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1 JOHDANTO 

 

1.1 Yleistä 

Geologian tutkimuskeskuksen (GTK) Vesiratkaisut-yksikkö on tehnyt geologisen rakenteen selvityksen 
Kangasalan Rikun (ELY-tunnus 0421102) vedenhankinnalle tärkeällä pohjavesialueella. Riku sijaitsee 
Kangasalan keskustasta koilliseen, Vesijärven rannalla (kuva 1). Selvityksen ovat rahoittaneet 
Pirkanmaan ELY-keskus, Kangasalan kaupunki, Kangasalan Vesi -liikelaitos ja Geologian 
tutkimuskeskus. 
 
Tässä raportissa selvitetään tutkimusalueen kallionpinnan korkokuvaa, pohjavedenpinnan tasoa, 
harjun syntyvaiheita sekä maaperäkerrostumien rakennetta kairauksiin, painovoimamittauksiin, 
maatutkauksiin ja pohjaveden pintatietoihin perustuen. Kallio- ja pohjavesipintamallit yhdessä 
maaperämuodostumien tulkinnan kanssa luovat perustan pohjaveden virtauskuvan hahmottamiselle 
sekä mm. vedenhankintapaikkojen ja pohjavesialuerajausten määrittelylle. Tiedot palvelevat myös 
maankäytön suunnittelua ja pohjavedensuojelua. Rakennetutkimuksella tuotettua tietoa voidaan 
jatkossa hyödyntää myös pohjaveden virtausmallien laadinnassa. 
 
GTK:ssa tutkimuksen organisoinnista ja toteutuksesta sekä pohjavesialueen rakenteen mallinnuksista, 
niiden tulkinnoista ja raportoinnista vastasi geologi Tiina Kaipainen. Geofysiikan mittauksista ja 
tulkinnoista vastasivat Tuire Valjus ja geofyysikko Elina Koskela. Maastotöistä ja kairausten valvonnasta 
vastasi tutkimusassistentti Janne Tranberg. Kairauksista venäläisellä suokairalla vastasivat 
tutkimusassistentti Janne Tranberg ja geologi Juha Davidila. Maatutkaluotauksesta ja tulkinnasta 
vastasivat geologi Juha Davidila ja maamittausinsinööri Juha Majaniemi. 

 
Kuva 1. Tutkimusalueen sijainti. Karttakuva GTK. 
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1.2 Aikaisemmat tutkimukset 

Tutkimuksen tausta-aineistona on käytetty seuraavia geologisia perusselvityksiä sekä pohjaveden 
hankintaan ja suojeluun liittyviä hydrogeologisia ja teknisiä erillisselvityksiä: 

- Matisto, A. 1976. Kallioperäkartta 1:100 000 selitys. Karttalehti 
2141. Kangasala. Geologian tutkimuskeskus. Espoo. 28 s. 

- Kukkonen, M. 1980. Raportti Kangasalan karttalehden N:O 2141 maaperäkartoituksesta 
kesällä 1978 ja 1979. Geologian tutkimuskeskus. Espoo. 15 s. 

- Kukkonen, M. 1981. Raportti Kangasalan karttalehden N:O 2141 maaperäkartoituksesta 
kesällä 1980. Geologian tutkimuskeskus. Espoo. 16 s. 

- Kukkonen, M. 1981. Raportti Kangasalan karttalehden N:O 2141 maaperäkartoituksesta 
kesällä 1981. Geologian tutkimuskeskus. Espoo. 13 s. 

- Kukkonen, M. 1981. Maaperäkartta 1:20 000 selitys. Karttalehti 
2141 02. Kangasala. Geologian tutkimuskeskus. Espoo. 1 s. 

- Kukkonen, M. 1981. Maaperäkartta 1:20 000 selitys. Karttalehti 
2141 03. Kangasala. Geologian tutkimuskeskus. Espoo. 1 s. 

- Ala-Peijari, T.& Ikäheimo, J. 2010. Kangasalan kunta, Rikun pohjavedenottamo, Vedenoton ja 
vedenkäsittelyn nykytilaselvitys. Raportti 67090426. Pöyry Finland Oy. Vantaa. 11 s. 

- Rantala, P. & Karumo, K. 1988. Rikun pohjavedenottamon käyttöolosuhteiden selvitys. Työ 
14904Y. Air-Ix Oy. Tampere. 13 s. 18 liites.   

- Eerikäinen, A. & Koljonen, J. 1992. Rikun vedenottamon saneerauksen pohjavesiselvitys. 
Insinööritoimisto Paavo Ristola Oy. Hollola. 6 s. 47 liites.  
 
 

Kallioperäkartan (1:100 000) ja maaperäkartan (1:20 000) lisäksi käytettävissä oli 
pohjavesipintahavaintoja tutkimusalueella sijaitsevista pohjaveden tarkkailuputkista (Suomen 
Ympäristökeskus 2021). 
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2 TUTKIMUSALUEEN KUVAUS 

 

2.1 Rikun pohjavesialue 

Kangasalan läpi kulkee suuri saumamuodostuma, joka on nimetty Kirkkoharju-Keisarinharjuksi. 
Saumamuodostuma alkaa Salpausseliltä ja kulkee Hauhon, Pälkäneen ja Kangasalan kautta 
Tampereelle ja aina Hämeenkyröön saakka. Rikun pohjavesialue on pienempi, pohjois- eteläsuuntainen 
pitkittäisharju, joka liittyy tähän suureen saumamuodostumaan. Rikun katkeilevaan harjujaksoon 
kuuluu myös alueen pohjoispuolella sijaitseva Santasaari. Santasaaren pohjoispuolella harjujakson 
selkeä piirre häviää, mutta se on havaittavissa Suinulassa kallio- ja moreenikohoumien lomassa 
(Kukkonen 1980 ja Kukkonen 1981 (useita)). 
 
Rikun pohjavesialueella on tutkittu vedenottomahdollisuuksia 1960-luvulta lähtien. Jo varhain 
havaittiin, että osa kaivoista pumpattavasta vedestä tulee Vesijärvestä. Kangasalan Vesi -liikelaitoksella 
on Rikun vedenottamolla aktiivisessa käytössä viisi kaivoa. Hertta järjestelmän (Suomen 
ympäristökeskus 2021) tietojen mukaan vuonna 2017 Rikun vedenottamosta otettiin vettä 3541 m3/d 
ja vuonna 2016 3356 m3/d. Rikun pohjavesialueen kokonaispinta-ala on 1,16 km2, josta 
muodostumisalueen pinta-ala 0,26 km2. 
 

2.2 Rikun maaperän geologinen historia 

 
Harjujaksot ovat syntyneet viimeisimmän jääkauden 
lopulla, kun jäätikkö suli ja vetäytyi kohti luodetta. 
Sulamisvedet koversivat jäätikön alle uomia ja 
kerrostivat niihin lajittelemaansa hiekkaa ja soraa 
harjuiksi ja jäätikön eteen suistoksi eli deltaksi. 
Sulaessaan jäätikkö jakautui kielekevirroksi (Kuva 2), 
joissa jäätikön liike oli nopeampaa kuin kielekkeiden 
välisillä, hitaamman virtauksen ja passiivisen jään 
alueilla. Kirkkoharju-Keisarinharju syntyi 
passiivisemman Päijänteen kolmion ja 
aktiivisemman Itämeren kielekevirran saumaan. 
Rikun pohjavesialueen harju on ollut oma uomansa 
jäätikön sisällä ja se on syöttänyt materiaalia myös 
suureen saumamuodostumaan. Harjujen 
syntymekanismi on kuvattu tarkemmin kappaleessa 
2.3. 
 
 
 
Kuva 2. Jäätikkövirrat viimeisimmän jäätikön 
sulamisvaiheen aikana Johansson et al. 2011 
mukaan. 
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Ilmaston vaihtelut, muinaisen Itämeren pinnanvaihtelut ja jäämassojen väliset jännitteet säätelivät 
kielekevirtojen ja reunamuodostumien syntyä. Ilmaston lämmetessä jäätikkö irtaantui Salpausselkä-
vyöhykkeestä noin 11 000 vuotta sitten (Saarnisto 2000).  Alue vapautui jäästä noin 11 000 vuotta sitten 
kun jään reuna siirtyi koilliseen ja sen reunalla lainehti suolainen Yoldiameri (Kuva 3). Merivaihe 
muuttui vielä makeavetiseksi Ancylusjärveksi (Kuva 4) kun yhteys valtamereen katkesi maan 
kohoamisen vaikutuksesta Ruotsin Billingenin salmissa. 
 

 
 
Kuva 3. Jään asema Yoldia jäämeri -vaiheen aikana noin 11 000 vuotta sitten. Karttakuva GTK. 

 
Kuva 4. Jään asema Ancylusjärvi -vaiheen aikana noin 10 000 vuotta sitten. Karttakuva GTK. 
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Rikun harju jäi meri - ja järvivaiheiden aikana syvässä vedessä kerrostuneen savi- ja silttikerroksen 
peittämäksi ainakin osittain. Tämä savi-silttikerros on havaittu useissa alueen kairauksissa. Tämän 
jälkeen Kangasalan alue nousi hiljalleen kuivalle maalle ja Itämeren kehitys jatkui Litorina mereksi 
(Kuva 5) kun yhteys valtamereen syntyi Tanskan salmien kautta.  
 

 
Kuva 5. Litorina merivaihe noin 8 000 vuotta sitten. Karttakuva GTK. 
 
Maanpinnan kohoamisesta ja samalla tapahtuneesta veden pinnan laskusta johtuen varsinkin 
korkeimpien mäkien päältä huuhtoutuivat moreeniainekset rantavoimien vaikutuksesta ja kalliot 
paljastuivat esiin. Pääosin sorasta ja hiekasta koostuvan harjun länsipuolella on hiekkaisia ja hietaisia 
rantakerrostumia, jotka ovat syntyneet, kun aallokko kulutti ja kerrosti uudelleen myös harjun ainesta. 
Alueen noustua kuivaksi maaksi, sen kehitystä muokkasi vielä Vesijärven kehitys ja sen pinnan 
vaihtelut, kasvillisuuden leviäminen ja lopulta myös ihminen.  
 

2.3 Harjumuodostumien syntymekanismeista 

Mannerjäätikön sulamisvesien vaikutuksesta syntyneitä glasifluviaalisia eli jäätikköjokimuodostumia 
ovat pitkittäisharjut, deltat sekä ns. lajittuneet sauma- ja reunamuodostumat. Yleisesti puhutaan 
kuitenkin harjumuodostumista, jotka ovat materiaaliltaan pääasiassa hiekkaa ja soraa. Suomessa 
harjumuodostumat kattavat maapinta-alasta noin 2,2 % (Mälkki 1999).  

Jäätikköjoet syntyvät mannerjäätikön sulamisvesien hakeutuessa jäätikön sisään ja pohjalle, missä ne 
virtaavat kohti jäätikön reunaa purkautuen lopulta sen edustalla. Pitkittäisharjun poikkileikkauksessa 
kerrossuhteet ja raekoko ovat vaihtelevia, mutta muodostuman pituussuunnassa rakenteen ja 
aineksen vaihtelu on yleensä vähäisempää. Syntytavasta johtuen harjun keskivaiheilla voi olla hieman 
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koholla oleva karkeampi ydinosa, josta muodostuma ohenee reunoja kohti symmetrisesti tai 
epäsymmetrisesti, maa-aineksen muuttuessa samalla hienorakeisemmaksi. 

Mannerjäätikön perääntymisvaiheessa jäätikkömassan alle muodostuu jäätikön liikesuuntainen 
jäätikköjokitunneli, jossa esiintyy kerääntyneiden sulamisvesien voimakkuudeltaan vaihtelevia 
virtauksia, suurelta osin paineellisissa olosuhteissa. Alkuvaiheessa, tunnelin poikkileikkauksen ollessa 
pienehkö, jäätikköjoen lajitteluvoima on suurimmillaan. Tällöin tapahtuu karkean aineksen 
kerrostumista sekä hienomman aineksen huuhtoutumista ja harjuytimen pääosa muodostuu (kuva 6). 
Tällaiset ytimet ovat tavallisesti koko harjun poikkileikkaukseen nähden pieniä. Niiden aineksen laatu 
vaihtelee yleensä soraisesta hiekasta kiviseen soraan. Ydinharjun kohdalla kallionpintaa verhonnut 
moreenipeite on pääosin kulunut pois ja sorat ovat kerrostuneet suoraan kalliota vasten. Ytimen lähelle 
kerrostuu usein myös karkeita hiekkoja. Harjun karkea ydinosa on tavallisesti myöhemmin 
kerrostuneiden hienompirakeisten lievehiekkojen ja/tai rantahiekkojen peitossa, eikä sitä ole 
useinkaan havaittavissa maanpinnalla. 

Huomattavia sulamisvesien kerrostamia muodostumia ovat reunamuodostumat, joita Suomessa ovat 
mm. Salpausselät ja Sisä-Suomen reunamuodostuma. Reunamuodostumat syntyivät jäätikön reunan 
eteen rinnakkaisina deltoina tai sandureina tai niiden yhdistelminä, sanduri-deltoina. Salpausselät ovat 
tällaisia kompleksi-reunamuodostumia, joiden proksimaaliosissa on moreenia ja usein myös suppia. 
Distaaliosissa on pääasiassa lajittunutta ainesta, jonka paksuus voi olla useita kymmeniä metrejä. 
Salpausselkien syntyessä jäätikön reuna pysyi kummankin reunamuodostuman kerrostuessa paikallaan 
pari sataa vuotta (Haavisto-Hyvärinen & Kutvonen 2005).  

 

Kuva 6. Pitkittäisharjun synty 
mannerjäätikön edustalle syvään 
veteen. A) Harjun karkea ydinosa 
syntyi tunneliin tai jäätikön 
reunan välittömään läheisyyteen. 
Ydinharjussa saattaa esiintyä 
haarautumia, sivuttaissiirtymiä ja 
katkoksia esim. sulamisvesien 
vuodenaikaisvaihtelun tai kerros-
tumisalustan topografiavaihtelun 
seurauksena. B) Myöhemmin 
kerrostuminen jatkui railossa 
ja/tai kauempana jäätikön 
reunasta, jolloin syntyivät harjun 
hiekkavaltaiset lievealueet. Kuva 
H. Kutvonen, GTK.  
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3 TUTKIMUSMENETELMÄT 

 

3.1 Maastokartoitus 

Tutkimusalueella tehdyllä maastokartoituksella muodostettiin yleiskäsitys tutkimusalueen geologisista 
ja hydrogeologisista olosuhteista. Maastokartoituksessa tehtiin geomorfologiset pintahavainnot 
tutkimusalueen keskeisiltä osilta. Myös pohjavesialueella sijaitsevista mahdollisista kalliopaljastumista 
ja niiden laajuudesta tehtiin havaintoja. Maastokartoituksen yhteydessä määritettiin myös alustavasti 
uusien kairauspisteiden sijainnit. 

 

3.2 Maaperäkairaukset ja havaintoputkiasennukset 

Porakonekairaus on käyttökelpoinen kairausmenetelmä, kun tutkimuskohteen maakerrospaksuudet 
ovat huomattavat ja maaperä on karkearakeista. Porakonekairauksella saadaan luotettava tieto 
kallionpinnan asemasta. Kairaus tehdään poraamalla samanaikaisesti tangolla ja suojaputkella 
kallionpintaan saakka. Kallion tavoittamisen jälkeen kalliovarmistus (3 metriä) tehdään vielä 
tankoporauksella. Porakonekairausten yhteydessä voidaan ottaa myös (häiriintyneitä) maanäytteitä 
tyhjentämällä kairauksissa käytettyä suojaputkea ilmahuuhtelulla. Häiriintymättömiä näytteitä 
voidaan ottaa erityisillä putkiottimilla. (Rantamäki et al. 1990) 

 

3.3 Painovoimamittaus 

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 painovoimamittauksia käyttää myös maapeitteen paksuuden 
arviointiin. Painovoimamenetelmällä ei voida erotella maaperän eri kerroksia tai pohjavedenpinnan 
tasoa. Muilla tutkimusmenetelmillä tuotettuja maaperä- ja pohjavesitietoja (esim. kairaus, seisminen 
luotaus ja maatutkaluotaus) voidaan kuitenkin hyödyntää painovoimamittausten tulkinnassa.  

Maapeitteen paksuutta määritettäessä painovoimaprofiilit sijoitetaan maastoon siten, että niiden 
alku- ja loppupäät ovat kallion paljastumilla tai pisteissä, joissa kallionpinnan tarkka korkeustaso 
tunnetaan. Lisäksi profiilit saattavat kulkea ristiin toistensa yli. Näin voidaan arvioida 
painovoimakentän alueellista vaihtelua, jota käytetään maapeitteen paksuustulkinnan perustasona. 
Kun maa- ja kallioperän välinen tiheysero oletetaan vakioksi ja mittauspisteiden korkeusasema 
tunnetaan, voidaan painovoima-anomaliasta laskea maapeitteen paksuus. Maaperän todellista 
paksuutta on kuitenkin tarpeellista kontrolloida riittävän tiheästi esim. kairaamalla, koska sekä kallion 
tiheydestä riippuva alueellinen painovoimataso että irtomaapeitteen tiheys voivat vaihdella 
mittauslinjalla ja siten vaikuttaa tulkintatulokseen. Tulos kuvaa yleensä hyvin kallionpinnan tason 
vaihtelua, vaikka maapeitteen tulkitussa paksuudessa saattaa paikoitellen olla epätarkkuutta. 
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3.4 Maatutkaluotaus 

Maatutkaluotaus on geofysikaalinen tutkimusmenetelmä, joka perustuu sähkömagneettisten pulssien 
lähettämiseen maaperään ja takaisin heijastuvien pulssien rekisteröintiin. Tämä toistuu useita kertoja 
sekunnissa, minkä tuloksena maatutkaluotauksella saadaan jatkuvaa profiilitietoa maaperän 
rakenteesta. Maatutkan lähettämän elektromagneettisen pulssin kulkunopeus ja vaimeneminen 
riippuvat mm. väliaineen sähkönjohtavuudesta ja dielektrisyydestä (Er-arvo). Sähkönjohtavuuden 
kasvu väliaineessa näkyy maatutkasignaalin vaimenemisena. Maankamaran dielektrisyys riippuu 
eniten materiaalin vesipitoisuudesta, johon vaikuttaa puolestaan aineksen raekoko. Hiekassa ja sitä 
karkeammissa maalajeissa dielektrisyys ja sähkönjohtavuus ovat yleensä alhaisia ja maatutkauksen 
syvyysulottuvuus on hyvä. Hienoaineksen (siltti, savi, moreeni) tai esim. suolapitoisuuden (tiesuolaus, 
turkistarhat, merivesi) lisääntyminen kasvattaa sähkönjohtavuutta ja dielektrisyyttä, jolloin maatutkan 
syvyysulottuvuus voi olla vain muutamia metrejä 

Menetelmä on parhaimmillaan harjualueilla, missä sillä saadaan tietoa tyypillisesti 15–20 metrin ja 
enimmillään jopa yli 30 metrin syvyydeltä kallionpinnan korkokuvasta, pohjavedenpinnan tasosta, 
irtainten maalajien laadusta ja maaperän kerrosten rakenteesta. Näillä tiedoilla on merkittävä osuus 
alueilla, joilla on vähän maaperäleikkauksia. Maatutkaluotausten tuloksia on tässä raportissa 
hyödynnetty soveltuvin osin sekä kallion- että pohjavedenpinnan syvyyden määrityksessä ja 
muodostumien sisäisen rakenteen tulkinnassa.  

Maatutkalaitteistoon kuuluu lähetin-vastaanotinantennin lisäksi keskusyksikkö, kaapelit, 
paikannusjärjestelmä sekä vetolaitteistot ja telineet. Tutkimusalueen olosuhteista ja tutkattavien 
linjojen pituudesta ja lukumäärästä riippuen yhden työpäivän aikana voidaan tehdä 2–15 kilometriä 
maatutkaluotauksia. Maatutkaluotaukselle on tyypillistä, että noin 70–80 % mittauslinjoista on 
tulkintakelpoisia. 

 

3.5 Hydrogeologiset selvitykset, pohjavesiputkista tehtävät mittaukset 

Pohjavedenpinnan mittaus havaintoputkista voidaan tehdä 
putkeen laskettavaa sähköistä mittaluotia käyttäen. Tällöin 
mittalaite (kuva 7) antaa ääni ja/tai valosignaalin 
saavutettuaan pohjavedenpinnan. Havaintoputkeen 
voidaan myös asentaa jatkuvatoiminen, 
rekisteröintilaitteella varustettu pinnankorkeusmittari, joka 
määrävälein automaattisesti mittaa pinnan korkeuden 
(Kinnunen et al. 2005). 

 

 

Kuva 7. Pohjavesiputki ja sähköinen mittaluoti. Kuva A. 
Kiiskinen, GTK. 
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3.6 Kairaukset venäläisellä suokairalla 

Venäläisellä suokairalla (kuva 8) kairataan nimensä mukaisesti 
tyypillisesti suota, mutta sillä voidaan kairata myös kiinteämpää 
maaperää. Kaira on käsikäyttöinen, joten se soveltuu myös 
rantavedessä kairaamiseen. Kairalla päästään etenkin 
hienojakoisessa maaperässä ja suossa useiden metrien syvyyteen, 
sillä kairan terää voidaan jatkaa tarpeen mukaan aina uusilla tanko-
osilla. Maaperän laatu ja raekoko voidaan määrittää kairan terään 
jäävästä näytteestä. 

 

 

 

 

Kuva 8. Venäläinen suokaira. Kuva E. Rankonen (2012), GTK  
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4 TEHDYT TUTKIMUKSET 

 

4.1 Maastokartoitus 

Tutkimusalueella tehtiin maastokartoitus ja tähän tutkimukseen kuuluvien kairauspaikkojen 
katselmointi 7.5.2021. Samalla havainnoitiin mahdollisuuksien mukaan aikaisemmin asennettujen 
pohjavesiputkien sijainti ja kunto sekä uusia kallion korkeustietoja mm. kalliopaljastumista.  

 

4.2 Maaperäkairaukset ja havaintoputkiasennukset 

Tutkimusalueille tehtiin viisi maaperäkairausta aikavälillä 10.5. – 28.5.2021 (kuva 9). Kairaukset suoritti 
Ramboll Oy. Kairausta tehtiin yhteensä 178,4 metriä, josta kalliovarmistusta oli yhteensä noin 15 
metriä. Pohjaveden havaintoputket asennettiin kaikkiin viiteen kairauspisteeseen, yhteensä 167,6 
metriä (kuva 10). Putket varustettiin suositusten mukaisesti (Arjas 2005) lukittavilla suojaputkilla. 
Pohjavesiputket varustettiin Kangasalan Vesi-liikelaitoksen lukoilla. Halkaisijaltaan 52/60 mm:n 
kokoiset pohjavesiputket ovat materialtaan suuritiheyksistä polyeteeniä (PEH). Kairausten yhteydessä 
havainnoitiin maaperän vallitseva kerrosjärjestys ja otettiin maanäytteitä. Yksityiskohtaiset 
kairauspöytäkirjat ovat liitteessä 8. Kairauspöytäkirjojen maalajimääritykset on vedetty yhteen 
liitteessä 9. Kairausten GTK1-21 ja GTK 6-21 maaperänäytteistä analysoitiin raekoko koostumus (Liite 
14). 

Kuva 9. Maaperän kairausta Rikun pohjavesialueella.     Kuva 10. Uusi pohjavesiputki GTK 1-21 Rikun 
Kuva J. Tranberg, GTK.     pohjavesialueella Kuva T. Kaipainen, GTK. 
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4.3 Painovoimamittaus 

Painovoimamittauksen suorittivat GTK:n tutkimustyöntekijä Jukka Piispa ja tutkimusassistentti Janne 
Tranberg (kuva 11) 20.5.-11.6.2021 välisenä aikana. Painovoimalinjojen sijainti on esitetty liitteessä 1. 
Mittauslinjoja oli 17 kpl ja niiden yhteenlaskettu pituus oli n. 7,55 km. Mittauksia ei voitu suorittaa 
Santasaaressa, sillä siellä ei ollut tarvittavia kallionpintapisteitä linjojen sitomiseen kallionpinnan 
tasoon. Mittaukset tehtiin 20 m pistevälein. Mittalaitteena oli Scintrex Autograv-CG5-gravimetri ja 
pisteiden korkeusaseman määrityksessä käytettiin VRS-GPS- laitteistoa.  

 
Kuva 11. Painovoimamittausta maastossa. Kuva J. Tranberg, GTK. 
 

Mittaustuloksista laskettiin Bouguer-anomaliat keskitiheydellä 2670 kg/m3. Maanpinnan topografian 
vaihtelusta johtuva tulosten vääristymä korjattiin käyttämällä Geosoftin Oasis Montaj ohjelmiston 3D-
topografiakorjausta, jossa käytettiin referenssiaineistona Maanmittauslaitoksen 10 x 10 m 
korkeusmallia. Tulkinnassa käytettiin Tensor Reseachin ModelVision tulkintaohjelmaa. Tulkinnassa 
etsitään annetun mallin parametreja muuttamalla mitattua painovoimakäyrää parhaiten vastaava 
laskennallinen käyrä. Painovoimamittauksen tulkintaa on havainnollistettu kuvassa 12.  Paikallisesta 
painovoima-anomalian vaihtelusta tulkittiin kalliopinnan taso.  
 
Mittauslinjat päättyvät kalliopaljastumaan, kallioon asti kairattuihin pisteisiin. Useimmista pisteistä on 
tiedossa myös pohjavesipinnan taso. Pohjaveden pintaa on käytetty hyväksi arvioitaessa kuivan ja 
kostean maa-aineksen rajapintaa tulkinnoissa, mutta se ei silti välttämättä kuvasta todellista 
pohjaveden pintaa. Jos pohjavesitietoja ei ollut saatavilla, on vedenpintaa arvioitu lähimpien tietojen 
mukaan. Kuivalle maa-ainekselle on tulkinnoissa käytetty tiheyttä 1600 kg/ m3 ja veden kyllästämälle 
maa-ainekselle 1900 kg/m3. Tulkinnassa käytetty vedenpinnan taso esitetään leikkauskuvissa (liitteet 
11.1–11.18) maaperämallia jakavana vaakaviivana. Syvyysleikkausmallien mittakaava vaihtelee 
mittauslinjan pituuden mukaan. Leikkauskuvien koordinaatisto on ETRS89/TM35Fin ja 
korkeusjärjestelmä on N2000.   
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Kuva 12. Esimerkki tulkinnasta, jossa painovoimamittauksen tuloksia käytetään maapeitteen 
paksuuden tulkintaan. Kuva T. Valjus, GTK. 

 
Tulkinta tehdään aina linjojen päiden väliin sijoittuvalle suoralle, johon projisoidaan suorasta 
poikkeavat mittauspisteet. Tämän vuoksi mitattu linja saattaa hieman poiketa tulkitulta suoralta 
viivalta. Tutkimusalueella poikkeamat olivat erittäin pieniä, lukuun ottamatta linjaa 15, eivätkä vaikuta 
tulkinnan tarkkuuteen (kuva 13). Linja 15 pystyttiin mittaamaan maasto-olosuhteiden vuoksi vain noin 
100 m molemmista päädyistä jättäen noin 370 m välin tulkintapisteisiin. Poikkeama linjan 
pohjoispäädyssä tulkitun ja mitatun linjan välillä on suurimmillaan noin 20 metriä. Tämän takia, linjan 
15 tulkintaa tulee arvioida vain alueilla, joissa data kattavuus on riittävä. Linjaa 15 tarkastellessa tulee 
huomioida mitatun linjan todellinen sijainti verrattuna projisoituun ja välttää ylitulkintoja alueella, jolla 
mittaustietoa ei ole. 
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Kuva 13. Mitattujen linjojen poikkeaminen suoralta, jolle tulkintapisteet on projisoitu. Mitatut linjat on 
esitetty mustalla ja tulkitut linjat punaisella värillä. Kuva E. Koskela, GTK. 
 

4.4 Maatutkaluotaus 

Tutkimuskohteessa tehtiin kaikkiaan 25 maatutkaluotauslinjaa, yhteispituudeltaan 11,7 kilometriä. 
Tutkimusalueen eteläosan vaikeakulkuisuuden maaston vuoksi 19.-23.4.2019 mittaukset suoritettiin 
jalkaisin. 10.-12.5.2019 suoritetuissa luotauksissa käytettiin mönkijällä vedettävää maatutkalaitteistoa 
(kuva 14).  Luotauksissa käytettiin SIR-4000 tutkalaitteistoa, ja siihen liitettyä 100 MHz:n antennia. 100 
MHz:n antenni on tyypillisimpiä antenneja pohjavesitutkimuksissa (Mattsson et al. 2005).  Luotauksissa 
käytetty mittausaika oli 450 nanosekuntia. Tutkimuslinjojen paikannus maastossa tehtiin Trimblen 
Geo-XH 6000 tarkkuus-GPS-paikantimella. Linjoja tehtiin myös Santasaareen. Vedenottaman alueella 
linjat pyrittiin sijoittamaan siten, että niillä saataisiin mahdollisimman kattavat kuva 
maaperämuodostumien aineksen laadusta, maaperän rakenteesta sekä kallion- ja pohjavedenpinnan 
tasosta. Tulkinnan helpottamiseksi linjoille on tehty Maanmittauslaitoksen laserkeilausaineistoon 
perustuva topografiakorjaus. Topografiakorjauksella saadaan maatutkatutkaprofiili vastaamaan 
maanpinnan korkeusvaihtelua. Esimerkiksi pohjavesi pyrkii asettumaan vettä johtavassa maaperässä 
lähes vaakasuoraksi tasoksi, minkä vuoksi maanpinnan korkeusvaihteluiden suhteen 
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korjaamattomassa maatutkaprofiilissa pohjaveden rajapinta näkyy maanpinnan topografian 
peilikuvana. Linjojen prosessoinnissa ja tulkinnassa on käytetty Road Doctor 3.5 -ohjelmistoa. Linjoja 
on prosessoitu (mm. taustanpoisto ja signaalin vahvistus) niillä näkyvien piirteiden korostamiseksi 
ja/tai häiriöiden poistamiseksi.  Linjojen sijainti maastossa esitetään tulkittujen pisteiden osalta 
liitteissä 3 ja 4 sekä linjoina ja tulkintakuvina liitteessä 12.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 14. Maatutkalaitteisto Rikussa. Kuva J. Davidila, GTK. 

 

Maatutkalinjat on tallennettu GTK:n tietokantaan, mistä niitä on tarvittaessa saatavana sekä 
numeerisena että paperitulosteina (kuva 15). Tutkakuvat esitetään tämän raportin liitteessä 12. 

 

Kuva 15. Esimerkkikuva kävellen mitatusta tutkalinjasta f7 vedenottamon läheisyydestä. Kuvassa 
tutkalinjan tulkintasuunta on lounaasta koilliseen. Kuvaan on sinisellä viivalla merkitty tulkittu 
pohjavesipinta ja mustalla viivalla tulkittuja rajapintoja. Kalliopinta on tässä liian syvällä, että sitä olisi 
voitu tulkita. Kuva J. Davidila, GTK. 
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4.5 Venäläiset suokairaukset 

Vesijärven ja Likolammin rantavyöhykkeeseen kairattiin venäläisellä suokairalla yhteensä 8 kairausta 
(Kuva 16). Kairausten syvyydet vaihtelivat 0–1,5 m. Kairausten yhteenveto on esitetty liitteessä 13.  

 
Kuva 16. Venäläisten suokairausten sijainti kartalla. Kuva T. Kaipainen, GTK. 

 

  



Geologian tutkimuskeskus Tutkimustyöraportti 51/2021 16/28 
   
 30.11.2021  

 

 

 

Geologian tutkimuskeskus  |  Geologiska forskningscentralen  |  Geological Survey of Finland 

 
 

5 MALLINNUKSET JA VISUALISOINTI 

Kairauksista, painovoimamittauksista ja paljastumahavainnoista saadut kallionpinnan tasotiedot 
yhdistettiin ArcGIS -ohjelmistolla. Aineistosta laskettiin Topo to grid -interpolointimenetelmällä mallit 
tutkimusalueen kallionpinnan korkokuvasta. Pohjavesipintamallit tehtiin vastaavalla tavalla 
hyödyntäen alueelle aiemmin ja tämän tutkimuksen yhteydessä asennettujen pohjavesiputkien 
pohjavedenpinnan tasotietoja.  

Saadut pintamallit on visualisoitu ArcGIS-ohjelmistolla. Mallien interpoloinnin ulottuvuutena 
tunnetuilta tasopisteiltä on käytetty kallionpinnan osalta 150 metriä ja pohjavesipinnan osalta 350 
metriä. Tutkimusalueen mallinnukset ovat liitteissä 3–7. Santasaaresta saatiin maatutkan avulla tietoa 
kallioperästä sekä pohjavedenpinnasta, mutta malleissa ei voida esittää muuta kuin kallionpintamalli, 
sillä saaresta puuttuu tarkan pohjaveden mittaustuloksen antava pohjavesiputki. Pintamalleja 
tarkasteltaessa on aina huomioitava mittaus- ja mallinnusmenetelmien rajoitukset.  

Kallionpinnan korkeustaso on varmasti selvillä vain kairauspisteissä ja avokallioilla. Painovoimalinjojen 
mittauspisteille tulkitut syvyydet antavat ainoastaan yleiskuvan kallionpinnan korkeustasosta. 
Painokairausten tuloksia on laskennassa käytetty alueilla, joilla ei ole ollut olemassa muita, 
luotettavammin kalliopinnan korkeustason osoittavia kairaustuloksia. Mallinnusohjelmisto tasoittaa 
interpoloimalla tunnettujen ja tulkittujen kallionpintapisteiden välit. Tästä johtuen interpoloidussa 
mallissa käytettyjen tasopisteiden välialueilla voi olla laajojakin kalliokohoumia tai -painanteita, joita ei 
pintamallissa voida havaita.  

Kallionpintamallin reuna-alueilla myös painovoimalinjojen ja kairauspisteiden puutteesta johtuva 
kalliopaljastumien korkeustasojen ylikorostuminen saattaa aiheuttaa mallin vääristymistä. 
Pohjavesialuerajojen sisäpuolella mallin tarkkuus on kuitenkin melko hyvä. 

Kalliopinnan taso saatiin selville kairaustietojen, kalliopaljastumien ja painovoimamittauslinjaston 
ansiosta. Tutkimusalueen keskeisimmissä osissa kallionpintatiedot perustuvat kairaustietoihin ja 
painovoimamittauksista saatujen tietojen tulkintaan, pohjavesialueen reunaosissa myös muutamiin 
kalliopaljastumiin. Näillä alueilla laskentamallit ovat melko luotettavia. 

Pohjavedellä kyllästyneen maapeitteen paksuus on laskettu pohjavesi- ja kallionpintamallien 
erotuksena. Tämän vuoksi visualisointi on voitu tehdä vain niiltä alueilta, joilta oli käytettävissä sekä 
kallionpinnan että pohjavedenpinnan mallit. Pohjavedenpinnan yläpuolisen irtomaapeitteen paksuus 
saatiin tutkimusalueen maanpinnan korkeusmallin ja pohjavesipintamallin erotuksesta. 
Pohjavedenpinnan laskentamallien voidaan olettaa pitävän varsin hyvin paikkansa niiltä alueilta, joista 
oli pohjavesipinnan korkeustietoja. Yleiskuvan pohjaveden virtauksesta voi kuitenkin muodostaa jo 
kolmella pohjavedenpinnan havainnolla (Korkka-Niemi & Salonen 1996). 
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6 TUTKIMUSTULOKSET  

 

6.1 Kallioperän koostumus, rakenne ja korkokuva 

Rikun pohjavesialueen kallioperä on Kangasalan karttalehden kallioperäkartan (Matisto 1976) mukaan 
pääasiassa kiillegneissiä. Eteläosa ja pohjavedenottamonalue koostuu granodioriitista ja pieni alue 
pohjavesialueen länsirajalla on myös gabroa.  Tutkimusalueen kallioperän koostumus on esitetty 
kuvassa 17. 
 

 
Kuva 17. Rikun pohjavesialueen kallioperä. Suomen kallioperä – DigiKP. Digitaalinen karttatietokanta  
[Elektroninen aineisto]. Espoo. Geologian tutkimuskeskus [viitattu 4.8.2021]. 
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Kuvassa 18 on esitetty painovoima-
tulkintapisteistä interpoloitu väripintakartta 
tutkimusalueen kalliopinnan tasosta. 
Interpoloinnin säteenä on käytetty 200 metriä. 
Alue jakautuu selkeästi luoteessa havaittavaan 
korkean kallionpinnan alueeseen, jossa 
maapeitteet ovat lähes olemattomat, kun taas 
paljastumalta laskeuduttaessa kohti etelää ja 
itää kallionpinnan taso laskee melko tasaisesti 
Vesijärven rantaan asti. Matalimmillaan 
kallionpinnan taso on tutkimusalueen 
pohjoispäädyssä (linja 2) sekä kaakkoisosassa 
vedenottamon kohdalla (linjojen 15, 16 ja 13 
risteämässä). Linjan 15 keskiosaan syntyvää 
matalan kallionpinnan anomaliaa ei tule 
tulkita, koska alueelta ei ole todellisuudessa 
mittaustietoa.  

Kallioperän pinnan korkeustaso esitetään 
liitteessä 3. Se vaihtelee Rikun 
pohjavesialueella vedenottamon alueen noin 
50 metristä merenpinnan yläpuolella alueen 
länsiosan korkean kalliomäen +135 metriin 
mpy.  

 

 

Kuva 18. Painovoimatulkinnoista 
interpoloimalla laskettu kalliopinnan taso 
väripintakarttana. Interpoloinnin säteenä on 
käytetty 200 metriä. Mitatut linjat on esitetty 
mustalla ja tulkitut linjat punaisella värillä. 
Kuva E. Koskela, GTK. 

 

6.2 Maaperän koostumus ja kalliopinnan yläpuolisen irtomaakerroksen paksuus 

Kallionpinnan yläpuolisen maaperän kokonaispaksuus esitetään liitteessä 7. Se vaihtelee Rikun 
pohjavesialueella noin metristä (kallionpinta lähellä maanpintaa) yli 50 metriin asti. 

Paksuimmat maakerrokset tavataan vedenottamon ympäristössä sekä pohjavesialueen pohjoisosassa, 
Levonkärjessä. Yli 30 metrin paksuisia kerroksia tavataan Pikonlinnan alueella, harjun keskiosissa. 
Pohjavesialueella on myös muutamia kalliopaljastumia etenkin Reumantien risteyksen alueella ja 
Hyvinvointikeskus Apilan lähellä Vesijärven rannalla.   
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Tätä tutkimusta varten tehtyjen kairausten sijainnit esitetään liitteessä 1, kuvassa 19 ja 
yksityiskohtaiset kairauspöytäkirjat ovat liitteessä 8. Liitteessä 9 esitetään yhteenveto raskaiden 
kairausten maalajihavainnoista ja tulkittu maaperän vedenjohtavuus. Liitteessä 13 on yhteenveto 
venäläisten suokairausten maalajihavainnoista. 

Liitteessä 10 esitetään malleista laskettuja maan-, kallio-, ja pohjavesipintojen korkeustasoja 
poikkileikkauksena pohjavesialueen halki sen länsiosasta itäosaan. Poikkileikkausten sijainti esitetään 
liitteessä 1.  

6.2.1 Pohjavesialueen kairauspisteiden maalajit 
Rikun pohjavesialueelle kairattiin viisi porakonekairausta ja kaikkiin asennettiin pohjavesiputki (kuva 
19 ja Liite 1). 

 
Kuva 19. Tutkimusalueen kairauspisteet. Karttakuva T. Kaipainen GTK. 
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Pohjavesiputki GTK 1-21 oli koko pohjavesialueen syvin kairaus ja ulottui 49 metrin syvyyteen. Putken 
kohdalla maaperän pintaosassa on humusmaata sekä noin metrin kerros savista silttiä. Sen alla 
maaperä koostuu aina 28,6 metrin syvyydellä sijaitsevaan soramoreenikerrokseen asti vettä hyvin 
läpäisevästä hiekkaista ja sorasta. Moreenikerros peittää kalliota hieman yli 18 metrin kerroksena ja 
kerroksessa on paljon kiviä. Tästä soramoreenikerroksesta ei ole otettu näytettä. Kiinteän kallion pinta 
on 46 metrin syvyydellä maanpinnasta. 

 

Pohjavesiputken GTK 2-21 syvyys oli maltillisempi 28,2 metriä. Maaperä on 18,4 metriin saakka 
hiekkaa, mutta sen keskellä seitsemän metrin syvyydestä alkaen on jälleen noin 3 metrin paksuinen 
savi-siltti kerros.  Hiekkakerroksen alla, 18,4 metristä alkaen maaperä koostuu soraisesta ja karkeasta 
hiekasta. Kerroksessa on myös kaksi 20–40 cm suuruista kiveä.  Kallion pinnalla on noin 40 cm 
paksuinen kerros hiekkamoreenia. Kallion pinta on 25,2 metrin syvyydellä maanpinnasta.  

 

Pohjavesiputken GTK 3-21 kohdalla kallio oli 29 metrin syvyydellä maanpinnasta. Samalle alueelle on 
tehty aiemmin (Rantala & Karumo 1988) useita tärykairauksia, joissa on havaittu soramoreenia, mutta 
ne ovat päättyneet kallion sijasta kiveen noin 2,7 ja 14,5 metrin syvyydellä maanpinnasta. Aikaisempien 
tutkimusten kairauksia on käytetty kallionpintamalliin (Liite 3) korjaamiseen niin sanottuna dummy-
pisteinä. Tässäkin kairauspisteessä havaittiin päällimmäisen ohuen humus ja hiekkakerroksen alla yli 2 
metrin kerros savista silttiä. Silttikerroksen alla oli hiekkaa sekä kiviä ja soraista hiekkaa aina 14,4 
metrin syvyyteen saakka. Sen alla on lähes 10 metrin paksuinen kerros hiekkaista soraa ja aivan kallion 
pinnassa 5 metrin kerros soraista hiekkaa. Moreenikerros puuttuu tai on niin ohut, ettei sitä havaittu 
tästä kohdasta harjua.  

 

GTK 5-21 oli pohjavesialueen matalin kairaus ja kallion pinta oli tällä kohdalla 22,2 metrin syvyydellä 
maanpinnasta. Kairauksessa ei havaittu savi- tai silttikerrosta, vaan maaperä koostui humuksen alla 
hiekasta, soraisesta hiekasta (10 m), jossa oli pintaosassa kiviä sekä sen alapuolisesta hiekkaisesta 
sorasta, jota oli noin 10.6 metrin kerros. Kallion pinnan päällä oli reilu puolen metrin kerros moreenia. 

  

GTK 6-21 kairattiin lähelle vedenottamoa ja sen kaivoja. Myös vedenottamon alueella on runsaasti 
vanhempia kairauksia ja pohjatutkimuksia. Niistä syvin, HP51 (Eerikäinen & Koljonen, 1992) ulottuu 25 
metrin syvyydelle maanpinnasta ja on päättynyt kiilautumalla. Saman tutkimuksen aikaan tehdyissä 
kairauksissa HP51, HP52, HP53 ja HP54 (kaivon 6 lähellä) on havaittu 1,5–6,5 metrin paksuinen 
silttikerros noin 0,5–1,5 metrin syvyydellä maanpinnasta. GTK 6-21 kohdalla kallion pinta oli syvyydellä 
40,8 m ja se on vedenottamon alueen syvin ja todennäköisesti ainoa kallioon asti ulottunut kairaus ja 
havaintoputki. Pintamaan alla oli lähes 7 m kerros hiekkaista soraa ja sen alla välillä 7–17 m karkeaa 
hiekkaa ja iso 80 cm halkaisijaltaan oleva kivi.  Hiekkakerroksen alla on 15 m kerros soraa ja sen alla, 
lähinnä kallionpintaa syvyydellä 32–40,8 m hiekkamoreenia ja kaksi 20 cm kiveä.  
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6.2.2 Rantavyöhykkeen kairaukset 
Jo vuoden 1968 tutkimuksessa (Vanhala 1968) osa kairauksista oli ulotettu Vesijärveen ja todettu, että 
vettä johtavat kerrokset jatkuvat järven pohjalla. Pöyryn pohjatutkimuksessa (Haatainen & Lipponen 
2011) Geopalveluiden tekemissä painokairauksissa havaittiin puolestaan vedenottamorakennuksen ja 
Likolammin välisessä maaperässä täytemaakerroksen alla paksu kerros huonosti vettä johtavaa silttiä 
ja sen alla moreenia. Painokairaukset päättyivät moreenissa olleisiin kiviin, eikä niillä ole ollut 
tarkoituskaan päästä kallion pintaan saakka.  

Nyt tehdyissä kairauksissa käsikäyttöisellä Venäläisellä suokairalla päästiin syvimmillään 1,5 metrin 
syvyyteen. Kairausten paikat näkyvät kartalla kuvassa 16 ja tulokset on koottu Liitteessä 13. Liitteen 
kuvissa näkyy selkeä ero Vesijärven ja Likolammin kairausten välillä. Vesijärvessä kairauksissa 1–5 
(Kuvat 20 ja 21) ei ole päästy pintaa syvemmälle, sillä pohjan materiaali on ollut karkeaa soraa tai jopa 
pyöristyneitä kiviä (pisteet 4 ja 5). Nämä maalajit ovat hyvin vettä johtavia. Likolammin kairaukset 
(Kuvat 22–24) ulottuvat jopa 1,5 m syvyydelle sillä pohjan maaperä on hietaa, hiesua ja liejuista hiesua. 
Nämä ovat puolestaan vettä heikosti läpäiseviä maalajeja.  

  
Kuva 20. Venäläinen suokairaus Vesijärvestä pisteestä 1, syvyysväli 0 - 0,1 m, hietaa. 

 
Kuva 21. Venäläinen suokairaus Vesijärvestä pisteestä 2, syvyysväli 0 - 0,35 m.  
Karkeaa hiekkaa ja hietaa. 
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Kuva 22. Venäläinen suokairaus Likolammista pisteestä 7, syvyysväli 0,5 - 1 m, hietaa. 

 

 
Kuva 23. Venäläinen suokairaus Likolammista pisteestä 7, syvyysväli 1 - 1,5 m.  
Hietaa, jossa hiekkaraitoja ja hienoa hietaa, jossa hietaraitoja. 

 

 
Kuva 24. Venäläinen suokairaus Likolammista pisteestä 8, syvyysväli 1 - 1,5 m.  
Hietaa ja hienoa hietaa sekä hiesua ja liejuista hiesua. 
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6.2.3 Maatutkaluotausten tulkinnat vedenottamon alueella 
Maatutkaluotauksen läpäisy- ja erotuskyky vedenottamon alueella on kohtalaisen hyvä. 
Maatutkasignaalin vaimenemista ja häiriötä esiintyy usein savetuilla hiekkateillä sekä savisilla ja 
silttisillä peltoalueilla, missä maaperän/pohjaveden sähkönjohtavuus on kohonnut. Tätä tutkasignaalin 
vaimenemista näkyi erityisesti harjun länsipuolisella hienoainesvaltaisella peltoalueella linjoilla F4, F5, 
F6, F7 ja F8, mutta myös harjun ydinosan alueella pohjavedenpinnan alapuolella esiintyi paikoin 
signaalin heikkenemistä. Tutkakuvat esitetään tämän raportin liitteessä 12. 

Maatutkaluotauksen perusteella tutkimuskohteen erityisesti pohjavedenpinnan yläpuolisesta 
maaperän paksuudesta, koostumuksesta ja rakenteesta saatiin kuitenkin hyvä yleiskuva. 
Maatutkalinjoilta oli käytettävissä sekä aikaisemmin tehtyjä maaperäkairauksia että tämän projektin 
yhteydessä suoritettuja kairauksia, mikä helpotti tutkatulkintaa ja sen myötä paransi tulkinnan 
luotettavuutta. Luotauksen syvyysulottuvuus linjoilla vaihtelee maaperän laadusta, sekä pohjaveden 
syvyydestä riippuen noin 4–15 metrin välillä.  Maatutkaprofiileissa näkyvää syvyysskaalaa voidaan pitää 
ainoastaan suuntaa antavana. Maalajin, vesipitoisuuden ja sähköisten ominaisuuksien muuttuessa 
tutkasignaalin etenemisnopeus vaihtelee jopa samalla linjalla, jolloin myös luotausprofiilin 
syvyysskaala muuttuu. Esim. pohjaveden ylä- ja alapuolisen maapeitteen tarkkaa paksuutta ei voida 
esittää yhtä aikaa samassa profiilissa. Luotauksissa käytetty mittausaika 450 nanosekuntia vastaa 
veden kyllästämässä hiekassa ja sorassa (Er 16) noin 17 metrin syvyysulottuvuutta, kun taas täysin 
kuivassa hiekassa ja sorassa (Er 6) saman mittausajan syvyysulottuvuus on noin 28 metriä. Tulkinnoissa 
on käytetty kuivalle hiekalle ja soralle soveltuvaa Er-arvoa 6, jotta saadaan harjun ydinosan alueella 
pohjavedenpinta asettumaan oikealle korkeustasolle. Harjun ydinosan alueella pohjavedenpinta näkyy 
tutkalinjoilta selkeästi ollessa tasolla noin +87 m mpy. 

Harjumuodostuman karkea ydinosa erottuu myös selkeästi kaikilta maatutkalinjoilta. 
Maatutkaluotauksen ja kairauksen (GTK 6-21) perusteella harjun ydinosan aines vaihtelee pääosin 
karkeasta hiekasta soraan. Harjun ydinosan alueella kallionpintaan saakka ulottuvassa kairauspisteessä 
(GTK 6-21) irtomaapeitteen paksuus on 40,8 metriä, josta lajittunutta ainesta (karkeasta hiekasta 
soraan) on 32 metriä. Lajittuneen kerroksen alla on 10,8 metriä paksu moreenipatja ennen 
kallionpintaa. Harjumuodostuman paksun irtomaapeitteen johdosta maatutkalinjoilta ei kyetty 
tulkitsemaan kallionpintaa. Karkearakeisen harjuytimen alueella esiintyy paikoin myös hiekkavaltaista 
ainesta mikä on melko tyypillistä harjumuodostumille. Kuitenkin Likolammin pohjoispuolella linjan F8 
loppupäässä sekä linjan F2 waypoint 20 kohdalla esiintyy hienoainesta, mikä voi estää Likolammin 
veden kulkeutumista pohjaveteen. Harjun itäpuolella vesijärven rannalla linjalla F3 esiintyy pääosin 
karkeaa hiekka ja soraa. Näistä hyvin vettä johtavista maakerroksista pääsee todennäköisesti järvivettä 
imeytymään myös pohjaveteen.  
 

6.3 Pohjaveden muodostuminen, varastoituminen ja virtaus 

6.3.1 Pohjaveden muodostuminen ja pohjaveden korkeustaso 
Pohjavesialueen vedenpinnan korkeustaso on kuvattu liitteessä 4. Pohjaveden korkeustaso saatiin 
sekä tätä tutkimusta varten asennetuista pohjavesiputkista, että myös aikaisemmin asennetuista 
pohjaveden havaintoputkista ja Ympäristöhallinnon Hertta-tietokannasta (Suomen ympäristökeskus 
2021).  
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Tietokannasta saatuja tietoja päivitettiin mittaamalla pohjaveden korkeuksia havaintoputkista 
kairausten yhteydessä kesäkuussa 2021 sekä uudelleen mallinnusta varten elokuussa 2021. 
Santasaaren pohjavedenpinnasta saatiin havaintoja vain maatutkaluotauksesta. Pohjaveden pinta on 
Santasaaressa Vesijärven pinnan tasolla, mutta pintaa ei ole piirretty liitteen 4 malliin, sillä pinnan 
tarkkaa asemaa ei ole voitu mitata pohjavesiputkesta saatavan tarkan pinnan tason puutteen vuoksi. 

Pohjavettä pääsee muodostumaan maaperän hyvän vedenjohtavuuden vuoksi koko pohjavesialueen 
alueella. Myös alueen länsipuolen kallioalueille satava vesi virtaa muodostumaan muodostaen 
pohjavettä. Kairauksissa ja maatutkaluotauksissa paikoitellen havaittu epäyhtenäinen jääkauden 
jälkeisistä merivaihteista johtuva savi-silttikerros maaperän pintaosissa, saattaa hieman hidastaa 
veden imeytymistä pohjavesivyöhykkeeseen. Pohjavesi on noin 5-25 metrin syvyydellä maanpinnasta, 
tasolla +87,3 – +87,0 metriä mpy. Pohjaveden päävirtaussuunta on pohjoisesta etelään kohti 
vedenottamoa.  

Vedenottamon ympäristössä pohjavesi on laajalla alueella Vesijärven ja Likolammin tasossa ja 
virtaussuuntaa on vaikea määrittää. Pintavesien imeytymistä pohjavesimuodostumaan on tutkittu 
myös hapen ja vedyn isotooppimenetelmällä jo vuonna 2010 (Ala-Peijari & Ikäheimo 2010) ja 
meneillään on uusi, kertanäytteenoton sijaan vuoden mittaiseen seurantaan perustuva, 
isotooppitutkimus (Kaipainen 2021). Vedenottamon kaivoissa ja alueen pohjavesiputkissa on todettu 
huomattavia määriä maaperän läpi suotautunutta pintavettä. Likolammista ei todennäköisesti imeydy 
pintavettä muodostumaan, sillä sekä tämän tutkimuksen että aikaisempien tutkimusten kairauksissa 
on havaittu vettä huonosti johtavia maalajikerroksia Likolammin pohjalla ja maaperässä lammen ja 
vedenottamon välillä.  

6.3.2 Pohjavesikerroksen ja pohjavettä suojaavan maakerroksen paksuus 
Pohjavesikerroksen paksuus esitetään liitteessä 5 ja pohjavettä suojaavan maakerroksen paksuus 
liitteessä 6.  

Pohjavesikerroksen paksuus vaihtelee Rikun pohjavesialueella nollasta (ei pohjavesikerrosta) lähes 45 
metriin. Keskimäärin pohjavesikerros on pohjavesialueen pohjoisosassa noin 10–15 metriä, mutta 
Levonkärjessä jopa yli 40 m. Etelässä, Likolammin ja Vesijärven välisellä kannaksella, jossa 
vedenottamo sijaitsee, vyöhykkeen paksuus on 20–35 metriä. Yleisesti pohjavesivyöhykkeen paksuus 
on suurin luonnontilaisella harjulla ja pienin lähestyttäessä lännen kalliomäkiä, joilta se puuttuu 
kokonaan. Myös pohjavesialueen keskellä, Hyvinvointikeskus Apilan alueella kallion pinta on paikoin 
pohjavedenpinnan yläpuolella ja pohjavesikerros on tällä alueella paikoin ohut. Virtausyhteys 
pohjoisen ja etelän välillä näyttäisi kuitenkin pohjaveden pintojen tasaisuuden perusteella säilyvän. 

Pohjaveden yläpuolisen maakerroksen paksuus (liite 6) vaihtelee nollasta (pohjavesi maanpinnan 
tasossa) noin 25 metriin. Yleisesti ottaen maanpinnan kohotessa myös maanpinnan ja 
pohjavedenpinnan välinen etäisyys toisistaan kasvaa. Suurimmillaan maanpinnan ja pohjaveden 
etäisyys onkin luonnontilaisella harjulla pohjavesialueen keskiosassa. Vedenottamon ympäristössä, 
alueen eteläosassa pohjavesi on vain noin 1–0 metrin syvyydellä maanpinnasta, sillä pohjaveden pinta 
on Vesijärven ja Likolammin kanssa samassa tasossa. Maaperässä 0,5–1,5 syvyydessä paikoitellen oleva 
epäyhtenäinen, paksu savi-silttikerros suojaa pohjavettä maanpinnalta tulevilta uhilta.  
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7 YHTEENVETO 

 

Geologian tutkimuskeskuksen Vesiratkaisut-yksikkö on tehnyt geologisen rakenteen selvityksen 
Kangasalan Rikun pohjavesialueella. Tutkimusmenetelminä käytettiin painovoimamittauksia, 
maatutkaluotausta, raskaita porakonekairauksia, kairauksia Venäläisellä suokairalla ja 
maastokartoituksia. Rikun pohjavesialueelle tehtiin viisi uutta porakonekairausta ja niihin kaikkiin 
asennettiin pohjavesiputki.  

Alueen kallionpinnan malli jakautuu selkeästi luoteessa havaittavaan korkean kallionpinnan alueeseen, 
jossa maapeitteet ovat lähes olemattomat, kun taas paljastumalta laskeuduttaessa kohti etelää ja itää 
kallionpinnan taso laskee melko tasaisesti Vesijärven rantaan asti. Matalimmillaan kallionpinnan taso 
on tutkimusalueen pohjoispäädyssä sekä kaakkoisosassa vedenottamon kohdalla. Kallionpinnan 
korkeus vaihtelee välillä +50 – +135 m mpy.  

Kallionpinnan yläpuolisen maaperän kokonaispaksuus vaihtelee Rikun pohjavesialueella noin metristä 
(kallionpinta lähellä maanpintaa) yli 50 metriin asti. Paksuimmat maakerrokset tavataan 
vedenottamon ympäristössä sekä pohjavesialueen pohjoisosassa, Levonkärjessä. Yli 30 metrin 
paksuisia kerroksia tavataan myös Pikonlinnan alueella, harjun keskiosissa. Pohjavesialueella on 
muutamia kalliopaljastumia etenkin Reumantien risteyksen alueella ja Hyvinvointikeskus Apilan lähellä 
Vesijärven rannalla.   

Pohjaveden yläpuolisen maakerroksen paksuus vaihtelee nollasta (pohjavesi maanpinnan tasossa) noin 
25 metriin. Yleisesti ottaen maanpinnan kohotessa myös maanpinnan ja pohjavedenpinnan välinen 
etäisyys toisistaan kasvaa. Suurimmillaan maanpinnan ja pohjaveden etäisyys onkin luonnontilaisella 
harjulla pohjavesialueen keskiosassa. Vedenottamon ympäristössä, alueen eteläosassa pohjavesi on 
vain noin 1–0 metrin syvyydellä maanpinnasta, sillä pohjaveden pinta on Vesijärven ja Likolammin 
kanssa samassa tasossa. Maaperässä 0,5–1,5 syvyydessä paikoitellen oleva epäyhtenäinen, paksu savi-
silttikerros suojaa pohjavettä maanpinnalta tulevilta uhilta. 

Pohjaveden korkeustaso saatiin sekä tätä tutkimusta varten asennetuista pohjavesiputkista, että myös 
aikaisemmin asennetuista pohjaveden havaintoputkista ja Ympäristöhallinnon Hertta-tietokannasta. 
Santasaaren pohjavedenpinnasta saatiin havaintoja vain maatutkaluotauksesta. Pohjavettä pääsee 
muodostumaan maaperän hyvän vedenjohtavuuden vuoksi koko pohjavesialueen alueella. Myös 
alueen länsipuolen kallioalueille satava vesi virtaa muodostumaan muodostaen pohjavettä. 
Kairauksissa ja maatutkaluotauksissa maaperän pintaosissa havaittu jääkauden jälkeisistä 
merivaihteista johtuva paksu mutta epäyhtenäinen savi-silttikerros, saattaa paikoitellen hieman 
hidastaa veden imeytymistä pohjavesivyöhykkeeseen. Pohjavesi on noin 5-25 metrin syvyydellä 
maanpinnasta, tasolla +87,3 – +87,0 metriä mpy. Pohjaveden päävirtaussuunta on pohjoisesta etelään 
kohti vedenottamoa. 

Vedenottamon ympäristössä pohjavesi on laajalla alueella Vesijärven ja Likolammin tasossa ja 
virtaussuuntaa on vaikea määrittää. Pintavesien imeytymistä pohjavesimuodostumaan on tutkittu 
myös hapen ja vedyn isotooppimenetelmällä jo vuonna 2010 ja meneillään on uusi, kertanäytteenoton 
sijaan vuoden mittaiseen seurantaan perustuva, isotooppitutkimus. Vedenottamon kaivoissa ja alueen 
pohjavesiputkissa on todettu huomattavia määriä maaperän läpi suotautunutta pintavettä. 
Likolammista ei todennäköisesti imeydy pintavettä muodostumaan, sillä sekä tämän tutkimuksen 
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maatutkaluotauksissa ja kairauksissa sekä aikaisempien tutkimusten kairauksissa on havaittu vettä 
huonosti johtavia maalajikerroksia Likolammin pohjalla ja maaperässä lammen ja vedenottamon 
välillä. Sen sijaan Vesijärven pohjan kairauksissa on havaittu hyvin vettä johtavaa maaperää ja on 
todennäköistä, että ottamon kaivoissa havaittu maakerrosten läpi suotautunut pintavesi on peräisin 
Vesijärvestä. 

Pohjavesikerroksen paksuus vaihtelee Rikun pohjavesialueella nollasta (ei pohjavesikerrosta) lähes 45 
metriin. Keskimäärin pohjavesikerros on pohjavesialueen pohjoisosassa noin 10–15 metriä, mutta 
Levonkärjessä jopa yli 40 m. Etelässä, Likolammin ja Vesijärven välisellä kannaksella, jossa 
vedenottamo sijaitsee, vyöhykkeen paksuus on 20–35 metriä. Yleisesti pohjavesivyöhykkeen paksuus 
on suurin luonnontilaisella harjulla ja pienin lähestyttäessä lännen kalliomäkiä, joilta se puuttuu 
kokonaan. Myös pohjavesialueen keskellä, Hyvinvointikeskus Apilan alueella kallion pinta on paikoin 
pohjavedenpinnan yläpuolella ja pohjavesikerros on tällä alueella paikoin ohut. Virtausyhteys 
pohjoisen ja etelän välillä näyttäisi kuitenkin pohjaveden pintojen tasaisuuden perusteella säilyvän. 
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