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TIIVISTELMÄ 
 

Tämän pro gradu -tutkielman aiheena on geofysikaaliset tutkimukset Haukiputaan 

Kellonkankaan pohjavesialueella. Kohteena oleva Kellonkankaan pohjavesialue sijaitsee 

Muhos-muodostumaksi kutsutun sedimenttimuodostuman päällä. Tutkimusten tarkoituksena 

on kartoittaa muodostuman kallionpinnan topografiset vaihtelut sekä määrittää muodostuman 

päällä olevan maaperän rakennetta. 

Geofysikaaliset maastomittaukset tehtiin vuoden 2011 kesän ja syksyn aikana ja 

kallionpinnan kartoituksen päämenetelmänä oli painovoimahavaintojen avulla tehtävä 

maankamaran mallinnus. Apuna käytettiin maatutkaluotausta sekä seismistä 

taittumisluotausta. Varsinkin maatutkaluotaus antoi arvokasta tietoa sekä kallionpinnan 

syvyydestä ja sen muodoista että maaperän rakenteesta. Tutkimusalueelta oli käytettävissä 

huomattava määrä maaperäkairauksia, joilla oli saatu tarkkaa tietoa maaperän rakenteesta. 

Lisäksi tutkimusalueen läheltä on kolme aiempaa kallionpintaan yltänyttä maaperäkairausta. 

Niiden perusteella kallionpinta on lähes 90 metrin syvyydellä maanpinnasta noin kilometrin 

päässä alueen länsireunasta. 

Maatutkaluotauksella kallionpinta pystyttiin paikantamaan hyvin tutkimusalueen itäosasta ja 

tätä tietoa käytettiin apuna painovoima-aineiston mallinnuksessa a priori -ennakkotietona. 

Maatutkaluotauksella paikannettiin maaperästä useita moreeni- ja hiekkakerrostumia sekä 

viime jääkauden jälkeen muodostuneita glasifluviaalisia kanavia, jotka ovat täyttyneet erittäin 

hienojakoisella hiekalla. Seismisellä taittumisluotauksella saatiin kallionpinnan syvyys 

selville myös tutkimusalueen länsiosassa, missä maatutkaluotauksen syvyysulottuvuus ei 

ollut riittävä kallionpinnan havaitsemiseen. 

Painovoimamittausten havaintopisteet kattoivat koko tutkimusalueen ja pääasiallinen 

kartoitustapa oli tehdä havaintoja tiheästi linjoilla ja linjojen välissä hajapistein. Kallionpinta 

kuvattiin painovoima-aineiston inversion avulla käyttämällä kaksikerroksista elementtimallia. 

Mallin ylempi kerros kuvasi irtomaakerroksen paksuutta ja alempi kerros Muhos 

-muodostumaa. Malli osoittautui hyväksi Kellonkankaan tutkimusalueella, jossa pääasiassa 

hiekasta ja moreenista koostuva irtomaakerros on tiheysarvoltaan melko samanlaista koko 

tutkimusalueella. Tutkimusalueen välittömässä läheisyydessä olevia, Muhos-muodostuman ja 

ympäröivien kivilajien kalliokontakteista muodostuva epäsymmetrinen alueellinen 
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painovoima-anomalia tuotti vaikeuksia mallinnusvaiheessa. Tästä huolimatta kallionpinnan 

topografia saatiin selvitettyä ja mallin geologinen mielekkyys on hyvä. Kallionpinnan 

topografiassa havaittiin luode-kaakko -suuntainen ”jyrkänne”, jonka lounaspuolella 

kallionpinnan syvyys vaihtelee 50 metristä jopa 80 metriin maanpinnasta. Jyrkänteen 

koillispuolella kallionpinnan syvyys maanpinnasta vaihtelee 15 - 25 m välillä. Painovoima 

-aineiston mallinnuksella saatu kallionpinnan syvyys maanpinnasta tutkimusalueen 

länsiosassa sopii hyvin yhteen kahden kallioon asti yltäneen maaperäkairauksen havaintoja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

iii 
 

ALKUSANAT 
 

Tutkimuksessani käytetty aineisto on mitattu pääosin vuoden 2011 kesän ja syksyn aikana. 

Pro gradu -tutkimuksen mahdollisti Pohjois-pohjanmaan ELY-keskuksen, Haukiputaan 

kunnan ja Oulun yliopiston geofysiikan osaston välinen yhteistyö. Tästä kiitokset erityisesti 

Aarne Miettuselle Pohjois-pohjanmaan ELY-keskuksen, Haukiputaan ympäristösihteeri Jussi 

Muilulle sekä geofysiikan professori Pertti Kaikkoselle. Opinnäytetyöni aikana saadusta 

ohjauksesta erityiset kiitokset professori Pertti Kaikkoselle ja lehtori Markku Pirttijärvelle 

sekä muille henkilöille Oulun yliopiston geofysiikan osastolla, jotka ovat tehdessäni 

opinnäytetyötäni minua auttaneet.  Kiitokset myös perheelleni, joka on tukenut minua 

opintojeni aikana suuresti. 
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SYMBOLILUETTELO 

 = tunkeutumissyvyyden käänteisluku  

 = kaukoalueen tunkeutumissyvyys [m] 

permittiivisyys  

0  =  tyhjiön permittiivisyys (  8,854187817·10 -12 ) 

r = suhteellinen permittiivisyys [ei yksikköä] 

 = liukukerroin [Pa] 

p  =  keskipakoisvoiman potentiaali  ?? 

 = seismisen aallon lähtökulma [astetta] 

 = aallonpituus [m] 

’  =  leveysaste [astetta] 

magneettinen permeabiliteetti  

0  = tyhjiön magneettinen permeabiliteetti (  4 ·10-7  ) 

r suhteellinen permeabiliteetti [ei yksikköä]

  =  piin likiarvo (  3,1415926535897) 

 = tiheys  

 = sähkönjohtavuus  

p =  Poissonin luku [ei yksikköä] 

T = efektiivinen pinta-ala [m2] 

  =  kulmanopeus  

a  =  kiihtyvyys  

aa = päiväntasaaja-akseli (= 6378.1370 km) 

ba = polaariakseli (= 6356.752314 km) 
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c =  valon nopeus tyhjiössä (= 2,99792458 · 108 ) 

d = heijastusrajapinnan syvyys [m] 

e = Neperin luku (  2,718281828459045) 

Ehook = kimmokerroin [Pa] 

Et,Er = lähettimen/vastaanottiminen hyötysuhde 

f = taajuus [Hz] 

f ’  = litistyneisyys [ei yksikköä] 

g  =  maan vetovoiman kiihtyvyys  

g0 = normaalipainovoima [mgal] 

G  =  gravitaatiovakio (= 6.673 ±0.003 × 10 -11 ) 

Gt,Gr = lähettimen/vastaanottimen vahvistus 

h  =  korkeus [m] 

i = seismisen aallon tulokulma [astetta] 

K = puristuskerroin [Pa] 

L = etäisyys kohteeseen [m] 

m,M =  massa [kg] 

Pr = vastaanotettavan SM-pulssin tehon arvio 

Pt = lähetyn SM-pulssin teho [W]  

r  =  etäisyys [m] 

R  =  Maan säde [m] 

Re = heijastuskerroin [ei yksikköä] 

t = leikkausaika [s] 

T = kulkuaika [s] 

U(r)  =  potentiaalienergia gravitaatiokentässä [J] 

v = aallonnopeus  

V = seismisen aallon P-aaltonopeus [m/s] 
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V’  =  tilavuus [m3] 

w = gravitaatiopotentiaali  

W  =  työ [J] 

x = seismisen lähteen ja geofonin välinen etäisyys [m] 

X = taite-etäisyys [m] 

z = kerrospaksuus [m] 

B = magneettivuontiheys [T] 

D = sähkövuontiheys  

E = sähkökentän voimakkuus  

F  =  voima [N] 

H = magneettikentän voimakkuus [H] 

I = sähkövirran voimakkuus [A] 

J = sähkövirran tiheys  

r  =  paikkavektori karteesisessa 3D-koordinaatistossa [m]  

Ct = saraturve 

HHk = hieno hiekka 

Hk = hiekka 

HHt = hieno hieta 

Ht = hieta 

Ki = kivet 

Mr = moreeni 

RhkM = reunamuodostuma, jonka päälajite hiekka 

Sa = savi 

Si = siltti 

Sr = sora 

Tä = täytemaa 

Ve = vesi
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1. JOHDANTO 
 

Pohjavesialueiden kartoitus on tärkeää maailmanlaajuisesti, sillä puhdasta vettä on 

maapallolla rajallinen määrä. Tämä koskee myös Suomea, jossa tilanne on maailman 

vesivarantoihin verrattuna hyvä.  Tämän takia veden säännöstely sekä turvallinen 

hallinta on tarpeen myös Suomessa. Suomessa pohjavesialueita kartoittaa ja hoitaa 

pääasiassa Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY -keskus). (Korkka-Niemi & 

Salonen, 1996) 

Tässä työssä tutkimuskohteena on Haukiputaan Kellonkankaan pohjavesialue, joka 

sijaitsee noin kolme kilometriä lounaaseen Haukiputaan keskustasta. Tutkittava alue on 

maastoltaan hiekkavaltaista, kuivahkoa kangasta, joka on luonnontilassa kerrostunut 

dyynimäiseen muotooon. Tutkimusaluetta käytetään suurelta osalta teollisuuden 

tarpeisiin hiekan-ottopaikkana. Tämän seurauksena alueella on jopa noin kymmenen 

metrin korkeuksisia jyrkkiä topografisia vaihteluita. Tutkimusalueen koko on itä-länsi 

-suunnassa noin kolme kilometriä ja pohjois-eteläsuunnassa kaksi kilometriä. 

Kallioperältään Kellonkankaan pohjavesialue sijaitsee Muhos-muodostumaksi kutsutun 

sedimentti-muodostuman päällä. Kallionpinnan tiedetään olevan jopa yli sadan metrin 

syvyydellä maanpinnalta Oulun edustalla sijaitsevassa Hailuodon saaressa (Lanne, 

2008). 

Pohjois-pohjanmaan ELY-keskuksen mukaan Kellonkankaan pohjavesialueen 

kartoittaminen on tarpeen. Tästä johtuen alueella on tarve kartoittaa kallioperän 

topografiaa sekä selvittää maaperän rakennetta. Pohjaveden tiedetään esimerkiksi 

vesisateen myötä kulkeutuvan ja varastoituvan paikkaan, jonka maaston topografia sekä 

erityisesti kallion topografia sanelee ja veden varastoitumiseen vaikuttaa myös 

maanperän rakenne (Korkka-Niemi & Salonen, 1996).  

Tässä työssä käytetään geofysikaalisia tutkimuksia paikantamaan Kellonkankaan 

pohjavesialueen itäosan kallionpinnan topografiaa. Tutkittava alueen suuresta koosta ja 

irtomaakerroksen suuresta paksuudesta johtuen painovoimakentän avulla tehtävä 

mallinnus kallionpinnan topografiasta on päämenetelmänä. Lisäksi 

maatutkaluotauksella ja seismisellä taittumisluotauksella arvioidaan kallionpinnan 

syvyyttä ja tarkastellaan maaperän rakennetta. Mittaukset tehtiin vuoden 2011 kesän ja 
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syksyn aikana. Geofysikaalisen aineiston lisäksi alueelta oli käytettävissä paljon 

maaperäkairauksien tuloksia tulkinnan avuksi. 
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2. POHJAVESI 
 

Pohjavesialueet ovat yksi tärkeimmistä geofysikaalisista tutkimuskohteista. Maa- ja 

kallioperässä oleva avoin tila voi olla osittain tai täysin veden kyllästämä. Osittain 

vedestä kyllästynyttä osaa kutsutaan vadoosiksi vedeksi l. maavedeksi ja täysin vedestä 

kyllästynyttä osaa sanotaan freaattiseksi vedeksi l. pohjavedeksi. Vedellä täysin 

kyllästyneen kerroksen yläpintaa sanotaan pohjaveden pinnaksi. Pohjaveden pinta 

noudattaa pääpiirteiltään maanpinnan korkokuvaa, joten maaston topografian avulla 

voidaan arvioida pohjaveden sijaintia yhdessä maa- ja kallioperäkarttojen avulla. 

(Korkka-Niemi & Salonen, 1996)  

Maassa oleva vesi jaetaan yleensä neljään eri pystykerrokseen kyllästysasteen, 

vedenpaineen, veden liikkuvuuden ja veden sitoutumisen perusteella (Korkka-Niemi & 

Salonen, 1996). Yksi tärkeimmistä pohjavesivyöhykkeistä on orsivesi, joka on 

varsinaisen pohjavesiesiintymän yläpuolella, vettä huonosti johtavan kerrostuman päällä 

oleva vapaa pohjavesivyöhyke (Mälkki, 1999). Kuvassa 2.1 on esitetty maanalaisten 

vesien vyöhykkeet (Korkka-Niemi & Salonen, 1996). 

 

 

Kuva 2.1. Maanalaisten vesien vyöhykkeet (Korkka-Niemi & Salonen, 1996). 
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Suomen pohjavesivaroista suurin osa (95 %) liittyy huokoisiin, karkearakenteisiin sora- 

ja hiekka-akvifereihin (Korkka-Niemi & Salonen, 1996). Akviferillä eli pohjaveden 

johtomuodostumalla tarkoitetaan geologista muodostumaa, joka sisältää pohjavettä ja 

jonka vedenjohtavuus on hyvä (Airaksinen, 1978). Yleensä edellä mainitut sora- ja 

hiekka-akviferit liittyvät harjuihin. Harjut ovat paikoin satoja kilometrejä jatkuvia, 

yhtenäisiä, loivasti kaareilevia selänteitä, jotka paikoin leviävät laajoiksi kankaiksi. 

Pohjaveden virtaussuunta harjuissa on pääasiassa sama kuin niiden pituussuunta. 

(Korkka-Niemi & Salonen, 1996). Harjun muoto määrää sen, miten pohjavesi liikkuu. 

Harjuakviferit voivat olla antikliinisiä, eli vettä ympäristöönsä purkavia tai synkliinisiä 

eli vettä ympäristöstään kerääviä (Britschgi ja muut, 2009). Kuvassa 2.2 on esitetty 

jäätikköjokikerrostumien sisäisiä rakenteita, missä harjutyypit I & II ovat antikliinisiä ja 

harjutyypit III & V ovat synkliinisiä.    
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Kuva 2.2. Poikkileikkauskuvia jäätikköjokikerrostumien sisäisestä rakenteesta (Korkka-Niemi 

& Salonen, 1996) 
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2.1. Pohjaveden kartoituksen tavoitteet 
 

Maapallon kokonaisvesivaroista esiintyy pohjavetenä noin 0,53 %. Pohjavesi on ns. 

makeaa vettä, johon ei ole liuennut suolaa ja se on yleensä juomakelpoista. Maapallon 

makeavesivaroista pohjavesi käsittää noin 98 %, jos jäätiköissä olevaa vettä ei 

huomioida. (Mälkki, 1999) 

Pohjavesialueet ovat erittäin tärkeitä, mm. juomaveden saannin kannalta, minkä vuoksi 

tarvitaan jatkuvaa tutkimus- ja kartoitustyötä pohjavesialueiden määrittämiseksi. Tätä 

varten pohjavesialueita luokitellaan niiden eri soveltuvuusalueiden mukaan. Pohja 

vesialueluokituksen lähtökohtana ovat olleet 1970- ja 1980-luvuilla määritetyt tärkeiden 

pohjavesialueiden kartoitukset, vedenhankinnan yleiset tavoitteet, pohjavesialueiden 

suojelutarve ja pohjavesialueiden huomioiminen eriasteisissa kaavoituksissa. Pohjavesi 

alueiden luokituksen ja sen tarkentamiseen tähtäävien tutkimusten tavoitteena on ollut, 

ja on edelleen, saada lisätietoa pohjavesialueiden sijainnista, pohjaveden virtaus 

olosuhteista, pohjaveden laadusta ja pohjaveden käyttökelpoisuudesta vedenhankintaan. 

(Britschgi et al., 2009) 

 

2.2.  Pohjavesigeologinen aluejako 
 

Suomessa pohjavesialueet voidaan geologisen kartoituksen perusteella jakaa niiden 

varastoitumisen ja käytön kannalta yhdeksään erilaiseen alueeseen. Aluejako on esitetty 

Kuvassa 2.3. Haukiputaan alue, jota tässä työssä tullaan tarkastelemaan, vastaa 

Pohjanmaan rannikkoalueen pohjavesigeologiaa, missä vettä varastoivat harjut ovat 

tyypillisesti voimakkaasti tasoittuneita ja usein syväjuurisia. Pohjaveden pinta on 

korkealla ja esiintymät ovat synkliinisiä. Alueella on monin paikoin kerrostunut matalia, 

mutta hyvin laajoja rantakerrostumia. Myös savikot ovat tyypillisiä tälle 

pohjavesigeologiselle tyypille. (Korkka-Niemi & Salonen, 1996) 



 

7 
 

 

Kuva 2.3. Suomen pohjavesigeologinen aluejako. (Muokattu, Korkka-Niemi & Salonen, 1996) 

 

 

 



 

8 
 

3. TUTKIMUSALUE JA AIEMMAT TUTKIMUKSET 
 

Tutkimusalue sijaitsee Oulussa, Haukiputaan Kellonkankaan pohjavesialueella, 

Haukiputaan keskustan lounaispuolella. Tutkimusalueen itäpuolella on Annalankankaan 

teollisuusalue, länsipuolella on Isoniemen virkistysalue, pohjoispuolella on 

Ervastinrannan alue ja eteläpuolella sijaitsee Virpiniemen liikuntaopisto. 

Tutkimusalueen rajaus on esitetty Kuvassa 3.1 ja Liitteellä 1(1) peruskartalla. 

Kellonkankaan alueella on vuosien saatossa tehty jonkin verran erilaisia geofysikaalisia 

tutkimuksia. Lukuunottamatta Muhos-muodostuman rajojen määrittämistä (Lanne & 

Pernu, 1974) aiemmat geofysikaaliset tutkimukset ovat olleet yksittäisiä ja hajanaisia. 

Tutkimusalueen pohjoisosassa sijaitsee Oulun yliopiston geofysiikan opetuksessa 

käytetty peruslinja (sijainti Liite 1(1)), jonka ympäristössä on tehty paljon mittauksia 

erilaisilla geofysikaalisilla menetelmillä. Myös alueen maaperägeologiaa on tutkittu 

(Pasanen & Lunkka, 2008; Pasanen, 2009). 

 

3.1. Alueen geologia 
 

Kellonkankaan pohjavesialueen ja Oulun lähiympäristön kallioperäkartta on esitetty 

Kuvassa 3.1. Tutkimusalue sijaitsee suurelta osin Muhos-muodostumaksi kutsutun 

sedimenttimuodostuman päällä. Muhos-muodostuma koostuu savi- ja hiekkakivi 

-kerrostumista, joiden on arvioitu olevan iältään n. 600–1400 Ma eli ne sijoittuvat 

jotuniaikaan (Tynni & Donner, 1980). Tarkemman arvion Muhos-muodostuman iästä 

ovat määrittäneet Tynni & Uutela (1984) mikrofossiilitutkimuksellaan, jonka mukaan 

muodostuman ikä on n. 1200 Ma. Jotuniaikaan sijoittuvat sedimenttikivet ovat 

harvinaisia Suomen prekambrisella (>540 Ma) alueella (Tynni & Donner, 1980). 

Sedimenttimuodostuman pohjana pidetään konglomeraattia, jota on löydetty sekä 

kahdesta eri kalliopaljastumasta Oulujoen varrelta (Brenner, 1944) että muodostuman 

läpi tehdyistä kairauksista, joissa konglomeraatti on välittömästi peruskallion yllä 

(Geologian tutkimuskeskus, 2013). Konglomeraatin alla on prekambriseen aikaan 

sijoittuva kiteinen pohjakompleksi, joka koostuu graniiteista (Korhonen & Porkka, 

1975). Muhos-muodostuman paksuus pohjakompleksin päällä vaihtelee kymmenistä 
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metreistä yhteen kilometriin (Korhonen & Porkka, 1975). Tutkimusalueen 

pohjoisreunalla on Muhos-muodostuman ja Kiimingin liuskekivijakson kontakti (Kuva 

3.1). Muhos-muodostuman päällä on koko tutkimusalueen kattava irtomaakerros, jonka 

paksuus on vähintään noin viidentoista metrin luokkaa (Lanne & Pernu, 1974).  

Tutkimusalueen länsipuolella on vuonna 2005 Geologian tutkimuskeskuksen toimesta 

tehty kaksi kallionpintaan asti ylettyvää syvää maaperäkairausta, joiden sijainnit on 

esitetty Kuvassa 3.1 (Kairaukset A ja B). Kallionpinnan syvyys on pohjoisemmassa 

pisteessä (A) 88,6 m maanpinnasta (-65,0 m merenpinnasta, N2000 valtakunnallinen 

korkeusjärjestelmä) ja eteläisemmässä pisteessä (B) 87,5 m maanpinnasta (-59,4 m 

merenpinnasta, N2000). Kairauksilla on kallionpinnan syvyyden lisäksi selvitetty 

maaperärakennetta. Kallioperäkairauksien tulokset on esitetty Taulukossa 3.1. 

(Mäkinen, 2013). 

Kolmas kairaus (Kuva 3.1 kairaus C), joka on tehty vuonna 2013 Pohjois-Suomen 

Porakaivot Ky:n toimesta lämpökaivon asennuksen yhteydessä, lävistää irtomaan ja 

Muhos-muodostuman tunkeutuen peruskallioon saakka. Kairaus (reiän syvyys 181 m) 

on tehty Annalankankaan teollisuusalueella noin kilometrin päässä tutkimusalueen 

pohjoisosasta itään.  Kairauksen havaintojen mukaan syvyysvälillä 0 – 30 m on 

irtomaata (hiekka ja moreeni kerroksia), jonka jälkeen syvyysvälillä 30 – 80 m on 

Muhos-muodostuman savikiveä ja syvyysvälillä 80 - 181 m on peruskallio. Kairaus C:n 

Muhos-muodostuman yläpinnan korkeus merenpinnasta on -18.1 m (N2000). Kuvassa 

3.1 esitetty kairanreikä C:n sijainti on arvio, koska tarkkaa paikkatietoa ei 

asennusosoitteen lisäksi ollut saatavilla. (Määttä, 2013) 
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Kuva 3.1. Kellonkankaan pohjavesialueen ja Oulun pohjoisalueen kallioperäkartta, jossa esitetty 

Kellonkankaan pohjavesialueen ja tutkimusalueen rajat sekä kolme maaperän 

syväkairauspistettä. (Muokattu Geologian tutkimuskeskus, 2009; Suomen ympäristökeskus, 

2011; Mäkinen, 2013) 
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Taulukko 3.1. Maaperän syväkairausten tulokset, suluissa on ilmoitettu Muhos-muodostuman 
korkeus merenpinnasta (Mäkinen, 2013) 

Kairauspiste A 
 

Kairauspiste B 
 Syvyys (m) Kairaushavainto Syvyys (m) Kairaushavainto 

0-1.5 Mr 0-2.8 Hk 
2.6 SrHk 3.6 HkSr 
5.3 Mr 13.5 Hk 
10.5 Sr 15.0 KiHk 
13.5 HHk 26.0 Hk 
26.0 HHk 40.0 HHk 
30.2 Hk 44.0 Hk 
31.0 KiHk 56.0 HHk 
42.0 HHk 81.8 HHk, tiivis 
52.0 Hk 87.5 (-59.4) Savikivi 
56.0 HHk, tiivis 

85.4 
HHk, tiivis, soijamainen 
näyte  

88.6 (-65.0) Savikivi 
 

 
Tutkimusalueen maaperää ovat tutkineet erityisesti Pasanen ja Lunkka (2008) ja 

Pasanen (2009). Maaperä tutkimusalueella, niin kuin koko Suomessa, on muodostunut 

pääosin edellisen jääkauden jälkeen. Maaperän tutkimiseen on käytetty yleisiä 

sedimentologisia tutkimusmenetelmiä (Pasanen & Lunkka, 2008), joita ovat tiheyden 

määritys, maan jaottelu tekstuurin ja rakenteen mukaan sekä raekoon määritys. 

Sedimentologisesti maaperä Kellonkankaan alueella koostuu 1) muokkautuneesta 

hiekasta ja eri sorafaaseista, 2) huonosti jaottuneesta aineksesta, 3) mukulaisesta sorasta 

ja 4) hiekasta ja pienikivisistä sorafaaseista. Havainnot on tehty Kuvan 3.2. kaltaisista 

hiekkakuopista, joista on otettu hiekkaa teollisuuden käyttöön. Hiekan ottotavasta 

johtuen hiekkakuoppien reunat ovat paikoin lähes pystysuoria, joten 

maaperänkerrostumia on ollut helppo tarkastella. (Pasanen & Lunkka, 2008) 

Hiekan ottamisesta johtuen alueen topografia on varsin erikoinen, sillä vuosien varrella 

tietyiltä paikoilta hiekkaa on viety oman arvioni mukaan jopa 20 metrin paksuudelta, ja 

hiekka-kuopat rajautuvat omistussuhteiden mukaan, joten alueella on korkeita ja kapeita 

harjanteita hiekkakuoppien välissä. Liitteellä 1(2) on alueen tarkka, kahden metrin 

hilassa oleva, laserkeilauksella mitattu korkeusaineisto, josta edellä mainittu topografian 

vaihtelu on nähtävissä. 
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Kuva 3.2. A. Kuva hiekkakuopan kielekkeeltä. B. Kuva hiekkakuopan reunasta. (Kuvat: 
Markku Pirttijärvi) 

 
Geologian tutkimuskeskuksen (2008) maaperäkartan (Kuva 3.3) perusteella suurin osa 

tutkimusalueen pintamaasta on hiekkavaltaista reunamuodostumaa,. Tutkimusalueen 

rajat on merkitty mustalla viivalla. Tutkimusalueen reunoilla on maaperäkartan mukaan 

myös moreeni- ja soraesiintymiä. 

 

 
Kuva 3.3. Tutkimusalueen ja sen lähialueiden maaperäkartta. Tutkimusalue on rajattu mustalla 

reunuksella. (Muokattu Geologian tutkimuskeskus, 2008) 
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Tutkimusalueella on eri tahojen toimesta tehty myös paljon maaperäkairauksia. 

Taulukossa 3.2 on esitetty Hannu Vehkaperän (Geopudas Oy) kairaushavaintoja viideltä 

eri kairauspisteeltä (Kp), jotka tehtiin pohjavesihavaintoputkien asennusten yhteydessä 

vuonna 1983. Taulukossa 3.2 esitettyjen kairausten lisäksi alueella on tehty runsaasti 

maaperäkairauksia Vehkaperän ja Pohjois-Pohjanmaan Ely-keskuksen toimesta. 

Pohjois-Pohjanmaan Ely-keskuksen tekemät maaperäkairaushavainnot on tehty niin 

ikään pohjavesihavaintoputkien asennuksen yhteydessä. Muut maaperäkairausten 

havainnot on esitetty taulukoituna Liitteellä 2 ja Liitteellä 1(7) on esitetty niiden sijainti 

tutkimusalueella. Liitteellä 2 on myös esitetty kairausten tekijät ja vuosiluku. 

Taulukon 3.2 ja Liitteen 2 maaperähavainnot ovat samankaltaisia koko tutkimus-

alueella. Vaihtelevan karkeisuusasteen hiekka on vallitseva maalaji alueen pintaosissa. 

Kaikissa kairaushavainnoissa esiintyy hiekkaa ensimmäiset 1-2 metriä maanpinnasta. 

Päällimmäisen hiekkakerroksen alapuolella esiintyy hiekkaa ja moreenikerrostumia 

vuorotellen. Paikoin esiintyy myös siltti- ja savikerrostumia. Maaperäkairausten syvyys 

maanpinnasta vaihtelee 7 m:n ja 30 m:n välillä. Yksikään tutkimusalueen 

maaperäkairauksista ei ylety kallionpintaan asti lukuun ottamatta kolmea aiemmin 

mainittua syväkairausta (Kuva 3.1). 

Koska osa kairaushavainnoista on vanhoja ja tutkimusalueelta on sittemmin kaivettu 

paljon maa-ainesta teollisuuden tarpeisiin, voivat joidenkin maaperäkairausten 

pintakohdat nykyään sijaita ilmassa ja tästä syystä en esitä määritettyjen kerrosten 

syvyyksiä merenpinnan tasoon sidottuna. Joka tapauksessa kairaustulokset kuvaavat 

alueen maaperän pintakerroksia hyvin. 
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Taulukko 3.2. Maaperäkairaus (Kp) tulokset (Vehkaperä, 2013) 

Kp1 
 

Kp2 
 Syvyysväli (m) Maalaji Syvyysväli (m) Maalaji 

0 - 1.5 Hk 0-0.90 Hk 
1.5-7.0 HMr 0.90-2.2 Mr 
7.0-9.5 HkMr 2.2-6.9 Ht(HHk) 
9.5-14.0 Hk 

  Putken pohja 17.5 m 
 

Putken pohja 6.9 m 
 

    Kp3 
 

Kp4 
 Syvyysväli (m) Maalaji Syvyysväli (m) Maalaji 

0-0.4 Hk 0-0.80 Hk 

0.4-0.9 Mr 0.80-6.9 
HkMr ja Hk 
kerrokset 
vuorottelevat 

0.9-1.6 HkSr 
  1.6-2.6 Mr 
  2.6-5.8 Hk 
  5.8-7.0 Mr 
  Putken pohja 9.0 m Hk Putken pohja 6.9 m 

 
    Kp 5 

   Syvyysväli (m) Maalaji 
  0-7.20 Hk/SrHk 
  Putken pohja 7.20 m 

    

 

3.2. Aiemmat geofysikaaliset tutkimukset 
 

Tutkimusalueelta ei ole kovin montaa systemaattista geofysikaalista tutkimusta. Yksi 

kattavimmista on Lanteen ja Pernun (1974) tekemä tutkimus seismisellä 

taittumisluotaus-menetelmällä Muhos-muodostuman rajojen selvittämiseksi koko Oulun 

seudun alueella. Lanteen ja Pernun (1974) tutkimuksissa selvitettiin, myös 

muodostuman sedimenttikiven seismistä nopeutta. Myös Mali (2009) on tutkinut 

Muhos-muodostuman seismistä nopeutta taittumisluotauksella Limingan seudulla 

maapeitteen paksuuden määrittämiseksi.  

Tutkimusalueen pohjoisreunalla olevaa Muhos-muodostuman ja Kiimingin liuskejakson 

välistä kalliokontaktin sijaintia on paikannettu monissa Oulun yliopiston geofysiikan 



 

15 
 

opetusharjoituksissa. Vuento (1986) määritti pro gradu -työssään kontaktin sijaintia 

käyttäen sähkömagneettisia VLF-R-mittauksia (Very Low Frequncy, R-optio) edellä 

mainitulla peruslinjalla sekä muutamia maavastusluotauksia kontaktin molemmin 

puolin. Vuennon (1986) mukaan irtomaan paksuus vaihtelee peruslinjan läheisyydessä 

20 metrin molemmin puolin. Oulun yliopiston geofysiikan tutkimuksissa on käytetty 

myös maatutkaa ja seismisiä taittumisluotauksia, pääasiassa peruslinjan ympäristössä. 

Näiden tutkimusten tulokset tukevat Vuennon (1986) tulkintoja maakerrosten 

paksuudesta. 

Mursun (1991) VLF- ja VLF-R mittauksissa, jotka sijoittuivat niin ikään peruslinjalle, 

tarkoituksena oli testata siirrettävää VLF-lähetintä. Mursun (1991) tutkimuksissa 

Muhos-muodostuman ja peruskallion (kiilleliuske) kontaktin paikka saatiin hyvin 

selville. VLF/VLF–R–profiili alkaa peruslinjan eteläpään kohdalta Mustaniementieltä, 

(ETRS-TM35FIN–tasokoordinaateissa Y: 7228167 m X: 4204901 m) ja kulkee 

peruslinjaa pitkin noin kilometrin matkan pohjoiseen (ETRS-TM35FIN Y: 7229161 m 

X: 420726 m). Mursu (1991) ei tutkimuksissaan mallintanut kallion syvyyttä, mutta 

aineiston perusteella hän paikansi kalliokontaktin sijaitsevan n. 440 450 m kohdalla 

profiilin alusta. 

Sharma ja Kaikkonen (1998) ovat mallintaneet kalliokontaktin sijaintia samalla linjalla 

käyttäen Mursun (1991) VLF-R aineistoa. Heidän 2D inversion mukaan kontakti on 

vertikaalinen ja irtomaakerroksen paksuus on Muhos-muodostuman päällä suurempi 

kuin Kiimingin liuskejakson puolella. Aiempia geofysikaalisia mittaustuloksia olen 

käyttänyt mittausten suunnittelussa ja mitatun aineiston ohella mallintamisen 

lähtökohtana. 
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4. MAANKAMARAN FYSIKAALISIA OMINAISUUKSIA 
 

4.1. Tiheys  
 

Tiheydellä, , tarkoitetaan aineen massaa tilavuusyksikköä kohden ja sen SI-yksikkö on 

kg/m3. Puhtaille aineille (esim. kulta) on olemassa tietty teoreettinen tiheys, joka 

saavutetaan, kun aineen joukossa ei ole muita materiaaleja tai tyhjää tilaa (Elo & 

Heiskanen, 1974). Mineraalien tiheys riippuu niiden kidemuodosta ja kemiallisesta 

koostumuksesta. Lisäksi epäpuhtaudet, ylimääräiset atomit ja kidehilan aukot (mm. 

huokoisuus) aiheuttavat eroja verrattuna mineraalin teoreettiseen tiheyteen. Kivilajien 

tiheys riippuu niiden mineraalikoostumuksesta ja huokoisuudesta. Tietyt geologiset 

ilmiöt vaikuttavat myös kivilajien tiheyteen. Rapautuminen, rakoilu ja ruhjoutuminen 

pienentävät kiven tiheyttä, mutta esimerkiksi sedimenttien kivettyminen kasvattaa kiven 

tiheyttä. Edellä mainitut asiat vaikuttavat eniten juuri huokoisuuden lisääntymiseen tai 

sen vähenemiseen. (Peltoniemi, 1988) 

Sedimenttikivien tiheys riippuu niiden kiinteän komponentin tiheydestä, huokossisällön 

tiheydestä ja huokoisuusasteesta. Tietyn kivilajiryhmän sisällä muutokset 

huokoisuudessa ja kyllästysasteessa aiheuttavat suhteellisen laajan tiheyden 

vaihtelualueen. Pienimmät tiheydet ovat yleensä niillä sedimenteillä, joilla huokoisuus 

on suuri. Useimmilla sedimenttikivillä huokoisuuden sallima deformoituvuus, eli 

muodon muuntuvuus, johtaa tiheyden muutoksiin, kun lämpötila ja paine kasvavat 

syvyyden kasvaessa. Muuntuminen ja sitä kautta tiheyden kasvu ei kuitenkaan tapahdu 

hetkessä, vaan kiven täytyy olla pitkään alttiina lämpötilan ja paineen nousulle. (Korja, 

2005) Maa- ja kivilajien tiheysarvoja on esitetty Taulukossa 4.1. 
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Taulukko 4.1. Maa- ja kivilajien tiheysarvoja. Lähteinä Elo & Heiskanen (1974) ja Reynolds 

(1997).  

Maa- tai kivilaji Tiheys (kg/m3) 
 Elo & Heiskanen Reynolds 
 vaihteluväli vaihteluväli Tyypillinen  arvo 

Vesi 1000 - 1000  1000 
Alluviaali  1960 - 2000 1980 
Savi  1630 - 2600 2210 
Lihava savi 1400 - 1700   
Laiha savi 1600 - 1900   
Sora 1800 - 2100 1700 - 2400 2000 
Lieju 1100 - 1400   
Siltti  1800 - 2200 1930 
Hiesu 1700 - 2000   
Maaperä  1200 - 2400 1920 
Hiekka 1600 - 2000 1700 - 2300 2000 
Hiekkakivi 1600 - 2800 1610 - 2760 2350 
Savikivi 1600 - 3200 1770 - 3200 2400 
Hiesumoreeni 1800 - 2100   
Hietamoreeni 1900 - 2200   
Hiekkamoreeni 1800 - 2200   
Liuskekivi  2390 - 2900 2640 
Kiilleliuske 2650 - 2850   
Gneissi 2600 - 3100 2590 - 3000 2800 
Gabro 2800 - 3100 2700 - 3500 3030 
Saviliuske  2700 - 2900 2790 
Graniitti 2500 - 2800 2500 - 2810 2640 

 

Lanne (2008) on tutkinut Muhos-muodostumaa geofysiikan eri tutkimusmenetelmillä. 

Hailuodon saaren (n. 35 km Oulusta länteen) kairansydännäytteistä on Lanne (2008) 

määrittänyt savikiven keskitiheysarvoksi 2414 kg/m3 ja hiekkakiven keskitiheydeksi 

2341 kg/m3. Mantereen puolella Vuennon (1986) yhteenvedossa Tupoksen (n. 18 km 

Oulusta etelään) kairansydännäytteistä saatu keskitiheysarvo muodostumalle on 2560 

kg/m3. 
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4.2. Seismisten aaltojen eteneminen maankamarassa ja P-aallon nopeus  

 

Maankamarassa äkillisesti vapautunut mekaaninen energia kohdistaa ympäröivään 

aineen massa-partikkeleihin voimia. Voimien vaikutuksesta lähteen lähellä olevaan 

ainekseen siirtyy energiaa mekaanisen värähtelyliikkeen eli seismisten aaltojen 

välityksellä. Seisminen energia kulkee maankamarassa aaltoina, jossa vierekkäiset 

massapartikkelit värähdelleessään saavat vierellään olevan massapartikkelin 

värähtelemään ja näin energia liikkuu maassa seismisinä aaltoina, vaikka aine ei 

varsinaisesti siirry paikaltaan lukuunottamatta värähtelyä. (Peltoniemi, 1988) 

Väliaineen massapartikkeleihin vaikuttavat voimat kuvataan jännityksenä, joka 

määritellään voimana pinta-alaa kohden. Jännityksen alainen väliaine muuntuu 

jännityksen vaikutuksesta tilavuudeltaan ja/tai muodoltaan. Aineen kimmovakiot ovat 

kvantitatiivinen mitta näille jännitys-muodonmuutossuhteille. Yleisimpien kimmo 

vakioiden määrittelyperusteet on esitetty Kuvassa 4.1. Kimmovakiot ovat vakioita 

ainoastaan silloin, kun väliaineeseen vaikuttavat voimat ja siten myös jännitykset ovat 

riittävän pieniä. Tällöin aineen muodonmuutokset ovat palautuvia eli elastisia 

jännitystilan loputtua. (Peltoniemi, 1988) 
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Kuva 4.1. Kimmovakioiden määrittely. a) kimmokerroin b) puristuskerroin c) liukukerroin d) 

Poissonin luku (Muokattu Peltoniemi, 1988) 

 

Seuraavassa määritellään kimmovakiot Kuvan 4.1 mukaisilla merkinnöllä. 

Vetojännityksen suhdetta suhteelliseen venymään kuvaava kimmokerroin E, eli Hooken 

laki, määritetään yhtälöllä 

  
ll
AFE

/
/          (4.1) 

Puristusjännityksen suhdetta tilavuuden muutokseen kuvaa puristuskerroin K, joka 

määritetään yhtälöllä 

 
VV
APK
/

/           (4.2) 

Leikkausjännityksen suhdetta leikkausiirtymään kuvaava leikkauslujuus eli liukukerroin 

 määritetään yhtälöllä 

 
tan

         (4.3) 
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Suhteellisten poikittais- ja pitkittäisvenymien suhdetta kuvaava Poissonin luku Poisson 

kuvataan yhtälöllä 

 
ll
ww

/
/

Poisson         (4.4) 

 
Seismiset aallot voidaan jaotella niiden massa-partikkeliin aiheuttaman värähtely-

suunnan perusteella. Seismisiä aaltoja ovat P-aalto, S-aalto sekä kaksi eri tyypistä pinta-

aaltoa, joita kutsutaan Love- ja Rayleigh-aalloiksi. Pinta-aallot esiintyvät vain kahden 

aineen välisellä rajapinnalla ja sen läheisyydessä. Seismisistä aalloista nopein on  

P-aalto, toiseksi nopein on S-aalto ja hitaimpia ovat pinta-aallot. P-aalto on pitkittäinen 

seisminen aaltotyyppi, joka värähtelee samassa suunnnassa kuin mikä on sen 

etenemissuunta. Poikittainen S-aalto värähtelee etenemissuuntaansa nähden 

kohtisuoraan. Kuvassa 4.2 on esitetty P- ja S-aaltojen eteneminen väliaineessa. 

(Reynolds, 1997)  

 

 

Kuva 4.2. Seisminen A) P- ja  B) S-aalto väliaineessa. (Muokattu Kearey et al., 2003) 

 



 

21 
 

P- ja S-aaltoja voi esiintyä puhtaasti vain täysin kimmoisessa homogeenisessa ja 

isotrooppisessa väliaineessa. Esimerkiksi maankamarassa edellä mainittu ehto ei täysin 

toteudu ja molemmat aaltomuodot ovat toisiinsa kytketyt. Aineen häviöllisistä 

ominaisuuksista johtuen aiheutuu aaltoliikkeeseen vaimenemista ja nopeusdispersioita. 

(Jalkanen, 1974) 

Seismisen P- ja S-aallon nopeus väliaineessa riippuu väliaineen tiheydestä ja edellä 

määritetyistä väliaineen kimmovakioista. P-aaltonopeus väliaineessa määritetään 

yhtälöllä (Peltoniemi, 1988) 

 
2/1

3/4KVp ,         (4.5) 

missä K on puristuskerroin ja  on liukukerroin. S-aaltonopeus määritetään yhtälöllä 

 
2/1

SV ,          (4.6) 

missä  on liukukerroin. 

Eri materiaalien P-aallon etenemisnopeuksia esitetään Taulukossa 4.2. Arvot vaihtelevat 

alle äänen nopeudesta harvassa kuivassa irtomaassa (200 m/s) P-aallon nopeuteen 

tiiviissä emäksisissä kivissä (8400 m/s). Tyypillisesti Muhos-muodostuman kaltaisille 

sedimenttikiville seisminen nopeus kasvaa syvyyden ja sedimenttikiven iän myötä 

(Reynolds, 1997). Lanne & Pernu (1974) määrittivät seismisissä tutkimuksissaan 

Muhos-muodostuman sedimenttikiven P-aallon nopeuden vaihteluväliksi 2200 - 3600 

m/s. Malin (2009) seismisissä mallinnuksissa Muhos-muodostuman pintaosan P-aallon 

nopeuden vaihteluväli oli 2390 - 3030 m/s. Muhos-muodostuman sedimenttikiven  

P-aaltonopeudeksi on Tupoksen alueella tehtyjen syväkairausten näytteistä saatu 2560 

m/s (Vuento, 1986). 
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Taulukko 4.2. Maankamaran materiaalien P-aaltonopeuksia. Lähteinä Peltoniemi (1988) 

Reynolds (1997) ja Lahermo & Rainio (1972) (LR). Peltoniemen ilmoittamat arvot irtomaa 

-aineksille on jaettu kuivaan ja veden kyllästämän osaan. 

Maa- tai kivilaji Seisminen nopeus, Vp [m/s] 
 Peltoniemi Reynolds 
 Pohjavesipinnan 

yläpuolella 
Pohjavesipinnan 
alapuolella  

 
Yhdistetty 

Ilma 330  330 

Vesi 1450 - 1530  1450 - 1530 

pintamaa 200 - 500  100 - 500 

Hiekka  200 - 800 1200 - 1800 300 - 2000 

Sora 400 - 1300 1200 - 1800 400 - 2300 
Löyhä hieta, hiekka 
moreeni (LR) 200 - 1300 1200 - 1800  
Tiivis hiekka moreeni 
(LR) 1500 - 2200 2000 - 2500 1500 - 2700 

Tavallinen hiekka 
moreeni (LR) 700 -1500 1300 - 2000  
Savi 200 - 700 1200 - 1800 400 - 2500 

Savikivi    2000 - 100 
Graniitti  4500 - 5700 4600 - 6200 

Gabbro  6000 6400 - 7000 
Gneissi  4500 - 5700 3500 - 7600 

Peridotiitti   7800 - 8400 
Kiilleliuske (LR)  4100  

 

 

4.3. Sähköiset ja magneettiset ominaisuudet 
 

Sähkönjohtavuus, , kuvaa nettovarauksen kykyä liikkua väliaineessa ulkoisen 

sähkömotorisen voiman ja siitä syntyvän sähkökentän E [V/m] vaikutuksesta. Aineessa 

liikkuvan varaukset muodostavat sähkövirran I [A], jonka suuruus pinta-alayksikkö 

kohti on sähkövirran tiheys J [A/m2]. Sähkökentän ja sähkövirran tiheyden yhteyttä 

kuvaa Ohmin laki (Peltoniemi, 1988) 

  EJ .         (4.7)  

Johtavuuden yksiköksi tulee SI-järjestelmässä [A/(Vm)] eli [S/m]. Sähkönjohtavuuden 

käänteisarvo eli ominaisvastus on myös yleisesti käytetty suure. Ominaisvastuksen 

yksikkö on m (Peltoniemi, 1988).  
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Väliaineen dielektrisiä ominaisuuksia kuvaa sähkönjohtavuuden ohella permittiivisyys 

, , joka kuvaa sidottujen varausten kykyä varautua ulkoisen sähkökentän vaikutuksesta. 

Permittiivisyys sitoo toisiinsa sähkökentän voimakkuuden E ja sähkövuon tiheyden D 

[C/m] (Annan, 2001), siten että 

  ED ,        (4.8) 

missä permittiivisyys määritellään yhtälöllä (Annan, 2001) 

r0 ,        (4. 9) 

missä 0  8,854187817·10-12   on tyhjiön permittiivisyys ja r  on suhteellinen 

permittiivisyys, jolla ei ole yksikköä. 

Väliaineen magneettisia ominaisuuksia kuvataan magneettisella permeabiliteetilla, , 

joka sitoo toisiinsa magneettivuon tiheyden B [T] ja magneettikentän voimakkuuden H 

[A/m] (Annan, 2001) 

  HB ,        (4.10) 

missä magneettinen permeabiliteetti määritellään yhtälöllä 

  r0 ,         (4.11) 

missä 0  4  ·  10-7  on tyhjiön magneettinen permeabiliteetti ja r on suhteellinen 

magneettinen permeabiliteetti. Yhtälöitä (4.7), (4.8) ja (4.10) kutsutaan konstitutiivisiksi 

yhtälöiksi, eli rakenneyhtälöiksi niiden väliaineen ominaisuuksien kuvaamisen johdosta 

(Reynolds, 1997). 

Sähkömagneettisen (SM) aallon etenemiseen väliaineessa vaikuttavat maankamaran 

sähkönjohtavuus, permittiivisyys ja magneettinen permeabiliteetti sekä SM-aallon 

taajuus. Usein geofysikaalisissa SM-menetelmissä ei oteta huomioon maan magneettisia 

ominaisuuksia, jolloin sähkönjohtavuus ja permittiivisyys ovat tärkeimmät 

petrofysikaaliset parametrit.   Jos väliaineen sähkönjohtavuus on alhainen (< 10-3 S/m) 

on radiotaajuuden (10 – 2000 MHz) omaavilla aalloilla merkitsevin vaikuttaja aallon 

etenemiseen maankamarassa aineen sidotuista varauksista aiheutuvat sähköiset 

polarisaatio- eli dielektrisyysominaisuudet. Kun väliaineessa sähkönjohtavuus  >  0,  
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mutta ehto  < , missä  on sähkömagneettisen aallon kulmataajuus ( =2 f, missä f 

on taajuus Hz) on voimassa, kutsutaan väliainetta heikosti häviölliseksi aineeksi. 

(Peltoniemi, 1988)   

Sähkömagneettinen säteily etenee tyhjiössä valon nopeudella c = 299 792 458 .  

Olettaen, että väliaine on huono sähkönjohde ja epämagneettinen, saadaan SM-aallon 

nopeudelle väliaineessa (Annan, 2001) 

r

cv .        (4.12) 

SM-aallon nopeuteen vaikuttava suhteellisen permittiivisyyden arvo vaihtelee 

maaperässä välillä 1 - 81. Suhteellinen permittiivisyys riippuu maalajista, 

huokoisuudesta ja erityisesti veden määrästä maaperässä. Taulukossa 4.3 on eräiden 

materiaalien suhteellisen permittiivisyyden arvoja eri lähteistä. (Maijala, 1991; 

Reynolds 1997) 

 

Taulukko 4.3. Eräiden materiaalien ja maalajien suhteellisen permittiivisyyden arvoja ja 

vaihtelualueita. Lähteinä Maijala (Ma) (1991), Reynolds (R) (1997), Davis & Annan (D) (1989) 

ja Måla Geoscience (M) (2011). 

Materiaali/Maalaji Suhteellinen permittiivisyys 
Ilma (Ma,R,D,M) 1 

Vesi (Ma,R,D,M) 81 

Siltti (veden kyll.) (Ma) 10 

Hiekka (veden kyll.) (R) 25 – 30 

Hiekka (kuiva) (Ma) 4 – 6 

Moreeni (M) 9 – 25  

Turve (Ma) 55 – 75 

Savi (veden kyll.) (Ma) 8 – 12 

Savi (M) 4 – 16  

Liuske, savikivi (D, M) 5 – 15 

Graniitti (D) 4 – 6 
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5. KÄYTETTYJEN GEOFYSIKAALISTEN MENETELMIEN TEORIAA 
 

5.1. Painovoimamenetelmä 
 

Maan painovoimakenttä muodostuu gravitaatiovoiman, maapallon pyörimisestä 

aiheutuvan keskipakoisvoiman ja muiden taivaankappaleiden, etenkin aurinkokunnan 

taivaankappaleiden, aiheuttamasta yhteisvaikutuksesta (Reynolds, 1997). Gravitaatio on 

yksi neljästä perusvuorovaikutuksesta, muut ovat sähkömagneettinen vuorovaikutus 

sekä heikko ja vahva vuorovaikutus. Kaksi jälkimmäistä ovat vaikutuskantamaltaan 

lyhyitä ja ne ilmenevät vain ydin- ja hiukkasfysiikan ilmiöissä. Gravitaatio on 

vuorovaikutuksista heikoin, mutta sen kantama on suurin. Tämän seurauksena 

gravitaatiovoima vaikuttaa eniten mm. aurinkokuntamme taivaankappaleiden 

ratamekaniikkaan. (Eloranta, 2007) 

Gravitaatiovaikutusta voidaan soveltaa myös geofysiikkaan. Painovoimaan perustuvassa 

sovelletun geofysiikan menetelmässä mitataan Maan painovoimakentän paikallisia 

vaihteluja, jotka aiheutuvat maankamaran pintaosien kivien tiheyseroista. Menetelmällä 

saadaan mitattua havaintopisteessä vallitseva maan vetovoiman kiihtyvyys kohti Maan 

massakeskipistettä. Ennen kuin maanpinta osien tiheysvaihteluita voidaan mallintaa tai 

tulkita mittausaineiston perusteella, täytyy mittausaineistolle tehdä lukuisia korjauksia. 

(Peltoniemi, 1989; Reynolds, 1997) 

Painovoimamenetelmää on sovelletussa geofysiikassa käytetty 1900-luvun alusta asti 

laajojen öljy- ja maakaasuesiintymien paikantamisessa. Kehittyneiden mittauslaitteiden 

ansiosta pystytään nykyään mittaamaan yhä pienempiä kiihtyvyyseroja, jolloin 

tutkimuskohteet ja niiden tiheyserot voivat olla pienempiä. (Reynolds, 1997) 

 

5.1.1. Painovoimamenetelmän teoria 

 

Painovoimamenetelmän matemaattinen tausta perustuu Sir Isaac Newtonin johtamiin 

lakeihin painovoimasta, jotka hän esitti teoksessaan Philosophiae Naturalis Principia 

Mathematica (Newton, 1687). Painovoimaa tarkasteltaessa tarvittavat lait ovat 

Newtonin laki vetovoimasta ja Mekaniikan II peruslaki. Newtonin gravitaatiolaki kuvaa 
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kahden massakappaleen, m1 ja m2, välistä vetovoimaa. Tämä vetovoima on suoraan 

verrannollinen kappaleiden massojen tuloon ja kääntäen verrannollinen niiden 

massakeskipisteiden välisen etäisyyden neliöön. Matemaattisesti tämä kuvataan 

yhtälöllä (Eloranta, 2007) 

0rF 2
21

r
mmG ,          (5.1) 

missä G = [6.673±0.003] × 10-11   on yleinen gravitaatiovakio, r0 on yksikkövektori, 

joka osoittaa voiman vaikutussuuntaan ja r =  |r1-r2|, missä r1 ja r2 ovat massakeski 

pisteiden paikkavektorit. Yhtälön mukaan F12 = -F21 eli kappaleet vaikuttavat toisiinsa 

yhtä suurella, mutta vastakkaissuuntaisella voimalla. Maan aiheuttama vetovoima 

kappaleeseen, jonka massa on m, voidaan laskea yhtälöllä (5.1), kun maapallon massa 

M sijoitetaan toisen kappaleen massaksi esim. m1 = M ja m2 = m. 

Mekaniikan II peruslain mukaan kappaleeseen vaikuttava voima on verrannollinen 

kappaleen massan m ja sen kiihtyvyyden a tuloon (Reynolds, 1997) 

 amF .  (5.2) 

Jos voima on maapallon ja kappaleen välinen vetovoima, niin voimaa kutsutaan 

gravitaatiovoimaksi ja se kohdistuu kappaleesta kohti maan massakeskipistettä ja 

päinvastoin. (Reynolds, 1997) 

Yhdistämällä yhtälöt (5.1) ja (5.2), ja merkitsemällä m1 = M = maapallon massa, |a| = g 

maan gravitaatiokiihtyvyydeksi sekä r = R = Maan säde, saadaan maan vetovoiman 

kiihtyvyydelle yhtälö (Reynolds, 1997) 

2R
GMg  .         (5.3) 

Yhtälöstä (5.3) nähdään, että Maan vetovoiman aiheuttama kiihtyvyys on suoraan 

verrannollinen Maan massaan M ja kääntäen verrannollinen Maan säteeseen R.  

Sovelletun geofysiikan painovoimamenetelmässä mitataan vetovoiman kiihtyvyyttä, 

jonka SI-yksikkö on . Geofysiikassa on kuitenkin vakiintunut käytäntö käyttää vanhaa 

cgs-järjestelmän mukaista yksikköä , jolle on annettu nimi gal, jolle 1 gal = 1   =  



 

27 
 

10 . Mittauslaitteiston tarkkuuden ja ennen kaikkea mitattavien vetovoiman 

kiihtyvyyksien pienten muutosten takia mittaustuloksille käytetään yksikköä 1 mgal = 

10 . (Blakely, 1995) 

Yhtälön (5.3) mukaan vetovoiman kiihtyvyys g maanpinnalla ja sen yläpuolella olisi 

tietyllä etäisyydellä maanpinnasta vakio, mutta todellisuudessa näin ei ole, koska 

ensinnäkin Maa ei ole täysin pallon muotoinen, vaan litistynyt navoiltaan. Lisäksi Maan 

sisällä oleva materiaali ei ole tiheydeltään homogeenista tai edes tasaisesti jakautunut 

Maan sisällä. Lisäksi Maan pyöriminen akselinsa ympäri aiheuttaa keskeisvoiman, joka 

pienentää painovoimaa etenkin ekvaattorilla. Tärkeimpänä tekijänä, sovelletun 

geofysiikan kohteena olevat maan pintaosan tiheyserot aiheuttavat muutoksia yhtälön 

(5.3) esittämään gravitaatiovoimaan. Edellä mainituista syistä Maan gravitaatiovoima 

vaihtelee niin vertikaali- kuin horisontaalisuunnassakin. (Reynolds 1997; Eloranta, 

2007) 

Maan pyörimisestä aiheutuvan keskihakuvoiman aiheuttama kiihtyvyyden itseisarvo ap 

kohtisuoraan maapallon pyörimisakselia vastaan voidaan laskea massapartikkelille m 

ympyräliikkeen mekaniikan avulla. Kun Maapallon kulmanopeus  on vakio, 

ap = 2 r cos  (Kuva 5.1). Näin ollen maan gravitaatiovaikutuksen suuntainen eli pysty 

skalaarikomponentti ag on (Eloranta, 2007) 

22 cosrag ,        (5.4) 

missä r on etäisyys maan massakeskipisteeseen ja  on leveysaste. Kuvasta 5.1 nähdään, 

että keskipakovoiman vaikutus on poispäin maan massakeskipisteestä, joten se 

pienentää painovoimaa eniten ekvaattorilla eikä vaikuta lainkaan pohjois- ja 

etelänavoilla. 
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Kuva 5.1. Maan pyörimisestä aiheutuvan keskipakovoiman vaikutus painovoimaan (Muokattu 

Eloranta, 2007) 

 

5.1.2. Gravitaatiopotentiaali ja geoidi 

 

Koska Newtonin vetovoimalaki on muotoa r-2, on gravitaation aiheuttama voimakenttä 

pyörteetön (Eloranta, 2007). Pyörteetöntä kenttää kutsutaan myös konservatiiviseksi 

kentäksi. Konservatiiviselle voimakentälle F voidaan laskea potentiaali U yhtälöllä 

r

ref
dU lr'Fr )()( ,        (5.5) 

missä ref tarkoittaa potentiaalin referenssitasoa ja r on laskentapolun (dl) päätepiste 

tarkastelupisteessä (r). Konservatiiviselle kentälle voima voidaan lausua potentiaali 

energian negatiivisena gradienttina (Eloranta, 2007)  

U)(rF         (5.6) 

Jos merkitään yhtälön (5.1) paikkavektoreita r1 = r ja r2 = r’ sekä massapartikkeleille 

m1 = m ja m2 = m’, saadaan yhtälöistä (5.5) ja (5.6) massapartikkelin m potentiaalienergia 

massapartikkelin m’ gravitaatiokentässä (Eloranta, 2007) 

 
r

ref
dGmmU l

rr
r

'
1')(       (5.7) 
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Gravitaatiopotentiaali w määritetään massapartikkelin potentiaalienergiaksi gravitaatio 

-kentässä partikkelin massaa kohti vastakkaismerkkisenä ( ) = ( ). Tällöin 

gravitaatiopotentiaalin yksiköksi tulee = . Yhtälön (5.7) mukaan gravitaation 

kenttävoimakkuus on (Eloranta, 2007) 

w)(rg          (5.8) 

Sijoittamalla potentiaalienergian referenssipiste äärettömyyteen ja käyttämällä super-

positioperiaatetta saadaan tilavuudessa V’ olevan jatkuvan tiheysjakauman (r’) 

painovoiman vertikaalikomponentille yhtälö (Hjelt, 1974; Peltoniemi, 1988) 

')()( dV
r'r

r'
z

Gg
V

r        (5.9) 

Sovelletussa geofysiikassa maapallon pyörimisliikettä ei tarkastella erikseen, vaan 

keskitytään pelkästään gravitaatiopotentiaaliin w ja gravitaatiokenttään. Näin ollen 

gravitaatiopotentiaali koskee vain paikallaan olevan Maan gravitaatiokenttää. Siksi 

painovoimaa ja gravitaatiovoimaa käytetään termeinä usein synonyymeinä. 

Painovoimaa mitattaessa on mukana tietenkin kaikki siihen vaikuttavat tekijät. 

(Eloranta, 2007) 

Geopotentiaalin yksi ekvipotentiaalipinta eli sama-arvopinta määritellään geoidiksi. 

Geoidi on häiriintymättömään merenpintaan yhtyvä painovoiman potentiaalin tasa-

arvopinta. Geoidin pinta on aina kohtisuorassa painovoimaa vastaan, joten geoidin pinta 

on horisontaalisuuntainen. Geoidin muoto on määritelmänsä mukaan sama kuin 

maapallon muoto. Siinä on massavajeen johdosta ”kuoppia” ja vastaavasti 

massaylijäämän aiheuttamia ”kumpuja” eli geoidin muoto määräytyy siitä, miten massa 

on jakautunut maan sisällä. Kuvassa 5.2 esitetään geoidi ja massaylijäämän ja vajeen 

vaikutus sen tasoon. Geoidin muoto on paikoin monimutkainen ja käytännössä geoidia 

on approksimoitava yksinkertaisemmalla pinnalla, jollaisena yleisesti käytetään 

pyörähdysellipsoidin pintaa. (Eloranta, 2007) 
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Kuva 5.2. Mantereen ja valtameren massan ylijäämän ja vajeen aiheuttama geoidin muutos ja 

geoidin pintaan parhaiten yhtyvä ellipsoidipinta. (Muokattu Reynolds, 1997) 

 

5.1.3. Pyörähdysellipsoidi ja normaalipainovoima 

 

Eräs geoidia approksimoiva pyörähdysellipsoidi on GRS80 (Geodetic Reference 

System 1980), missä päiväntasaaja-akseli aa = 6378.1370 km ja polaariakseli 

ba = 6356.752314 km (Moritz, 1984). Päiväntasaaja- ja polaariakselin välinen ero on 

siis n. 21 km. Ellipsoidia voidaan karakterisoida litistyneisyydellä f, joka määritellään 

yhtälöllä (Eloranta, 2007)  

a

aa

a
-baf     .        (5.10) 

GRS80-ellipsoidille f = 298.257 222 101 (Mortiz, 1980). 

Painovoiman arvoa geoidia approksimoivan ellipsoidin pinnalla kutsutaan 

normaalipainovoimaksi g0. Normaalipainovoimalle on kansainvälisesti vahvistettu 

laskentayhtälö International Gravity Formula (IGF), jolle käytetään vuonna 1980 

vahvistettua ratkaisua (Moritz, 1980) 

mgal )sin0000000007.0
sin0000001262.0
sin0000232718.0

sin0052790414.01(67715.978032

8

6

4

2
0g

   (5.11) 
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Normaalipainovoiman suunta on pyörähdysellipsoidia vastaan kohtisuoraan alaspäin, 

joten yhtälö ei ilmoita normaalipainovoiman suuntaa, vaan ainoastaan sen itseisarvon 

(Eloranta, 2007). Normaalipainovoiman laskentayhtälön on vahvistanut International 

Union of Geodesy and Geophysics (IUGG) ja siinä on huomioitu paitsi maan 

ellipsoidinen muoto myös maapallon pyörimisestä johtuva vaikutus. Yhtälö (5.12) ottaa 

huomioon myös ilmakehän massasta aiheutuvan painovoimavaikutuksen ylöspäin 

(Moritz, 1980) 

 

5.1.4. Painovoimahavainnoille tehtävät korjaukset 

 

Kenttämittauksissa käytetään yleensä ns. suhteellisia (relatiivi-) gravimetreja, joilla 

havainnoidaan painovoimaeroja jossakin toisessa paikassa mitattuun painovoima 

-arvoon verrattuna. Ne eivät siis anna (absoluuttisia) havaintoarvoja, jotka ilmaisisivat 

anomaalisen painovoima-arvon, vaan niihin täytyy tehdä erilaisia korjauksia, jotka 

ottavat huomioon ja poistavat mittausaineistosta eri tekijöiden painovoimavaikutuksen. 

Nykyaikaisissa mittauslaitteissa on jo valmiina toimintoja, joilla voidaan tehdä tiettyjä 

korjauksia, kuten vuoksi-luode, lämpötila ja kallistuskorjaus. Voidaan myös ajatella, 

että mitattu painovoima sisältää muun muassa seuraavat tekijät: (Blakely, 1995; 

Reynolds, 1997;) 

Mitattu painovoima (gobs) = normaalipainovoima (g0) + mittauspisteen korkeusero h 

merenpinnasta (gfa) + merenpinnan tason päällä oleva normaalimassa, mikä sisältää 

yksinkertaisen Bouguer-korjauksen (gsb) ja topografisen maasto-korjauksen (gto) + 

ajalliset muutokset mm. vuoksi-ilmiö (gajalliset) + liikkuva mittausalusta (geötvös) + 

vuorten topografista massaa kannattavien ”juurien” syvyys (gisotasia) + kuoren ja 

ylävaipan geologiasta johtuvat tiheysvaihtelut (ggeologia). Nämä voidaan esittää yhtälönä: 

geologia0 g gggggggg isostasiaeötvösajallisettosbfaobs   (5.12) 

Sovelletussa geofysiikassa ollaan yleensä kiinnostuneita vain viimeisestä termistä eli 

geologiasta. Täydellinen painovoima-anomalia, eli painovoimahavainto gobs, josta on 

vähennetty kaikki muut yhtälön (5.13) oikella puolella olevat termit paitsi ggeologia, 

määritellään havaintopisteen teoreettisen ja havaitun painovoiman eroksi. 

Tutkimuskohteesta riippuen voidaan eräitä osatekijöitä (kuten geötvös tai gisostasia) jättää 
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huomioimatta jos mittaukset tehdään paikallaan tai jos alue ei ole laaja saati 

vuoristoinen. Bouguer-anomalia, jota yleensä käytetään kuvaamaan painovoiman 

anomaalista osaa määritellään gB = gobs –g0 – gfa – gsb –gto. Yksinkertaisessa Bouguer 

-anomaliassa topogravinen maastokorjaus jätetään suorittamatta. Näiden lisäksi 

mittaustulokseen ja sen tarkkuuteen vaikuttaa mittaushetken tapahtumat, kuten 

mittaajan liikkeet, liikenne ja tuuli, joista lisää mittausjärjestelyjä käsittelevässä luvussa. 

(Blakely, 1995) 

 

5.1.4.1. Ilmakorjaus 

 

Normaalipainovoima g0 on määritelty pyörähdysellipsoidin pinnalla. Tämän takia 

maalla tehtäviin painovoimamittauksiin on otettava huomioon mittauspisteen ja 

merenpinnan välinen korkeusero. Tämä voidaan ottaa huomioon käyttämällä 

vertausellipsoidiin perustuvaa ilmakorjauksen kaavaa, joka ottaa huomioon edellä 

mainitun lisäksi myös korkeuserosta johtuvan muutoksen keskipakoisvoimassa 

(Blakely, 1995) 

mgalhhg fa
22 000072.0)sin00045.030877.0( ,  (5.13) 

missä  on leveysaste ja h on korkeus merenpinnasta metreinä. 

Usein tyydytään käyttämään leveysasteelle 45° laskettua korjausta gfa = -0,3086 h 

[mgal]. Yhtälöstä (5.13) nähdään, että metrin muutos korkeudesta vaikuttaa noin 0,31 

mgal mitattuun painovoimaan, joten on erityisen tärkeää, että mittauspisteen korkeus 

merenpinnasta tunnetaan tarkasti (Pirttijärvi, 2008). 

 

5.1.4.2. Bouguer-korjaus 

 

Merenpinnan tason ja mittauspisteen välissä olevan maa-aineksen massalla on myös 

vaikutusta painovoimaan, mikä huomioidaan Bouguer-korjauksella. Bouguer-korjaus 

jaetaan yleensä kahteen vaiheeseen, yksinkertaiseen Bouguer-korjaukseen ja 

täydelliseen Bouguer-korjaukseen, joka sisältää maastokorjauksen. (Blakely, 1995) 
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Yksinkertainen Bouguer-korjaus (gsb) approksimoi merenpinnan ja mittauspisteen 

välisen massan tiheydeltään homogeenisella ja horisontaalisesti äärettömällä laatalla, 

jonka korkeus on h eli merenpinnan ja mittauspisteen välinen korkeusero (Blakely, 

1995) 

hGg 2sb , (5.14)   

missä G on gravitaatiovakio ja  on laatan tiheys (kg/m3). Yleensä tiheytenä käytetään 

Maan kuoren keskitiheyden arvoa 2670 kg/m3, jota kutsutaan normaalitiheydeksi. 

Käyttämällä normaalitiheyttä edustaa jäljelle jäävä painovoima-anomalia niin sanotun 

anomaalisen massan vaikutusta, koska alkuperäisen tiheyden asemasta on jäljellä 

tiheyskontrasti normaalitiheyteen verrattuna  =  - 2670 [kg/m3]. (Blakely, 1995) 

Yksinkertainen Bouguer-korjaus ei huomioi maaston topografiasta aiheutuvaa 

vaikutusta painovoimaan. Bouguer-laatan päällä oleva massa (vuoret) pienentää 

anomaliaa samoin kuin laatan sisään jäävä massaton tila (laaksot). Yksinkertainen 

Bouguer-korjaus on siis liian suuri lähellä topografisia vaihteluita. Jos mittaukset 

tehdään tasangolla, niin topografian huomiotta jättämisen vaikutus ei ole niin suuri. 

Aineiston täydellinen Bouguer-korjaus saadaan, kun tehdään topografian vaikutuksen 

huomioiva maastokorjaus gto. (Blakely, 1995) 

Maastokorjaus (gto) pisteessä P voidaan määrittää yleisesti yhtälöllä (Mares, 1984) 

V
to dV

r
Gg ')(),cos(

2 rrn
,        (5.15) 

missä V’ on maanpinnan ja havaintopisteen kautta kulkevan tasapotentiaalipinnan 

välissä olevan massan tilavuus, n on  pisteen  P kautta kulkeva normaali, r on 

massaelementin m etäisyys pisteestä P ja (r) kuvaa tiheysjakaumaa. 

Maastokorjaus tehdään yleensä tietokoneen avulla numeerisin menetelmin (Kane, 

1962). Maaston topografia on yleensä tallennettu digitaaliseksi korkeusmalliksi. 

Maastokorjauksen jokaisen laskentapisteen eli painovoimahavaintopisteen ympäristö 

jaetaan elementteihin, joiden kunkin korkeuseron vaikutus summataan lopulliseen 

korjausarvoon.  Elementit  voidaan  jakaa  useilla  eri  tavoilla;  Kuvassa  5.3  on  esitetty  

ennen digitaalista aikaa käytetty, ympyränsektoreihin perustuva elementtijako. 

Elementtijaon lisäksi lähimpien elementtien yläpinta voidaan määrittää kalteviksi, jotta 
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havaintopisteen lähialueiden topografinen vaikutus tulee mahdollisimman tarkasti 

otettua huomioon. Yleensä maastokorjauksessa käytetään samaa tiheysarvoa, jota 

käytettiin yksinkertaisessa Bouguer-korjauksessa. (Mares, 1984; Pirttijärvi, 2008) 

 

 

Kuva 5.3. Esimerkki maastokorjauksessa käytetystä (Hammerin) elementtijaosta. Topografisen 

kartan mittakaavaan laaditulla kuvaajalla määritetään sektorialueiden keskimääräinen korkeus 

keskellä olevan laskentapisteen ympärillä. 

 

5.1.4.3. Vuoksi-ilmiö ja gravimetrin käynti 

 

Kuun ja auringon vetovoima saa aikaan vuoksi-ilmiön, jonka vaikutus on niin suuri, että 

se täytyy huomioida painovoimamittausten korjauksissa. Vuoksi-ilmiö on ajasta ja 

leveyspiiristä riippuva, se on suurimmillaan alhaisilla leveysasteilla ja sillä on selvä 

jaksottainen komponentti, jonka periodi on noin 12 tuntia. Vuoksi-ilmiön suuruus on 

maksimissaan noin 0,3 mGal. Otettaessa vuoksi-ilmiö huomioon, tarvitaan 

mittausajankohta (vuosi, päivämäärä ja kellonaika) sekä pituus- että leveyspiiri. Vuoksi 

-ilmiön laskemiseksi on olemassa tarkkoja yhtälöitä (Longman, 1959), mutta 

vaihtoehtoisesti vähemmän tarkoissa mittauksissa voi käyttää hyväksi oletusta, että 

vuoksi-ilmiö on lyhyen ajanjakson (muutama tunti kerrallaan) lineaarinen, jolloin se 

voidaan huomioida tekemällä sidontamittaus jollakin aiemmin mitatulla 

havaintopisteellä, jolloin muutos mittaustuloksessa voidaan ottaa huomioon. (Reynolds, 

1997; Pirttijärvi, 2008) 
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Myös gravimetrin käynnistä aiheutuu mitattuun painovoimaan muutosta. Jos 

painovoimaa mitataan tietyssä pisteessä esimerkiksi tunnin välein, niin gravimetrin 

antama lukema muuttuu, vaikka mikään ympäristössä ei muuttuisi (oletetaan, että 

vuoksi-ilmiö on korjattu automaattisesti yhtälöillä). Mitatun painovoiman muuttuminen 

ajan kuluessa eli käynti selittyy laitteen mittauselementtien, lähinnä jousen, ajallisella 

muutoksella. (Murray & Tracey, 2001)  

Käynnin korjaamiseksi oletetaan, että siitä johtuva virhe ajan kuluessa on lineaarista. 

Tällöin käynnistä aiheutuva muutos havaittuun painovoima-arvoon saadaan korjattua 

suorittamalla mittaus jollakin aiemmin jo mitatulla referenssipisteellä kunkin 

mittauspäivän aluksi ja lopuksi, ja jos mahdollista myös mittausten lomassa. 

Sovittamalla suoran yhtälö referenssipisteellä mitatun painovoiman muutokseen 

saadaan lineaarinen yhtälö, joka kuvaa käyntiä ajan funktiona. Käyttämällä 

käyntikorjauksen kulmakerrointa mittauspisteen ajanhetken ja ensimmäiseen 

referenssiaseman mittaukseen väliseen erotukseen saadaan lineaarisesti tehty korjaus. 

Kuvassa (5.4) on esitetty käyntikorjauksen periaate. (Reynolds, 1997) 

Kuvassa 5.4A pisteet P edustavat korjaamattomia painovoimahavaintoja ja katkoviiva 

edustaa kuviteltua jatkuvaa havaintosarjaa. Piste P1 on mitattu kolme kertaa mittausten 

aikana (P1=P6=P10). Käynnistä johtuen pisteen P1 lukema on mittausten aikana 

muuttunut, mikä nähdään pisteiden P1 ja P6 sekä pisteiden P6 ja P10 kautta 

sovitettujen suorien kulmakertoimesta. Pystyviivat kolmioiden sisällä kuvaavat kullekin 

pisteelle P tehtävää käyntikorjausta. Käynnin vaikutusta kuvaavan suorien kulmakerroin 

ei ole sama, joten käynti ei koko päivän aikana ole lineaarista, minkä vuoksi on tarpeen 

tehdä useita sidontamittauksia samalla havaintopisteellä päivän aikana. Kuvassa 5.4B 

ylempi katkoviiva edustaa Kuvan 5.4A tapaan korjaamatonta jatkuvaa havaintosarjaa. 

Alempi katkoviiva kuvaa jatkuvaa havaintosarjaa, kun painovoima lukemiin P’ on 

lisätty käynnistä aiheutunut muutos.  
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Kuva 5.4. Käyntikorjaus: a) korjaamaton havaintosarja P b) ajallisen käynnin suhteen korjattu 

havaintosarja P’ 

 

5.1.4.4. Eötvös- ja isostasiakorjaus 
 

Mitattavaan painovoimaan vaikuttaa Maan pyörimisestä johtuva keskipakovoima, jonka 

vaikutus on huomioitu normaalipainovoiman g0 yhtälössä. Jos mittauslaite liikkuu maan 

pyörimistä vastaan tai sen suuntaisesti, keskipakovoima pienenee tai kasvaa. Siten 

liikkuvan alustan, kuten laivan tai lentokoneen tapauksessa painovoimamittauksiin tulee 

tehdä korjaus, joka huomioi syntyneen painovoimaeron, joka on liikkeen nopeuden, 

suunnan sekä paikan funktio. (Blakely, 1995) 

Hyvin laaja-alaisissa painovoimamittauksissa tulee ottaa huomioon syvällä maan 

kuoressa olevien massojen vaikutus, mitä normaalipainovoima ei huomioi. Mantereiden 
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alla maan kuori on paksumpi kuin merien alla, mikä aiheuttaa laaja-alaisia negatiivisia 

anomaliota vuorten alle ja positiivisia anomalioita meri-alueilla. Tätä vaikutusta 

painovoimaan huomioidaan isostasia-korjauksella, jonka perusajatus on, että kuoren 

täytyy olla isostaattisessa tasapainotilassa. Kaksi käytetyintä isostasia-teoriaa ovat 

esittäneet Pratt (1855;1859) ja Airy (1855). Prattin hypoteesin mukaan kuoren tiheys 

vaihtelee lateraalisesti, siten että jokaisen pystysuoraan kuoren lohkon massa on sama. 

Toisin sanoen vuorten kohdalla vuorten tiheys on pienempi. Airyn hypoteesin mukaan 

kuoren paksuus on verrannollinen topografiaan siten, että vaipassa olevalta 

kompensaatiotasolta maanpinnalle laskettu kokonaismassa on vakio. Toisin sanoen 

vuoret ikään kuin kelluvat vaipan sulan materiaalin päällä niin, että niiden ns. juuret 

ovat sitä syvemmällä mitä korkeammat vuoret ovat. Teoriassa isostasia-korjaus voidaan 

suorittaa kuten topografinen maastokorjaus. Kuvassa 5.5 on esitetty Airyn ja Prattin 

hypoteesit.  

 

 

Kuva 5.5 Prattin ja Ayryn hypoteesit isostasiasta. (Peltoniemi, 1988) 

 

5.1.5. Painovoimamenetelmän virhelähteistä 

 

Painovoimamenetelmässä on useita eri virhelähteitä. Painovoimamenetelmän 

virhelähteet voidaan jakaa toisaalta itse mittaukseen liittyviin virheisiin ja toisaalta 

aineiston käsittelyn ja mallinnuksessa tuleviin virheisiin. 
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Edellä kuvattuihin painovoimahavainnoille tehtäviin korjauksiin liittyvät mittausvirheet, 

esimerkiksi korkeuden mittaamisen virhe, aiheuttaa lopulliseen Bouguer-anomaliaan 

virhettä. Itse mittauksiin liittyvät virhelähteen, kuten gravimetrin alustan vakaus, tuuli ja 

seisminen häiriö vaikuttavat havaittuun painovoima arvoon. Maastomittauksissa 

gravimetri tulisi sijoittaa mahdollisimman tasaiselle alustalle. Jyrkillä rinteillä tai niiden 

lähellä maastokorjauksessa voi tulla suuriakin virheitä korjauksiin, koska yleensä 

digitaaliset korkeuskartat eivät ole kovin tarkkoja (parhaimmillaan laserkailausaineiston 

korkeustieto on 2 m x 2 m hilassa), jolloin lähimmät maastokorjauselementit voivat 

saavat väärän korkeusarvon. (Reynolds, 2011) 

Painovoimakorjauksissa virhettä tuottavat mm. Bouguer- ja maastokorjauksessa 

käytetty tiheysarvo ja käyntikorjauksen huomioiminen. Käyntikorjauksen virhe voi olla 

suuri etenkin, jos gravimetrin käynti ei ole lineaarista tai, jos gravimetri kokee 

mittausten aikana ns. shokin, kuten kovan tärähdyksen tai liian suuren lämpötilan 

muutoksen. Jos näin tapahtuu, täytyy grafimetri yleensä kalibroida ennen kuin sillä saa 

luotettavia mittaustuloksia (Scintrex, 2012).  

Painovoima-aineiston saattaminen tasaväliseen hilaan (interpolointi) tuo myös 

aineistoon virhettä. Kuitenkin on todettu, että anomalialähteitä voidaan mallintaa 

interpoloidulla aineistolla hyvin, kunhan mittauspisteväli on valittu sopivasti tutkittavan 

kohteen mukaan. Esimerkiksi, jos etsitään lähellä maanpintaa olevaa maanalaista 

onkaloa, täytyy pistetiheyden olla korkeintaan metrin luokkaa, ja jos tutkitaan 

syvemmällä maankamarassa olevaa laajempialaista kohdetta, kuten kallionpinnan 

topografiaa, voi pisteväli olla huomattavasti suurempi. (Reynolds, 2011) 

Mallinnuksesta aiheutuvat virheet liittyvät sopivan mallin valintaan suhteessa 

todelliseen geologiaan. Oikean mallin valintaan esimerkiksi kaksi- tai kolmikerroksisen 

mallin välillä auttaa tietämys alueen geologiasta ja muilla geofysikaalisilla menetelmillä 

saatu a priori-ennakkotieto. Tietämys geologiasta auttaa erottamaan epäluonnolliset ja 

"järjettömät" mallit riippumatta siitä, kuinka hyvin tällaisten mallien vasteet sopisivat 

havaintoihin. Myös mallin parametrillä (esim. tiheys tai mallielementtien koko kolmi-

ulotteisessa mallintamisessa) on vaikutuksensa lopulliseen mallinnustulokseen ja siten 

tulkintatulokseen. Mallinnuksen virhelähteistä ja mallin valinnasta enemmän 

painovoimamallinnuksen yhtedessä luvussa 8.3. (Reynolds, 2011) 
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5.2. Matalaseisminen luotaus 

 

5.2.1.  Seismisten aaltojen kriittinen taittuminen 

 

Seismologiassa pyritään hyödyntämään tietoa maankamarassa kulkevien seismisten 

aaltojen kulkunopeudesta tarkoituksena saada tietoa maankamaran seismisestä 

rakenteesta, joka usein vastaa selvää geologista kerrosrakennetta. (Reynolds, 1997) 

Sovelletussa geofysiikassa maankamaran rakennetta tutkitaan siten, että seisminen aalto 

synnytetään tietyllä ajanhetkellä keinotekoisesti esim. räjäyttämällä tai iskemällä maata 

vasaralla. Tästä lähteestä seisminen aalto jatkaa matkaansa vastaanotinpisteeseen maan 

sisällä kolmella tavalla: 1) suoraan maanpintaa pitkin, 2) heijasteena syvemmällä 

olevasta rajapinnasta ja/tai 3) taittumisluotauksen kannalta tärkeimmällä tavalla eli 

kriittisesti taittuneena aaltona pitkin kahden kerroksen rajapintaa. Havaintopisteessä 

partikkelien värähtely aiheuttaa pienen siirtymän, jonka ajallista vaihtelua voidaan 

mitata geofonilla. Kun tiedetään havaintopisteen etäisyys lähteestä ja mitataan aika, joka 

aallolta kuluu saapua lähteestä havaintopaikalle, voidaan laskea homogeenisen maan 

tapauksessa väliaineen seisminen nopeus. Koska P-aallolla on suurin etenemisnopeus 

maassa, on se myös aaltotyyppi, joka tulee ensimmäiseksi havaintopisteelle ja siten 

aiheuttaa ensimmäisen havainnon mitattavaan seismogrammiin.  

Seismisten aaltojen etenemistä väliaineessa kuvataan pääasiassa kahdella toisistaan 

eroavalla teorialla; Huygensin aaltorintamaperiaatteella ja kulkusädeperiaatteella. 

Huygensin periaatteen mukaan aallot etenevät väliaineessa aaltorintamina, joissa 

jokainen piste aaltorintamalla toimii uuden aaltorintaman lähteenä Kuvan 5.6 

mukaisesti. Sädeteorian mukaan seisminen säde etenee pisteestä toiseen aina ajallisesti 

lyhintä reittiä pitkin. 
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Kuva 5.6. Huygensin periaate. (Muokattu Reynolds, 2011)  

 

Seisminen taittumisluotaus (Kuva 5.7), perustuu periaatteeseen, jonka mukaan 

seismisen aallon saapuessa kahden eri seismisen nopeuden omaavan väliaineen 

rajapinnalle, aallon kulkusuunta muuttuu sen tunkeutuessa uuteen aineeseen. Suunnan 

muutos on riippuvainen väliaineiden nopeuskontrastista ns. Snelliuksen lain tai 

lyhyemmin Snellin lain mukaisesti (Reynolds, 1997): 

2

1  
sin
sin

V
Vi

 
ja          (5.17a) 

missä i ja  ovat seismisen aallon tulo- ja taittumiskulma (pinnan normaalin tasosta), V1 

ja V2 ovat kerrosten 1 ja 2 seismiset nopeudet (V2 > V1). Tietyllä tulokulman arvolla 

,ic  ,jossa tapahtuu ns. kriittinen taittuminen (Kuva 5.7), jolloin taittuminen tapahtuu 90 

asteen kulmassa eli rajapinnan suuntaisesti (sin = 1). Aalto kulkee rajapintaa pitkin 

nopeamman eli alemman väliaineen seismisellä nopeudella ja synnyttää oskilloivan 

jännityksen vaikutuksesta ylempään kerrokseen aallon (jonka nopeus on ylemmän 

kerroksen seisminen nopeus), joka puolestaan voi saapua ylemmän aineen pinnalle. 

Oskilloivasta jännityksestä syntyneen aallon lähtökulma ylöspäin on sama kuin 

rajapinnalle saapuneen P-aallon kulma eli kriittinen kulma ic. (Reynolds, 1997)  
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Kuva 5.7. Taittumisluotauksen perusperiaate. (Muokattu Reynolds, 1997)     

 

Taittumisluotauksessa oletetaan, että jokaisen kerroksen paksuus maankamarassa on 

suurempi kuin tulevan seismisen aallon aallonpituus, ja että alemman kerroksen 

seisminen nopeus on suurempi kuin yläkerroksen eli V2 > V1. Tämän lisäksi oletetaan, 

että seismiset säteet tulevat samassa vertikaalisessa tasossa kuin tutkittava profiilikin on. 

Kerrosten erottaminen toisistaan on varmempaa, jos alempi kerros on aina vähintään 

yhtä paksu kuin sen päällä oleva kerros. (Reynolds, 1997). 

Kun lähde- ja havaintopisteen välimatka kasvaa ja maankamaran kerrosten seismiset 

nopeudet eroavat toisistaan, ei seismisen aallon kulkuajaltaan nopein reitti lähdepisteeltä 

havaintopaikkaan siis välttämättä olekaan lyhyin reitti. Kuvassa 5.8 esitetään 

kolmikerroksisen maankamaran kulkuaikakuvaaja, joka kuvaa ensisaapujien tuloaikaa 

havaintopaikan etäisyyden funktiona. Kuvassa 5.8 seisminen lähde on origossa ja 

havaintopisteet sijaitsevat siitä oikealle. Musta viiva kuvaa ensisaapujien saapumista 

havaintopisteisiin ja pystyakseli ilmaisee sen saapumisajan. Kulkuaikakuvaajan 

erilaisten suorien osien kulmakertoimista voi määrittää seismisen nopeuden kullekin 

kerrokselle. Ensimmäinen suora osa kuvaa suoraan maan pintaa pitkin kulkevaa aaltoa 

ja muut kaksi kuvaavat nopeinta reittiä kulkeneita kriittisesti taittuneita aaltoja. 

Kuvaajasta näkee, että kahdessa paikassa X12 ja X23 muuten lineaarisen kulkuajan 

käyrän kulmakerroin muuttuu. Tällaista pistettä, johon kaksi (tai useampi) eri reittiä 

tulevaa P-aaltoa saapuvat samanaikaisesti kutsutaan taite-etäisyydeksi. Muuttuneen 

käyrän jatkeelta voidaan aika-akselilta määrittää leikkausajat t1 ja t2, joita voidaan 

käyttää apuna tulkinnassa. Suoraan lähteen alapuolelta ei voi tapahtua kriittistä 

taittumista, sillä aallon tulokulma on liian pieni. Minimietäisyyttä, jolta taittunut aalto 
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voidaan havaita, kutsutaan kriittiseksi etäisyydeksi. Esimerkiksi Kuvassa 5.7 kriittinen 

etäisyys havaitaan lähteestä katsottuna neljännellä havaintoasemalla (Reynolds, 1997). 

 

Kuva 5.8. Kulkuaikakuvaaja kolmikerrosrakenteelle, jossa seismiset nopeudet kasvavat ylhäältä 

alaspäin ovat V1 < V2 < V3. Seisminen lähde on pisteessä 0.  

 

Taittumisluotauksessa tarkastellaan yleensä vain seismistä P-aaltoa, mutta periaatteesssa 

on mahdollista käyttää myös aallon etenemissuuntaan nähden poikittain värähteleviä S-

aaltoja. Tämä tietenkin vaatii erilaisten S-aaltojen rekisteröintiin tarkoitettujen 

geofonien käyttämisen. Molempien aaltotyyppien käyttö auttaa tulkintavaiheessa 

seismisen nopeusmallin määrittämisessä. Tutkimuksissani en kuitenkaan käytä S-aaltoja 

hyväksi, joten keskityn jatkossa vain P-aaltoihin. 
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5.2.2. Taittumisluotauksen perusyhtälöt 

 

Taittumisluotauksen tulkinnan perusoletuksena on, että kerrokset ovat jatkuvia ja 

horisontaalisia tai niiden kaltevuuskulma (maanpintaan nähden) on pieni. Vaakakerros-

mallille kerrospaksuudet voidaan laskea kahdella tavalla: leikkausajan tai taite 

-etäisyyden avulla. Seuraavassa esitän lyhyesti Reynoldsin (1997) mukaisesti edellä 

mainitun laskutavan kolmikerrosmallille leikkausajan avulla, jonka kulkusäteet on 

esitetty Kuvassa 5.9. 

Kuvassa 5.9 lähdepisteessä S syntynyt seisminen aalto kulkee ensimmäisen kerroksen 

läpi ensimmäisen ja toisen kerroksen rajapinnalle. Siinä kriittisessä kulmassa tuleva 

aalto taittuu kriittisesti ja pienemmällä kulmalla tulevat säteet käyttäytyvät rajapinnalla 

siten, että osa aallon energiasta heijastuu ja osa menee läpi alempaan kerrokseen. Kun 

aalto on toisessa kerroksessa, niin edellä kuvattu tapahtuma toistuu myös toisen ja 

kolmannen kerroksen rajapinnalla. Kuvassa 5.9 ensimmäisen kerroksen kautta tuleva 

nopein ensisaapuja eli ns. suora aalto on välillä SG. Aalto, joka saapuu ensimmäisen ja 

toisen kerroksen rajapinnalle kriittisessä kulmassa, (Kuvassa 5.9 katkoviiva, joka lähtee 

pisteestä S) taittuu siinä kriittisesti ja aiheuttaa Kuvan 5.7 mukaisen aaltorintaman 

saavuttaen lopulta pisteen G. Toiseen kerrokseen reittiä SA edennyt aalto taittuu 

kriittisesti vasta toisen ja kolmannen kerroksen rajapinnalla pisteessä B. Tällöin aallon 

reitti takaisin maanpinnalle pisteessä G on SABCDG. 

 

Kuva 5.9. Kriittisesti taittuneiden säteiden kulkureitit vaakakerrostuneessa kolmikerrosmallissa.  
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Seismisen säteen, jonka reitti on SABCDG kokonaiskulkuaika T3 on 

    DGCDBCABSA TTTTTT  3 ,     (5.18) 

missä  

i
DGSA V

zTT
cos

 
1

1   (5.19a) 

c
CDAB V

zTT
cos

 
2

2    (5.19b) 

3

21 )tan2tan2(
 

V
zzx

T ci
BC , (5.19c) 

missä z1 ja z2 ovat kerrospaksuudet, x on seismisen lähteen ja geofonin välinen etäisyys, 

V1, V2 ja V3 ovat kerroksien seismiset nopeudet P-aalloille, i on tulokulma, jolla aalto 

läpäisee ensimmäisen ja toisen kerroksen välisen rajapinnan, c on aallon kriittinen 

tulokulma toisen ja kolmannen kerroksen rajapinnalla. 

Yhdistämällä yllä olevat yhtälöt saadaan: 

 

1

11

2

2

3
3

cos2cos2
 

V
z

V
z

V
xT c  (5.20a) 

2
3

3 t
V
x T   , (5.20b) 

 

missä yhtälössä (5.20a) on käytetty hyväksi Snellin lakia muodossa 
31

1 1

2

sinsin
VVV

c .  

Muuttuja t2 on toisen kerroksen teoreettinen leikkausaika, joka voidaan määrittää 
kulkuaikakuvaajasta. 

Ratkaisemalla vastaavasti kulkuaika T2, joka kuvaa kulkuaikaa lähteestä S tulevalle 

seismiselle säteelle, joka taittuu kriittisesti ensimmäisen ja toisen kerroksen rajapinnalta 

havaintopisteelle G, saadaan taitekerrosten paksuudeksi soveltamalla trigonometriaa ja 

Snellin lakia muotoon: 

2
1

2
2

211
1

2 VV
VVt Z  ja         (5.21a) 
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2
2

2
31

2
1

2
321

2
2

2
3

322
2

2 VVV

VVVz

VV
VVtZ         (5.21b) 

Kerrospaksuuden laskenta kahdelle ensimmäiselle kerrokselle tapahtuu määrittämällä 

seismiset nopeudet V1, V2, V3 ja leikkausajat t1 ja t2 kulkuaikakuvaajasta ja käyttäen 

yhtälöitä (5.18), (5.19), (5.29) ja (5.21).  

 

5.2.3. Taittumisluotauksen virhelähteistä 

 

Taittumisluotauksessa on useita virhelähteitä. Taittumisluotauksen tulkinta perustuu 

siihen, että mittausaineiston käsittelijä määrää kerrosten lukumäärän kulkuaika 

kuvaajasta poimittavien taitekohtien perusteella. Kerrosmallitulkinnan perusoletuksena 

on, että seisminen nopeus kasvaa aina alemmissa kerroksissa ja toisaalta kerrosten 

paksuuksien on oltava tarpeeksi suuri. Jos kerroksen seisminen nopeus on pienempi 

kuin yläpuolella olevan kerroksen seisminen nopeus, on kyseessä ns. hitaan nopeuden 

kerros. Koska luotaustuloksessa ei tällaisen hitaan kerroksen olemassaolosta nähdä 

mitään viitteitä, saadaan sen alla olevan kerroksen yläpinnan syvyydelle liian suuri arvo. 

(Peltoniemi, 1998)  

Ohuen kerroksen ongelma puolestaan juontaa juurensa siihen, että ohut välikerros ei ole 

ollenkaan edustettuna ensisaapujissa, jolloin luotaustulos näyttää esimerkiksi todellisen 

kolmikerrostapauksen sijaan kaksikerroksiselta. Teoreettisesti on osoitettu, että saadun 

kaksikerrosmallin ilmoittama toisen kerroksen syvyys on tällöin liian pieni verrattuna 

teoreettiseen kolmikerroksiseen tapaukseen.  (Peltoniemi, 1998) 

Geofonien välimatka toisistaan voi myös aiheuttaa seismisen kerroksen piiloutumisen. 

Tämä on erityisesti ongelma tilanteissa, joissa välikerroksen paksuus on lähellä ohuen 

kerroksen tapausta, jolloin liian pitkä geofoniväli aiheuttaa sen, että ohuen kerroksen 

aiheuttama (lyhyt) taittumiskohta jää geofonien väliin ja näin luotauksessa näkyy vain 

ohuen kerroksen ylä- ja alapuolisista kerroksista tulevat säteet. (Reynolds, 1997)  

Virhettä syntyy myös ensisaapujien poimintatarkkuudesta. Jos mittausalueella on 

seismistä häiriötä, vaikeuttaa se ensisaapujien tunnistamista seismisestä rekisteröinnistä. 

Tällöin ensisaapujan valintaan voi tulla useiden millisekuntien poimintavirhe tai 
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pahimmassa tapauksessa poimittu ensisaapuja ei ole peräisin oikeasta seismisestä 

lähteestä. Nämä tekijät tuottavat virheellisen maankamaran mallin. Poiminnan suhteen 

pitää olla yhdenmukainen ja poimia ensi saapujat aina mahdollisimman samanlaisesta 

kohdasta seismistä rekisteröintiä. (Sjögren, 1984; Reynolds, 1997)  

 

5.3. Maatutkaluotaus 
 

5.3.1. Maatutkaluotausmenetelmä 

 

Maatutkaluotaus perustuu tutka-antennin lähettämän sähkömagneettisen (SM) pulssin 

kulkuun väliaineen läpi ja väliaineiden rajapinnoilta takaisin heijastuvan energian ajan 

funktiona mitattavan intensiteetin käyttäytymisen tulkintaan. SM-pulssin etenemiseen 

maankamarassa vaikuttavat maa-aineksen sähköiset ominaisuudet, joista 

maatutkaluotauksen kannalta tärkein on suhteellinen permittiivisyys eli 

dielektrisyyysvakio, r, joka vaikuttaa maatutkasignaalin etenemisnopeuteen ja 

heijastumiseen. 

Kuvassa 5.10. on kuvattu maatutkaluotauksen perusperiaate. Kun lähetinantennista Tx 

lähetetty SM-pulssi saapuu kahden dielektrisiltä ominaisuuksiltaan erilaisen maa-

aineksen rajapinnalle, osa pulssin energiasta heijastuu rajapinnalta takaisin ja osa taittuu 

ja kulkee rajapinnan läpi. Huomaa, että Kuvan 5.10 taittumista on liioiteltu. Rajapinnan 

läpi edennyt pulssin osa kulkee mahdollisille seuraaville rajapinnoille ja edellä mainittu 

pulssin osittainen heijastuminen ja taittuminen toistuvat. Maanpinnalla 

vastaanotinantenni Rx rekisteröi heijastuneen SM-pulssin synnyttämää jännitettä ajan 

funktiona ja muodostaa rekisteröinnin eri syvyyksiltä heijastuneesta SM-energiasta. 

Vetämällä maatutkaa pitkin maanpintaa ja suorittamalla lähetetyn pulssin rekisteröinti 

tietyn matkan tai ajan välein saadaan tuloksena Kuvassa 5.11 esitetyn kaltainen 

maatutkaluotauskuva. (Pirttijärvi, 2009)  
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Kuva 5.10. Maatutkaluotauksen toimintaperiaate: lähetinantennista Tx lähtevä pulssi heijastuu 

maassa olevista rajapinnoilta ja saapuu vastaanotinantenniin Rx. 

 

Kuva 5.11. Esimerkki maatutkaluotauksesta profiililta RTA01 (Liitteet 2 (1) - (2)). 
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5.3.2. Maatutkaluotauksen teoriaa 

 

Sähkömagneettisten kenttien käyttäytymistä kuvataan ominaisuuksia kuvaavat 

Maxwellin yhtälöt (Eloranta, 2007) 

  

0
0

E
B

JDH

BE

t

t

       (5.22) 

Maxwellin yhtälöt kuvaavat sähkömagneettisen säteilyn käyttäytymisen väliaineessa 

kappaleessa 4 määriteltyjen konstutiivisien yhtälöiden (4.5), (4.6) ja (4.8) välityksellä. 

 
Pystysuorasti heijastuneen SM-signaalin amplitudi määräytyy kahden väliaineen 

rajapinnalla heijastuskertoimesta Re, joka määritetään yhtälöllä (Annan, 2009) 

 

21

21
eR ,       (5.23) 

 
missä 1,2 ovat väliaineiden 1 ja 2 suhteelliset permittiivisyydet. 

Pystysuoran heijastuksen tapauksessa heijastusrajapinnan syvyys d määritellään 

käyttäen kaavaa (Pirttijärvi, 2009) 

   
122

1 ctvtd  ,        (5.27) 

missä v on aallonnopeus, c on valonopeus, t = aika ja  = väliaineen suhteellinen 

permittiivisyys. 

 

Maatutka-aallon edetessä väliaineessa, osa sen energiasta muuttuu lämmöksi, jolloin 

aalto vaimenee. Maatutkaluotauksessa käytetään korkeita taajuuksia (10-2000 MHz), 

jolloin kyseessä on SM säteilyn kaukokenttää hyödyntävä tutkimusmenetelmä. Heikosti 

häviöllisesessä aineessa vaimeneminen riippuu väliaineen suhteellisesta 
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permittiivisyydestä r ja sähkönjohtavuudesta kunhan ehto  >> on voimassa. 

Vaimenemista kuvaa kaukoalueen tunkeutumissyvyys (Peltoniemi, 1988) 

0

02 r ,         (5.24) 

 
missä  on sähkönjohtavuus, r on suhteellinen permitiivisyys, 0 on tyhjiön 

permittiivisyys ja 0  4 ·10-7  on tyhjiön magneettinen permeabiliteetti. 

Tunkeutumissyvyys on se syvyys, missä aallon amplitudi on pienentynyt 1/e osaan 

suhteessa lähtöamplitudiin. Huomattavaa on, että edellä kuvattu tunkeutumissyvyys ei 

riipu tutkan taajuudesta. 

Maatutkan lähettämän SM-aallon aallonpituus riippuu taajuudesta ja nopeudesta 

(Pirttijärvi, 2009) 

f
v

 ,        (5.25) 

missä  on aallonpituus, v on aallonnopeus ja f on taajuus. 

Se, minkä taajuista SM-aaltoa maatutka lähettää, vaikuttaa kuitenkin tutkimussyvyyteen 

huolimatta yhtälön (5.24) väliaineen tunkeutumissyvyydestä . Maatutkaluotauksessa 

tunkeutumissyvyys on vain yksi osa-tekijä todellisesta tutkimussyvyydestä, joka 

koostuu seuraavista tekijöistä: 1) lähettimen tehosta, 2) miten pientä signaalin 

vastaanotin voi mitata ja 3) millaiset ovat signaalin geometriset ja sähköiset häviöt 

maankamarassa. Arvio vastaanotettavalle signaalin teholle saadaan maatutkayhtälöllä:  

t

L
Trtrt

r P
L

eGGEE
P 43

42

)4(
,      (5.26) 

missä Et ja Er ovat lähettimen ja vastaanottimen hyötysuhde, Gt ja Gr ovat lähettimen ja 

vastaanottimen vahvistus,  on aallonpituus, t
 on kohteen tehollinen pinta-ala, joka 

riippuu heijastuskertoimen magnitudista, aallonpituudesta ja kohteen sirottavasta pinta 

-alasta,  on tunkeutumissyvyyden  käänteisluku, L on etäisyys kohteeseen ja Pt on 

lähetetty SM-pulssin teho. Yhtälössä (5.26) aallonpituus riippuu yhtälön (5.25) 

mukaisesti SM-aallon taajuudesta. (Maijala, 1991; Pirttijärvi, 2009) 
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5.3.3. Maatutkaluotauksen ominaisuuksia 

 

Maatutkaluotausten tulkinnan tavoitteena on selvittää eri maakerrosten ominaisuuksia 

niiden synnyttämän heijastuskuvan perusteella sekä rajapintojen todellisia syvyyksiä. 

Jälkimmäiseen vaaditaan jonkinlainen arvio maaperäkerrosten permittiivisyydestä ( ), 

joka määrää SM aallon etenemisnopeuden eristävässä väliaineessa. (Maijala, 1991) 

Yhden SM-pulssin synnyttämien heijastusten rekisteröintiä kutsutaan pyyhkäisyksi ja 

aikaa, joka siihen käytetään, kutsutaan aikaikkunaksi. Seuraava pyyhkäisy voidaan 

aloittaa vasta, kun edellinen aikaikkuna on umpeutunut. Aikaikkuna määrää sen, miten 

pitkään heijastuksia rekisteröityy pulssin lähetyksen jälkeen ja tarkoittaa käytännössä 

myös sitä, miten syvältä tulevia signaaleja vastaanotetaan. Aikaikkunan valinta riippuu 

antennin SM-pulssin taajuudesta. Matalataajuisilla antenneilla on syvyysulottuvuus 

parempi, koska SM-pulssin signaali ei vaimene niin nopeasti kuin korkeammilla 

taajuisilla (yhtälö 5.26), joten myös aikaikkuna saa olla pitempi. (Maijala, 1991) 

Heijastunut signaali digitoidaan, jolloin valitaan sopiva näytteenottotaajuus, joka 

määrää näytetiheyden eli sen kuinka monta tasavälein otettua yksittäistä näytettä 

aikaikkunaan otetaan. Näytteenottotaajuuden on oltava vähintään kuusikertainen tutkan 

keskitaajuuteen nähden laskostumisilmiön välttämiseksi. (Maijala, 1991; Pirttijärvi, 

2009) 

Eri kerrosten erilaiset permittiivisyysarvot vaikuttavat mitattavaan maatutkasignaaliin. 

Jos suhteellinen permittiivisyys kasvaa alaspäin mentäessä, niin rajapinnoilta 

heijastuneet pulssit (indusoitunut jännite) ovat joka kerta samanmerkkisiä, ts. pulssin 

polariteetti ei käänny. Jos jonkun kerroksen suhteellinen permittiivisyys on ylempää 

kerrosta pienempi, kääntyy heijastuneen pulssin polariteetti. (Pirttijärvi, 2009) 

Maatutkan pysty- ja vaakaresoluutio ts. se miten pieniä kappaleita kyseisen maatutkan 

avulla voidaan havaita, riippuu pulssin ajallisesta leveydestä L,  joka  taas  on  kääntäen  

verrannollinen tutkan keskitaajuuteen. Maatutkasignaalissa matalataajuiset heijasteet 

voivat olla niin leveitä, että jos nämä heijasteet ovat peräisin peräkkäisistä ohuista 

kerroksista, niin heijasteista voi olla mahdoton erottaa ohuita kerroksia vaan ne voidaan 

tulkita yhdeksi. (Pirttijärvi, 2009) 
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5.3.4. Maatutkaluotauksen virhelähteistä 

 

Maatutkaluotauksesta saatavaan rekisteröintiin vaikuttavat useat eri tekijät.  Tutka 

signaaliin vaikuttavat mm. antennin luonteenomainen aikavaste, antennin 

läpilyöntisignaali, väliaineen alipäästösuodatus-ilmiö ja tietenkin sähköinen kohina. 

(Daniels et al, 1988)  

SM-pulssia voimakkaasti heijastavat esineet, etenkin metalliesineet ja varsinkin 

maanpinnan yläpuolella, heijastavat SM-pulssin suojaamattomaan vastaanotinantenniin, 

jolloin maatutka aineistossa näkyy vino heijastuma tai vaimentuvaa sointia etäisyyden 

kasvaessa ko. häiriökappaleeseen. Jos mittaaja ei merkitse metallisen häiriölähteen 

paikkaa maan päällä, voi se aiheuttaa virheellisen kerrostulkinnan. (Maijala, 1991) 

Luvussa 5.3. todettiin, että maatutkaluotausaineiston syvyystulkinnassa vaaditaan arvio 

suhteellisesta permittiivisyydestä. Suhteellisen permittiivisyysarvon arviointi voi olla 

vaikeaa, koska maan kerrosrakennetta ja materiaalia ei välttämättä tunneta. 

Laboratorioissa määritettyjä arvoja maan suhteelliselle permittiivisyydelle on nykyään 

koottu moniin maatutkausta käsittelevään suurteoksiin, joita voi käyttää hyväkseen. 

Kerrosrakenteiden ollessa selviä, esimerkiksi kairanreikätutkimusten kautta, voidaan 

havaintoja käyttää hyväkseen määrittämään suhteellisen permittiivisyyden arvoja. 

Maatutkakuvasta voidaan määrittää maankamaran permittiivisyyttä myös 

hyberbelikuvion sovituksella. Hyperbelin muotoiset heijasteet aiheutuvat pistemäisistä 

lähteistä, kuten kivistä tai metallisista putkista, ja niiden aukeamiskulma riippuu päällä 

ja ympärillä olevan maan suhteellisesta permittiivisyydestä. (Maijala, 1991) 

Jos tulkinnassa käytettävä suhteellinen permittiivisyyden arvo eroaa maankamaran 

todellisesta suhteellisen permittiivisyyden arvosta, tulee tulkittuihin kerrosrakenteiden 

syvyyksiin virhe. Tämä virhe kulkee mukana jokaiseen kerrokseen, joka on virheellisen 

suhteellisen permittiivisyys kerroksen alapuolella.  (Maijala, 1991) 

Muita virheitä ovat esimerkiksi liian lyhyen aikaikkunan käyttäminen, jolloin syvempiä 

kerroksia voi jäädä rekisteröinnin ulkopuolelle. Oikean antennin valitseminen on 

tärkeää maatutkauksessa, sillä eri taajuuden omaavilla antenneilla on erilaiset 

syvyysulottuvuudet ja erotuskyvyt. (Maijala, 1991) 
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6. MITTAUSLAITTEISTOT JA -JÄRJESTELYT 
 

6.1. Painovoimamittaus 
 

Painovoimamittauksessa käytettiin kanadalaisen Scintrexin CG5 Autograv -gravimetriä. 

CG5 on suhteellista painovoimaa mittaava mikroprosessoriohjattu automaattinen 

gravimetri. Sen mittausalue on yli 8000 mGal:n ilman uudelleenviritystä ja 

mittaustarkkuus on 1 Gal. Painovoiman mittaus CG5:lla perustuu kvartsijousen 

venymän suoraan mittaukseen eli kyseessä on ns. staattinen gravimetri. Suuren 

mittaustarkkuuden ja laajan mittausalueen ansiosta laite soveltuu niin tarkkoihin 

irtomaatutkimuksiin kuin laaja-alaisiin regionaalisiin tutkimuksiin. Kuvassa 6.1 on 

CG5-gravimetri, johon on liitettynä laitteen oma GPS-laite.  (Scintrex, 2010) 

CG5-gravimetri mittaa painovoimaa 6 Hz mittaustaajuudella otettujen havaintojen 

keskiarvona ja tulokset ilmoitetaan yksikössä mGal. Laitteessa on Flash-muisti, jolta 

tiedot voi helposti lähettää tietokoneeseen USB-kaapelia käyttäen.  CG5:n 

automaattisiin ominaisuuksiin kuuluu lämpötilan, kallistuskulman, vuoksi-ilmiön ja 

seismisen kohinan vaikutuksen korjaus. Taulukossa 6.1 on CG5 gravimetrin 

ominaisuuksia. (Scintrex, 2010) 

 
Kuva 6.1. CG5-gravimetri. (Scintrex, 2010) 
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Taulukko 6.1. Scintrex CG-5 gravimetrin ominaisuudet (Scintrex, 2012) 

Ominaisuus Tiedot 
Sensorityyppi Kvartsijousi & sähköstaattinen nollaus 
Mittaustarkkuus 1 Gal 
Keskihajonta < 5 Gal 
Toiminta-alue 8000 mGal ilman uudelleensäätöä 
Laitteen käynti Alle 0.02 mGal/d 
Automaattinen kallistuksen 
kompensaatio ± 200 kaarisekuntia 

Automaattiset korjaukset: 
 

vuoksi-luode, kallistus, lämpötila, 
kohinansuodatin, seisminen kohinansuodatin 

GPS tarkkuus Standardi: < 15m; DGPS: < 3m 
Akkujen kapasiteetti 
 

2 kpl ladattavia litium akkuja 6.6Ah (11.1 V) 
Koko päivän kesto 25 °C asteessa 

Tehon tarve 4.5 Wattia 25 °C asteessa 
Toimintalämpötila -40°C  +45°C 
Digitaalisen aineiston ulostulo USB muistitikku, RS-232C ja USB liittymä 
Mittasuhteet 30 cm (Korkeus) x 21 cm x 22 cm 
Massa 8 kg akkujen kanssa 

 
 
 
Painovoimahavaintopisteessä mitattiin myös tarkka korkeus merenpinnasta käyttäen 

VRS-GPS -menetelmää. Kuvassa 6.2A on Oulun yliopiston argeologian osastolta 

lainassa ollut ja mittauksissa yhtenä päivänä käytetty VRS-GPS -laite. Toinen vastaava 

laite, jota käytettiin mittauksissa pääasiassa, oli lainassa Haukiputaan kunnalta. Suurin 

ero laitteiden välillä oli käytetyssä koordinaattijärjestelmässä. Oulun yliopiston laitteella 

mitatut koordinaatit olivat uudessa EUREF-FIN/ETRS89-TM35FIN 

koordinaattijärjestelmässä ja N2000 korkeusjärjestelmässä, kun Haukiputaan kunnan 

VRS-GPS –laitteen tulokset olivat KKJ- koordinaattijärjestelmässä ja N60 

korkeusjärjestelmässä. 

VRS-GPS –laitteeseen kuuluu Trimble R8 GNSS-vastaanotinantenni, Trimble CU 

maastotietokone ja teleskooppi-sauva, jolla antenni voidaan nostaa ylemmäs GPS 

-signaalin parempaa vastaanottoa varten. Tietokoneen ja GPS-antennin välillä on 

langaton Bluetooth yhteys. Laite mittaa paikkatiedon käyttäen GPS- ja GLONASS-

satelliitteja. VRS-GRS -mittaus käyttää paikannuksen tarkentamiseen hyväksi Geotrim 

Oy:n ylläpitämää maksullista VRSnet.fi -tukiasemaverkkopalvelua (virtual reference 

station), joka koostuu sadasta ympäri Suomea olevasta GNSS-tukiasemista ja Vantaalla 

olevasta laskentakeskuksesta. Palvelun hyvä paikantamistarkkuus perustuu 
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laskentakeskuksen ohjelmistoteknologiaan, jolla pystytään reaaliaikaisesti mallintamaan 

ja korjaamaan ilmakehästä ja muistakin tekijöistä aiheutuvat virheet GNSS 

-paikannuksessa. VRS-järjestelmä luo käyttäjälle virtuaalisen tukiaseman ja 

optimaalisen korjauksen paikkatietoon. (Geotrim, 2012) 

Korkeusmittauksissa pidettiin hyväksyttävänä tarkkuutena ± 5 cm, mutta pääsääntöisesti 

päästiin tämän tarkkuuden alle. Samalla myös havaintopisteen X- ja Y-koordinaatti tuli 

mitattua tarkasti (tarkkuus noin ± 1 cm). Jos mittauspisteellä mitattavassa korkeudessa 

ei päästy mm. puiden takia alle ± 5 cm tarkkuuteen, havaintopistettä siirrettiin hieman, 

jotta korkeusmittaus onnistuisi vaadittavalla tarkkuudella.  

 

 

Kuva 6.2. A) Trimble R8 GNSS-antenni ja CU-maastotietokone ja B) CG5-gravimetri 

asennettuna kolmijalan päälle. (Kuvat: Markku Pirttijärvi) 

 
Korkeusmittauksen jälkeen mittauspisteessä mitataan painovoima (Kuva 6.2B). 

Gravimetri asetetaan kolmijalan päälle kiinitetyn mikroruuvialustan päälle. Kolmijalan 

ilmakuplat ja säätöjalat mahdollistavat laitteen saattamisen lähelle vaaka-asentoa 

epätasaisessakin maastossa. Mikroruuvialustaa ja laitteen omaa kallistuksensäätöä 

käyttäen gravimetri saadaan tarkasti pystyasentoon (< ±10 arcsec).  Kun gravimetri on 

pystyasennossa, mitataan laitteen pohjan korkeus maan pinnan tasosta, jotta jalustan 

vaihtelevasta korkeudesta aiheutuva vaikutus saadaan myöhemmin korjattua. Kun tämä 

tehdään kaikille mittauspisteille, saadaan mittaustulokset redusoitua maanpinnan tasoon, 

joihin GPS-korkeuskin määritettiin. 
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Suurimmalla osasta havaintopisteistä mittausaika oli yksi minuutti, mutta alueilla, joilla 

oli liikenteestä, tuulesta tai kaivinkoneista aiheutuvaa huomattavaa seismistä häiriötä, 

mittausaika asetettiin kahteen minuuttiin. Mittausajan pidennys pienentää mittaus-

virhettä, koska silloin lyhytkestoisten satunnaisten häiriöiden, kuten maan tärähdysten 

tai tuulen, vaikutus mittaustulokseen pienenee. (Scintrex, 2010) 

Mittaukset tehtiin pääasiassa linjoilla, jotka seurasivat maastossa mutkittelevia 

metsäteitä ja -polkuja, koska niillä liikkuminen oli helpompaa, mittausalusta oli 

suhteellisen tasainen ja puustoa ei ollut niin paljon haittaamassa korkeusmittausta. 

Mittauspisteiden välimatka oli noin 25 m tutkimusalueen pohjoisosassa ja 50 m alueen 

eteläosissa. Suurin osa mittauslinjoista oli itä-länsisuuntaisia. Linjojen väleissä tehtiin 

muutamia hajapistemittauksia. Havaintopisteitä on yhteensä 914 kappaletta. 

Painovoimahavaintopisteet on esitetty kartalla Liitteellä 1(3). 

Jokaisena mittauspäivänä (18 kpl) mittaukset aloitettiin ja lopetettiin samalla havainto-

pisteellä laitteen käynnin korjaamiseksi (ks. Luku 5.1.5.3). Lisäksi päivän aikana 

painovoima mitattiin jollakin niistä maastoon merkityistä havaintopisteistä, jotka 

mitattiin ensimmäisenä varsinaisena mittauspäivänä 26. kesäkuuta 2011. Näiden ns. 

peruspisteiden avulla suhteelliset painovoimalukemat voitiin redusoida samaan tasoon. 

Näin laitteen pitempiaikaisesta käynnistä aiheutunut mittauslukeman muutos saadaan 

korjattua. 

Jotta suhteellisista painovoimahavainnoista voidaan vähentää normaalipainovoima g0, 

täytyy gravimetrillä saadut painovoimahavainnot sitoa painovoiman absoluuttisiin 

arvoihin gobs. Tämä tehdään niin sanotulla sidontamittauksella jollekin tunnetulle 

havaintopisteelle, jolla painovoiman absoluuttiarvo tunnetaan. Kellonkankaan 

painovoimamittaukset sidottiin Geodeettisen laitoksen Oulunsalon kirkon portaille 

määrittämään absoluuttiarvoon 620019 (Kiviniemi, 1964; Kääriäinen, 1997). Sidonta 

tehtiin siten, että painovoiman suhteellinen ero mitattiin saman päivän aikana useaan 

kertaan Oulunsalon pisteen 620019 ja Kellonkankaan tutkimusalueen peruspisteen 

110001 välillä. Kunkin edestakaisen matkan välissä suoritettiin mittaus myös Oulun 

yliopiston Linnanmaan kampusalueella. Jokaisella mittauspisteellä mitattiin useita 

havaintoja mittaustarkkuuden parantamiseksi. Jos painovoimaerossa Oulunsalon ja 

Kellonkankaan välillä on epätarkkuutta, menee epätarkkuudesta johtuva virhe kaikkiin 

Kellonkankaan havaintopisteisiin vakiona. Yliopistolla tehtyjen mittausten avulla 
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parannettiin käyntikorjausta ja määritettiin samalla absoluuttinen painovoima-arvo 

gravimetrihuoneessa GF101.  

 

6.2. Matalaseisminen luotaus 
 

Mittauslaitteena käytettiin amerikkalaisen Geometricsin 24-kanavaista GeodeTM 

-seismografia. Mittauslaitteisto koostuu seismografista ja siihen erilaisilla kaapeleilla 

kytketyistä osista: tietokoneesta, virtalähteestä (akku), seismisestä lähteestä (vasara ja 

lyöntialusta) ja geofoneista. Seismisen aallon aiheuttamaa maan vertikaalisuuntaista 

liikettä rekisteröidään 24 yksiakselisella geofonilla. Maan liike synnyttää geofonissa 

indusoituneen jännitteen, joka on verrannollinen liikkeen suuruuteen.  GeodeTM 

-seismografin kanssa voidaan käyttää erilaisia seismisiä lähteitä, kuten lyöntivasaraa, 

haulikkoa ja räjähteitä. Haukiputaan Kellonkankaan tutkimuksissa seisminen aalto 

luotiin lyömällä maanpinnalle asetettuun rautalaattaan noin 7 kg painavalla vasaralla. 

Kuvassa 6.3 on esitetty seisminen mittauslaitteisto. (Geometrics, 2012) 
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Kuva 6.3. GeodeTM seisminen mittauslaitteisto: Vasemmalta ylhäältä: kolme eri johdinkaapelia: 

seismografista tietokoneelle, lyöntivasaralle ja geofoneille, keskellä ylhäällä seismografi, 

tietokone, lyöntivasara, lyöntialusta. Edessä: kaksi geofonia ja tietokoneen vasemmalla puolella 

sininen 12 voltin akku. (Kuva: Jouni Nevalainen) 

 

Kellonkankaan tutkimusalueella syksyllä 2011 tehdyissä luotauksissa geofonit kaivettiin 

maahan 105 metrin matkalla siten, että profiilin molemmissa päissä kolme geofonia 

sijaitsivat 2.5 m päässä toisistaan ja loput geofonit olivat 5 metrin välein. Geofonien 

asentamisen jälkeen ne yhdistettiin seismografiin, joka oli yhteydessä tietokoneeseen. 

Seismisen lähteen tapahtumahetki saadaan selville lyöntivasarassa olevalla 

kosketusanturilla, joka lyönnin tapahtuessa lähettää signaalin seismografille ilmoittaen 

nollahetken. Kuvassa 6.4. on seismisessä luotauksessa käytetty asennuskaavio ja 

Kuvassa 6.5 on maastosta maahan asennetusta geofonilevityksestä linjalla SEIS03. 

Lyöntipiseet sijaitsivat geofonilevityksen keskellä (12. ja 13. geofonin välissä) ja 2.5 

metriä geofonilevityksen molemmista päistä sekä mahdollisuuksien mukaan 50 metrin 

välein geofonilevityksen molemmista päistä poispäin. Tutkimusprofiilien kauimmaiset 

lyöntipisteet määräytyivät kentällä tehdyistä havainnoista siitä, nähtiinkö oletetun 
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kalliopinnan aiheutuma taitekohta kulkuaikakuvaajasta vai ei. Jos ei näkynyt, niin 

lyöntipistettä siirrettiin yhä kauemmas geofoneista, kunnes taitekohta havaittiin tai 

kaapeleiden äärellinen pituus tuli esteeksi. Kaukaisimmat lyöntipaikat vaihtelivat eri 

profiileilla välillä -204 m ja +289 m, missä etäisyydet on ilmoitettu geofonilevityksen 

ensimmäisestä geofonista. Seismisen linjan (päätepisteiden) sijainti määritettiin 

käyttämällä perus GPS-vastaanotinlaitetta ja korkeus 2 m korkeuskartalta. 

 
 

Kuva 6.4. Seismisen laitteiston asennuskaavio, jossa geofonien levityksen pituus on 105 m. 

 

 

Kuva 6.5. Seisminen laitteisto asennettuna linjalle SEIS03. (Kuva: Jouni Nevalainen) 
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Seismisenä lähteenä lyöntivasara ei ole kovin tehokas, mutta lyöntien pinoamisen avulla 

voidaan useampia lyöntejä summata yhteen. Tällä toimenpiteellä voidaan yksittäisten 

lyöntien seisminen energia ikäänkuin yhdistää yhdeksi voimakkaaksi lyönniksi. Pinonta 

parantaa huomattavasti signaali-kohina suhdetta. Kunkin lyönnin jälkeen aineistoa 

arvioidaan silmämääräisesti, jotta nähdään voidaanko ensisaapujat määrittää 

rekisteröinnistä. Kun tulos tyydyttää, niin tieto tallennetaan ja siirrytään seuraavaan 

lyöntipisteeseen. Kuvassa 6.6. on esimerkki seismisestä rekisteröinnistä. Paikka 0 on 

ensimmäinen geofoni ja lähde on 12. ja 13. geofonin välissä. (Reynolds, 1997) 

 

 

Kuva 6.6. Esimerkki seismisestä rekisteröinnistä linjalta SEIS03   
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6.3. Maatutkaluotaus 
 

Maatutkaluotauksessa käytettiin ruotsalaisen MALÅ Geosciencen ProEx-laitteistoa, 

johon kuuluu ProEx-keskusyksikkö, tietokone, tutka-antenni, GPS-laite ja matkapyörä. 

(Malå Geoscience, 2011). Mittauksissa käytettiin kahta eri antennia, kelkkamaista 100 

MHz:n suojattua maavasteantennia ja 50 MHz:n suojaamatonta RTA (Rough Terrain 

Antenna) maavasteantennia, jonka joustava ”käärmemäinen” muoto helpottaa tutkan 

vetämistä tiheän kasvillisuuden ja epätasaisen maaston alueilla (Malå Geoscience, 

2011). Kuvassa 6.7 on käytetty maatutkalaitteisto. 

 

 

 

Kuva 6.7. Malå ProEx-maatutkalaitteisto. Vasemmalta: tietokoneen kantoteline, matkapyörä, 

maastotietokone, 100 MHz:n antenni, jonka päällä keltainen antenniyksikkö ja antennien ja 

keskusyksikön akut, Keskellä selkäreppu, jossa on ProEx-keskusyksikkö ja repussa olevan 

”maston” päässä USB-GPS-vastaanotin. Oikealla on 50 MHz:n RTA-antenni. (Kuva: Jouni 

Nevalainen) 

 
100 MHz:n antennia käytettäessä antennin päälle kiinnitettävä antenniyksikkö on 

yhteydessä ProEx-keskusyksikköön valokuitukaapeleilla häiriöiden välttämiseksi. Myös 
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50 MHz RTA-antenni on yhdistetty valokaapeleilla tietokoneeseen. Tietokone 

yhdistetään tavallisella Ethernet-verkkokaapelilla keskusyksikköön. Matkapyörä, joka 

on kiinnitettynä antennin perään, yhdistetään kaapelilla antenniyksikköön. Lisäksi GPS-

laite yhdistetään tietokoneeseen USB-kaapelilla. Näin kunkin luotauksen X- ja Y 

-koordinaatit saadaan riittävällä tarkkuudella. Mittauspisteiden korkeustietoa 

merenpinnasta perus-GPS-vastaanotin ei saa riittävällä tarkkuudella. 50 MHz:n RTA 

-antennia käytettäessä antenni ja matkapyörä kytketään suoraan kiinni keskusyksikköön. 

Matkapyörä kiinnitettiin tankoon, jolla matkapyörää voitiin toisella kädellä vetää 

mittaajan perässä.  Kuvassa 6.8 on mittaaja varustettuna 50 MHz:n RTA-antennilla. 

 

 

Kuva 6.8. Malå:n 50 MHz:n RTA-antennilla varustettu ProEx-maatutkalaitteisto 

mittausvalmiudessa. (Kuva: Tanja Torvinen) 

 
Mittausta ohjataan Malån Groundvision 2 -ohjelmalla, joka on asennettuna mittaustieto 

koneeseen. Ohjelman avulla hallitaan mittausasetuksia ja seurataan mittausta 

reaaliajassa. Mittausten seurannalla havaitaan mahdolliset mittausvirheet, kuten 

mittauksen ja GPS-signaalin katkeaminen. (Maijala, 1991) 
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Koska käytetyt antennit ovat taajuuksiltaan erilaiset, niiden resoluutiot eroavat 

toisistaan. Tästä syystä antennien pyyhkäisyväliä ei kannata pitää samana, sillä liian 

tiheä pyyhkäisyväli kasvattaa turhaan aineistoa, eikä resoluutiosta johtuen liian tiheästä 

pyyhkäisyvälistä saada hyötyä. 100 MHz:n suojatulle antennille käytettiin pääasiassa 10 

cm:n pyyhkäisyväliä ja 50 MHz:n RTA-antennilla pyyhkäisyväli oli pääsääntöisesti 20 

cm. Kummallakin antennilla käytettiin pääsääntöisesti matkapyörää pyyhkäisyvälin 

aktivoimiseen. RTA-antennilla mitatuista tutkimuslinjoista muutama on tehty 0,1 

sekunnin aikavälein, koska matkapyörä oli epäkunnossa. Käytettäessä aikaa 

pyyhkäisyvälin aktivoimiseen on tärkeää ylläpitää tasainen etenemisnopeus. 

Vaikeakulkuisessa maastossa tämä voi olla vaikeaa, joten pyyhkäisyjen välinen aika on 

hyvä sovittaa maaston mukaan. (Maijala, 1991) 

Koska 50 MHz:n RTA-antennin syvyysulottuvuus on suurempi kuin 100 MHz:n 

antennin, myös aikaikkunan pituudet eroavat. 100 MHz:n antennille aikaikkuna oli noin 

550 ns ja 50 MHz:n RTA-antennille se oli noin 1000 ns. Signaali/kohina-suhteen 

parantamiseksi käytin myös signaalin pinontaa, millä oli kohinaa poistava vaikutus. 
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7. MITTAUSAINEISTON KÄSITTELY 
 

7.1. Painovoima-aineiston käsittely 
 

Painovoima-aineisto sidottiin ensin vuoden 2011 kesäkuun 26. päivän tasoon, jolloin 

peruspisteiden painovoimamittaukset tehtiin. Tämän jälkeen aineisto sidottiin 

Oulunsalon absoluuttiarvoon, jonka jälkeen mittausaineisto vastaa yhtälössä (5.13) 

termiä gobs. Yhtälöstä (5.13) nähdään, että saadakseen geologiasta (ggeologia) johtuvat 

paikalliset vaihtelut painovoimassa havaintopisteiden välillä, täytyy gobs arvoista 

vähentää kaikki muut luvussa 5.6 esitetyt painovoimaan vaikuttavat tekijät. Korjaukset 

tehtiin Microsoftin Excel-taulukkolaskentaohjelmassa. 

Ensimmäinen tavoite oli muuttaa lukemat absoluuttisiksi painovoima-arvoiksi. 

Ensimmäinen korjaus oli jalustan korkeuden korjaus maanpinnan tasoon käyttämällä 

ilmakorjauksen yhtälöä (5.13). Tähän korjaukseen liitettiin myös vakiokorkeus 

gravimetrin pohjan ja kvartsijousen välinen etäisyys (79 mm).  Tämän jälkeen 

aineistolle tehtiin luvussa 5.1.4.3 esitetty päivittäinen käyntikorjaus aamun ja iltapäivän 

lukemien erotusta käyttäen. Tämän jälkeen määritettiin kunkin mittauspisteen 

havaintoarvo poistamalla sellaiset havainnot, joiden mittausvirhe oli suuri ja laskemalla 

jäljelle jäävistä havainnoista keskiarvo. Tämän jälkeen laskettiin painovoima-ero 

tutkimusalueen peruspisteeseen 110001 jolloin saatiin selville painovoimaerot alueella. 

Lisäämällä tähän pisteeseen 110001 sidontamittauksella määritetty absoluuttinen 

painovoima-arvo saatiin selville kunkin havaintopisteen absoluuttinen painovoima-arvo  

gobs. 

Seuraava vaihe oli määrittää mittaushavainnoille maantieteelliset (pituus- ja leveysaste) 

koordinaatit, jotta normaalipainovoima voitiin laskea. VRS-GPS -mittauksesta saadut 

(EUREF-FIN/ETRS89-TM35FIN tai KKJ) tasokoordinaatit muunnettiin maan 

-tieteellisiksi koordinaateiksi käyttämällä Geodeettisen laitoksen ylläpitämää 

koordinaattimuunnospalvelua (http://coordtrans.fgi.fi/). Samalla vanhassa N60-korkeus 

järjestelmässä määritetyt GPS-korkeudet muutetiin uudempaan N2000-järjestelmään. 

Kun korkeus merenpinnasta oli tiedossa, laskettiin ilmakorjaus käyttäen yhtälöä (5.13) 

ja Bouguer-korjaus yhtälön (5.14) mukaisesti. Bouguer-korjauksessa käytettiin 
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maankuoren keskitiheyden arvoa 2670 kg/m3. Koska painovoimamittaukset tehtiin 

pienellä tutkimusalueella eikä liikkuvalla alustalla, painovoima-aineistolle ei tehty 

isostasia- eikä Eötvös-korjauksia. Kun absoluuttisiksi painovoima-arvoiksi 

muunnetuista havainnoista vähennettiin yhtälön (5.11) mukainen normaalipainovoima 

ja lisättiin ilma- ja Bouguer-korjaus, saatiin selville (yksinkertainen) Bouguer-anomalia, 

gsb. 

Viimeinen korjaus oli maastokorjaus, joka tehtiin GTK:n geofyysiko Heikki 

Salmirinteen toimesta Geosoft Oasis montaj -ohjelmistolla. Oasis montaj-ohjelmisto 

käyttää maastokorjauksen laskemiseen kahden eri maastokorjausmenetelmän (Kane, 

1962 ja Nagy, 1966) yhdistelmää. Maastokorjaus tehtiin 18 km:n etäisyydelle 

käyttämällä Maanmittauslaitoksen 25 m × 25 m hilassa määritettyä korkeusaineistoa. 

Maastokorjauksessa olisi voitu käyttää hyödyksi tutkimusalueen uudempaa 

laserkeilauksella määritettyä korkeustietoa, joka on esitetty 2 m × 2 m hilassa, ja joka 

olisi sisältänyt viimeisimmän tiedon alueella tehdyistä maansiirtotöistä. Valitettavasti 

yliopiston oma maastokorjausohjelmisto, jossa tarkempaa hilaa olisi voitu käyttää 

hyödyksi, ei valmistunut ajoissa. Tutkimusalue ja sen ympäristö on kaiken kaikkiaan 

melko tasainen, joten topografian vaikutus verrattuna geologian vaikutukseen jää melko 

pieneksi. Enimmillään topografinen korjaus oli 0.033 mgal, kun esimerkiksi Bouguer 

-korjauksen vaihteluväli on -0.228  -2.494 mgal. Topografisen maastokorjauksen 

myötä saatiin täydellinen Bouguer-anomalia. 

Seuraavaksi Bouguer-anomalia interpoloitiin tasaväliseen hilaan käyttämällä Golden 

Software Surfer-ohjelmaa (versio 10) ja Kriging-interpolointimenetelmää. Interpolointi 

ulotettiin vain tietyn etäisyyden päähän havaintopisteistä ja vain, jos vähintään 4 pistettä 

sijaitsi etsintäsäteen sisällä. Tätä etäisyyttä (300 m) kauempana olevat pisteet kuvataan 

puuttuvia arvoja edustavalla ns. dummy-arvolla. Kuvassa 7.1. on Bouguer-anomalista 

laskettu 50 m hilakoon tasavälinen kartta, jossa alkuperäinen painovoimamittausaineisto 

tutkimusalueella on esitetty mustilla ympyröillä. Huomaa, että osa havaintopisteistä 

sijaitsee interpoloidun alueen ulkopuolella. Vaikka nämä pisteet eivät näy 

interpoloidussa lopputuloksessa, niitä käytetään koko alueen regionaalisen painovoiman 

trendin määrittämisessä. Interpoloitu aineisto tallennetaan ascii-muodossa mallinnusta 

varten. 
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Kuva 7.1. Haukiputaan Kellonkankaan painovoima-aineistosta interpoloitu Bouguer-

anomaliakartta. Musta ympyrät kuvaavat alkuperäisten havaintopisteiden sijaintia. (pohjakartta, 

Maanmittauslaitos, 2011) 

 

Mallinnuksen edetessä selvisi, että Kuvan 7.1 osoittaman Bouguer-anomalian 

mallintaminen oli hyvin vaikeaa, johtuen kentän epäsymmetrisestä muodosta. Tämä 

aiheutti etenkin mallin reuna-alueille suuria ongelmia mallin aiheuttaman 

painovoimakentän muodolle, muun muassa teräviä gradientteja kenttään. Tämän takia 

leikkasin Bouguer-anomaliasta suorakulmion muotoisen alueen, jota käytin 

mallinnuksessa painovoima aineistona. Lisäksi alueen keskivaiheilta poistettiin kaksi 

painovoiman havaintopistettä, niiden epäluotettavuuden takia. Näiden kahden pisteen 

epätarkkuus syntyi joko alkuprosessoinnissa tai mittausvirheestä. Leikattu painovoima 

-aineisto on esitetty Kuvassa 7.2. Huomaa että symmetrian vuoksi leikatun alueen 

kaakkoiskulma perustuu täysin usean sadan metrin päässä sijaitseviin pisteisiin. 
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Kuva 7.2. Haukiputaan Kellonkankaan painovoima-aineiston interpoloitu ja leikattu Bouguer-

anomaliakartta. Mustat pisteet kuvaavat lopullisia painovoima havaintopisteitä. (pohjakartta, 

Maanmittauslaitos, 2011) 
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7.2. Seismisen aineiston käsittely 
 

Seismisen aineiston käsittely alkaa kulkuaikakuvaajien laatimisella. Mittausaineistosta 

eli seismogrammista (ks. Kuva 6.6) poimitaan jokaisen geofonin rekisteröinnistä 

ensisaapujan (P-aallon) ajanhetki.  Ensisaapujien poimintaan käytettiin First Pick 

-ohjelmaa. Valitsin jokaisesta tunnistettavasta ensisaapujasta systemaattisesti kohdan, 

jossa amplitudi alkaa kasvaa. Poiminta voi olla haastavaa varsinkin, jos mittausalueen 

lähellä on seismistä häiriötä, kuten raskaan liikenteen aiheuttamaa tärinää. Vasta, kun 

ensisaapujat poimitaan eri lähdepisteiden rekisteröinneistä, saadaan kulkuaikakuvaajat, 

joista voidaan tulkita kerrosten kaltevuutta ja säteenseurantamenetelmillä jopa 

rajapintojen muotoa. Kuvassa 7.3 on kolmen eri lyöntipaikan kulkuaikakuvaajat. Yksi 

lyöntipaikka on geofonilevityksen keskellä ja muut sen molemmissa päissä. Punaiset 

pisteet kuvaavat geofoneille poimittua saapumisaikaa millisekunneissa. 

 

 

Kuva 7.3. Esimerkki kolmen eri lähdepisteen muodostamasta kulkuaikakuvaajasta. 
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7.3. Maatutka-aineiston käsittely 
 

Maatutka-aineiston prosessoinnissa käytettiin kahta eri ohjelmaa: DECO-Geophysicalin 

RadExplorer (v.1.41) ja Sandmeier Software:n ReflexW (v. 6.0). Kahta eri ohjelmaa 

käytettiin, koska ns. perussuodatukset oli nopea tehdä RadExplorer-ohjelmalla, mutta 

maaston topografiakorjaus ja rajakerrosten poiminta oli parempi tehdä 

ReflexW -ohjelmalla. 

Maatutka-aineistolle täytyy tehdä paljon erilaisia prosessointitoimenpiteitä ennen kuin 

tutka-aineistoa voidaan tulkita kunnolla. Esitän seuraavassa Haukiputaan tutkimuksissa 

mitatulle maatutka-aineistolle tehdyt prosessoinnit järjestyksessä. Koska mittauslinjoja 

on tarkoitus tarkastella aina samalta suunnalta, joidenkin linjojen aineisto oli 

käännettävä itä-länsi- tai pohjois-eteläsuuntaisiksi. Tämä helpottaa linjojen 

havainnointia tulkinnassa ja myöhemmissä tarkasteluissa.  

Ensimmäiseksi varsinaiseksi prosessoinniksi tein amplitudin nollatasonkorjauksen (DC-

subtract). Käytännössä amplitudin perustaso, jonka molemmin puolin maatutka 

-pyyhkäisyn positiiviset ja negatiiviset arvot vaihtelevat, ei yleensä ole tasan nolla, eikä 

edes sama koko mittauslinjalla. Ohjelmalle annetaan jokin aikakanavan arvo, jota 

myöhemmistä arvoista lasketaan amplitudin keskiarvo. Kun tämä keskiarvo 

vähennetään koko pyykäisyn arvoista, pyyhkäisyn amplitudi asettuu nollan molemmin 

puolin. Tämän toimenpiteen avulla myöhäisemmillä ajanhetkillä ilmenevät heijasteet 

tulevat näkymään paremmin jatkossa. (Maijala, 1991) 

Seuraavaksi signaalin voimakkuutta vahvistetaan. Myöhempinä ajanhetkinä tulleet 

indusoituneet signaalit ovat SM-aallon vaimentumisen myötä heikkoja, joten niitä on 

vahvistettava, jotta ne olisivat silmin havaittavissa maatutkakuvaajasta. Vahvistamisessa 

käytetään yleensä sekä lineaarista, että eksponentiaalista muuttujaa, joita säädetään niin, 

että myöhäisempiä ajankohtia vahvistetaan enemmän kuin aikaisia signaaleja. (Maijala, 

1991) 

Seuraavaksi tein kaistanpäästötaajuussuodatuksen, joka poistaa aineistosta tiettyä 

taajuusaluetta (maatutkan keskitaajuusaluetta) lukuun ottamatta kaiken muun signaalin. 

Tällä voidaan hävittää korkeantaajuuden häiriöt, kuten rakeisuus, ja matalantaajuuden 

ilmiöt, kuten antennien sointi. Kaistanpäästösuodatuksen jälkeen tein aineistolle 

keskiarvosuodatuksen, jolla parannetaan rajapintojen näkyvyyttä. (Maijala, 1991) 
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Seuraavaksi korjasin pyyhkäisyn nollakohdan, eli asetin nollahetken kohtaan, jossa 

ensimmäinen rekisteröity heijastussignaali havaitaan. Yleensä nollakohta näkyy 

tutkakuvassa voimakkaana yhtenäisenä signaalina, sillä se kuvastaa pulssia, joka kulkee 

ilman läpi suoraan lähetinantennista vastaanottimeen. Nollakohdan yläpuolisen osan voi 

tämän jälkeen poistaa leikkaustyökalulla. (Maijala, 1991) 

Edellä mainittujen prosessointien jälkeen aineisto tallennetaan ja avataan uudelleen 

ReflexW-ohjelmistolla, jolla on helpompi tehdä topografiakorjaus ja varsinainen 

tulkinta.  

Topografiakorjauksella maatutkaluotauksessa otetaan huomioon maaston korkeuseroista 

tutkakuvaan syntyvä virheellinen muoto. Esimerkiksi kukkulan alla oleva 

horisontaalinen rajakerros näyttää korjaamattomassa aineistossa painaumalta. 

Korjauksen myötä tutkasignaalin visuaalinen tarkastelu on helpompaa, kun maaston 

(suhteellinen) korkeus näkyy tutkakuvassa. Vaikka korjaamattomallakin aineistolla 

päästään samoihin rajapintasyvyyksiin maanpintaan nähden, on aineiston helpommin 

tulkittavissa topografiakorjauksen jälkeen. (Maijala, 1991) 

Kuvassa 7.4 on esimerkki erilaisten prosessointitoimenpiteiden vaikutuksesta. Kukin 

toimenpide on tehty edellisen jälkeen, joten viimeisestä kuvasta (7.4F) nähdään 

prosessointitoimenpiteiden yhteisvaikutus. Kun aineisto on käsitelty, voidaan 

tutkakuvan kontrasti ja väripaletti säätää sellaiseksi, että vain kiinnostavat kohteet 

näkyvät ja lisäksi esimerkiksi myöhäisten ajanhetkien pääosin kohinaa sisältävä alue 

poistetaan kuvasta. Esimerkiksi 100 MHz:n aineistolle lopullinen aikaikkuna on noin 

450–500 ns ja 50 MHz aineistolle se on noin 900–1000 ns tutkakuvan 

syvyysulottuvuudesta riippuen.  
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Kuva 7.4. Prosessoinnin vaikutukset maatutkakuvaan: A) käsittelemätön tutkakuva, 

B) nollatason korjaus, C) signaalin vahvistus, D) kaistanpäästösuodatus ja keskiarvosuodatus, 

E) nollakohdan valinta ja sen ylle jäävän osan leikkaus, sekä F) topografinen korjaus. 
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8. MALLINNUS JA TULKINTA 
 

Tässä kappaleessa esitän mittausaineistojen pohjalta tehtyä mallinnusta ja sen tulkintaa. 

Aloitan kappaleen edellisistä kappaleista poiketen maatutkan- ja taittumisluotausten 

tarkastelulla, koska niiden tulokset ovat olleet tärkeitä a priori -tiedonlähteitä 

kallionpinnan syvyyden määrittämisessä painovoimamittauksista. Maatutkaluotausten ja 

taittumisluotauksen tulkintatulokset myös tukevat tosiaan ja auttavat syvyysmallin 

määrittämisessä. 

 

8.1. Maatutkaluotausten tulkinta 
 

Maatutkaluotauksessa käytettiin 50 MHz:n RTA ja suojattua 100 MHz:n antenneja. 

Tulkinnassa pääpaino oli 50 MHz:n antennilla sen paremman syvyysulottuvuuden 

johdosta. Kerrosmallitulkinta tehtiin vain 50 MHz:n maatutka-aineistosta ja 100 MHz:n 

aineistosta paikannettiin pohjavedenpinta ja tarkasteltiin kvalitatiivisesti eri rajapintoja 

ja maa-aineksen karkeutta. Maatutkalutausprofiilit ovat Liitteellä 3.  Taulukkoon 8.1 on 

koottu maatutkaprofiilien tunnisteet ja pituudet. Taulukkoon 8.2 on merkitty kohdat, 

jotka ovat samat 100 MHz:n 50 MHz:n taajuuksilla mitatuissa aineistoissa. 

Maatutkaluotauslinjojen yhteispituus on 40205 m. 50 MHz:n ja 100 MHz:n 

maatutkaprofiilien sijainnit on esitetty kartoilla Liitteillä 1(4) ja 1(5). 
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Taulukko 8.1. Maatutkalinjojen tunnisteet ja linjojen pituudet. 

Maatutka-antenni 

50 MHz 100 MHz 

Profiili Pituus [m] Profiili Pituus [m] 

RTA01 2490 100 MHz 1 2910 

RTA02 1460 100 MHz 2 ei esitetä 

RTA03 350 100 MHz 3 380 

RTA04 350 100 MHz 4 610 

RTA05 1475 100 MHz 5 3080 

RTA06 1910 100 MHz 6 700 

RTA07 1220 100 MHz 7 2120 

RTA08 550 100 MHz 8 1260 

RTA0910 2160 100 MHz 9 ei esitetä 

RTA12 920 100 MHz 10 1180 

RTA 13 1600 100 MHz 11 1000 

RTA 14 880 100 MHz 12 820 

RTA 15 520 

RTA 16 490 

RTA17 430 

RTA18 1360 

RTA19 1710 

RTA20 920 

RTA21 450 

RTA22 960 

RTA24 1030 

RTA25 680 

RTA26 1170 

RTA27 1060 

Yhteensä 26145 m Yhteensä 14060 m 
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Taulukko 8.2. Profiilit tai niiden osat, jotka ovat samat 50 ja 100 MHz:n aineistoissa. 

100 MHz 
Profiili 

vastaava 50 MHz 
profiili(t) 50 MHz:n matka vastavuus ja huomioitavaa 

100 MHz 1 RTA12 & RTA13 koko matka, RTA12:sta ja RTA13 välillä noin 300 
m katko 

100 MHz 2 Ei esitetä  
100 MHz 3 RTA07 Matka 840 – 1210 m 

100 MHz 4 RTA07 Matka 230 – 840 m  

100 MHz 5 RTA25, RTA13, 
RTA16,RTA17  

RTA25: kokonaan, RTA13: 200 – 600 m, RTA16 
& RTA17 kokonaan, huom. RTA13 käänteinen 

suunta 
100 MHz 6 RTA21 Koko matka 

100 MHz 7 RTA0910 Koko matka 

100 MHz 8 RTA24 Koko matka 

100 MHz 9 Ei esitetä  
100 MHz 10 RTA02 Matka 0 – n. 1150 m 

100 MHz 11 RTA19 Matka 0 – n. 990 m 

100 MHz 12 RTA07 & RTA08 RTA07: 0 – 200 m, RTA08: kokonaan, 
RTA07 & RTA08 

 

Taajuuseron aiheuttaman erilaisen syvyysulottuvuuden ja resoluution vuoksi 50 ja 100 

MHz:n maatutkakuvista nähdään samat havainnot hieman erilailla. Kuvassa 8.1 on 

esimerkkinä esitetty prosessoidut maatutkakuvat samalta tutkimusprofiililta RTA0910 

50 MHz:n ja 100 MHz:n antenneilla. Molemmista tutkakuvista näkyvät samat selkeästi 

heijastavat rajapinnat. Kohdassa 650 m ja ajanhetkellä 350 ns on erotettavissa 

kallionpinnaksi tulkittu kohouma molemmista tutkakuvista. Linjan alussa voi 

molemmista tutkakuvista erottaa selvän kahden eri maalajin välisen rajapinnan 

(luultavasti hiekan ja moreeni kerrostumien rajapinta), joskin 50 MHz:n tutkakuvassa 

kyseinen heijaste on ajallisesti leveämpi, minkä johdosta sen alapuolella olevat 

heijasteet peittyvät, eikä niistä saada tietoa niin hyvin kuin 100 MHz:n tutkakuvasta. 

Pohjavedenpinta on erotettavissa molemmista tutkakuvista (esimerkiksi matkalla  

50 – 100 m), mutta se on selkeämpi 100 MHz:n antennilla saadussa maatutkakuvassa. 

Tietyt yksityiskohdat, kuten glasifluviaalisen kanavan (ympyrät) sisällä olevat 

hienorakeiset hiekkakerrostumat ja karkea maa-aines lähellä maanpintaa (soikiot), ovat 

erotettavissa 100 MHz:n tutkakuvasta paremmin kuin 50 MHz:n kuvasta. Kaiken 

kaikkiaan, 100 MHz:n maatutkakuvasta näkee maa-aineksen pieniä yksityiskohtia 

huomattavasti paremmin kuin 50 MHz:n maatutkakuvasta.  
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100 MHz:n maatutkakuvissa on jatkuva häiriö ajanhetkellä 400 ns, joka johtuu GPS 

-laitteesta. Kuvassa 8.1 häiriön ajankohta vaihtelee johtuen topografiakorjauksesta. 

Tämän lisäksi osan ajasta 100 MHz:n signaali oli hyvin rosoista (esim. linja 4,  

Liite 3(55)) joka myöhemmin selvisi aiheutuvan huonosta akusta. Vastaavia häiriötä ei 

ollut 50 MHz:n antennilla mitattaessa. 
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Kuva 8.1. Vertailu 100 MHz:n (yllä) ja 50 MHz:n (alla) maatutkakuvien välillä linjalta RTA0910 (50 MHz) ja linjalta 7(100 MHz). 

Kallionpinta Glasiflufiaalisen kanavan pohja Pohjavesi Maaperä- 
kerrostumia 

100 MHz:n syvyysulottuvuus 

 

 

 

 

GPS:n aiheutama 
häiriö. 
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Prosessoinnin ja 50 ja 100 MHz kvalitatiivisen tarkastelun jälkeen 50 MHz:n 

maatutkaluotausaineistosta määritettiin rajapinnat ReflexW-ohjelmistoa käyttäen. 

Kerrosrajapinnat määritettiin tutkakuvista manuaalisesti, koska automaattinen poiminta 

vaatii todella selkeän rajapinnan toimiakseen kunnolla. Jokaiselle rajapinnalle 

määritettiin myös sen päällä olevan kerroksen suhteellisen permittiivisyysarvo ja siten 

yhtälön (4.6) mukainen SM-signaalin kulkunopeus kerroksessa. Tämän jälkeen 

rajapintoja käyttäen tehtiin syvyystulkinta eli laskettiin kerrosten paksuus 

permittiivisyyttä vastaavan kulkunopeuden ja rajapinnan heijastusajan (=kaksin 

-kertaisen kulkuajan) perusteella. Alempien kerrosten syvyystulkinnassa huomioidaan 

signaalin (pystysuora) kulkuaika päällä olevan kerroksessa. 

Tutkakuvista pyrittiin määrittämään 1) pohjaveden taso, 2) selkeät rajapinnat 

pohjavesitason alapuolella sekä 3) alimmaisena usein erottuva, kallion pinnaksi 

tulkittava rajapinta. Maanpinnan ja pohjavesikerroksen väliselle ainekselle käytin 

suhteellisen permittiivisyyden arvoa r = 4, joka vastaa aallonnopeutta v = 0.15 m/ns. 

Kyseinen arvo sopii hyvin kuivahkolle hiekkamaalle, mitä tutkimusalueen pintaosa 

pääasiallisesti on (vrt. taulukko 4.1). Pohjavesikerroksen alla oleville kerroksille käytin 

eräänlaisena kompromissina suhteellisen permittiivisyyden arvoa r = 16 (aallonnopeus 

v = 0.075 m/ns). Kellonkankaan alueella on nimittäin sekä pohjavesikerroksen 

alapuolella olevia hiekkakerrostumia, joille permittivisyys on yleensä suurempi 

( r = 25–30), että silttikerrostumia, joiden permittiivisyys on pienempi ( r = 10) kuin 

syvyystulkinnassa käytetty arvo. Edellä mainittujen ohella myös karkeahkoja 

moreenikerrostumia esiintyy paikoin. Käytetty suhteellisen permittiivisyyden arvo sopii 

hyvin Oulun yliopiston aiempiin syvyystulkintoihin ja seismisten mittausten 

tulkintoihin ns. geofysiikan peruslinjalla (Liite 1(1)). 
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8.1.1.  50 MHz:n maatutkakuvien kerrosmallitulkinta 

 

Prosessoidut 50 MHz:n maatutkakuvat ja niiden kerrosmallit on esitetty Liitteellä 

3(1 47). Esitetyissä kerrosmalleissa havaitut rajapinnat on esitetty eri värein ja nimetty 

tulkinnan mukaan, jos kyseisen rajapinnan tulkinta on ollut mahdollista. 

Maatutkaprofiilien alku- ja loppupisteen koordinaatit ja korkeus on ilmoitettu 

tutkakuvien yhteydessä sekä tutkakuvan yläpuolelle on merkitty profiilin kohdalla 

leikkaavat, alkavat ja päättyvät linjat numeroin. Tarkemmat selitteet leikkaavista 

linjoista ovat Liitteellä 3. Maatutkaprofiileista esitän lyhyet kuvaukset seuraavassa. 

Linjaa RTA01 on käsitelty tarkemmin, koska siltä saadut havainnot maakamaran 

rajapinnoista toistuvat muilla profiileilla. Päähuomio kuvauksissa on maa-aineksen 

välisissä rajapinnoissa ja maa-aineksen tulkitussa koostumuksesta. 

Kallionpintahavainnot mainitaan maatutkaprofiileittain, mutta tarkemmin kallionpinnan 

käyttäytymisestä on kuvauksien jälkeen esitettävässä kallion topografiaa kuvaavassa 

osiossa. 100 MHz:n maatutkakuvien tuloksia käytettiin pohjavedenpinnan arviointiin 50 

MHz:n aineistoa käsiteltäessä. Lopuksi vertaillaan 100 MHz:n kvalitatiivisia havaintoja 

50 MHz:n tulkittuihin kerrosrakenteisiin. Jatkossa maatutkaprofiileilla viitataan 50 

MHz:n RTA-aineistoon. 

 

8.1.1.1. Maatutkaprofiili RTA01 ja tutkimusalueen yleisiä maatutkahavaintoja 

 

Linja RTA01 (Liite 3(1)–3(4)) sijaitsee lähes pohjois-eteläsuuntaisesti tutkimusalueen 

puolivälissä halkaisten sen itä-länsisuuntaisesti. Kuvassa 8.2 on esitetty linjan RTA01 

ensimmäiset 600 m. Linjan alkupäässä voi erottaa pohjavedenpinnan lisäksi useita 

rajapintoja, joista alimmaisena (myöhäisimpänä) on rajapinta, jonka polariteetti on 

käänteinen ylempiin rajapintoihin verrattuna. Tämä tarkoittaa sitä, että rajapinnan 

alapuolinen kerros on permittiivisyysarvoltaan pienempi kuin yläpuolinen kerros. 

Tämän ja muiden menetelmien havaintojen johdosta tulkitsin kerroksen kallionpinnaksi. 

polariteetin kääntyminen on perustelu myös muilla maatutkaprofiileilla kallionpinnan 

tunnistamisessa. Kallionpinta on profiililla RTA01 erotettavissa noin 940 m:n 

etäisyydelle asti, missä kallionpinnan syvyys kasvaa nopeasti. Kohdassa 1400 m on 

myös havainto syvästä rajapinnasta, mutta on vaikea arvioida onko kyseessä 
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kallionpinta vai jokin muu kerrospinta. Epävarmuudesta johtuen ja heijastussgnaalin 

polariteetin ollessa ylempien kerrosten kanssa sama, en ole ottanut ko. havaintoa kallion 

syvyyden a priori -tietona. Kohdassa 2100 m ja aivan linjan lopussa on maatutka-

laitteisto ”jumittanut” ja antanut samaa pyyhkäisysignaalia kymmeniä metrejä. Näiltä 

osin maankamaran rakenteesta ei voida sanoa mitään, mutta onneksi vastaavat ongelmat 

olivat maatutkaluotauksissa lyhytkestoisia.  

Kohdissa 120–420 m ja 900–1400 m esiintyy voimakasheijasteinen, pohjavedenpinnan 

alapuolinen rajapinta, jonka yläpuolella oleva maa-aines on tutkakuvan perusteella 

hienojakoista ja sen alapuolella karkeampaa ainesta. Molemmat havaitut rajapinnat 

muodostavat allasmaisen muodon, jonka maksimisyvyys altaan ”pohjalla” on välillä 

120–420 m noin 11 m ja välillä 90–1400 m noin 10 metriä. Pasanen ja Lunkka (2008) 

ovat tulkinneet hiekka-altaat glasifluviaalisiksi virtauskanaviksi. Pasasen ja Lunkan 

tulkintaa tukevat alueella tehdyt maaperäkairaukset sekä hiekkakuoppien laidoilta 

tehdyt havainnot, joiden perusteella hiekka-kanavien yläosa koostuu lähinnä hienosta 

hiekasta, jota myös kanavien kohdalla maatutkakuvissa näkyvä hienojakoinen aines 

lienee. Kyseinen muodostuma on havaittavissa useilla maatutkaprofiileilla ja niiden 

syvyydet maanpinnasta vaihtelevat muutamasta metristä yli 15 metriin saakka. 

Koko maatutkaprofiilin RTA01 pituudella on nähtävissä rajapinta, joka on selvästi 

yhtenäinen, mutta hyvin epätasainen (Kuva 8.2, Kerros 4). Rajapinnan alapuolinen 

aines on hyvin karkeaa, mikä voi viitata Pasasen & Lunkan (2008) havaitsemiin 

mukulakiviin tai karkeaisiin moreeni- tai sorakerrostumiin. Maatutkaluotausaineiston 

perusteella tutkimusalueella itä-koordinaattilinjan noin X=420000 m länsipuolella ko. 

rajapinnan alapuolelta ei voida havaita selviä rajapintoja, vaan alapuolinen aines on 

karkeahkoa.
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Kuva 8.2 Maatutkaprofiili RTA01 (50 MHz), etäisyysväli 0 – 600 m.  
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8.1.1.2.  Maatutkaprofiili RTA02 

 
Linja RTA02 (Liite 3(5)–3(7)) alkaa tutkimusalueen pohjoispuolelta ja sen suunta on 

etelään. RTA02 ylittää Kiimingin liuskekivijakson ja Muhos-muodostuman välisen 

kontaktin. Mursun (1991) VLF-tutkimusten mukaan kivilajikontakti sijaitsee 

maatutkalinjan kohdalla 360 metriä. Kallionpinta on havaittavissa lähes koko linjan 

mitalta ja kallionpinnan syvyys maanpinnalta kasvaa etelään kuljettaessa.  

Glasifluviaalinen kanava on havaittavissa kohdasta 1060 m eteenpäin ja se jatkuu 

edelleen linjan lopuun asti. Toinen havaittava rajapinta on karkean aineksen kerros, joka 

koostunee samanlaisesta maa-aineksesta kuin vastaava linjalla RTA01 havaittu kerros. 

 

8.1.1.3. Maatutkaprofiili RTA03 

 

Linja RTA03 (Liite 3(8)) alkaa läheltä linjan RTA02 loppua ja jatkuu etelään päin. 

Alkukohta on laajan maanottoalueen reunalla. Linjan RTA03 pituus on noin 366 m ja 

profiili loppuu linjan RTA01 kohtaan 445 m. 

Kallionpinta erottuu selkeästi vain paikoittain. Kallionpinta havaintojen välissä 

ylempien kerrosten voimakas signaalitaso peittää syvemmät rakenteet.   

Profiili RTA02:n loppuun asti havaittu glasifluviaalinen virtaus-kanava jatkuu profiili 

RTA03:n alusta noin 290 m asti. Muita havaittavia rajapintoja on matkalta 290 profiilin 

loppuun asti erottuva karkean kerroksen pinta.  

 

8.1.1.4. Maatutkaprofiili RTA04 

 

Linja RTA04 (Liite 3(9)) alkaa tutkimusalueen keskeltä profiilin RTA01 varrelta ja sen 

suunta on etelään päin. Profiilin pituus on noin 360 m ja se sijaitsee maanottoalueella.  

Profiililla on erotettavissa glasifluviaalisen kanavan alku matkalla 10 m ja se jatkuu 

profiilin loppuessa. Glasifluviaalisen kanava-kerrostuman alapuolella näkyy koko 
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profiilin matkalla karkean kerrostuman rajapinta. Myös glasifluviaalisen kanavan 

yläpuolella on havaittavissa karkeaa ainesta (ei merkitty maatutkakuvaan). 

 

8.1.1.5. Maatutkaprofiili RTA05 

 

Linja RTA05 (Liitteet 3(10)–3(12)) jatkuu linjan RTA04 lopusta lounaaseen päin. 

Profiilin pituus on noin 1470 m. Profiilin alku sijaitsee maanottoalueen pohjalla. 

Kohdassa noin 210 m profiili leikkaa Isoniementien ja jatkuu lounaaseen sivutietä 

pitkin. 

Profiilin alussa nähdään glasifluviaalisen kanavan loppu. Isoniementien ylityksen 

jälkeen, profiilin laskeutuessa Isoniemen tien eteläpuoleiselle maanottoalueelle, ei 

havaittavissa ole muita kerrostumia kuin karkean aineksen rajapinta. 

 

8.1.1.6. Maatutkaprofiili RTA06 

 

Linja RTA06 (Liitteet 3(13)–3(15)) alkaa hieman Isoniementien pohjoispuolelta 

tutkimusalueen kaakkoisosassa. Profiilin pääsuunta on lounas-länsi ja se ylittää 

Isoniementien. Profiilin pituus on noin 1900 m. 

Profiililla nähdään karkean kerroksen rajapinta koko matkalta lukuun ottamatta profiilin 

loppua välillä 1840–1900 m, missä on erittäin jyrkkäreunainen glasifluviaalinen kanava. 

 

8.1.1.7. Maatutkaprofiili RTA07 

 

Linja RTA07 (Liite 3(16)–3(17)) alkaa tutkimusalueen itäpuolelta, alueen halki 

kulkevalta valaistulta kuntoradalta. Profiilin suunta on pääasiassa etelään ja se päättyy 

linjan RTA06 alkuun. Profiilin RTA07 pituus on noin 1215 m.  
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Kallionpinta on havaittavissa melkein koko profiilin matkalta. Kaksi erillistä 

glasifluviaalista kanavaa on havaittavissa matkoilla 420–730 m ja 830–1190 m. 

Karkean aineksen rajapinta on havaittavissa profiilin alku- ja loppuosissa. 

 

8.1.1.8. Maatutkaprofiili RTA08  

 

Linja RTA08 (Liite 3(18)) alkaa läheltä painovoimamittausten sidontapistettä 110001 ja 

profiilin suunta on etelään. Profiilin pituus on noin 550 m ja sen reitti kulkee pitkin 

valaistua kuntoarataa. Profiilin alkuosalla näkyy viereisestä rautalanka-aidasta tulevat 

ilmaheijasteet matkalla 0–200 m. 

Kallionpinta on paikannettavissa linjan alku ja loppuosassa. Kalliopinnan yläpuolella 

kohdissa 160–360 m ja 480–550 m havaittava voimakas heijasteinen rajapinta lienee 

hiekka/moreeni kerrostuman rajapinta, joka luultavasti on samaa maa-ainesta 

(hiekka/moreeni kerrostuman rajapinta) kuin profiilin RTA01 alussa matkalla 0–300 m. 

Kallionpinnan ja maakerrostuman ohella myös karkean aineksen rajapinta on 

havaittavissa koko profiilin mitalta. 

 

8.1.1.9. Maatutkaprofiili RTA0910 

 

Linjat RTA09 ja RTA10 (Liitteet 3(19)–3(22)) yhdistettiin gps-paikannusongelmien 

takia yhdeksi profiiliksi. Gps-laite jumittui antamaan samaa sijaintia aika ajoin, minkä 

vuoksi pyyhkäisykohtaista paikkatietoa ei saatu. Onneksi linjat RTA09 ja RTA10 

kulkivat pitkin suoraa, noin itä-länsi-suuntaista polkua, minkä myötä paikkatieto oli 

myöhemmin korjattavissa. Linja RTA0910 alkaa samasta pisteestä kuin profiili RTA08 

ja sen pituus on noin 2165 m.   

Linjan RTA0910 alussa, välillä 0–610 m, on nähtävissä maakerrosrajapinta, joka 

esiintyy myös linjalla RTA08. Rajapinta on hiekan ja luultavasti moreenin välinen. 

Toinen havaittava laaja-alainen kerrostuma on karkeahkon maa-aineksen rajapinta, joka 

on paikannettavissa koko profiililta lukuun ottamatta pientä kohtaa profiilin 

keskikohdalla. Linjalla RTA0910 on glasifluviaalinen kanava välillä 960–1350 m. 
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Kallionpinta on nähtävissä profiilin alusta lähes yhtäjaksoisesti kohtaan 1160 m, mitä 

lännenpänä kallionpintaa ei ole enää nähtävissä. Kallionpinta alkaa syventyä alkaen 

kohdasta 900 m. Kohdassa 1160 m havaittu kallionpinta on läntisin maatutkahavainto 

kalliosta koko tutkimusalueella. 

 

8.1.1.10. Maatutkaprofiili RTA12 

 

Linja RTA12 (Liitteet 3(23)–3(24)) alkaa tutkimusalueen luoteisosasta ja kulkee 

kaakkoon. Profiilin pituus on 1230 m ja sen loppuosassa oli mittausongelmia, minkä 

seurauksena viimeiset 200 metriä täyti leikata pois esitettävästä maatutkakuvasta.  

Profiilin koko matkalta on nähtävissä karkean aineksen kerrospinta lähellä maanpintaa 

ja selviä hiekkadyynikerroksia. Kohdasta 700 m alkaen profiilin loppuun asti esiintyy 

glasifluviaalinen kanava.  

 

8.1.1.11. Maatutkaprofiili RTA13 

 

Linja RTA13 (Liitteet 3(25)–3(27)) alkaa linjan RTA02 lopusta ja etenee kohti 

kaakkoa. Profiilin pituus on noin 1605 m. 

Linjan RTA12 lopussa havaittu glasifluviaalinen kanava on erotettavissa profiilin alusta 

kohtaan 620 m ja sama kanava jatkunee välillä 790–1060 m. Toinen, erillinen ja 

matalampi glasifluviaalinen kanava alkaa kohdasta 1040 m ja jatkuu profiilin loputtua. 

Profiilin koko pituudelta on ollut poimittavissa karkean aineksen epätasainen rajapinta. 

Kallionpinta on tasainen ja havaittavissa yhtenäisemmin profiilin keskivaiheilta ja 

alkupäässä lyhyen matkan verran.  
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8.1.1.12. Maatutkaprofiili RTA14 

 

Linja RTA14 (Liitte 3(28)) alkaa linjan RTA13 lopusta tutkimusalueen kaakkokulmasta 

ja sen suunta on länteen päin. Profiilin pituus on noin 880 m. 

Profiilin koko matkalta on nähtävissä karkean aineksen rajapinta. Kohdasta 580 m 

alkaen profiilin loppuun asti havaitaan glasifluviaalinen kanava. Kallionpinta on 

nähtävissä profiilin alusta kohtaan 300 m asti, missä kallionpinnan tulkittu syvyys (n. 26 

- 34 m) on suurimpia arvoja, mitä koko tutkimusalueella on maatutkalla määritetty. 

 

8.1.1.13. Maatutkaprofiili RTA15 

 

Linja RTA15 (Liite 3(29)) sijaitsee alueen kaakkoisosassa itä-länsisuuntaisesti. Profiilin 

pituus on noin 520 m.  

Profiilin koko matkalta on nähtävissä glasifluviaalinen kanava sekä karkean aineksen 

rajapinta.  Kallionpinta on havaittavissa profiilin alusta matkaan 310 m asti.  

 

8.1.1.14. Maatutkaprofiili RTA16 

 

Linja RTA16 (Liite 3(30)) sijaitsee tutkimusalueen länsi-osassa ja on itä-länsi 

-suuntainen. Profiilin pituus on noin 490 m.  

Profiilin määritetyistä kerrostumista kaikki ovat karkeahkon aineksen kerroksen osia, 

jotka ovat luultavasti erilaisten hiekka- moreeni- tai sorakerrosten epäselviä rajapintoja. 

Myös mahdollisuus mukulakivien esiintymiseen on olemassa. Verrattaessa aiemmilla 

profiileilla havaittuihin karkean aineksen kerroksiin linjan RTA16 kerrostumat ovat 

paksumpia. Maatutkan matkapyörän epäkunnon vuoksi tämä profiili mitattiin käyttäen 

aikaa pyyhkäisyvälinä. 
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8.1.1.15. Maatutkaprofiili RTA17 

 

Linja RTA17 (Liite 3(31)) kulkee pitkin itä-länsi-suuntaista polkua ja päätyy linjan 

RTA16 alkuun. Profiilin RTA17 pituus on noin430 m. Maatutkan matkapyörän 

epäkunnon vuoksi tämä profiili mitattiin käyttäen aikaa pyyhkäisyvälinä. 

Profiililla RTA17 on nähtävissä ainoastaan karkean aineksen kerrosrajapinta, jonka 

maatutkahavaintonot ovat yhtenevät muiden linjojen kanssa lukuun ottamatta 

maatutkaprofiilia RTA16. 

 

8.1.1.16. Maatutkaprofiili RTA18 

 

Linja RTA18 (Liitteet 3(32)–3(33)) alkaa läheltää paikkaa, mihin maatutkaprofiili 

RTA02 ja RTA12 loppuvat ja maatutkaprofiili RTA13 alkaa. Maatutkaprofiili RTA18 

on itä-länsisuuntainen ja päättyy linjan RTA17 alkuun. Profiilin RTA18 pituus on noin 

1360 m ja välillä 50–420 m se kulkee maanottoalueen pohjalla. 

Pohjavedenpinta on vaikeasti määritettävissä maanottoalueen pohjalta noustessa (väli 

390–440 m). Profiilin alusta kohtaan 500 m on havaittavista glasifluviaalinen kanava. 

Glasifluviaalisen kanavan lopussa havaitaan karkean aineksen kerrostuma, joka jatkuu 

profiilin loppuun saakka. Ennen kallionpintaa on havaittavissa kerrostuma (Kerros 5), 

jonka rajapinta on selkeä. Kerros lienee hiekan ja karkeamman aineksen välinen 

rajapinta. Karkeamman aineen koostumus lienee moreenia tai soraa. Kallionpinta on 

havaittavissa profiilin alussa ja lyhyen matkan verran maanottoalueen länsireunan 

läheisyydessä. 

 

8.1.1.17. Maatutkaprofiili RTA19 

 

Linja RTA19 (Liitteet 3(34)–3(36)) sijaitsee tutkimusalueen pohjoisosassa ja on itä 

-länsisuuntainen. Profiilin pituus on noin 1710 m.  
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Profiilin alusta kohtaan 880 m sekä kohdasta 1450 m profiilin loppuun asti esiintyy 

karkean aineksen rajapinta. Profiililla havaitaan kaksi erillistä glasifluviaalista kanavaa, 

joista lyhyempi matkalla 590–730 m ja pitempi matkalla 810–1450 m. Näiden lisäksi on 

erotettavissa syvemmällä kahdessa kohdassa (450–560 m ja 680–840 m) jokin muu 

maaperäkerrostuma, luultavasti hiekan ja jonkin muun maa-aineksen (moreeni/sora?) 

rajapinta. Mielenkiintoisen edellä mainitusta rajapinnasta tekee sen polariteetin 

kääntyminen yläpuolisiin rajapintoihin nähden, eli rajakerroksen alapuolisen aineksen 

permittiivisyys on pienempi kuin yläpuolella olevan aineksen permittiivisyys. Rajapinta 

ei kuitenkaan ole kallionpinta, joka näkyy profiililla syvemmällä. Polariteetin 

kääntymisen perusteella alapuolinen aines lienee moreenia tai soraa ja yläpuolinen maa-

aines on hiekkaa, jolla on pohjavedenpinnan alapuolella suurempi suhteellisen 

permittiivisyyden arvo kuin moreenilla. Kallionpinta on havaittavissa profiilin alusssa ja 

keskiosassa. 

 

8.1.1.18. Maatutkaprofiili RTA20 

 

Linja RTA20 (Liitteet 3(37)–3(38)) alkaa läheltä maatutkaprofiilin RTA19 loppua ja 

sen suunta on länteen päin. Profiilin pituus on noin 930 m. 

Profiililla havaitaan vain yksi syvempi rajapinta, joka lienee hiekkakerrostuma välillä 

0–120 m. Tämän lisäksi profiililla ei havaittu selkeitä rajapintoja ja maa-aines näyttää 

olevan karkeahko koko profiilin mitalta. 

 

8.1.1.19. Maatutkaprofiili RTA21 

 

Linja RTA21 (Liite 3(39)) alkaa profiilin RTA20 lopusta ja se kulkee lounaaseen 

hiekkatietä pitkin. Kuten maatutkaprofiililla RTA20 ei tutkakuvasta voi määrittää 

selkeitä rajapintoja lukuunottamatta pohjaveden pintaa, joka on melko syvällä (jopa 10 

m). 
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8.1.1.20. Maatutkaprofiili RTA22 

 

Linjan RTA22 (Liitteet 3(40)–3(41)) alku sijaitsee tutkimusalueen pohjoispuolella 

Kiimingin liuskekivijakson puolella. Profiili kulkee metsätietä pitkin etelään ja ylittää 

Kiimingin liuskekivijakson ja Muhos-muodostuman välisen kontaktin. Kontaktin 

paikkaa profiililla on vaikea sanoa varmasti, mutta tutkakuvan kallionpinnan 

epäselvyyden perusteella tulkitsen sen välille 300–400 m. Kontaktin tarkan sijainnin 

selvittämiseksi tarvittaisiin esimerkiksi VLF-R-mittauksia. 

Kallionpinta on selvästi nähtävissä koko profiilin pituudelta. Toinen määritetty 

kerrospinta on karkean aineksen rajapinta, joka on niin ikään havaittavissa koko 

profiilin mitalta. 

 

8.1.1.21. Maatutkaprofiili RTA24 

 

Linjan RTA24 (Liitteet 3(42)–3(43)) lähtöpiste sijaitsee Kiimingin liuskekivijakson 

puolella lähellä linjaa RTA22. Profiili RTA24 on lounassuuntainen ja sen pituus on noin 

1030 m. Profiili ylittää Kiimingin liuskejakson ja Muhos-muodostuman välisen 

kontaktin. Kontaktin tarkkaa paikkaa on vaikea määrittää pelkästään maatutkakuvien 

perusteella. Mursun (1991) määrittämä kontaktin sijainti viereisellä geofysiikan 

peruslinjalla antaa vihjeen, että linjalla RTA24 kontakti sijaitsee välillä 400–450 m. 

Kyseisellä kohdalla kallionpinnan muoto ei ole niin selvä johtuen kallion yllä olevasta 

glasifluviaalisesta kanavasta. Toisaalta Geologian tutkimuskeskuksen (2009) 

kallioperäkartan mukaan kontakti etenee luoteeseen länteen kulkiessa, minkä perusteella 

kontaktin toinen mahdollinen paikka profiililla RTA24 on kohdassa 220 m. 

Huomioitavaa on, että Geologian tutkimuskeskuksen kallioperäkartasta eroten 

todellinen kontakti on etelämpänä kuin kallioperäkartan esittämä sijainti. Kontaktin 

kulkusuunta lienee kuitenkin sama. Kontaktin tarkan sijainnin selvittämiseksi profiililla 

RTA24 tarvittaisiin esimerkiksi VLF-R-mittauksia. 

Profiililta RTA24 erottaa kolme glasifluviaalista kanavaa. Kaksi näistä (väleillä 0–250 

m ja 320–540 m) ovat pieniä ja kolmas, joka alkaa kohdasta 720 m ja jatkuu linjan 
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loppuun, on pisin. Pisin kanava on havaittavissa myös yhdistetyllä maatutkaprofiililla 

RTA0910 välillä 960–1350 m.  

Glasifluviaalisten kanavien lisäksi profiililla RTA24 havaitaan karkean aineksen 

rajapinta glasifluviaalisten kanavien alapuolella sekä kallionpinta, joka lounaaseen 

kuljettaessa syvenee maatutkan tutkimussyvyyden ulottumattomiin. 

 

8.1.1.22. Maatutkaprofiili RTA25 

 

Linjan RTA25 (Liite 3(44)) lähtöpiste on maatutkaprofiileista itäisin ja linjan suunta on 

länteenpäin. Maatutkan matkapyörän epäkunnon takia tämä profiili mitattiin käyttäen 

aikaa pyyhkäisyvälinä. 

Profiililla RTA25 erottuu useita eri kerrostumia, jotka ovat tasaisesti kerrostuneet 

vaakatasoon. Ensimmäinen rajapinta pohjavesipinnan alapuolella on luultavasti kahtena 

eri aikana päällekkäin kerrostunutta hiekkaa. Hiekkarajapinnan alapuolella on 

nähtävissä voimakas heijastava kerros, joka lienee osa laajaa glasifluviaalista kanavaa. 

Glasifluviaalisen kanavan alapuolella on vielä ennen kallionpintaa kerrostuma, joka ei 

ole niin tasainen kuin muut rajapinnat profiililla. Aines rajapinnan alapuolella on 

karkeampaa kuin sen yläpuolella. Alimpana rajapintana näkyy kallionpinta, joka on 

myös tasainen, mutta se on nähtävissä vain profiilin alussa. 

Huomioitavaa on, että glasifluviaalinen kanava, joka profiililla esiintyy, on sama kuin 

linjalla RTA07. Profiili RTA25 kulkee kanavan suuntaisesti, mutta linja RTA07 leikkaa 

sen. 

 

8.1.1.23. Maatutkaprofiili RTA26 

 

Linjat RTA26 ja RTA27 on mitattu vuoden 2012 geofysiikan peruskurssin "Maa- ja 

kallioperän geofysikaaliset tutkimusmenetelmät", maastoharjoitusten aikana kurssille 

osallistuneiden opiskelijoiden toimesta. Profiili RTA26 (Liitteet 3(45)–3(46)) sijaitsee 
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tutkimusalueen pohjoisosassa maatutkaprofiilin linjan RTA0910 eteläpuolella. Linjan 

RTA26 pituus on noin 1170 m. 

Profiililla on erotettavissa kolme selkeää rajapintaa. Alueella yleinen karkean aineksen 

rajapinta on erotettavissa paikoin, mutta esimerkiksi linjan loppuosassa hienomman ja 

karkeamman aineksen rajapinta lienee niin lähellä pintaa, että sitä on vaikea määrittää. 

Välillä 660–995 m oleva glasifluviaalinen kanava on osa samaa kanavaa, joka on 

nähtävillä linjoilla RTA0910 ja RTA24. Alimpana näkyy kallionpinta, joka muiden 

linjojen tapaan syvenee länteen kulkiessa. 

 

8.1.1.24. Maatutkaprofiili RTA27 

 

Maatutkaprofiili RTA27 (Liitteet 3(47)–3(48)) lähtee samasta paikasta kuin linja 

RTA26, mutta sen suunta on itään päin. Huomioi, että liitteellä olevan tutkakuvan 

kulkusuunta on kohden itää eikä länteen, kuten olen muut itä-länsi-suuntaiset 

maatutkaprofiilit esittänyt. Välillä 530–610 m näkyvä häiriö on peräisin kuntoradan 

varrella olevien valaisintolppien metalliosista.  

Profiililta RTA27 on erotettavissa selkeä hiekan ja karkeamman maa-aineksen rajapinta 

(Kerros 4), joka luultavasti on samaa ainesta (moreenia tai soraa) kuin maatutka-

profiileilla RTA0910, RTA08 ja RTA22. Karkean aineksen rajapinta (Kerros 3) on 

lähellä pohjaveden pintaa profiilin jälkimmäisellä puoliskolla. Kallionpinta on 

erotettavissa lähes koko profiilin matkalta lukuunottamatta kuntoradalla mitattua 

kohtaa.  

 

8.1.2. 100 MHz:n maatutka-aineiston tulkinta 

 

100 MHz:n aineiston maatutkakuvat ja maatutkakuvista määritetyt havainnot on esitetty 

Liitteellä 3(49)–3(73). Esitän seuraavassa 100 MHz.n tutkakuvista tehtyjä kvalitatiivisia 

havaintoja. 100 MHz:n maatutka-antennia käyttäen tehdyt havainnot kallionpinnasta 

rajoittuvat pääasiassa tutkimusalueen pohjoisosiin ja sielläkin vain paikoin. Pohjaveden 

pinnan havaitseminen on helpompaa 100 MHz:n tutkakuvista kuin 50 MHz:n 
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tutkakuvista, mutta silti pohjaveden pinnan erottaminen maaperäkerrostumista on 

paikoin haastavaa. Tästä huolimatta pohjaveden pinnan erottaminen onnistui jokaiselta 

100 MHz:n linjalta. Glasifluviaaliset kanavat sisältävät hienoa hiekkaa, jonka 

dyynimäinen kerrostuminen näkyy selkeämmin 100 MHz:n tutkakuvissa. Samoin 50 

MHz:n tutkakuvissa selvästi havaittavat karkean aineksen kerrokset näkyvät 

yksityiskohtaisemmin 100 Mhz:n aineistossa. Karkea aines sisältänee moreenia ja 

hiekkaa sekä mahdollisesti mukulakiviä/soraa. 

100 MHz:n aineiston kvalitatiivisesta tulkinnasta oli suuri hyöty 50 MHz:n maatutka 

-aineiston tulkinnassa ja etenkin pohjavedenpinnan syvyyden arvioinnissa, sillä 50 

MHz:n tutkakuvista lähellä maan pintaa olevan pohjavedenpinnan havaitseminen on 

paikoin mahdotonta. Lisäksi 100 MHz:n aineiston tulkinta maakerrosten laadusta 

vahvisti 50 MHz:n maatutkakuvien tulkintaa. 

 

8.1.3. Pohjavesi ja kallionpinnan topografia maatutkan perusteella 

 

Maatutkaluotauksen perusteella määritetty pohjaveden pinta on esitetty kuvassa 8.3 

sama-arvokarttana. Kuvaan merkityt pisteet esittävät niitä harvennettuja maatutka 

-luotauspisteitä, joilta pohjavesipinnan syvyys on määritetty. Pohjavesipinnan sama-

arvo esitys on interpoloitu Kriging-menetelmällä paikannetun pohjavedenpinnan itä- ja 

länsi-koordinaateista maksimissaan 250 m päähän pisteestä. Pohjaveden pinnan korkeus 

merenpinnasta vaihtelee huomattavasti tutkimusalueella. Lähimpänä merenpintaa 

pohjavesipinta on alueilla, jotka ovat lähellä merta sekä laajoilla maanottoalueilla. 

Pohjaveden pinta on korkeimmalla merenpinnasta maaston korkeimmilla kohdilla (Liite 

1(2)). 
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Kuva 8.3. Pohjaveden pinnan korkeus merenpinnasta maatutkaluotauksen perusteella. 

(pohjakartta, Maanmittauslaitos, 2011) 
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Kuva 8.4. Pohjaveden pinnan syvyys maanpinnasta maatutkaluotauksen perusteella. 

(pohjakartta, Maanmittauslaitos, 2011) 

 

Maatutkaluotausten perusteella tulkittu kalliopinnan syvyys maanpinnasta (eli 

irtomaakerroksen paksuus) on esitetty Kuvassa 8.5 sama-arvokarttana ja Kuvassa 8.6 on 

esitetty kallionpinnan korkeus merenpinnasta (N2000) niin ikään sama-arvokarttana. 

Kuvissa siniset pisteet esittävät niitä harvennettuja maatutkaluotauspisteitä, joilta 

kallionpinta on ollut tulkittavissa. Kuten pohjavedenpinnan interpoloinnissa, myös 

kalliopinnan topografiset esitykset on interpoloitu Kriging-menetelmää käyttäen 

maksimissaan 250 m päähän pisteestä. Huomautettakoon, että käytetty interpolointi 

-menetelmä ei ota huomioon todellisten mittauspisteiden viereisiä topografisia 

korkeuksia, vaan interpolointi tehdään vain mittauspisteiden topografisien korkeuksien 

pohjalta. Näin ollen mittauspisteiden välinen interpoloitu alue on sokea esimerkiksi 

maaston kohoumille ja kallionpinnan syvyys maanpinnalta vääristyy. Kallionpinnan 

syvyys on kohouman kohdalla interpoloidun tuloksen antamaa lukuarvoa suurempi, 

olettaen että kallionpinnan syvyys on samaa suuruusluokkaa mittauspisteiden välisellä 
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alueella. Toisin sanoen kallionpinnan syvyyden interpoloituun lukuarvoon täytyy 

suhtautua varauksella, etenkin jos mittauspisteiden korkeutta ei ole sidottu samaan 

korkeustasoon kuten merenpintaan. 

Kuva 8.5 kuvaa maakerrosten paksuutta. Kiimingin liuskejakson päällä ja Muhos 

-muodostuman kontaktin läheisyydessä maapeite on huomattavasti ohuempi kuin 

muodostuman päällä.  

Kuvan 8.6 perusteella nähdään, että kalliopinta syvenee länteen ja etelään päin. Kallion 

topografiassa on selkeitä vaihteluita ja kallion pinta on kumpuilevaa. Kalliopinta on 

paikoin merenpinnan yläpuolella lähellä Kiimingin liuskejakson ja Muhos 

muodostuman kontaktia pohjoisessa. 

 

Kuva 8.5 Kallionpinnan syvyys maanpinnasta (irtomaakerroksen paksuus) maatutkaluotauksen 

perusteella. (pohjakartta, Maanmittauslaitos, 2011) 
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Kuva 8.6. Kallionpinnan korkeus merenpinnasta maatutkaluotauksen perusteella. (pohjakartta, 

Maanmittauslaitos, 2011) 

 

Kalliopinnan korkeuden ja maakerrospaksuuden suurin virheenlähde on maatutka 

-aineistojen tulkinnassa kerroksille asetetut suhteellisen permittiivisyyden arvot. 

Pohjaveden pinnan päällä olevalle kerrokselle annettu permittiivisyysarvo, r = 4, 

vaikuttaa myös kaikkien alla olevien kerrosten syvyystulkintaan. Yhtälön (4.12) 

mukaisesti suhteellisen permittiivisyysarvon muuttaminen yhdellä yksiköllä vaikuttaa 

tutka-aallon etenemisnopeuteen enemmän kuin veden kyllästämän kerroksen 

permittivisyysarvon ( r = 16) muuttaminen. Käytettyjen permittivisyysarvojen ja 

kerrosrajapintojen poimimistarkkuuden nojalla arvioisin syvyysvirheen olevan 

kallionpinnan osalta ± 1,5 m ja muiden rajapintojen osalta ± 1,0 m pienemmän 

syvyyden johdosta. 
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8.2. Taittumisluotausten tulkinta 
 

Taittumisluotauksia tehtiin antamaan varmistavaa tietoa kallionpinnan syvyydestä sekä 

maatutkaprofiileilta, joilta kallionpinta oli paikannettu maatutkaluotauksella, että 

alueilla, joilta maatutkalla ei kallionpintaa havaittu. Profiileilla, joilla kallionpinta 

voidaan paikantaa molemmilla menetelmillä, saadaan molemmille menetelmille tukea 

mallinnukseen. Koska taittumisluotauksista tulkittu kallionpinnan syvyys on erittäin 

luotettava, voidaan samalla kohteella tehdystä maatutkaluotauksesta paremmin arvioida 

maaperäkerrosten sähköistä permittiivisyyttä. Näin saatuja permittiivyysarvoja voidaan 

käyttää luotettavammin myös alueilla, joilta seismisiä luotauksia ei ole tehty. Toisaalta 

maatutkaluotaus antaa tarkempaa tietoa kallionpinnan muodosta, minkä avulla voidaan 

kvalitatiivisesti ohjata taittumisluotauksen kerrosmallin luontia.  

Taittumisluotaus ei ole kovin hyvä menetelmä maaperän eri kerrostumien erottamiseen, 

koska seisminen nopeuskontrasti eri maaperälajien (hiekka, siltti, moreeni) välillä on 

pieni. Maaperän ja kallion, joka on tutkimusalueella Muhos-muodostuman sedimentti 

-kiveä, väliset seismiset nopeudet sen sijaan eroavat huomattavasti, minkä johdosta 

kallionpinta on paikannettavissa. Kuten Luvussa 3 todettiin, alueen maanpinnan 

läheinen maaperä on pääosin hiekkaa. Kuivan ja pohjaveden kyllästämän hiekan 

seismisten P-aaltonopeuksien välillä on selvä kontrasti (kuiva hiekka: 200 - 800 m/s, 

veden kyllästämä hiekka: 1200 - 1800 m/s), joten myös pohjavedenpinta on 

määritettävissä taittumisluotauksella.  

Maankamaran seisminen malli tehtiin Geometrics:n SeisImager2D-tuoteperheeseen 

kuuluvalla Plotrefa-ohjelmalla. Seismisten aineistojen perusteella kolmikerrosmalli 

sopii hyvin kuvaamaan maankamaran rakennetta kaikilla seismisillä linjoilla. Inversio 

tehtiin Timeterm -tyyppisellä matka-aika -mentelmällä. Siinä ensisaapujille asetetaan 

ensin kerros, josta nopein aalto on tullut taitekohtien perusteella. Tämän jälkeen tehdään 

timeterm-inversio, jossa mallin aiheuttamaa teoreettista kulkuaika-kuvaajaa verrataan 

alkuperäiseen aineistoon säteenseurannan avulla, ja joka ilmoittaa sovituksen neliöllisen 

keskiarvon, RMS-virheen, (Root-Mean-Square) millisekunteina. Maaston topografia on 

otettu huomioon taittumisluotausprofiileilla SEIS03 ja SEIS04. 
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8.2.1. Seismisten profiilien kerrosmallitulkinta 
 

Taittumisluotauksen ensisaapuja-aineiston ja 3-kerrosmallin ensisaapujien sovitus 

säteenseurantamenetelmällä on esitetty Liitteellä 4 ja saadut maankamaran kerrosmallit 

geofonilevityksen osalta esitetään seuraavassa. Taittumisluotaisten sijainti on esitetty 

Liitteellä 1(6) olevalla kartalla. 

Taittumisluotausprofiilin SEIS01 geofonilevitys on kohden itää. Linjan seisminen 

nopeusmalli on esitetty Kuvassa 8.7 ja mallissa itäsuunta on oikealle. Kallionpinnan 

muodossa on käytetty hyväksi maatutkaprofiilia RTA01. Ylimmän kerroksen seisminen 

P-aaltonopeus on 300 m/s ja kerros koostuu kuivasta hiekasta. Pohjaveden pinta eli 

ensimmäisen ja toisen kerroksen rajapinta, vaihtelee 2 3 m:n syvyysvälillä. Toinen 

kerros on seismiseltä nopeudeltaan 1590 m/s, mikä vastaa hyvin hiekan, siltin, ja löyhän 

moreenin seismistä P-aaltonopeutta. Kallionpinta syvenee länteen päin ollen välillä 

27 30 m. Säteenseurannalla saadun tulkinnan keskimääräinen RMS-virhe on 1.760623 

ms. Liitteellä 4(1) olevan mitatun ja lasketun kulkuaikakuvaajan välinen sovitus on 

melko hyvä. 

 

 

Kuva 8.7. SEIS01. Ympyrät maanpinnalla kuvaavat geofonilevityksen päissä ja keskellä olevia 

lyöntipisteitä. Kerrosten seismisen nopeuden yksikönä m/s. 

E W 
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Taittumisluotausprofiilin SEIS02 (Kuva 8.8) geofonilevitys on kohden länttä. Kuvassa 

itäsuunta on oikealla. SEIS02 profiililla voi paikantaa vastaavat seismiset kerrostumat 

kuin SEIS01 profiililla. Ylimmän kerroksen seisminen nopeus on 300 m/s ja se on 

kuivahkoa hiekkaa. Pohjavedenpinta vaihtelee syvyysvälillä 4.0 4.5 m. Toisen 

kerroksen seisminen nopeus on 1633 m/s eli samaa suuruusluokkaa kuin profiililla 

SEIS01. Toinen kerros on sekoitus pohjaveden saturoimaa hiekkaa, silttiä ja moreenia. 

Alin paikannettava rajapinta on kallionpinta, jonka seisminen nopeus on 2813 m/s. 

Kallionpinnan syvyys vaihtelee geofonilevityksen kohdalla välillä 23 25 m. Tulkinnan 

mukaan kyseessä on Muhos-muodostuma. Liitteellä 4(2) olevaa mitatun ja lasketun 

kulkuaikakuvaajsn välinen RMS-virhe on 1.488443 ms. Kulkuaikakuvaajia vertaamalla 

nähdään että sovitus on hyvä. 

 

 

Kuva 8.8. SEIS02. Ympyrät maanpinnalla kuvaavat geofonilevityksen päissä ja keskellä olevia 

lyöntipisteitä. Kerrosten seismisen nopeuden yksikönä m/s. 

 

Taittumisluotausprofiili SEIS03 (Kuva 8.9) sijaitsee tutkimusalueen luoteisosassa. 

Geofonilinja on länteen päin ja Kuvassa 8.9 itäsuunta on vasemmalle. Profiililla 

E W 
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kallionpintaa ei pystytty paikantamaan maatutkan avulla. Kuten edellä tulkituilla 

seismisillä profiileilla, myös tällä profiililla ovat vastaavat kerrokset paikannettavissa. 

Ylinkerros on seismiseltä nopeudeltaan 300 m/s ja se on kuivaa hiekkaa. Pohjavesi-

pinnan syvyys vaihtelee 4 5 m:n välillä. Toisen kerroksen seisminen nopeus on 1561 

m/s ja se kostuu luultavasti pohjavedestä kyllästyneestä hiekka, siltti tai moreeni 

-kerrostumista. Kallionpinta paikannettiin syvyysvälille 45 50 m. Koska geofoni-

levityksen ja kauimmaisten lyöntipisteiden välillä oli paljon topografista vaihtelua, 

otettiin se huomioon. Tämän vuoksi Kuvassa 8.9 syvyyden nollakohta on merenpinnan 

taso toisin kuin edellisessä seismisissä tulkintakuvissa. Tulkinnan RMS-virhe on 

1.945473 ms. Liitteellä 4(3) olevat havaitun ja mallin kulkuaikakuvaajat ovat varsin 

yhdenmukaisia.  

 

 

Kuva 8.9. SEIS03. Ympyrät maanpinnalla kuvaavat geofonilevityksen päissä ja keskellä olevia 

lyöntipisteitä. Kerrosten seismisen nopeuden yksikönä m/s. 

W E 
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Taittumisluotausprofiili SEIS04 (Kuva 8.10) sijaitsee tutkimusalueen eteläosassa 

vanhalla ja jo kasvittuneella maanottoalueella. Geofonilinja on länteen päin ja Kuvassa 

8.10 itä on vasemmalle. Tämän linjan kohdalla ei ole tehty maatutkaluotausta, mutta 

lähellä kulkevalla maatutkaprofiililla RTA05 ei voitu paikantaa kallionpintaa. Seismisen 

tulkinnan mukaan pohjavedenpinnan syvyys on välillä 2.5–3.0 m. Kallion pinta on 53 

m:n syvyydellä ja juuri kallionpinnan suuresta syvyydestä johtuen ei mallista saada 

luotettavaa tietoa kallion pinnan muodoista. Liitteellä 4(4) oleva sovituksen RMS-virhe 

on 2.88976 ms, mikä on seismisten linjojen heikoin RMS-arvo. 

 

 

Kuva 8.10. SEIS04. Ympyrät maanpinnalla kuvaavat geofonilevityksen päissä ja keskellä olevia 

lyöntipisteitä. Kerrosten seismisen nopeuden yksikönä m/s. 

W E 
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Taittumisluotauksilla pystyttiin selvittämään kallionpinnan syvyys kaikilla 

suunnitelluilla paikoilla. Yhdessä maatutkaluotauksen kanssa kallionpinnan syvyyden 

vaihtelua voitiin seurata varsin tarkasti tutkimusalueen itäosassa. Kallionpinnan 

syvyyden virherajoiksi arvioin ± 2 m, mikä johtuu poimittujen ensisaapujien poiminta 

tarkkuudesta. 

 

8.3. Painovoimamittausten tulkinta 
 

Painovoima-aineiston tulkinnan tavoitteena oli mallintaa kallionpinnan topografiaa 

tutkimusalueella, joten mallintaminen tehtiin käytämällä kaikkia alueella tehtyjä paino 

-voimahavaintoja ja kolmiulotteista tiheysmallia. Kellonkankaan alueen painovoima 

aineistolle käyttämässäni mallissa on kahdessa kerroksessa olevia kolmiulotteisia 

tilavuuselementtejä, joista ensimmäinen kerros kuvaa irtomaakerrosta ja alempi kerros 

kuvaa kalliota, joka tässä tapauksessa on Muhos-muodostuman savikiveä. 3D-tulkinnan 

lisäksi esitän myös kaksiulotteisia profiileja 3D-mallista viideltä tutkimusalueen halki 

kulkevalta profiililta. Tässä kappaleessa esitän mallinnuksen eri vaiheet siinä 

järjestyksessä, missä ne tehtiinkin, vaikka todellisuudessa tietyt vaiheet suoritettiin 

toistuvasti peräkkäin. 

Kolmiulotteiseen mallintamiseen käytin Markku Pirttijärven Grablox-ohjelmaa (versio 

1.7), joka laskee tiheydeltään ja kooltaan vaihtelevien kolmiulotteisten 

tilavuuselementtien aiheuttaman synteettisen painovoima-anomalian. Ohjelmaa voi 

käyttää suoraan mallintamiseen ja inversioon. Inversiomenetelmä optimoi joko 

elementtien tiheyttä tai korkeutta tavoitteena saada mallin aiheuttama painovoima 

anomalia vastaamaan havaittua anomaliaa. (Pirttijärvi, 2011) 

 

8.3.1. Alkumalli ja mallinnusmenetelmä 
 

Ensimmäinen tehtävä painovoimamenetelmän 3D-mallintamisessa on luoda alkumalli 

Grablox-ohjelmalla. Alkumallin koon luonti tapahtui ohjelma Default -toiminnolla, joka 

laskee painovoima-aineiston (Bouguer-anomalian) pohjalta mallille reuna-koordinaatit 
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ja määrittää elementtien diskretisaation eli jaon, joka tulee samaksi kuin painovoima-

aineiston interpoloitu hilakoko (50 m x 50 m). Painovoima-aineiston ohella Grablox 

-ohjelmaan luetaan myös mallinnusalueen topografia, joka on niin ikään samassa 50 

metrin hilassa. Ensimmäisen kerroksen pohjan syvyydeksi Default-komennolla tuli -50 

m merenpinnasta ja alemman kerroksen pohjaksi ja siten myös mallin pohjaksi -150 m 

merenpinnasta. 

Elementtien tiheysarvot, jotka mallinnuksesta pyrin pitämään vakiona kerroksittain, 

määräytyvät mallinnuksen edetessä kokeilemalla eri tiheysarvoja molemmille 

kerroksille. Perinteisesti (Reynolds, 2011) kalliokerroksen tiheydeksi käytetään 

maankuoren keskitiheyden arvoa 2670 kg/m3, mutta jos alueen kallioperän koostumus 

on tunnettu ja on tiheysarvoltaan merkittävästi maankuoren keskitiheydestä eroava, 

voidaan muutakin tiheysarvoa käyttää. Kellonkankaan alla on hiekka/savikivestä 

koostuva Muhos-muodostuma, jonka tiheys vaihtelee välillä 2341 - 2560 kg/m3 

muodostumasta otettujen kairanreikänäytteiden perusteella (Luku 3). Maapeitteen eli 

mallin ensimmäisen kerroksen tiheydelle käytin useita eri arvoja väliltä 1600–2000 

kg/m3. Käytin useita eri arvoja siksi, koska maapeitteen, joka on hiekkavaltaista (Luku 

3), tiheyden vaihteluväli on koostumuksesta ja vesipitoisuudesta riippuen 1600–2300 

kg/m3 (Taulukko 4.1).  

Kolmanneksi käytin hyväksi maatutkaluotausten ja taittumisluotausten tulkintojen 

perusteella saatua tietoa kallion syvyydestä. Kallionpinnan syvyyden sitomiseen käytin 

Markku Pirttijärven Bloxer-ohjelmaa (versio 1.6c), joka on tarkoitettu kolmiulotteisten 

elementtimallien käsittelyyn ja visualisointiin (Pirttijärvi, 2012a). Alkumallin 

ensimmäisen ja toisen kerroksen elementtien rajapinta eli kallionpinnan syvyys 

asetettiin ja kiinnitettiin muilla tutkimusmenetelmillä havaittuihin syvyysarvoihin 

tunnetuissa pisteissä. Mallin vapaille elementeille toisen kerroksen pinta interpoloitiin 

koko mallin alueelle, jotta alkumallissa ei olisi suuria syvyyseroja vierekkäisten 

elementtien välillä. Kiinnitettyjen elementtien viereisille elementeille annettiin 

osittainen kiinnitys (mallinnettavuus 25 % Grabloxilla), jotta inversiossa kiinnitettyjen 

elementtien viereiset elementit eivät eroaisi kovin paljon kiinnitettyjen elementtien 

arvosta ja elementtien korkeusmuutos iteraatioiden välillä pysyisi pienenä. Kiinntetyt 

elementit on esitetty Kuvassa 8.11. Koska tulkinnan tarkoituksena on selvittää 

ensimmäisen kerroksen paksuusvaihteluita, toisen kerroksen elementit kiinnitettiin eli 

asetettiin muuttumattomiksi parametreiksi inversiota varten. Mallinnuksen edetessä 
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lopulliseksi maakerroksen tiheydeksi valitsin 1900 kg/m3 ja kalliokerroksen tiheydeksi 

2500 kg/m3. Tämän jälkeen malli avataan Grablox-ohjelmalla ja asetetaan mallille 

marginaalialueet mallin reuna-alueille laskettavan painovoimakentän jatkuvuuden 

takaamiseksi. 

 

 

Kuva 8.11. Kiinnitetyt a priori –pisteet (tumman violetti) ja osittain sidotut (vaalean sininen) 

sekä täysin vapaasti optimoitavat elementit (punaiset). (pohjakartta, Maanmittauslaitos, 2011) 

 

8.3.2. Regionaalikenttä ja sen mallinnus 
 

Painovoimakenttää mallinnettaessa täytyy ottaa huomioon myös muista kuin 

mallinnusalueen irtomaapeitteen vaihteluista aiheutuvat painovoiman vaihtelut, joita 

Luvussa 5.1.4 esitetyt peruskorjaukset eivät huomioi (Reynolds, 2011). Tällainen lähde 

voi olla esimerkiksi kahden eri kivilajin välinen kontakti. Jos tämä painovoima 

-anomalian lähde on tutkimusalueen ulkopuolella eikä sitä oteta huomioon millään 
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tavalla, saadaan tulokseksi virheellinen irtomaakerroksen paksuutta kuvaava malli. 

Tutkimusalueen ulkopuolinen painovoima-anomalia lähde voidaan kuitenkin ottaa 

huomioon käyttäen regionaalikenttää. Regionaalikentällä pyritään siis kuvaamaan sitä 

painovoima-anomalian osaa, joka ei ole kiinnostuksen kohteena. Vähentämällä 

regionaalikenttä Bouguer-anomaliasta jää jäljelle residuaalikenttä, joka kuvaa vain 

tutkimusalueen geologiasta johtuvia vaihteluita. Regionaalikentän määrittäminen on 

haastavaa, sillä on vaikeaa, ellei peräti mahdotonta, määrittää, mikä on alueen 

ulkopuolisten lähteiden osuus painovoima-anomaliasta tutkimusalueella. Jos 

regionaalikentän osuuden yliarvioi, poistuu regionaalikentässä tietoa todellisesta 

geologiasta tässä tapauksessa irtomaan paksuusvaihteluista. (Peltoniemi, 1988; 

Reynolds 1997) 

Regionaalikentän määrittämiseksi on erilaisia menetelmiä. Ensimmäisessä, tässä 

työssäkin käytetyssä tavassa Bouguer-anomaliaan sovitetaan toisen asteen 

polynomifunktio, joka optimoinnin jälkeen poistetaan Bouguer-anomaliasta. Toinen 

tapa on käyttää hyväksi Fourier-analyysillä alipäästösuodatusta tai kentän ylöspäin 

jatkamista, joilla Bouguer-anomaliasta voidaan erottaa matalan taajuuden eli pitkän 

aallonpituuden omaava regionaalinen trendi. (Blakely, 1995) 

Kellonkankaan tutkimusalueella on kaksi erityistä kohdetta, jotka aiheuttavat 

regionaalianomalian havaittuun Bouguer-anomaliakenttään. Ensimmäinen, ja samalla 

voimakkaampi ja laaja-alaisempi anomalianlähde syntyy Muhos-muodostuman ja 

Kiimingin liuskejakson välisestä kivilajikontaktista tutkimusalueen pohjoispuolen 

välittömässä läheisyydessä (Kuva 3.1). Toinen on tutkimusalueen kaakkoispuolella 

oleva graniitin ja Muhos-muodostuman välinen kontakti, joka jatkuu Muho-

muodostuman alle. Bouguer-anomalian perusteella Muhos muodostuman ja Kiimingin 

liuskejakson kontakti synnyttää likimain koillis-lounas-suuntaisen anomalian, joka on 

vahvin kontaktin läheisyydessä ja sen vaikutus pienenee lounaaseen päin kuljettaessa. 

Koska regionaalikenttään vaikuttavat kontaktit ovat tutkimusalueen ulkopuolella, eikä 

mallinnusalueella ole kalliopaljastumia, täytyy regionaalikentän olla aina havaitun 

Bouguer-anomalia yläpuolella (arvoltaan suurempi), jotta mallinnettu kallionpinta 

pysyy maapeitteen alla (Reynolds, 2011).  

Käytin regionaalikentän erottamiseen kahta eri menetelmää. Ensiksi käytin M. 

Pirttijärven Fourbot-ohjelman (v.1.3) Fourier-analyysillä toteutettua kentän ylöspäin 
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jatkamista, joka erottaa Bouguer-anomaliasta pitkän aallonpituuden trendin (Pirttijärvi, 

2012b). Toiseksi käytin Grablox-ohjelman erillistä toisen asteen polynomifunktiota 

kuvaamaan jäljelle jäänyttä pitkän aallonpituuden omaavaa regionaalista trendiä. 

Kentän ylöspäin jatkamisen tein 200 m korkeudelle ja Fourier-analyysillä saatu 

regionaalinen painovoimakenttä on esitetty Kuvassa 8.12. Regionaalikenttä on laskettu 

samaan hilakokoon kuin interpoloitu Bouguer-aineisto (50 m x 50 m). 

 

 

Kuva 8.12. Regionaalikentän Fourier-analyysillä 200 m ylöspäin jatkettu painovoimakenttä. 

(pohjakartta, Maanmittauslaitos, 2011) 

 

Grablox-ohjelmassa 2. asteen polynomifunktiolla määritetyn regionaalikentän 

sovittaminen tapahtuu joko asettamalla funktion kertoimet manuaalisesti tai antamalla 

inversion etsiä sopivat kertoimet. Tässä työssä käytin pääasiassa jälkimmäistä 

menetelmää, mutta siten, että kertoimia optimoitiin samalla, kun elementtien 

korkeuksiakin optimoitiin. Tästä johtuen lopullinen regionaalikenttä syntyy 
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mallinnuksen ollessa jo loppusuoralla, sillä inversion aiheuttama muutos 

tilavuuselementtien korkeuksiin vaikuttaa uudelleen polynomifunktiolla määritettävän 

regionaalikentän osaan. Kuvassa 8.13 on esitetty pelkällä polynomifunktiolla laskettu 

regionaalikentän osa. Lopullinen regionaalikenttä, jossa siis on laskettu yhteen Fourier 

-analyysillä ja polynomifunktiolla määritetyt regionaalikentän osat on esitetty Kuvassa 

8.14. Vähentämällä lopullinen regionaalikenttä Bouguer-anomaliasta saadaan 

residuaalikenttä, joka edustaa vain irtomaakerroksen paksuuden aiheuttamaa 

painovoima-anomaliaa. Residuaalikenttä on esitetty kuvassa 8.15. 

 

 

Kuva 8.13. Polynomifunktiolla laskettu regionaalikentän osa. (pohjakartta, Maanmittauslaitos, 

2011) 
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Kuva 8.14. Lopullinen regionaalikenttä. (pohjakartta, Maanmittauslaitos, 2011) 
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Kuva 8.15. Bouguer-anomalia, josta on poistettu regionaalikenttä. (pohjakartta, 

Maanmittauslaitos, 2011) 

 

8.3.3. Painovoimamallinnus ja mallin arviointi 
 

Painovoima-aineiston pääasiallinen tulkinta-menetelmä on optimoida mallin 

ensimmäisen kerroksen elementtien korkeuksia. Tähän tarkoitukseen käytin Occam-h 

-menetelmää. Huomaa, että malliin liitetyt topografiset korkeudet pysyvät vakiona, 

joten ylemmän kerroksen korkeuden optimoiminen tarkoittaa kerrosrajapinnan 

syvyyden optimoimista ja samalla tietenkin alemman kerroksen elementtien korkeus 

muuttuu. Occamin menetelmässä optimoitavan elementin viereisten elementtien arvot 

rajoittavat parametrin muutosta, joten malli on tasaisempi kuin perinteiseen SVD 

-menetelmään perustuvassa inversiossa. Grablox-ohjelmalla voidaan tätä viereisten 

elementtien arvon sitovuutta optimoinnissa painottaa niin kutsutun Lagrange kertoimen 

avulla. (Pirttjärvi, 2008) 
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Kun mallin aiheuttama painovoimakenttä, eli vaste, vastaa tarpeeksi hyvin mitattua 

Bouguer-anomaliaa on seuraavana luodun mallin geologisen mielekkyyden arviointi. 

Mallin ”hyvyyden” arviota varten täytyy ottaa huomioon tietämys mahdollisista 

geologisista rakenteista ja siihen vaikuttaineista tapahtumista (mm. jääkausi), sekä 

tietenkin muilla geofysikaalisilla menetelmillä ja kairauksista saaduilla tiedoilla 

kallionpinnasta. Kellonkankaan pohjavesialueelta muilla menetelmillä saatiin tietoa, että 

kallionpinta on alueen itäosissa 15-30 m syvyydellä maanpinnasta ja syväkairausten 

perusteella tiedettiin, että kilometrin päässä tutkimusalueen länsipuolella kallionpinta on 

noin 90 m syvyydellä maanpinnasta. Kallionpinnan siis voinee odottaa syvenevän 

länteenpäin mentäessä. Painovoimamallin hyvyyttä seurasin myös sovituksen avulla, eli 

residuaalikentän ja lasketun mallin vasteen välisen virheen avulla. Tätä kuvaa RMS 

-virhe (root-mean-square). Occam-h inversiossa, saadaan myös mallille laskettua RMS 

-virhe, joka kuvaa mallin karkeutta. 

Lopulta päädyin malliin, jonka sovitus ja geologinen mielekkyys ovat mielestäni niin 

hyvät kuin tällä painovoima-aineistolla voi saada. RMS-virheeksi saatiin 0.94168·10-2 

(mgal) ja mallin RMS-virheeksi 0.33896·10-2 (m), kun regionaalikenttää ei poistettu 

Bouguer-aineistosta. Pienentämällä Grablox-ohjelmassa Lagrange kertoimien arvoa, voi 

Occam-h menetelmässä vähentää viereisten elementtien rajoittavaa vaikutusta, jolloin 

sovituksen RMS-virhettä saa vielä pienemmäksi. Tällöin tiheysmallin geologinen 

mielekkyys kuitenkin huononee, sillä varsikin kiinnitettyjen elementtien 

”kallionpinnan” ero viereisiin elementteihin suurenee ja näin mallin RMS-virhe kasvaa 

huomattavasti. Lopullisen mallin vaste, mistä regionaalikenttä on poistettu, on esitetty 

Kuvassa 8.16 ja mitatun Bouguer-anomalian ja mallin vasteen ero on esitetty Kuvassa 

8.17. Kun regionaalikenttä poistettiin Bouguer-anomaliasta niin aineiston sovituksen 

RMS-virheeksi tuli 0.221496·10-1 (mgal). Kuvan 8.16 Mallinnetusta vasteen 

painovoimakentästä näkee selvästi, että kenttä mukailee voimakkaasti maaston 

topografiaa (Liite 1 (2)). Nämä erot ovat 0.2 mgal:n suuruusluokkaa maaston 

jyrkimpien kohoumien välillä. 
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Kuva 8.16. Mallinnettu painovoimakenttä ilman regionaalikenttää. (pohjakartta, 

Maanmittauslaitos, 2011) 

 

Kuvasta 8.17 nähdään, että Bouguer-anomalian mallinnetun painovoimakentän välinen 

ero on hyvin lähellä nollaa. Suurimmalta osaltaan virhe on alle ± 0.050 mgal. 

Selvimmät erot aiheutuvat maaston topografiasta, ja laaja-alainen negatiivinen ero 

havaitaan alueen koillisosassa. Lisäksi nähdään, että kaikkein suurimmat positiiviset 

erot syntyvät mallin nurkkiin. Ennen näiden erojen syiden selvittelyä tarkastellaan 

painovoimamenetelmällä saatua kalliopinnan topografian mallia. 
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Kuva 8.17. Ero mitatun Bouguer-anomalian ja lasketun painovoimamallin välillä. (pohjakartta, 

Maanmittauslaitos, 2011) 

 

Kallionpinnan topografia esitetty Kuvassa 8.18, missä kallionpinnan syvyydet on 

kiinnitetty merenpinnan tasoon (N2000, valtakunnallinen korkeusjärjestelmä). Kuvista 

nähdään, että tutkimusalue on jakautunut jyrkänteellä, joka halkaisee tutkimusalueen 

luode-kaakkosuuntaisesti. Käytän tästä eteenpäin nimityksiä koillis- ja lounaspuoli ja 

jakona edellä mainittu jyrkännettä kallionpinnan topografiassa. Jyrkänteen 

koillispuolella kallion syvyys merenpinnasta vaihtelee välillä -5 - +25 m, joten osa 

mallinnetusta kallionpinnasta on merenpinnan yläpuolella. Koillispuolelta nähdään 

myös, että osa kiinnitetyistä elementeistä on 2-5 m (ruskealla värillä korostuneet) 

korkeammalla kuin mallinnuksen lopputulos. Toisaalta osa kiinnitetyitä elementeistä on 

2-6 m syvemmällä (vaaleammalla värillä korostuneet) kuin viereiset optimoidut 

elementit. Palaan tähän ilmiöön myöhemmin sovituksen arvioinnin yhteydessä. 

Jyrkänteen lounaspuolella kallionpinta on huomattavasti syvemmällä kuin jyrkänteen 

koillispuolella. Etelä reunalla, luoteiskulmassa sekä aivan lounaskulmassa on nähtävillä 
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syvenemät, joissa kallionpinnan syvyys on paikoin yli 70 metriä. Näiden lisäksi 

kalliossa on selvä kohouma mallin lounasosassa, missä kallionpinta nousee 35 metrin 

syvyyteen. Lounaspuolella tehdyt taittumisluotauksella tehdyt havainnot kallionpinnan 

(Liite 1(6) sekä Kuvat 8.9 ja 8.10) syvyydestä sopivat hyvin painovoima-aineistosta 

tulkittuun malliin. Kuvassa 8.19 on esitetty pehmennettynä (pikselit interpoloitu) sama 

aineisto kuin Kuvassa 8.18 kolmiulotteisessa muodossa, missä on esitetty myös 

kallionpinnan syvyyden a priori -havaintopisteiden sijainti. 

 

 

Kuva 8.18. Painovoimamallinnuksella saatu kallionpinnan syvyys merenpinnasta (N2000). 

(pohjakartta, Maanmittauslaitos, 2011) 
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Kuva 8.19. 3D-esitys kallionpinnan syvyydestä merenpinnasta. Ristit kuvaavat a priori 

-havaintopisteitä. Koordinaatit ovat ETRS-TM35FIN järjestelmässä. 

 

Mallin koillispuolella lopulliseen painovoimamalliin kiinnitettyjen elementtien 

korkeuserot vapaisiin elementteihin nähden johtuvat pääasiassa regionaalikentästä sekä 

maaston topografian vaikutuksesta mallin painovoimakenttään. Aiemmin mainitut kaksi 

kivilajikontaktia tutkimusalueen lähellä aiheuttivat suurta vaikeutta regionaalikentän 

määrittämiseen. Tämän seuraksena regionaalikenttä oli epäsymmetrinen 

tutkimusalueella ja siksi regionaalikentän ”hyvyyden” arviointi oli vaikeaa. 

Residuaalikenttään on voinut joko jäädä regionaalikentän piiriin kuuluvaa osuutta tai 

siitä on voinut leikkautua maakerrospaksuudesta aiheutuvaa painovoimakentän osaa. 

Lopullinen regionaalikenttä (Kuva 8.14) on kuitenkin mielestäni hyvä approksimoimaan 

kontaktien vaikutusta. 

Kuvassa 8.20 on esitetty painovoimamallinnuksella saatu maakerroksen paksuus. 

Kuvasta erottuvat hiekanottokuoppien jyrkkäseinäiset alueet vielä koskemattomaan 

maastoon nähden. 
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Kuva 8.20. Painovoima mallinnuksella saatu kallionpinnan syvyys maanpinnasta. (pohjakartta, 

Maanmittauslaitos, 2011) 

 

Seuraavaksi esitän viisi pystyä poikkileikkausta (Kuvat 8.22 - 8.26) painovoima-

aineistosta tulkitusta mallista. Niiden sijainti on esitetty Kuvassa 8.21 Bouguer 

-anomalian päällä. Profiilit ovat kuvan kaappauksella otettu Grablox-ohjelman  

profiili- ja leikkausnäkymästä. Profiileissa mallinnettavana painovoima-aineistona on 

Bouguer-anomalia, ei residuaalikenttä, joten lopullinen regionaalikenttä on myös 

esitetty kuvissa katkoviivoin. Vertailun vuoksi esitän profiililta D myös 

residuaalikentän sovituksen Kuvassa 8.27. Kaikissa profiilikuvissa ylemmässä 

kuvaajassa on ympyröillä merkitty interpoloitu Bouguer-anomalia, yhtenäisellä viivalla 

mallin aiheuttama painovoimakenttä ja katkoviiva kuvaa regionaalikenttää. Alempi 

kuvaaja on mallin vertikaalinen poikkileikkaus. Korkeusakselin nollakohta on sidottu 

merenpintaan (N2000) ja elementtien värit kuvaavat niiden vapausastetta inversiossa. 

Tummalla värillä olevat elementit ovat täysin sidotttuja arvoihinsa ja edustavat  

a priori  -havainnoilla määritettyä kallionpinnan syvyyttä. Punainen väri kuvaa vapaasti 



 

114 
 

optimoitavia elementtejä ja vaalean sininen väri kuvaa osittain lähtöarvoonsa sidottuja 

elementtejä (inversion alkaessa). 

 

 

Kuva 8.21 Esitettävien poikkileikkausprofiilien (A-E) sijainti tutkimusalueella. (pohjakartta, 

Maanmittauslaitos, 2011) 
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Kuva 8.22 Profiili A: Bouguer-anomalia (ympyrät), laskettu painovoimakenttä (yhtenäinen 

viiva) ja regionaalikenttä (katkoviiva) sekä pystypoikkileikkaus kaksikerrosmallista, jossa värit 

kuvaavat malliparametrien vapausastetta. 

 

Profiilia A leikkaa alueen pohjoisosaa itä-länsisuuntaisesti. Profiililta nähdään 

sidottujen elementtien kohdalla lasketun painovoiman olevan suurempi kuin havaittu 

Bouguer-anomalia. Profiilin sovitus on tasainen ja irtomaapeitteen paksuus kasvaa 

idästä länteen välillä 14 - 80 m. 
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Kuva 8.23 Profiili B: Bouguer-anomalia (ympyrät), laskettu painovoimakenttä (yhtenäinen 

viiva) ja regionaalikenttä (katkoviiva) sekä pystypoikkileikkaus kaksikerrosmallista, jossa värit 

kuvaavat malliparametrien vapausastetta. 

 

Profiili B (Kuva 8.23) leikkaa alueen keskiosaa itä-länsisuuntaisesti. Profiilin B 

sovituksesta nähdään selvemmin kuin profiilin A, miten maaston topografia vaikuttaa 

laskettuun vasteeseen (yhtenäinen käyrä yläkuvaajassa); korkeissa maaston kohdissa 

laskettu painovoima pienenee. Sama on nähtävissä myös muilla profiileilla. Muuten 

sovitus profiililla B on tasainen ja irtomaapeitteen paksuus kasvaa idästä länteen välillä 

13 - 79 m. 
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Kuva 8.24. Profiili C: Bouguer-anomalia (ympyrät), laskettu painovoimakenttä (yhtenäinen 

viiva) ja regionaalikenttä (katkoviiva) sekä pystypoikkileikkaus kaksikerrosmallista, jossa värit 

kuvaavat malliparametrien vapausastetta. 

 

Profiili C (Kuva 8.24) leikkaa alueen länsiosan pohjois-eteläsuuntaisesti ja ylittää 

seismisellä taittumisluotauksella paikannetut kallionsyvyyden a priori -havaintopisteet. 

Sovitus profiililla on hyvä ja kallionpinnan muutokset ovat tasaiset, eikä suuria eroja 

viereisten elementtien välillä ole. Irtomaapeitteen paksuus on melko tasaisesti välillä 

40 - 50 m. 
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Kuva 8.25 Profiili D: Bouguer-anomalia (ympyrät), laskettu painovoimakenttä (yhtenäinen 

viiva) ja regionaalikenttä (katkoviiva) sekä pystypoikkileikkaus kaksikerrosmallista, jossa värit 

kuvaavat malliparametrien vapausastetta. 

 

Profiili D (Kuva 8.25) leikkaa alueen keskiosaa pohjois-eteläsuuntaisesti ja profiililla 

nähdään noin 5-6 metrin korkeuseroja täysin sidottujen elementtien ja optimoitujen 

elementtien syvyyksien välillä. Syynä on regionaalikentän taso, jonka pitäisi olla 

alempana, jotta vapaiden ja osin sidottujen elementtien korkeus nousisi optimoidessa, 

mutta kuten nähdään, aivan profiilin D pohjoispäässä regionaalikentän taso on 

päinvastoin liian lähellä Bouguer-anomaliaa, jolloin laskettu vaste saa liian pienen 

arvon verrattuna Bouguer-anomaliaan. Toisin sanoen regionaalikentän tason ”tulisi” 
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olla matalampi profiilin keskivaiheilla ja korkeammalla pohjoispäässä. 

Polynomifunktiolla regionaalikentän paikallinen nostaminen tai laskeminen ei 

onnistunut ja lisäksi regionaalikentän mielivaltainen muuttaminen ei tee mallinnuksesta 

mielekästä, sillä regionaalikentästä tulee tällöin liian subjektiivinen, vaikkakin a priori  

-aineiston olemassaolo on ollut polynomifunktiolla tehtävän regionaalikentän tason 

ohjaajana. 

 

 

Kuva 8.26. Profiili E: Bouguer-anomalia (ympyrät), laskettu painovoimakenttä (yhtenäinen 

viiva) ja regionaalikenttä (katkoviiva) sekä pystypoikkileikkaus kaksikerrosmallista, jossa värit 

kuvaavat malliparametrien vapausastetta. 
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Profiililla E (Kuva 8.26), joka kulkee alueen itäosan läpi pohjois-eteläsuunnassa, sidotut 

elementit sen sijaan sopivat hyvin optimoitujen elementtien kanssa, joten tällä profiililla 

regionaalikenttä on parempi. Kuten profiililla D, myös profiilin E pohjoispäässä 

regionaalikenttä tulee liian lähelle Bouguer-anomalian tasoa ja siksi mallinnettu 

kallionpinta tulee lähelle maanpintaa. Profiilin eteläpäässä nähdään huono sovitus 

mallin vasteen ja Bouguer-anomalian välillä. Tämä johtuu Bouguer-anomalian 

interpoloinnista, sillä profiili kulkee alueella, josta ei ole painovoimahavaintoja.  

Kaikenkaikkiaan Kuvista 8.22-8.26 näkee, että regionaalikenttä on hyvin 

epäsymmetrinen ja varsinkin vertailu yhdensuuntaisien profiilien välillä on selvä; 

regionaalikenttä on lähempänä havaittua Bouguer-anomaliaa alueen itäosassa kuin 

länsiosassa. Koska malli antaa hyvän sovituksen ja se on geologisesti mielekäs, pidän 

esittämääni mallia kallion topografiasta tutkimusalueen todellista rakennetta hyvin 

kuvaavana. 
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Kuva 8.27 Profiili D: Bouguer-anomalia, josta on poistettu regionaalikenttä (ympyrät), laskettu 

painovoimakenttä (yhtenäinen viiva) ja poikkileikkaus mallista, jossa värit kuvaavat elementtien 

tiheyttä (kg/m3). 

 

Kuvassa 8.27 on esitetty mallin sovitus residuaalikenttään profiililla D. 

Residuaalikentän kuvasta nähdään tarkemmin sovituksen erot pienemmän vaihteluvälin 

johdosta. Absoluuttiset erot Bouguer-anomalian ja mallin vasteen välillä ovat aika 

pienet, kuten aiemmin todettiin ja suurimmat erot syntyvät yleisesti mallin reunoilla, 

kuten profiilin D pohjoisosasta nähdään. Vasteen ja Bouguer-anomalian ero on esitetty 

aiemmin Kuvassa 8.17 koko aineistolle. 
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Arvioisin kallionpinnan syvyyden virherajoiksi jyrkänteen lounaspuolelle keskimäärin 

± 5 metriä, ja koillispuolelle keskimäärin ± 3 metriä. Perustan arvioni erilaisten 

painovoima-mallien kokeiluun, kuten eri tiheysarvojen kokeiluihin ja erilaisiin tapoihin 

ratkaista regionaalikenttä. Koillispuolen kallionpinnan ollessa lähempänä maanpintaa, 

olivat eri mallien väliset erot kallion topografiassa pienempiä kuin lounaspuolella. 

Lisäksi a priori -aineiston olemassaolon seurauksena regionaalikentän taso oli 

koillispuolella aina samaa suuruusluokkaa, kun taas lounaspuolelle saattoi 

polynomioptimoinnin seuraksena syntyä isojakin eroja eri regionaalikenttä versioiden 

välille. Kaiken kaikkiaan regionaalikentän haastavuudesta johtuen arvioin virherajat 

varsin suuriksi. 
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9. YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET 
 

Haukiputaan Kellonkankan pohjavesialueella tehdyt geofysikaaliset tutkimukset 

onnistuivat hyvin, ja aineiston pohjalta kallionpinnan topografia pystyttiin mallintamaan 

hyvällä tarkkuudella. Kattava geofysikaalinen aineisto yhdessä alueen geologisen 

tulkinnan (Pasasen, 2009) sekä laajan maaperäkairausaineiston kanssa auttoi 

hahmottamaan maaperän rakennetta ja koostumusta sekä lopulta mallintamaan 

kallionpinnan topografian. 

Aloitin mallinnusprosessin maatutkaluotauksen tulkinnalla, jota varten maaperän 

rakenne täytyi selvittää oikean suhteellisen permittiivisyysarvon löytämiseksi. Tähän 

käytin apuna laajaa kairausaineistoa sekä taittumisluotausten syvyysarvioita samoilta 

linjoilta, joilta myös maatutkaus oli tehty. Toisaalta maatutkaluotauksella havaittu 

tarkka kallion muoto auttoi seismisen mallin määrittämisessä, joten menetelmät 

auttoivat toistensa tulkitsemisessa. Lopulta päädyin maaperän suhteellisen 

permittiivisyyden arvoon r = 4 pohjaveden yläpuoliselle maaperän osalle, joka on 

pääasiassa kuivahkoa hiekkaa. Pohjaveden alapuolinen maa-aines on pääasiassa 

hiekkaa, mutta myös moreenikerrostumia pystyi maatutkauksella havaitsemaan. Tämän 

pohjavedestä kyllästyneen maaperän suhteelliseksi permittiivisyysarvoksi annoin arvon 

r = 16, mitä voi pitää hyvänä keskiarvona maaperän maa-ainekselle, joka 

maaperäkairausten perusteella koostuu hiekasta, moreenista, sorasta ja siltistä. Näitä 

suhteellisen permittiivisyyden arvoja käyttäen saatiin kallionpinnan syvyys määrättyä 

niiltä maatutkaluotausprofiileilla, joilta kallio oli tulkittavissa. Tulkittujen rajapintojen 

virherajoiksi arvioin kallionpinnan osalta ±1,5 m ja muiden rajapintojen osalta ±1,0 m. 

Kallionpinnan syvyyden lisäksi maatutkaluotausprofiileilta saatiin yksityiskohtaista 

tietoa maaperän rakenteellisuudesta. Tulkintani mukaan maaperässä on useita hiekka- ja 

moreenikerrostumia sekä laajoja, Pasasen (2009) glasifluviaalisia hiekkakanaviksi 

tulkitsemia, hienoa hiekkaa sisältäviä rakenteita. Kanavien paksuudet vaihtelivat 

muutamista metreistä reiluun 10 metriin. 

Tämän lisäksi maatutkaluotauksella voitiin selvittää keskimääräinen pohjaveden taso. 

Pohjavedenpinta, kuten alkujaan oletin, seuraili maaston topografiaa, mutta osin 

pohjavedenpinnan taso on varsin matalalla johtuen maaston suurista topografiaeroista 

alueella. 
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Tutkimusalueen länsiosasta, jolta maatutkaluotauksella ei saatu kallionpinnan syvyyttä 

selvitettyä, saatiin taittumisluotauksella kahdelta profiililta arvio kallionpinnan 

syvyydestä. Seismisten mallien perustella näillä profiileilla kallionpinta oli yli 50 metrin 

syvyydellä maanpinnasta. Kallionpinnan syvyyden virherajoiksi arvioin kaikilla 

seismisillä taittumisluotausprofiileilla ± 2 m. 

Painovoimamenetelmän käyttö perustui painovoimakentän mallintamiseen 

kaksikerrosmallilla ja mallin vasteen vertaamiseen mitattuun Bouguer-anomaliaan. 

Ennen tulkintaa painovoima-aineistolle tehtiin monia eri korjauksia, jotta saatiin 

täydellinen Bouguer-anomalia. 

Sekä aineisto että malli käsiteltiin 50 m x 50 m hilassa. Inversiolla optimoitiin ylemmän 

kerroksen elementtien korkeutta. Ylempikerros kuvaa maakerroksen paksuutta ja alempi 

kerros kalliota. Mallinnuksen edetessä annoin irtomaakerrokselle tiheydeksi 1900 kg/m3 

ja Muhos-muodostumaa kuvaavalle kalliolle 2500 kg/m3. Alkumalliin sidottiin muilla 

geofysikaalisilla menetelmillä tulkittu kallionpinnan syvyystieto.  

Suurin vaikeus painovoima-aineiston tulkinnoissa oli tutkimusalueen pohjoispuolella 

oleva kontakti Kiimingin liuskejakson sekä kaakkoiskulmassa oleva kontakti graniitin 

kanssa, jotka aiheuttivat havaittuun Bouguer-anomaliaan lounas-koillissuuntaisen 

trendin. Näiden kontaktien vaikutusta pyrin poistamaan regionaalikentällä, jonka 

mallinnus oli kaikkein vaikein tehtävä koko tutkimuksessa. Lopulliseen 

regionaalikentän kuvaamiseen käytin Fourier-analyysillä tehtyä Bouguer-

anomaliakentän ylöspäin jatkamista 200 metriin asti, millä saatiin selvitettyä 

regionaalikentän laaja-alainen trendi, sekä mallinnuksen yhteydessä polynomisovitusta. 

Tätä regionaalikenttää käyttämällä saatiin malli ja sen aiheuttama painovoimakenttä 

sopimaan hyvin yhteen havaittuun Bouguer-anomaliaan, esiten että malli sopii 

hyväksyttävällä tasolla myös a priori -havaintojen kanssa.   

Kellonkankaan pohjavesi alueella kallionpinnan topografiassa on selvä luode 

-kaakkosuuntainen jyrkänne, jonka lounaspuolella kallionpinta on jopa 70 metrin 

syvyydellä merenpinnasta. Lisäksi lounaspuolella on kallionpinnan kohouma. 

Kallionpinta on jyrkänteen koillispuolella huomattavasti epätasaisempi, mikä johtuu 

pääasiassa käytetystä a priori -tiedoista sekä kallionpinnan pienemmästä syvyydestä. 



 

125 
 

Painovoimakentän mallinnuksella saatiin hyvä arvio kallionpinnan topografiasta ja 

yhdessä syvien maaperäkairaustietojen perusteella kallionpinnan voisi päätellä jatkuvan 

aina merenrantaan asti tutkimusalueen länsipuolella yli 60 metrin syvyydellä 

merenpinnasta. Jotta tiedon voisi varmistaa ja kallionpinnan topografian selvitettyä 

tarkemmin, tarvittaisiin lisämittauksia painovoimalla ja seismisellä 

taittumisluotauksella. 
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LIITTEET 
 

Liite 1: Kartat (8 s) 

Liite 2: Maaperäkairaushavainnot (6 s) 

Liite 3: Maatutkaluotausten tutkakuvat ja niiden tulkinnat (74 s) 

Liite 4: Seismisten havaintojen ja seismisten mallien vasteiden matka-aikakuvaajat (5 s) 



 

 

Liite 1Kartat 

Tällä liitteellä esitetään alueen kartat ja mittausaineiston paikkatieto. Painovoima 

aineistosta on esitetty osa havaintopisteistä myös kartoilla, joilla esitetään 

maatutkaluotausten ja seismisen taittumisluotausten sijainti kartoilla eri luotaus 

menetelmien paikkojen vertailun  helpottamiseksi. 

 



 

 

Liite 1(1) Kellonkankaan tutkimusalueen peruskartta (pohjakartta, Maanmittauslaitos, 2013) 

 



 

 

Liite 1(2) Kellonkankaan tutkimusalueen lasermitattu topografia kartta. Korkeusaineiston hilakoko on 2 x 2 m (peruskartta, Maanmittauslaitos, 2013, korkeusaineisto, Maanmittauslaitos, 2010) 

  



 

 

Liite 1(3) Painovoiman havaintopisteet (pohjakartta, Maanmittauslaitos, 2013) 

 



 

 

Liite 1(4) 50 MHz RTA antennilla mitatut maatutkaprofiilit (pohjakartta, Maanmittauslaitos, 2011) 

 

 



 

 

Liite 1(5) 100 MHz suojatulla antennilla mitatut maatutkaprofiilit (pohjakartta, Maanmittauslaitos 2011) 

 



 

 

Liite 1(6) Seismiset taittumisluotaukset (pohjakartta, Maanmittauslaitos, 2011) 

 



 

 

Liite 1(7) Maaperäkairaukset (pohjakartta, Maanmittauslaitos, 2011) 

 



 

 

 

Liite 2 Maaperäkairaushavainnot 

Maaperäkairauksista kairauspisteet 6 - 46 ovat Hannu Vehkaperältä Geopudakselta 

Oy:ta ja tässä tutkielmassa esitetty kairaukset on tehty vuosina 1983 - 1989. 

Maaperäkairaus pisteet 47 - 58 ovat Pohjois-pohjanmaan ELY-keskuksen Aarne 

Miettuselta ja kairaukset on tehty vuonna 2009. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Liite 2(1) Maaperän kairaushavainnot 

Kp6   Kp7 
Syvyysväli (m) Havainto Syvyysväli (m) Havainto 
0.0-1.2 kkHk 0.0-2.5 kkHk 
1.2-6.0 kkHk 2.5-5.5 kkHk 
6.0-7.5 Mr 5.5-7.0 kiHk 
Eks =ei kairattu syvemmälle 7.0-8.0 Mr 
Huomioi: (kk = karkea) Eks 

Kp8 Kp9 
Syvyysväli (m) Havainto Syvyysväli (m) Havainto 
0-2.0 kkHk 0.0-1.5 kkHk 
2.0-7.5 kkHk 1.5-3.0 kiHk 
7.5-11.5 Mr 3.0-7.0 kkHk 
Eks 7 Mr 

Eks 

Kp10 Kp11 
Syvyysväli (m) Havainto Syvyysväli (m) Havainto 
0.0-3.5 kkHk (kiviä) 0.0-7.5 kkHk 
3.5-4.5 HHK 7.5-8.0 Sa+Mr 
4.5-7.5 kkHk Eks 
7.5-8.5 Sa 
8.5-13.0 Mr 
13.0-14.5 Hk 
Eks 

Kp12 Kp13 
Syvyysväli (m) Havainto Syvyysväli (m) Havainto 
0.0-8.0 kkHk 0.0-1.5 kkHk 
8.0-8.5 HHk 1.5-9.0 kkHk 
8.5-12.5 Mr 9.0-10.0 Sa+Mr 
12.5-16.0 Hk Eks 
Eks 

Kp14 Kp15 
Syvyysväli (m) Havainto Syvyysväli (m) Havainto 
0.0-9.0 kkHk 0.0-6.5 kkHk 
9.0-10.0 Sa+Mr 6.5-8.0 Sa+Mr 
Eks Eks 

 

 

 



 

 

Liite 2(2) Maaperän kairaushavainnot 

Kp16 Kp17 
Syvyysväli (m) Havainto Syvyysväli (m) Havainto 

0-8 
kkHk (1.5-2.5 
kiviä) 0.0-2.0 kkHk 

8.0-9.0 HHK 2.0-3.0 SrHk 
9.0-12.5 Mr 3.0-10.0 KiHk 

10.0-14.5 
Eks = ei kairattu syvemmältä Eks 
Kp18 Kp19 
Syvyysväli (m) Havainto Syvyysväli (m) Havainto 
0.0-2.0 kkHk 0.0-2.0 KkHk 
2 m Hieman Sr 2.0-3.5 SrHk 
2.0 - 6.5 kkHk 3.5-5.0 kkHk 
6.5-6.6 HHk 5.0-8.5 HHk 
6.6 -13.0 Mr 8.5-10.5 kkHk 
Eks 10.5-11.0 Mr 

Eks 
Kp20 Kp21 
Syvyysväli (m) Havainto Syvyysväli (m) Havainto 
0.0-1.0 kkHk 0.0-2.0 kkHk 
1.0-1.5 SrHk 2.0-2.5 SrHk 
1.5-4.0 kkHk (pieniäkiviä) 2.5-3.8 KkHK 
4.0-9.7 kkHk 3.8-4.0 SrHk 
9.7-10.0 Mr 4.0-9.9 KkHk 
Eks 9.9-10.0 Mr 

Eks 
Kp22 Kp23 
Syvyysväli (m) Havainto Syvyysväli (m) Havainto 
0.0-2.0 kkHk 0.0-2.0 kkHk 
2.0-4.0 kHk 2.0-3.5 SrHk 
4.0-6.0 kkHk (HkSr) 3.5-9.5 kkHk 
6.0-9.5 kkHk 9.5-10.5 Sa 
9.5-11.5 Sa 10.5-11.5 Mr+Sa 
11.5- Mr+Sa Eks 
Eks 
Kp24 Kp25 
Syvyysväli (m) Havainto Syvyysväli (m) Havainto 
0.0-1.0 kkHk 0.0-2.0 kkHk 
1.0-2.0 Sr 2.0-3.0 HkSr 

2.0-5.0 kkHk 3.0-4.5 
kkHk (pieniä 
kiviä) 

5.0-8.5 HHk 4.5-11.2 kkHk 
8.5-14.0 Mr 11.2-11.50 Mr 
14.0-19.0 Hk(punainen) Eks 
Eks 



 

 

Liite 2(3) Maaperän kairaushavainnot 

Kp26 Kp27 
Syvyysväli (m) Havainto Syvyysväli (m) Havainto 
0.0-1.5 Hk 0.0-7.7 HHk 
1.5-5.0 Mr 7.7-8.5 Hk+Sr 
5.0-7.0 Hk+HSr Eks 
Eks = ei kaivettu  syvemmältä 
Kp28 Kp29 
Syvyysväli (m) Havainto Syvyysväli (m) Havainto 
0.0-2.0 kHk+Hk 0.0-3.4 
2.0-2.3 Sa 3.4-3.7 HHk 
2.3-5.8 Karkea Mr 3.7-10.0 Hk 
5.8-8.5 Hk Eks 
Eks 
Kp30 Kp31 
Syvyysväli (m) Havainto Syvyysväli (m) Havainto 
0.0-5.5 Hk (HHk) 0.0-5.4 Hk 
5.5-5.7 Sa 5.4-5.7 Sa 
5.7-7.0 Hk (HHk) 5.7-10.0 Hk 
Eks. Eks 
Kp32 Kp33 
Syvyysväli (m) Havainto Syvyysväli (m) Havainto 
0.0-2.0 Hk 0.0-3.0 Hk 
2.0-8.0 KiHk 3.0-3.5 KiHk 
8.0-10.0 Hk 3.5-9.0 SrHk 
Eks 9.0-10.0 Hk 

Eks 
Kp34 Kp35 
Syvyysväli (m) Havainto Syvyysväli (m) Havainto 
0.0-2.1 Hk 0-3.0 Hk 
2.1-2.2 Sa 3.0-4.5 HHk 
2.2-4.0 Mr? 4.5-7.0 Mr 
4.0-7.1 Sr   (Eks) Eks 
Kp36 Kp37 
Syvyysväli (m) Havainto Syvyysväli (m) Havainto 
0.0-6.0 KiHk 0.0-18.30 Hk +Ki 
6.0-12-0 Hk 18.30 - 19.55 HkMr 

12.0-30.0 
HkMr ja Hk 
vuorottelevat 19.55-20.05 Ki 

Eks 20.05-20.50 Hk 
20.50-24.40 HkMr 
24.40-27.30 Hk 
27.30-29.00 HkMr 
29.00-30.00 Hk 
Eks 

 



 

 

Liite 2(4) Maaperän kairaushavainnot 

Kp38 Kp39  
Syvyysväli (m) Havainto Syvyysväli (m) Havainto 
0-2.5 Hk 0-5 HHk 
2.5-7.0 HkMr 5.0-7.5 Hk 
7.0-7.5 HkMr (löysä) 7.5-9.5 HkMr (tiivis) 
7.5-10.0 SiMr (tiivis) 9.5-12.0 HkMr (löysä) 
Eks = ei kairattu syvemmälle 12.0-19.0 HkMr 

Eks 

Kp40  
montussa n. 8 m 
kairauspohjalta Kp41 

montussa n. 8m 
kairauspohjalta 

Syvyysväli (m) Havainto Syvyysväli (m) Havainto 
0-4.0 Hk 0-1.0 HHk 
4.0-7.0 HkMr 1.0-5.0 HkMr 
7.0-8.0 HkMr (löysä) 5.0-6.0 HkMr (tiivis) 

8.0-11.5 
Hk (Mr oloinen, 
löysä) 6.0-10.0 SiMr 

Eks 10-0-14.5 SiMr (hyvin löysä) 
Eks 

Kp42 
montussa .n 8 m  
kairauspohjalta Kp43 

Syvyysväli (m) Havainto Syvyysväli (m) Havainto 
0-3,0 Hk 0-3.0 HHk 
3,0-5,0 KiHkMr 3.0-4.5 Hk (löysä) 

5.0-14.5 
Hk (Mr oloinen, 
löysä) 4.5-11-5 SiMr (tiukka) 

Eks Eks 
Kp44 Kp45 
Syvyysväli (m) Havainto Syvyysväli (m) Havainto 
0.0-3.0 Hk 0-9.0 Si 
3.0-7.0 HkMr 9.0-13.5 Hk (karkeahko) 

7.0-14.5 
Hk 
(karkeahko,löysä) 13.5-16.0 HkMr (tiivis) 

Eks Eks 

Kp46 
Syvyysväli (m) Havainto 
0.0-2.0 Hk 
2.0-5.0 SiMr 
5.0-6.0 KiSiMr (löysä 
6.0-7.5 SiMr (tiivis) 
7.5-14.5 kkHk 
14.5-17.5 Hk 
Eks 

 

 



 

 

Liite 2(5) Maaperän kairaushavainnot 

Kp47 Kp48 
Syvyysväli (m) Havainto Syvyysväli (m) Havainto 
0.0-4.0 Hk 0.0-3.0 Hk 
4.0-7.0 Hk Harmaa 3.0-5.5 Hk Harmaa 
7.0-8.0 Si 5.5-6.0 Si 
8.0-13.0 SiHHk Harmaa tiivis 6.0-9.0 HHk Harmaa 
Eks = ei kairattu syvemmälle 9.0-9.5 HkMr Harmaa 

Eks 
Kp49 Kp50 
Syvyysväli (m) Havainto Syvyysväli (m) Havainto 
0.0-3.0 Hk 0.0-1.5 Hk 
3.0-6.0 HkMr 1.5-2.0 Si 
6.0-20.0 HHk Harmaa 2.0-4.5 Ki hHk tiivis 
Eks 4.5-18.0 Hk HHk 

18.0-20.0 HHk 
Eks 

Kp51 Kp52 
Syvyysväli (m) Havainto Syvyysväli (m) Havainto 
0.0-1.5 Hk 0.0-4.0 HHk 
1.5-2.0 Si 4.0-13.0 HHk Harmaa 
2.0-13.0 HHk Harmaa 13.0-20.0 HHk Harmaa tiivis 
13.0-20.0 Hk HHk Harmaa Eks 
Eks 
Kp53 Kp54 
Syvyysväli (m) Havainto Syvyysväli (m) Havainto 
0.0-1.0 Hk 0.0-2.5 hHk 
1.0-5.0 HHk Harmaa tiivis 2.5-3.5 Si 
6.0-9.0 Hk kHk 3.5-4.5 HHk Harmaa 
9.0-11.0 HkHhHk Harmaa 4.5-9.0 HkMr 
11.0-20.0 HHk Harmaa  Eks 
Eks 
Kp55 Kp56 
Syvyysväli (m) Havainto Syvyysväli (m) Havainto 
0.0-2.0 HHk 0.0-3.0 HHk 
2.0-3.0 Si 3.0-20.0 HHk Harmaa 
3.0-7.0 HHk tiivis Harmaa Eks 
7.0-20.0 HHk Harmaa 
Eks 
Kp57 Kp58 
Syvyysväli (m) Havainto Syvyysväli (m) Havainto 
0.0-2.0 HkMr 0.0-4.0 HHk 
2.0-4.0 HHk Harmaa 4.0-16.0 Hk HHk 
4.0-9.0 Hk HHk Harmaa 16.0-16.5 HHk 
9.0-18.0, Eks Si HHk Harmaa Eks 



 

 

Liite 3 Maatutkaluotausten tutkakuvat ja niiden tulkinnat 

Tällä liitteellä esitetään 50 MHz:n ja 100 MHz:n maatutka-aineisto. Liitteillä 3(1-48) 

ovat 50 MHz RTA maatutkalinjat ja Liitteillä 3(49–79) ovat 100 MHz:n maatutkalinjat. 

Maatutka linjojen sijainti kartalla on esitetty Liitteillä 1(4) ja 1(5). 50 MHz:n maatutka 

linjoista esitetään aineisto ja tulkinta. Tulkintakuvan yhteydessä esitetyt arviot 

maaperän maalajeista on tehty käyttäen apuna kairanreikätietoa (Liite 2) ja 100 MHz 

maatutkalinjojen havaintoja.  50 MHz:n profiilien yhteyteen on merkittu numeroin ne 

50 MHz:n linjat, jotka leikkaavat tarkasteltavaa profiilia. Ympyrällä merkitty 

linjanumero edustaa leikkaavan linjan 50 MHz:n tunnistetta (esim. 01 tarkoittaa 50 

MHz:n linjaa 1). Ympyrän väri kuvaa leikkaavan linjan kohtaa. Punainen ympyrä 

kertoo, että leikkaava linja päättyy merkittyyn kohtaan, vihreä ympyrä tarkoittaa, että 

leikkaava linja alkaa merkatusta kohdasta ja musta ympyrä tarkoittaa, että risteäminen 

tapahtuu tapahtuu leikkaavan linjan sisällä. Leikkaavan linjan kulkusuunta on aina 

sama, kuin mistäpäin tarkasteltavaa profiilia katsotaan.  

100 MHz:n maatutka-aineiston päälle on merkitty tulkittu pohjaveden taso ja 

glasifluviaaliset virtauskanavat sekä maalaji. 



 

 

Liite 3(1) 50 MHz:n linja 1, 0 - 600 m 

 



 

 

Liite 3(2) 50 MHz:n linja 1, 600 - 1200 m 

 

 



 

 

Liite 3(3) 50 MHz:n linja 1, 1200 - 1800 m 

 

 



 

 

Liite 3(4) 50 MHz:n linja 1, 1800 - 2490 m 

 



 

 

Liite 3(5) 50 MHz:n linja 2, 0 - 600 m 

 



 

 

Liite 3(6) 50 MHz:n linja 2, 600 - 1200 m 

 

 

 



 

 

Liite 3(7) 50 MHz:n linja 2, 1200 - 1480 m 

 



 

 

Liite 3(8) 50 MHz:n linja 3, 0 - 360 m 

 



 

 

Liite 3(9) 50 MHz:n linja 4, 0 - 360 m 

 



 

 

Liite 3(10) 50 MHz:n linja 5, 0 - 600 m 

 



 

 

Liite 3(11) 50 MHz:n linja 5, 600 - 1200 m 

 

 



 

 

Liite 3(12) 50 MHz:n linja 5, 1200 - 1500 m 

 



 

 

Liite 3(13) 50 MHz:n linja 6, 0 - 600 m 

 



 

 

Liite 3(14) 50 MHz:n linja 6, 600 - 1200 m 

 

 



 

 

Liite 3(15) 50 MHz:n linja 6, 1200 - 1900 m 

 



 

 

Liite 3(16) 50 MHz:n linja 7, 0 - 600 m 

 



 

 

Liite 3(17) 50 MHz:n linja 7, 600 - 1200 m 

 



 

 

Liite 3(18) 50 MHz:n linja 8, 0 - 550 m 

 



 

 

Liite 3(19) 50 MHz:n linja 0910, 0 - 600 m 

 



 

 

Liite 3(20) 50 MHz:n linja 0910, 600 - 1200 m 

 

 



 

 

Liite 3(21) 50 MHz:n linja 0910, 1200 - 1800 m 

 

 



 

 

Liite 3(22) 50 MHz:n linja 0910, 1800 - 2150 m 

 



 

 

Liite 3(23) 50 MHz:n linja 12, 0 - 450 m 

 



 

 

Liite 3(24) 50 MHz:n linja 12, 450 - 900 m 

 



 

 

Liite 3(25) 50 MHz:n linja 13, 0 - 600 m 

 



 

 

Liite 3(26) 50 MHz:n linja 13, 600 - 1200 

 



 

 

Liite 3(27) 50 MHz:n linja 13, 1200 - 1600 m 

 



 

 

Liite 3(28) 50 MHz:n linja 14, 0 - 880 m 

 



 

 

Liite 3(29) 50 MHz:n linja 15, 0 - 500 m 

 



 

 

Liite 3(30) 50 MHz:n linja 16, 0 - 500 m 

 



 

 

Liite 3(31) 50 MHz:n linja 17, 0 - 400 m 

 



 

 

Liite 3(32) 50 MHz:n linja 18, 0 - 650 m 

 



 

 

Liite 3(33) 50 MHz:n linja 18, 650 - 1360 m 

 



 

 

Liite 3(34) 50 MHz:n linja 19, 0 - 600 m 

 



 

 

Liite 3(35) 50 MHz:n linja 19, 600 - 1200 m 

 

 



 

 

Liite 3(36) 50 MHz:n linja 19, 1200 - 1700 m 

 



 

 

Liite 3(37) 50 MHz:n linja 20, 0 - 450 m 

 



 

 

Liite 3(38) 50 MHz:n linja 20, 450 - 900 m 

 



 

 

Liite 3(39) 50 MHz:n linja 21, 0 - 450 m 

 



 

 

Liite 3(40) 50 MHz:n linja 22, 0 - 500 m 

 



 

 

Liite 3(41) 50 MHz:n linja 22, 500 - 960 m 

 



 

 

Liite 3(42) 50 MHz:n linja 24, 0 - 500 m 

 



 

 

Liite 3(43) 50 MHz:n linja 24, 500 - 1000 m 

 



 

 

Liite 3(44) 50 MHz:n linja 25, 0 - 680 m 

 



 

 

Liite 3(45) 50 MHz:n linja 26, 0 - 600 m 

 



 

 

Liite 3(46) 50 MHz:n linja 26, 600 - 1170 m 

 



 

 

Liite 3(47) 50 MHz:n linja 27, 0 - 560 m 

 



 

 

Liite 3(48) 50 MHz:n linja 27, 540 - 1060 m 

 



 

 

100 MHz: Maatutka aineisto: 

Liite 3(49) 100MHz:n linja 1, 0-600 m   

 

 

 

Maanpinta 

gps-laitteen häiriö 

Pv-pinta 

Mr,Hk 
HHk, kerrostunut 

Mr,Hk 



 

 

Liite 3(50) 100MHz:n linja 1, 600 - 1200 m   

 

 

 

 

  Pv-pinta 

Glasifluviaalinen virtauskanava 

HHk, kerrostunutta 

HHk, kerrostunutta Mr, Hk 



 

 

Liite 3(51) 100 MHz:n linja 1, 1200 - 1800 m 

 

 

 

 

 

Glasifluviaalinen virtauskanava  

 Pv-pinta 

HHk 

HHk 

HHk, kerrostunutta HHk, kerrostunutta 

HHk 



 

 

Liite 3(52) 100 MHz:n linja 1, 1800 - 2400 m 

 

 

 

 

 

HHk 

HHk, kerrostunut 

 HHk 

Mr, Hk Mr, Hk 

HHk Pv-pinta  

Glasifluviaalinen virtauskanava 



 

 

Liite 3(53) 100 MHz:n , linja 1, 2400 - 2900 m 

 

 
Pv-pinta 

Glasifluviaalinen virtauskanava 

Mr, Hk kerrostumaa 

HHk HHk 

Mr, Hk kerrostumaa 



 

 

Liite 3(54) 100 MHz:n linja 3, 0 - 380 m 

 

 

 

 

 

 

Mr, Hk, kerrostuneena 
Mr, Hk, kerrostuneena 

Pv-pinta 

Hk Hk 



 

 

Liite 3(55) 100 MHz:n linja 4, 0 - 600 m 

 

 

 

 

HHk , kerrostunut 

Ka 
Ka 

Pv-pinta 

Glasifluviaalinen virtauskanava 

Mr, Hk 
Mr, Hk 

  

Ka 



 

 

Liite 3(56) 100 MHz:n linja 5, 0 - 600 m 

 

 

 

 

 

Pv-pinta 

 
Glasifluviaalinen virtauskanava 

HHk , kerrostunut 
HHk , kerrostunut 

Mr, Hk 



 

 

Liite 3(57) 100 MHz:n linja 5, 600 - 1200 m 

 

 

 

 

 

 Pv-pinta 

Glasifluviaalinen virtauskanava 

HHk, kerrostunut 

HHk HHk, kerrostunut HHk, kerrostunut 



 

 

Liite 3(58) 100 MHz:n linja 5, 1200 - 1800 m 

 

 

 

 

 
 

Glasifluviaalinen virtauskanava 

Pv-pinta 

HHk, kerrostunut HHk, kerrostunut Mr, Hk 

HHk 



 

 

Liite 3(59) 100 MHz:n linja 5, 1800 - 2400 m 

 

 

 

 

 

 
Pv-pinta 

Mr, Hk Mr, Hk 

HHk 

Mr, Hk, kerrostuneena 



 

 

Liite 3(60) 100 MHz:n linja 5, 2400 - 3080 m 

 

 

 

 

 

 Pv-pinta 
HHk HHk 

Mr, Hk, kerrostuneena Mr, Hk, kerrostuneena 



 

 

Liite 3(61) 100 MHz:n linja 6, 0 - 700 m 

 

 

 

 

 

 
Pv-pinta 

Glasifluviaalinen virtauskanava 
Mr, Hk, kerrostuneena Mr, Hk, kerrostuneena 

HHk 



 

 

 

 

Liite 3(62) 100 MHz:n linja 7, 0 - 600 m 

 

 

Ka Ka Ka

Pv-pinta 

 

 

Mr 

Mr, Hk, kerrostuneena 

Hk 

HHk 

HHk, kerrostunut 

Mr 



 

 

Liite 3(63) 10 MHz:n linja 7, 600 - 1200 m 

 

 

 

 

 Pv-pinta 

Glasifluviaalinen virtauskanava 

Ka 

Ka Ka 

Mr, Hk, kerrostuneena 

HHk Hk Hk 

Mr, Hk 



 

 

Liite 3(64) 100 MHz:n linja 7, 1200 - 1800 m 

 

 

 

 

 HHk 

Mr, Hk, kerrostuneena 
Mr, Hk, kerrostuneena 

Mr, Hk 

HHk 
Pv-pinta 

Glasifluviaalinen virtauskanava 



 

 

Liite 3(65) 100 MHz:n linja 7, 1800 - 2120 m 

 

 

 

 

Mr, Hk, kerrostuneena 
Mr, Hk, kerrostuneena HHk, pinta 

kerrostuma 

Pv-pinta HHk 



 

 

Liite 3(66) 100 MHz:n linja 8, 0 - 600 m 

 

 

 

 

  

Ka 
Ka 

Mr, Hk, kerrostuneena Mr, Hk, kerrostuneena 

HHk HHk 
HHk 

Mr, Hk 
Mr, Hk 

Pv-pinta 

Glasifluviaalinen virtauskanava 



 

 

Liite 3(67) 100 MHz:n linja 8, 600 - 1200 m 

 

 

 

 

 

Glasifluviaalinen virtauskanava 

 
 HHk HHk HHk 

Mr, Hk, kerrostuneena 
Mr, Hk, kerrostuneena 

Mr, Hk 

Pv-pinta 

Ka 



 

 

Liite 3(68) 100 MHz:n linja 10, 0 - 600 m 

 

 

 

 

 

Ka 

Ka 

Ka 

Mr, Hk, kerrostuneena 
Mr, Hk, kerrostuneena 

Mr, Hk, kerrostuneena Pv-pinta 

Mr 

Mr 



 

 

Liite 3(69) 100 MHz:n linja 10, 600 - 1180 m 

 

 

 

 

 

Ka 
Ka 

Ka 

 

Hk 

HHk 

Mr, Hk, kerrostuneena Mr, Hk, kerrostuneena 

Hk, Mr Hk, Mr Hk, Mr 

Glasifluviaalinen virtauskanava 

Pv-pinta 

Mr 

Mr 



 

 

Liite 3(70) 100 MHz:n linja 11, 0 - 500 m 

 

 

 

 

Hk, Mr 
Hk, Mr 

Mr, Hk, kerrostuneena Mr, Hk, kerrostuneena 

Pv-pinta 



 

 

Liite 3(71) 100 MHz:n linja 11, 500 - 1000 m 

 

 

 

 

 
 

 HHk, kerrostunut 

HHk 
HHk 

Glasifluviaalinen virtauskanava 

Glasifluviaalinen virtauskanava 

Hk, Mr Hk, Mr 

Pv-pinta 
HHk HHk 



 

 

Liite 3(72) 100 MHz:n linja 12, 0 - 400 m 

 

 

 

Mr, Hk, kerrostuneena 

Mr,Hk,  kerrostuneena 

Mr, Hk, kerrostuneena 

Mr,Hk,  kerrostuneena 

Pv-pinta 



 

 

Liite 3(73) 100 MHz:n linja 12, 400 - 800 m 

 

 

 

 

 

 

 

Mr, Hk, kerrostuneena 

Mr,Hk,  kerrostuneena 

HHk, kerrostuneena 

Mr,Hk, kerrostuneena 

PV-pinta 



 

 

Liite 4 Seismisten havaintojen ja seismisten mallien vasteiden matka-aikakuvaajat 

 

Tällä liitteellä on esitetty taittumisluotausten ensisaapuja-aineisto (sininen käyrä) ja 

mallin aiheuttama teoreettinen kulkuaika (isommat väripisteet yhdistettynä viivalla). 

Teoreettisen kulkuajan pisteet kuvaavat kerrosta, josta ensisaapuja on mallin perusteella 

tullut; punainen: suora aalto, vihreä: toisesta rajapinnasta (pohjavedenpinta) ja sininen: 

alimmasta kerrosrajapinnasta (kallionpinta). 

  



 

 

Liite 4(1) SEIS01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Liite 4(2) SEIS02 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Liite 4(3) SEIS03 

 

 

 

 

 



 

 

Liite 4(4) SEIS04 
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