongelmientutkimuslaitos ja muut) sekä
ulkomaalaisten kollegojen kokemuksia.
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ÒÀÑÈÑ–DIMPLA âûïîëíåíû ðàáîòû ïî ðàçâèòèþ
ñèñòåìû ìîíèòîðèíãà Ëàäîæñêîãî îç. ñ ó÷åòîì îïûòà
êàê îðãàíèçàöèé Ðîññèè (ÈÍÎÇ ÐÀÍ, Öåíòð ìîíèòîðèíãà Àðêòèêè, ÑÇ ÓÃÊÑ è äð.), òàê è çàðóáåæíûõ
ñòðàí.
Ñåðüåçíîé ÿâëÿåòñÿ ïðîáëåìà äîñòóïà è îáìåíà
ðàçíîîáðàçíûõ ÁÄ â îðãàíèçàöèÿõ Ðåñïóáëèêè Êàðåëèÿ. Ïðîáëåìà èíôîðìàöèîííîé ñîâìåñòèìîñòè äàííûõ ðåøåíà ñïåöèàëèñòàìè Êàðåëüñêîãî Íàó÷íîãî
Öåíòðà ÐÀÍ. Äðóãèìè âàæíûìè ïðèíöèïàìè ðåãèîíàëüíîãî ýêîëîãè÷åñêîãî ìîíèòîðèíãà (ÐÝÌ) ÿâëÿþòñÿ: îòêðûòîñòü (â òîì ÷èñëå èíôîðìàöèîííàÿ),
öåëîñòíîñòü, îïåðàòèâíîñòü. Â ÈÂÏÑ ÊàðÍÖ ÐÀÍ
ñîçäàíû áàçû äàííûõ, ñòðàíè÷êà Èíòåðíåò, íà êîòîðîé
ïðåäñòàâëåíû ñâåäåíèÿ î ðåçóëüòàòàõ ìîíèòîðèíãà.
Âïåðâûå çà ïîñëåäíèå 40 ëåò íà áàçå íîâûõ èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé (ÃÈÑ) â ÈÂÏÑ ÊàðÍÖ ÐÀÍ ñîçäàí ðååñòð îçåð è ðåê.
Âñå äàííûå ìîíèòîðèíãà ïåðåäàþòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ Ïîëîæåíèåì â Ìèíèñòåðñòâî ýêîëîãèè ÐÊ, à ñ
1997 ã. – Êîìèòåòó ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ ïî ÐÊ è â
ñëóæáû Ðîñãèäðîìåòà â ñîîòâåòñòâóþùèõ öèôðîâûõ
ôîðìàòàõ, ñîâìåñòèìûõ ñ ðîññèéñêèìè è çàðóáåæíûìè.

Karjalan Tasavallan vakavana ongelmana on tietojen vaihto viranomaisten välillä ja niiden saanti eri
tietokantoihin. Karjalan tutkimuskeskuksen asiantuntijat ovat ratkaisseet tietokantojen yhteensopivuusongelmat. Alueellisen ympäristönseurannan toimintaperiaatteena
on
sen
avoimuus
(mm.
tietoavoimuus), kokonaisuus ja operatiivisuus.
Vesistöongelmien tutkimuslaitoksessa on luotu
tietokanta, myös Internet-sivu, jossa esitetään seurannan tulokset. Joki- ja järvirekisteri toimii paikkatietojärjestelmän muodossa, joka on otettu käyttöön
ensimmäistä kertaa.
Sopimuksen mukaan seurantatulokset toimitetaan
Karjalan Tasavallan ympäristöministeriölle, vuodesta
1997 alkaen luonnonvarojen komitealle sekä
Poskomhydrometille digitaalisessa muodossa, jonka
formaatti on yhteensopiva venäläisten ja ulkomaalaisten tietokantojen kanssa.

Seurannan kohteet
Karjalan Tasavallan pintavesistöjen seurantaalueet ovat esitetty kartalla (kuva 4.4).
Karjalan Tasavallan seurantaan kuuluvat tärkeimmät vesistöt, jotka ovat myös kuormittuneet päästöillä: Ääninen, Kenttijoen vesistöt, Keski-Kuittojärvi,
Suojärvi, Iso Pyhäjärvi, Laatokan pohjoisrannikon
joet, Vienan meren joet, Äänisen joet sekä luonnon
tilassa olevia vesistöjä, taustatietoa tai vertailua
varten. Zaonezjen- alueen kehityssuunnitelman
mukaan siellä kaivetaan uraani- ja vanadiummalmia
ja sen takia alueella seurataan Zaonezhskin-niemen
jokia ja muita virtaavia vesistöjä.
Karjalan Tasavallan pintavesistöjen vedenlaatu
määräytyy Itämeren kilven huonosti liukuttavien
maaperin olosuhteissa. Alueella sen lisäksi on paljon
soita ja suhteellisen alhainen lämpötila. Karjalan
Tasavallan vesistöillä on hyvin pieni itsepuhdistuskyky. Monien teollisuuskeskusten jätevesien kuormitukset vaikuttavat pintavesistöjen vedenlaatuun
(Petroskoi, Segezha, Kontupohja, Kostamus, Sortavala ja muut).
Sellu- ja paperiteollisuus on suurin vedenkuluttaja, sen osuus on 70 %. Viimeaikoina vuoriteollisuus
ja rautamalmin käsittely (Kostamuksen rautamalmin
jalostuskombinaatti) kehittyvät nopeasti ja myös
rakennustarvikkeiden (leca-sora eli shungit, rakennuskivien prosessit) valmistus on kasvussa. Alueella
löydettiin vanadiumin ja monien muiden metallien
malmiesiintymiä, mm. kultaa. Metsätalous ja maaparannustoimenpiteet myös vaikuttavat vesistöjen
tilaan. Tasavallan etelä-alueella taas on maataloutta,
mm. karjatiloja. Viimeaikoina vesistöissä kehitetään
kalaviljelyä ja pääosin kirjolohta kasvatetaan kasseissa. Näillä toiminnoilla on vaikutusta vedenlaatuun.

Îáúåêòû ìîíèòîðèíãà
Ðàéîíû ìîíèòîðèíãà ïîâåðõíîñòíûõ âîä ÐÊ ïîêàçàíû íà êàðòå (ðèñ. 4.4).
Â êà÷åñòâå îáúåêòîâ ìîíèòîðèíãà ÐÊ âûáðàíû âîäíûå îáúåêòû, ïîäâåðæåííûå íàèáîëüøåìó àíòðîïîãåííîìó âîçäåéñòâèþ: Îíåæñêîå îç. è åãî ïðèòîêè,
îçåðíî-ðå÷íàÿ ñèñòåìà Êåíòè–Êåíòî è îç. Ñðåäíåå
Êóéòî, îçåðà Ñóîÿðâè, Èñî-Ïþõÿÿðâè, ñåâåðíûå ïðèòîêè Ëàäîæñêîãî îç., ïðèòîêè Áåëîãî ìîðÿ, à òàêæå
âîäíûå îáúåêòû íåçàãðÿçíåííûõ ðàéîíîâ Êàðåëèè (ñ
öåëüþ îðãàíèçàöèè ôîíîâîãî ìîíèòîðèíãà). Ñ ó÷åòîì
ïåðñïåêòèâ ðàçâèòèÿ ãîðíîäîáûâàþùåé ïðîìûøëåííîñòè â Çàîíåæüå (ïëàíèðóåìàÿ ðàçâåäêà è ðàçðàáîòêà
ìåñòîðîæäåíèÿ óðàí-âàíàäèåâûõ ðóä) â ÷èñëî îáúåêòîâ ìîíèòîðèíãà âêëþ÷åíû âîäîåìû è âîäîòîêè Çàîíåæñêîãî ïîëóîñòðîâà.
Êà÷åñòâî ïîâåðõíîñòíûõ âîä Êàðåëèè ôîðìèðóåòñÿ â óñëîâèÿõ òðóäíîðàñòâîðèìûõ ïîðîä Áàëòèéñêîãî
ùèòà, âûñîêîé çàáîëî÷åííîñòè òåððèòîðèè è ïðè ñðàâíèòåëüíî íèçêèõ òåìïåðàòóðàõ âîçäóõà. Ïðèðîäíûå
âîäû Êàðåëèè îáëàäàþò âåñüìà íèçêîé óñòîé÷èâîñòüþ
ê àíòðîïîãåííîìó âîçäåéñòâèþ, ÷òî îáóñëîâëåíî êëèìàòè÷åñêèìè è ãåîëîãè÷åñêèìè îñîáåííîñòÿìè ðåãèîíà. Íà ñîñòîÿíèå ïîâåðõíîñòíûõ âîä ñóùåñòâåííîå
âëèÿíèå îêàçûâàþò ñòî÷íûå âîäû ïðîìûøëåííûõ
öåíòðîâ Êàðåëèè (Ïåòðîçàâîäñêà, Ñåãåæè, Êîíäîïîãè,
Êîñòîìóêøè, Ñîðòàâàëû è äð.).
Ñðåäè îòðàñëåé ïðîìûøëåííîñòè íàèáîëüøåå
ðàçâèòèå ïîëó÷èëà öåëëþëîçíî-áóìàæíàÿ, âîäîïîòðå181
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áëåíèå êîòîðîé ñîñòàâëÿåò 70% âñåãî ïðîìûøëåííîãî
ïðîèçâîäñòâà. Â íàñòîÿùåå âðåìÿ ñòàëà âûäåëÿòüñÿ
ãîðíîäîáûâàþùàÿ ïðîìûøëåííîñòü: äîáû÷à è ïåðåðàáîòêà æåëåçíîé ðóäû (Êîñòîìóêøñêèé ÃÎÊ), øóíãèòà, îáëèöîâî÷íîãî è ñòðîèòåëüíîãî êàìíÿ. Îòêðûòû
ïåðñïåêòèâíûå ìåñòîðîæäåíèÿ âàíàäèåâûõ è ïîëèìåòàëëè÷åñêèõ ðóä, çîëîòà è äð. Âàæíûì ôàêòîðîì,
âëèÿþùèì íà ïðèðîäíîå êà÷åñòâî âîä, ÿâëÿåòñÿ
ìåëèîðàöèÿ çåìåëü è ëåñíîå õîçÿéñòâî. Â þæíîé
Êàðåëèè äîñòàòî÷íî øèðîêî ðàçâèòî ñåëüñêîå õîçÿéñòâî, â òîì ÷èñëå æèâîòíîâîäñòâî, ÷òî òàêæå ñêàçûâàåòñÿ íà âîäíûõ ðåñóðñàõ. Â ïîñëåäíåå âðåìÿ íà âíóòðåííèõ âîäîåìàõ ñòàëî àêòèâíî ðàçâèâàòüñÿ òîâàðíîå
ðûáîâîäñòâî, ãëàâíûì îáðàçîì ñàäêîâîå âûðàùèâàíèå
ôîðåëè, ÷òî òàêæå èìååò îïðåäåëåííûå ïîñëåäñòâèÿ
äëÿ âîäíûõ ýêîñèñòåì. Ïðèáðåæíàÿ Êàðåëüñêàÿ ÷àñòü
Áåëîãî ìîðÿ âåñüìà ïåðñïåêòèâíà äëÿ ðàçâèòèÿ ôîðåëåâîãî è ìèäèåâîãî õîçÿéñòâà, âûðàùèâàíèÿ ìàðèêóëüòóð, èñêóññòâåííîãî ðàçâåäåíèÿ ñåìãè, àêêëèìàòèçàöèè äàëüíåâîñòî÷íîé ãîðáóøè. Ïî òåððèòîðèè Ðåñïóáëèêè Êàðåëèÿ ïðîõîäèò âàæíåéøàÿ âîäíàÿ ìàãèñòðàëü – Áåëîìîðñêî-Áàëòèéñêèé êàíàë, ñîåäèíÿþùèé
Áåëîå è Áàëòèéñêîå ìîðÿ, ìîíèòîðèíã ñîñòîÿíèÿ êîòîðîé ïðåäñòàâëÿåò ñóùåñòâåííûé ïðàêòè÷åñêèé èíòåðåñ.
Íà îñíîâå ïðîâåäåíèÿ äîëãîâðåìåííûõ íàáëþäåíèé íà âîäíûõ îáúåêòàõ ìîíèòîðèíãà ðàçðàáàòûâàþòñÿ ìåðîïðèÿòèÿ ñ ó÷åòîì êàê ýêîëîãè÷åñêîé, òàê è ýêîíîìè÷åñêîé öåëåñîîáðàçíîñòè.

Vienan meren Karjalan Tasavallan rannikolla on
hyvin paljon sopivia paikkoja kalankasvatustiloja
varten. Vienan Karjalassa suunnitellaan myös KaukoIdän lohen ja simpukka- ja muiden merenantimien
kasvatuslaitosten sijoittamista.
Vienan ja Itämeren yhdistävä kanava kulkee Karjalan Tasavallan läpi. Kanavan tilan seuranta on
myöskin tulevien seurantaohjelmien mielenkiintoinen
tehtävä.
Pitkäaikaisen vesistöjen seurannan perusteella
suunnitellaan ympäristönsuojelutoimenpideohjelmia
ottaen huomioon niiden taloudelliset vaikutukset.

Õàðàêòåðèñòèêà äåéñòâóþùåé ñåòè
íàáëþäåíèé çà êîëè÷åñòâåííûìè
è êà÷åñòâåííûìè ïîêàçàòåëÿìè âîä

Vedenlaadun
seurantaverkoston
kuvaus

Ïðîãðàììîé ìîíèòîðèíãà ïðåäóñìàòðèâàåòñÿ ïðîâåäåíèå íàáëþäåíèé â îñíîâíûå ãèäðîëîãè÷åñêèå
ôàçû, êîíêðåòíî óñòàíîâëåííûå äëÿ êàæäîãî âîäíîãî
îáúåêòà, ñ öåëüþ ïîëó÷åíèÿ èíôîðìàöèè, ñîïîñòàâèìîé äëÿ ðàçëè÷íûõ ëåò èññëåäîâàíèé. Ìîíèòîðèíã
âîäíûõ îáúåêòîâ ïðîâîäèòñÿ ïî õèìè÷åñêèì è áèîëîãè÷åñêèì ïîêàçàòåëÿì âîäû è äîííûõ îòëîæåíèé,
îòðàæàþùèì åå ïðèðîäíîå êà÷åñòâî, òðîôè÷åñêîå
ñîñòîÿíèå âîäîåìîâ è èõ çàãðÿçíåíèå. Ñîâðåìåííîå
ñîñòîÿíèå âîäíûõ îáúåêòîâ îöåíèâàåòñÿ ïî îñíîâíûì
ôèçèêî-õèìè÷åñêèì (èîííûé ñîñòàâ âîäû, ñîäåðæàíèå îðãàíè÷åñêèõ è áèîãåííûõ âåùåñòâ, ìèêðîýëåìåíòû, ãàçîâûé ðåæèì) è áèîòè÷åñêèì (÷èñëåííîñòü è
áèîìàññà, îñíîâíûå òàêñîíîìè÷åñêèå ãðóïïû è èõ
ñîîòíîøåíèå, êîëè÷åñòâî âèäîâ è âèäû-äîìèíàíòû,
ñàïðîáíûé êîýôôèöèåíò ôèòî-, çîîïëàíêòîíà è çîîáåíòîñà) ïàðàìåòðàì. Îñíîâíîå âíèìàíèå óäåëÿåòñÿ
ïàðàìåòðàì, â íàèáîëüøåé ñòåïåíè îòðàæàþùèì
èçìåíåíèÿ â ýêîñèñòåìå â ðåçóëüòàòå àíòðîïîãåííîãî
âëèÿíèÿ (ñîäåðæàíèå êèñëîðîäà, áèîãåííûõ ýëåìåíòîâ, Chl-à, ñïåöèôè÷åñêèõ çàãðÿçíèòåëåé, êîëè÷å-

Seurantaohjelman tavoitteena on havainnot, jotka
toteutetaan samoina hydrologisina vuoden aikoina.
Havaintojaksot määritetään vesistökohtaisesti, jotta
eri vuosien tuloksia voidaan vertailla keskenään. Seurantaohjelmaan kuuluvat kemialliset ja biologiset
veden- ja sedimenttien laatuarvot, joiden avulla
kuvataan vesistöjen rehevöitymisen ja kuormituksen
tasoa. Tärkeimpien fysikaalis-kemiallisten parametrien joukkoon kuuluvat seuraavat: veden mineraali –
ionien koostumus, orgaanisten aineiden pitoisuudet,
ravinteiden ja kaasujen pitoisuudet. Biomassa ja eri
organismien lukumäärät, tärkeimmät taksonometriset
ryhmät ja niiden suhteet, lajien lukumäärä, hallitsevat
lajit, kasvi- eläinplanktonin ja pohjaeläinten saprobiindeksit ovat yleisimpiä biologisia arvoja. Eniten
huomiota kiinnitetään arvoihin, jotka pystyvät kuvaamaan ekosysteemin muutoksia ihmisen toiminnan
seurauksena: happi-, klorofylli-a- ja ravinteiden
pitoisuudet, myös ns. «erikoiskuormitusaineet» ja
eliöiden määrälliset arvot. Venäjällä on käytössä
«2TP-(vodhoz) vesitalous» -niminen tilastolomake,
182
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ñòâåííûå õàðàêòåðèñòèêè áèîíòîâ). Àíòðîïîãåííûå
íàãðóçêè íà âîäíûå îáúåêòû îöåíèâàþòñÿ ïî äàííûì
ñòàòîò÷åòíîñòè ïî ôîðìå 2 ÒÏ – âîäõîç. Ïðè ýòîì ó÷èòûâàþòñÿ íàãðóçêè ïî ìèíåðàëüíûì, îðãàíè÷åñêèì è
âçâåøåííûì âåùåñòâàì, áèîãåííûì ýëåìåíòàì,
ëàáèëüíîìó îðãàíè÷åñêîìó âåùåñòâó (ïî ÁÏÊïîëí.)
êàê îò òî÷å÷íûõ àíòðîïîãåííûõ èñòî÷íèêîâ, òàê è
ïîñòóïàþùèì ñ ðå÷íûìè âîäàìè.
Êîíòðîëü çà õèìè÷åñêèì ñîñòàâîì âîäû âêëþ÷àåò
îïðåäåëåíèå:
1. Ìèíåðàëèçàöèè, ýëåêòðîïðîâîäíîñòè è èîííîãî
ñîñòàâà (Ñà2+, Mg2+, Na+, K+, HCO3-, SO42-, Cl-, RCOO).
2. Îðãàíè÷åñêîãî âåùåñòâà (öâåòíîñòü, ÏÎ, ÁÏÊ5).
3. Áèîãåííûõ ýëåìåíòîâ (Ðìèí., Ðîáù., NH4+, NO2-,
NO3-, Nîðã).
4. Ìèêðîýëåìåíòîâ (Fe, Mn, Si, F, Al).
5. Âçâåøåííîãî âåùåñòâà, õëîðîôèëëà-à.
6. Ðàñòâîðåííûõ ãàçîâ (CO2, O2) è ðÍ âîäû.
7. Çàãðÿçíÿþùèõ âåùåñòâ (íåôòåïðîäóêòû, òÿæåëûå ìåòàëëû, ôåíîëû).
Â îòäåëüíûõ ñëó÷àÿõ ïðîâîäèòñÿ àíàëèç êîìïîíåíòîâ êàê âî âçâåñè, òàê è ðàñòâîðåííûõ ôîðì. Â äîííûõ
îòëîæåíèÿõ îïðåäåëÿåòñÿ ñîäåðæàíèå îðãàíè÷åñêèõ
âåùåñòâ, áèîãåííûõ ýëåìåíòîâ (N – NH4, Nîðã, Ðîáù),
õëîðîôèëëà-a, Fe, Mn.
Áèîèíäèêàöèÿ êà÷åñòâà âîäû è õàðàêòåðèñòèêà ýêîëîãè÷åñêîãî ñîñòîÿíèÿ âîäîåìà (âîäîòîêà) ïðîâîäèòñÿ
ïî îñíîâíûì òðîôè÷åñêèì çâåíüÿì (ôèòî- è çîîïëàíêòîí) è âêëþ÷àåò îïðåäåëåíèå âèäîâîãî ðàçíîîáðàçèÿ,
áèîìàññû è ÷èñëåííîñòè ãèäðîáèîíòîâ, íà îñíîâàíèè
êîòîðûõ óñòàíàâëèâàþòñÿ èíäåêñû ñàïðîáíîñòè è òàêñîáíîñòè, óðîâåíü òðîôèè âîäîåìà è ñòðóêòóðíîôóíêöèîíàëüíûå èçìåíåíèÿ áèîòû ýêîñèñòåìû âî âðåìåíè. Äëÿ óòî÷íåíèÿ àíòðîïîãåííîé íàãðóçêè íà âîäîåìû âûïîëíÿþòñÿ õèìè÷åñêèå àíàëèçû è áèîòåñòèðîâàíèå ñòî÷íûõ âîä ñ èñïîëüçîâàíèåì èíäèêàòîðíûõ
òåñò-îáúåêòîâ, îïðåäåëÿåòñÿ áåçâðåäíàÿ êðàòíîñòü
ðàçáàâëåíèÿ.
Â îáúåêòû ìîíèòîðèíãà, íà êîòîðûõ ïðîâîäÿòñÿ
ðàáîòû, âêëþ÷åíû 28 âîäîåìîâ (îçåðà è âîäîõðàíèëèùà), 36 âîäîòîêîâ (ðåêè è ïðîòîêè). Îáùåå êîëè÷åñòâî
ñòàíöèé ìîíèòîðèíãà íà íà÷àëî 2004 ã. – 91. Íà õèìè÷åñêèé àíàëèç áûëî îòîáðàíî 282 ïðîáû (267 – âîäû è
15 – äîííûõ îòëîæåíèé), íà áèîëîãè÷åñêèé – 327 ïðîá
(224 – çîîïëàíêòîíà, 85 – ôèòîïëàíêòîíà, 18 – íà òîêñèêîëîãè÷åñêèé àíàëèç).
Íà Îíåæñêîì îç. (ðèñ. 4.4) íàáëþäåíèÿ ïðîâîäÿòñÿ â
ðàçëè÷íûõ ÷àñòÿõ: Ïåòðîçàâîäñêîé è Êîíäîïîæñêîé
ãóáàõ, â Áîëüøîì, Öåíòðàëüíîì è Þæíîì Îíåãî (25
ñòàíöèé). Ðàáîòû âûïîëíÿþòñÿ ïîñåçîííî: â çèìíèé
ïåðèîä – â Êîíäîïîæñêîé è Ïåòðîçàâîäñêîé ãóáàõ, â
ëåòíèé – ïî âñåé àêâàòîðèè îçåðà. Âñåãî îòáèðàåòñÿ
áîëåå 100 ïðîá âîäû íà õèìè÷åñêèé àíàëèç è 168 ïðîá –

jonka avulla seurataan kuormitusta vesistöihin. Tilastolomakkeisiin kerätään orgaanisten ja mineraali
aineiden kuormitustiedot, BOD – määritysten tulokset
pistekuormittajista ja jokien tuottamia kuormitustietoja.
Vedenlaatua seurataan kemiallisilla arvoilla:
1. Sähkönjohtavuus ja mineraali – ionien koostumus (Venäjällä käytetään termiä «mineralisointi»
eli Ñà2+, Mg2+, Na+, K+, HCO3-, SO42-, Cl-, R-COO-ionien summa).
2. Orgaaninen aine (väriluku, CODMn, BOD5).
3. Ravinteet (Ðmin., Ð kok., NH4+, NO2-, NO3-,
Norg).
4. Hivenaineet (Fe, Mn, Si, F, Al).
5. Kiinto-aineet, lehtivihreä / klorofylli-a.
6. Liuonneet kaasut (CO2, O2) ja ðÍ.
7. Kuormittavat aineet (öljytuotteet, raskasmetallit, fenolit).
Joissakin tapauksissa analysoidaan joko suodatetut tai ei-suodatetut näytteet. Sedimenteistä
määritetään orgaanisten aineiden ja ravinteiden
pitoisuudet (N-NH4, Norg, Ðkok), klorofylli a, Fe ja
Mn.
Vesistön ekologisessa kuvauksessa käytetään
myös vedenlaadun bioindikaattoreita: tiettyjä kasvija eläinlajeja. Apuna ovat taas lajien monimuotoisaus,
biomassa ja vesieliöiden lukumäärät. Niiden perusteella lasketaan saprobi- ja taksoni-indeksit arvioiden
rehevöitymisen tasoa. Vesistökuormitusten tarkat
määrät ja erityisominaisuudet täsmennetään
vesikemian analyysien ja biotestien avulla. Tulosten
perusteella määritetään jätevesien turvalliset laimennuskerrat.
Seurantaohjelmaan kuuluu 28 järveä ja tekojärveä
ja 36 jokea. Vuoden 2004 alussa oli 91 seurantapistettä. Silloin tavoitteena oli 267 vesikemian näytettä,
15 sedimenttinäytettä, 327 biologista näytettä (224
eläinplankton, 85 kasviplankton ja 18 toksikologian
näytettä).
Seuranta-asemien sijainti Äänisellä on esitetty
kuvassa 4.4. Asemat ovat Petroskoin ja Kontupohjan
lahdessa, Suur-, Keski- ja Etelä-Äänisellä (25 asemaa). Näytteenotto suoritetaan kesän aikana koko järven vesialueella ja talvella myös Petroskoin ja Kontupohjan lahdella. Vesikemiannäytteitä otetaan noin
100 kpl, biologisia näytteitä (kasvi- ja eläinplankton)
168 ja sen lisäksi jätevesiennäytteitä biotestausta
varten. Suojärven alueella on 11 asemaa, joista näytteet otetaan kevät- ja syysaikana. Äänisen sivujokien
v. 2000 seurantaohjelmaan kuuluvat Shujajoki,
Neglinkajoki, Kumsajoki, Pälmajoki, Vodlajoki ja
Kolodajoki. Laatokan pohjoisrannikon 10 jokea myös
kuulu ohjelmaan. Näytteet otetaan 4 kertaa vuodessa
11 asemalla. Kostamuksen alueella vedenlaatua seu183
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íà áèîëîãè÷åñêèé àíàëèç (ôèòî- è çîîïëàíêòîí), à
òàêæå ïëàíèðóåòñÿ ïðîâåñòè áèîòåñòèðîâàíèå ñòî÷íûõ
âîä. Ìîíèòîðèíã íà îáúåêòàõ Ñóîÿðâñêîé ãðóïïû ïðîâîäèòñÿ ïî 11 ñòàíöèÿì â âåñåííèé è îñåííèé ïåðèîäû.
Ïî îáúåêòàì «Ïðèòîêè Îíåæñêîãî îçåðà» âêëþ÷åíû íà
2000 ã. ðåêè Øóÿ, Íåãëèíêà, Êóìñà, Ïÿëüìà, Âîäëà,
Êîëîäà. Ïî ïðèòîêàì Ëàäîæñêîãî îç. âêëþ÷åíû 10
ñåâåðíûõ è ñåâåðî-âîñòî÷íûõ ïðèòîêîâ. Íàáëþäåíèÿ íà
ðå÷íûõ ñèñòåìàõ ïðîâîäèòñÿ 4 ðàçà â ãîä ïî 11 ñòàíöèÿì. Ìîíèòîðèíã âîäîåìîâ ðàéîíà ã. Êîñòîìóêøè îñóùåñòâëÿåòñÿ íà îçåðíî-ðå÷íîé ñèñòåìå ð. Êåíòè–Êåíòî
è îç. Ñðåäíåì Êóéòî, èñïûòûâàþùèõ âëèÿíèå òåõíîãåííûõ âîä ãîðíî-îáîãàòèòåëüíîãî êîìáèíàòà ÀÎ
«Êàðåëüñêèé îêàòûø», ñèñòåìå ð. Êîíòîêêè, à òàêæå
ñòî÷íûõ è òåõíîãåííûõ âîä Êîñòîìóêøñêîãî ïðîìóçëà.
Íàáëþäåíèÿ ïðîâîäÿòñÿ â çèìíèé è âåñåííèé ïåðèîäû
íà 30 ñòàíöèÿõ. Îñîáåííîñòè ãåîëîãè÷åñêîãî ñòðîåíèÿ
Çàîíåæüÿ îáóñëîâëèâàþò ìíîãîîáðàçèå âîäíûõ îáúåêòîâ, íàëè÷èå çäåñü áîëüøîãî êîëè÷åñòâà îçåð è ðåê,
îòíîñÿùèõñÿ ê áîëåå ÷åì 30 ÷àñòíûì âîäîñáîðàì.
Çäåñü îòáèðàåòñÿ 28 ïðîá âîäû íà õèìè÷åñêèé àíàëèç è
9 ïðîá äîííûõ îòëîæåíèé èç âîäíûõ îáúåêòîâ ïîëóîñòðîâà. Ìîíèòîðèíã âîäíûõ îáúåêòîâ ñåâåðî-çàïàäíîé
÷àñòè Êàðåëèè îñóùåñòâëÿëñÿ íà îçåðàõ, èñïîëüçóþùèõñÿ â ðàçëè÷íûõ öåëÿõ â õîçÿéñòâå: îç. Òîïîçåðî
(÷àñòü Êóìñêîãî âîäîõðàíèëèùà), êîòîðîå èíòåíñèâíî
èñïîëüçóåòñÿ äëÿ ýíåðãåòè÷åñêèõ öåëåé è âìåñòå ñ òåì
ïðåäñòàâëÿåò óíèêàëüíûé çàïàñíèê ïðåñíîé âîäû Êàðåëèè; îç. Âåðõíåå Êóéòî (âåðõíåå îçåðî â ñèñòåìå Þøêîçåðñêîãî âîäîõðàíèëèùà) – ïîäâåðãàåòñÿ âîçäåéñòâèþ
çàãðÿçíÿþùèõ âåùåñòâ îò Êîñòîìóêøñêîãî ÃÎÊà è çà
ñ÷åò ñòîêà ñ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ óãîäèé); îç. Ðóãîçåðî ïðèíèìàåò ñòî÷íûå âîäû çâåðîâîä÷åñêîé ôåðìû.
Ìîíèòîðèíã ïðèòîêîâ Áåëîãî ìîðÿ, òàêèõ êàê ðåêè
Êåðåòü, Ãðèäèíà, Íþõ÷à, ïðåäñòàâëÿåò èíòåðåñ ñ òî÷êè
çðåíèÿ îöåíêè ïðèðîäíîãî è àíòðîïîãåííîãî ñòîêà ñ
òåððèòîðèè Êàðåëèè â ìîðå.
Ìîíèòîðèíã âîäíûõ îáúåêòîâ ïðîâîäèòñÿ ïî
õèìè÷åñêèì è áèîëîãè÷åñêèì ïîêàçàòåëÿì âîäíîé
ñðåäû è äîííûõ îòëîæåíèé. Êîíòðîëü ïîñëåäíèõ îñóùåñòâëÿåòñÿ ñ äèñêðåòíîñòüþ îäèí ðàç â òðè ãîäà.
Ìîíèòîðèíã âîäíîé ñðåäû ïî õèìè÷åñêèì ïîêàçàòåëÿì ïðîâîäèòñÿ ïîñòîÿííî, ïî áèîëîãè÷åñêèì – â
ïåðèîä îòêðûòîé âîäû (çîîïëàíêòîí – êðóãëûé ãîä).
Â äîííûõ îòëîæåíèÿõ îïðåäåëÿåòñÿ ñîäåðæàíèå
îðãàíè÷åñêèõ âåùåñòâ, áèîãåííûõ ýëåìåíòîâ (N-NH4,
Nîðã, Pîáù), Fe, Mn, Chl-à, à ïðè íàëè÷èè çàãðÿçíåíèÿ –
íåêîòîðûõ òîêñèêàíòîâ (ôåíîëû, òÿæåëûå ìåòàëëû,
ëèãíîñóëüôîíàòû, íåôòåïðîäóêòû).
Íà îñíîâàíèè äàííûõ õèìè÷åñêîãî àíàëèçà îïðåäåëÿåòñÿ òåíäåíöèÿ èçìåíåíèÿ êà÷åñòâà âîäû âî âðåìåíè, ñîîòâåòñòâèå åå òåì èëè èíûì âèäàì õîçÿéñòâåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ è âîçìîæíàÿ ñòåïåíü îïàñíîñòè äëÿ ãèäðîáèîíòîâ ïî êðèòåðèþ ÏÄÊ è ôîíîâûì
êîíöåíòðàöèÿì.

rataan Kenttijoella, Kontokkijoella ja Keski-Kuittojärvellä eli vesistöissä, missä on havaittu «Karelski
okatysh» -malmin rikastamokombinaatin jätevesien
vaikutuksia. Yhteensä asemia on 30 ja näytteet otetaan talvella ja keväällä. Zaonezje-alueella eli
Äänisen itäpuolella on hyvin mutkikas geologinen
rakenne, missä on 30 erillistä valuma-aluetta. Sieltä
löydettiin mm. uraani- ja vanadiumesiintymiä.
Vuodesta 2000 sieltä on otettu 28 vesinäytettä ja 9
sedimenttinäytettä. Karjalan Tasavallan luoteisalueella on myös vesistöjä, jotka ovat seurantaohjelmassa:
Topozero – Kumskoje-tekojärven vesistöä käytetään
voimalaitoksen toiminnassa. Sen lisäksi Topozero on
myös Karjalan Tasavallan ainutlaatuinen makean
veden «varasto». Ylä-Kuittojärvi kuuluu Jushkozerotekojärven kokonaisuuteen ja toisaalta siihen lasketaan Kostamuksen kombinaatin jätevedet. Maatalouden hajakuormituksella on oma osuutensa Kuittojärven tilassa. Paikallinen turkistila laskee jätevedet
Rugozero-järveen. Vienan meren rannikolla seurataan
Keretjoen, Gridinajoen ja Nuhchajoen tilaa, koska ne
ovat hyvin edustavia Karjalan Tasavallan olosuhteissa.
Vesistöjen tilaa seurataan vesikemian ja biologisten analyysien avulla. Sedimenttinäytteet
analysoidaan kolmen vuoden välein. Vesikemian
näytteet otetaan ympäri vuoden, mutta biologiset
näytteet yleensä otetaan vain avoveden aikana (eläinplankton näytteet otetaan ympärivuoden).
Sedimenteistä määritetään orgaanisten aineiden
pitoisuudet, ravinteet (N-NH4, Norg, Pkok, Fe, Mn,
klorofylli-a). Mikäli vesistö on kuormittunut
määritetään raskasmetalleja, fenoleja, lignosulfonaatteja ja öljytuotteita.
Kemiallisten
analyysitulosten
perusteella
määritetään vedenlaadun muutoksia. Sen lisäksi
arvioidaan vesivarojen käyttömahdollisuuksia ja
miten vesistöjen tila sopii eri eliöille niiden «suurten
sallittujen pitoisuuksien» tai taustatietojen perusteella.
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Õàðàêòåðèñòèêà ñîâðåìåííîãî
ãèäðîëîãè÷åñêîãî è ãèäðîõèìè÷åñêîãî
ñîñòîÿíèÿ âîäíûõ îáúåêòîâ

Vesistöjen nykyinen
hydrologinen
ja vesikemiallinen tila

Õàðàêòåðèñòèêà ñîâðåìåííîãî ñîñòîÿíèÿ âîäíûõ
îáúåêòîâ ïðèâîäèòñÿ ïî ðåçóëüòàòàì ìîíèòîðèíãà,
âûïîëíåííîãî â êîíöå 1990-õ ãã. Â ýòè ãîäû â âîäíûå
îáúåêòû Êàðåëèè áûëî ñáðîøåíî 188,2 ìëí ì3 ñòî÷íûõ âîä, â òîì ÷èñëå â Îíåæñêîå îç. Êîíäîïîæñêèì è
Ïåòðîçàâîäñêèì ïðîìûøëåííûìè öåíòðàìè – 100,
Ëàäîæñêîå îç. è åãî ïðèòîêè – 24,7, Âûãîçåðî – 33,6, ð.
Êîíòîêêè – 5,5, ñèñòåìó ð. Êåíòè–Êåíòî – 23, îç. Ñóîÿðâè – 1,5 ìëí ì3. Ñóììàðíûé ñáðîñ ñòî÷íûõ âîä àäåêâàòåí ïîñòóïëåíèþ àíòðîïîãåííûõ ïðîäóêòîâ (ïî
ñóõîìó îñòàòêó) – 63,3 òûñ. ò, â òîì ÷èñëå ëàáèëüíûõ
(ïî ÁÏÊïîëí) – 4 375, Pîáù – 180,4, Nîáù – 905,6, âçâåøåííûõ âåùåñòâ – 5 395 ò. Ñáðîñ ñòî÷íûõ âîä è àíòðîïîãåííûõ ïðîäóêòîâ â 1998 ã. áûë áëèçîê ê óðîâíþ
1996–1997 ãã., íî ñóùåñòâåííî ìåíüøå, ÷åì â 1992 ã.,
âñëåäñòâèå ñïàäà ïðîèçâîäñòâà. Èç âñåõ îáñëåäîâàííûõ ñòî÷íûõ âîä íàèáîëåå íèçêàÿ ýôôåêòèâíîñòü
î÷èñòêè áûëà â Êîíäîïîæñêîì è Ëàõäåíïîõñêîì ïðîìöåíòðàõ. Áèîòåñòèðîâàíèå ñòî÷íûõ âîä ïîêàçàëî íàëè÷èå òîêñè÷íîñòè áîëüøèíñòâà èç íèõ.
Íà ýêîñèñòåìó Îíåæñêîãî îç. îêàçûâàþò âëèÿíèå,
â ïåðâóþ î÷åðåäü, êðóïíûå ïðîìöåíòðû – Ïåòðîçàâîäñê, Êîíäîïîãà è Ìåäâåæüåãîðñê, à òàêæå àíòðîïîãåííûé ñòîê ñ ðå÷íûìè, ëèâíåâûìè è äðåíàæíûìè
âîäàìè. Çèìîé ïîêàçàòåëè êà÷åñòâà âîäû â öåíòðå
Ïåòðîçàâîäñêîé ãóáû (öâåòíîñòü – 40 ãðàä., Fe –
0,22 ìã/ë, Ðîáù – 14 ìêã/ë) áûëè íèæå ñðåäíåìíîãîëåòíèõ. Â ðàéîíå âîäîçàáîðà ã. Ïåòðîçàâîäñêà îíè ñîîòâåòñòâîâàëè øóéñêèì âîäàì (öâåòíîñòü – 100 ãðàä.,
Fe – 0,82 ìã/ë, Ðîáù – 31 ìêã/ë). Çèìíèå ãèäðîõèìè÷åñêèå íàáëþäåíèÿ ïîäòâåðäèëè, ÷òî çàãðÿçíåííûå âîäû
îò ìåñòà âûïóñêà ñòî÷íûõ âîä ã. Ïåòðîçàâîäñêà ðàñïðîñòðàíÿëèñü áîëüøåé ÷àñòüþ ðàññåÿííûì ïîòîêîì â
ñòîðîíó öåíòðàëüíîé ÷àñòè îçåðà, è èõ ïîñòóïëåíèå â
öåíòð Ïåòðîçàâîäñêîé ãóáû íå íàáëþäàëîñü. Ýôôåêòèâíîñòü èõ ðàçáàâëåíèÿ çàâèñèò îò ëåäîâîé îáñòàíîâêè â îçåðå. Â 1998 ã., êîãäà öåíòðàëüíûé ïëåñ è
Ïåòðîçàâîäñêîå Îíåãî áûëè ïîêðûòû ëüäîì, çàãðÿçíåííûå âîäû ðàñïðîñòðàíÿëèñü áîëåå êîíöåíòðèðîâàííûì ïîòîêîì, ÷åì â 1996 è 1997 ãã., êîãäà íà îçåðå
íå áûëî ñïëîøíîãî ëåäÿíîãî ïîêðîâà. Â Êîíäîïîæñêîé ãóáå âëèÿíèå ñòî÷íûõ âîä ïðîñëåæèâàëîñü ïî
âñåìó ïðîäîëüíîìó ðàçðåçó â ñðåäíèõ ñëîÿõ âîäû
ìåæäó 20- è 40-ìåòðîâûìè èçîáàòàìè. Êðàòíîñòü èõ
ðàçáàâëåíèÿ â öåíòðå ãóáû äîñòèãàëà 40. Íåñìîòðÿ
íà ñóùåñòâåííîå ðàçáàâëåíèå ñòî÷íûõ âîä îòìå÷àëîñü î÷åíü íèçêîå íàñûùåíèå âîäû êèñëîðîäîì íà
20-ìåòðîâîì ãîðèçîíòå (20% íàñûùåíèÿ), ÷òî ñâÿçàíî ñ íèçêîé ýôôåêòèâíîñòüþ î÷èñòêè ñòî÷íûõ âîä
Êîíäîïîæñêîãî ïðîìöåíòðà. Ïðè ýòîì ñîäåðæàíèå

1990-luvulla saatujen seurantatietojen perusteella
voidaan kuvata vesistöjen nykyistä tilaa.
Seurantaohjelmaan kuluviin vesistöihin laskettiin
vuodessa 188,2 milj. m3 jätevettä, niistä Petroskoin
ja Kontupohjan teollisuuskeskusten osuus on
100 milj. m 3, suoraan Laatokkaan ja sen jokiin
laskettiin 24,7, Vygozerojärveen 33,6, Kontokkijokeen 5,5, Kenttijokeen 23, Suojärveen 1,5 milj. m3.
Yhteensä jätevesien kuormitus oli 63 300 t kuivaaineena, BODkok – 4375 tonnia, Pkok – 180,4 tonnia,
Nkok – 905,6, kiintoaineita 5395 tonnia. Vuoden 1998
kuormitus oli vuosien 1996 ja 1997 tasolla, mutta
huomattavasti pienempi vuoteen 1992 verrattuna.
Syynä on taloudellinen kriisi / tuotannon supistukset.
Jätevesien käsittely on kaikista puutteellisin Kontupohjan ja Lahdenpohjan teollisuuskeskuksissa.
Yleensä jätevedet ovat eliöille myrkyllisiä ja turvallinen taso saavutetaan laimentamalla ne 30-kertaisesti.
Äänis-järven ekosysteemin tilaan eniten vaikuttavat suurten teollisuuskeskittymien eli Petroskoin,
Kontupohjan
ja
Karhumäen
kaupunkien
jätevesipäästöt sekä sadeviemärien, sala- ja avo-ojien
päästöt ja hajakuormitus. Talvenaikana Petroskoinlahden vedenlaatu on yleensä huonompi monivuotisiin keskiarvoihin verrattuna: väriluku 40 astetta, Fe
0,22 mg/l, Ðkok 14 µg/l. Petroskoin vedenottamon
kohdalla vedenlaatu vastaa Shujajoen arvoja: väriluku
100 astetta, Fe 0,82 mg/l, Ðkok 31 µg/l. Talven aikana
tehtyjen tutkimusten perusteella todettiin, että Petroskoin jätevedet leviävät purkupaikalta järven
keskialueelle. Jätevesien sekoittuminen riippuu jäätilanteesta. Vuonna 1998 Äänisen keskialueet ja Petroskoinlahti olivat jäässä ja jätevedet pääsivät
«väkevän» virran muodossa lahteen. Vuosina 1996 ja
1997 jääpeite oli huomattavasti pienempi ja
jätevesien sekoittuminen oli tapahtunut tehokkaammin. Kontupohjanlahdessa jätevesien vaikutus on
havaittu keskisyvyydessä eli 20 ja 40 metrin välillä ja
koko lahden pituudella. Lahden keskialueella
jätevedet olivat jo sekoittuneet järviveteen 40-kertaisesti. Vaikka jätevedet sekoittuvat järviveteen, happipitoisuus 20-metrin syvyydessä on hyvin pieni – 20
kyllästys % – osoittaen, että Kontupohjan teollisuuden jätevedenpuhdistamon tehokkuus on heikko. Lahden vesien Pkok oli 22 µg/l ja lignosulfonaatit 3,5 mg/l.
Vasta lahdensuussa veden laatuarvot vastaavat järven
tasoa – happea 90–100 %, Pkok 8 µg/l, lignosulfonaatteja < 0,1 mg/l ja väriluku 20 astetta. Kesällä
Petroskoinlahden ja Kontupohjanlahden vedenlaatu
määräytyy hydrodynaamisilla tekijöillä. Petroskoin185
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Pîáù ñîñòàâëÿëî 22 ìêã/ë, ëèãíîñóëüôîíàòîâ – 3,5 ìã/ë,
è òîëüêî íà âûõîäå èç ãóáû ýòè ïîêàçàòåëè áîëüøå
ñîîòâåòñòâîâàëè îçåðíûì âîäàì (90–100% íàñûùåíèÿ êèñëîðîäîì, Pîáù – 8 ìêã/ë, ëèãíîñóëüôîíàòû
< 0,1 ìã/ë, öâåòíîñòü – 20 ãðàä.). Â ëåòíèé ïåðèîä
êà÷åñòâî âîä Ïåòðîçàâîäñêîé è Êîíäîïîæñêîé ãóá â
çíà÷èòåëüíîé ñòåïåíè îïðåäåëÿåòñÿ ãèäðîäèíàìè÷åñêîé ñèòóàöèåé. Â Ïåòðîçàâîäñêîé ãóáå ïîêàçàòåëè
áîëüøå ñîîòâåòñòâîâàëè îçåðíûì âîäàì (öâåòíîñòü
40 ãðàä., Fe – 0,1 – 0,2 ìã/ë, Pîáù – 12 – 20 ìêã/ë), ÷åì
øóéñêèì (öâåòíîñòü – 90 ãðàä., Fe – 0,8 ìã/ë, Pîáù –
37 ìêã/ë). Â Êîíäîïîæñêîé ãóáå âåòðû ñåâåðíîãî
íàïðàâëåíèÿ âûíîñèëè òðàíñôîðìèðîâàííûå ñòî÷íûå âîäû â öåíòðàëüíóþ è âíåøíþþ ÷àñòü ãóáû è â
çàëèâ Áîëüøîå Îíåãî, â ðåçóëüòàòå ÷åãî áîëüøèíñòâî
ïîêàçàòåëåé áûëî â 1,5 ðàçà âûøå, ÷åì â 1997 ã.
(Pîáù – 15–22 ìêã/ë, ÏÎ – 9–13 ìã Î/ë). Ñëåäñòâèåì
ýòîãî ÿâèëîñü âûñîêîå ðàçâèòèå çîîïëàíêòîíà íà
ýòèõ ó÷àñòêàõ, îñîáåííî â ñëîå ýïèëèìíèîíà. Â Êîíäîïîæñêîé ãóáå îòìå÷åíî íàèìåíüøåå íàñûùåíèå
âîäû êèñëîðîäîì (73%) ïî ñðàâíåíèþ ñ äðóãèìè
ðàéîíàìè îçåðà. Â îñòàëüíîé ÷àñòè Îíåæñêîãî
îç. ïîêàçàòåëè êà÷åñòâà âîäû áûëè áëèçêè ê çíà÷åíèÿì 1996–1997 ãã. Òàê, ñðåäíåå ñîäåðæàíèå áèîãåííûõ ýëåìåíòîâ ñîñòàâëÿëî: Pîáù – 8 ìêã/ë, NO3 – 0,24,
NH4 – 0,04, Nîðã – 0,5 ìã/ë è Chl-à – 3 ìêã/ë. Âíóòðèãîäîâàÿ äèíàìèêà áèîãåííûõ ýëåìåíòîâ è êðåìíèÿ
ñâèäåòåëüñòâóåò î òîì, ÷òî Îíåæñêîå îç. âñëåäñòâèå
àíòðîïîãåííîãî âëèÿíèÿ áëèæå ê ïåðåõîäíîìó îëèãîìåçîòðîôíîìó òèïó.
Â ðåçóëüòàòå ìíîãîëåòíåãî àíòðîïîãåííîãî âîçäåéñòâèÿ ïðîèçîøëè ñóùåñòâåííûå èçìåíåíèÿ
õèìè÷åñêîãî ñîñòàâà äîííûõ îòëîæåíèé Êîíäîïîæñêîé è Ïåòðîçàâîäñêîé ãóá è çàëèâà Áîëüøîå Îíåãî,
ñâÿçàííûå â îñíîâíîì ñ ïðîöåññàìè ýâòðîôèðîâàíèÿ. Â öåëîì êîëè÷åñòâåííûå ïîêàçàòåëè ïëàíêòîíîöåíîçîâ Îíåæñêîãî îç. íàõîäèëèñü â ïðåäåëàõ
ìåæãîäîâûõ êîëåáàíèé. Íàáëþäàåòñÿ ïîâûøåíèå
óðîâíÿ òðîôèè â Ïåòðîçàâîäñêîé ãóáå. Íàëè÷èå
âèäîâ-èíäèêàòîðîâ çàãðÿçíåíèÿ (Microcystis, Oscillatoria, Aphanizomenon, Filinia, Brachionus è äð.)
ñâèäåòåëüñòâóåò î ïîâûøåííîì óðîâíå çàãðÿçíåíèÿ
ãîðîäñêîãî ïîáåðåæüÿ Ïåòðîçàâîäñêîé ãóáû â ðàéîíå âûïóñêà ãîðîäñêèõ ñòî÷íûõ âîä. Íàèáîëåå òðàíñôîðìèðîâàíû áèîöåíîçû â Êîíäîïîæñêîé ãóáå.
Âëèÿíèå ñòî÷íûõ âîä ÖÁÊ ïðîñëåæèâàëîñü íå òîëüêî íà âñåé åå àêâàòîðèè, îñîáåííî â ïîâåðõíîñòíûõ
ñëîÿõ âîäû, íî è çà åå ïðåäåëàìè, â ñåâåðíîé ÷àñòè
öåíòðàëüíîãî ïëåñà îçåðà. Áèîëîãè÷åñêèé àíàëèç
êà÷åñòâà âîäû (ñîñòàâ èíäèêàòîðíûõ îðãàíèçìîâ,
çíà÷åíèå èíäåêñîâ ñàïðîáíîñòè) ïîçâîëÿåò îòíåñòè
èññëåäîâàííûå ðàéîíû îçåðà â îñíîâíîì ê ðàçðÿäó óìåðåííî çàãðÿçíåííûõ èëè β-ìåçîñàïðîáíûõ
(II–III êëàññû êà÷åñòâà).

lahden vedet muistuttavat enemmän Äänisen vedenlaatua – väriluku 40 astetta, Fe 0,1–0,2 mg/l,
Pkok 12–20 µg/l kuin Shujajoen vedenlaatua – väriluku 90 astetta, Fe 0,8 mg/l, Pkok 37 µg/l. Kontupohjalahdella pohjoistuulet vievät vedet lahden keskelle
ja siitä eteenpäin järven Bolshoje Onegon ulapalle.
Kun lahden vedenlaatu on huonompi, epilimnionissa
havaitaan eläinplanktonin kasvua. Vuonna 1998
Kontupohjan happitilanne oli huonommillaan muihin
järvialueisiin verrattuna (73 %). Muualla Äänisellä
tilanne oli vuosien 1996 ja 1997 keskitasoa: Pkok
8 µg/l, NO3 0,24, NH4 0,04, Norg 0,5 mg/l ja klorofylli
«a» 3 µg/l. Ravinteiden ja piin vuodenaikaiset muutokset todistavat, että ihmisen toiminnan seurauksena
Ääninen muuttuu oligo-mesotroofiselle tasolle.
Monivuotinen kuormitus ja rehevöityminen
aiheuttivat merkittäviä muutoksia Suur-Äänisen,
Kontupohjanlahden ja Petroskoinlahden sedimenttien
kemiallisessa koostumuksessa. Rehevöityminen on
havaittu Petroskoinlahdessa eri indikaattori-lajien
perusteella (Microcystis, Oscillatoria, Aphanizomenon, Filinia, Brachionus ja muut). Kaupungin
rannikko ja jätevedenpurkuputken ympäristö ovat
saastuneita alueita. Kontupohjanlahden biokenoosit
ovat muuttuneet varsin paljon. Sellu- ja paperitehtaan
jätevesien vaikutusta on havaittu jo koko lahden
alueella ja myös Äänisen pohjoisalueella. Biologisten
menetelmien perusteella (indikaattori-lajit, saprobiindeksit) tutkitut järvialueet kuuluvat «lievästi /
kohtuullisesti saastuneet vedet»-luokkaan tai βmesosaprobiluokkaan (II-III vedenlaatuluokka).
Pitkärannan, Sortavalan, Lahdenpohjan jätevesien
purku, jokien ja koko valuma-alueen kuormitukset
kohdistuvat Laatokan pohjoisalueen, varsinkin saaristoon. Mainittakoon, että Suur-Laatokan hydrodynaamiset prosessit ovat varsin tehokkaita ja veden-
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Íà ñåâåðíóþ ÷àñòü Ëàäîæñêîãî îç., îñîáåííî
øõåðíûé ðàéîí, îêàçûâàþò âëèÿíèå ïðîìûøëåííûå
è õîçÿéñòâåííî-áûòîâûå ñòî÷íûå âîäû ïðîìöåíòðîâ
Ïèòêÿðàíòà, Ñîðòàâàëà, Ëàõäåíïîõüÿ, à òàêæå ðå÷íîé
è ñêëîíîâûé ñòîê ñ ñåâåðíîãî è ñåâåðî-âîñòî÷íîãî
ïîáåðåæèé. Ó÷èòûâàÿ âûñîêóþ àêòèâíîñòü äèíàìè÷åñêèõ ïðîöåññîâ â Ëàäîæñêîì îç., îòìåòèì, ÷òî íà
ðåæèìå åãî ñåâåðíîé àêâàòîðèè îòðàæàåòñÿ âñÿ ñîâîêóïíîñòü àíòðîïîãåííûõ ôàêòîðîâ, èìåþùèõ ìåñòî
íà îñòàëüíîé ÷àñòè îçåðà è âîäîñáîðà. Â öåëîì
íàáëþäåíèÿ, âûïîëíåííûå â 1998 ã., ïîêàçàëè, ÷òî
ñîñòîÿíèå ñåâåðíîé ÷àñòè Ëàäîæñêîãî îç. ñóùåñòâåííî íå îòëè÷àåòñÿ îò òàêîâîãî â ïðåäûäóùèå ãîäû
íàáëþäåíèé (1992–1996). Ïî ñîäåðæàíèþ è ðàñïðåäåëåíèþ áèîãåííûõ ýëåìåíòîâ è Chl-à (Pîáù –
20 ìêã/ë, Pìèí – 2 ìêã/ë, N–NO3 – 0,3, Nîðã – 0,6 ìã/ë,
Chl-à – 5–10 ìêã/ë) è ïîêàçàòåëÿì ðàçâèòèÿ ôèòî- è
çîîïëàíêòîíà óðîâåíü åå òðîôèè âûøå, ÷åì Îíåæñêîãî, è ñîîòâåòñòâóåò ìåçîòðîôíîìó òèïó. Íàèáîëåå
âûñîêèå çíà÷åíèÿ ñîäåðæàíèÿ áèîãåííûõ ýëåìåíòîâ
è Chl-à áûëè îòìå÷åíû ó ã. Ñîðòàâàëà íà ñò. 11 (Pîáù –
44, Chl-à – 20 ìêã/ë). Âáëèçè ã. Ëàõäåíïîõüÿ óêàçàííûå ïîêàçàòåëè (Pîáù – 24, Chl-à – 11 ìêã/ë) áûëè
âûøå ïî ñðàâíåíèþ ñ ïðåäûäóùèìè ãîäàìè èññëåäîâàíèé, ÷òî ÿâëÿåòñÿ èñêëþ÷åíèåì è, ïî-âèäèìîìó,
ñâÿçàíî ñ íèçêîé ýôôåêòèâíîñòüþ î÷èñòêè ñòî÷íûõ
âîä ã. Ëàõäåíïîõüÿ â 1998 ã. Â ðàéîíå ã. Ïèòêÿðàíòà è
çàëèâå Íàéñìåðè ïîêàçàòåëè áîëüøå ñîîòâåòñòâîâàëè
îçåðíûì âîäàì. Íà ðàñïðåäåëåíèè êèñëîðîäà â áîëüøåé ñòåïåíè îòðàæàëèñü òåðìè÷åñêèå óñëîâèÿ, à íå
âíóòðèâîäîåìíûå ïðîöåññû. Èñêëþ÷åíèå ïðåäñòàâëÿåò ñòàíöèÿ âáëèçè ã. Ñîðòàâàëà, ãäå ó äíà íàñûùåíèå ñîñòàâëÿëî âñåãî 55%, ÷òî ÿâëÿåòñÿ ñëåäñòâèåì
âûñîêîãî óðîâíÿ òðîôèè ýòîãî ðàéîíà, îáóñëîâëåííîãî âíóòðåííåé ëîêàöèåé â íåì âîäíûõ ìàññ.
Àíòðîïîãåííûå ôàêòîðû òàêæå îêàçûâàþò íåãàòèâíîå âëèÿíèå íà ôîðìèðîâàíèå õèìè÷åñêîãî
ñîñòàâà äîííûõ îòëîæåíèé øõåðíîãî ðàéîíà ñåâåðíîé ÷àñòè Ëàäîæñêîãî îç. Íàèáîëåå çàãðÿçíåííûìè
ÿâëÿþòñÿ äîííûå îòëîæåíèÿ âáëèçè ãîðîäîâ Ñîðòàâàëà, Ïèòêÿðàíòà è Ëàõäåíïîõüÿ. Ñîñòîÿíèå öåíîçîâ îòêðûòîãî ïëåñà õàðàêòåðèçîâàëîñü â öåëîì
îòíîñèòåëüíîé ñòàáèëüíîñòüþ êà÷åñòâåííîãî ñîñòàâà è íåáîëüøèìè êîëåáàíèÿìè êîëè÷åñòâåííûõ
ïîêàçàòåëåé. Ïðèáðåæíûå ðàéîíû, èñïûòûâàþùèå
ïðÿìîå àíòðîïîãåííîå âîçäåéñòâèå, âûäåëÿëèñü
âûñîêèì óðîâíåì ðàçâèòèÿ ôèòî- è çîîïëàíêòîíà,
êîòîðûé â íåñêîëüêî ðàç (2,5–5,0) ïðåâûøàë ïîêàçàòåëè â îòêðûòîì ïëåñå. Àíàëèç êà÷åñòâà âîäû ïî
îðãàíèçìàì-ñàïðîáèîíòàì (ïîâûøåííîå çíà÷åíèå
èíäåêñîâ ñàïðîáíîñòè) ñ ó÷åòîì âûøåíàçâàííûõ
ïîêàçàòåëåé ïîçâîëÿåò îòíåñòè ó÷àñòêè âáëèçè íàñåëåííûõ ïóíêòîâ (Ñîðòàâàëà, Ëàõäåíïîõüÿ, Âàëààì)
ê íàèáîëåå çàãðÿçíåííûì â èññëåäîâàííîì ðàéîíå
Ëàäîãè.

laatu tasoittuu järvessä hyvinkin paljon. Vuoden 1998
Pohjois-Laatokan tilanne on vuoden 1992–1996
keskiarvojen tasolla. Laatokan trofiataso on
korkeampi Ääniseen verrattuna, esimerkiksi ravinteiden pitoisuudet ovat korkeampia: P kok 20 µg/l,
Pmin 2 µg/l, N-NO3 0,3, Norg 0,6 mg/l, klorofylli-a
5–10 µg/l. Myös kasvi- ja eläinplanktoniluvut ovat
mesotrofian tasolla. Korkeimmat ravinteiden ja klorofyllipitoisuudet havaittiin Sortavalan edustalla asemalla 11: Pkok 44, klorofylli-a 20 µg/l. Lahdenpohjan
edustalla vastaavat pitoisuudet Pkok 24, klorofylli-a
11 µg/l olivat korkeampia kuin edellisinä vuosina. Se
on yleistilanteeseen poikkeus ja syynä lienee Lahdenpohjan jätevedenpuhdistamon heikko tehokkuus
vuonna 1998. Pitkärannan edustalla Naismerilahdessa
vedenlaatu vastaa järven tasoa. Lämpötilan erityispiirteet, eivät muut järviprosessit, vaikuttavat eniten
happitilanteen kehittymiseen. Poikkeuksena on Sortavalan seurantapiste, missä pohjakerroksissa on happea vain 55 %. Lahti on rehevöitynyt, koska alue on
eristetty ulapasta.
Kuormitus vaikuttaa myös Laatokan pohjoisalueella negatiivisesti sedimenttikoostumukseen. Sortavalan,
Pitkärannan ja Lahdenpohjan edustalla havaittiin saastuneita sedimenttejä. Suur-Laatokan kenoosien laatuarvot ovat suhteellisesti pysyviä ja eliöiden lukumäärät
vaihtelevat vähän. Rannikkoalueilla, missä ihmistoiminnan vaikutukset ovat hyvinkin havaittavissa,
kasvi- ja eläinplanktonin arvot 2,5–5,0-kertaisesti ylittävät ulapan tason. Mikäli vedenlaatua arvioidaan
saprobi-indeksien avulla todetaan, että Sortavalan,
Lahdenpohjan ja Valamon alueet ovat Laatokan eniten
kuormitettuja alueita.
Laatokan sivujoet voidaan jakaa niiden valumaalueiden taloustoiminnan mittakaavan mukaisesti.
Vastaavasti eri jokien esim. fosforin ja raudan kuormitus ovat erilaisia. Vuonna 1998 suurimmat P- ja
Fe – pitoisuudet havaittiin Olonkajoessa, Tuloksajoessa, Enäjoessa, Kirkkijoessa ja Savainjoessa:
keskimäärin Pmin 43, Pkok 72 µg/l, Fe 1,62 mg/l ja
väriluku yli 200 astetta. Toiseen ryhmään kuuluvat
Vidlitsajoki, Aurajoki, Tohmajoki, Iijoki, Miinalanjoki ja Hiitolanjoki: Pmin 10,5, Pkok 35 µg/l, Fekok
1,1 mg/l ja väriluku on 156 astetta. Kolmanteen ryhmään kuuluvat Uksunjoki, Jänisjoki, Koirinoja
ja Syskyänjoki. Näiden jokien vedenlaatu on hyvin
lähellä taustatilaa: Pmin 1,6, Pkok 17,4 µg/l, Fe 0,52 mg/l
ja väriluku 136 astetta. Savainjoessa ja Kirkkijoessa
havaittiin päästöjen vaikutusta karjatiloilta.
Vuonna 1998 Laatokan sivujokien vedenlaatu oli
edellisten vuosien keskitasolla. Vuoden aikana muutosten vaihtelut olivat hieman pienempiä kuin yleensä. Toisin sanoen keväällä vedenlaatu on ollut
melkein samalla tasolla kuin kesällä ja syksyllä.
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Ïðèòîêè Ëàäîæñêîãî îç. îòëè÷àþòñÿ ïî ñòåïåíè
õîçÿéñòâåííîé îñâîåííîñòè èõ âîäîñáîðîâ, ÷òî îòðàæàåòñÿ, â ïåðâóþ î÷åðåäü, íà âûíîñå ôîñôîðà è æåëåçà â îçåðî. Èç âñåõ îáñëåäîâàííûõ ïðèòîêîâ â 1998 ã.
íàèáîëüøåå ñîäåðæàíèå P è Fe îòìå÷åíî â ðåêàõ
Îëîíêà, Òóëîêñà, Ýíÿéîêè, Êèðêèéîêè è Ñàâàéíéîêè
(â ñðåäíåì ïî ýòîé ãðóïïå Pìèí – 43, Pîáù – 72 ìêã/ë,
Fe – 1,62 ìã/ë, ïðè öâåòíîñòè âîäû áîëåå 200 ãðàä.).
Ìåíüøèå ñîäåðæàíèÿ áèîãåííûõ ýëåìåíòîâ îòìå÷åíû
âî âòîðîé ãðóïïå ðåê: Âèäëèöà, Àóðàéîêè, Òîõìàéîêè,
Èééîêè, Ìèéíàëàíéîêè, Õèèòîëàíéîêè (Pìèí – 10,5,
Pîáù – 35 ìêã/ë, Feîáù – 1,1 ìã/ë ïðè öâåòíîñòè âîäû
156 ãðàä.). Äëÿ ðåê Óêñóíéîêè, ßíèñéîêè, Êîéðèíîÿ,
Ñþñêþÿíéîêè èõ çíà÷åíèÿ áûëè áëèçêè ê ôîíîâûì
äëÿ âîä áëèçêîãî ãåíåçèñà (Pìèí – 1,6, Pîáù – 17,4 ìêã/ë,
Fe – 0,52 ìã/ë ïðè öâåòíîñòè 136 ãðàä.). Äëÿ ðåê
Ñàâàéíéîêè è Êèðêêèéîêè îòìå÷åíî çàãðÿçíåíèå
îòõîäàìè æèâîòíîâîäñòâà.
Â öåëîì õèìè÷åñêèé ñîñòàâ âîä ïðèòîêîâ Ëàäîæñêîãî îç. â 1998 ã. áûë òàêîé æå, êàê è â ïðåäûäóùèå
ãîäû íàáëþäåíèé. Îòëè÷èå çàêëþ÷àåòñÿ â òîì, ÷òî
ñåçîííàÿ äèíàìèêà áûëà ñëàáî âûðàæåíà. Â ÷àñòíîñòè, âåñåííèå ïîêàçàòåëè â 1998 ã. íåçíà÷èòåëüíî îòëè÷àëèñü îò ëåòíèõ è îñåííèõ. Âîäíîñòü ãîäà íå îòðàæàëàñü íà ñîäåðæàíèè è âûíîñå ìèíåðàëüíûõ è áèîãåííûõ ýëåìåíòîâ. Â òî æå âðåìÿ ñîäåðæàíèå îðãàíè÷åñêèõ
âåùåñòâ
áûëî
ñóùåñòâåííî
áîëüøå
(ñðåäíåâçâåøåííàÿ ïî ïðèòîêó öâåòíîñòü – 167 ãðàä.),
÷åì â ïðåäûäóùèå ãîäû (119 ãðàä.), è óâåëè÷åíèå èõ
âûíîñà íå áûëî ïðîïîðöèîíàëüíî ïðèðîñòó âîäíîãî
ñòîêà, êîòîðûé â 1998 ã. áûë íà 20% âûøå ñðåäíåìíîãîëåòíåãî.
Âîäîåìû ðàéîíà Êîñòîìóêøè. Íàáëþäåíèÿ íà
âîäîåìàõ ðàéîíà Êîñòîìóêøè â 1998 ã. ïðîâîäèëè íà ð.
Êîíòîêêè, ÿâëÿþùåéñÿ ïðèåìíèêîì õîçÿéñòâåííî-áûòîâûõ ñòî÷íûõ âîä ã. Êîñòîìóêøè, è íà îçåðíî-ðå÷íîé
ñèñòåìå Êåíòè–Êåíòî, â êîòîðóþ ñáðàñûâàþòñÿ òåõíîãåííûå âîäû ÀÎ «Êàðåëüñêèé îêàòûø». Â çèìíèé
ïåðèîä áûëà âûïîëíåíà ñúåìêà îç. Ñðåäíåãî Êóéòî, â
êîòîðîå ïîñòóïàþò ñòî÷íûå âîäû ïîñ. Êàëåâàëà.
Íà âîäîåìàõ ðàéîíà Êîñòîìóêøè â çèìíèé ïåðèîä
1998 ã. íàèáîëåå âûñîêîå çàãðÿçíåíèå óñòàíîâëåíî â
óñòüå ð. Êîíòîêêè, ÷òî ñâÿçàíî ñ âëèÿíèåì õîçÿéñòâåííî-áûòîâûõ ñòî÷íûõ âîä ãîðîäà (êðàòíîñòü ðàçáàâëåíèÿ êîòîðûõ áûëà ðàâíà âñåãî ëèøü ïÿòè). Êðîìå òîãî,
íàáëþäàëîñü ïðåâûøåíèå ÏÄÊ ïî àììîíèþ (0,5 ìã
N/ë) ïðè óäîâëåòâîðèòåëüíîì êèñëîðîäíîì ðåæèìå
(83% íàñûùåíèÿ). Îñåíüþ ïîêàçàòåëè êà÷åñòâà âîäû
áûëè íàìíîãî âûøå (NH4 – 0,14 ìã N/ë), à êðàòíîñòü
ðàçáàâëåíèÿ ñòî÷íûõ âîä óæå äîñòèãàëà äâàäöàòè. Â
óñòüå ð. Íîãåóêñû çèìîé õèìè÷åñêèå ïîêàçàòåëè áûëè
âûøå ôîíîâûõ â 2 ðàçà è ìàëî îòëè÷àëèñü îò îñåííèõ.
Òàêàÿ êàðòèíà ðàñïðåäåëåíèÿ çàãðÿçíåíèÿ ïî ñåçîíàì
ñâÿçàíà ñ ñóùåñòâåííî ìåíüøèì ðàñõîäîì âîäû â çèìíþþ ìåæåíü ïî ñðàâíåíèþ ñ îñåííèì ïåðèîäîì.

Jokien virtaamien muutokset eivät vaikuttaneet ravinteiden ja muiden ionien huuhtoutumiseen. Orgaanisia
aineita oli kuitenkin enemmän, kaikkien sivujokien
väriluvun keskiarvo oli 167, kun edellisinä vuosina se
oli 119 astetta. Mutta lisäykset eivät korreloi virtaamien kasvuun. Vuoden 1998 valunta-arvot ja virtaamat olivat 20 % suurempia monivuotiseen arvoon
verrattuna.
Kostamuksen vesistöt. Vuonna 1998 Kostamuksen
alueella seurattiin vedenlaatua seuraavilla vesistöillä:
Kontokkijoella, joka on Kostamus-kaupungin
yhdyskunnan jätevesien purkuvesistö ja Kenttijoella,
joka on Karelski okatysh OY:n teollisuuden
jätevesien purkuvesistö. Talven aikana tutkittiin myös
Srednee Kuittojärven vedenlaatua, jonne lasketaan
Kalevalakauppalan jätevedet.
Vuoden 1998 talven aikana Kostamuksen seudulla
Kontokkijoensuu on ollut eniten kuormittunut alue,
missä kaupungin yhdyskuntajätevesien vaikutus on
varsin suuri pienen 5-kertaisen laimennussuhteen
takia. Siellä havaittiin myös ammoniumin sallitun
pitoisuuden (0,5 mgN/l) ylittyminen, vaikka happea
on ollut suhteellisesti paljon (83 %). Syksyllä vedenlaatu oli parantunut (NH4 0,14 mgN/l) jätevesien
laimennuskertoimen ollessa lähellä 20. Nogeuksajoensuussa vedenlaatu oli 2 kertaa huonompi tausta-arvoihin verrattuna sekä talvella että syksyllä siitä
huolimatta, että talven alivesivirtaama on yleensä
pienempi syysvirtaamaan verrattuna.
Kenttijoen vesistön vedenlaatu edelleenkin
huononee jätevesien kuormituksesta johtuen. Lammikosta laskettujen jätevesien määrä oli vuonna 1998
22,4 milj. m3. Kuormitusta lisäävät myös suoto- ja
ohituskanavien jätevedet. Täytyy korostaa, että edellisen vuoden jätevesien määrä nostaa vuoden 1998
kuormitusta. Vuonna 1997 kombinaatin jätevesial-
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Â ñèñòåìå îçåð Êåíòè–Êåíòî íàáëþäàëîñü äàëüíåéøåå èçìåíåíèå õèìè÷åñêîãî ñîñòàâà èõ âîä ïîä
äåéñòâèåì ïîïóñêîâ âîäû èç õâîñòîõðàíèëèùà (èõ
îáúåì â 1998 ã. ñîñòàâèë 22,4 ìëí ì3), à òàêæå â ðåçóëüòàòå ïîñòóïëåíèÿ âîä ôèëüòðàöèîííûõ è èç âîäîîòâîäíûõ êàíàëîâ. Ñëåäóåò îòìåòèòü, ÷òî ñîñòàâ âîäû â
1998 ã. îòðàæàë íå òîëüêî ïîïóñêè 1998 ã., íî è ïðåäûäóùèõ ëåò, ïðåæäå âñåãî 1997 ã., â òå÷åíèå êîòîðîãî
áûëî ñáðîøåíî 14,5 ìëí ì3 òåõíîãåííûõ âîä. Â
ðåçóëüòàòå ýòîãî ìèíåðàëèçàöèÿ âîäû â íèæíèõ, íàèáîëåå êðóïíûõ îçåðàõ Êåíòî è Êîéâàñ çèìîé 1998 ã.
ñîîòâåòñòâåííî äîñòèãàëà 97 è 139, ñîäåðæàíèå
êàëèÿ – 20 è 28 ìã/ë, ëèòèÿ – 7 è 12 ìêã/ë, íèòðàòîâ –
0,2 è 0,5 ìãN/ë ïðè èõ ôîíîâûõ çíà÷åíèÿõ: Σè – 17,
Ê – 0,4 ìã/ë, Li – 0,4 ìêã/ë è N–NO3 – 0,05 ìã/ë. Êðàòíîñòü ðàçáàâëåíèÿ òåõíîãåííûõ âîä çèìîé 1998 ã.
ñîñòàâëÿëà â ñðåäíåì â îç. Îêóíåâîì îêîëî 1, â îç.
Ïîïïàëèÿðâè – 3, îç. Êîéâàñ – 5 è îç. Êåíòî – 7. Ñ íà÷àëà îñóùåñòâëåíèÿ ïîïóñêîâ âîäû èç õâîñòîõðàíèëèùà
(1994 ã.) íàáëþäàåòñÿ åæåãîäíîå óâåëè÷åíèå çíà÷åíèé
áîëüøèíñòâà õèìè÷åñêèõ ïîêàçàòåëåé â ýòèõ îçåðàõ, à
òàêæå òðåíä â ñòîðîíó ñíèæåíèÿ íàñûùåíèÿ âîäû
êèñëîðîäîì â ïðèäîííûõ ñëîÿõ â çèìíèé ïåðèîä. Òàê,
ïîñëåäíèé ïîêàçàòåëü â 1998 ã. ñîñòàâèë â îç. Îêóíåâîì âñåãî ëèøü 16, â îçåðàõ Ïîïïàëèÿðâè, Êîéâàñ è
Êåíòî – 44–58%. Ýòî ÿâëÿåòñÿ êðàéíå íåáëàãîïðèÿòíîé òåíäåíöèåé, âûçâàííîé, ïî-âèäèìîìó, ïîñòóïëåíèåì â ñèñòåìó àçîòñîäåðæàùèõ ñîåäèíåíèé ðóäíè÷íûõ âîä.
Çàãðÿçíåíèå îç. Ñðåäíåå Êóéòî â 1998 ã. òåõíîãåííûìè âîäàìè ÃÎÊà, êàê è â ïðåæíèå ãîäû, áûëî íåñóùåñòâåííûì. Òàê, ñîäåðæàíèå êàëèÿ ñîñòàâèëî âñåãî
1,4 ìã/ë, ëèòèÿ – 0,7 ìêã/ë, íèòðàòîâ – 0,8 ìã N/ë, ÷òî
ñîîòâåòñòâóåò êàê ìèíèìóì 100-êðàòíîìó ðàçáàâëåíèþ òåõíîãåííûõ âîä. Â òî æå âðåìÿ â ïðèäîííûõ
ñëîÿõ ó ïîñ. Êàëåâàëà îòìå÷àëîñü çàãðÿçíåíèå õîçÿéñâåííî-áûòîâûìè ñòî÷íûìè âîäàìè. Îñåíüþ 1998 ã.
çîîïëàíêòîí èññëåäîâàííûõ ó÷àñòêîâ ð. Êåíòè â öåëîì
íå îòëè÷àëñÿ âèäîâûì ðàçíîîáðàçèåì, èìåëè ìåñòî
íèçêèå êîëè÷åñòâåííûå ïîêàçàòåëè – åñòåñòâåííîå
ÿâëåíèå äëÿ äàííîãî ïåðèîäà íàáëþäåíèé. Ñîãëàñíî
ïîëó÷åííûì äàííûì, âîäû ðå÷íûõ ó÷àñòêîâ îçåðíîðå÷íîé ñèñòåìû Êåíòè–Êåíòî (èíäåêñ ñàïðîáíîñòè
1,56–1,57) ìîæíî îòíåñòè ê óìåðåííî (ñëàáî) çàãðÿçíåííûì.
Ïîâûøåííûìè çíà÷åíèÿìè èíäåêñà ñàïðîáíîñòè
(1,83) âûäåëÿëàñü ð. Íîãåóêñà, ÷òî, âîçìîæíî, ñâÿçàíî
ñ âëèÿíèåì õîçÿéñòâåííî-áûòîâûõ ñòî÷íûõ âîä ã.
Êîñòîìóêøè, à òàêæå ôîðåëåâîãî õîçÿéñòâà, ðàñïîëîæåííîãî íà îç. Êèìàñîçåðî.
Îçåðà Ñóîÿðâè è Èñî-Ïþõÿÿðâè. Îñíîâíûìè ôàêòîðàìè àíòðîïîãåííîãî âîçäåéñòâèÿ íà îç. Ñóîÿðâè
ÿâëÿþòñÿ ñáðîñ ñòî÷íûõ âîä ãîðîäà è ïðîìûøëåííûõ
ïðåäïðèÿòèé, ïîâåðõíîñòíûé ñòîê ñ çàñåëåííûõ òåððèòîðèé è ñåëüõîçóãîäèé, à íà îç. Èñî-Ïþõÿÿðâè –

taaseen laskettiin 14,5 milj. m3 jätevettä. Sen seurauksena vuoden 1998 talvella vedenlaatu vesistön
alajuoksulla Kentojärvessä ja Koivasjärvessä
huononi: ionien summa saavutti 97 ja 139 mg/l vastaavasti, kaliumin pitoisuus oli 20 ja 28 mg/l, litiumin
7 ja 12 µg/l ja nitraattityppeä oli 0,2 ja 0,5 mgN/l.
Taustapitoisuudet ovat: Σi 17, Ê 0,4 mg/l, Li 0,4 µg/l
ja N-NO3 0,05 mg/l. Vuoden 1998 talvella jätevesien
laimennuskerroin oli Okunjovojejärvessä lähellä 1,
Poppalijärvessä 3, Koivasjärvessä 5 ja Kentojärvessä
7. Vuonna 1994 aloitettiin jätevesien lasku jätevesilammikosta ja sen jälkeen vedenlaatu vuosittain
huononi mainituissa järvissä. Sen lisäksi todettiin,
että pohjakerrosten happipitoisuus talvella laski.
Vuonna 1998 hapen kyllästysprosentti oli Okunjovojejärvessä vain 16, Poppalijärvessä, Koivasjärvessä ja
Kentojärvessä 44–58 %. Tämä muutos on erittäin
huono ja todistaa, että vesistöön pääsee paljon typpeä
sisältäviä malmivesiä.
Vuonna 1998 Kostamuksen kombinaatin
jätevesien kuormitus Srednee Kuitton järveen ei ollut
merkittävämpää kuin edellisinä vuosinakaan.
Esimerkiksi kaliumin pitoisuus oli vain 1,4 mg/l,
litiumin 0,7 µg/l ja nitraatin 0,8 mg N/l. Mainitut
pitoisuudet vastaavat 100-kertaista laimennussuhdetta. Kalevalan edustalla pohjakerroksissa havaittiin
yhdyskunnan jätevesien vaikutusta. Vuoden 1998
syksyllä Kentijoen eläinplanktonin lajisto ei ollut
monipuolista eikä lajien eliöiden lukumäärät olleet
suuria, mikä on sen ajankohdan luonnollinen ilmiö.
Saatujen tulosten mukaan Kentijoen vedenlaatu kuuluu «lievästi tai kohtuullisesti kuormittuneiden» luokkaan, koska saprobi-indeksi on 1,56–1,57.
Kohonnut saprobi-indeksi (1,83) on havaittu
Nogeuksajoessa. Syynä lienee Kostamuksen
yhdyskuntajätevesien ja Kimasjärven kalaviljelylaitoksen vaikutukset.
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ïîñòóïëåíèå äðåíàæíûõ âîä ñ ìåëèîðèðîâàííûõ
çåìåëü.
Êà÷åñòâî âîäû ýòèõ îçåð èìååò áëèçêèå õàðàêòåðèñòèêè, ñîîòâåòñòâóþùèå ìåçîïîëèãóìîçíîìó òèïó
âîäîåìîâ. Çàãðÿçíåíèå îç. Ñóîÿðâè âûðàæåíî ñëàáî, è
â îñíîâíîì ïðîÿâëÿåòñÿ â åãî þæíîé ÷àñòè ïîä âëèÿíèåì ñòî÷íûõ âîä. Â ýòîé æå ÷àñòè îçåðà îòìå÷åíî
íàèáîëüøåå ñîäåðæàíèå Pîáù (18 ìêã/ë âåñíîé è 37 –
ëåòîì) è íåôòåïðîäóêòîâ (0,16 ìã/ë), à òàêæå Zn è Cu.
Óðîâåíü ðàçâèòèÿ ôîòîñèíòåòè÷åñêèõ ïðîöåññîâ â
îáîèõ îçåðàõ ëåòîì 1998 ã. áûë äîñòàòî÷íî íèçêèì
(Chl-à – 1,5 ìêã/ë), ÷òî ñâÿçàíî ñ ëèìèòèðîâàíèåì åãî
áèîãåííûìè ýëåìåíòàìè. Îç. Èñî-Ïþõÿÿðâè ÿâëÿåòñÿ
èñòî÷íèêîì ïèòüåâîãî âîäîñíàáæåíèÿ ã. Ñóîÿðâè,
îäíàêî åãî âîäà íå ñîîòâåòñòâóåò íîðìàòèâàì ÃÎÑÒà
«Âîäà ïèòüåâàÿ», è òðåáóåòñÿ åå î÷èñòêà îò îðãàíè÷åñêèõ âåùåñòâ è ñîåäèíåíèé æåëåçà. Â öåëîì óðîâåíü
îáèëèÿ è áèîìàññû çîîïëàíêòîíà îç. Ñóîÿðâè â èþëå
1998 ã. ìîæíî îïðåäåëèòü êàê ñàìûé íèçêèé â ðÿäó
ïîñëåäíèõ ëåò íàáëþäåíèé. Êà÷åñòâî âîäû, îïðåäåëåííîå ïî îðãàíèçìàì-ñàïðîáèîíòàì, õàðàêòåðèçîâàëî âîäîåìû êàê óìåðåííî çàãðÿçíåííûå β-ìåçîñàïðîáíîãî êëàññà (èíäåêñ ñàïðîáíîñòè 1,66–1,71). Ïî ïîêàçàòåëÿì ìàêðîáåíòîñà âîäû îç. Ñóîÿðâè íà ó÷àñòêàõ,
ãäå ïðîâîäèëèñü èññëåäîâàíèÿ, ìîæíî õàðàêòåðèçîâàòü êàê çàãðÿçíåííûå. Èíäåêñ ñàïðîòàêñîáíîñòè êîëåáàëñÿ îò 2,5 â öåíòðàëüíîé ÷àñòè îçåðà äî 3,09 – â
þæíîé, ÷òî ñîîòâåòñòâóåò IV êëàññó êà÷åñòâà âîä.
Âîäû îç. Èñî-Ïþõÿÿðâè â îáñëåäîâàííûõ ðàéîíàõ
ìîæíî õàðàêòåðèçîâàòü êàê óìåðåííî çàãðÿçíåííûå.
Èíäåêñ ñàïðîòîêñîáíîñòè êîëåáàëñÿ îò 2,45 â öåíòðàëüíîé ÷àñòè äî 2,24 â ðàéîíå âîäîçàáîðà, ÷òî ñîîòâåòñòâóåò III êëàññó êà÷åñòâà âîä. Â îáùåì, ñëåäóåò
ñêàçàòü, ÷òî çà ïîñëåäíèå ãîäû ñóùåñòâåííûõ èçìåíåíèé ñòðóêòóðíûõ è êîëè÷åñòâåííûõ ïîêàçàòåëåé êàê
çîîïëàíêòîíà, òàê è çîîáåíòîñà è â îçåðàõ Ñóîÿðâè (çà
èñêëþ÷åíèåì åãî þæíîé ÷àñòè), è â îç. Èñî-Ïþõÿÿðâè
íå ïðîèçîøëî.
Íà âñåõ îáúåêòàõ ìîíèòîðèíãà íàèáîëåå äåòàëüíî
áûëè èññëåäîâàíû ñëåäóþùèå çàãðÿçíÿþùèå âåùåñòâà: íåôòåïðîäóêòû, ôåíîëû, ôòîðèäû, ìåäü, öèíê,
íèêåëü, õðîì, êîáàëüò, ëèãíîñóëüôîíàòû, à òàêæå ëèòèé
è àëþìèíèé. Â öåëîì çàãðÿçíåíèå âîäíûõ îáúåêòîâ
íåôòåïðîäóêòàìè, ìåäüþ è öèíêîì áûëî âûðàæåíî
ñëàáî, è èõ ñîäåðæàíèå íå ïðåâûøàëî ÏÄÊ. Â òî æå
âðåìÿ âáëèçè íàñåëåííûõ ïóíêòîâ (Íàäâîèöû è Ñóîÿðâè), àâòîäîðîã, ñóäîâûõ ôàðâàòåðîâ îòìå÷àëîñü çàãðÿçíåíèå âîäû íåôòåïðîäóêòàìè (äî 0,3 ìã/ë). Íàèáîëüøåå êîëè÷åñòâî ôòîðèäîâ îáíàðóæåíî â èñòî÷íèêå
ïèòüåâîãî âîäîñíàáæåíèÿ ïîñ. Íàäâîèöû (0,7 ìã/ë),
÷òî ñâÿçàíî ñ òåõíîãåííûì âîçäåéñòâèåì Íàäâîèöêîãî
àëþìèíèåâîãî çàâîäà. Çàãðÿçíåíèå ôåíîëüíûìè ñîåäèíåíèÿìè îòìå÷åíî â Âûãîçåðñêîì âîäîõðàíèëèùå â
çèìíèé ïåðèîä (äî 63 ìêã/ë), òîãäà êàê ëåòîì èõ ïîêàçàòåëè áûëè íàìíîãî íèæå (1–8 ìêã/ë). Â îçåðíî-ðå÷-

Suojärvi ja Iso-Pyhäjärvi. Kaupungin yhdyskuntaja teollisuusjätevesien päästöt ja hajakuormitus ovat
Suojärven kuormituksen lähteet. Maanparannus- ja
ojitusrakenteet aiheuttivat Iso-Pyhäjärven myös
vedenlaadun huononemisesta.
Molemmat järvet kuuluvat mesopolihumusvesistötyyppiin. Suojärven saastuminen on toistaiseksi hyvin pientä ja sitä on havaittu vain eteläalueella,
mihin jätevedet lasketaan. Vedenlaatua kuvaavat seuraavat arvot: Pkok 18 µg/l kevällä ja 37 kesällä, öljytuotteet 0,16 mg/l. Zn ja Cu pitoisuudet ovat kohonneet. Vuoden 1998 kesällä kummassakin järvessä
fotosyntteettiset prosessit olivat varsin matalalla
tasolla: klorofylli-a oli 1,5 µg/l, jonka kasvua rajoittaa ravinteiden puute. Iso-Pyhäjärvi on Suojärven
kaupungin vesihuollon raakaveden lähde. Sen laatu ei
kuitenkin vastaa «Juomavesi» -GOST-vaatimuksia.
Vedessä on liika orgaanisia aineita ja rautaa, jotka on
poistettava käsittelyssä. Vuonna 1998 Suojärven
eläinplanktonin lajiston runsaus ja biomassa ovat
pienempiä kuin koko viimevuosien havaintosarjassa.
Saprobi-indikaattorilajien mukaan vedenlaatu kuuluu «kohtalaisesti kuormitettuun β-mesosaprobi»
-luokkaan, veden saprobi-indeksi on 1,66–1,71.
Makropohjaeläinmäärien mukaan Suojärvi kuuluu
«kuormitettu / saastunut» -luokkaan. Saprobi-indeksi
vaihteli 2,5:sta järven keskellä 3,09:ään eteläpuolella
vastaten vedenlaatuluokkaa IV. Tutkitut Iso-Pyhäjärven osuudet kuuluvat «kohtalaisesti / kohtuullisesti
kuormitettujen» -vedenlaatuluokkaan. Saprobi-indeksi vaihteli 2,45:stä järven keskellä 2,24:ään vedenottamon edustalla, mikä vastaa laatuluokkaa III. On
korostettava, että Suojärven (lukuun ottamatta
eteläaluetta) ja Iso-Pyhäjärven eläinplanktonin ja
pohjaeläinplanktonin lajistossa suuria rakenne- tai
määrällisiä muutoksia ei havaittu.
Kaikilla seuranta-alueilla tutkittiin varsin yksityiskohtaisesti seuraavia arvoja, pitoisuuksia ja parametreja: öljytuotteet, fenolit, fluori, kupari, sinkki,
nikkeli, kromi, koboltti, lignosulfonaatti / ligniini,
litium ja alumiini. Tutkitut vesistöt ovat kuormittuneet öljytuotteilla, kuparilla ja sinkillä erittäin
pienissä määrin, arvot eivät ylittäneet suurten sallittujen pitoisuuksien tasoa. Vain taajamien (Nadvoitsy ja
Suojärvi), maanteiden ja laivaväylien ympäristöt kärsivät öljytuotteiden kuormituksesta pitoisuuden
noustessa 0,3 mg/l tasolle. Nadvoitsyn raakavesilähteessä on korkeat fluoripitoisuudet (0,7 mg/l)
paikallisen alumiinitehtaan päästöjen takia. Vygozeron järvessä talven aikana havaittiin korkeat fenolipitoisuudet (63 µg/l asti), mutta kesäaikana vastaavat
arvot ovat huomattavasti pienempiä (1–8 µg/l). Kentijoen vedessä on paljon litiumia, enemmän kuin
taustapitoisuudet. Myös Ni-, Co- ja Cr-pitoisuudet
ovat kohonneet.
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Seurannan tietokannat

íîé ñèñòåìå Êåíòè–Êåíòî êîíöåíòðàöèÿ Li ñóùåñòâåííî ïðåâûøàëà ôîíîâûå çíà÷åíèÿ. Â íåé æå îòìå÷åíî
ïîâûøåííîå ñîäåðæàíèå Ni, Co è Cr.

Jokaiselle vesistöryhmälle on perustettu ikioma
tietokanta Paradox ja Exel -formaatissa. Tietoja käsitellään käyttäen 1 : 200 000 karttoja, tietokannassa on
vedenlaadun kuormitusarviot sekä asiantuntijoiden
lausunnot vesistöjen trofiatasosta ja saprobi-arvot.
Seurannan tulosten perusteella laaditaan raportti,
joka kertoo Karjalan Tasavallan pintavesistöjen tilasta. Raportin tietoja käytetään «Karjalan ympäristön
tila» -valtiollisen raportin valmistelussa. Seurantatiedot toimitetaan Nevan ja Laatokan valumaalueen vesivirastolle, Venäjän hydrologian ja meteorologian laitoksen alueellisille toimistoille, terveysviranomaisille ja muille federatiivin toimeenpaneville
viranomaisille.

Èíôîðìàöèîííîå îáåñïå÷åíèå ìîíèòîðèíãà
Ïî êàæäîìó îáúåêòó ìîíèòîðèíãà ôîðìèðóåòñÿ
áàçà äàííûõ â ñèñòåìå Paradox è Exel. Ïðåäñòàâëåíèå
äàííûõ îñóùåñòâëÿåòñÿ ñ ýëåìåíòàìè ýêñïåðòíîé îöåíêè òðîôè÷åñêîãî ñîñòîÿíèÿ, êà÷åñòâà âîäû, ñàïðîáíîñòè è ñòåïåíè çàãðÿçíåíèÿ âîäíîãî îáúåêòà ñ ïðèâÿçêîé
ê êàðòîãðàôè÷åñêîé îñíîâå ìàñøòàáà 1 : 200 000.
Ïî ðåçóëüòàòàì ðàáîò ñîñòàâëÿåòñÿ èíôîðìàöèîííûé áþëëåòåíü î ñîñòîÿíèè ïîâåðõíîñòíûõ âîäíûõ
îáúåêòîâ íà òåððèòîðèè Ðåñïóáëèêè Êàðåëèÿ, ìàòåðèàëû êîòîðîãî âêëþ÷àþòñÿ â åæåãîäíûé Ãîñóäàðñòâåííûé äîêëàä ïî ñîñòîÿíèþ îêðóæàþùåé ñðåäû Êàðåëèè. Ìàòåðèàëû ïåðåäàþòñÿ òàêæå â Íåâñêî-Ëàäîæñêîå ÁÂÓ, òåððèòîðèàëüíûì îðãàíàì Ðîñãèäðîìåòà,
Ãîñêîìýêîëîãèè, Ìèíçäðàâà è äðóãèì ôåäåðàëüíûì
îðãàíàì èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè.

4.2.2. POHJAVESIVARAT
Pohjavesien seuranta kuuluu GMGS:n eli geologiseen seurantaohjelmaan ja vesistöjen seurantaohjelmaan, jotka ovat valtiollisen ympäristöseurannan
osioita. Karjalan Tasavallan geologisen seurannan
tavoitteena on:
1. Luonnonvarojen tilan ja sen muutosten
arvioinnit;
2. Luonnonvarojen sisäisten prosessien ennustaminen, mm. Karjalan Tasavallan käytössä olevien
pohjavesivarojen tilan ennustaminen;
3. Pohjavesivarojen käyttömahdollisuusennusteet
vesihuollossa;
4. Valtiollisen vesistörekisterin (GUV) ja
vesikadasterin (GVK) «Pohjavesivarat»-otsikon
ylläpitäminen;
5. Aluetason tiedonvaihto muiden ympäristön ja
luonnonvarojen seurannan tietokantojen kanssa;
6. Tietojen toimitus luonnonvarojen käyttöä hallitseville valtiollisille viranomaisille, mm. geologisten luonnonvarojen turvallisessa käytössä.
Karjalan Tasavallan pohjavesivaroja ja vettäjohtavien kerrostumien ominaisuuksia tutkittiin vuodesta 1972 Neuvostoliiton geologian ministeriön päätöksen numero 250, 1.06.71 ja sitä seuraavien numero 729, 21.12.75 ja numero 339,
29.07.78 perusteella. Vuodesta 1990 on seurattu pohjavesien laatua mahdollisten pilaantumisten vaikutusalueilla.
Tällä hetkellä geologinen ja luonnonvarojen seuranta perustuu Venäjän Luonnonvarojen ministeriön
asetukseen numero 433 «Venäjän Federaation luonnonvarojen valtiollisesta seurannasta» 21.5.2001.
Venäjän luonnonvarojen ministeriön Federatiivinen
luonnonvarojen hallinto (agenstvo) valvoo asetuksen
toteuttamista.

4.2.2. ÏÎÄÇÅÌÍÛÅ ÂÎÄÛ
Ìîíèòîðèíã ïîäçåìíûõ âîäíûõ îáúåêòîâ ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé ñîâðåìåííóþ ïîäñèñòåìó ìîíèòîðèíãà
ãåîëîãè÷åñêîé ñðåäû (ÃÌÃÑ) è ïîäñèñòåìó ìîíèòîðèíãà âîäíûõ îáúåêòîâ, êîòîðûå ÿâëÿþòñÿ ñîñòàâíûìè ÷àñòÿìè åäèíîé ãîñóäàðñòâåííîé ñèñòåìû ýêîëîãè÷åñêîãî ìîíèòîðèíãà.
Çàäà÷àìè ÃÌÃÑ íà òåððèòîðèè ðåñïóáëèêè ÿâëÿþòñÿ:
1. Îöåíêà ñîñòîÿíèÿ è òåíäåíöèé èçìåíåíèÿ
ñîñòîÿíèÿ íåäð;
2. Ïðîãíîçèðîâàíèå ïðîèñõîäÿùèõ â íèõ ïðîöåññîâ, â òîì ÷èñëå â îñíîâíûõ ýêñïëóàòèðóåìûõ âîäîíîñíûõ ãîðèçîíòàõ íà òåððèòîðèè Ðåñïóáëèêè Êàðåëèÿ;
3. Îöåíêà è ïðîãíîç ñîñòîÿíèÿ ðåñóðñîâ ïîäçåìíûõ âîä äëÿ õîçÿéñòâåííî-ïèòüåâîãî âîäîñíàáæåíèÿ è
äðóãèõ òèïîâ ïîäçåìíûõ âîä;
4. Âåäåíèå ãîñóäàðñòâåííîãî ó÷åòà âîä (ÃÓÂ) è
ãîñóäàðñòâåííîãî âîäíîãî êàäàñòðà (ÃÂÊ) ïî ðàçäåëó
«Ïîäçåìíûå âîäû»;
5. Èíôîðìàöèîííîå âçàèìîäåéñòâèå ñ äðóãèìè
ãîñóäàðñòâåííûìè ñèñòåìàìè ìîíèòîðèíãà îêðóæàþùåé ïðèðîäíîé ñðåäû è ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ ïî ñîîòâåòñòâóþùèì âîïðîñàì íà òåððèòîðèàëüíîì óðîâíå;
6. Èíôîðìàöèîííîå îáåñïå÷åíèå îðãàíîâ óïðàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûì ôîíäîì íåäð òåððèòîðèàëüíûõ ïîäðàçäåëåíèé ôåäåðàëüíûõ îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè äàííûìè î ñîñòîÿíèè íåäð (ãåîëîãè÷åñêîé ñðåäû), â òîì ÷èñëå ïî âîïðîñàì áåçîïàñíîãî
èñïîëüçîâàíèÿ ãåîëîãè÷åñêîé ñðåäû.
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Èçó÷åíèå ðåæèìà ïîäçåìíûõ âîä îñíîâíûõ âîäîíîñíûõ ãîðèçîíòîâ â Êàðåëèè îñóùåñòâëÿåòñÿ ñ
1972 ã. íà îñíîâàíèè ïðèêàçà Ìèíãåîëîãèè ÑÑÑÐ
¹ 250 îò 01.06.1971 ã. è ïîñëåäóþùèõ ¹ 729 îò
21.12.1975 ã. è ¹ 339 îò 29.07.1978 ã. Êà÷åñòâî ïîäçåìíûõ âîä íà ó÷àñòêàõ ïîòåíöèàëüíîãî çàãðÿçíåíèÿ
èçó÷àåòñÿ ñ 1990 ã.
Â íàñòîÿùåå âðåìÿ ðàáîòû ïî ìîíèòîðèíãó ñîñòîÿíèÿ íåäð ïðîâîäÿòñÿ íà îñíîâàíèè Ïðèêàçà ÌÏÐ ÐÔ
îò 21 ìàÿ 2001 ã. ¹ 433 «Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ
î ïîðÿäêå îñóùåñòâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîãî ìîíèòîðèíãà ñîñòîÿíèÿ íåäð Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè». Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì âîçëîæåí íà Ôåäåðàëüíîå
àãåíòñòâî ïî íåäðîïîëüçîâàíèþ Ìèíèñòåðñòâà ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
Îñíîâíûì èñïîëíèòåëåì ðàáîò ïî âåäåíèþ ìîíèòîðèíãà ñîñòîÿíèÿ íåäð íà äîãîâîðíîé îñíîâå ÿâëÿåòñÿ ÃÓÏ ÐÊ «Êàðåëüñêàÿ ãåîëîãè÷åñêàÿ ýêñïåäèöèÿ».
Ìîíèòîðèíã îñóùåñòâëÿåòñÿ ïóòåì ñîçäàíèÿ ñåòè
íàáëþäàòåëüíûõ ñêâàæèí è ðîäíèêîâ òàêèì îáðàçîì,
÷òîáû áûëè íàèáîëåå ïîëíî îõàðàêòåðèçîâàíû âñå
èìåþùèåñÿ íà äàííîé òåððèòîðèè âîäîíîñíûå ãîðèçîíòû, â ïåðâóþ î÷åðåäü, èìåþùèå âîäîõîçÿéñòâåííîå
çíà÷åíèå.

«Karjalan geologinen ekspeditio» -Karjalan
Tasavallan valtion yritys on tehnyt vastaavia
sopimuksia ja suorittaa luonnonvarojen seurantaa.
Pohjavesiseurantaverkostoon kuuluu tutkimuskaivoja
ja vesilähteitä, jotka on valittu erilaisten vettäjohtavien kerrostumien ja esiintymien alueilta. Asemat sijaitsevat tärkeimmillä vesitalous- ja vesihuoltoalueilla.

Õàðàêòåðèñòèêà íàáëþäàòåëüíîé ñåòè

Seurantaverkoston kuvaus

Íàáëþäàòåëüíàÿ ñåòü ãîñóäàðñòâåííîãî ìîíèòîðèíãà ïîäçåìíûõ âîä (ÃÌÏÂ) ðàñïðåäåëåíà ïî óðîâíÿì ôèíàíñèðîâàíèÿ íà ôåäåðàëüíóþ, òåððèòîðèàëüíóþ è îáúåêòíóþ. Ê íàáëþäàòåëüíîé ñåòè ôåäåðàëüíîãî óðîâíÿ (ÎÃÍÑ) îòíåñåíû: íàáëþäàòåëüíûå ñêâàæèíû íà ïëîùàäÿõ ñ åñòåñòâåííûì ðåæèìîì
ïîäçåìíûõ âîä áåç âëèÿíèÿ çàãðÿçíåíèÿ, ñàìîèçëèâàþùèå ñêâàæèíû íà íåýêñïëóàòèðóåìîì ìåñòîðîæäåíèè ïîäçåìíûõ âîä (ÌÏÂ) «Ïåòðîçàâîäñêîå», ñàìîèçëèâàþùàÿ ñêâàæèíà â ã. Ïåòðîçàâîäñêå (óë. Ôåäîñîâîé) è ðîäíèê «Òðè Èâàíà» (Çàîíåæüå). Îïðåäåëÿþùèì ôàêòîðîì äëÿ ðàçìåùåíèÿ ÏÍ ÎÃÍÑ, â ïåðâóþ
î÷åðåäü, ÿâëÿåòñÿ õîçÿéñòâåííîå íàçíà÷åíèå âîäîíîñíîãî ãîðèçîíòà. Â ñîñòàâå ÎÃÍÑ íàõîäÿòñÿ 4 îäèíî÷íûõ ïóíêòà íàáëþäåíèé (ÏÍ) è 31 ñîñòàâëÿþò ãðóïïîâûå ÏÍ (êóñòû, ñòâîðû). Íà ðèñ. 4.5. ïîêàçàíû îáúåêòû ìîíèòîðèíãà ïîäçåìíûõ âîä.
Ê íàáëþäàòåëüíîé ñåòè òåððèòîðèàëüíîãî óðîâíÿ
(ÒÍÑ) îòíåñåíû ñêâàæèíû â çîíå âëèÿíèÿ âîäîçàáîðà
ïîäçåìíûõ âîä â ã. Îëîíöå, à òàêæå íà ó÷àñòêàõ àíòðîïîãåííîãî çàãðÿçíåíèÿ ïîäçåìíûõ âîä. Îáúåêòíóþ
ñåòü ñîñòàâëÿþò ýêñïëóàòàöèîííûå ñêâàæèíû, ïðèíàäëåæàùèå âîäîïîëüçîâàòåëÿì, òàêèì êàê êóðîðò
«Ìàðöèàëüíûå âîäû» (4 ñêâàæèíû), ÌÏ ÆÊÕ
ã. Îëîíöà (5), ÌÏ ÆÊÕ ïîñ. Ïîâåíåö (4) è ïîñ. Ïèíäóøè (3), ñîâõîç «Âåäëîçåðñêèé» (2 ñêâàæèíû).
Òàêèì îáðàçîì, â íàáëþäàòåëüíóþ ñåòü íà
01.01.2003 ã. âõîäÿò 70 ñêâàæèí è 1 ðîäíèê, â òîì

Seurantaverkosto on jaettu rahoitusten mukaan eri
tasoihin: federatiivinen, alueellinen ja tapauskohtainen.
Federatiivisen tason seurantaverkostoon (ÎÃÍÑ –
OGNS) kuuluu: luonnontilassa, ilman kuormitusta
olevia havaintokaivoja, Petroskoin PPV:n omalla
paineella purkava kaivo, Petroskoin «Tri Ivana /
Kolme Jussia» -kaivo ja lähde Fedosovan kadulla.
Näiden seurantapaikkojen valinnassa tärkein tekijä on
vettäjohtavan horisontin taloudellinen merkitys. Tällä
hetkellä tämän tason seurantaverkostoon kuuluu 4
yksittäistä kaivoa ja 31 kaivoryhmää. Kuvassa 4.5. on
esitetty pohjavesien seurantapisteet.
Aluetason seurantaan kuuluu Aunuksen kaupungin vedenottamoalueen porakaivot ja kuormittuneiden
alueiden pohjavesikaivot.
Tapauskohtainen verkosto koostuu eri kaivoista,
jotka ovat jo käytössä: «Martsialnye vody» -parantolan
4 kaivoa, Aunuksen kaupungin yhdyskuntatekniikkalaitoksen 5 kaivoa, Povenetsan yhdyskuntatekniikkalaitoksen 4 porakaivoa, Pindushin taajaman 4
porakaivoa, Vedlozerskin sovhoosin 2 porakaivoa.
Yhteensä seurantaverkostoon kuuluu (tilanne
01.01.2003) 70 porakaivoa, 1 vesilähde (niistä 3
porakaivoa ja vesilähde on ns. «yksittäisiä» eli 1 piste
edustaa koko aluetta). Listaan kuuluu pituusleikkauksia, jotka koostuvat useista pora-kaivoista, 5 laitosta –
luonnonvarojen «käyttäjää» on seurannassa.
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÷èñëå 3 îäèíî÷íûå ñêâàæèíû, 1 ðîäíèê, 12 ðåæèìíûõ
ñòâîðîâ, 5 îáúåêòîâ íåäðîïîëüçîâàòåëåé.
Ïóíêòû íàáëþäåíèé, ñîñòàâëÿþùèå ñîâðåìåííóþ
íàáëþäàòåëüíóþ ñåòü ÃÌÏÂ, îðãàíèçîâàíû â ïåðèîä
1972–1995 ãã. Íàáëþäàòåëüíûå ñêâàæèíû îáîðóäîâàíû íà âåðõíå÷åòâåðòè÷íûå (22 ñêâàæèíû), îñàäî÷íûå
âåðõíåïðîòåðîçîéñêèå (4 ñêâàæèíû) è êðèñòàëëè÷åñêèå àðõåé-ïðîòåðîçîéñêèå (9 ñêâàæèí) ãèäðîãåîëîãè÷åñêèå ïîäðàçäåëåíèÿ. Ïóíêòû íàáëþäåíèé ðàñïðîñòðàíåíû âåñüìà íåðàâíîìåðíî ïî òåððèòîðèè Êàðåëèè. Â Ñåâåðíîì îçåðíîì ðàéîíå (ïëîùàäü 56 òûñ.
êì2) ðàñïîëîæåíû 6 ÏÍ, ïðåäñòàâëÿþùèõ ñîáîé ñòâîðû ïî 3 ñêâàæèíû â êàæäîì, (ÏÍ «Êàëåâàëà» è «Ìóåçåðñêèé»). Â Öåíòðàëüíîì ðàéîíå (ïëîùàäü 40 òûñ.
êì2) íàõîäèòñÿ îäèí ÏÍ çà åñòåñòâåííûì ðåæèìîì,
ïðåäñòàâëåííûé îäèíî÷íîé íàáëþäàòåëüíîé ñêâàæèíîé â ïîñ. Ïîðîñîçåðî. Â Þæíîì ðàéîíå (ïëîùàäü
84 òûñ. êì2) ðàñïîëîæåíû 28 ÏÍ, â ÷èñëî êîòîðûõ
âõîäÿò 8 ñòâîðîâ èç íåñêîëüêèõ ñêâàæèí, îäèí êóñò
ñêâàæèí è òðè îäèíî÷íûå ÏÍ.

GMPV-verkosto on järjestetty vuonna 1972 ja 1995
välisenä aikana. Porakaivot on varustettu pohjaveden
ottoon: kvarttäärikautisten kerrostumien ylävyöhykkeessä (22 porakaivoa), yläproterozoiskin sedimenttikerrostumissa (4 porakaivoa), arkeisproterozoiskin
kiteisessä kallioperässä (9 pora-kaivoa).
Seurantapaikat kattavat Karjalan Tasavallan
alueen hyvin epätasaisesti. Pohjoisella järvialueella
(F ~ 56 000 km2) on 6 paikkaa, joista muodostuu
2 pituusleikkausta (Kalevalan ja Mujezerskin taajamat). Keskialueella (F ~ 40 000 km2) on 1 seurantapiste Porosozeron asutuskeskuksessa. Eteläisellä
alueella (F ~ 84 000 km2) on 28 seurantapaikkaa. Ne
ovat muutamien porakaivojen linja (8), yksi havaintopaikkaryhmä ja 3 yksittäistä havaintopaikkaa.

Pohjavesien tila
Pohjavesien seurannan tavoitteena on hydrodynamiikan, vesikemian ja lämpötilahavaintojen
kerääminen ja tutkimukset sekä eripituisten ennusteiden laadinta monivuotisen tietokannan perusteella.
Seuranta mahdollistaa pohjavesivarojen käytön
järkevällä pohjalla.

Ðåæèì ïîäçåìíûõ âîä
Öåëåâûì íàçíà÷åíèåì ìîíèòîðèíãà ïîäçåìíûõ
âîä ÿâëÿåòñÿ èçó÷åíèå ãèäðîäèíàìè÷åñêîãî, ãèäðîõèìè÷åñêîãî è òåìïåðàòóðíîãî ðåæèìîâ ïîäçåìíûõ âîä
â åñòåñòâåííûõ óñëîâèÿõ è ôîðìèðîâàíèå ìíîãîëåòíåãî áàíêà äàííûõ ñ öåëüþ ðàçðàáîòêè êðàòêî- è äîëãîâðåìåííûõ ïðîãíîçîâ äëÿ îáîñíîâàíèÿ ðàöèîíàëüíîé ýêñïëóàòàöèè ïîäçåìíûõ âîä.

POHJAVESIEN HYDRODYNAAMISET OLOT
Pohjavesien syvyyttä seurataan valtakunnallisen
verkoston avulla, johon alueellamme kuuluu 30 asemaa ja 5:lla paikalla seurataan lähteiden luonnollista
antoisuutta.

ÃÈÄÐÎÄÈÍÀÌÈ×ÅÑÊÈÉ ÐÅÆÈÌ
ÏÎÄÇÅÌÍÛÕ ÂÎÄ

KVARTTÄÄRIKAUTISTEN
KERROSTUMIEN MATALAPOHJAVEDET
Karjalan Tasavallassa sadesumma ylittää reilusti
haihdunnan ja pohjavettä muodostuu lisää eniten
keväällä ja syksyllä. Talven aikana pohjavesiä hapettava kerros jäätyy miltei kokonaan.
Luonnon olosuhteissa kevään alussa pohjaveden
pinnan taso nousee hyvin nopeasti, jonka jälkeen pohjaveden korkeus tasaisesti laskee. Syksyn aikana
sateet voivat nostaa pohjaveden tason korkeutta
jonkin verran ja sen jälkeen taso taas laskee kevään
alkuun saakka. Näin ilmastotekijät vaikuttavat pohjavesien esiintymiseen.
Pohjavesien yleiset piirteet voidaan kuvata vuoden
2001 esimerkkiä käyttäen seuraavasti:
• Hapettavan kerroksen yläkerros on jäätynyt
muutaman kuukauden ajaksi ja sen takia lisää vettä ei
suotaudu pohjavesikerroksiin. Pohjaveden pinnan
korkeus laskee ja vuonna 2001 lasku kesti helmihuhtikuun asti. Vuonna 2001 pohjaveden pinnan
korkeus oli Karjalan Tasavallan pohjoisosissa –
1,41 m ja eteläosissa +0,45 m korkeammalla vuoteen
2000 verrattuna.

Îïîðíàÿ ãîñóäàðñòâåííàÿ íàáëþäàòåëüíàÿ ñåòü
ïðåäñòàâëåíà 30 ïóíêòàìè äëÿ èçó÷åíèÿ ðåæèìà óðîâíåé ïîäçåìíûõ âîä è 5 – äëÿ èçó÷åíèÿ äåáèòà ñàìîèçëèâà.
ÃÐÓÍÒÎÂÛÅ ÂÎÄÛ ×ÅÒÂÅÐÒÈ×ÍÛÕ ÎÒËÎÆÅÍÈÉ. Òåððèòîðèÿ Êàðåëèè íàõîäèòñÿ â çîíå èçáûòî÷íîãî óâëàæíåíèÿ åâðîïåéñêîé ÷àñòè Ðîññèè è îòíîñèòñÿ ê òèïó ñåçîííîãî, ïðåèìóùåñòâåííî âåñåííåîñåííåãî ðåæèìà ïèòàíèÿ ãðóíòîâûõ âîä â ïðîâèíöèè
ñ óñòîé÷èâûì çèìíèì ïðîìåðçàíèåì çîíû àýðàöèè.
Åñòåñòâåííûé ðåæèì ÃÂ õàðàêòåðèçóåòñÿ íàëè÷èåì
ïðåäâåñåííåé ìåæåíè, ðåçêîãî ïîäúåìà óðîâíÿ âåñíîé, ñâÿçàííîãî ñ ïåðâûì ýòàïîì ïèòàíèÿ ÃÂ, ïîñòåïåííîãî ñïàäà óðîâíÿ äî îñåíè, îñëîæíåííîãî îòäåëüíûìè äîæäÿìè, çàòåì íåáîëüøîãî ïîäúåìà óðîâíÿ
îñåíüþ è ïîñòåïåííîãî, íåçàâèñèìîãî ñïàäà óðîâíÿ äî
âåñíû. Ôîðìèðîâàíèå åñòåñòâåííîãî ðåæèìà ïðîèñõîäèò ïîä âîçäåéñòâèåì êëèìàòè÷åñêèõ ôàêòîðîâ.
Îáùèå ÷åðòû ôîðìèðîâàíèÿ ðåæèìà ïîäçåìíûõ
âîä äàíû íà ïðèìåðå 2001 ã., ñðåäíåãî ïî âîäíîñòè
ãîäà, è çàêëþ÷àþòñÿ â ñëåäóþùåì:
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• Âñëåäñòâèå ïðîìåðçàíèÿ âåðõíåé ÷àñòè çîíû
àýðàöèè â òå÷åíèå íåñêîëüêèõ ìåñÿöåâ îòñóòñòâóåò
èíôèëüòðàöèîííîå ïèòàíèå ãðóíòîâûõ âîä. Â ýòîò
ïåðèîä íàáëþäàåòñÿ òîëüêî ãðóíòîâûé ñòîê, ÷òî
ñîïðîâîæäàåòñÿ ñïàäîì óðîâíÿ ÏÂ. Çèìíèé ñïàä
óðîâíÿ çàâåðøèëñÿ â ôåâðàëå–àïðåëå íà ãëóáèíàõ,
èçìåíÿþùèõñÿ ïî îòíîøåíèþ ê ïðîøëîãîäíèì â ïðåäåëàõ îò – 1,41 ì íà ñåâåðå äî + 0,45 ì íà þãå.
• Àòìîñôåðíûå îñàäêè, íàêîïèâøèåñÿ çà çèìó â
âèäå ñíåãîâîãî è ëåäÿíîãî ïîêðîâîâ, èíôèëüòðîâàëèñü
âåñíîé. Ýòî îñíîâíîé ýòàï ïèòàíèÿ ÃÂ, õàðàêòåðèçóþùèéñÿ ðåçêèì ïîäúåìîì èõ óðîâíÿ. Âåñåííèå ìàêñèìàëüíûå óðîâíè çàôèêñèðîâàíû â ñâîè ñðåäíåñòàòèñòè÷åñêèå ñðîêè – â àïðåëå–ìàå, íà ñåâåðå – â èþíå, íà
ãëóáèíàõ ñ îòêëîíåíèåì ïî îòíîøåíèþ ê ïðîøëîãîäíèì çíà÷åíèÿì + 0,03–0,68 ì.
• Äàëåå äî àâãóñòà–ñåíòÿáðÿ ïðîèñõîäèò ïëàâíûé
ñïàä óðîâíåé. Ëåòíå-îñåííèå ìèíèìàëüíûå óðîâíè
óñòàíàâëèâàëèñü íà ãëóáèíàõ íèæå, ÷åì â ïðåäûäóùåì ãîäó íà 0,2–1,3 ì, ÷òî îáóñëîâëåíî äåôèöèòîì
àòìîñôåðíûõ îñàäêîâ, ïîâûøåííîé òåìïåðàòóðîé
âîçäóõà è, êàê ñëåäñòâèå ýòîãî, áîëåå âûñîêèìè çíà÷åíèÿìè èñïàðåíèÿ è òðàíñïèðàöèè âëàãè ðàñòåíèÿìè.
• Âòîðîé ýòàï ïèòàíèÿ ãðóíòîâûõ âîä ñîâïàäàåò ñ
ëåòíèìè è îñåííèìè äîæäÿìè. Â ýòî âðåìÿ íàáëþäàåòñÿ ïîäúåì óðîâíÿ, ïèê êîòîðîãî ïðèõîäèòñÿ íà ñåíòÿáðü–íîÿáðü, ïî âåëè÷èíå íèæå ñîîòâåòñòâóþùåãî
ìàêñèìóìà ïðîøëîãî ãîäà íà 0,1–1,5 ì.
• ÓÃÂ íà êîíåö 2001 ã. áûëè íèæå, ÷åì íà åãî
íà÷àëî, ÷òî ñâèäåòåëüñòâóåò î ðàñõîäîâàíèè çàïàñîâ
ãðóíòîâûõ âîä.
Ñðåäíåãîäîâîé óðîâåíü ãðóíòîâûõ âîä â 2001 ã.
áûë íèæå ïðîøëîãîäíåãî çíà÷åíèÿ íà 0,1–0,60 ì è
íèæå ñðåäíåìíîãîëåòíèõ ïîêàçàòåëåé íà 0,1–1,04 ì.
Íà òåððèòîðèè Êàðåëèè âûäåëåíû ó÷àñòêè ñ ðàçëè÷íûìè âèäàìè ðåæèìà ïîäçåìíûõ âîä (ìåæäóðå÷íûé, ñêëîíîâûé, ãèäðîëîãè÷åñêèé). Ìåæäóðå÷íûé
âèä ðåæèìà ñâîéñòâåíåí ïîäçåìíûì âîäàì ìåæäóðå÷íûõ ïðîñòðàíñòâ. Äðåíèðîâàííîñòü ìåæäóðå÷èé ñëàáàÿ, óêëîíû ïîòîêîâ ãðóíòîâûõ âîä âåñüìà íåáîëüøèå. Êîëåáàíèÿ óðîâíåé òåñíî ñâÿçàíû ñ àòìîñôåðíûìè îñàäêàìè. Ôîðìèðîâàíèå ýòîãî âèäà ðåæèìà ïðîèñõîäèò ïîä âëèÿíèåì ïðîöåññîâ èíôèëüòðàöèè è
èñïàðåíèÿ, ò. å. âåðòèêàëüíîãî ïåðåìåùåíèÿ âëàãè â
çîíå àýðàöèè, â ñâÿçè ñ ÷åì âàæíóþ ðîëü èãðàþò ìîùíîñòü çîíû àýðàöèè è åå ëèòîëîãèÿ.
Ìåæäóðå÷íûé âèä ðåæèìà èçó÷àåòñÿ ïî ïîäçåìíûì âîäàì â ïîñåëêàõ Êàëåâàëà, Ìóåçåðñêèé (Ñåâåðíûé îçåðíûé ðàéîí), Ëîéìîëà (Öåíòðàëüíûé ðàéîí),
Êèíäàñîâî (Þæíûé ðàéîí). Ãëóáèíû çàëåãàíèÿ ãðóíòîâûõ âîä íà ýòèõ ó÷àñòêàõ èçìåíÿþòñÿ â ïåñêàõ îò
0,9 äî 8,7 ì, â ñóïåñÿõ è ñóãëèíêàõ – îò 1,7 äî 4,7 ì.
Â 2001 ã. äëÿ ýòîãî âèäà ðåæèìà õàðàêòåðíû ñëåäóþùèå îñîáåííîñòè: íèçêèé ñðåäíåãîäîâîé óðîâåíü
(íèæå ïðîøëîãîäíåãî íà 0,15–0,30 ì è ìíîãîëåòíèõ

• Talven sateet eli lumi- ja jääpeite sulavat
kevään aikana ja vedet suotautuvat pohjavesivaroihin,
veden pinnan taso nousee saavuttaen maksimin huhtitoukokuussa, pohjoisessa kesäkuussa. Viime vuoteen
verrattuna pohjaveden pinta nousi 0,03–0,68 m.
• Pohjaveden pinnan korkeus laskee tasaisesti
elo-syyskuun saakka. Kesän alivesiaikana havaittiin
minimitaso, joka oli 0,2–1,3 m alempana viimevuoteen verrattuna, sillä sadesumma oli myös pienempi ja
ilman lämpötila korkeampi (kasvit myös käyttivät
enemmän vettä)
• Pohjavesien «ruokinnan» toinen vaihe tapahtuu
kesän ja syksyn sadeaikoina. Silloin pohjaveden pinta
nousee saavuttaen syksyn huipun, joka vuonna 2001
oli syys-marraskuussa. Huippu oli 0,1–1,5 m pienempi viimevuoden huippuun verrattuna.
• Vuoden 2001 lopussa pohjaveden pinnan
korkeus oli alempana vuoden 2001 alkuun verrattuna.
Vuoden 2001 pohjaveden pinnan korkeus oli
0,1–0,6 m alempana vuoteen 2000 verrattuna ja
0,1–1,04 m alempana monivuotiseen keskitasoon verrattuna.
Pohjavedet Karjalan Tasavallan alueella on jaettu
eri tyyppeihin (jokiuomien välinen tyyppi, rinnetyyppi ja hydrologinen tyyppi):
Jokien uomien välillä, mikäli maaperän vedenläpäisevyys on pieni, muodostuu erillinen pohjavesityyppi. Pohjavesien virtauskaltevuus on varsin pieni
ja niiden varat ovat voimakkaasti riippuvaisia
sademäärästä. Maaperän vedenläpäisevyys ja haihdunta, vesien liikkuminen hapettavassa kerroksessa ja
vastaavasti maaperän litologia ja kerrosten paksuus
vaikuttavat pohjavesien laatuun.
Tämän tyypin pohjavettä on havaittu ja seurattu
eri paikoissa: Kalevalanja Mujezerskin taajamissa
(kuuluvat Pohjoiseen järvialueeseen), Loimolan
kylässä (Keskialue), Kindasovonkylässä (Eteläalue).
Hiekkakerroksessa matalan pohjaveden syvyys vaihtelee 0,9–8,7 m, hieta- ja hiekkasavikerroksissa
1,7–4,7 m. Vuonna 2001 tämän pohjavesityypin ominaisuudet olivat seuraavat: vuoden keskisyvyys oli
alhainen 0,15–0,30 m alempana viimevuoteen verrattuna, 0,23–0,66 m alempana kuin monivuotiset
keskisyvyydet, syvyysvaihtelut olivat suuret
0,4–2,9 m. Nämä seikat osoittavat, että pohjavesivarat
sekä pohjois- että eteläalueilla eivät saaneet vesilisäystä.
Rinnepohjavesien ja sateiden yhteys on paljon
heikompi, myös haihdunnalla ja vesien läpäisynopeudella ei ole niin suurta merkitystä kuin edellisen tyyppiin verrattuna. Tätä tyyppiä on tutkittu
vain eteläalueella: Pitkärannan, Salmin, Sodderin ja
Pälmän havaintoasemilla. Pohjavesipinnan syvyys
vaihtelee 0,3–5,2 m. Useimmiten hapettavassa kerroksessa on hiekkaa, harvemmin hiekkasavia.
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çíà÷åíèé íà 0,23–0,66), âûñîêàÿ àìïëèòóäà êîëåáàíèé
(0,4–2,9 ì). Ýòî ñâèäåòåëüñòâóåò î íåáëàãîïðèÿòíûõ
óñëîâèÿõ ïèòàíèÿ ãðóíòîâûõ âîä âñëåäñòâèå äåôèöèòà
îñàäêîâ êàê íà ñåâåðå Êàðåëèè, òàê è íà þãå.
Ñêëîíîâûé âèä ðåæèìà õàðàêòåðèçóåòñÿ ñëàáîé
ñâÿçüþ ñ àòìîñôåðíûìè îñàäêàìè. Îñíîâíóþ ðîëü
çäåñü èãðàþò ïðèòîê è îòòîê ïîäçåìíûõ âîä. Èíôèëüòðàöèÿ è èñïàðåíèå èìåþò ïîä÷èíåííîå çíà÷åíèå. Èçó÷àëñÿ òîëüêî äëÿ Þæíîãî ðåãèîíà ïî ÏÍ â íàñåëåííûõ ïóíêòàõ Ïèòêÿðàíòà, Ñàëìè, Ñîääåð, Ïÿëüìà.
Ãðóíòîâûå âîäû çàëåãàþò íà ãëóáèíå 0,3–5,2 ì. Ëèòîëîãè÷åñêèé ñîñòàâ ïîðîä çîíû àýðàöèè – ïðåèìóùåñòâåííî ïåñêè, ðåæå ñóïåñè. Ñðåäíåãîäîâîé óðîâåíü
ïî÷òè âî âñåõ ÏÍ ñêëîíîâîãî âèäà ðåæèìà â 2001 ã.
áûë íèæå ïðîøëîãîäíåãî è ìíîãîëåòíåãî.
Ãèäðîëîãè÷åñêèé ïîäòèï ðåæèìà õàðàêòåðèçóåòñÿ
ãèäðàâëè÷åñêîé ñâÿçüþ ïèòàíèÿ ïîäçåìíûõ âîä ñ
ïîâåðõíîñòíûìè è çàâèñèìîñòüþ êîëåáàíèé ðåæèìà
óðîâíåé îò êîëåáàíèÿ óðîâíÿ â âîäîòîêàõ: â ìåæåíü
äðåíèðîâàííîñòü ãðóíòîâîãî ïîòîêà ìàêñèìàëüíàÿ, à
âî âðåìÿ ïîëîâîäüÿ, íàîáîðîò, ïîâåðõíîñòíûå âîäû
ïèòàþò ãðóíòîâûå. Ýòîò âèä ðåæèìà èçó÷àåòñÿ â ÏÍ
«Ëîéìîëà» (Öåíòðàëüíûé ðàéîí).
ÍÀÏÎÐÍÛÅ ÂÎÄÛ ÂÎÄÎÍÎÑÍÎÃÎ ÃÎÐÈÇÎÍÒÀ
ÌÈÊÓËÈÍÑÊÈÕ ÌÅÆËÅÄÍÈÊÎÂÛÕ ÎÒËÎÆÅÍÈÉ. Èçó÷àþòñÿ ïî îäíîìó ïóíêòó íàáëþäåíèÿ, ðàñïîëîæåííîìó íà íåýêñïëóàòèðóåìîì ÌÏÂ «Ïåòðîçàâîäñêîå». Ïüåçîìåòðè÷åñêèé óðîâåíü âîä äàííîãî ãîðèçîíòà óñòàíàâëèâàåòñÿ âûøå ïîâåðõíîñòè çåìëè, è èç ñêâàæèíû íàáëþäàåòñÿ ñàìîèçëèâ. Ñðåäíåãîäîâîé äåáèò
ðàâåí 0,31 ë/ñ. Ìàêñèìàëüíîå çíà÷åíèå äåáèòà ïðèõîäèòñÿ íà êîíåö íîÿáðÿ è ñîñòàâëÿåò 0,34 ë/ñ, ìèíèìàëüíîå – íà íà÷àëî ãîäà – 0,26 ë/ñ. Äåáèò ñòàáèëåí â òå÷åíèå
ãîäà è íå ïîäâåðæåí ñåçîííûì êîëåáàíèÿì.
ÏÎÄÇÅÌÍÛÅ ÂÎÄÛ ÊÐÈÑÒÀËËÈ×ÅÑÊÈÕ
ÏÎÐÎÄ (PR1ss, PR1pt, yAR-PR). Ðåæèì óðîâíÿ ãðóíòîâûõ âîä ñëàáîâîäîíîñíîãî ñóéñàðñêîãî îñàäî÷íî-âóëêàíîãåííîãî êîìïëåêñà èçó÷àëñÿ ïî ñêâàæèíàì, ðàñïîëîæåííûì â ïîñ. ×àëíà Ïðÿæèíñêîãî ðàéîíà (Þæíûé
êëèìàòè÷åñêèé ðàéîí). Ñðåäíåãîäîâûå (2001 ã.)
óðîâíè îòìå÷åíû íà ãëóáèíå 1,33–1,89 ì, ÷òî íà
0,21–0,51 ì âûøå çíà÷åíèé ñðåäíåìíîãîëåòíèõ ïîêàçàòåëåé. Ìàêñèìàëüíûå óðîâíè, ðàâíûå – 0,94–1,49 ì,
îòìå÷åíû â èþíå – àâãóñòå, ñàìûå íèçêèå óðîâíè
íàáëþäàëèñü â êîíöå ãîäà. Àìïëèòóäà êîëåáàíèÿ
óðîâíÿ çà ãîä ñîñòàâèëà – 0,65–0,79 ì.
Ðåæèì óðîâíÿ âîäîóïîðíîãî ëîêàëüíî-ñëàáîâîäîíîñíîãî àðõåé-ïðîòåðîçîéñêîãî èíòðóçèâíîãî êîìïëåêñà íàáëþäàëñÿ íà îäíîì ÏÍ – ïî ñêâàæèíå, ðàñïîëîæåííîé â ïîñ. Ïîðîñîçåðî (Öåíòðàëüíûé êëèìàòè÷åñêèé ðàéîí). Ðåæèì óðîâíÿ äàííîãî ãîðèçîíòà íàõîäèòñÿ â ïðÿìîé çàâèñèìîñòè îò ìåòåîðîëîãè÷åñêèõ
ôàêòîðîâ è èìååò ÷åòêî âûðàæåííûé ñåçîííûé õàðàêòåð. Ñðåäíåãîäîâîé óðîâåíü çàëåãàåò íà ãëóáèíå
3,61 ì, ãîäîâàÿ àìïëèòóäà êîëåáàíèÿ – 0,53 ì.

Tämän tyypin vuoden 2001 keskisyvyys oli melkein
kaikissa havaintopisteissä alempana kuin edellisenä
vuonna ja monivuotisen tilanteeseen verrattuna.
Hydrologinen pohjavesityyppi muodostuu, jos
pintavesistöt ovat hydraulisesti yhteydessä pohjavesiin. Pohjaveden pinnan syvyys riippuu pintavesistöjen vedenkorkeudesta: alivesiaikana pohjaveden virtaus ovat maksimaalista ja tulvan aikana pintavesistöt
antavat lisää vettä, «ruokkivat» pohjavesivarastoa.
Sellaisia pohjavesiä seurataan Loimolan havaintoasemalla (Keskialue).
MIKULINSKIN JÄÄTIKÖN VÄLISEN
ESIINTYMÄN PAINEVEDET
Tätä pohjavesityyppiä seurataan Petroskoin
havaintoasemalla. Paikka on tutkimuskäytössä, vettä
ei käytetä vesihuollossa. Pohjavesien pietsometrinen
taso on maapinnan yläpuolella ja vedet purkautuvat
omalla painella. Vuoden keskivirtaama on 0,31 l/s.
Marraskuun lopussa oli mitattu maksimivirtaama eli
0,34 l/s ja vuoden alussa vettä oli vähiten 0,26 l/s.
Antoisuus on pysyvä koko vuoden ajan ja riippumaton vuoden ajoista.
KIDEKERROSTUMIEN POHJAVEDET
(PR1ss, PR1pt , yAR-PR)
Sedimentti-vulkanogeenisten
kerrostumien
Suisaari -esiintymän pohjavettä tutkitaan Tchalnan
kylässä, Prääsän hallintopiirissä (Eteläinen ilmastoalue). Vuoden 2001 vesipinnan keskisyvyydeksi
mitattiin 1,33–1,89 metriä eli 0,21–0,51 m yli
monivuotisten tilastoarvojen. Suurimmat syvyydet
0,94–1,49 m mitattiin kesä-elokuussa, alhaisimmat
tasot olivat vuoden lopussa. Vedenkorkeuksien
amplitudi oli vuoden aikana 0,65–0,79 m.
Porosozero-havaintoasemalla seurataan arkeisproterozoiski -intrusiokerrostumien paineellisen pohjaveden tilaa. Paikka kuuluu keskiseen ilmastoalueeseen. Pohjavesivarat riippuvat siellä sääolosuhteista ja niillä on selkeät vuodenajan piirteet. Vuoden 2001 pohjaveden keskisyvyys oli 3,61 m ja
vaihteluväli 0,53 m.
PERUSKALLION PAINEELLISET VEDET
(PR2qd, PR1sn, PR1tl)
Gdovin sedimenttikerrostumissa pohjavesiesiintymän korkeutta seurataan Sainavolokin kylässä 2
havaintopaikan avulla. Antoisuutta seurataan Petroskoissa 2 havaintopaikan avulla, missä vedet
purkautuvat omalla paineella.
Vuoden 2001 keskisyvyys oli 1,31–1,82 m tasolla.
Se on 0,08–0,43 m korkeampi kuin edellisen vuoden
ja monivuotiseen keskisyvyyteen verrattuna. Veden
korkeuden vaihtelut olivat vuonna 2001 aika pieniä
eli 0,6–0,27 m.
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ÍÀÏÎÐÍÛÅ ÂÎÄÛ ÊÎÐÅÍÍÛÕ ÏÎÐÎÄ. Ðåæèì
óðîâíåé âîäîóïîðíîãî ëîêàëüíî-âîäîíîñíîãî ãäîâñêîãî îñàäî÷íîãî ãîðèçîíòà íàáëþäàëñÿ ïî äâóì ÏÍ, ðàñïîëîæåííûì â ìåñòå÷êå Ñàéíàâîëîê. Âîäîîáèëüíîñòü
ãîðèçîíòà èçó÷àëàñü ïî äâóì ñàìîèçëèâàþùèìñÿ
ñêâàæèíàì íåýêñïëóàòèðóåìîãî ÌÏÂ «Ïåòðîçàâîäñêîå». Ñðåäíåãîäîâîé óðîâåíü ïîäçåìíûõ âîä, ðàâíûé
1,31– 1,82 ì, áûë âûøå ïðåäøåñòâóþùåãî ãîäà è ñðåäíåìíîãîëåòíåãî çíà÷åíèÿ íà 0,08–0,43 ì. Àìïëèòóäà
êîëåáàíèÿ óðîâíÿ çà ãîä áûëà íåçíà÷èòåëüíà –
0,6–0,27 ì. Ñðåäíåãîäîâîé äåáèò ñîñòàâèë 6,34 ë/ñ.
Ìàêñèìàëüíîå çíà÷åíèå äåáèòà îòìå÷åíî â êîíöå àïðåëÿ – 7,69 ë/ñ, ìèíèìàëüíîå â êîíöå àâãóñòà – 5,71 ë/ñ.
Àìïëèòóäà êîëåáàíèÿ äåáèòà ñîñòàâèëà 0,98 ë/ñ.
Â öåëîì íà âñåé òåððèòîðèè Êàðåëèè â 2001 ã. ïðîèñõîäèëî ñíèæåíèå óðîâíåé ïîäçåìíûõ âîä íà êîíåö
ãîäà îòíîñèòåëüíî íà÷àëà ãîäà, ÷òî ãîâîðèò î íåáëàãîïðèÿòíûõ óñëîâèÿõ äëÿ ïîïîëíåíèÿ çàïàñîâ ïîäçåìíûõ âîä. Òàê, â Ñåâåðíîì îçåðíîì ðàéîíå (ÏÍ «Êàëåâàëà» è «Ìóåçåðñêèé») ñðåäíåãîäîâûå óðîâíè áûëè
íèæå ïðîøëîãîäíèõ çíà÷åíèé íà 0,05–0,30 ì è ñðåäíåìíîãîëåòíèõ – íà 0,01–0,66 ì. Â Öåíòðàëüíîì ðàéîíå ïî äàííûì íàáëþäåíèé â ÏÍ «Ïîðîñîçåðî» ñðåäíåãîäîâûå óðîâíè 2001 ã. íèæå ñðåäíåìíîãîëåòíèõ íà
0,30 ì, íî íåñêîëüêî âûøå ïðîøëîãîäíèõ çíà÷åíèé íà
0,06 ì. Â Þæíîì ðàéîíå ñðåäíåãîäîâûå óðîâíè
2001 ã. ïî îòíîøåíèþ ê ñðåäíåìíîãîëåòíèì ïîêàçàòåëÿì èçìåíÿëèñü îò + 0,51 ì (â êðèñòàëëè÷åñêèõ ïîðîäàõ) äî – 1,04 ì (â ÷åòâåðòè÷íûõ îòëîæåíèÿõ),
â ñðàâíåíèè ñ ïðîøëûì ãîäîì êîëåáàíèÿ ñîñòàâèëè
îò + 0,36 ì (â êðèñòàëëè÷åñêèõ ïîðîäàõ) äî – 0,60 ì
(â ÷åòâåðòè÷íûõ îòëîæåíèÿõ). Äàííûé ôàêò ãîâîðèò î
íåçíà÷èòåëüíîì íàêîïëåíèè çàïàñîâ ïîäçåìíûõ âîä â
âîäîíîñíûõ ãîðèçîíòàõ êîðåííûõ ïîðîä íà þãå Êàðåëèè (ÏÍ «Ñàéíàâîëîê», «×àëíà»).

Vuoden keskivirtaama oli 6,34 l/s. Virtaaman
maksimi havaittiin huhtikuun lopussa eli 7,69 l/s ja
minimiarvo oli elokuun lopussa 5,71 l/s. Virtaaman
vaihtelut olivat 0,98 l/s.
Kuten on jo todettu koko Karjalan Tasavallan
alueella pohjaveden pinnan taso aleni vuoden
2001 aikana. Pohjoisella järvialueella (Kalevalan ja
Mujezerskin havaintoasemat) vuoden keskisyvyydet
olivat 0,05–0,30 m alempia kuin edellisenä vuotena
ja 0,01–0,66 m alempana kuin monivuotisissa
tilastoarvoissa. Keskialueella (Porosozero-havaintoasema) vuoden keskisyvyydet olivat 0,06 m
korkeampia kuin edellisenä vuotena ja 0,3 m alempana kuin monivuotiset tilastoarvot. Eteläisellä
alueella vuoden keskisyvyys oli joko korkeampi (eli
+0,51 m) (kidekerrostumissa) tai alempi (–1,04 m)
kuin monivuotiset arvot (kvarttäärikautisissa kerrostumissa). Edellisen vuoden tilanteeseen verrattuna
peruskallion pohjaveden pinta oli +0,36 m korkeampi
ja kvarttäärikautisissa kerrostumissa 0,60 m matalampi. Tämä todistaa, että tasavallan eteläisellä
alueella pohjavesivarat ovat saaneet normaalin
määrän lisää vettä (Sainavolokin ja Tchalnan havaintoasemien tiedot).
POHJAVESIEN LÄMPÖTILA
Tasavallan alueella pohjavesien lämpötilaa seurataan 19 aseman avulla. Näiden tietojen perusteella
voidaan todeta, että alueella ei ole ihmisten toiminnasta tai luonnon ilmiöistä aiheutuvaa lämpövaikutusta pohjavesien tilaan.
KVARTTÄÄRIKAUDEN KERROSTUMIEN
MATALAPOHJAVEDET
Matalien pohjavesien lämpötila riippuu niiden
syvyydestä ja vuoden ajasta. Kesän aliveden aikana
havaitaan korkeampia arvoja: 5,9 ja 14 °Ñ välillä.
Tulva-aikana havaitaan pienimmät arvot: 2,0 ja 7,5 °Ñ
välillä. Lämpötilavaihtelut ovat 12 °Ñ, kun mittaukset
tehdään 3–7 metrin syvyydeltä ja 0,7–3,0 °Ñ, kun mittaukset tehdään yli 8 metrin syvyydeltä. Vuoden
keskiarvot ovat seuraavia:
• vähävetisissä
järvialueen
kerrostumissa
keskilämpötila on 6,7 °Ñ;
• kvarttäärikauden glasifluviaalisissa vähävetisissä yläkerrostumissa keskilämpötila vaihtelee 6,3 ja
6,9 °Ñ välillä;
• kvarttäärikauden yläkerrostumien jäätikön
vähävetisen vettäjohtavan tason lämpötila vaihtelee
5,3 ja 9,1 °Ñ välillä.

ÒÅÌÏÅÐÀÒÓÐÍÛÉ ÐÅÆÈÌ ÏÎÄÇÅÌÍÛÕ ÂÎÄ
Íà òåððèòîðèè Êàðåëèè èçó÷àåòñÿ åñòåñòâåííûé
ðåæèì òåìïåðàòóðû ïîäçåìíûõ âîä ïî 19 ñêâàæèíàì
íàáëþäàòåëüíîé ñåòè. Ñâåäåíèé î íàëè÷èè ïðèðîäíîãî èëè òåõíîãåííîãî òåïëîâîãî âîçäåéñòâèÿ íà ñîñòîÿíèå ïîäçåìíûõ âîä ïî ðåñïóáëèêå íåò.
ÃÐÓÍÒÎÂÛÅ ÂÎÄÛ ×ÅÒÂÅÐÒÈ×ÍÛÕ ÎÒËÎÆÅÍÈÉ. Òåìïåðàòóðà ãðóíòîâûõ âîä çàâèñèò îò ãëóáèíû
çàëåãàíèÿ óðîâíåé è ñåçîííûõ êëèìàòè÷åñêèõ óñëîâèé. Ìàêñèìàëüíûå çíà÷åíèÿ îòìå÷àþòñÿ â ëåòíþþ
ìåæåíü è ñîñòàâëÿþò 5,9–14,0 °Ñ, ìèíèìàëüíûå
õàðàêòåðíû äëÿ ïàâîäêîâîãî ïåðèîäà – 2,0–7,5 °Ñ.
Àìïëèòóäà èçìåíåíèÿ òåìïåðàòóð ñîñòàâëÿåò äî 12 °Ñ
ïðè ãëóáèíå çàìåðà 3–7 ì, ïðè ãëóáèíå çàìåðà áîëåå
8 ì – 0,7–3,0 °Ñ. Ñðåäíåãîäîâûå ïîêàçàòåëè òåìïåðàòóð ñëåäóþùèå:
1. Â ñëàáîâîäîíîñíîì ñîâðåìåííîì îçåðíîì ãîðèçîíòå 6,7 °Ñ;

PAINEELLISET VEDET
Vettäjohtavissa kerroksissa paineellisten vesien
lämpötilavaihtelut ovat pienimmät, yleensä 0,6 ja
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2. Â ñëàáîâîäîíîñíîì âåðõíå÷åòâåðòè÷íîì îçåðíî-ëåäíèêîâîì ãîðèçîíòå 6,3–6,9 °Ñ;
3. Â ñëàáîâîäîíîñíîì âåðõíå÷åòâåðòè÷íîì ëåäíèêîâîì ãîðèçîíòå 5,3–9,1 °Ñ.
ÍÀÏÎÐÍÛÅ ÂÎÄÛ. Â íàïîðíûõ âîäîíîñíûõ
ãîðèçîíòàõ èçìåíåíèå òåìïåðàòóðû ïðîèñõîäèò áîëåå
ïëàâíî ñ àìïëèòóäîé íå áîëåå 0,6–1,5 °Ñ. Èñêëþ÷åíèå
ñîñòàâëÿåò çàîíåæñêèé ÂÊ, ãäå àìïëèòóäà äîñòèãàåò
7,0–9,0 °Ñ. Ñðåäíåãîäîâûå ïîêàçàòåëè òåìïåðàòóð ñëåäóþùèå:
• â ãäîâñêîì âîäîíîñíîì ãîðèçîíòå 4,9 °Ñ;
• â ñóéñàðñêîì âîäîíîñíîì êîìïëåêñå 5,5 °Ñ;
• â òóëîìîçåðñêîì âîäîíîñíîì êîìïëåêñå 5,7 °Ñ;
• â çàîíåæñêîì âîäîíîñíîì êîìïëåêñå 5,3–5,7 °Ñ.
ÃÈÄÐÎÕÈÌÈ×ÅÑÊÈÉ ÐÅÆÈÌ
ÏÎÄÇÅÌÍÛÕ ÂÎÄ
Ãèäðîõèìè÷åñêèé ðåæèì ïîäçåìíûõ âîä äî 1995 ã.
èçó÷àëñÿ ñ íåîáõîäèìîé äåòàëüíîñòüþ ïî äåéñòâóþùåé â òå ãîäû íàáëþäàòåëüíîé ñåòè â óñëîâèÿõ åñòåñòâåííîãî è íàðóøåííîãî ðåæèìîâ, à òàêæå íà ó÷àñòêàõ çàãðÿçíåíèÿ ïîäçåìíûõ âîä ñ ÷àñòîòîé 4 ðàçà â ãîä
ïîñåçîííî. Ñ 1995 ã., â ñâÿçè ñ ðåçêèì ñíèæåíèåì
áþäæåòíîãî ôèíàíñèðîâàíèÿ ãåîëîãîðàçâåäî÷íîé
îòðàñëè, äàííûé âèä ðàáîò áûë ñîêðàùåí ïðàêòè÷åñêè
äî íóëÿ. Â íàñòîÿùåå âðåìÿ ïðîèçâîäèòñÿ åæåãîäíûé
ðàçîâûé îòáîð ïðîá ïî îãðàíè÷åííîìó ÷èñëó ïóíêòîâ
íàáëþäåíèÿ – íå áîëåå 10 ïðîá â ãîä. Ýòî íå ìîæåò íå
ñêàçàòüñÿ íà ðåçóëüòàòàõ âûïîëíÿåìîé ðàáîòû.
Ïî ðåçóëüòàòàì âåäåíèÿ ìîíèòîðèíãà äî 1995 ã.
ìîæíî ñäåëàòü âûâîä î ñòàáèëüíîì õèìè÷åñêîì
ñîñòàâå ïîäçåìíûõ âîä â óñëîâèÿõ åñòåñòâåííîãî
ðåæèìà áåç òåíäåíöèé ê èçìåíåíèþ â êàêóþ-ëèáî
ñòîðîíó.
Â óñëîâèÿõ íàðóøåííîãî ðåæèìà íà ó÷àñòêå ãðóïïîâîãî âîäîçàáîðà â ã. Îëîíöå îòìå÷àëîñü óõóäøåíèå
êà÷åñòâà ïîäçåìíûõ âîä, â ÷àñòíîñòè, èçìåíèëñÿ òèï
âîäû ñ ãèäðîêàðáîíàòíîãî êàëüöèåâîãî íà õëîðèäíûé íàòðèåâûé, è óâåëè÷èëàñü ìèíåðàëèçàöèÿ îò
0,2 äî 1,1 ã/ë. Ýòî ñâÿçàíî ñ ïîäòÿãèâàíèåì ñîëåíûõ
âîä èç íèæåëåæàùåãî íàïîðíîãî ãäîâñêîãî ãîðèçîíòà
â ðåçóëüòàòå áåññèñòåìíîé ýêñïëóàòàöèè âîäîçàáîðà
è ñîñðåäîòî÷åíèÿ öåíòðà âîäîîòáîðà â þæíîé ÷àñòè
ãîðîäà. Äàííàÿ òåíäåíöèÿ íàáëþäàëàñü äî 1992 ã. ïðè
îáúåìàõ çàáîðà âîäû 3–3,2 òûñ. ì3/ñóò. Ïîñëå 1992 ã.
ïðè ñíèæåíèè âîäîîòáîðà äî 1,6–1,8 òûñ. ì3/ñóò
ïðîèçîøëî óìåíüøåíèå âåëè÷èíû ïåðåòåêàíèÿ
èç íèæíåãî ñîëåíîãî ãîðèçîíòà è íàáëþäàåòñÿ ñòàáèëèçàöèÿ õèìè÷åñêîãî ñîñòàâà îòáèðàåìûõ ïîäçåìíûõ âîä.
Â íàñòîÿùåå âðåìÿ èçó÷åíèå ãèäðîõèìè÷åñêîãî
ðåæèìà ïîäçåìíûõ âîä ïðîâîäèòñÿ ïðåèìóùåñòâåííî
îäèí ðàç â ãîä íà âîäîçàáîðå ã. Îëîíöà è äâóõ ó÷àñòêàõ
çàãðÿçíåíèÿ ïîäçåìíûõ âîä.

1,5 °Ñ välillä. Poikkeuksena on «zaonezski»-pohjavesiesiintymä, jonka lämpötilan vaihtelut ovat 7,0 ja
9,0 °Ñ välillä. Vuoden keskilämpötilat ovat seuraavia:
• gdovin kerrostumien esiintymässä 4,9 °Ñ;
• suisaarin kerrostumien esiintymässä 5,5 °Ñ;
• tulomozerskin kerrostumien esiintymässä 5,7 °Ñ;
• zaonezskin kerrostumien esiintymissä 5,3 ja
5,7 °Ñ välillä.
POHJAVESIEN VESIKEMIA
Vuoteen 1995 pohjavesien kemiallista tilaa seurattiin tarvittavalla tarkkuudella koko seurantaverkostossa. Seurattiin luonnontilassa olevia ja kuormitettuja alueita. Näytteet otettiin 4 kertaa vuodessa eri vuodenaikana. Vuodesta 1995, kun rahoitus jyrkästi oli
supistunut, seurantatoiminta oli lopetettu melkein
kokonaan. Nykyään seurantatoiminta jatkuu hyvin
rajoitetun asemamäärän puitteissa, noin 10 näytettä
(asemaa) vuodessa. Vastaavasti työn laatu ja lopputulokset kärsivät.
Vuoden 1995 perusteella voidaan todeta, että
luonnontilaisten havaintopaikkojen pohjavesien laatu
pysyy samana, muutoksia huonompaan tai hyvään
suuntaan ei ollut.
Aunuksen alueella, missä on suuri vedenottamo ja
kuormitusta, pohjavesien laatu on huonontunut.
Veden tyyppi on siirtynyt kalsium-hydrokarbonaattiluokasta natrium-kloridi -luokkaan. Mineraalisuolojen pitoisuus nousi 0,2–1,1 g/l. Se viittaa siihen, että
gdovin kerrostuman syvällä olevia suolapitoisia
paineellisia pohjavesiä lähti liikkeelle ylöspäin, koska
vedenottamoa käytetään järjestelmättömästi. Sen
lisäksi vedenottamolta pumpataan liian paljon vettä
kaupungin eteläpuolella. Vastaava ilmiö havaittiin jo
ennen vuotta 1992, kun pumpattiin 3000–3200 m3/d.
Vuoden 1992 jälkeen veden määrä supistettiin
1600–1800 m3/d ja suolavesien lisäys pieneni ja pohjaveden laatu on vähitellen parantunut.
Nykyisin pohjavedenlaatua seurataan kerran
vuodessa Aunuksen vedenottamolla ja kahdella asemalla, missä todettiin pohjavesien saastumista.
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Ìèðîâûå çàïàñû ïðåñíîé âîäû îãðàíè÷åíû è ðàñïðîñòðàíåíû íåðàâíîìåðíî ïî òåððèòîðèè çåìíîãî
øàðà. Óâåëè÷åíèå âîäîïîòðåáëåíèÿ ÷åëîâå÷åñòâîì
ñîïðîâîæäàåòñÿ, îñîáåííî â ðàçâèâàþùèõñÿ ñòðàíàõ,
óñèëåíèåì îïàñíîñòè äëÿ çäîðîâüÿ íàñåëåíèÿ, âîçðàñòàþùèìè çàòðóäíåíèÿìè â ýêîíîìè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè, âîçíèêíîâåíèåì ýêîëîãè÷åñêèõ ïðîáëåì. Îòíîñèòåëüíî ñîñòîÿíèÿ äåë ïî âîäîñíàáæåíèþ è êàíàëèçàöèè ñèòóàöèÿ â íîâîì òûñÿ÷åëåòèè òàêîâà: 1,1 ìëðä
÷åëîâåê îñòàþòñÿ áåç ÷èñòîé ïèòüåâîé âîäû, 2,4 ìëðä
÷åëîâåê íå èìåþò õîòÿ áû óäîâëåòâîðèòåëüíî îáîðóäîâàííûõ òóàëåòîâ (Water for People, Water for Life,
2003). Ïðè ýòîì çà ïîñëåäíèå ñòî ëåò ÷èñëåííîñòü
íàñåëåíèÿ çåìíîãî øàðà óâåëè÷èëàñü â òðè ðàçà, à
âîäîïîòðåáëåíèå âîçðîñëî â øåñòü. Äëÿ èñïðàâëåíèÿ
ñîçäàâøåéñÿ ñèòóàöèè ìåæäóíàðîäíàÿ îáùåñòâåííîñòü ïîñòàâèëà â 2002 ã. íà Âåðõîâíîì çàñåäàíèè
ÎÎÍ, ïîñâÿùåííîì óñòîé÷èâîìó ðàçâèòèþ, çàäà÷ó
ñóùåñòâåííîãî óâåëè÷åíèÿ ÷èñëà æèòåëåé ïëàíåòû,
îáåñïå÷åííûõ â äîñòàòî÷íîì êîëè÷åñòâå ÷èñòîé
ïèòüåâîé âîäîé, à ÷èñëî æèòåëåé, èìåþùèõ íîðìàëüíûå óñëîâèÿ äëÿ èñïîëüçîâàíèÿ êàíàëèçàöèè, äîëæíî
âîçðàñòè âäâîå.
Öåëüþ äàííîãî ðàçäåëà êíèãè ÿâëÿåòñÿ õàðàêòåðèñòèêà îïûòà èñïîëüçîâàíèÿ íà óäîâëåòâîðèòåëüíîì
óðîâíå ïîâåðõíîñòíûõ è ïîäçåìíûõ âîä ïðè îðãàíèçàöèè âîäîñíàáæåíèÿ â ñòðàíàõ Åâðîïû. Ñ òî÷êè çðåíèÿ
âîäîñíàáæåíèÿ ïðèðîäíûå óñëîâèÿ íà òåððèòîðèè
Åâðîïû ÿâëÿþòñÿ îòíîñèòåëüíî õîðîøèìè. Íî ïðè
ýòîì íåîáõîäèìî ïîìíèòü, ÷òî áåç ìåñòíîé èíèöèàòèâû
è ìåæäóíàðîäíîãî ñîòðóäíè÷åñòâà äîñòè÷ü ïîëîæèòåëüíûõ ðåçóëüòàòîâ â îðãàíèçàöèè ïèòüåâîãî âîäîñíàáæåíèÿ è êàíàëèçàöèè, î÷èñòêå ñòî÷íûõ âîä, îõðàíå
ïîâåðõíîñòíûõ, ïîäçåìíûõ è ìîðñêèõ âîä, îõðàíå
îêðóæàþùåé ñðåäû, çàùèòå îò íàâîäíåíèé è çàñóõ
íåëüçÿ. Óìåñòíî âñïîìíèòü, ÷òî åùå â íà÷àëå 19 âåêà,
ñîãëàñíî äàííûì Âñåìèðíîé îðãàíèçàöèè çäðàâîîõðàíåíèÿ, íà òåððèòîðèè Åâðîïû 110 ìëí ÷åëîâåê ñòðàäàëè îò îòñóòñòâèÿ ïèòüåâîé âîäû õîðîøåãî êà÷åñòâà.
Íåñìîòðÿ íà ïðåäïðèíèìàåìûå ìåðû, äî ñèõ ïîð
äîñòàòî÷íî ïîëíûõ ñâåäåíèé î ñîñòîÿíèè âîäíûõ

Maailman suolattomat vesivarat ovat rajalliset ja
epätasaisesti jakautuneet eri puolilla maapalloa.
Ihmisen lisääntyvä veden käyttö näkyy erityisesti
köyhissä maissa terveyden vaarantumisena, elinkeinoelämän taantumisena ja ekosysteemien haitallisena
muuttumisena. Vesihuollon osalta tilannetta kuvaa
vuosituhannen vaihteessa se, että 1,1 miljardilta puuttuu terveellinen juomavesi ja 2,4 miljardin ihmisen
käymäläolot eivät ole hyväksyttävästi järjestetty.
Taustalla on tieto siitä, että vuosisadassa maapallon
väkiluku on kolminkertaistunut ja vedenkäytön määrä
kuusinkertaistunut. Tilanteen korjaamiseksi kansainvälinen yhteisö onkin vahvistanut vuoden 2002
kestävän kehityksen huippukokouksessa YK:n vuosituhannen kehitystavoitteeksi puolittaa vuoteen 2015
mennessä niiden ihmisten lukumäärän, joilla ei ole
saatavilla turvallista juomavettä eikä kunnollisia
käymäläoloja.
Tämän kirjoituksen tarkoituksena on kuvata pintaja pohjavesivarojen käyttöä Euroopassa vesihuollon
järjestämisessä tyydyttävällä tavalla. Luonnonolosuhteet vesihuollon kannalta Euroopan alueella ovat verrattain hyvät, mutta on muistettava, ettei ilman
maakohtaisia ponnisteluja ja kansainvälistä yhteistyötä voida päästä hyviin tuloksiin kokonaisuudessa, mihin sisältyy puhtaan juomaveden hankinta,
viemäröinti, jätevesien puhdistus, pinta- ja pohjavesivarojen suojelu, meren suojelu, ekosysteemien suojelu sekä tulvien että liikakuivuuden torjunta. On
myös hyvä muistaa, että vielä 1990-luvun alussa
Euroopan alueella 110 miljoonaa ihmistä kärsi
WHO:n arvion mukaan kunnollisen juomaveden
puutteesta. Kovin kattavia ja yhtenäisiä tietoja
Euroopan vesioloista ei ole käytettävissä. Kirjoituksessa on tukeuduttu Suomen vesiasiain neuvottelukunnan toimesta laadittuun selvitykseen «Vesihuollon nykytila Suomessa ja viidessätoista muussa
Euroopan maassa» (Rautanen, 1995) 1990-luvulla
sekä Tampereen teknillisessä korkeakoulussa tehtyyn
julkaisuun «Vesihuollon alueellinen operointi»
(Pietilä, Seppälä, 2002). Tietoja on myös ollut tarjol201
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îáúåêòîâ íà òåððèòîðèè ñîâðåìåííîé Åâðîïû
íåò. Äàííàÿ ãëàâà îñíîâàíà íà èñïîëüçîâàíèè ñâåäåíèé,
ïðèâåäåííûõ â èññëåäîâàíèè, âûïîëíåííîì â 1990-õ ãã.
â Ôèíëÿíäèè, – «Vesihuollon nykytila Suomessa ja viidessätoista muussa Euroopan maassa» (Rautanen, 1995)
(«Ñîâðåìåííîå ñîñòîÿíèå âîäîñíàáæåíèÿ Ôèíëÿíäèè
è äðóãèõ ïÿòíàäöàòè ñòðàí Åâðîïû») è èçäàíèè, ïîäãîòîâëåííîì â âûñøåé òåõíè÷åñêîé øêîëå Òàìïåðå (Pietilä, Seppälä, 2002). Òàêæå áûëè èñïîëüçîâàíû äàííûå,
îïóáëèêîâàííûå â ìàòåðèàëàõ «Improving Water Management: Recent OECD Experience» (OECD, 2003)
Òðåòüåãî Âñåìèðíîãî ôîðóìà, ïðîõîäèâøåãî â ìàðòå
2003 ã. â ßïîíèè, è èçäàíèÿ «The Price of Water. Trends
in OECD countries» (OECD, 1999).

la The Third World Forum -konferenssiin maaliskuussa 2003 Japanissa valmistellusta raportista
«Improving Water Management: Recent OECD Experience» (OECD, 2003) sekä julkaisusta «The Price of
Water. Trends in OECD countries» (OECD, 1999).

5.1.1. EUROOPAN VESIHUOLLON
OLOSUHTEET
Ilmastollisesti lähes koko Eurooppa kuuluu
lauhkeaan vyöhykkeeseen, missä merellinen vaikutus
tuo riittävästi sateita. Välimeren alue on osa subtrooppista talvisadealuetta, mikä estää liiallisen kuivuuden. Suurin osa järvistä sijaitsee Euroopan
pohjoisosassa. Euroopan kaksi suurinta järveä – Laatokka ja Ääninen – sijaitsevat Karjalan Tasavallassa.
Tällä hetkellä 15 EU-maassa (kuva 5.1) on 86
yli sadan neliökilometrin suuruista järveä. Niistä
47 sijaitsee Suomessa ja 22 Ruotsissa. EU-maista
yli 1000 millimetriä vuodessa sataa Itävallassa
(1170 mm), Irlannissa ja Britanniassa. Vähiten sataa
Suomessa (660 mm). Valtion omat vesivarat saadaan
vähentämällä haihdunta sadannasta. Eniten omaa
vettä on Ranskalla, seuraavaksi eniten Ruotsilla ja
Italialla. Tilanne muuttuu kuitenkin selvästi, kun
vesivarat suhteutetaan asukaslukuun. Henkeä kohti
laskettuna Suomella (20 690 m3/vuosi), Ruotsilla
(19 180 m3/vuosi) ja Irlannilla (12 970 m3/vuosi) on
runsaimmat vesivarat. Neljänneksi jää sateisin maa
Itävalta (6790 m3/vuosi) ja perää pitää nykyisistä
EU-maista Hollanti (630 m3/vuosi). Valtion kokonaisvesivarat saadaan lisäämällä jokien naapurimaista
tuoma vesi. Eniten tätä vierasta vettä virtaa Hollantiin 80 miljardia kuutiometriä vuodessa. Tämä
määrä peittäisi maan kahden metrin vesikerroksella.
Vaikka vieraat vedet lasketaan mukaan Hollanti
tai mikään muukaan EU-maa ei ohita Suomea henkeä
kohti laskettujen vesivarojen määrässä (Kuusisto,
2002).
Huomattavia jokia Keski- ja Länsi-Euroopassa
ovat Tonava, Rein, Elbe ja Veiksel, jotka virtaavat
kahden tai useamman maan halki. Tämä tosiseikka
saattaa pitää sisällään joen vesivarojen käyttöön liittyvän ristiriidan. Tonavan pääuoma sivuaa tai halkoo
kymmentä valtiota. Lisäksi sen valuma-alueeseen
kuuluu ainakin osaksi kahdeksan valtiota. Avoimia
ristiriitoja ei kuitenkaan ole kuin Slovakian tasavallan
ja Unkarin välinen erimielisyys padon rakentamisesta
Tonavan uoman poikki. Reinin valuma-alueeseen
kuuluu kahdeksan valtiota. Ainakin Ranska, Hollanti,
Sveitsi ja Saksa kiistelevät teollisuuden jätevesikuormituksen aiheuttamista haitoista. Samasta syystä
erimielisyyttä on Elbe-Moldaun suhteen Saksan ja
Tsekin välillä (Kuusisto, 1998).

5.1.1. ÓÑËÎÂÈß ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÈ
ÂÎÄÎÑÍÀÁÆÅÍÈß Â ÅÂÐÎÏÅ
Ïî÷òè âñÿ òåððèòîðèÿ Åâðîïû ðàñïîëîæåíà â çîíå
óìåðåííîãî ìîðñêîãî êëèìàòà, ãäå âûïàäàåò äîñòàòî÷íî ìíîãî îñàäêîâ. Áàññåéí Ñðåäèçåìíîãî ìîðÿ
ÿâëÿåòñÿ çîíîé ñóáòðîïè÷åñêèõ çèìíèõ äîæäåé, ÷òî
ïðåïÿòñòâóåò óñòàíîâëåíèþ ñëèøêîì çàñóøëèâûõ
ïåðèîäîâ. Íà òåððèòîðèè ñòðàí ÅÑ áîëåå 1000 ìì
îñàäêîâ â ãîä âûïàäàåò â Àâñòðèè (1 170), Èðëàíäèè
è Áðèòàíèè. Ìåíüøå âñåãî îñàäêîâ â Ôèíëÿíäèè
(660 ìì). Áîëüøàÿ ÷àñòü îçåð ðàñïîëîæåíà íà ñåâåðå
Åâðîïû. Äâà ñàìûõ êðóïíûõ ïðåñíîâîäíûõ âîäîåìà
Åâðîïû – Ëàäîæñêîå è Îíåæñêîå – â áîëüøåé ñâîåé
÷àñòè íàõîäÿòñÿ â Ðåñïóáëèêå Êàðåëèÿ (Ðîññèÿ).
Â íàñòîÿùèé ìîìåíò íà òåððèòîðèè 15 ñòðàí ÅÑ
(ðèñ. 5.1) ðàñïîëîæåíû 86 îçåð ñ ïëîùàäüþ áîëåå
100 êì2. Èç íèõ 47 îçåð íàõîäÿòñÿ â Ôèíëÿíäèè è
22 – â Øâåöèè.
Ñîáñòâåííûå âîäíûå ðåñóðñû ðàññìàòðèâàåìûõ
ñòðàí ìåíüøå, ÷åì ïîñòóïëåíèå âîä â âèäå îñàäêîâ.
Áîëüøå âñåãî ñîáñòâåííûõ çàïàñîâ âî Ôðàíöèè,
äàëåå – â Øâåöèè è Èòàëèè. Ïîëîæåíèå äåë çíà÷èòåëüíî ìåíÿåòñÿ, åñëè îáúåìû âîäíûõ ðåñóðñîâ ñîîòíåñòè ñ ÷èñëåííîñòüþ íàñåëåíèÿ. Â ïåðåñ÷åòå íà
îäíîãî æèòåëÿ áîëüøå âñåãî çàïàñîâ âîäû â Ôèíëÿíäèè (20 690 ì3/ãîä), Øâåöèè (19 180) è Èðëàíäèè
(12 970 ì3/ãîä). Íà ÷åòâåðòîì ìåñòå – ñòðàíà
ñ íàèáîëüøèì êîëè÷åñòâîì îñàäêîâ – Àâñòðèÿ
(6 790 ì3/ãîä) è äàëåå – Ãîëëàíäèÿ (630 ì3/ãîä).
Îáùèé îáúåì çàïàñîâ âîäû ýòèõ ñòðàí äîïîëíÿåòñÿ
çà ñ÷åò ïîñòóïëåíèÿ åå èç ñîñåäíèõ ðåãèîíîâ â âèäå
ðå÷íîãî ñòîêà. Áîëüøå âñåãî òàêîé âîäû ïîñòóïàåò â
Ãîëëàíäèþ – 80 ìëðä ì3 â ãîä. Ýòî êîëè÷åñòâî âîäû
ìîãëî áû ïîêðûòü âñþ òåððèòîðèþ ñòðàíû ñëîåì â
2 ì. Íî íè îäíà èç ñòðàí ÅÑ, âêëþ÷àÿ Ãîëëàíäèþ
ñ ïîñòóïàþùèìè èç ñîñåäíèõ ñòðàí âîäíûìè ðåñóðñàìè, íå ìîæåò ïðèáëèçèòüñÿ ê Ôèíëÿíäèè ïî êîëè÷åñòâó âîäû íà îäíîãî æèòåëÿ (Kuusisto, 2002).
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Ðèñ. 5.2. Âîäîñáîð Áàëòèéñêîãî ìîðÿ è ñòðàíû, ðàñïîëîæåííûå â åãî
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Íàèáîëåå êðóïíûìè ðåêàìè, ïðîòåêàþùèìè ïî
òåððèòîðèè äâóõ è áîëåå ñòðàí ñðåäíåé è çàïàäíîé
Åâðîïû, ÿâëÿþòñÿ Äóíàé, Ðåéí, Ýëüáà è Îäåð. Ýòî
îáñòîÿòåëüñòâî ìîæåò ÿâèòüñÿ ïðè÷èíîé âîçíèêíîâåíèÿ êîíôëèêòîâ ïðè ìíîãîöåëåâîì èñïîëüçîâàíèè
âîäíûõ ðåñóðñîâ ýòèõ ðåê. Îñíîâíîå ðóñëî Äóíàÿ
ïðîõîäèò ïî òåððèòîðèè äåñÿòè ñòðàí. À åãî âîäîñáîðíûé áàññåéí ðàñïîëîæåí íà òåððèòîðèè åùå âîñüìè
ñòðàí. Îäíàêî îòêðûòûõ êîíôëèêòîâ ïîêà íå âîçíèêàëî, êðîìå ðàçíîãëàñèé ìåæäó Ñëîâàêèåé è Âåíãðèåé
îòíîñèòåëüíî ñòðîèòåëüñòâà ïëîòèíû íà Äóíàå*.
Íà âîäîñáîðå Ðåéíà ðàñïîëîæåíî âîñåìü ãîñóäàðñòâ. Ïî ïîâîäó âëèÿíèÿ ñáðîñà ïðîìûøëåííûõ
ñòî÷íûõ âîä êîíôëèêòîâàëè, ïî êðàéíåé ìåðå, Ôðàíöèÿ, Ãîëëàíäèÿ, Øâåéöàðèÿ è Ãåðìàíèÿ. Ïî òîé æå
ïðè÷èíå áûëè ðàçíîãëàñèÿ ìåæäó Ãåðìàíèåé è ×åõèåé
îòíîñèòåëüíî Ýëüáû–Ëàáû (Kuusisto, 1998).
Ïîìèìî ïîâåðõíîñòíûõ âîäíûõ îáúåêòîâ, âàæíûé
èñòî÷íèê âîäû íà òåððèòîðèè Åâðîïû – ïîäçåìíûå
ãîðèçîíòû. Íà òåððèòîðèè ñåâåðíîé Åâðîïû ìîæíî
èñïîëüçîâàòü ïîäçåìíûå âîäû ëåäíèêîâûõ ïåñ÷àíîãðàâèéíûõ îòëîæåíèé, èìåþùèõ âèä õîëìèñòûõ ãðÿä
è êðàåâûõ îáðàçîâàíèé. Â öåíòðàëüíîé è þæíîé Åâðîïå âîäîíîñíûìè ÿâëÿþòñÿ îñàäî÷íûå îòëîæåíèÿ.
Íàïðèìåð, çíà÷èòåëüíûå çàïàñû ïîäçåìíûõ âîä ïðèóðî÷åíû ê òðåùèíîâàòûì êàðáîíàòíûì ïîðîäàì. Çàïàñû ïîäçåìíûõ âîä âîçîáíîâëÿþòñÿ îòíîñèòåëüíî ìåäëåííî, ïîýòîìó èíòåíñèâíîå èõ èñïîëüçîâàíèå äëÿ
ïîëèâà âûçûâàåò çíà÷èòåëüíîå ïîíèæåíèå èõ óðîâíÿ.
Îäíàêî ýòî õàðàêòåðíî íå ñòîëüêî äëÿ Åâðîïû, ñêîëüêî äëÿ òàêèõ ñòðàí, êàê Èíäèÿ, ÑØÀ è Êèòàé, ÿâëÿþùèõñÿ îñíîâíûìè ïîòðåáèòåëÿìè ïîäçåìíûõ âîä. Â
äåñÿòêó åâðîïåéñêèõ ñòðàí ïî ýòîìó ïîêàçàòåëþ âõîäÿò òàêæå Ðîññèÿ, Èòàëèÿ è Ãåðìàíèÿ (Zektser, 1998).
Ïðè ñðàâíåíèè çàïàñîâ âîäû íà ðàçëè÷íûõ ìàòåðèêàõ Åâðîïà çàíèìàåò äàëåêî íå ïåðâîå ìåñòî. Áîëüøå
âñåãî âîäû â ðàñ÷åòå íà îäíîãî ÷åëîâåêà â ãîä â
Àâñòðàëèè è Îêåàíèè – 50 000 ì3, çàòåì â Þæíîé
Àìåðèêå – 28 300 ì3, Ñåâåðíîé Àìåðèêå – 17 500 ì3,
Àôðèêå – 5 100 ì3, Åâðîïå – 4 100 ì3 è Àçèè –
3 300 ì3. Âíóòðè Åâðîïû áîëüøå âñåãî âîäû â ðàñ÷åòå
íà îäíîãî ÷åëîâåêà â ãîä íà ñåâåðå – 30 900 ì3, çàòåì
íà âîñòîêå – 20 900 ì3, þãå – 2 500 ì3 è â öåíòðàëüíîé
÷àñòè – 2 300 ì3 (Kuusisto, 1998).
Íà áîëüøîé òåððèòîðèè ñîâðåìåííûõ ñòðàí ÅÑ
ñêàçûâàåòñÿ çíà÷èòåëüíîå âëèÿíèå ìîðåé. Íàñåëåíèå â
îñíîâíîì ñîñðåäîòî÷åíî â êðóïíûõ ãîðîäàõ è íà ìîðñêîì ïîáåðåæüå. Ïðèìåðîì ìîæåò áûòü Ãîëëàíäèÿ, ãäå
ïëîòíîñòü íàñåëåíèÿ íàèâûñøàÿ â ìèðå. Ïëîòíîñòü
íàñåëåíèÿ íà òåððèòîðèè áîëüøèõ îòêðûòûõ ìîðñêèõ
ïîáåðåæèé òàêæå âûñîêàÿ, íàïðèìåð, â Áåëüãèè,

Pintavesien ohella pohjavedet ovat tärkeä
vesilähde Euroopalle. Pohjois-Euroopassa voidaan
käyttää jääkauden jälkeensä jättämiä harju- ja reunamuodostumia, jotka ovat hyviä joskin paikallisia pohjavesivarastoja. Keski- ja Etelä-Euroopassa kallioperä
on suurelta osalta sedimenttikivilajeja. Esimerkiksi
laajat rikkonaiset kalkkikivialueet saattavat toimia
suurina pohjavesialtaina. Pohjavedet uudistuvat
hitaasti, siksi voimakas kastelukäyttö on alentanut
pohjaveden pintaa erityisesti Intiassa, USA:ssa ja
Kiinassa, jotka ovat suurimmat pohjaveden käyttäjät.
Kymmenen suurimman käyttäjän joukossa ovat
Euroopasta Venäjä, Italia ja Saksa (Zektser, 1998).
Maanosien välisessä veden määrän vertailussa
Eurooppa ei sijoitu kovin hyvin. Eniten vettä on
käytettävissä henkeä kohti vuodessa Australiassa
ja Oseaniassa 50 000 m 3, sitten Etelä-Amerikassa
28 300 m3, Pohjois-Amerikassa 17 500 m3, Afrikassa
5100 m3, Euroopassa 4100 m3 ja Aasiassa 3300 m3.
Euroopan sisällä runsaimmin vettä asukasta kohden
on pohjoisessa 30 900 m3, sitten idässä 20 900 m3,
etelässä 2 500 m3 ja keskiosassa 2300 m3 (Kuusisto,
1998).
Nykyisen EU-alueella meren vaikutus on merkittävä laajoilla alueilla. Väestö keskittyy suurkaupunkialueille ja meren rannikoille. Esimerkkinä
on Hollanti, jonka väestön tiheys on maailman
suurimpia. Väestötiheys on suurimmillaan rannikoiden alavilla alueilla myös mm. Belgiassa,
Kreikassa, Italiassa, Espanjassa, Portugalissa, Irlannissa ja Tanskassa. Euroopan maankäytöstä yli puolet
on maataloutta. Puhtaan veden saannin kannalta
tilanne on laajoilla alueilla hankala, kun rannikoilla
pintavedet ovat maatalouden sekä teollisuuden ja
yhdyskuntien jätevesien ansiosta likaantuneet.
Monin paikoin tämä on johtanut pohjavesien liialliseen ottoon, mikä vuorostaan on aiheuttanut suolaisen meriveden tunkeutumisen pohjaveteen. Myös

* Ñåðüåçíûå ïðîáëåìû ïî èñïîëüçîâàíèþ âîä âîçíèêëè íà
Äóíàå ïðè ïðîâåäåíèè âîåííûõ äåéñòâèé íà Áàëêàíàõ â êîíöå
ïðîøëîãî âåêà.
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Ãðåöèè, Èòàëèè, Ïîðòóãàëèè, Èñïàíèè è Äàíèè. Áîëüøå ïîëîâèíû òåððèòîðèè Åâðîïû èñïîëüçóåòñÿ äëÿ
ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà.
Ïîëó÷åíèå ÷èñòîé ïèòüåâîé âîäû âî ìíîãèõ
ìåñòàõ Åâðîïû ïðîáëåìàòè÷íî, ïîñêîëüêó â ïðèáðåæíûõ çîíàõ âîäíûõ îáúåêòîâ âîäû çàãðÿçíåíû â ðåçóëüòàòå ïîñòóïëåíèÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ, ïðîìûøëåííûõ è áûòîâûõ ñòî÷íûõ âîä. Âî ìíîãèõ ìåñòàõ ýòî
ïðèâîäèò ê íåîáõîäèìîñòè èíòåíñèâíîãî èñïîëüçîâàíèÿ ïîäçåìíûõ âîä, ÷òî, â ñâîþ î÷åðåäü, âûçûâàåò
ïðèòîê ñîëåíûõ ìîðñêèõ âîä â ïîäçåìíûå âîäîíîñíûå
ãîðèçîíòû. Äëÿ íàñåëåíèÿ, ïðîæèâàþùåãî âíå çîíû
ïëîòíî íàñåëåííûõ ãîðîäîâ, âîçíèêàþò ñâîè ñïåöèôè÷åñêèå ïðîáëåìû âîäîñíàáæåíèÿ. Â ñòðàíàõ Åâðîïû
ðàçìåðû êîììóí îáû÷íî íåáîëüøèå, ïîýòîìó âîçìîæíîñòè èõ îãðàíè÷åíû. Â Ôèíëÿíäèè ïîëîæåíèå åùå
áîëåå ñëîæíîå â ñâÿçè ñ âûñîêîé ñòåïåíüþ ðàññðåäîòî÷åííîñòè íàñåëåíèÿ, ÷òî îñëîæíÿåò îðãàíèçàöèþ
âîäîñíàáæåíèÿ è îñîáåííî ñáîðà ñòî÷íûõ âîä.

tiheään asuttujen seutujen ulkopuolella asuva väestö
muodostaa omat ongelmansa. Euroopassa kuntien
koko on yleensä pieni ja voimavarat siten rajallisia.
Suomessa tilanne on sikäli kärjistynyt, että asutus
saattaa olla hyvinkin hajallaan vaikeuttaen yhteisen
vedenhankinnan ja erityisesti jätevesihuollon järjestämistä.

5.1.2. ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈß ÂÎÄÎÑÍÀÁÆÅÍÈß

5.1.2. VESIHUOLLON ORGANISOINTI

Îðãàíèçàöèÿ âîäîñíàáæåíèÿ è ñòðóêòóðû, çàíèìàþùèåñÿ èì â ñòðàíàõ ÅÑ, èññëåäîâàíû è îïèñàíû â
îò÷åòå «Ðåãèîíàëüíîå îáåñïå÷åíèå âîäîñíàáæåíèÿ»,
ïîäãîòîâëåííîì â Âûñøåé òåõíè÷åñêîé øêîëå Òàìïåðå (Pietilä, Seppälä, 2002). Â ýòîé ðàáîòå ïîêàçàíî, ÷òî
ïîâñåìåñòíî îòâåòñòâåííûìè çà âîäîñíàáæåíèå, îñîáåííî çà îáåñïå÷åíèå ÷èñòîé ïèòüåâîé âîäîé, âêëþ÷àÿ
åå çàáîð, âîäîïîäãîòîâêó è ðàñïðåäåëåíèå, ÿâëÿþòñÿ
àäìèíèñòðàöèè êîììóí (ìåñòíûå âëàñòè). Ïîñêîëüêó
êîëè÷åñòâî êîììóí â ñòðàíàõ Åâðîïû áîëüøîå, à òåððèòîðèàëüíî îíè ìàëåíüêèå, ðåãèîíàëüíîå ñîòðóäíè÷åñòâî ïî ñòàíîâëåíèþ âîäîñíàáæåíèÿ ðàçâèâàëîñü
äîëãî.
Ñòðóêòóðà èñïîëíèòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé, çàíèìàþùèõñÿ îðãàíèçàöèåé âîäîñíàáæåíèÿ â ñòðàíàõ ÅÑ,
ïîêàçàíà â òàáë. 5.1, â êîòîðîé ïðåäïðèÿòèÿ âîäîñíàáæåíèÿ ïîäðàçäåëåíû íà êîììóíàëüíûå, ðàéîííûå èëè
ìåæêîììóíàëüíûå, îáùåñòâåííûå, àêöèîíåðíûå èëè
îáùåñòâåííî-÷àñòíûå è ïîëíîñòüþ ÷àñòíûå. Èç
òàáëèöû âèäíî, ÷òî áîëüøàÿ ÷àñòü íàñåëåíèÿ ñòðàí
ÅÑ – 371 ìëí ÷åëîâåê (65%) – îáñëóæèâàþòñÿ ïðåäïðèÿòèÿìè âîäîñíàáæåíèÿ, êîòîðûå ïîëíîñòüþ ïîä÷èíÿþòñÿ îáùåñòâåííîìó óïðàâëåíèþ.
Êîììóíàëüíûå ïðåäïðèÿòèÿ îáåñïå÷èâàþò âîäîñíàáæåíèå â Èðëàíäèè è Ëþêñåìáóðãå íà 100%, Øâåöèè – íà 98, Àâñòðèè – íà 90 è Ôèíëÿíäèè – íà 90%.
Ñîòðóäíè÷åñòâî â ñôåðå âîäîñíàáæåíèÿ ìåæäó êîììóíàìè â çàâèñèìîñòè îò êîëè÷åñòâà íàñåëåíèÿ,
ñîãëàñíî äàííûì, ïðåäñòàâëåííûì â òàáëèöå, ÿâëÿåòñÿ îáû÷íûì äëÿ Áåëüãèè (50%), Ãåðìàíèè (24%) è
Èòàëèè (23%). Îïîñðåäîâàííîå óïðàâëåíèå ïåðåäàíî
äðóãèì, êðîìå êîììóíàëüíûõ, îðãàíèçàöèÿì âîäî-

Vesihuollon instituutioita ja organisointia EU:n
jäsenmaissa on äskettäin selvitetty Tampereen
teknillisessä korkeakoulussa Vesihuollon alueellinen
operointi -raportissa (Pietilä, Seppälä, 2002). Lähes
poikkeuksetta raportissa todetaan vastuun viime
kädessä vesihuollon – erityisesti puhtaanveden hankinnan, käsittelyn ja jakelun – osalta olevan kunnilla
ja paikallisviranomaisilla. Koska kuntien lukumäärä
Euroopan maissa on suuri ja ne ovat siten alueellisesti pieniä, on myös vesihuollon alueellinen yhteistyö
pitkälle kehittynyttä.
Vesihuollon toimeenpanoa EU:n jäsenmaissa selventää oheinen taulukko 5.1, missä laitokset on jaettu
kunnallisiin, ylikunnallisiin, julkisten yhteisöjen
hoitamiin, yksityisille yhteisöille delegoituihin ja
kokonaan yksityisiin laitoksiin. Taulukosta 1 selviää,
että valtaosaa (65 %) EU:n 371 miljoonan ihmisen
väestöä palvelevat kokonaan julkisen vastuun alaiset
vesihuoltolaitokset.
Kunnalliset vesilaitokset ovat selkeästi vastuussa
vesihuollosta Irlannissa (100 %), Luxemburgissa
(100 %), Ruotsissa (98 %), Itävallassa (90 %) ja
Suomessa (90 %). Vesihuollon ylikunnallinen
yhteistyö on väestömäärällä mitattuna yhteenvetotaulukon mukaan ollut yleisintä Belgiassa (50 %),
Saksassa (24 %) ja Italiassa (23 %). Epäsuorasti
muille julkisille toimijoille kuin kunnille delegoitu
alueellinen vesihuollon operointi on ollut yleisintä
Hollannissa (94 %), Belgiassa (40 %), Saksassa
(31 %) ja Kreikassa (29 %). Yksityiselle sektorille
delegoitu vastuu vesihuollosta on yleisintä Ranskassa
(75 %) ja Espanjassa (37 %). Taulukon mukaan yksi204
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ɋɬɪɚɧɚ – ɱɥɟɧ ȿɋ

EU-jäsen valtio
Ȼɟɥɶɝɢɹ
Belgia
ɂɫɩɚɧɢɹ
Espanja
Ƚɨɥɥɚɧɞɢɹ
Hollanti
ɂɪɥɚɧɞɢɹ
Irlanti
ȼɟɥɢɤɨɛɪɢɬɚɧɢɹ
Iso-Brittania
ɂɬɚɥɢɹ
Italia
Ⱥɜɫɬɪɢɹ
Itävalta
Ƚɪɟɰɢɹ
Kreikka
Ʌɸɤɫɟɦɛɭɪɝ
Luxemburg
ɉɨɪɬɭɝɚɥɢɹ
Portugali
Ɏɪɚɧɰɢɹ
Ranska
ɒɜɟɰɢɹ
Ruotsi
Ƚɟɪɦɚɧɢɹ
Saksa
Ɏɢɧɥɹɧɞɢɹ
Suomi
Ⱦɚɧɢɹ
Tanska
ȼɫɟɝɨ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ
ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ ɠɢɬɟɥɟɣ
Yhtensä asukasluvun
mukana painotettuna

ɉɟɪɟɞɚɱɚ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ (ɱɚɫɬɧɵɟ ɢɥɢ
ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨ-ɱɚɫɬɧɵɟ
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ
ɜɨɞɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹ)
Suora julkinen
Delegoitu vastuu
Asukas luku
Ylikunnalliset Epäsuora (delegoitu)
vastuu (kunnalliset
(yksityinen tai julkinen(103 asukas)
julkinen vastuu
vesilaitokset
vesilaitokset)
yksityinen)

ɉɪɹɦɨɟ ɩɨɞɱɢɧɟɄɨɥɢɱɟɫɬɜɨ
ɧɢɟ (ɤɨɦɦɭɧɚɥɶɠɢɬɟɥɟɣ
ɧɵɟ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ
(103 ɱɟɥɨɜɟɤ)
ɜɨɞɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹ)

Ɇɟɠɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɵɟ

ɇɟɩɪɹɦɨɟ
(ɩɟɪɟɞɚɱɚ
ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ)
ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɟ
ɩɨɞɱɢɧɟɧɢɟ

ɉɪɹɦɨɟ ɱɚɫɬɧɨɟ
ɩɨɞɱɢɧɟɧɢɟ
(ɱɚɫɬɧɵɟ
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ
ɜɨɞɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹ)
Suorayksityinen
vastuu (yksityiset
vesilaitokset)

9 958

5

50

40

5

–

40 460

39

12

12

37

–

15 493

6

–

94

–

–

3 526

100

–

–

–

–

57 897

3

–

9

–

88

57 280

72

23

1

4

–

8 030

90

10

–

–

–

10 269

61

10

29

–

–

407

100

–

–

–

–

9 865

93

–

6

1

–

56 576

23

–

2

75

–

8 838

98

–

–

2

–

81 800

27

24

31

18

–

5 117

90

–

–

10

–

5 228

67

–

33

–

–

370 744

138 652

44 471

60 970

75 702

50 949

100

37

12

16,5

20,5

14

ñíàáæåíèÿ, îáùåñòâåííûì èñïîëíèòåëÿì â Ãîëëàíäèè
(94%), Áåëüãèè (40), Ãåðìàíèè (31) è Ãðåöèè (29%).
×àñòíûé èëè îáùåñòâåííî-÷àñòíûé ñåêòîð çàíèìàåòñÿ
âîäîñíàáæåíèåì âî Ôðàíöèè íà 75%, à â Èñïàíèè – íà
37%. Â Àíãëèè è Óýëüñå ÷àñòíûå ðåãèîíàëüíûå ïðåäïðèÿòèÿ âîäîñíàáæåíèÿ îáåñïå÷èâàþò ïîäà÷ó ÷èñòîé
âîäû íà 100%, à â Øîòëàíäèè è Ñåâåðíîé Èðëàíäèè
ïðåäïðèÿòèÿ âîäîñíàáæåíèÿ îñòàþòñÿ â îáùåñòâåííîì ïîä÷èíåíèè.
Â ïîñëåäíèå ãîäû äîëÿ ÷àñòíîãî ñåêòîðà è ìåæðåãèîíàëüíîãî ñîòðóäíè÷åñòâà â îðãàíèçàöèè âîäîñíàáæåíèÿ â ñòðàíàõ Çàïàäíîé Åâðîïû óâåëè÷èëàñü. Ïðåäïîëàãàåòñÿ, ÷òî ïðåäîñòàâëåíèå óñëóã ïî âîäîñíàáæåíèþ ÷àñòíûìè ôèðìàìè âîçðîñëî â òåõ ñòðàíàõ, ãäå â
çàêîíîäàòåëüñòâå íåò äëÿ ýòîãî ïðåïÿòñòâèé.
Â Àíãëèè è Óýëüñå ÷àñòíûå ïðåäïðèÿòèÿ âëàäåþò
ñîîðóæåíèÿìè è îòâå÷àþò çà ïðåäîñòàâëåíèå óñëóã ïî
âîäîñíàáæåíèþ. È õîòÿ äåéñòâóþùåé ñèñòåìû ïîëó÷åíèÿ ðàçðåøåíèé íåò, öåíòðàëüíàÿ àäìèíèñòðàöèÿ

tyiset vesilaitokset ovat vesihuollon järjestämisvastuussa ainoastaan Isossa-Britanniassa. Kuitenkin niin,
että Englannissa ja Walesissa yksityiset alueelliset
vesilaitokset hoitavat 100 % puhdasvesihuollosta,
kun taas Skotlannissa ja Pohjois-Irlannissa vesilaitokset ovat edelleen julkisessa omistuksessa.
Yksityisten operaattorien osuus vesihuoltopalvelujen tuottamisessa Länsi-Euroopan maissa on
viime vuosina lisääntynyt samoin kuin alueellinen
yhteistyö on lisääntynyt. On oletettavissa, että vesihuoltopalvelujen tuottaminen alueellisten yksityisten
yhtymien toimesta lisääntyy niissä maissa, joissa lainsäädäntö ei aseta esteitä palvelujen delegoinnille
yksityiselle sektorille.
Englannissa ja Walesissa yksityiset yritykset
omistavat vesihuollon fyysiset rakenteet ja ovat vastuussa vesihuoltopalveluista. Vaikka varsinaista toimilupajärjestelmää ei ole, voi keskushallinto lopettaa
yrityksen toiminnan, jos se ei tyydyttävästi hoida
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ìîæåò ïðåêðàòèòü äåÿòåëüíîñòü ïðåäïðèÿòèÿ, åñëè îíî
ñ èõ òî÷êè çðåíèÿ íå îñóùåñòâëÿåò åå óäîâëåòâîðèòåëüíî. Ôîðìèðîâàíèå ÷àñòíîãî ñåêòîðà ïî ïðåäîñòàâëåíèþ óñëóã â ñôåðå âîäîñíàáæåíèÿ íà÷àëîñü ñ 1989 ã. â
ñâÿçè ñ îáúåäèíåíèåì äåñÿòè ïðåäïðèÿòèé ïî âîäîñíàáæåíèþ, ïðèíàäëåæàùèõ àäìèíèñòðàöèÿì âîäíûõ
îêðóãîâ. Ýòè êðóïíûå ÷àñòíûå êîìïàíèè íà ñâîèõ òåððèòîðèÿõ îáåñïå÷èâàþò âîäîñíàáæåíèå è âîäîðàñïðåäåëåíèå, ñáîð è î÷èñòêó ñòî÷íûõ âîä. Äîïîëíèòåëüíî
âîäîñíàáæåíèåì çàíèìàþòñÿ 22 ðàçëè÷íûå ôèðìû, íî
ó íèõ íåò çàäà÷ ïî îðãàíèçàöèè êàíàëèçàöèè è î÷èñòêè
ñòî÷íûõ âîä. Îäíèì èç ôàêòîðîâ, ñïîñîáñòâóþùèì
ïðèâàòèçàöèè ýòèõ ïðåäïðèÿòèé, ÿâëÿåòñÿ òî, ÷òî ìåñòíûå àäìèíèñòðàöèè íå óäåëÿëè äîñòàòî÷íîãî âíèìàíèÿ âîïðîñàì âîäîñíàáæåíèÿ. Ïðè ýòîì ïðåäóñìîòðåíû ðàçëè÷íûå ìåòîäû êîíòðîëÿ ÷àñòíûõ ïðåäïðèÿòèé
âîäîñíàáæåíèÿ: çà èõ ýêîíîìè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòüþ,
ñîáëþäåíèåì íîðì, çà âîïðîñàìè, êàñàþùèìèñÿ îêðóæàþùåé ñðåäû è êà÷åñòâà âîäû, à òàêæå íåîáõîäèìîñòüþ ðåãóëèðîâàíèÿ (Hukka, Katko, 1999).
Âî Ôðàíöèè çà îðãàíèçàöèþ âîäîñíàáæåíèÿ íà
ñâîåé òåððèòîðèè îòâå÷àþò êîììóíû. Çàêîíîäàòåëüñòâî ïðåäîñòàâëÿåò èì ïî÷òè ïîëíóþ ñâîáîäó â ðåøåíèè äàííîãî âîïðîñà. Êîììóíà ìîæåò ïðåäîñòàâëÿòü
óñëóãè ñàìîñòîÿòåëüíî èëè ïåðåäàòü èõ îáùåñòâåííîé
èëè ÷àñòíîé îðãàíèçàöèè íà îñíîâå âûäà÷è ðàçðåøåíèÿ íà äåÿòåëüíîñòü èëè ñîñòàâëåíèÿ äîãîâîðà îá
àðåíäå. Â òàêîì ñëó÷àå èíôðàñòðóêòóðà âîäîñíàáæåíèÿ îñòàåòñÿ ñîáñòâåííîñòüþ êîììóíû. Ïðåîáëàäàþùåé ìîäåëüþ äåÿòåëüíîñòè ÿâëÿåòñÿ äîãîâîð ñ ÷àñòíîé ôèðìîé. Òàêîé ñèñòåìîé ïîëüçóåòñÿ 80% æèòåëåé
ïî âîäîñíàáæåíèþ è 35% – ïî êàíàëèçàöèè è î÷èñòêå
ñòî÷íûõ âîä (Hukka, Katko, 1999).
Â Èñïàíèè, çàíèìàþùåé òðåòüå ìåñòî ñðåäè
ñòðàí ÅÑ ïî êîëè÷åñòâó ÷àñòíûõ ôèðì, ðàáîòàþùèõ
â ñôåðå âîäîñíàáæåíèÿ, ïî çàêîíîäàòåëüñòâó çà îðãàíèçàöèþ âîäîñíàáæåíèÿ îòâå÷àþò êîììóíû. Îáåñïå÷åíèå óñëóã ïî âîäîñíàáæåíèþ, ïåðåäàííûõ ÷àñòíûì
ôèðìàì (37% îò âñåãî îáúåìà), ÷àùå âñåãî îðãàíèçîâàíî ïî ìîäåëè: ñîâìåñòíîå ïðåäïðèÿòèå, ðàçðåøåíèå íà äåÿòåëüíîñòü è àðåíäà. Â Èñïàíèè, ïî ñðàâíåíèþ ñ äðóãèìè ñòðàíàìè ÅÑ, ðàçðåøåíèå íà äåÿòåëüíîñòü ÿâëÿåòñÿ íàèáîëåå ïîïóëÿðíûì ìåòîäîì. Â
êà÷åñòâå ïðèìåðà ìîæíî óïîìÿíóòü ÷àñòíîå ïðåäïðèÿòèå «Aquas da Barcelona», êîòîðîå çàíèìàåòñÿ
âîäîñíàáæåíèåì Áàðñåëîíû è èìååò äîãîâîðû ñ ðàçðåøåíèåì íà äåÿòåëüíîñòü ïî ñîòðóäíè÷åñòâó ñ ìåñòíûìè ïðåäïðèÿòèÿìè äðóãèõ ñòðàí (Pietilä, Seppälä,
2002).
Â Ôèíëÿíäèè, ñîãëàñíî âñòóïèâøåìó â ñèëó â
2001 ã. íîâîìó çàêîíó î âîäîñíàáæåíèè, êîììóíû
ìîãóò ïåðåäàòü ïðåäîñòàâëåíèå óñëóã ïî âîäîñíàáæåíèþ è âëàäåíèå íåîáõîäèìîé äëÿ ýòîãî èíôðàñòðóêòóðîé äðóãîé ñòîðîíå. Ñîãëàñíî çàêîíîäàòåëüñòâó,
êîììóíû îòâåòñòâåííû çà ïðåäîñòàâëåíèå óñëóã

tehtäviään. Yksityistäminen tapahtui vuonna 1989
siten, että kymmenen vesipiirien hallinnassa ollutta
laitosta yhtiöitettiin. Nämä suuret yksityiset yhtiöt
hoitavat veden hankinnan ja jakelun, viemäröinnin
sekä jätevesien käsittelyn alueellaan. Lisäksi toimii
22 erillistä yksityistä vesiyhtiötä, joilla ei ole
viemäröintiin tai jätevesien käsittelyyn liittyviä
tehtäviä. Yksityistämisen eräs lähtökohta oli se, ettei
valtiovallan tarvitsisi sekaantua vesiasioihin yhtä
usein kuin vesipiirien aikana. Yhtiöiden talouden,
standardien, ympäristökysymysten ja veden laadun
valvonnan sekä säätelyn tarve on osoittautunut niin
laajaksi, ettei sitä alun perin osattu lainkaan arvioida
(Hukka, Katko, 1999).
Ranskassa kunnat ovat vastuussa vesihuollon järjestämisestä alueellaan. Laki antaa kunnille melkoisen
vapauden palvelun toteuttamisen suhteen. Kunta voi
tuottaa palvelun itse tai delegoida tuottamisen
julkiselle tai yksityiselle yhtiölle toimilupaan tai
vuokrasopimukseen perustuen. Tällöinkin kunta omistaa vesihuollon infrastruktuurin. Tällainen yksityisten
hoitama sopimusperäinen malli on vallitseva. Vedenhankinnan osalta 80 % asukkaista ja viemäröinnin sekä
jäteveden käsittelyn osalta 35 % asukkaista kuuluu tällaisen järjestelmän piiriin (Hukka, Katko, 1999).
Espanjassa, missä on kolmanneksi eniten EUmaista yksityistetty vesihuoltoa, lain mukaan vesihuollon järjestäminen kuuluu kunnille. Yksityisille
yrityksille delegoitujen vesihuoltopalvelujen (37 %
kaikista palveluista) yleisimmät mallit ovat: sekayhtiöt, toimiluvat ja vuokraus. Toimilupamenettely
on yleisempää kuin monessa muussa Euroopan maassa. Esimerkkinä mainittakoon yksityinen Aquas da
Barcelona -yritys, joka hoitaa Barcelonan vesihuollon
ja on saanut toimilupasopimuksia muissakin maissa
yhteistyössä paikallisten operaattoreiden kanssa
(Pietilä, Seppälä, 2002).
Suomessa vuonna 2001 voimaan tulleen uuden
vesihuoltolain mukaan kunnat voivat antaa vesihuoltopalveluiden tuottamisen ja niihin liittyvän
infrastruktuurin omistamisenkin ulkopuolisille
tahoille. Kunnat pysyvät lain mukaan viime kädessä
vastuussa palvelujen saatavuudesta. Laki luo entistä
paremmat edellytykset kunnallisten vesilaitosten
liikelaitostamiselle ja yksityistämiselle. Laki sallii
vesihuoltolaitoksen keräävän maksujen avulla enintään «kohtuullisen tuoton». Tulevaisuus näyttää tyydyttääkö tämä riittävästi yksityisen sektorin tuottovaatimuksia. Kokemukset viimeisen kymmenen vuoden ajalta kehitysmaissa ja Itä-Euroopan siirtymätalouksissa vesihuollon yksityistämisestä eivät ole
kovin suotuisia. Samoin huonoja esimerkkejä on
viime vuosina saatu eurooppalaisten sähkömarkkinoiden vapautumisesta. Näyttääkin siltä, että eurooppalainen ja vuosisadan koeteltu käytäntö osoittaa
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íàñåëåíèþ. Çàêîí äàåò ëó÷øèå ÷åì ïðåæäå âîçìîæíîñòè äëÿ ïðèâàòèçàöèè è ðàçâèòèÿ ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè êîììóíàëüíûõ ïðåäïðèÿòèé
âîäîñíàáæåíèÿ. Îí ðàçðåøàåò ïðåäïðèÿòèþ âîäîñíàáæåíèÿ ïîëó÷àòü «óìåðåííóþ ïðèáûëü» ïóòåì
ñáîðà ïëàò çà ñâîè óñëóãè. Áóäóùåå ïîêàæåò, óäîâëåòâîðèò ëè ýòî ïðîèçâîäñòâåííûå ïîòðåáíîñòè ÷àñòíîãî ñåêòîðà â äîñòàòî÷íîé ñòåïåíè.
Îïûò ðàçâèâàþùèõñÿ ñòðàí è ñòðàí Âîñòî÷íîé
Åâðîïû â ïåðåõîäíûé ïåðèîä çà ïîñëåäíèå äåñÿòü ëåò
ãîâîðèò î òîì, ÷òî ïðèâàòèçàöèÿ â ñôåðå âîäîñíàáæåíèÿ íå î÷åíü ïîïóëÿðíà. Ïëîõèå ïðèìåðû â Åâðîïå â
ïîñëåäíèå ãîäû ïîëó÷åíû òàêæå ïðè ïðèâàòèçàöèè
ñôåðû ýëåêòðîñíàáæåíèÿ. Â öåëîì åâðîïåéñêàÿ ïðàêòèêà çà ïîñëåäíèå ñòî ëåò ïîêàçûâàåò, ÷òî ñôåðà âîäîñíàáæåíèÿ ÿâëÿåòñÿ ñëèøêîì âàæíîé åñòåñòâåííîé
ìîíîïîëèåé, ÷òîáû åå ìîæíî áûëî ïîëíîñòüþ ïåðåäàòü ÷àñòíîìó ñåêòîðó. Âìåñòî ýòîãî âîäîñíàáæåíèå
äîëæíî ðàçâèâàòüñÿ íà áàçå îáùåñòâåííîé, ëó÷øå
âñåãî êîììóíàëüíîé, ñîáñòâåííîñòè, à ïîêóïêà óñëóã è
òåõíè÷åñêîå îñíàùåíèå ó ÷àñòíîãî ñåêòîðà äîëæíî
ïðîõîäèòü íà êîíêóðñíîé îñíîâå (Hukka, Katko, 2003).
Â Ôèíëÿíäèè ïðåäïðèÿòèÿ âîäîñíàáæåíèÿ øèðîêî
èñïîëüçóþò óñëóãè ÷àñòíîãî ñåêòîðà. Îáúåì ýòèõ
óñëóã ðàçëè÷àåòñÿ êàê ïî ðàçíûì ïðåäïðèÿòèÿì, òàê è
âíóòðè ïðåäïðèÿòèÿ â çàâèñèìîñòè îò âðåìåíè ãîäà. Â
2001 ã. â Ôèíëÿíäèè áûë ïðîâåäåí îïðîñ êðóïíûõ
ïðåäïðèÿòèé âîäîñíàáæåíèÿ îòíîñèòåëüíî äîëè óñëóã,
ïîëó÷àåìûõ ñî ñòîðîíû. Ñîãëàñíî èõ îöåíêàì, îáúåì
îïëàòû óñëóã ÷àñòíîãî ñåêòîðà ñîñòàâëÿåò 21–65% îò
áþäæåòà (â ñðåäíåì îêîëî 50%). Äîëÿ ó÷àñòèÿ ÷àñòíîãî ñåêòîðà çíà÷èòåëüíî èçìåíÿåòñÿ îò ãîäà ê ãîäó. Â
êà÷åñòâå ïðèìåðà ìîæíî ïðèâåñòè ñòðîèòåëüñòâî
ñòàíöèè î÷èñòêè ñòî÷íûõ âîä â Ïîðâî â 2000–2001 ãã.,
êîãäà îïëàòà óñëóã ÷àñòíîìó ñåêòîðó ñîñòàâëÿëà 85%,
à ãîäîì ðàíüøå – òîëüêî 60% (Pietilä, Seppälä, 2002).

vesihuollon olevan aivan liian tärkeä luonnollinen
monopoli, jotta sen ydintoimintoja voitaisiin kokonaan antaa yksityisiin käsiin. Sen sijaan vesihuoltoa
tulee kehittää julkisen mieluummin kuntien omistuksen pohjalta ja ostaa todellisen kilpailun perusteella
palveluja ja tarvikkeita yksityiseltä sektorilta (Hukka,
Katko, 2003).
Suomessa vesilaitokset käyttävät runsaasti yksityissektorin palveluja. Palvelujen määrä vaihtelee eri
laitoksilla ja vaihtelee myös laitoskohtaisesti vuodesta riippuen. Suomen suurimmilta vesilaitoksilta
kysyttiin vuonna 2001 arviota palvelujen ulkoistamisastetta eli laitoksen ulkopuolelta hankittujen
palvelujen määrän osuutta. Vesilaitosten arviot yksityissektorille päättyneestä rahavirrasta vaihtelivat
välillä 21–65 %. Tutkimuksen mukaan keskiarvon
voidaan arvioida olevan noin 50 %. Yksityissektorin
osuus saattaa vaihdella voimakkaasti vuodesta
toiseen. Esimerkkinä mainitaan Porvoon jätevedenpuhdistamon rakentaminen vuosina 2000–2001, jolloin vesihuoltolaitoksen rahavirrasta 85 % päätyi
yksityiselle sektorille, kun aiempina vuosina osuus on
ollut 60 % (Pietilä, Seppälä, 2002).

5.1.3. ÂÎÄÎÑÍÀÁÆÅÍÈÅ

5.1.3. VEDEN HANKINTA

Èñõîäíàÿ âîäà

Raakavesi

Ïîâñåìåñòíîé öåëüþ ÿâëÿåòñÿ ïîëó÷åíèå ïîäçåìíîé âîäû â êà÷åñòâå èñõîäíîé äëÿ âîäîñíàáæåíèÿ.
Ïðåïÿòñòâèåì ýòîìó ñëóæàò ìåñòíûå ïðèðîäíûå
óñëîâèÿ – êà÷åñòâî è êîëè÷åñòâî ïîäçåìíûõ âîä. Õîòÿ
îáû÷íî âîäîñíàáæåíèå îðãàíèçîâàíî íà áàçå ïîäçåìíûõ âîä (êàê â Èòàëèè è Äàíèè), äëÿ íàñåëåííûõ
ïóíêòîâ, íóæäàþùèõñÿ â áîëüøîì êîëè÷åñòâå âîäû,
äîïîëíèòåëüíûå îáúåìû çàáèðàþòñÿ èç ïîâåðõíîñòíûõ âîäîåìîâ (êàê â Âåíå è Êîïåíãàãåíå). Èç èçâåñòíûõ ïîâåðõíîñòíûõ âîäîåìîâ – èñòî÷íèêîâ èñõîäíîé
âîäû – ìîæíî óïîìÿíóòü ð. Ðåéí, èç êîòîðîé â
1990-õ ãã. çàáèðàëàñü âîäà äëÿ âîäîñíàáæåíèÿ 20 ìëí
÷åëîâåê, è îç. Öþðèõñêîå, âîäà êîòîðîãî ñîñòàâëÿåò

Pyrkimyksenä on kaikkialla turvautua raakavedenhankinnassa pohjaveteen. Esteeksi muodostuu
paikoin pohjaveden laatu ja riittävyys. Vaikka maan
vedenhankinta on yleensä järjestetty pohjaveden
varaan kuten Itävallassa ja Tanskassa, pitää paljon
vettä tarvitsevien Wienin ja Kööpenhaminan vedenhankinnassa lisävettä ottaa pintavesilähteistä. Tunnetuista pintavesilähteistä voidaan mainita Rein, jonka
raakavettä 1990-luvulla käytti hyväkseen noin 20
miljoonaa ihmistä, sekä Zürich-järvi, jonka vesi
muodostaa
pääosan
Zürichin
vesilaitoksen
raakavedestä. Luonnollisesti lukuisat tekoaltaat
palvelevat kaupunkien raakavesilähteinä (Rautanen,
207

O s a 5. VESIHUOLLON ONGELMIEN RATKAISUMAHDOLLISUUDET VENÄJÄLLÄ JA EU MAISSA

îñíîâíóþ ÷àñòü èñõîäíîé âîäû, èñïîëüçóåìîé äëÿ
âîäîñíàáæåíèÿ ã. Öþðèõ. Åñòåñòâåííî, â êà÷åñòâå
çàïàñà èñõîäíîé âîäû äëÿ ãîðîäîâ èñïîëüçóþòñÿ ìíîãî÷èñëåííûå èñêóññòâåííûå âîäîåìû-âîäîõðàíèëèùà
(Rautanen, 1995). Ìîæíî ïðèâåñòè íåñêîëüêî ïðèìåðîâ èñïîëüçîâàíèÿ ïîäçåìíûõ âîä äëÿ âîäîñíàáæåíèÿ:
– Â Ãîëëàíäèè â íà÷àëå 1990-õ ãã. äîëÿ ïîäçåìíûõ
âîä â âîäîñíàáæåíèè ñîñòàâëÿëà ïî÷òè 80%. Ïðîáëåìîé ÿâëÿåòñÿ ñíèæåíèå óðîâíÿ ïîäçåìíûõ âîä â
ðåçóëüòàòå çàáîðà íà îðîøåíèå è çàãðÿçíåíèå èõ
ïåñòèöèäàìè. Èñïîëüçóþòñÿ òàêæå âîäû ðåê Ðåéíà,
Ìåíñåíà è Ìààñà, â êîòîðûõ ìíîãîêðàòíî ïðåâûøåíû
íîðìû ïî áèîãåííûì âåùåñòâàì, ñîëÿì è ìèêðîáèîëîãèè.
– Â Áåëüãèè â íà÷àëå 1990-õ ãã. äîëÿ ïîäçåìíûõ
âîä â âîäîñíàáæåíèè ñîñòàâëÿëà ïðèìåðíî 75% îáúåìà, è îæèäàëîñü, ÷òî îíà ñíèçèòñÿ íà ïîëîâèíó ê
êîíöó ñëåäóþùåãî äåñÿòèëåòèÿ. Âàæíûì èñòî÷íèêîì
èñõîäíîé âîäû äëÿ âîäîñíàáæåíèÿ Àíòâåðïåíà è
Áðþññåëÿ ÿâëÿåòñÿ ðåêà Ìåíñåí, íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî
îíà ñèëüíî çàãðÿçíåíà è ýâòðîôèðîâàíà. Âîäîñíàáæåíèå ã. Àíòâåðïåíà ïîëíîñòüþ îðãàíèçîâàíî íà îñíîâå
ïîâåðõíîñòíûõ âîä.
– Âîäíûå çàïàñû â Èñïàíèè ðàñïðåäåëåíû ïî òåððèòîðèè íåðàâíîìåðíî. Ïðîáëåìîé ÿâëÿåòñÿ ïðåîáëàäàíèå îñàäêîâ â çèìíèé ïåðèîä, àêòèâíîå èñïîëüçîâàíèå çàïàñîâ âîäû â ëåòíèé ïåðèîä äëÿ ïîëèâà, à òàêæå
âûñîêîå èñïàðåíèå. Ñóùåñòâóþò ðàçëè÷íûå ñïîñîáû,
ïîçâîëÿþùèå çàðåãóëèðîâàòü ïî÷òè òðåòü îáúåìà ðå÷íîãî ñòîêà, òàêèå êàê ñèñòåìû ïåðåáðîñêè âîäû,
èñêóññòâåííûå âîäîåìû è ìíîãî÷èñëåííûå ïëîòèíû.
Äàííûå î êîëè÷åñòâå ïîäçåìíûõ âîä, èñïîëüçóåìûõ â
âîäîñíàáæåíèè ðàçíûõ ðàéîíîâ, ðàçëè÷àþòñÿ, îäíàêî
ìîæíî ïðåäïîëîæèòü, ÷òî ìàêñèìàëüíàÿ èõ äîëÿ
ñîñòàâëÿåò ÷åòâåðòóþ ÷àñòü.
– Â Èðëàíäèè ïðèìåðíî 20% ïîòðåáíîñòåé
âîäîñíàáæåíèÿ îáåñïå÷èâàåòñÿ ïîäçåìíîé âîäîé.
Ìíîãî÷èñëåííûå îçåðà è ðåêè ðàñïðåäåëåíû ïî òåððèòîðèè ðàâíîìåðíî, è êà÷åñòâî âîäû â íèõ îöåíèâàåòñÿ êàê îòíîñèòåëüíî õîðîøåå. Êîëè÷åñòâî âîäû,
íåîáõîäèìîå äëÿ âîäîñíàáæåíèÿ, ïðè åãî ðàçâèòèè
áóäåò îáåñïå÷èâàòüñÿ çà ñ÷åò ïîâåðõíîñòíûõ èñòî÷íèêîâ.
– Â Âåëèêîáðèòàíèè çàïàñû âîäû ðàñïðåäåëåíû
ïî òåððèòîðèè íåðàâíîìåðíî. Äîëÿ ïîäçåìíûõ âîä, â
ðàñ÷åòå îò ïðîèçâîäèòåëüíîñòè çàðåãèñòðèðîâàííûõ
âîäîçàáîðîâ, ñîñòàâëÿåò â Àíãëèè è Óýëüñå ïðèìåðíî
30%. Îñòàëüíîé îáúåì èñõîäíîé âîäû çàáèðàåòñÿ â
þæíîé Àíãëèè èç ðåê, à â ñåâåðíîé – èç îçåð. Â Øîòëàíäèè 80% èñõîäíîé âîäû çàáèðàåòñÿ èç åñòåñòâåííûõ îçåð è 12% – èç ðåê, è äîëÿ ïîäçåìíûõ âîä çäåñü
íåçíà÷èòåëüíà.
– Â Èòàëèè â íà÷àëå 1990-õ ãã. äîëÿ ïîäçåìíûõ
âîä â âîäîñíàáæåíèè ñîñòàâëÿëà ïîëîâèíó. Êðîìå
òîãî, èìååòñÿ èíôîðìàöèÿ, ÷òî 37% – ýòî ðîäíèêîâàÿ

1995). Pohjaveden osuudesta vedenhankinnassa
voidaan poimia muutamia esimerkkejä.
– Hollannissa pohjaveden osuus oli lähes 80 %
1990-luvun alussa. Pohjaveden pinnan aleneminen
pohjaveden kastelukäytön takia ja pohjaveden pestisidien pitoisuudet muodostavat ongelman. Maan läntisissä osissa käytetään Reinin, Mensen ja Maasin
vesiä, mitkä saattavat moninkertaisesti ylittää normit
ravinteiden, suolojen ja hygieniaa mittaavien parametrien osalta.
– Belgiassa pohjaveden osuus oli vedenhankinnassa noin kaksi kolmannesta 1990-luvun alussa ja
sen odotettiin putoavan puoleen vuosikymmenen loppuun mennessä. Mense-joki on tärkeä raakavesilähde
Antwerpenin ja Brysselin kaupungeille huolimatta
siitä, että sitä on kuvattu vakavasti saastuneeksi ja
rehevöityneeksi. Antwerpen on kokonaan pintaveden
varassa.
– Espanjan vesivarat ovat alueellisesti epätasaisesti jakaantuneet. Ongelmana on myös talveen
keskittyvä sadanta sekä kesään keskittyvä vettä kuluttava kastelukäyttö ja suuri haihtuvuus. Veden siirtojärjestelmät, tekoaltaat ja lukuisat padot ovat keinoja,
joilla voidaan säännöstellä lähes kolmeneljäsosaa
jokien virtaamasta. Arviot pohjaveden osuudesta
vedenhankinnassa vaihtelevat, mutta se lienee neljänneksen suuruusluokkaa.
– Irlannissa viidesosa vedenhankinnasta turvautuu pohjaveteen. Lukuisat järvet ja joet ovat jakautuneet tasaisesti ja niiden veden laatu on arvioitu
suhteellisen hyväksi. Vedenhankinnan tarvitseman
veden määrän kasvaessa on tarkoitus turvautua pintaveteen.
– Iso-Britanniassa veden määrä vaihtelee alueittain. Pohjaveden osuus rekisteröityjen vedenottamoiden tuotosta on noin 30 % Englannissa ja Walesissa. Loput raakavedestä otetaan Etelä-Englannin
joista ja pohjoisen järvialueelta. Skotlannissa 80 %
raakavedestä otetaan luonnonjärvistä ja 12 % joista,
joten pohjaveden osuus on varsin vaatimaton.
– Italiassa 1990-luvun alussa on raportoitu pohjaveden osuudeksi puolet raakavedestä. Sen lisäksi on
ilmoitettu, että 37 % käytetystä vedestä on lähdevettä,
jota löytyy erityisesti Keski-Italiassa. Viranomaiset
eivät pidä lähdevettä tasalaatuisena ja ovat valmiit
vedenhankinnassa turvautumaan lukuisiin tekoaltaisiin. Pohjois-Italiassa pohjaveden liikaotto on johtanut
vedenpinnan pysyvään laskuun. Torinon ja Ferraran
juomavesi joudutaan ottamaan Po-joesta siitä huolimatta, että se on saastunut.
– Itävalta tukeutuu lähes sataprosenttisesti pohjaveteen, josta puolet saadaan ns. karstimaalta eli
alueelle tyypilliseltä kalkkikiviylängöltä. Tonavan
vettä on rantaimeytetty vähäisessä määrin Wienin
vedenhankinnan varmistamiseksi.
208

Ãë à â à 5. ÂÎÇÌÎÆÍÛÅ ÏÓÒÈ ÐÅØÅÍÈß ÏÐÎÁËÅÌ ÏÈÒÜÅÂÎÃÎ ÂÎÄÎÑÍÀÁÆÅÍÈß

âîäà, îáíàðóæåííàÿ â îñíîâíîì íà òåððèòîðèè ñðåäíåé Èòàëèè. Îòâå÷àþùèå çà âîäîñíàáæåíèå íå ñ÷èòàþò, ÷òî êà÷åñòâî ðîäíèêîâîé âîäû ñòàáèëüíî, è ãîòîâû
îáåñïå÷èòü âîäîñíàáæåíèå çà ñ÷åò ìíîãî÷èñëåííûõ
èñêóññòâåííûõ âîäîåìîâ. ×ðåçìåðíûé çàáîð ïîäçåìíîé âîäû â ñåâåðíîé Èòàëèè âûçâàë ïîñòîÿííîå ñíèæåíèå åå óðîâíÿ. Â ñâÿçè ñ ýòèì ïèòüåâàÿ âîäà äëÿ
ãîðîäîâ Òóðèí è Ôåððàðà çàáèðàåòñÿ èç ð. Ïî, íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî îíà çàãðÿçíåíà.
– Âîäîñíàáæåíèå Àâñòðèè îáåñïå÷èâàåòñÿ íà
100% çà ñ÷åò ïîäçåìíûõ âîä, ïîëîâèíà êîòîðûõ
ïîñòóïàåò èç çàêàðñòîâàííûõ èçâåñòíÿêîâ. Äëÿ îðãàíèçàöèè âîäîñíàáæåíèÿ ã. Âåíû èñïîëüçóåòñÿ â
íåáîëüøîì îáúåìå âîäà Äóíàÿ ïîñëå áåðåãîâîé
ôèëüòðàöèè.
– Â Ãðåöèè ñòîëèöà Àôèíû è íåêîòîðûå äðóãèå
êðóïíûå ãîðîäà âûíóæäåíû èñïîëüçîâàòü ïîâåðõíîñòíûå âîäîåìû. Â ñâÿçè ñ ñèëüíûì ðîñòîì îáúåìîâ
âîäîïîòðåáëåíèÿ âîäà ïîñòóïàåò â ã. Àôèíû ïî äëèííûì òðóáîïðîâîäàì. Â Ãðåöèè, òàê æå êàê è â Èñïàíèè, âî âðåìÿ òóðèñòñêèõ ñåçîíîâ âîçíèêàþò ïðîáëåìû ñ êîëè÷åñòâîì âîäû, êàê íà ìàòåðèêå, òàê è â
îñòðîâíîé ÷àñòè.
– Â Ïîðòóãàëèè â íà÷àëå 1990-õ ãã. îáúåì èñïîëüçîâàíèÿ ïîäçåìíûõ âîä â âîäîñíàáæåíèè ñîñòàâëÿë
áîëåå 90%. Êðóïíûå ãîðîäà, òàêèå êàê Ëèññàáîí,
âûíóæäåíû èñïîëüçîâàòü ïîâåðõíîñòíóþ âîäó, êîòîðàÿ íàêàïëèâàåòñÿ â èñêóññòâåííûõ âîäîåìàõ.
– Â âîäîñíàáæåíèè Ôðàíöèè äîëÿ ïîâåðõíîñòíûõ âîä äåñÿòü ëåò òîìó íàçàä ñîñòàâëÿëà ÷óòü áîëüøå
òðåòè. Êà÷åñòâî ïîäçåìíûõ âîä ñ÷èòàëîñü â îáùåì
õîðîøèì. Êà÷åñòâî ïîâåðõíîñòíûõ âîä òàêæå óëó÷øàåòñÿ. Ðå÷íàÿ âîäà ÷àñòî íàêàïëèâàåòñÿ â èñêóññòâåííûõ âîäîåìàõ.
– Óðîâåíü èñïîëüçîâàíèÿ ïîäçåìíûõ âîä â Ãåðìàíèè âûñîêèé. Ïîäçåìíûå âîäû, â òîì ÷èñëå è ðîäíèêîâûå, ñîñòàâëÿþò 70% âñåãî îáúåìà èñõîäíîé âîäû.
Êðîìå òîãî, â äàííûõ îôèöèàëüíîé ñòàòèñòèêè èñêóññòâåííàÿ ïîäçåìíàÿ âîäà îòíîñèòñÿ ê ïîâåðõíîñòíûì
âîäàì. Äëÿ ñãëàæèâàíèÿ ðàçëè÷èé ìåæäó ðàéîíàìè
ïîñòðîåíû èñêóññòâåííûå âîäîåìû, è ÷àñòî ïðîáëåìû
âîäîñíàáæåíèÿ ãîðîäîâ ðåøàþòñÿ ïóòåì ïîäà÷è âîäû
ïî äëèííûì òðóáîïðîâîäàì. Â ñòðàíå èìåþòñÿ õîðîøèå âîçìîæíîñòè äëÿ èñïîëüçîâàíèÿ ïîäçåìíûõ âîä.
Ïî÷òè ïîëíîñòüþ çà ñ÷åò ïîäçåìíûõ âîä îðãàíèçîâàíî
âîäîñíàáæåíèå â Áåðëèíå, Ãàìáóðãå, Áðåìåíå, Øëåçâèã-Ãîëüøòåéíå, Ñààðáðþêêåíå, Íèæíåé Ñàêñîíèè è
Ãåññåíå.
– Ãåîëîãè÷åñêèå óñëîâèÿ â Øâåéöàðèè ïîçâîëÿþò èñïîëüçîâàòü êàê ðîäíèêîâóþ âîäó (40–50%), òàê è
îáû÷íóþ ïîäçåìíóþ (35–40%). Ïîâåðõíîñòíûå âîäû
òàì, ãäå ýòî íåîáõîäèìî, ïðîõîäÿò õèìè÷åñêóþ îáðàáîòêó èëè ôèëüòðóþòñÿ ÷åðåç ãðóíòû è ïîñòàâëÿþòñÿ
â âèäå èñêóññòâåííîé ïîäçåìíîé âîäû. Áîëüøàÿ ÷àñòü
èñõîäíîé âîäû äëÿ Öþðèõà çàáèðàåòñÿ èç îäíîèìåí-

– Kreikassa Ateena ja jotkut muut suurehkot
kaupungit joutuvat turvautumaan pintaveteen. Kulutuksen kasvu on voimakas ja Ateena joutuu tuomaan
vettä pitkien siirtomatkojen takaa. Kreikassa kuten
Espanjassakin muodostaa turistikauden lisääntynyt
vedenkäyttö ongelmia niin mannermaalla kuin saaristossakin.
– Portugalin talousveden hankinnassa oli pohjaveden osuus 1990-luvun alussa yli 90 %. Suuret
kaupungit kuten Lissabon joutuvat turvautumaan pintavesiin, joita varastoidaan tekoaltaiden avulla.
– Ranskassa pintavesien osuus oli vuosikymmen
sitten hieman yli kolmannes. Pohjavesien laatua pidetään yleensä hyvänä. Pintavesien laatu on myös
paranemassa. Jokivedet varastoidaan usein tekoaltaisiin.
– Saksan liittotasavallassa pohjaveden käyttöaste
on korkea. Pohjavesi ja lähdevesi muodostavat 70 %
raakavedestä. Tilastoissa lisäksi tekopohjavesi luetaan pintavedeksi. Alueellisten erojen tasaamiseksi on
rakennettu tekoaltaita ja usean kaupungin vedenhankinta on ratkaistu siirtämällä vettä pitkiä matkoja.
Pohjavesien hyväksikäytölle on kuitenkin hyvät mahdollisuudet. Lähes yksinomaan pohjavettä käyttävät
Berliini, Hampuri, Bremen, Schleswig-Holstein,
Saarland, Alasaksi ja Hessen.
– Sveitsissä geologiset olosuhteet sallivat
lähdeveden (osuus 40–50 %) ja tavallisen pohjaveden
(osuus 35–40 %) käytön. Pintavesi, missä sitä tarvitaan, käsitellään kemiallisesti tai imeytetään pohjavedeksi. Valtaosa Zürichin raakavedestä otetaan
samannimisestä järvestä, joka on vesiensuojelutoimin
saatu hyvään kuntoon.
– Tanskan vesihuolto perustuu lähes täysin pohjaveteen. Pohjavesivarat ovat maassa jakaantuneet
varsin tasaisesti. Kuitenkin paikoitellen pohjaveden
pinta on alentunut uhkaavasti ja Kööpenhaminan
vedenhankintaa täydentää kaksi pintavesilaitosta.
Voimakas maatalous on huonontanut pohjaveden
laatua.
– Norjassa vesilaitosten raakavedestä vain noin
15 % on pohjavedestä peräisin. Pintavesiä vaivaavat
humus ja ihmisen aiheuttaman kuormituksen vaikutukset.
– Ruotsin vedenhankinnasta noin puolet perustuu
pintavesiin, neljännes pohjaveteen ja loppuneljännes
tekopohjaveteen. Kaksi ja puolimiljoonaa asukasta
käyttää haja-asutusalueilla yksityisiä kaivoja, joita on
noin 800 000. Pohjaveden laatu on yleensä hyvä,
mutta maatalouden ravinteet saattavat paikallisesti
näkyä myös pohjavesissä.
– Suomen vedenhankintaa on käsitelty aiemmin
tässä julkaisussa yksityiskohtaisesti. Vuosituhannen
vaihteessa pohjaveden osuus, johon Suomessa luetaan
myös rantaimeytetty pintavesi ja tekopohjavesi, on
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íîãî îçåðà, êîòîðîå íàõîäèòñÿ ïîä çàùèòîé õîðîøî
îðãàíèçîâàííîé ïðèðîäîîõðàííîé ïðîãðàììû.
– Âîäîñíàáæåíèå Äàíèè ïî÷òè ïîëíîñòüþ îðãàíèçîâàíî çà ñ÷åò èñïîëüçîâàíèÿ ïîäçåìíûõ âîä. Èõ
çàïàñû ðàñïðåäåëåíû ïî òåððèòîðèè ñòðàíû ðàâíîìåðíî. Â îòäåëüíûõ ðàéîíàõ Äàíèè óðîâåíü ïîäçåìíûõ âîä çíà÷èòåëüíî ïîíèæåí, à ñèñòåìà âîäîñíàáæåíèÿ Êîïåíãàãåíà äîïîëíåíà äâóìÿ ñòàíöèÿìè çàáîðà
âîä èç ïîâåðõíîñòíûõ èñòî÷íèêîâ. Èíòåíñèâíîå ñåëüñêîå õîçÿéñòâî ñî âðåìåíåì çíà÷èòåëüíî ïîíèçèëî
êà÷åñòâî ïîäçåìíûõ âîä.
– Íà ñòàíöèÿõ âîäîñíàáæåíèÿ Íîðâåãèè èñïîëüçóåòñÿ ëèøü 15% ïîäçåìíûõ âîä. Ïðè ýòîì ïîâåðõíîñòíûå âîäû ñîäåðæàò ìíîãî ãóìóñà è ïîäâåðãàþòñÿ
àíòðîïîãåííîé íàãðóçêå.
– Âîäîñíàáæåíèå Øâåöèè îðãàíèçîâàíî íàïîëîâèíó çà ñ÷åò èñïîëüçîâàíèÿ ïîâåðõíîñòíûõ âîä,
÷åòâåðòàÿ ÷àñòü – ïîäçåìíûå âîäû è îñòàëüíîå –
èñêóññòâåííûå ïîäçåìíûå âîäû. Æèòåëè ðàññðåäîòî÷åííûõ íàñåëåííûõ ïóíêòîâ (2,5 ìëí ÷åëîâåê) èñïîëüçóþò ÷àñòíûå êîëîäöû, êîòîðûõ íàñ÷èòûâàåòñÿ îêîëî
800 òûñ. Êà÷åñòâî ïîäçåìíûõ âîä îáû÷íî õîðîøåå,
îäíàêî ëîêàëüíî çàìå÷åíî âëèÿíèå ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà (ïîâûøåííûå êîíöåíòðàöèè áèîãåííûõ ýëåìåíòîâ).
– Âîäîñíàáæåíèå Ôèíëÿíäèè ïîäðîáíî ðàññìàòðèâàëîñü â äàííîé êíèãå ðàíåå. Íà ðóáåæå òûñÿ÷åëåòèé äîëÿ èñïîëüçîâàíèÿ ïîäçåìíûõ âîä, â ÷èñëî êîòîðûõ âõîäÿò òàêæå èñêóññòâåííûå ïîäçåìíûå âîäû è
ïîâåðõíîñòíûå âîäû ïîñëå áåðåãîâîé ôèëüòðàöèè,
ñîñòàâëÿëà ïðèìåðíî 60%. Áîëüøèìè ïðîáëåìàìè â
îðãàíèçàöèè âîäîñíàáæåíèÿ ðàññðåäîòî÷åííûõ íàñåëåííûõ ïóíêòîâ ÿâëÿþòñÿ êîëè÷åñòâî è êà÷åñòâî âîäû
â êîëîäöàõ. Õîòÿ èñïîëüçîâàíèå ïîäçåìíûõ âîä â ñòðàíå ìîæíî è äàëåå ðàçâèâàòü, î÷åâèäíî, ÷òî è â áóäóùåì â ãîðîäàõ Õåëüñèíêè, Òàìïåðå, Òóðêó è íåêîòîðûõ äðóãèõ ïðèäåòñÿ èñïîëüçîâàòü ïîâåðõíîñòíûå
âîäû.

noin 60 %. Suurimmat puutteet ovat haja-asutusalueiden vesihuollossa, jossa kaivojen kuivumisen ja
huonon veden laadun takia esiintyy ongelmia. Vaikka
pohjaveden hyväksikäyttöä voidaan edelleen maassa
kehittää, on ilmeistä, että Helsingin, Turun ja Tampereen lisäksi myös eräissä muissa kaupungeissa
joudutaan turvautumaan pintavesien hyväksikäyttöön
myös tulevaisuudessa.

Âîäîïîòðåáëåíèå

Veden kulutus

Â ñòðàíàõ, âõîäÿùèõ â Îðãàíèçàöèþ ýêîíîìè÷åñêîãî ñîòðóäíè÷åñòâà è ðàçâèòèÿ (OECD), íà íóæäû
ïðîìûøëåííîñòè èñïîëüçóåòñÿ ïðèìåðíî 65% îò
âñåãî îáúåìà âîäîïîòðåáëåíèÿ, íà îðîøåíèå – îêîëî
30%. Ïîêàçàòåëè â ìèðå â öåëîì ïðîòèâîïîëîæíû: â
ñåëüñêîì õîçÿéñòâå ïîòðåáëÿåòñÿ 69%, â ïðîìûøëåííîñòè – 23%.
Êðóïíûìè èíäóñòðèàëüíûìè âîäîïîòðåáèòåëÿìè
â Åâðîïå ÿâëÿþòñÿ Àâñòðèÿ, Ôèíëÿíäèÿ è Ôðàíöèÿ, â
êîòîðûõ íà äîëþ ïðîìûøëåííîñòè ïðèõîäèòñÿ áîëåå
60% îò âñåãî âîäîïîòðåáëåíèÿ (áåç ó÷åòà âîäû,
èñïîëüçóåìîé íà ýëåêòðîñòàíöèÿõ). Â ñåëüñêîì õîçÿéñòâå çíà÷èòåëüíûå îáúåìû âîäû ïîòðåáëÿþòñÿ â Èñïàíèè (îêîëî 65%), Ïîðòóãàëèè (59) è Èòàëèè (50%).

OECD-maissa, joiden tilanne melkoisen hyvin
kuvaa olosuhteita Euroopan maissa, teollisiin tarkoituksiin kuluu noin 65 % ja maatalouden kasteluun
noin 30 % kaikesta makean veden käytöstä. Maailmanlaajuisesti asetelma on päinvastainen maatalouden osuuden ollessa 69 % ja teollisuuden 23 %.
Suuria veden teollisuuskäyttäjiä ovat Itävalta,
Suomi ja Ranska, joissa teollisen kulutuksen osuus
ylittää 60 % kokonaisvedenkäytöstä, jos ei huomioida
voimalaitosten jäähdytysvesiä. Maatalous kuluttaa
huomattavan osan vedestä Espanjassa (noin 65 %),
Portugalissa (59 %) ja Italiassa (50 %). Valtaosa näiden sektoreiden käyttämästä vedestä otetaan suoraan
vesistöistä tai pohjavesilähteistä eikä se käy lävitse
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Áîëüøàÿ ÷àñòü âîäû, èñïîëüçóåìîé â äàííûõ îòðàñëÿõ,
çàáèðàåòñÿ íåïîñðåäñòâåííî èç âîäîåìîâ èëè ïîäçåìíûõ èñòî÷íèêîâ è íå ïðîõîäèò ÷åðåç ïðîöåññ âîäîïîäãîòîâêè, âêëþ÷àþùåé âîäîçàáîð, î÷èñòêó è ðàñïðåäåëåíèå.
Îáúåìû ïîòðåáëÿåìîé âîäû ðàçëè÷àþòñÿ ïî ñòðàíàì. Òàê, â Áåëüãèè ïîòðåáëÿåòñÿ áîëåå 40%, Èòàëèè è
Ïîðòóãàëèè – îêîëî 30% îò âñåõ âîäíûõ ðåñóðñîâ. Ïî
ñðåäíèì ïîêàçàòåëÿì îáúåìû âîäîïîòðåáëåíèÿ çà
ïîñëåäíèå äåñÿòü ëåò â åâðîïåéñêèõ ñòðàíàõ íåñêîëüêî ñíèçèëèñü.
Ïî äàííûì, ñîáðàííûì Îðãàíèçàöèåé ýêîíîìè÷åñêîãî ñîòðóäíè÷åñòâà è ðàçâèòèÿ, êîììóíàëüíîå âîäîïîòðåáëåíèå â ñòðàíàõ çàïàäíîé è ñðåäíåé Åâðîïû
ñîñòàâëÿåò ïðèìåðíî îò 100 äî 200 ë íà ÷åëîâåêà â
ñóòêè. Áîëüøå âîäû ïîòðåáëÿþò â Èòàëèè è Èñïàíèè,
÷òî, î÷åâèäíî, ñâÿçàíî ñ æàðêèì êëèìàòîì, à òàêæå â
Øâåöèè, ãäå õîðîøî ðàçâèòû âîäîïðîâîäíûå è êàíàëèçàöèîííûå ñèñòåìû. Ñàìîå íèçêîå âîäîïîòðåáëåíèå – â Âåíãðèè, ×åõèè è Ïîðòóãàëèè, ãäå â ïîñëåäíèå
ãîäû áûëè ââåäåíû íîâûå òàðèôû íà îïëàòó âîäû, ÷òî
è ïîâëèÿëî íà îáúåìû âîäîïîòðåáëåíèÿ. Â Ôèíëÿíäèè
â íàñòîÿùåå âðåìÿ êîììóíàëüíîå âîäîïîòðåáëåíèå
íàõîäèòñÿ â ïðåäåëàõ 140 ë íà ÷åëîâåêà â ñóòêè.

talousvedelle tarkoitettua vedenotto-, käsittely- ja
jakeluprosessia.
Käytettävissä oleva veden määrä vaihtelee maittain. Niinpä Belgia tarvitsee käyttöönsä yli 40 % ja
Italia ja Portugali noin 30 % vesivaroistaan. Euroopan
maat ovat keskimäärin laskettuna hieman kyenneet
pienentämään veden kokonaiskulutusta viime
vuosikymmeninä.
OECD:n keräämien tietojen perusteella Länsi- ja
Keski-Euroopan maiden kotitalouksien veden kulutus
vaihtelee hieman yli sadasta litrasta vähän yli kahteen
sataan litraan henkeä kohti vuorokaudessa. Eniten
vettä käytetään Italiassa ja Espanjassa, mikä johtunee
lämpimästä ilmastosta, sekä Ruotsissa, missä
vesikalusteiden runsas käyttö lienee kulutusta lisäävä
seikka. Vähiten vettä kulutetaan Unkarissa, Tsekissä
ja Portugalissa, joissa viime vuosina omaksuttu uusi
veden hinnoittelu on vaikuttanut kulutusta pienentävästi. Suomessa arvioidaan talousveden kulutuksen
olevan tällä hetkellä 140 litraa henkeä kohti
vuorokaudessa.

5.1.4. JÄTEVEDEN
PUHDISTUS
JA VIEMÄRÖINTI

5.1.4. Î×ÈÑÒÊÀ ÑÒÎ×ÍÛÕ ÂÎÄ
È ÊÀÍÀËÈÇÀÖÈß

Viemärilaitokseen liittyjämäärät Euroopassa
alkoivat 1970-luvun alkupuolelta nousta siten, että
1980-luvun lopulla liittyjiä oli 70–80 % väestöstä.
Huomattava osa jätevesistä ei kuitenkaan päätynyt
jätevedenpuhdistamoon. Voidaan arvioida, että vain
noin puolet EU-maiden kolmen ja puolensadan
miljoonan asukkaan jätevesistä puhdistettiin asianmukaisesti. Erityisesti Etelä-Euroopan maissa jäteveden käsittely on kehittynyt hitaasti. Sama pätee myös
moneen Euroopan suurkaupunkiin kuten Brysseliin,
jonka jätevesien puhdistamiseen on ryhdytty
myöhään. Puhdistustekniikka on kokenut suuria muutoksia ja sitä koskevat käsitteet ovat tilastoissa kirjavia (Rautanen, 1995). Suuri osa EU-alueen
vesistöistä ovat herkkiä ravinnekuormituksen suhteen
ja siten alttiita rehevöitymiselle. Vaikkakin teollisuuden ja maatalouden kuormitukset ovat vesiensuojelun
kannalta keskeisiä, ei yhdyskuntien ja haja-asutuksen
jätevesien vaikutusta tule aliarvioida. OECD:n vuonna 2003 julkaistaman tilaston mukaan, johon on
kerätty viimeisin saatavilla ollut tieto, OECD:n jäsenmaissa keskimäärin 65 % väestön jätevesistä johdetaan jäteveden puhdistamoihin. EU-maiden osalta tuo
suhdeluku on korkeampi. Pisimmällä jätevesien käsittelyssä eli lähes 100 % tasolla on Hollanti. Sitä seuraavat Iso-Britannia, Saksa, Luxemburg, Tanska,
Ruotsi, Suomi ja Itävalta, jotka yltävät vähintään
80 % puhdistusasteeseen. Alhaisin puhdistusaste on

Â íà÷àëå 1970-õ ãã. êîëè÷åñòâî ïîäêëþ÷åíèé â ñåòü
êàíàëèçàöèè â ñòðàíàõ Åâðîïû çíà÷èòåëüíî óâåëè÷èëîñü è äîñòèãëî ê êîíöó 1980-õ ãã. 70–80% â ðàñ÷åòå íà
êîëè÷åñòâî æèòåëåé. Îäíàêî çíà÷èòåëüíàÿ ÷àñòü ñòî÷íûõ âîä íà ñòàíöèè î÷èñòêè åùå íå ïîñòóïàåò. Ìîæíî
ïðåäïîëîæèòü, ÷òî â ñòðàíàõ Åâðîïû ñ íàñåëåíèåì
3 500 ìëí ÷åëîâåê òîëüêî ïðèìåðíî ïîëîâèíà îáúåìà
ñòî÷íûõ âîä î÷èùàåòñÿ êà÷åñòâåííî. Îñîáåííî ñëàáî
î÷èñòêà ñòî÷íûõ âîä ðàçâèòà â ñòðàíàõ þæíîé Åâðîïû. Òàêàÿ æå ñèòóàöèÿ âî ìíîãèõ áîëüøèõ åâðîïåéñêèõ ãîðîäàõ, òàêèõ êàê Áðþññåëü, â êîòîðûõ î÷èñòêîé
ñòî÷íûõ âîä çàíÿëèñü ñëèøêîì ïîçäíî. Ìåòîäû è òåõíîëîãèè î÷èñòêè ñèëüíî èçìåíèëèñü, î ÷åì èìåþòñÿ
ðàçíîîáðàçíûå äàííûå (Rautanen, 1995). Áîëüøàÿ
÷àñòü âîäîåìîâ, ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèè ñòðàí
ÅÑ, î÷åíü ÷óâñòâèòåëüíà ê áèîãåííîé íàãðóçêå, êîòîðàÿ âûçûâàåò èõ ýâòðîôèðîâàíèå. Íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî
ñ òî÷êè çðåíèÿ îõðàíû âîä îñíîâíûìè ôàêòîðàìè
ðèñêà ÿâëÿþòñÿ ïðîìûøëåííûå è ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûå ñòîêè, íåëüçÿ íåäîîöåíèâàòü è âëèÿíèå êîììóíàëüíûõ ñòî÷íûõ âîä, â òîì ÷èñëå îò ðàññðåäîòî÷åííûõ íàñåëåííûõ ïóíêòîâ. Ïî ñòàòèñòè÷åñêèì äàííûì
çà ïîñëåäíèå ñòî ëåò, îïóáëèêîâàííûì OECD â 2003 ã.,
â ñòðàíàõ-÷ëåíàõ OECD íà ñòàíöèè î÷èñòêè ïîñòóïàåò ïðèìåðíî 65% êîììóíàëüíûõ ñòî÷íûõ âîä.
Ñîîòâåòñòâóþùèé ïîêàçàòåëü â ñòðàíàõ ÅÑ âûøå.
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Íàèáîëåå âûñîêèé óðîâåíü îáúåìà î÷èùàåìûõ ñòî÷íûõ âîä (100%) â Ãîëëàíäèè. Äàëåå èäóò Âåëèêîáðèòàíèÿ, Ãåðìàíèÿ, Ëþêñåìáóðã, Äàíèÿ, Øâåöèÿ, Ôèíëÿíäèÿ è Èòàëèÿ, ãäå äîñòèãíóò 80-é % óðîâåíü. Íàèáîëåå
íèçêèé ïîêàçàòåëü â Áåëüãèè, ïðèìåðíî 40%. Òàêæå
ìåíåå ïîëîâèíû îáúåìà ñòî÷íûõ âîä î÷èùàåòñÿ â
Ïîðòóãàëèè è Èñïàíèè. Èç àíàëèçà ñòàòèñòè÷åñêèõ
äàííûõ ñòàíîâèòñÿ î÷åâèäíûì, ÷òî äî ñèõ ïîð î÷åíü
÷àñòî èñïîëüçóåòñÿ òîëüêî ïåðâàÿ ñòóïåíü î÷èñòêè –
ìåõàíè÷åñêàÿ. Áîëüøàÿ ÷àñòü ñòî÷íûõ âîä ïðîõîäèò
áèîëîãè÷åñêóþ, õèìè÷åñêóþ èëè ñìåøàííóþ õèìèêîáèîëîãè÷åñêóþ î÷èñòêó. Â Ôèíëÿíäèè èç îáùåãî
îáúåìà ñòî÷íûõ âîä 95% î÷èùàþòñÿ õèìèêî-áèîëîãè÷åñêèì ñïîñîáîì, 5% ñòî÷íûõ âîä ïðîõîäÿò òîëüêî
õèìè÷åñêóþ î÷èñòêó. Êðîìå òîãî, 40% îáúåìà ñòî÷íûõ âîä îáðàáàòûâàþòñÿ íà ñòàíöèÿõ, ãäå ñîäåðæàíèå
àçîòà ñíèæàåòñÿ íà 60%.

Belgiassa noin 40 %. Myös Portugalissa ja Espanjassa
puhdistetaan alle puolet jätevesistä. Tilastosta käy myös
selville, että pelkästään ensiasteen puhdistusta –
käytännössä mekaanista menetelmää – käytetään
edelleen varsin paljon. Valtaosa jätevesistä puhdistetaan biologisesti, kemiallisesti tai biologis-kemiallisesti. Suomessa viemäröidyistä jätevesistä 95 %
puhdistetaan biologis-kemiallisesti ja pelkästään kemiallisesti 5 %. Lisäksi 40 % jätevesistä käsitellään laitoksissa, jotka poistavat typen vähintään 60 % teholla.

5.1.5. VEDEN HINTA
Tuotetun veden hinta määräytyy vesihuoltolaitosten käyttö-, ylläpito- ja investointikustannuksista, joihin sisältyy materiaali- ja henkilöstökuluja,
veroluonteisia maksuja sekä korkomenoja. Nykyisin
on yleisesti hyväksytty «likaaja maksaa» -periaate
ympäristönsuojelussa. Vesihuollossa se merkitsee
sitä, että veden kuluttaja on viime kädessä vastuussa
kaikista kustannuksista – myös toiminnan vaikutuksista ympäristölle. Tämä periaate ei missään
Euroopan maassa ole sellaisenaan käytännössä toteutunut. Maailman laajuisesti hyväksytyt vesihuollon
tavoitteet edellyttävät toisaalta, että kaikilla tulisi olla
riittävästi vettä ja kunnolliset käymälät. Tämä merkitsee sitä, että vesimaksut on pidettävä kohtuullisena.
Kuluttajan maksaman veden lopulliseen hintaan
vaikuttaakin useita tekijöitä, joista tärkeimmät ovat
yhteiskunnan tarjoama taloudellinen tuki ja ohjaus,
käytetyn veden määrän mittaaminen sekä laitosten
vesimaksuihin soveltama tariffipolitiikka.

5.1.5. ÑÒÎÈÌÎÑÒÜ ÂÎÄÛ
Â ñòîèìîñòü ïðîèçâîäèìîé âîäû âêëþ÷àþòñÿ ïðîèçâîäñòâåííî-ýêñïëóàòàöèîííûå çàòðàòû ïðåäïðèÿòèé
âîäîñíàáæåíèÿ è èíâåñòèöèè, â êîòîðûå âõîäÿò çàòðàòû íà ìàòåðèàëû è ïåðñîíàë, âûïëàòû íàëîãîâ è ïðîöåíòîâ ïî êðåäèòàì. Â íàñòîÿùåå âðåìÿ â îáëàñòè
îõðàíû îêðóæàþùåé ñðåäû ïîëó÷èë øèðîêîå îäîáðåíèå ïðèíöèï «ïëàòåæè çàãðÿçíèòåëÿ». Â âîäîñíàáæåíèè ýòî îçíà÷àåò, ÷òî âîäîïîòðåáèòåëü â êîíöå êîíöîâ
åäèíîëè÷íî îòâå÷àåò çà âñå çàòðàòû, â òîì ÷èñëå è çà
óùåðá, íàíåñåííûé îêðóæàþùåé ñðåäå â ðåçóëüòàòå
åãî äåÿòåëüíîñòè. Îäíàêî ýòîò ïðèíöèï â òàêîì ïîíèìàíèè íè â îäíîé èç ñòðàí Åâðîïû ïðàêòè÷åñêè íå
áûë èñïîëüçîâàí. Ñ äðóãîé ñòîðîíû, öåëè âîäîñíàáæåíèÿ, øèðîêî îäîáðåííûå â ìèðå, ïðåäïîëàãàþò îáåñïå÷åíèå êàæäîãî ãðàæäàíèíà âîäîé â äîñòàòî÷íîì
êîëè÷åñòâå, à äîìà – îáîðóäîâàííûìè òóàëåòàìè. Ýòî
îçíà÷àåò, ÷òî ïëàòà çà âîäó äîëæíà áûòü óìåðåííîé.
Íà îêîí÷àòåëüíóþ öåíó, îïëà÷èâàåìóþ ïîòðåáèòåëåì, âëèÿþò íåñêîëüêî ôàêòîðîâ, îñíîâíûìè èç êîòîðûõ ÿâëÿþòñÿ ýêîíîìè÷åñêàÿ ïîääåðæêà è îáåñïå÷åíèå, îêàçûâàåìûå êîììóíîé, ó÷åò âîäîïîòðåáëåíèÿ, à
òàêæå òàðèôíàÿ ïîëèòèêà, îñóùåñòâëÿåìàÿ ïðåäïðèÿòèåì âîäîñíàáæåíèÿ.

Taloudellinen ohjaus
Yhteiskunnan harjoittama ohjaus vesihuollossa on
tavallisesti kannustavaa, jolloin yhteisin varoin tuetaan välttämättömiä tai toivottavia hankkeita
esimerkiksi avustusten tai edullisten lainojen,
takausten tai verohelpotusten muodossa. Ohjaus voi
olla myös rankaisevaa, jolloin ei-toivottu toiminta
tehdään veroin tai maksuin taloudellisesti rasittavaksi. Jo pitkään on Euroopassa vesihuoltoa rakennettu
verovarojen avulla. Veden käyttäjiltä on kerätty
lähinnä vain laitosten ylläpitoon riittävät vesimaksut.
Tällä hetkellä pyritään täyteen kustannusvastaavuuteen vesimaksujen suhteen. Euroopan taloudellisesti
kehittyneissä maissa yhteiskunnan tuki alkaa olla
varsin pieni ja se on pääosin suunnattu haja-asutusalueille, joilla yhteisen vesihuollon järjestäminen
muuten olisi taloudellisesti ylivoimaista. Esimerkiksi
Suomessa viime vuosikymmenen lopulla vesi- ja
viemärilaitosinvestoinnit olivat vuositasolla 250 milj.
euroa, josta valtion tuki peitti noin 10 %.

Ýêîíîìè÷åñêîå ðóêîâîäñòâî
Îáû÷íî ðóêîâîäñòâî âîäîñíàáæåíèåì ñî ñòîðîíû
êîììóíû èìååò ïîääåðæèâàþùèé õàðàêòåð, ïðè êîòîðîì îáùèìè óñèëèÿìè îñóùåñòâëÿþòñÿ îáÿçàòåëüíûå
èëè æåëàòåëüíûå ïðîåêòû, íàïðèìåð, çà ñ÷åò ïðåäîñòàâëåíèÿ âñïîìîãàòåëüíûõ èëè äåøåâûõ êðåäèòîâ
èëè ñíèæåíèÿ íàëîãîâ. Ðóêîâîäñòâî äîëæíî áûòü ïðè
ýòîì äîñòàòî÷íî æåñòêèì. Â ýòîì ñëó÷àå íåæåëàòåëüíàÿ äåÿòåëüíîñòü ñòàíîâèòñÿ ýêîíîìè÷åñêè çàòðóäíè212
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òåëüíîé èç-çà óâåëè÷åíèÿ íàëîãîâ è ïëàò. Äëèòåëüíîå
âðåìÿ âîäîñíàáæåíèå â Åâðîïå îáåñïå÷èâàëîñü çà ñ÷åò
íàëîãîâ. Ñ âîäîïîòðåáèòåëÿ âçèìàëàñü ïëàòà çà âîäó,
êîòîðàÿ ïîêðûâàëà òîëüêî ýêñïëóàòàöèîííûå ðàñõîäû
ïðåäïðèÿòèÿ. Â íàñòîÿùåå âðåìÿ îñóùåñòâëÿåòñÿ
ïîïûòêà óâåëè÷èòü îáåñïå÷åíèå çàòðàò çà ñ÷åò ïëàò çà
âîäó. Â ýêîíîìè÷åñêè ðàçâèòûõ ñòðàíàõ Åâðîïû ðàçìåðû ãîñóäàðñòâåííîé ïîääåðæêè íà÷èíàþò ñíèæàòüñÿ. Â îñíîâíîì îíà íàïðàâëåíà íà òåððèòîðèè ñ ðàññðåäîòî÷åííûìè íàñåëåííûìè ïóíêòàìè, â êîòîðûõ
îðãàíèçàöèÿ öåíòðàëèçîâàííîãî âîäîñíàáæåíèÿ ýêîíîìè÷åñêè òÿæåëàÿ. Íàïðèìåð, â Ôèíëÿíäèè â êîíöå
ïîñëåäíåãî äåñÿòèëåòèÿ èíâåñòèöèè â âîäîñíàáæåíèå
è êàíàëèçàöèþ íàõîäèëèñü íà óðîâíå 250 ìëí åâðî â
ãîä, èç êîòîðûõ ãîñóäàðñòâî ïîêðûâàëî ïðèìåðíî
10%.
Çíà÷èòåëüíàÿ ïîääåðæêà ÅÑ ðàçâèâàþùèìñÿ òåððèòîðèÿì áûëà ïðåäîñòàâëåíà Èðëàíäèè, Ïîðòóãàëèè,
Èñïàíèè, Ãðåöèè è Èòàëèè. Ýòè ñòðàíû â ðåçóëüòàòå
ïðèñîåäèíåíèÿ ê ÅÑ ñìîãëè âîñïîëüçîâàòüñÿ ïîääåðæêîé ÷åðåç ôîíäû Envireg, êîòîðûå îïëà÷èâàþò
âñåãäà äî 90% âñåõ çàòðàò ïî ïðîåêòàì. Âî Ôðàíöèè
âëàñòè ìîãóò ïîääåðæàòü èíâåñòèöèÿìè äî 40% çàòðàò
ïðîåêòà. Òàêæå âëàñòè âûäàþò ðàçðåøåíèÿ è ïóòåì
âûïîëíåíèÿ êàñàþùèõñÿ èõ îáÿçàííîñòåé è ñàíêöèé
ñòàðàþòñÿ îáåñïå÷èòü îñóùåñòâëåíèå ïðîåêòîâ (Rautanen, 1995). Äàæå â Àíãëèè è Óýëüñå, ãäå âîäîñíàáæåíèå ïðèíàäëåæèò ÷àñòíîìó ñåêòîðó, ãîñóäàðñòâî ïîääåðæèâàåò èõ äåÿòåëüíîñòü ïóòåì ñíèæåíèÿ íàëîãîâ.

EU:n tuki kehitettäville alueille on ollut merkittävä Irlannille, Portugalille, Espanjalle, Kreikalle ja
Italialle. Nämä maat ovat liittymisensä myötä käyttäneet hyväkseen EU:n Envireg-, rakenne- ja
koheesiorahastojen tukea, mikä on saattanut nousta
aina 90 %:iin asti hankkeen kokonaiskustannuksista.
Ranskassa vesivirastot voivat tukea investointeja
40 % hanketta kohden. Samalla viranomaisten myöntämät luvat ja niihin liittyvät velvoitteet sekä sanktiot
pyrkivät varmistamaan hankkeen toteutumisen
(Rautanen, 1995). Jopa Englannissa ja Walesissa,
missä vesihuolto on yksityisten vesihuoltolaitosten
varassa, on valtio tukenut toimintaa verohelpotuksin.

Ó÷åò âîäîïîòðåáëåíèÿ

Veden mittaaminen

Ó÷åò êîëè÷åñòâà ïîòðåáëåííîé âîäû ÿâëÿåòñÿ
øèðîêî ïðèìåíÿåìîé ìåòîäèêîé äëÿ îïðåäåëåíèÿ ðàçìåðà âûñòàâëÿåìîãî ïîòðåáèòåëþ ñ÷åòà. Îòíîñèòåëüíî âîäû, ïîäàâàåìîé íà íóæäû ïðîìûøëåííîñòè,
òàêîé ìåòîä â åâðîïåéñêèõ ñòðàíàõ ÿâëÿåòñÿ íîðìîé â
òîì ñëó÷àå, êîãäà âîäà ïîëó÷àåòñÿ ñ îáû÷íîãî ïðåäïðèÿòèÿ âîäîñíàáæåíèÿ. Ó÷åò âîäû, èñïîëüçóåìîé â
ñåëüñêîì õîçÿéñòâå, â ïðåäåëàõ Åâðîïû ïðîèñõîäèò
ðåäêî. Îáúåìû âîäû, ðàñïðåäåëÿåìîé îáû÷íûì ïðåäïðèÿòèåì âîäîñíàáæåíèÿ, îöåíèâàþòñÿ ñ èñïîëüçîâàíèåì ñ÷åò÷èêîâ-âîäîìåðîâ, ïîêàçàíèÿ êîòîðûõ ìîæíî
èñïîëüçîâàòü ïðè ïîäñ÷åòå îáùåãî âîäîïîòðåáëåíèÿ è
ñòîèìîñòè âîäû. Ýòî ÿâëÿåòñÿ îáùåïðèíÿòîé ìåòîäèêîé. Òàðèô ñâÿçàí ñ îáúåìîì ïîòðåáëÿåìîé âîäû. Â
íàñòîÿùåå âðåìÿ âî ìíîãèõ ñòðàíàõ ÅÑ ÷àñòíûå äîìà,
ãäå ïðîæèâàåò îäíà ñåìüÿ, ïî÷òè íà 100% ñíàáæåíû
âîäîìåðàìè (åñëè äîì ïîäêëþ÷åí ê îáùåé âîäîïðîâîäíîé ñåòè). Èñêëþ÷åíèåì ÿâëÿþòñÿ Èðëàíäèÿ è
Âåëèêîáðèòàíèÿ. Â Èðëàíäèè ïðèìåíÿåòñÿ ó÷åò ïîäàâàåìîé âîäû, íî ýòà ïðàêòèêà ñ÷èòàåòñÿ íåýêîíîìè÷íîé. Â Âåëèêîáðèòàíèè òîëüêî â þæíîé è âîñòî÷íîé
÷àñòÿõ Àíãëèè ïðàêòèêóåòñÿ ðàñøèðåíèå ó÷åòà âîäîïîòðåáëåíèÿ. Â ïîñëåäíèå ãîäû áûñòðåå ìåíÿåòñÿ

Käytetyn veden määrän mittaaminen on yleisesti
hyväksytty apukeino määriteltäessä käyttäjälle tulevaa vesimaksua. Teollisuuden käyttöön johdetun
veden osalta tämä on normaali käytäntö Euroopassa
silloin, kun jakelu tapahtuu yleisten vesilaitosten
toimesta. Maatalouteen käytetyn veden mittaaminen
Euroopan mittakaavassa tapahtuu harvoin. Yleisten
vesilaitosten jakaman talousveden määrän arviointi
vesimittareilla, jotta sitä voidaan käyttää kulutuksen
seuraamiseen ja hinnoittelun apuvälineenä, on periaatteessa hyväksytty yleisesti. Tärkeä syy tähän on se,
että kun tariffit kytketään käytetyn veden määrään,
vähentää se selvästi kulutusta. Yhden perheen kiinteistöt ovat nykyisin useimmissa Euroopan unionin
maissa lähes 100 prosenttisesti varustettu vesimittareilla, kun ne ovat liittyneet yhteisiin vesilaitoksiin. Selviä poikkeuksia ovat Irlanti ja Iso-Britannia.
Irlannissa veden mittaamisen käyttöönottoa on harkittu, mutta sitä pidetään epätaloudellisena. Iso-Britanniassa vain Englannin etelä- ja itäosissa on edistytty
veden mittaamisen lisäämisessä. Tilanne Tanskassa
on viime vuosina nopeasti muuttumassa. Vuonna
1996 yhden perheen kiinteistöistä 64 % oli veden
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îáñòàíîâêà â Äàíèè. Â 1996 ã. ÷àñòíûå äîìà, â êîòîðûõ ïðîæèâàåò îäíà ñåìüÿ, íà 64% áûëè ïîäêëþ÷åíû
ê âîäîìåðàì. Â íà÷àëå 1999 ã. âñå äîìà, ïîäêëþ÷åííûå ê îáùåé âîäîïðîâîäíîé ñåòè, ñîãëàñíî íîâîìó
çàêîíó (OECD, 1999) äîëæíû áûòü îáîðóäîâàíû
âîäîìåðàìè.
Â ìíîãîýòàæíûõ äîìàõ, â êîòîðûõ ïðîæèâàåò
áîëüøèíñòâî íàñåëåíèÿ åâðîïåéñêèõ ñòðàí, îáû÷íîé
ïðàêòèêîé ÿâëÿåòñÿ ó÷åò âîäû ïî îòäåëüíîìó äîìó.
Íàïðîòèâ, ó÷åò ïî îòäåëüíûì êâàðòèðàì – ðåäêîå
ÿâëåíèå. Ïî èìåþùèìñÿ ñâåäåíèÿì, òîëüêî â Ãðåöèè
è Èñïàíèè ó÷åò âîäîïîòðåáëåíèÿ ÿâëÿåòñÿ 100%-ì.
Ñëåäóþùåé èäåò Ôðàíöèÿ, ãäå àíàëîãè÷íûé ïîêàçàòåëü ñîñòàâëÿåò 50%. Ïî ñâåäåíèÿì èç Ãåðìàíèè,
óðîâåíü îáîðóäîâàíèÿ êâàðòèð ìíîãîýòàæíûõ äîìîâ
âîäîìåðàìè ñîñòàâëÿåò 10–20%. Â äðóãèõ ñòðàíàõ
ó÷åò âîäû íàõîäèòñÿ íà î÷åíü íèçêîì óðîâíå (OECD,
1999). Íà ïðàêòèêå ýòî îçíà÷àåò, ÷òî ïëàòà çà âîäó,
ïîäàâàåìóþ ïî òðóáîïðîâîäó â îòäåëüíûé æèëîé
ðàéîí, ðàñïðåäåëÿåòñÿ íà âñåõ æèòåëåé è ðàññ÷èòûâàåòñÿ ñ èñïîëüçîâàíèåì ïåðåìåííûõ êðèòåðèåâ,
òàêèõ êàê ïëîùàäü êâàðòèðû, êîëè÷åñòâî êîìíàò èëè
êîëè÷åñòâî ïðîæèâàþùèõ. Äëÿ ðàâíîìåðíîãî è ýêîíîìè÷íîãî èñïîëüçîâàíèÿ âîäíûõ ðåñóðñîâ íåîáõîäèìà óñòàíîâêà âîäîìåðîâ â êàæäîé êâàðòèðå. Ñ äðóãîé ñòîðîíû, âûñîêàÿ ñòîèìîñòü ñ÷åò÷èêîâ è çàòðàòû,
ñâÿçàííûå ñ èõ îáñëóæèâàíèåì, ñíèæàþò íàïîëîâèíó
çíà÷åíèå ýòîãî ìåðîïðèÿòèÿ, î ÷åì ñâèäåòåëüñòâóþò
íàãëÿäíûå ïðèìåðû èç íåêîòîðûõ ñòðàí Åâðîïû.

mittauksen piirissä. Vuoden 1999 alusta tuli kuitenkin
kaikki yhteiseen vesilaitokseen liittyneet kiinteistöt
olla uuden lain mukaan varustettu vesimittareilla
(OECD, 1999).
Kerrostaloissa, missä huomattava osa Euroopan
maiden väestöstä elää, veden määrän mittaus kiinteistökohtaisesti on tavallista. Sen sijaan asuntokohtainen mittaaminen on harvinaista. Vain Kreikka ja
Espanja ilmoittavat mittaamisen olevan 100 %. Seuraavana tulee Ranska, missä suhdeluku ilmoitetaan
olevan suurempi kuin 50 %. Lisäksi Saksa ilmoittaa kerrostaloasuntojen vesimittareiden määräksi
10–20 %. Muiden maiden osalta mittaaminen on erittäin vähäistä (OECD, 1999). Käytännössä tämä merkitsee sitä, että taloyhtiölle lankeava vesimäärään
perustuva vesimaksu jaetaan asukkaiden kesken käyttäen vaihtelevia kriteerejä, kuten asunnon lattiapinta-alaa, huoneiden lukumäärää tai asunnon
henkilömäärää. Tasa-arvoon ja vesivarojen säästävään käyttöön perustuvat syyt kannustavat vesimittareiden huoneistokohtaiseen hankintaan.
Toisaalta mittareiden kalleus ja niiden seurantaan
liittyvät kustannukset puoltavat vaihtoehtona tiedottamista vettä säästävän käytön tarpeellisuudesta,
mistä on hyviä esimerkkejä tarjolla muutamista
Euroopan maista.

Vesimaksut
Vesihuoltolaitokset pyrkivät kannustavaan hinnoittelupolitiikkaan, joka on sekä kustannustehokas
että selkeä kuluttajan kannalta. Lisäksi vesimaksujen
tulee olla oikeudenmukaisia ts. alhaisen tulotason
omaavan väestönosan rasitus ei saa nousta kohtuuttomaksi. Vesimaksujen tulisi myös suuruusluokaltaan
noudatella alueella ja maassa vallitsevaa käytäntöä.
Vaikeutena on vielä se, että maksuja asetettaessa
vesihuollon kustannusrakenne tulisi ottaa huomioon.
Ala on pääomavaltainen ja 85 % kustannuksista on
kiinteitä kuluja, eli vain 15 % kustannuksista muuttuu. Todellisista kustannuksista vain pieni osa on riippuvainen tuotetusta vesimäärästä vedenhankinnassa.
Vettä säästävä politiikka on kuitenkin monesti
tarpeen siksi, että raakavesilähde saattaa ehtyä tai sen
laatu huonontua vedenoton suurentuessa. Jätevesien
käsittelyn osalta voidaan todeta että, vesimäärän
vaihtelu saattaa nopeasti vaikuttaa kustannuksiin.
Hinnoittelulla pyritään veden säästöön, mutta elintason nousun tuoma keittiö- ja hygieniakalusteiden
lisääntynyt käyttö lisää veden kulutusta.
Kuten edellä on todettu ei missään Euroopan
maassa ole päästy vesihuollon osalta täyteen kustannusvastaavuuteen kerättyjen vesimaksujen suhteen.
Kyse on poliittisesta päätöksenteosta, koska vesihuoltolaitokset ovat yleensä julkisen vallan omis-

Ïëàòà çà âîäó
Ïðåäïðèÿòèÿ âîäîñíàáæåíèÿ ïûòàþòñÿ ïðèäåðæèâàòüñÿ ïîëèòèêè öåíîîáðàçîâàíèÿ, êîòîðàÿ ýôôåêòèâíà äëÿ êîìïåíñàöèè çàòðàò è ïîíÿòíà ïîòðåáèòåëþ. Êðîìå òîãî, ïëàòà çà âîäó äîëæíà ñîîòâåòñòâîâàòü íîðìàì çàêîíîäàòåëüñòâà, ò. å. íàãðóçêó íà íàñåëåíèå, èìåþùåå íèçêèå äîõîäû, íåëüçÿ ïîäíèìàòü
ñâåðõ ìåðû. Ïëàòà çà âîäó äîëæíà ïî ñâîåìó îáúåìó
òàêæå ñîîòâåòñòâîâàòü ïðàêòèêå, ïðèìåíÿåìîé â
ðàéîíå è â ñòðàíå â öåëîì. Âàæíûì ôàêòîðîì ÿâëÿåòñÿ è òîò ìîìåíò, ÷òî ïðè óñòàíîâëåíèè ðàçìåðà îïëàòû íåîáõîäèìî ó÷èòûâàòü ñõåìó çàòðàò â ñôåðå
âîäîñíàáæåíèÿ. Äàííîé ñôåðå ïðèíàäëåæèò êàïèòàë,
85% êîòîðîãî – ðàñõîäû íà íåäâèæèìîñòü. Òàê ÷òî
òîëüêî 15% îò âñåõ çàòðàò èçìåíÿþòñÿ. Èç äåéñòâèòåëüíûõ çàòðàò ëèøü íåáîëüøàÿ ÷àñòü çàâèñèò îò
êîëè÷åñòâà ïðîèçâåäåííîé âîäû. Îäíàêî ïîëèòèêà,
íàïðàâëåííàÿ íà ýêîíîìèþ âîäû, âñå-òàêè âàæíà ïî
ìíîãèì ïðè÷èíàì, â ÷àñòíîñòè, êàê èíñòðóìåíò îõðàíû èñòî÷íèêà èñõîäíîé âîäû è åå êà÷åñòâà, êîòîðîå
ìîæåò óõóäøàòüñÿ ïðè ñâåðõèçáûòî÷íîì çàáîðå
âîäû. Â ÷àñòíîñòè, èçìåíåíèå îáúåìîâ ñòî÷íûõ âîä
î÷åíü áûñòðî ñêàçûâàåòñÿ íà çàòðàòàõ. Ïóòåì öåíîîáðàçîâàíèÿ îñóùåñòâëÿåòñÿ ïîïûòêà ýêîíîìèè
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âîäû, îäíàêî áûòîâîå îáîðóäîâàíèå, ïîâûøàþùåå
óðîâåíü æèçíè íàñåëåíèÿ, ñïîñîáñòâóåò óâåëè÷åíèþ
âîäîïîòðåáëåíèÿ.
Êàê ðàíåå áûëî ñêàçàíî, íè â îäíîé ñòðàíå Åâðîïû
íå äîñòèãíóòî òîãî, ÷òîáû âñå çàòðàòû âîäîñíàáæåíèÿ
ïîêðûâàëèñü èñêëþ÷èòåëüíî çà ñ÷åò ñðåäñòâ, ñîáðàííûõ îò ïëàòû çà âîäó. Ýòîò âîïðîñ ðåøàåòñÿ íà óðîâíå
âûíåñåíèÿ ïîëèòè÷åñêèõ ðåøåíèé. Ïîñêîëüêó ïðåäïðèÿòèÿ âîäîñíàáæåíèÿ îáû÷íî ïðèíàäëåæàò ãîñóäàðñòâó èëè êîíòðîëèðóþòñÿ èì, îïëàòà äîëæíà óñòàíàâëèâàòüñÿ îñòîðîæíî. Äëÿ îãðàíè÷åíèÿ æåëàíèÿ ïîäíÿòü öåíû íà âîäó èìåþòñÿ êàê èñòîðè÷åñêèå, òàê è
ñîöèàëüíûå, äîñòàòî÷íî ñåðüåçíûå ïðè÷èíû. Îäíàêî
ïîëîæåíèå äåë âî ìíîãèõ ñòðàíàõ ìåíÿåòñÿ, ïîñêîëüêó èçáûòî÷íûé çàáîð ïîäçåìíûõ âîä è îòñóòñòâèå
î÷èñòêè ñòî÷íûõ âîä òðåáóþò óâåëè÷åíèÿ ðàçìåðîâ
îïëàòû çà âîäó. Â ïîñëåäíèå ãîäû ñòàëî î÷åâèäíûì,
÷òî íåðàöèîíàëüíî ðåãóëèðîâàòü èíâåñòèöèè â âîäîñíàáæåíèå çà ñ÷åò áþäæåòîâ ìåñòíûõ àäìèíèñòðàöèé.
Òàêæå ïðåäïîëàãàåòñÿ, ÷òî íåïîïóëÿðíûõ ñîöèàëüíûõ
îñëîæíåíèé, âîçíèêàþùèõ çà ñ÷åò ïîâûøåíèÿ îïëàòû, ìîæíî èçáåæàòü ïóòåì âíåäðåíèÿ íîâûõ ïîäõîäîâ.
Ñòðóêòóðà òàðèôîâ â ñòðàíàõ Åâðîïû î÷åíü ðàçíîîáðàçíà. Íåêîòîðûå ñòðàíû, òàêèå êàê Èñëàíäèÿ,
Ñåâåðíàÿ Èðëàíäèÿ è Øîòëàíäèÿ, èñïîëüçóþò åäèíûé
òàðèô. Äðóãèå, íàïðèìåð, ×åõèÿ è Âåíãðèÿ, èñïîëüçóþò ìåíÿþùèéñÿ òàðèô. Âî ìíîãèõ ñòðàíàõ ïðèìåíÿåòñÿ ñìåøàííàÿ ñõåìà òàðèôà, â êîòîðîé èìååòñÿ
ìåíÿþùàÿñÿ ÷àñòü, çàâèñÿùàÿ îò êîëè÷åñòâà ïîòðåáëÿåìîé âîäû, è ïîñòîÿííàÿ ÷àñòü, â êîòîðóþ âêëþ÷àåòñÿ, íàïðèìåð, íàëîã íà äîáàâî÷íóþ ñòîèìîñòü.
Åñëè èñïîëüçóåòñÿ ïîñòîÿííûé òàðèô, òî îí çàâèñèò
îò âåëè÷èíû ó÷àñòêà, ñàäà è õîçÿéñòâà èëè îò ðàçìåðà
òðóáîïðîâîäà, âõîäÿùåãî â äîì, è ïîêàçàòåëåé âîäîìåðà. Îïðåäåëÿþùèìè ôàêòîðàìè ìîãóò áûòü òàêæå
êîëè÷åñòâî âîäîïðîâîäíûõ êðàíîâ è êîìíàò. Íåñìîòðÿ
íà òî ÷òî ñõåìû öåíîîáðàçîâàíèÿ â ðàçíûõ ñòðàíàõ
ðàçëè÷íû, â ïîñëåäíèå ãîäû íàìå÷àåòñÿ òåíäåíöèÿ
ïåðåõîäà íà ñîçäàíèå òàðèôà, êîòîðûé ýêîíîìè÷åñêè
áîëåå âûãîäåí, ÿâëÿåòñÿ ñîöèàëüíî íàïðàâëåííûì è
ñïîñîáñòâóåò ýôôåêòèâíîìó èñïîëüçîâàíèþ âîäû,
ñîõðàíåíèþ âîäíûõ çàïàñîâ. Òàêèì îáðàçîì, ñ÷åò,
âûñòàâëåííûé íà îñíîâå ïîñòîÿííîãî òàðèôà, èçìåíÿåòñÿ â çàâèñèìîñòè îò êîëè÷åñòâà ïîòðåáëåííîé âîäû,
óêàçàííîãî â íåì (OECD, 1999).
Ó÷åò êîëè÷åñòâà ñòî÷íûõ âîä äëÿ îïðåäåëåíèÿ ñòîèìîñòè èõ î÷èñòêè îñóùåñòâèòü íå âñåãäà ïðîñòî.
Ìîæåò òàê îêàçàòüñÿ, ÷òî çà êàíàëèçàöèþ, îòâîä ëèâíåâûõ âîä è î÷èñòêó ñòî÷íûõ âîä îòâå÷àþò ðàçíûå
îðãàíèçàöèè. Äîïîëíèòåëüíûå ñëîæíîñòè, åñòåñòâåííî, âîçíèêàþò, êîãäà â êîììóíàëüíóþ ñèñòåìó êàíàëèçàöèè îòâîäÿòñÿ ïðîìûøëåííûå ñòî÷íûå âîäû, ñòîèìîñòü î÷èñòêè êîòîðûõ ñèëüíî ðàçëè÷àåòñÿ â çàâèñèìîñòè îò èõ ñîñòàâà. Äëÿ ïðåäîòâðàùåíèÿ çàãðÿçíåíèÿ
âîäîåìîâ – ïðèåìíèêîâ ñòî÷íûõ âîä è òåõíè÷åñêîãî

tamia tai valvomia, on niiden harjoittama hinnoittelu
ollut varsin varovaista. Syyt ovat ehkä historiallisia ja
sosiaalisia sekä riittävän painavia rajoittamaan kunnallisten viranomaisten haluja nostaa vesimaksuja.
Monissa maissa tilanne on kuitenkin muuttumassa,
koska pohjaveden liiallinen otto ja puutteellinen
jätevesien käsittely vaatii vesimaksujen korotusta.
Lisäksi hallitusten talousarvioita ei enempää haluta
paisuttaa tasapainottamaan vesihuoltoinvestointeja.
Ajatellaan myös, että raskaamman hinnoittelun epäsuotuisat sosiaaliset vaikutukset voidaan välttää
uudenlaisilla lähestymistavoilla.
Tariffien rakenne Euroopan maissa vaihtelee
suuresti. Kun jotkut maat turvautuvat yhtenäistariffeihin kuten Islanti, Pohjois-Irlanti ja Skotlanti, luottavat toiset pelkästään muuttuviin tariffeihin kuten
Tsekki ja Unkari. Useimmat maat käyttävät yhdistettyä rakennetta, jossa on vesimäärästä riippuva muuttuva osa ja kiinteä osa, joka sisältää esimerkiksi
arvonlisäveron. Jos kiinteitä tariffeja käytetään
voidaan niitäkin muunnella riippuen esimerkiksi tontin, puutarhan ja talouden koosta tai talojohdon ja
vesimittarin suuruudesta. Määräävinä tekijöinä saattavat olla myös vesihanojen ja huoneiden lukumäärä.
Vaikkakin tariffien rakenne vaihtelee eri maissa, on
viime vuosina on ollut havaittavissa siirtymistä
taloudellisesti tehokkaampaan, sosiaalisesti paremmin kohdistettuun ja veden säästöön kannustavaan
hinnoitteluun. Siten kiinteähintainen laskutus on
vaihtunut vesimäärän mukaan tapahtuvaan laskutukseen joko yhden yksikköhinnan tai vesimäärän
mukaan kasvavan yksikköhinnan mukaan (OECD,
1999).
Jäteveden osuuden määrittely vesimaksun hinnoittelussa ei aina ole yksinkertainen tehtävä. Saattaahan
viemäröinnistä, sadevesien johtamisesta ja jäteveden
käsittelystä vastata erilliset organisaatiot. Lisävaikeuden luonnollisesti aiheuttaa yleiseen viemäriin
johdettavat teollisuuden jätevedet, joiden käsittelykustannukset saattavat suuresti erota toisistaan.
Vastaanottovesistön pilaantumisen estäminen ja halu
varautua jätevedenkäsittelylaitteistojen kehittämiseen
on useissa maissa johtanut jätevesimaksujen korotuksiin. Kuitenkin jätevesimaksut on useimmissa maissa
suorassa suhteessa sidottu kotitalouksien käyttämään
talousveden määrään. Lisäksi tariffeihin on lisätty
kiinteä osuus, kuten useimmiten on asianlaita myös
puhdasvesimaksun suhteen. Tilastot osoittavat, että
niissä maissa, missä jätevesihuolto on pisimmälle
kehittynyt ja missä on pyritty todellisten käsittelykustannusten kattamiseen, jätevesimaksun suuruus ylittää selvästi puhdasvesimaksun rahallisen arvon.
Verojen lisäksi tariffeihin saattaa sisältyä erilaisia
erityismaksuja kuten vedenottoon kytketty maksu
Saksassa ja Hollannissa. Viimeksi mainitussa maassa
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ðàçâèòèÿ îáîðóäîâàíèÿ äëÿ î÷èñòêè – â íåêîòîðûõ
ñòðàíàõ áûëè âûíóæäåíû ïðèáåãíóòü ê ïîâûøåíèþ
òàðèôîâ íà î÷èñòêó ñòîêîâ. Îäíàêî ïëàòà çà î÷èñòêó âî
ìíîãèõ ñòðàíàõ íàõîäèòñÿ â ïðÿìîé çàâèñèìîñòè îò
îáúåìà âîäîïîòðåáëåíèÿ â äîìàøíåì õîçÿéñòâå.
Äîïîëíèòåëüíî òàðèô âêëþ÷àåò â ñåáÿ ïîñòîÿííóþ
÷àñòü, êîòîðàÿ ÷àùå âñåãî òàêæå çàâèñèò îò îáúåìà
ïîòðåáëåíèÿ ÷èñòîé âîäû. Ñòàòèñòè÷åñêèå äàííûå
ïîêàçûâàþò, ÷òî â ñòðàíàõ, ãäå èìååòñÿ ðàçâèòîå êàíàëèçàöèîííîå õîçÿéñòâî è ãäå ñòðåìÿòñÿ ê äåéñòâèòåëüíîìó ïîêðûòèþ ïðÿìûõ çàòðàò íà î÷èñòêó ñòî÷íûõ
âîä, îáúåì ïëàòû çà ñòî÷íûå âîäû ñòàáèëüíî ïðåâûøàåò âåëè÷èíó ñòîèìîñòè ÷èñòîé âîäû.
Êðîìå íàëîãîâ, â òàðèô âêëþ÷åíû ðàçëè÷íûå ñïåöèàëüíûå ïëàòåæè, òàêèå êàê, íàïðèìåð, ïëàòà çà ïîäêëþ÷åíèå ê âîäîçàáîðó ïîäçåìíûõ âîä â Ãåðìàíèè è
Ãîëëàíäèè. Òèïè÷íûé íàëîã, âêëþ÷åííûé â ïëàòó çà
âîäó, – íàëîã íà äîáàâî÷íóþ ñòîèìîñòü, êîòîðûé
ñàìûé âûñîêèé â ñåâåðíûõ ñòðàíàõ (â Äàíèè è Øâåöèè – 25%, Íîðâåãèè è Ôèíëÿíäèè – 22%). Ïðîòèâîïîëîæíûì ïðèìåðîì ÿâëÿåòñÿ Âåëèêîáðèòàíèÿ, ãäå
ýòîò íàëîã îòñóòñòâóåò. Â îñòàëüíûõ ñòðàíàõ ÅÑ âåëè÷èíà íàëîãà íà äîáàâî÷íóþ ñòîèìîñòü íàõîäèòñÿ â
ïðåäåëàõ 5–10%. Ñîãëàñíî ñòàòèñòè÷åñêèì äàííûì
OECD, â Ãîëëàíäèè â 1990-õ ãã. íàëîãè áûëè ïîâûøåíû ñ 6 äî 17,5%. È òîëüêî â Èðëàíäèè ïðîáëåìû,
ñâÿçàííûå ñ öåíîîáðàçîâàíèåì, èñêëþ÷åíû, òàê êàê
íà÷èíàÿ ñ 1997 ã. ñðåäñòâà, íåîáõîäèìûå äëÿ âîäîñíàáæåíèÿ, ñîáèðàþòñÿ âìåñòå ñ íàëîãàìè îò äîõîäîâ.
Íà êîíåö ïîñëåäíåãî äåñÿòèëåòèÿ â ñòðàíàõ Åâðîïû öåíà íà âîäó, â êîòîðóþ âíåñåíà ïëàòà êàê çà ïîëó÷åíèå ÷èñòîé âîäû, òàê è çà îòâîä ñòî÷íûõ âîä, áûëà â
ïðåäåëàõ îò îäíîãî äî òðåõ äîëëàðîâ çà êóáè÷åñêèé
ìåòð. Íàèáîëåå äîðîãàÿ âîäà áûëà â Äàíèè, Ãîëëàíäèè
è Ôðàíöèè, íàèáîëåå äåøåâàÿ – â ×åõèè è Âåíãðèè.
Áëèçêè ê íèæíåé ãðàíèöå öåíû íà âîäó áûëè â Èòàëèè, Èñïàíèè è Ãðåöèè. Â Ôèíëÿíäèè â 1999 ã. ñðåäíÿÿ öåíà íà ïîòðåáëÿåìóþ âîäó ñîñòàâëÿëà
0,86 åâðî/ì3 è çà îòâîä ñòî÷íûõ âîä – 1,36 åâðî/ì3. Çà
ïîñëåäíèå ãîäû íàèáîëåå ñèëüíûé ïîäúåì öåí íà âîäó
íàáëþäàëñÿ â Øîòëàíäèè (16,1%), Ðåñïóáëèêå ×åõèÿ
(14,8) è Äàíèè (5,0%). Â ýòî æå âðåìÿ â Àíãëèè è Óýëüñå öåíû ñíèæàëèñü. OECD ïîïûòàëàñü ïðîâåñòè ñðàâíåíèå öåí íà âîäó, èñïîëüçóåìóþ â äîìàøíåì õîçÿéñòâå, îòíîñèòåëüíî èìåþùèõñÿ äîõîäîâ èëè äðóãèõ
ðàñõîäîâ. Ñîãëàñíî ðàñ÷åòàì, èç ñòðàí ÅÑ äîëÿ ïëàòåæåé çà âîäó îòíîñèòåëüíî âñåõ ðàñõîäîâ áûëà íàèìåíüøåé â Èòàëèè – 0,7%. Íàèáîëåå äîðîãîé â äàííîì
îòíîøåíèè ñòðàíîé áûëà Ïîðòóãàëèÿ – 1,6%. Èç äðóãèõ ñòðàí Åâðîïû ìîæíî îòìåòèòü Âåíãðèþ (2,1%) è
Ïîëüøó (îêîëî 2,3%). Ñðåäíèå ñîîòíîøåíèÿ äîõîäîâ
è ðàñõîäîâ, èìåþùèõñÿ â äîìàøíåì õîçÿéñòâå, íå
îòðàæàþò äåéñòâèòåëüíîãî îáúåìà íàãðóçêè â ãðóïïàõ
íàñåëåíèÿ ñ ðàçíûìè äîõîäàìè. Áîëåå òî÷íûå ðàñ÷åòû
ïîêàçûâàþò, ÷òî ÷àñòü íàñåëåíèÿ, ïîëó÷àþùàÿ

maksu koskee pohjaveden ottoa. Tyypillinen vero
vesimaksuissa on arvonlisävero, joka on korkein
Pohjoismaissa (Tanskassa ja Ruotsissa 25 %, Norjassa ja Suomessa 22 % ).Toista ääripäätä edustaa IsoBritannia, missä vero on 0 %. Muissa EU-maissa
arvonlisävero vaihtelee 5 ja 10 % välillä. OECD:n
tietolähteen mukaan Hollanti nosti 1990-luvulla veroa
valikoidusti siten, että yli 60 guldenin edestä vuosittain kuluttavan talouden arvonlisäveroa korotettaisiin
6 %:sta 17,5 %:iin. Veden hinnoitteluun liittyvät
vaikeudet on Irlannissa ainoana EU-maana vältetty
siten, että vesihuoltoon tarvittavat varat kerätään
tuloverotuksen yhteydessä vuodesta 1997 lähtien.
Viime vuosikymmenen loppupuolen tietojen
perusteella Euroopan maissa veden hinta, mihin sisältyy sekä puhdas- että jätevesimaksu, vaihteli hieman
yli kolmesta dollarista vajaaseen dollariin kuutiometriltä. Kalleinta vesi oli Tanskassa, Hollannissa
ja Ranskassa; halvinta Tsekissä ja Unkarissa. Lähellä
alarajaa olivat myös Italia, Espanja ja Kreikka.
Suomessa vuonna 1999 puhtaan veden kulutusmaksu
oli keskimäärin 0,86 euroa ja jäteveden käyttömaksu
1,36 euroa/m3. Viime vuosien suurimmat vesimaksujen hinnan nousut ovat olleet Skotlannissa (16,1 %),
Tsekin tasavallassa (14,8 %) ja Tanskassa (5,0 %).
Englannissa ja Walesissa hinnat ovat olleet laskussa.
OECD on myös pyrkinyt vertaamaan kotitalouksien
vesimaksuja käytettävissä oleviin tuloihin tai muihin
kuluihin. Laskelmien mukaan EU-maista vesimaksujen osuus kaikista kuluista oli pienin Italiassa eli
0,7 %. Kallein maa veden osalta on Portugali, missä
osuus kohoaa 1,6 %:iin. Muista Euroopan maista
mainittakoon Unkari (2,1 %) ja Puola (n. 2,3 %).
Keskimääräiset arvot kotitalouksien käytössä olevista
tuloista ja menoista eivät kerro totuutta rasituksen
suuruudesta eri tuloryhmissä. Käytettävissä olevien
tulojen perusteella tehdyt tarkemmat laskelmat osoit216
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íàèìåíüøèå äîõîäû, íà îïëàòó ñ÷åòîâ çà âîäó èñïîëüçóåò â Àíãëèè è Óýëüñå 3,75%, âî Ôðàíöèè – 2,18% îò
ñâîèõ äîõîäîâ. Ýòè öèôðû îçíà÷àþò, ÷òî íàãðóçêà â
ýòîé ãðóïïå â 3,1 è 2,5 ðàçà áîëåå çíà÷èòåëüíà, ÷åì â
ãðóïïå ñî ñðåäíèìè äîõîäàìè.

tavat että, alin tulonsaajaryhmä käyttää tuloistaan
Englannissa ja Walesissa 3,75 % sekä Ranskassa
2,18 % vesimaksuihin, mitkä luvut tarkoittavat 3,1 ja
2,5 kertaa suurempia rasituksia kuin keskimääräisellä
tulonsaajalla.

5.1.6. ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÎÅ
ÑÎÒÐÓÄÍÈ×ÅÑÒÂÎ È ÐÓÊÎÂÎÄÑÒÂÎ
ÏÎ ÈÑÏÎËÜÇÎÂÀÍÈÞ È ÎÕÐÀÍÅ
ÂÎÄÍÛÕ ÐÅÑÓÐÑÎÂ

5.1.6. KANSAINVÄLINEN YHTEISTYÖ
JA OHJAUS VESIVAROJEN
KÄYTÖSSÄ
JA HOIDOSSA

Ìåæäóíàðîäíîå ñîòðóäíè÷åñòâî

Kansainvälinen yhteistyö

Ñòðàíû óæå äàâíî íà÷àëè çàêëþ÷àòü ìåæäóíàðîäíûå ñîãëàøåíèÿ, êàñàþùèåñÿ âîäíûõ îáúåêòîâ. Ïåðâûå ñîãëàøåíèÿ áûëè çàêëþ÷åíû îòíîñèòåëüíî ñâîáîäû âîäíîãî òðàíñïîðòà. Â 1815 ã. íà Âåíñêîì êîíãðåññå áûëà äîñòèãíóòà äîãîâîðåííîñòü î ñóäîõîäñòâå ïî
ð. Ðåéí, à â 1856 ã. â ðàìêàõ ìèðíîãî Ïàðèæñêîãî äîãîâîðà áûëà ñîçäàíà ñïåöèàëüíàÿ êîìèññèÿ ïî Äóíàþ
äëÿ ðåãóëèðîâàíèÿ ñóäîõîäñòâà. Â íà÷àëå 20-ãî ñòîëåòèÿ áûëî çàêëþ÷åíî íåñêîëüêî äâóõ- è ìíîãîñòîðîííèõ ñîãëàøåíèé, êàñàþùèõñÿ ñïëàâà ëåñà, ñòðîèòåëüñòâà íà âîäíûõ îáúåêòàõ, èñïîëüçîâàíèÿ âîäû íà îðîøåíèå è ýêñïëóàòàöèè ãèäðîýëåêòðîñòàíöèé. Ïîñëå
âòîðîé ìèðîâîé âîéíû äëÿ ïðåäîòâðàùåíèÿ çàãðÿçíåíèÿ âîäíûõ îáúåêòîâ îñíîâíîå âíèìàíèå â ñîãëàøåíèÿõ ñìåñòèëîñü îò ðåãóëèðîâàíèÿ èñïîëüçîâàíèÿ ê
èõ îõðàíå. Íàïðèìåð, â íà÷àëå 1960-õ ãã. áûëè îñíîâàíû êîìèññèè ïî îõðàíå ðåê Ìîçåëü è Ðåéí. Îäíàêî
áîëüøèíñòâî äîãîâîðîâ ïî îõðàíå âîäíûõ îáúåêòîâ è
ìîðñêèõ òåððèòîðèé áûëè çàêëþ÷åíû â 1972 ã. ïîñëå
êîíôåðåíöèè ÎÎÍ ïî îêðóæàþùåé ñðåäå, ïðîõîäèâøåé â Ñòîêãîëüìå (Kuokkanen, 2001).
Çíà÷èòåëüíûì äëÿ Ñåâåðíîé Åâðîïû ñîáûòèåì
áûëî ñîçäàíèå êîìèññèè ïî îõðàíå îêðóæàþùåé
ñðåäû Áàëòèéñêîãî ìîðÿ (HELCOM) è âñòóïëåíèå â
ñèëó â 1980 ã. òàê íàçûâàåìîãî Õåëüñèíêñêîãî ñîãëàøåíèÿ. Â 1988 ã. ñòðàíû-ó÷àñòíèêè ñîãëàøåíèÿ äîãîâîðèëèñü î ñíèæåíèè ê êîíöó 1995 ã. íàãðóçêè òÿæåëûìè ìåòàëëàìè, áèîãåííûìè è îðãàíè÷åñêèìè âåùåñòâàìè âäâîå. Îáíîâëåííîå Õåëüñèíêñêîå ñîãëàøåíèå
âñòóïèëî â ñèëó â 2000 ã. Îíî êàñàåòñÿ îõðàíû âîä,
ðàñïîëîæåííûõ íà âîäîñáîðå Áàëòèéñêîãî ìîðÿ, íà
òåððèòîðèè êîòîðîãî ïðîæèâàåò îêîëî 80 ìëí ÷åëîâåê
èç 13 ñòðàí (ðèñ. 5.2).
Ðåøåíèå îá îõðàíå Áîòíè÷åñêîãî çàëèâà, ïðèíÿòîå
â 1988 ã., ñïîñîáñòâîâàëî óñèëåíèþ âíèìàíèÿ ê î÷èñòêå êîììóíàëüíûõ ñòî÷íûõ âîä íà òåððèòîðèè âñåõ
ñòðàí, âõîäèâøèõ â òî âðåìÿ â Åâðîïåéñêèé Ñîâåò.
Äîãîâîð ïî Ñðåäèçåìíîìó ìîðþ (The Mediterranean
Strategy and Action Plan, MEDSAP) ïðåäóñìàòðèâàë
ôèíàíñèðîâàíèå ïðîåêòîâ ïî ðàçâèòèþ âîäîñíàáæåíèÿ è êàíàëèçàöèè íà òåððèòîðèè ðàçâèâàþùèõñÿ

Valtiot ovat pitkään tehneet kansainvälisiä
vesistöjä koskevia sopimuksia. Ensimmäiset
sopimukset koskivat vesiliikenteen vapaata harjoittamista. Vuoden 1815 Wienin kongressissa sovittiin
Reinin laivaliikenteestä ja vuoden 1856 Pariisin
rauhansopimuksessa perustettiin laivaliikennettä
varten erityinen Tonavan komissio. Viime vuosisadan
alkupuolella tehtiin useita kahden- ja monenvälisiä
sopimuksia, mitkä koskivat uittoa, vesirakentamista,
veden johtamista kastelua varten sekä vesivoiman
käyttöä. Toisen maailmansodan jälkeen vesistöjen
pilaantumiskehityksen edetessä painopiste sopimuksissa siirtyi vesien käytön säätelystä vesiensuojeluun.
Esimerkiksi 1960-luvun alussa perustettiin Mosel- ja
Rein-joen suojelukomissiot. Kuitenkin vasta Tukholman vuoden 1972 YK:n ympäristökonferenssin jälkeen syntyi useita vesien- ja merensuojelusopimuksia
(Kuokkanen, 2001).
Pohjois-Euroopan kannalta merkittävä on ollut
Itämeren merellisen ympäristön suojelukomission
(HELCOM) perustaminen, mitä tarkoittava ns.
Helsingin sopimus tuli voimaan vuonna 1980. Vuonna 1988 sopimusmaat sitoutuivat vähentämään
puoleen raskasmetalli-, ravinne- ja orgaanista kuormitusta vuoteen 1995 mennessä. Uudistettu Helsingin
sopimus astui voimaan vuonna 2000. Sopimus koskee
vesiensuojelua Itämeren valuma-alueella, jolla asuu
noin 80 miljoonaa ihmistä 13 maassa (kuva 5.2).
Päätös Pohjanmeren suojelusta vuonna 1988 johti
siihen, että yhdyskuntien jätevesien käsittelyyn kiinnitettiin huomiota koko silloisen Euroopan yhteisön
alueella. Välimerensopimus, (The Mediterranean
Strategy and Action Plan, MEDSAP), rahoittaa vesija viemärilaitoshankkeita kehitysalueilla. Myös EU
saattaa olla osapuolena ympäristösopimuksissa. Näin
on asianlaita Sofiassa vuonna 1994 tehdyssä Tonavan
suojelua ja kestävää käyttöä koskevassa yleissopimuksessa.
Paitsi valtiot keskinäisten sopimustensa perusteella vesivarojen käytön ja hoidon ohjausta tekevät
Euroopan alueella useat kansainväliset järjestöt.
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ñòðàí. Êðîìå òîãî, ÅÑ ÿâëÿåòñÿ ó÷àñòíèêîì äîãîâîðîâ,
êàñàþùèõñÿ îõðàíû îêðóæàþùåé ñðåäû, â ÷àñòíîñòè,
îáùåãî äîãîâîðà, çàêëþ÷åííîãî â Ñîôèè â 1994 ã.
îòíîñèòåëüíî îõðàíû è óñòîé÷èâîãî èñïîëüçîâàíèÿ
Äóíàÿ.
Êðîìå ñîãëàøåíèé, çàêëþ÷åííûõ ìåæäó ñòðàíàìè,
ðóêîâîäñòâîì èñïîëüçîâàíèÿ âîäíûõ ðåñóðñîâ è èõ
îõðàíîé çàíèìàþòñÿ ìíîãèå ìåæäóíàðîäíûå îðãàíèçàöèè, ôóíêöèîíèðóþùèå íà òåððèòîðèè Åâðîïû.
Èç íèõ ñëåäóåò óïîìÿíóòü Åâðîïåéñêèé Ñîâåò è Îðãàíèçàöèþ ýêîíîìè÷åñêîãî ñîòðóäíè÷åñòâà è ðàçâèòèÿ
(OECD), à òàêæå Åâðîïåéñêóþ ýêîíîìè÷åñêóþ êîìèññèþ (ECE), ïîä÷èíÿþùóþñÿ ÎÎÍ, Ïðîãðàììó ÎÎÍ
ïî çàùèòå îêðóæàþùåé ñðåäû (UNEP) è Ìåæäóíàðîäíóþ îðãàíèçàöèþ çäðàâîîõðàíåíèÿ (WHO). Ýòè îðãàíèçàöèè ïðîâîäÿò èññëåäîâàíèÿ, ñòàâÿò öåëè è îïðåäåëÿþò ïðèîðèòåòíûå çàäà÷è, à òàêæå ïûòàþòñÿ íà îñíîâå äîãîâîðîâ ðàçâèâàòü äàííîå íàïðàâëåíèå êàæäàÿ â
ñôåðå ñâîåé äåÿòåëüíîñòè.

Näistä kannattaa mainita mm. Euroopan neuvosto
(EC) ja Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö (OECD) sekä YK:n alajärjestöt kuten Euroopan
talouskomissio (ECE), YK:n ympäristöohjelma
(UNEP) ja Maailman terveysjärjestö (WHO). Järjestöt tekevät tutkimuksia, asettavat tavoitteita ja
suosituksia sekä pyrkivät sopimusteitse kehittämään
alaa kukin omalla sektorillaan.

EU:n ohjaus
Alkuperäinen Euroopan talousyhteisön vuoden
1957 perustamissopimus solmittiin Alankomaiden,
Belgian, Saksan liittotasavallan, Ranskan, Italian ja
Luxemburgin kesken. Tämä ns. Rooman sopimus ei
sisältänyt ympäristömääräyksiä. Iso-Britannia, Irlanti
ja Tanska liittyivät Euroopan talousyhteisöön vuonna
1973. Ensimmäisen viisivuotiskauden ympäristöohjelman talousyhteisö hyväksyi samana vuonna.
Vuonna 1981 Kreikasta tuli Euroopan talousyhteisön
jäsen. Vuonna 1986 myös Portugali ja Espanja liittyivät yhteisöön. Perustamissopimukseen lisättiin
vuonna 1987 ns. yhtenäisasiakirjalla ympäristöä
koskevat artiklat, mitkä mahdollistavat erillisten ympäristösäädösten eli sekundäärisäädösten
antamisen. Vuonna 1993 voimaan tulleella Maastrichtin sopimuksella luotiin Euroopan unioni, jolla
on voimakas poliittinen ulottuvuus mm. yhteisen
rahan ja puolustuksen kehittämiseksi. Samalla
ympäristöartikloita tarkistettiin merkittävästi siten,
että neuvostolle annettiin valtuus hyväksyä
ympäristösäännöksiä pääsääntöisesti määräenemmistöllä. Amsterdamin sopimuksella vuonna 1999 ja
Nizzan sopimuksella vuonna 2001 täsmennettiin
edelleen päätöksentekomenettelyä yksimielisyyttä
vaativien ympäristöasioiden osalta. Euroopan
yhteisön ympäristölainsäädäntö kattaen arviolta 300
erilaista säädöstä ja niiden muutosta. Säädökset ryhmitellään seuraaviin lohkoihin: yleiset asiat, ydinturvallisuus, vesiensuojelu ja vesihuolto, ilmansuojelu,
meluntorjunta, kemikaalit, teolliset riskit ja biotekniikka, luonnon- ja maaseutuympäristö sekä luonnonvarat, jätehuolto ja kansainvälinen yhteistyö
(Kuokkanen, 2001).
Vuoden 1995 alusta unionia täydennettiin kolmella uudella jäsenellä nykyisen suuruiseksi, kun Suomi,
Ruotsi ja Itävalta liittyivät jäseniksi. Seuraava suuri
muutos kohtaa unionia jo vuoden 2004 toukokuun
alusta, jolloin kymmenen uutta maata (Viro, Latvia,
Liettua, Puola, Tsekki, Slovakia, Unkari, Slovenia,
Kypros ja Malta) liittyvät jäseniksi (kuva 5.1). Tällöin EU:n väestömäärä lisääntyy 75 miljoonalla hengellä. Suurin osa tulevista jäsenmaista on sosialistisen
hallinnon jättäneitä siirtymätalouksia, joiden on
pakko huonon taloustilanteen takia turvautua pitkiin

Ðóêîâîäñòâî ÅÑ
Ïåðâîå ñîãëàøåíèå î ñîçäàíèè Åâðîïåéñêîãî ýêîíîìè÷åñêîãî ñîîáùåñòâà áûëî çàêëþ÷åíî â 1957 ã.
ìåæäó Íèäåðëàíäàìè, Áåëüãèåé, Ôåäåðàòèâíîé Ðåñïóáëèêîé Ãåðìàíèÿ, Ôðàíöèåé, Èòàëèåé è Ëþêñåìáóðãîì. Ýòîò òàê íàçûâàåìûé Ðèìñêèé äîãîâîð íå
ñîäåðæàë âîïðîñîâ, êàñàþùèõñÿ îêðóæàþùåé ñðåäû.
Âåëèêîáðèòàíèÿ, Èðëàíäèÿ è Äàíèÿ âîøëè â ýêîíîìè÷åñêîå ñîîáùåñòâî â 1973 ã. Â òîì æå ãîäó ýêîíîìè÷åñêèì ñîîáùåñòâîì áûëà îäîáðåíà ïåðâàÿ ïÿòèëåòíÿÿ
ïðîãðàììà ïî îõðàíå îêðóæàþùåé ñðåäû. Â 1981 ã.
÷ëåíîì Åâðîïåéñêîãî ñîîáùåñòâà ñòàëà Ãðåöèÿ. Â
1986 ã. ê ñîîáùåñòâó ïðèñîåäèíèëèñü Ïîðòóãàëèÿ è
Èñïàíèÿ. Â 1987 ã. â îñíîâíîé äîãîâîð áûëè äîáàâëåíû ïîëîæåíèÿ, êàñàþùèåñÿ îõðàíû îêðóæàþùåé
ñðåäû, êîòîðûå ñäåëàëè âîçìîæíûì ðàçëè÷íûå ñïîñîáû ðåãóëèðîâàíèÿ â ýòîé îáëàñòè. Â 1993 ã., ñîãëàñíî
âñòóïèâøåìó â ñèëó Ìààñòðèõòñêîìó ñîãëàøåíèþ,
áûë ñîçäàí Åâðîïåéñêèé Ñîþç, ó êîòîðîãî åñòü ìîùíîå ïîëèòè÷åñêîå âëèÿíèå, â òîì ÷èñëå â ñôåðå ðàçâèòèÿ ôèíàíñîâ è îáîðîíû. Ïîëîæåíèÿ, êàñàþùèåñÿ
îêðóæàþùåé ñðåäû, ñòðîãî êîíòðîëèðóþòñÿ, òàê êàê
Ñîâåòó äàíû ïîëíîìî÷èÿ îäîáðÿòü âûäâèãàåìûå ïðåäëîæåíèÿ ïî ðåãóëèðîâàíèþ â ñôåðå îêðóæàþùåé
ñðåäû, êàê ïðàâèëî, áîëüøèíñòâîì ãîëîñîâ. Â äîãîâîðû, çàêëþ÷åííûå â Àìñòåðäàìå â 1999 ã. è Íèööå â
2001 ã., áûëè âíåñåíû äàëüíåéøèå ðàçúÿñíåíèÿ ïî
ïðîöåäóðàì ïðèíÿòèÿ ðåøåíèé ïî âîïðîñàì îêðóæàþùåé ñðåäû, òðåáóþùèì åäèíîäóøíîãî ìíåíèÿ. Â çàêîíîäàòåëüñòâå ïî îêðóæàþùåé ñðåäå Åâðîïåéñêîãî
Ñîþçà ðàññìàòðèâàåòñÿ 300 ðàçëè÷íûõ ïîñòàíîâëåíèé
è èõ èçìåíåíèé. Ïîñòàíîâëåíèÿ ïîäðàçäåëÿþòñÿ ïî
ñëåäóþùèì íàïðàâëåíèÿì: îáùèå âîïðîñû, ðàäèîàêòèâíàÿ áåçîïàñíîñòü, îõðàíà âîä è âîäîñíàáæåíèå,
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îõðàíà âîçäóøíîé ñðåäû, çàùèòà îò øóìà, õèìè÷åñêèå ðåàãåíòû, ïðîìûøëåííûå ðèñêè è áèîòåõíîëîãèÿ, ïðèðîäíàÿ îêðóæàþùàÿ ñðåäà è îêðóæàþùàÿ
ñðåäà ñåëüñêîé ìåñòíîñòè, à òàêæå ïðèðîäíûå ðåñóðñû, îòõîäû è ìåæäóíàðîäíîå ñîòðóäíè÷åñòâî
(Kuokkanen, 2001).
Â íà÷àëå 1995 ã. Ñîþç ïîïîëíèëñÿ íîâûìè ñòðàíàìè, òàêèìè êàê Ôèíëÿíäèÿ, Øâåöèÿ è Àâñòðèÿ.
Â 2004 ã. åãî ÷ëåíàìè ñòàëè åùå äåñÿòü ñòðàí (Ýñòîíèÿ, Ëàòâèÿ, Ëèòâà, Ïîëüøà, ×åõèÿ, Ñëîâàêèÿ, Âåíãðèÿ, Ñëîâåíèÿ, Êèïð è Ìàëüòà) (ñì. ðèñ. 5.1). Â
ðåçóëüòàòå ýòîãî êîëè÷åñòâî íàñåëåíèÿ, ïðîæèâàþùåãî íà òåððèòîðèè ÅÑ, óâåëè÷èëîñü íà 75 ìëí ÷åëîâåê.
Ýêîíîìèêà áîëüøåé ÷àñòè ñòðàí – íîâûõ ÷ëåíîâ ÅÑ
ÿâëÿåòñÿ ïîñëåäñòâèåì áûâøåãî ñîöèàëèñòè÷åñêîãî
óêëàäà, ïîýòîìó â ñâÿçè ñ ïëîõèì ñîñòîÿíèåì ýêîíîìèêè îáÿçàòåëüíî îáåñïå÷èòü íà äëèòåëüíûé ñðîê
ïåðåõîäíîãî ïåðèîäà ðåàëèçàöèþ ïðèðîäîîõðàííûõ
ìåðîïðèÿòèé.
Âñòóïëåíèå Ôèíëÿíäèè â Åâðîïåéñêèé Ñîþç
âûçâàëî íåîáõîäèìîñòü âíåñåíèÿ çíà÷èòåëüíûõ èçìåíåíèé â íàöèîíàëüíîå ïðèðîäîîõðàííîå çàêîíîäàòåëüñòâî. Ðàáîòû â ýòîì íàïðàâëåíèè íà÷àëèñü çàðàíåå, óæå â 1980-å ãã., ñ ïðèâåäåíèÿ îïðåäåëåííîé ÷àñòè
ïîñòàíîâëåíèé â ñîîòâåòñòâèå ñ ïîñòàíîâëåíèÿìè ÅÑ
è ââåäåíèÿ íîâûõ, íàïðèìåð, çàêîíà î õèìè÷åñêèõ
ðåàãåíòàõ. Îäíîâðåìåííî ñ îäîáðåíèåì Äîãîâîðà î
âñòóïëåíèè â Åâðîïåéñêèé ýêîíîìè÷åñêèé ñîþç â
1992 ã. Ôèíëÿíäèÿ îáÿçàëàñü ïîääåðæèâàòü ïðèëîæåíèå ê äîãîâîðó, êàñàþùååñÿ îêðóæàþùåé ñðåäû, â
êîòîðîì ñîäåðæèòñÿ 32 ïîñòàíîâëåíèÿ. Äîãîâîð ñïîñîáñòâîâàë â òîì ÷èñëå óñêîðåíèþ ïðèíÿòèÿ çàêîíà îá
îöåíêå âëèÿíèÿ íà ñîñòîÿíèå îêðóæàþùåé ñðåäû, à
òàêæå çàêîíà, êàñàþùåãîñÿ äîáðîâîëüíîãî ó÷àñòèÿ
ïðîìûøëåííûõ ïðåäïðèÿòèé â ñèñòåìå óïðàâëåíèÿ è
êîíòðîëÿ çà ñîñòîÿíèåì îêðóæàþùåé ñðåäû.
Â ðåçóëüòàòå âñòóïëåíèÿ â ÅÑ â 1995 ã. Ôèíëÿíäèÿ
îáÿçàíà âûïîëíÿòü îñòàëüíûå ïîñòàíîâëåíèÿ ïî îêðóæàþùåé ñðåäå, äåéñòâóþùèå íà òåððèòîðèè Ñîþçà,
áîëüøàÿ ÷àñòü èç êîòîðûõ êàñàåòñÿ îõðàíû ïðèðîäû.
Íàèáîëåå çíà÷èòåëüíûì èçìåíåíèåì â çàêîíîäàòåëüñòâå çà âðåìÿ ïðåáûâàíèÿ â ÅÑ ìîæíî ñ÷èòàòü îáúåäèíåíèå ïîñòàíîâëåíèé ïî îõðàíå îêðóæàþùåé ñðåäû è
âîäíîãî çàêîíîäàòåëüñòâà Ôèíëÿíäèè. Ïðåäïîñûëêîé
äëÿ ýòîãî áûëà Äèðåêòèâà ÅÑ, íàïðàâëåííàÿ íà îáúåäèíåíèå ìåðîïðèÿòèé ïî ïðåäîòâðàùåíèþ è ñíèæåíèþ çàãðÿçíåíèÿ îêðóæàþùåé ñðåäû (Integrated Pollution Prevention Control, IPPC). Ñîãëàñíî Äèðåêòèâå,
èññëåäîâàíèå íàãðóçîê íà êîìïîíåíòû îêðóæàþùåé
ñðåäû, à èìåííî: âîäó, âîçäóõ è ïî÷âó – äîëæíû ïðîâîäèòüñÿ îäíîâðåìåííî. Â ðåçóëüòàòå â 2000 ã. áûë
èçäàí íîâûé Çàêîí îá îõðàíå îêðóæàþùåé ñðåäû,
êîòîðûé ñòàë îáùèì çàêîíîì, ïðåäîòâðàùàþùèì
çàãðÿçíåíèå ïðèðîäû. Çàêîí î âîäå áûë ïðåîáðàçîâàí
â îáùèé çàêîí ïî âîäîõîçÿéñòâåííûì âîïðîñàì.

siirtymäaikoihin ympäristönsuojelun toteuttamisessa.
Suomen liittyminen Euroopan yhteisöön aiheutti
huomattavia muutoksia kansalliseen ympäristölainsäädäntöön. Työ aloitettiin vapaaehtoisesti jo 1980luvulla harmonisoimalla tietyltä osin säädöksiä EY:n
säädöksiä vastaaviksi ja säätämällä esimerkiksi uusi
kemikaalilaki. Euroopan talousaluetta koskevan
sopimuksen hyväksymisen yhteydessä vuonna 1992
Suomi sitoutui mm. noudattamaan sopimuksen
ympäristöä koskevan liitteen sisältämää 32 säädöstä.
Sopimus vauhditti mm. ympäristönvaikutusten
arviointia koskevan lain syntyä samoin kuin lakia
teollisuusyritysten vapaaehtoisesta osallistumisesta
ympäristöasioiden hallinta- ja auditointijärjestelmään.
EU-jäsenyyden myötä vuonna 1995 Suomen tuli
panna täytäntöön loput yhteisön ympäristösäädöksistä, jotka suurelta osin kohdistuivat luonnonsuojeluun. Jäsenyyden aikana tehdyistä lainsäädäntömuutoksista merkittävimpänä voidaan pitää Suomen
ympäristönsuojelu- ja vesilainsäädännön kokonaisuudistusta. Tähän aiheen antoi EY:n direktiivi
ympäristön pilaantumisen ehkäisemisen ja vähentämisen yhtenäistämiseksi (Integrated Pollution Prevention Control, IPPC). Direktiivin mukaan
ympäristöelementteihin eli veteen, ilmaan ja
maaperään kohdistuvia päästöjä on tarkasteltava
samanaikaisesti. Tuloksena oli uusi ympäristönsuojelulaki vuonna 2000, josta tuli ympäristön pilaantumisen torjunnan yleislaki. Vesilaista muodostui vesitalousasioita koskeva yleislaki. Uudistuksen yhteydessä lakkautettiin vesioikeudet siirtämällä niiden
tehtävät hallinnollisille lupavirastoille.
Tällä hetkellä ajankohtainen on vuonna 2000
voimaan tullut vesipolitiikan puitedirektiivi, joka
aiheuttaa lisämuutoksia ympäristölainsäädäntöön.
Sen tarkoitus on ohjata jäsenmaiden vesipolitiikkaa
kymmeniksi vuosiksi eteenpäin. Direktiivin päätavoitteena on parantaa vesien ekologista tilaa, edistää vesivarojen kestävää käyttöä sekä vähentää vaarallisten aineiden päästöjä vesiin. Uuden puitedirektiivin myötä huomattava osa nykyisistä paristakymmenestä vesialan direktiivistä kumoutuu
erikseen määritellyn aikataulun mukaisesti. Direktiivin edellyttämät tutkimus-, suunnittelu- ja seurantatoimet sekä kehittämistoimenpiteet tulee tehdä
vesistöalueittain, jotka muodostavat järkevän kokonaisuuden. Toiminnan aikajänne ulottuu vuoteen
2015, jolloin prosessille asetetut tavoitteet tulisi olla
saavutettu.
Vesihuollon kannalta on tärkeää, että vesipolitiikan puitedirektiivissä vaaditaan jäsenvaltioita
kehittämään sellaista veden hinnoittelupolitiikkaa,
jossa kaikki käyttäjät osallistuvat asianmukaisesti
kustannusten kattamiseen. Hinnoittelujärjestelmän
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Âìåñòå ñ ýòèìè èçìåíåíèÿìè áûëè çàêðûòû âîäíûå
ñóäû, à èõ îáÿçàííîñòè ïåðåäàíû àäìèíèñòðàòèâíûì ñòðóêòóðàì, êîòîðûå çàíèìàþòñÿ âûäà÷åé ëèöåíçèé.
Âñòóïèâøàÿ â ñèëó â 2000 ã. Ðàìî÷íàÿ Äèðåêòèâà
ïî âîäíîé ïîëèòèêå ïîòðåáîâàëà ââåäåíèÿ äîïîëíèòåëüíûõ èçìåíåíèé â çàêîíîäàòåëüñòâî ïî îêðóæàþùåé ñðåäå. Ãëàâíàÿ åå öåëü – ðóêîâîäñòâî âîäíîé
ïîëèòèêîé ñòðàí-÷ëåíîâ ÅÑ â òå÷åíèå ñëåäóþùèõ
äåñÿòè ëåò. Îñíîâíàÿ çàäà÷à Äèðåêòèâû – óëó÷øèòü
ýêîëîãè÷åñêîå ñîñòîÿíèå âîäîåìîâ, ñïîñîáñòâîâàòü
óñòîé÷èâîìó èñïîëüçîâàíèþ âîäíûõ ðåñóðñîâ, à
òàêæå ñíèçèòü ïîñòóïëåíèå âðåäíûõ âåùåñòâ â âîäíûå
îáúåêòû. Ïîëîæèòåëüíûì ìîìåíòîì íîâîé Ðàìî÷íîé
Äèðåêòèâû ñëåäóåò ñ÷èòàòü òî, ÷òî çíà÷èòåëüíàÿ ÷àñòü
ñóùåñòâóþùèõ â íàñòîÿùåå âðåìÿ áîëåå äâàäöàòè ðàçëè÷íûõ âîäíûõ äèðåêòèâ âûïîëíÿþòñÿ ïî åäèíîìó
ãðàôèêó. Ïðåäïîëàãàåìûå Äèðåêòèâîé èññëåäîâàíèÿ,
ïëàíèðîâàíèå, ìîíèòîðèíã, à òàêæå ìåðîïðèÿòèÿ ïî
ðàçâèòèþ íåîáõîäèìî ïðîâîäèòü ïî âîäîñáîðàì, êîòîðûå ÿâëÿþòñÿ îïðåäåëåííûìè öåëîñòíûìè òåððèòîðèÿìè. Äàííàÿ äåÿòåëüíîñòü ïðîäëèòñÿ äî 2015 ã.,
êîãäà ïîñòàâëåííûå öåëè äîëæíû áûòü äîñòèãíóòû.
Â Ðàìî÷íîé Äèðåêòèâå ïî âîäíîé ïîëèòèêå îò
ñòðàí-÷ëåíîâ ÅÑ òðåáóåòñÿ ðàçâèâàòü òàêóþ ïîëèòèêó
öåíîîáðàçîâàíèÿ íà âîäó, ïðè êîòîðîé âñå ïîòðåáèòåëè ó÷àñòâóþò, ñîîòâåòñòâåííî ñâîèì âîçìîæíîñòÿì, â
ïîêðûòèè çàòðàò. Â ñèñòåìå öåíîîáðàçîâàíèÿ äîëæíû
áûòü ó÷òåíû ôèçè÷åñêèå, ñîöèàëüíûå, èíñòèòóöèàëüíûå è ïîëèòè÷åñêèå îñîáåííîñòè ðàçëè÷íûõ òåððèòîðèé. Êðîìå òîãî, íåîáõîäèìî âûÿñíèòü ðàñïðåäåëåíèå
çàòðàò ïî ðàçëè÷íûì ñåêòîðàì ïîòðåáèòåëåé è ñðîê, íà
êîòîðûé ââîäÿòñÿ â ïëàòó çà âîäó èíâåñòèöèîííûå çàòðàòû, ïðåäíàçíà÷åííûå äëÿ ìîäåðíèçàöèè âîäîñíàáæåíèÿ. Âàæíûì ÿâëÿåòñÿ è òî, ÷òî ñòðàíû-÷ëåíû ÅÑ
äîëæíû ïðîâåñòè èíâåíòàðèçàöèþ âñåõ âîäíûõ îáúåêòîâ, èç êîòîðûõ çàáèðàåòñÿ èëè áóäåò çàáèðàòüñÿ âîäà
äëÿ èñïîëüçîâàíèÿ íàñåëåíèåì. Ïðè íåîáõîäèìîñòè
ýòè âîäíûå îáúåêòû îáåñïå÷èâàþòñÿ îõðàííûìè çîíàìè. Ñâåäåíèÿ ïåðåäàþòñÿ â ñïåöèàëüíûé ðååñòð äàííûõ, êîòîðûé äîëæåí áûòü ãîòîâ â 2004 ã. Äëÿ òåõ
îáúåêòîâ, èç êîòîðûõ çàáèðàåòñÿ áîëåå ÷åì 100 ì3
âîäû â ñóòêè, íåîáõîäèìî îðãàíèçîâàòü ïîñòîÿííûé
ìîíèòîðèíã. Ïîñëå ñïåöèàëüíîé âîäîïîäãîòîâêè êà÷åñòâî âîäîïðîâîäíîé âîäû äîëæíî ñîîòâåòñòâîâàòü,
ñîãëàñíî Äèðåêòèâå ïî ïèòüåâîé âîäå, íîðìàì, óñòàíîâëåííûì â 1980 ã. è èçìåíåííûì â 1998 ã.
Ìåòîäû ðóêîâîäñòâà, êîòîðûå ïðàêòèêóåò ÅÑ, åñòåñòâåííî, íå âñåãäà èìåþò àáñîëþòíîå ïðèçíàíèå. Ýòî
ïîäòâåðæäàåòñÿ ñòàòèñòè÷åñêèìè äàííûìè ÎÎÍ î
ñóäåáíûõ çàñåäàíèÿõ, êàñàþùèõñÿ íàðóøåíèé ïðèðîäîîõðàííîãî çàêîíîäàòåëüñòâà. Íàïðèìåð, â ïåðèîä
1983–1990 ãã. êàæäàÿ ñòðàíà-÷ëåí ÅÑ ïðèãëàøàëàñü â
ñóä, ïî êðàéíåé ìåðå, îäèí ðàç, è îáùåå ÷èñëî íàðóøåíèé áûëî ðàâíî 80 (Rautanen, 1995).

tulee ottaa huomioon alueen fyysiset, sosiaaliset,
institutionaaliset ja poliittiset puitteet. Lisäksi on
selvitettävä eri käyttäjäsektoreiden kustannusten jako
ja se, miten pitkän aikavälin investointikustannukset
vesihuoltolaitteisiin sisällytetään vesimaksuihin.
Vesihuollon kannalta on tärkeää myös se, että direktiivi edellyttää jäsenvaltioiden inventoivan kaikki ne
vesimuodostumat, joista otetaan tai tullaan ottamaan
vettä ihmisten käyttöön. Tarvittaessa näille vesimuodostumille voidaan muodostaa suojavyöhykkeitä.
Tiedot on vietävä erilliseen rekisteriin, minkä tulisi
olla valmis jo vuonna 2004. Vesimuodostumille,
joista otetaan vettä enemmän kuin sata kuutiometriä
vuorokaudessa, tulee järjestää jatkuva seuranta.
Asianmukaisen käsittelyn jälkeen tulee vesilaitosten
veden laatu täyttää vuonna 1980 annetun ja vuonna
1998 muutetun juomavesidirektiivin määräykset.
EU:n harjoittama ohjaus ei luonnollisesti ole aina
varauksettomasti saanut tunnustusta. Sitä osoittaa
tilastot EY:n tuomioistuimessa käsitellyistä
ympäristölainsäädännön rikkomuksista. Esimerkiksi
vuosina 1983–1990 jokainen jäsenmaa oli ollut
tuomioistuimessa ainakin kerran ja rikkomuksia
käsiteltiin yhteensä 80 kappaletta (Rautanen, 1995).
Ympäristönsuojelun tulokset myös vaihtelevat maittain. Voidaan myös ennustaa, että laajentuvassa
yhteisössä ei kaikkien uusien jäsenmaiden voimavarat
riitä täysimääräisiin ponnistuksiin ympäristön- ja
vesiensuojelun alalla. Suomen kokemukset ovat voittopuoleisesti myönteisiä. Maassa nähdään, että
ympäristöasioista huolehtiminen säädöksiä kehittämällä parantaa maan itsestään antamaa kuvaa ja on
paitsi ympäristön kannalta myös taloudellisesti
merkittävä seikka, mikä parantaa teollisuuden ja
elinkeinoelämän kansainvälistä kilpailukykyä.
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Ðåçóëüòàòû ïðèðîäîîõðàííîé ðàáîòû ðàçëè÷àþòñÿ
ïî ñòðàíàì. Ìîæíî òàêæå ñêàçàòü, ÷òî â ðàñøèðåííîì
Ñîþçå íå ó êàæäîé íîâîé ñòðàíû-÷ëåíà ÅÑ õâàòàåò
ñèë äëÿ ðåøåíèÿ ïðîáëåì îõðàíû îêðóæàþùåé ñðåäû
è âîäíûõ ðåñóðñîâ. Îïûò Ôèíëÿíäèè â ýòîì íàïðàâëåíèè âåñüìà ïîëîæèòåëüíûé. Â ñòðàíå ñëîæèëîñü ìíåíèå, ÷òî ðåøåíèå ïðîáëåì îêðóæàþùåé ñðåäû ïóòåì
ðàçâèòèÿ çàêîíîäàòåëüñòâà ïðèâîäèò ê óëó÷øåíèþ
èìèäæà ñàìîé ñòðàíû è, êðîìå óëó÷øåíèÿ ñàìîé
îêðóæàþùåé ñðåäû, ÿâëÿåòñÿ âàæíûì ñ ýêîíîìè÷åñêîé òî÷êè çðåíèÿ, ïîñêîëüêó ñïîñîáñòâóåò ïîâûøåíèþ êîíêóðåíòîñïîñîáíîñòè ïðîìûøëåííîñòè è
ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà íà ìåæäóíàðîäíîì óðîâíå.

5.1.7. ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈß ÂÎÄÎÑÍÀÁÆÅÍÈß
È ÇÀÊÎÍÎÄÀÒÅËÜÑÒÂÎ
ÏÎ ÂÎÄÎÑÍÀÁÆÅÍÈÞ Â ÔÈÍËßÍÄÈÈ

5.1.7. SUOMEN
VESIHUOLLON
LAINSÄÄDÄNTÖ

Áîëüøàÿ ÷àñòü íàñåëåíèÿ Ôèíëÿíäèè ïîëüçóåòñÿ
óñëóãàìè öåíòðàëèçîâàííîãî âîäîñíàáæåíèÿ. Ê âîäîïðîâîäíîé ñåòè ïîäêëþ÷åíî 90%, à ê êàíàëèçàöèîííîé – 80% æèëîãî ôîíäà. Ñòàíöèé âîäîïîäãîòîâêè,
îáñëóæèâàþùèõ áîëåå ÷åì 50 æèòåëåé, íàñ÷èòûâàåòñÿ ñâûøå 1 300, à ñòàíöèé ïî î÷èñòêå ñòî÷íûõ âîä
òàêîãî æå îáúåìà – áîëåå 600. Îðãàíèçàöèÿ âîäîñíàáæåíèÿ æèëüÿ, à òàêæå õîçÿéñòâåííûõ è ðåêðåàöèîííûõ ïîìåùåíèé îñóùåñòâëÿåòñÿ íà îñíîâå çàêîíîäàòåëüñòâà ïî âîäîñíàáæåíèþ.
Âñòóïëåíèå â ñèëó íîâîãî çàêîíà î âîäîñíàáæåíèè
îò 01.03.2001 ã. îçíà÷àåò, ÷òî çà ïîñëåäíèå 20 ëåò â
çàêîíîäàòåëüñòâå â äàííîé ñôåðå ïðîèçîøëè áîëüøèå
èçìåíåíèÿ. Â íîâûé çàêîí î âîäîñíàáæåíèè ïî ñðàâíåíèþ ñ çàêîíîì 1970-õ ãã. âíåñåíû ïîïðàâêè ïî ñòàíöèÿì âîäîïîäãîòîâêè è î÷èñòêè ñòî÷íûõ âîä, à òàêæå
ïî îïëàòå çà î÷èñòêó ñòî÷íûõ âîä. Öåëüþ çàêîíà î
âîäîñíàáæåíèè ÿâëÿåòñÿ ãàðàíòèÿ òàêîãî îáåñïå÷åíèÿ
âîäîé, ïðè êîòîðîì íàñåëåíèå ìîãëî áû ïîëó÷àòü ïî
óìåðåííîé ñòîèìîñòè êà÷åñòâåííóþ âîäó â äîñòàòî÷íîì êîëè÷åñòâå áåç êàêèõ-ëèáî ïðîáëåì, à òàêæå
ãàðàíòèÿ êâàëèôèöèðîâàííîãî ïðèåìà è î÷èñòêè ñòî÷íûõ âîä, áåçîïàñíûõ â îòíîøåíèè çäîðîâüÿ íàñåëåíèÿ
è ñîñòîÿíèÿ îêðóæàþùåé ñðåäû.

Valtaosa Suomen kotitalouksista käyttää vesihuoltolaitosten palveluja. Vesijohtoverkostojen
piirissä on 90 % ja viemäriverkostojen piirissä 80 %.
Useampaa kuin 50 asukasta palvelevia vesilaitoksia
on yli 1300 ja viemärilaitoksia yli 600. Asutuksen
sekä siihen rinnastuvan elinkeino- ja vapaa-ajantoiminnan vesihuollosta säädetään vesihuoltolaissa.
Vesihuoltolain voimaantulo 01.03.2001 merkitsi
laajinta vesihuoltolainsäädännön uudistusta pariin
vuosikymmeneen. Vesihuoltolaki korvasi yleisistä
vesi- ja viemärilaitoksista sekä jätevesimaksusta
1970-luvulla säädetyt lait. Vesihuoltolain tavoitteena
on turvata sellainen vesihuolto, että kohtuullisin kustannuksin on saatavissa riittävästi terveydellisesti ja
muutoinkin moitteetonta talousvettä sekä terveydenja ympäristönsuojelun kannalta asianmukainen
viemäröinti.

Vesihuolto
on välttämättömyyspalvelu
Vesihuoltolaissa vesihuoltoa pidetään välttämättömyyspalveluna. EU:ssa tällaisia palveluja kutsutaan
myös yleishyödyllisiksi palveluiksi. Viranomaiset
voivat asettaa niille erityisiä julkisen palvelun
velvoitteita. Laadultaan moitteettoman talousveden
saanti ja asianmukainen viemäröinti ja jätevesien
puhdistus ovat nyky-yhteiskunnan, sen asukkaiden
jokapäiväisen elämän sekä elinkeinojen ja vapaaajantoimintojen harjoittamisen kannalta välttämättömyyksiä. Siksi lailla on haluttu varmistaa vesihuollon palvelujen saatavuus ja laatu.
Palvelujen saatavuuden kannalta on keskeistä
myös se, että lain mukaan vesihuollosta perittävien maksujen on oltava kohtuulliset ja tasapuoliset.

Âîäîñíàáæåíèå è îáÿçàòåëüíîå îáñëóæèâàíèå
Â çàêîíå óêàçàíî, ÷òî âîäîñíàáæåíèå – îáÿçàòåëüíàÿ óñëóãà. Â ñòðàíàõ ÅÑ òàêîãî ðîäà óñëóãè íàçûâàþòñÿ òàêæå îáùåñòâåííî ïîëåçíûìè. Âëàñòè ìîãóò
îáÿçàòü èõ âûïîëíåíèå. Ïîëó÷åíèå ïèòüåâîé âîäû
áåçóïðå÷íîãî êà÷åñòâà è ïðîôåññèîíàëüíàÿ î÷èñòêà
ñòî÷íûõ âîä ÿâëÿþòñÿ äëÿ ñîâðåìåííîãî îáùåñòâà è
æèòåëåé ëþáîãî íàñåëåííîãî ïóíêòà îáÿçàòåëüíûìè
ýëåìåíòàìè ïîâñåäíåâíîé æèçíè, õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè è äîñóãà. Ïîýòîìó öåëü çàêîíîäàòåëüñòâà –
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ãàðàíòèÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ óñëóã ïî âîäîñíàáæåíèþ è
èõ âûñîêîå êà÷åñòâî.
Î÷åíü âàæíî, ÷òî ïëàòà, âçèìàåìàÿ ñîãëàñíî çàêîíîäàòåëüñòâó çà óñëóãè ïî âîäîñíàáæåíèþ, äîëæíà
áûòü óìåðåííîé è ñáàëàíñèðîâàííîé. Ïëàòà çà âîäîñíàáæåíèå äîëæíà áûòü òàêîé, ÷òîáû çà äëèòåëüíûé
ïåðèîä âðåìåíè ìîæíî áûëî áû îáåñïå÷èòü èíâåñòèöèè çàòðàò íà ðàáîòó ñòàíöèé âîäîïîäãîòîâêè. Â ïëàòó
ìîæåò òàêæå âõîäèòü óìåðåííûé äîõîä ïî êàïèòàëîâëîæåíèÿì.
Â Ôèíëÿíäèè äåÿòåëüíîñòü â ñôåðå âîäîñíàáæåíèÿ âñå áîëüøå ïåðåõîäèò ê ÷àñòíûì ôèðìàì. Èíòåðåñ
êîììóí ê îñóùåñòâëåíèþ êîììåð÷åñêîé è êîîïåðàòèâíîé äåÿòåëüíîñòè ðàñòåò. Îáåñïå÷åíèå êà÷åñòâåííûõ
óñëóã ïî âîäîñíàáæåíèþ, à òàêæå óìåðåííàÿ è ðàâíîìåðíàÿ ïëàòà çà íèõ íå çàâèñÿò, îäíàêî, îò òîãî, êòî èõ
îáåñïå÷èâàåò: ïðåäïðèÿòèå èëè ÷àñòíàÿ ôèðìà. Òðåáîâàíèÿ çàêîíîäàòåëüñòâà îäèíàêîâû äëÿ âñåõ ïðîèçâîäèòåëåé óñëóã ïî âîäîñíàáæåíèþ, íåçàâèñèìî îò òîãî,
ÿâëÿþòñÿ ëè îíè îòäåëîì àäìèíèñòðàöèè êîììóíû,
êîììåð÷åñêèì ïðåäïðèÿòèåì, ÷àñòíîé êîìïàíèåé èëè
êîîïåðàòèâîì.

Vesihuollon maksujen tulee olla sellaiset, että pitkällä aikavälillä voidaan kattaa vesihuoltolaitoksen
investoinnit ja kustannukset. Maksuihin saa sisältyä
enintään kohtuullinen tuotto pääomalle.
Vesihuoltolaitostoiminta on Suomessa muuttumassa yritysmäisemmiksi. Kuntien kiinnostus liikelaitostamiseen ja yhtiöittämiseen kasvaa. Vesihuollon
palvelujen saatavuus ja laatu sekä maksujen
kohtuullisuus ja tasapuolisuus eivät kuitenkaan
saa riippua siitä, tuottaako palvelut julkinen laitos
vai yksityisoikeudellinen yhtiö. Siksi lain vaatimukset ovat yhdenmukaiset riippumatta siitä, onko
vesihuoltolaitos kunnan virasto-organisaation osa,
liikelaitos tai yksityisoikeudellinen osakeyhtiö tai
osuuskunta.

Kuka vastaa vesihuollosta?
Vesihuoltolain mukaan vastuu vesihuollosta on
jaettu kunnan, vesihuoltolaitoksen ja kiinteistön omistajan kesken. Kiinteistön omistaja vastaa kiinteistönsä vesihuollosta. Laitoksen verkostoon liitetyn kiinteistön omistaja tai haltija vastaa edelleen kiinteistönsä
vesihuoltolaitteistosta liittämiskohtaan saakka. Vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella oleva kiinteistö on
liitettävä vesihuoltolaitoksen verkostoon, ellei kunnan
ympäristönsuojeluviranomainen myönnä vapautusta
tästä liittämisvelvollisuudesta. Liittämisvelvollisuus on
molemminpuolinen, joten laitoksen on yleensä myös
sallittava kiinteistön liittäminen. Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen on kuitenkin laissa säädettyjen
edellytysten täyttyessä vapautettava kiinteistö liittämisvelvollisuudesta.
Vesihuoltolaitoksen tehtävänä on huolehtia vesihuollosta toiminta-alueellaan yhdyskuntakehityksen
tarpeita vastaavasti. Kunta hyväksyy laitokselle toiminta-alueen. Vesihuollon järjestämisen tarpeet
voivat toiminta-alueen eri osissa olla erilaiset. Siksi
hyväksymispäätöksessä on yksilöitävä laitoksen vesijohtoverkoston piiriin saatettavat alueet, laitoksen
jätevesiviemäriverkoston piiriin saatettavat alueet
sekä laitoksen hulevesiviemäriverkoston piiriin
saatettavat alueet. Hyväksymispäätöksessä on asetettava tavoitteellinen aikataulu toiminta-alueen eri
osien saattamiselle verkostojen piiriin. Tämä antaa
laitoksen investoinneille ajallista joustoa.
Kunnalla on vesihuoltolain perusteella vesihuollon
järjestämisvelvollisuus,
kun
suurehkon
asukasjoukon tarve taikka terveydelliset tai
ympäristönsuojelulliset syyt sitä vaativat. Toisin
sanoen kunnan tulee tällöin huolehtia siitä, että
ryhdytään toimenpiteisiin tarvetta vastaavan vesihuoltolaitoksen perustamiseksi, vesihuoltolaitoksen
toiminta-alueen laajentamiseksi tai muun tarpeellisen
vesihuollon palvelun saatavuuden turvaamiseksi. Sen

Êòî îòâå÷àåò çà âîäîñíàáæåíèå?
Ñîãëàñíî çàêîíîäàòåëüñòâó, îòâåòñòâåííîñòü çà
îðãàíèçàöèþ è îáåñïå÷åíèå âîäîñíàáæåíèÿ ðàñïðåäåëÿåòñÿ ìåæäó êîììóíîé, ïðåäïðèÿòèåì ïî âîäîñíàáæåíèþ è âëàäåëüöåì íåäâèæèìîñòè. Âëàäåëåö íåäâèæèìîñòè, êîòîðàÿ ïîäêëþ÷åíà ê ñåòè ïðåäïðèÿòèÿ ïî
âîäîñíàáæåíèþ, îòâå÷àåò çà âîäîñíàáæåíèå ñâîåé
íåäâèæèìîñòè äî ìåñòà ïîäñîåäèíåíèÿ ê ñåòè ïðåäïðèÿòèÿ. Íåäâèæèìîñòü, ðàñïîëîæåííàÿ íà òåððèòîðèè äåéñòâèÿ ïðåäïðèÿòèÿ ïî âîäîñíàáæåíèþ, äîëæíà
áûòü ïîäêëþ÷åíà ê ñåòè äàííîãî ïðåäïðèÿòèÿ, åñëè íå
ïîëó÷åíî ðàçðåøåíèå íà îñâîáîæäåíèå îò îáÿçàòåëüñòâà ïî ïîäêëþ÷åíèþ, êîòîðîå âûäàåò îòäåë ïî îõðàíå
îêðóæàþùåé ñðåäû àäìèíèñòðàöèè êîììóíû. Îáÿçàííîñòü ïî ïîäêëþ÷åíèþ ÿâëÿåòñÿ äâóõñòîðîííåé, òàê
÷òî ïðåäïðèÿòèå âîäîñíàáæåíèÿ îáû÷íî çàèíòåðåñîâàíî â ïîäêëþ÷åíèè íåäâèæèìîñòè ê ñåòè. Îòäåë ïî
îõðàíå îêðóæàþùåé ñðåäû àäìèíèñòðàöèè êîììóíû,
îäíàêî, ìîæåò îñâîáîäèòü âëàäåëüöà íåäâèæèìîñòè îò
îáÿçàííîñòè åå ïîäêëþ÷åíèÿ ê ñåòè, åñëè âûïîëíÿþòñÿ óñòàíîâëåííûå ïðåäïîñûëêè çàêîíîäàòåëüñòâà.
Çàäà÷åé ïðåäïðèÿòèÿ âîäîñíàáæåíèÿ ÿâëÿåòñÿ
îáåñïå÷åíèå âîäîñíàáæåíèÿ íà îõâàòûâàåìîé èì òåððèòîðèè â ñîîòâåòñòâèè ñ íåîáõîäèìîñòüþ ðàçâèòèÿ
êîììóíû. Êîììóíà óòâåðæäàåò òåððèòîðèþ, íà êîòîðîé áóäåò äåéñòâîâàòü ïðåäïðèÿòèå ïî âîäîñíàáæåíèþ. Íà ðàçíûõ ó÷àñòêàõ êîíêðåòíîé òåððèòîðèè öåëè
ïðåäïðèÿòèÿ ìîãóò áûòü ðàçëè÷íûìè. Ïîýòîìó â
ïîñòàíîâëåíèè êîíêðåòèçèðóþòñÿ òåððèòîðèè, îòíîñÿùèåñÿ ê âîäîïðîâîäíîé, êàíàëèçàöèîííîé è ëèâíåâîé ñåòÿì ïðåäïðèÿòèÿ. Â ïîñòàíîâëåíèè òàêæå óêà222
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çûâàåòñÿ ãðàôèê ðàáîò ñîãëàñíî öåëÿì êàæäîãî ïîëó÷àòåëÿ óñëóã ïðåäïðèÿòèÿ, ïîäêëþ÷åííûõ ê ñåòè. Ýòî
ïðåäîñòàâëÿåò ïðåäïðèÿòèþ âîçìîæíîñòü ðåãóëèðîâàòü èíâåñòèöèè.
Êîììóíà, ñîãëàñíî çàêîíó î âîäîñíàáæåíèè, îáÿçàíà îðãàíèçîâàòü âîäîñíàáæåíèå íà ñâîåé òåððèòîðèè â
òîì ñëó÷àå, êîãäà áîëüøèíñòâî æèòåëåé êîììóíû â
ýòîì íóæäàþòñÿ èëè èìåþòñÿ ïðè÷èíû, ñâÿçàííûå ñî
çäðàâîîõðàíåíèåì èëè îõðàíîé îêðóæàþùåé ñðåäû.
Äðóãèìè ñëîâàìè, â ýòîì ñëó÷àå êîììóíà äîëæíà
ïîçàáîòèòüñÿ, ñîãëàñíî èìåþùèìñÿ òðåáîâàíèÿì, î
ñîçäàíèè ïðåäïðèÿòèÿ ïî âîäîñíàáæåíèþ, ðàñøèðåíèè òåððèòîðèè äåéñòâèÿ ïðåäïðèÿòèÿ èëè î äðóãèõ
ìåðîïðèÿòèÿõ, ñïîñîáñòâóþùèõ ïðåäîñòàâëåíèþ
óñëóã ïî âîäîñíàáæåíèþ. Ýòî, îäíàêî, íå îçíà÷àåò, ÷òî
êîììóíà äîëæíà ïðîâîäèòü äàííûå ìåðîïðèÿòèÿ
ñàìîñòîÿòåëüíî, åñëè èìååòñÿ äðóãàÿ îðãàíèçàöèÿ,
íàïðèìåð, âîäíûé êîîïåðàòèâ, êîòîðàÿ ìîãëà áû èõ
îñóùåñòâèòü.

ei kuitenkaan vaadita itse toteuttavan näitä toimenpiteitä, jos joku muu – esimerkiksi vesiosuuskunta –
ottaa ne hoitaakseen.

Kunnat kehittävät
vesihuoltoa
Kunnalla on vastuu myös vesihuollon yleisestä
kehittämisestä alueellaan. Vesihuoltolaki velvoittaa
kunnat laatimaan 01.03.2004 mennessä vesihuollon
kehittämissuunnitelman. Kehittämissuunnitelmasta
tulisi ilmetä, millä alueilla ja milloin kunnan vastuu
vesihuollon järjestämisestä toteutuu. Toisin sanoen
vesihuoltolaitosten toiminta-alueisiin sisällytettävät
alueet tulisi esittää kattavasti kehittämissuunnitelmassa.
Suunnitelmassa tulisi olla myös tavoitteet haja-asutusalueilla sijaitsevien kiinteistöjen vesihuollon kehittämiseksi.
Kunnan vesihuollon kehittämissuunnitelmasta
tulisi ilmetä, mitkä alueet kunnassa tulevat vesihuoltolaitosten vesijohtoverkostojen ja viemäriverkostojen piiriin ja millä aikataululla verkostot rakennetaan.
Tämä palvelee paitsi kunnan ja laitosten toiminnan
suunnittelua myös kiinteistön omistajia. Suunnitelmien perusteella voidaan arvioida vesihuollon parantamiseksi tarvittavia investointeja.
Alueellisesti vesihuollon kehittämistarpeita voidaan
arvioida myös usean kunnan alueelle ulottuvien vesihuollon alueellisten yleissuunnitelmien pohjalta. Niillä
tarkoitetaan usean kunnan kattavaa suunnittelua. Vesihuoltolaki asettaa kunnalle velvollisuuden osallistua
vesihuollon alueelliseen yleis-suunnitteluun, jos tällainen suunnittelu on käynnissä. Tarkoituksena on, että
kaikki kunnat saadaan mukaan yleissuunnitteluun aina,
kun siihen on tarvetta alueellisesta näkökulmasta.
Vesihuollon alueellisia yleissuunnitelmia on
Suomessa tehty jo usean vuosikymmenen ajan. Suunnitelmissa selvitetään vesihuollon alueelliset ratkaisuvaihtoehdot, jotta vesihuoltolaitosten vedenhankinta ja
jakelu sekä viemäröinti ja jätevesien käsittely voidaan
järjestää parhaalla mahdollisella tavalla. Niissä otetaan
huomioon myös varautuminen häiriö- ja poikkeustilanteisiin sekä usein myös haja-asutuksen vedenjakelun
ja jätevesien käsittelyn kehittämistarpeet. Suunnitelmissa voidaan tarkastella myös kuntien ja vesihuoltolaitosten alueellisia yhteistyömuotoja ja organisaatiomalleja. Tarvittavat investoinnit esitetään 5–10
vuodeksi. Suunnitelmien pohjalta kunnat ovat toteuttaneet alueellisia yhteistyöhankkeita, joissa myös valtio
on ollut mukana.

Äåÿòåëüíîñòü êîììóí
ïî ðàçâèòèþ âîäîñíàáæåíèÿ
Êîììóíû îòâå÷àþò çà ðàçâèòèå îáùåñòâåííîãî
âîäîñíàáæåíèÿ íà ñâîåé òåððèòîðèè. Çàêîí î âîäîñíàáæåíèè îáÿçàë êîììóíû ñîñòàâèòü äî êîíöà
01.03.2004 ã. ïëàí ðàçâèòèÿ âîäîñíàáæåíèÿ. Èç ïëàíà
äîëæíî áûòü ÿñíî, íà êàêîé òåððèòîðèè è êîãäà áóäóò
ïðîâîäèòüñÿ ìåðîïðèÿòèÿ ïî ðàçâèòèþ âîäîñíàáæåíèÿ. Äðóãèìè ñëîâàìè, â ïëàíå ðàçâèòèÿ âîäîñíàáæåíèÿ äîëæíû áûòü ïîäðîáíî ïðåäñòàâëåíû âñå òåððèòîðèè, âõîäÿùèå â çîíó äåéñòâèÿ ïðåäïðèÿòèÿ ïî
âîäîñíàáæåíèþ. Â ïëàíå òàêæå äîëæíû áûòü îñâåùåíû çàäà÷è ïî ðàçâèòèþ âîäîñíàáæåíèÿ ðàññðåäîòî÷åííûõ íàñåëåííûõ ïóíêòîâ.
Â ïëàíå ðàçâèòèÿ âîäîñíàáæåíèÿ äîëæíû áûòü
óêàçàíû òåððèòîðèè êîììóíû, êîòîðûå áóäóò ïîäêëþ÷àòüñÿ ê âîäîïðîâîäíûì è êàíàëèçàöèîííûì ñåòÿì
ïðåäïðèÿòèÿ ïî âîäîñíàáæåíèþ, è ãðàôèê ñòðîèòåëüñòâà äîïîëíèòåëüíûõ ó÷àñòêîâ ýòèõ ñåòåé. Ýòè ñâåäåíèÿ íåîáõîäèìû äëÿ ïëàíèðîâàíèÿ äåÿòåëüíîñòè
àäìèíèñòðàöèè êîììóíû è ïðåäïðèÿòèÿ ïî âîäîñíàáæåíèþ, à òàêæå âëàäåëüöàì íåäâèæèìîñòè. Íà îñíîâå
ñîñòàâëåííîãî ïëàíà ìîæíî îöåíèòü ðàçìåðû èíâåñòèöèé, íåîáõîäèìûå äëÿ ðàçâèòèÿ âîäîñíàáæåíèÿ.
Â ìàñøòàáàõ ðàéîíà íåîáõîäèìîñòü ðàçâèòèÿ
âîäîñíàáæåíèÿ ìîæíî îöåíèòü íà îñíîâå îáùèõ ïëàíîâ ïî ðàçâèòèþ ýòîãî âèäà óñëóã, â êîòîðûõ ñîäåðæàòñÿ ñâåäåíèÿ î ïîòðåáíîñòè ìíîãèõ êîììóí, ïðåäñòàâëåííûå â âèäå ïëàíîâ ïî ðàçâèòèþ òåððèòîðèé. Çàêîí
î âîäîñíàáæåíèè îáÿçûâàåò êîììóíû ó÷àñòâîâàòü â
îñóùåñòâëåíèè îáùåãî ïëàíà ðàçâèòèÿ âîäîñíàáæåíèÿ ðàéîíà, åñëè òàêîé èìååòñÿ. Öåëüþ ÿâëÿåòñÿ ó÷àñòèå âñåõ êîììóí â îáùåì ïëàíå, åñëè â ýòîì ñ òî÷êè
çðåíèÿ ðàéîíà èìååòñÿ íåîáõîäèìîñòü.

Kuka maksaa vesihuollon?
Vesihuoltolakia valmisteltaessa pyrittiin ottamaan
huomioon myös joulukuussa 2000 voimaan tulleen
223
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Îáùèå ïëàíû ðàçâèòèÿ âîäîñíàáæåíèÿ ðàéîíà
ñîñòàâëÿþòñÿ â Ôèíëÿíäèè óæå â òå÷åíèå íåñêîëüêèõ
äåñÿòêîâ ëåò. Â ïëàíå àíàëèçèðóþòñÿ àëüòåðíàòèâíûå
âîçìîæíîñòè ðàçâèòèÿ âîäîñíàáæåíèÿ íà òåððèòîðèè
ðàéîíà, äëÿ òîãî ÷òîáû ïðåäïðèÿòèå ïî âîäîñíàáæåíèþ ìîãëî îðãàíèçîâàòü ïîäà÷ó è ðàñïðåäåëåíèå âîäû,
ñáîð è î÷èñòêó ñòî÷íûõ âîä ñàìûì ëó÷øèì èç âîçìîæíûõ ñïîñîáîì. Â ïëàíàõ ó÷èòûâàþòñÿ òàêæå íåïðåäâèäåííûå è àâàðèéíûå ñèòóàöèè, à òàêæå ìåðîïðèÿòèÿ ïî îðãàíèçàöèè ïîäà÷è âîäû è ñáîðà ñòî÷íûõ âîä
íà òåððèòîðèÿõ ðàññðåäîòî÷åííûõ íàñåëåííûõ ïóíêòîâ. Â ïëàíå îïðåäåëÿþòñÿ ñïîñîáû îðãàíèçàöèè ñîâìåñòíîé ðàáîòû è ìåòîäû ñîòðóäíè÷åñòâà êîììóí è
ïðåäïðèÿòèé ïî âîäîñíàáæåíèþ. Íåîáõîäèìûå èíâåñòèöèè îïðåäåëÿþòñÿ íà 5–10 ëåò. Íà îñíîâå ñîñòàâëåííûõ ïëàíîâ êîììóíû îñóùåñòâëÿþò ðåãèîíàëüíûå ïðîåêòû ïî ñîòðóäíè÷åñòâó, â êîòîðûõ ïðèíèìàåò
ó÷àñòèå è ãîñóäàðñòâî.

EY:n vesipolitiikan puitedirektiivin mukainen kustannusten kattamisen periaate. Siinä tarkoituksena on
aiheuttamisperiaatteen sisällyttäminen veden hinnoittelumekanismeihin. Aiheuttamisperiaatteen mukaisesti vesihuoltolaissa on pääsääntönä, että vesihuoltolaitosten investoinnit ja kaikki kustannukset katetaan
asiakkailta perittävillä maksuilla.
Vesihuollon maksujen tulee olla sellaiset, että
pitkällä aikavälillä voidaan kattaa vesihuoltolaitoksen
investoinnit ja kustannukset. Vesihuollon tukeminen
julkisista varoista on tästä kustannusten kattamisen
periaatteesta huolimatta eräissä tapauksissa tarpeen,
jotta vesihuollosta perittävät maksut pysyisivät
kohtuullisina ja tasapuolisina. Niinpä vesihuoltoa
voidaan tukea kunnan, valtion ja Euroopan yhteisön
varoista. Tuki on otettava huomioon maksuissa.
Valtion rahoitustuen osuus Suomen vesihuollon
vuosittaisista noin 250 miljoonan euron investoinneista on viime vuosina ollut keskimäärin vain noin
10 %. Alueellisesti ja paikallisesti valtion rahoitustuen merkitys voi kuitenkin olla huomattavasti
keskimääräistasoa suurempi. Tuella onkin usein
ratkaiseva merkitys esimerkiksi useiden kuntien
yhteisten vesihuoltosuunnitelmien toteutuksen käynnistymisessä.
Vesihuoltotoimenpiteitä tuetaan valtion talousarviossa tarkoitusta varten myönnettävin määrärahoin.
Tuesta päättävät alueelliset ympäristökeskukset. Toimenpiteitä voidaan tukea myöntämällä niiden toteuttamiseen avustusta taikka toteuttamalla niitä kokonaan tai osaksi valtion työnä. Tuki rahoitetaan tarkoitusta varten myönnettävistä erityismäärärahoista sekä
lisäksi työllisyysvaroista ja Euroopan yhteisön
varoista.
Valtion tukea tarvitaan erityisesti alueellisen
yhteistyön parantamiseen, vesihuollon turvaamiseen
erityistilanteissa sekä vesihuollon parantamiseen
maaseutuyhdyskunnissa ja vesihuoltolaitosten verkostojen ulkopuolelle jäävillä haja-asutusalueilla
samoin kuin asutuksen jätevesistä ympäristölle
aiheutuvan kuormituksen vähentämiseksi. Tyypillisiä
tuettavia toimenpiteitä ovat vesilaitoksen syöttövesijohdon, kahden vesilaitoksen välisen yhdysvesijohdon sekä haja-asutusaluetta palvelevan merkittävän runkovesijohdon tai jätevesien keskitettyä
käsittelyä ja poisjohtamista palvelevan siirto-, purkutai kokoojaviemärin rakentaminen.

Êòî ïëàòèò çà âîäîñíàáæåíèå?
Ïðè ïîäãîòîâêå çàêîíà î âîäîñíàáæåíèè áûëà
îñóùåñòâëåíà ïîïûòêà ïðèíÿòü âî âíèìàíèå ïðèíöèïû ïîêðûòèÿ çàòðàò, óêàçàííûå â ðàìî÷íîé äèðåêòèâå ÅÑ ïî âîäíîé ïîëèòèêå, âñòóïèâøåé â ñèëó â
äåêàáðå 2000 ã. Äàííûé ïðèíöèï ëåæèò â îñíîâå
ìåõàíèçìà öåíîîáðàçîâàíèÿ. Ñîãëàñíî ýòîìó ïðèíöèïó, â çàêîíå î âîäîñíàáæåíèè îñíîâíûì ïðàâèëîì
ÿâëÿåòñÿ òî, ÷òî èíâåñòèöèè ïðåäïðèÿòèÿ âîäîñíàáæåíèÿ è âñå çàòðàòû ïîêðûâàþòñÿ ïëàòîé, âçèìàåìîé
ñ êëèåíòîâ.
Ïëàòà çà âîäîñíàáæåíèå äîëæíà áûòü òàêîé,
÷òîáû ìîæíî áûëî ïîêðûòü èíâåñòèöèè è âñå
çàòðàòû ïðåäïðèÿòèÿ ïî âîäîñíàáæåíèþ. Ïîääåðæêà âîäîñíàáæåíèÿ çà ñ÷åò îáùåñòâåííûõ
ôîíäîâ, íåñìîòðÿ íà ïðèíöèï ïîêðûòèÿ çàòðàò,
â íåêîòîðûõ ñëó÷àÿõ íåîáõîäèìà äëÿ òîãî, ÷òîáû
âçèìàåìàÿ îïëàòà â ñôåðå âîäîñíàáæåíèÿ îñòàâàëàñü
óìåðåííîé è ðàâíîìåðíîé. Òàêèì îáðàçîì, âîäîñíàáæåíèå ìîæíî ïîääåðæèâàòü çà ñ÷åò ñðåäñòâ, âûäåëÿåìûõ êîììóíàìè, ãîñóäàðñòâîì è Åâðîïåéñêèì
Ñîþçîì. Ýòî íåîáõîäèìî ó÷èòûâàòü â ðàçìåðàõ âçèìàåìîé îïëàòû.
Äîëÿ ãîñóäàðñòâà â ôèíàíñèðîâàíèè âîäîñíàáæåíèÿ â Ôèíëÿíäèè ñîñòàâëÿåò â ãîä ïðèìåðíî 250 ìëí åâðî. Â âèäå èíâåñòèöèé â ïðîøåäøèå ãîäû âûäåëÿëîñü â ñðåäíåì ïðèìåðíî 10%.
Íà ðåãèîíàëüíîì è ìåñòíîì óðîâíÿõ äîëÿ ôèíàíñîâîé ïîìîùè îò ãîñóäàðñòâà ìîæåò áûòü çíà÷èòåëüíî
âûøå, ÷åì ñðåäíèå ïîêàçàòåëè. Òàêàÿ ïîääåðæêà
î÷åíü ÷àñòî èìååò ðåøàþùåå çíà÷åíèå, íàïðèìåð,
ïðè îñóùåñòâëåíèè îáùèõ ïëàíîâ ðàçâèòèÿ âîäîñíàáæåíèÿ êîììóí.
Ìåðîïðèÿòèÿ ïî ðàçâèòèþ âîäîñíàáæåíèÿ ïîääåðæèâàþòñÿ ãîñóäàðñòâîì èç ñðåäñòâ áþäæåòà,

Vesihuoltoverkostoja
on tarpeen vielä
laajentaa
Vesihuoltolaitosten verkostojen kattavuus on
Suomessa varsin korkea, kun otetaan huomioon se,
että asutus on suuressa osassa maata hyvin harvaa.
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ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ ýêîíîìè÷åñêîé ñôåðû. Ðåøåíèå
î ïîääåðæêå ìåðîïðèÿòèé ïðèíèìàþò ðåãèîíàëüíûå
öåíòðû îêðóæàþùåé ñðåäû. Ìåðîïðèÿòèÿ ìîæíî ïîääåðæàòü âûäåëåíèåì ñðåäñòâ íà èõ ïðîâåäåíèå èëè
îñóùåñòâèòü èõ ïîëíîñòüþ èëè ÷àñòè÷íî êàê ãîñóäàðñòâåííóþ ðàáîòó. Ñðåäñòâà íà ïîääåðæêó ðàçâèòèÿ
âîäîñíàáæåíèÿ âûäåëÿþòñÿ èç ñïåöèàëüíûõ ôîíäîâ, à
òàêæå äîïîëíèòåëüíî çà ñ÷åò ôîíäà çàíÿòîñòè è ôîíäîâ Åâðîïåéñêîãî Ñîþçà.
Ïîääåðæêà ãîñóäàðñòâà îñîáåííî âàæíà äëÿ ðàçâèòèÿ ðåãèîíàëüíîãî ñîòðóäíè÷åñòâà, îáåñïå÷åíèÿ áåçîïàñíîñòè âîäîñíàáæåíèÿ ïðè àâàðèéíûõ ñèòóàöèÿõ, à
òàêæå îáåñïå÷åíèÿ âîäîñíàáæåíèÿ è ñíèæåíèÿ íàãðóçêè îò ñòî÷íûõ âîä íà îêðóæàþùóþ ñðåäó â ðàññðåäîòî÷åííûõ íàñåëåííûõ ïóíêòàõ, ðàñïîëîæåííûõ â
ñåëüñêîé ìåñòíîñòè, êîòîðûå îñòàëèñü âíå çîíû äåéñòâèÿ ñåòåé ïðåäïðèÿòèé âîäîñíàáæåíèÿ. Òèïè÷íûìè
ïðèìåðàìè ìåðîïðèÿòèé ïîääåðæêè ÿâëÿþòñÿ ñòðîèòåëüñòâî ïîäàþùèõ âîäîâîäîâ, òðóáîïðîâîäîâ, ñâÿçûâàþùèõ äâà ïðåäïðèÿòèÿ âîäîñíàáæåíèÿ, à òàêæå
ìàãèñòðàëüíûõ âîäîâîäîâ äî ðàññðåäîòî÷åííûõ íàñåëåííûõ ïóíêòîâ, îðãàíèçàöèÿ öåíòðàëèçîâàííîé
î÷èñòêè ñòî÷íûõ âîä è ñòðîèòåëüñòâî êàíàëèçàöèîííûõ ñîîðóæåíèé äëÿ ïåðåìåùåíèÿ, óäàëåíèÿ è ñáðîñà
ñòîêîâ.

Haja-asutusalueilla ja maaseutuyhdyskunnissa on
kuitenkin vielä huomattava määrä sellaista pysyvää
asutusta, joka olisi niin puhtaan veden saannin turvaamiseksi kuin myös asianmukaisen jätevesien
käsittelyn varmistamiseksi tarkoituksenmukaista
saattaa vesihuoltolaitosten verkostojen piiriin.
Kaivovesi voi olla hygieenisesti huonolaatuista tai
esimerkiksi rauta-, mangaani- ja fluoridipitoisuudet
voivat olla liian korkeita.
Myös yhdyskunnissa maaseudun keskustaajamien
ulkopuolella asuu vielä runsaasti ihmisiä vesihuoltoverkostojen ulkopuolella. Vesijohtoverkostojen
ulkopuolella asuu taajamissa 40 000 asukasta ja
viemäriverkostojen ulkopuolella peräti 200 000
asukasta. Verkostojen laajentaminen maaseudulle ja
haja-asutusalueille on myös alueen kilpailukykyä parantavana tekijä. Se vaikuttaa olennaisesti
elämisen laatuun ja elinkeinotoiminnan kehittymisedellytyksiin.
Suomessa vuonna 2002 alkanut kuivuus on entisestään lisännyt kiinnostusta verkostojen laajentamiseen haja-asutusalueille. Pysyvän asutuksen
lisäksi erityisesti karjatilat ovat kärsineet vesipulasta.
Karjatilojen puhtaan veden saannin merkitystä
korostaa tilojen yksikkökoon ja vedenkulutuksen
voimakas kasvu. Varautumista poikkeuksellisiin vesioloihin ja muihin erityistilanteisiin voi olla tarpeen
vielä turvata myös lainsäädännön keinoin.
Vaikka vesihuoltolaki onkin selventänyt kuntien
velvollisuuksia, myös asukkaiden omatoimisuutta
tarvitaan edelleen etenkin maaseudun vesihuollon
parantamiseksi. Haja-asutuksen vesihuollon parantamiseksi alueelliset ympäristökeskukset ovat
yhdessä kuntien ja asukkaiden kanssa toteuttaneet
haja-asutuksen vesihuollon kehittämishankkeita,
joiden avulla on kehitetty ratkaisuja vesihuoltoongelmien poistamiseksi. Nämä yhteishankkeet ovat
osaltaan jouduttaneet uusien vesiosuuskuntien perustamista ja verkostojen laajentamista maaseudulle.

Âîäîïðîâîäíûå ñåòè
íåîáõîäèìî äîïîëíèòåëüíî ðàñøèðÿòü
Ñòåïåíü ïîêðûòèÿ òåððèòîðèè Ôèíëÿíäèè âîäîïðîâîäíûìè ñåòÿìè äîâîëüíî âûñîêàÿ, ó÷èòûâàÿ òîò
ôàêò, ÷òî ïëîòíîñòü íàñåëåíèÿ íèçêàÿ. Íà òåððèòîðèÿõ
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ êîììóí èìååòñÿ åùå äîâîëüíî
áîëüøîå êîëè÷åñòâî ðàññðåäîòî÷åííûõ íàñåëåííûõ
ïóíêòîâ, êîòîðûå íåîáõîäèìî ïîäêëþ÷èòü ê ñåòÿì
ïðåäïðèÿòèé âîäîñíàáæåíèÿ ñ öåëüþ êàê îðãàíèçàöèè
ïîäà÷è ÷èñòîé âîäû, òàê è ïðîôåññèîíàëüíîé î÷èñòêè
ñòî÷íûõ âîä. Âîäà èç èìåþùèõñÿ êîëîäöåâ ìîæåò
áûòü íåêà÷åñòâåííîé âñëåäñòâèå ãèãèåíè÷åñêèõ ïðîáëåì èëè â ðåçóëüòàòå íàëè÷èÿ ïîâûøåííûõ êîíöåíòðàöèé æåëåçà, ìàðãàíöà èëè ôòîðà.
Â ñåëüñêîé ìåñòíîñòè åùå ìíîãî ëþäåé ïðîæèâàåò
âíå çîíû äåéñòâèÿ öåíòðàëèçîâàííîãî âîäîñíàáæåíèÿ
êîììóí: 40 000 æèòåëåé áåç âîäîñíàáæåíèÿ è
200 000 – áåç êàíàëèçàöèè. Ðàñøèðåíèå ñåòåé íà òåððèòîðèè ðàññðåäîòî÷åííûõ íàñåëåííûõ ïóíêòîâ ñåëüñêîé ìåñòíîñòè ÿâëÿåòñÿ ôàêòîðîì óëó÷øåíèÿ ðåãèîíàëüíîé êîíêóðåíòîñïîñîáíîñòè. Ýòî ïðåäïîñûëêà
äëÿ ïîâûøåíèÿ óðîâíÿ æèçíè è ðàçâèòèÿ ýêîíîìè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè.
Çàñóøëèâûé ñåçîí 2002 ã. â Ôèíëÿíäèè ñïîñîáñòâîâàë ïîâûøåíèþ çàèíòåðåñîâàííîñòè ê ðàñøèðåíèþ ñåòåé íà òåððèòîðèè ðàññðåäîòî÷åííûõ ïóíêòîâ
ïðîæèâàíèÿ. Êðîìå íàñåëåííûõ ïóíêòîâ îò íåäîñòàòêà âîäû ïîñòðàäàëè æèâîòíîâîä÷åñêèå õîçÿéñòâà.
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Äëÿ ñíàáæåíèÿ ÷èñòîé âîäîé æèâîòíîâîä÷åñêèõ
õîçÿéñòâ áîëüøîå çíà÷åíèå èìåþò èõ ðàçìåðû, òàê êàê
ýòî ìîæåò ïîòðåáîâàòü çíà÷èòåëüíîãî óâåëè÷åíèÿ
âîäîïîòðåáëåíèÿ. Çàêîíîäàòåëüíûå ìåðû ìîãóò áûòü
íåîáõîäèìû òàêæå äëÿ ïðåäîòâðàùåíèÿ àâàðèéíûõ è
äðóãèõ íåñòàíäàðòíûõ ñèòóàöèé ñ âîäîñíàáæåíèåì è
âîäíîé ñðåäîé.
Íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî â çàêîíå î âîäîñíàáæåíèè
ïðîïèñàíû îáÿçàííîñòè êîììóí, äëÿ óëó÷øåíèÿ
ñîñòîÿíèÿ âîäîñíàáæåíèÿ íåîáõîäèìà òàêæå è àêòèâíàÿ ïîçèöèÿ íàñåëåíèÿ, îñîáåííî â ñåëüñêîé ìåñòíîñòè. Ðåãèîíàëüíûå öåíòðû îêðóæàþùåé ñðåäû îñóùåñòâëÿþò ñ êîììóíàìè è íàñåëåíèåì ñîâìåñòíóþ
äåÿòåëüíîñòü, íàïðàâëåííóþ íà ðàçâèòèå âîäîñíàáæåíèÿ â ñåëüñêîé ìåñòíîñòè ñ ðàññðåäîòî÷åííûìè ïóíêòàìè ïðîæèâàíèÿ, ó÷àñòâóÿ â ðàçëè÷íûõ ïðîåêòàõ, ñ
öåëüþ ðåøåíèÿ ïðîáëåì, ñâÿçàííûõ ñî ñíàáæåíèåì
âîäîé. Ýòè ñîâìåñòíûå ïðîåêòû ÷àñòè÷íî íàïðàâëåíû
íà ñîçäàíèå íîâûõ âîäíûõ êîîïåðàòèâîâ è ðàñøèðåíèå ñåòè â ñåëüñêîé ìåñòíîñòè.

5.2. ÎÕÐÀÍÀ È ÓÑÒÎÉ×ÈÂÎÅ ÈÑÏÎËÜÇÎÂÀÍÈÅ
ÏÎÄÇÅÌÍÛÕ ÂÎÄ Â ÅÑ
5.2. EU-MAIDEN POHJAVESIEN SUOJELU JA KESTÄVÄ KÄYTTÖ
Pinta- ja pohjavesien suojelua tehostava vesipolitiikan puitedirektiivi tuli voimaan 22.12.2000. Se on
osa EU:n uudesta direktiivistä ihmisten käyttöön
tarkoitetun veden laadusta 98/83/EU, joka tuli
voimaan 25.12.1998. Vesipuitedirektiivin avulla luodaan vesiensuojelulle ja vesien kestävälle käytölle
tavoitteet ja toimenpiteet. Pohjavesiä koskevan
tytärdirektiivin valmistelu oli aloitettu vuoden 2001
marraskuussa ja ehdotuksen direktiiviksi tuli olla
valmiina vuoden 2002 loppuun mennessä. Direktiiviä
laadittaessa oli valmistauduttu siihen, ettei EU:n
taholta säädetäkään tytärdirektiiviä pohjavesien
pilaantumisen estämiseksi ja rajoittamiseksi. Siinä
tapauksessa on jäsenvaltioiden laadittava kyseiset
arviointiperusteet viiden vuoden kuluessa direktiivin
voimaantulosta.
Pohjavettä koskevan direktiivin tarkoituksena on
luoda pohjavesien suojelulle puitteet, joilla turvataan
hyvälaatuisen pohjaveden riittävä saanti kestävää,
tasapainoista ja oikeudenmukaista veden käyttöä
varten sekä vähentää merkittävästi pohjaveden
pilaantumista ja pyrikiä ennallistamaan pohjavesiä.
Direktiivin hengen mukaan pohjaveden kemiallisen
tilan parantaminen tapahtuu päästöjä hallitsemalla.
Asiaan liittyy kansainvälisten sopimusten tavoitteiden saavuttaminen. Tässä yhteydessä pyritään

Ðàìî÷íàÿ Äèðåêòèâà ïî âîäíîé ïîëèòèêå, ñïîñîáñòâóþùàÿ èíòåíñèôèêàöèè îõðàíû ïîâåðõíîñòíûõ è
ïîäçåìíûõ âîä, âñòóïèëà â ñèëó 22.12.2000 ã. Îíà
ÿâëÿåòñÿ ÷àñòüþ íîâîé Äèðåêòèâû ÅÑ ïî êà÷åñòâó
âîäû, èñïîëüçóåìîé äëÿ íóæä íàñåëåíèÿ 98/83/EU,
ïðèíÿòîé 25.12.1998 ã. Â âîäíîé ÷àñòè Ðàìî÷íîé
Äèðåêòèâû îïðåäåëåíû öåëè è ìåðîïðèÿòèÿ ïî îõðàíå
âîä è èõ óñòîé÷èâîìó èñïîëüçîâàíèþ. Ïîäãîòîâêà
àíàëîãè÷íîé Äèðåêòèâû, êàñàþùåéñÿ ïîäçåìíûõ âîä,
áûëà íà÷àòà â ìàðòå 2001 ã. Åå ïðîåêò äîëæåí áûë
áûòü ãîòîâ äî êîíöà 2002 ã. Ïðè ñîñòàâëåíèè Äèðåêòèâû âñå áûëè ãîòîâû ê òîìó, ÷òî íåâîçìîæíî óñèëèÿìè
ÅÑ ñðàçó ðàçðàáîòàòü äî÷åðíþþ Äèðåêòèâó äëÿ ïðåäîòâðàùåíèÿ èëè îãðàíè÷åíèÿ çàãðÿçíåíèÿ ïîäçåìíûõ
âîä. Äëÿ ýòîãî âñå ñòðàíû-÷ëåíû ÅÑ äîëæíû â òå÷åíèå
ïÿòè ëåò äî âñòóïëåíèÿ Äèðåêòèâû â ñèëó ïîäãîòîâèòü
íåîáõîäèìûå îñíîâû äëÿ îöåíêè ïîäçåìíûõ âîä è èõ
èñïîëüçîâàíèÿ.
Öåëüþ Äèðåêòèâû ïî ïîäçåìíûì âîäàì ÿâëÿåòñÿ
óñòàíîâêà ïðàâèë ïî èõ îõðàíå, ïðè ïðèìåíåíèè êîòîðûõ îáåñïå÷èâàåòñÿ óñòîé÷èâîå è ðàâíîìåðíîå
èñïîëüçîâàíèå ïîäçåìíûõ âîä õîðîøåãî êà÷åñòâà â
äîñòàòî÷íîì êîëè÷åñòâå, à òàêæå çíà÷èòåëüíî ñíèæàåòñÿ âîçìîæíîñòü çàãðÿçíåíèÿ è èçìåíåíèÿ êà÷åñòâà
ïîäçåìíûõ âîä. Ïî óêàçàíèÿì Äèðåêòèâû óëó÷øåíèå
õèìè÷åñêèõ ïîêàçàòåëåé êà÷åñòâà ïîäçåìíûõ âîä
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ïðîèñõîäèò ïîñðåäñòâîì ðåãóëèðîâàíèÿ ïîñòóïëåíèÿ
çàãðÿçíÿþùèõ âåùåñòâ. Ê äàííîìó ðàçäåëó îòíîñèòñÿ
è íåîáõîäèìîñòü äîñòèæåíèÿ äîãîâîðåííîñòåé â
ðàìêàõ ìåæäóíàðîäíîãî ñîãëàøåíèÿ. Â ñâÿçè ñ ýòèì
îñóùåñòâëÿþòñÿ ïîïûòêè ïðåäîòâðàùåíèÿ äàëüíåéøåãî óõóäøåíèÿ ñîñòîÿíèÿ âîäíûõ è íàçåìíûõ ýêîñèñòåì, â òîì ÷èñëå áîëîò, îò êîòîðûõ çàâèñèò êà÷åñòâî ïîäçåìíûõ âîä, è ñîçäàíèÿ ëó÷øèõ ïðåäïîñûëîê
äëÿ èõ îõðàíû è óëó÷øåíèÿ ñîñòîÿíèÿ (ïàðàãðàô 1).
Íà âñåõ òåððèòîðèÿõ ôîðìèðîâàíèÿ ïîäçåìíûõ âîä
íåîáõîäèìî, ïî êðàéíåé ìåðå â òå÷åíèå 15 ëåò ñî äíÿ
âñòóïëåíèÿ â ñèëó Äèðåêòèâû, ïðèäåðæèâàòüñÿ áëàãîïðèÿòíîãî êîëè÷åñòâåííîãî è êà÷åñòâåííîãî ðåæèìîâ.
Ïðè îïðåäåëåííûõ óñëîâèÿõ ýòîò ïåðèîä ìîæåò áûòü
ïðîäëåí åùå íà 12 ëåò. Âñå çíà÷èòåëüíûå è âîçðàñòàþùèå òðåíäû ïî ïîñòóïëåíèþ çàãðÿçíÿþùèõ âåùåñòâ
àíòðîïîãåííîãî ïðîèñõîæäåíèÿ íåîáõîäèìî ñíèçèòü.
Òàêèì îáðàçîì, ñîãëàñíî Âîäíîé Ðàìî÷íîé Äèðåêòèâå, íåîáõîäèìû ñðî÷íûå ìåðîïðèÿòèÿ. Ñòðàíàì÷ëåíàì ÅÑ íåîáõîäèìî â òå÷åíèå 4 ëåò ñ íà÷àëà âñòóïëåíèÿ â ñèëó Äèðåêòèâû ïðîâåñòè ïðåäâàðèòåëüíûå
è äîïîëíèòåëüíûå èññëåäîâàíèÿ òåððèòîðèé ôîðìèðîâàíèÿ ïîäçåìíûõ âîä è îöåíèòü àíòðîïîãåííîå âîçäåéñòâèå íà íèõ (ïàðàãðàô 5). Îäíîâðåìåííî â òå÷åíèå òåõ æå 4 ëåò íóæíî ââîäèòü äàííûå, ïîëó÷åííûå
â ðåçóëüòàòå èññëåäîâàíèé óêàçàííûõ òåððèòîðèé, â
êîìïüþòåðíóþ áàçó. Äàëåå, ñòðàíû-÷ëåíû ÅÑ äîëæíû
âûäåëèòü òåððèòîðèè ôîðìèðîâàíèÿ ïîäçåìíûõ
âîä, íà êîòîðûõ ïðîèçâîäèòñÿ èëè ïëàíèðóåòñÿ çàáîð
ïîäçåìíûõ âîä äëÿ õîçÿéñòâåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ
â îáúåìå áîëåå 10 ì3/ñóò èëè äëÿ íàñåëåíèÿ áîëåå
50 ÷åëîâåê. Òåððèòîðèè, íà êîòîðûõ îñóùåñòâëÿåòñÿ
çàáîð ïîäçåìíûõ âîä â îáúåìå áîëåå 100 ì3/ñóò, äëÿ
ïîëó÷åíèÿ íàäåæíûõ äàííûõ î ñîñòîÿíèè ïîäçåìíûõ
âîä, äîëæíû íàõîäèòüñÿ ïîä íàáëþäåíèåì.
Óðîâåíü êîíòðîëÿ çà ñîñòîÿíèåì ïîäçåìíûõ âîä â
ñòðàíàõ-÷ëåíàõ ÅÑ çíà÷èòåëüíî âûðîñ. Äåéñòâèòåëüíî, ïðèÿòíî îòìåòèòü, ÷òî ïî ñðàâíåíèþ ñ äðóãèìè
ñòðàíàìè Ôèíëÿíäèè íå çà ÷òî ñòûäèòüñÿ. Ìíîãèå
ìåðîïðèÿòèÿ, ïðåäëàãàåìûå Ðàìî÷íîé Âîäíîé Äèðåêòèâîé, çäåñü óæå îñóùåñòâëÿþòñÿ. Â âîäíîì çàêîíîäàòåëüñòâå óæå â íà÷àëå 1960-õ ãã. ñóùåñòâîâàëè âåñüìà
ñåðüåçíûå ïðàâèëà, êàñàþùèåñÿ çàãðÿçíåíèÿ ïîäçåìíûõ âîä, çàïðåòû íà èçìåíåíèÿ èõ êà÷åñòâà, à òàêæå
ñèñòåìà ðàçðåøåíèé íà çàáîð ïîäçåìíûõ âîä. Â äàëüíåéøåì ýòè ïðàâèëà îáíîâëÿëèñü íåñêîëüêî ðàç.
Êîëè÷åñòâåííûå ïîêàçàòåëè ìåñòîðîæäåíèé ïîäçåìíûõ âîä â Ôèíëÿíäèè â ñðåäíåì óäîâëåòâîðèòåëüíûå. Ýòî ÿâëÿåòñÿ ñëåäñòâèåì òîãî, ÷òî â ñòðàíå óæå
äëèòåëüíîå âðåìÿ äëÿ îðãàíèçàöèè âîäîçàáîðà,
ðàññ÷èòàííîãî íà ìàêñèìàëüíûé çàáîð îáúåìîì
250 ì3/ñóò, èëè åñëè îòáîð âîäû ïðèâîäèò ê èçìåíåíèþ ðåæèìà ïîäçåìíûõ âîä, òðåáóåòñÿ ïîëó÷àòü ðàçðåøåíèå. Ñîãëàñíî ïðàâèëàì, ïðè ïîëó÷åíèè ïîëîæèòåëüíîãî ðàçðåøåíèÿ íåîáõîäèìî ïðîâåðèòü, ÷òîáû íå

estämään myös pohjavesistä riippuvien vesi- ja
maaekosysteemien ja kosteikkojen tilan edelleen
huononeminen ja luomaan paremmat edellytykset
niiden suojelulle ja tilan parantamiselle (artikla 1).
Kaikissa pohjavesimuodostumissa tulee vallita hyvä
määrällinen ja kemiallinen tila viimeistään 15 vuoden
kuluttua direktiivin voimaantulosta. Tätä määräaikaa
voidaan jatkaa tietyin edellytyksin yhteensä 12 vuotta. Kaikki merkittävät ja pysyvät kasvavat likaantumistrendit, jotka johtuvat ihmisen toiminnoista, on
käännettävä laskuun (artikla 4).
Arvioinnit ovat siis vesipuitedirektiivin näkökulmasta erittäin kiireellisiä. Jäsenvaltioiden tulee
suorittaa pohjavesimuodostumien ominaispiirteiden
alku- ja lisätarkastelut ja arviot ihmistoiminnan
vaikutuksista neljän (4) vuoden kuluessa direktiivin
voimaantulosta (artikla 5). Samoin tulee pohjavesimuodostumia koskevat tiedot tallentaa ATK -rekisteriin tai rekistereihin neljän (4) vuoden kuluessa
direktiivin voimaantulosta (artikla 6). Edelleen jäsenvaltioiden tulee yksilöidä pohjavesiesiintymät, joista
otetaan tai tullaan ottamaan pohjavettä talousvesikäyttöön yli 10 kuutiometriä vuorokaudessa tai
yli 50 hengelle. Pohjavesimuodostumia, joista otetaan
vettä yli 100 kuutiometriä vuorokaudessa, tulee
tarkkailla (artikla 7). Muitakin pohjavesimuodostumia tulee tarkkailla, jotta saataisiin luotettava kuva
pohjavesien tilasta (artikla 8).
Pohjavesiasioiden hoidon taso EU:n jäsenvaltioissa vaihtelee tuntuvasti. On ilahduttava tosiasia, että
Suomen ei tässä vertailussa tarvitse hävetä. Monet
puitedirektiivin edellyttämät toimenpiteet on meillä
jo toteutettu. Vesilakiin sisällytettiin jo 1960-luvun
alussa sangen merkityksellisiä säännöksiä, erityisesti
pohjaveden pilaamis- ja muuttamiskiellot sekä pohjaveden ottoa koskeva lupajärjestelmä. Sen jälkeen
näitä säännöksiä on uudistettu useampaan otteeseen.
Pohjavesimuodostumien määrällinen tila on meillä keskimäärin hyvä. Tämä johtuu siitä, että meillä on
jo pitkään vaadittu lupa, jos pohjavedenottamo on
suunniteltu yli 250 m3/d suuruiseen ottoon tai otto on
aiheuttanut pohjaveden muuttamiskiellon vastaisia
seurauksia. Luvan myöntämistä harkittaessa on säännönmukaisesti tarkistettu, ettei pohjavesimuodostuman antoisuutta ylitetä. Eräissä Keski-Euroopan
maissa tilanne on tältä osin paljon huonompi. Pohjavettä on otettu liikaa, mikä on johtanut pohjavedenpinnan jatkuvaan laskuun ja rannikolla meriveden
imeytymiseen pohjaveteen.
Pohjavesien kemiallisen tilan suhteen tilanne on
epämääräisempi sikäli, ettei selkeää hyvän kemiallisen tilan määritelmää ole vielä käytettävissä. On
mahdollista, ettei sellaista täysin saadakaan tai se
tulee olemaan suomalaisittain katsoen liian väljä.
Eräissä keskieurooppalaisissa valtioissa, joilla on
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áûëî ïðåâûøåíèÿ äîïóñòèìîãî îáúåìà çàáîðà ïîäçåìíûõ âîä. Â íåêîòîðûõ ñòðàíàõ öåíòðàëüíîé Åâðîïû
ïîëîæåíèå äåë ãîðàçäî õóæå. Çàáîð ïîäçåìíûõ âîä
ïðîèçâîäèòñÿ â áîëüøèõ îáúåìàõ, ÷òî ïðèâîäèò ê
ïîñòîÿííîìó ñíèæåíèþ èõ óðîâíÿ è èíôèëüòðàöèè
ìîðñêèõ âîä â áåðåãîâîé çîíå.
Îòíîñèòåëüíî ñîñòîÿíèÿ êà÷åñòâà ïîäçåìíûõ âîä
ïîëîæåíèå ìåíåå ÿñíîå, ïîñêîëüêó â ïðàêòèêå íåò
äîñòàòî÷íî ïðèåìëåìîãî îïðåäåëåíèÿ äàííîãî ïîíÿòèÿ. Âîçìîæíî, ïîëíîå îïðåäåëåíèå è íåâîçìîæíî èëè
ñ òî÷êè çðåíèÿ Ôèíëÿíäèè îíî áóäåò ñëèøêîì ñâîáîäíûì. Â íåêîòîðûõ ñòðàíàõ öåíòðàëüíîé Åâðîïû ïîäçåìíûå âîäû ïîäâåðãàþòñÿ çíà÷èòåëüíîìó çàãðÿçíåíèþ, è ýòî ñêàçûâàåòñÿ íà îïðåäåëåíèè «õîðîøåå
êà÷åñòâî». Ñ äðóãîé ñòîðîíû, ãîñóäàðñòâåííûé çàïðåò
íà çàãðÿçíåíèå ïîäçåìíûõ âîä â Ôèíëÿíäèè, î÷åâèäíî, îñòàíåòñÿ íàäîëãî ïðàêòè÷åñêèì ðóêîâîäñòâîì äëÿ
îõðàííûõ ìåðîïðèÿòèé. Âîäíàÿ Ðàìî÷íàÿ Äèðåêòèâà
ïîòîìó è íàçûâàåìîé ðàìî÷íîé, ÷òî ó ñòðàí-÷ëåíîâ
ÅÑ åñòü ïðàâî ïðèäåðæèâàòüñÿ, ñîãëàñíî ñâîèì ïðàâèëàì, è áîëåå æåñòêîé ëèíèè, ÷åì ïðåäïîëàãàåòñÿ åþ.
Êàðòèðîâàíèå è êëàññèôèêàöèÿ òåððèòîðèé ôîðìèðîâàíèÿ ïîäçåìíûõ âîä â Ôèíëÿíäèè áûëè íà÷àòû
â 1970-å ãã., è äàííûå ïîýòàïíî ïîïîëíÿëèñü äî ïîëíîãî çàâåðøåíèÿ ðàáîò â ñåðåäèíå 1990-õ ãã. Ñ òî÷êè çðåíèÿ ïðàêòèêè Äèðåêòèâû ýòà ðàáîòà èìååò îãðîìíîå
çíà÷åíèå, ïîñêîëüêó îíà îòâå÷àåò, ïîæàëóé, ñàìîé
âàæíîé çàäà÷å, ïðåäóñìîòðåííîé â íåé, – ïðåäâàðèòåëüíîìó èññëåäîâàíèþ õàðàêòåðèñòèê ìåñòîðîæäåíèé ïîäçåìíûõ âîä. Â ýòîì ñìûñëå ïîëîæåíèå Ôèíëÿíäèè çíà÷èòåëüíî ëó÷øå, ÷åì ó äðóãèõ ñòðàí, ãäå
ïîäîáíàÿ ðàáîòà åùå è íå íà÷àòà.
Â Ôèíëÿíäèè â íà÷àëå 1990-õ ãã. ñòàëè ñîñòàâëÿòüñÿ è îñóùåñòâëÿòüñÿ ïëàíû îõðàíû òåððèòîðèé ôîðìèðîâàíèÿ ïîäçåìíûõ âîä, â êîòîðûå âêëþ÷àþòñÿ
òàêæå ðåçóëüòàòû ãèäðîãåîëîãè÷åñêèõ èññëåäîâàíèé,
îöåíêà ôàêòîðîâ ðèñêà, ðåêîìåíäàöèè ïî ïðîâåäåíèþ
ìåðîïðèÿòèé è ïðåäóïðåæäåíèþ àâàðèéíûõ ñèòóàöèé.
Êîãäà íà÷àëîñü èõ ñîñòàâëåíèå, âðÿä ëè êòî-ëèáî ìîã
ïðåäïîëàãàòü, ÷òî Åâðîïåéñêîå Ñîîáùåñòâî äåñÿòü ëåò
ñïóñòÿ áóäåò òðåáîâàòü îò ñòðàí-÷ëåíîâ ÅÑ äîïîëíèòåëüíîãî êîíòðîëèðîâàíèÿ ñîñòîÿíèÿ òåððèòîðèé ôîðìèðîâàíèÿ ïîäçåìíûõ âîä è îöåíêè çàãðÿçíåíèÿ â
ðåçóëüòàòå àíòðîïîãåííîé äåÿòåëüíîñòè íà òàê íàçûâàåìûõ òåððèòîðèÿõ ðèñêà, ÷òî ïðèáëèçèòåëüíî ñîîòâåòñòâóåò ïðàêòè÷åñêîìó ñîäåðæàíèþ ôèíñêèõ ïëàíîâ îõðàíû. Ñèñòåìà, òàêèì îáðàçîì, ñîçäàíà è ïðîâåðåíà íà ïðàêòèêå. Îäíàêî îñòàëñÿ îäèí âîïðîñ –
äîñòàòî÷íî ëè áûñòðî ïðîõîäèò ñîñòàâëåíèå ýòèõ ïëàíîâ? Îíî îñíîâàíî íà äîáðîâîëüíîì æåëàíèè êîììóí
è ñòàíöèé âîäîïîäãîòîâêè. Ðåãèîíàëüíûå öåíòðû
îêðóæàþùåé ñðåäû âûñòóïàþò â äàííîì ñëó÷àå êàê
èñïîëíèòåëü, íàñòàâíèê è ïîìîùíèê. Â íàñòîÿùåå
âðåìÿ ïëàíû îõðàíû òåððèòîðèé ôîðìèðîâàíèÿ ïîäçåìíûõ âîä ñîñòàâëåíû äëÿ áîëåå ÷åì 500 îáúåêòîâ.

yhteisössä melkoisesti painoarvoa, ovat pohjavedet
päässeet pahoin likaantumaan, ja tällä saattaa olla
vaikutusta hyvän kemiallisen tilan määritelmään.
Toisaalta
Suomen
kansallinen
pohjavesien
pilaamiskielto tulee meillä todennäköisesti käytännössä ohjaamaan pohjavesien suojelutoimintaa varsin
pitkälle. Vesipuitedirektiivihän on ns. minimidirektiivi eli jäsenvaltioilla on oikeus noudattaa harkintansa
mukaan tiukempaakin linjaa kuin direktiivi edellyttää.
Suomen pohjavesialueiden kartoitus ja luokitus
käynnistettiin jo 1970-luvulla ja sitä on täydennetty
vaiheittain, kunnes se saatiin päätökseen 1990-luvun
puolivälissä. Tällä työllä on direktiivin toimeenpanon
kannalta sangen suuri merkitys, sillä se vastaa varsin
tarkoin direktiivissä edellytettyä pohjavesimuodostumien ominaispiirteiden alkutarkastelua. Tässä suhteessa Suomen tilanne onkin hyvä verrattuna eräisiin
muihin valtioihin, joissa tätä työtä ei ole vielä aloitettukaan.
Maassamme ryhdyttiin 1990-luvun alussa laatimaan ja toimeenpanemaan pohjavesialueiden suojelusuunnitelmia, joihin kuuluu mm. pohjavesialueen
hydrogeologinen tarkastelu, riskien arviointi, toimenpidesuosituksien laatiminen ja varautuminen
vahinkotilanteisiin. Kun näiden suunnitelmien laadinta käynnistyi, tuskin kukaan osasi arvata, että
Euroopan yhteisö tulisi kymmenen vuotta myöhemmin edellyttämään jäsenvaltioilta ns. riskialueilla
pohjavesimuodostuman ominaispiirteiden lisätarkastelua ja ihmistoiminnan vaikutusten arviointia,
joiden asiasisältö on liki yhteneväinen suojelusuunnitelman kanssa. Järjestelmä on siis luotu ja käytännössä testattu. Enää onkin vain kysymys siitä,
sujuuko suunnitelmien laadinta riittävän ripeästi.
Suojelusuunnitelmien laadinta on perustunut kuntien
ja vesilaitosten vapaaehtoisuuteen. Alueellisten
ympäristökeskusten osuus on ollut toimia aloitteen
tekijänä, ohjaajana ja avustajana. Suojelusuunnitelmia on tällä hetkellä laadittu yli 500:lle pohjavesialueelle.
Pohjavesialueita koskevat tiedot on meillä tallennettu pohjavesitietojärjestelmään (POVET), joten
direktiivin vaatimukset on tältä osin jo täytetty.
Pohjavesiä koskevan seurannan osalta tilanne on
hieman vaihtelevampi. Pohjavesitarkkailua on meillä
jo pitempään suoritettu velvoitetarkkailuna pohjaveden oton yhteydessä, mutta tämä tarkkailu on
koskenut vain oton vaikutuksia eikä niinkään suojelutarpeita. On tarkkailtu pohjaveden pinnan korkeuksia
sekä viime vuosina lisääntyvässä määrin myös oton
vaikutuksia pohjaveden laatuun. Muutoin laaduntarkkailu ei ole ollut kovin perusteellista. Lisäksi pohjaveden laatua on tutkittu koepumppausten ja pohjaveden likaantumistapausten yhteydessä. Yleisin
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Â Ôèíëÿíäèè âñå ñâåäåíèÿ î òåððèòîðèÿõ ôîðìèðîâàíèÿ ïîäçåìíûõ âîä çàíîñÿòñÿ â áàçó äàííûõ î
ïîäçåìíûõ âîäàõ (POVET), òàê ÷òî òðåáîâàíèÿ Äèðåêòèâû ïî äàííîìó ðàçäåëó âûïîëíåíû.
Ïîëîæåíèå ñ ìîíèòîðèíãîì ïîäçåìíûõ âîä íåñêîëüêî äðóãîå. Â Ôèíëÿíäèè îí ïðîâîäèòñÿ óæå äàâíî
êàê îáÿçàòåëüíûé êîíòðîëü ïðè çàáîðå ïîäçåìíûõ âîä
äëÿ âîäîñíàáæåíèÿ. Îäíàêî ìîíèòîðèíã êàñàåòñÿ
òîëüêî êîíòðîëÿ èçìåíåíèé, èìåþùèõ îòíîøåíèå ê
âîäîçàáîðó, è íå ñòàâèò ïðèðîäîîõðàííûõ öåëåé. Êîíòðîëèðóåòñÿ âûñîòà óðîâíÿ ïîäçåìíûõ âîä, à â ïîñëåäíèå ãîäû äîáàâèëñÿ åùå îäèí ïîêàçàòåëü – âëèÿíèå
çàáîðà âîäû íà åå êà÷åñòâî. Â äðóãèõ ñëó÷àÿõ êîíòðîëü
êà÷åñòâà âîäû íå ÿâëÿåòñÿ îñíîâíûì ìîìåíòîì. Êðîìå
òîãî, êà÷åñòâî âîäû èññëåäóåòñÿ âî âðåìÿ îïûòíûõ
îòêà÷åê è â ñëó÷àÿõ çàãðÿçíåíèÿ. Îáû÷íî êîíòðîëü
êà÷åñòâà âîäû äëÿ âîäîñíàáæåíèÿ ïðîâîäèòñÿ â âèäå
ñàíèòàðíî-ýïèäåìèîëîãè÷åñêîãî, ÷òî íåäîñòàòî÷íî
äëÿ öåëåé îõðàíû ïîäçåìíûõ âîä.
Äëÿ ñîñòàâëåíèÿ ïëàíîâ îõðàíû è îðãàíèçàöèè
ìîíèòîðèíãà êðàéíå íåîáõîäèìû èçìåíåíèÿ íà óðîâíå
çàêîíîâ è ïîñòàíîâëåíèé. Êðîìå òîãî, íåîáõîäèìû
ðåêîìåíäàöèè, â òîì ÷èñëå ðåãèîíàëüíûì öåíòðàì
îêðóæàþùåé ñðåäû è àäìèíèñòðàöèÿì êîììóí.
Îñíîâíîé ïðîáëåìîé áûëî îòñóòñòâèå ÷åòêîãî îïðåäåëåíèÿ ïîíÿòèÿ «õîðîøåå êà÷åñòâî âîäû», ÷òî, ïî âñåé
âåðîÿòíîñòè, áóäåò ëèêâèäèðîâàíî ïðè âñòóïëåíèè â
ñèëó äî÷åðíåé Äèðåêòèâû.
Èñïîëíåíèå Âîäíîé Ðàìî÷íîé Äèðåêòèâû â Ôèíëÿíäèè ïî ïîäçåìíûì âîäàì ïîðó÷àåòñÿ ðàáî÷åé ãðóïïå, íàçíà÷åííîé Ìèíèñòåðñòâîì îêðóæàþùåé ñðåäû,
ðóêîâîäèòåëåì êîòîðîé â íàñòîÿùåå âðåìÿ ÿâëÿåòñÿ
äèïëîìèðîâàííûé ñòàðøèé èíæåíåð Òàïàíè Ñóîìåëà.
Â ðàáî÷óþ ãðóïïó òàêæå âõîäÿò ïðåäñòàâèòåëè Ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî è ëåñíîãî õîçÿéñòâà, Öåíòðà îêðóæàþùåé ñðåäû Ôèíëÿíäèè, Ãåîëîãè÷åñêîãî èññëåäîâàòåëüñêîãî Öåíòðà, Ñîþçà ãóáåðíèé Ôèíëÿíäèè,
Îáúåäèíåíèÿ âîäîñíàáæåíèÿ è î÷èñòêè ñòî÷íûõ âîä,
ðåãèîíàëüíûõ îòäåëîâ Óïðàâëåíèÿ îêðóæàþùåé
ñðåäû.

laaduntarkkailun muoto on ollut terveysviranomaisten ohjaama talousveden laadun tarkkailu, mikä ei
riitä kattamaan pohjaveden suojelun tarpeita.
Erityisesti suojelusuunnitelmien laadinnan ja
tarkkailun järjestämisen suhteen tarvitaan muutoksia
laki- ja asetustasolla. Lisäksi tarvitaan ohjeistusta
mm. alueellisille ympäristökeskuksille ja kunnille.
Pääasiallisena ongelmana on ollut hyvän kemiallisen
tilan selkeän määritelmän puuttuminen, mikä puute
toivottavasti poistuu, kun tytärdirektiiviehdotus
valmistuu.
Vesipuitedirektiivin toimeenpanoa Suomessa pohjavesiasioiden kannalta on valmistellut ympäristöministeriön nimeämä työryhmä, jossa DI, yli-insinööri Tapani Suomela on toiminut puheenjohtajana.
Työryhmässä on lisäksi ollut edustus maa- ja metsätalousministeriöstä, Suomen ympäristökeskuksesta,
Geologisesta tutkimuskeskuksesta, Suomen kuntaliitosta, Vesi- ja viemärilaitosyhdistyksestä sekä
ympäristöhallinnon aluehallinnosta.

5.3. ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈß ÂÎÄÎÑÍÀÁÆÅÍÈß Â ÑÅËÜÑÊÎÉ ÌÅÑÒÍÎÑÒÈ*
5.3. MAASEUDUN VESIHUOLLON KOKEMUKSET
Suomen väestöstä noin 90 % asuu rakennuksissa,
jotka on liitetty vesihuoltolaitoksen vesijohtoverkostoon. Tällaisia vesihuoltolaitoksia, joiden kokoluokka
on yli 50 asukasta, on kaikkiaan yli 1400. Suurimmat
ovat kaupunkien ja kuntien omistamia, ja ne toimivat
joko osana kunnan teknisten palvelujen organisaatiota, erillisenä kunnan liikelaitoksena tai kunnan
kokonaan tai pääosin omistamana osakeyhtiönä.

Îêîëî 90% íàñåëåíèÿ Ôèíëÿíäèè ïðîæèâàåò â
äîìàõ, ïîäêëþ÷åííûõ ÷åðåç âîäîïðîâîäíóþ ñèñòåìó ê
ñòàíöèÿì âîäîñíàáæåíèÿ. Ñòàíöèé âîäîñíàáæåíèÿ,
ñíàáæàþùèõ íàñåëåííûå ïóíêòû ñ ÷èñëîì æèòåëåé,
* Íà ðóññêîì ÿçûêå èìååòñÿ äîñòàòî÷íî ìíîãî ïóáëèêàöèé íà
ýòó òåìó. Ñì., íàïðèìåð, «Âîäà íà ñàäîâîì ó÷àñòêå» È. Í. Ñèäîðîâ.
ÑÏá., 2002. 381 ñ.
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ïðåâûøàþùèì 50 ÷åëîâåê, íàñ÷èòûâàåòñÿ áîëåå
1 400. Íàèáîëåå êðóïíûå èç íèõ ïðèíàäëåæàò ãîðîäàì è êîììóíàì. Îíè ôóíêöèîíèðóþò êàê ÷àñòü
îòäåëîâ òåõíè÷åñêîãî îáñëóæèâàíèÿ ïðè àäìèíèñòðàöèÿõ êîììóí, êàê ñàìîñòîÿòåëüíûå êîììóíàëüíûå îðãàíèçàöèè èëè êàê àêöèîíåðíûå ïðåäïðèÿòèÿ,
ïîëíîñòüþ èëè â áîëüøåé ÷àñòè ïðèíàäëåæàùèå
êîììóíå. Íåáîëüøèå ñòàíöèè âîäîñíàáæåíèÿ
ïðèíàäëåæàò æèòåëÿì (îáû÷íî â âèäå âîäíîãî êîîïåðàòèâà). Èõ â îáùåé ñëîæíîñòè íàñ÷èòûâàåòñÿ
îêîëî 900.
Íà òåððèòîðèè, ãäå íåò âîäîïðîâîäíîé ñèñòåìû,
íàñåëåíèå î ñâîåì âîäîñíàáæåíèè çàáîòèòñÿ ñàìîñòîÿòåëüíî. Òàêèì îáðàçîì, â ñåëüñêîé ìåñòíîñòè ñ
ðàññðåäîòî÷åííûì íàñåëåíèåì æèòåëè äîëæíû èíäèâèäóàëüíî èëè ñîâìåñòíî ñ íåñêîëüêèìè ñîñåäÿìè
ïîçàáîòèòüñÿ îá îáåñïå÷åíèè ñåáÿ ïèòüåâîé è õîçÿéñòâåííî-áûòîâîé âîäîé. Îäíàêî â íåêîòîðûõ ðàéîíàõ
ñòðàíû âîäîïðîâîäíûå ñèñòåìû ãîðîäîâ è êîììóí
ðàñïðîñòðàíÿþòñÿ è äî ñåëüñêèõ íàñåëåííûõ ïóíêòîâ,
îñîáåííî òàì, ãäå õîçÿéñòâà è ïîñåëêè ðàñïîëàãàþòñÿ
íà îäíîé ëèíèè íåäàëåêî äðóã îò äðóãà. Òàêîå ðàñïîëîæåíèå æèëüÿ ñïîñîáñòâóåò òàêæå îáðàçîâàíèþ âîäíûõ êîîïåðàòèâîâ.
Ñàìîñòîÿòåëüíîå âîäîñíàáæåíèå ÷àùå âñåãî
îñíîâàíî íà èñïîëüçîâàíèè ïîäçåìíûõ âîä ïóòåì
ñòðîèòåëüñòâà ñîáñòâåííîãî øàõòíîãî êîëîäöà íà
ãëóáèíó â íåñêîëüêî ìåòðîâ. Â Ôèíëÿíäèè íåêîòîðûå
íàèáîëåå ñòàðûå èñïîëüçóåìûå äî ñèõ ïîð øàõòíûå
êîëîäöû ïîñòðîåíû ìåòîäîì óêðåïëåíèÿ ñòåí êàìíÿìè. Èõ íàçûâàþò «êàìåííûìè êîëîäöàìè». Èíîãäà
âñòðå÷àþòñÿ êîëîäöû, ïîñòðîåííûå ïóòåì óêðåïëåíèÿ ñòåí äåðåâÿííîé îïàëóáêîé. Äî ñåðåäèíû 1990-õ
ãã. áûëè îáû÷íûìè êîëîäöû, ïîñòðîåííûå ñ èñïîëüçîâàíèåì áåòîííûõ êîëåö. Ïî÷òè âñå êîëîäöû, âûêîïàííûå â 1950-å ãã., áûëè îáîðóäîâàíû òàêèìè êîëüöàìè.
Äàííûå êîëîäöû îáû÷íî ñòðîÿòñÿ äëÿ ïðåäîòâðàùåíèÿ îñûïàíèÿ ãðóíòà, êîãäà îí ïðåäñòàâëåí
ïåñêîì, ãðàâèåì èëè ìîðåííûì ìàòåðèàëîì, èëè â
ñëó÷àÿõ, êîãäà â ïðîöåññå ñòðîèòåëüñòâà íå òðåáóåòñÿ
âûêàïûâàòü ñëèøêîì áîëüøîå óãëóáëåíèå. Êîëîäåö
ìîæåò ïîñòðîèòü ñïåöèàëèñò ïî çåìëÿíûì ðàáîòàì
áåç èñïîëüçîâàíèÿ îñîáîãî îáîðóäîâàíèÿ, ïîñêîëüêó
â áîëüøèíñòâå ñëó÷àåâ ãëóáèíà êîëîäöà ñîñòàâëÿåò
âñåãî ëèøü 3–5 ì. Ïðè ñòðîèòåëüñòâå êîëîäöà â
ïåñ÷àíî-ãðàâèéíîì ãðóíòå ÷àñòî íåîáõîäèìî
èñïîëüçîâàòü òåõíîëîãèþ òàê íàçûâàåìûõ ôèëüòðàöèîííûõ êîëîäöåâ, êîòîðàÿ ïðèìåíÿåòñÿ îáû÷íî
íà ñòàíöèÿõ âîäîïîäãîòîâêè. Îäíàêî ñòðîèòåëüñòâî ôèëüòðàöèîííûõ êîëîäöåâ òðåáóåò ñïåöèàëüíûõ íàâûêîâ è îáîðóäîâàíèÿ. Ïîýòîìó â Ôèíëÿíäèè
ýòèì çàíèìàþòñÿ ëèøü íåñêîëüêî ôèðì. Ãëóáèíà
ôèëüòðàöèîííûõ êîëîäöåâ ìîæåò áûòü îò íåñêîëüêèõ
äî 50 ì.

Pienimmät laitokset ovat asukkaiden itse omistamia,
yleensä vesiosuuskuntia, joita on kaikkiaan noin 900.
Vesihuoltolaitosten toiminta-alueiden ulkopuolella verkostojen ulottumattomissa on asukkaan itse vastattava vesihuollon järjestämisestä. Harvaan rakennetulla maaseudulla on siis yleensä hoidettava juomaveden ja muun talousveden hankinta omatoimisesti tai yhdessä muutaman naapurin kanssa. Kuitenkin
osassa maata on kaupunkien ja kuntien vesijohtoverkostot ulotettu palvelemaan myös maaseutua,
varsinkin jos maatilat ja muu asutus on sijoittunut
nauhamaisesti lähelle toisiaan. Sellainen asutuksen
sijoittuminen helpottaa luonnollisesti myös vesiosuuskuntien muodostamista.
Omatoiminen talousveden hankinta perustuu
useimmiten pohjaveden hyödyntämiseen rakentamalla oma kaivo. Maaperässä olevaa pohjavettä saadaan
käyttöön rakentamalla muutaman metrin syvyinen
kuilukaivo. Suomessa monet vanhemmat, vielä
käytössä olevat kuilukaivot, on rakennettu reunustamalla kaivanto kivillä. Tällaista kaivotyyppiä kutsutaan kivikehäkaivoksi. Jonkin verran kaivoja on
rakennettu myös tukemalla kaivanto puisin rakentein.
Sellaiset eivät kuitenkaan ole olleet kovin pitkäikäisiä
ratkaisuja. Jo ennen 1900-luvun puoliväliä yleistyivät
betonirenkaista tehdyt niin sanotut rengaskaivot, jollaisia ovat lähes kaikki viimeisten 50 vuoden aikana
rakennetut kuilukaivot. Jäljempänä tekstissä
käytetään edellä kuvatuista kaivotyypeistä yleisnimitystä rengaskaivo.
Rengaskaivoja käytetään yleisesti, kun maaperä
on hiekkaa, soraa tai moreenia ja muulloinkin, kun
työn aikaista kaivantoa ei tarvitse sortumisvaaran
takia tehdä kovin laajaksi. Rengaskaivon voi rakentaa
ammattitaitoinen maarakennusurakoitsija ilman
erikoiskalustoa, sillä tarvittava syvyys on useimmiten
vain 3–5 metriä. Sora- ja hiekkamailla joudutaan
usein käyttämään niin sanottua siiviläputkikaivoa,
jollaisia vesihuoltolaitokset käyttävät yleisesti vedenhankinnassaan. Siiviläputkikaivon rakentaminen
vaatii kuitenkin erityisosaamista ja erikoiskalustoa,
joten niitä tekevät Suomessa vain muutamat urakoitsijat. Siiviläputkikaivojen syvyys vaihtelee muutamasta metristä 50 metriin asti.
Pohjaveden luonnollisia maanpintaan purkautumispaikkoja eli lähteitä on niitäkin perinteisesti hyödynnetty maaseudun vedenhankinnassa. Joskus lähde on
vain katettu siten, että roskat ja eläimet eivät pääse
lähteeseen. Toisissa tapauksissa betonirenkaat on
upotettu lähteeseen siten, että lähde on jäänyt kokonaan renkaiden sisään ja ylivuoto on johdettu putkella
pois. Parempi ratkaisu kuin suosuoraan lähteeseen
rakentaminen on tehdä rengaskaivo lähteen läheisyyteen. Nykyisin luonnontilaiseen lähteeseen kajoaminen rakentamalla ei olekaan enää sallittua.
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Â ñåëüñêîé ìåñòíîñòè òàêæå òðàäèöèîííî èñïîëüçóþòñÿ äëÿ âîäîñíàáæåíèÿ åñòåñòâåííûå âûõîäû
ïîäçåìíûõ âîä íà ïîâåðõíîñòü èëè ðîäíèêè. Èíîãäà
ðîäíèêè ëèøü êàïòèðóþòñÿ, äëÿ òîãî ÷òîáû ìóñîð è
æèâîòíûå íå ïîïàäàëè òóäà. Â äðóãèõ ñëó÷àÿõ â ìåñòî,
ãäå ðàñïîëîæåí ðîäíèê, îïóñêàþòñÿ áåòîííûå êîëüöà.
Òîãäà ñàì ðîäíèê íàõîäèòñÿ âíóòðè êîëåö, à èçëèøåê
âîäû âûëèâàåòñÿ ïî òðóáàì íàðóæó. Ëó÷øèì âàðèàíòîì ÿâëÿåòñÿ ñòðîèòåëüñòâî êîëîäöà âáëèçè ðîäíèêà.
Íî â íàñòîÿùåå âðåìÿ ïðîâåäåíèå çåìåëüíî-ñòðîèòåëüíûõ ðàáîò íà òåððèòîðèè ïðèðîäíîãî ðîäíèêà íå
ðàçðåøàåòñÿ.
Íà íåêîòîðûõ òåððèòîðèÿõ âáëèçè êðóïíûõ ïåñ÷àíî-ãðàâèéíûõ îáðàçîâàíèé ìîæíî îáíàðóæèòü íàïîðíûå ïîäçåìíûå âîäû. Èõ ìîæíî ïîëó÷èòü î÷åíü ïðîñòî ïóòåì îïóñêàíèÿ òðóáû ÷åðåç ñëîé ãëèíû äî çàëåãàþùåãî íèæå ñëîÿ ïåñêà, è âîäà áóäåò ïîäíèìàòüñÿ
ïîä äåéñòâèåì ñâîåãî äàâëåíèÿ. Â òàêîì ñëó÷àå
íåîáõîäèìî ïðåäóñìîòðåòü îòâîä èçáûòêà ñàìîèçëèâàþùèõñÿ âîä â ïîäõîäÿùåå ìåñòî.
Åñëè âîäîíîñíûå ðûõëûå îòëîæåíèÿ îòñóòñòâóþò
èëè èç íèõ íåëüçÿ ïîëó÷èòü äîñòàòî÷íîãî êîëè÷åñòâà
ïîäçåìíîé âîäû, ìîæíî ïîñòðîèòü ñêâàæèíó â ñêàëüíûõ ïîðîäàõ. Åå ãëóáèíà ìîæåò áûòü îò 20 äî 150 ì.
Ñòðîèòåëüñòâî òàêîé ñêâàæèíû îñóùåñòâëÿåòñÿ ïðîôåññèîíàëüíûìè ñòðîèòåëÿìè è òðåáóåò ñïåöèàëüíîãî
îáîðóäîâàíèÿ. ×àñòè÷íî îáîðóäîâàíèå äëÿ áóðåíèÿ
ðàçìåùàåòñÿ íà ïëàòôîðìàõ ãðóçîâûõ ìàøèí, èíîãäà
íà ñïåöèàëüíûõ òÿãà÷àõ, íà êîòîðûõ ìîæíî äîáðàòüñÿ
äî òðóäíîäîñòóïíûõ ìåñò. ×àñòî ïðè áóðåíèè äëÿ óâåëè÷åíèÿ äåáèòà ñêâàæèí â ñêàëüíûõ ïîðîäàõ ïðîèçâîäÿò äîïîëíèòåëüíûå òðåùèíû.
Äî òîãî, êàê ñòðîèòåëüñòâî êîëîäöåâ â ñåëüñêîé
ìåñòíîñòè ñòàëî îáû÷íûì äåëîì, íàñåëåíèå èñïîëüçîâàëî äëÿ ïèòüåâûõ è õîçÿéñòâåííûõ íóæä âîäó èç
ïîâåðõíîñòíûõ âîäîåìîâ. Îçåðíàÿ âîäà õîðîøåãî
êà÷åñòâà è äî ñèõ ïîð èñïîëüçóåòñÿ, íî âñëåäñòâèå
ðèñêà óõóäøåíèÿ êà÷åñòâà, åå íå ðåêîìåíäóþò ïðèìåíÿòü äëÿ õîçÿéñòâåííûõ íóæä áåç ïðåäâàðèòåëüíîé
î÷èñòêè. Â Ôèíëÿíäèè ïðèìåðíî 450 òûñ. äà÷, â
êîòîðûõ îçåðíàÿ èëè ðå÷íàÿ âîäà èñïîëüçóåòñÿ äëÿ
õîçÿéñòâåííûõ íóæä (ñàóíû, ñòèðêà, ìûòüå), à ïèòüåâàÿ âîäà áåðåòñÿ èç êîëîäöåâ. Òàêæå ïîâåðõíîñòíóþ
âîäó, âñëåäñòâèå áîëüøîãî îáúåìà âîäîïîòðåáëåíèÿ,
øèðîêî ïðèìåíÿþò íà æèâîòíîâîä÷åñêèõ ôåðìàõ. Íî
îíà íå ìîæåò èñïîëüçîâàòüñÿ òàì, ãäå òðåáóåòñÿ
âûñîêîå êà÷åñòâî âîäû. Ïîâåðõíîñòíàÿ âîäà îáû÷íî
ïðèãîäíà äëÿ ïîëèâà, ïîñêîëüêó åå ëåãêî ïîëó÷èòü.
Ñáîð äîæäåâûõ âîä â áîëüøîì êîëè÷åñòâå è
èñïîëüçîâàíèå èõ äëÿ õîçÿéñòâåííûõ íóæä – â Ôèíëÿíäèè ÿâëåíèå ðåäêîå. Îáû÷íî îíî ëèøü íà ïðèáðåæíûõ è îñòðîâíûõ òåððèòîðèÿõ, ãäå ïîëó÷åíèå
ïîäçåìíûõ âîä çàòðóäíåíî. Êðîìå òîãî, ñáîð
äîæäåâûõ âîä è èõ èñïîëüçîâàíèå äëÿ ïîëèâà èíîãäà
îñóùåñòâëÿåòñÿ â ÷àñòíûõ äîìàõ è íà äà÷àõ.

Joillakin alueilla, lähinnä suurten harjualueiden
liepeillä, on saatavissa paineellista pohjavettä.
Se on hyödynnettävissä yksinkertaisesti työntämällä savikerroksen alapuoliseen hiekkakerrokseen
ulottuva putki, johon vesi nousee paineen vaikutuksesta. Tällaisissa tilanteissa ylimääräinen paineellinen
vuotovesi tulee johtaa paikkaan, jossa siitä ei ole
haittaa.
Mikäli irtomaakerroksia ei ole lainkaan tai niistä
ei ole saatavissa riittävästi vettä, voidaan tehdä
kallioporakaivo. Se ulotetaan yleensä syvälle kallioperään. Syvyys vaihtelee välillä 20–150 metriä ja rakentamiseen tarvitaan ammattitaitoinen urakoitsija ja
erikoiskalustoa. Porauslaitteistoista osa on rakennettu
kuorma-auton alustalle, osa on telavetoisia laitteita,
joilla päästään poraamaan vaikeaankin maastoon.
Porauksen yhteydessä tehdään usein niin sanottu
vedenpainehalkaisu, jolla saadaan lisätyksi kaivon
antoisuutta.
Ennen kaivojen yleistymistä maaseudun asutus
käytti yleisesti pintavettä juoma- ja muuna talousvetenä. Hyvälaatuista järvivettä käytetään nykyisinkin,
mutta laadullisten riskien takia sitä ei suositella käytettäväksi talousvetenä käsittelemättömänä. Suurimmalla
osalla Suomen noin 450 000 loma-asunnosta järvi- tai
jokivettä kuitenkin käytetään sauna- ja pesuvetenä,
vaikka juomavesi otettaisiin kaivosta. Myös karjatilat
käyttävät suuren vedentarpeensa takia jonkin verran
pintavettä, mutta se ei kelpaa parasta veden laatua edellyttäviin käyttötarkoituksiin. Pintavesi on luonnollisesti
helpon saatavuutensa takia yleisesti käytössä kasteluvetenä.
Sadeveden suora kerääminen ja käyttö talousvetenä on Suomessa hyvin vähäistä. Yleisintä se on
sellaisilla rannikko- ja saaristoalueilla, joilla pohjaveden saanti on vaikeaa. Lisäksi sadevettä kerätään ja
käytetään kasteluvetenä jonkin verran omakotitaloissa ja loma-asunnoilla.

Kaivon paikan valinta
Kaivon paikan valinta on aina tehtävä huolella.
Kaivo on rakennettava paikkaan, jossa on parhaat
mahdollisuudet saada riittävästi hyvälaatuista vettä.
Suuri osa vanhoista maaseudun kaivoista on sijoitettu
aivan pihapiiriin, mikä on ongelmallista suuren
likaantumisriskin takia. Nykyinen pumpputekniikka
ja putkimateriaalit mahdollistavat hyvän kaivon
paikan hakemisen kauempaakin käyttökohteista,
mahdollisimman luonnontilaiselta paikalta.
Maakerrosten pohjavettä hyödyntävän rengaskaivon paikkaa voi arvioida silmämääräisesti
maastotarkastelulla. Rinteiden alaosien rehevä kasvillisuus ja lähteet kertovat pohjaveden esiintymisestä.
Veden saannin voi varmistaa kaivinkoneella tehdyn
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Âûáîð ìåñòà äëÿ êîëîäöà

koekuopan avulla. Maakerrosten rakennetta, laatua ja
syvyyttä voi selvittää myös kairauksilla.
Rengaskaivo kannattaa tehdä syyskesällä tai
kevättalvella, jolloin pohjaveden pinta on yleensä
alimmillaan. Tällöin vettä löydettäessä voidaan olla
melko varmoja sen ympärivuotisesta riittävyydestä.
Kallioporakaivojen teossa vuodenajalla ei ole aivan
samaa merkitystä.

Ìåñòî äëÿ êîëîäöà íóæíî âûáèðàòü îñîáåííî
òùàòåëüíî. Åãî íàäî ñòðîèòü òàì, ãäå èìåþòñÿ íàèëó÷øèå âîçìîæíîñòè ïîëó÷èòü âîäó âûñîêîãî êà÷åñòâà â äîñòàòî÷íîì êîëè÷åñòâå. Áîëüøàÿ ÷àñòü
êîëîäöåâ, ðàñïîëîæåííûõ â ñåëüñêîé ìåñòíîñòè,
íàõîäèòñÿ íåïîñðåäñòâåííî íà ó÷àñòêå, ÷òî ÿâëÿåòñÿ
îïàñíûì â ñâÿçè ñ áîëüøèì ðèñêîì èõ çàãðÿçíåíèÿ.
Ñîâðåìåííîå íàñîñíîå îáîðóäîâàíèå è ìàòåðèàëû
äëÿ òðóá ïîçâîëÿþò âûáðàòü õîðîøåå ìåñòî äëÿ
êîëîäöà, ðàñïîëîæåííîå ïîäàëüøå îò õîçÿéñòâåííûõ îáúåêòîâ, ïî âîçìîæíîñòè, â åñòåñòâåííûõ
óñëîâèÿõ.
Ìåñòî äëÿ øàõòíîãî êîëîäöà ñ öåëüþ èñïîëüçîâàíèÿ ïîäçåìíûõ âîä âåðõíåãî ãîðèçîíòà ìîæíî
îïðåäåëèòü âèçóàëüíî ïðè îáñëåäîâàíèè ìåñòíîñòè.
Î íàëè÷èè ïîäçåìíûõ âîä ñâèäåòåëüñòâóåò ïûøíàÿ
ðàñòèòåëüíîñòü è ðîäíèêè, ðàñïîëîæåííûå â
íèæíåé ÷àñòè ñêëîíîâ õîëìîâ. Â âîçìîæíîñòè
ïîëó÷åíèÿ âîäû ìîæíî óäîñòîâåðèòüñÿ ïóòåì âûêàïûâàíèÿ ïðîáíîé ÿìû ýêñêàâàòîðîì. Ñòðîåíèå
ãðóíòà, ñîñòàâ è ãëóáèíó îïðåäåëÿþò îïûòíûì
áóðåíèåì.
Øàõòíûé êîëîäåö èç áåòîííûõ êîëåö ñëåäóåò
ñòðîèòü îñåíüþ èëè ðàííåé âåñíîé, êîãäà óðîâåíü
ïîäçåìíûõ âîä ñàìûé íèçêèé. Â òàêîì ñëó÷àå ïðè
íàëè÷èè âîäû ìîæíî áûòü ïî÷òè óâåðåííûì â åå
äîñòàòî÷íîì êîëè÷åñòâå â òå÷åíèå âñåãî ãîäà. Ïðè
ñòðîèòåëüñòâå ñêâàæèíû â ñêàëüíûõ ïîðîäàõ âðåìÿ
ãîäà íå èìååò òàêîãî áîëüøîãî çíà÷åíèÿ.

Rengaskaivon
rakentaminen
Kaivon paikan ja kaivotyypin valinta eivät vielä
takaa sitä, että vettä saadaan riittävästi ja se on
hyvälaatuista. Kaivo on myös rakennettava asiantuntemuksella, huolellisesti ja sopivista materiaaleista.
Kaivon rakentajalta edellytetään kokemusta kaivon
sijoittamisesta, rakentamisen tekniikasta ja soveltuvista materiaaleista. Varsinaista ammattikoulutusta
kaivon rakentamiseen ei ole saatavana.
Rengaskaivosta tulee tehdä niin syvä, että siihen
saadaan vettä myös kuivina aikoina. Traktorikaivurilla voidaan rakentaa enintään viiden metrin syvyinen
kaivo, mutta varsinaisella kaivinkoneella päästään
noin kahdeksaan metriin. Sitä syvemmät kaivot edellyttävät erikoistekniikoiden käyttöä. Tekniikkaan
vaikuttaa myös maaperän laatu. Kaivon pohjan tulee
osua parhaiten vettä johtavaan eli karkearakeisimpaan
maakerrokseen (kuva 5.3).

Kaivoveden laatu
ja siihen liittyvät
ongelmat

Ñòðîèòåëüñòâî øàõòíîãî êîëîäöà
èç áåòîííûõ êîëåö

Pohjaveden luontainen laatu riippuu maa- ja kallioperän ominaisuuksista ja vaihtelee huomattavasti.
Yleisimpiä ongelmia ovat veden liiallinen happamuus eli
alhainen pH sekä suuret rauta- ja mangaanipitoisuudet.
Rauta ja mangaani voivat aiheuttaa makuhaittoja ja värjätä pyykin. Jos veden pH on alhainen ja vesi on lisäksi
pehmeää, on vaarana metallisten vesijohtoputkien
syöpyminen. Veden liiallinen suolaisuuskin voi aiheuttaa
makuhaittojen ohella syöpymisongelmia.
Talousvetenä käytettävän kaivoveden pitää olla
terveydelle vaaratonta. Epäterveellisyyttä aiheuttavat
eräät maa- ja kallioperän luontaiset ominaisuudet
sekä ihmisen toiminnat. Siksi kaivoveden käyttäjiä
kehotetaan aika ajoin tutkituttamaan veden laatu,
vaikka mitään poikkeavaa ei olisikaan havaittu. Terveysviranomaiset ovat antaneet viimeksi vuonna 2001
asetuksen, jossa esitetyt laatuvaatimukset yksityistenkin kaivojen veden tulee täyttää. Vesinäytteitä
tutkivat muun muassa kuntien elintarvike- ja
ympäristölaboratoriot.

Âûáîð ìåñòà è òèïà êîëîäöà åùå íå ãàðàíòèðóåò
ïîëó÷åíèå âîäû õîðîøåãî êà÷åñòâà â äîñòàòî÷íîì
êîëè÷åñòâå. Êîëîäåö íåîáõîäèìî ïîñòðîèòü ïðîôåññèîíàëüíî, òùàòåëüíî è èç ïîäõîäÿùèõ ìàòåðèàëîâ.
Ïðåäïîëàãàåòñÿ, ÷òî ñòðîèòåëè êîëîäöà äîëæíû
èìåòü îïûò ïî âûáîðó ìåñòà åãî ðàñïîëîæåíèÿ,
èñïîëüçîâàíèþ íåîáõîäèìîé òåõíèêè è îáåñïå÷åíèþ ïîäõîäÿùèìè ìàòåðèàëàìè.
Øàõòíûé êîëîäåö ñëåäóåò ñòðîèòü òàêîé ãëóáèíû,
÷òîáû ìîæíî áûëî ïîëó÷àòü èç íåãî âîäó äàæå â çàñóøëèâûå ïåðèîäû. Ïðè âûêàïûâàíèè ãðóíòà ñ èñïîëüçîâàíèåì ïðîñòîé òåõíèêè äëÿ çåìëÿíûõ ðàáîò
ìîæíî äîñòè÷ü ãëóáèíû 5 ì, à ñïåöèàëüíûì ýêñêàâàòîðîì – 8 ì. Ïîýòîìó ñòðîèòåëüñòâî áîëåå ãëóáîêèõ
êîëîäöåâ ïðåäïîëàãàåò èñïîëüçîâàíèå ñïåöèàëüíîé
òåõíèêè. Íà âûáîð òåõíèêè âëèÿåò òàêæå ñîñòàâ
ãðóíòà. Íà äíî êîëîäöà íåîáõîäèìî óëîæèòü ñëîé
ãðóíòà, õîðîøî ïðîâîäÿùèé âîäó, íàïðèìåð,
êðóïíûé ïåñîê. Ñõåìà òèïè÷íîãî øàõòíîãî êîëîäöà
ïðåäñòàâëåíà íà ðèñ. 5.3.
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Êà÷åñòâî âîäû â êîëîäöå
è âëèÿþùèå íà íåãî ôàêòîðû ðèñêà

Veden käyttö
ja käyttölaitteet

Åñòåñòâåííîå êà÷åñòâî ïîäçåìíîé âîäû çàâèñèò îò
îñîáåííîñòåé ãðóíòà è ñêàëüíûõ ïîðîä è ìîæåò çíà÷èòåëüíî èçìåíÿòüñÿ âî âðåìåíè. Îáû÷íûìè ïðîáëåìàìè ÿâëÿþòñÿ ïîâûøåííàÿ êèñëîòíîñòü âîäû (íèçêèé
ïîêàçàòåëü ðÍ) è âûñîêîå ñîäåðæàíèå æåëåçà è ìàðãàíöà. Æåëåçî è ìàðãàíåö ìîãóò ÿâëÿòüñÿ ïðè÷èíîé
èçìåíåíèÿ âêóñà âîäû è öâåòà áåëüÿ ïðè ñòèðêå. Åñëè
ïîêàçàòåëü ðÍ âîäû íèçêèé è âîäà ïðè ýòîì ìÿãêàÿ,
âîçíèêàåò îïàñíîñòü ïîÿâëåíèÿ ðæàâ÷èíû íà ìåòàëëè÷åñêèõ ÷àñòÿõ âîäîâîäîâ. Âûñîêîå ñîäåðæàíèå ñîëåé â
âîäå òàêæå ìîæåò ïðèâîäèòü ê èçìåíåíèþ åå âêóñà è
âûçûâàòü êîððîçèþ.
Âîäà èç êîëîäöà, èñïîëüçóåìàÿ äëÿ ïèòüÿ, äîëæíà
áûòü áåçîïàñíîé äëÿ ÷åëîâåêà. Ôàêòîðàìè ðèñêà äëÿ
çäîðîâüÿ ÿâëÿþòñÿ êàê åñòåñòâåííûå ñâîéñòâà ãðóíòîâ
è ñêàëüíûõ ïîðîä, òàê è äåÿòåëüíîñòü ÷åëîâåêà.
Ïîýòîìó ïåðèîäè÷åñêè íåîáõîäèìî ïðîâîäèòü èññëåäîâàíèÿ êà÷åñòâà âîäû â êîëîäöàõ, äàæå åñëè íå îòìå÷åíî íèêàêèõ èçìåíåíèé. Â 2001 ã. îðãàíû çäðàâîîõðàíåíèÿ èçäàëè ðàñïîðÿæåíèå, â êîòîðîì îáîçíà÷åíû
íàèáîëåå ïðîñòûå òðåáîâàíèÿ ê êà÷åñòâó âîäû â êîëîäöàõ, íåîáõîäèìûå äëÿ êîíòðîëÿ. Àíàëèç ïðîá âîäû
òàêæå îñóùåñòâëÿåòñÿ â ëàáîðàòîðèÿõ ïî èññëåäîâàíèþ ïðîäóêòîâ ïèòàíèÿ è îêðóæàþùåé ñðåäû ïðè
àäìèíèñòðàöèÿõ êîììóí.

Kotitalouksissa vettä tarvitaan juomisen, ruuanlaittoon, peseytymiseen, astianpesuun, pyykinpesuun,
siivoukseen sekä WC:n huuhteluun. Maataloudessa
vettä käytetään lisäksi muun muassa eläinten juottamiseen ja hoitoon, eläintilojen pesuun, lypsylaitteistojen pesuun sekä kuivana aikana viljelysten
kasteluun, mitä puutarhaviljelyksessä tarvitaan jatkuvasti. Veden kokonaiskulutukseen vaikuttavat kuluttajien lukumäärä ja heidän vedenkäyttötottumuksensa
sekä vedenkäyttölaitteiden määrä, laatutaso, ikä ja
kunto. Vanhat vuotavat hanat ja laitteet voivat aiheuttaa hyvin suuren hukkakulutuksen.
Sellaisissa kotitalouksissa Suomessa, joissa on
paineellinen vesijohto, WC, täysin varusteltu keittiö
ja pesutilat koneineen, vettä kuluu yleensä 90–160
litraa henkilöä kohti vuodessa, keskiarvon ollessa
noin 140 litraa. Vaatimattomammin varustetuissa
asunnoissa ja loma-asunnoissa, kulutus on selvästi
vähäisempää. Maatilojen vedenkulutus riippuu ennen
kaikkea eläinten määrästä.
Veden johtamiseen vedenottamolta käyttökohteisiin tarvitaan yleensä pumppu, vesijohdot ja
vesisäiliö. Kotitalouksissa säiliönä käytetään useimmiten pientä painesäiliötä, joka voidaan sijoittaa
kaivoon, asuinrakennukseen, muuhun rakennukseen
tai erilliseen pumppaamorakennukseen. Painesäiliön
koko määräytyy pumpun tuoton ja veden kulutuksen
perusteella. Pumpun valintaan vaikuttavat tarvittava
tuotto ja nostokorkeus sekä saatavissa olevan
sähkövirran laatu. Vesijohdot mitoitetaan pienissä
kohteissa suurimman hetkellisen vedentarpeen
mukaan. Tavallisin putkimateriaali vedenottamolta
rakennukseen johtavissa putkissa on muovi. Myös
rakennuksen sisäisissä putkissa muoviputket ovat
suositeltavia niiden hyvä korroosionkeston takia.
Rakennusten sisäisiä vesijohtoja ei pidä tehdä liian
suuriläpimittaisista putkista, ettei veden laatu
heikkenisi sen seisoessa putkistossa. Maahan kaivetut
vesijohdot on sijoitettava roudattomaan syvyyteen tai
estettävä jäätyminen muulla tavalla, lämpöeristyksellä tai lämmityskaapeleilla.

Èñïîëüçîâàíèå âîäû
è ñàíòåõíè÷åñêîå îáîðóäîâàíèå
Â äîìàøíåì õîçÿéñòâå âîäà íåîáõîäèìà äëÿ ïèòüÿ,
ïðèãîòîâëåíèÿ ïèùè, ìûòüÿ, ñòèðêè, òóàëåòà è óáîðêè
ïîìåùåíèÿ. Â ñåëüñêîì õîçÿéñòâå âîäà äîïîëíèòåëüíî
íåîáõîäèìà äëÿ ïèòüÿ æèâîòíûì, óáîðêè çà íèìè è èõ
ïîìåùåíèé, ìûòüÿ äîèëüíîãî îáîðóäîâàíèÿ, à òàêæå
äëÿ ïîëèâà ïîëåé â çàñóøëèâûé ïåðèîä. Îáúåìû
îáùåãî âîäîïîòðåáëåíèÿ çàâèñÿò îò êîëè÷åñòâà âîäîïîòðåáèòåëåé, ñòåïåíè èñïîëüçîâàíèÿ âîäû, à òàêæå îò
êîëè÷åñòâà, êà÷åñòâà, âðåìåíè èñïîëüçîâàíèÿ è
ñîñòîÿíèÿ ñàíòåõíè÷åñêîãî îáîðóäîâàíèÿ. Ñòàðûå
òåêóùèå êðàíû è ïðî÷åå èçíîøåííîå îáîðóäîâàíèå
çíà÷èòåëüíî óâåëè÷èâàþò îáúåìû óòå÷åê.
Â Ôèíëÿíäèè â äîìàõ, ãäå èìåþòñÿ íàïîðíûé
âîäîïðîâîä, òóàëåò, ïîëíîñòüþ îáîðóäîâàííûå òåõíèêîé êóõíÿ è ïîìåùåíèÿ äëÿ ñòèðêè è ìûòüÿ, âîäîïîòðåáëåíèå ñîñòàâëÿåò îáû÷íî 90–160 ë íà ÷åëîâåêà â
ãîä (â ñðåäíåì ïðèìåðíî 140 ë). Â äîìàõ, ìåíåå îñíàùåííûõ, è íà äà÷àõ âîäîïîòðåáëåíèå çíà÷èòåëüíî
íèæå. Â ñåëüñêîé ìåñòíîñòè âîäîïîòðåáëåíèå çàâèñèò
ïðåæäå âñåãî îò êîëè÷åñòâà äîìàøíèõ æèâîòíûõ.
Äëÿ ïîäà÷è âîäû îò âîäîçàáîðà äî ïîòðåáèòåëÿ
íåîáõîäèìû îáû÷íî íàñîñ, âîäîïðîâîä è åìêîñòü äëÿ
õðàíåíèÿ âîäû. ×àùå âñåãî â êà÷åñòâå ïîñëåäíåé

Kaivon huolto
ja puhdistaminen
Monet kaivoveden laadun ja saatavuuden ongelmat
voi ratkaista kaivon huolellisella kunnostuksella. Tavallisimmin lika-aineita pääsee kaivoon, koska kansirakenne on huono, renkaat ovat rikkoutuneet tai
liikkuneet pois paikaltaan. Muita yleisiä vikoja ovat
pohjan liettyminen ja kaivon yläosan riittämätön lämpöeristys. Kaivo kannattaa kunnostaa aina, kun sen
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èñïîëüçóþòñÿ íåáîëüøèå íàïîðíûå ðåçåðâóàðû. Èõ
ìîæíî óñòàíîâèòü â êîëîäöå, æèëîì ïîìåùåíèè,
äðóãîì ïîìåùåíèè èëè â çäàíèè íàñîñíîé ñòàíöèè.
Ðàçìåðû íàïîðíîãî ðåçåðâóàðà îïðåäåëÿþòñÿ â
ñîîòâåòñòâèè ñ ìîùíîñòüþ íàñîñà è îáúåìîì âîäîïîòðåáëåíèÿ. Âûáîð íàñîñà îïðåäåëÿþò òðåáóåìàÿ
ìîùíîñòü, âûñîòà ïîäúåìà âîäû, à òàêæå èìåþùååñÿ
íàïðÿæåíèå òîêà. Ðàçìåðû âîäîâîäîâ îïðåäåëÿþòñÿ
ñîãëàñíî ñàìîìó áîëüøîìó ìãíîâåííîìó âîäîïîòðåáëåíèþ íà ñàìûõ ìàëåíüêèõ ó÷àñòêàõ. Íàèáîëåå îáû÷íûì ìàòåðèàëîì äëÿ ìàãèñòðàëüíûõ âîäîâîäîâ íà ó÷àñòêå îò âîäîçàáîðà äî çäàíèÿ ÿâëÿåòñÿ
ïëàñòèê. Íàèáîëåå ïðåäïî÷òèòåëüíûì ìàòåðèàëîì
äëÿ âíóòðèäîìîâûõ âîäîïðîâîäíûõ ñèñòåì ÿâëÿåòñÿ
òàêæå ïëàñòèê âñëåäñòâèå åãî âûñîêîé óñòîé÷èâîñòè
ê êîððîçèè. Âíóòðèäîìîâûå ñåòè íå ñëåäóåò äåëàòü
èç òðóá áîëüøîãî äèàìåòðà, ÷òîáû êà÷åñòâî âîäû íå
óõóäøàëîñü îò åå çàñòîÿ â òðóáàõ. Òðóáû, êîòîðûå
äîëæíû íàõîäèòüñÿ â çåìëå, ñëåäóåò óêëàäûâàòü íà
ãëóáèíó íèæå óðîâíÿ ïðîìåðçàíèÿ ãðóíòà èëè îáåñïå÷èòü èõ òåïëîèçîëÿöèþ ñïåöèàëüíûìè ìàòåðèàëàìè èëè êàáåëåì.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Óõîä çà êîëîäöåì è åãî ïðîìûâêà
Ìíîãèå ïðîáëåìû ñ êà÷åñòâîì è êîëè÷åñòâîì âîäû
â êîëîäöå ìîæíî ðåøèòü ïðè ïðàâèëüíîì óõîäå çà
íèì. Íàèáîëåå îáû÷íûì ïóòåì ïîïàäàíèÿ çàãðÿçíåíèé â êîëîäåö ÿâëÿþòñÿ ïëîõàÿ êðûøêà, ñëîìàííûå
èëè ñìåùåííûå êîëüöà. Äðóãèå ïðîáëåìû – çàèëåííîñòü äíà êîëîäöà è íåäîñòàòî÷íàÿ òåïëîèçîëÿöèÿ
âåðõíåé åãî ÷àñòè. Ðåìîíò êîëîäöà, ïðè óñëîâèè, ÷òî
îí ðàñïîëîæåí íà õîðîøåì ìåñòå, äåáèò åãî äîñòàòî÷íûé, êà÷åñòâî âîäû õîðîøåå, îáõîäèòñÿ äåøåâëå, ÷åì
ñòðîèòåëüñòâî íîâîãî.
Ìåðîïðèÿòèÿ ïî óõîäó çà êîëîäöåì è åãî ðåìîíòó
òðåáóþò îïðåäåëåííûõ íàâûêîâ, íî íåáîëüøèå è
íåñëîæíûå ðàáîòû ìîæíî âûïîëíèòü ñàìîñòîÿòåëüíî. Ñàìûìè îáû÷íûìè ÿâëÿþòñÿ: îòêà÷êà âîäû, åãî
ïðîìûâêà è ñíÿòèå èëà. Ôèðì, ñïåöèàëèçèðóþùèõñÿ
íà ðåìîíòå êîëîäöåâ, â Ôèíëÿíäèè íåìíîãî, íî
èõ ïðîôåññèîíàëüíàÿ äåÿòåëüíîñòü áûñòðî ðàñøèðÿåòñÿ.

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Âîçìîæíîñòè ïî î÷èñòêå âîäû èç êîëîäöà
Ìíîãèå ïðîáëåìû êà÷åñòâà âîäû â êîëîäöå ìîæíî
ðåøèòü ñ ïîìîùüþ îáîðóäîâàíèÿ äëÿ åå î÷èñòêè. Äî
ïðèîáðåòåíèÿ òàêîãî îáîðóäîâàíèÿ êîëîäåö íåîáõîäèìî ïðèâåñòè â ïîðÿäîê, ïîñêîëüêó ïðîáëåìû êà÷åñòâà
âîäû â êîëîäöå, íàõîäÿùåìñÿ â ïëîõîì ñîñòîÿíèè, íå
ñëåäóåò ðåøàòü, èñïîëüçóÿ äîðîãîñòîÿùåå îáîðóäîâàíèå. Âûáîð îáîðóäîâàíèÿ äëÿ î÷èñòêè âîäû äîëæåí
ñäåëàòü ñïåöèàëèñò íà îñíîâå àíàëèçà ïðîá âîäû è
ñîäåðæàíèÿ âðåäíûõ âåùåñòâ.

Âåíòèëÿöèîííàÿ òðóáà
Ñúåìíàÿ è îòêðûâàþùàÿñÿ êðûøêà
Èçîëÿöèîííàÿ ïëàñòèíà
Èçîëÿöèîííûé ñëîé îò ïðîìåðçàíèÿ
Äîííûé âåíòèëü
Ôèëüòðàöèîííûå ñëîè èç ïåñêà è ãðàâèÿ
Ñëîé êðóïíîãî ïåñêà / ìåëêèõ êàìíåé
ïðè èñïîëüçîâàíèè ïîãðóæåííîãî íàñîñà
Ïîêðîâ èç òðàâû
Èçîëÿöèîííûé ñëîé èç ãëèíû
Íåïðîìåðçàþùèé íàêîïèòåëü
Íàêîïèòåëü èç çåìëè
Ñëîé ïåñêà / ãðàâèÿ, óâåëè÷èâàþùèé âîäîîòäà÷ó
Âîäîïðîâîäÿùèé ñëîé
Ìåëèîðàòèâíàÿ êàíàâà (ïðè íåîáõîäèìîñòè)
Ñëîé, ïðåäîõðàíÿþùèé âîäîïðîâîä îò âûêàïûâàíèÿ
Òðóáîïðîâîä
Óðîâåíü ïîäçåìíûõ âîä
Êðåïåæíîå óñòðîéñòâî
Kaivon tuuletus
Lukittava ja avattava kansi
Eristelevy tarvittaessa
Routaeristys
Pohjaventtiili
Suodattavat sora- ja hiekkakerrokset
Käytettäessä uppopumppua karkeaa soraa
tai pieniä kiviä
Nurmetus
Savieristys
Routimaton täyttö
Täyttö kaivumailla
Kaivon antoisuutta lisäävä hiekka / sorakerros
Vesipesä
Ojitus tarvittaessa
Johtokaivannon eristys
Vesijohto
Pohjaveden pinta
Tauenta

Ðèñ. 5.3. Ñõåìà òèïè÷íîãî øàõòíîãî êîëîäöà
Kuva 5.3. Rengaskaivo
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Íåêîòîðûå ïðîáëåìû ñ êà÷åñòâîì âîäû ìîæíî
ðåøèòü íåïîñðåäñòâåííî òîëüêî äëÿ îáúåìîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ ïèòüÿ è ïðèãîòîâëåíèÿ ïèùè. Äëÿ ýòîãî
ìîæíî âûáðàòü îáîðóäîâàíèå è îïðåäåëèòü åãî ìîùíîñòü â çàâèñèìîñòè îò îáùåãî òðåáóåìîãî îáúåìà
ïèòüåâîé âîäû.
Óñòðîéñòâà äëÿ î÷èñòêè âîäû èç êîëîäöà ñëåäóåò
óñòàíàâëèâàòü â òåïëîì ïîìåùåíèè (òåìïåðàòóðà
5–15 °C), íàïðèìåð, òàì æå, ãäå óñòàíîâëåí íàïîðíûé
ðåçåðâóàð äëÿ õðàíåíèÿ âîäû. Âñå îáîðóäîâàíèå íóæäàåòñÿ â ðåãóëÿðíîì êîíòðîëå è óõîäå, ÷òî îáÿçàòåëüíî íóæíî ó÷èòûâàòü ïðè åãî âûáîðå. Â Ôèíëÿíäèè äëÿ
î÷èñòêè âîäû èìååòñÿ â ïðîäàæå áîëüøîé âûáîð ðàçëè÷íîãî îáîðóäîâàíèÿ îòå÷åñòâåííûõ è çàðóáåæíûõ
ïðîèçâîäèòåëåé.

paikka on hyvä, antoisuus on riittävä, kaivovesi on
hyvälaatuista ja kunnostaminen tulee halvemmaksi kuin
uuden rakentaminen.
Kaivon huoltotoimenpiteet ja kunnostaminen vaativat taitoa, mutta pienemmät työt voi tehdä omatoimisestikin. Kaivon tyhjennys, sisäpuolinen pesu ja
lietteen poisto ovat tavallisimmat kunnostustoimet.
Kaivojen kunnostamiseen erikoistuneita yrittäjiä on
Suomessa toistaiseksi vähän, mutta ammattimainen
toiminta on yleistymässä nopeasti.

Kaivoveden
käsittelymahdollisuudet
Monia kaivoveden laatuhaittoja voidaan poistaa
vedenkäsittelylaitteilla. Ennen sellaisen hankintaa on
kaivo kunnostettava, sillä kaivon huonosta kunnosta
aiheutuvia vedenlaatuongelmia ei kannata ryhtyä
poistamaan kalliilla käsittelylaitteilla. Käsittelylaitteen valinta on tehtävä asiantuntemuksella ja lähtötietoina tarvitaan aina tuore analyysi veden laadusta
ja haitallisten aineiden pitoisuuksista.
Joitakin veden laatuhaittoja voidaan poistaa
pelkästään siitä vesimäärästä, joka käytetään juomavetenä ja ruuanvalmistuksessa. Tällöin tarvittava
laite voidaan valita ja sen kapasiteetti mitoittaa eri
tavalla kuin siinä tapauksessa, että kaikki talousvesi
puhdistettaisiin.
Kaivoveden käsittelylaitteet tulee yleensä sijoittaa
lämpimään sisätilaan (lämpötila 5–15 °C), esimerkiksi samaan tilaan kuin painesäiliö. Kaikki laitteet vaativat säännöllistä toimivuuden tarkkailua ja hoitoa,
mikä on otettava huomioon laitetta valittaessa.
Suomessa on myynnissä lukuisia eri koti- ja ulkomaisten valmistajien vedenkäsittelylaitteita.

Ðåêîìåíäàöèè ïî ñòðîèòåëüñòâó êîëîäöåâ
è ôèíàíñèðîâàíèå
Òåì, êòî ñîáèðàåòñÿ ñòðîèòü êîëîäåö, íåîáõîäèìî
îáðàòèòüñÿ çà ñîâåòîì ê ìåñòíûì ñïåöèàëèñòàì. Â
Ôèíëÿíäèè ñîòðóäíèêè îòäåëîâ ïî îêðóæàþùåé
ñðåäå, çäðàâîîõðàíåíèþ, êîíòðîëþ çà ñòðîèòåëüñòâîì
ïðè àäìèíèñòðàöèè êîììóí îáû÷íî çíàþò, êàêèå
ìåñòíûå ôèðìû óñïåøíî âûïîëíÿþò òàêèå ðàáîòû, è
ìîãóò äàòü âàì ðåêîìåíäàöèè. Â îòäåëàõ çäðàâîîõðàíåíèÿ èìåþòñÿ äàííûå, íà êàêèõ òåððèòîðèÿõ âñëåäñòâèå åñòåñòâåííûõ îñîáåííîñòåé ãðóíòà ìîãóò áûòü
ïðîáëåìû ñ êà÷åñòâîì ïîäçåìíîé âîäû. Òàêèå ñâåäåíèÿ îñîáåííî âàæíû äëÿ âûáîðà òèïà êîëîäöà – âûêîïàííîãî øàõòíîãî èëè ïðîáóðåííîé ñêâàæèíû.
Ãîñóäàðñòâî è àäìèíèñòðàöèè êîììóí ìîãóò â
íåêîòîðûõ ñëó÷àÿõ îêàçàòü ñîäåéñòâèå â ñòðîèòåëüñòâå êîëîäöåâ. Îäíàêî ïðåäíàçíà÷åííûå äëÿ ýòîãî
ôèíàíñîâûå ñðåäñòâà íåáîëüøèå, è îíè èäóò íà ðåøåíèå â îñíîâíîì ïðîáëåì ñ âîäîñíàáæåíèåì, âîçíèêàþùèõ â êîíêðåòíûõ íàñåëåííûõ ïóíêòàõ.

Kaivojen rakentamiseen
liittyvä neuvonta
ja rahoitus
Kaivon rakentamiseen ryhtyvän kannattaa kysyä
neuvoja paikallisilta asiantuntijoilta. Suomessa kuntien
ympäristö-, terveys- ja rakennusvalvontatehtävissä
toimivat tietävät yleensä, ketkä paikalliset urakoitsijat
ovat menestyksellä tehneet kaivoja. Terveysviranomaisilla on tietoa myös alueista, joilla maaperän ominaisuuksien vaikutuksesta pohjaveden laadussa on
ongelmia. Sellaiset tiedot ovat tärkeitä nimenomaan sen
kannalta, valitaanko rengaskaivo vai porakaivo.
Valtio ja kunnat ovat joissakin tapauksissa voineet
tukea kaivojen rakentamista. Tähän tarkoitukseen
käytetyt määrärahat ovat kuitenkin vähäisiä ja niillä
on pyritty hoitamaan lähinnä vain olemassa olevan
asutuksen vedenhankinnan parantamista ongelmatilanteissa.
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5.4. ÑÎÂÅÐØÅÍÑÒÂÎÂÀÍÈÅ ÑÈÑÒÅÌÛ
ÎÁÅÑÏÅ×ÅÍÈß ÍÀÑÅËÅÍÈß ÏÈÒÜÅÂÎÉ ÂÎÄÎÉ
Â ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ È ÐÅÑÏÓÁËÈÊÅ ÊÀÐÅËÈß
5.4. VENÄJÄN FEDERAATION JA KARJALAN TASAVALLAN
VESIHUOLLON KEHITTÄMINEN
Ñîãëàñíî Êîíñòèòóöèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè âîäíîå çàêîíîäàòåëüñòâî Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè íàõîäèòñÿ â ñîâìåñòíîì âåäåíèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
è åå ñóáúåêòîâ. Îñíîâó âîäíîãî çàêîíîäàòåëüñòâà ÐÔ
ñîñòàâëÿåò Âîäíûé Êîäåêñ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè,
ïðèíÿòûé Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìîé 18 îêòÿáðÿ 1996 ã., à
òàêæå ïðèíèìàåìûå â ñîîòâåòñòâèè ñ íèì íà ôåäåðàëüíîì è ðåãèîíàëüíîì óðîâíÿõ çàêîíû è íîðìàòèâíûå
ïðàâîâûå àêòû. Â ÷àñòíîñòè, âîäíûå îòíîøåíèÿ ðåãóëèðóþòñÿ óæå ñóùåñòâóþùèìè ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè, íàïðèìåð, «Î áåçîïàñíîñòè ãèäðîòåõíè÷åñêèõ
ñîîðóæåíèé» îò 21.07.97 ã. ¹ 117-ÔÇ, «Î ïëàòå çà ïîëüçîâàíèå âîäíûìè îáúåêòàìè» îò 06.05.98 ã. ¹ 71-ÔÇ è
ðÿäîì äðóãèõ.
Öåëüþ âîäíîãî çàêîíîäàòåëüñòâà ÿâëÿåòñÿ ðåãóëèðîâàíèå øèðîêîãî êðóãà îòíîøåíèé â îáëàñòè
èñïîëüçîâàíèÿ è îõðàíû âîäíûõ îáúåêòîâ («÷åëîâåê –
âîäà») äëÿ îáåñïå÷åíèÿ ïðàâ ãðàæäàí íà ÷èñòóþ âîäó
è áëàãîïðèÿòíóþ âîäíóþ ñðåäó. Ñþäà âõîäÿò òàêèå
çàäà÷è, êàê:
– ïîääåðæàíèå îïòèìàëüíûõ óñëîâèé âîäîïîëüçîâàíèÿ;
– ïîääåðæàíèå êà÷åñòâà ïîâåðõíîñòíûõ è ïîäçåìíûõ âîä â ñîñòîÿíèè, îòâå÷àþùåì ñàíèòàðíûì è ýêîëîãè÷åñêèì òðåáîâàíèÿì;
– çàùèòà âîäíûõ îáúåêòîâ îò çàãðÿçíåíèÿ, çàñîðåíèÿ è èñòîùåíèÿ;
– ïðåäîòâðàùåíèå èëè ëèêâèäàöèÿ âðåäíîãî âîçäåéñòâèÿ âîä;
– ñîõðàíåíèå áèîëîãè÷åñêîãî ðàçíîîáðàçèÿ âîäíûõ
ýêîñèñòåì (Ñ âîäîé íà «Âû», 2003).
Îäíîé èç âàæíåéøèõ ïðàêòè÷åñêèõ çàäà÷ â ñôåðå
âîäíûõ îòíîøåíèé ÿâëÿåòñÿ ðåøåíèå ïðîáëåìû îðãàíèçàöèè êà÷åñòâåííîãî ïèòüåâîãî âîäîñíàáæåíèÿ. Â
íàøå âðåìÿ â óñëîâèÿõ íîâûõ ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêèõ îòíîøåíèé ýòà ïðîáëåìà ïðèîáðåëà è íîâóþ ñïåöèôèêó, è íîâûå âîçìîæíîñòè ðåøåíèÿ. Ïåðâàÿ
ïîïûòêà åå îñìûñëåíèÿ â óñëîâèÿõ ïåðåõîäà ê ðûíî÷íûì îòíîøåíèÿì áûëà ïðåäïðèíÿòà ïðè ðàçðàáîòêå
ãîñóäàðñòâåííîãî äîêëàäà «Âîäà ïèòüåâàÿ» (1994). Â
äîêëàäå áûëè ðàññìîòðåíû îñíîâíûå ïðîáëåìû
ïèòüåâîãî âîäîñíàáæåíèÿ; äàíû êà÷åñòâåííàÿ è êîëè÷åñòâåííàÿ îöåíêè ñîñòîÿíèÿ âîäíûõ èñòî÷íèêîâ;
îòðàæåíî òåõíè÷åñêîå ñîñòîÿíèå ñèñòåì âîäîïîäãîòîâêè è òðàíñïîðòèðîâêè âîäû ïîòðåáèòåëÿì; îñíà-

Venäjän perustuslain mukaan vesitalouden lainsäädäntöä kehitetään Venäjän Federaation /
keskushallinnon ja osavaltioiden (ns. «subjektien»)
tasolla. «Vesilaki» (Vesikoodeksi) on hyväksytty
Venäjän Federaation Duumassa 18.10.1996. Sen
lisäksi vesihuolto- ja muut vesitalouteen liittyvät asiat
säädellään muissa federatiivisissa laissa ja paikallisissa normeissa. Esimerkiksi 21.07.1997 on hyväksytty
«Vesirakennuskohteiden turvallisuudesta» – federatiivinen laki ¹117-ÔÇ ja 06.05.98 «Vesistöjen käyttömaksusta» -federatiivinen laki ¹71-ÔÇ.
Vesilainsäädännön tavoitteena on vesistöjen
käytön ja suojelun suunnittelu ja säännöstely ja
ohjaus («ihminen – vesi»). Lainvoimalla pyritään
myös takaamaan kansalaisten oikeudet puhtaaseen
juomaveteen ja ympäristöön. Siihen kuuluvat seuraavat tehtävät:
– vesitalouden ja vesihuollon olosuhteiden säilyttäminen optimaalisella tasolla;
– pinta- ja pohjavesivarojen laadun säilyttäminen.
Laadun on vastattava saniteetti- ja ympäristövaatimuksia;
– vesistöjen suojelu kuormitusta, roskaamista ja
pilaantumista vastaan;
– veden haittojen torjunta;
– vesistöjen ekosysteemien biodiversiteetin säilyttäminen (Ñ âîäîé íà «Âû», 2003).
Vesitalouden tärkeimpiä tehtäviä on myös
hyvälaatuisen juomaveden toimittaminen. Meidän
uudessa sosio-taloudellisessa olosuhteissamme vesihuollolla on myös uudet erikoispiirteet ja mahdollisuudet. Ensimmäiset tilanneselvitykset oli tehty
vuonna 1996 «Juomavesi» -valtiollisen raportin
laadinnassa markkinatalouteen siirtymisvaiheessa.
Raportissa esitettiin juomaveden ja vesihuollon
ongelmat, vesivarat ja laatuarvot, kuvattiin vesilaitosten kaluston ja verkostojen teknillisiä ominaisuuksia, talousasioita, hallinto- ja valvontajärjestelmiä, lainsäädäntöä ja normiston vaatimuksia.
Nykyiset vesihuollon teknilliset ratkaisut esitettiin
raportin erikoisotsikossa. Raporttiin pyrittiin listamaan nykyisen negatiivisen tilanteen syitä ja esittämään kriisin ratkaisumalleja (Ïîðÿäèí, 2003).
Seuraavana vaiheena Venäjän hallituksen
tehtävästä laadittiin uudet «Vesihuolto» – lain ensim236
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ùåííîñòü ôîíäàìè, ýêîíîìè÷åñêèé ìåõàíèçì, ñèñòåìà óïðàâëåíèÿ è êîíòðîëÿ ñíàáæåíèÿ íàñåëåíèÿ
ïèòüåâîé âîäîé; ïðàâîâàÿ îñíîâà è íîðìàòèâíî-òåõíè÷åñêîå îáåñïå÷åíèå. Ñïåöèàëüíûé ðàçäåë áûë ïîñâÿùåí ñîâðåìåííûì ìåòîäàì âîäîïîäãîòîâêè. Áûëè
âûäåëåíû ïðè÷èíû ñëîæèâøåéñÿ íåãàòèâíîé ñèòóàöèè, äàíû ïðåäëîæåíèÿ ïî ïðåîäîëåíèþ êðèçèñíûõ
ÿâëåíèé â âîäîñíàáæåíèè (Ïîðÿäèí, 2003).
Ñëåäóþùèì ýòàïîì áûëà ðàçðàáîòêà ïî ïîðó÷åíèþ Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïðîåêòà
Çàêîíà «Î âîäå è ïèòüåâîì âîäîñíàáæåíèè» è Ôåäåðàëüíîé öåëåâîé ïðîãðàììû «Îáåñïå÷åíèå íàñåëåíèÿ Ðîññèè ïèòüåâîé âîäîé». Ïîñëåäíÿÿ áûëà ïðèíÿòà â êîíöå 1990-õ ãã. ïðîøëîãî âåêà è äåéñòâóåò â
íàñòîÿùåå âðåìÿ. Âñå òðè íàçâàííûõ äîêóìåíòà
íàïðàâëåíû íà ðåøåíèå âàæíåéøåé äëÿ ñòðàíû ïðîáëåìû, ñâÿçàííîé ñ ñîõðàíåíèåì çäîðîâüÿ, óëó÷øåíèåì óñëîâèé äåÿòåëüíîñòè è ïîâûøåíèåì óðîâíÿ
æèçíè íàñåëåíèÿ â ðåçóëüòàòå ñíèæåíèÿ ïîòðåáëåíèÿ
íåêà÷åñòâåííîé ïèòüåâîé âîäû.
Ãëàâíûìè öåëÿìè ïðîãðàììû ÿâëÿþòñÿ:
– óëó÷øåíèå îáåñïå÷åíèÿ íàñåëåíèÿ ïèòüåâîé
âîäîé íîðìàòèâíîãî êà÷åñòâà è â äîñòàòî÷íîì êîëè÷åñòâå;
– óëó÷øåíèå íà ýòîé îñíîâå ñîñòîÿíèÿ çäîðîâüÿ
íàñåëåíèÿ è îçäîðîâëåíèå ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîé
îáñòàíîâêè â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;
– âîññòàíîâëåíèå, îõðàíà è ðàöèîíàëüíîå èñïîëüçîâàíèå èñòî÷íèêîâ ïèòüåâîãî âîäîñíàáæåíèÿ.
Ïðîãðàììó ïðåäïîëàãàåòñÿ âûïîëíÿòü â íåñêîëüêî ýòàïîâ:
– 2001–2005 ãã.: ðàñøèðåíèå ðàáîò ïî âîññòàíîâëåíèþ, ðåêîíñòðóêöèè è ñòðîèòåëüñòâó ñèñòåì âîäîñíàáæåíèÿ ãîðîäîâ è ñåëüñêèõ íàñåëåííûõ ïóíêòîâ, à
òàêæå ïî îõðàíå è óëó÷øåíèþ ñîñòîÿíèÿ âîäíûõ
îáúåêòîâ – èñòî÷íèêîâ ïèòüåâîãî âîäîñíàáæåíèÿ;
– 2006–2010 ãã.: çàâåðøåíèå íàèáîëåå êàïèòàëîåìêèõ ìåðîïðèÿòèé, êîòîðûå ïîçâîëÿò îáåñïå÷èòü
êîðåííîå óëó÷øåíèå âîäîñíàáæåíèÿ íàñåëåíèÿ
(Ïîðÿäèí, 2003).
Äëÿ äîñòèæåíèÿ óêàçàííûõ öåëåé íåîáõîäèìî:
– ñòðîèòåëüñòâî è ðåêîíñòðóêöèÿ âîäîçàáîðíûõ
ñîîðóæåíèé è ñåòåé;
– ðåêîíñòðóêöèÿ ñèñòåì âîäîñíàáæåíèÿ æèëûõ
çäàíèé;
– ðåêîíñòðóêöèÿ è òåõíè÷åñêîå ïåðåâîîðóæåíèå
âîäîî÷èñòíûõ ñòàíöèé;
– ñòðîèòåëüñòâî è ðåêîíñòðóêöèÿ ñîîðóæåíèé ïî
î÷èñòêå ñòî÷íûõ âîä;
– ñáîð è î÷èñòêà ïîâåðõíîñòíîãî ñòîêà ñ ñåëèòåáíûõ òåððèòîðèé.
Ðåêîíñòðóêöèÿ è òåõíè÷åñêîå ïåðåâîîðóæåíèå
âîäîî÷èñòíûõ ñòàíöèé áóäóò ïðîâîäèòüñÿ íà îñíîâå
íîâûõ ñîâðåìåííûõ òåõíîëîãèé âîäîïîäãîòîâêè. Â
ïåðâóþ î÷åðåäü ïðåäóñìàòðèâàåòñÿ ïðèñòóïèòü ê

mäiset versiot ja «Venäjän väestön juomavesi» –
kehitysohjelma. Viimeinen mainituista hyväksyttiin
1990-luvun loppupuolella ja se on ollut voimassa
tähän päivään saakka. Kaikilla edellä mainituilla asiakirjoilla on tarkoitus ratkaista vesihuolto-ongelmia,
parantaa väestön terveyttä ja nostaa elintasoa.
Ohjelman tavoitteet ovat seuraavat:
– väestön juomavesihuollon kehittäminen normivaatimusten tasolle ja tarvittavissa määrin;
– venäjän väestön terveyden parantaminen, sosiaalinen ja taloudellinen kehittäminen;
– raakavesivesistöjen kunnostus, suojelu ja
järkevä käyttö.
Ohjelman toteuttaminen on jaettu aikajaksoihin:
– vuonna 2001–2005: kaupunkien ja taajamien
vesihuoltoverkkojen laajentaminen, korjaaminen ja
kunnostus sekä vesistöjen suojelu ja vedenlaatua
parantavat toimenpiteet;
– vuonna 2006–2010: kalliimpien vesihuollon
toimenpiteiden ja hankkeiden toteuttaminen (Ïîðÿäèí, 2003).
Tavoitteiden saavuttamiseksi on suunniteltu:
– vesihuoltolaitosten ja -verkoston rakentaminen;
– asuintalojen vesi- ja viemäriverkoston kunnostus;
– vesilaitosten laitteiden kunnostus ja uusiminen;
– jätevesipuhdistamoiden rakentaminen ja korjaustyöt;
– taajamien pintavalunnan keräys ja käsittely.
Vesilaitosten korjaamisessa ja uusimisessa on
tarkoitus käyttää uusia vesihuollon prosesseja ja
teknologioita. Ennen kaikkea työtä tehdään ns.
«ongelma-alueilla», joihin myös Karjalan Tasavalta
kuuluu. Jätevedenpuhdistamoita rakennetaan ja kunnostetaan ennen kaikkea taajamissa, missä päästöjen
ja pintavalunnan vaikutusta on jo havaittu vesihuoltolaitoksilla.
Myös Venäjän eri maaseutualueilla suunnitellaan
vesi- ja viemärilaitosten kehitystä «keskitetyn» –
mallin mukaan.
Raakavesivesistöjen saniteettivyöhykkeiden suojelutoimenpiteet myös kuuluvat Federatiiviseen
tavoiteohjelmaan:
– ensimmäisen saniteettisuojeluvyöhykkeiden
selvitykset ja kunnostustyöt;
– jätevarastojen, suurien karjatilojen suotovesien
torjuntatoimenpiteet toisessa ja kolmannessa saniteettisuojeluvyöhykkeissä;
– vaarallisten kohteiden (kaatopaikat, tuhka- ja
kuonavarastot jne.) poistaminen toiselta ja kolmannelta saniteettisuojeluvyöhykkeeltä;
Ohjelmaan kuuluu myös ylimääräiset toimenpiteet. Esimerkiksi ehdotetaan perustamaan yrityksiä,
joiden tavoitteena olisi korkealaatuisen juomaveden
pullottaminen turvallisesta pohjavedestä. Ehdotetaan
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ýòèì ðàáîòàì â íàèáîëåå «ïðîáëåìíûõ» ðåãèîíàõ, â
÷èñëî êîòîðûõ âîøëà è Ðåñïóáëèêà Êàðåëèÿ. Â ãîðîäàõ, èñïûòûâàþùèõ íàèáîëüøåå íåãàòèâíîå âëèÿíèå
ñòî÷íûõ âîä íà êà÷åñòâî âîäû ïèòüåâûõ èñòî÷íèêîâ,
ïðåäóñìîòðåíû ñòðîèòåëüñòâî è ðåêîíñòðóêöèÿ êàíàëèçàöèîííûõ î÷èñòíûõ ñîîðóæåíèé è ïðîâåäåíèå
ìåðîïðèÿòèé ïî ñáîðó è î÷èñòêå ïîâåðõíîñòíîãî
ñòîêà ñ ñåëèòåáíûõ òåððèòîðèé.
Â ðàçëè÷íûõ ðåãèîíàõ ñòðàíû íàìå÷àåòñÿ òàêæå
ñòðîèòåëüñòâî ãðóïïîâûõ âîäîïðîâîäîâ äëÿ ñåëüñêîé
ìåñòíîñòè. Â òåõ ñåëüñêèõ íàñåëåííûõ ïóíêòàõ, ãäå
ïðåäïîëàãàåòñÿ ñîîðóæåíèå íîâûõ öåíòðàëèçîâàííûõ ñèñòåì âîäîñíàáæåíèÿ, îäíîâðåìåííî áóäóò
ñòðîèòüñÿ è ñèñòåìû âîäîîòâåäåíèÿ ñ ïîëíûì êîìïëåêñîì î÷èñòíûõ ñîîðóæåíèé.
Â Ôåäåðàëüíîé öåëåâîé ïðîãðàììå òàêæå ïðåäóñìîòðåíû ìåðû ïî óëó÷øåíèþ ñîñòîÿíèÿ çîí ñàíèòàðíîé îõðàíû èñòî÷íèêîâ ïèòüåâîãî âîäîñíàáæåíèÿ,
âêëþ÷àþùèå:
– ïðîâåäåíèå îáñëåäîâàíèÿ ñîñòîÿíèÿ ïåðâîãî
ïîÿñà çîí ñàíèòàðíîé îõðàíû, èõ âîññòàíîâëåíèå;
– îñóùåñòâëåíèå ðàáîò ïî ïðåäîòâðàùåíèþ
ôèëüòðàöèè âîä èç øëàìîõðàíèëèù, íàêîïèòåëåé
îòõîäîâ æèâîòíîâîä÷åñêèõ êîìïëåêñîâ âî âòîðîì è
òðåòüåì ïîÿñàõ çîí ñàíèòàðíîé îõðàíû;
– âûíîñ èç ïðåäåëîâ âòîðîãî ïîÿñà îñîáî îïàñíûõ
â ýêîëîãè÷åñêîì îòíîøåíèè îáúåêòîâ: ñâàëîê, ïîëèãîíîâ æèäêèõ è òâåðäûõ îòõîäîâ, çîëî-, øëàêîîòâàëîâ è ò. ä.
Â êà÷åñòâå äîïîëíèòåëüíîé ìåðû ïî óëó÷øåíèþ
îáåñïå÷åíèÿ íàñåëåíèÿ êà÷åñòâåííîé ïèòüåâîé âîäîé
ðàññìàòðèâàåòñÿ âîçìîæíîñòü ñîçäàíèÿ ïðåäïðèÿòèé
ïî ðîçëèâó ïèòüåâîé âîäû íà áàçå âûñîêîêà÷åñòâåííûõ è íàäåæíî çàùèùåííûõ îò çàãðÿçíåíèÿ ïîäçåìíûõ âîä çà ñ÷åò âíåáþäæåòíûõ ñðåäñòâ. Òàêæå ïðåäóñìàòðèâàåòñÿ ðàñøèðåíèå èñïîëüçîâàíèÿ ëîêàëüíûõ óñòàíîâîê ãëóáîêîé äîî÷èñòêè âîäû äëÿ ïèòüåâûõ öåëåé â ìåñòàõ åå íåïîñðåäñòâåííîãî
ïîòðåáëåíèÿ (ëå÷åáíî-ïðîôèëàêòè÷åñêèå, äîøêîëüíûå, øêîëüíûå ó÷ðåæäåíèÿ, ïðåäïðèÿòèÿ ïèùåâîé
ïðîìûøëåííîñòè è îáùåñòâåííîãî ïèòàíèÿ, ðàéîíû
ñ êðèçèñíîé ýêîëîãè÷åñêîé îáñòàíîâêîé è ò. ï.)
(Ïîðÿäèí, 2003).
Àíàëîãè÷íûå ïðîãðàììû áûëè ñîçäàíû è äëÿ
ñóáúåêòîâ Ôåäåðàöèè, â òîì ÷èñëå è äëÿ Êàðåëèè.
Äëÿ èñïîëíåíèÿ ïîñòàíîâëåíèÿ Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 6 ìàðòà 1998 ã. ¹ 292 «Î êîíöåïöèè ôåäåðàëüíîé öåëåâîé ïðîãðàììû „Îáåñïå÷åíèå íàñåëåíèÿ Ðîññèè ïèòüåâîé âîäîé“ è â öåëÿõ îñóùåñòâëåíèÿ ïåðâîî÷åðåäíûõ ìåðîïðèÿòèé ïî óëó÷øåíèþ âîäîñíàáæåíèÿ íàñåëåíèÿ» áûëà ðàçðàáîòàíà
ðåãèîíàëüíàÿ ïðîãðàììà «Îáåñïå÷åíèå íàñåëåíèÿ
Ðåñïóáëèêè Êàðåëèÿ ïèòüåâîé âîäîé». Îíà áûëà
óòâåðæäåíà ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðåñïóáëèêè Êàðåëèÿ îò 22 èþíÿ 1999 ã. ¹ 24-Ï.

myös juomavesien jälkikäsittelyä eri laitoksissa,
esimerkiksi sairaalat, lastentarhat, koulut. elintarviketeollisuus, suurruokalat ja alueet, joissa on todettu
huonot ympäristöolosuhteet (Ïîðÿäèí, 2003).
Vastaavat tavoiteohjelmat laadittiin aluetasoilla
eli Venäjän Federaation ns. «subjektien» tasolla, mm.
Karjalan Tasavallassa. Venäjän hallituksen päätöksen
numero 292, 6.3.1998 «Venäjän Federaation väestön
vesihuollon kehitysohjelman» -konseptin perusteella
laadittiin «Karjalan Tasavallan väestön vesihuollon
kehitysohjelma», joka on hyväksytty Karjalan
Tasavallan hallituksen päätöksellä numero 24-Ï,
22.6.1999.
Ohjelman tavoitteena on Karjalan Tasavallan vesihuollon kehittäminen laatu- ja määrävaatimusten
tasoille, väestön terveyden parantaminen sekä
vesistöjen kunnostus, suojelu ja järkevä käyttö.
Ohjelma sisältää kolme vaihetta:
– vuosina 1999–2000: juomaveden säästäminen,
Karjalan Tasavallan kaupunkien ja taajamien juomaveden laadun parantaminen; pohjavesien käytön
osuuden nostaminen vesihuollossa; raakavesivesistöjen suojeluvyöhykkeiden lainsäädäntövaatimusten
noudattaminen;
– vuosina 2001–2005: Karjalan Tasavallan
kaupunkien ja taajamien vesihuoltohankkeiden
toteuttaminen, korjaustöiden jatkaminen; raakavesivesistöjen kunnostaminen ja suojelu;
– vuosina 2006–2100: suurta pääomaa vaativien
hankkeiden lopettaminen, kun tavoitteena on Karjalan
Tasavallan vesihuollon radikaalinen parantaminen.
Ohjelma koostuu kuudesta jaksosta :
1. Kaupunkien ja suurten taajamien vesihuollon
kehittäminen.
Tässä osassa on suunniteltu pohjavedenottamoiden
rakentamista, vesilaitosten ja verkoston rakentamista ja
saneerausta kaupungeissa ja taajamissa, missä on eniten
ongelmia (Petroskoi, Aunus, Lahdenpohja, Sortavala,
Suojärvi, Belomorsk, Kontupohja, Kalevala, Pindushi,
Povenets, Mujezerski, Louhi, Kestenga). Sen lisäksi
olemassa olevien pohja- ja pintavedenottamoiden
ympärille järjestetään saniteettisuojeluvyöhykkeet ja
arvioidaan pohjavesien määrät suurissa taajamissa sekä
maaseudulla («Martsialnye vody» -parantolassa, Salmi,
Essoila, Matrosy, Kroshnozero).
2. Maaseudun vesihuollon kehitys.
Meliorativnyi, Iljinski, Pypyshkalski, Vedlozero,
Salmi ja Porosozero-kylässä rakennetaan tai korjataan
vesihuoltojärjestelmiä.
3. Raakavesivesistöjen suojelu ja kunnostus.
Suunnitelmissa on jätevedenpuhdistamon rakentaminen Zolotets-kylään, viemärikokoomaputkiston
Petroskoissa, sadeviemärin ja jätevedenpuhdistamon
saneeraus Martsialnye-vody kylässä ja muutkin
kohteet.
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Öåëüþ äàííîé ïðîãðàììû ÿâëÿåòñÿ îáåñïå÷åíèå
íàñåëåíèÿ Ðåñïóáëèêè Êàðåëèÿ ïèòüåâîé âîäîé íîðìàòèâíîãî êà÷åñòâà è â äîñòàòî÷íîì êîëè÷åñòâå,
óëó÷øåíèå íà ýòîé îñíîâå ñîñòîÿíèÿ çäîðîâüÿ íàñåëåíèÿ, âîññòàíîâëåíèå, îõðàíà è ðàöèîíàëüíîå
èñïîëüçîâàíèå èñòî÷íèêîâ ïèòüåâîãî âîäîñíàáæåíèÿ.
Ïðåäóñìàòðèâàåòñÿ òðè ýòàïà ðåàëèçàöèè ïðîãðàììû:
– 1999–2000 ãã.: ýêîíîìèÿ ïèòüåâîé âîäû, óëó÷øåíèå êà÷åñòâà âîäû â ãîðîäàõ è ñåëüñêèõ íàñåëåííûõ
ïóíêòàõ Ðåñïóáëèêè Êàðåëèÿ, ðàñøèðåíèå èñïîëüçîâàíèÿ ïîäçåìíûõ âîä â ãîðîäàõ è ñåëüñêèõ íàñåëåííûõ ïóíêòàõ Ðåñïóáëèêè Êàðåëèÿ, îáåñïå÷åíèå
ñîáëþäåíèÿ ðåæèìîâ çîí ñàíèòàðíîé îõðàíû è âîäîîõðàííûõ çîí èñòî÷íèêîâ ïèòüåâîãî âîäîñíàáæåíèÿ;
– 2001–2005 ãã.: ðàñøèðåíèå ðàáîò ïî âîññòàíîâëåíèþ, ðåêîíñòðóêöèè è ñòðîèòåëüñòâó ñèñòåì
âîäîñíàáæåíèÿ ãîðîäîâ è ñåëüñêèõ íàñåëåííûõ ïóíêòîâ â Ðåñïóáëèêå Êàðåëèÿ, à òàêæå ïî îõðàíå è óëó÷øåíèþ ñîñòîÿíèÿ âîäíûõ îáúåêòîâ â Ðåñïóáëèêå
Êàðåëèÿ – èñòî÷íèêîâ ïèòüåâîãî âîäîñíàáæåíèÿ;
– 2006–2100 ãã.: çàâåðøåíèå íàèáîëåå êàïèòàëîåìêèõ ìåðîïðèÿòèé, èñõîäÿ èç îáåñïå÷åíèÿ êîðåííîãî óëó÷øåíèÿ âîäîñíàáæåíèÿ íàñåëåíèÿ Ðåñïóáëèêè
Êàðåëèÿ.
Ïðîãðàììà ñîñòîèò èç øåñòè ðàçäåëîâ:
1. Ðàçâèòèå ñèñòåìû âîäîñíàáæåíèÿ ãîðîäîâ è
ïîñåëêîâ ãîðîäñêîãî òèïà.
Â ðàçäåëå ïðåäóñìîòðåíû ñòðîèòåëüñòâî âîäîçàáîðîâ èç ïîäçåìíûõ èñòî÷íèêîâ, ñòðîèòåëüñòâî è
ðåêîíñòðóêöèÿ âîäîïðîâîäíûõ î÷èñòíûõ ñîîðóæåíèé è ñåòåé äëÿ ãîðîäñêèõ íàñåëåííûõ ïóíêòîâ,
èìåþùèõ íàèáîëåå îñòðûå ïðîáëåìû â îðãàíèçàöèè
ïèòüåâîãî âîäîñíàáæåíèÿ (ãîðîäà Ïåòðîçàâîäñê,
Îëîíåö, Ëàõäåíïîõüÿ, Ñîðòàâàëà, Ñóîÿðâè, Áåëîìîðñê, Êîíäîïîãà; ïîñåëêè Êàëåâàëà, Ïèíäóøè,
Ïîâåíåö, Ìóåçåðñêèé, Ëîóõè, Êåñòåíüãà). Òàêæå
ïðåäïîëàãàåòñÿ îðãàíèçàöèÿ çîí ñàíèòàðíîé îõðàíû
äåéñòâóþùèõ ïîâåðõíîñòíûõ è ïîäçåìíûõ âîäîçàáîðîâ ñ îöåíêîé çàïàñîâ ïîäçåìíûõ âîä äëÿ áîëüøèíñòâà êðóïíûõ ãîðîäñêèõ ïîñåëåíèé ðåñïóáëèêè è
ðÿäà ñåëüñêèõ (ñàíàòîðèé «Ìàðöèàëüíûå âîäû»,
ïîñåëêè Ñàëìè, Ýññîéëà, Ìàòðîñû, Êðîøíîçåðî).
2. Ðàçâèòèå ñèñòåì âîäîñíàáæåíèÿ ñåëüñêèõ
íàñåëåííûõ ïóíêòîâ.
Ïðåäóñìîòðåíû ñòðîèòåëüñòâî, ðåêîíñòðóêöèÿ è
âîññòàíîâëåíèå öåíòðàëèçîâàííûõ ëîêàëüíûõ
ñèñòåì âîäîñíàáæåíèÿ äëÿ ñåëüñêèõ íàñåëåííûõ
ïóíêòîâ: Ìåëèîðàòèâíûé, Èëüèíñêèé, Ðûïóøêàëèöû, Âåäëîçåðî, Ñàëìè, Ïîðîñîçåðî.
3. Îõðàíà è âîññòàíîâëåíèå âîäíûõ îáúåêòîâ –
èñòî÷íèêîâ ïèòüåâîãî âîäîñíàáæåíèÿ.
Çàïëàíèðîâàíî ñòðîèòåëüñòâî êàíàëèçàöèîííûõ
î÷èñòíûõ ñîîðóæåíèé â ï. Çîëîòåö, ñîîðóæåíèå

4. Vesistöjen suojelu ja kunnostus.
Vodlozerskoje-järven Vamskin ja Suhovodlinskin
vesirakenteiden korjaustyöt; Jushkozerskin järven
rantojen vahvistukset.
5. Vesistöjen seuranta.
Pintavesistöjen
ja
vesitalouskohteiden/järjestelmien seuranta valituissa kohteissa. Aunuksen
alueen pohjavesiesiintymän seurannan perustaminen.
6. Ohjelman lainsäädännön ja tieteellis-tekninen tuki.
Analysoidaan vesihuollon nykytilannetta, kartoitetaan kvarttäärikauden kerrostumien pohjavesivaroja,
selvitetään ja etsitään tiettyjen soraharjujen pohjavesivaroja (Petroskoi, Nadvoitsa, Prääsä, Mujezerski, Kalevala, Shuiskaja-rautatieasema).
Ohjelmassa kaikkien hankkeiden kohdalla on
määritetty niiden kustannusarviot, tehot sekä vaiheet
ja rahoituslähteet.
Tässä kirjassa on esitetty Karjalan Tasavallan ja
Suomen asiantuntijoiden yhteistyön tulokset edellä
mainitun ohjelman toteuttamisessa.
Uudet olosuhteet tuovat ohjelmaan tarvittavat
muutokset ja täsmennykset. Valitettavasti ohjelman
toteuttamista on jo jarrutettu heikolla rahoituksella
tasavallan ja paikallisten budjettien tasolla.
Venäjän lainsäädännön kehitystyö vesialalla
jatkuu. Tällä hetkellä on jo laadittu uuden Vesilain /
lakikokoelman luonnos, jossa on otettu huomioon
muut Venäjän lainsäädännön muutokset sekä uudet
sosiaalis-taloudelliset seikat ja Venäjän vesitalouskehitys-kansallisohjelman luonnos.
Vuoden 2002 tammikuussa on astunut voimaan
Venäjän hallituksen asetus nro 826, 28.11.2001
«Minimaaliset ja maksimaaliset vesistöjen käyttömaksut joki-, järvi-, merivaluma-alueittain ja
talousalueiden mukaan». Asetuksen perusteella käyttömaksut nousevat 2-kertaisesti ja enemmänkin
(vesivoimalaitosten kohdalla 6-kertaiseksi).
Vesisektorin normien ja lainsäädännön kehityksen
tavoitteena on:
– vesitalouden ja vesikohteiden laillinen tuki ja
järjestelyn perusteet;
– selkeä tehtävien ja oikeuksien jako federatiivisten valtioelimien, subjektien viranomaisten, alueviranomaisten ja vedenkäyttäjien välillä ottaen huomioon
vesistöjen käyttö, suojelu ja kunnostukset;
– lainsäädännön ristiriitojen poistuminen luonnonvarojen hyväksikäytön ja luonnonsuojelusektorin
välillä;
– tarkoituksenmukainen vesimaksujen (vesistöjen
käytöstä ja pilaantumisesta) käyttö, vesistöjen kunnostuksen ja kuormitusten torjuntatoiminnan rahoittaminen;
– vesitaloudellista asioista keskustelun / käsittelyn
yleisön osallistumismenettelyn lailliset perusteet;
vesistöjen suojelun ja käytön yhteisön / kansan
yleisön valvonta;
239
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ëîêàëüíîãî êàíàëèçàöèîííîãî êîëëåêòîðà â ã. Ïåòðîçàâîäñêå, ðåêîíñòðóêöèÿ ëèâíåâîé êàíàëèçàöèè è
ñòðîèòåëüñòâî ëîêàëüíûõ î÷èñòíûõ ñîîðóæåíèé â
ï. Ìàðöèàëüíûå Âîäû è ðÿä äðóãèõ ðàáîò.
4. Îõðàíà è âîññòàíîâëåíèå âîäíûõ îáúåêòîâ.
Ïðåäïîëàãàåòñÿ ðåêîíñòðóêöèÿ Âàìñêîãî è Ñóõîâîäëèíñêîãî ãèäðîóçëîâ íà Âîäëîçåðñêîì âîäîõðàíèëèùå è áåðåãîóêðåïëåíèå Þøêîçåðñêîãî âîäîõðàíèëèùà.
5. Ìîíèòîðèíã âîäíûõ îáúåêòîâ.
Ïðîâåäåíèå ìîíèòîðèíãà íà ðÿäå ïîâåðõíîñòíûõ
âîäíûõ îáúåêòîâ è âîäîõîçÿéñòâåííûõ ñèñòåìàõ, ñîçäàíèå îïûòíî-ïðîìûøëåííîãî ïîëèãîíà ìîíèòîðèíãà ïîäçåìíûõ âîä íà Îëîíåöêîì ìåñòîðîæäåíèè.
6. Íàó÷íî-òåõíè÷åñêîå è íîðìàòèâíî-ïðàâîâîå
îáåñïå÷åíèå ïðîãðàììû.
Ïëàíèðîâàëîñü è ïëàíèðóåòñÿ ïðîâåäåíèå àíàëèçà ñîâðåìåííîãî ñîñòîÿíèÿ ïèòüåâîãî âîäîñíàáæåíèÿ, êàðòèðîâàíèå ïîòåíöèàëüíûõ ðåñóðñîâ
ïîäçåìíûõ âîä ÷åòâåðòè÷íûõ îòëîæåíèé, à òàêæå
ïîèñêîâî-îöåíî÷íûå ðàáîòû íà ïîäçåìíûå âîäû èç
ïåñ÷àíî-ãðàâèéíûõ îòëîæåíèé íà êîíêðåòíûõ îáúåêòàõ (ã. Ïåòðîçàâîäñê, ïîñåëêè Íàäâîèöû, Ïðÿæà,
Ìóåçåðñêèé, Êàëåâàëà, ñò. Øóéñêàÿ).
Äëÿ âñåõ íàïðàâëåíèé áûëè îïðåäåëåíû íåîáõîäèìàÿ ìîùíîñòü ñîîðóæåíèé, îáúåì è ñòîèìîñòü
ðàáîò, ýòàïû ðåàëèçàöèè ïðîåêòîâ, èñòî÷íèêè ôèíàíñèðîâàíèÿ.
Â íàñòîÿùåé êíèãå ïðåäñòàâëåíû ðåçóëüòàòû
êàðåëüñêî-ôèíëÿíäñêîãî ñîòðóäíè÷åñòâà ïî ðåàëèçàöèè ðàçäåëîâ ïðîãðàììû îáåñïå÷åíèÿ íàñåëåíèÿ ÐÊ
ïèòüåâîé âîäîé, è Âû, ÷èòàòåëü, ñàìè ìîæåòå îöåíèòü, ÷òî áûëî ñäåëàíî ïî ðåàëèçàöèè ýòîé ïðîãðàììû. ×òî êàñàåòñÿ íàó÷íîé ÷àñòè, òî âñå ïëàíû áûëè
ïåðåâûïîëíåíû áëàãîäàðÿ îáùèì óñèëèÿì èññëåäîâàòåëåé Êàðåëèè è Ôèíëÿíäèè.
Â ïðîöåññå ðåàëèçàöèè ïðîãðàììû â íåå âíîñÿòñÿ
íåîáõîäèìûå êîððåêòèâû, îïðåäåëÿåìûå íîâûìè
îáñòîÿòåëüñòâàìè è ïîòðåáíîñòÿìè. Ê ñîæàëåíèþ,
âûïîëíåíèå ïðîãðàììû òîðìîçèòñÿ íåõâàòêîé
ôèíàíñîâûõ ðåñóðñîâ â ðåñïóáëèêàíñêîì è ìåñòíûõ
áþäæåòàõ.
Ðàáîòà ïî ðàçâèòèþ è ñîâåðøåíñòâîâàíèþ âîäíîãî çàêîíîäàòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïðîäîëæàåòñÿ. Â íàñòîÿùåå âðåìÿ ðàçðàáîòàí ïðîåêò íîâîãî
Âîäíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ó÷èòûâàþùèé ïðîèçîøåäøèå èçìåíåíèÿ â çàêîíîäàòåëüñòâå
ÐÔ è íîâûå ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêèå ðåàëèè, à
òàêæå ïðîåêò Íàöèîíàëüíîé ïðîãðàììû «Ðàçâèòèå
âîäîõîçÿéñòâåííîãî êîìïëåêñà Ðîññèè».
Ñ ÿíâàðÿ 2002 ã. âñòóïèëî â ñèëó ïîñòàíîâëåíèå
Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 28 íîÿáðÿ
2001 ã. ¹ 826 «Îá óòâåðæäåíèè ìèíèìàëüíûõ è ìàêñèìàëüíûõ ñòàâîê ïëàòû çà ïîëüçîâàíèå âîäíûìè
îáúåêòàìè ïî áàññåéíàì ðåê, îçåð, ìîðÿì è ýêîíîìè240

– lainsääteisen vesitalousinvestoinnin suojaus ja
takuut;
– «valuma-alueperiaatteen» vahvistaminen vesivarojen hallintojärjestelmässä ja vastaavan alueellisten hallintojärjestelmän kehittäminen;
– «valuma-alue-edustuston» statuksen nosto
tasolle, jolla se päättää kaikista alueen vesistöjen
käytöstä, hallinnasta, kunnostuksesta ja suojelusta.
«Valuma-alueen edustusto» päättää myöskin alueen
taloudellisesta kehityksestä;
– valuma-alueen neuvoston jäseninä voisi olla
kaikkia asiasta kiinnostuneita federatiivisia viranomaisia, myös Federaation subjektin, alueellisia ja
paikallisia viranomaisia, vedenkäyttäjiä ja yleisön
edustajia;
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÷åñêèì ðàéîíàì», â ñîîòâåòñòâèè ñ êîòîðûìè ñòàâêè
ïëàòû çà ïîëüçîâàíèå âîäíûìè îáúåêòàìè ïîâûøàþòñÿ â 2 è áîëåå ðàçà.
Äàëüíåéøåå ðàçâèòèå íîðìàòèâíîãî ïðàâîâîãî
ðåãóëèðîâàíèÿ âîäíûõ îòíîøåíèé äîëæíî îáåñïå÷èòü:
– çàêîíîäàòåëüíîå çàêðåïëåíèå îñíîâ îðãàíèçàöèè âîäíîãî õîçÿéñòâà è ñèñòåì îáóñòðîéñòâà âîäíûõ
îáúåêòîâ;
– ÷åòêîå ðàçãðàíè÷åíèå ôóíêöèé, ïðàâ è îáÿçàííîñòåé ôåäåðàëüíûõ îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîãî óïðàâëåíèÿ, îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîãî óïðàâëåíèÿ
ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, îðãàíîâ ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ è âîäîïîëüçîâàòåëåé â îáëàñòè
èñïîëüçîâàíèÿ, âîññòàíîâëåíèÿ è îõðàíû âîäíûõ
îáúåêòîâ;
– óñòðàíåíèå èìåþùèõñÿ ïðîòèâîðå÷èé â äåéñòâóþùåì çàêîíîäàòåëüñòâå î ïðèðîäíûõ ðåñóðñàõ è
îõðàíå îêðóæàþùåé ñðåäû;
– öåëåâîå èñïîëüçîâàíèå âñåõ ñðåäñòâ, ïîñòóïàþùèõ îò ïëàòåæåé çà èñïîëüçîâàíèå è çàãðÿçíåíèå âîäíûõ îáúåêòîâ, äëÿ èõ âîññòàíîâëåíèÿ è îõðàíû, ïðåäîòâðàùåíèÿ âðåäíîãî âîçäåéñòâèÿ âîä;
– çàêîíîäàòåëüíîå è íîðìàòèâíîå çàêðåïëåíèå
ôîðì è ìåòîäîâ ó÷àñòèÿ îáùåñòâåííîñòè è ãðàæäàí â
îáñóæäåíèè âîäîõîçÿéñòâåííûõ ïðîãðàìì, îáùåñòâåííîì êîíòðîëå çà ðàöèîíàëüíûì èñïîëüçîâàíèåì
è îõðàíîé âîäíûõ îáúåêòîâ;
– ïðàâîâûå ãàðàíòèè çàùèòû èíâåñòèöèé â âîäíîå
õîçÿéñòâî;
– çàêðåïëåíèå áàññåéíîâîãî ïðèíöèïà óïðàâëåíèÿ âîäíûìè ðåñóðñàìè è ñîîòâåòñòâóþùåé ñèñòåìû
òåððèòîðèàëüíûõ îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîãî óïðàâëåíèÿ âîäíûì ôîíäîì;
– ïðèäàíèå áàññåéíîâîìó âîäíîìó ñîâåòó ôóíêöèé «âîäíîãî ïàðëàìåíòà áàññåéíà», ðåøàþùåãî âñå
âîïðîñû óïðàâëåíèÿ, èñïîëüçîâàíèÿ, âîññòàíîâëåíèÿ
è îõðàíû âîäíûõ îáúåêòîâ â áàññåéíå, âêëþ÷àÿ ýêîíîìè÷åñêèå;
– îáåñïå÷åíèå ó÷àñòèÿ â áàññåéíîâûõ âîäíûõ
ñîâåòàõ ïðåäñòàâèòåëåé âñåõ çàèíòåðåñîâàííûõ
ôåäåðàëüíûõ îðãàíîâ âëàñòè, îðãàíîâ âëàñòè ñóáúåêòîâ Ôåäåðàöèè, îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ,
âîäîïîëüçîâàòåëåé è îáùåñòâåííîñòè;
– èñïîëüçîâàíèå ïîñòóïëåíèé îò ïëàòû çà ïîëüçîâàíèå âîäíûìè îáúåêòàìè íà îñóùåñòâëåíèå ïîëèòèêè ìåæáàññåéíîâîãî «âûðàâíèâàíèÿ» âîçìîæíîñòåé
âîäîõîçÿéñòâåííîãî ðàçâèòèÿ.

– vesitalouspolitiikan kehitys ja vesimaksujen
käyttö valuma-alueiden välisten eroavuuksien poistamiseksi.

ÇÀÊËÞ×ÅÍÈÅ
LOPPUSANAT

Âûïîëíåííûå çà ïîñëåäíèå 10 ëåò Èíñòèòóòîì
âîäíûõ ïðîáëåì Ñåâåðà Êàðåëüñêîãî íàó÷íîãî öåíòðà ÐÀÍ èññëåäîâàíèÿ â ñîòðóäíè÷åñòâå ñ äðóãèìè
îðãàíèçàöèÿìè Êàðåëèè (Èíñòèòóòîì ãåîëîãèè
ÊàðÍÖ ÐÀÍ, Êàðåëüñêîé ãåîëîãè÷åñêîé ýêñïåäèöèåé,
Ðåñïóáëèêàíñêîé ýíåðãåòè÷åñêîé êîìèññèåé), Ïðàâèòåëüñòâîì ÐÊ è ôèíñêèìè ïàðòíåðàìè èç Öåíòðà
îêðóæàþùåé ñðåäû Ñåâåðíàÿ Ñàâî (Êóîïèî), Èíñòèòóòà âîä è îêðóæàþùåé ñðåäû (SUKE), ôèðì «Çåìëÿ
è Âîäà» è «FInmap» (Õåëüñèíêè) ïðè ïîääåðæêå
Ìèíèñòåðñòâ îêðóæàþùåé ñðåäû è ñåëüñêîãî è ëåñíîãî õîçÿéñòâà Ôèíëÿíäèè ïîçâîëèëè ñóùåñòâåííî
ïîâûñèòü ãèäðîãåîëîãè÷åñêóþ èçó÷åííîñòü ðåãèîíà,
îòêðûëè âîçìîæíîñòü áîëåå øèðîêîãî èñïîëüçîâàíèÿ ïîäçåìíûõ âîä ÐÊ, à â ðÿäå ðàéîíîâ âíåäðåíèÿ
ïîëó÷åííûõ çíàíèé äëÿ ðåøåíèÿ ïðàêòè÷åñêèõ
çàäà÷. Âïåðâûå áûëè ñîçäàíû ýëåêòðîííûé è áóìàæíûé êàòàëîãè îçåð è ðåê ÐÊ, èíôîðìàöèîííàÿ áàçà
äàííûõ î ïîäçåìíûõ âîäàõ, êîòîðàÿ ïîñòîÿííî
ïîïîëíÿåòñÿ.
Òàêèì îáðàçîì, ñäåëàí îïðåäåëåííûé âêëàä â
âàæíóþ çàäà÷ó – óëó÷øåíèå ïèòüåâîãî âîäîñíàáæåíèÿ íàñåëåíèÿ. Õî÷åòñÿ íàäåÿòüñÿ, ÷òî ðàçâèòèå Ðîññèè áóäåò ïðîèñõîäèòü â íàïðàâëåíèè, êîãäà íå òîëüêî ïðèíÿòûå íîðìàòèâû êà÷åñòâà ïèòüåâîé âîäû
áóäóò âûñîêèìè, íî è ñàìà âîäà, ïîòðåáëÿåìàÿ íàñåëåíèåì, â äåéñòâèòåëüíîñòè áóäåò ñîîòâåòñòâîâàòü
âûñîêèì íîðìàì, ïðèíÿòûì Ðîññèéñêèì çàêîíîäàòåëüñòâîì, à òàêæå ñîîòâåòñòâîâàòü åâðîïåéñêèì
ñòàíäàðòàì êà÷åñòâà. Â ýòîì ñëó÷àå êà÷åñòâî ïèòüåâîé âîäû áóäåò ñïîñîáñòâîâàòü ïîâûøåíèþ óðîâíÿ
æèçíè íàñåëåíèÿ, óêðåïëåíèþ çäîðîâüÿ ëþäåé,
ðàçâèòèþ òóðèçìà â Ðåñïóáëèêå Êàðåëèÿ.
Â ðåçóëüòàòå ñîâìåñòíûõ êàðåëüñêî-ôèíëÿíäñêèõ
ìíîãîëåòíèõ èññëåäîâàíèé áûëà äàíà îöåíêà çàïàñîâ
è êà÷åñòâà ïîäçåìíûõ âîä ÷åòâåðòè÷íûõ îòëîæåíèé.
Íàéäåíû äîñòàòî÷íûå íà ñåãîäíÿ è íà ïåðñïåêòèâó
çàïàñû ïîäçåìíûõ âîä âûñîêîãî êà÷åñòâà äëÿ ñíàáæåíèÿ íàñåëåíèÿ Êàðåëèè â ðàéîíå íàñåëåííûõ ïóíêòîâ
Ñóîÿðâè, Ïîðîñîçåðî, Êàëåâàëà, Ïðÿæà, Ëîóõè, Íàäâîèöû, ×óïà è äð., â êîòîðûõ äîñòàòî÷íî îñòðî ñòîèò
ïðîáëåìà îáåñïå÷åíèÿ âîäîé íàñåëåíèÿ. Äëÿ êîìïëåêñíîãî ðåøåíèÿ ïîñòàâëåííûõ çàäà÷ íàìè îöåíèâàëîñü è ñîñòîÿíèå âîäîïîäãîòîâêè, âîäîïðîâîäíûõ
ñåòåé, êà÷åñòâî âîäîïðîâîäíîé âîäû, îáñóæäåíû

Viimeisten 10 vuoden aikana Venäjän tiedeakatemian Karjalan tutkimuskeskuksen Vesistöongelmien
tutkimuslaitos yhteistyössä Karjalan Tasavallan tutkimuslaitosten (Geologian tutkimuslaitos, «Karjalan
geologinen expeditio», tasavallan energiakomissio),
Karjalan Tasavallan hallituksen ja suomalaisten partnereiden kanssa – Pohjois-Savon ympäristökeskus,
Suomen ympäristökeskus (SYKE), «Maa ja Vesi»,
«Finnmap» – Suomen ympäristöministeriön ja Suomen maa- ja metsätalousministeriön tuella ovat tehneet mittavat hydrogeologiset tutkimukset. Tulokset
mahdollistavat käyttää hyväksi alueen pohjavettä.
Useassa tapauksissa vesihuoltoa voidaan jo nyt kehittää käytännön tasolla. Yhteistyön tuloksia ovat Karjalan Tasavallan järvien ja jokien rekisteri ja pohjavesivarojen tietojärjestelmä. Materiaaleja on paperi- ja
sähkömuodossa ja rekisterien tietokantaa jatkuvasti
täytetään.
Vesihuollon kehittäminen on tärkeä yhdyskunnan
tehtävä ja omalla työllämme olimme pyrkineet ratkaisemaan sen ongelmat. Toivomme, että Venäjän kehitys menisi sellaisen tavoitteen suuntaan, milloin ei
pelkästään korkeat vedenlaatunormit hyväksytä, vaan
myös verkoston juomaveden laatu vastaa sekä Venäjän korkean tason, että Euroopan vaatimukset. Silloin
juomaveden laadun kautta nousee myös Karjalan
Tasavallan asukkaiden elintaso, terveyshuolto ja
turismi kehittyy nopeammin.
Suomen ja Karjalan Tasavallan tutkijat ovat yhdessä arvioineet kvartäärikautisten kerrostumien pohjaveden laatua ja varoja ja löysivät alueita, joiden pohjavesivaroja on tarpeeksi paljon nykytilanteessa ja ottaen
huomioon tulevaisuuden vedenkulutuksen. Taajamista
mainittakoon Suojärvi, Porosozero, Kaleva, Kizhi,
Prääsä, Louhi, Nadvoitsa, Tchupa -joissa vesihuollossa on vaikeuksia ja puutteita. Omassa työssämme
pyrittiin katsomaan vesihuoltoa monipuolisesti, arvioitiin vesilaitosten toimintaa, verkoston kuntoa, juomavedenlaatua, desinfiointia ja veden mutageenisuutta. Jokaiselle taajamalle laadittiin kehitysohjelma,
jossa on esitetty nykytilanne, arvioitu vedenkulutuksen tarpeet, analysoitu ongelmat ja ehdotettu kehittämisvaihtoehtoja kustannusarvioineen.
Valitettavasti Karjalan Tasavallan vesivaroja käytetään vain vähäisessämäärin. Syynä on rahoituksen
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ïðîáëåìû îáåççàðàæèâàíèÿ è ìóòàãåííîñòè âîä èç
öåíòðàëèçîâàííûõ èñòî÷íèêîâ. Äëÿ âñåõ ðàññìîòðåííûõ ïóíêòîâ ïîäãîòîâëåíû ëîêàëüíûå ïðîãðàììû
ðàçâèòèÿ, â êîòîðûõ ïîêàçûâàåòñÿ ñîâðåìåííîå
ñîñòîÿíèå âîäîñíàáæåíèÿ, îöåíèâàþòñÿ ïîòðåáíîñòè â âîäå íà ïåðñïåêòèâó, äàåòñÿ àíàëèç ñóùåñòâóþùèõ ïðîáëåì è ïðåäëàãàþòñÿ âîçìîæíûå ïðèíöèïèàëüíûå âàðèàíòû, îñíîâàííûå íà ýêîíîìè÷åñêèõ
ðàñ÷åòàõ.
Ê ñîæàëåíèþ, èç-çà îòñóòñòâèÿ íåîáõîäèìîãî
ôèíàíñèðîâàíèÿ â Êàðåëèè ïîêà íå äîñòàòî÷íî
èñïîëüçóþòñÿ ðåñóðñû âîä ðåãèîíà. Òðåáóþòñÿ óñèëèÿ ìèíèñòåðñòâ, âåäîìñòâ, ïðåäïðèíèìàòåëåé, èíâåñòîðîâ, êîòîðûå ìîãëè áû ïðèìåíèòü èìåþùèåñÿ
íàó÷íûå çíàíèÿ, îïûò äëÿ áîëåå øèðîêîãî èñïîëüçîâàíèÿ ïîäçåìíûõ âîä ñ öåëüþ îáåñïå÷åíèÿ íàñåëåíèÿ
äîñòàòî÷íûì êîëè÷åñòâîì âîäû âûñîêîãî êà÷åñòâà.
Ìåðû, ïðåäïðèíèìàåìûå àäìèíèñòðàöèåé, íàóêîé, ìåñòíûìè îðãàíàìè äëÿ ñíèæåíèÿ ðèñêà çàáîëåâàåìîñòè ëþäåé ïóòåì óëó÷øåíèÿ êà÷åñòâà ïèòüåâîé
âîäû ñ èñïîëüçîâàíèåì áîëåå çàùèùåííûõ ïîäçåìíûõ âîä, âåñüìà îïðàâäûâàþò ñåáÿ è áóäóò èìåòü
áîëüøîé ïîëîæèòåëüíûé ýôôåêò äëÿ íàñåëåíèÿ
Êàðåëèè.
Áëàãîäàðÿ õîðîøåé èçó÷åííîñòè çàïàñîâ è êà÷åñòâà ïîâåðõíîñòíûõ è ïîäçåìíûõ âîä, óñïåøíîé ðåàëèçàöèè íàó÷íûõ ðåêîìåíäàöèé â ðÿäå íàñåëåííûõ
ïóíêòîâ Êàðåëèÿ ìîãëà áû ñòàòü õîðîøèì ïðèìåðîì
Ðîññèè è äðóãèì ñòðàíàì äëÿ ðåøåíèÿ ïðàêòè÷åñêèõ
çàäà÷, ñâÿçàííûõ ñî çäîðîâüåì íàñåëåíèÿ, ïóòåì âíåäðåíèÿ íàó÷íûõ çíàíèé.

puute. Jatkossa tarvitaan lisää monien viranomaisten
ja ministeriöiden ponnistuksia, liikemiehiä ja investoijia, jotka voisivat käyttää hyväksi tutkimustuloksia
ja pohjaveden vesihuollon kokemuksia, jotta paikalliset ihmiset saisivat hyvälaatuista juomavettä.
Aluehallinnon ja tukijoiden on toteutettava vesihuollon kalliit kehitystoimenpiteet. Ne ovat kannattavia kustannuksia, koska esimerkiksi terveysriskit pienevät, jos käytetään pohjaveden hyvälaatuista juomavettä. Pohjavesivarat ovat sen lisäksi suhteellisesti
parammin suojattuja pilaantumisesta.
Karjalan Tasavallan pohjavesien varoja ja niiden
laatua on tutkittu varsin paljon. Alueella on taajamia,
joissa tutkijoiden suositukset vesihuollossa on jo
toteutettu. Karjalasta voisi tulla koko Venäjälle esimerkki siitä, miten tutkimukset auttavat viemään
eteenpäin vesihuollon käytännön kehitystä. Mainittakoon vielä kerran, että vesihuollolla on selkeä yhteys
ihmisten terveyteen.
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ÏÐÈËÎÆÅÍÈÅ 1
ÏÅÐÅ×ÅÍÜ ÌÅÑÒÎÐÎÆÄÅÍÈÉ ÏÎÄÇÅÌÍÛÕ ÂÎÄ
Â ÏÅÑ×ÀÍÛÕ ÎÒËÎÆÅÍÈßÕ
(ïî ðåçóëüòàòàì èññëåäîâàíèé
Èíñòèòóòà âîäíûõ ïðîáëåì Ñåâåðà ÊàðÍÖ ÐÀÍ 1997–2004 ãã.)

Âñå ïåðå÷èñëåííûå ó÷àñòêè îòíîñÿòñÿ ê ìåñòîðîæäåíèÿì ïîäçåìíûõ âîä ÷åòâåðòè÷íûõ îòëîæåíèé îáëàñòè
ëåäíèêîâîé àêêóìóëÿöèè (ôëþâèîãëÿöèàëüíûå è îçåðíî-ëåäíèêîâûå îòëîæåíèÿ). Âîäîíîñíûå ãîðèçîíòû
ôîðìèðóþòñÿ â ðàçíîçåðíèñòûõ ïåñêàõ, áåçíàïîðíûå, çàëåãàþò íà íåáîëüøîé ãëóáèíå. Ïèòàíèå ïîäçåìíûõ
âîä îñóùåñòâëÿåòñÿ çà ñ÷åò àòìîñôåðíûõ îñàäêîâ, êîòîðûå ôîðìèðóþò åñòåñòâåííûå ðåñóðñû, ÿâëÿþùèåñÿ
îñíîâîé ýêñïëóàòàöèîííûõ çàïàñîâ. Â ðÿäå ñëó÷àåâ èñòî÷íèêîì ïîïîëíåíèÿ ýêñïëóàòàöèîííûõ çàïàñîâ
ïîäçåìíûõ âîä ÿâëÿþòñÿ ïðèâëåêàåìûå ðåñóðñû ïîâåðõíîñòíûõ âîäîåìîâ. Ïîäçåìíûå âîäû íå èìåþò
åñòåñòâåííîé çàùèòû îò ïîâåðõíîñòíûõ èñòî÷íèêîâ çàãðÿçíåíèÿ è òðåáóþò çàùèòíûõ ìåðîïðèÿòèé â ïðåäåëàõ
ðàññ÷èòàííûõ ïîÿñîâ çîí ñàíèòàðíîé îõðàíû.
• Ñóîÿðâè. Ìåñòîðîæäåíèå íàõîäèòñÿ â 13 êì ê âîñòîêó îò ãîðîäà, íà ïðàâîì áåðåãó ð. Øóè. Ìîùíîñòü
âîäîíîñíîãî ãîðèçîíòà 5 ÷ 10 ì. Âîäîïðîâîäèìîñòü ïåñêîâ ìåíÿåòñÿ îò 200 äî 800 ì2/ñóò. Êà÷åñòâî âîäû
ñîîòâåòñòâóåò íîðìàòèâàì, çà èñêëþ÷åíèåì ïîíèæåííîãî âîäîðîäíîãî ïîêàçàòåëÿ. Åñòåñòâåííûå ðåñóðñû
íà ïëîùàäè 1,5 êì2 ñîñòàâëÿþò 1000 ì3/ñóò. Â ôîðìèðîâàíèè ñòðóêòóðû ýêñïëóàòàöèîííûõ çàïàñîâ
ìåñòîðîæäåíèÿ äîïîëíèòåëüíûì èñòî÷íèêîì ïðè ðàáîòå èíôèëüòðàöèîííîãî âîäîçàáîðà áóäóò ñëóæèòü
ïðèâëåêàåìûå ðåñóðñû îç. Âàãàíëàìïè. Çàïàñû ïîäçåìíûõ âîä â êîëè÷åñòâå 1 500 ì3/ñóò ïî êàòåãîðèè Ñ1
óòâåðæäåíû â ÒÊÇ. Ìåñòîðîæäåíèå ïîäãîòîâëåíî ê îïûòíî-ïðîìûøëåííîé ýêñïëóàòàöèè.
• Êàëåâàëà. Îöåíêà çàïàñîâ ïîäçåìíûõ âîä ïðîâîäèëàñü íà äâóõ ó÷àñòêàõ. Ïåðâûé ó÷àñòîê ðàñïîëîæåí
â 5 êì ê þãî-âîñòîêó îò ïîñåëêà íà ïðàâîì áåðåãó ðó÷. Êåðêèåø. Ìîùíîñòü âîäîíîñíîãî ãîðèçîíòà
êîëåáëåòñÿ â ïðåäåëàõ 8–12 ì. Âîäîïðîâîäèìîñòü èçìåíÿåòñÿ îò 600 äî 900 ì2/ñóò. Åñòåñòâåííûå ðåñóðñû
ïîäçåìíûõ âîä íà ïëîùàäè ó÷àñòêà 2 êì2 ñîñòàâëÿþò 2000 ì3/ñóò. Êà÷åñòâî ïîäçåìíûõ âîä ñîîòâåòñòâóåò
íîðìàòèâàì, çà èñêëþ÷åíèåì ïîâûøåííîãî ñîäåðæàíèÿ æåëåçà. Çàïàñû ïîäçåìíûõ âîä â êîëè÷åñòâå 900
ì3/ñóò ïî êàòåãîðèè Ñ1 óòâåðæäåíû â ÒÊÇ. Ìåñòîðîæäåíèå ïîäãîòîâëåíî ê îïûòíî-ïðîìûøëåííîé
ýêñïëóàòàöèè.
Âòîðîé ó÷àñòîê ðàñïîëîæåí íà çàïàäíîé îêðàèíå ïîñåëêà íà áåðåãó îç. Ñð. Êóéòî. Ìîùíîñòü ïåñêîâ
êîëåáëåòñÿ îò 7–8 äî 18–20 ì. Âîäîïðîâîäèìîñòü ãîðèçîíòà 1 500 ì2/ñóò. Âîäà õàðàêòåðèçóåòñÿ
ïîâûøåííûì ñîäåðæàíèåì æåëåçà è ìàðãàíöà. Çàïàñû ïîäçåìíûõ âîä â êîëè÷åñòâå 2000 ì3/ñóò ïî
êàòåãîðèè Ñ1 óòâåðæäåíû â ÒÊÇ. Ìåñòîðîæäåíèå ïîäãîòîâëåíî ê îïûòíî-ïðîìûøëåííîé ýêñïëóàòàöèè.
• Ïîðîñîçåðî. Ìåñòîðîæäåíèå ðàñïîëîæåíî â 7 êì ê ñåâåðî-çàïàäó îò ïîñåëêà íà ëåâîì áåðåãó ð. Ñóíû.
Ìîùíîñòü âîäîíîñíîãî ãîðèçîíòà – 8 ÷10 ì. Âîäîïðîâîäèìîñòü ãîðèçîíòà ìåíÿåòñÿ îò 400 äî 2000 ì2/ñóò.
Ýêñïëóàòàöèîííûå çàïàñû îáåñïå÷èâàþòñÿ åñòåñòâåííûìè ðåñóðñàìè. Êà÷åñòâî ïîäçåìíûõ âîä
ñîîòâåòñòâóåò íîðìàòèâíûì òðåáîâàíèÿì. Çàïàñû ïîäçåìíûõ âîä â êîëè÷åñòâå 720 ì3/ñóò ïî êàòåãîðèè Ñ1
óòâåðæäåíû â ÒÊÇ. Ìåñòîðîæäåíèå ïîäãîòîâëåíî ê îïûòíî-ïðîìûøëåííîé ýêñïëóàòàöèè.
• Ëîóõè. Ìåñòîðîæäåíèå ðàñïîëîæåíî â 15 êì ê þãó îò ïîñåëêà íà áåðåãó îç. Áîÿðñêîãî. Ìîùíîñòü
âîäîíîñíîãî ãîðèçîíòà ñîñòàâëÿåò 8–12 ì. Âîäîïðîâîäèìîñòü ãîðèçîíòà èçìåíÿåòñÿ îò 600 äî 900 ì2/ñóò.
Åñòåñòâåííûå ðåñóðñû íà ïëîùàäè 1,5 êì2 ñîñòàâëÿþò 1 500 ì3/ñóò. Êà÷åñòâî ïîäçåìíûõ âîä ñîîòâåòñòâóåò
íîðìàòèâíûì òðåáîâàíèÿì.
• ×óïà. Ìåñòîðîæäåíèå ðàñïîëîæåíî â 6 êì ê þãó îò ïîñåëêà íà þæíîì áåðåãó îç. Ïåñ÷àíîãî.
Ìîùíîñòü âîäîíîñíîãî ãîðèçîíòà ñîñòàâëÿåò 5–8 ì. Âîäîïðîâîäèìîñòü ãîðèçîíòà îöåíèâàåòñÿ â 650–750
ì2/ñóò. Åñòåñòâåííûå ðåñóðñû ïîäçåìíûõ âîä íà ó÷àñòêå ñîñòàâëÿþò 250 ì3/ñóò. Îñíîâíûì èñòî÷íèêîì
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âîñïîëíåíèÿ çàïàñîâ ïîäçåìíûõ âîä ÿâëÿþòñÿ âîäû îç. Ïåñ÷àíîãî. Êà÷åñòâî ïîäçåìíûõ âîä îòâå÷àåò
íîðìàòèâíûì òðåáîâàíèÿì.
• Ïðÿæà. Ìåñòîðîæäåíèå íàõîäèòñÿ â 1,5 êì ê ñåâåðó îò ïîñåëêà íà ñåâåðî-âîñòî÷íîì áåðåãó îç.
Ïðÿæèíñêîãî. Ìîùíîñòü âîäîíîñíîãî ãîðèçîíòà äîñòèãàåò 12–17 ì. Â îáëàñòè ðàçãðóçêè ïîäçåìíûå âîäû
ïðèîáðåòàþò ñëàáûé íàïîð. Ïðîâîäèìîñòü ãîðèçîíòà – íå ìåíåå 1000 ì2/ñóò. Åñòåñòâåííûå ðåñóðñû
ïîäçåìíûõ âîä íà ïëîùàäè 1,5 êì2 ñîñòàâëÿþò 2 500 ì3/ñóò. Êà÷åñòâî ïîäçåìíûõ âîä ñîîòâåòñòâóåò
íîðìàòèâíûì òðåáîâàíèÿì. Çàïàñû ïîäçåìíûõ âîä â êîëè÷åñòâå 2000 ì3/ñóò ïî êàòåãîðèè Ñ1 óòâåðæäåíû â
ÒÊÇ. Ìåñòîðîæäåíèå ïîäãîòîâëåíî ê îïûòíî-ïðîìûøëåííîé ýêñïëóàòàöèè.
• ×åëìóæè. Ìîùíîñòü âîäîíîñíîãî ãîðèçîíòà êîëåáëåòñÿ îò 5–6 äî 20 ì. Åñòåñòâåííûå ðåñóðñû â ðàäèóñå
1 êì îò ïîñåëêà ñîñòàâëÿþò 1 200–1 400 ì3/ñóò. Íà âñåé ïëîùàäè ðàçâèòèÿ ïîäçåìíûå âîäû ñ ãëóáèíû 1,0–
1,5 ì èìåþò ïîâûøåííîå ñîäåðæàíèå æåëåçà (1–10 ìã/ë) è çàðàæåíû ñåðîâîäîðîäîì, ïîýòîìó ïåðåä ïîäà÷åé
ïîòðåáèòåëþ òðåáóþò ïðåäâàðèòåëüíîé ïîäãîòîâêè.
• Êèæè. Ó÷àñòîê ðàñïîëîæåí íà î. Êèæè, ê çàïàäó îò ä. ßìêè. Ìîùíîñòü âîäîíîñíîãî ãîðèçîíòà
ñîñòàâëÿåò 4 ì. Åñòåñòâåííûå ðåñóðñû íà ïëîùàäè 0,3 êì2 â êîëè÷åñòâå 400 ì3/ñóò îáåñïå÷èâàþò çàÿâëåííóþ
âîäîïîòðåáíîñòü. Êà÷åñòâî ïîäçåìíîé âîäû îòâå÷àåò íîðìàòèâíûì òðåáîâàíèÿì, çà èñêëþ÷åíèåì
ïîâûøåííûõ êîíöåíòðàöèé ìàðãàíöà. Íà ó÷àñòêå ïîñòðîåí êîëîäåö.
• Ìóåçåðñêèé. Ó÷àñòîê ðàñïîëîæåí â 0,5 êì ê ñåâåðó îò ïîñåëêà. Ìîùíîñòü âîäîíîñíîãî ãîðèçîíòà îêîëî
10 ì. Âîäîïðîâîäèìîñòü ñîñòàâëÿåò 500–600 ì2/ñóò. Åñòåñòâåííûå ðåñóðñû íà ïëîùàäè 1 êì2 îöåíèâàþòñÿ â
1 300 ì3/ñóò. Êà÷åñòâî âîäû ñîîòâåòñòâóåò íîðìàòèâíûì òðåáîâàíèÿì.
• Ìàòðîñû. Ó÷àñòîê ðàñïîëîæåí â 0,8 êì ê âîñòîêó îò ïîñåëêà, íà ïðàâîì áåðåãó ð. Øóè. Ìîùíîñòü
âîäîíîñíîãî ãîðèçîíòà â ñðåäíåì 15 ì. Âîäîïðîâîäèìîñòü ïåñêîâ – 500 ì2/ñóò. Åñòåñòâåííûå ðåñóðñû íà
ïëîùàäè 0,8 êì2 îöåíåíû â 1000 ì3/ñóò. Êà÷åñòâî ïîäçåìíîé âîäû îòâå÷àåò íîðìàòèâíûì òðåáîâàíèÿì, çà
èñêëþ÷åíèåì ïîâûøåííîé êîíöåíòðàöèè æåëåçà.
• Ýññîéëà. Ó÷àñòîê ðàñïîëîæåí â 1,5 êì ê âîñòîêó îò ïîñåëêà, íà áåðåãó îç. Ñÿìîçåðî (ïîëóîñòðîâ
Àçàííàâîëîê). Ìîùíîñòü âîäîíîñíîãî ãîðèçîíòà 14 ì. Âîäîïðîâîäèìîñòü ãîðèçîíòà ñîñòàâëÿåò
700 ì2/ñóò. Åñòåñòâåííûå ðåñóðñû ïîäçåìíûõ âîä íà ïëîùàäè 0,8 êì2 îöåíåíû â 1 200 ì3/ñóò. Êà÷åñòâî âîäû
ñîîòâåòñòâóåò íîðìàòèâíûì òðåáîâàíèÿì.
• Îëîíåö. Ó÷àñòîê ðàñïîëîæåí â 8 êì ê þãî-âîñòîêó îò ãîðîäà â ðàéîíå îç. Ëàìáåðî. Ìîùíîñòü
âîäîíîñíîãî ãîðèçîíòà 15–20 ì. Âîäîïðîâîäèìîñòü êðóïíîçåðíèñòûõ ïåñêîâ êîëåáëåòñÿ îò 800 äî
1 200 ì2/ñóò. Åñòåñòâåííûå ðåñóðñû íà ïëîùàäè 3 êì2 îáåñïå÷èâàþò çàÿâëåííóþ âîäîïîòðåáíîñòü 3000 ì3/ñóò.
Êà÷åñòâî âîäû ñîîòâåòñòâóåò íîðìàòèâíûì òðåáîâàíèÿì.
• Ëåíäåðû. Ó÷àñòîê ðàñïîëîæåí â þãî-çàïàäíîé ÷àñòè ïîñåëêà, íà áåðåãó îç. Ëåíäåðñêîãî. Ìîùíîñòü
âîäîíîñíîãî ãîðèçîíòà ñîñòàâëÿåò 7 ì. Âîäîïðîâîäèìîñòü îöåíèâàåòñÿ â 300 ì2/ñóò. Êà÷åñòâî ïîäçåìíûõ âîä
ñîîòâåòñòâóåò íîðìàòèâíûì òðåáîâàíèÿì. Åñòåñòâåííûå ðåñóðñû íà ïëîùàäè 0,4 êì2 îöåíèâàþòñÿ â
600 ì3/ñóò.
• Íàäâîèöû. Ìåñòîðîæäåíèå íàõîäèòñÿ â 3 êì ê þãî-âîñòîêó îò ïîñåëêà íà áåðåãó çàëèâà Óçêàÿ Ñàëìè.
Ìîùíîñòü âîäîíîñíîãî ãîðèçîíòà 5–7 ì. Åñòåñòâåííûå ðåñóðñû ñîñòàâëÿþò 300 ì3/ñóò.
Â ôîðìèðîâàíèè ñòðóêòóðû ýêñïëóàòàöèîííûõ çàïàñîâ ìåñòîðîæäåíèÿ ïðè ðàáîòå èíôèëüòðàöèîííîãî
âîäîçàáîðà îñíîâíûì èñòî÷íèêîì áóäóò ñëóæèòü ïðèâëåêàåìûå ðåñóðñû çàëèâà. Êà÷åñòâî ïîäçåìíîé âîäû
îòâå÷àåò íîðìàòèâíûì òðåáîâàíèÿì, çà èñêëþ÷åíèåì ïîâûøåííûõ êîíöåíòðàöèé æåëåçà è ìàðãàíöà.
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HIEKKA- JA SORAKERROSTUMIEN POHJAVESIESIINTYMÄT
(Karjalan tiedekeskuksen Pohjoisten alueiden vesistöongelmien
tutkimuslaitoksen v. 1997–2004 tulosten mukaan)

Esitetyt pohjavesiesiintymät kuuluvat kvartäärikauden jääkautisiin kerrostumiin (glasifluviaaliset ja järviglasiaaliset). Vettäjohtavat kerrokset koostuvat erirakeisista hiekoista, ne ovat paineettomia ja ovat yleensä matalia.
Sateet ovat mainittujen pohjavesien lähteet. Pohjavettä voidaan käyttää vesihuoltotarkoituksiin. Joissakin tapauksissa pohjavesivaroja voidaan lisätä käyttäen pintavesistöjä. Pohjavesillä ei ole luonnollista suojaa ja sen takia
vedenottamot vaativat suojeluvyöhykkeiden perustamista.
• Suojärvi. Pohjavesiesiintymä sijaitsee 13 km kaupungista itään, Shujajoen oikealla rannalla. Vettäjohtavan
kerroksen paksuus on 5–10 m. Hiekkojen vedenjohtavuus vaihtelee 200 ja 800 m2/d välillä. Vedenlaatu vastaa
vaatimuksia pH ollessa hieman alhainen. Luonnolliset pohjavesivarat 1,5 km2 alueella ovat 1000 m3/d. Mikäli
pohjavettä käytetään vesihuollossa voidaan myös käyttää Vaganjärven pintavettä tekopohjavedenottamon
raakaveden lähteenä. Pohjavesivarat vastaavat Ñ1-luokkaa ja on arvioitu 1500 m3/d tasolle. Esiintymä on jo
hyväksytty alueellisen luonnonvarojen komission päätöksellä. Esiintymä on valmis koekäyttöön.
• Kalevala. Pohjavesivarat arvioitiin kahdella alueella. Ensimmäinen alue sijaitsee 5 km etäisyydellä taajamasta lounaiseen Kerkieshjoen rannalla. Vettäjohtavan kerroksen paksuus on 8–12 m. Hiekkojen vedenjohtavuus
vaihtelee 600 ja 900 m2/d välillä. Vedenlaatu vastaa normivaatimuksia, rautapitoisuus on hieman korkea.
Pohjavesivarat vastaavat Ñ1-luokkaa ja ne on arvioitu 900 m3/d tasolle. Esiintymä on jo hyväksytty alueellisen
luonnonvarojen komission päätöksellä. Esiintymä on valmis koekäyttöön.
Toinen alue sijaitsee taajaman länsipuolella Srednee Kuitti järven rannalla. Vettäjohtavan kerroksen paksuus
vaihtelee 7–8 ja 18–20 m välillä. Hiekkojen vedenjohtavuus on 1500 m2/d tasoa. Veden raudan ja mangaanin
pitoisuudet ovat kohonneet. Pohjavesivarat vastaavat Ñ1-luokkaa ja ne on arvioitu 2000 m3/d tasolle. Esiintymä
on jo hyväksytty alueellisen luonnonvarojen komission päätöksellä. Esiintymä on valmis koekäyttöön.
• Porosozero. Esiintymä sijaitsee 7 km etäisyydellä taajamasta luoteiseen Sunajoen vasemmalla rannalla.
Vettäjohtavan kerroksen paksuus on 8–10 m. Hiekkojen vedenjohtavuus vaihtelee 400–2000 m2/d. Luonnollista
pohjavettä riittää vesihuoltotarpeisiin. Veden raudan ja mangaanin pitoisuudet ovat kohonneet. Pohjavesivarat
vastaavat Ñ1-luokkaa ja ne on arvioitu 720 m3/d tasolle. Esiintymä on jo hyväksytty alueellisen luonnonvarojen
komission päätöksellä. Esiintymä on valmis koekäyttöön.
• Louhi. Esiintymä sijaitsee 15 km etäisyydellä taajamasta etelään Bojarskoje järven rannalla. Vettäjohtavan
kerroksen paksuus on 8–12 m. Hiekkojen vedenjohtavuus vaihtelee 600–900 m2/d. Luonnollisia pohjavesivaroja
1,5 km2 alueella on 1500 m3/d. Vedenlaatu vastaa vaatimuksia.
• Tchupa. Esiintymä sijaitsee 6 km etäisyydellä taajamasta etelään Peschanoje järven rannalla. Vettäjohtavan
kerroksen paksuus on 5–8 m. Hiekkojen vedenjohtavuus vaihtelee 650–750 m2/d välillä. Alueen luonnolliset pohjavesivarat on arvioitu 250 m3/d tasolle. Peschanoje järven vettä suotautuu pohjavettäjohtaviin kerroksiin.
Vedenlaatu vastaa vaatimuksia.
• Prääsä. Esiintymä sijaitsee 1,5 km etäisyydellä taajamasta pohjoiseen Prjazhinskoje järven koillisrannalla.
Vettäjohtavan kerroksen paksuus on maksimissaan 12–17 m. Pohjavesi purkautuu pienellä paineella. Hiekkojen
vedenjohtavuus on ainakin 1000 m2/d. Luonnolliset pohjavesivarat 1,5 km 2 alueella on arvioitu 2500 m3/d tasolla.
Vedenlaatu vastaa vaatimuksia. Pohjavesivarat vastaavat Ñ1-luokkaa ja ne on arvioitu 2000 m3/d tasolle. Esiintymä on
jo hyväksytty alueellisen luonnonvarojen komission päätöksellä. Esiintymä on valmis koe- ja talouskäyttöön.
• Tchelmuzhi. Vettäjohtavan kerroksen paksuus vaihtelee 5–6 ja 20 m välillä. Luonnolliset pohjavesivarat
1 km2 alueella on arvioitu 1200–1400 m3/d tasolle. Koko alueella 1–1,5 m syvyydessä oleva pohjavesi sisältää paljon
rautaa (1–10 mg/l) ja sen lisäksi rikkivetyä. Sen takia vesihuollossa tarvitaan talousveden esikäsittelyvaihetta.
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• Kizhi. Esiintymä sijaitsee saarella Jamki-kylästä länteen. Vettäjohtavan kerroksen paksuus on 4 m.
Luonnolliset pohjavesivarat 0,3 km2 alueella on arvioitu 400 m3/d tasolle, mikä riittää ilmoitettuun vedentarpeeseen. Vedenlaatu vastaa vaatimuksia, paitsi mangaanipitoisuus on liian korkea. Alueelle on rakennettu
kaivo.
• Mujezerski. Esiintymä sijaitsee 0,5 km etäisyydellä kylästä. Vettäjohtavan kerroksen paksuus on
10 m. Vedenjohtavuus on arvioitu olevan 500–600 m2/d. Luonnolliset pohjavesivarat 1 km2 alueella on arvioitu
1300 m3/d tasolle. Vedenlaatu vastaa vaatimuksia.
• Matroosa. Esiintymä sijaitsee 0,8 km etäisyydellä kylästä itään, Shujajoen oikealla rannalla. Vettäjohtavan
kerroksen paksuus on 15 m. Hiekkojen vedenjohtavuus on arvioitu olevan 500 m2/d. Luonnolliset pohjavesivarat
0,8 km2 alueella on arvioitu 1000 m3/d tasolle. Vedenlaatu vastaa vaatimuksia, paitsi rautapitoisuus on korkea.
• Essoila. Esiintymä sijaitsee 1,5 km etäisyydellä kylästä itään, Säämäjärven rannalla (Azannavolok niemi).
Vettäjohtavan kerroksen paksuus on 14 m. Vedenjohtavuus on arvioitu olevan 700 m2/d. Luonnolliset pohjavesivarat 0,8 km2 alueella on arvioitu 1200 m3/d tasolle. Vedenlaatu vastaa vaatimuksia.
• Aunus. Esiintymä sijaitsee 8 km etäisyydellä kaupungista kaakkoon Lamberojärven rannalla. Vettäjohtavan
kerroksen paksuus on 15–20 m. Karkean hiekan vedenjohtavuus vaihtelee 800 ja 1200 m2/d välillä. Luonnolliset
pohjavesivarat 3 km2 alueella ovat riittävät kattamaan vesihuoltotarpeet eli 3000 m3/d. Vedenlaatu vastaa vaatimuksia.
• Lendery. Esiintymä sijaitsee kylän lounaisalueella Lenderskojejärven rannalla. Vettäjohtavan kerroksen paksuus on 7 m. Vedenjohtavuus on 300 m2/d välillä. Luonnolliset pohjavesivarat 0,4 km2 alueella on arvioitu
600 m3/d tasolle. Vedenlaatu vastaa vaatimuksia.
• Nadvoitsy. Esiintymä sijaitsee 3 km etäisyydellä kaakkoon kylästä Uzkaja Salmen rannalla. Vettäjohtavan
kerroksen paksuus on 5–7 m. Alueen luonnolliset pohjavesivarat on arvioitu 300 m3/d tasolle. Mikäli pohjavedenottamo rakennetaan, salmesta voidaan pumpata lisää vettä, pohjavesivarojen lisäämiseksi. Vedenlaatu vastaa
vaatimuksia, raudan ja mangaanin pitoisuuksien ollessa korkeat.
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ANNEX 1
LIST OF GROUNDWATER DEPOSITS IN SANDY SEDIMENTS
(based on results of surveys carried out by the Northern Water Problems
Institute, KRC of RAS in 1997–2004)

All listed locations are groundwater deposits in Quaternary sediments of the glacial accretion region (glaciofluvial
and glaciolacustrine sediments). The aquifers form in multi-grained sands, are unconfined, shallow-bedded.
Groundwater is recharged from precipitation, which builds up the natural reserves from which water can be drawn for
human purposes. Occasionally, useable groundwater stores are recharged by drawing in surface waters. There exist no
natural barriers to groundwater contamination from surface sources, wherefore measures must be taken within
properly estimated sanitary protection zones.
• Suojärvi. The deposit is 13 km east of the town, on the right-hand bank of River Shuja. The aquifer is 5 ÷10 m
thick. Hydraulic conductivity of the sands varies from 200 to 800 m2/day. Water quality conforms to standard requirements with the exception of the hydrogen index. Natural reserves in the 1,5 km2 area are 1000 m3/day. An extra source
of useable stores for the infiltration water intake facilities will be the water drawn in from Lake Vaganlampi. Regional
National Resources Commission (RNRC) certified groundwater stores as 1500 m3/day of category C1 water. The
deposit is ready for commercial operation in the trial mode.
• Kalevala. Groundwater stores were estimated in two sites. The first site is 5 km SE of the village, on the righthand bank of Kerkiesh brook. The aquifer is 8–12 m thick. Hydraulic conductivity ranges from 600 to 900 m2/day.
Natural groundwater reserves in the 2 km2 area are 2000 m3/day. Groundwater quality conforms to standard requirements with the exception of the high iron content. RNRC certified groundwater stores as 900 m3/day of category C1
water. The deposit is ready for commercial operation in the trial mode.
The second site is situated on the western outskirts of the village, on the shore of Lake Srednee Kuito. The thickness of the sands varies from 7–8 to 18–20 m. The hydraulic conductivity of the aquifer is 1500 m2/day. The water
contains elevated iron and manganese concentrations. RNRC certified groundwater stores as 2000 m3/day of category C1 water. The deposit is ready for commercial operation in the trial mode.
• Porosozero. The deposit lies 7 km NW of the village, on the left-hand bank of River Suna. The aquifer is 8 ÷10
m thick. Hydraulic conductivity varies from 400 to 2000 m2/day. Useable stores are derived from natural reserves.
Groundwater quality conforms to standard requirements. RNRC certified groundwater stores as 720 m3/day of category C1 water. The deposit is ready for commercial operation in the trial mode.
• Louhi. The deposit lies 15 km south of the village, on Lake Boyarskoye shore. The aquifer is 8–12 m thick.
Hydraulic conductivity varies from 600 to 900 m2/day. Natural reserves in the 1,5 km2 area are 1500 m3/day.
Groundwater quality conforms to standard requirements.
• Chupa. The deposit lies 6 km south of the village, on the southern shore of Lake Pestchanoye. The aquifer is 5–8 thick.
Hydraulic conductivity of the aquifer is estimated at 650–750 m2/day. Natural groundwater reserves in the site are 250 m3/day.
Groundwater stores are mainly recharged from Lake Pestchanoye. Groundwater quality conforms to standard requirements.
• Pryazha. The deposit lies 1,5 km north of the village, on the NE shore of Lake Pryazhinskoye.
The aquifer is 12–17 m thick. Groundwater in the discharge area is slightly under pressure. Hydraulic conductivity of
the aquifer is at least 1000 m2/day. Natural groundwater reserves in the 1,5 km2 area are 2500 m3/day. Groundwater
quality conforms to standard requirements. RNRC certified groundwater stores as 2000 m3/day of category C1 water.
The deposit is ready for commercial operation in the trial mode.
• Chelmuzhi. The aquifer thickness ranges from 5–6 to 20 metres. Natural reserves within a 1 km radius around
the village are 1200–1400 m3/day. Throughout the area, groundwater from a depth of 1–1,5 m contains elevated iron
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concentrations (1–10 mg/l) and is contaminated with hydrogen sulphide, wherefore pre-treatment is required prior to
delivery to consumer.
• Kizhi. The site is situated on Kizhi Island, west of the village of Yamki. The aquifer is 4 m thick. Natural reserves
in the 0,3 km2 area amount to 400 m3/day and satisfy the official water demand. Groundwater quality conforms to
standard requirements with the exception of elevated manganese concentrations. A well was built in the site.
• Muezerskiy. The site is situated 0,5 km north of the village. The aquifer is ca. 10 m thick. Hydraulic conductivity is 500–600 m2/day. Natural reserves in the 1 km2 area are estimated at 1300 m3/day. Water quality conforms to
standard requirements.
• Matrosy. The site is situated 0,8 km east of the village, on the right-hand bank of River Shuja. The aquifer is
15 m thick on average. Hydraulic conductivity of the sands is 500 m2/day. Natural reserves in the 0,8 km2 area are
estimated at 1000 m3/day. Groundwater quality conforms to standard requirements with the exception of elevated iron
concentrations.
• Essoila. The site is situated 1,5 km east of the village, on Lake Syamozero shore (Azannavolok
peninsula). The aquifer is 14 m thick. Hydraulic conductivity of the aquifer is 700 m2/day. Natural groundwater
reserves in the 0,8 km2 area are estimated at 1200 m3/day. Water quality conforms to standard
requirements.
• Olonets. The site is situated 8 km SE of the town, near Lake Lambero. The aquifer is 15–20 m thick. Hydraulic
conductivity of the coarse-grained sands ranges from 800 to 1200 m2/day. Natural reserves in the 3 km2 area satisfy
the official water demand of 3000 m3/day. Water quality conforms to standard requirements.
• Lendery. The site is situated in the SW of the village, on Lake Lenderskoye shore. The aquifer is 7 m thick.
Hydraulic conductivity is estimated at 300 m2/day. Natural reserves in the 0,4 km2 area are estima-ted at 600 m3/day.
Groundwater quality conforms to standard requirements.
• Nadvoitsy. The deposit lies 3 km SE of the village, on the shore of the Uzkaya Salmi Bay. The aquifer is 5–7 m
thick. Natural reserves are 300 m3/day. The main source of useable stores for the infiltration water intake facilities will
be water drawn in from the bay. Groundwater quality conforms to standard requirements with the exception of elevated iron and manganese concentrations.
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ÏÐÈËÎÆÅÍÈÅ 2
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1997 ã., Êóîïèî
ÌÅÒÎÄÈ×ÅÑÊÈÅ ÐÅÊÎÌÅÍÄÀÖÈÈ ÏÎ ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÈ ÂÎÄÎÑÍÀÁÆÅÍÈß È ÐÀÁÎÒÅ
Ñ ÎÒÕÎÄÀÌÈ Â ÌÅÑÒÍÎÑÒßÕ ÐÀÑÑÐÅÄÎÒÎ×ÅÍÍÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß
Ïðåäâàðèòåëüíûé îò÷åò 3
1997 ã., Êóîïèî
ÈÑÑËÅÄÎÂÀÍÈß ÏÎÄÇÅÌÍÛÕ ÂÎÄ ÄËß ÂÎÄÎÑÍÀÁÆÅÍÈß ã. ÑÓÎßÐÂÈ
1998 ã., Êóîïèî
ÈÑÑËÅÄÎÂÀÍÈß ÏÎÄÇÅÌÍÛÕ ÂÎÄ ÄËß ÂÎÄÎÑÍÀÁÆÅÍÈß î. ÊÈÆÈ
1998 ã., Êóîïèî
ÂÎÄÎÑÍÀÁÆÅÍÈÅ ã. ÑÓÎßÐÂÈ
Îïèñàíèå ðàáîò è ìàòåðèàëîâ ïî ñòðîèòåëüñòâó êîëîäöåâ íà îñíîâå èñïîëüçîâàíèÿ áåòîííûõ êîëåö
1998 ã., Êóîïèî
ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÅ ÍÀÓ×ÍÎ-ÈÑÑËÅÄÎÂÀÒÅËÜÑÊÈÕ ÐÀÁÎÒ ÏÎ ÏÎÈÑÊÓ È ÎÖÅÍÊÅ ÏÎÄÇÅÌÍÛÕ ÂÎÄ
Â ÏÅÑ×ÀÍÛÕ ÎÒËÎÆÅÍÈßÕ Ñ ÖÅËÜÞ ÕÎÇßÉÑÒÂÅÍÍÎ-ÏÈÒÜÅÂÎÃÎ ÂÎÄÎÑÍÀÁÆÅÍÈß
ÍÀÑÅËÅÍÍÛÕ ÏÓÍÊÒÎÂ ÐÅÑÏÓÁËÈÊÈ ÊÀÐÅËÈß
(ã. ÑÓÎßÐÂÈ)
1998 ã., Ïåòðîçàâîäñê
ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÁÈÎÒÓÀËÅÒÀ ÍÀ î. ÊÈÆÈ
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1998 ã., Õåëüñèíêè
ÇÄÎÐÎÂÜÅ ÎÊÐÓÆÀÞÙÅÉ ÑÐÅÄÛ ÐÅÑÏÓÁËÈÊÈ ÊÀÐÅËÈß
1999 ã., Õåëüñèíêè
ÂÎÄÎÑÍÀÁÆÅÍÈÅ î. ÊÈÆÈ
Îïèñàíèå ïëàíà ðàáîò è íåîáõîäèìûõ ìàòåðèàëîâ
1999 ã., Êóîïèî
ÈÑÑËÅÄÎÂÀÍÈß ÏÎÄÇÅÌÍÛÕ ÂÎÄ ã. ÑÓÎßÐÂÈ
ÏÐÎÁÍÀß ÎÒÊÀ×ÊÀ ÊÎËÎÄÖÅÂ
1999 ã., Êóîïèî
ÐÅÇÓËÜÒÀÒÛ ÏÎÈÑÊÎÂ È ÎÖÅÍÊÈ ÏÎÄÇÅÌÍÛÕ ÂÎÄ ÄËß ÕÎÇßÉÑÒÂÅÍÍÎ-ÏÈÒÜÅÂÎÃÎ
ÂÎÄÎÑÍÀÁÆÅÍÈß ÊÐÓÏÍÛÕ ÍÀÑÅËÅÍÍÛÕ ÏÓÍÊÒÎÂ ÐÅÑÏÓÁËÈÊÈ ÊÀÐÅËÈß. ÏÎÈÑÊÈ
È ÎÖÅÍÊÀ ÇÀÏÀÑÎÂ ÏÎÄÇÅÌÍÛÕ ÂÎÄ ÄËß ÂÎÄÎÑÍÀÁÆÅÍÈß ï. ÊÅÑÒÅÍÜÃÀ
1999 ã., Ïåòðîçàâîäñê
ÐÅÇÓËÜÒÀÒÛ ÏÎÈÑÊÎÂ È ÎÖÅÍÊÈ ÏÎÄÇÅÌÍÛÕ ÂÎÄ ÄËß ÕÎÇßÉÑÒÂÅÍÍÎ-ÏÈÒÜÅÂÎÃÎ
ÂÎÄÎÑÍÀÁÆÅÍÈß ÊÐÓÏÍÛÕ ÍÀÑÅËÅÍÍÛÕ ÏÓÍÊÒÎÂ ÐÅÑÏÓÁËÈÊÈ ÊÀÐÅËÈß. ÏÎÈÑÊÈ
È ÎÖÅÍÊÀ ÇÀÏÀÑÎÂ ÏÎÄÇÅÌÍÛÕ ÂÎÄ ÄËß ÂÎÄÎÑÍÀÁÆÅÍÈß ï. ÄÅÐÅÂßÍÊÀ
1999 ã., Ïåòðîçàâîäñê
ÂÎÄÎÂÎÄ ÄÎ ã. ÑÓÎßÐÂÈ. ÏËÀÍ ÐÀÁÎÒ
2000 ã., Êóîïèî
ÏÐÎÅÊÒ ÂÎÄÎÇÀÁÎÐÍÛÕ ÑÎÎÐÓÆÅÍÈÉ ã. ÑÓÎßÐÂÈ
2000 ã., Êóîïèî
ÏËÀÍ ÏÎ ÑÁÎÐÓ, ÕÐÀÍÅÍÈÞ È ÓÒÈËÈÇÀÖÈÈ ÎÒÕÎÄÎÂ ÍÀ î. ÊÈÆÈ
2000 ã., Âààñà
ÐÅÇÓËÜÒÀÒÛ ÏÎÈÑÊÎÂ È ÎÖÅÍÊÈ ÏÎÄÇÅÌÍÛÕ ÂÎÄ ÄËß ÕÎÇßÉÑÒÂÅÍÍÎ-ÏÈÒÜÅÂÎÃÎ
ÂÎÄÎÑÍÀÁÆÅÍÈß ÊÐÓÏÍÛÕ ÍÀÑÅËÅÍÍÛÕ ÏÓÍÊÒÎÂ ÐÅÑÏÓÁËÈÊÈ ÊÀÐÅËÈß. ÏÎÈÑÊÈ
È ÎÖÅÍÊÀ ÇÀÏÀÑÎÂ ÏÎÄÇÅÌÍÛÕ ÂÎÄ ÄËß ÂÎÄÎÑÍÀÁÆÅÍÈß ï. ÏÎÐÎÑÎÇÅÐÎ
(Ïîäñ÷åò çàïàñîâ ïî ñîñòîÿíèþ íà 01.07.2000 ã.)
2000 ã., Ïåòðîçàâîäñê
ÐÅÇÓËÜÒÀÒÛ ÏÎÈÑÊÎÂ È ÎÖÅÍÊÈ ÏÎÄÇÅÌÍÛÕ ÂÎÄ ÄËß ÕÎÇßÉÑÒÂÅÍÍÎ-ÏÈÒÜÅÂÎÃÎ
ÂÎÄÎÑÍÀÁÆÅÍÈß ÊÐÓÏÍÛÕ ÍÀÑÅËÅÍÍÛÕ ÏÓÍÊÒÎÂ ÐÅÑÏÓÁËÈÊÈ ÊÀÐÅËÈß. ÏÎÈÑÊÈ
È ÎÖÅÍÊÀ ÇÀÏÀÑÎÂ ÏÎÄÇÅÌÍÛÕ ÂÎÄ ÄËß ÂÎÄÎÑÍÀÁÆÅÍÈß ï. ÊÀËÅÂÀËÀ
(Ïîäñ÷åò çàïàñîâ ïî ñîñòîÿíèþ íà 01.05.2000 ã.)
2000 ã., Ïåòðîçàâîäñê
ÐÅÇÓËÜÒÀÒÛ ÏÎÈÑÊÎÂ È ÎÖÅÍÊÈ ÏÎÄÇÅÌÍÛÕ ÂÎÄ ÄËß ÕÎÇßÉÑÒÂÅÍÍÎ-ÏÈÒÜÅÂÎÃÎ
ÂÎÄÎÑÍÀÁÆÅÍÈß ÊÐÓÏÍÛÕ ÍÀÑÅËÅÍÍÛÕ ÏÓÍÊÒÎÂ ÐÅÑÏÓÁËÈÊÈ ÊÀÐÅËÈß. ÏÎÈÑÊÈ
È ÎÖÅÍÊÀ ÇÀÏÀÑÎÂ ÏÎÄÇÅÌÍÛÕ ÂÎÄ ÄËß ÂÎÄÎÑÍÀÁÆÅÍÈß ï. ËÎÓÕÈ
2000 ã., Ïåòðîçàâîäñê
ÐÅÇÓËÜÒÀÒÛ ÏÎÈÑÊÎÂ È ÎÖÅÍÊÈ ÏÎÄÇÅÌÍÛÕ ÂÎÄ ÄËß ÕÎÇßÉÑÒÂÅÍÍÎ-ÏÈÒÜÅÂÎÃÎ
ÂÎÄÎÑÍÀÁÆÅÍÈß ÊÐÓÏÍÛÕ ÍÀÑÅËÅÍÍÛÕ ÏÓÍÊÒÎÂ ÐÅÑÏÓÁËÈÊÈ ÊÀÐÅËÈß. ÏÎÈÑÊÈ
È ÎÖÅÍÊÀ ÇÀÏÀÑÎÂ ÏÎÄÇÅÌÍÛÕ ÂÎÄ ÄËß ÂÎÄÎÑÍÀÁÆÅÍÈß ï. ×ÓÏÀ
2000 ã., Ïåòðîçàâîäñê
ÐÀÇÂÈÒÈÅ ÁÀÇÛ ÃÈÄÐÎËÎÃÈ×ÅÑÊÈÕ È ËÈÌÍÎËÎÃÈ×ÅÑÊÈÕ
ÄÀÍÍÛÕ ÍÀ ÎÑÍÎÂÅ ÃÈÑ-ÒÅÕÍÎËÎÃÈÉ. ÝÒÀÏ – I
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2001 ã., Âàíòàà
ÐÀÇÂÈÒÈÅ ÂÎÄÎÑÍÀÁÆÅÍÈß ï. ÏÐßÆÀ
ÐÀÇÐÀÁÎÒÊÀ ÒÐÀÑÑÛ ÂÎÄÎÂÎÄÀ È ÌÅÒÎÄÈÊÀ ÈÑÑËÅÄÎÂÀÍÈß ÌÅÑÒÍÎÑÒÈ
2001 ã., Êóîïèî
ÐÀÇÐÀÁÐÎÒÊÀ ÏÐÎÅÊÒÀ ÏÎ ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÈ ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÀ ÏËÀÑÒÌÀÑÑÎÂÛÕ ÒÐÓÁ
Â ÐÅÑÏÓÁËÈÊÅ ÊÀÐÅËÈß. ÁÈÇÍÅÑ-ÏËÀÍ È ÎÖÅÍÊÀ ÐÅÍÒÀÁÅËÜÍÎÑÒÈ
2001 ã., Õåëüñèíêè
ÐÀÇÂÈÒÈÅ ÂÎÄÎÑÍÀÁÆÅÍÈß ï. ÏÐßÆÀ
ÑÒÀÍÖÈß ÏÎÄÙÅËÀ×ÈÂÀÍÈß ÏÎÄÇÅÌÍÛÕ ÂÎÄ
2001 ã., Êóîïèî
ÐÀÇÂÈÒÈÅ ÂÎÄÎÑÍÀÁÆÅÍÈß ï. ÏÐßÆÀ
ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈß ÂÎÄÎÑÍÀÁÆÅÍÈß ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÉ ÏÈÙÅÂÎÉ ÏÐÎÌÛØËÅÍÍÎÑÒÈ ï. ÏÐßÆÀ
2001 ã., Êóîïèî
ÐÅÊÎÌÅÍÄÀÖÈÈ ÏÎ ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÈ ÎÕÐÀÍÍÎÉ ÇÎÍÛ ÄËß ÂÎÄÎÇÀÁÎÐÀ
ÏËÀÍ ÎÕÐÀÍÛ ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÈ ÏÎÄÇÅÌÍÛÕ ÂÎÄ, ð. ØÓß
2001 ã., Ïåòðîçàâîäñê
ÐÅÇÓËÜÒÀÒÛ ÏÎÈÑÊÎÂ È ÎÖÅÍÊÈ ÏÎÄÇÅÌÍÛÕ ÂÎÄ ÄËß ÕÎÇßÉÑÒÂÅÍÍÎ-ÏÈÒÜÅÂÎÃÎ
ÂÎÄÎÑÍÀÁÆÅÍÈß ÊÐÓÏÍÛÕ ÍÀÑÅËÅÍÍÛÕ ÏÓÍÊÒÎÂ ÐÅÑÏÓÁËÈÊÈ ÊÀÐÅËÈß. ÏÎÈÑÊÈ
È ÎÖÅÍÊÀ ÇÀÏÀÑÎÂ ÏÎÄÇÅÌÍÛÕ ÂÎÄ ÄËß ÂÎÄÎÑÍÀÁÆÅÍÈß ï. ×ÅËÌÓÆÈ
2001 ã., Ïåòðîçàâîäñê
ÐÅÇÓËÜÒÀÒÛ ÏÎÈÑÊÎÂ È ÎÖÅÍÊÈ ÏÎÄÇÅÌÍÛÕ ÂÎÄ ÄËß ÕÎÇßÉÑÒÂÅÍÍÎ-ÏÈÒÜÅÂÎÃÎ
ÂÎÄÎÑÍÀÁÆÅÍÈß ÊÐÓÏÍÛÕ ÍÀÑÅËÅÍÍÛÕ ÏÓÍÊÒÎÂ ÐÅÑÏÓÁËÈÊÈ ÊÀÐÅËÈß. ÏÎÈÑÊÈ
È ÎÖÅÍÊÀ ÇÀÏÀÑÎÂ ÏÎÄÇÅÌÍÛÕ ÂÎÄ ÄËß ÂÎÄÎÑÍÀÁÆÅÍÈß ï. ÍÀÄÂÎÈÖÛ
2002 ã., Ïåòðîçàâîäñê
ÐÀÇÂÈÒÈÅ ÁÀÇÛ ÃÈÄÐÎËÎÃÈ×ÅÑÊÈÕ È ËÈÌÍÎËÎÃÈ×ÅÑÊÈÕ
ÄÀÍÍÛÕ ÍÀ ÎÑÍÎÂÅ ÃÈÑ-ÒÅÕÍÎËÎÃÈÉ. ÝÒÀÏ – II
2002 ã., Âàíòàà
ÐÅÇÓËÜÒÀÒÛ ÏÎÈÑÊÎÂ È ÎÖÅÍÊÈ ÏÎÄÇÅÌÍÛÕ ÂÎÄ ÄËß ÕÎÇßÉÑÒÂÅÍÍÎ-ÏÈÒÜÅÂÎÃÎ
ÂÎÄÎÑÍÀÁÆÅÍÈß ÊÐÓÏÍÛÕ ÍÀÑÅËÅÍÍÛÕ ÏÓÍÊÒÎÂ ÐÅÑÏÓÁËÈÊÈ ÊÀÐÅËÈß. ÏÎÈÑÊÈ
È ÎÖÅÍÊÀ ÇÀÏÀÑÎÂ ÏÎÄÇÅÌÍÛÕ ÂÎÄ ÄËß ÂÎÄÎÑÍÀÁÆÅÍÈß ï. ÊÀËÅÂÀËÀ
(Ïîäñ÷åò çàïàñîâ ïî ñîñòîÿíèþ íà 01.09.2003 ã.)
2003 ã., Ïåòðîçàâîäñê
ÐÅÇÓËÜÒÀÒÛ ÏÎÈÑÊÎÂ È ÎÖÅÍÊÈ ÏÎÄÇÅÌÍÛÕ ÂÎÄ ÄËß ÕÎÇßÉÑÒÂÅÍÍÎ-ÏÈÒÜÅÂÎÃÎ
ÂÎÄÎÑÍÀÁÆÅÍÈß ÊÐÓÏÍÛÕ ÍÀÑÅËÅÍÍÛÕ ÏÓÍÊÒÎÂ ÐÅÑÏÓÁËÈÊÈ ÊÀÐÅËÈß. ÏÎÈÑÊÈ
È ÎÖÅÍÊÀ ÇÀÏÀÑÎÂ ÏÎÄÇÅÌÍÛÕ ÂÎÄ ÄËß ÂÎÄÎÑÍÀÁÆÅÍÈß ï. ÏÐßÆÀ
(Ïîäñ÷åò çàïàñîâ ïî ñîñòîÿíèþ íà 01.01.2004 ã.)
2004 ã., Ïåòðîçàâîäñê

LIITE 2
KARJALAN VEDENHANKINNAN KEHITTÄMINEN
RAPORTIT VUOSILTA 1997–2001

KARJALAN VEDENHANKINNAN KEHITTÄMISOHJELMA
Osaraportti 1
1997, Kuopio
KARJALAN VEDENHANKINNAN KEHITTÄMISOHJELMA
Tiivistelmä
1997, Kuopio
SUOJÄRVEN PIIRIN VEDENHANKINNAN YLEISSUUNNITELMA
Osaraportti 2
1997, Kuopio
SUOJÄRVEN PIIRIN VEDENHANKINNAN YLEISSUUNNITELMA
Tiivistelmä
1997, Kuopio
HAJA-ASUTUKSEN VESI- JA JÄTEHUOLLON OHJEISTO
Osaraportti 3
1997, Kuopio
SUOJÄRVEN POHJAVESITUTKIMUSRAPORTTI
1998, Kuopio
KIZHIN SAAREN VEDENHANKINTATUTKIMUSRAPORTTI
1998, Kuopio
SUOJÄRVEN KAUPUNGIN VEDENHANKINTA
Betonirengaskaivojen aine- ja työselitys
1998, Kuopio
KARJALAN TASAVALLAN HIEKKA- JA SORAKERROSTUMIEN POHJAVESIVAROJEN KÄYTTÖ
VEDENHANKINNASSA. POHJAVESIVAROJEN ARVIOINTI JA TUTKIMUKSET (SUOJÄRVI)
1998, Petroskoi
YLEISÖKÄYMÄLÄN RAKENTAMINEN KIZHIN KIRKKOSAAREEN ÄÄNISELLÄ
1998, Helsinki
YMPÄRISTÖTERVEYS KARJALAN TASAVALLASSA
1999, Helsinki
KIZHIN SAAREN VEDENHANKINTA
SUUNNITELMASELOSTUS. AINE- JA TYÖSELITYS
1999, Kuopio
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SUOJÄRVEN POHJAVESITUTKIMUSRAPORTTI
OTTAMOKAIVOJEN KOEPUMPPAUS
1999, Kuopio
KARJALAN TASAVALLAN SUURTEN TAAJAMIEN VEDENHANKINTA JA POHJAVESIVAROJEN
ARVIOINTI. KIESTINGA KYLÄN POHJAVESIVAROJEN ETSINTÄ- JA TUTKIMUSTULOKSET
1999, Petroskoi
KARJALAN TASAVALLAN SUURTEN TAAJAMIEN VEDENHANKINTA JA POHJAVESIVAROJEN
ARVIOINTI. DEREVJANKA KYLÄN POHJAVESIVAROJEN ETSINTÄ- JA TUTKIMUSTULOKSET
1999, Petroskoi
SUOJÄRVEN KAUPUNGIN SIIRTOVESIJOHTO
Suunnitelmaselostus
2000, Kuopio
SUOJÄRVEN KAUPUNGIN VEDENOTTAMOIDEN SUUNNITTELU
2000, Kuopio
KIZHIN SAAREN JÄTEHUOLLON KEHITTÄMINEN
2000, Vaasa
KARJALAN TASAVALLAN SUURTEN TAAJAMIEN VEDENHANKINTA JA POHJAVESIVAROJEN
ARVIOINTI. PORAJÄRVEN KYLÄN POHJAVESIVAROJEN ETSINTÄ- JA TUTKIMUSTULOKSET
(Varojen arviot, tilanne 01.07.2000)
2000, Petroskoi
KARJALAN TASAVALLAN SUURTEN TAAJAMIEN VEDENHANKINTA JA POHJAVESIVAROJEN
ARVIOINTI. KALEVALA KYLÄN POHJAVESIVAROJEN ETSINTÄ- JA TUTKIMUSTULOKSET
(Varojen arviot, tilanne 01.05.2000)
2000, Petroskoi
KARJALAN TASAVALLAN SUURTEN TAAJAMIEN VEDENHANKINTA JA POHJAVESIVAROJEN
ARVIOINTI. LOUHI KYLÄN POHJAVESIVAROJEN ETSINTÄ- JA TUTKIMUSTULOKSET
2000, Petroskoi
KARJALAN TASAVALLAN SUURTEN TAAJAMIEN VEDENHANKINTA JA POHJAVESIVAROJEN
ARVIOINTI. TSUPA KYLÄN POHJAVESIVAROJEN ETSINTÄ- JA TUTKIMUSTULOKSET
2000, Petroskoi
GIS-JÄRJESTELMÄÄN PERUSTUVAN HYDROLOGISEN JA LIMNOLOGISEN TIETOVARANNON
KEHITTÄMINEN
2001, Vantaa
PRÄÄSÄN VESIHUOLTO. VESIJOHTOLINJAN LINJAUS JA MAASTOTUTKIMUSOHJE
2001, Kuopio
MUOVIPUTKEA VALMISTAVAN TEHTAAN PERUSTAMINEN KARJALAN TASAVALLTAAN. KANNATTAVUUSSELVITYS
2001, Helsinki
PRÄÄSÄN KAUPUNGIN VESIHUOLLON KEHITTÄMINEN
POHJAVEDEN ALKALOINTILAITOKSEN SIJOITUSVAIHTOEHTOJEN TARKASTELU
2001, Kuopio
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PRÄÄSÄN KAUPUNGIN JA ELINTARVIKETEOLLISUUDEN VEDENHANKINTASUUNNITELMA
2001, Kuopio
SUOSITUKSET VEDENOTTAMON SUOJELUVYÖHYKKEEN MUODOSTAMISEKSI SUOJUJOEN POHJAVESIALUEEN SUOJELUSUUNNITELMA
2001, Petroskoi
KARJALAN TASAVALLAN SUURTEN TAAJAMIEN VEDENHANKINTA JA POHJAVESIVAROJEN
ARVIOINTI. TSELMUZHI KYLÄN POHJAVESIVAROJEN ETSINTÄ- JA TUTKIMUSTULOKSET
2001, Petroskoi
KARJALAN TASAVALLAN SUURTEN TAAJAMIEN VEDENHANKINTA JA POHJAVESIVAROJEN
ARVIOINTI. NADVOITSY KYLÄN POHJAVESIVAROJEN ETSINTÄ- JA TUTKIMUSTULOKSET
2002, Petroskoi
GROUNDWATER MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM FOR KARELIAN REPUBLIC, PHASE II. GISGROUNDWATER
2002, Vantaa
KARJALAN TASAVALLAN SUURTEN TAAJAMIEN VEDENHANKINTA JA POHJAVESIVAROJEN
ARVIOINTI. KALEVALA KYLÄN POHJAVESIVAROJEN ETSINTÄ- JA TUTKIMUSTULOKSET
(Varojen arviot, tilanne 01.09.2003)
2003, Petroskoi
KARJALAN TASAVALLAN SUURTEN TAAJAMIEN VEDENHANKINTA JA POHJAVESIVAROJEN
ARVIOINTI. PRÄÄSÄN KYLÄN POHJAVESIVAROJEN ETSINTÄ- JA TUTKIMUSTULOKSET
(Varojen arviot, tilanne 01.01.2004)
2004, Petroskoi

ANNEX 2
REPORTS PREPARED WITHIN THE PROJECT AND DELIVERED
TO REPUBLIC OF KARELIA AUTHORITIES
FOR THE PROGRAMME IMPLEMENTATION
«IMPROVEMENT OF DRINKING WATER SUPPLY
IN REPUBLIC OF KARELIA»

KARELIAN WATER SUPPLY DEVELOPMENT PROGRAMME
Draft report 1
1997, Kuopio
KARELIAN WATER SUPPLY DEVELOPMENT PROGRAMME
Summary report
1997, Kuopio
GENERAL WATER SUPPLY PLAN FOR THE SUOJÄRVI DISTRICT
Draft report 2
1997, Kuopio
GENERAL WATER SUPPLY PLAN FOR THE SUOJÄRVI DISTRICT
Summary report
1997, Kuopio
METHODOLOGICAL GUIDELINES FOR ORGANIZATION OF WATER SUPPLY AND WASTE MANAGEMENT IN DISPERSED SETTLEMENT AREAS
Draft report 3
1997, Kuopio
GROUNDWATER SURVEYS FOR WATER SUPPLY TO THE TOWN OF SUOJÄRVI
1998, Kuopio
GROUNDWATER SURVEYS FOR WATER SUPPLY IN THE KIZHI ISLAND
1998, Kuopio
WATER SUPPLY TO THE TOWN OF SUOJÄRVI
Logistics of water well construction using concrete rings
1998, Kuopio
RESEARCH ACTIVITIES FOR PROSPECTING AND ESTIMATION OF GROUNDWATER STORES
IN SANDY DEPOSITS WITH VIEW TO DOMESTIC AND DRINKING WATER SUPPLY TO COMMUNITIES
IN REPUBLIC OF KARELIA (SUOJÄRVI)
1998, Petrozavodsk
CONSTRUCTION OF A PUBLIC BIOTOILET ON KIZHI ISLAND
1998, Helsinki
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ENVIRONMENTAL HEALTH IN THE KARELIAN REPUBLIC
1999, Helsinki
WATER SUPPLY IN THE KIZHI ISLAND
Action plan and logistics
1999, Kuopio
RECOMMENDATIONS FOR ORGANIZATION OF THE WATER INTAKE BUFFER ZONE. SHUJA RIVER
GROUNDWATER AREA CONSERVATION PLAN
1999, Petrozavodsk
FINDINGS OF GROUNDWATER PROSPECTING AND ESTIMATION WITH VIEW TO DOMESTIC
AND DRINKING WATER SUPPLY TO LARGE SETTLEMENTS OF REPUBLIC OF KARELIA. PROSPECTING AND ESTIMATION OF GROUNDWATER STORES FOR WATER SUPPLY TO KESTEN’GA
1999, Petrozavodsk
FINDINGS OF GROUNDWATER PROSPECTING AND ESTIMATION WITH VIEW TO DOMESTIC
AND DRINKING WATER SUPPLY TO LARGE SETTLEMENTS OF REPUBLIC OF KARELIA. PROSPECTING AND ESTIMATION OF GROUNDWATER STORES FOR WATER SUPPLY TO DEREVYANKA
1999, Petrozavodsk
WATER CONDIUT TO THE TOWN OF SUOJÄRVI. ACTION PLAN.
2000, Kuopio
ENGINEERING DESIGN OF INTAKE FACILITIES FOR THE TOWN OF SUOJÄRVI
2000, Kuopio
WASTE COLLECTION, STORAGE AND PROCESSING PLAN FOR THE KIZHI ISLAND
2000, Vaasa
FINDINGS OF GROUNDWATER PROSPECTING AND ESTIMATION WITH VIEW TO DOMESTIC
AND DRINKING WATER SUPPLY TO LARGE SETTLEMENTS OF REPUBLIC OF KARELIA. PROSPECTING AND ESTIMATION OF GROUNDWATER STORES FOR WATER SUPPLY TO POROSOZERO
(Estimation of stores as of 01.07.2000)
2000, Petrozavodsk
FINDINGS OF GROUNDWATER PROSPECTING AND ESTIMATION WITH VIEW TO DOMESTIC
AND DRINKING WATER SUPPLY TO LARGE SETTLEMENTS OF REPUBLIC OF KARELIA.
PROSPECTING AND ESTIMATION OF GROUNDWATER STORES FOR WATER SUPPLY TO KALEVALA
(Estimation of stores as of 01.05.2000)
2000, Petrozavodsk
FINDINGS OF GROUNDWATER PROSPECTING AND ESTIMATION WITH VIEW TO DOMESTIC
AND DRINKING WATER SUPPLY TO LARGE SETTLEMENTS OF REPUBLIC OF KARELIA. PROSPECTING AND ESTIMATION OF GROUNDWATER STORES FOR WATER SUPPLY TO LOUHI
2000, Petrozavodsk
FINDINGS OF GROUNDWATER PROSPECTING AND ESTIMATION WITH VIEW TO DOMESTIC
AND DRINKING WATER SUPPLY TO LARGE SETTLEMENTS OF REPUBLIC OF KARELIA. PROSPECTING AND ESTIMATION OF GROUNDWATER STORES FOR WATER SUPPLY TO CHUPA
2000, Petrozavodsk
COMPILATION OF THE GIS-BASED HYDROLOGICAL AND LIMNOLOGICAL DATABASE. STAGE I
2001, Vantaa
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DEVELOPMENT OF WATER SUPPLY TO PRYAZHA.
WATER CONDUIT ROUTE DESIGN AND METHODS FOR TERRAIN SURVEYING
2001, Kuopio
DEVELOPMENT OF THE PROJECT FOR SETTING UP PLASTIC PIPE MANUFACTURING IN REPUBLIC
OF KARELIA. BUSINESS PLAN AND COST EFFICIENCY ESTIMATION
2001, Helsinki
DEVELOPMENT OF WATER SUPPLY TO PRYAZHA.
GROUNDWATER CAUSTICIZATION STATION
2001, Kuopio
DEVELOPMENT OF WATER SUPPLY TO PRYAZHA.
ORGANIZATION OF WATER SUPPLY TO FOOD INDUSTRY ENTERPRISES IN PRYAZHA
2001, Kuopio
GROUNDWATER SURVEY IN THE TOWN OF SUOJÄRVI.
WELL PUMPING TESTS
2001, Kuopio
FINDINGS OF GROUNDWATER PROSPECTING AND ESTIMATION WITH VIEW TO DOMESTIC
AND DRINKING WATER SUPPLY TO LARGE SETTLEMENTS OF REPUBLIC OF KARELIA. PROSPECTING AND ESTIMATION OF GROUNDWATER STORES FOR WATER SUPPLY TO CHELMUZHI
2001, Petrozavodsk
FINDINGS OF GROUNDWATER PROSPECTING AND ESTIMATION WITH VIEW TO DOMESTIC
AND DRINKING WATER SUPPLY TO LARGE SETTLEMENTS OF REPUBLIC OF KARELIA. PROSPECTING AND ESTIMATION OF GROUNDWATER STORES FOR WATER SUPPLY TO NADVOITSY
2002, Petrozavodsk
COMPILATION OF THE GIS-BASED HYDROLOGICAL AND LIMNOLOGICAL DATABASE. STAGE II
2002, Vantaa
FINDINGS OF GROUNDWATER PROSPECTING AND ESTIMATION WITH VIEW TO DOMESTIC
AND DRINKING WATER SUPPLY TO LARGE SETTLEMENTS OF REPUBLIC OF KARELIA. PROSPECTING AND ESTIMATION OF GROUNDWATER STORES FOR WATER SUPPLY TO KALEVALA
(Estimation of stores as of 01.09.2003)
2003, Petrozavodsk
FINDINGS OF GROUNDWATER PROSPECTING AND ESTIMATION WITH VIEW TO DOMESTIC
AND DRINKING WATER SUPPLY TO LARGE SETTLEMENTS OF REPUBLIC OF KARELIA. PROSPECTING AND ESTIMATION OF GROUNDWATER STORES FOR WATER SUPPLY TO PRYAZHA
(Estimation of stores as of 01.01.2004)
2004, Petrozavodsk
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