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1. JOHDANTO 
 

1.1. Yleistä 
 
Geologian tutkimuskeskus (GTK) on tehnyt yhteistyössä Kauhavan Vesi Oy:n, Kauhavan kaupungin 
ja Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen kanssa maaperä- ja pohjavesitutkimuksia Kauhavan Ylihär-
mässä. Tutkimuksessa selvitettiin vuosien 2018–2019 aikana vedenhankintaa varten tärkeän Ekokan-
kaan (1000452) ja vedenhankintaan soveltuvien Pöyhösenkangas C:n (1097151C) ja Saunakankaan 
(1000453) pohjavesialueiden, sekä niiden lähiympäristöjen geologista rakennetta ja pohjavesiolosuh-
teita noin 11 km2:n laajuisella alueella (kuva 1). Saunakankaasta selvitysalueeseen kuului ainoastaan 
Ekoluoman itä-/kaakkoispuolinen pohjavesialueen osa. Selvitysalue rajoittuu kaakkoispäässään vuo-
sien 2010–2011 Pöyhösenkankaan rakenneselvitysalueeseen (Paalijärvi & Lehtimäki 2012). 
 

 
Kuva 1: Tutkimusalueen sijainti. 

 
Projektin tavoitteena oli selvittää tutkimusalueen kallionpinnan korkokuvaa sekä maaperä- ja pohja-
vesiolosuhteita siten, että tulosten avulla voidaan arvioida mm. harjukerrostumien laatua ja ulottu-
vuuksia, pohjavesialueiden nykyisten rajausten oikeellisuutta sekä alueen maankäytön mahdollisia 
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pohjavesiriskejä. Työn puitteissa laadittiin selvitysalueen kallionpinta- ja pohjavesipintamallien li-
säksi myös maaperäyksiköiden 3D-pintamallit ja pohjaveden virtausmalli, jolla simuloitiin mm. poh-
javesiolosuhteiden muutoksia vaihtelevissa vedenottotilanteissa. 
 
Ennen ko. tutkimusta alueella on tehty 1980–2010 luvuilla useita geologisia sekä pohjaveden hankin-
taan ja suojeluun liittyviä erillisselvityksiä, joiden perusteella on kuitenkin vaikeaa muodostaa sel-
keää kokonaiskuvaa alueen hydrogeologisista olosuhteista. Geologisessa rakenneselvityksessä selvi-
tetään kokonaisuutena alueen kallionpinnan korkokuvaa, pohjavedenpinnan tasoa, virtaussuuntia ja 
purkautumista, harjumuodostuman syntyvaiheita sekä maaperäkerrostumien rakenteen ja aineksen 
vaihtelua. Rakenneselvitys perustuu vanhoista erillisselvityksistä koottuihin ja yhdenmukaistettuihin 
aineistoihin, sekä vuosina 2018-2019 tehtyihin uusiin maaperäkairauksiin, geofysikaalisiin mittauk-
siin sekä pohjaveden pinnankorkeushavaintoihin, pumppauksiin ja näytteenottoon. 
 
Kallio-, maaperä- ja pohjavesipintamallit yhdessä maaperämuodostumien syntyvaiheiden tulkinnan 
kanssa luovat perustan alueen vedenjohtavuuksien ja pohjaveden virtauskuvan hahmottamiselle, sekä 
mm. vedenhankintapaikkojen ja pohjavesialuerajausten määrittelylle. Rakenneselvitys antaa arvo-
kasta lisätietoa aluesuunnittelun pohjaksi. Tiedot palvelevat myös pohjavettä uhkaavissa onnetto-
muustilanteissa tarvittavien toimenpiteiden ennakoimista ja suorittamista. Rakennetutkimuksella tuo-
tettua tietoa on hyödynnetty myös tutkimusalueen 3D-maaperämallinnuksessa ja pohjaveden virtaus-
mallinnuksessa. 
 
Projekti toteutettiin Kauhavan Vesi Oy:n, Kauhavan kaupungin, Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen 
ja Geologian tutkimuskeskuksen rahoituksella. Projektin toteutumista on valvonut ja ohjannut seu-
rantaryhmä, johon on kuulunut rahoittajien edustus. 
 
GTK:ssa tutkimuksen organisoinnista, maastokartoituksista, geologisesta mallinnuksesta ja 
raportoinnista on vastannut erikoisasiantuntija (geologi) Miikka Paalijärvi. Painovoimamittausten 
tulkinnasta on vastannut geofyysikko Maarit Nousiainen. Projektin maastotöihin ja 
aineistokäsittelyyn ovat lisäksi osallistuneet geologit Juha Davidila ja Anu Seppänen sekä 
tutkimusavustaja Kim Wennman. 
 
 

1.2. Aikaisemmat tutkimukset 
 
Tutkimuksen lähdeaineistona on käytetty mm. seuraavia maa- ja kallioperän geologisia 
perusselvityksiä, sekä maa-ainesten ja pohjaveden hankintaan ja suojeluun liittyviä hydrogeologisia 
ja teknisiä erillisselvityksiä: 

 
 Hintsa, J., 2013. Pöyhösenkangas A, B ja C pohjavesialueita täydentävä pohjavesiselvitys, 

Kauhava, Pohjavesialue 10 97151 A, B, C. Työraportti 14.3.2013. 
 

 Leminen, M. & Liesegang, E., 2014. Kauhavan pohjavesialueiden suojelusuunnitelma ja 
maa-ainesten ottamisalueiden alustava kunnostussuunnitelma. Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, 
liikenne- ja ympäristökeskus, raporttiluonnos 28.10.2014. 
 

 Maa ja Vesi Oy, 1995. Pöyhösenkankaan, Kaupinkankaan ja Ekokankaan eteläosan 
suojelusuunnitelma. Työ n:o F52342, 15.3.1995. 
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 Paalijärvi, M. & Lehtimäki, J., 2012. Ylihärmän Pöyhösenkankaan pohjavesialueen 
geologinen rakenneselvitys 2010–2011. Geologian tutkimuskeskus, raportti 23.2.2012. 28 s. 
+ 12 liitettä. 
 

 Paalijärvi, M. & Hyvönen, A., 2017. Pöyhösenkankaan pohjavesialueen virtausmallinnus 
2016-2017. Geologian tutkimuskeskus, raportti M106L2015, 20.4.2017. 40 s. + 4 liitettä. 

 

 Ramboll Oy, 2018. Pöyhösenkangas C:n, Ekokankaan ja Saunakankaan pohjavesialueille 
elo-lokakuussa 2018 asennettujen pohjaveden havaintoputkien (16 kpl) kairauspöytäkirjat ja 
putkikortit. 
 

 Rankonen, E. & Hyvönen, E-M., 2009. Soranottoalueiden tila ja ympäristöriskit Länsi-
Suomen ympäristökeskuksen alueella. Pohjanmaan, Etelä-Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan 
maakunnat. Länsi-Suomen ympäristökeskuksen raportteja 5/2009. Länsi-Suomen 
ympäristökeskus, Vaasa. 351 s. 

 

 Sipilä, P., Kujala, H. & Torssonen, M., 2008. Oravaisten-Lapuan-Alahärmän kallioperä. 
Geologian tutkimuskeskus, Tutkimusraportti 170. 40 s. + 4 liitettä. 

 

 Suunnittelukeskus Oy, 2004. Pöyhösenkankaan, Kaupinkankaan ja Ekokankaan eteläosan 
pohjavesialueen päivitetty suojelusuunnitelma. Työ n:o 716-C4259, 1.10.2004. 

 

 Vaasan vesipiirin vesitoimisto, 1985. Pohjavesiselvitykset Haarakankaan ja Ekokankaan 
alueilla, Alahärmä. Tutkimusraportti, Tn:o 184 Vav 4:3, 2.8.1985. 

 
Lisäksi alueelta on käytettävissä Geologian tutkimuskeskuksen kartoitusaineistoista 1:20 000 mitta-
kaavainen maaperän peruskartta (selvitysalueen eteläosasta), 1:200 000 maaperän yleiskartta ja 1:200 
000 kallioperäkartta (DigiKP200), ympäristötiedon hallintajärjestelmän (HERTTA) havaintotiedot, 
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen PIMA-tutkimusten tietoja, GTK:n aiempien tutkimusten yhtey-
dessä tehtyjä seismisiä luotauksia ja kartoitushavaintoja, ilmakuvia sekä vuonna 2016 mitattu Maan-
mittauslaitoksen laserkeilausaineisto. 
 

2. MAASTOTUTKIMUKSET 
 
2.1. Maastokartoitus 
 
Harjurakennetutkimuksen maastokartoitusvaiheeseen sisältyy yleensä maa-aineksen ottoalueiden 
sedimentologista perushavainnointia, sekä muodostuman pintaosan geomorfologista havainnointia 
tutkimusalueen keskeisillä osilla. Samalla muodostetaan yleiskäsitys selvitysalueen geologisista ja 
hydrogeologisista olosuhteista. Maastokartoitusten aikana tehdään myös pohjavesi- ja 
kalliopaljastumahavaintoja, jotka ovat tärkeitä painovoimamittausten tulkinnassa sekä pohjaveden ja 
kallioperän pintamallien laadinnassa. 
 
Tutkimusalueella suoritettiin kesällä ja syksyllä 2018 maastokartoituksia, joihin liittyi mm. 
havaintoputkien ja pohjavesilammikoiden pinnankorkeusmittauksia VRS-GPS -laitteistolla sekä 
kalliopaljastumahavainnointia. Kartoitusten aikana vaaittiin ja/tai mitattiin pohjaveden 
pinnankorkeus yhteensä noin 50 pisteessä ja tehtiin noin 60 uutta kalliopaljastumahavaintoa. 
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Maastokartoitusten yhteydessä suunniteltiin myös alustavasti geofysikaalisten mittauslinjojen 
(painovoimamittaus) sijaintia. Selvitysalueella on useita vanhoja maa-aineksen ottoalueita, joilla 
tehtiin maastotöiden yhteydessä yleistasoista sedimentologista havainnointia. Yksityiskohtainen 
maaperä- ja leikkaushavainnointi näillä alueilla ei kuitenkaan ole tarkoituksenmukaista niiden 
pohjavedenpinnan yläpuolisen osan ohuuden, sekä maa-aineksen valumisen ja/tai pitkälle edenneen 
luontaisen maisemoitumisen vuoksi. 

2.2. Maaperäkairaukset ja havaintoputkiasennukset 

2.2.1 Raskaat maaperäkairaukset ja havaintoputkiasennukset 

Tutkimusalueella suoritettiin elo-lokakuussa 2018 raskaita maaperäkairauksia ja 
havaintoputkiasennuksia yhteensä 14 pisteessä (EKHP1 – EKHP15, ks. liite 1). Kairausten ja 
havaintoputkiasennusten urakoijana toimi Ramboll Finland Oy. Asennuskohteet tarkastettiin yhdessä 
urakoitsijan edustajien kanssa ennen kairausten aloitusta. Kairauspisteet sijoitettiin 
painovoimamittausten tukipisteverkkoa sekä pohjavedenpinnan havaintoverkkoa silmällä pitäen, 
ensisijaisesti tunnettujen/tulkittujen karkeimpien harjukerrostumien alueille. Mahdollista 
myöhemmässä vaiheessa toteutettavaa pohjaveden antoisuuspumppausta varten pisteisiin EKHP6 ja 
EKHP11 asennettiin kaksi havaintoputkea noin 1,5-2 metrin etäisyydelle toisistaan (kallionpintaan 
asti ulottuva sekä määräsyvyinen, noin 10–11 metriä pitkä putki). 

Maaperäkairaukset ja halkaisijaltaan 52/60 mm HDPE-muovisten havaintoputkien asennukset 
suoritettiin maaputkikairauksena raskaalla GM 100 GT -monitoimikairalla. Maaperäkairausta, 
kallioporausta ja havaintoputkiasennusta tehtiin kaikkiaan noin 262 metriä (taulukko 1). Kairaukset 
tehtiin 3-5 metrin kalliovarmistuksella ja niiden päättymissyvyys vaihteli pisteestä riippuen 9,0–28,4 
metrin välillä. Havaintoputkien siiviläosat (siivilärako 0,3 mm) pyrittiin asentamaan 
mahdollisuuksien mukaan koko pohjavesivyöhykkeen pituudelle. Kaikkien putkien maanpäällinen 
osa on varustettu lukitulla (GTK:n lukko) metallisella suojaputkella. 

Kaikkien asennettujen havaintoputkien korkeustasot (N2000) on vaaittu VRS-GPS -laitteistolla (kor-
keustarkkuus ± 3 cm). Vuoden 2018 raskaiden maaperäkairausten ja havaintoputkien asennus-, maa-
laji- ja näytetiedot on esitetty liitteissä 8.1–8.16.  

TEHTÄVÄ 2018–2019 
Raskas maaperäkairaus ja havaintoputkiasennus (kpl / m) 16 / 262 
Maaperänäytteenotto (kpl) 51 
Kevyt tärykairaus (kpl / m) 44 / 320 
Painovoimamittaus (kpl / km) 30 / 18,1 
Maatutkaluotaus (kpl / km) 68 / 33,5 

Taulukko 1: Tutkimusalueella suoritettujen geofysikaalisten mittausten, maaperäkairausten 
ja havaintoputkiasennusten työmäärät vuosina 2018-2019. 

Kairausten yhteydessä havainnoitiin myös maaperän vallitseva kerrosjärjestys ja otettiin yhteensä 51 
maaperänäytettä (2-3 litran häiriintynyt näyte) näytteenottimella tai suoraan ajoputkesta. Maaperä-
näytteille on tehty aistinvarainen maalajimääritys (kairaaja: GEO-luokitus, GTK: mukautettu RT-
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luokitus). Yhteenveto vuoden 2018 raskaiden kairausten maaperä- ja vedenjohtavuushavainnoista on 
esitetty liitteessä 9. 
 

2.2.2 Kevyet tärykairaukset 
 
Raskaiden maaperäkairausten lisäksi tehtiin elo-syyskuussa 2018 kevyitä tärykairauksia (ns. Cob-
raus) 25 mm:n tankokalustolla (kuva 2). Kevyillä tärykairauksilla selvitettiin ensisijaisesti maaperän 
pintaosan koostumusta pohjavesialueiden reunaosissa. Kevyitä tärykairauksia tehtiin kaikkiaan 44 
pisteessä (EKTK1-EKTK44, liite 1) yhteensä noin 320 metriä. Tärykairausten päättymissyvyys oli 
pisteestä riippuen 2,3–10,0 metriä. Tärykairausten yhteydessä ei otettu varsinaisia rakeisuusnäytteitä, 
mutta 1 metrin pituisesta uranäytteenottimesta ja/tai noin 20 cm pitkästä läpivirtausterästä saaduista 
pienistä käsinäytteistä suoritettiin maastossa aistinvarainen maalajimääritys (mukautettu RT-luoki-
tus) noin 1-2 metrin välein. Yhteenveto kevyiden tärykairausten maalajihavainnoista on esitetty liit-
teissä 10.1–10.5. 
 

 
  Kuva 2: Kevyt tärykairauslaitteisto (Kuva: Salla Valpola/GTK). 

 

2.3. Painovoimamittaukset 
 
2.3.1. Menetelmän perusteista 

 
Painovoimamittauksessa mitataan maapallon painovoimakentän vaihtelua, joka liittyy puolestaan 
maankamaran (maa- ja kallioperä) aineksen tiheysvaihteluun. Painovoimamittausten avulla voidaan 
tutkia tiheydeltään ympäristöstä poikkeavien muodostumien paksuutta ja tilavuutta. Koska maaperän 
tiheys on huomattavasti kallioperän tiheyttä pienempi (tiheysero noin 1 000 kg/m3), voidaan paino-
voimamittausta käyttää myös maapeitteen paksuuden arviointiin. Edellytyksenä kuitenkin on, että 
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mittausalueen maapeitteen paksuusvaihtelu on riittävän suurta (vähintään 10 metriä). Myös painovoi-
malinjan mittauspisteiden maanpinnan korkeustaso pitää tuntea. Painovoimamittauksella ei pystytä 
erottelemaan maaperän eri kerroksia tai pohjavedenpinnan syvyyttä/tasoa. Muilla tutkimusmenetel-
millä tuotettuja maaperä- ja pohjavesitietoja (esim. kairaus, seisminen luotaus ja maatutkaluotaus) 
kuitenkin hyödynnetään painovoimamittausten tulkinnassa. 
 
Maapeitteen paksuutta määritettäessä painovoimaprofiilit pyritään sijoittamaan maastoon siten, että 
niiden alku- ja loppupäät ovat kalliopaljastumilla tai esim. kairauspisteissä, joissa kallionpinnan 
tarkka korkeustaso tunnetaan. Lisäksi painovoimaprofiilit saattavat kulkea ristiin toistensa yli. Näin 
voidaan arvioida painovoimakentän alueellista vaihtelua, joka on perustasona maapeitteen paksuus-
tulkinnalle. Kun maa- ja kallioperän välinen tiheysero mittauslinjalla oletetaan vakioksi ja mittaus-
pisteiden korkeusasema tunnetaan, voidaan painovoima-anomaliasta laskea maapeitteen paksuus. 
Maaperän todellista paksuutta on kuitenkin tarpeellista kontrolloida riittävän tiheästi esim. kairauk-
sella, koska sekä alueellinen painovoimataso, että irtomaapeitteen tiheys voivat vaihdella mittauslin-
jalla ja siten vaikuttaa tulkintatulokseen. Vaikka maapeitteen tulkitussa paksuudessa saattaa referens-
sitiedon puuttuessa olla kohtuullisen suuriakin virheitä, kuvaa tulos kallionpinnan alueellisen topo-
grafian vaihtelua yleensä hyvin. Jos painovoimaprofiileille saadaan myöhemmin uutta kallionpinta-
tietoa esim. kairauksilla, niin maapeitteen paksuustulkintaa voidaan tarkentaa uudelleentulkinnalla. 
 

2.3.2. Mittaukset ja tulosten tulkinta 

 
Painovoimamittaukset suoritti GTK:n geofysiikan kenttämittausryhmä 9.1.–13.2.2019 aikana. Paino-
voimalinjojen sijainti on esitetty liitekartassa 1. Mitattujen 30 linjan yhteispituus oli noin 18,1 km ja 
mittauspisteväli linjoilla keskimäärin 20 m. Linjojen sijoittelulla pyrittiin aikaansaamaan käytettä-
vissä olleiden mittausmäärien puitteissa mahdollisimman kattava ja tasainen mittausverkosto pohja-
vesialuerajojen sisäpuolelle. Mittalaitteena käytettiin Scintrex Autograv-CG5 gravimetriä (kuva 3) ja 
linjapisteiden maanpinnan korkeustason määrityksessä käytettiin osin letkuvaakaa ja osin VRS-GPS 
laitteistoa. Linjojen päissä maanpinnan korkeustaso määritettiin VRS-GPS laitteistolla. Mittauslin-
joilla kallionpinnan referenssipisteiden välinen etäisyys on pääosin alle yksi kilometri. Näin paino-
voimamittausten tulkinnassa voidaan saavuttaa riittävä tarkkuustaso. 
 
Mittaustuloksista laskettiin Bouguer -anomaliat keskitiheydellä 2670 kg/m3 GTK:n Ravitaattori-oh-
jelmistolla. Topografiaeroista johtuva tulosten vääristymä korjattiin Seequent Oasis Montaj -ohjel-
man 3D-topografiakorjauksella, jossa referenssiaineistona käytettiin Maanmittauslaitoksen 10 x 10 
m maanpinnan korkeusmallia. Varsinaisessa painovoimatulkinnassa käytettiin Tensor Researchin 
ModelVision tulkintaohjelmaa, jolla määritettiin annetun mallin parametreja muuttamalla mitattua 
painovoimakäyrää parhaiten vastaava laskennallinen käyrä. Paikallisesta painovoima-anomalian 
vaihtelusta tulkittiin kalliopinnan taso. Mitatuista maanpinnan ja tulkituista kalliopinnan tasojen ero-
tuksesta voitiin siten laskea lopuksi maapeitteen paksuus. Painovoimamittauksen tulkintaa on havain-
nollistettu kuvassa 4. 
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Kuva 3: Painovoimamittausta (Kuva: Reijo Lampela/GTK). 

 
    

 
 
Kuva 4: Havainnekuva painovoimamittauksen tulkinnasta. 
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Tulkitut painovoimaprofiilit on esitetty liitteissä 13.1.–13.30. Kaikki mittauslinjat alkavat ja päättyvät 
avokallioon tai kallioon asti ulotettuun kairauspisteeseen, mistä on tiedossa myös pohjavedenpinnan 
taso. Havaintoputkista, maatutkaluotauksista ja luonnonvesipinnoista (purot, pohjavesilammikot jne.) 
saatua pohjaveden pinnankorkeustietoa on hyödynnetty arvioitaessa kuivan ja pohjavedellä kyllästy-
neen raskaamman maa-aineksen rajapintaa, mikä näkyy tulkintaprofiileissa irtomaakerrosta jakavana 
vaakaviivana. Tulkinnoissa käytetty rajapinta ei kuitenkaan aina välttämättä täysin vastaa todellista 
pohjavedenpintaa. Kuivalle maa-ainekselle on tulkinnoissa käytetty pääosin tiheyttä 1600 kg/m3 ja 
veden kyllästämälle maa-ainekselle 1900 kg/m3. Painovoimaprofiilit on esitetty ETRS89/TM35FIN 
-koordinaatistossa ja N2000 -korkeusjärjestelmässä. Syvyysleikkausprofiilien mittakaava vaihtelee 
mittauslinjan pituudesta riippuen. 
 
Harjun ydinosalle sijoittuvien painovoimalinjojen 17, 18, 19, 20, 21 ja 27 tulkinnoissa on simuloitu 
muuta maaperää raskaampaa harjuydintä, missä veden kyllästämän maa-aineksen tiheys on pääosin 
luokkaa 2200–2400 kg/m3. Suuremman tiheyden alueet on erotettu leikkauskuvissa pystyviivoilla ja 
hieman vaaleamman harmaan sävyllä. Karkeamman harjumateriaalin dimensioista ja tiheydestä ei 
kuitenkaan ole tarkkaa tietoa, joten tulkinta on näiltä osin vain suuntaa antava. Oletettavasti kallion-
pintatulkinnat ovat näin menetellen kuitenkin todenmukaisempia kuin tilanteessa, jossa olisi käytetty 
pelkästään tavanomaisia keskimääräisiä kuivan ja vedellä kyllästyneen maa-aineksen tiheyksiä. Sel-
vitysalueella esiintyy suhteellisen laajoja ohutpeitteisiä (irtomaapeitteen paksuus alle 10 metriä) ja 
kallionpinnan topografialtaan pienpiirteisiä alueita, jotka lisäävät painovoimatulkintojen epävar-
muutta. Alueella on kuitenkin tehty kohtalaisen kattavasti myös maatutkaluotauksia, joista saatiin 
lisätukea ohutpeitteisten alueiden painovoimatulkintoihin. 

 

2.4. Maatutkaluotaukset 
 
Maatutkaluotaus on sähkömagneettinen menetelmä, joka perustuu maankamaraan lähetettyjen radio-
taajuisten (20-1 000 MHz) aaltojen takaisin heijastuvan osan rekisteröintiin. Tämä toistuu useita ker-
toja sekunnissa, minkä tuloksena saadaan jatkuvaa profiilikuvaa maankamaran sähköisistä rajapin-
noista. Maatutkalaitteistoon (kuva 5) kuuluu lähetin-vastaanotinantennin lisäksi keskusyksikkö, kaa-
pelit, paikannusjärjestelmä sekä vetolaitteistot (esim. mönkijä tai moottorikelkka) ja telineet. 
 
Maatutkan lähettämän sähkömagneettisen pulssin kulkunopeus ja tunkeutumissyvyys riippuu käytän-
nössä väliaineen dielektrisyydestä (Er -arvo) ja sähkönjohtavuudesta. Sähkönjohtavuuden kasvu nä-
kyy maatutkasignaalin vaimenemisena. Maankamaran dielektrisyyden määrää lähinnä sen kosteuspi-
toisuus, johon puolestaan vaikuttaa aineksen raekoko. Hiekassa ja sitä karkeammissa maalajeissa säh-
könjohtavuus ja dielektrisyys ovat yleensä alhaisia ja maatutkauksen syvyysulottuvuus on vastaavasti 
hyvä. Hienoaineksen (hienosiltti ja savi) tai suolapitoisuuden (esim. merivesi, tiesuola tai kaatopaikan 
suotovedet) lisääntyminen kasvattaa sähkönjohtavuutta ja dielektrisyyttä, jolloin myös maatutkan sy-
vyysulottuvuus heikkenee. Menetelmä onkin parhaimmillaan harjualueilla, missä sillä saadaan tietoa 
tyypillisesti 15–20 metrin ja enimmillään jopa yli 30 metrin syvyydeltä kallionpinnan korkokuvasta, 
pohjavedenpinnan tasosta sekä maaperän laadusta ja rakenteesta. Nämä tiedot ovat merkittäviä eri-
tyisesti vähän kairaustietoa tai maaperäleikkauksia sisältävillä alueilla. 
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Tutkimusalueen olosuhteista sekä tutkattavien linjojen pituudesta ja lukumäärästä riippuen työpäivän 
aikana suoritettavan maatutkaluotauksen määrä on keskimäärin 5-15 kilometriä. Yhden mittauspäi-
vän tulosten tulkintaan kuluu yleensä 2-3 työpäivää. Maatutkaluotaukselle on tyypillistä, että keski-
määrin noin 70–80 % mittauslinjoista on hyviä/tulkintakelpoisia. 

Kuva 5: Geologian tutkimuskeskuksen Kokkolan toimipisteen maatutkalaitteisto (Kuva: Jari Väätäinen/GTK). 

Selvitysalueella tehtiin maastotutkimusten alkuvaiheessa, 21.–22.2., 20.–21.3. ja 3.5.2018 aikana 
kaikkiaan 68 maatutkaluotauslinjaa, yhteispituudeltaan noin 33,5 kilometriä (ks. liite 1). 
Luotauksissa käytettiin pääosin GTK:n Kokkolan toimipisteen SIR-3000 maatutkalaitteistoa ja 100 
MHz:n antennia, jota vedettiin moottorikelkalla. 3.5.2018 luodattujen linjojen DAT1-DAT24 
mittaukset suoritettiin maaston vaikeakulkuisuudesta ja/tai ajourien puutteesta johtuen jalkaisin 
Malå ProEx maatutkalaitteistolla, joka oli varustettu 100 MHz RTA-antennilla. (ns. letkututka). 
Kaikissa luotauksissa käytetty mittausaika oli 500 nanosekuntia. Linjojen paikannus maastossa 
suoritettiin normaalilla GPS –paikantimella (xy-tarkkuus n. 5 metriä).  

Maatutkalinjoja pyrittiin sijoittamaan mahdollisimman kattavasti koko tutkimusalueelle, mm. myö-
hemmässä vaiheessa suoritettujen maaperäkairausten ja havaintoputkiasennusten kohdentamiseksi. 
Maatutkalinjasto on kuitenkin harvempi vaikeakulkuisilla ajourattomilla alueilla, kuten esim. pohja-
vesialueita reunustavilla ojitetuilla soilla. Selvitysalueen kaakkoispäästä oli lisäksi käytettävissä muu-
tamia, vuosien 2010–2011 harjurakennetutkimusten yhteydessä luodattuja maatutkalinjoja. 

Maatutkaluotausten tuloksia on tässä raportissa hyödynnetty soveltuvin osin tutkimusalueen kallion- 
ja pohjavedenpinnan syvyyden/tason määrityksessä, sekä maaperämuodostumien aineksen ja raken-
teen tulkinnassa. Maastotutkimusten alkuvaiheessa tavoitteena oli erityisesti karkeimpien harjuker-
rostumien sijainnin mahdollisimman tarkka määritys maatutkaluotausten avulla. Myöhemmässä vai-
heessa maatutkalinjoille suoritettiin myös yksityiskohtainen yksikkö- ja rajapintatulkinta tutkimus-
alueen 3D-maaperä- ja virtausmallinnusta varten. Tulkinnan helpottamiseksi linjoille on tehty Maan-
mittauslaitoksen laserkeilausaineistoon perustuva topografiakorjaus. Digitaaliset maatutkalinjat on 
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tallennettu GTK:n tietokantaan, mistä niitä on tarvittaessa saatavana sekä numeerisina tiedostoina 
että paperitulosteina. 
 
Mitatut linjat ovat laadultaan pääosin hyviä ja/tai kohtalaisia ja niiden syvyysulottuvuus on enimmil-
lään noin 20 metriä. Esim. moreeni-/kallionpinta on tulkittavissa pääosalla Ekokankaalle ja Sauna-
kankaalle luodatuista maatutkalinjoista. Selvitysalueen keski- ja kaakkoisosien kalliopainanteiden 
alueilla (missä irtomaapeitteen paksuus on enimmillään 25–30 metrin luokkaa) maatutkaprofiilit ei-
vät kuitenkaan kaikilta osin ulotu kallionpintaan saakka. Alueen maaperän pintaosissa esiintyy pai-
koitellen myös tutkasignaalia vaimentavia ja luotauksen syvyysulottuvuutta heikentäviä hienohieta- 
ja hiesukerrostumia (esim. Pöyhösenkangas C:n itä- ja länsireunat). 
 

2.5. Pohjaveden antoisuuspumppaus ja vesinäytteenotto 
 
Maatutkaluotauksen ja maaperäkairauksen perusteella sijainniltaan ja vedenantoisuudeltaan kohtuul-
lisen hyväksi arvioidussa havaintoputkessa EKHP11 suoritettiin noin 10 vuorokauden mittainen an-
toisuuspumppaus 20.–30.11.2018 aikana. (Ominais)antoisuuspumppaus on kaivonpaikkatutkimuk-
sissa käytettävä menetelmä, jolla selvitetään maaperän vedenjohtavuutta ja pohjaveden laatua yleensä 
kerroksittain. Antoisuuspumppauksen perusteella voidaan alustavasti määrittää myös kaivon siivilä-
osan ja pohjan asennustaso. 
 
Antoisuuspumppauksessa on perinteisesti käytetty 1-2 metrin siiviläosalla varustettua teräsputkea, 
jota lasketaan/nostetaan kerroksittain halutulle pumppaustasolle.  Putkesta suoritetaan jokaisella ta-
solla lyhytkestoinen, yleensä enintään muutamien tuntien mittainen pumppaus, jonka aikana tarkkail-
laan tuottoa, veden kirkastumista ja otetaan tarvittaessa vesinäytteitä. Pisteen EKHP11 pumppaus 
suoritettiin kuitenkin yhtäaikaisesti kahden pisteessä sijaitsevan putken 4 ja 14 metriä pitkiltä siivilä-
osilta polttomoottorikäyttöisellä imupumpulla, minkä vuoksi pumppaustuloksista ei voida tehdä suo-
ria päätelmiä mahdollisesta maaperän vedenjohtavuuden tai pohjaveden laadun kerroksittaisesta 
vaihtelusta. Pumppausvedet johdettiin noin 175 metriä pitkällä poistoletkulla pumppauspisteen koil-
lis-/itäpuolelta pohjavesialueen ulkopuolelle laskevaan ojaan. Pumppauksen tuottoa mitattiin pumpun 
ja poistoletkun väliin asennetulla mekaanisella vesimittarilla.  
 
Suhteellisen lyhytkestoiseen ja pienituottoiseen pumppaukseen ei liittynyt erillistä laajempaa pohja-
veden pinnankorkeuden ja laadun, oja-/purovirtaamien tai sadannan seurantaohjelmaa, mutta pumpa-
tun havaintoputken painepintaa tarkkailtiin pumppausvaiheessa 15 minuutin välein automaattisella 
paineanturilla. Lisäksi pumppausvaiheessa tarkkailtiin 750–1150 metriä pumppauspisteen etelä- ja 
pohjoispuolella sijaitsevien havaintoputkien EKHP8, EKHP9, EKHP12 ja EKHP13 sekä noin 75 
metriä pumppauspisteen länsipuolella sijaitsevan pohjavesilammikon pinnankorkeuksia (liite 3). 
 
Pumppausvedestä otettiin näytteet pumppauksen alussa 20.11. ja pumppauksen loppupuolella 27.11. 
Jälkimmäisen näytteenottokerran yhteydessä otettiin polttomoottorikäyttöisellä imupumpulla kerta-
luonteiset pohjaveden kokoomanäytteet myös havaintoputkista EKHP8, EKHP9 ja EKHP12. Ennen 
kenttämäärityksiä ja näytteenottoa pumppausta jatkettiin aina veden kirkastumiseen saakka tai vaih-
toehtoisesti siihen asti, kunnes veden väri/sameus vakiintui. Näytteenoton yhteydessä mitattiin ken-
tällä pohjaveden lämpötila, pH, sähkönjohtavuus ja liuenneen hapen määrä. Kaikista vesinäytteistä 
analysoitiin talousveden valvontatutkimusten mukaiset vähimmäismuuttujat bakteereja lukuun otta-
matta. 
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2.6. Isotooppiselvitys ja virtaamamittaus 
 
Veden stabiilit happi- ja vetyisotoopit ovat luonnollisia merkkiaineita, joita voidaan käyttää mm. 
pinta- ja pohjavesimassojen sekoittumisen tutkimiseen. Veden stabiilien isotooppien käyttö perustuu 
niiden fraktioitumiseen hydrologisessa kierrossa. Haihtuminen vaikuttaa sadeveden hapen ja vedyn 
alkuperäiseen isotooppikoostumukseen, eli pintavedet käytännössä rikastuvat raskaampien isotoop-
pien suhteen. Kun sadevesi imeytyy maaperään ja edelleen pohjavesivyöhykkeeseen, haihdunta ei 
enää vaikuta siihen ja veden isotooppikoostumus vakioituu. Tutkimuskohteen pinta- ja pohjavesien 
vuorovaikutussuhteen arvioimiseksi vesien isotooppikoostumukset on kuitenkin tunnettava riittävän 
hyvin ja niiden on myös erottava riittävästi toisistaan. Parhaaseen tulokseen vesien seossuhteen ja 
viipymän arvioinnissa päästään yleensä pidempiaikaisella seurannalla. 
 
Ekokankaan keskiosaa leikkaavan valtaojan ja pohjavesimuodostuman välistä pohjavesi-pintavesiyh-
teyttä selvitettiin virtaamamittauksilla sekä vesinäytteiden happi- ja vetyisotooppianalyyseillä. Ker-
taluonteinen isotooppinäytteenotto suoritettiin 27.11.2018 kaikkiaan 7 pisteessä (havaintoputket 
EKHP8, EKHP9, EKHP11 ja EKHP12 sekä ojapisteet EKO-VIR1-3), joiden sijainti on esitetty liite-
kartassa 3. Näytteenoton yhteydessä tehtiin kenttämäärityksenä myös veden lämpötilan, sähkönjoh-
tavuuden, happipitoisuuden ja pH:n mittaukset. 
 
Vesinäytteet suodatettiin ja analysoitiin Geologian tutkimuskeskuksen isotooppigeologian laboratori-
ossa. Vesinäytteiden hapen ja vedyn isotooppikoostumus määritettiin CRDS-isotooppivesianalysaatto-
rilla (Picarro), joka perustuu ontelovaimenemisspektroskopiaan (CRDS = cavity ring down spectros-
copy). Menetelmässä höyrystetty vesinäyte johdetaan paine- ja lämpötilakontrolloituun optiseen kam-
mioon, missä laserin avulla määritetään hapen ja vedyn eri isotoopeista koostuvien vesimolekyylien 
määrä kaasumaisessa näytteessä. Hapen ja vedyn isotooppikoostumus ilmoitetaan δ-arvona, mikä il-
maisee näytteestä mitatun 18O/16O tai 2H/1H -suhteen poikkeaman kansainvälisestä VSMOW-standar-
dista (Vienna Standard Mean Ocean Water) promilleina. Mittaustulosten toistettavuus on happiana-
lyyseissä <0,1 ‰ ja vetyanalyyseissä <0,5 ‰. Isotooppinäytteiden analyysiraportti valmistui 
21.12.2018 ja on esitetty kokonaisuudessaan liitteissä 14.1–14.4. 
 
Maastotutkimusten yhteydessä suoritettiin 26.11.2018 myös kertaluonteinen Ekokankaan keskiosan 
valtaojan virtaamamittaus kahdessa, harjun ydinosan leikkauskohdan ylä- ja alapuolelle sijoittuvassa 
pisteessä EKO-VIR1 ja EKO-VIR2 (liite 3). Virtaamamittaukset tehtiin akustiseen doppler -mittauk-
seen perustuvalla siivikkotyyppisellä mittarilla (Sontek FlowTracker). 
 
 
3. MALLINNUS JA VISUALISOINTI 
 
3.1. Kallio- ja pohjavesipintamallit 
 
Kairauksista, geofysikaalisista mittauksista ja kalliopaljastumista saadut kallionpinnan tasotiedot, 
sekä havaintoputkista, maatutkaluotauksista ja luonnonvesistä saadut pohjavedenpinnan tasotiedot 
yhdistettiin ArcMap -ohjelmistolla. Aineistojen yhdistämisvaiheessa kaikkien pintamallien laadin-
nassa käytettyjen pisteiden korkeustasot muunnettiin valtakunnalliseen N2000 -järjestelmään. Piste-
aineistoista laskettiin Topogrid -interpolointimenetelmällä mallit tutkimusalueen kallion- ja pohjave-
denpinnan tasosta. Pohjavedellä kyllästyneen irtomaapeitteen paksuus (varastokerrospaksuus) on las-
kettu em. mallien erotuksena. Pohjavedenpinnan syvyyttä maanpinnasta kuvaava malli (pohjaveden 
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suojakerrospaksuus) on puolestaan laskettu maanpinnan laserkeilausmallin ja pohjavesipintamallin 
erotuksena. 

Interpoloitu kallionpintamalli on rajattu pohjavesialuerajojen sekä kallionpinnan tasopisteiden 150 
metrin puskurin yhdistelmällä. Pohjavesipintamalli rajattiin puolestaan pohjavesialueiden ulkorajoi-
hin. Pintamallit on visualisoitu ArcMap -ohjelmistolla 1:15 000 mittakaavaisille peruskarttapohjille 
(liitteet 2, 3, 4, 5 ja 6). Alueilta, joilta ei ole olemassa riittävää määrää mitattua/luodattua kallio- tai 
pohjavesipintatietoa, ei visualisointeja pääsääntöisesti esitetä. 

Pintamallien tarkasteluissa on aina huomioitava mittaus- ja mallinnusmenetelmien rajoitukset. Kalli-
onpinnan tarkka korkeustaso tunnetaan vain kairauspisteissä ja avokallioilla. Sen sijaan painovoima-
mittausten ja maatutkaluotausten tulkintapisteet antavat ainoastaan yleiskuvan kallionpinnan kor-
keustasosta. Mallinnusohjelmisto tasoittaa interpoloimalla (Topogrid) näiden tunnettujen ja tulkittu-
jen kallionpintapisteiden välit. Näin ollen interpoloinnissa käytettyjen tasopisteiden välialueilla voi 
todellisuudessa olla laajojakin kalliokohoumia tai -painanteita, joita ei valmiissa pintamallissa voida 
havaita. Pintamallien laadinnassa käytetty interpolointi- ja laskentatekniikka saattaa aiheuttaa paikoi-
tellen myös vääristymiä, erityisesti mallien reuna-alueilla. Pääsääntöisesti pintamallien tarkkuus poh-
javesialuerajojen sisäpuolella on kuitenkin kohtalaisen hyvä. 

Pohjavesitietojen vähäisyydestä sekä epätasaisesta jakautumisesta ja/tai uusien mittaustulosten puut-
teesta johtuen pohjavesipintamallin laadinnassa käytettyjä tietoja on jouduttu valikoimaan osittain 
jopa lähes 40 vuotta vanhasta aineistosta. Lisäksi pohjavesialueiden reunaosissa interpoloinnin apuna 
on jouduttu käyttämään runsaasti tulkinnallisia apupisteitä (esim. lammikot, purot ja ojat), joiden kor-
keustaso on määritetty laserkeilausaineistosta tuotetusta maanpintamallista. Liitekartassa 3 esitettyä 
pohjavesipintamallia voidaan kuitenkin pääpiirteissään pitää myös reunaosistaan suhteellisen luotet-
tavana. 

Mallinnuksissa hyödynnetyn, alueella vuonna 2016 mitatun Maanmittauslaitoksen laserkeilausai-
neiston pistetiheys eli pulssiosumien määrä maastossa on 1-2 pistettä kahdelle neliömetrille. Laser-
pistepilvestä GTK:ssa prosessoidun maanpinnan korkeusmallin korkeustarkkuus on puolestaan noin 
± 30 senttimetriä ja resoluutio kaksi metriä. 

3.2. Maaperäyksiköiden 3D-pintamallit 

Rakenneselvitystyöhön normaalisti sisältyvien kallionpinta- ja pohjavesipintamallien lisäksi tutki-
musalueelle laadittiin myös kallionpintamalliin, laserkeilausaineistoon sekä geofysikaaliseen mit-
tausaineistoon ja kairaustietoihin perustuvat maaperäyksiköiden 3D –pintamallit, joita on puolestaan 
hyödynnetty pohjaveden virtausmallinnuksessa (hydrostratigrafisten yksiköiden määrittely). 

Geologisten yksiköiden 3D-mallinnuksen pohjatasona käytettiin ArcMap –ohjelmistolla interpoloi-
tua kallionpintamallia. Myös maaperäyksiköiden pinta- ja pohjatasot laadittiin interpoloimalla piste- 
ja käyräaineistoja ArcMap ja ArcScene ohjelmistoilla. Mallin yläpinta (maanpinta) on puolestaan 
saatu Maanmittauslaitoksen vuoden 2016 laserkeilausaineistosta. Pintamallien resoluutio on 2 metriä. 
Maaperäyksiköiden pinta- ja pohjatasojen mallinnuksessa käytettiin ensisijaisesti maatutkaluotauk-
sista ja maaperäkairauksista saatua yleistettyä ja yhdenmukaistettua tietoa. Mallinnusta varten mm. 
numeeristettiin ja yhdenmukaistettiin noin 160 vanhan (1983–2013) kairauspisteen tiedot. Lisäksi 
mallin laadinnassa hyödynnettiin koko selvitysalueen kattavaa 1:200 000 mittakaavaista maaperän 
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yleiskarttaa ja Pöyhösenkangas C:n alueelle ulottuvaa 1:20 000 mittakaavaista maaperän peruskart-
taa. 
 
Geologiseen 3D-malliin sisältyy kahdeksan erillistä yksikköä: 1) kallio, 2) moreeni, 3) subglasiaali-
seen (jäätikön alapuoliseen) vesialtaaseen kerrostunut hienorakeinen sedimentti, 4) karkearakeinen 
harjukerrostuma (hiekka ja sora), 5) hienohiekkavaltainen harjukerrostuma, 6) syvän veden siltti 
(hieno hieta ja hiesu), 7) turve (paksuus yli 1 m) ja 8) rantakerrostuma (hiekka/hienohiekka/siltti). 
Maaperän pintaosan ohuet turvekerrostumat (pääosin alle 1 metrin paksuisia, esim. Tikkurämäkön 
alue) on mallissa yhdistetty syvän veden siltteihin ja rantakerrostumiin (kuva 6 ja liite 15).  

 

 
Kuva 6: Selvitysalueen geologisten yksiköiden 3D-pintamallit: 1) kallio, 2) moreeni, 3) subglasiaaliseen (jäätikön ala-
puoliseen) vesialtaaseen kerrostunut hienorakeinen sedimentti (pääosin hienohieta), 4) karkearakeinen harjukerrostuma 
(hiekka ja sora), 5) hienohiekkainen harjukerrostuma, 6) syvän veden siltti, 7) turve (paksuus >1 m) ja 8) rantakerrostuma. 

 
Laaditut 3D-pintamallit perustuvat sekä suureen määrään mittauspisteitä (kairaus-, painovoimamit-
taus-, maatutkaluotaus- ja laserkeilausaineisto), että myös tulkinnallisiin/arvioituihin datapisteisiin. 
Näin ollen pintamallien tarkkuus tutkimusalueen eri osissa vaihtelee huomattavasti käytettävissä ol-
leen lähtöaineiston määrästä ja laadusta riippuen. Esimerkiksi Pöyhösenkangas C:n itäreunan peit-
teisten harjukerrostumien alueelta on käytettävissä hyvin vähän tutkimustietoa. Eri lähteistä saatujen, 
osittain lähes 40 vuotta vanhojen kairausaineistojen maalajitiedot eivät ole myöskään yhteismitallisia 
ja niiden laatu- ja paikannustieto on osittain puutteellista. Geologisten yksiköiden dimensioiden ja 
ominaisuuksien mallinnuksessa on jouduttu käyttämään monin paikoin runsaasti yleistystä ja geolo-
gista tulkintaa (mm. tulkinnallisia apupisteitä), minkä vuoksi mallia voidaan pitää lähinnä konseptu-
aalisena (käsitteellisenä). Yleisesti pintamallien tarkkuus myös hieman heikkenee reunoja kohti, 
mistä dataa on yleensä vähemmän käytettävissä ja yksiköt tyypillisesti ohuempia. Nämä mallinnuk-
seen liittyvät reunaehdot ja rajoitteet tulee ymmärtää ja huomioida myös pintamalleja tarkasteltaessa 
ja hyödynnettäessä.  

1 

2 

3 

4 

5 

6 
7 

8 
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3.3. Pohjaveden virtausmallinnus 
 
Pohjaveden virtausmallilla tarkastellaan useimmiten pohjavesiolosuhteiden muutoksia vaihtelevissa 
tilanteissa, esim. vedenhankinnan optimointiin ja ympäristövaikutuksiin liittyen. Myös poikkeuksel-
listen olosuhteiden tai tapahtumien (esim. vedenoton keskeyttäminen tai poikkeuksellisen pitkä 
kuiva/runsassateinen jakso) simulointi on yleistä. Keskeisiä virtausmallinnuksen tuloksia ovat mm. 
pohjaveden pinnankorkeuden ja virtauskuvan sekä mallinnusalueen vesitaseen muutokset, pohjave-
den purku-/sieppausalueiden rajaukset, sekä pohjaveden virtausreitit ja virtaukseen kuluva aika. Poh-
javeden virtausmallinnuksella voidaan edesauttaa maankäytön suunnittelua, sekä pohjaveden hyö-
dyntämisen ja suojelun tarpeita muuttuvissa olosuhteissa pidemmälle tulevaisuuteen. 
 
Pohjaveden virtausmallinnuksen vaiheita ovat tavoitteiden määrittely, aineistojen kokoaminen ja val-
mistelu, virtausmallin laadinta ja kalibrointi sekä ongelmanratkaisu eli ennusteajot. Lähtöaineiston 
kokoamisen jälkeen pohjavesimuodostumasta laaditaan konseptuaalinen malli, joka sisältää tiedot 
alueen hydrogeologiasta sekä veden määrään (ja laatuun) vaikuttavista tekijöistä. Tässä vaiheessa 
määritellään myös mallinnuksen tavoitteet ja tehdään alustava päätös vaadittavasta mallinnuksen ta-
sosta. 
 

 
  Kuva 7: Selvitysalueen pohjaveden virtausmallin alustava rajaus. 
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Pohjaveden virtausmalli perustuu selvitysalueen geologiseen rakenneselvitykseen ja sen pohjalta laa-
dittuihin geologisten yksiköiden 3D-pintamalleihin, sekä muuhun käytettävissä olevaan hydrologi-
seen ja hydrogeologiseen dataan, kuten pohjaveden pinnankorkeus- ja laatutietoihin, Ekokankaan 
pohjaveden ottotietoihin sekä lähdepurkauma- ja sadantatietoihin. Mallinnusteknisistä syistä johtuen 
virtausmallin rajaus ei vastaa täysin 3D-maaperäyksiköiden rajausta tai pohjavesialuerajoja. Virtaus-
mallirajauksen ulkopuolelle joudutaan jättämään mm. ne alueet, joissa maaperän ja/tai pohjave-
sivyöhykkeen paksuus on pintamallien perusteella alle 2 metriä. Virtausmalli kuitenkin kattaa pohja-
veden muodostumisen, virtauksen ja hyödyntämisen kannalta keskeiset osat pohjavesialueista (kuva 
7). Mallin reunaehtoina huomioidaan mm. merkittävimmät purkuojat ja –purot, hienosedimentti- ja 
turvepeitteiset sekä ojitetut alueet ja olemassa olevat vedenottamot. 
 
Pohjaveden virtausmallinnuksen työvaiheet, valmis malli ja simulointien tulokset esitetään syksyn 
2020 aikana valmistuvassa erillisessä virtausmalliraportissa. Mallinnustyöhön sisältyy 3-4 erilaisen 
skenaarion simulointi, esim. hajautetun vedenoton vaikutuksista tutkimusalueen pohjavedenpinnan 
tasoon ja virtaussuuntiin. 
 
 
4. TULOKSET 
 
4.1. Kallioperän koostumus, rakenne ja korkokuva 
 
Tutkimusalueen kallioperä on prekambrista, svekofennisen vuorijononpoimutuksen aikana noin 
1800–1900 miljoonaa vuotta sitten syntynyttä. Ekokankaan eteläosissa ja Pöyhösenkangas C:n alu-
eella vallitseva kivilaji on syväkivimäinen, suuntautumaton ja tasarakeinen granodioriitti, jossa lius-
kesulkeumien määrä on vähäinen. Ekokankaan pohjoisosien ja Saunakankaan alueen pääkivilaji on 
puolestaan porfyyrinen granodioriitti (kuva 8). Lapuan-Kauhavan-Härmän alueen granodioriittisten 
kivien keskellä esiintyy paikoitellen myös homogeenisia tasarakeisia tai porfyyrisiä graniitteja (Sipilä 
et al. 2008). Alueella ei tiedetä esiintyvän runsaasti raskasmetalleja sisältäviä ja pohjaveden laatua 
heikentäviä mustaliuskeita ja/tai sulfidirikkaita kivilajeja. 
 
Tutkimusalue on pinnanmuodoiltaan hyvin tasainen ja maanpinnan korkeuserot pohjavesialuerajojen 
sisäpuolella ovat pääosin alle 5 metrin luokkaa ja enimmillään hieman yli 10 metriä. Alueen suhteel-
lisen pienipiirteisen kallionpinnan topografiavaihtelu on kuitenkin selkeästi maanpintaa suurempaa. 
Selvitysalueen laajimmat avokallioalueet sijaitsevat Saunakankaan itä- ja länsireunoilla (mm. Pahka-
mäki) sekä Pöyhösenkangas C:n kaakkoispäässä. Pienialaisempia kalliomäkiä ja yksittäisiä pieniä 
kalliopaljastumia esiintyy myös Ekokankaan itä- ja länsireunoilla, sekä keskiosan vanhalla maa-ai-
neksen ottoalueella. 
 
Koska valtaosalla tutkimusaluetta kallionpinnan korkokuva on keskimäärin noin 5-15 metriä paksun 
irtomaapeitteen tasoittamaa, myös pinnanmuodoiltaan suhteellisen pienipiirteisen kallioperän ruh-
jeita tai mahdollisia kalliokynnyksiä on käytännössä mahdotonta paikallistaa pelkän kartta- ja kor-
keusmallitarkastelun perusteella. Vaikka tämän työn yhteydessä ei suoritettu erillistä aerogeofysikaa-
lisiin ja topografisiin kartta-aineistoihin perustuvaa kallioperän ruhje- ja lineaatiotulkintaa, voidaan 
kohtalaisen suurella varmuudella kuitenkin sanoa, että kallioperän ruhjeita ja rikkonaisuusvyöhyk-
keitä esiintyy myös tutkimusalueen jokaisella neliökilometrillä. 
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Kuva 8: Tutkimusalueen kallioperäkartta (Lähde: GTK:n 1:200 000 kallioperäkartta, DigiKP200). 

Tutkimusalueen kallionpinnan interpoloitu korkokuva on esitetty liitteen 2 väripintakartassa. Kalli-
onpinnan paikallinen korkeusvaihtelu on pääosin 10–20 metrin luokkaa ja enimmillään 30–40 metriä, 
kun otetaan huomioon irtomaapeitteen tasoittava vaikutus kallionpinnan näkyvään reliefiin. Pääosalla 
tutkimusaluetta kallionpinnan syvyys/korkeustaso on kyetty määrittämään myös maatutkaluotauk-
sella, jolloin on voitu muodostaa huomattavasti yksityiskohtaisempi kuva kallionpinnan topografi-
asta, kuin pelkkien painovoimamittausten ja kairausten perusteella. Kallionpinnan korkeusvaihtelu 
on voimakkainta Pöyhösenkangas C:n itäpuolisella Luomankylän hienoainespeitteisellä laaksoalu-
eella, sekä pohjavesialueen keskiosan läpi kulkevassa koillis-lounaissuuntaisessa ruhjevyöhykkeessä. 
Näiden alueiden kallionpintatulkinnat perustuvat kuitenkin käytännössä pelkästään muutamiin pai-
novoimalinjoihin ja kairauspisteisiin, koska maatutkaluotauksen läpäisykyky ja syvyysulottuvuus ei 
ole näillä alueilla riittävä. 

Tutkimusalueen kallionpinta on ylimmillään Saunakankaan länsireunalla Pahkamäen alueella noin 
+60 m mpy tasolla. Saunakankaan ja Ekokankaan alueilla on lisäksi useita pienialaisempia kalliomä-
kiä, joiden lakiosat kohoavat yleisesti +50 - +55 m mpy tasolle. Pöyhösenkangas C:n eteläpään laa-
jempi avokallioalue sijoittuu puolestaan noin +48 - +50 m mpy korkeustasolle.
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Tutkimusalueen suurin ja yhtenäisin kalliopainanne sijaitsee Pöyhösenkangas C:n itäpuolisella Luo-
mankylän-Tomperin laaksoalueella, missä kallionpinta on pääosin +15 - +30 m mpy ja alimmillaan 
jopa noin +0 - +10 m mpy tasolla. Alin kairauksella varmistettu kallionpinnan taso, +18,96 m mpy, 
sijaitsee Pöyhösenkangas C:n itäpuoliskolle kairatussa pisteessä EKHP2 (ks. liite 2). Mikäli laak-
soalueen syvimpien osien kallioperä on hyvin rikkonaista tai rapautunutta, tai siellä on muusta tutki-
musalueesta selkeästi poikkeava alueellinen painovoimataso (esim. eri kivilajista johtuen), on alueen 
kallionpinta saatettu tulkita paikoitellen liian syvälle. Tarvittaessa laaksoalueen kallionpinnan taso ja 
hienosedimenttien alapuolisen maaperän koostumus on varmistettava lisäkairauksilla, jolloin myös 
painovoimalinjojen tulkintaa on mahdollista tarkentaa. 
 
Luomankylän kalliopainannealueelta Pöyhösenkangas C:n keskiosien läpi lounaaseen suuntautu-
vassa, noin 150–200 metriä leveässä ruhjevyöhykkeessä kallionpinta on pääosin +20 - +30 m mpy 
tasolla. Myös Ekokankaan eteläosissa sijaitsevan pohjois-eteläsuuntaisen kalliopainanteen syvimmät 
osat ulottuvat noin +20 - +30 m mpy tasolle. Ekokankaan keski- ja luoteisosien läpi Saunakankaalle 
suuntautuvassa epäyhtenäisemmässä, luode-kaakkosuuntaisessa painanteessa kallionpinnan korkeus-
taso on yleisesti noin +35 - +45 m mpy. Samalle vyöhykkeelle on kerrostunut myös pääosa harju-
muodostuman karkeimmasta materiaalista (hiekka ja sora).  
 
Kallio- ja pohjavesipintamallien perusteella selvitysalueella ei voida osoittaa olevan harjun runko-
osan hydraulista yhteyttä kokonaan katkaisevia kalliokynnyksiä. Kallionpinta kuitenkin kohoaa pai-
koitellen pohjavedenpinnan yläpuolelle Ekokankaan ja Saunakankaan pohjavesialueiden reunaosissa 
sekä tutkimusalueen eteläpäässä Pöyhösenkangas B:n ja C:n välisellä vedenjakajalla. Ekokankaan 
keskiosissa on osittain pohjavedenpinnan yläpuolelle ulottuva epäyhtenäinen kallio-/moreeniko-
houma, mutta kynnyksen yli ja sen pohjoispuolisen kalliopainanteen kautta on kuitenkin pohjaveden 
virtausyhteys itään/kaakkoon. Myös Pöyhösenkangas C:n - Ekokankaan vedenjakaja-alueella on 
muutamia pohjavesialtaan yhtenäisyyttä rikkovia, lähelle pohjavedenpinnan tasoa nousevia kallio-
kohoumia, jotka ovat luonteeltaan kuitenkin lähinnä pohjaveden virtausta ohjaavia. 
 

4.2. Pohjaveden muodostuminen, varastoituminen ja virtaus 
 
Liitekartassa 3 on esitetty tutkimusalueen havaintoputkista, kaivoista, luonnonvesipinnoista ja maa-
tutkaluotauksista saatujen tietojen perusteella interpoloitu pohjaveden pinnankorkeusmalli. Karttaan 
on lisätty myös pohjavesipintamallin perusteella tulkitut pohjavedenjakajat, tunnetut pohjaveden pur-
kautumispisteet, pohjaveden päävirtaussuuntia kuvaavat nuolet, vedenottamot sekä mittaus-/näyt-
teenottopisteet. Pohjavesipintamallin laadinnassa on hyödynnetty ensisijaisesti elo-lokakuussa 2018 
mitattuja pohjaveden pinnankorkeuksia. Pohjavesipintatietojen puutteesta (esim. tuhoutunut/kuiva 
havaintoputki) tai epätasaisesta jakautumisesta johtuen pintamallin laadinnassa on kuitenkin jouduttu 
käyttämään osittain jopa lähes 40 vuotta vanhoja mittaustuloksia. Pohjavesialueiden reunaosissa in-
terpoloinnin apuna on käytetty runsaasti myös avovesilammikoihin sekä ojiin ja puroihin sijoitettuja 
apupisteitä, joiden korkeustaso on määritetty vuonna 2016 mitatusta laserkeilausmallista. Tämän 
vuoksi liitekartassa 3 esitettyjä pohjavesialueiden reunaosien pohjavesipintoja voidaan pitää monin 
paikoin lähinnä suuntaa-antavina. 
 
Liitteessä 4 on kuvattu pohjaveden varastokerrospaksuus, sekä pohjavedenpinnan yläpuolisten kal-
lioalueiden sijainti. Liitteessä 5 on puolestaan esitetty pohjavedenpinnan syvyys maanpinnasta (poh-
javeden suojakerrospaksuus). Interpoloinnista sekä pohjaveden- ja kallionpinnan tasotietojen epäta-
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saisesta jakautumisesta johtuen väripintakarttojen informaatio on kuitenkin paikoitellen lähinnä suun-
taa-antavaa. Tutkimusalueen pohjavesiolosuhteita ja pohjaveden kannalta merkityksellisiä maaperä-
kerrostumia käsitellään myös kappaleissa 4.5.2.–4.5.5. 
 
Selvitysalueeseen kuuluvien Pöyhösenkangas C:n, Ekokankaan ja Saunakankaan pohjavesialueiden 
luokittelutiedot on esitetty taulukossa 2. Ekokankaalla sijaitseva Kauhavan Vesi Oy:n Ekokankaan 
ottamo on alueen ainoa tutkimusvaiheessa toiminnassa ollut vedenottamo, jolla on 500 m3/d veden-
ottolupa ja josta pumpataan pohjavettä keskimäärin noin 100 m3/d. 
 

Taulukko 2: Selvitysalueen pohjavesialueiden tunnuslukuja. *Saunakankaan lukuihin sisältyy myös Ekoluoman luoteis-
puolinen, selvitysalueeseen kuulumaton pohjavesialueen osa. 

  
Pohjavesialueiden arvioidut antoisuudet vastaavat kohtuullisen hyvin niiden nykyisiä kokonais- ja 
muodostumispinta-aloja. Yhteensä tutkimusalueen pohjavesialueilla on arvioitu muodostuvan pohja-
vettä noin 2 050 m3/d (Ympäristötiedon hallintajärjestelmä Hertta, 13.3.2020). Saunakankaan pohja-
vesialueesta kuitenkin noin kaksi kolmannesta sijoittuu Ekoluoman luoteispuolelle, jolloin tutkimus-
alueelle sijoittuvalla harjunosalla muodostuvan pohjaveden määrän voidaan vastaavasti arvioida ole-
van luokkaa 1 500 m3/d. Alueelta kestävästi hyödynnettävissä olevan pohjaveden määrä on kuitenkin 
todennäköisesti selkeästi tätä pienempi. Alueen topografiaolosuhteista johtuen pieniä määriä pinta- 
ja pohjavesiä saattaa kulkeutua pohjavesialueille myös niiden länsipuolisilta suoalueilta, täydentäen 
osaltaan harjumuodostuman pohjavesivarantoja. Tällä hetkellä selvitysalueelta hyödynnettävän poh-
javeden määrä, noin 100 m3/d, on alle kymmenesosa alueen arvioiduista uusiutuvista pohjavesiva-
rannoista. 
 
Alueen pohjavesivarantojen hyödyntämistä vaikeuttaa lähinnä harjuaineksen yleinen hiekkavaltai-
suus ja/tai karkean aineksen puute, harjukerrostumien paikoittainen ohuus ja peitteisyys sekä myös 
pohjaveden heikko laatu. Pohjaveden laatuongelmia aiheuttavat Pohjanmaan alueelle tyypillisesti lä-
hinnä korkeat rauta-, mangaani- ja humuspitoisuudet, sekä joissain tapauksissa myös alhainen pH ja 
typpiyhdisteet. Selvitysalue on kokonaisuutena metsätalousvaltainen, mutta Pöyhösenkangas C ja 
Saunakangas on luokiteltu vedenlaadun kemialliseksi riskialueeksi alueilla aiemmin toimineiden 
useiden turkistuotantotilojen vuoksi. Esim. Pöyhösenkangas C:n länsiosan pohjavedessä on havaittu 
korkeita, todennäköisesti turkistarhauksesta johtuvia typpiyhdisteiden pitoisuuksia. Pöyhösenkangas 
C:n pohjoisosissa ja Saunakankaalla harjun ydinosalla on suoritettu myös kohtuullisen laaja-alaista, 
osittain pohjavedenpinnan alapuolelle ulottuvaa maa-aineksen ottoa, mikä osaltaan lisää alueiden 
pohjaveden pilaantumisriskiä. Ekokankaan alueella on kaksi suljettua ja kunnostettua kaatopaikkaa, 
sekä edelleen toimiva ampumarata. 

Tunnus Nimi Luokka 
Kokonais-
pinta-ala 
(km2) 

Muodostumis- 
pinta-ala 
(km2) 

Arvioitu pohja-
veden muodos-
tuminen (m3/d) 

Otto (m3/d) 

1097151 C Pöyhösenkangas C II 1,43 0,91 550 0 

1000452 Ekokangas I 2,64 1,36 700 ~100 

1000453 Saunakangas* II 3,05 1,62 800 0 

Yhteensä   7,12 3,89 2 050 ~100 
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Selvitysalueen harjumuodostuma on tyypiltään pääasiassa vettä ympäristöön purkava (antikliininen), 
mutta Pöyhösenkangas C:n ja Ekokankaan länsireunat ovat osittain myös vettä kerääviä (synkliini-
siä). Selvitysalueen harjukerrostumat muodostavat yhtenäisen pohjavesimuodostuman, jossa on 
kolme erillistä, vapaapintaisen pohjavedenjakajan erottamaa pohjavesiallasta. Ekokankaan ja Sauna-
kankaan välinen vedenjakaja sijoittuu hieman (arviolta noin 100-150 metriä) nykyisen pohjavesialu-
eiden välisen rajan kaakkoispuolelle. Toinen harjumuodostumaan nähden poikittainen vedenjakaja 
sijaitsee Pöyhösenkangas C:n ja Ekokankaan välisen rajan tuntumassa. Pöyhösenkangas C:n länsi-
reunalla on puolestaan harjun pituussuuntainen vedenjakaja, josta pohjavesien virtaus suuntautuu 
sekä lounaaseen/etelään kohti Hirsimaan aluetta, että itään/kaakkoon kohti harjun ydinosaa. Kaikilla 
em. vedenjakaja-alueilla pohjaveden pinnankorkeuserot ovat kuitenkin pieniä ja mittauksiin perustu-
vaa tarkkaa pinnakorkeustietoa on käytettävissä ainoastaan rajallisesti, minkä vuoksi vedenjakajien 
sijaintia on jouduttu arvioimaan osittain myös maatutkaluotausten ja maanpinnan topografian 
(laserkeilausaineisto) perusteella. Pohjaveden muodostumisen ja purkautumisen sekä 
Ekokankaan vedenottomäärän vaihteluista riippuen vedenjakajien sijainnissa saattaa esiintyä 
vähintään useiden kymmenien metrien suuruista kausivaihtelua. 

Selvitysalueen alavasta ja tasaisesta maapinnan topografiasta johtuen myös pohjaveden pinnankor-
keuserot (ja oletettavasti myös luonnontilaiset virtausnopeudet) ovat suhteellisen pieniä. Tutkimus-
alueen pohjavedenpinta on ylimmillään Saunakankaan ja Ekokankaan länsireunalla Pahkamäen ym-
päristössä noin +55 m mpy tasolla. Alimmillaan selvitysalueen pohjavedenpinta on puolestaan Pöy-
hösenkangas C:n itäreunalla noin +40 - +41 m mpy tasolla. 

Saunakankaalla ja Ekokankaalla harjumuodostuman pituussuuntainen hydraulinen gradientti on pää-
osin luokkaa 1-3 ‰. Selvitysalueen luoteispään (Takahilan alue) pituussuuntainen hydraulinen gra-
dientti on kuitenkin selkeästi suurempi, noin 10 ‰, mikä kuvastaa kohti luodetta laskevan maapinnan 
topografian lisäksi myös hienohiekkavaltaisen, mahdollisia pidättäviä silttivälikerroksia sisältävän 
maaperän suurempaa pohjaveden virtausvastusta.  Pohjavesialueiden poikittaissuuntainen, keskimää-
rin noin 5-8 ‰ suuruinen hydraulinen gradientti noudattaa loivasti kohti koillista laskevaa maanpin-
nan topografiaa. 

Pöyhösenkangas C:n pituussuuntainen hydraulinen gradientti, 4-5 ‰, on kokonaisuutena hiekkaval-
taiselle pitkittäisharjulle tyypillinen. Pohjavesialueen keskiosan hydraulinen gradientti on kuitenkin 
hieman suurempi, 7-8 ‰, ensisijaisesti kohti itää/kaakkoa jyrkemmin laskevasta kalliotopografiasta 
johtuen. Myös pohjavesialueen etelä- ja keskiosien muuta selvitysaluetta selkeästi suurempi poikit-
tainen hydraulinen gradientti, noin 10–15 ‰, heijastaa ensisijaisesti kohti itää laskevan kalliotopo-
grafian vaikutusta pohjavedenpinnan tasoon. 

Saunakankaalla pohjavedenpinnan taso harjun ydinosalla vaihtelee noin +48 - +52 m mpy välillä, 
pohjaveden päävirtaussuunnan ollessa kaakosta luoteeseen. Pohjavettä purkautuu selvitysalueen luo-
teispäässä Ekoluomaan ja mahdollisesti pienempiä määriä myös pohjavesialueen koillisreunan ojite-
tuille alueille. Alueilta purkautuvien pohjavesien määristä ei kuitenkaan ole käytettävissä mittaustie-
toa. Osa Pahkamäen luoteispuolisella alueella muodostuvien pohjavesien virtauksesta saattaa suun-
tautua myös länteen/luoteeseen, poispäin muusta pohjavesialueesta. Käytettävissä olevien pohjave-
den pinnankorkeustietojen perusteella myös Ekoluoman luoteispuolisen Kangasvainion alueen poh-
javesien virtaus suuntautuu pääosin etelään/kaakkoon kohti Ekoluomaa. 
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Ekokankaalla pohjaveden päävirtaussuunta on pohjavesialueen kaakkois- ja luoteispäiden vedenja-
kaja-alueilta harjumuodostuman pituussuuntaisesti kohti pohjavesialueen keskiosaa, virtauksen ka-
navoituessa ensisijaisesti karkeimpaan harjuytimeen. Harjun ydinosalla pohjaveden pinnankorkeus-
erot ovat pieniä (korkeustaso noin +50 - +52 m mpy, kuva 9), minkä vuoksi on mahdollista, että 
pohjaveden päävirtaussuunta koko muodostumanosalla on ollut alun perin luoteesta kaakkoon, ennen 
Ekokankaan vedenottoa ja alueen keskiosaa leikkaavaan valtaojaan alkanutta pohjaveden purkautu-
mista. Valtaojaan purkautuvan pohjavesimäärän vaihtelusta ei ole käytettävissä pidempiaikaista seu-
rantatietoa, mutta 26.11.2018 (alivirtaamakausi) ojaan purkautuvan pohjaveden määräksi mitattiin 
noin 100 m3/d. Myöskään Ekokankaan nykyisen vedenoton vaikutusta alueen pohjaveden virtausku-
vaan tai purkautumiseen ei ole selvitetty. Pohjavesigradientin ollessa käytännössä koko Ekokankaan 
alueella koilliseen laskeva, pohjavettä saattaa pienemmässä määrin purkautua myös pohjavesialueen 
koillisreunan ojitetuille alueille. Vastaavasti Ekokankaan länsi-/lounaisreunan ojitetuilta suoalueilta 
tapahtuu pinta- ja pohjavesien imeytymistä pohjavesimuodostumaan. Tikkurämäkön-Säkkisillan-
kydön alueelta Ekokankaalle kulkeutuvien ja/tai pohjavesialueen koillisreunalla purkautuvien pohja-
vesien määristä ei kuitenkaan ole tarkempaa tietoa. 
 

 
Kuva 9: Pituusleikkaus maan-, pohjaveden- ja kallionpinnan korkeustasosta selvitysalueen harjumuodostuman keski-
osissa. Pituusleikkauksen sijainti on esitetty liitekartassa 7.  
 
Vaikka Ekokankaan nykyisen vedenottamon sieppaus-/valuma-alueen tarkkaa laajuutta ei tunneta, 
pohjaveden virtauskuvan perusteella ottamon veden voidaan päätellä muodostuvan pääosin Ekokan-
kaan kaakkois- ja eteläosissa. Vedenoton seurauksena pohjaveden paikallinen virtaussuunta myös 
ottamon pohjois- ja luoteispuolella on mahdollisesti kääntynyt kohti ottamoa. Nykyisen ottamon ja 
mahdollisten uusien vedenottopisteiden sieppausalueiden ja pohjavedenpinnan alenemien suuruutta 
erilaisilla pumppausmäärillä tullaan simuloimaan syksyn 2020 aikana valmistuvalla pohjaveden vir-
tausmallilla. 
 
Pöyhösenkangas C:n alueella pohjaveden päävirtaussuunta on luoteesta kaakkoon. Pohjavesipinta 
laskee pohjavesialueen luoteispään noin +52 m mpy tasosta itä- ja kaakkoisreunojen noin +40 - +41 



 

Geologian tutkimuskeskus  |  Geologiska forskningscentralen  |  Geological Survey of Finland 

21 

m mpy tasolle. Pohjavesialueen koillisreunalla, Luomankylän kalliopainanteen alueella, pohjavesi on 
osittain paineellista alueen topografiasta ja harjukerrostumien peitteisyydestä johtuen. Alueen valta-
ojista talven alivirtaamakaudella maaliskuussa 1983 mitattu purkautuneen pohjaveden määrä oli va-
jaat 100 m3/d (Vaasan vesipiirin vesitoimisto 1985, ks. liite 3). Peltoalueella on lisäksi muutamia 
muita lähdepurkaumapisteitä/tihkuvyöhykkeitä, joista purkautuvan pohjaveden määrää ei kuitenkaan 
tunneta. 
 
Pöyhösenkangas C:n eteläreunalla sijaitseva laajempi kalliokohouma on ohjannut harjujakson ker-
rostumista ja patoaa nykyisin alueelta kaakkoon suuntautuvaa pohjaveden virtausta. Kallio- ja pohja-
vesipintamallien perusteella pohjaveden virtausyhteys Pöyhösenkangas C:n kaakkoispäästä Pöy-
hösenkangas B:n puolelle on kuitenkin mahdollinen kalliomäen itäpuolisen Lehtimäen alueen kautta. 
Toisaalta pohjavesipintamallin perusteella on myös mahdollista, että pohjavesialueiden rajan tuntu-
maan muodostuu vapaapintainen, pohjavesialueet toisistaan erottava vedenjakaja-alue. Pohjavesigra-
dientti harjun pituussuunnassa on alueella hyvin pieni, minkä vuoksi pohjaveden tarkkaa virtauskuvaa 
ja/tai pohjavesialueiden välisen hydraulisen yhteyden luonnetta ei käytettävissä olevan tutkimustie-
don perusteella kyetä vielä yksiselitteisesti määrittämään. Pöyhösenkangas C:n länsireunan pituus-
suuntaisen vedenjakaja-alueen länsi- ja lounaispuolinen osa (Hirsimaan alue) kuuluu Naarasluoman 
valuma-alueeseen ja pohjaveden päävirtaussuunta alueella on lounaaseen/etelään, poispäin muusta 
pohjavesialueesta. 
 
Pohjavesialueiden reunaosien hienosedimenttien yläpuolisissa rantakerrostumissa ja suoalueilla saat-
taa esiintyä paikoitellen ohuelti myös orsivesityyppistä vettä. Pohjavedenpinta sijaitsee valtaosalla 
selvitysaluetta kuitenkin hyvin lähellä maanpintaa (pääosin alle 2 metrin syvyydessä), minkä vuoksi 
varsinaisia orsivesialtaita ei käytettävissä olevien tutkimustietojen pohjalta ole mahdollista rajata. 
 
Varastokerrospaksuus ja pohjavedenpinnan syvyys 
 
Selvitysalueen paksuimmat pohjavedellä kyllästyneet irtomaakerrokset sijaitsevat Pöyhösenkangas 
C:n keski- ja itäosan sekä Ekokankaan eteläosan kalliopainannealueilla, missä pohjavesivyöhykkeen 
paksuus on yleisesti 15–20 metriä ja enimmillään jopa yli 25 metriä. Ekokankaan keski- ja pohjois-
osien sekä Saunakankaan pienemmissä ja epäyhtenäisemmissä kalliopainanteissa pohjaveden varas-
tokerrospaksuus on yleisesti 10 metrin luokkaa ja enimmillään noin 15 metriä.  Ekokankaan keski- ja 
länsiosissa sekä Pöyhösenkangas C:n - Ekokankaan vedenjakaja-alueella on pääosin peitteisiä, poh-
javesimuodostuman yhtenäisyyttä rikkovia korkeampia kallioalueita, joissa pohjaveden varastoker-
rospaksuus on yleisesti 5 metrin luokkaa ja paikoitellen ainoastaan muutamia metrejä (liite 4). 
 
Vaikka kallionpinta kohoaa monin paikoin pohjavedenpinnan yläpuolelle, esim. Ekokankaan ja Sau-
nakankaan pohjavesialueiden reunaosissa sekä Pöyhösenkangas C:n eteläpäässä, tutkimusalueella ei 
voida kallio- ja pohjavesipintamallien perusteella osoittaa olevan harjun runko-osan hydraulista yh-
teyttä kokonaan katkaisevia kalliokynnyksiä. Esim. Ekokankaan keskiosan osittain maanpintaan ulot-
tuvan kalliokynnyksen yli ja sen pohjoispuolelta on pohjaveden virtausyhteys itään/kaakkoon. 
 
Topografia- ja maaperäolosuhteista johtuen selvitysalueen pohjaveden pinnankorkeuserot ovat pieniä 
ja pohjavedenpinta sijaitsee kaikkialla lähellä maanpintaa. Harjujakson keskiosissa pohjavedenpin-
nan syvyys maanpinnasta on yleisesti 1,5-3 metriä ja yksittäisten pienialaisten kumpareiden sekä har-
janteiden alueilla enimmillään 4-5 metriä. Sen sijaan harjujakson/pohjavesialueiden reunoilla ja van-
hoilla maa-ainesalueilla pohjavedenpinta on yleensä selkeästi alle 2 metrin syvyydessä (liite 5). 
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4.3. Antoisuuspumppaus ja pohjaveden laatu 
 
Maatutkaluotauksen ja maaperäkairauksen perusteella sijainniltaan ja vedenantoisuudeltaan kohtuul-
liseksi arvioidussa pisteessä EKHP11 suoritettiin noin 10 vuorokauden mittainen antoisuuspumppaus 
20.–30.11.2018 välisenä aikana. Pumppaus toteutettiin imupumppauksena kahdesta noin 1,5 metrin 
etäisyydelle toisistaan asennetusta, halkaisijaltaan 50 mm havaintoputkesta. Pumppauksen hetkelli-
nen maksimituotto oli alkuvaiheessa noin 350 m3/d, mutta pohjavedenpinnan alenemisen, pumppauk-
sen imutason muutoksen ja pumppukaluston mahdollisten ilmavuotojen myötä tuotto laski pump-
pauksen lopussa noin 140 m3/d tasolle. Vesimittarilla mitattu pumppausveden kokonaismäärä oli 
1680 m3 ja keskimääräinen tuotto koko pumppausjaksolla noin 170 m3/d. Pumppausjakson aikana oli 
yhteensä kolme suunniteltua, noin 30–120 minuutin mittaista huolto-/asennustaukoa. 
 
Havaintoputkesta EKHP11 paineanturilla mitattu pohjaveden painekorkeuden alenema pumppauksen 
alussa oli noin 7 metriä (+50,4 m mpy  +43,4 m mpy), mikä vastaa suunnilleen pumpun maksimi-
imukorkeutta. Pumppauksen tuotto aleni 23.11. mennessä noin 200 m3/d tasolle (mahdollisesti osit-
tain myös pumpun ilmavuodoista johtuen), jolloin pohjaveden painekorkeuden alenema lähtötilan-
teeseen verrattuna oli noin 5,2 metriä (taso n. +45,2 m mpy). Tässä vaiheessa havaintoputkiin asen-
nettiin uudet, hieman alkuperäistä lyhemmät imuputket, joiden alapää ulottui noin 4 metriä pohjave-
denpinnan alapuolelle. Imuputkien lyhennyksen myötä pumppauksen tuotto aleni noin 150 m3/d ta-
solle ja loppupumppauksen ajan pohjaveden painekorkeus havaintoputkessa EKHP11 pysyi imuput-
ken alapään tasalla (n. +46,2 m mpy). Pisteeseen vaihdettiin 26.11. myös uusi pumppu, millä ei kui-
tenkaan ollut vaikutusta vedentuottoon. Pumppauksen lopetuksen jälkeen pohjaveden palautumista 
pumppauspisteessä seurattiin tihennetysti noin kahden tunnin ajan, jolloin pohjavedenpinta oli nous-
sut +49,45 m mpy tasolle, mikä on noin metrin lähtötilannetta (+50,44 m mpy) alempana (kuva 10). 
 

 
 

Kuva 10: Havaintoputken EKHP11 pohjaveden pinnankorkeushavainnot 20.–30.11.2018 pumppausjaksolla.  
 
Suhteellisen pienituottoiseen ja lyhytkestoiseen antoisuuspumppaukseen ei liittynyt erillistä laajem-
paa pohjaveden pinnankorkeuden ja laadun, oja-/purovirtaamien tai sadannan seurantaohjelmaa. 
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Pumppausvaiheessa tarkkailtiin kuitenkin myös 750–1150 metriä pumppauspisteen etelä- ja pohjois- 
puolella sijaitsevien havaintoputkien EKHP8, EKHP9, EKHP12 ja EKHP13, sekä noin 75 metriä 
pumppauspisteen länsipuolella sijaitsevan pohjavesilammikon (EKO-LAMPI) pinnankorkeuksia 
(liite 3, taulukko 3). Pohjaveden pinnankorkeus aleni kaikissa tarkkailupisteissä pumppausjakson ai-
kana 2-6 cm, mahdollisesti ainakin osittain myös pumppauksesta johtuen. Pumppauksesta mahdolli-
sesti aiheutuneen pohjavesialeneman suuruutta tarkkailupisteissä ei havainnoista pysty suoraan päät-
telemään, mutta tyypillisesti pohjavedenpinnan luontainen alenemisnopeus harjuympäristössä on tal-
vikaudella (kun uutta pohjavettä ei muodostu) muutamia millimetrejä vuorokaudessa. 

 

Tunnus 
Putken yläpää 

(N2000) 

Pohjavedenpinnan taso (N2000) 

20.11.2018  23.11.2018  27.11.2018  30.11.2018 

EKHP8  +53.80  +49.78  +49.78  +49.77  +49.76 

EKHP9  +51.87  +49.64  +49.64  +49.62  +49.62 

EKHP11 (pumppauspiste)   +52.37    +50.44*  +45.20  +46.20    +49.45* 

EKHP12  +55.07  +52.41  +52.41  +52.39  +52.36 

EKHP13  +54.38  +52.01  +52.00     +51.95 

EKO‐LAMPI  +51.39  +51.03  +51.02     +50.99 

* Pinnankorkeus mitattu noin 2 tuntia ennen pumppauksen aloitusta/päättymisen jälkeen. 

Taulukko 3: Pisteen EKHP11 antoisuuspumppauksen yhteydessä tehdyt pohjaveden pinnankorkeushavainnot. 

 
Pumppausvedestä otettiin näytteet pumppausjakson alussa 20.11. ja loppupuolella 27.11. Jälkimmäi-
sen näytteenottokerran yhteydessä otettiin kertaluonteiset pohjaveden kokoomanäytteet myös havain-
toputkista EKHP8, EKHP9 ja EKHP12, sekä Ekokankaan keskiosaa leikkaavasta valtaojasta vesi-
näytteet pisteistä EKO-VIR1 ja EKO-VIR2. Ennen kenttämäärityksiä ja näytteenottoa havaintoput-
kien pumppausta jatkettiin aina veden kirkastumiseen saakka tai vaihtoehtoisesti siihen asti, kunnes 
veden väri ja/tai sameus vakiintui. Näytteenoton yhteydessä mitattiin kentällä pohjaveden lämpötila, 
pH, sähkönjohtavuus ja liuenneen hapen määrä. 
 
Vesinäytteet on analysoitu Eurofins Labtium Oy:n ja MetropoliLab Oy:n laboratorioissa. Kaikista 
vesinäytteistä analysoitiin talousveden valvontatutkimusten mukaiset vähimmäismuuttujat bakteereja 
lukuun ottamatta. Analyysitulosten keskeiset muuttujat on koostettu taulukkoon 4. Näytteiden alku-
aineanalyysit on tehty suodatetuista (45 µm suodatin) ja kestävöidyistä näytteistä, joten ne edustavat 
veteen liuenneiden alkuaineiden kokonaispitoisuuksia. Talousveden laatusuositusten ja –vaatimusten 
(STM 442/2014) enimmäispitoisuuksien ylitykset on korostettu taulukossa keltaisella ja oranssilla 
värillä. Kaikkien analyysitulosten koostetaulukko on esitetty liitteessä 11 ja laboratorioiden alkupe-
räiset analyysitodistukset liitteissä 12.1–12.14. 
 
Analyysitulosten perusteella pohjaveden laatu kaikissa havaintoputkissa on kohtuullisen hyvä kohon-
neita väriluvun arvoja, mangaanin ja/tai raudan pitoisuuksia sekä lievää happamuutta ja pääosin al-
haista liuenneen hapen määrää lukuun ottamatta. Havaintoputken EKHP12 pohjaveden pH on muita 
putkia alhaisempi ja vastaavasti humusaineiden määrää vedessä kuvaavan orgaanisen hiilen (TOC) 
ja alumiinin määrät hieman suurempia, mikä saattaa heijastaa Ekokankaan länsireunan suoalueilta 
pohjavesimuodostumaan imeytyvän veden vaikutusta. Havaintoputkien EKHP9 ja EKHP12 hieman 
muita korkeammat väriluvut saattavat ainakin osittain johtua myös pohjavesinäytteiden lievästä, hie-
nojakoisen mineraaliaineksen aiheuttamasta sameudesta. Havaintoputkien puhdistuspumppaus ja 
näytteenotto suoritettiin polttomoottorikäyttöisellä imupumpulla (tuotto n. 65 l/min), jolla ko. putkien 
vettä ei saatu täysin kirkastumaan vielä 45-60 minuutin pumppauksen jälkeenkään. 
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Kaikkien havaintoputkien pohjaveden sähkönjohtavuus (37–50 µS/cm), alkaliteetti (0,15–0,46 
mmol/l) sekä fosfaatti- (<0,03–0,04 mg/l), sulfaatti- (1,6–3,8 mg/l) ja typpiyhdisteiden sekä koko-
naistypen (<0,10–0,18 mg/l) pitoisuudet ovat alhaisia. Myös useimpien alkuaineiden ja raskasmetal-
lien (mm. As, Cd, Co, Ni ja Pb) pitoisuudet ovat pieniä. Analyysitulosten perusteella pohjavesi on 
laadultaan parasta Ekokankaan vedenottamoalueelle asennetussa havaintoputkessa EKHP8. Havain-
toputken veden laatu täyttää lievää happamuutta ja hieman kohonnutta väriluvun arvoa sekä rautapi-
toisuutta lukuun ottamatta sellaisenaan talousvedelle asetetut laatusuositukset- ja –vaatimukset. Myös 
veden happipitoisuus (5,2 mg/l) oli selkeästi muita havaintoputkia korkeampi.  
 
Kahden ojavesinäytteen (EKO-VIR1 ja EKO-VIR2) laatu poikkeaa havaintoputkinäytteistä lähinnä 
niiden korkeampien väri- ja kaliumpermanganaattilukujen, sekä suurempien orgaanisen kokonaishii-
len, alumiinin, raudan ja mangaanin pitoisuuksien osalta. Myös ojaveden happipitoisuus on korkea 
alueen pohjavesiin verrattuna. 
 

 
 

Taulukko 4: Havaintoputkien EKHP8, EKHP9, EKHP11 ja EKHP12 pohjavesinäytteiden, sekä ojavesinäytteiden EKO-
VIR1-3 analyysituloksia. 

 
Pisteen EKHP11 pohjavesi on alueelle tyypillisesti lievästi hapanta, vähähappista ja sen väriluku sekä 
rauta- ja mangaanipitoisuudet ovat kohonneita. Muilta osin vesi täyttää talousvesiasetuksen laatuvaa-
timukset ja -suositukset. Suhteellisen lyhyen pumppausjakson aikana veden laadussa tapahtui kuiten-
kin joitain selkeitä muutoksia. Viikon kuluttua pumppauksen aloituksesta esim. raudan ja orgaanisen 
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hiilen määrät olivat suunnilleen puolittuneet lähtötilanteesta ja myös väri- ja permanganaattiluku oli-
vat laskeneet selvästi. Vastaavasti veden happipitoisuus oli kasvanut lähes kolminkertaiseksi.  
 
Veden laadussa tapahtuneet muutokset ovat helpoimmin selitettävissä noin 75 metrin päässä pump-
pauspisteen länsipuolella (pohjaveden virtaussuunnassa yläpuolella) sijaitsevasta avovesilammikosta 
johtuviksi. Pohjaveden pumppaus lisää lammikosta pohjavesimuodostumaan imeytyvän veden mää-
rää, mikä puolestaan näkyy muutaman päivän viiveellä pumppausveden laadun muutoksena. Myös 
isotooppianalyyseillä saatiin selviä viitteitä pintavesivaikutuksesta pumppauspisteessä (ks. kappale 
4.4). Pohjaveden liuenneen hapen määrän kasvu saattaa sen sijaan ainakin osittain johtua myös pump-
pukalustossa tapahtuneesta veden ilmastumisesta. 
 
Harjuaines pisteessä EKHP11 muuttuu noin 12 metrin syvyydessä moreenimaiseksi, eivätkä muo-
dostuman syvemmät osat siten sovellu vedenottoon. Muodostuman syvempien osien hidasliikkeisen 
ja vähähappisen pohjaveden laatu on oletettavasti myös heikompaa ainakin raudan ja mangaanin suh-
teen. Antoisuuspumppaus suoritettiin yhtäaikaisesti koko havaintoputken 14 metriä pitkältä siivilä-
osalta, minkä vuoksi pumppaustuloksista ei voida tehdä suoria päätelmiä mahdollisesta maaperän 
vedenjohtavuuden tai pohjaveden laadun kerroksittaisesta vaihtelusta. Pumppausvaiheen suuri poh-
javeden painekorkeuden alenema viittaa pisteen harjuaineksen olevan pääosin vedenjohtavuudeltaan 
keskinkertaista hiekkaa. Pumppausaleneman pienentäminen mahdollisessa koepumppaustilanteessa 
edellyttää siten useampien imuputkien, tai yksittäisen suuremman siivilä-/rengaskaivon asentamista. 
 
Suoritettujen tutkimusten perusteella pisteen EKHP11 harjukerrostumat ovat noin 10 metrin syvyy-
teen saakka vedenjohtavuusominaisuuksiltaan ja vedenlaadultaan tyydyttäviä ja arviolta noin 100–
200 m3/d suuruisen vesimäärän ottoon soveltuvia, mutta esim. pohjaveden laadussa pumppauksen 
myötä pidemmällä aikavälillä tapahtuvat muutokset vaativat vielä lisäselvityksiä. Nykyiset tulokset 
edustavat lähinnä yksittäisen pistemäisen kohteen hetkellistä vedenantoisuutta ja -laatua, eivätkä siten 
kuvasta koko muodostumanosan pohjavesipotentiaalia pidemmällä aikavälillä. 
 
Pumppauspisteessä ja sen lähiympäristössä esiintyy myös hienoainessedimenttien yläpuolelle muo-
dostuneita, valtaosin alle metrin paksuisia turvekerrostumia, joiden humuspitoisten vesien imeytymi-
nen pohjavesimuodostumaan saattaa lisääntyä vedenoton myötä. Alueen pitkäkestoisessa veden-
otossa on siten riski pohjaveden rauta-, mangaani- ja humuspitoisuuksien kasvulle. Myös harjun 
ydinosalle kaivetun, suhteellisen laaja-alaisen virkistyskäytössä olevan avovesilammikon läheisyys 
kasvattaa jossain määrin pisteen pohjaveden pilaantumisriskiä 
 
Mikäli pisteessä tai sen lähiympäristössä harkitaan jatkossa esim. 2-3 kuukauden pituista täysimit-
taista koepumppausta, kannattaa maaperän vedenjohtavuudessa ja pohjaveden laadussa mahdollisesti 
syvyyden myötä tapahtuvat muutokset selvittää tarkemmin olemassa olevan tai mahdollisten uusien 
havaintoputkien kerrospumppauksella ja -näytteenotolla jo ennen varsinaisen koepumppauskaivon 
rakentamista. Pisteen EKHP11 lisäksi mahdolliseen koepumppaukseen/vedenottoon soveltuvia har-
jukerrostumia esiintyy myös esim. pisteissä EKHP6, EKHP8 ja EKHP12. 
 
 
4.4. Isotooppiselvitys ja virtaamamittaus 
 
Ekokankaan keskiosan poikki kaivetun valtaojan ja pohjavesimuodostuman välistä pohjavesi-pinta-
vesiyhteyttä selvitettiin virtaamamittauksilla sekä vesinäytteiden happi- ja vetyisotooppianalyyseillä. 
Kertaluonteinen isotooppinäytteenotto suoritettiin 27.11.2018 vesinäytteenottokierroksen yhteydessä 
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kaikkiaan 7 pisteessä (havaintoputket EKHP8, EKHP9, EKHP11 ja EKHP12 sekä ojapisteet EKO-
VIR 1-3), joiden sijainti on esitetty liitekartassa 3. Näytteenoton yhteydessä tehtiin kenttämäärityk-
senä myös veden lämpötilan, sähkönjohtavuuden, happipitoisuuden ja pH:n mittaukset. Näytevesien 
hapen ja vedyn isotooppikoostumukset määritetiin Geologian tutkimuskeskuksen isotooppigeologian 
laboratoriossa CRDS-isotooppivesianalysaattorilla (Picarro). Isotooppianalyysiraportti valmistui 
21.12.2018 ja se on esitetty kokonaisuudessaan liitteissä 14.1–14.4. 
 
Tutkimusalueen vesinäytteiden hapen ja vedyn δ-arvojen sijoittuminen suhteessa Suomen lokaaliin 
meteoristen vesien suoraan (LMWL, Kortelainen 2007) on esitetty kuvassa 11. Suora kuvaa sadeve-
sien lineaarista isotooppikoostumuksen jakaumaa. Suomen sade- ja pohjavesien hapen ja vedyn δ -
arvot asettuvat pääsääntöisesti tälle suoralle tai lähelle sitä. Kun vedessä tapahtuu haihtumista, niiden 
hapen ja vedyn raskaammat isotoopit (18O ja 2H) rikastuvat suhteessa kevyempiin (16O ja 1H), mikä 
siirtää niiden isotooppikoostumuksia kohti positiivisempia δ -arvoja. Haihtuneet vedet, kuten esim. 
järvivesi tai pintavaluntana liikkuva suovesi, sijoittuvat LMWL -suoran alapuolelle. δ18O ja δ2H -
arvoista voidaan laskea edelleen d-excess -arvo, mikä kuvaa tutkittujen vesien alkuperää sekä haih-
tuneisuusastetta. Haihtumattomilla pohjavesillä d-excess arvo on keskimäärin 10 ± 1 ‰, ja vastaa-
vasti haihtuneissa pintavesissä selkeästi alle 10 ‰ (taulukko 5). 
 

 

Näytepiste Aika Tyyppi T, °C pH 
EC, 

µS/cm 
O2, 

mg/l 

δ2H δ18O d-excess, 
‰ ‰, VSMOW 

EKHP8 27.11.2018 Havaintoputki 4.6 5.9 41 5.2 -90.3 -12.55 10.1 

EKHP9 27.11.2018 Havaintoputki 4.4 5.8 35 0.5 -88.2 -12.40 11.0 

EKHP11 27.11.2018 Havaintoputki 4.4 5.9 47 5.5 -80.5 -10.58 4.1 

EKHP12 27.11.2018 Havaintoputki 4.5 5.0 37 0.6 -90.6 -12.77 11.6 

EKO-VIR1 27.11.2018 Oja/Puro -0.5 5.9 37 11.4 -88.4 -12.34 10.3 

EKO-VIR2 27.11.2018 Oja/Puro -1.1 5.9 65 9.3 -88.1 -12.36 10.8 

EKO-VIR3 27.11.2018 Oja/Puro -0.7 5.8 60 11.0 -88.5 -12.42 10.9 

 

Taulukko 5: Vesinäytteiden maastomittausten tulokset sekä laboratoriossa määritetyt hapen ja vedyn isotooppikoostumuk-
set ja d-excess arvot taulukoituna. Näytteiden isotooppikoostumukset ovat hyvin samankaltaisia, lukuun ottamatta ha-
vaintoputkea EKHP11, jonka isotooppikoostumuksessa näkyy selkeä pintavesivaikutus (korostettu vaaleansinisellä). 

 
Tulosten tulkinnoissa alueen luonnollisen pohjaveden isotooppikoostumuksen referenssiarvona käy-
tettiin havaintoputken EKHP12 veden isotooppikoostumusta. Vesinäytteiden isotooppikoostu-
mukset olivat havaintoputkea EKHP11 lukuun ottamatta hyvin samankaltaisia. Analyysitulosten 
perusteella havaintoputkien EKHP8, EKHP9 ja EKHP12 vedet edustavat selkeästi pohjavettä, eikä 
niiden isotooppikoostumuksessa näy pintavesivaikutusta. Myös alivirtaamakauden alussa 
(27.11.2018) otetut ojavesinäytteet EKO-VIR1-3 edustavat isotooppikoostumukseltaan pohjavettä, 
johon on sekoittunut korkeintaan hyvin pieni määrä pintavettä. Sen sijaan havaintoputkessa EKHP11 
on havaittavissa voimakas pintavesivaikutus, mikä johtuu oletettavasti ainakin osittain läheisestä lam-
mikosta pumppauksen myötä lisääntyneestä pintavesivaikutteisen veden imeytymisestä pohjavesi-
muodostumaan (ks. kappale 4.3). Myös havaintoputken EKHP12 veden kemiallinen laatu (mm. ko-
honnut alumiinin ja orgaanisen kokonaishiilen pitoisuus) saattaa kuvastaa Ekokankaan länsireunalta 
pohjavesimuodostumaan imeytyvien suovesien vaikutusta, mutta veden isotooppikoostumuksessa ei 
kuitenkaan ole viitteitä pintavesivaikutuksesta. 
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Kuva 11: Tutkimusalueelta otettujen vesinäytteiden hapen ja vedyn δ-arvojen sijoittuminen suhteessa 
Suomen lokaaliin meteoristen vesien suoraan (LMWL, Kortelainen 2007). Havaintoputkien EKHP8, 
EKHP9 ja EKHP12 näytteet sekä ojavesinäytteet EKO-VIR1-3 edustavat selkeästi pohjavettä. Sen sijaan 
havaintoputken EKHP11 veden isotooppikoostumuksessa näkyy voimakas pintavesivaikutus. 

 
Koska kaikkien ojavesinäytteiden havaittiin analyysivaiheessa edustavan käytännössä pohjavettä, ei 
selvitysalueelta ole käytettävissä luotettavaa haihtuneen pintaveden isotooppikoostumuksen referens-
siarvoa. Näin ollen myöskään havaintoputken EKHP11 pinta- ja pohjaveden seossuhdetta (prosentti-
osuuksia) ei kyetä vielä tässä vaiheessa määrittämään tarkasti. Parhaaseen tulokseen seossuhteen ja 
viipymän arvioinnissa päästään yleensä pidempiaikaisella seurannalla. Isotooppinäytteenotto on vielä 
tarvittaessa toistettavia muutamia kertoja eri vuodenaikoina, jolloin saadaan parempi referenssi pin-
taveden isotooppikoostumukselle ja pohjavesivyöhykkeeseen imeytyvän pintavesimäärän mahdolli-
selle kausivaihtelulle.  
 
Ekokankaan keskiosan poikki kaivetussa valtaojassa, harjumuodostuman ydinosan leikkauskohdan 
ylä- ja alapuolelle sijoittuvissa pisteissä EKO-VIR1 ja EKO-VIR2 (ks. liite 3) suoritettiin myös vir-
taamamittauksia 26.11.2018. Virtaamamittaukset tehtiin akustiseen doppler -mittaukseen perustu-
valla siivikkotyyppisellä mittarilla (Sontek FlowTracker). Mittaus toistettiin molemmissa pisteissä 
kahdesti ja virtaamalukema laskettiin mittaustulosten keskiarvona. Ojan virtaussuunnassa harjuyti-
men yläpuolella sijaitsevan pisteen EKO-VIR2 virtaama oli noin 380 m3/d ja harjuytimen alapuolella 
sijaitsevan pisteen EKO-VIR1 virtaama noin 480 m3/d, eli pisteiden välisellä harjualueella ojaan pur-
kautuvan pohjaveden määrä oli mittaushetkellä noin 100 m3/d. 
 
Pohjaveden pinnankorkeussuhteiden, virtaamamittausten ja isotooppianalyysien perusteella Ekokan-
kaan keskiosan valtaoja on pohjavesialuerajojen sisäpuolella luonteeltaan ensisijaisesti pohjaveden 
purkautumisuoma. Sen kautta virtaa kuitenkin myös Tikkurämäkön-Säkkisillankydön ojitetun suo-
alueen humuspitoisia valumavesiä, joiden määrää tai kausivaihtelua ei tunneta. Ekokankaan keski-
osan maanpinnan topografian tasaisuudesta ja pienestä pohjavesigradientista johtuen ojasta saattaa 
tapahtua myös ajoittaista veden imeytymistä pohjavesimuodostumaan. Ojasta mahdollisesti imeyty-
vän veden määrä ja vaikutusalueen laajuus eivät kuitenkaan vaikuta olevan pohjavesimuodostuman 
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mittakaavassa suuria. Esimerkiksi noin 150 metriä ojan itäpuolella harjun ydinosalla sijaitsevan ha-
vaintoputken EKHP9 veden isotooppikoostumuksessa ei ole merkkejä pintavesivaikutuksesta. Ojan 
ja pohjavesimuodostuman välisen pohjavesi-pintavesiyhteyden tarkempi selvittäminen edellyttää 
kuitenkin pidempiaikaisia säännöllisiä virtaamamittauksia, pinta- ja pohjavesien isotooppiseurantaa 
sekä useampia ojan lähiympäristöön asennettuja pohjaveden havaintoputkia. 
 
 
4.5. Tutkimusalueen maaperän syntyhistoria ja geologiset ominaispiirteet 
 
Tulkinnat selvitysalueen harjumuodostuman synnystä ja geologisesta rakenteesta perustuvat aikai-
sempiin tutkimuksiin sekä vuosien 2018-2019 aikana tehtyihin maastohavaintoihin, maaperäkairauk-
siin ja geofysikaalisiin mittauksiin, joita on täydennetty geomorfologisella kartta- ja laserkeilausai-
neiston tulkinnalla. Alueen maaperäkerrostumien koostumuksen, sisäisen rakenteen ja pohjaveden 
virtausolosuhteiden arviointia vaikeuttavat ensisijaisesti tutkimustiedon paikoittainen vähäisyys ja/tai 
hajanaisuus, sekä harjukerrostumien osittainen peitteisyys. Esim. Pöyhösenkangas C:n itä- ja kak-
koisosan kalliopainannealueen osittain peitteisten harjukerrostumien tutkimustieto on vielä liian ha-
janaista, jotta voitaisiin saada aukoton kuva alueen maaperä- ja pohjavesiolosuhteista. Tutkimusten 
perusteella selvitysalueen kallionpinnan topografiasta, irtomaapeitteen ominaisuuksista sekä pohja-
vesiolosuhteista on kuitenkin saatu hyvä yleiskuva. Maastotutkimusten ja maaperämallinnuksen 
avulla on mm. pystytty rajaamaan kohtalaisella tarkkuudella pohjaveden muodostumisen, virtauksen 
ja hyödyntämisen kannalta merkityksellisimmät karkearakeiset harjukerrostumat (sora, hiekka ja hie-
nohiekka).  
 

4.5.1. Harjumuodostumien syntymekanismeista 

 
Mannerjäätikön sulamisvesien vaikutuksesta syntyneitä glasifluviaalisia eli jäätikköjokimuodostu-
mia ovat pitkittäisharjut, deltat sekä ns. lajittuneet sauma- ja reunamuodostumat kuten esim. Salpaus-
selät. Yleisesti puhutaan kuitenkin harjumuodostumista, jotka ovat materiaaliltaan pääasiassa hiekkaa 
ja soraa. Suomessa harjumuodostumat kattavat maapinta-alasta noin 2-3 % (Mälkki 1999). 
 
Jäätikköjoet syntyvät mannerjäätikön sulamisvesien hakeutuessa jäätikön sisään ja pohjalle, missä ne 
virtaavat kohti jäätikön reunaa purkautuen lopulta sen edustalla. Suurten jäätikköjokien valuma-alue 
on saattanut olla jopa yli 1 000 km2 (Mälkki 1999), joten myös sulamisvesimäärät ovat olleet suuria. 
Merkityksellistä jäätikköjokien kerrostamistapahtumassa on myös jäätikön edustan vedensyvyys, 
joka Pohjanmaalla on ollut noin 100–200 metriä harjujen syntyvaiheessa. Harjumuodostuman poik-
kileikkauksessa kerrossuhteet ja raekoko ovat yleensä vaihtelevia, mutta muodostuman pituussuun-
nassa rakenteen ja aineksen vaihtelu on yleensä vähäisempää.  Syntytavasta johtuen harjun keskivai-
heilla on yleensä karkeampi ydinosa, josta muodostuma ohenee reunoja kohti symmetrisesti tai epä-
symmetrisesti, maa-aineksen muuttuessa samalla hienorakeisemmaksi. 
 
Mannerjäätikön perääntymisvaiheessa jäätikkömassan alle muodostuu jäätikön liikesuuntainen jää-
tikköjokitunneli, jossa esiintyy kerääntyneiden sulamisvesien voimakkuudeltaan vaihtelevia virtauk-
sia, suurelta osin paineellisissa olosuhteissa. Alkuvaiheessa, tunnelin poikkileikkauksen ollessa pie-
nehkö, jäätikköjoen kuljetus- ja lajitteluvoima on suurimmillaan. Tällöin tapahtuu karkean aineksen 
kerrostumista sekä hienomman aineksen huuhtoutumista ja harjuytimen pääosa muodostuu (kuva 12). 
Tällaiset ytimet ovat tavallisesti koko harjun poikkileikkaukseen nähden pieniä. Niiden aineksen laatu 
vaihtelee yleensä soraisesta hiekasta kiviseen soraan. Ydinharjun kohdalla kallionpintaa verhonnut 
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moreenipeite on pääosin kulunut pois ja sorat ovat kerrostuneet suoraan kalliota vasten. Ytimen lä-
helle kerrostuu usein myös karkeita hiekkoja. Harjun karkea ydinosa on tavallisesti myöhemmin ker-
rostuneiden hienompirakeisten lievehiekkojen ja/tai rantahiekkojen peitossa, eikä sitä ole useinkaan 
havaittavissa maanpinnalla. Pääosan Pohjanmaan alueen harjumuodostumien massasta muodostavat-
kin yleensä myöhäisemmässä vaiheessa kerrostuneet hiekkavaltaiset ainekset. 
 

 

Kuva 12: Harjun synty vesialtaaseen rajoittuvan mannerjäätikön edustalle. A) Harjun karkea ydinosa syntyi tunneliin 
tai jäätikön reunan välittömään läheisyyteen. Ydinharjussa saattaa esiintyä haarautumia, sivuttaissiirtymiä ja katkok-
sia esim. sulamisvesien vuodenaikaisvaihtelun tai kerrostumisalustan topografiavaihtelun seurauksena. B) Myöhem-
min kerrostuminen jatkui laajemmassa (avoimessa) railossa ja/tai kauempana jäätikön reunasta, jolloin syntyivät 
hiekkavaltaiset lievealueet. Harjumateriaalin hautautui usein myös kuolleen jään kappaleita, jotka sulaessaan syn-
nyttivät suppia (Piirrokset: Harri Kutvonen/GTK).  

 
Käytännössä harjujen ns. juuriosien rakenteet kuitenkin vaihtelevat merkittävästi ja niiden poikki-
leikkaukset ovat usein epäsymmetrisiä ytimen suhteen. Karkeita, hyvin vettä johtavia kerrostumia 
tavataan usein myös harjuytimen ulkopuolella peitteisinä, esim. kalliopainannealueilla. Osa näiden 
alueiden aineksesta on myös suoraan jäätikön pohjasta kerrostunutta ja siten heikommin lajittunutta. 
Jäätikköjokitunnelin ja jäätikön reunan vaihtelevia kerrostumisolosuhteita kuvastavat puolestaan har-
juytimissä esiintyvät katkokset, sekä ydinosan laidoilta tai sisältä yleisesti tavattavat moreenit ja hie-
norakeiset kerrostumat.  
 
Myöhemmässä vaiheessa mannerjäätikön reuna ohenee ja jäätikkötunneli avartuu tai vaihettuu avo-
kanaaliksi. Tällöin myös sulamisvesien virtausnopeudet ja kuljetusvoima pienenevät, jolloin kerros-
tuu hienorakeisempia sedimenttejä harjun reuna-alueille ja ydinosan päälle (ns. lievehiekat). Syvän 
veden olosuhteissa ohentuneen mannerjäätikön reuna voi alkaa myös kellumaan, jolloin hiekkaista 
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materiaalia saattaa kerrostua useasta eri kohdasta leveämmälle vyöhykkeelle jäätikön edustalle. Jää-
tikköjokia on esiintynyt mannerjäätikön pohjan lisäksi myös sen sisällä ja pinnalla, ja ne ovat voineet 
kerrostaa hiekkaa ja soraa jättämättä jälkeensä varsinaista sulamisvesien virtausuoman sijaintia osoit-
tavaa harjua. Harjun lievehiekkojen ulkopuolella esiintyy puolestaan lähinnä jäätikön pohjan kerros-
tamaa moreenia sekä syvän veden silttejä, jotka ovat kerrostuneet (lähes) seisovaan veteen jäätikön 
reunan vetäydyttyä kauemmas. Viimeisessä vaiheessa syntyneitä ovat kaikkia edellisiä kerrostumia 
peittävät (hiekka- ja hienohiekkavaltaiset) ranta- ja tuulikerrostumat sekä eloperäiset turpeet. 
 

4.5.2. Tutkimusalueen maaperäkerrostumien synty, koostumus ja rakenne 

 
Tutkimusalueen harjumuodostuma on luode-kaakkosuuntainen, noin 6 kilometrin mittainen, Lapuan 
keskustan tuntumasta alkavan ja Lapuanjokilaakson länsireunaa seurailevan, osittain peitteisen har-
jujakson osa. Ylihärmän keskustan koillispuolella, Kaupinkankaan harjulaajentuman kohdalla, muo-
dostuma haarautuu luoteeseen suuntautuvaksi Ekokankaan-Saunakankaan harjuksi, sekä pohjoi-
seen/koilliseen Lapuanjokilaaksoon suuntautuvaksi, pääosin peitteiseksi ns. Härmän harjuhaaraksi. 
Harjujaksoa on pidetty aktiivisen ns. Näsijärven-Jyväskylän jäätikkökielekkeen pitkittäisharjuna 
(kuva 13). Uusimpien tutkimustulosten perusteella on kuitenkin myös mahdollista, että harjujakso on 
toiminut Kurikan Kyrönjokilaakson alueelta Ilmajoen kautta Seinäjoelle ja sieltä mahdollisesti edel-
leen Lapuan suuntaan jatkuvan pienehkön ja peitteisen reunamuodostuman syöttöharjuna. 
 

 

Kuva 13: Tutkimusalueen sijainti, jäätikköjokimuodostumat (vihreä) ja jäätikkökielekkeiden rajat viimeisessä 
deglasiaatiovaiheessa noin 11 000 – 12 500 vuotta sitten. Jäätikkökielekerajat Putkinen et al. 2017 pohjalta. 
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Ensimmäisten kvartäärikauden jäätiköiden on arveltu levinneen Suomen alueelle jo yli puoli miljoo-
naa vuotta sitten, ja viimeisin Veiksel-jääkausi päättyi Suomessa noin 10 000 vuotta sitten. Tutki-
musalueen harjukerrostumat ovat syntyneet nykykäsityksen mukaan noin 10 500 vuotta sitten ns. 
Ancylusjärvivaiheessa, kohti luodetta vetäytyneen mannerjäätikön reunan sijaitessa tutkimusalueen 
tasalla. Mannerjäätikön keskimääräinen perääntymisnopeus harjujakson syntyvaiheessa on ollut 
useita satoja metrejä vuodessa, joten tutkimusalueen harjukerrostumat ovat siten syntyneet korkein-
taan muutamien kymmenien vuosien aikana. Harjumuodostuma edustaa tyypiltään lähinnä syväjuu-
risen (eteläosa), sekä matalapiirteisen rannikkoseudun harjun (keski- ja pohjoisosa) yhdistelmää, joka 
on pinnaltaan meri- ja rantavoimien voimakkaasti muokkaama ja osittain myös peitteinen (kuva 14). 
 

 
Kuva 14: Erityyppisten harjujen poikkileikkauksia: A) Kohomuotoinen 
(sisämaan) selänneharju, B) Tasoittunut syväjuurinen (Pohjanmaan) harju 
ja C) Matalapiirteinen peitteinen (subakvaattisen rannikkoseudun) harju. 

  
Tutkimusalueen jäätikköjoki- ja merisyntyisten lajittuneiden maaperäkerrostumien synty voidaan yk-
sinkertaistettuna jakaa kolmeen vaiheeseen: 1) Mannerjäätikön reunan tunneli-/railovaihe, jossa ker-
rostui harjun karkein ydinosa mahdollisine laajentumineen ja haarautumineen. 2) Sulamisvesikana-
van avartuminen ja jäätikön reunan osittainen kelluminen sekä vetäytyminen, jolloin syntyivät harju-
jakson hienohiekkahiekkavaltaiset lieveosat ja niitä nykyisin osittain peittävät syvän veden silttiker-
rostumat. 3) Meri- ja rantavaihe, joka kulutti ja tasoitti mahdollisesti alun perin osittain kohomuotoi-
sen harjujakson lakiosia, sekä uudelleenkerrosti maaperän hienohiekka- ja silttivaltaiset pintaosat. 

A 

B 

C 
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Harjun syntyvaiheessa mannerjäätikkö on rajautunut alueella noin 150–200 metriä syvään vesialtaa-
seen, mikä on vaikuttanut huomattavasti myös jäätikön reunavyöhykkeen sedimenttien kerrostumis-
tapaan ja laatuun. Syvän veden olosuhteissa esim. jäätikön pohjan pitkäikäiset ja yhtenäiset, voimak-
kaan virtauksen jäätikköjokitunnelit ovat suhteellisen harvinaisia, eikä jatkuvaa yhtenäistä karkeaa 
ydinharjua ole siten voinut yleensä muodostua. Syvän veden olosuhteissa kerrostuminen on ollut en-
sin vallalla jään reunavyöhykkeen alapuolisessa sulamisvesikanavassa/-kanavaverkostossa ja myö-
hemmin osittain kelluvan jään reunan alla ja sen etupuolella. Syvän vesialtaan vuoksi jäätikön reuna-
vyöhykkeen sulamisvesien virtausnopeudet ovat olleet kuivaa maata pienempiä, mikä on puolestaan 
rajoittanut virtaavan veden mukanaan kuljettaman karkeamman sedimenttiaineksen määrää ja kul-
keutumismatkaa jäätikön reunalla ja sen ulkopuolella. Näissä ympäristöissä syntyneet harjukerrostu-
mat ovat yleensä hiekkavaltaisia ja ainakin osittain hienosedimenttien peitossa, ja niiden karkeimmat 
soraista materiaalia sisältävät osat ovat suhteellisen kapeita ja usein myös katkonaisia. Sedimenttien 
raekokovaihtelut erityisesti harjun poikkileikkauksissa ovat yleensä jyrkkiä, mikä vastaavasti merkit-
see myös kerrostumien vedenläpäisevyyden nopeaa vaihtelua. 
 
Selvitysalueen harju- ja syvänveden sedimentit ovat kerrostuneet vaihtelevalle, pinnanmuodoiltaan 
paikoitellen jyrkkäpiirteiselle moreeni-/kallioalustalle. Alueen harjukerrostumat ovat yhtenäisiä, 
mutta niiden koostumuksessa ja sisäisessä rakenteessa on kuitenkin huomattavaa paikallista vaihte-
lua. Ainekseltaan hiekkavaltaisten harjukerrostumien leveys itä-länsisuunnassa on keskimäärin 400–
600 metriä ja enimmillään noin 800–900 metriä. Harjukerrostumat rajautuvat reunoillaan pääosin 
hienorakeisiin syvän veden silttikerrostumiin (ojitetut suo- ja peltoalueet), sekä paikallisesti myös 
korkeampiin moreeni- ja kalliokohoumiin. Kerrospaksuudet harjujakson keskiosissa vaihtelevat kal-
lionpinnan topografiasta riippuen pääosin noin 10–20 metrin välillä. Kallioperältään syvemmälle ku-
luneilla alueilla, Ekokankaan kaakkoispäässä sekä Pöyhösenkangas C:n keski- ja itäosissa, irtomaa-
peitteen paksuus on enimmillään noin 25–30 metriä. Ekokankaan ja Saunakankaan reunaosien kal-
liomäkien, sekä Pöyhösenkangas B:n ja C:n välisellä rajalla sijaitsevan avokallioalueen ympäristöissä 
irtomaapeitteen paksuus on yleisesti noin 5 metrin luokkaa (liite 6).  
 
Tyypillisesti noin 100-200 metriä leveällä harjun ydinosalla esiintyy myös soraista materiaalia, mutta 
karkein harjuydin ei ole selvitysalueella täysin yhtenäinen. Esimerkiksi selvitysalueen luoteispäässä, 
Ekoluoman laaksoalueella, karkeimmassa harjuytimessä on noin 500-1000 metriä pitkä katkos. 
Syynä tällaisen harjukatkoksen syntymiseen voivat olla esim. jäätikön massatasapainossa ja/tai sula-
misvesien kanavoitumisessa vuodenaikaisvaihtelun seurauksena tapahtuneet muutokset, jäätikön reu-
nan ohentuminen tai kerrostumisalustan topografia. Harjun ydinosa on kerrostunut osittain suoraan 
kallioalustalle ja reunaosien hienohiekkavaltainen aines enimmillään muutamien metrien paksuisen 
pohjamoreenin päälle. Pöyhösenkangas C:n keski- ja eteläosissa pohjavesialueen koillisreunan tun-
tumassa kulkevan, pääosin peitteisen harjurungon dimensioita, yhtenäisyyttä tai aineksen laatua ei 
tunneta vielä yksityiskohtaisesti. Runkoharjun kerrostumat ovat ilmeisesti kuitenkin yhtenäisiä myös 
tällä alueella, ja jatkuvat pohjavesialueen kaakkoispäästä ns. Lehtimäen kalliopainanteen kautta edel-
leen Pöyhösenkangas B:n puolelle. 
 
Kuvassa 15 on havainnollistettu selvitysalueen harjukerrostumien syntytapaa ja -olosuhteita. Harjuai-
nes on kulkeutunut ja lajittunut jäätikön pohjan sulamisvesikanavan vaihtelevissa paine- ja vir-
tausolosuhteissa, ja kerrostunut ajankohdasta sekä vallinneista olosuhteista riippuen joko jäätikön 
reunavyöhykkeen tunneliin tai purkausaukon välittömään läheisyyteen (harjun kapea karkearakeinen 
runko-osa), tai avoimeen syvään vesialtaaseen (laajemmalle levinneet hienot hiekat ja siltit). Vaikka 
sulamisvesikanavan sijainti alueella on ilmeisesti säilynyt harjukerrostumien syntyvaiheessa suhteel-
lisen vakaana, sen kautta virranneiden vesien määrä ja niiden kerrostamien sedimenttien laatu on 
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vaihdellut voimakkaasti mm. vuodenajasta, kerrostumisalustan topografiasta ja ajoittain mahdolli-
sesti myös suurten jäälohkareiden padottavasta vaikutuksesta johtuen. Harjumateriaalia syöttäneitä 
sulamisvesivirtoja on saattanut jäätikön pohjan lisäksi esiintyä myös sen sisällä ja pinnalla, mutta ne 
ovat hävinneet jättämättä jälkeensä virtausuoman sijaintia osoittavaa varsinaista harjua. 
 
Kun mannerjäätikön sulamisvedet purkautuvat syvään vesialtaaseen vedenpinnan alapuolelle, kohtaa 
purkautuva vesi virtausta voimakkaasti hidastavan vastapaineen, mikä puolestaan rajoittaa veden mu-
kanaan kuljettaman karkean sedimenttiaineksen määrää ja kulkeutumismatkaa jäätikön reunan ulko-
puolella. Kaikki veden mukana kulkeutunut karkea kiviaines laskeutuu nopeasti vesialtaan pohjalle. 
Osittain kelluneen jäätikön reuna on vetäytymisen lisäksi hävinnyt myös paikalleen sulamalla sekä 
jäävuorien lohkeamisen (poikimisen) kautta. Jäätikön pohjaosan sulamisvesikanavan ajoittainen ah-
tautuminen tai täydellinen padottuminen, esim. jään romahtamisen tai suurten jäälohkareiden vaiku-
tuksesta, on yhdessä vuodenaikaisvaihtelun kanssa aiheuttanut voimakasta sulamisvesimäärien, vir-
tausnopeuden ja kerrostuneen sedimenttiaineksen laadun vaihtelua. Tästä johtuen myös harjun 
ydinosalla saattaa esiintyä paikoitellen hienorakeisempia, tai moreenimaisia heikommin lajittuneita 
osueita. Jäätikön reunan ajoittainen kelluminen on mahdollistanut karkeamman harjuaineksen pai-
koittaisen leviämisen myös varsinaisen sulamisvesikanavan ulkopuolelle. 
 
Kun harjuselänne kasvaa ja sulamisvesien virtausnopeus purkausaukon laajetessa ja jäätikön reunan 
edelleen ohentuessa ja vetäytyessä pienenee, leviää veden mukana kulkeutuva hienohiekka- ja siltti-
valtainen aines myös laajemmalle sivusuuntiin, muodostaen vedenpinnan alaisen sedimenttikeilan 
(engl. subaqueous fan). Nämä sedimenttikeilat eivät syntyvaiheessaan kasvaneet miltään osin veden-
pinnan tasoon saakka, eikä niitä siten voida pitää varsinaisina jäätikköjokideltoina. Jäätikön reunan 
vetäydyttyä jo kauemmaksi, viimeisenä ja kaikkein laajimmalle alueelle kerrostuivat pisimpään ve-
den mukana kulkeutuvat hienoainessedimentit (hienohieta ja hiesu). 
 

 
 
Kuva 15: Yksinkertaistettu esitys selvitysalueen glasifluviaalisten kerrostumien syntytavasta ja -olosuhteista. Karkein 
harjuaines on kulkeutunut ja lajittunut jäätikön pohjan sulamisvesikanavassa ja kerrostunut jäätikön reunavyöhykkeessä 
tunneliin ja/tai purkausaukon välittömään läheisyyteen. Myöhemmässä vaiheessa sulamisvesikanavan avartumisen, jää-
tikön reunan osittaisen kellumisen ja vetäytymisen myötä kerrostuivat harjujakson hienohiekkavaltaiset lieveosat ja niitä 
osittain peittävät syvän veden siltit. Kalliopainannealueilla esiintyy paikoitellen harjuhiekkojen alapuolisia hienoja hie-
toja, jotka ovat mahdollisesti kerrostuneet jäätikön alapuolisiin, lähes seisovan veden altaisiin ennen varsinaisen harju-
muodostuman syntyä. 
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Harjukerrostumat ovat syntytavastaan johtuen yleensä alhaalta ylöspäin ja muodostuman keskiosista 
reunoja kohti hienonevia. Pöyhösenkangas C:n keski- ja eteläosan kalliopainannealueilla esiintyy kai-
rausten ja maatutkaluotausten perusteella kuitenkin myös hiekkavaltaisten harjusedimenttien alapuo-
lisia hienoaineskerrostumia. Nämä keskimäärin muutamia metrejä paksut ja tyypillisesti tiiviit ker-
rostumat ovat rakeisuudeltaan pääosin hienoa hietaa. Ne edustavat mahdollisesti jäätikön alapuolisia, 
lähes seisovan veden altaan kerrostumia, jotka eivät myöhäisemmässä harjusedimentaatiovaiheessa 
ole suojaisimpien kalliopainanteiden alueilla erodoituneet kokonaan pois. 
 
Tutkimusalue on ollut harjukerrostumien syntyvaiheessa ja myöhemmin mannerjäätikön peräännyt-
tyä alueelta kokonaan veden peitossa. Alavimmilla maastonkohdilla on pääosin Ancylusjärvivai-
heessa mannerjäätikön edustalle, mutta osittain myös sitä seuranneen Litorinamerivaiheen aikana ve-
teen kerrostuneita hienoainessedimenttejä. Niiden koostumus vaihtelee hienosta hiedasta saveen. 
Hienoainessedimentit ovat alun perin verhonneet koko selvitysaluetta suhteellisen tasapaksuna ker-
roksena, mutta myöhemmässä vaiheessa mataloituvan meren virtaukset ja rantavoimat kuluttivat ne 
harjumuodostuman lakiosista sekä moreeni-/kalliomäkien päältä pääosin pois. Pohjavesialueiden reu-
naosissa harjukerrostumia peittävät nykyisin keskimäärin noin 2-5 metriä paksut hienohietavaltaiset 
syvän veden siltit. Pöyhösenkangas C:n keskiosan ja Luomankylän kalliopainanteissa syvän veden 
silttien paksuus on enimmillään jopa 10-15 metriä, ja hienosedimenttikerrostuma jatkuu alueella käy-
tännössä yhtenäisenä koko harjumuodostuman yli. Maaperän syvempien osien hieta- ja hienohieta-
valtaiset sedimentit ovat saattaneet kerrostua osittain myös jäätikön alapuoliseen vesialtaaseen jo en-
nen varsinaisen harjumuodostuman syntyä. 
 
Nykyistä Itämerta suolaisemmassa ja lämpimämmässä Litorinamerivaiheessa, noin 4 000-8 000 
vuotta sitten, veden peittämillä alueilla kerrostui myös nykyisin maaperän ja vesistöjen happamoitu-
mista sekä raskasmetallikuormitusta aiheuttavia sulfidipitoisia hienosedimenttejä. GTK:n maaperä- 
ja happamien sulfaattimaiden kartoitustietojen perusteella esim. Lapuanjoen laaksoalueella esiintyy 
yleisesti liejuhiesuja ja liejuja, joissa orgaanista ainesta on tyypillisesti 1-2 % ja enimmillään jopa yli 
6 %, ja joiden kokonaisrikkipitoisuus on usein 0,5-1 % luokkaa. Vuoden 2018 maaperäkairausten 
perusteella selvitysalueella ei kuitenkaan esiinny laajoja yhtenäisiä sulfaattimaakerrostumia.  
 
Lopullisen muodon ja koostumuksen tutkimusalueen maaperän pintaosille on antanut voimakkaiden 
meri- ja rantavoimien, sekä Luomankylän-Tomperin laaksoalueella mahdollisesti myös myöhemmän 
jokitoiminnan vaikutus. Maankohoamisen seurauksena tutkimusalue on paljastunut vedestä noin 
3000–5000 vuotta sitten. Meri- ja rantavoimat muokkasivat harjukerrostumia ja mäkialueiden mo-
reenipeitettä, joista irronnutta hiekkavaltaista materiaalia kerrostui uudelleen erityisesti harjumuo-
dostuman suojapuolelle ja topografisiin painanteisiin. Alueen rantakerrostumien paksuus on pääosin 
1-3 metrin luokkaa ja enimmillään noin 5-7 metriä Pöyhösenkangas C:n keski- ja länsiosissa. Pak-
suimmat ja yhtenäisimmät rantakerrostumat sijoittuvat tyypillisesti pohjavesialueiden keski- ja länsi-
osiin, Lapuanjoen laaksoalueella sijainneeseen merenlahteen nähden harjun suojapuolelle. Nykyi-
sessä maanpinnan topografiassa rantakerrostumat erottuvat parhaiten Ekokankaan ja Pöyhösenkan-
gas C:n alueiden rantavalli- ja kaartokenttinä, joiden korkeus on enimmillään noin metrin luokkaa. 
Pohjavesialueiden reunaosissa esiintyy syvän veden silttien ja rantakerrostumien yläpuolella myös 
ohuita, pääosin alle metrin paksuisia turvekerrostumia, sekä Pöyhösenkangas C:n koillisreunalla pai-
koitellen mahdollisesti myös vanhoja Lapuanjoen tulvaliejuja. 
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4.5.3. Saunakangas 

 
Saunakangas on kaakkoispäästään Ekokankaaseen rajautuva pohjavesialue, josta selvitysalueeseen 
kuuluu Ekoluoman itä-/kaakkoispuolinen osa (noin kolmannes koko pohjavesialueen pinta-alasta). 
Saunakankaan luoteispäästä harjujakso jatkuu noin 2 kilometrin matkan peitteisenä, mutta ilmeisesti 
edelleen suhteellisen yhtenäisenä kohti Murheettoman pohjavesialuetta. Saunakankaan hiekkavaltai-
nen ja suhteellisen ohut harjumuodostuma on meri- ja rantavoimien voimakkaasti muokkaama. Poh-
javesialue ja –muodostuma rajautuvat selvitysalueella pääosin korkeampiin moreeni- ja kallioaluei-
siin. Maankäytöllisesti pohjavesialueen reunaosat ovat pääosin ojitettuja metsäisiä suoalueita ja osit-
tain myös peltoja. Harjumuodostuman ydinosalla on suoritettu laaja-alaista pohjavedenpinnan ala-
puolista maa-aineksen ottoa.  
 
Irtomaapeitteen paksuus selvitysalueeseen kuuluvalla Saunakankaan osalla on maaperäkairausten ja 
geofysikaalisten mittausten perusteella keskimäärin noin 5-10 metriä ja syvimpien kalliopainanteiden 
alueilla enimmillään noin 15 metriä. Pohjavesialueen reunaosien kalliomäkien (mm. Pahkamäki) ym-
päristöissä irtomaapeitteen paksuus jää sen sijaan yleisesti alle 5 metriin (liite 6). 
 
Pohjavesialueen kaakkoispäästä aluksi luoteeseen suuntautuvan, noin 150-200 metriä leveän harjun 
runko-osan aines on pääosin hyvin lajittunutta hiekkaa sekä soraista hiekkaa ja muodostumanosan 
rakenne pohjaveden muodostumisen ja virtauksen kannalta on siten hyvä. Saunakankaan lammikoi-
tuneen maa-ainesalueen luoteispuolella runkoharju suuntautuu pohjavesialueen pohjoisreunan laajan 
kalliomäen eteläpuolitse länteen kohti Ekoluomaa. Harjun runko-osan leveys kapenee alueella noin 
50-100 metriin, harjuaineksen ollessa kauttaaltaan hiekkavaltaista. Ekoluoman laaksoalueella suori-
tetuissa maaperäkairauksissa ja maatutkaluotauksissa ei ole tavattu karkeita runkoharjun sediment-
tejä, mutta peitteiset hienohiekkavaltaiset harjukerrostumat jatkuvat alueella ilmeisesti edelleen yh-
tenäisinä kohti Ekoluoman luoteispuolista Kangasvainion aluetta. 
 
Harjumuodostuman karkeampia osia verhoavat kohti pohjavesialueen reunoja ohenevat lievehiekka-
kerrostumat, keskimäärin noin 300–500 metriä leveänä vyöhykkeenä. Niiden paksuus muodostuman 
keskiosissa on pääosin 4-8 metrin luokkaa ja enimmillään noin 10-12 metriä. Pohjavesialueen koil-
lisreunan kalliopainanteessa ohuet peitteiset lievehiekkakerrostumat ulottuvat enimmillään noin 100 
metriä nykyisen pohjavesialuerajan ulkopuolelle (kuva 16).  
 
Pohjavesialueen reunaosissa harjukerrostumia peittävät keskimäärin noin 1-3 metriä ja pohjavesialu-
een koillisreunalla sekä Ekoluoman laaksoalueella enimmillään noin 4-6 metriä paksut syvän veden 
siltit, jotka ovat rakeisuudeltaan pääosin hienoa hietaa. Maatutkaluotausten perusteella myös Sauna-
kankaan kalliopainannealueiden harjuhiekkojen alapuolella saattaa esiintyä paikoitellen ohuita hieta-
/hienohietakerrostumia. Alueen hienohiekkavaltaisten rantakerrostumien paksuus on pääosin alle 2 
metriä ja enimmillään noin 3-4 metriä Pahkamäen luoteis-/pohjoispuolisella alueella. 
 
Muodostumanosa on pohjaveden virtauskuvaltaan antikliininen eli pohjavettä purkava. Pohjaveden-
pinnan taso harjun ydinosalla vaihtelee noin +48 - +52 m mpy välillä, pohjaveden päävirtaussuunnan 
ollessa kaakosta luoteeseen kohti Ekoluomaa. Pahkamäen luoteispuolisella alueella pohjaveden vir-
taus saattaa suuntautua osittain myös länteen/luoteeseen, poispäin muusta pohjavesialueesta. Pohja-
vettä purkautuu selvitysalueen luoteispäässä Ekoluomaan ja mahdollisesti pienempiä määriä myös 
pohjavesialueen koillisreunan ojitetuille alueille. Alueilla purkautuvien pohjavesien määristä ei kui-
tenkaan ole käytettävissä mittaustietoja, eikä niillä myöskään tiedetä esiintyvän merkittäviä lähde-
purkaumapisteitä. 
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Kuva 16: Kaaviollinen poikkileikkaus Saunakankaan kaakkoisosan maaperän rakenteesta. Profiilin sijainti on esitetty 
liitekartassa 7. 

 
Alueen pohjaveden varastokerrospaksuus on yleisesti 5-10 metrin luokkaa ja enimmillään noin 15 
metriä (liite 4). Vaikka kallionpinta kohoaa monin paikoin pohjavedenpinnan yläpuolelle esim. poh-
javesialueen reunoilla ja Pahkamäen pohjoispuolella, kallio- ja pohjavesipintamallien perusteella alu-
eella ei voida osoittaa olevan harjun runko-osan hydraulista yhteyttä katkaisevia kalliokynnyksiä. 
Topografia- ja maaperäolosuhteista johtuen alueen pohjaveden pinnankorkeuserot ovat pieniä ja poh-
javedenpinta sijaitsee lähellä maanpintaa, pääosin alle 2 metrin ja enimmillään noin 3-4 metrin sy-
vyydessä (liite 5). 
 
Vaikka Pahkamäeltä pohjoiseen suuntautuva korkeampi kallioalue jonkin verran rikkoo pohjavesial-
taan yhtenäisyyttä, ovat alueen pohjaveden muodostumis- ja virtausolosuhteet harjumuodostuman 
karkeimmissa osissa kokonaisuutena kohtalaiset. Yhdyskuntamittakaavaisen vedenhankinnan kan-
nalta pohjavesialueen kaakkoispään ja Ekoluoman rajaama pohjavesiallas on pienen pinta-alansa ja 
pohjavesiriskiensä vuoksi kuitenkin ongelmallinen. Harjun runko-osan laaja-alainen, osittain pohja-
vedenpinnan alapuolelle ulotettu maa-aineksen otto lisää alueen pohjaveden pilaantumisriskiä ja käy-
tännössä estää vedenoton alueen keskiosissa. Maa-ainesalueen länsipuolella harjun runko-osa on puo-
lestaan hyvin kapea ja hiekkavaltainen, sekä todennäköisesti osittain myös epäyhtenäinen. 
  

4.5.4. Ekokangas 
 
Ekokangas on luoteispäästään Saunakankaaseen ja kaakkoispäästään Pöyhösenkangas C:hen rajoit-
tuva, noin 3 kilometrin pituinen harjujakson osa. Pohjavesialue rajautuu pääosin ojitettuihin metsäi-
siin suoalueisiin, sekä paikallisesti myös korkeampiin moreeni- ja kalliokohoumiin. Ekokangas on 
käytännössä kokonaan metsätalous- ja virkistyskäyttöaluetta. Ekokankaan keskiosissa ja kaakkois-
päässä harjun ydinosalla on aiemmin suoritettu myös pohjavedenpinnan alapuolelle ulottuvaa maa-
aineksen ottoa.  
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Irtomaapeitteen paksuus Ekokankaan keski- ja luoteisosien kapeahkoilla kalliopainannealueilla on 
keskimäärin noin 10-15 metriä ja pohjavesialueen kaakkoisosan laajemman kalliopainanteen alueella 
enimmillään noin 20-25 metriä. Sen sijaan korkeamman kalliotopografian alueilla, kuten esim. poh-
javesialueen koillis- ja lounaisreunoilla, keskiosissa ja kaakkoispään vedenjakajalla, irtomaapeitteen 
paksuus jää yleensä selkeästi alle 10 metriin. Pohjavesialueen reunaosien pienialaisten avokallioalu-
eiden lisäksi kalliopaljastumia esiintyy myös keskiosan vanhalla maa-ainesalueella (liite 6). 
 
Ekokankaan keski- ja pohjoisosien luode-kaakkosuuntaista kalliopainannevyöhykettä osittain myö-
täilevän harjurungon leveys vaihtelee pääosin 100-200 metrin välillä, ollen enimmillään noin 250 
metriä pohjavesialueen kaakkoisosissa. Runkoharjun kerrospaksuuksissa on kohtalaisen suurta, ker-
rostumisalustan topografiasta riippuvaa vaihtelua. Enimmillään kerrospaksuudet ovat Ekokankaan 
luoteis- ja kaakkoispäiden kalliopainannealueilla 10-15 metrin luokkaa ja vastaavasti pienimmillään 
korkeamman kalliotopografian alueilla (kuten esim. havaintoputkien EKHP11 ja EKHP12 välisellä 
vyöhykkeellä) selkeästi alle 5 metriä. Harjun runko-osan aines on kokonaisuutena hiekkavaltaista, 
mutta siinä esiintyy myös karkeampia osueita, joissa soraisen materiaalin kerrospaksuudet voivat olla 
paikoitellen jopa yli 10 metriä (esim. pisteessä EKHP12 noin 17 metriä). Ekokankaan keskiosassa, 
havaintoputkien EKHP9 ja EKHP11 välisellä alueella, harjurungon rajaukseen sisältyy tutkimustie-
don vähäisyydestä johtuvaa epätarkkuutta, mutta osittain peitteiset runkoharjun kerrostumat jatkuvat 
ilmeisesti yhtenäisinä myös tällä vyöhykkeellä. 
 
Maatutkaluotausten perusteella Ekokankaan vedenottamon etelä-/kaakkoispuolisella alueella on har-
jun kerrostumisvaiheessa sijainnut halkaisijaltaan noin 100-200 metrin suuruinen erillinen jäälohkare, 
mikä on paikallisesti ohjannut karkeimman harjuaineksen kerrostumista pääosin Ekotien pohjoispuo-
liselle alueelle (vedenottamoalue). Jään häviämisen jälkeen (sulamalla tai virtausten/tuulen mukana 
pois kulkeutumalla) syntynyt painanne on myöhemmin täyttynyt hienorakeisilla syvän veden sedi-
menteillä ja hiekkavaltaisilla rantakerrostumilla. 
 
Harjumuodostuman karkeampia osia peittävät kohti pohjavesialueen reunoja ohenevat lievehiekka-
kerrostumat, keskimäärin noin 500–700 metriä leveänä vyöhykkeenä. Niiden paksuus pohjavesialu-
eella vaihtelee kerrostumisalustan topografiasta riippuen keskimäärin noin 3-8 metrin välillä. Enim-
millään lievehiekkojen paksuus on syvimpien kalliopainanteiden alueilla 10-15 metrin luokkaa. Eko-
kankaan lievekerrostumat rajautuvat pääosin nykyisen pohjavesialuerajan sisäpuolelle, mutta maa-
tutkaluotausten ja tärykairausten perusteella pohjavesialueen koillisreunan kalliopainanteissa ohuet 
peitteiset hienohiekkakerrokset ulottuvat paikoitellen noin 50-100 metriä pohjavesialuerajan ulko-
puolelle (kuva 17). 
 
Pohjavesialueen reunaosissa harjukerrostumia peittävät keskimäärin noin 2-5 metriä ja enimmillään 
noin 8-10 metriä paksut syvän veden siltit, jotka ovat rakeisuudeltaan pääosin hienoa hietaa. Ekokan-
kaan eteläosan länsireunalla (Tikkurämäkön-Säkkisillankydön alue) syvän veden silttikerrostumat 
ulottuvat paikoitellen jopa yli 200 metriä nykyisen pohjaveden muodostumisaluerajan sisäpuolelle. 
Pahkamäen itä-/kaakkoispuoliselta alueelta Ekokankaan vedenottamolle suuntautuvalla, pohjaveden 
muodostumisalueen rajaamalla vyöhykkeellä hiekkavaltaisten rantakerrostumien paksuus on yleisesti 
noin 3-5 metriä. Muilta osin Ekokankaan rantakerrostumien paksuus on tyypillisesti noin 1-2 metriä. 
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Kuva 17: Kaaviollinen poikkileikkaus Ekokankaan pohjavesialueen maaperän rakenteesta. Profiilin sijainti on esitetty 
liitekartassa 7. 

 
Pohjaveden virtauskuvaltaan Ekokankaan itäreuna on pohjavettä purkava eli antikliininen ja länsi-
reuna puolestaan pohjavettä keräävä eli synkliininen.  Pohjaveden päävirtaussuunta on pohjavesialu-
een kaakkois- ja luoteispäiden vedenjakaja-alueilta harjun runko-osan suuntaisesti kohti alueen kes-
kiosaa. Harjun ydinosalla pohjaveden pinnankorkeuserot ovat pieniä (korkeustaso noin +50 - +52 m 
mpy), minkä perusteella on mahdollista, että pohjaveden päävirtaussuunta koko muodostumanosalla 
on ollut alun perin luoteesta kaakkoon, ennen Ekokankaan vedenottoa ja alueen keskiosaa leikkaa-
vaan valtaojaan alkanutta pohjaveden purkautumista. Pohjavesigradientin ollessa käytännössä koko 
Ekokankaan alueella koilliseen laskeva, pohjavettä saattaa pienemmässä määrin purkautua myös poh-
javesialueen koillisreunan ojitetuille alueille. Vastaavasti Ekokankaan länsi-/lounaisreunan ojitetuilta 
suoalueilta tapahtuu ainakin ajoittaista pinta- ja pohjavesien imeytymistä pohjavesimuodostumaan. 
Pohjavesialueen reunoilla tapahtuvan pohjaveden imeytymisen ja purkautumisen määristä ja kausi-
vaihtelusta ei kuitenkaan ole käytettävissä tarkempaa tietoa. Esim. Ekokankaan koillisreunalla ei ole 
tiedossa olevia merkittäviä lähdepurkaumapisteitä. 
 
Pohjaveden varastokerrospaksuus Ekokankaan kalliopainannealueilla on yleisesti 10-15 metrin luok-
kaa ja enimmillään noin 20-25 metriä. Sen sijaan korkeamman kalliotopografian alueilla varastoker-
rospaksuus jää pääosin 5-10 metriin (liite 4). Vaikka kallionpinta kohoaa paikoitellen pohjaveden-
pinnan yläpuolelle pohjavesialueen reunaosissa ja keskiosan maa-ainesalueella, muodostumanosalla 
ei esiinny harjun runko-osan hydraulista yhteyttä kokonaan katkaisevia kalliokynnyksiä. Esim. Eko-
kankaan keskiosan osittain maanpintaan ulottuvan kalliokynnyksen yli ja sen pohjoispuolelta on edel-
leen pohjaveden virtausyhteys itään/kaakkoon. Ekokankaan pohjaveden- ja maanpinnan korkeuserot 
ovat pieniä ja pohjavedenpinta sijaitsee lähellä maanpintaa, pääosin alle 2 metrin ja muodostuman 
keskiosissa enimmillään noin 3-4 metrin syvyydessä (liite 5).  
 
Vaikka Ekokankaan keskiosista etelään suuntautuva, osittain pohjavedenpinnan yläpuolelle ulottuva 
kallioalue jonkin verran rikkoo pohjavesialtaan yhtenäisyyttä, ovat alueen pohjaveden muodostumis- 
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ja virtausolosuhteet harjumuodostuman karkeimmissa osissa kokonaisuutena kuitenkin kohtuullisen 
hyvät. Pohjaveden hyödyntämisen kannalta potentiaalisimpina alueina voidaan pitää pohjavesialueen 
kaakkoisosan laajempaa kalliopainannetta ja Ekokankaan vedenottamolta luoteeseen suuntautuvaa 
kapeampaa kalliopainannevyöhykettä (havaintoputkien EKHP9 ja EKHP11 välinen muodostu-
manosa). Myös Ekokankaan pohjoisosan kalliopainanteissa esiintyy rakeisuudeltaan vedenottoon so-
veltuvia harjukerrostumia.  
 
Vaikka Ekokankaan nykyisen vedenottamon sieppaus-/valuma-alueen tarkkaa laajuutta ei tunneta, 
voidaan pohjaveden virtauskuvan perusteella päätellä ottamon veden muodostuvan pääosin Ekokan-
kaan kaakkois- ja eteläosissa, eikä mahdollinen lisävedenotto esim. pohjavesialueen pohjoispuolis-
kolla todennäköisesti vaikuta siihen. Uuden vedenottopaikan tarkemman sijainnin määrittäminen 
vaatii kuitenkin vielä lisäselvityksiä. Pisteen EKHP11 lisäksi mahdolliseen koepumppaukseen/ve-
denottoon soveltuvia harjukerrostumia esiintyy esim. pisteissä EKHP6, EKHP8 ja EKHP12. Harjun 
runko-osalle sijoittuva ampumarata-alue ja virkistyskäytössä olevat pohjavesilammikot lisäävät aina-
kin paikallista pohjaveden pilaantumisriskiä Ekokankaan kaakkoispäässä ja keskiosassa (mahdolli-
nen vaikutus pisteisiin EKHP6 ja EKHP11). Havaintoputken EKHP12 pohjaveden alhainen pH sekä 
kohonneet orgaanisen hiilen ja alumiinin pitoisuudet saattavat puolestaan heijastaa Ekokankaan län-
sireunan humuspitoisten suovesien laajempaa vaikutusta muodostuman pohjaveden laatuun. Harju-
muodostuman syvempien osien hidasliikkeisen pohjaveden, sekä reunojen hienosedimenttien alapuo-
listen vähähappisten pohjavesien laatu on oletettavasti ainakin raudan ja mangaanin suhteen yleisesti 
heikompaa. Pohjavesialueen reunaosien hienohiekkavaltaisiin harjukerrostumiin ei ole mahdollista 
rakentaa suurituottoisia kaivoja, mutta ne kuitenkin toimivat harjurungon alueelta hyödynnettävän 
pohjaveden muodostumis- ja varastoitumisalueina. 
 

4.5.5. Pöyhösenkangas C 
 
Pöyhösenkangas C on pohjoisessa Ekokankaaseen ja etelässä Pöyhösenkangas B:hen rajoittuva, noin 
kahden kilometrin mittainen harjujakson osa. Pohjavesialue rajautuu luoteiskulmaltaan Tikkurämä-
kön ojitettuun suoalueeseen ja länsi-/lounaisreunaltaan Hirsimaan peltoalueisiin. Koillisreunalla poh-
javesialue rajautuu pääosin Luomankylän-Tomperin laakson laajoihin peltoalueisiin. Pohjavesialu-
een eteläreunalla sijaitsee korkeampi, etelään/kaakkoon suuntautuvaa pohjaveden virtausta rajoittava 
moreeni-kalliomäki. Maankäytöllisesti Pöyhösenkangas C:n pohjois- ja keskiosat ovat pääosin met-
sätalousaluetta, eteläosan reunoilla on peltoalueiden lisäksi myös jonkin verran haja-asutusta. Alu-
eella on kaksi toimivaa hevostallia, seitsemän jo 1980–2000 luvuilla toimintansa lopettanutta ja osit-
tain kunnostettua turkistarha-aluetta sekä yksi kunnostettu kaatopaikka. Pohjoisosissa harjun 
ydinosalla on suoritettu myös kohtuullisen laaja-alaista pohjavedenpinnan alapuolista maa-aineksen 
ottoa. 
 
Irtomaapeitteen paksuus Pöyhösenkangas C:n pohjois- ja eteläosien korkeamman kalliotopografian 
alueilla vaihtelee tyypillisesti noin 5-15 metrin välillä. Sen sijaan pohjavesialueen keskiosan lounas-
koillissuuntaisen ruhjevyöhykkeen ja itäreunan laajemman kalliopainanteen alueilla irtomaapeitteen 
paksuus pohjavesialuerajan sisäpuolella on yleisesti 15-25 metrin luokkaa. Pohjavesialueen itäpuoli-
sessa Luomankylän-Tomperin laaksossa irtomaapeitteen paksuus on painovoimamittausten perus-
teella enimmillään jopa 30-35 metriä. Varsinaisia avokallioita ja/tai pienialaisempia kalliopaljastumia 
esiintyy ainoastaan pohjavesialueen eteläpäässä ja lounaisreunalla Hirsimaan alueella (liite 6). 
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Pöyhösenkangas C:n harjumuodostuman aines on kokonaisuutena hiekkavaltaista, mutta ainakin alu-
een pohjois- ja eteläosissa harjun ydinosalla esiintyy myös karkeampaa soraa. Pöyhösenkangas C:n 
pohjoisosissa korkealle kallioalustalle kerrostuneen, keskimäärin vain noin 5 metriä paksun runko-
harjun leveys on enimmillään 250 metrin luokkaa. Pohjavesialueen keski- ja eteläosan kalliopainan-
nealueella harjukerrostumien paksuus kasvaa, mutta samalla karkeamman runko-osan leveys vastaa-
vasti kapenee noin 100-150 metriin. Pohjavesialueen koillisreunan tuntumassa kulkevan, pääosin 
peitteisen harjuytimen dimensioita, yhtenäisyyttä tai aineksen laatua ei tunneta vielä yksityiskohtai-
sesti. Runkoharjun kerrostumat ovat kuitenkin ilmeisesti yhtenäisiä myös tällä alueella ja jatkuvat 
pohjavesialueen kaakkoispäästä ns. Lehtimäen kalliopainanteen kautta edelleen Pöyhösenkangas B:n 
puolelle. Maaperämalliin harjurungon peitteinen osa on rajattu noin 100-150 metriä leveänä ja enim-
millään noin 10 metriä paksuna yhtenäisenä vyöhykkeenä. 
 
Alueen maaperän syvimmistä osista on käytettävissä suhteellisen vähän tutkimustietoa. Esim. kal-
liopainannealueilla maatutkaluotauksen syvyysulottuvuus ei yleensä riitä paksujen hienoainespitois-
ten maaperäkerrostumien pohjaan saakka. Maatutkaluotausten ja harvalukuisten kairausten perus-
teella Pöyhösenkangas C:n keskiosan ruhjevyöhykkeen syvempien osien sedimentit koostuvat lä-
hinnä hiedoista ja hienoista hiedoista, jotka ovat kerrostuneet rauhallisemmassa sulamis- ja virtaus-
vaiheessa, mahdollisesti ainakin osittain myös jäätikön alapuoliseen vesialtaaseen jo ennen varsinais-
ten harjukerrostumien syntyä. Näitä tiiviitä hienorakeisia kerrostumia saattaa esiintyä paikallisina 
jäänteinä myös karkeimman harjuytimen alueella. 
 
Pohjavesialueen keski- ja länsiosista on myös hajanaisia vanhoja kairaushavaintoja maaperän pohja-
osan ohuista, hiekkaisista ja/tai karkeahiekkaisista kerrostumista. Näiden enimmillään 1-2 metriä 
paksujen karkeampien kerrostumien laajuutta, yhtenäisyyttä tai mahdollista yhteyttä itse runkohar-
juun ei kuitenkaan tähän mennessä tehtyjen tutkimuksen perusteella pystytä osoittamaan. Todennä-
köisesti ne ovat muusta harjumuodostumasta erillään olevia, pienialaisiin kalliopainanteisiin synty-
neitä paikallisia kerrostumia. Osa niiden aineksesta on todennäköisesti myös suoraan jäätikön poh-
jasta kerrostunutta ja siten heikommin lajittunutta.  
 
Hienohiekkavaltaisia harjun lievekerrostumia esiintyy alueella noin 300–600 metriä leveänä, keski-
määrin 5-10 metriä ja pohjavesialueen keski- ja kaakkoisosien kalliopainannealueilla enimmillään 
noin 15 metriä paksuna vyöhykkeenä. Lievehiekat rajautuvat pääosin pohjavesialueelle, mutta Luo-
makylän laaksoalueella peitteiset ohenevat harjun lievekerrostumat saattavat ulottua enimmillään 
jopa noin 100-150 metriä nykyisen pohjavesialuerajan itäpuolelle (kuva 18). 
 
Hienoainessedimentit ovat alun perin verhonneet koko harjumuodostumaa suhteellisen tasapaksuna 
kerroksena, mutta myöhemmässä vaiheessa mataloituvan meren virtaukset ja rantavoimat kuluttivat 
ne osittain pois. Pöyhösenkangas C:n pohjois- ja eteläosien reunoilla harjukerrostumia peittävät ny-
kyisin keskimäärin 3-8 metriä paksut hienohietavaltaiset syvän veden siltit. Pohjavesialueen keski-
osan ja Luomankylän kalliopainanteissa syvän veden silttien paksuus on enimmillään noin 15 metriä 
ja hienosedimenttikerrostuma jatkuu alueella käytännössä yhtenäisenä koko harjumuodostuman yli. 
 
Noin 4000–5000 vuotta sitten tutkimusalue oli Lapuanjoen laaksoon sijoittuneen merenlahden ranta-
vyöhykettä. Tällöin kerrostuivat maaperän pintaosien hiekkavaltaiset rantakerrostumat, jotka ovat 
Pöyhösenkangas C:n pohjois- ja itäosissa muuta tutkimusaluetta vastaavasti keskimäärin noin 1-3 
metriä paksuja. Muinaiseen merenlahteen nähden harjun suojapuolella sijainneilla alueilla (pohjave-
sialueen eteläpuoliskon keskiosa sekä Hirsimaan pohjoispuolinen alue) rantakerrostumien paksuus 
on sen sijaan enimmillään jopa 6-7 metriä. Nykyisessä maanpinnan topografiassa rantakerrostumat 
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erottuvat parhaiten alueen lähes pohjois-eteläsuuntaisina, enimmillään noin metrin korkuisina ranta-
valleina ja -kaartoina. Pohjavesialueen reunojen suo- ja peltoalueilla esiintyy syvän veden silttien ja 
rantakerrostumien yläpuolella myös pääosin alle metrin paksuisia turvekerrostumia, sekä Luoman-
kylän laaksoalueella paikoitellen mahdollisesti myös vanhoja Lapuanjoen tulvaliejuja. Pohjave-
sialuerajan sisäpuolelle sijoittuvalta osaltaan nämä orgaaniset kerrostumat ovat kuitenkin niin ohuita 
ja/tai epäyhtenäisiä, että ne on maaperämallissa pääosin yhdistetty rantakerrostumiin ja syvän veden 
siltteihin (lukuun ottamatta Luomankylän peltoalueen paksumpia turvekerrostumia, jotka on maape-
rämallissa esitetty omana yksikkönään). 
 

 
Kuva 18: Kaaviollinen poikkileikkaus Pöyhösenkangas C:n pohjavesialueen maaperän rakenteesta. Profiilin sijainti 
on esitetty liitekartassa 7. 

 
Pohjaveden virtauskuvaltaan Pöyhösenkangas C on pääosin antikliininen eli pohjavettä purkava, 
mutta Tikkurämäkköön rajoittuvalla luoteisreunalla pohjavettä saattaa virrata muodostumaan myös 
nykyisen pohjavesialuerajan ulkopuolelta. Pohjavedenpinnan taso laskee pohjavesialueen luoteis-
pään noin +52 m mpy tasosta itä- ja kaakkoisreunojen noin +40 - +41 m mpy tasolle. Pohjavesialueen 
länsi-/lounaisreunan pituussuuntaiselta vedenjakajalta, sekä Pöyhösenkangas C:n ja Ekokankaan vä-
liseltä vedenjakaja-alueelta pohjavesien päävirtausvirtaussuunta on itään ja kaakkoon kohti harjun 
ydinosaa. Luomankylän kalliopainanteen alueella pohjavesi on osittain paineellista alueen topogra-
fiaolosuhteista ja harjukerrostumien peitteisyydestä johtuen. Alueen kahdesta valtaojasta talven ali-
virtaamakaudella maaliskuussa 1983 mitattu purkautuneen pohjaveden määrä oli vajaat 100 m3/d 
(Vaasan vesipiirin vesitoimisto 1985). Peltoalueella on lisäksi muutamia muita lähdepurkaumapis-
teitä/tihkuvyöhykkeitä, joista purkautuvan pohjaveden määrää ei kuitenkaan tunneta. 
 
Pohjavesialueen eteläreunalla sijaitseva laajempi avokalliomäki on ohjannut harjujakson kerrostu-
mista ja patoaa nykyisin Pöyhösenkangas C:n alueelta etelään suuntautuvaa pohjaveden virtausta. 
Kallio- ja pohjavesipintamallien perusteella pohjaveden virtausyhteys Pöyhösenkangas C:n kaak-
koispäästä Pöyhösenkangas B:n puolelle on kuitenkin mahdollinen. Pöyhösenkangas B:n pohjoisosan 
koillisreunalla sijaitsevalta, mm. kalankasvatusaltaana käytetyltä vanhalta sora-alueelta purkautuu 
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pohjavettä Tuomilähteenojaan noin 300–450 m3/d (Hintsa 2014). Ainakin osa lammikon kautta pur-
kautuvasta pohjavedestä saattaa olla Pöyhösenkangas C:n alueella muodostunutta. Toisaalta pohja-
vesipintamallin perusteella on myös mahdollista, että pohjavesialueiden rajan tuntumaan muodostuu 
vapaapintainen, pohjavesialueet toisistaan erottava vedenjakaja. Pohjavesigradientti harjun pituus-
suunnassa on alueella hyvin pieni, minkä vuoksi pohjaveden tarkkaa virtauskuvaa ja/tai Pöyhösen-
kangas B:n ja C:n välisen hydraulisen yhteyden luonnetta ei käytettävissä olevan tutkimustiedon pe-
rusteella kyetä vielä yksiselitteisesti määrittämään.  
 
Pöyhösenkangas C:n pituussuuntaisen vedenjakaja-alueen länsi- ja lounaispuolinen osa kuuluu Naa-
rasluoman valuma-alueeseen ja pohjaveden päävirtaussuunta alueella on lounaaseen/etelään, pois-
päin muusta pohjavesialueesta. Alueen pohjavesien muodostuminen ja virtaus tapahtuu pääosin maa-
perän pintaosan hiekkavaltaisissa rantakerrostumissa. 
 
Pohjaveden varastokerrospaksuus Pöyhösenkangas C:n kalliopainannealueilla on tyypillisesti 10-20 
metrin luokkaa ja enimmillään noin 25 metriä. Pohjavesialueen keskiosan lounas-koillissuuntaisen 
ruhjevyöhykkeen syvempien osien sedimentit ovat kuitenkin pääasiassa vedenjohtavuudeltaan heik-
koja silttejä ja moreeneita. Sen sijaan pohjavesialueen pohjois- sekä etelä- ja lounaisosien korkeam-
man kalliotopografian alueilla pohjaveden varastokerrospaksuus jää pääosin noin 5-10 metriin. Poh-
javesialueella ei ole yhtenäisiä, pohjaveden virtausyhteyttä kokonaan katkaisevia moreeni-/kalliokyn-
nyksiä (liite 4). Kallio- ja pohjavesipintamallien interpoloinneissa käytettyjen tasopisteiden välialu-
eilla voi kuitenkin todellisuudessa olla pienialaisia, osittain pohjavedenpinnan yläpuolelle ulottuvia 
peitteisiä kalliokohoumia, joita ei valmiissa pintamallissa voida havaita. Alueen pohjaveden- ja 
maanpinnan korkeusvaihtelu on pientä ja pohjavedenpinta sijaitsee lähellä maanpintaa. Pohjavesialu-
een reunaosissa pohjavesi on pääosin alle 2 metrin syvyydessä ja keskiosien maapinnaltaan luonnon-
tilaisilla alueilla enimmillään noin 3-4 metrin syvyydessä maapinnasta (liite 5). 
 
Alueen pohjaveden muodostumis- ja virtausolosuhteet harjun runko-osalla ovat kohtuulliset. Veden-
hankinnan kannalta Ekokangas C on kuitenkin ongelmallinen lähinnä pienehkön arvioidun antoisuu-
den (550 m3/d) ja useiden pohjavesiriskien vuoksi. Alueen pohjoisosan laaja-alaiset pohjavesilammi-
kot ja kunnostettu kaatopaikka, sekä useat suljetut ja osittain kunnostetut turkistarhat lisäävät huo-
mattavasti alueen pohjaveden pilaantumisriskiä. Esimerkiksi pohjavesialueen länsireunan vedenja-
kaja-alueen pohjavedessä esiintyy edelleen korkeita, todennäköisesti turkistarhauksesta johtuvia typ-
piyhdisteiden pitoisuuksia. Pohjavesialueen pohjoispään lammikoituneella ydinosalla harjuaineksen 
kerrospaksuudet ja pohjaveden varastokerrospaksuudet ovat suhteellisen pieniä. Pohjavesialueen 
keski- ja eteläosan koillisreunalla vedenottoa vaikeuttaa mahdollisten vedenlaatuongelmien lisäksi 
myös harjukerrostumien osittainen peitteisyys ja sijoittuminen peltoalueille, sekä myös harjun runko-
osan mahdollinen (hieno)hiekkavaltaisuus. 
 

4.6. Pohjavesiriskit ja pohjaveden suojelu 
 
Selvitysalue on metsätalousvaltainen ja yhtenäisempää asutusta ja peltoalueita on ainoastaan Pöy-
hösenkangas C:n eteläosien reunoilla. Alueella ei myöskään ole liikennemääriltään merkittäviä, esim. 
vaarallisten aineiden kuljetuksiin käytettäviä teitä. Pöyhösenkangas C ja Saunakangas on kuitenkin 
luokiteltu pohjaveden laadun riskialueiksi mm. useiden alueilla aiemmin toimineiden turkistarhojen 
vuoksi. Saunakankaan ja Pöyhösenkangas C:n pohjoisosan vanhojen maa-ainesalueiden laajat pohja-
vesilammikot lisäävät pohjaveden pilaantumisriskiä. Pöyhösenkangas C:llä on yksi ja Ekokankaalla 
kaksi vanhaa kunnostettua kaatopaikkaa. Ekokankaan eteläpäässä on toiminnassa oleva ampumarata. 
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Pöyhösenkangas C:n ja Ekokankaan länsireunojen laajojen suoalueiden ojitukset, sekä Ekokankaan 
keskiosan läpi kaivettu valtaoja saattavat ainakin ajoittain lisätä humuspitoisten pintavesien imeyty-
mistä pohjavesimuodostumaan. 
  
Selvitysalueella tai sen läheisyydessä ei sijaitse luonnonsuojelualueita, arvokkaiksi luokiteltuja mai-
sema-alueita, kulttuuriympäristöjä tai geologisia muodostumia. Ekokangas ja Pöyhösenkangas on 
kuitenkin luokiteltu luonnon- ja maisemansuojelun kannalta paikallisesti arvokkaiksi harjualueiksi 
(Britschgi et al. 1999). 
 
Pohjaveden riskinarvioinnissa on tarkasteltu pohjavesiriskiä mahdollisesti aiheuttavien kohteiden ja 
toimintojen (ei tärkeysjärjestyksessä) laatua, laajuutta ja sijoittumista suhteessa pohjaveden muodos-
tumiseen, virtaukseen ja vedenottoon. Mahdollisten riskikohteiden sijainti on esitetty liitekartassa 7. 
 
Ekokankaan ampumarata 
 

Ampumaratatoiminta kuormittaa ympäristöä pääasiassa haitallisia metalleja sisältävien haulien ja 
luotien kautta. Luotien merkittävimmät haitta-aineet ovat lyijy, kupari, antimoni ja sinkki. Haulien 
merkittävimmät haitta-aineet ovat puolestaan lyijy ja antimoni. Lisäksi patruunoissa käytettävät ruu-
dit ja niiden lisäaineet, kuten nitroglyseriini, voivat olla ympäristölle haitallisia. Haulikkoammun-
nassa käytetyt savikiekot eivät aiheuta merkittävää ympäristön pilaantumisriskiä haitallisilla aineilla, 
mutta ne aiheuttavat kuitenkin ympäristön roskaantumista. 
 
Ampumaratojen haitta-aineista ei yleensä aiheudu välittömiä tai lyhyen aikavälin ympäristöriskejä, 
vaan haitta-aineiden kulkeutumista saattaa tapahtua kymmenien tai satojen vuosien ajanjaksolla. Ra-
tarakenteiden luotien ja haulien päästessä kosketuksiin maaperän ja veden kanssa, ne altistuvat fysi-
kaalisille ja kemiallisille rapautumisreaktioille. Haitta-aineita voi kulkeutua valumavesien kautta pin-
tavesiin, tai maahan imeytyvän vajoveden mukana syvemmälle maaperään ja edelleen pohjaveteen. 
Ympäristöolosuhteet, kuten maaperän koostumus, vedenläpäisevyys, pH-olosuhteet ja sademäärä 
vaikuttavat merkittävästi luotien ja haulien rapautumiseen ja haitta-aineiden kulkeutumiseen. Rapau-
tumista edistävät erityisesti happamat ja kosteat olosuhteet. Sekä luotiase- että haulikkoradoilla ko-
honneita haitta-ainepitoisuuksia todetaan pääsääntöisesti vain rata-alueen pintakerroksessa (0-0,1 m). 
Haitta-aineiden kulkeutuminen pinta- ja pohjaveteen sekä ojien ja vesistöjen sedimenttiin on pääsään-
töisesti todennäköisempää haulikkoradoilla kuin kivääri- ja pistooliradoilla (Kajander & Parri 2014). 
 
Ekokankaan ampumarata sijaitsee pohjavesialueen lounaiskulmassa, Ekokankaan ja Pöyhösenkangas 
C:n välisellä vedenjakaja-alueella, mistä pohjavesien virtaus suuntautuu sekä pohjoiseen että 
itään/kaakkoon. Ampumarata-alueen maaperän pintaosa koostuu hienohiekkavaltaisista rantakerros-
tumista ja harjun lievekerrostumista. Maaperän syvemmissä osissa esiintyy myös harjun runko-osan 
hiekkaisia/karkeahiekkaisia sedimenttejä sekä moreenia. Ampumaradan välittömässä läheisyydessä 
(itä- ja pohjoispuolella) on suurehkoja pohjavesilammikoita, joiden yhteispinta-ala on noin 1,3 ha. 
Kauhavan Veden Ekokankaan ottamo sijaitsee ampumaradasta noin 850 metriä luoteeseen. 
 
Ampumaradalla on Kauhavan kaupungin 15.8.2016 myöntämä, toistaiseksi voimassa oleva ympäris-
tölupa. Härmän Seudun Ampujat ry on aloittanut säännöllisen ampumatoiminnan alueella vuonna 
1970, mutta alueella on todennäköisesti ammuttu jo tätä ennen. Alueella on aiemmin ammuttu sekä 
haulikolla että luotiaseilla, mutta nykyisin ampumarata-alueella on ainoastaan 25 metrin pistoolirata 
ja 50 metrin pienoiskiväärirata. Arvioitu vuotuinen laukausmäärä on pistooliradalla 15 000 laukausta 
ja pienoiskivääriradalla 20 000 laukausta. Molemmilla käytössä olevilla radoilla on ampumakatokset, 
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sivu- ja taustavallit sekä luotiloukut. Ampumatoiminnasta syntyvät luotimetallit, hylsyt ja pahvit ke-
rätään talteen. 

Rata-alueelle asennetusta havaintoputkesta S13 (ks. liite 3) on otettu vuodesta 1997 alkaen säännöl-
lisesti vesinäytteitä, joista on analysoitu fysikaalis-kemiallisia muuttujia. Analysoitujen raskasmetal-
lien (Cd, Cr, Ni, Pb, Zn) pitoisuudet ovat havaintoputkessa jääneet aina pohjaveden ympäristönlaa-
tunormien ja talousveden laatuvaatimusten alapuolelle. Vaikka esim. veden lyijy-, nikkeli- ja kromi-
pitoisuuksissa esiintyy seurantajaksolla pientä vaihtelua, raskasmetallien analyysituloksista ei ole tul-
kittavissa mitään selkeitä ampumaratatoiminnasta aiheutuneita pohjaveden laatumuutoksia (kuva 19).  

Kuva 19: Havaintoputken S13 pohjaveden kadmium- kromi- nikkeli- ja lyijypitoisuudet 1997-2018 seurantajaksolla. 
(Analyysitiedot: HERTTA 15.4.2020, *pohjaveden ympäristölaatunormit VNA 2009). 

Havaintoputken pohjaveden raudan (<0,015-7,7 mg/l) ja alumiinin (5,6-940 µg/l) pitoisuudet ovat 
olleet pääsääntöisesti kohonneita ja pitoisuusvaihtelu suurta. Suurimmillaan veden rauta- ja alumii-
nipitoisuudet ovat olleet 2010-luvulla (Fe ka. 4,4 mg/l ja Al ka. 683 µg/l), lukuun ottamatta viimei-
sintä vuoden 2018 näytettä, jonka pitoisuudet vastasivat seurantajakson alkuvaihetta (Fe 0,13 mg/l ja 
Al 190 µg/l). Myös veden orgaanisen hiilen ja kemiallisen hapenkulutuksen määrät kasvoivat 3-4 
kertaisiksi vuosien 1999-2000 aikana ja ovat pysyneet korkeina siitä lähtien. Vastaavasti veden liuen-
neen hapen määrä on laskenut noin kolmannekseen seurantajakson alkuvaiheesta. Sen sijaan veden 
pH:n (5,0-5,7) ja sähkönjohtavuuden (2,1-4,4 mS/m) vaihtelu on ollut huomattavasti pienempää. 

Havaintoputken veden em. muuttujien nopea ja voimakas vaihtelu saattaa kuvastaa esim. Tikkurä-
mäkön itäreunan ojitustoiminnan myötä lisääntynyttä humuspitoisten suovesien imeytymistä pohja-
vesimuodostumaan, tai ampumarata-aluetta reunustavien pohjavesilammikoiden vedenlaadussa ta-
pahtuneita muutoksia. Osittain havaintoputken veden laatuvaihtelu saattaa heijastaa myös näytteen-
ottomenetelmissä, analytiikassa tai havaintoputken toimivuudessa (esim. liettyminen, siivilöiden tuk-
keutuminen) tapahtuneita muutoksia. 
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Havaintoputken S13 pohjaveden laatuseurannan perusteella Ekokankaan ampumarata-alueen pohja-
vesiriski voidaan arvioida suhteellisen pieneksi. Yli 20 vuotta jatkuneessa säännöllisessä pohjavesi-
tarkkailussa ei ole havaittu luotimetallien aiheuttamaa kuormitusta, joten nykyisten lupamääräysten 
mukaisen ampumaratatoiminnan ei voida olettaa aiheuttavan vähäistä suurempaa pohjaveden pilaan-
tumisriskiä, Ekokankaan vedenhankinnan vaarantumista tai välitöntä ampumaradan maaperän ja/tai 
pohjaveden kunnostustarvetta. Myös nykyinen ampumaratatyyppi (luotiaserata) ja ympäristönsuo-
jausrakenteet (mm. luotiloukut ja -vallit) pienentävät haitta-aineiden pohjavesivyöhykkeeseen kul-
keutumisen riskiä. Ampumarata-alueella on kuitenkin aina huomioitava pohjaveden pilaantumisvaara 
ja noudatettava erityistä huolellisuutta kaikissa toiminnoissa. Alueen aiemmasta käytöstä aiheutunut 
maaperän pilaantuneisuusaste ja mahdollinen nykyisen toiminnan jälkeinen kunnostustarve on kui-
tenkin syytä selvittää erikseen. 
 
Ampumaradan sijoittuminen harjun runko-osan vedenjakaja-alueelle, sekä alueella aiemmin suori-
tettu haulikkoammunta puolestaan jossain määrin kasvattaa alueen pohjavesiriskiä pidemmällä aika-
välillä. Vedenjakaja-alueen pohjavedenpinta on hyvin tasainen ja siten myös herkästi muuttuva. Käy-
tettävissä olevilla tutkimustiedoilla ei pystytä yksiselitteisesti määrittämään ampumarata-alueen poh-
javeden nykyistä virtauskuvaa, tai siinä tulevaisuudessa mahdollisesti tapahtuvia muutoksia. Esim. 
Ekokankaan vedenottomäärässä mahdollisesti tapahtuvien muutosten vaikutusta alueen pohjave-
siolosuhteisiin, sekä ampumaradan pohjavesi- ja vedenottoriskiä pyritään arvioimaan tarkemmin syk-
syn 2020 aikana suoritettavan pohjaveden virtausmallinnuksen avulla.  
 
Vanhat kaatopaikat 
 
Vanhoille kaatopaikoille on sijoitettu kiinteän kotitalousjätteen lisäksi usein myös lietteitä, teollisuu-
den kiinteitä jätteitä sekä jätemaita, joista osa voidaan luokitella ongelmajätteeksi. Kaatopaikkajätteet 
sisältävät yleensä useita eri haitta-aineita. Vanhoilla yhdyskuntajätteiden kaatopaikoilla on löydetty 
maaperästä korkeita pitoisuuksia mm. PAH- ja PCB-yhdisteitä, lyijyä, sinkkiä, elohopeaa, kuparia ja 
öljy-yhdisteitä. Kaatopaikkojen suotovesien aiheuttamaa pohjaveden yleistä likaantumista voivat il-
mentää myös muutokset veden mikrobiologisessa laadussa (Gustafsson et al. 2006). 
 

Pöyhösenkangas C:n keskiosissa (RN:o 2:174) harjun ydinosalla sijainnut vanha kaatopaikka on kun-
nostettu, eikä sillä ole arvioitu olevan jatkokunnostustarvetta (Leminen & Liesegang 2014). Kaato-
paikan eteläpuolella (pohjaveden virtaussuunnassa alapuolella) sijaitsevasta havaintoputkesta S14 
(ks. liite 3) on tehty pohjaveden laadun seurantaa vuodesta 1997 lähtien. Analyysien perusteella ha-
vaintoputken vesi on lievästi hapanta (pH 5,4-6,1), vähähappista (0,2-4,6 mg/l) ja mm. rautapitoisuus 
(max. 9,1 mg/l) sekä kemiallisen hapenkulutuksen arvo (max 11,0 mg/l) ovat kohonneita. Seurannan 
alkuvaiheessa, vuosina 1997-1999, vedessä esiintyi myös kohonneita lyijypitoisuuksia (max. 47,5 
µg/l). Vuodesta 2002 lähtien mm. veden rautapitoisuus, väriluku ja kemiallinen hapenkulutus ovat 
olleet selkeästi seurannan alkuvaihetta korkeampia ja liuennen hapen määrä vastaavasti alhaisempi. 
Havaintoputkesta otetuissa näytteissä on myös esiintynyt pienehköjä AOX-pitoisuuksia (max. 55 
µg/l) koko seurantajakson ajan. 
 
Havaintoputkessa voidaan tulkita esiintyvän kaatopaikan suotovesien aiheuttamaa pohjaveden laadun 
heikkenemistä. Osittain havaintoputken veden laatuvaihtelu saattaa heijastaa myös näytteenottome-
netelmissä tai havaintoputken toimivuudessa (esim. liettyminen tai siivilöiden tukkeutuminen) tapah-
tuneita muutoksia. Suoritetuista kunnostustoimenpiteistä huolimatta kaatopaikka-alueella voi edel-
leen esiintyä pieniä määriä pilaantunutta maa-ainesta ja/tai pohjavettä, mikä jossain määrin kasvattaa 
pohjavesiriskiä myös kaatopaikan etelä-/kaakkoispuolisella harjun runko-osalla. Suurin osa alueen 
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maaperän pintaosan mahdollisista haitta-aineista on kuitenkin ilmeisesti jo kulkeutunut pohjave-
sivyöhykkeeseen. 
 
Myös Ekokankaan keskiosassa (RN:o 2:199) ja länsireunalla (RN:o 1:542) on kaksi suljettua ja kun-
nostettua kaatopaikkaa, joilla kummallakaan ei ole arvioitu olevan jatkokunnostustarvetta (Leminen 
& Liesegang 2014). Pohjavesiriskiltään selkeästi suurempi on noin 300 metriä Ekokankaan vedenot-
tamosta eteläkaakkoon sijaitseva ns. Hakolan kaatopaikka. Kaatopaikka oli käytössä vuosina 1968-
1983 ja se kunnostettiin massanvaihdolla vuosina 1997-1998. Liitteen 3 pohjavesipintamallin perus-
teella vanha kaatopaikka-alue sijoittuu Ekokankaan vedenottamon pohjaveden muodostumisalueelle, 
pohjaveden päävirtaussuunnan ollessa kaatopaikka-alueelta pohjoiseen/luoteeseen kohti harjun ydin-
osaa. Ekokankaan vedenottamon velvoitetarkkailuissa ei kuitenkaan ole havaittu mitään viitteitä kaa-
topaikan vaikutuksesta ottamon raakaveden laatuun. Harjun ydinosan liepeillä, vedenottamon toden-
näköisellä sieppaus-/valuma-alueella sijainneen kaatopaikan pidemmän aikavälin vaikutukset otta-
molle ovat kuitenkin edelleen mahdollisia. Esim. Ekokankaan vedenottomäärässä mahdollisesti ta-
pahtuvien muutosten vaikutusta alueen pohjaveden virtauskuvaan, sekä kaatopaikan aiheuttamaa 
pohjavesi- ja vedenottoriskiä pyritään arvioimaan tarkemmin syksyn 2020 aikana suoritettavan poh-
javeden virtausmallinnuksen avulla. 
 
Maa-aineksen otto 
 

Maa-aineksen ottoalueilla maaperän luonnontilaisen pintakerroksen ja kasvillisuuden poistaminen li-
säävät pohjaveden likaantumisriskiä, ainepitoisuuksia, pinnankorkeusvaihtelua ja maaperän eroo-
siota. Lisäksi pintamaakerroksen poistaminen lisää pohjaveden muodostumista pintavalunnan ja 
haihdunnan vähenemisen myötä. Soranottoalueiden pohjaveden pinnankorkeusvaihtelut saattavat 
olla huomattavasti suurempia luonnontilaiseen alueeseen verrattuna. Aktiivisille ja jälkihoitamatto-
mille soranottoalueille sijoittuu usein myös pohjaveden likaantumisriskiä aiheuttavia toimintoja. Eri-
tyisesti maa-ainesten ottamisen seurauksena muodostuneet pohjavesilammikot lisäävät pohjaveden 
pilaantumisriskiä. 
 
Selvitysalueella ei ollut tutkimusajankohtana voimassa olevia maa-aineslupia. Pöyhösenkangas C:n 
ja Saunakankaan alueilla luvanvarainen maa-aineksen otto on päättynyt jo 1990-luvulla ja Ekokan-
kaalla vuonna 2003. Selvitysalueen länsipuolisella Hirsimaan-Tikkurämäkön alueella on kaksi vuo-
siin 2020-2028 asti voimassa olevaa maa-aineksen (sora- ja hiekka) ottolupaa (Notto-järjestelmä 
15.4.2020). 
 
Selvitysalueen sora-alueiden kunnostustarvetta on arvioitu vuosina 2007–2008 toteutetussa Soranot-
toalueiden tila ja ympäristöriskit -hankkeessa (SOKKA). Saunakankaan ja Pöyhösenkangas C:n van-
hojen ottoalueiden kunnostustarve on arvioitu pääosin kohtalaiseksi, lähinnä alueiden pohjavesilam-
mikoiden vuoksi (ks. liite 7). Ekokankaan ampumaradan pohjoispuolisen, harjun ydinosalle sijoittu-
van lammikoituneen vanhan ottoalueen kunnostustarve on arvioitu suureksi. Saunakankaan (1 kpl), 
Ekokankaan (2 kpl) ja Pöyhösenkangas C:n (1 kpl) keskiosissa sijaitsevat, virkistyskäytössä olevat 
pohjavesilammikot on puolestaan arvioitu käytännössä mahdottomiksi kunnostaa. Ekokankaan ve-
denottamon etelä- ja pohjoispuolella sijaitsee kaksi vanhaa metsittynyttä/jälkihoidettua maa-ainesalu-
etta, joilla ei arvioida olevan kunnostustarvetta (Rankonen & Hyvönen 2009). 
 
Saunakankaan ja Pöyhösenkangas C:n pohjoisosan vanhojen maa-ainesalueiden laaja-alaiset pohja-
vesilammikot lisäävät alueiden pohjaveden pilaantumisriskiä. Pohjaveden virtausolosuhteista johtuen 
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em. alueiden pohjavesiriskit rajoittuvat kuitenkin nykyisellään Saunakankaan ja Ekokangas C:n alu-
eille, eikä niiden voida katsoa muodostavan riskiä esim. Ekokankaan vedenottamolle. Ekokankaan ja 
Pöyhösenkangas C:n välisellä vedenjakaja-alueella sijaitseva ampumarata ja sen pohjoispuolinen 
lammikkoalue muodostavat yhdessä kohtalaisen paikallisen pohjavesiriskin. Niiden ei voida kuiten-
kaan katsoa aiheuttavan merkittävää tai välitöntä riskiä noin 850 metrin etäisyydellä luoteessa (poh-
javeden virtaussuunnassa alapuolella) sijaitsevalle Ekokankaan vedenottamolle. Myös Ekokankaan 
keskiosan virkistyskäytössä olevien pohjavesilammikoiden voidaan katsoa jossain määrin kasvatta-
van pohjaveden virtaussuunnassa niiden alapuolella sijaitsevan muodostumanosan pohjavesiriskiä 
(esim. pisteessä EKHP11).  
 
Kaivualueiden laajuus sekä tarvittavien täyttömassojen määrä- ja saatavuus huomioiden selvitysalu-
een pohjavesilammikoita ei ole käytännössä mahdollista kunnostaa täyttämällä, mutta lammikkoalu-
eille tulisi kuitenkin laatia suojaus- ja käyttösuunnitelma pohjavesiriskien minimoimiseksi. Lammi-
koiden ympäristössä voi edelleen olla tarvetta jälkihoitotoimenpiteisiin, kuten esim. kasvillisuuden 
palauttamiseen/raivaamiseen. Lammikoiden kuntoa ja veden laatua on myös syytä tarkkailla säännöl-
lisesti, jotta voidaan estää niiden tilan mahdollinen heikkeneminen. 
 
Maastotutkimusten yhteydessä selvitysalueella havaittiin myös yksittäisiä kohteita, joissa on tehty 
viime vuosien aikana pienimuotoista maa-aineksen kotitarveottoa. Pohjavesialueilla tulee huomioida, 
että kotitarveottaminen ei saa aiheuttaa pohjaveden pilaantumisriskiä tai muuttamiskiellon vastaisia 
seurauksia. Kotitarveotto ei vaadi maa-aineslupaa, mutta kotitarveottajan tulee tehdä valvontaviran-
omaiselle ilmoitus ottamispaikan sijainnista sekä arvio ottamisen laajuudesta silloin, kun ottamisalu-
eesta on otettu tai on tarkoitus ottaa enemmän kuin 500 k-m3 maa-aineksia (Maa-aineslaki 555/1981, 
23 a §). 
 
Asutus, peltoviljely ja kotieläintalous 
 
Pohjavesialueiden asutuksen riskit liittyvät lähinnä kiinteistökohtaiseen jätevesien käsittelyyn, mah-
dollisiin vanhoihin maanalaisiin lämmitysöljysäiliöihin sekä joissain tapauksissa myös kiinteistöjen 
lämmitysjärjestelmien energiaputkiin/-kaivoihin. Maa- ja kotieläintalouden riskit liittyvät ensisijai-
sesti peltoalueiden lietelannan, kemiallisten lannoitteiden ja torjunta-aineiden käyttöön, mutta myös 
ojituksiin, maanmuokkaukseen sekä polttoaineiden, kemikaalien ja lannan varastointiin. 
 
Selvitysalueen pysyvä asutus rajoittuu Pöyhösenkangas C:n eteläosiin, missä on alle kymmenen asut-
tua taloa ja Saunakankaalle, missä selvitysalueelle sijoittuu ainoastaan yksi talo. Lisäksi alueen poh-
javesilammikoiden rannoilla on muutamia yksittäisiä mökkejä. Pöyhösenkangas C:n asutus ja pelto-
alueet keskittyvät pohjavesialueen eteläosan reunoille, missä pohjaveden virtaus suuntautuu 
itään/kaakkoon sekä lounaaseen/etelään, poispäin muusta pohjavesimuodostumasta. Lisäksi pohjave-
sialueelle sijoittuvien peltoalueiden maaperän pintaosat koostuvat pääosin vedenjohtavuudeltaan hei-
koista turve- ja hienosedimenttikerrostumista, mikä vähentää peltoalueilla muodostuvan vajo- ja poh-
javeden määrää sekä virtausnopeutta. Pöyhösenkangas C:n alueella on myös kunnallinen viemäri-
verkko. Pöyhösenkangas C:n reunaosien nykyinen asutus ja peltoalueet muodostavat siten korkein-
taan paikallisen vähäisen pohjavesiriskin, eikä niillä ole vaikutusta selvitysalueen pohjavesimuodos-
tuman muihin osiin. Uima- ja pesupaikkoina käytettyjen pohjavesilammikoiden riskit rajoittuvat lä-
hinnä bakteerien sekä öljy-yhdisteiden aiheuttamaan paikalliseen pohjaveden pilaantumisvaaraan. 
 
Selvitysalueella ei ole nykyisellään toiminnassa olevia karjatiloja. Pöyhösenkangas C:n eteläreunalla 
(RN:o 1:487) ja keskiosassa (RN:o 1:162) on kuitenkin kaksi harjun ydinosalle tai sen tuntumaan 
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sijoittuvaa toimivaa hevostallia. Tallien sijoittuminen huomioiden ne saattavat eläinten määrästä, 
sekä lannan ja jätevesien käsittelymäärästä ja -tavasta riippuen muodostaa ainakin kohtalaisen pai-
kallisen pohjaveden pilaantumisriskin. Pöyhösenkangas C:n keski- ja eteläosissa karkeimmat harju-
kerrostumat ovat kuitenkin osittain hienoainespeitteisiä, mikä saattaa ainakin jossain määrin pienen-
tää myös ko. tallialueiden pohjavesiriskiä. 

Pöyhösenkangas C:llä on aiemmin toiminut seitsemän turkistarhaa, joista neljä on sijainnut pohjave-
sialueen länsireunalla, osittain pohjaveden muodostumisalueelle sijoittuneella yhteistarha-alueella 
(RN:o 1:522 ja 1:499). Yhteistarha-alueen viimeinen turkistila on lopettanut toimintansa vuonna 
2008. Alueella on edelleen jäljellä osa varjotaloista, eikä maaperän puhdistustoimia ole suoritettu 
(Leminen & Liesegang 2014). Maatutkaluotausten ja maaperäkairausten perusteella alueen maaperän 
pintaosa koostuu enimmillään noin 5 metriä paksuista hiekka- ja hienohiekkavaltaisista rantakerros-
tumista, joiden alapuolella esiintyy lähinnä syvän veden silttejä ja moreenia (kuva 20). Alue sijoittuu 
Pöyhösenkangas C:n länsireunan suuntaiselle pohjavedenjakajalle, mistä pääosin hiekkavaltaisissa 
rantakerrostumissa tapahtuva pohjavesien virtaus suuntautuu ainakin ajoittain myös itään/kaakkoon, 
kohti harjun ydinosaa. 

Kuva 20: Pöyhösenkangas C:n länsiosan vanhalle yhteistarha-alueelle luodattu maatutkalinja F10. Alueen maaperän pin-
taosa koostuu enimmillään noin 5 metriä paksuista rantakerrostumahiekoista, joiden alapuolella esiintyy syvän veden 
silttikerrostumia noin 15 metrin syvyyteen saakka. Kuvan sijainti on esitetty liitekartassa 7. 

Yhteistarha-alueella sijaitsee kaksi pohjaveden havaintoputkea, S9 ja S10 (ks. liite 3), joista on otettu 
vesinäytteitä säännöllisesti vuodesta 1997 alkaen. Havaintoputkivesien typpiyhdisteiden, kokonais-
typen ja ammoniumin pitoisuudet, sekä kemiallisen hapenkulutuksen arvo ovat olleet korkeita erityi-
sesti seurantajakson alkupuolella (esim. NTot max.190 mg/l, NH4-N max. 120 mg/l, CODMn max. 100 
mg/l). Vedet ovat olleet myös vähähappisia (max. 3,9 mg/l) ja rautapitoisia (max. 11 mg/l). Ajoittain 
näytteissä on esiintynyt myös bakteereita (fekaaliset enterokokit). Em. muuttujien lisäksi putkessa 
S10 myös kloridipitoisuus (max. 61 mg/l) ja sähkönjohtavuus (max. 168 mS/m) ovat olleet kohon-
neita erityisesti 2000-luvun alkuvuosina. Analyysituloksista voi päätellä, että turkistarhaus on hei-
kentänyt alueen pohjaveden laatua, mutta vaikutus on selkeästi pienenemässä toiminnan loputtua. 
Vaikka esim. kokonaistypen ja ammoniumin pitoisuudet havaintoputkessa S10 ovat nykyisin jopa 
kymmeniä kertoja pienempiä kuin 2000-luvun alussa, alueen typpiyhdisteillä ja mahdollisilla muilla 
haitta-aineilla (esim. raskasmetallit) pilaantunut maaperä ja pohjavesi muodostavat edelleen vähin-
tään kohtalaisen paikallisen pohjavesiriskin. 

Rantakerrostuma (Hk/HHk) 
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Yksi 2000-luvun alussa toimintansa lopettanut turkistarha sijaitsee Pöyhösenkangas C:n keskiosassa 
(RN:o 8:248), pohjaveden muodostumisalueella. Alueen varjotalot on purettu ja pintamaita kuorittu. 
Alueen maaperän pintaosissa esiintyy enimmillään 4-5 metrin paksuisia hiekkavaltaisia rantakerros-
tumia, joiden alapuolella on lähinnä silttisiä syvän veden sedimenttejä ja mahdollisesti myös ohuita 
hienohiekkaisia harjun lievekerrostumia. Alueen pohjavesiriskin suuruus riippuu lähinnä siitä, onko 
pilaavia aineita päässyt toimintavaiheessa syvemmälle maaperään ja mahdollisesti aina pohjave-
sivyöhykkeeseen saakka. Tarha-alue voi suoritetuista kunnostustoimenpiteistä huolimatta edelleen 
vaikuttaa alueen pohjaveden laatuun, mutta kokonaisuutena sen pohjavesiriski on nykyisellään to-
dennäköisesti korkeintaan paikallinen ja pieni.  

Lisäksi Pöyhösenkangas C:n itäosassa on ollut kaksi harjuytimen alueelle sijoittunutta (RN:o 1:162 
ja 1:31) turkistarhaa ja selvitysalueeseen kuuluvan Saunakankaan luoteisosassa (RN:o 1:156) yksi 
nykyisen pohjaveden muodostumisalueen rajalla sijainnut tarha. Nämä kaikki jo 1980-luvulla toimin-
tansa lopettaneet tarha-alueet on purettu ja siistitty, eikä niistä todennäköisesti enää aiheudu pohjave-
siriskiä. 

Pöyhösenkangas C:n länsipuolisella Hirsimaan alueella (RN:o 4:1, 4:113 ja 4:149) sekä pohjoisosan 
itäreunalla (RN:o 2:250) ja Ekokankaan pohjavesialuerajan itäpuolella (RN:o 2:30) on edelleen toi-
minnassa olevia turkistarhoja. Näillä tarha-alueilla muodostuvien valuma- ja pohjavesien päävirtaus-
suunta on kuitenkin pohjavesialueista poispäin, eikä niistä siten aiheudu riskiä selvitysalueen pohja-
vesimuodostumille.  

Happamat sulfaattimaat ja ojitustoiminta 

Selvitysalueella ja erityisesti sen itäpuolisessa Lapuanjokilaaksossa esiintyy laajoja, pääosin Ancy-
lusjärvivaiheessa mannerjäätikön edustalle, mutta osittain myös sitä seuranneen Litorinamerivaiheen 
aikana veteen kerrostuneita hienoainessedimenttejä. Rakeisuudeltaan nämä sedimentit ovat yleensä 
hienoja hietoja ja hiesuja. Noin 8000 vuotta sitten alkaneen Litorinavaiheen aikana Suomen rannik-
koalueilla kerrostui rikkipitoisia, nykyisin maaperän ja vesistöjen happamoitumista sekä raskasme-
tallikuormitusta aiheuttavia sulfidisilttejä ja –savia, joiden esiintymisvyöhyke ulottuu nykyisellään 
merenpinnasta noin +80 - +90 m mpy korkeustasolle. 

Koska selvitysalue oli vielä Litorinavaiheen alussa kokonaan veden peittämää, on myös happamien 
sulfaattimaiden esiintyminen koko alueella mahdollista. GTK:n alueella aiemmin suorittamien hap-
pamien sulfaattimaiden kartoitusten ja vuoden 2018 kevyiden tärykairausten perusteella selvitysalu-
eella ei kuitenkaan esiinny laajoja yhtenäisiä sulfaattimaakerrostumia. Ainoat selkeästi sulfidipi-
toiseksi tunnistetut hienoainessedimentit tavattiin Pöyhösenkangas C:n itäreunalle tehdyssä tärykai-
rauspisteessä EKTK41 (ks. liitteet 1 ja 10.5). Vaikka ohuita ja epäyhtenäisiä sulfidipitoisia kerrostu-
mia saattaa esiintyä myös selvitysalueen muissa osissa, kokonaisuutena ojitus- ja kaivutoiminnan 
myötä syntyvä happamien sulfaattimaiden pohjavesiriski alueella on pieni, rajoittuen lähinnä Pöy-
hösenkangas C:n koillisreunalle. 

Selvitysalueen pohjaveden virtauskuva huomioiden Pöyhösenkangas C:n ja Ekokankaan länsireunaa 
rajaavien laajojen suoalueiden ojitustoiminta saattaa lisätä humuspitoisen veden imeytymistä pohja-
vesimuodostumaan. Muutamissa Ekokankaan havaintoputkissa (esim. S13 ja EKHP12) on havaitta-
vissa kohtalaisen selkeitä viitteitä humuspitoisten suovesien vaikutuksesta pohjaveden laatuun. Tik-
kurämäkön-Säkkisillankydön alueen valumavesiä on lisäksi johdettu Ekokankaan keskiosan poikki 
virtaavaan valtaojaan. Vaikka valtaoja on suoritettujen tutkimusten perusteella pohjavesialuerajojen 
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sisäpuolella luonteeltaan ensisijaisesti pohjaveden purkautumisuoma, voi siitäkin tapahtua ainakin 
ajoittaista pintaveden imeytymistä pohjavesimuodostumaan. Pöyhösenkangas C:n luoteisosassa on 
lisäksi muutamia pohjavesilammikoita, joihin saattaa ainakin ajoittain kulkeutua Tikkurämäkön alu-
een valumavesiä ojitusten kautta (SOKKA-kohteet 17 ja 22). 

Ojituksista aiheutuvan pohjavesiriskin minimoimiseksi pohjavesialueilla ei tule pääsääntöisesti tehdä 
enää uusia ojia. Myös kunnostusojituksia tulee välttää, mikäli ojien pohjataso joudutaan ulottamaan 
turvekerroksen alapuoliseen kivennäismaahan saakka. Lisäksi pohjavesialuerajan ulkopuolelle olisi 
hyvä jättää riittävän leveä (n. 50 m) ojittamaton reunavyöhyke. 

4.7. Pohjavesialueiden rajausmuutosehdotukset 

Pohjavesialueella hyvin vettä johtava maaperämuodostuma tai kallioperän rikkonaisuusvyöhyke 
mahdollistaa merkittävän pohjaveden virtauksen tai vedenoton. Pohjavesialueet rajataan aina hydro-
geologisin perustein yhtenäisiksi kokonaisuuksiksi. Pohjavesialueen rajaus (ulkoraja) osoittaa sitä 
aluetta, jolla on vaikutusta akviferin veden laatuun tai muodostumiseen. Pohjavesialueeseen voi si-
sältyä yksi tai useampi erillinen pohjavesimuodostuma, mikäli niiden välillä on hydraulinen yhteys. 
Pohjaveden muodostumisalueen rajaus osoittaa puolestaan alueen, jolla maaperä mahdollistaa veden 
merkittävän imeytymisen pohjavedeksi. Muodostumisalueen pinta-alan perusteella arvioidaan poh-
javesialueella muodostuvan pohjaveden määrä. 

Kuva 21: Pohjavesialueen rajan määrittäminen vettä ympäristöstään keräävällä (itäreuna) ja purkavalla (länsireuna) 
akviferilla. Länsireunalla pohjavesialueen raja määritetään kohtaan, jossa pohjavettä hyvin johtavien maaperäker-
rosten päällä on riittävän paksut tiiviit, pohjavettä suojaavat maakerrokset. Jos osa pohjavesimuodostumasta sijait-
see tiiviiden maakerrosten alla, voidaan pohjavesialueeksi kuitenkin rajata koko se alue, jossa pohjavettä kertyy tai 
pohjavesi virtaa ja jolla on merkitystä pohjaveden suojelulle ja vedenhankinnalle. Pohjavesimuodostuman itäreu-
nalla muodostumisalueeseen lasketaan kuuluvaksi myös sellaiset pohjavesialueeseen välittömästi liittyvät kallio- 
ja moreenialueet, joilta pintavedet valuvat ja imeytyvät pohjavesimuodostumaan  (Kuva: Britschgi et al. 2018). 
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Pohjavesialueen raja määritetään hydrogeologisin perustein kohtaan, jossa pohjavesialue joko rajau-
tuu heikosti vettä johtavaan maaperään tai kallioon, tai hyvin vettä johtavien maaperäkerrosten päällä 
on riittävän tiiviit ja paksut pohjavettä suojaavat kerrostumat. Tällaisiksi katsotaan esimerkiksi yli 3 
metriä paksut savi- ja silttikerrokset, joiden vedenläpäisevyys (K-arvo) on pienempi kuin 10-8 m/s ja 
raekoko D50 menetelmällä keskimäärin pienempi kuin 0,002 mm (= hienosiltti/savi raja). Pohjavesi-
alueen rajautuessa moreeni- ja kallioalueisiin ulotetaan raja siihen kohtaan, mistä pintavedet voivat 
vielä virrata pohjavesimuodostumaan. Osittain tiiviiden maakerrosten alla sijaitsevien pohjavesimuo-
dostumien osalta voidaan pohjavesialueeksi rajata koko se alue, jolla pohjavettä kertyy tai pohjavesi 
virtaa ja jolla on merkitystä pohjaveden suojelulle ja vedenhankinnalle (kuva 21). 
 
Kaikissa tapauksissa pohjavesialueen rajausta ei voida ulottaa tiiviiseen maaperään asti, esimerkiksi 
alueilla, joilla vettä läpäisevä maaperä ulottuu pitkälle varsinaisen muodostumisalueen ulkopuolelle. 
Pohjavesialueen raja voidaan joissakin poikkeuksellisissa tilanteissa määrittää hydrogeologisten te-
kijöiden lisäksi myös maastossa helposti havaittavaan kohtaan, esim. teihin, ojiin tai sähkölinjoihin. 
Tällöinkin raja pyritään sijoittamaan hydrogeologisesti mahdollisimman oikeaan kohtaan. Mikäli var-
sinaisen pohjavettä johtavan kerroksen yläpuoliset hienoaineskerrokset jatkuvat laajalle alueelle 
muodostuman laidoilla, ei pohjavesialueen rajaa ole aina tarpeen määrittää kauttaaltaan tiiviiseen 
maaperään asti. Tällöin voidaan hydrogeologisen tiedon pohjalta tulkita, millainen rajaus riittää suo-
jaamaan pohjaveden laatua ja määrää. Olennaista on, että rajan ulkopuolella tapahtuvilla toiminnoilla 
ei ole vaikutusta määritetyn pohjavesialueen pohjaveteen. 
 
Pohjaveden muodostumisalue osoittaa pohjavesialueen hyvin vettä läpäisevää osaa, jossa maaperän 
vedenläpäisevyys on vähintään hienoa hiekkaa vastaava (K-arvo vähintään 10-5 m/s ja D50 rakeisuus 
vähintään luokkaa 0,06–0,2 mm). Muodostumisalueeseen kuuluvat myös sellaiset pohjavesialuee-
seen välittömästi liittyvät moreeni- ja kallioalueet, jotka olennaisesti lisäävät muodostuman pohjave-
den määrää, eli joilta pintavedet valuvat ja imeytyvät pohjavesimuodostumaan. Tällaisissa tapauk-
sissa pohjavesialueen raja ja muodostumisalueen raja tulee ulottaa kattamaan riittävästi näitä alueita. 
 
Pohjavesialueen rajan määrittämisellä ja pohjavesialueen luokituksella ei ole itsenäistä oikeusvaiku-
tusta toiminnanharjoittajien tai yksittäisten kansalaisten oikeuksiin ja velvollisuuksiin. Pohjavesialu-
een rajaa ja luokitusta tulkitaan kuitenkin muun lainsäädännön, esimerkiksi ympäristönsuojelulain 
(527/2014) mukaisessa ratkaisutoiminnassa. Pohjavesialueiden suojelua toteutetaan muun muassa 
ympäristönsuojelulain ja vesilain (587/2011) mukaisissa valvontamenettelyissä, maankäyttö- ja ra-
kennuslain (132/1999) mukaisessa alueiden käytön ohjauksessa sekä toimialakohtaisella normioh-
jauksella (Britschgi et al. 2018). 
 
Liitekartassa 7 on esitetty selvitysalueeseen kuuluvien pohjavesialueiden rajausmuutosehdotukset 
(punaiset viivat), jotka on tehty alueen maaperä- ja pohjavesitietoihin (maaperäkartta ja maaperä-
malli, pohjaveden pinnankorkeushavainnot, kairaukset ja maatutkaluotaukset) sekä maanpinnan kor-
keusmallin topografiseen tarkasteluun perustuen. Rajaustarkasteluissa ei ole huomioitu alueella mah-
dollisesti esiintyviä merkittäviä pohjavesistä riippuvaisia ekosysteemejä (E-luokka). 
 
Selvitysalueen pohjaveden muodostumisen, virtauksen ja hyödyntämisen kannalta tärkeimmät hiek-
kaiset ja soraiset harjukerrostumat rajoittuvat käytännössä kokonaan nykyisten pohjavesialuerajojen 
sisäpuolelle. Harjumuodostuman itäreunan kalliopainannealueilla peitteiset hienohiekkavaltaiset lie-
vekerrostumat ulottuvat kuitenkin paikoitellen myös nykyisten pohjavesialuerajojen ulkopuolelle.  
Pöyhösenkangas C:n keski- ja eteläosissa, missä runkoharju sijaitsee pohjavesialueen itäreunan tun-
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tumassa, ohenevat harjun lievehiekat saattavat ulottua enimmillään jopa noin 100-150 metriä nykyi-
sen pohjavesialuerajan itäpuolelle. Alueen peitteisten harjukerrostumien laajuuden tai pohjave-
sialuerajan nykyistä tarkempi määritys ei kuitenkaan ole mahdollista käytettävissä olevan tutkimus-
tiedon pohjalta. 
 
Selvitysalueen pohjavesialuerajojen ulkopuoliset harjusedimentit ovat kauttaaltaan useiden metrien 
paksuisten syvän veden siltti- ja turvekerrostumien peitossa. Ne eivät peitteisyytensä ja alueen poh-
javeden virtauskuvan vuoksi kasvata varsinaisen harjurungon alueella muodostuvan tai sieltä hyö-
dynnettävissä olevan pohjaveden määrää. Käytettävissä olevan geologisen ja hydrogeologisen tiedon 
pohjalta nykyisten pohjavesialuerajausten voidaan siten katsoa olevan riittäviä suojaamaan harju-
muodostuman pohjaveden laatua ja määrää, eikä pohjavesialueen ulkorajan laajentaminen esim. Luo-
mankylän laakson peltoalueille ole siten tarkoituksenmukaista. Alueella on kuitenkin tarvittaessa 
syytä tehdä kallionpintaan saakka ulottuvia lisäkairauksia varsinaisten harjukerrostumien ja pohjave-
sialuerajausten tarkentamiseksi. 
 
Kartta- ja korkeusmallitarkastelun sekä pohjavesipintamallin perusteella Ekokankaan ja Pöyhösen-
kangas C:n luoteisosan valuma-alueet ulottuvat noin 200-500 metriä nykyisten pohjavesialuerajojen 
länsipuolelle. Tikkurämäkön-Säkkisillankydön-Pahkamäen alueen ohuehko, keskimäärin noin 5 met-
riä ja enimmillään noin 10 metriä paksu maaperä koostuu pääosin vedenjohtavuudeltaan heikosta 
moreenista ja syvän veden siltistä, joiden yläpuolella on ohuita rantahiekka- ja turvekerrostumia. Var-
sinaiset harjukerrostumat rajoittuvat myös tällä alueella nykyisten pohjavesialuerajojen sisäpuolelle. 
Pohjavesialueiden länsipuolisilta suoalueilta kuitenkin kulkeutuu valuma- ja pohjavesiä myös pohja-
vesialuerajojen sisäpuolelle, lähinnä ojitusten ja rantakerrostumahiekkojen kautta. Alueen vedenjoh-
tavuudeltaan pääosin heikot maaperäkerrostumat kuitenkin pienentävät huomattavasti muodostuvan 
pohjaveden määrää sekä virtausnopeutta, ja pääosa alueen vesistä poistuukin ilmeisesti pintavalun-
tana ojitusten kautta. Nykytiedon valossa Ekokankaan ja Pöyhösenkangas C:n pohjavesialueiden laa-
jentamiselle länteen ei ole selkeitä hydrogeologisia perusteita. Olennaista on huolehtia siitä, että poh-
javesialueiden nykyisen reunaosan ja sen ulkopuolisen alueen maankäytöstä (esim. ojitustoiminnasta) 
ei aiheudu lisähaittoja pohjavesimuodostumille.  
 
Merkittävimmät rajausmuutosehdotukset koskevat Pöyhösenkangas C:n länsi-/lounaisreunaa, missä 
pohjavesialueen ulkorajaa on mahdollista kaventaa enimmillään noin 150 metriä pohjavesialueen län-
sireunan pituussuuntaisen vedenjakajan mukaisesti. Pöyhösenkangas C:n länsi- ja lounaisosissa ei 
esiinny varsinaisia primäärejä harjukerrostumia, mutta vedenjakaja-alueen paksuissa rantakerrostu-
mahiekoissa muodostuvan pohjaveden virtaus suuntautuu osittain myös itään/kaakkoon kohti harjun 
ydinosaa, minkä vuoksi rajausehdotuksessa pohjaveden muodostumisaluetta on paikoin jopa hieman 
laajennettu nykyisestä. 
  
Maatutkaluotausten ja topografisen tarkastelun perusteella myös Saunakankaan länsireunaa on mah-
dollista hieman kaventaa Pahkamäen luoteispuolisella alueella. Vastaavasti Saunakankaan ja Eko-
kankaan pohjavesialueiden välistä rajaa on uusista havaintoputkista ja maatutkaluotauksista tehtyjen 
pohjaveden pinnankorkeushavaintojen perusteella haluttaessa mahdollista siirtää noin 100 metriä 
kaakkoon. Muilta osin rajausmuutosehdotukset ovat uusiin kairaustietoihin ja maatutkaluotauksiin 
perustuvia pohjaveden muodostumisaluerajan tarkennuksia. 
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5. YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET

Geologian tutkimuskeskus on tehnyt yhteistyössä Kauhavan Vesi Oy:n, Kauhavan kaupungin ja 
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen kanssa maaperä- ja pohjavesitutkimuksia Kauhavan Ylihärmässä. 
Tutkimuksessa selvitettiin vuosien 2018–2019 aikana vedenhankintaa varten tärkeän Ekokankaan 
(1000452) ja vedenhankintaan soveltuvien Pöyhösenkangas C:n (1097151C) ja Saunakankaan 
(1000453) pohjavesialueiden, sekä niiden lähiympäristöjen geologista rakennetta ja pohjavesiolosuh-
teita noin 11 km2:n laajuisella alueella. Saunakankaasta selvitysalueeseen kuului ainoastaan Eko-
luoman kaakkoispuolinen osa (noin kolmannes pohjavesialueen pinta-alasta). 

Alueella on tehty 1980–2010 luvuilla useita geologisia sekä pohjaveden hankintaan ja suojeluun liit-
tyviä erillisselvityksiä, joiden perusteella on kuitenkin vaikeaa muodostaa selkeää kokonaiskuvaa 
alueen hydrogeologisista olosuhteista. Geologisessa rakenneselvityksessä selvitettiin kokonaisuutena 
pohjavesialueiden ja niiden lähiympäristöjen kallionpinnan korkokuvaa, maaperä- ja pohjavesiolo-
suhteita sekä harjumuodostuman syntyvaiheita. Rakenneselvitys perustuu vanhoista erillisselvityk-
sistä koottuihin ja yhdenmukaistettuihin aineistoihin, sekä vuosien 2018-2019 aikana tehtyihin uusiin 
maaperäkairauksiin, geofysikaalisiin mittauksiin sekä pohjaveden pinnankorkeushavaintoihin, 
pumppauksiin ja näytteenottoon. Alueen pohjavesimuodostumien tutkimista ja mallintamista vai-
keuttaa mm. harjukerrostumien osittainen peitteisyys (Pöyhösenkangas C:n keski- ja kaakkoisosa), 
kerrosten paikoittainen ohuus (esim. Ekokankaan keskiosa ja Saunakankaan länsiosa) sekä tutkimus-
tiedon paikoittainen vähäisyys/hajanaisuus erityisesti selvitysalueen reunaosissa. 

Rakenneselvityksen perusteella tutkimusalueen kallionpinnan topografiasta, maapeitteen paksuu-
desta ja aineksen vaihtelusta sekä pohjavesiolosuhteista on saatu hyvä yleiskuva. Kallio-, maaperä- 
ja pohjavesipintamallit yhdessä maaperämuodostumien syntyvaiheiden tulkinnan kanssa luovat pe-
rustan mm. alueen vedenjohtavuuksien ja pohjaveden virtauskuvan hahmottamiselle, sekä esim. po-
tentiaalisten vedenhankintapaikkojen määrittelylle. Rakenneselvitys antaa tärkeää lisätietoa myös 
aluesuunnittelun pohjaksi. Rakenneselvityksen tulosten pohjalta kyetään arvioimaan mm. pohjavesi-
alueiden nykyisten rajausten oikeellisuutta, sekä selvitysalueen maankäytöstä mahdollisesti aiheutu-
via pohjavesiriskejä. Tiedot palvelevat myös pohjavettä uhkaavissa onnettomuustilanteissa tarvitta-
vien toimenpiteiden ennakoimista ja suorittamista. 

Rakenneselvitys yhdistettynä aiempiin tutkimustietoihin on tuottanut riittävän tietopohjan myös maa-
perän 3D-mallinnuksen ja pohjaveden virtausmallinnuksen tarpeisiin. Laadittujen 3D-pintamallien 
avulla kyetään mm. arvioimaan suhteellisen luotettavasti tutkimusalueen maaperäyksiköiden dimen-
sioita ja keskinäisiä suhteita. Pintamalleja on hyödynnetty myös pohjaveden virtausmallinnuksessa 
(hydrostratigrafisten yksiköiden määrittely). Pohjaveden virtausmallinnuksen avulla voidaan puoles-
taan arvioida pohjavesiolosuhteiden muutoksia vaihtelevissa tilanteissa pidemmälle tulevaisuu-
teen, esim. pohjaveden hyödyntämiseen ja suojeluun liittyen. 

Kallionpinnan korkokuva 

Tutkimusalue on pinnanmuodoiltaan hyvin tasaista ja maanpinnan korkeuserot pohjavesialuerajojen 
sisäpuolella ovat pääosin alle 5 metrin luokkaa ja enimmillään hieman yli 10 metriä. Alueen suhteel-
lisen pienipiirteisen kallionpinnan topografiavaihtelu on kuitenkin selkeästi maanpintaa suurempaa. 
Kallionpinnan korkeusvaihtelu on yleisesti 10–20 metrin luokkaa ja enimmillään 30–40 metriä, kun 
otetaan huomioon irtomaapeitteen tasoittava vaikutus kallionpinnan näkyvään reliefiin. 
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Tutkimusalueen kallionpinta on ylimmillään Saunakankaan länsireunalla, Pahkamäen alueella, noin 
+60 m mpy tasolla. Saunakankaalla ja Ekokankaalla on lisäksi useita pienialaisempia kalliomäkiä,
joiden lakiosat kohoavat yleisesti +50 - +55 m mpy tasolle. Pöyhösenkangas C:n eteläpään vedenja-
kajalla sijaitseva laajempi avokallioalue sijoittuu puolestaan noin +48 - +50 m mpy korkeustasolle.

Selvitysalueen laajin ja yhtenäisin kalliopainanne sijaitsee Pöyhösenkangas C:n itäpuolisella Luo-
mankylän-Tomperin laaksoalueella, missä kallionpinta on yleisesti +15 - +30 m mpy ja alimmillaan 
jopa noin +0 - +10 m mpy tasolla. Luomankylän alueelta Pöyhösenkangas C:n keskiosien läpi lou-
naaseen suuntautuvassa, noin 150–200 metriä leveässä ruhjevyöhykkeessä kallionpinta on pääosin 
noin +20 - +30 m mpy tasolla. Myös Ekokankaan eteläosissa sijaitsevan pohjois-eteläsuuntaisen kal-
liopainanteen syvimmät osat ulottuvat noin +20 - +30 m mpy tasolle. Ekokankaan keski- ja pohjois-
osien läpi Saunakankaalle suuntautuvassa epäyhtenäisemmässä, luode-kaakkosuuntaisessa painan-
teessa kallionpinnan korkeustaso vaihtelee puolestaan noin +35 - +45 m mpy välillä.  

Kallio- ja pohjavesipintamallien perusteella selvitysalueella ei voida osoittaa olevan harjun runko-
osan hydraulista yhteyttä kokonaan katkaisevia kalliokynnyksiä. Kallionpinta kuitenkin kohoaa pai-
koitellen pohjavedenpinnan yläpuolelle Ekokankaan ja Saunakankaan reunaosissa, sekä tutkimusalu-
een eteläpäässä Pöyhösenkangas B:n ja C:n välisellä vedenjakajalla. Ekokankaan keskiosissa on osit-
tain pohjavedenpinnan yläpuolelle ulottuva epäyhtenäinen kallio-/moreenikohouma, mutta kynnyk-
sen yli ja sen pohjoispuolitse on kuitenkin pohjaveden virtausyhteys itään/kaakkoon. Myös Pöy-
hösenkangas C:n - Ekokankaan vedenjakaja-alueella on muutamia pohjavesialtaan yhtenäisyyttä rik-
kovia, lähelle pohjavedenpinnan tasoa nousevia kalliokohoumia, jotka ovat luonteeltaan kuitenkin 
lähinnä pohjaveden virtausta ohjaavia. 

Maaperän koostumus ja rakenne 

Tutkimusalueen harjukerrostumat ovat syntyneet nykykäsityksen mukaan noin 10 500 vuotta sitten 
ns. Ancylusjärvivaiheessa, kohti luodetta vetäytyneen mannerjäätikön reunavyöhykkeessä. Manner-
jäätikön perääntymisnopeus harjujakson syntyvaiheessa on ollut useita satoja metrejä vuodessa, joten 
tutkimusalueen harjukerrostumat ovat siten syntyneet korkeintaan muutamien kymmenien vuosien 
aikana.  Yleistettynä harjumuodostuma on tyypillinen Pohjanmaan alueen, alun perin syvään vesial-
taaseen kerrostunut, osittain hienoainessedimenttien peittämä ja myöhemmin meri- ja rantavoimien 
voimakkaasti muokkaama matalapiirteinen harju.  

Harjun syntyvaiheessa mannerjäätikkö on rajautunut alueella noin 150–200 metriä syvään vesialtaa-
seen, mikä on vaikuttanut huomattavasti myös jäätikön reunavyöhykkeen sedimenttien kerrostumis-
tapaan ja laatuun. Syvän veden olosuhteissa kerrostuminen on ollut ensin vallalla jään reunavyöhyk-
keen alapuolisessa sulamisvesikanavassa/-kanavaverkostossa ja myöhemmin osittain kelluvan jään 
reunan alla ja sen etupuolella. Syvän veden olosuhteissa syntyneet harjukerrostumat ovat yleensä 
hiekkavaltaisia ja ainakin osittain hienosedimenttien peitossa, ja niiden karkeimmat soraista materi-
aalia sisältävät osat ovat suhteellisen kapeita ja usein myös katkonaisia. Harjukerrostumien raekoko-
vaihtelut erityisesti muodostuman poikkileikkauksissa ovat yleensä jyrkkiä, mikä vastaavasti merkit-
see myös kerrostumien vedenläpäisevyyden voimakasta vaihtelua. 

Selvitysalueen harju- ja syvänveden sedimentit ovat kerrostuneet vaihtelevalle, pinnanmuodoiltaan 
paikoitellen jyrkkäpiirteiselle moreeni-/kallioalustalle. Alueen harjukerrostumat ovat yhtenäisiä, 
mutta niiden koostumuksessa ja sisäisessä rakenteessa on kuitenkin huomattavaa paikallista vaihte-
lua. Ainekseltaan hiekkavaltaisten harjukerrostumien leveys itä-länsisuunnassa on keskimäärin 400–
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600 metriä ja enimmillään noin 800–900 metriä. Harjusedimentit rajautuvat reunoillaan pääosin hie-
norakeisiin syvän veden silttikerrostumiin (ojitetut suo- ja peltoalueet), sekä paikallisesti myös kor-
keampiin moreeni- ja kalliokohoumiin. Kerrospaksuudet harjun keskiosissa vaihtelevat kallionpinnan 
topografiasta riippuen pääosin noin 10-20 metrin välillä. Kallioperältään syvemmälle kuluneilla alu-
eilla, Ekokankaan kaakkoispäässä sekä Pöyhösenkangas C:n keski- ja itäosissa, irtomaapeitteen pak-
suus on enimmillään 25–30 metriä. Ekokankaan ja Saunakankaan reunaosien kalliomäkien, sekä Pöy-
hösenkangas B:n ja C:n välisellä rajalla sijaitsevan avokallioalueen ympäristöissä irtomaapeitteen 
paksuus on yleisesti noin 5 metrin luokkaa.  

Tyypillisesti noin 100-200 metriä leveällä harjun ydinosalla esiintyy myös soraista materiaalia, mutta 
karkein harjuydin ei ole alueella täysin yhtenäinen. Esim. selvitysalueen luoteispäässä, Ekoluoman 
laaksoalueella, harjuytimessä on noin 500-1000 metriä pitkä katkos. Syynä harjukatkoksen syntymi-
seen voivat olla esim. jäätikön massatasapainossa ja/tai sulamisvesien kanavoitumisessa vuodenai-
kaisvaihtelun seurauksena tapahtuneet muutokset, jäätikön reunan ohentuminen tai kerrostumisalus-
tan topografia. Harjun ydinosa on kerrostunut osittain suoraan kallioalustalle ja reunaosien hienohiek-
kavaltainen aines enimmillään muutamien metrien paksuisen pohjamoreenin päälle. Pöyhösenkangas 
C:n keski- ja eteläosissa pohjavesialueen koillisreunan tuntumassa kulkevan, pääosin peitteisen har-
jurungon dimensioita, yhtenäisyyttä tai aineksen laatua ei tunneta yksityiskohtaisesti. Runkoharjun 
kerrostumat ovat kuitenkin ilmeisesti yhtenäisiä myös tällä alueella, ja jatkuvat pohjavesialueen kaak-
koispäästä ns. Lehtimäen kalliopainanteen kautta edelleen Pöyhösenkangas B:n puolelle. 

Tutkimusalue on ollut harjukerrostumien syntyvaiheessa ja myöhemmin mannerjäätikön peräännyt-
tyä alueelta kokonaan veden peitossa. Alavimmilla maastonkohdilla on pääosin Ancylusjärvivai-
heessa mannerjäätikön edustalle, mutta osittain myös sitä seuranneen Litorinamerivaiheen aikana ve-
teen kerrostuneita hienoainessedimenttejä. Niiden koostumus vaihtelee hienosta hiedasta saveen. 
Hienoainessedimentit ovat alun perin verhonneet koko selvitysaluetta suhteellisen tasapaksuna ker-
roksena, mutta myöhemmässä vaiheessa merivirtaukset ja rantavoimat kuluttivat ne harjumuodostu-
man lakiosista sekä moreeni-/kalliomäkien päältä pääosin pois. Pohjavesialueiden reunaosissa harju-
kerrostumia peittävät nykyisin keskimäärin noin 2-5 metriä paksut hienohietavaltaiset syvän veden 
siltit. Pöyhösenkangas C:n keskiosan ja Luomankylän kalliopainanteissa syvän veden silttien paksuus 
on enimmillään noin 15 metriä ja hienosedimenttikerrostuma jatkuu alueella käytännössä yhtenäisenä 
koko harjumuodostuman yli. Alueen maaperän syvempien osien hieta- ja hienohietavaltaiset sedi-
mentit ovat saattaneet kerrostua osittain myös jäätikön alapuoliseen vesialtaaseen jo ennen varsinai-
sen harjumuodostuman syntyä. Litorinavaiheessa, noin 4 000-8 000 vuotta sitten, Lapuanjokilaakson 
alueella kerrostui myös nykyisin maaperän ja vesistöjen happamoitumista sekä raskasmetallikuormi-
tusta aiheuttavia sulfidipitoisia hienosedimenttejä. Tehtyjen tutkimusten perusteella selvitysalueella 
ei kuitenkaan esiinny laajoja yhtenäisiä sulfaattimaakerrostumia.  

Lopullisen muodon ja koostumuksen alueen maaperän pintaosille on antanut voimakkaiden meri- ja 
rantavoimien, sekä Luomankylän-Tomperin laaksoalueella mahdollisesti myös myöhemmän 
jokitoiminnan vaikutus. Selvitysalueen hiekkavaltaisten rantakerrostumien paksuus on pääosin alle 
3 metriä ja enimmillään noin 6-7 metriä Pöyhösenkangas C:n etelä- ja länsiosissa. Nykyisessä 
maanpinnan topografiassa rantakerrostumat erottuvat parhaiten Ekokankaan ja Pöyhösenkangas 
C:n alueiden rantavalli- ja kaartokenttinä, joiden korkeus on enimmillään noin metrin luokkaa. 
Pohjavesialueiden reunaosissa esiintyy rantakerrostumien ja syvän veden silttien yläpuolella myös 
ohuita, pääosin alle metrin paksuisia turvekerrostumia. 
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Pohjavesiolosuhteet 
 
Selvitysalueen harjumuodostuma on tyypiltään pääasiassa vettä ympäristöön purkava, mutta Pöy-
hösenkangas C:n ja Ekokankaan länsireunat ovat osittain myös vettä kerääviä. Selvitysalueen harju-
kerrostumat muodostavat yhtenäisen pohjavesimuodostuman, jossa on kolme erillistä, vapaapintaisen 
pohjavedenjakajan erottamaa pohjavesiallasta. Ekokankaan ja Saunakankaan välinen vedenjakaja si-
joittuu noin 100 metriä nykyisen pohjavesialueiden välisen rajan kaakkoispuolelle. Toinen harjumuo-
dostumaan nähden poikittainen vedenjakaja sijaitsee Pöyhösenkangas C:n ja Ekokankaan välisen ra-
jan tuntumassa. Pöyhösenkangas C:n länsireunalla on puolestaan harjun pituussuuntainen vedenja-
kaja, josta pohjavesien virtaus suuntautuu sekä etelään/lounaaseen kohti Hirsimaan aluetta, että 
itään/kaakkoon kohti harjun ydinosaa. Kaikilla em. alueilla pohjaveden pinnankorkeuserot ovat pie-
niä ja pohjaveden muodostumisen, purkautumisen ja vedenottomäärän vaihteluista riippuen vedenja-
kajien sijainnissa saattaa esiintyä vähintään useiden kymmenien metrien suuruista kausivaihtelua.  
 
Selvitysalueen alavasta ja tasaisesta maapinnan topografiasta johtuen myös pohjaveden pinnankor-
keuserot (ja oletettavasti myös luonnontilaiset virtausnopeudet) ovat suhteellisen pieniä. Tutkimus-
alueen pohjavedenpinta on ylimmillään Saunakankaan ja Ekokankaan länsireunalla Pahkamäen ym-
päristössä noin +55 m mpy tasolla. Alimmillaan pohjavedenpinta on puolestaan Pöyhösenkangas C:n 
itäreunalla noin +40 - +41 m mpy tasolla.  
 
Saunakankaan ja Ekokankaan poikittaissuuntainen, keskimäärin noin 5-8 ‰ suuruinen hydraulinen 
gradientti noudattaa loivasti kohti koillista laskevaa maanpinnan topografiaa. Harjumuodostuman pi-
tuussuuntainen hydraulinen gradientti alueella on pääosin luokkaa 1-3 ‰. Selvitysalueen luoteispään 
(Takahilan alue) hydraulinen gradientti on kuitenkin selkeästi suurempi, noin 10 ‰, mikä kuvastaa 
Ekoluoman laaksoa kohti laskevan maanpinnan topografian lisäksi myös hienohiekkavaltaisen, mah-
dollisia pidättäviä silttivälikerroksia sisältävän maaperän suurempaa pohjaveden virtausvastusta. 
Myös Pöyhösenkangas C:n pituussuuntainen hydraulinen gradientti, 4-5 ‰, on kokonaisuutena hiek-
kavaltaiselle pitkittäisharjulle tyypillinen. Pohjavesialueen etelä- ja keskiosien muuta selvitysaluetta 
suurempi poikittainen hydraulinen gradientti, noin 10–15 ‰, heijastaa ensisijaisesti kohti itää laske-
van kalliotopografian vaikutusta pohjavedenpinnan tasoon. 
 
Saunakankaalla pohjavedenpinnan taso harjun ydinosalla vaihtelee noin +48 - +52 m mpy välillä, 
pohjaveden päävirtaussuunnan ollessa kaakosta luoteeseen. Pohjavettä purkautuu selvitysalueen luo-
teispäässä Ekoluomaan ja mahdollisesti pienempiä määriä myös pohjavesialueen koillisreunan ojite-
tuille alueille.  Pahkamäen luoteispuolisella alueella muodostuvien pohjavesien virtaus saattaa suun-
tautua osittain myös länteen/luoteeseen, poispäin muusta pohjavesialueesta. 
 
Ekokankaalla pohjaveden päävirtaussuunta on pohjavesialueen kaakkois- ja luoteispäiden vedenja-
kaja-alueilta harjumuodostuman pituussuuntaisesti kohti pohjavesialueen keskiosaa, virtauksen ka-
navoituessa ensisijaisesti karkeimpaan harjuytimeen. Harjun ydinosalla pohjaveden pinnankorkeus-
erot ovat pieniä (korkeustaso noin +50 - +52 m mpy), minkä vuoksi on mahdollista, että pohjaveden 
päävirtaussuunta koko muodostumanosalla on ollut alun perin luoteesta kaakkoon, ennen vedenottoa 
ja Ekokankaan keskiosaa leikkaavaan valtaojaan alkanutta pohjaveden purkautumista. Valtaojaan 
purkautuvan pohjavesimäärän vaihtelusta ei ole tietoa, mutta 26.11.2018 purkautuvan pohjaveden 
määräksi mitattiin noin 100 m3/d. Myöskään Ekokankaan nykyisen vedenoton vaikutusta alueen poh-
javeden virtauskuvaan tai purkautumiseen ei ole selvitetty. Pohjavesigradientin ollessa käytännössä 
koko Ekokankaan alueella koilliseen laskeva, pohjavettä saattaa pienemmässä määrin purkautua 
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myös pohjavesialueen koillisreunan ojitetuille alueille. Vastaavasti Ekokankaan länsireunan ojite-
tuilta suoalueilta tapahtuu pinta- ja pohjavesien imeytymistä pohjavesimuodostumaan.  

Pöyhösenkangas C:n alueella pohjaveden päävirtaussuunta on luoteesta kaakkoon. Pohjavedenpinnan 
taso laskee alueen luoteispään noin +52 m mpy tasosta itä- ja kaakkoisreunojen noin +40 - +41 m 
mpy tasolle. Pohjavesialueen itäreunalla pohjavesi on osittain paineellista alueen topografiasta ja har-
jukerrostumien peitteisyydestä johtuen. Alueen eteläreunalla sijaitseva laajempi kalliomäki on ohjan-
nut harjujakson kerrostumista ja patoaa nykyisin Pöyhösenkangas C:n alueelta etelään suuntautuvaa 
pohjaveden virtausta. Kallio- ja pohjavesipintamallien perusteella pohjaveden virtausyhteys Pöy-
hösenkangas C:n kaakkoispäästä Pöyhösenkangas B:n puolelle on kuitenkin mahdollinen. Toisaalta 
on myös mahdollista, että pohjavesialueiden rajan tuntumaan muodostuu vapaapintainen, pohjavesi-
alueet toisistaan erottava vedenjakaja. Pohjavesigradientti harjun pituussuunnassa on alueella hyvin 
pieni, minkä vuoksi pohjaveden tarkkaa virtauskuvaa ja/tai pohjavesialueiden välisen hydraulisen 
yhteyden luonnetta ei käytettävissä olevan tutkimustiedon perusteella kyetä vielä yksiselitteisesti 
määrittämään. Pöyhösenkangas C:n länsiosan pituussuuntaisen vedenjakaja-alueen länsipuolella 
pohjaveden päävirtaussuunta on lounaaseen/etelään, poispäin muusta pohjavesialueesta. 

Selvitysalueen paksuimmat pohjavedellä kyllästyneet irtomaakerrokset sijaitsevat Pöyhösenkangas 
C:n keski- ja itäosan sekä Ekokankaan eteläosan kalliopainannealueilla, missä pohjavesivyöhykkeen 
paksuus on yleisesti 15–20 metriä ja enimmillään noin 25 metriä. Ekokankaan keski- ja pohjoisosien 
sekä Saunakankaan pienemmissä ja epäyhtenäisemmissä kalliopainanteissa pohjaveden varastoker-
rospaksuus on yleisesti 10 metrin luokkaa ja enimmillään noin 15 metriä.  Ekokankaan keski- ja län-
siosissa sekä Pöyhösenkangas C:n - Ekokankaan vedenjakaja-alueella on pääosin peitteisiä pohjave-
simuodostuman yhtenäisyyttä rikkova korkeampia kallioalueita, missä pohjaveden varastokerrospak-
suus on yleisesti 5 metrin luokkaa ja paikoitellen ainoastaan muutamia metrejä. 

Vaikka kallionpinta kohoaa monin paikoin pohjavedenpinnan yläpuolelle esim. Ekokankaan ja Sau-
nakankaan reunaosissa sekä Pöyhösenkangas C:n eteläpäässä, tutkimusalueella ei voida kallio- ja 
pohjavesipintamallien perusteella osoittaa olevan harjun runko-osan hydraulista yhteyttä kokonaan 
katkaisevia kalliokynnyksiä. Esim. Ekokankaan keskiosan osittain maanpintaan ulottuvan kalliokyn-
nyksen yli ja sen pohjoispuolelta on pohjaveden virtausyhteys itään/kaakkoon. 

Topografia- ja maaperäolosuhteista johtuen pohjavedenpinta sijaitsee selvitysalueella kaikkialla lä-
hellä maanpintaa. Harjujakson keskiosissa pohjavedenpinnan syvyys maanpinnasta on yleisesti 1,5-
3 metriä ja pienialaisten kumpareiden sekä harjanteiden alueilla enimmillään 4-5 metriä. Sen sijaan 
pohjavesialueiden reunoilla, sekä vanhoilla maa-aineksen ottoalueilla pohjavedenpinta on yleensä 
selkeästi alle 2 metrin syvyydessä. Pohjavesialueiden reunaosien hienosedimenttien yläpuolisissa 
rantakerrostumissa ja suoalueilla saattaa esiintyä paikoitellen ohuelti myös orsivesityyppistä vettä. 

Pohjavesialuerajaukset 

Pohjavesialueiden rajausmuutosehdotukset on tehty maaperä- ja pohjavesitietoihin (maaperäkartta ja 
maaperämalli, pohjaveden pinnankorkeushavainnot, kairaukset ja maatutkaluotaukset) sekä maan-
pinnan korkeusmallin topografiseen tarkasteluun perustuen. Rajaustarkasteluissa ei ole huomioitu 
alueella mahdollisesti esiintyviä merkittäviä pohjavesistä riippuvaisia ekosysteemejä (E-luokka). 

Selvitysalueen pohjaveden muodostumisen, virtauksen ja hyödyntämisen kannalta tärkeimmät hiek-
kaiset ja soraiset harjukerrostumat rajoittuvat käytännössä kokonaan nykyisten pohjavesialuerajojen 
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sisäpuolelle. Harjumuodostuman itäreunan kalliopainannealueilla peitteiset hienohiekkavaltaiset lie-
vekerrostumat ulottuvat kuitenkin paikoitellen myös nykyisten pohjavesialuerajojen ulkopuolelle. 
Pöyhösenkangas C:n keski- ja eteläosissa ohenevat harjun lievehiekat saattavat ulottua enimmillään 
noin 100-150 metriä nykyisen pohjavesialuerajan itäpuolelle. Alueen peitteisten harjukerrostumien 
laajuuden tai pohjavesialuerajan nykyistä tarkempi määritys ei kuitenkaan ole mahdollista käytettä-
vissä olevan tutkimustiedon pohjalta.  

Selvitysalueen pohjavesialuerajojen ulkopuoliset harjusedimentit ovat kauttaaltaan useiden metrien 
paksuisten syvän veden siltti- ja turvekerrostumien peitossa. Ne eivät peitteisyytensä ja alueen poh-
javeden virtauskuvan vuoksi kasvata varsinaisen harjurungon alueella muodostuvan tai sieltä hyö-
dynnettävissä olevan pohjaveden määrää. Käytettävissä olevan hydrogeologisen tiedon pohjalta ny-
kyisten pohjavesialuerajausten voidaan siten katsoa olevan riittäviä suojaamaan harjumuodostuman 
pohjaveden laatua ja määrää, eikä pohjavesialueen laajentaminen esim. Luomankylän laaksoalueella 
ole siten tarkoituksenmukaista. Alueella on kuitenkin tarvittaessa syytä tehdä kallionpintaan saakka 
ulottuvia lisäkairauksia varsinaisten harjukerrostumien ja pohjavesialuerajausten tarkentamiseksi. 

Kartta- ja korkeusmallitarkastelun sekä pohjavesipintamallin perusteella Ekokankaan ja Pöyhösen-
kangas C:n luoteisosan valuma-alueet ulottuvat noin 200-500 metriä nykyisten pohjavesialuerajojen 
länsipuolelle. Varsinaiset harjukerrostumat rajoittuvat kuitenkin myös tällä alueella nykyisten pohja-
vesialuerajojen sisäpuolelle. Pohjavesialueiden länsipuolisilta suoalueilta kuitenkin kulkeutuu va-
luma- ja pohjavesiä myös pohjavesialueille. Alueen vedenjohtavuudeltaan pääosin heikot maaperä-
kerrostumat (siltti, moreeni ja turve) kuitenkin pienentävät huomattavasti muodostuvan pohjaveden 
määrää sekä virtausnopeutta, ja pääosa alueen vesistä poistuukin ilmeisesti pintavaluntana ojitusten 
kautta. Nykytiedon valossa Ekokankaan ja Pöyhösenkangas C:n pohjavesialueiden laajentamiselle 
länteen ei siten ole selkeitä hydrogeologisia perusteita.  

Merkittävimmät rajausmuutosehdotukset koskevat Pöyhösenkangas C:n länsi-/lounaisreunaa, missä 
pohjavesialueen ulkorajaa on mahdollista kaventaa enimmillään noin 150 metriä pohjavesialueen län-
sireunan pituussuuntaisen vedenjakajan mukaisesti. Pöyhösenkangas C:n länsi- ja lounaisosissa ei 
esiinny varsinaisia primäärejä harjukerrostumia, mutta alueen paksuissa rantakerrostumahiekoissa 
muodostuvan pohjaveden virtaus suuntautuu osittain myös itään/kaakkoon kohti harjun ydinosaa, 
minkä vuoksi rajausehdotuksessa pohjaveden muodostumisaluetta on paikoin jopa hieman laajen-
nettu nykyisestä. 

Maatutkaluotausten ja topografisen tarkastelun perusteella myös Saunakankaan länsireunaa on mah-
dollista hieman kaventaa Pahkamäen luoteispuolisella alueella. Vastaavasti Saunakankaan ja Eko-
kankaan pohjavesialueiden välistä rajaa on uusista havaintoputkista ja maatutkaluotauksista tehtyjen 
pohjaveden pinnankorkeushavaintojen perusteella mahdollista siirtää noin 100 metriä kaakkoon. 
Muilta osin rajausmuutosehdotukset ovat uusiin kairaustietoihin ja maatutkaluotauksiin perustuvia 
pohjaveden muodostumisaluerajan tarkennuksia. 

Pohjaveden hyödyntäminen ja pohjavesiriskit 

Selvitysalueen pohjavesialueilla on arvioitu muodostuvan pohjavettä yhteensä noin 2 000 m3/d. Sau-
nakankaan pohjavesialueesta noin kaksi kolmannesta sijaitsee Ekoluoman luoteispuolella, jolloin tut-
kimusalueelle sijoittuvalla harjunosalla muodostuvan pohjaveden määrän voidaan arvioida olevan 
luokkaa 1 500 m3/d. Alueelta kestävästi hyödynnettävissä olevan pohjaveden määrä on kuitenkin 
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todennäköisesti selkeästi tätä pienempi. Tällä hetkellä tutkimusalueelta otettavan pohjaveden määrä, 
noin 100 m3/d, on alle kymmenesosa alueen arvioiduista uusiutuvista pohjavesivarannoista. 

Alueen pohjavesivarantojen hyödyntämistä vaikeuttaa lähinnä harjuaineksen yleinen hiekkavaltai-
suus ja/tai karkean aineksen puute, harjukerrostumien paikoittainen ohuus ja peitteisyys sekä myös 
pohjaveden heikko laatu. Pohjaveden laatuongelmia aiheuttavat Pohjanmaan alueelle tyypillisesti lä-
hinnä korkeat rauta-, mangaani- ja humuspitoisuudet, sekä joissain tapauksissa myös alhainen pH ja 
typpiyhdisteet. Selvitysalue on kokonaisuutena metsätalousvaltainen, mutta esim. Pöyhösenkangas C 
ja Saunakangas on luokiteltu vanhojen, jo suljettujen turkistarhojen vuoksi vedenlaadun kemialliseksi 
riskialueeksi. Pöyhösenkangas C:n pohjoisosissa ja Saunakankaan alueella harjun ydinosalla on suo-
ritettu myös kohtuullisen laaja-alaista, osittain pohjavedenpinnan alapuolelle ulottuvaa maa-aineksen 
ottoa, mikä osaltaan lisää alueiden pohjaveden pilaantumisriskiä. Ekokankaan alueella on kaksi sul-
jettua ja kunnostettua kaatopaikkaa, sekä edelleen toimiva ampumarata. 

Saunakankaalla pohjaveden muodostumis- ja virtausolosuhteet ovat harjumuodostuman runko-osalla 
kokonaisuutena tyydyttävät. Yhdyskuntamittakaavaisen vedenhankinnan kannalta pohjavesialueen 
kaakkoisrajan ja Ekoluoman rajaama pohjavesiallas on pienen pinta-alansa ja pohjavesiriskiensä 
vuoksi kuitenkin ongelmallinen. Laaja-alainen pohjavedenpinnan alapuolelle ulotettu maa-aineksen 
otto lisää pohjaveden pilaantumisriskiä ja käytännössä estää vedenoton alueen keskiosissa. Maa-ai-
nesalueen länsipuolella harjun runko-osa on puolestaan hyvin kapea ja hienohiekkavaltainen, sekä 
mahdollisesti osittain myös epäyhtenäinen. 

Pöyhösenkangas C:n alueella pohjaveden muodostumis- ja virtausolosuhteet harjun runko-osalla ovat 
kohtuulliset. Vedenhankinnan kannalta Ekokangas C on kuitenkin ongelmallinen lähinnä pienehkön 
arvioidun antoisuuden (550 m3/d) ja useiden pohjavesiriskien vuoksi. Alueen pohjoisosan laaja-alai-
set pohjavesilammikot ja kunnostettu kaatopaikka, sekä useat suljetut ja osittain kunnostetut turkis-
tarhat lisäävät alueen pohjaveden pilaantumisriskiä. Esimerkiksi pohjavesialueen länsireunan pohja-
vedessä esiintyy korkeita, todennäköisesti turkistarhauksesta johtuvia typpiyhdisteiden pitoisuuksia. 
Pohjavesialueen pohjoispään lammikoituneella ydinosalla harjuaineksen kerrospaksuudet ja pohja-
veden varastokerrospaksuudet ovat suhteellisen pieniä. Pohjavesialueen keski- ja eteläosan koillis-
reunalla vedenottoa vaikeuttaa mahdollisten vedenlaatuongelmien lisäksi myös harjukerrostumien 
osittainen peitteisyys ja sijoittuminen peltoalueille, sekä myös itse harjun runko-osan mahdollinen 
(hieno)hiekkavaltaisuus. 

Vaikka Ekokankaan keskiosan osittain pohjavedenpinnan yläpuolelle ulottuva korkeampi kallioalue 
jonkin verran rikkoo pohjavesialtaan yhtenäisyyttä, ovat alueen pohjaveden muodostumis- ja vir-
tausolosuhteet kokonaisuutena kuitenkin kohtuullisen hyvät. Pohjaveden hyödyntämisen kannalta 
potentiaalisimpina alueina voidaan pitää pohjavesialueen kaakkoisosan laajempaa kalliopainannetta 
ja Ekokankaan vedenottamolta luoteeseen suuntautuvaa kapeampaa kalliopainannevyöhykettä (ha-
vaintoputkien EKHP9 ja EKHP11 välinen muodostumanosa). Myös pohjavesialueen pohjoisosan 
kalliopainanteissa esiintyy rakeisuudeltaan vedenottoon soveltuvia harjukerrostumia. Nykyisillä tut-
kimustiedoilla Ekokankaan keski- ja pohjoisosan karkeimpien harjukerrostumien yhtenäisyyttä ja ve-
denottopotentiaalia ei kuitenkaan kyetä vielä määrittämään tarkasti. Pohjavesialueen reunaosien 
hienohiekkavaltaisiin harjukerrostumiin ei ole mahdollista rakentaa suurituottoisia kaivoja, mutta ne 
kuitenkin toimivat harjurungon alueelta hyödynnettävän pohjaveden muodostumis- ja varastoitumis-
alueina. Harjumuodostuman syvempien osien hidasliikkeisen pohjaveden, sekä reunojen hienosedi-
menttien alapuolisten vähähappisten pohjavesien laatu on oletettavasti ainakin raudan ja mangaanin 
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suhteen yleisesti heikompaa. Pohjavesialueen reunaosissa esiintyy myös ohuita turvekerrostumia, joi-
den humuspitoisten vesien imeytyminen pohjavesimuodostumaan saattaa lisääntyä vedenoton myötä. 
 
Vaikka Ekokankaan nykyisen vedenottamon sieppaus-/valuma-alueen tarkkaa laajuutta ei tunneta, 
voidaan pohjaveden virtauskuvan perusteella päätellä ottamon veden muodostuvan pääosin Ekokan-
kaan kaakkois- ja eteläosissa, eikä mahdollinen lisävedenotto esim. pohjavesialueen pohjoispuolis-
kolla todennäköisesti vaikuta siihen. Sen sijaan pohjavesialueen kaakkoisosan lisävedenotolla saattaa 
pidemmällä aikavälillä olla pohjavesipintoja alentava vaikutus myös Ekokankaan ottamon vaikutus-
ja valuma-alueella. Nykyisen ottamon ja mahdollisten uusien vedenottopisteiden sieppausalueiden ja 
pohjavedenpinnan alenemien suuruutta erilaisilla pumppausmäärillä tullaan simuloimaan syksyn 
2020 aikana valmistuvalla pohjaveden virtausmallilla. 
 
Uuden mahdollisen vedenottopaikan tarkemman sijainnin, sekä hyödynnettävissä olevan pohjaveden 
määrän ja laadun selvittäminen Ekokankaalla vaatii vielä lisätutkimuksia. Alustavien tutkimusten pe-
rusteella esim. pisteen EKHP11 harjukerrostumat ovat noin 10 metrin syvyyteen saakka vedenjohta-
vuusominaisuuksiltaan sekä vedenlaadultaan tyydyttäviä, ja arviolta noin 100–200 m3/d vedenottoon 
soveltuvia, mutta esim. pohjaveden laadussa pumppauksen myötä pidemmällä aikavälillä mahdolli-
sesti tapahtuvat muutokset vaativat vielä lisäselvityksiä. Lisäksi harjun ydinosalle kaivetun, suhteel-
lisen laaja-alaisen virkistyskäytössä olevan avovesilammikon läheisyys kasvattaa jossain määrin pis-
teen pohjaveden pilaantumisriskiä.  
 
Havaintoputken EKHP11 suhteellisen lyhytkestoisen ja pienituottoisen pumppauksen tulokset edus-
tavat lähinnä yksittäisen pistemäisen kohteen hetkellistä vedenantoisuutta ja -laatua, eivätkä siten ku-
vasta koko muodostumanosan pohjavesipotentiaalia pidemmällä aikavälillä. Antoisuuspumppaus 
suoritettiin yhtäaikaisesti havaintoputken kokonaisuudessaan 14 metriä pitkältä siiviläosalta, minkä 
vuoksi pumppaustuloksista ei voida myöskään tehdä suoria päätelmiä mahdollisesta maaperän ve-
denjohtavuuden tai pohjaveden laadun kerroksittaisesta vaihtelusta. Mikäli pisteessä tai sen lähiym-
päristössä harkitaan jatkossa esim. 2-3 kuukauden pituista täysimittaista koepumppausta, kannattaa 
maaperän vedenjohtavuudessa ja pohjaveden laadussa mahdollisesti syvyyden myötä tapahtuvat 
muutokset selvittää tarkemmin olemassa olevan tai mahdollisten uusien havaintoputkien kerros-
pumppauksella ja -näytteenotolla jo ennen varsinaisen koepumppauskaivon rakentamista. 
 
Pisteen EKHP11 lisäksi mahdolliseen koepumppaukseen/vedenottoon soveltuvia harjukerrostumia 
esiintyy myös esim. pisteissä EKHP6, EKHP8 ja EKHP12. Pisteen EKHP6 tai sen lähiympäristön 
mahdollisten jatkotutkimusten yhteydessä on kuitenkin huomioitava läheisen ampumaradan ja poh-
javesilammikoiden muodostama pohjavesiriski. Havaintoputken EKHP12 pohjaveden alhainen pH 
ja kohonneet orgaanisen hiilen ja alumiinin pitoisuudet saattavat puolestaan heijastaa Ekokankaan 
länsireunan humuspitoisten suovesien laajempaa vaikutusta muodostuman pohjaveden laatuun. Eko-
kankaan alueen vedenottomäärän lisäämiseen sisältyy siten myös riski pohjaveden rauta-, mangaani- 
ja humuspitoisuuksien kasvulle. Hajauttamalla vedenottoa useampaan muodostuman pintaosiin teh-
tyyn pienempituottoiseen kaivoon, alueelta pumpattavan raakaveden laatu säilyy todennäköisesti pa-
rempana. Pohjaveden laadun muutoksia on varsinaisessa vedenottotilanteessa syytä tarkkailla riittä-
vän kattavalla ja tiheällä näytteenotolla, ja tarvittaessa säännöstellä myös pumpattavan pohjaveden 
määrää. Lisäksi on varauduttava raakaveden raudan ja mangaanin poistoon. 
  



Geologian tutkimuskeskus  |  Geologiska forskningscentralen  |  Geological Survey of Finland 

61 

6. JATKOTUTKIMUSEHDOTUKSET

Selvitysalueen maaperä- ja pohjavesiolosuhteiden tarkentamiseksi, sekä vedenhankinnan turvaa-
miseksi ja tehostamiseksi suositellaan seuraavia jatkotoimenpiteitä: 

 Pohjaveden kerrospumppaus ja -näytteenotto pisteissä EKHP6, EKHP8, EKHP11 ja
EKHP12, pohjaveden laadussa ja antoisuudessa syvyyden myötä mahdollisesti tapahtu-
vien muutosten havaitsemiseksi (suoritetaan ennen mahdollisia antoisuus-/koepumppauk-
sia).

 Tarkentavat (vedenhankinta)tutkimukset Ekokankaan runkoharjun alueella (havaintoput-
kien EKHP9 ja EKHP11 välinen muodostumanosa, sekä putkien EKHP7 ja EKHP12 lä-
hialueet).

 Luomankylän alueen peitteisiä harjukerrostumia ja pohjavesialueen rajausta, sekä Pöy-
hösenkangas B:n ja C:n välisen hydraulisen yhteyden luonnetta tarkentavat lisäkairauk-
set/havaintoputkiasennukset (tarvittaessa).

 Ekokankaan keskiosan läpi virtaavan valtaojan ja pohjavesimuodostuman välisen pohja-
vesi-pintavesiyhteyden tarkempi selvittäminen (säännöllinen pidempikestoinen isotoop-
piseuranta ja virtaamamittaukset).

 Selvitysalueen 3D-maaperämallin ja pohjaveden virtausmallin päivitys uuden tutkimus-
tiedon pohjalta (tarvittaessa)
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PÖYHÖSENKANGAS C - EKOKANGAS - SAUNAKANGAS
Maastotutkimuskartta 2018-2019

Havaintoputki

Selvitystyö 2018 - 2019

Karttatuloste: © Geologian tutkimuskeskus 7/2020
Pohjakartta: © Maanmittauslaitos ja HALTIK
Pohjavesialuerajat: © Suomen ympäristökeskus

Kairauspiste (1983-2013)

Aiemmat tutkimukset

Havaintoputki (16 kpl / 217 m + 45 m kalliovarmistusta)

Kevyt tärykairaus (44 kpl / 320 m)

Painovoimamittaus (30 kpl / 18,1 km)

Maatutkaluotaus 21.-22.2. ja 20.-21.3.2018
(47 kpl / 25,3 km)

Maatutkaluotaus 3.5.2018 (21 kpl / 8,2 km)

Vedenhankintaa varten tärkeä
pohjavesialue (I-luokka)

Vedenhankintaan soveltuva
pohjavesialue (II-luokka)

Pohjaveden muodostumisalueen raja

Avokallio

Pieni kalliopaljastuma

1:15 000

Liite 1

Painovoimamittaus (2011)

Maatutkaluotaus (2011)

0 0.5 10.25
Km

Seisminen luotaus (1981)
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PÖYHÖSENKANGAS C - EKOKANGAS - SAUNAKANGAS
Kallionpinnan korkeustaso

Karttatuloste: © Geologian tutkimuskeskus 7/2020
Pohjakartta: © Maanmittauslaitos ja HALTIK
Pohjavesialuerajat: © Suomen ympäristökeskus

Pohjaveden muodostumisalueen raja

0 0.50.25
Km
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Kallionpinnan korkeustaso (m mpy, N2000)

Raskas maaperäkairaus ja havainto-
putki 2018 (kalliovarmistus 3-5 m)

Kevyt tärykairaus 2018 (kallionpintaan ulottuva)

Maatutkaluotaus 2018

Painovoimamittaus 2019

Vanha kairauspiste (kallionpintaan ulottuva) 

Maatutkaluotaus 2011

Painovoimamittaus 2011

Seisminen luotaus 1981

Avokallio/kalliopaljastuma

Vedenottamo

Vedenhankintaa varten tärkeä
pohjavesialue (I-luokka)

Vedenhankintaan soveltuva
pohjavesialue (II-luokka)

Yli +60

+56 - +60

+52 - +56

+48 - +52

+44 - +48

+40 - +44

+36 - +40

+32 - +36

+28 - +32

+24 - +28

+20 - +24

Alle +20
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PÖYHÖSENKANGAS C - EKOKANGAS - SAUNAKANGAS
Hydrogeologinen kartta

Vedenhankintaa varten tärkeä
pohjavesialue (I-luokka)

Karttatuloste: © Geologian tutkimuskeskus 7/2020
Pohjakartta: © Maanmittauslaitos ja HALTIK
Pohjavesialuerajat: © Suomen ympäristökeskus

Pohjaveden muodostumisalueen raja

Vedenhankintaan soveltuva
pohjavesialue (II-luokka)

1:15 000
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Avokallio/kalliopaljastuma

Pohjavedenpinnan korkeustaso
(m mpy, N2000)

0 0.50.25
Km

Pohjaveden havaintoputki (vanha)

Avovesipinta (VRS-GPS/LiDAR -mittaus)

Virtaamamittaus (1983, 2018) +
ojavesinäyte (2018)

Pohjavedenjakaja

Pohjaveden virtaussuunta

Vedenottamo

Maatutkaluotauksesta tulkittu
pohjavedenpinta

Harjurunko (hiekka ja sora)

Pohjaveden havaintoputki (2018)

Pumppausveden poistoletku (EKHP11)

Pohjavedenpinnan korkeuskäyrä

+55

+45

+35

+49

Ojavesinäyte (2018)

Pohjavedenpinnan mittapaalu
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PÖYHÖSENKANGAS C - EKOKANGAS - SAUNAKANGAS
Pohjavesivyöhykkeen paksuus

Karttatuloste: © Geologian tutkimuskeskus 7/2020
Pohjakartta: © Maanmittauslaitos ja HALTIK
Pohjavesialuerajat: © Suomen ympäristökeskus
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Avokallio/kalliopaljastuma

0 0.50.25
Km

Pohjaveden havaintoputki (2018)

Pohjaveden havaintoputki (vanha)

Avovesipinta (VRS-GPS/LiDAR -mittaus)

Maatutkaluotauksesta tulkittu 
pohjavedenpinta

Vedenottamo

Pohjaveden virtaussuunta

Pohjavedenjakaja

Vedenhankintaa varten tärkeä 
pohjavesialue (I-luokka)

Vedenhankintaan soveltuva 
pohjavesialue (II-luokka)

Pohjaveden muodostumisalueen raja

Kallionpinta pohjavedenpinnan yläpuolella

0 - 4

4 - 8

8 - 12

12 - 16

16 - 20

Yli 20

Pohjaveden varastokerrospaksuus (m)
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PÖYHÖSENKANGAS C - EKOKANGAS - SAUNAKANGAS
Pohjaveden suojakerrospaksuus

Karttatuloste: © Geologian tutkimuskeskus 7/2020
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0 0.50.25
Km

Pohjavedenpinnan syvyys maanpinnasta (m)

Alle 2

2 - 4

4 - 6

Yli 6

Pohjaveden havaintoputki (2018)

Pohjaveden havaintoputki (vanha)

Avovesipinta (VRS-GPS/LiDAR -mittaus)

Maatutkaluotauksesta tulkittu 
pohjavedenpinta

Vedenottamo

Pohjavedenjakaja

Vedenhankintaa varten tärkeä 
pohjavesialue (I-luokka)

Vedenhankintaan soveltuva 
pohjavesialue (II-luokka)

Pohjaveden muodostumisalueen raja

Avokallio/kalliopaljastuma
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PÖYHÖSENKANGAS C - EKOKANGAS - SAUNAKANGAS
Maapeitteen paksuus

Karttatuloste: © Geologian tutkimuskeskus 7/2020
Pohjakartta: © Maanmittauslaitos ja HALTIK
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0 0.50.25
Km

Irtomaapeitteen paksuus (m)

Raskas maaperäkairaus ja havainto-
putki 2018 (kalliovarmistus 3-5 m)

Kevyt tärykairaus 2018 (kallionpintaan ulottuva) 

Maatutkaluotaus 2018

Painovoimamittaus 2019

Vanha kairauspiste (kallionpintaan ulottuva) 

Maatutkaluotaus 2011

Painovoimamittaus 2011

Seisminen luotaus 1981

Vedenottamo

Vedenhankintaa varten tärkeä
pohjavesialue (I-luokka)

Vedenhankintaan soveltuva
pohjavesialue (II-luokka)

Pohjaveden muodostumisalueen raja

Pohjavedenjakaja

Avokallio/kalliopaljastuma

Alle 4

4 - 8

8 - 12

12 - 16

16 - 20

20 - 24

Yli 24



Maaperän yleiskartta 1:200 000

Maaperän peruskartta 1:20 000

 

Pintaveden
imeytyminen (?)

Kuva 18

Kuv
a 

18

K
u

va
 1

7

Kuva
 1

7

K
u

va
 1

6

K
uv

a 
16

Kuva 9

Kuva 9

Kuva 9

Kuva 20

  

Saunakangas
(1000453)

Ekokangas
(1000452)

Pöyhösenkangas C
(1097151 C)

Pöyhösenkangas B
(1097151 B)

Hevostalli (toimiva)

Hevostalli (toimiva)

Ampumarata
(toimiva)

 
Lopettanut turkistarha
(jälkihoidettu)

Lopettanut turkistarha
(jälkihoidettu)

Kaatopaikka (kunnostettu)

Lopettanut turkistarha
(osittain/kokonaan jälkihoitamaton) 

 Kaatopaikka
(kunnostettu)

8

4

17

9

28

7

10

5

2

21

1

20

24

5

25

6

2723

18

19

26

22

3

Karttatuloste: © Geologian tutkimuskeskus 7/2020
Pohjakartta: © Maanmittauslaitos ja HALTIK
Pohjavesialuerajat: © Suomen ympäristökeskus

1:15 000

Liite 7

0 0.50.25
Km

Pohjavesialueen ulkoraja

Pohjaveden muodostumisalueen raja

Avokallio

Pieni kalliopaljastuma

Kalliomaa (irtomaapeite <1 m)

Moreeni

Sora ja hiekka

Karkea hieta (hienohiekka)

Hieno hieta ja hiesu (siltti ja hienosiltti)

Turve

Pituus-/poikkileikkausprofiili

Turve

Hiekka

Peittävä pintamaalaji (paksuus <1 m)

Harjuhiekka ja -sora
(maaperämalli, yksikön ulkoraja)

Pohjavesialueiden välinen raja

Nykyinen pohjavesialuerajaus

Pohjavesialueen ulkoraja

Pohjaveden muodostumisalueen raja

Pohjavesialueiden välinen raja

Ehdotettu uusi pohjavesialuerajaus

Hienohiekkavaltainen harjumateriaali
(maaperämalli, yksikön ulkoraja)

Pohjamaalaji (n. 1 m syvyydessä)

Pohjavedenjakaja

PÖYHÖSENKANGAS C - EKOKANGAS - SAUNAKANGAS
Maaperäkartta, pohjavesialuerajat ja mahdolliset pohjaveden riskikohteet

Mahdollinen pohjaveden riskikohde

Vedenottamo

Pohjavesialueen osa-alueiden välinen raja

Mahdoton kunnostaa

Suuri

Kohtalainen

Vähäinen/Ei kunnostustarvetta

Maa-ainesalueiden arvioitu kunnostus-
tarve (SOKKA -hanke  2007-2009)



Tilaaja

Tutkimuspaikka

Projektinumero

PISTENRO

Koordinaatti- ja korkeusjärjestelmä

Koordinaatit X Y

Korkeus Zmp Zpp

PUTKEN TIEDOT

KUNTOTESTI
Testaus pvm  

Ennen kuntot. 

0 min  

1 min  

5 min  

10 min  

VEDENPINNAN
HAVAINNOT (W)

Ka 12.0-13.0
18.0-19.0

Näytteet

 Syvyysväli
Maalajitulkinnat

Ramboll GTK

HHk

HHk
htHHk, "likainen"

W syvyys (m) 
pp:stä

Vedenpinnan 
taso

Vedenpinnan taso
W syvyys (m) 

pp:stä
W syvyys (m) 

pp:stä
Vedenpinnan 

taso

 PVM

Putken pää mp:stä

21.0 m

0.8 m

POHJAVESIPUTKEN ASENNUS- JA HAVAINTOKORTTI

Vesipinta, W 
syvyys (m) 

pp:stä

Vesipinta, W 
syvyys (m) 

pp:stä

Vedenpinnan 
taso

Vedenpinnan taso

TM35FIN / N2000

 Syvyysväli

Nousuputki

 PVM

Rako 0.3 mm

17.0 m

Putken laatu PEH

60 mm

4.0 m

GTK

1510034126 Kairaaja / asentaja

Asennus pvm 14.8.2018

Heikki Jokela

EKHP1

Kauhava, Pöyhösenkangas C

Hm
HHk

287818.4

+46.31

7012287.0

+45.50

Siivilätyyppi

Siivilän pituus

Kokonaispituus

Halkaisija

20.8-25.4
Hk, vähän "likainen"

HUOM!

Siiviläsukka koko siiviläosuudella. GTK:n lukko.

0.0-0.2 
0.2-20.8  

14.8.2018 4.06 +42.25

Maalaji    
(kairaaja)

4.09

1.5-2.0
7.0-8.0

+42.2218.10.2018

KAIRAUS

Näytteet 

Liite 8.1



Tilaaja

Tutkimuspaikka

Projektinumero

PISTENRO

Koordinaatti- ja korkeusjärjestelmä

Koordinaatit X Y

Korkeus Zmp Zpp

PUTKEN TIEDOT

KUNTOTESTI
Testaus pvm  

Ennen kuntot. 

0 min  

1 min  

5 min  

10 min  

VEDENPINNAN
HAVAINNOT (W)

20.0-21.0
24.0-25.0

HUOM!

Siiviläsukka koko siiviläosuudella, paitsi ensimmäinen metri pohjalta (srHk). GTK:n lukko.

18.10.2018 2.90 +42.32

2.86 +42.36
6.9.2018 2.89 +42.33

 PVM
Vesipinta, W 
syvyys (m) 

pp:stä

Vedenpinnan 
taso

 PVM
Vesipinta, W 
syvyys (m) 

pp:stä
Vedenpinnan taso

15.8.2018

25.4-28.4 Ka

19.4-23.8 HHk KHt/HHk
23.8-25.4 srHk hkSr

15.6-19.4 Hk 16.0-17.0 KHk/Hk
2.4-15.6 HHk 10.0-11.0 HHk
0.2-2.4 Hk 6.0-7.0 HHk/KHt

GTK

0.0-0.2 Hm 1.5-2.0 Hk, keskikarkea

KAIRAUS

 Syvyysväli
Maalaji    

(kairaaja)
Näytteet 

Näytteet

 Syvyysväli
Maalajitulkinnat

Ramboll

Vedenpinnan taso

Kokonaispituus 25.35 m

W syvyys (m) 
pp:stä

Vedenpinnan 
taso

W syvyys (m) 
pp:stä

Vedenpinnan 
taso

W syvyys (m) 
pp:stä

Siivilätyyppi Rako 0.3 mm Halkaisija 60 mm

Siivilän pituus 23.0 m Nousuputki 2.35 m

+44.36 +45.22

Putken pää mp:stä 0.85 m Putken laatu PEH

EKHP2 Asennus pvm 15.8.2018

TM35FIN / N2000

7012483.3 287648.9

POHJAVESIPUTKEN ASENNUS- JA HAVAINTOKORTTI

GTK

Kauhava, Pöyhösenkangas C

1510034126 Kairaaja / asentaja Heikki Jokela

Liite 8.2



Tilaaja

Tutkimuspaikka

Projektinumero

PISTENRO

Koordinaatti- ja korkeusjärjestelmä

Koordinaatit X Y

Korkeus Zmp Zpp

PUTKEN TIEDOT

KUNTOTESTI
Testaus pvm  

Ennen kuntot. 

0 min  

1 min  

5 min  

10 min  

VEDENPINNAN
HAVAINNOT (W)

HUOM!

Siiviläsukka koko siiviläosuudella. GTK:n lukko.

2.78 +47.97
18.10.2018 2.98 +47.77

 PVM
Vesipinta, W 
syvyys (m) 

pp:stä

Vedenpinnan 
taso

 PVM
Vesipinta, W 
syvyys (m) 

pp:stä
Vedenpinnan taso

15.8.2018

9.6-12.6 Ka 8.0-9.0 Hk, keskikarkea
0.2-9.6 HHk 5.0-6.0 HHk

GTK

0.0-0.2 Hm 1.5-2.0 HHk

KAIRAUS

 Syvyysväli
Maalaji    

(kairaaja)
Näytteet 

Näytteet

 Syvyysväli
Maalajitulkinnat

Ramboll

Vedenpinnan taso

Kokonaispituus 11.0 m

W syvyys (m) 
pp:stä

Vedenpinnan 
taso

W syvyys (m) 
pp:stä

Vedenpinnan 
taso

W syvyys (m) 
pp:stä

Siivilätyyppi Rako 0.3 mm Halkaisija 60 mm

Siivilän pituus 8.0 m Nousuputki 3.0 m

+49.46 +50.75

Putken pää mp:stä 1.3 m Putken laatu PEH

EKHP3 Asennus pvm 15.8.2018

TM35FIN / N2000

7012999.7 287155.6

POHJAVESIPUTKEN ASENNUS- JA HAVAINTOKORTTI

GTK

Kauhava, Pöyhösenkangas C

1510034126 Kairaaja / asentaja Heikki Jokela

Liite 8.3



Tilaaja

Tutkimuspaikka

Projektinumero

PISTENRO

Koordinaatti- ja korkeusjärjestelmä

Koordinaatit X Y

Korkeus Zmp Zpp

PUTKEN TIEDOT

KUNTOTESTI
Testaus pvm  

Ennen kuntot. 

0 min  

1 min  

5 min  

10 min  

VEDENPINNAN
HAVAINNOT (W)

HUOM!

GTK:n lukko.

2.80 +49.83
18.10.2018 2.90 +49.73

 PVM
Vesipinta, W 
syvyys (m) 

pp:stä

Vedenpinnan 
taso

 PVM
Vesipinta, W 
syvyys (m) 

pp:stä
Vedenpinnan taso

16.8.2018

6.0-9.0 Ka
1.4-6.0 srHk
0.2-1.4 Hk 5.0-6.0 hkSr

GTK

0.0-0.2 Hm 1.5-2.0 hkSr

KAIRAUS

 Syvyysväli
Maalaji    

(kairaaja)
Näytteet 

Näytteet

 Syvyysväli
Maalajitulkinnat

Ramboll

Vedenpinnan taso

Kokonaispituus 7.0 m

W syvyys (m) 
pp:stä

Vedenpinnan 
taso

W syvyys (m) 
pp:stä

Vedenpinnan 
taso

W syvyys (m) 
pp:stä

Siivilätyyppi Rako 0.3 mm Halkaisija 60 mm

Siivilän pituus 4.0 m Nousuputki 3.0 m

+51.64 +52.63

Putken pää mp:stä 1.0 m Putken laatu PEH

EKHP4 Asennus pvm 16.8.2018

TM35FIN / N2000

7013395.8 286774.3

 

POHJAVESIPUTKEN ASENNUS- JA HAVAINTOKORTTI

GTK

Kauhava, Pöyhösenkangas C

1510034126 Kairaaja / asentaja Heikki Jokela

Liite 8.4



Tilaaja

Tutkimuspaikka

Projektinumero

PISTENRO

Koordinaatti- ja korkeusjärjestelmä

Koordinaatit X Y

Korkeus Zmp Zpp

PUTKEN TIEDOT

KUNTOTESTI
Testaus pvm  

Ennen kuntot. 

0 min  

1 min  

5 min  

10 min  

VEDENPINNAN
HAVAINNOT (W)

HUOM!

GTK:n lukko.

3.45 +49.91
18.10.2018 3.52 +49.84

 PVM
Vesipinta, W 
syvyys (m) 

pp:stä

Vedenpinnan 
taso

 PVM
Vesipinta, W 
syvyys (m) 

pp:stä
Vedenpinnan taso

16.8.2018

8.6-11.6 Ka
6.4-8.6 hkSr
2.4-6.4 srHk 7.5-8.5 hkSr, "likainen"
0.2-2.4 Hk 4.0-5.0 srHk

GTK

0.0-0.2 Hm 1.5-2.0 Hk

KAIRAUS

 Syvyysväli
Maalaji    

(kairaaja)
Näytteet 

Näytteet

 Syvyysväli
Maalajitulkinnat

Ramboll

Vedenpinnan taso

Kokonaispituus 10.0 m

W syvyys (m) 
pp:stä

Vedenpinnan 
taso

W syvyys (m) 
pp:stä

Vedenpinnan 
taso

W syvyys (m) 
pp:stä

Siivilätyyppi Rako 0.3 mm Halkaisija 60 mm

Siivilän pituus 6.0 m Nousuputki 4.0 m

+52.10 +53.36

Putken pää mp:stä 1.25 m Putken laatu PEH

EKHP5 Asennus pvm 16.8.2018

TM35FIN / N2000

7013482.0 286702.0

POHJAVESIPUTKEN ASENNUS- JA HAVAINTOKORTTI

GTK

Kauhava, Ekokangas

1510034126 Kairaaja / asentaja Heikki Jokela

Liite 8.5



Tilaaja

Tutkimuspaikka

Projektinumero

PISTENRO

Koordinaatti- ja korkeusjärjestelmä

Koordinaatit X Y

Korkeus Zmp Zpp

PUTKEN TIEDOT

KUNTOTESTI
Testaus pvm  

Ennen kuntot. 

0 min  

1 min  

5 min  

10 min  

VEDENPINNAN
HAVAINNOT (W)

HUOM!

GTK:n lukko.

3.45 +49.85
18.10.2018 3.48 +49.82

 PVM
Vesipinta, W 
syvyys (m) 

pp:stä

Vedenpinnan 
taso

 PVM
Vesipinta, W 
syvyys (m) 

pp:stä
Vedenpinnan taso

17.8.2018

12.6-15.6 Ka
8.4-12.6 hkSr
6.4-8.4 KHk 9.0-10.0 hkSr+Ki
0.2-6.4 Hk 7.0-8.0 Hk

GTK

0.0-0.2 Hm 1.5-2.0 htHk

KAIRAUS

 Syvyysväli
Maalaji    

(kairaaja)
Näytteet 

Näytteet

 Syvyysväli
Maalajitulkinnat

Ramboll

Vedenpinnan taso

Kokonaispituus 14.0 m

W syvyys (m) 
pp:stä

Vedenpinnan 
taso

W syvyys (m) 
pp:stä

Vedenpinnan 
taso

W syvyys (m) 
pp:stä

Siivilätyyppi Rako 0.3 mm Halkaisija 60 mm

Siivilän pituus 10.0 m Nousuputki 4.0 m

+52.05 +53.30

Putken pää mp:stä 1.25 m Putken laatu PEH

EKHP6 Asennus pvm 17.8.2018

TM35FIN / N2000

7013529.0 286542.7

 

POHJAVESIPUTKEN ASENNUS- JA HAVAINTOKORTTI

GTK

Kauhava, Ekokangas

1510034126 Kairaaja / asentaja Heikki Jokela

Liite 8.6



Tilaaja

Tutkimuspaikka

Projektinumero

PISTENRO

Koordinaatti- ja korkeusjärjestelmä

Koordinaatit X Y

Korkeus Zmp Zpp

PUTKEN TIEDOT

KUNTOTESTI
Testaus pvm  

Ennen kuntot. 

0 min  

1 min  

5 min  

10 min  

VEDENPINNAN
HAVAINNOT (W)

HUOM!

Ei suojaputkea. Asennettu pumppausimuputkeksi, sijaitsee noin 1,5 metrin etäisyydellä havaintoputkesta EKHP6.

2.40

 PVM
Vesipinta, W 
syvyys (m) 

pp:stä

Vedenpinnan 
taso

 PVM
Vesipinta, W 
syvyys (m) 

pp:stä
Vedenpinnan taso

3.10.2018

Määräsyvyys  
8.4-12.0 hkSr
6.4-8.4 KHk
0.2-6.4 Hk

GTK

0.0-0.2 Hm Ei näytteitä

KAIRAUS

 Syvyysväli
Maalaji    

(kairaaja)
Näytteet 

Näytteet

 Syvyysväli
Maalajitulkinnat

Ramboll

Vedenpinnan taso

Kokonaispituus 12.0 m

W syvyys (m) 
pp:stä

Vedenpinnan 
taso

W syvyys (m) 
pp:stä

Vedenpinnan 
taso

W syvyys (m) 
pp:stä

Siivilätyyppi Rako 0.3 mm Halkaisija 60 mm

Siivilän pituus 4.0 m Nousuputki 8.0 m

Ei mitattu Ei mitattu

Putken pää mp:stä 0.2 m Putken laatu PEH

EKHP6/2 Asennus pvm 3.10.2018

TM35FIN / N2000

7013529.0 286542.7

 

POHJAVESIPUTKEN ASENNUS- JA HAVAINTOKORTTI

GTK

Kauhava, Ekokangas

1510034126 Kairaaja / asentaja Petri Pehkonen

Liite 8.7



Tilaaja

Tutkimuspaikka

Projektinumero

PISTENRO

Koordinaatti- ja korkeusjärjestelmä

Koordinaatit X Y

Korkeus Zmp Zpp

PUTKEN TIEDOT

KUNTOTESTI
Testaus pvm  

Ennen kuntot. 

0 min  

1 min  

5 min  

10 min  

VEDENPINNAN
HAVAINNOT (W)

HUOM!

Ylhäältä alaspäin: 3.4 m nousuputki+13.0 m siivilä+4.0 m nousuputki+1.0 m siivilä. GTK:n lukko.

3.03 +49.74
18.10.2018 3.01 +49.76

 PVM
Vesipinta, W 
syvyys (m) 

pp:stä

Vedenpinnan 
taso

 PVM
Vesipinta, W 
syvyys (m) 

pp:stä
Vedenpinnan taso

21.8.2018

21.0-24.0 Ka 18.0-19.0 Mr
20.8-21.0 Sr 15.0-16.0 Hk/HHk
16.8-20.8 srHkMr 10.0-11.0 HHk
0.2-16.8 Hk 6.0-7.0 Hk, keskikarkea

GTK

0.0-0.2 Hm 1.5-2.0 Hk, keskikarkea

KAIRAUS

 Syvyysväli
Maalaji    

(kairaaja)
Näytteet 

Näytteet

 Syvyysväli
Maalajitulkinnat

Ramboll

Vedenpinnan taso

Kokonaispituus 21.4 m

W syvyys (m) 
pp:stä

Vedenpinnan 
taso

W syvyys (m) 
pp:stä

Vedenpinnan 
taso

W syvyys (m) 
pp:stä

Siivilätyyppi Rako 0.3 mm Halkaisija 60 mm

Siivilän pituus 1.0+13.0 m Nousuputki 4.0+3.4 m

+51.79 +52.77

Putken pää mp:stä 1.0 m Putken laatu PEH

EKHP7 Asennus pvm 21.8.2018

TM35FIN / N2000

7013726.7 286397.3

POHJAVESIPUTKEN ASENNUS- JA HAVAINTOKORTTI

GTK

Kauhava, Ekokangas

1510034126 Kairaaja / asentaja Heikki Jokela

Liite 8.8



Tilaaja

Tutkimuspaikka

Projektinumero

PISTENRO

Koordinaatti- ja korkeusjärjestelmä

Koordinaatit X Y

Korkeus Zmp Zpp

PUTKEN TIEDOT

KUNTOTESTI
Testaus pvm  

Ennen kuntot. 

0 min  

1 min  

5 min  

10 min  

VEDENPINNAN
HAVAINNOT (W)

HUOM!

GTK:n lukko.

20.11.2018 4.02 +49.78

4.07 +49.73
18.10.2018 4.09 +49.71

 PVM
Vesipinta, W 
syvyys (m) 

pp:stä

Vedenpinnan 
taso

 PVM
Vesipinta, W 
syvyys (m) 

pp:stä
Vedenpinnan taso

21.8.2018

15.2-18.2 Ka
8.2-15.2 srHk 14.0-15.0 HHk, harmaa
5.6-8.2 KHk 10.0-11.0 srHk+kiviä
0.2-5.6 Hk 6.0-7.0 Hk+kivi

GTK

0.0-0.2 Hm 1.5-2.0 HHk

KAIRAUS

 Syvyysväli
Maalaji    

(kairaaja)
Näytteet 

Näytteet

 Syvyysväli
Maalajitulkinnat

Ramboll

Vedenpinnan taso

Kokonaispituus 16.0 m

W syvyys (m) 
pp:stä

Vedenpinnan 
taso

W syvyys (m) 
pp:stä

Vedenpinnan 
taso

W syvyys (m) 
pp:stä

Siivilätyyppi Rako 0.3 mm Halkaisija 60 mm

Siivilän pituus 12.0 m Nousuputki 4.0 m

+52.81 +53.80

Putken pää mp:stä 1.0 m Putken laatu PEH

EKHP8 Asennus pvm 21.8.2018

TM35FIN / N2000

7014060.8 286017.0

 

POHJAVESIPUTKEN ASENNUS- JA HAVAINTOKORTTI

GTK

Kauhava, Ekokangas

1510034126 Kairaaja / asentaja Heikki Jokela

Liite 8.9



Tilaaja

Tutkimuspaikka

Projektinumero

PISTENRO

Koordinaatti- ja korkeusjärjestelmä

Koordinaatit X Y

Korkeus Zmp Zpp

PUTKEN TIEDOT

KUNTOTESTI
Testaus pvm  

Ennen kuntot. 

0 min  

1 min  

5 min  

10 min  

VEDENPINNAN
HAVAINNOT (W)

HUOM!

GTK:n lukko.

20.11.2018 2.23 +49.64

2.27 +49.60
18.10.2018 2.29 +49.58

 PVM
Vesipinta, W 
syvyys (m) 

pp:stä

Vedenpinnan 
taso

 PVM
Vesipinta, W 
syvyys (m) 

pp:stä
Vedenpinnan taso

22.8.2018

12.0-15.0 Ka
11.8-12.0 KHk
10.8-11.8 Ki
0.6-10.8 KHk
0.2-0.6 Tv 7.0-8.0 Hk

GTK

0.0-0.2 Hm 1.5-2.0 srHk

KAIRAUS

 Syvyysväli
Maalaji    

(kairaaja)
Näytteet 

Näytteet

 Syvyysväli
Maalajitulkinnat

Ramboll

Vedenpinnan taso

Kokonaispituus 12.0 m

W syvyys (m) 
pp:stä

Vedenpinnan 
taso

W syvyys (m) 
pp:stä

Vedenpinnan 
taso

W syvyys (m) 
pp:stä

Siivilätyyppi Rako 0.3 mm Halkaisija 60 mm

Siivilän pituus 7.0 m Nousuputki 5.0 m

+50.85 +51.87

Putken pää mp:stä 1.0 m Putken laatu PEH

EKHP9 Asennus pvm 22.8.2018

TM35FIN / N2000

7014212.8 285922.4

POHJAVESIPUTKEN ASENNUS- JA HAVAINTOKORTTI

GTK

Kauhava, Ekokangas

1510034126 Kairaaja / asentaja Heikki Jokela

Liite 8.10



Tilaaja

Tutkimuspaikka

Projektinumero

PISTENRO

Koordinaatti- ja korkeusjärjestelmä

Koordinaatit X Y

Korkeus Zmp Zpp

PUTKEN TIEDOT

KUNTOTESTI
Testaus pvm  

Ennen kuntot. 

0 min  

1 min  

5 min  

10 min  

VEDENPINNAN
HAVAINNOT (W)

16.8-17.4
16.8-17.4

HUOM!

 4 m pitkä siiviläsukka  hkSrMr osuudella. GTK:n lukko.

20.11.2018 1.93 +50.46

2.25 +50.14
18.10.2018 1.93 +50.46

 PVM
Vesipinta, W 
syvyys (m) 

pp:stä

Vedenpinnan 
taso

 PVM
Vesipinta, W 
syvyys (m) 

pp:stä
Vedenpinnan taso

22.8.2018

16.8-17.4 Mr
17.4-20.4 Ka

12.0-12.4 Ki hkSrMr
12.4-16.8 hkSrMr hkSrMr

8.4-12.0 Hk 15.0-16.0 hkSrMr
6.8-8.4 srHk 12.4-13.0 hkSrMr
3.6-6.8 KHk 9.0-10.0 srHk, tiivis
0.8-3.6 HHk 6.0-7.0 hkSr+kiviä
0.2-0.8 Tv 4.0-5.0 srHk

GTK

0.0-0.2 Hm 1.5-2.0 HHk

KAIRAUS

 Syvyysväli
Maalaji    

(kairaaja)
Näytteet 

Näytteet

 Syvyysväli
Maalajitulkinnat

Ramboll

Vedenpinnan taso

Kokonaispituus 18.0 m

W syvyys (m) 
pp:stä

Vedenpinnan 
taso

W syvyys (m) 
pp:stä

Vedenpinnan 
taso

W syvyys (m) 
pp:stä

Siivilätyyppi Rako 0.3 mm Halkaisija 60 mm

Siivilän pituus 14.0 m Nousuputki 4.0 m

+51.29 +52.39

Putken pää mp:stä 1.1 m Putken laatu PEH

EKHP11 Asennus pvm 22.8.2018

TM35FIN / N2000

7014687.6 285264.1

 

POHJAVESIPUTKEN ASENNUS- JA HAVAINTOKORTTI

GTK

Kauhava, Ekokangas

1510034126 Kairaaja / asentaja Heikki Jokela

Liite 8.11



Tilaaja

Tutkimuspaikka

Projektinumero

PISTENRO

Koordinaatti- ja korkeusjärjestelmä

Koordinaatit X Y

Korkeus Zmp Zpp

PUTKEN TIEDOT

KUNTOTESTI
Testaus pvm  

Ennen kuntot. 

0 min  

1 min  

5 min  

10 min  

VEDENPINNAN
HAVAINNOT (W)

HUOM!

Asennettu pumppausimuputkeksi, ei suojaputkea.

2.10 +50.24
20.11.2018 1.87 +50.47

 PVM
Vesipinta, W 
syvyys (m) 

pp:stä

Vedenpinnan 
taso

 PVM
Vesipinta, W 
syvyys (m) 

pp:stä
Vedenpinnan taso

3.10.2018

Määräsyvyys
8.4-9.0 Hk
6.8-8.4 srHk
3.6-6.8 KHk
0.8-3.6 HHk
0.2-0.8 Tv

GTK

0.0-0.2 Hm Ei näytteitä

KAIRAUS

 Syvyysväli
Maalaji    

(kairaaja)
Näytteet 

Näytteet

 Syvyysväli
Maalajitulkinnat

Ramboll

Vedenpinnan taso

Kokonaispituus 10.0 m

W syvyys (m) 
pp:stä

Vedenpinnan 
taso

W syvyys (m) 
pp:stä

Vedenpinnan 
taso

W syvyys (m) 
pp:stä

Siivilätyyppi Rako 0.3 mm Halkaisija 60 mm

Siivilän pituus 4.0 m Nousuputki 6.0 m

+51.25 +52.34

Putken pää mp:stä 1.1 m Putken laatu PEH

EKHP11/2 Asennus pvm 3.10.2018

TM35FIN / N2000

7014687.4 285263.0

POHJAVESIPUTKEN ASENNUS- JA HAVAINTOKORTTI

GTK

Kauhava, Ekokangas

1510034126 Kairaaja / asentaja Petri Pehkonen

Liite 8.12



Tilaaja

Tutkimuspaikka

Projektinumero

PISTENRO

Koordinaatti- ja korkeusjärjestelmä

Koordinaatit X Y

Korkeus Zmp Zpp

PUTKEN TIEDOT

KUNTOTESTI
Testaus pvm  

Ennen kuntot. 

0 min  

1 min  

5 min  

10 min  

VEDENPINNAN
HAVAINNOT (W)

HUOM!

GTK:n lukko.

20.11.2018 2.66 +52.41

2.66 +52.41
18.10.2018 2.72 +52.35

 PVM
Vesipinta, W 
syvyys (m) 

pp:stä

Vedenpinnan 
taso

 PVM
Vesipinta, W 
syvyys (m) 

pp:stä
Vedenpinnan taso

23.8.2018

17.2-20.2 Ka
8.6-17.2 Sr
4.0-8.6 srHk 10.0-11.0 hkSr+Ki 
0.2-4.0 hkSr 6.0-7.0 hkSr+Ki 

GTK

0.0-0.2 Hm 1.5-2.0 hkSr+Ki, "likainen"

KAIRAUS

 Syvyysväli
Maalaji    

(kairaaja)
Näytteet 

Näytteet

 Syvyysväli
Maalajitulkinnat

Ramboll

Vedenpinnan taso

Kokonaispituus 18.0 m

W syvyys (m) 
pp:stä

Vedenpinnan 
taso

W syvyys (m) 
pp:stä

Vedenpinnan 
taso

W syvyys (m) 
pp:stä

Siivilätyyppi Rako 0.3 mm Halkaisija 60 mm

Siivilän pituus 15.0 m Nousuputki 3.0 m

+53.89 +55.07

Putken pää mp:stä 1.0 m Putken laatu PEH

EKHP12 Asennus pvm 23.8.2018

TM35FIN / N2000

7014861.3 284502.5

 

POHJAVESIPUTKEN ASENNUS- JA HAVAINTOKORTTI

GTK

Kauhava, Ekokangas

1510034126 Kairaaja / asentaja Heikki Jokela

Liite 8.13



Tilaaja

Tutkimuspaikka

Projektinumero

PISTENRO

Koordinaatti- ja korkeusjärjestelmä

Koordinaatit X Y

Korkeus Zmp Zpp

PUTKEN TIEDOT

KUNTOTESTI
Testaus pvm  

Ennen kuntot. 

0 min  

1 min  

5 min  

10 min  

VEDENPINNAN
HAVAINNOT (W)

HUOM!

GTK:n lukko.

20.11.2018 2.37 +52.01

2.44 +51.94
18.10.2018 2.46 +51.92

 PVM
Vesipinta, W 
syvyys (m) 

pp:stä

Vedenpinnan 
taso

 PVM
Vesipinta, W 
syvyys (m) 

pp:stä
Vedenpinnan taso

2.10.2018

8.8-9.9 SrMr
9.9-13.0 Kallio

7.5-8.8 Lo
6.9-7.5 Hk
6.4-6.9 hkSr
2.8-6.4 Hk 6.4-6.9 srHk, "likainen"
0.3-2.8 Hk, keskikark. 4.0-5.0 Hk/HHk

GTK

0.0-0.3 Hm 0.5-1.5 Hk/HHk

KAIRAUS

 Syvyysväli
Maalaji    

(kairaaja)
Näytteet 

Näytteet

 Syvyysväli
Maalajitulkinnat

Ramboll

Vedenpinnan taso

Kokonaispituus 11.0 m

W syvyys (m) 
pp:stä

Vedenpinnan 
taso

W syvyys (m) 
pp:stä

Vedenpinnan 
taso

W syvyys (m) 
pp:stä

Siivilätyyppi Rako 0.3 mm Halkaisija 60 mm

Siivilän pituus 8.0 m Nousuputki 3.0 m

+53.37 +54.38

Putken pää mp:stä 1.0 m Putken laatu PEH

EKHP13 Asennus pvm 2.10.2018

TM35FIN / N2000

7015235.2 284247.8

 

POHJAVESIPUTKEN ASENNUS- JA HAVAINTOKORTTI

GTK

Kauhava, Saunakangas

1510034126 Kairaaja / asentaja Petri Pehkonen

Liite 8.14



Tilaaja

Tutkimuspaikka

Projektinumero

PISTENRO

Koordinaatti- ja korkeusjärjestelmä

Koordinaatit X Y

Korkeus Zmp Zpp

PUTKEN TIEDOT

KUNTOTESTI
Testaus pvm  

Ennen kuntot. 

0 min  

1 min  

5 min  

10 min  

VEDENPINNAN
HAVAINNOT (W)

HUOM!

Pv-putkien järjestys ylhäältä alas: Umpiputki 4 m + siivilä 3 m + siivilä sukalla 5m. GTK:n lukko.

3.18 +51.31
18.10.2018 3.22 +51.27

 PVM
Vesipinta, W 
syvyys (m) 

pp:stä

Vedenpinnan 
taso

 PVM
Vesipinta, W 
syvyys (m) 

pp:stä
Vedenpinnan taso

2.10.2018

9.8-11.3 SrMr
11.3-14.5 Kallio

9.4-9.8 Lo
9.1-9.4 SrMr
6.2-9.1 Hk
4.8-6.2 srHk 10.0-11.0 hkSrMr
0.2-4.8 Hk 5.0-6.0 srHk

GTK

0.0-0.2 Hm 0.5-1.5 Hk

KAIRAUS

 Syvyysväli
Maalaji    

(kairaaja)
Näytteet 

Näytteet

 Syvyysväli
Maalajitulkinnat

Ramboll

Vedenpinnan taso

Kokonaispituus 12.0 m

W syvyys (m) 
pp:stä

Vedenpinnan 
taso

W syvyys (m) 
pp:stä

Vedenpinnan 
taso

W syvyys (m) 
pp:stä

Siivilätyyppi Rako 0.3 mm Halkaisija 60 mm

Siivilän pituus 8.0 m Nousuputki 4.0 m

+53.40 +54.49

Putken pää mp:stä 1.1 m Putken laatu PEH

EKHP14 Asennus pvm 2.10.2018

TM35FIN / N2000

7015593.5 283898.0

 

POHJAVESIPUTKEN ASENNUS- JA HAVAINTOKORTTI

GTK

Kauhava, Saunakangas

1510034126 Kairaaja / asentaja Petri Pehkonen

Liite 8.15



Tilaaja

Tutkimuspaikka

Projektinumero

PISTENRO

Koordinaatti- ja korkeusjärjestelmä

Koordinaatit X Y

Korkeus Zmp Zpp

PUTKEN TIEDOT

KUNTOTESTI
Testaus pvm  

Ennen kuntot. 

0 min  

1 min  

5 min  

10 min  

VEDENPINNAN
HAVAINNOT (W)

HUOM!

GTK:n lukko.

2.14 +50.92
18.10.2018 2.11 +50.95

 PVM
Vesipinta, W 
syvyys (m) 

pp:stä

Vedenpinnan 
taso

 PVM
Vesipinta, W 
syvyys (m) 

pp:stä
Vedenpinnan taso

3.10.2018

8.5-11.5 Kallio
8.3-8.5 SrMr
7.6-8.3 Lo
5.0-7.6 Hk
0.2-5.0 Hk, keskikark. 6.0-7.0 Hk, keskikarkea

GTK

0.0-0.2 Hm 0.5-1.5 HHk

KAIRAUS

 Syvyysväli
Maalaji    

(kairaaja)
Näytteet 

Näytteet

 Syvyysväli
Maalajitulkinnat

Ramboll

Vedenpinnan taso

Kokonaispituus 8.6 m

W syvyys (m) 
pp:stä

Vedenpinnan 
taso

W syvyys (m) 
pp:stä

Vedenpinnan 
taso

W syvyys (m) 
pp:stä

Siivilätyyppi Rako 0.3 mm Halkaisija 60 mm

Siivilän pituus 6.0 m Nousuputki 2.6 m

+52.08 +53.06

Putken pää mp:stä 1.0 m Putken laatu PEH

EKHP15 Asennus pvm 3.10.2018

TM35FIN / N2000

7015839.7 283570.6

POHJAVESIPUTKEN ASENNUS- JA HAVAINTOKORTTI

GTK

Kauhava, Saunakangas

1510034126 Kairaaja / asentaja Petri Pehkonen

Liite 8.16
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Pöyhösenkangas C ‐ Ekokangas ‐ Saunakangas 2018‐2019: Kevyiden tärykairausten maalajihavainnot

Piste
Alku‐

syvyys (m)

Loppu‐

syvyys (m)

Kerroksen 

paksuus (m)
Maalaji (RT) Kuvaus

Kairauksen 

päättymissyy

EKTK1 0.0 0.3 0.3 Tv

X=7014102      

Y=285238
0.3 3.0 2.7 HHk+Ht

Rantakerrostuma, jossa vaihtelevasti Ht/HHk ‐

kerroksia.

Z=52.9 3.0 3.3 0.3 HHk/Hk
Vetinen HHk/Hk, jossa mukana pieniä teräviä kiviä 

(HkMr?).

3.3 3.55 0.25 HkMr/HtMr EPS, Ki/Ka

EKTK2 0.0 0.5 0.5 Tv

X=7013970      

Y=285145
0.5 4.0 3.5 HHt Harmahtava, märkä, suhteellisen löyhä.

Z=52.5 4.0 5.0 1.0 HHt Harmahtava, tiukempaa kuin välillä 0.5‐4.0 m.

5.0 5.15 0.15 HkMr/HtMr Läpivirtausterässä HkMr/HtMr ‐materiaalia 5.0‐5.1 m. EPS

EKTK3 0.0 3.5 3.5 HHk 0.0‐1.0 m ruskehtava, 1.0‐3.5 m harmahtava.

X=7013970      

Y=285663
3.5 4.7 1.2 Ht

Harmaa, materiaali välillä 4.0‐4.7 m suhteellisen 

löysää.

Z=52.9 4.7 5.1 0.4 HHt Harmaa, melko löyhä HHt.

5.1 5.25 0.15 HkMr Läpivirtausterä, EPS. EPS

EKTK4 0.0 3.5 3.5 Hk 0.1‐1.5 m punertavaa.

X=7013871      

Y=285896        

Z=54.4

3.5 9.0 5.5 HHk/Hk Harmahtava HHk/Hk. EKS

EKTK5 0.0 3.5 3.5 HHk Harmahtava, suhteellisen tiivis HHk/KHt.

X=7013860      

Y=286094
3.5 4.5 1.0 Hk/HHk Ruskehtava Hk/HHk.

Z=52.9 4.5 8.4 3.9 HHk Harmahtava HHk/KHt.

8.4 9.0 0.6 Hk Ruosteenpunainen Hk/KHk. EKS

EKTK6 0.0 0.5 0.5 Tv

X=7013399      

Y=285986
0.5 3.0 2.5 KHt KHt/HHt rajapinta vaihettuva.

Z=53.5 3.0 3.5 0.5 HHt KHt/HHt rajapinta vaihettuva.

3.5 3.6 0.1 Ki Noin 10 cm kivi/kiviä.

3.6 4.1 0.5 HHt Löysä HHt(?). Kairaus päättyi Mr/Ki, ei saatu näytettä. EPS, Mr/Ki

EKTK7 0.0 1.0 1.0 Hk/HHk Punaruskea Hk/HHk.

X=7013621      

Y=286210
1.0 4.5 3.5 Ht/HHt Löysähkö, harmahtava Ht/HHt.

Z=52.4 4.5 9.0 4.5 Ht/KHt
Harmahtava Ht/KHt, 4.5‐6.5 m normaalitiiveys, 6.5‐9.0 

m löysähkö.
EPS

EKTK8 0.0 0.3 0.3 Hk

X=7014204      

Y=284826        

Z=54.3

0.3 6.5 6.2 Ht/HHt Harmahtava Ht/HHt, 5.6‐6.3 m selvästi löyhempää. EPS, Ki/Ka

EKTK9 0.0 0.85 0.85 Tv Tv/Lj

X=7014413      

Y=285033
0.85 1.1 0.25 Hk

Z=53.7 1.1 9.1 8.0 HHk/KHt
Harmahtavaa, 5.5 m alkaen hieman karkeampi HHk. 

Noin 5 cm paksu KHk‐sööri 5.7‐5.8 m välillä.
EKS

EKTK10 0.0 1.2 1.2 Tv

X=7014796      

Y=285344
1.2 5.6 4.4 KHt Harmahtava, 4.7‐5.5 m löyhää.

Z=50.0 5.6 5.8 0.2 HkMr EPS, Ki/Ka

EKTK11 0.0 1.2 1.2 Tv

X=7014897      

Y=285419
1.2 6.4 5.2 Ht

Harmahtavaa, suhteellisen löyhää, 5.5‐6.4 m hieman 

tiiviimpää.

Z=49.0 6.4 6.85 0.45 HkMr EPS, Ki/Ka

Vedenjohtavuus Maalaji/lajite

Heikko Hs, HtMr, HkMr

Välttävä Ht, HHt, Tv

Hyvä/kohtalainen Hk, HHk/KHt

Erinomainen Sr, KHk

Liite 10.1



Piste
Alku‐

syvyys (m)

Loppu‐

syvyys (m)

Kerroksen 

paksuus (m)
Maalaji (RT) Kuvaus

Kairauksen 

päättymissyy

EKTK12 0.0 0.8 0.8 Tv

X=7015494      

Y=284500        

Z=51.1

0.8 2.3 1.5 HHk 2.2‐2.3 m:ssä Ki/Lo. Kaksi kairareikää noin 1 m välein. EPS, Ki/Lo

EKTK13 0.0 3.3 3.3 HHk Ruskehtava, normaalitiiveyksinen.

X=7015393      

Y=284343        

Z=52.0

3.3 7.4 4.1 KHt/Ht
Harmahtava, normaalitiiveyksinen, syvyydellä 5.5‐7.4 

m tiivis.
EPS, Ki/Mr

EKTK14 0.0 0.2 0.2 Tv

X=7015298      

Y=284464
0.2 2.5 2.3 HHk Ruskehtavan harmaa, vaihettuu n. 2.5 m:ssä Ht:ksi.

Z=51.9 2.5 6.6 4.1 Ht/HHt Harmahtava, syvyysvälillä 4.5‐6.6 m löyhää.

6.6 6.7 0.1 HkMr
6.6‐6.7 m selvästi tiukempaa kuin yläpuolella, ei 

näytettä.
EPS, Ki/Lo

EKTK15 0.0 3.15 3.15 Hk
Ruskehtava, 1.0 m asti tiivis, 1.0‐3.15 m normaali 

tiiveys.

X=7015535      

Y=283321
3.15 4.45 1.3 Ht Harmahtava Ht, löyhempää kuin yläpuolinen Hk.

Z=52.8 4.45 4.55 0.1 HkMr Tiivis, ei näytettä. EPS, Ki/Lo

EKTK16 0.0 1.1 1.1 Hk Ruskehtava.

X=7015808      

Y=283729
1.1 2.6 1.5 Ht/HHt Harmahtava Ht/HHt.

Z=51.9 2.6 4.4 1.8 Hk Hk/KHk, yläkontakti Ht:aan vaihettuva. EPS, Ki/Mr

EKTK17 0.0 0.5 0.5 Tv

X=7015861      

Y=284056
0.5 0.65 0.15 HHk/KHt

Z=49.1 0.65 2.3 1.65 HHt Harmaa.

2.3 8.7 6.4 KHt/HHk
Harmahtavan ruskea KHt/HHk, 3.5‐3.6 m ruosteraita,  

8.2 m alkaen muuttuu selvästi tiiviimmäksi.

8.7 9.1 0.4 HkMr/HtMr
Hiekkainen matriksi+hienoainesta+muutama n. 1 cm 

terävä kivi=HkMr/HtMr.
EPS

EKTK18 0.0 0.5 0.5 Tv

X=7013654      

Y=286787
0.5 1.1 0.6 KHt Ruskehtava KHt/HHk.

Z=50.5 1.1 5.6 4.5 KHt/Ht Harmahtava KHt/Ht. EPS, Ki/Mr

EKTK19 0.0 4.3 4.3 HHk Ruskehtavan harmaa HHk.

X=7014620      

Y=284611        

Z=54.3

4.3 4.9 0.6 KHt/Ht Harmaa KHt/Ht, vaihettuva kontakti ylöspäin. EPS

EKTK20 0.0 1.1 1.1 Hk/HHk Ruskehtava Hk/HHk, rantakerrostuma.

X=7014802      

Y=284364
1.1 1.8 0.7 HHk/KHt Harmahtava HHk/KHt.

Z=54.5 1.8 3.3 1.5 Hk Ruskehtavan harmaa, vaihettuu alaspäin Ht:ksi.

3.3 9.0 5.7 HHt/Ht
Harmahtava HHt/Ht, 7.0 m alkaen tiivimpää, 8.3‐9.0 m 

jo hyvin tiivistä.
EKS

EKTK21 0.0 0.1 0.1 Tv

X=7014908      

Y=284917
0.1 5.4 5.3 KHt/Ht Harmahtava.

Z=51.9 5.4 7.0 1.6 KHt/HHk Ruskehtavan harmaa, kontakti ylöspäin vaihettuva.

7.0 9.0 2.0 KHt/Ht Harmahtava, tiiviimpi kuin yläpuoliset kerrokset. EKS

EKTK22 0.0 0.5 0.5 Mm/Tv Multamaa/turve.

X=7014282      

Y=286289
0.5 1.1 0.6 KHk Täyttömaa/salaoja?

Z=48.3 1.1 7.5 6.4 Ht/HHt Harmaa, löyhä.

7.5 9.0 1.5 KHt/HHk Tiiviimpää kuin yläpuolinen Ht/HHt. EKS

Vedenjohtavuus Maalaji/lajite

Heikko Hs, HtMr, HkMr

Välttävä Ht, HHt, Tv

Hyvä/kohtalainen Hk, HHk/KHt

Erinomainen Sr, KHk

Liite 10.2



Piste
Alku‐

syvyys (m)

Loppu‐

syvyys (m)

Kerroksen 

paksuus (m)
Maalaji (RT) Kuvaus

Kairauksen 

päättymissyy

EKTK23 0.0 0.2 0.2 Tv

X=7014220      

Y=286175
0.2 3.7 3.5 KHt Harmahtava.

Z=49.5 3.7 8.6 4.9 HHk Ruskehtava HHk.

8.6 8.8 0.2 HHt

8.8 9.4 0.6 HHk Ruskehtava HHk. EPS, Mr/Ki

EKTK24 0.0 1.1 1.1 Hk Ruskehtava Hk.

X=7012699      

Y=287027
1.1 8.0 6.9 HHt/Ht Harmaa HHt/Ht, kerroksen alaraja ei tarkka.

Z=50.7 8.0 9.0 1.0 KHt/Ht Kerroksen yläraja ei tarkka. EKS

EKTK25 0.0 2.6 2.6 KHt/HHk
0.0‐1.3 m erittäin tiivis ja ruosteenpunainen, 1.3‐2.3 

tiivis, 2.3‐2.6 normaalitiivis.

X=7013403      

Y=286582
2.6 3.7 1.1 Hk 3.5‐3.6 m erittäin tiivis kerros.

Z=52.7 3.7 5.6 1.9 HHk/KHt

5.6 6.6 1.0 Hk/KHk Hk/srHk.

6.6 6.8 0.2 HkMr EPS, Mr/Ki

EKTK26 0.0 1.2 1.2 Hk Ruskehtava Hk.

X=7013513      

Y=286998
1.2 6.5 5.3 KHt/Ht Harmahtava KHt/Ht.

Z=49.8 6.5 7.0 0.5 HkMr Hyvin tiivis. EPS, Ki

EKTK27 0.0 1.3 1.3 Hk Ruosteenpunainen Hk.

X=7013351      

Y=286977
1.3 1.8 0.5 HHk Ruskehtava HHk.

Z=50.8 1.8 3.0 1.2 HHk/Hk Ruskehtava HHk/Hk.

3.0 3.5 0.5 HHt/Ht Harmaa HHt/Ht. EPS, Mr/Ki

EKTK28 0.0 0.25 0.25 Tv

X=7014047      

Y=286379
0.25 1.0 0.75 Hk Ruskea Hk.

Z=50.3 1.0 3.2 2.2 HHk/Hk Ruskehtavan harmaa HHk/Hk.

3.2 6.7 3.5 KHt Harmaa, melko löyhä KHt.

6.7 9.6 2.9 HHt/Ht
Harmaa, ylöspäin vaihettuva. Tiivistä, erittäin tiivis 8.6‐

8.7 m ja 9.2‐9.3 m.

9.6 10.0 0.4 HtMr/HkMr Ht+pieniä teräviä kiviä. EKS

EKTK29 0.0 1.3 1.3 Tv

X=7014064      

Y=286508
1.3 1.4 0.1 Hk Ruskea Hk.

Z=49.5 1.4 2.7 1.3 HHk Harmaan ruskehtava HHk.

2.7 6.6 3.9 KHt Harmahtava KHt.

6.6 7.0 0.4 HHt/Ht Harmahtava HHt/Ht. EKS

EKTK30 0.0 0.25 0.25 Tv

X=7014133      

Y=285661
0.25 3.5 3.25 Hk/HHk Ruskehtavan harmaa.

Z=52.3 3.5 4.3 0.8 HHk/KHt Harmahtava.

4.3 4.7 0.4 Ht/HHt

4.7 9.0 4.3 HHk/Hk EKS

EKTK31 0.0 0.35 0.35 Tv

X=7014301      

Y=285799
0.35 1.2 0.85 Hk Ruskehtava.

Z=51.1 1.2 9.0 7.8 KHk/Hk Ruskehtava, 4.5‐7.2 m löyhähkö, 7.2‐9.0 m löyhää. EKS

EKTK32 0.0 1.2 1.2 Hk Ruskehtava.

X=7013074      

Y=286685
1.2 2.9 1.7 HHk/KHt Ruskehtavan harmaa.

Z=52.6 2.9 6.25 3.35 Ht Harmahtava.

6.25 6.4 0.15 HHt Harmahtava. EPS, Ki/Mr

Vedenjohtavuus Maalaji/lajite

Heikko Hs, HtMr, HkMr

Välttävä Ht, HHt, Tv

Hyvä/kohtalainen Hk, HHk/KHt

Erinomainen Sr, KHk

Liite 10.3



Piste
Alku‐

syvyys (m)

Loppu‐

syvyys (m)

Kerroksen 

paksuus (m)
Maalaji (RT) Kuvaus

Kairauksen 

päättymissyy

EKTK33 0.0 1.2 1.2 HHk/Hk Punertavan ruskea HHk/Hk, tiivis.

X=7013053      

Y=286829
1.2 1.6 0.4 HHk Punertavia ja tummia rauta‐/mangaaniraitoja, tiivis.

Z=52.5 1.6 4.5 2.9 HHk/KHt Ruskehtava, normaali tiiveys.

4.5 7.2 2.7 Hk/HHk Ruskehtava, löyhähkö.

7.2 9.0 1.8 HHk/KHt Harmahtava, löyhähkö. EKS

EKTK34 0.0 1.2 1.2 Hk Punaruskea.

X=7013119      

Y=287189
1.2 6.3 5.1 HHk/KHt

Ruskeanharmaa, 5‐10 cm HHt‐raita noin  5.3 m 

syvyydellä.

Z=49.2 6.3 6.5 0.2 HHt Harmaa.

6.5 6.7 0.2 HHk Ruskehtavan harmaa.

6.7 6.8 0.1 HHt Ruskehtavan harmaa.

6.8 7.45 0.65 HHk Ruskehtavan harmaa. EPS, Ki/Mr

EKTK35 0.0 0.45 0.45 Tv

X=7013130      

Y=287282
0.45 0.75 0.3 Hk

Z=46.1 0.75 1.8 1.05 KHt/Ht Ruskehtavan harmaa, löyhä KHt/Ht.

1.8 3.5 1.7 HHt Löyhää.

3.5 3.6 0.1 HtMr
Näytteenottimen kärjessä n. 5 cm HHt‐pitoista 

"sekulia"= HtMr.
EPS, Ki/Mr

EKTK36 0.0 0.8 0.8 Hk Vaalea (täyttöhiekka?)

X=7012577      

Y=286830
0.8 2.2 1.4 HHk/Hk Ruosteenruskea, rantakerrostuma.

Z=52.6 2.2 3.4 1.2 HHk/Hk Tummanruskea, rantakerrostuma.

3.4 4.6 1.2 HHk/Hk Ruskeanharmaa, rantakerrostuma.

4.6 9.0 4.4 HHt Harmaa. EKS

EKTK37 0.0 0.2 0.2 Tv

X=7012288      

Y=287076
0.2 1.8 1.6 Hk/HHk Ruskehtava.

Z=50.8 1.8 3.4 1.6 HHk Harmahtava.

3.4 7.3 3.9 Ht/KHt Harmaa.

7.3 7.5 0.2 Hs Harmaa.

7.5 9.0 1.5 HHt/Ht Harmaa. EKS

EKTK38 0.0 0.2 0.2 Tv

X=7012361      

Y=287242
0.2 2.3 2.1 Hk/HHk Punaruskea.

Z=50.2 2.3 4.1 1.8 Hk Harmahtava.

4.1 5.6 1.5 HHk/KHt Harmaa.

5.6 7.4 1.8 Ht/HHt Harmaa, löyhä.

7.4 9.0 1.6 HHt Tummanharmaa, löyhä. EKS

EKTK39 0.0 2.5 2.5 HHt
Ruskehtavan harmaa. Huom. piste kairattu n. 0.5 m 

syvän ojan pohjalta.

X=7012268      

Y=287984
2.5 4.3 1.8 HHk/KHt Ruskehtavan harmaa.

Z=43.9 4.3 6.2 1.9 HHk/Hk Ruskehtavan harmaa.

6.2 8.0 1.8 Hk Ruskehtava Hk/KHk. EKS

EKTK40 0.0 0.9 0.9 Tv

X=7012624      

Y=287593
0.9 1.8 0.9 HHk/Hk Harmahtava HHk/Hk, löyhää.

Z=43.0 1.8 2.0 0.2 HHk+HHt HHk/HHt sekulia, löyhää.

2.0 3.5 1.5 HHt Harmaa, löyhä.

3.5 10.0 6.5 Hk/HHk

Ruskehtavan harmaa, 3.5‐7.5 m löyhä ja vetinen, 7.5‐

10.0 m hieman tiiviimpi. Ei kunnon näytteitä 6‐7 ja 9‐

10 m väliltä.

EKS

Vedenjohtavuus Maalaji/lajite

Heikko Hs, HtMr, HkMr

Välttävä Ht, HHt, Tv

Hyvä/kohtalainen Hk, HHk/KHt

Erinomainen Sr, KHk
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Piste
Alku‐

syvyys (m)

Loppu‐

syvyys (m)

Kerroksen 

paksuus (m)
Maalaji (RT) Kuvaus

Kairauksen 

päättymissyy

EKTK41 0.0 1.4 1.4 Tv/Lj Turve+liejua pohjalla.

X=7012651      

Y=287705
1.4 2.9 1.5 LjHs Vihertävän harmahtava LjHs.

Z=40.4 2.9 4.5 1.6 HHt/Ht Sulfidiraitoja, 3.9‐4.2 m hieman tiiviimpää.

4.5 7.0 2.5 Hs/hsHHt Löyhä, harmaa Hs, HHt‐raitoja. EKS

EKTK42 0.0 0.1 0.1 Tv

X=7012344      

Y=288038
0.1 1.4 1.3 Hk/HHk Ruskehtava Hk/HHk.

Z=42.5 1.4 3.6 2.2 Ht/KHt Ruskehtavan harmaa Ht/KHt.

3.6 4.5 0.9 HHk Ruskehtava HHk.

4.5 5.2 0.7 Ht/KHt
Ruskehtavan harmaa Ht/KHt, sama materiaali kuin 1.4‐

3.6 m.

5.2 8.2 3.0 HHk Ruskehtava HHk.

8.2 9.0 0.8 HHk/KHt Ruskehtavan harmaa HHk/KHt. EKS

EKTK43 0.0 1.1 1.1 Hk/HHk Punertavan ruskea Hk/HHk, täyttömaa?

X=7011732      

Y=287461
1.1 1.4 0.3 Tv Turve/humusmaa.

Z=46.4 1.4 6.8 5.4 HHt
Harmaa HHt. Tiivistyy selvästi 5.5 m alkaen, 6.5 m 

alkaen seassa muutamia pieniä terväviä kivensiruja.

6.8 7.0 0.2 HkMr EKS

EKTK44 0.0 1.6 1.6 Hk
Ruskehtava Hk, ruosteraitoja. Kairattu vanhan 

hiekkamontun pohjalle.

X=7012035      

Y=287678
1.6 5.0 3.4 Ht/HHt Ruskehtavan harmaa Ht/HHt, normaalitiiveyksinen.

Z=46.3 5.0 8.1 3.1 HHt/Ht Ruskehtavan harmaa HHt/Ht, normaalitiiveyksinen.

8.1 9.0 0.9 HHt Harmahtava, löysähkö HHt. EKS

Vedenjohtavuus Maalaji/lajite

Heikko Hs, HtMr, HkMr

Välttävä Ht, HHt, Tv

Hyvä/kohtalainen Hk, HHk/KHt

Erinomainen Sr, KHk
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Pöyhösenkangas C - Ekokangas - Saunakangas: 20.11. ja 27.11.2018 vesinäytteiden analyysitulokset 

T, °C
pH, 
maasto

EC, 
µS/cm, 
maasto

O2, mg/l, 

maasto
Ag, µg/l Al, µg/l As, µg/l B, µg/l Ba, µg/l Be, µg/l Bi, µg/l Cd, µg/l Co, µg/l Cr, µg/l Cu, µg/l I, µg/l Li, µg/l Mn, µg/l Mo, µg/l

0.01 1.00 0.05 5.00 0.05 0.05 0.50 0.02 0.02 0.20 0.10 2.00 0.10 0.02 0.02

Pistetunnus Näytetunnus Aika Näytteen kuvaus

EKHP11 VE_MPPA-2018-46.1 20.11.2018 Pohjavesi 4.6 5.8 50 1.8 <0.01 117 1.32 <5 10.2 <0.05 7.38 0.04 1.21 0.95 1.03 3.63 0.13 55.2 <0.02

EKHP11 VE_MPPA-2018-46.1 (2) 20.11.2018 Rinnakkaisanalyysi 4.6 5.8 50 1.8 <0.01 116 1.42 <5 9.96 <0.05 6.20 0.04 1.21 0.94 0.99 3.64 0.12 55.2 <0.02

EKHP11 VE_MPPA-2018-46.2 27.11.2018 Pohjavesi 4.4 5.9 47 5.5 <0.01 115 1.18 <5 10.7 0.06 5.48 0.04 1.11 0.66 1.27 3.29 0.16 57.4 0.02

EKHP11 VE_MPPA-2018-46.2 (2) 27.11.2018 Rinnakkaisanalyysi 4.4 5.9 47 5.5 <0.01 116 1.02 <5 10.7 0.06 4.09 0.03 1.11 0.68 1.27 3.28 0.15 57.4 <0.02

EKHP12 VE_MPPA-2018-47.1 27.11.2018 Pohjavesi 4.5 5.0 37 0.6 <0.01 333 4.20 <5 17.1 0.06 3.80 0.07 0.59 1.54 2.08 <2 0.61 48.8 0.83

EKHP8 VE_MPPA-2018-48.1 27.11.2018 Pohjavesi 4.6 5.9 41 5.2 <0.01 9.79 0.25 <5 13.0 <0.05 1.92 <0.02 0.71 <0.2 0.34 <2 0.31 36.6 0.57

EKHP9 VE_MPPA-2018-49.1 27.11.2018 Pohjavesi 4.4 5.8 35 0.5 <0.01 177 4.24 <5 16.8 0.08 3.14 <0.02 0.17 1.53 0.43 <2 <0.1 35.5 0.06

EKO-VIR1 VE_MPPA-2018-51.1 27.11.2018 Ojavesi -0.5 5.9 37 11.4 <0.01 511 0.50 <5 21.2 0.12 3.16 0.03 2.13 2.41 0.50 <2 2.53 78.4 <0.02

EKO-VIR2 VE_MPPA-2018-52.1 27.11.2018 Ojavesi -1.1 5.9 65 9.3 <0.01 777 0.53 <5 22.4 0.19 3.28 0.02 3.35 2.17 0.56 <2 3.73 93.2 <0.02

6.5-9.5 2500 200 10 1000 5 50 2000 50

Ni, µg/l P, µg/l Pb, µg/l Rb, µg/l Sb, µg/l Se, µg/l Sr, µg/l Th, µg/l Tl, µg/l U, µg/l V, µg/l Zn, µg/l Ca, mg/l Fe, mg/l K, mg/l Mg, mg/l Na, mg/l S, mg/l Si, mg/l

0.05 20.0 0.05 0.01 2.00 0.50 0.10 2.00 0.01 0.01 0.05 0.20 0.10 0.03 0.01 0.05 0.20 1.00 0.10

Pistetunnus Näytetunnus Aika Näytteen kuvaus

EKHP11 VE_MPPA-2018-46.1 20.11.2018 Pohjavesi 0.81 31.0 0.06 2.29 <2 <0.5 23.4 <2 0.06 0.34 2.21 2.33 3.49 3.08 0.85 0.92 3.99 <1 5.02

EKHP11 VE_MPPA-2018-46.1 (2) 20.11.2018 Rinnakkaisanalyysi 0.82 31.0 0.06 2.29 <2 <0.5 23.2 <2 0.06 0.34 2.23 2.28 3.50 3.08 0.86 0.92 4.04 <1 5.02

EKHP11 VE_MPPA-2018-46.2 27.11.2018 Pohjavesi 0.99 29.7 0.06 2.60 <2 0.67 24.6 <2 0.06 0.30 1.66 2.11 3.57 1.44 0.86 0.98 4.16 <1 5.14

EKHP11 VE_MPPA-2018-46.2 (2) 27.11.2018 Rinnakkaisanalyysi 1.00 29.6 0.06 2.59 <2 0.52 24.6 <2 0.06 0.30 1.64 2.14 3.58 1.43 0.89 0.98 4.12 <1 5.15

EKHP12 VE_MPPA-2018-47.1 27.11.2018 Pohjavesi 1.41 32.1 0.38 2.32 <2 <0.5 18.7 <2 0.02 0.20 2.77 7.13 1.80 3.00 0.49 0.53 2.79 1.30 9.30

EKHP8 VE_MPPA-2018-48.1 27.11.2018 Pohjavesi 0.54 33.3 <0.05 3.27 <2 <0.5 26.8 <2 0.04 0.07 0.13 1.43 3.18 0.49 1.04 0.67 3.72 1.15 6.74

EKHP9 VE_MPPA-2018-49.1 27.11.2018 Pohjavesi 0.20 43.7 0.14 3.36 <2 <0.5 12.8 <2 <0.01 0.35 2.02 1.25 1.09 3.85 0.73 0.41 2.36 1.53 7.49

EKO-VIR1 VE_MPPA-2018-51.1 27.11.2018 Ojavesi 2.88 52.3 0.10 2.08 <2 <0.5 27.9 <2 <0.01 0.09 3.61 7.77 4.13 6.49 0.55 0.85 3.81 2.31 9.82

EKO-VIR2 VE_MPPA-2018-52.1 27.11.2018 Ojavesi 4.24 44.4 0.11 2.41 <2 <0.5 30.1 <2 <0.01 0.09 3.82 10.2 4.52 8.26 0.52 0.95 3.72 3.03 10.4

20 10 5 10 30 0.2

TOC, mg/l Br, mg/l Cl-, mg/l F-, mg/l NO3
-, mg/l

SO4
2-, 

mg/l

Alkaliteetti, 
mmol/l

NH4
+-N, 

mg/l

PO4
3-, 

mg/l

Johtokyky, 
mS/m 25°C

KMnO4, 

mg/l
Tot-N, 
mg/l

NO2-N, 

mg/l
Väriluku,   
mg Pt/l

pH 

0.20 0.10 0.20 0.10 0.20 0.10 0.10 0.03 2.0

Pistetunnus Näytetunnus Aika Näytteen kuvaus

EKHP11 VE_MPPA-2018-46.1 20.11.2018 Pohjavesi 4.7 <0.1 1.1 0.12 <0.2 1.6 0.46 0.02 0.04 5.0 16.0 0.14 <0.002 75 6.2

EKHP11 VE_MPPA-2018-46.1 (2) 20.11.2018 Rinnakkaisanalyysi 4.4 <0.1 1.1 0.13 <0.2 1.6

EKHP11 VE_MPPA-2018-46.2 27.11.2018 Pohjavesi 2.8 <0.1 1.1 0.13 <0.2 1.7 0.40 0.02 <0.03 5.0 12.0 0.14 <0.002 40 6.2

EKHP11 VE_MPPA-2018-46.2 (2) 27.11.2018 Rinnakkaisanalyysi 2.7 <0.1 1.1 0.13 <0.2 1.7

EKHP12 VE_MPPA-2018-47.1 27.11.2018 Pohjavesi 5.4 <0.1 0.9 0.10 0.22 3.8 0.17 0.03 0.03 3.0 25.0 0.18 <0.002 90 5.8

EKHP8 VE_MPPA-2018-48.1 27.11.2018 Pohjavesi 0.8 <0.1 1.1 <0.1 0.29 3.4 0.32 0.01 <0.03 4.0 2.4 <0.1 <0.002 10 6.2

EKHP9 VE_MPPA-2018-49.1 27.11.2018 Pohjavesi 3.9 <0.1 1.0 <0.1 <0.2 3.7 0.15 0.03 0.04 3.0 16.0 0.14 <0.002 90 5.8

EKO-VIR1 VE_MPPA-2018-51.1 27.11.2018 Ojavesi 16.0 <0.1 1.3 0.13 0.30 6.5 0.23 0.18 0.06 5.0 78.0 0.53 <0.002 210 6.2

EKO-VIR2 VE_MPPA-2018-52.1 27.11.2018 Ojavesi 17.0 <0.1 1.2 0.14 0.31 8.8 0.21 0.21 0.04 5.0 110 0.64 <0.002 230 5.9

* 250 1.5 50 250 0.5 <250 20 0.15 ** 6.5-9.5

*Ei epätavallisia muutoksia.
**Ei epätavallisia muutoksia ja käyttäjien hyväksyttävissä. STM 401/2001 laatusuositus alle 5.0.

Määritysraja

Parametri

Määritysraja

Laatusuositus (STM 442/2014) Laatuvaatimus (STM 442/2014)

Määritysraja

Parametri

Parametri
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1  (5)

Raporttinumero: 045559 20.12.2018

Testausseloste

GTK Pohjavesi 5040300111

02151 Espoo

Miikka Paalijärvi
PL 96

Vastaanottopvm: 22.11.2018
Tilausnumero: 42668

Tilaus: S18-12889
Asiakkaan viite: V185040845

GTK hanke:

139MSuorite:
Suoritteen kuvaus: Monialkuainemääritys ICP-MS-tekniikalla

SFS-EN ISO 17294-2Standardiviite:

Analyysikoodi

Parametri

Näytetunnus

Määritysraja

Yksikkö µg/l

Ag *

139M *

0.01

µg/l

Al *

139M *

1

µg/l

As *

139M *

0.05

µg/l

B *

139M *

5

µg/l

Ba *

139M *

0.05

µg/l

Be *

139M *

0.05

µg/l

Bi *

139M *

0.5

µg/l

Cd *

139M *

0.02

VE_MPPA-2018-46.1, EKHP11 <0.01 117 1.32 <5 10.2 <0.05 7.38 0.04

VE_MPPA-2018-46.1 (2) <0.01 116 1.42 <5 9.96 <0.05 6.20 0.04

Analyysikoodi

Parametri

Näytetunnus

Määritysraja

Yksikkö µg/l

Co *

139M *

0.02

µg/l

Cr *

139M *

0.2

µg/l

Cu *

139M *

0.1

µg/l

I

139M

2

µg/l

Li *

139M *

0.1

µg/l

Mn *

139M *

0.02

µg/l

Mo *

139M *

0.02

µg/l

Ni *

139M *

0.05

VE_MPPA-2018-46.1, EKHP11 1.21 0.95 1.03 3.63 0.13 55.2 <0.02 0.81

VE_MPPA-2018-46.1 (2) 1.21 0.94 0.99 3.64 0.12 55.2 <0.02 0.82

Analyysikoodi

Parametri

Näytetunnus

Määritysraja

Yksikkö µg/l

P *

139M *

20

µg/l

Pb *

139M *

0.05

µg/l

Rb *

139M *

0.01

µg/l

Sb *

139M *

2

µg/l

Se *

139M *

0.5

µg/l

Sr *

139M *

0.1

µg/l

Th *

139M *

2

µg/l

Tl *

139M *

0.01

VE_MPPA-2018-46.1, EKHP11 31.0 0.06 2.29 <2 <0.5 23.4 <2 0.06

VE_MPPA-2018-46.1 (2) 31.0 0.06 2.29 <2 <0.5 23.2 <2 0.06

Analyysikoodi

Parametri

Näytetunnus

Määritysraja

Yksikkö µg/l

U *

139M *

0.01

µg/l

V *

139M *

0.05

µg/l

Zn *

139M *

0.2

VE_MPPA-2018-46.1, EKHP11 0.34 2.21 2.33

VE_MPPA-2018-46.1 (2) 0.34 2.23 2.28

Testaustulokset

PL/P.O. Box 57

FI-02151 Espoo

Labtium Oy
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2  (5)

Raporttinumero: 045559 20.12.2018

Testausseloste

139PSuorite:
Suoritteen kuvaus: Monialkuainemääritys ICP-OES-tekniikalla

SFS-EN ISO 11885Standardiviite:

Analyysikoodi

Parametri

Näytetunnus

Määritysraja

Yksikkö mg/l

Ca *

139P *

0.1

mg/l

Fe *

139P *

0.03

mg/l

K *

139P *

0.01

mg/l

Mg *

139P *

0.05

mg/l

Na *

139P *

0.2

mg/l

S *

139P *

1

mg/l

Si *

139P *

0.1

VE_MPPA-2018-46.1, EKHP11 3.49 3.08 0.85 0.92 3.99 <1 5.02

VE_MPPA-2018-46.1 (2) 3.50 3.08 0.86 0.92 4.04 <1 5.02

142LSuorite:
Suoritteen kuvaus: Kokonais- ja/tai liuenneen orgaanisen hiilen määritys

SFS-EN 1484Standardiviite:

Analyysikoodi

Parametri

Näytetunnus

Määritysraja

Yksikkö mg/l

TOC *

142L *

0.2

VE_MPPA-2018-46.1, EKHP11 4.7

VE_MPPA-2018-46.1 (2) 4.4

143RSuorite:
Suoritteen kuvaus: Anionien määritys IC-tekniikalla

SFS-EN ISO 10304-1Standardiviite:

Analyysikoodi

Parametri

Näytetunnus

Määritysraja

Yksikkö mg/l

Br *

143R *

0.1

mg/l

Cl *

143R *

0.2

mg/l

F *

143R *

0.1

mg/l

NO3 *

143R *

0.2

mg/l

SO4 *

143R *

0.1

VE_MPPA-2018-46.1, EKHP11 <0.1 1.1 0.12 <0.2 1.6

VE_MPPA-2018-46.1 (2) <0.1 1.1 0.13 <0.2 1.6

AlkaliteettiSuorite:
Suoritteen kuvaus: Näytteen alkaliteetti - Alihankinta

Analyysikoodi

Parametri

Näytetunnus

Määritysraja

Yksikkö mmol/l

Alkaliteetti

Alkaliteetti

0.1

VE_MPPA-2018-46.1, EKHP11 0.46

PL/P.O. Box 57

FI-02151 Espoo

Labtium Oy
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Raporttinumero: 045559 20.12.2018

Testausseloste

AmmoniumtyppiSuorite:
Suoritteen kuvaus: Ammoniumtyppi NH4-N, alihankinta

Analyysikoodi

Parametri

Näytetunnus

Määritysraja

Yksikkö mg/l

NH4-N

Ammoniumtyp

VE_MPPA-2018-46.1, EKHP11 0.018

FosfaattiSuorite:
Suoritteen kuvaus: Fosfaatti PO4, alihankinta

Analyysikoodi

Parametri

Näytetunnus

Määritysraja

Yksikkö mg/l

PO4

Fosfaatti

0.03

VE_MPPA-2018-46.1, EKHP11 0.037

JohtokykySuorite:
Suoritteen kuvaus: Näytteen johtokyky - Alihankinta

Analyysikoodi

Parametri

Näytetunnus

Määritysraja

Yksikkö mS/m 25°C

Johtokyky *

Johtokyky *

VE_MPPA-2018-46.1, EKHP11 5

KMnO4 lukuSuorite:
Suoritteen kuvaus: Kaliumpermanganaatti-luku - Alihankinta

Analyysikoodi

Parametri

Näytetunnus

Määritysraja

Yksikkö mg/l

KMnO4-luku

KMnO4 luku

2

VE_MPPA-2018-46.1, EKHP11 16

KokonaistyppiSuorite:
Suoritteen kuvaus: Kokonaistyppi Tot-N, alihankinta

PL/P.O. Box 57

FI-02151 Espoo

Labtium Oy
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Raporttinumero: 045559 20.12.2018

Testausseloste

Analyysikoodi

Parametri

Näytetunnus

Määritysraja

Yksikkö mg/l

Tot-N

Kokonaistyppi

VE_MPPA-2018-46.1, EKHP11 0.14

NitriittityppiSuorite:
Suoritteen kuvaus: Nitriittityppi NO2-N, alihankinta

Analyysikoodi

Parametri

Näytetunnus

Määritysraja

Yksikkö mg/l

NO2-N

Nitriittityppi

VE_MPPA-2018-46.1, EKHP11 <0.002

pHSuorite:
Suoritteen kuvaus: Näytteen pH - alihankinta

Analyysikoodi

Parametri

Näytetunnus

Määritysraja

Yksikkö pH

pH *

pH *

VE_MPPA-2018-46.1, EKHP11 6.2

VärilukuSuorite:
Suoritteen kuvaus: Väriluvun määritys komparatiivisesti - Alihankinta

Analyysikoodi

Parametri

Näytetunnus

Määritysraja

Yksikkö mg Pt/l

Väriluku

Väriluku

VE_MPPA-2018-46.1, EKHP11 75

* Akkreditoitu

20.12.2018 Satu Korteniemi
Asiantuntija

PL/P.O. Box 57

FI-02151 Espoo

Labtium Oy
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Raporttinumero: 045559 20.12.2018

Testausseloste

GTK Pohjavesi 5040300111Jakelu

Kujala, Heikki / GTK Mineraalitalous ja malmigeologia 5040300061

hankinta, Labtium / GTK Mineraalitekniikka ja materiaalit MMA 5040300091

Paalijärvi, Miikka / GTK Pohjavesi 5040300111

PL/P.O. Box 57

FI-02151 Espoo

Labtium Oy

Liite 12.5



TESTAUSSELOSTE 2018-27121 1(1) 
Vesi 04.12.2018 

Akkreditointi ei koske lausuntoa. Analyysitulokset pätevät ainoastaan analysoiduille näytteille. 
Analyysitodistuksen saa kopioida vain kokonaan. Muussa tapauksessa kopioinnista on saatava lupa. 

Postiosoite Puhelin Faksi Y-tunnus
Viikinkaari 4 +358 10 391 350 +358 9 310 31626 2340056-8
00790 Helsinki Alv. Nro
metropolilab@metropolilab.fi http://www.metropolilab.fi FI23400568 

Tilaaja Maksaja 

2128301-1 
Labtium Oy Näytevastaanotto Labtium Oy 

Tekniikantie 2 PL 358 
02150 ESPOO 00063 LASKUNET 

Näytetiedot Näyte Pohjavesi 
Näyte otettu 23.11.2018 Kellonaika 
Vastaanotettu 23.11.2018 Kellonaika 09.15 
Tutkimus alkoi 23.11.2018 Näytteenoton 

syy 
Tilaustutkimus 

Näytteen ottaja Tilaajan toimesta 
Viite 42668 

Analyysi Menetelmä 27121-1 
VE_MPPA-2018-46-1,
EKHP11 

Yksikkö Epävarm
uus-% 

Ammoniumtyppi, NH4-N * ISO 7150: 1984, DA 18 µg/l 15 
Nitriittityppi, NO2-N * SFS 3029 DA < 2 µg/l 15 
Kokonaistyppi, N * SFS-EN ISO 11905-1 140 µg/l 15 
Fosfaattifosfori, PO4-P * SFS-EN ISO 6878: 2004 0,012 mg/l 15 
Väriluku, komparaattori * SFS-EN ISO 7887:2011

menetelmä D
75 mg Pt/l 10 

pH * SFS 3021:1979 6,2 3 
Sähkönjohtavuus 25 C * SFS-EN 27888:1994 5 mS/m 5 
Alkaliteetti * SFS-EN ISO 9963-1:1996

muunn.
0,46 mmol/l 10 

KMnO4-luku * SFS 3036:1981 16 mg/l 15 
* = Akkreditoitu menetelmä

Yhteyshenkilö Laurén Marjo, 010 391 3595, kemisti 

Ahlfors Reetta 
toimitusjohtaja 

Tiedoksi Kortelainen Satu, Satu.Korteniemi@labtium.fi;  
reception.espoo@labtium.fi, reception.espoo@labtium.fi 

Liite 12.6
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Raporttinumero: 045565 20.12.2018

Testausseloste

GTK Pohjavesi 5040300111

02151 Espoo

Miikka Paalijärvi
PL 96

Vastaanottopvm: 30.11.2018
Tilausnumero: 42670

Tilaus: S18-13040
Asiakkaan viite:

139MSuorite:
Suoritteen kuvaus: Monialkuainemääritys ICP-MS-tekniikalla

SFS-EN ISO 17294-2Standardiviite:

Analyysikoodi

Parametri

Näytetunnus

Määritysraja

Yksikkö µg/l

Ag *

139M *

0.01

µg/l

Al *

139M *

1

µg/l

As *

139M *

0.05

µg/l

B *

139M *

5

µg/l

Ba *

139M *

0.05

µg/l

Be *

139M *

0.05

µg/l

Bi *

139M *

0.5

µg/l

Cd *

139M *

0.02

VE_MPPA-2018-46.2, EKHP11 <0.01 115 1.18 <5 10.7 0.06 5.48 0.04

VE_MPPA-2018-46.2 (2) <0.01 116 1.02 <5 10.7 0.06 4.09 0.03

VE_MPPA-2018-47.1, EKHP12 <0.01 333 4.20 <5 17.1 0.06 3.80 0.07

VE_MPPA-2018-48.1, EKHP8 <0.01 9.79 0.25 <5 13.0 <0.05 1.92 <0.02

VE_MPPA-2018-49.1, EKHP9 <0.01 177 4.24 <5 16.8 0.08 3.14 <0.02

VE_MPPA-2018-51.1, EKO-VIR1 <0.01 511 0.50 <5 21.2 0.12 3.16 0.03

VE_MPPA-2018-52.1, EKO-VIR2 <0.01 777 0.53 <5 22.4 0.19 3.28 0.02

Analyysikoodi

Parametri

Näytetunnus

Määritysraja

Yksikkö µg/l

Co *

139M *

0.02

µg/l

Cr *

139M *

0.2

µg/l

Cu *

139M *

0.1

µg/l

I

139M

2

µg/l

Li *

139M *

0.1

µg/l

Mn *

139M *

0.02

µg/l

Mo *

139M *

0.02

µg/l

Ni *

139M *

0.05

VE_MPPA-2018-46.2, EKHP11 1.11 0.66 1.27 3.29 0.16 57.4 0.02 0.99

VE_MPPA-2018-46.2 (2) 1.11 0.68 1.27 3.28 0.15 57.4 <0.02 1.0

VE_MPPA-2018-47.1, EKHP12 0.59 1.54 2.08 <2 0.61 48.8 0.83 1.41

VE_MPPA-2018-48.1, EKHP8 0.71 <0.2 0.34 <2 0.31 36.6 0.57 0.54

VE_MPPA-2018-49.1, EKHP9 0.17 1.53 0.43 <2 <0.1 35.5 0.06 0.20

VE_MPPA-2018-51.1, EKO-VIR1 2.13 2.41 0.50 <2 2.53 78.4 <0.02 2.88

VE_MPPA-2018-52.1, EKO-VIR2 3.35 2.17 0.56 <2 3.73 93.2 <0.02 4.24

Analyysikoodi

Parametri

Näytetunnus

Määritysraja

Yksikkö µg/l

P *

139M *

20

µg/l

Pb *

139M *

0.05

µg/l

Rb *

139M *

0.01

µg/l

Sb *

139M *

2

µg/l

Se *

139M *

0.5

µg/l

Sr *

139M *

0.1

µg/l

Th *

139M *

2

µg/l

Tl *

139M *

0.01

VE_MPPA-2018-46.2, EKHP11 29.7 0.06 2.60 <2 0.67 24.6 <2 0.06

VE_MPPA-2018-46.2 (2) 29.6 0.06 2.59 <2 0.52 24.6 <2 0.06

VE_MPPA-2018-47.1, EKHP12 32.1 0.38 2.32 <2 <0.5 18.7 <2 0.02

VE_MPPA-2018-48.1, EKHP8 33.3 <0.05 3.27 <2 <0.5 26.8 <2 0.04

Testaustulokset

PL/P.O. Box 57

FI-02151 Espoo

Labtium Oy

Liite 12.7



2  (6)

Raporttinumero: 045565 20.12.2018

Testausseloste

Analyysikoodi

Parametri

Näytetunnus

Määritysraja

Yksikkö µg/l

P *

139M *

20

µg/l

Pb *

139M *

0.05

µg/l

Rb *

139M *

0.01

µg/l

Sb *

139M *

2

µg/l

Se *

139M *

0.5

µg/l

Sr *

139M *

0.1

µg/l

Th *

139M *

2

µg/l

Tl *

139M *

0.01

VE_MPPA-2018-49.1, EKHP9 43.7 0.14 3.36 <2 <0.5 12.8 <2 <0.01

VE_MPPA-2018-51.1, EKO-VIR1 52.3 0.10 2.08 <2 <0.5 27.9 <2 <0.01

VE_MPPA-2018-52.1, EKO-VIR2 44.4 0.11 2.41 <2 <0.5 30.1 <2 <0.01

Analyysikoodi

Parametri

Näytetunnus

Määritysraja

Yksikkö µg/l

U *

139M *

0.01

µg/l

V *

139M *

0.05

µg/l

Zn *

139M *

0.2

VE_MPPA-2018-46.2, EKHP11 0.30 1.66 2.11

VE_MPPA-2018-46.2 (2) 0.30 1.64 2.14

VE_MPPA-2018-47.1, EKHP12 0.20 2.77 7.13

VE_MPPA-2018-48.1, EKHP8 0.07 0.13 1.43

VE_MPPA-2018-49.1, EKHP9 0.35 2.02 1.25

VE_MPPA-2018-51.1, EKO-VIR1 0.09 3.61 7.77

VE_MPPA-2018-52.1, EKO-VIR2 0.09 3.82 10.2

139PSuorite:
Suoritteen kuvaus: Monialkuainemääritys ICP-OES-tekniikalla

SFS-EN ISO 11885Standardiviite:

Analyysikoodi

Parametri

Näytetunnus

Määritysraja

Yksikkö mg/l

Ca *

139P *

0.1

mg/l

Fe *

139P *

0.03

mg/l

K *

139P *

0.01

mg/l

Mg *

139P *

0.05

mg/l

Na *

139P *

0.2

mg/l

S *

139P *

1

mg/l

Si *

139P *

0.1

VE_MPPA-2018-46.2, EKHP11 3.57 1.44 0.86 0.98 4.16 <1 5.14

VE_MPPA-2018-46.2 (2) 3.58 1.43 0.89 0.98 4.12 <1 5.15

VE_MPPA-2018-47.1, EKHP12 1.80 3.00 0.49 0.53 2.79 1.30 9.30

VE_MPPA-2018-48.1, EKHP8 3.18 0.49 1.04 0.67 3.72 1.15 6.74

VE_MPPA-2018-49.1, EKHP9 1.09 3.85 0.73 0.41 2.36 1.53 7.49

VE_MPPA-2018-51.1, EKO-VIR1 4.13 6.49 0.55 0.85 3.81 2.31 9.82

VE_MPPA-2018-52.1, EKO-VIR2 4.52 8.26 0.52 0.95 3.72 3.03 10.4

142LSuorite:
Suoritteen kuvaus: Kokonais- ja/tai liuenneen orgaanisen hiilen määritys

SFS-EN 1484Standardiviite:

Analyysikoodi

Parametri

Näytetunnus

Määritysraja

Yksikkö mg/l

TOC *

142L *

0.2

VE_MPPA-2018-46.2, EKHP11 2.8

VE_MPPA-2018-46.2 (2) 2.7

VE_MPPA-2018-47.1, EKHP12 5.4

PL/P.O. Box 57

FI-02151 Espoo

Labtium Oy
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Raporttinumero: 045565 20.12.2018

Testausseloste

Analyysikoodi

Parametri

Näytetunnus

Määritysraja

Yksikkö mg/l

TOC *

142L *

0.2

VE_MPPA-2018-48.1, EKHP8 0.79

VE_MPPA-2018-49.1, EKHP9 3.9

VE_MPPA-2018-51.1, EKO-VIR1 16

VE_MPPA-2018-52.1, EKO-VIR2 17

143RSuorite:
Suoritteen kuvaus: Anionien määritys IC-tekniikalla

SFS-EN ISO 10304-1Standardiviite:

Analyysikoodi

Parametri

Näytetunnus

Määritysraja

Yksikkö mg/l

Br *

143R *

0.1

mg/l

Cl *

143R *

0.2

mg/l

F *

143R *

0.1

mg/l

NO3 *

143R *

0.2

mg/l

SO4 *

143R *

0.1

VE_MPPA-2018-46.2, EKHP11 <0.1 1.1 0.13 <0.2 1.7

VE_MPPA-2018-46.2 (2) <0.1 1.1 0.13 <0.2 1.7

VE_MPPA-2018-47.1, EKHP12 <0.1 0.93 0.10 0.22 3.8

VE_MPPA-2018-48.1, EKHP8 <0.1 1.1 <0.1 0.29 3.4

VE_MPPA-2018-49.1, EKHP9 <0.1 1.0 <0.1 <0.2 3.7

VE_MPPA-2018-51.1, EKO-VIR1 <0.1 1.3 0.13 0.30 6.5

VE_MPPA-2018-52.1, EKO-VIR2 <0.1 1.2 0.14 0.31 8.8

AlkaliteettiSuorite:
Suoritteen kuvaus: Näytteen alkaliteetti - Alihankinta

Analyysikoodi

Parametri

Näytetunnus

Määritysraja

Yksikkö mmol/l

Alkaliteetti

Alkaliteetti

0.1

VE_MPPA-2018-46.2, EKHP11 0.4

VE_MPPA-2018-47.1, EKHP12 0.171

VE_MPPA-2018-48.1, EKHP8 0.316

VE_MPPA-2018-49.1, EKHP9 0.15

VE_MPPA-2018-51.1, EKO-VIR1 0.228

VE_MPPA-2018-52.1, EKO-VIR2 0.206

AmmoniumtyppiSuorite:
Suoritteen kuvaus: Ammoniumtyppi NH4-N, alihankinta

Analyysikoodi

Parametri

Näytetunnus

Määritysraja

Yksikkö mg/l

NH4-N

Ammoniumtyp

VE_MPPA-2018-46.2, EKHP11 0.019

PL/P.O. Box 57

FI-02151 Espoo

Labtium Oy
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Raporttinumero: 045565 20.12.2018

Testausseloste

Analyysikoodi

Parametri

Näytetunnus

Määritysraja

Yksikkö mg/l

NH4-N

Ammoniumtyp

VE_MPPA-2018-47.1, EKHP12 0.034

VE_MPPA-2018-48.1, EKHP8 0.01

VE_MPPA-2018-49.1, EKHP9 0.033

VE_MPPA-2018-51.1, EKO-VIR1 0.18

VE_MPPA-2018-52.1, EKO-VIR2 0.21

FosfaattiSuorite:
Suoritteen kuvaus: Fosfaatti PO4, alihankinta

Analyysikoodi

Parametri

Näytetunnus

Määritysraja

Yksikkö mg/l

PO4

Fosfaatti

0.03

VE_MPPA-2018-46.2, EKHP11 <0.03

VE_MPPA-2018-47.1, EKHP12 0.03

VE_MPPA-2018-48.1, EKHP8 <0.03

VE_MPPA-2018-49.1, EKHP9 0.04

VE_MPPA-2018-51.1, EKO-VIR1 0.06

VE_MPPA-2018-52.1, EKO-VIR2 0.04

JohtokykySuorite:
Suoritteen kuvaus: Näytteen johtokyky - Alihankinta

Analyysikoodi

Parametri

Näytetunnus

Määritysraja

Yksikkö mS/m 25°C

Johtokyky *

Johtokyky *

VE_MPPA-2018-46.2, EKHP11 5

VE_MPPA-2018-47.1, EKHP12 3

VE_MPPA-2018-48.1, EKHP8 4

VE_MPPA-2018-49.1, EKHP9 3

VE_MPPA-2018-51.1, EKO-VIR1 5

VE_MPPA-2018-52.1, EKO-VIR2 5

KMnO4 lukuSuorite:
Suoritteen kuvaus: Kaliumpermanganaatti-luku - Alihankinta

Analyysikoodi

Parametri

Näytetunnus

Määritysraja

Yksikkö mg/l

KMnO4-luku

KMnO4 luku

2

VE_MPPA-2018-46.2, EKHP11 12

VE_MPPA-2018-47.1, EKHP12 25

PL/P.O. Box 57

FI-02151 Espoo

Labtium Oy
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Raporttinumero: 045565 20.12.2018

Testausseloste

Analyysikoodi

Parametri

Näytetunnus

Määritysraja

Yksikkö mg/l

KMnO4-luku

KMnO4 luku

2

VE_MPPA-2018-48.1, EKHP8 2.4

VE_MPPA-2018-49.1, EKHP9 16

VE_MPPA-2018-51.1, EKO-VIR1 78

VE_MPPA-2018-52.1, EKO-VIR2 110

KokonaistyppiSuorite:
Suoritteen kuvaus: Kokonaistyppi Tot-N, alihankinta

Analyysikoodi

Parametri

Näytetunnus

Määritysraja

Yksikkö mg/l

Tot-N

Kokonaistyppi

VE_MPPA-2018-46.2, EKHP11 0.14

VE_MPPA-2018-47.1, EKHP12 0.18

VE_MPPA-2018-48.1, EKHP8 <0.1

VE_MPPA-2018-49.1, EKHP9 0.14

VE_MPPA-2018-51.1, EKO-VIR1 0.53

VE_MPPA-2018-52.1, EKO-VIR2 0.64

NitriittityppiSuorite:
Suoritteen kuvaus: Nitriittityppi NO2-N, alihankinta

Analyysikoodi

Parametri

Näytetunnus

Määritysraja

Yksikkö mg/l

NO2-N

Nitriittityppi

VE_MPPA-2018-46.2, EKHP11 <0.002

VE_MPPA-2018-47.1, EKHP12 <0.002

VE_MPPA-2018-48.1, EKHP8 <0.002

VE_MPPA-2018-49.1, EKHP9 <0.002

VE_MPPA-2018-51.1, EKO-VIR1 <0.002

VE_MPPA-2018-52.1, EKO-VIR2 <0.002

pHSuorite:
Suoritteen kuvaus: Näytteen pH - alihankinta

Analyysikoodi

Parametri

Näytetunnus

Määritysraja

Yksikkö pH

pH *

pH *

VE_MPPA-2018-46.2, EKHP11 6.2

VE_MPPA-2018-47.1, EKHP12 5.8

VE_MPPA-2018-48.1, EKHP8 6.2

PL/P.O. Box 57

FI-02151 Espoo

Labtium Oy
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Raporttinumero: 045565 20.12.2018

Testausseloste

Analyysikoodi

Parametri

Näytetunnus

Määritysraja

Yksikkö pH

pH *

pH *

VE_MPPA-2018-49.1, EKHP9 5.8

VE_MPPA-2018-51.1, EKO-VIR1 6.2

VE_MPPA-2018-52.1, EKO-VIR2 5.9

VärilukuSuorite:
Suoritteen kuvaus: Väriluvun määritys komparatiivisesti - Alihankinta

Analyysikoodi

Parametri

Näytetunnus

Määritysraja

Yksikkö mg Pt/l

Väriluku

Väriluku

VE_MPPA-2018-46.2, EKHP11 40

VE_MPPA-2018-47.1, EKHP12 90

VE_MPPA-2018-48.1, EKHP8 10

VE_MPPA-2018-49.1, EKHP9 90

VE_MPPA-2018-51.1, EKO-VIR1 210

VE_MPPA-2018-52.1, EKO-VIR2 230

* Akkreditoitu

20.12.2018 Satu Korteniemi
Asiantuntija

GTK Pohjavesi 5040300111Jakelu

Labtium , hankinta / GTK Pohjavesi 5040300111

Kujala, Heikki / GTK Ympäristögeologia 5040300041

Paalijärvi, Miikka / GTK Pohjavesi 5040300111

PL/P.O. Box 57

FI-02151 Espoo

Labtium Oy
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TESTAUSSELOSTE 2018-27854 1(2)
Vesi 10.12.2018 

Akkreditointi ei koske lausuntoa. Analyysitulokset pätevät ainoastaan analysoiduille näytteille.
Analyysitodistuksen saa kopioida vain kokonaan. Muussa tapauksessa kopioinnista on saatava lupa.

Postiosoite Puhelin Faksi Y-tunnus
Viikinkaari 4 +358 10 391 350 +358 9 310 31626 2340056-8
00790 Helsinki Alv. Nro
metropolilab@metropolilab.fi http://www.metropolilab.fi FI23400568 

Tilaaja Maksaja

2128301-1
Labtium Oy Näytevastaanotto Labtium Oy 

Tekniikantie 2 PL 358
02150 ESPOO 00063 LASKUNET

Näytetiedot Näyte Pohjavesi
Näyte otettu Kellonaika 
Vastaanotettu 03.12.2018 Kellonaika 13.05
Tutkimus alkoi 03.12.2018 Näytteenoton syy Tilaustutkimus
Näytteen ottaja Tilaajan toimesta
Viite 42670

Analyysi Menetelmä 27854-1 
VE_MPPA-
2018-46.2, 
EKHP11

27854-2 
VE_MPPA-
2018-47-1,
EKHP12 

27854-3 
VE_MPPA-
2018-48-1,
EKHP8 

Yksikkö Epävar
muus-
%

Ammoniumtyppi, 
NH4-N

* ISO 7150: 1984, DA 0,019 0,034 0,010 mg/l 15

Nitriittityppi, NO2-N * SFS 3029 DA < 0,002 < 0,002 < 0,002 mg/l 15
Kokonaistyppi, N * SFS-EN ISO 11905-1 0,14 0,18 < 0,10 mg/l 15
Fosfaattifosfori, PO4-P * SFS-EN ISO 6878: 2004 < 0,01 0,011 < 0,01 mg/l 15
Väriluku, 
komparaattori 

* SFS-EN ISO 7887:2011
menetelmä D

40 90 10 mg Pt/l 10

pH * SFS 3021:1979 6,2 5,8 6,2 3
Sähkönjohtavuus 25 C * SFS-EN 27888:1994 5 3 4 mS/m 5
Alkaliteetti * SFS-EN ISO 9963-1:1996

muunn.
0,40 0,171 0,316 mmol/l 10

KMnO4-luku * SFS 3036:1981 12 25 2,4 mg/l 15
Analyysi Menetelmä 27854-4 

VE_MPPA-
2018-49-1,
EKHP9

27854-5 
VE_MPPA-
2018-51-1,
EKO-VIR1

27854-6 
VE_MPPA-
2018-52.1,
EKO-VIR2

Yksikkö Epävar
muus-
%

Ammoniumtyppi, 
NH4-N

* ISO 7150: 1984, DA 0,033 0,18 0,21 mg/l 15

Nitriittityppi, NO2-N * SFS 3029 DA < 0,002 < 0,002 < 0,002 mg/l 15
Kokonaistyppi, N * SFS-EN ISO 11905-1 0,14 0,53 0,64 mg/l 15
Fosfaattifosfori, PO4-P * SFS-EN ISO 6878: 2004 0,014 0,020 0,014 mg/l 15
Väriluku, 
komparaattori 

* SFS-EN ISO 7887:2011
menetelmä D

90 210 230 mg Pt/l 10

pH * SFS 3021:1979 5,8 6,2 5,9 3
Sähkönjohtavuus 25 C * SFS-EN 27888:1994 3 5 5 mS/m 5
Alkaliteetti * SFS-EN ISO 9963-1:1996

muunn.
0,15 0,228 0,206 mmol/l 10

KMnO4-luku * SFS 3036:1981 16 78 110 mg/l 15
* = Akkreditoitu menetelmä

Yhteyshenkilö Laurén Marjo, 010 391 3595, kemisti
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TESTAUSSELOSTE 2018-27854 2(2) 
Vesi 10.12.2018 

Akkreditointi ei koske lausuntoa. Analyysitulokset pätevät ainoastaan analysoiduille näytteille. 
Analyysitodistuksen saa kopioida vain kokonaan. Muussa tapauksessa kopioinnista on saatava lupa. 

Postiosoite Puhelin Faksi Y-tunnus
Viikinkaari 4 +358 10 391 350 +358 9 310 31626 2340056-8
00790 Helsinki Alv. Nro
metropolilab@metropolilab.fi http://www.metropolilab.fi FI23400568 

Ahlfors Reetta 
toimitusjohtaja 

Tiedoksi Kortelainen Satu, Satu.Korteniemi@labtium.fi;  
reception.espoo@labtium.fi, reception.espoo@labtium.fi 

Liite 12.14



Liite 13.1



Liite 13.2



Liite 13.3



Liite 13.4



Liite 13.5



Liite 13.6



Liite 13.7



Liite 13.8



Liite 13.9



Liite 13.10



Liite 13.11



Liite 13.12



Liite 13.13



Liite 13.14



Liite 13.15



Liite 13.16



Liite 13.17



Liite 13.18



Liite 13.19



Liite 13.20



Liite 13.21



Liite 13.22



Liite 13.23



Liite 13.24



Liite 13.25



Liite 13.26



Liite 13.27



Liite 13.28



Liite 13.29



Liite 13.30



GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS TUTKIMUSRAPORTTI
Mineraalitekniikka ja materiaalit ROA 2018-129
Isotooppigeologia 21.12.2018

Vesinäytteiden hapen- ja vedyn 
isotooppikoostumuksen määrittäminen: 

Kauhava (Ekokangas)

Mia Tiljander
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Projekti: Vesinäytteiden hapen- ja vedyn isotooppikoostumuksen määrittäminen: 
Kauhava (Ekokangas)

Asiakas: Miikka Paalijärvi
Asiakkaan viite: 50404-401322
Tilaus: 29.11.2018
Työnumero: 1465
Näytteiden lkm: 7
Menetelmät: CRDS
Operaattori/-t: Jenni Keränen
Tulokset: Mia Tiljander

Espoo 21.12.2018

Mia Tiljander
Erikoistutkija
Puh: 050 374 1262
mia.tiljander@gtk.fi

PROJEKTIN TIEDOT
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MENETELMÄT

Vesinäytteiden hapen ja vedyn isotooppikoostumus määritetään CRDS-isotooppivesianalysaattorilla 
(Picarro), minkä analyysitekniikka perustuu ontelovaimenemisspektroskopiaan (CRDS = cavity ring 
down spectroscopy). Menetelmässä höyrystetty vesinäyte johdetaan paine- ja lämpötila-kontrolloituun 
optiseen kammioon, missä laseria (~IR) hyväksikäyttäen määritetään eri hapen ja vedyn isotoopeista 
koostuvien vesimolekyylien määrä kaasumaisessa näytteessä. Hapen ja vedyn isotooppikoostumus 

ilmoitetaan  δ-arvona, mikä ilmaisee näytteestä mitatun 18O/16O tai 2H/1H -suhteen poikkeaman 
kansainvälisestä VSMOW-standardista promilleina. Menetelmän mittausepävarmuus on 
happianalyyseissä < 0,1‰ ja vetyanalyyseissä < 0,5‰.

Liite 14.3



Liite 14.4



EKHP1EKHP1EKHP1 EKHP2EKHP2EKHP2
EKHP3EKHP3EKHP3

EKHP4EKHP4EKHP4 EKHP5EKHP5EKHP5 EKHP6EKHP6EKHP6 EKHP7EKHP7EKHP7
EKHP8EKHP8EKHP8 EKHP9EKHP9EKHP9

EKHP11EKHP11EKHP11
EKHP12EKHP12EKHP12 EKHP13EKHP13EKHP13 EKHP14EKHP14EKHP14 EKHP15EKHP15EKHP15

PPP

14.7.202014.7.202014.7.2020

PÖYHÖSENKANGAS C – EKOKANGAS - SAUNAKANGAS 2018–2019: Geologisten yksiköiden 3D-pintamallitPÖYHÖSENKANGAS C – EKOKANGAS - SAUNAKANGAS 2018–2019: Geologisten yksiköiden 3D-pintamallitPÖYHÖSENKANGAS C – EKOKANGAS - SAUNAKANGAS 2018–2019: Geologisten yksiköiden 3D-pintamallit

111

222

333

444

555

666

777

777
777888

1 = Kallio1 = Kallio
2 = Moreeni2 = Moreeni
3 = Subglasiaalinen hienorakeinen sedimentti (pääosin HHt)3 = Subglasiaalinen hienorakeinen sedimentti (pääosin HHt)
4 = Karkearakeinen harjukerrostuma (Sr ja Hk)4 = Karkearakeinen harjukerrostuma (Sr ja Hk)
5 = Hienohiekkavaltainen harjukerrostuma5 = Hienohiekkavaltainen harjukerrostuma
6 = Syvän veden siltti (HHt ja Hs)6 = Syvän veden siltti (HHt ja Hs)
7 = Turve (paksuus >1 m)7 = Turve (paksuus >1 m)
8 = Rantakerrostuma8 = Rantakerrostuma

1 = Kallio
2 = Moreeni
3 = Subglasiaalinen hienorakeinen sedimentti (pääosin HHt)
4 = Karkearakeinen harjukerrostuma (Sr ja Hk)
5 = Hienohiekkavaltainen harjukerrostuma
6 = Syvän veden siltti (HHt ja Hs)
7 = Turve (paksuus >1 m)
8 = RantakerrostumaPohjavesialue

Havaintoputki 2018
(kalliovarmistus)
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