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Diplomityön tarkoituksena oli hankkia maatutkaluotauksen avulla tietoa Pudasjärven kunnan alueella sijaitsevan 

aapasuoalueen maaperästä ja sen rakenteesta. Tutkimusalue sijaitsee Viinivaaran pohjavesiharjun välittömässä 

läheisyydessä. Se koostuu kahdesta eri suosta, Mesisuosta ja Sarvisuosta. Lähtökohtainen tarkoitus maaperää 

koskevan uuden tiedon hankkimiselle oli alueen hydrologisten mekanismien ymmärtämisessä. Ennakkotietojen 

perusteella monet suoalueella esiintyvistä hydrologisista ilmiöistä ovat pohjaveden ja sen virtauksen aiheuttamia.  

 

Maatutkaluotaus on geofysikaalinen menetelmä, joka perustuu maaperän tutkaamiseen sähkömagneettisten aaltojen 

avulla. Maaperän rakenteessa esiintyvät muutokset, kuten eri maalajien muodostamat rajapinnat näkyvät tutkan 

avulla, mikäli niissä tapahtuu sähköisten ominaisuuksien muutoksia. Maatutkaukset toteutettiin maaliskuussa 2015. 

Tutkauksista 42 km tehtiin 50 MHz:n ja 100 MHz:n antenniyhdistelmää moottorikelkalla vetäen. Vaikeakulkuinen 

maasto tutkattiin vetämällä 50 MHz:n ja 250 MHz:n yhdistelmää suksin tai lumikengin. Tällä yhdistelmällä 

tutkauslinjaa kertyi 21 km, eli yhteensä linjaa oli 63 km. 

 

Ennakkotietoina tutkimusalueesta olivat GTK:n vuonna 1996 toteutettujen tutkimusten kairaustulokset ja Oulun 

yliopiston tekemistä hydrologiaan liittyvistä tutkimuksista saadut tulokset. GTK:n tutkimusten avulla oli määritetty 

soiden turvevarantoja sekä turvekerroksen alapuolisen mineraalimaalajin ominaisuuksia. Oulun yliopiston 

tutkimuksissa oli tutkittu alueen hydrologiaa isotooppitutkimusten ja lämpökamerakuvausten avulla. Hydrologisisten 

tutkimusten, karttatietojen ja maastokäyntien perusteella alueelta pystyttiin määrittämään sijainnit, joilla esiintyi 

lähteitä. Merkittävimmät lähteet sijaitsevat Viinivaaran pohjoisreunalla, Niemenmaan harjanteen itäpuolella ja 

Mesisaaren lounaispuolella. Karttatietojen perusteella voitiin olettaa, että pohjaveden pääsääntöinen virtaussuunta 

tutkimusalueella on etelästä pohjoiseen.  

 

Saatujen tutkaustulosten perusteella pystyttiin määrittämään kattavasti tutkimusalueen turvepaksuuksia ja 

turvekerroksen alapuolisten mineraalimaalajikerrosten ominaisuuksia. Näiden kahden huomattiin olevan kytköksissä 

toisiinsa, ja turvekerroksen paksuuden muutokset pystyttiin yleisesti selittämään sen alapuolisissa kerroksissa 

tapahtuvien rakenteellisten muutosten avulla. Turvekerroksen alapuolisista rakenteellisista tekijöistä nousivat 

vahvimmin esiin alueella esiintyvät moreenimuodostumat.  

 

Maaperän ominaisuuksista saadut tulokset liitettiin alueen hydrologiaan tarkastelemalla sellaisia alueita, joilla 

esiintyi ennakkotietojen perusteella lähteitä. Näiden alueiden maaperän ominaisuuksista pyrittiin löytämään sellaisia 

tekijöitä, jotka selittäisivät lähteiden sijainteja ja toimintamekanismeja. Tulosten avulla havaittiin selkeitä yhteyksiä 

lähdealueiden maaperän rakenteellisten ominaisuuksien ja lähteiden sijaintien välillä. Viinivaaran pohjoisreunassa 

sijaitsevien lähteiden muodostumiseen vaikuttaa tulosten mukaan turvekerroksen paksuuden äkillinen kasvu. 

Turvekerros muodostaa pohjaveden etenemiselle esteen, jolloin sen virtaussuunta kääntyy osittain kohti maanpintaa. 

Suoalueen keskiosissa sijaitsevien lähteiden sijainnit voidaan perustella suoalueella ilmenevien 

moreenimuodostumien avulla. Pohjaveden pääsääntöisen virtaussuunnan vastaiset moreenimuodostumat estävät 

matalan hydraulisen johtavuutensa takia virtausta, jolloin pohjavesi pyrkii virtaamaan kohti maanpintaa, purkautuen 

siellä lähteiden muodossa.  
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Abstract 

The purpose of this thesis was to gather information on string bog subsurface and its properties in area located in 

Pudasjärvi municipality. The area was studied using ground penetrating radar. The study area was located next to 

Viinivaara groundwater esker. The area consists of two separate peatlands Sarvisuo and Mesisuo. The reason to 

gather new information of subsurface layers was to understand the hydrological mechanisms of the peatland. This 

was due to the fact that many hydrological phenomena present in the area were considered groundwater dominant. 

 

Ground penetrating radar is a geophysical method. Its operation is based on probing the ground with electromagnetic 

waves. It can be used to locate structural changes e.g. soil interfaces in subsurface. Their appearance in the radar is 

based on the differences in electromagnetic properties of different soils. The measurements of this thesis were done 

during March 2015. Most part (42 km) of the measurements was done by pulling the radar system with a snowmobile. 

The combination of used antennae was 100 MHz and 50 MHz. Measurements in rough terrain were done by pulling 

the antennae with skis. The antenna combination in this case was 250 MHz and the 50 MHz. The length of the 

measurement line done by skis was 21 km long. In total this makes 63 km of measurements.  

 

Prior information on the studied area consists of results of researches done by Geological Survey of Finland and 

University of Oulu. Studies by Geological Survey of Finland determined the properties of the peat and mineral soil 

beneath. The research done by the university was about the hydrological aspects of the area. The studies included 

stable water isotope analysis and determination of surface water temperatures with thermal camera. By using results 

from the hydrological studies in addition to information gained from the maps and field studies, it was possible to 

determine the locations of springs in the area. The springs were located in the north edge of the Viinivaara esker, east 

of Niemenmaa ridge and south-west from Mesisaari moraine formation located in the center of the Mesisuo peatland. 

The main direction of the groundwater flow in the study area was determined from the cartographic information to 

be from south to north.  

 

The thickness of the peat layer and the properties of soil layer beneath it were determined extensively. The changes 

in peat layer thickness were generally explainable with structural changes in the soil layer below. The most significant 

structural changes were found to be the till formations below the peat.  

 

The results on subsurface and its properties were integrated with the prior knowledge on hydrology by focusing on 

the areas where springs were present. Locations and mechanisms of springs were explained with the subsurface 

properties of the areas. The results indicated clear connections between the spring locations and the structural 

properties of the subsurface. Sudden thickening of the peat layer appears to be the cause for the location of the 

Viinivaara esker spring. The thick peat layer formed a block for the groundwater flow and the flow direction partially 

changed towards the ground surface. The locations of the other springs near the center of the study area can be 

explained with the locations and properties of the till formations. These thicker till formation hill beneath peat were 

situated parallel with the groundwater flow direction and blocked the flow. The low hydraulic conductivity of till 

forces the water to flow vertically towards the peatland surface. 
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1 JOHDANTO 

Maatutkaluotaus on alati yleistynyt geofysikaalinen tutkimusmenetelmä, jonka avulla 

voidaan hankkia tietoa monien eri tutkimusalojen käyttöön. Sen avulla tutkitaan 

ensisijaisesti maaperän rakenteellisista ominaisuuksista, joita voidaan käyttää 

soveltavasti eri tieteenalojen, kuten hydrologian, geomorfologian tai hydrogeologian 

tutkimuksissa.  

Tässä työssä tutkimuskohteena on Pudasjärvellä sijaitseva, Mesisuon ja Sarvisuon 

muodostama aapasuoalue. Tutkimuksessa maatutkauksen tavoitteena on hankkia 

lisätietoa ja muodostaa kuvaa alueen maaperäolosuhteista, kuten maalajien 

kerrostuneisuudesta ja kallioperän muodoista. Kerrostuneisuuden määrityksessä pyritään 

selvittämään turvepaksuuksia, sekä turvekerroksen alapuolisten mineraalimaalajien 

geometriaa ja ominaisuuksia. Näitä tietoja yhdistetään alueen hydrologiasta saatavilla 

oleviin ennakkotietoihin. Tietoja yhdistelemällä muodostetaan käsitystä maaperän 

rakenteen ja ominaisuuksien yhteydestä suoalueella ilmeneviin hydrologisiin 

prosesseihin. Hydrologia on erityisen mielenkiinnon kohteena, sillä monet sen ilmiöistä 

ovat alueella pohjavedestä riippuvaisia, koska suoalue sijaitsee pohjavettä alueelle 

vapauttavan Viinivaaran harjun kupeessa.  

Alueella aiemmin tehtyjen tutkimusten perusteella voitiin määrittää suoalueella 

esiintyvien lähteiden ja pintavesiesiintymien sijainnit. Maatutkaluotauksen avulla 

määritettiin ensisijaisesti alueen maaperän rakennetta koko tutkimusalueen 

mittakaavassa, mutta erityishuomiota tulosten tarkastelussa kiinnitettiin 

pintavesiesiintymien sijainteihin. Tavoitteena oli löytää mahdollisia maaperän 

rakenteesta pääteltävissä olevia syitä lähde-esiintymien sijainneille ja 

syntymekanismeille.  
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2 MAATUTKALUOTAUS TUTKIMUSMENETELMÄNÄ 

Maatutkaluotaus on suhteellisen yleinen geofysikaalinen tutkimusmenetelmä. Menetelmä 

perustuu maan luotaamiseen eri taajuisilla sähkömagneettisilla aalloilla. Käytetyt 

taajuudet vaihtelevat välillä 1 – 1000 MHz, eli ne sijoittuvat sähkömagneettisten aaltojen 

spektrissä radioaaltojen alueelle (Holden et al. 2002). Tämä alue on käytössä, sillä tätä 

matalammilla taajuuksilla tutkauksen avulla saatavat tulokset ja niiden tarkkuus 

heikkenevät käyttökelvottomiksi. 1000 MHz korkeammilla taajuuksilla 

sähkömagneettisten ilmiöiden aiheuttama tutkasignaalin heikkeneminen taas on liian 

voimakasta, eikä tutka-aalto saavuta riittävän suurta tunkeutumisetäisyyttä tutkattavassa 

väliaineessa (Annan 2003, s. 1).  

Menetelmän juuret ulottuvat historiassa 1900-luvun alkuun, jolloin sähköisiä menetelmiä 

pyrittiin käyttämään ensimmäistä kertaa maahan haudattujen objektien kartoittamisessa. 

Pulssimuotoista sähkömagneettista aaltoa käytettiin ensimmäistä kertaa 1920-luvulla. 

Aina 1970-luvulle asti menetelmää käytettiin pääasiassa jäätiköiden ja hietikoiden 

tapaisten, yksinkertaisten ja menetelmän kannalta otollisimpien rakenteiden tutkimiseen. 

70-luvulta eteenpäin menetelmän käyttö on yleistynyt tasaisesti, ja sovelluskohteista on 

tullut alati spesifisempiä ja suurempaa tarkkuutta vaativia (Daniels 2004, s. 3). 

Kaupalliseksi sovellukset alkoivat tulla 1980-luvulla (Annan & Davis 1992). 

Tieteisyhteisön mielenkiintoa menetelmää kohtaa kuvastaa tutkimusten määrän nopea 

kasvu 1990-luvulta lähtien, Niiden vuotuinen määrä oli jopa kuusinkertaistunut vuoteen 

2000 mennessä (120 julkaisua vuodessa). 

Tutkausmenetelmät voidaan jakaa karkeasti kahteen osaan. Toisessa tarkastellaan 

ainoastaan tutkasignaalin etenemistä väliaineessa, toisen tavan ottaessa huomioon myös 

signaalin heijastumiset ja taittumiset väliaineessa tapahtuvien sähköisten ominaisuuksien 

muutosten johdosta. Maatutkaluotauksen tapauksessa käytetty menetelmä on 

poikkeuksetta heijastuksia tulkitseva menetelmä. Pelkästään etenemistä mittaava 

menetelmä on maatutkauksessa käytännössä mahdotonta toteuttaa, sillä vastaanottimen 

tulisi olla tässä tapauksessa maan alla. Kuvassa 1 on esitetty mallikuva mittausprosessista 

ja siitä, miten maaperässä tapahtuvat rakenteelliset muutokset ilmenevät tutkaprofiilissa.  
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Kuva 1. Tutkasignaalin heijastuksia tulkitsevassa tutkausmenetelmässä mittauslaitteistoa 

kuljetetaan haluttua tutkauslinjaa pitkin samalla tasaisesti signaaleja lähettäen ja 

vastaanottaen. Tällöin saadaan muodostettua poikkileikkausprofiili linjasta. (Kuva: 

muokattu, tekijän suomennos, Annan 2003, s. 2) 

Tutkaprofiili kuvaa vastaanottoantennin saamaa signaalin amplitudia ja vaihe-eroa 

verrattuna lähetettyyn pulssiin ajan funktiona (Pirttijärvi 2009). Heijastuksia syntyy, kun 

lähettimen lähettämä sähkömagneettinen aalto liikkuu väliaineessa, ja kohtaa 

maakerroksissa rakenteellisia muutoksia, joiden vaikutuksesta aallon etenemisnopeus 

muuttuu. Etenemisnopeuden muuttuessa riittävästi, osa sen sisältämästä energiasta 

heijastuu takaisin. Vastaanottoantennin havaitessa heijastuksia, voidaan niistä saatavien 

tietojen avulla alkaa muodostaa kuvaa maaperästä ja sen ominaisuuksista. 

Tutkasysteemin rakenteesta ja mittausmenetelmän ominaisuuksista johtuen, 

vastaanottoantenni havaitsee paljon muitakin kuin halutuista kohteista heijastuneita 

signaaleja, eivätkä tulokset yleensä ole maakerrosrajapintojen havaitsemisen suhteen 

kovinkaan yksiselitteisiä. Tavallisen antennijärjestelmän tapauksessa systeemin rakenne 

on sellainen, että ensimmäinen vastaanottimeen saapuva signaali on niin kutsuttu ilma-

aalto, joka kulkee suoraa lähettimestä vastaanottimeen. Seuraava rekisteröity aalto kulkee 

ilma-aallon tavoin ilman heijastumista lähettimestä vastaanottimeen, joskin maa-ainesta 

pitkin. Tällöin aallon etenemisnopeus on ilma-aaltoa hitaampi, eli sen rekisteröinti 

tapahtuu hieman myöhemmin (Neal 2004). Vasta tämän jälkeen aletaan havaita 

maanpinnan alapuolisia, heijastuksia aiheuttavia kohteita.  

Mittauksen tuloksena saadaan luotauskuva, josta voidaan havaita esimerkiksi maalajien 

kerrosrajapintoja tai pohjaveden pintaa. Nämä rajapinnat ovat nähtävissä tutkan avulla, 
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sillä niissä tapahtuu muutoksia maalajien sähköisissä ominaisuuksissa, ja täten myös 

tutka-aallon etenemisessä. 

2.1 Maatutkaluotauksen sähkömagneettinen teoria 

Tutkaustulosten analysointi ja niiden perusteella tehtävät johtopäätökset edellyttävät 

perehtymistä menetelmän teoriaan, ja ilmiöihin sen takana. Tässä kappaleessa käydään 

läpi maatutkaluotaukseen liittyviä fysikaalisia ilmiöitä ja lainalaisuuksia.  

Maatutkauksen avulla luotu tutkaprofiili ei ole etäisyyksiä mallintava kuva maanalaisista 

kerroksista ja rakenteista, vaan pikemminkin ajasta riippuvainen raportti tutkan maahan 

lähettämästä pulssista ja sen etenemisestä väliaineessa. Tutkauksen perusteet määräytyvät 

sähkömagneettisen teorian mukaan. Tämä teoria pohjautuu Maxwellin yhtälöihin (1-4), 

jotka mallintavat sähkömagneettisten kenttien fysiikkaa matemaattisesti.  

Kenttäsuureet yhtälöissä ovat sähkökentän voimakkuus E, magneettivuon tiheys B, 

magneettikentän voimakkuus H ja sähkövirran tiheys J. Yhtälöissä 2 ja 3 D ilmaisee 

sähkövuon tiheyttä, q varaustiheyttä ja t aikaa. (Annan 2003, s. 9; Eloranta 2007, s. 71) 

 
∇̅ × �̅� = −

𝜕�̅�

𝜕𝑡
 

(1) 

 
∇̅ × �̅� = 𝐽 ̅ +

𝜕�̅�

𝑡
 

(2) 

 ∇̅ ⋅ �̅� = 𝑞 (3) 

 ∇̅ ⋅ �̅� = 0 (4) 

Maatutkaluotauksen tapauksessa näitä edellä esitettyjen yhtälöiden ilmiöitä täytyy 

kuitenkin käsitellä hieman eri näkökulmasta. Yhtälöiden kuvatessa staattisten 

sähkömagneettisten kenttien ominaisuuksia, niiden avulla ei pystytä varsinaisesti 

kuvaamaan maamateriaalissa etenevää sähkömagneettista aaltoa. Tähän aaltoluonteeseen 

liittyy useita yhtälöitä ja suureita, ja yksinkertaisuudessaan etenevää yksiulotteista, z-
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akselin suuntaista sähkömagneettista aaltoa voidaan kuvata yhtälöllä 5, missä E on 

sähkökentän voimakkuus, 𝜇 magneettinen permeabiliteetti, 𝜀 absoluuttinen 

permittiivisyys ja t aika. Aallon etenemisnopeutta väliaineessa taas kuvataan yhtälöllä 6, 

missä c on sähkömagneettisen aallon nopeus tyhjiössä ja 𝜀𝑟 relatiivinen permittiivisyys.  

(Olhoeft 1998) 

 𝜕2𝐸

𝜕𝑧2
= 𝜇𝜀

𝜕2𝐸

𝜕𝑡2
 

(5) 

 
𝑣 =

1

√𝜇𝜀
=

𝑐

√𝜀𝑟
 

(6) 

Aalto koostuu toisiaan kohtisuorassa olevista magneetti- ja sähkökentästä. Sen 

etenemissuunta on kohtisuorassa molempia kenttiä kohtaan. Aallon yksinkertaistettu 

malli on esitetty kuvassa 2. (Daniels 2004, s. 76) 

 

 

Kuva 2. Sähkömagneettisen aallon eteneminen tyhjiössä (Daniels 2004, s. 76). 
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2.2 Konstitutiiviset yhtälöt 

Tarkasteltaessa tutkaukseen liittyviä fysikaalisia ilmiöitä myös väliaine, tässä tapauksessa 

eri maalajit, on otettava huomioon. Sähkömagneettisen kentän ja väliaineen välisiä 

vuorovaikutuksia kuvataan konstitutiivisten yhtälöiden (7-9) avulla. (Annan 2003, s. 12) 

Tässä esiintyvät konstitutiiviset yhtälöt on rajoitettu sähkömagneettisia ominaisuuksia 

koskeviin. Kaikki yhtälöt liittyvät väliaineen fysikaalisten ominaisuuksien aiheuttamaan 

tutkapulssin heikentymiseen. (Reynolds 2011, s. 540)  

 𝐽 ̅ = �̃��̅� (7) 

 �̅� = 𝜀̃�̅� (8) 

 �̅� = 𝜇�̅� (9) 

Yhtälöissä esiintyvistä suureista sähkönjohtavuus �̃� kuvastaa väliaineessa tapahtuvaa 

vapaiden varausten liikettä (sähkövirran synty), sen ollessa sähkömagneettisen kentän 

vaikutuksen alaisena. Permittiivisyys 𝜀̃ kuvaa väliaineessa tapahtuvaa, sähkökentän 

aiheuttamaa sidottujen varausten uudelleen järjestäytymistä. Mahdollisesta uudelleen 

järjestäytymisestä seuraa sähkökentän heikkenemistä osan sen energiasta sitoutuessa 

materiaaliin (Annan 2003, s. 12)(Annan 2003)(Annan 2003)(Annan 2003). Magneettinen 

permeabiliteetti 𝜇 liittyy väliaineen magneettisiin ominaisuuksiin. Tarkemmin ottaen se 

kuvastaa väliaineessa olevien magneettisten momenttien kykyä mukautua ulkoiseen 

magneettikenttään (magnetoituminen). Yleisesti ottaen maamateriaalien magneettisuus 

on niin pientä, että magneettisen permeabiliteetin vaikutusta sähkömagneettiseen aaltoon 

ja sen etenemiseen ei tarvitse maatutkauksen tapauksessa huomioida (Annan 2003, s. 40).  

2.3 Maaperän sähkömagneettiset ominaisuudet 

Yleisesti ottaen maamateriaaleja kutsutaan dielektrisiksi, ja permittiivisyyttä ja 

sähkönjohtavuutta pidetään niiden dielektrisinä ominaisuuksina. Maa-aines on kuitenkin 

hyvin harvoin materiaalina täysin dielektristä fysikaalisesta näkökulmasta tarkasteltaessa. 

Tämä edellyttäisi tilannetta, jossa materiaalissa ei olisi lainkaan sähkönjohtavuuden 
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edellytyksiä, eli että materiaali sisältäisi ainoastaan sidottuja varauksia (Cassidy 2009, s. 

44). Todellisuudessa kaikki maamateriaalit sisältävät enemmän tai vähemmän varauksen 

kuljettajia, kuten johde-elektroneja tai ioneja. Tästä syystä materiaaleja tulisikin kutsua 

dielektristen sijasta häviöllisiksi dielektrisiksi materiaaleiksi (eng. lossy dielectric). 

Harvoissa tapauksissa, joissa sähkömagneettiselle energialle altistettu materiaali koostuu 

hyvin sähköä johtavasta, paljon vapaita varauksia sisältävästä maa-aineksesta, suurin osa 

energiasta muuttuu sähkövirran aikaansaamaksi lämpöenergiaksi. Tästä syystä 

esimerkiksi korkeita suolavesipitoisuuksia, tai sulfiittisavea sisältäviä maita on haastavaa 

tutkia maatutkaluotauksen avulla (Cassidy 2009, s. 44).  

2.3.1 Sähkönjohtavuus  

Sähkönjohtavuus 𝜎 kuvaa väliaineen ominaisuutta, joka määrää siinä esiintyvän 

nettovarauksen kyvyn liikkua ulkoisen sähkökentän, �̅� vaikutuksesta. Väliaineessa 

esiintyvät liikkuvat varaukset, eli sähkövirta, muodostavat pinta-alayksikköä kohti 

sähkövirtatiheyden 𝐽.̅ Vapaina varauksina maa-aineksissa voivat toimia joko elektronit 

tai ionit. Maamateriaalit voidaankin jakaa juuri varauksen tyyppiensä perusteella neljään 

ryhmään: metalliset johteet, puolijohteet, kiteiset liuokset ja elektrolyytit. Näistä kahden 

ensimmäisen ryhmän vapaina varauksina toimivat elektronit, kun taas jälkimmäisissä 

ionit (Peltoniemi 1988). Metallien tapauksessa varaukset muodostuvat niille tyypillisistä 

vapaista elektroneista, kun taas liuosten tapauksessa maaperän veden sisältämistä 

anioneista ja kationeista. Energiahäviötä syntyy sähkövirran syntyessä, koska varauksen 

kuljettajat ajautuvat sähkökentän vaikutuksesta liikkeeseen, jolloin ne törmäilevät toisten 

atomien tai varauksen kuljettajien kanssa synnyttäen lämpöä (Cassidy 2009, s.54).  

2.3.2 Permittiivisyys  

Tavallisimmin permittiivisyydellä 𝜀 kuvataan materiaalin kykyä varastoida 

sähkömagneettista energiaa sähköisen varauksen muodossa. Maatutkauksen yhteydessä 

permittiivisyyttä on kuitenkin käytännöllistä kuvata ulkoisen sähkökentän vaikutuksen 

alaisena olevassa materiaalissa esiintyvänä polarisaatioasteena. Permittiivisyys 

ilmaistaan tavallisesti yksiköttömänä, suhteellisena permittiivisyytenä 𝜀𝑟, eli 

dielektrisyytenä (kaava 10), jolloin materiaalin permittiivisyysarvoa verrataan tyhjiön 

vastaavaan 𝜀0 = 8,8542 ∗ 10−12 F/m. (Cassidy 2009, s. 45) 
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 𝜀𝑟 =
𝜀

𝜀0
 (10) 

Maatutkauksen kannalta permittiivisyys on tärkein yksittäinen suure, sillä se vaikuttaa 

suoraan väliaineessa kulkevan sähkömagneettisen aallon etenemisnopeuteen. 

Permittiivisyyden ollessa tiedossa, on siis myös mahdollista tehdä rajapintojen 

syvyystarkastelua. Permittiivisyysarvot määrittävät myös kahden eri väliaineen 

muodostaman rajapinnan aiheuttamia kohtisuoria heijastuksia, sillä heijastussignaalin 

amplitudi määräytyy kaavan 11 mukaisesti. (Pirttijärvi 2009) 

 
𝑅 =

√𝜀1 − √𝜀2

√𝜀1 + √𝜀2
 

(11) 

Dielektrisen materiaalin joutuessa ulkoiseen sähkökenttään, kohdistuu sen varauksen 

omaaviin molekyyleihin voima. Sähkökenttä pyrkii siirtämään positiivisia varauksia 

sähkökentän suuntaan, kun taas negatiiviset varaukset pyrkivät liikkumaan sitä vastaan. 

Ulkoisen sähkökentän vuoksi materiaalissa tapahtuvaa varausten uudelleen järjestymistä 

kutsutaan polarisaatioksi. Maatutkauksen tapauksessa ilmiöstä käytetään nimitystä 

dielektrinen polarisaatio (Pirttijärvi 2009).  

Permittiivisyys on riippuvainen paitsi materiaalin ominaisuuksista, myös siinä 

vaikuttavan sähkömagneettisen aallon taajuudesta. Tämä tekee permittiivisyydestä 

monimutkaisen ja vaikeasti tarkasteltavan suureen. Yleensä permittiivisyyden tarkastelu 

suoritetaankin jakamalla se reaali- ja imaginääriosaan. Näistä reaaliosa kuvastaa 

dielektrisessä aineessa tapahtuvaa sähköenergian sitoutumis- vapautumisilmiötä. 

Imaginääriosa taas kuvastaa varsinaista energiahäviötä. Permittiivisyyden 

taajuusriippuvuus johtuu eri aineiden kyvystä polarisoitua, ja ennen kaikkea aineen 

relaksaatiotaajuudesta (Cassidy 2009, s. 47). Relaksaatiotaajuus kuvastaa eri 

polarisaatiotyyppien kykyä adaptoitua niihin vaikuttavan sähkömagneettisen aallon 

taajuuteen. Mikäli aallon taajuus on pienempi kuin aineen relaksaatiotaajuus, 

polarisaatioilmiö pysyy mukana vaihtelevassa sähkökentässä, ja sillä on aikaa 

”rentoutua” ennen kentän suunnan muutosta. Mikäli kentän taajuus on suurempi kuin 

aineen relaksaatiotaajuus, polarisoituvat molekyylit eivät enää pysy mukana kentän 
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muutoksessa. Tällöin molekyylit ovat jatkuvassa polarisaatioliikkeessä, mistä aiheutuu 

suuria energiahäviöitä liike-energian muuttuessa lämpöenergiaksi. (Cassidy 2009, s. 47)  

2.3.3 Polarisaatiotyypit ja veden merkitys 

Väliaineessa tapahtuva polarisaatio voi olla monen tyyppistä. Se voi ilmetä elektronisena, 

molekulaarisena tai dipolaarisena polarisaationa.  Erityisesti maa-ainesten tapauksissa, 

joissa materiaali on harvoin homogeenistä, vaan koostuu yleensä sähköisten 

ominaisuuksiensa puolesta monista eri komponenteista, useita erilaisia 

polarisaatiotyyppejä esiintyy lähes varmasti. Maatutkauksen tapauksessa 

merkittävimmäksi polarisaatiotyypiksi nousee kuitenkin dipolaarinen polarisaatio. Tätä 

polarisaatiotyyppiä syntyy materiaaleissa, joiden molekyylirakenteessa esiintyy pysyviä 

dipolimomentteja. Näistä tärkeimpänä esimerkkinä maatutkauksen kannalta voidaan 

pitää vesimolekyyliä, sillä vettä esiintyy lähes poikkeuksetta tutkattavassa materiaalissa. 

On huomattava, että vapaasti pyörivän, niin kutsutun vapaan vesimolekyylin 

polarisaatioilmiö eroaa kiinteän aineen pintaan kiinnittyneen sidotun vesimolekyylin 

vastaavasta. Luonnollisessa tilanteessa, jossa vapaisiin vesimolekyyleihin ei vaikuta 

ulkoisia sähköisiä voimia, ne järjestäytyvät sattumanvaraisesti viereisten molekyylien 

kanssa siten, että tasapainotila varausten suhteen pysyy jatkuvasti samana. Ulkoisen 

sähkömagneettisen aallon vaikutuksesta molekyyleihin kohdistuu kuitenkin 

vääntömomentti, ja ne pyrkivät järjestäytymään sähkökentän suuntaisesti, eli molekyylin 

positiivinen osa pyrkii siirtymään sähkökentän suuntaan negatiivinen sitä vastaan. 

Molekyylien liikkuessa, eri molekulaariset ilmiöt kuten lämpöliike, molekyylien inertia 

ja molekyylien välisten vetysidosten hajoamista estävät voimat pyrkivät vastustamaan 

niihin kohdistuvaa vääntömomenttia. (Annan 2003, s. 37; Cassidy 2009, s. 49) 

Koska vesi on polaarinen neste, liuottaa se ionisia aineita, jotka lisäävät veden 

sähkönjohtavuutta. Kappaleessa 2.3.1 käydään läpi ionien kykyä toimia varauksen 

kuljettajina ja samalla sähkömagneettisen aallon etenemistä rajoittavina tekijöinä. Puhdas 

vesi on heikko sähkön johde, mutta johtavuus nousee veteen liuenneiden ionien määrän 

kasvaessa. (Annan 2003, s. 51)  

Taulukossa 1 on listattuna eri maamateriaalien dielektrisiä ominaisuuksia. Suluissa on 

ilmaistu veden vaikutus näihin ominaisuuksiin. 
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Taulukko 1. Eri väliaineiden dielektrisiä ominaisuuksia. Suluissa saturoituneen, eli 

vedellä kyllästyneen materiaalin arvot (Daniels 2004, s. 90).  

Materiaali Heikentyminen [dB/m] Suhteellinen permittiivisyys  

Ilma 0 1 

Asfaltti 2 - 15 (2 - 20) 2 - 4 (6 - 12) 

Savi 10 - 50 (20 - 100) 2 - 6 (5 - 40) 

Hiili 1 - 10 (2 - 20) 3,5 (8) 

Betoni 2 - 12 (10 - 25) 4 - 10 (10 - 20) 

Makea vesi 0,01 81 

Jää (makea vesi) 0,1 - 2 4 

Graniitti 0,5 - 3 (2 - 5) 5 (7) 

Kalkkikivi 0,5 - 10 (1 - 20) 7 (8) 

Ikirouta 0,1 - 5 4 - 8 

Vuorisuola (haliitti) 0,01 - 1 4 - 7 

Hiekka 0,01 - 1 (0,5 - 5) 2 - 6 (10 - 30) 

Hiekkakivi 2 - 10 (4 - 20) 2 - 5 (5 - 10) 

Merivesi 100 81 

Jää (merivesi) 1 - 30 4 - 8 

Savikivi 1 - 10 2 - 5 

Lumi 0,1 - 2 6 - 12 

Savinen maa-aines 0,3 - 3 (5 - 50) 4 - 10 (13 - 30) 

Hiekkainen maa-aines 0,1 - 2 (1 - 5) 4 - 10 (10 - 30) 

 

2.4 Maatutkalaitteisto 

Yksinkertaisuudessaan maatutkasysteemin toiminnan asettamat kriteerit ovat seuraavat: 

1. Sähköpiiri, jonka avulla pystytään luomaan kontrolloitua ja seurattavissa olevaa, 

halutulla taajuudella vaihtelevaa jännitettä. Kutsutaan myös pulssigeneraattoriksi 

(Annan 2003, s. 90; Pirttijärvi 2009).  

2. Keino muuntaa tämä kohdassa 1 mainittu sähköinen pulssi sähkömagneettiseksi 

aalloksi, joka voidaan johtaa kulkemaan väliaineen läpi haluttuun kohteeseen 

(Annan 2003, s. 90). Yleensä keinona käytetään yksinkertaista antennia. Yhdessä 

kohdan 1 sähköenergian tuottajaa ja antennia kutsutaan nimellä lähetin.  

3. Maatutkan toiminnan kannalta on myös erittäin olennaista, että tutkan avulla 

haettu kohde reagoi halutulla tavalla sen joutuessa luodun sähkömagneettisen 

aallon vaikutuksen alaiseksi. Tämä tarkoittaa käytännössä eroavaisuutta 

tutkattavan kohteen ja väliaineen sähköisissä ominaisuuksissa. Tämä eroavaisuus 
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dielektrisissä ominaisuuksissa aiheuttaa tilanteen, jolloin osa sähkömagneettisen 

aallon energiasta heijastuu ja sirottuu poispäin tutkattavasta kohteesta (Annan 

2003, s. 90).  

4. Heijastuneiden signaalien havaitsemiseen ja datamuotoon muuttamiseen 

vaaditaan vastaanotin. Vastaanotin on käytännössä samanlainen kuin kohdassa 1 

ja 2 esitetty lähetin, eli se koostuu antennista, joka vastaanottaa sähkömagneettisia 

signaaleja, sekä piiristä, joka muuttaa signaalit tallennettavissa ja tulkittavissa 

olevaksi dataksi (Annan 2003, s. 90).  

Laitteiston tarkoituksena on määrittää luodun sähkömagneettisen signaalin ja 

tutkattavasta kohteesta syntyvän heijasteen aikaviive ja amplitudi. Aikaviiveen avulla 

voidaan määrittää tutkattavan kohteen etäisyys. Koko toimintaa ohjaa keskusyksikkö, 

joka määrää mittauksissa käytettävät parametrit kuten pyyhkäisytiheyden ja 

näytteenottotaajuuden. Tutkan mittauksen aikaista toimintaa seurataan reaaliajassa 

keskusyksikköön kytketyn tietokoneen avulla. Tietokone toimii myös datan 

tallennusvälineenä. Muita olennaisia välineitä tutkasysteemissä ovat GPS-laite sekä 

tarvittavat virtalähteet. (Annan 2003; Pirttijärvi 2009) 

2.5 Antennit 

Maatutkan antenni luo väliaineeseen lähetettävän sähkömagneettisen aallon siihen 

syötettäessä sähkövirtaa. Syötetty virta aiheuttaa antennissa muuttuvan magneettivuon 

syntymisen. Tästä taas seuraa sähkö- ja magneettikentän synty. Kenttä suunnataan 

väliaineeseen aaltona, joka saadaan aikaan korkean taajuuden johdosta. 

Vastaanotinantennin tapauksessa sitä pyritään muokkaamaan siten, että se vastaanottaa 

mahdollisimman hyvin väliaineesta saapuvia signaaleja. Käytännössä tämä tarkoittaa 

antennien koon muokkaamista siten, että ne vastaavat toisiaan. (Pirttijärvi 2009) 

2.6 Maatutkan käyttö soihin liittyvissä tutkimuksissa 

Geofysikaalisten tutkimusmenetelmien käyttö soiden tutkimisessa tarjoaa paljon etuja, 

joita ei niin kutsutuilla perinteisillä menetelmillä voida saavuttaa. Näitä hyötyjä ovat 

esimerkiksi huomattavasti suurempi kerätyn datan määrä verrattuna kairauksin saatavaan 
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tietoon. Menetelmien käyttö on mahdollista myös sellaisissa kohteissa, joissa kaivantojen 

suorittaminen on mahdotonta. Yleisesti maatutkaluotauksen avulla pyritään 

määrittämään soiden hydrogeologisia ja kerrosrakenteeseen liittyviä ominaisuuksia, jotka 

ovat usein kytköksissä toisiinsa. Eri geofysikaalisista menetelmistä ainoastaan 

maatutkaluotaus onkin ollut laajamittaisesti käytössä stratigrafian ja hydrogeologian 

tutkimuksessa (Slater & Reeve 2002). Käytännön käyttökohteet soiden tapauksissa 

liittyvät yleensä turvevarantojen määrän ja laadun kartoittamiseen, pohjavesisysteemien 

ja niiden ominaisuuksien määrittämiseen tai suon kerrosrakenteen selvittämiseen (Proulx-

McInnis et al. 2013). Kerrostuneisuuden ominaisuudet turpeen ja sen alapuolisen 

maalajin suhteen ovat hyvin usein otolliset maatutkauksen kannalta, ja ovat täten varsin 

helposti selvitettävissä. Kahden päällimmäisen maa-aineksen vesipitoisuuksien erot 

johtavat selkeään erottumiseen sähkömagneettisen menetelmän avulla (Lowe 1985; Plado 

et al. 2011). Monet viimeaikaiset tutkimukset nojaavatkin tuloksensa juuri tähän 

orgaanisen ja mineraalisen maalajin rajapintaan ja sen määrittämiseen (Proulx-McInnis 

et al. 2013). Tämän rajapinnan määrittämistä on käytetty hyväksi monissa eri kohteissa, 

kuten stratigrafian (Slater & Reeve 2002), turpeen iän tai määrän (Plado et al. 2011), 

pohjaveden virtauskanavien (Doolittle et al. 2006) sekä soiden sisältämiin kaasuihin 

liittyvissä tutkimuksissa (Comas et al. 2005).  

Maatutkauksen käyttöä soiden rakenteen määrittämisessä rajoittavat tapaukset, joissa 

tutkittavan suon turve on hyvin sähköä johtavaa. Tällöin maatutkapulssin eteneminen 

heikentyy voimakkaasti, eikä tarvittavaa syvyysluotautuvuutta saavuteta. Tilanteessa, 

jossa turpeen alapuolinen kerros on savea tai savista maata, pulssin eteneminen heikentyy 

niin paljon, ettei kerroksen alapuolisia rakenteita voida tarkastella menetelmän avulla. 

(Theimer et al. 1994; Slater & Reeve 2002) 

Tutkauksen avulla selviäviä maaperän geometrisia ominaisuuksia voidaan soveltaa 

suoalueiden hydrologian tutkimuksessa. Etenkin tilanteessa, jossa suon vesitaseesta suuri 

osa on pohjavettä, voidaan suon kerrosrakenteen ja sen muotojen avulla kartoittaa syitä 

suolla esiintyvien lampien ja lähteiden paikoille ja toimintamekanismeille (Lowry et al. 

2009). Tutkimuksessaan Lowry et. al. osoittivat, että vaihtelut suokerroksen alapuolisen 

hiekka- tai sorakerroksen paksuudessa ja geometriassa luovat edellytykset pohjaveden 

virtaukselle kohti maanpintaa. Tutkimuksessa painotettiin erityisesti tilannetta, jossa 
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turvekerroksen paksuuden kasvaessa, ja täten alapuolisen hiekka- tai sorakerroksen 

ohetessa jyrkästi ja kohtisuorasti pohjaveden virtaussuuntaa kohden, pyrkii osa 

pohjavedestä ylöspäin kohti maanpintaa. Veden liike johtuu kerrostuneisuuden 

muutoksen aiheuttamasta virtausreitin ominaisuuksien muutoksesta. Hiekka- tai sora 

kerroksen ohentuessa ja turvekerroksen paksuuntuessa, pienenee myös suurin 

mahdollinen horisontaalinen virtausmäärä. Tämä johtuu siitä, että hiekalla ja soralla on 

suurempi hydraulinen johtavuus kuin turpeella. Horisontaalisen virtauksen estyessä, vesi 

nousee ylöspäin. Tällaisten olosuhteiden esiintyessä, voi suon pinnalle muodostua 

lähteitä tai lampia (Lowry et al. 2009). Kuvassa 3 nähdään tutkimuksessa esitetty 

konseptuaalinen malli edellä mainitusta tilanteesta. Kuvassa turpeen alapuolelle merkitty 

mutakerros kuvastaa turpeen hajoamistuotteena syntyvää muta- tai liejukerrosta, joka 

painuu raskaampana orgaanisista aineksista (turve ja lieju) koostuvan kerroksen pohjaan. 

Tutkimuksessa todetaan, etteivät kaikki soilla ilmenevät pintavesiesiintymät ole tällaisten 

mekanismien aiheuttamia, ja tilanne onkin vain eräs vaihtoehto pintavesiesiintymien 

muodostumismekanismeille.  

 

Kuva 3. Konseptuaalinen malli turvekerroksen paksuuden kasvamisesta johtuvasta, maan 

pinnalla ilmenevästä lammesta. (muokattu, Lowry et al. 2009) (Tekijän suomennos) 
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3 TUTKIMUSTEN TOTEUTUS 

3.1 Tutkimusalue ja aiemmat tutkimukset 

Tutkimusalue koostuu kahdesta suosta, Sarvisuosta ja Mesisuosta, jotka sijaitsevat 

Pudasjärven kunnan alueella n. 65 km päässä Oulusta länteen ja n. 30 km Pudasjärven 

keskustasta etelään. Alueen sijainti Suomen kartalla on esitetty kuvassa 4. Suot sijaitsevat 

vierekkäin itä-länsisuunnassa siten, että Sarvisuo on Mesisuon länsipuolella. Soita erottaa 

niiden välissä kulkeva, pohjois-eteläsuuntainen Mesioja. Tutkimusalue rajoittuu etelässä 

Viinivaaran pohjavesiharjuun, joka on hallitseva tekijä niin alueen pinnanmuotojen kuin 

hydrologiankin suhteen. Maastokartta tutkimusalueesta on esitetty kuvassa 5. 

Tutkimusalue rajoittuu luonnontilaisten soiden reunoihin. Reunat muodostuvat joko 

maanmuodoiltaan tai kasvillisuudeltaan luonnontilaisiin suoallasalueisiin poikkeavista 

alueista, kuten metsäisistä moreenimaista tai ojitetuista suoalueista.  

 

Kuva 4. Tutkimusalueen sijainti kartalla. (Muokattu, Maankamara karttapalvelu, GTK 

2015) 
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Kuva 5. Tutkimusalueen maastokartta.  

Alueella on tehty aiemmin Geologian tutkimuskeskuksen toimesta soiden 

turvevarantoihin liittyviä tutkimuksia vuonna 1996. Raportti tutkimuksista julkaistiin 

vuonna 1999 (Sutinen 1999). Siinä kuvataan molempien soiden turvepaksuuksia ja 

turpeen laatua. Myös soiden kasvillisuutta ja maaperäolosuhteita kuvataan yleisellä 

tasolla. Kuvassa 6 on esitetty GTK:n kairaustuloksien perusteella laadittu maalajikartta 

alueelta. Tulokset kertovat kussakin pisteessä turvekerroksen alapuolisen maalajin. 

Kairaustulokset on raportissa annettu rakennusteknisen luokituksen mukaan. 

Geoteknisessä luokituksessa hieta vastaa joko hienoa hiekkaa tai silttiä. (Rantamäki et al. 

1997) 
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Kuva 6. Kairausten perusteella määritetyt, suokerroksen alapuoliset maalajit. (GTK 1996) 

Kuvassa 7 on esitetty GTK:n kairaustulosten perusteella muodostettu turvesyvyyskartta. 

Siitä nähdään, että turvepaksuudet ovat suurimpia Viinivaaran pohjoisreunalla, 

Sarvisuolla sekä Mesisuon pohjoisosissa.  
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Kuva 7. GTK:n kairaustuloksista tehty kartta tutkimusalueen turvepaksuuksista. (GTK 

1996) 

3.1.1 Sarvisuo 

Sarvisuo rajoittuu lännessä Niemenmaahan ja Leppisuohon, pohjoisessa Sarviojaan ja 

Sarvilampeen, idässä Mesiojaan ja etelässä Viinivaaran harjuun. Suon pinta-ala on 400 

ha. Tutkimusalueen maaperä viettää alaspäin pohjoista kohti mentäessä. Viinivaaran 

harjusta purkautuu myös suolle puro, joka kuitenkin häviää suon keskiosaa kohti 

siirryttäessä. Suota voidaan pitää luonnontilaisena. (Sutinen 1999)  

Sarvilammen eteläpuolisella alueella on koivulettokorpea, ja länsipuolisella sararämettä. 

Niemenmaan itäpuoli taas on kalva- ja lyhytkorsinevaa. Suon keskialueet taas ovat 

rimpinevaa ja lyhytkorsinevarämettä, joka jatkuu suon luoteisosiin. Suon länsipuoliset 

osat koostuvat pallosararämeestä (Sutinen 1999).   

Suomessa soiden turvetta kuvataan kolmesta pääryhmästä koostuvalla jaolla. Ryhmät 

ovat saraturve, rahkaturve ja puuvaltainen turve. Luokitus perustuu suon turpeessa 

esiintyvien maatuneiden tai osittain maatuneiden kasvien tyyppiin ja laatuun (Laine et al. 

2012, s. 140). GTK:n raportin mukaan Sarvisuon turpeesta noin 50 % on rahkavaltaista, 
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kun taas suon pohjoisosassa turve on kerrostunut siten, että turve kerrostuman puolivälistä 

aina sen pohjalle on saravaltaista. Suon eteläosissa tätä saravaltaista turvetta ei yleisesti 

ottaen esiinny. Rahkaturve koostuu rahkasammalten lisäksi erilaisten varpujen ja 

tupasvillan jäännöksistä. Saraturpeen muodostavat sarakasvien juuret, juurakot ja 

tyvitupet (Laine et al. 2012, s. 140). Turpeen maatuneisuutta ilmaistaan yleisesti von 

Postin maatuneisuusasteikolla (asteet 1 – 10). Maatuneisuutta mitataan maastossa 

suoritettavan testin avulla. Testissä tarkastellaan turpeessa esiintyvien kasvien rakenteen 

erottuvuutta sekä siitä puristettavan veden laadullisia ominaisuuksia (Laine et al. 2012, s. 

143). GTK:n raportin mukaan koko Sarvisuon keskimääräiseksi maatuneisuusasteeksi on 

määritetty 4,0 (Sutinen 1999). Von Postin luokituksen mukaan aste H4 tarkoittaa heikosti 

maatunutta turvetta, josta irtoaa hyvin sameaa vettä sitä puristettaessa. Käteen jäävää 

puristusjäännöstä kuvataan hieman kimmoisaksi (Laine et al. 2012, s. 144). 

Sarvisuon pohjamaa on kairausten mukaan suurimmaksi osaksi hiekkaa, joskin joitakin 

hieta- ja moreeniesiintymiä on havaittavissa. Hietaesiintymät sijoittuvat suon 

pohjoisosiin, kun taas moreeniesiintymät läntisiin osiin. (Sutinen 1999) 

3.1.2 Mesisuo 

Mesisuo rajoittuu lännessä Mesiojaan, pohjoisessa Sarvivaaraan, idässä Syrjäojaan ja 

etelässä Viinivaaraan. Suon pinta-ala on 280 ha. Suon on muutamia poikkeuksia lukuun 

ottamatta luonnontilainen. Suon ojitetut alueet sijaitsevat suon itä- ja eteläosissa. Suon 

pinta viettää Sarvisuon pinnan tavoin pohjoiseen, joskin viettosuunta kääntyy pohjoista 

kohti mentäessä hieman koilliseen.  

Kasvillisuus on suon ojitetuilla alueilla rahkarämeojikkoa ja sararämemuuttumaa. 

Luonnontilaisilla osilla pohjoisessa on rimpinevaa ja lyhytkortista nevaa, kun taas suon 

keskiosaa peittää rahkaneva ja rahkaräme. (Sutinen 1999) 

Turveolosuhteet Mesisuolla ovat hyvin samankaltaiset kuin Sarvisuolla. Puolet turpeesta 

on saravaltaista toisen puolen ollessa rahkaturvetta. Suon pohjoisosassa turve on 

huomattavasti saravaltaisempaa kuin muissa osissa, joissa saravaltaista turvetta on 

enimmäkseen vain turvekerroksen pohjassa. Koko kerrostuman keskimääräiseksi 

maatuneisuusasteeksi on GTK:n raportissa määritetty 4,1. Pohjamaa on Sarvisuon tavoin 
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suurimmaksi osaksi hiekkaa, joskin pohjoisosissa esiintyy myös hietaa ja hiesua. (Sutinen 

1999) 

3.1.3 Hydrologiaan liittyvät esitiedot 

Alueen karttatiedoista löytyvien hydrologisten ilmentymien, kuten kahden suon poikki 

kulkevan ojan ja niiden alkupisteiden lisäksi sijaintien määrityksessä voidaan nojautua 

Oulun yliopiston Vesi- ja ympäristötekniikan tutkimusryhmän tekemiin 

lämpökamerakuvauksiin. Kuvaukset on tehty kesällä 2013. Tällöin lämpökameran 

kuvassa kylminä esiintyvät vesialueet tulkittiin pohjavesivaltaisiksi, pohjaveden ollessa 

pintavettä kylmempää. Lämpökamerakuvaus ei kuitenkaan anna yksiselitteistä kuvaa 

suoalueen pohjavesiriippuvuudesta. Kesäkauden lopulla, lämpötilojen ollessa korkeita, 

lämpenee suon pinnalla esiintyvä pohjavesi nopeasti, eikä sitä tällöin lämpökuvauksen 

avulla havaita. Tällöin osa pohjavesi esiintymistä voi jäädä havaitsematta. Myös 

kasvillisuus vaikuttaa osaltaan lämpökamerakuvauksen epävarmuuteen, sillä joissakin 

tapauksessa pohjavesiesiintymät saattavat olla kasvien tai puuston peittämiä. Kuvassa 8 

on esitetty tehtyjen lämpökamerakuvausten tulokset. Kuvasta selviää, että suoalueen 

ojien vesistä suuri osa on pohjavettä. Myös suoalueella olevat lähde-esiintymät ja niiden 

sijainnit pystytään paikantamaan. Merkittävimmät lähteet ojien alkupisteiden lisäksi 

sijaitsevat Mesisaaren lounaispuolella sekä Niemenmaan harjanteen itäpuolella.  



27 

 

 

Kuva 8. Lämpökamerakuvauksen tulokset pintavesien lämpötiloista. (Muokattu 

Isokangas 2015) 

Maatutkaluotaus toteutettiin suurimmaksi osaksi moottorikelkalla tutka-antenneja vetäen. 

Ensimmäiseksi tutkattiin helppokulkuinen, kelkalla liikkumiseen sovelias maasto kuten 

avonaiset ja vähän kasvillisuutta sisältävät alueet. Nämä alueet koostuivat enimmäkseen 

suoaltaista. Vaikeakulkuisen maaston kohdalla jouduttiin turvautumaan ihmisvoimiin, ja 

tutka-antennien vetämiseen joko lumikenkiä tai suksia käyttäen. Jalkaisin tehtyjen 

mittausten tapauksessa pystyttiin toteuttamaan maanmuodoista ja kasvillisuudesta 

riippumattomampia tutkauslinjoja, jolloin lopputulemaksi saatiin pidempiä ja suorempia 

tutkausprofiileja alueesta. Tutkaukset tehtiin viitenä eri päivänä (10-11.3.2015; 16-

17.3.2015 ja 25.3.2015)  

Mittaus tehtiin käyttämällä aikalaukaisua, sillä normaalisti käytettävä 

matkapyörälaukaisu ei ollut lumisten olosuhteiden takia mahdollista. Käytetyt 
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antenniyhdistelmät olivat 50 MHz:n antenni yhdessä 100 MHz:n kanssa sekä 50 

MHz:n 250 MHz:n kanssa. Edellä mainittua yhdistelmää käytettiin helppokulkuisen 

maaston tutkaamiseen, ja sitä vedettiin moottorikelkalla. Tämä mittaus tapahtui päivinä 

10-11.3.2015. Jälkimmäisten mittauspäivien antenniyhdistelmää vedettiin suksin ja 

lumikengin maaston ollessa huomattavasti vaikeakulkuisempaa. Moottorikelkalla 

tehtyjenmittauslinjojen kokonaispituus oli 43 km suksilla tehtyjen tutkauslinjojen 

vastaavan ollessa 21 km. Yhteensä tutkauslinjoja oli siis noin 64 km. Tutkausreitit, ja 

niiden erittely tutkan vetotavan mukaan on esitetty kuvassa 9.  

 

Kuva 9. Tutkausreitit ja niiden vetotapakohtainen erottelu. Moottorikelkalla tehdyt 

mittaukset on tehty päivinä 10 – 11.3.2015. Suksilla ja lumikengillä vedetyt tutkaukset 

tehtiin päivinä 16 – 17. ja 25.3.2015. 

Alueella tunnetut lähteet olivat, kuten oletettiin, valtaosin sulia myös talviaikaan, johtuen 

niihin virtaavasta pohjavedestä. Kuvassa 10 on esitetty osa Mesisaaren kupeessa 

sijaitsevasta lähteiden ryppäästä. Myös Niemenmaan harjanteen itäpuolella sijaitsevat, 

sekä suurimmat lähde-esiintymät aivan suon eteläosassa, Viinivaaran reunalla olivat 

mittausten aikaan sulana.  
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Kuva 10. Mesisaaren lounaisnurkassa sijaitseva lähde. Kuva: Markus Saari 17.3.2015. 

3.1.4 Tutkimuksissa käytetty laitteisto 

Käytetty laitteisto on ruotsalaisen Malå GeoSciencen valmistama ProEx- kokonaisuus. 

Käytettyyn laitteistokokonaisuuteen kuuluu kolme eri tutka-antennia, ProEx- 

keskusyksikkö, GPS-pod, Panasonic ToughBook tietokone sekä tarvittavat johdot, 

virtalähteet ja muut apulaitteet. Käytetyt tutka-antennit olivat 50 MHz letkuantenni (RTA 

= Rough terrain antenna) ja 100 ja 250 MHz suojatut maavasteantennit.  

50 MHz:n antenni on muotonsa puolesta soveltuvainen vaikeakulkuiseenkin maastoon, 

sillä sen pitkä letkumainen muoto edesauttaa antennin vetämistä ja kulkua puiden sekä 

muiden luonnon tarjoamien esteiden lomassa. Suojatut antennit (100 ja 250 MHz) taas 

tarjoavat kokonsa puolesta haasteita vaikeakulkuisessa maastossa. Haasteita syntyy 

esimerkiksi tiheään puita tai risukkoa kasvavalla alueella, sillä antenni ei suojineen 

yksinkertaisesti mahdu liikkumaan. Myös mättäät ja muut pienehköt ja äkkinäiset maan 

pinnanmuodon muutokset aiheuttavat ongelmia tutkauksen suorittamiseen. Kuvassa 11 

on esitetty kokonaisuudessaan tutkauslaitteisto, kun käytössä olivat 50 ja 250 MHz 

antennit. 
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Kuva 11. Koko maatutkauslaitteisto. Antennit: 250 MHz suojattu anenni ja 50 MHz 

letkumainen antenni (RTA). Kuva: Tuomo Reinikka 17.3.2015 

ProEx- keskusyksikkö sisältää kaksi antennipaikkaa, eli tutkausta oli mahdollista 

suorittaa kahdella eri taajuudella samanaikaisesti. Keskusyksikkö on kiinnitetty sille 

tarkoitettuun selkäreppuun, jolloin sen kuljettaminen helpottuu. Kun tutkalaitteistoa 

vedetään moottorikelkalla, sijoitetaan reppu moottorikelkan perään.  

Kaikki käytetyt antennit liitetään keskusyksikköön käyttäen optisia kaapeleita. Optisten 

kaapelien käyttö parantaa tutkaustulosta, sillä tiedonsiirto on tällöin riippumatonta 

johtojen pituudesta, eivätkä johdot aiheuta häiriöitä tutka-aaltoihin ja niiden tulkintaan. 

(Malå GeoSciences 2009) 

3.2 Mittausdata ja sen käsittely 

Maatutkaluotaus pitää sisällään paitsi varsinaisen mittausdatan keräämisen maastosta, 

myös saadun datan käsittelyn analysoitavaan ja tulkittavaan muotoon. Nykyisin käsittely 

tehdään yksinomaan tietokoneavusteisesti, kun ennen digitalisoitumista jouduttiin 

turvautumaan analogisiin menetelmiin tutkaprofiilien ollessa suoraan paperille 

tulostettuja kuvia (Cassidy 2009, s. 144). Tiedonkäsittely pitää sisällään monia eri 

vaiheita, joista osa on välttämättömiä riippumatta maatutkaluotauksen tapauskohtaisesta 
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tarkoituksesta, kun taas jotkin käsittelymenetelmät ovat käytössä vain erikoistapauksissa. 

Tästä erilaisten käsittelymenetelmien kirjosta johtuen, juuri tämä erikoisempien 

käsittelymenetelmien käyttövaihe aiheuttaa eniten eroavaisuuksia eri tahojen luomien 

tulosten välillä. (Cassidy 2009, s. 142)  

Ajankäytöllisesti datan käsittelyvaihe on yleensä enemmän aikaa vievää kuin itse mittaus. 

Tämä johtuu useimmiten suuresta datamäärästä. Tärkein edellytys hyvän ja tulkittavissa 

olevan lopullisen tuloksen saavuttamiseksi on lähtökohtaisesti onnistunut mittaus ja 

laadultaan hyvä raakadata. Huonosta ja häiriöitä sisältävästä raakadatasta on vaikeaa, ellei 

mahdotonta saada tulkintakelpoista edes taitavan aineiston käsittelijän toimesta (Cassidy 

2009, s. 142). Tämän tutkimuksen data on käsitelty käyttäen ReflexW- ohjelmaa. Jotta 

itse tutkaohjelman luomaa dataa voidaan käsitellä RefleXW:lla, täytyy se muuttaa 

ohjelman ymmärtämään muotoon. Tätä voidaan pitää käytännössä ensimmäisenä 

vaiheena datan käsittelyssä, vaikkakaan se ei muuta dataa millään tavalla. Seuraavassa 

käydään järjestyksessä läpi kaikki ReflexW:lla suoritetut käsittelyvaiheet sekä tarkoitus 

niiden takana. 

3.2.1 Muokkausvaihe 

Ensimmäinen vaihe käsittelyssä on yleensä raakadataan kohdistuva muokkausvaihe. Se 

ei sisällä mitään varsinaista tietokoneen tekemää, pyyhkäisykohtaista laskennallista tai 

kuvankäsittelyoperaatiota, vaan sen on pikemminkin datan läpikäyminen erilaisten 

virheiden ja turhien vaiheiden varalta (Cassidy 2009, s. 148). Tässä vaiheessa 

tutkakuvista poistetaan huonot ja käyttökelvottomat osuudet. Tällaisia heikkoja osuuksia 

syntyy tutkaprofiiliin esimerkiksi mittauksen pysähtymisen tai GPS-laitteen 

toimintahäiriöiden seurauksena. Näiden pysähdyskohtien poistaminen tehdään paitsi 

profiilin havainnollisuuden parantamiseksi, myös aineiston vaakamittakaavan 

yhteensovittamiseksi. Tällä tarkoitetaan datan muuttamista sellaiseksi, että tietty 

pyyhkäisyjen määrä vastaa aina tiettyä matkaa maastossa (Maijala 1991). Käytettäessä 

ReflexW- ohjelmaa, tämä vaakamittakaavan yhteensovittaminen edellyttää 

pyyhkäisykohtaisten koordinaattien liittämistä mittausdataan. Tämä on tehtävä, sillä 

Malån ProEx. laitteisto toimii siten, että se luo tutkatessa kaksi eri tiedostoa, joissa 

toisesta voidaan lukea tutkauksesta saatava, maaperän dielektrisiä ominaisuuksia 
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mukaileva tutkaprofiili, kun taas toisessa on tallennettuna pyyhkäisykohtaiset GPS-

koordinaatit (EUREF-FIN). ReflexW:tä käytettäessä ohjelma osaa itse poistaa 

pysähtymisistä johtuvat tutkaprofiilin vaakasuorat osuudet, joissa sama pyyhkäisy toistuu 

monta kertaa peräkkäin. Muokkausvaiheeseen voidaan katsoa kuuluvan myös erilaiset 

käytännöt järjestelyt, kuten nimeämiset ja sijaintien muokkaukset tiedostojen suhteen. 

3.2.2 Amplitudin nollatason korjaus ja matalataajuuksien suodatus 

Muokkauksen jälkeen seuraava tutkausaineistoille tehtävä, ensimmäinen varsinainen 

käsittelyvaihe on amplitudin nollakorjaus ja aikaikkunan leikkaaminen. Nämä kaksi 

vaihetta suoritetaan ReflexW:lla samalla kertaa. Amplitudin nollatason korjaus on 

nimensä mukaisesti yksittäiselle pyyhkäisylle tehtävä perustason määritys, jota ohjelma 

soveltaa koko profiilin pyyhkäisyihin. Tämä täytyy tehdä, sillä tarkasteltaessa yksittäistä 

pyyhkäisyä, voidaan havaita, ettei tämä taso, jonka ympärillä pulssi vaihtelee 

positiivisesta negatiivisen, ole aina nolla, vaan pyyhkäisy ikään kuin ”taittuu” varsinkin 

suuremmilla kulkeutumisajan arvoilla. Taittuminen näkyy selvimmin juuri näillä 

suuremmilla ajan arvoilla, sillä silloin pyyhkäisy alkaa pulssien amplitudien ollessa 

pieniä lähestyä suoraa viivaa, joka poikkeaa nollatasosta. Aikaikkunan leikkaaminen taas 

tehdään yksinkertaisesti siitä syystä, että mittauksen aikana määritetyn aikaikkunan 

maksimiarvo on yleensä niin suuri, ettei ikkunan suurilla arvoilla saavuteta, signaalin 

heikkenemisen ja voimakkaan kohinan vuoksi mitään tulkintakelpoista dataa. Datan 

käsittelyn ja havainnollisuuden vuoksi on siis hyvä leikata turhat osat aika-akselilta pois. 

(Pirttijärvi 2009) 

Kahden edellä mainitun käsittelyvaiheen jälkeen suoritettiin matalataajuuksien suodatus 

(eng. dewow). Tällä operaatiolla pyyhkäisyistä poistetaan matalataajuisia komponentteja 

(Annan 2003; Cassidy 2009, s. 150). Nämä matalataajuudet ilmenevät tutkausprofiilissa 

pitkän aikavälin värivaihteluina, jotka voivat haitata syvyystulkintavaiheessa, sillä ne 

saattavat häiritä mahdollisia maaperän ja sen kerrosten muotojen havaitsemista ja 

tulkintaa (Cassidy 2009, s. 150).  
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3.2.3 Nolla-ajan siirto ja korjaus 

Lähes kaikki maatutkalaitteistot toimivat siten, että pulssin rekisteröinnissä jokaiseen 

pyyhkäisyyn syntyy niin sanottua tyhjää tilaa. Tämä osa syntyy tutkan rekisteröidessä 

pyyhkäisyä jo hieman ennen pulssin lähtemistä (Pirttijärvi 2009). Rekisteröidyssä 

pyyhkäisyssä on myös mukana maanpinnan ja antennien välinen ilmatila.  Riippuen 

antennista, tämä tila voi olla jopa 60 cm (ilmavasteantenni) (Pirttijärvi 2009). Tässä 

tutkimuksessa käytettyjen maavasteantennien tapauksessa matka on tosin paljon 

pienempi, ja koostuu ainoastaan antennin ja sen kuorien aiheuttamasta rakenteellisesta 

välistä (noin 3-10 cm). Jotta varsinaista syvyystulkintaa maakerrosten suhteen voidaan 

tehdä, on jokaisesta pyyhkäisystä käytännöllistä poistaa edellä mainitut osat. Täytyy 

huomata, että tämän tutkimuksen tapauksessa tyhjää tilaa pyyhkäisyn alkuun luo myös 

lumen paksuus. Lumen erittäin matalan suhteellisen permittiivisyyden vuoksi se ei 

esiinny tutkaprofiileissa paksuna kerroksena, ja se käyttäytyykin tässä suhteessa lähes 

ilman tavoin.  

Yleensä nolla-ajan siirto on yksinkertainen toimenpide, koska ”virhe” nollakohdassa on 

koko tutkaprofiilin osalta sama. Tällöin esimerkiksi ReflexW:n tapauksessa riittää, kun 

maanpinnan määrittää yhdestä pyyhkäisystä, jolloin ohjelma siirtää nollakohdan 

jokaiselle profiilin pyyhkäisylle samalla kertaa. Valittaessa nollakohtaa pulssista, on 

huomattava, että tässä vaiheessa ei ole niinkään väliä itse varsinaisella ajan tai pulssin 

vaiheella tai sillä, vastaako pulssi juuri maanpintaa, koska lopullinen tulkinta tapahtuu eri 

pulssien aikaerojen välillä. Merkitystä on ainoastaan valinnan konsistenssilla, eli 

nollakohdan tulee olla läpi profiilin sama. Tällöin nollakohdaksi on kannattavaa valita 

sellainen pulssin osa, joka on helposti poimittavissa, tällöin valinnan toistaminen, ja 

samalla sen systemaattisuus saadaan taattua. (Cassidy 2009, s. 150; Pirttijärvi 2009)  

Joissakin tapauksissa nollakohdan siirtäminen koko profiilin osalta yhden pyyhkäisyn 

perusteella ei riitä. Tällaisia tapauksia syntyy, kun nollataso siirtyy pitkin profiilia, tai 

siihen on syntynyt äkkinäisiä hyppäyksiä. Nämä tapaukset voivat syntyä monista eri 

syistä. Laitteistosta johtuvia syitä ovat muun muassa sen sähkökomponenttien 

lämpeneminen tutkauksen edessä tai eroavaisuudet johtojen pituuksissa. Käytöstä 

johtuvia syitä on esimerkiksi tutka-antennin kaatuminen tai hyppiminen (mahdollista 
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etenkin moottorikelkalla vedettäessä), jolloin ilmatila antennin ja maanpinnan välillä 

kokee äkkinäisiä vaihteluita (Cassidy 2009, s. 150; Pirttijärvi 2009). Tällaisissa 

tapauksissa nolla-ajan korjaus tapahtuu valitsemalla nolla-aika monesta eri pyyhkäisystä 

pitkin profiilia, sellaisista kohdista, joissa muutosta sen absoluuttisesta kohdasta on 

havaittavissa. Mikäli muutos on tasainen, osaa ohjelma hakea jo muutoksen alku- ja 

loppupisteen perusteella nolla kohdan koko muutosvälille. Mikäli muutos on 

hyppymäinen, täytyy nollakohta hakea samalla tavoin hypyn molemmista päistä, ja sen 

jälkeen siirtoa suoritetaan taas normaalisti.  

3.2.4 Vahvistus 

Tehtyjen käsittelyvaiheiden jälkeen data on sellaisessa muodossa, että voidaan soveltaa 

signaalin vahvistusta. Tätä ei ole suositeltavaa tehdä ennen edellä esiteltyjä vaiheita, sillä 

niillä poistettavat ominaisuudet haittaavat tulkintaa, eli niitä ei ole syytä vahvistaa. 

Vahvistusta voidaan pitää yksittäisistä prosessointivaiheista tulosten muodostamisen 

kannalta tärkeimpänä, sillä tämän vaiheen jälkeen tutkausprofiili saadaan sellaiseen 

muotoon, että siitä on helppo havaita mahdollisia kerrosrajapintoja tai muita ilmentymiä 

(Pirttijärvi 2009). Lähtökohtaisesti joitakin rajapintoja ja maaperän ominaisuuksia 

voidaan toki joissain tapauksissa havaita jo raakadatasta, eikä vahvistusoperaatiolla ole 

niiden analysoinnin suhteen mitään annettavaa. Kuitenkin mitä syvemmälle maaperään 

pyyhkäisy tunkeutuu, sitä heikommaksi siinä havaittavat amplitudin muutokset 

muuttuvat signaalin heiketessä maaperän dielektristen ominaisuuksien ja geometrisen 

leviämisen johdosta (Cassidy 2009, s. 162). Ilman vahvistusta näitä muutoksia, eli toisin 

sanoen mahdollisia rajapintoja tai muita maaperässä ilmeneviä ominaisuuksien 

muutoksia on vaikea havaita. Vahvistamalla etenkin näitä syvällä aikaikkunassa olevia 

pulsseja saadaan ne huomattavasti selkeämmin näkyviin. On kuitenkin pyrittävä 

välttämään datan ylikäsittelyä ja ylitulkintaa. Mikäli maaperän ominaisuuden muutosta ei 

raakadatassa ole, ei sitä saa myöskään vahvistamalla näkyviin (Cassidy 2009, s. 162).  

Vahvistusta voidaan soveltaa pyyhkäisyyn käyttämällä erilaisia funktioita, mutta ne 

kaikki toimivat samalla periaatteella, jossa pyyhkäisyn amplitudia lisätään eri kertoimilla. 

Eri vahvistusfunktioiden erona onkin ainoastaan mitä osaa pyyhkäisystä korostetaan 

eniten (Cassidy 2009, s. 162). Koska eniten signaalin heikkenemistä tapahtuu aina 
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aikaikkunan suurilla ajoilla, eli syvällä maaperässä, pyrkivät funktiot vahvistamaan juuri 

näitä alueita (Pirttijärvi 2009). On huomattava, että vahvistusta käytettäessä ei voida aina 

välttyä myös sellaisten ilmiöiden, kuten kohinan tai muiden signaalissa esiintyvien 

turhien kohteiden vahvistamiselta, sillä ne ovat osa samaa pyyhkäisyä. Tämän 

tutkimuksen tapauksessa vahvistusfunktion sijaan vahvistaminen määritettiin 

manuaalisesti aina profiilikohtaisesti. Määritys tapahtuu ReflexW:llä valitsemalla 

profiilille aikakanava kohtainen vahvistus kerroin. Tällöin päästään hyvään 

lopputulokseen, sillä tarkastelemalla profiilia ja siinä esiintyvä heikkoja signaaleja, 

voidaan niitä vahvistaa tapauskohtaisesti. Tällöin vältytään vahvistamasta turhaan 

aikaikkunan alkuosassa jo valmiiksi hyvin erottuvia kerrosrajoja tai eri puolilla 

pyyhkäisyjä esiintyviä tarpeettomia kohteita.  

3.2.5 Taustakohinan poisto 

Viimeisenä vaiheena datan käsittelyssä tehtiin taustakohinan poisto (eng. background 

removal). Tämä on kokonaan ohjelman tekemä käsittelyvaihe, joka toimii siten, että 

ohjelma ottaa tietyllä välillä (tässä tapauksessa koko profiili) keskiarvon pyyhkäisyistä, 

ja vähentää sen alkuperäisistä pyyhkäisyistä. Tällä tavoin saadaan poistettua 

taustakohinaa ja antennien soimista. Soimista (eng. ringing) syntyy esim. maanpinnan ja 

ilman välisestä rajapinnasta (Cassidy 2009, s. 154; Pirttijärvi 2009). Käytännössä tämä 

vaihe auttoi etenkin korkeataajuisten antennien profiileissa turvekerroksen pohjan 

havaitsemisessa. Erityisesti tilanteissa, joissa turvekerros on ohut, ja rajapinta lähellä 

maanpintaa, erottuvuus peittyi usein maanpinnasta johtuvaan soimiseen. 

3.3 Mittausdatan tulkinta  

3.3.1 Turvekerros 

Käsitellystä maatutkausdatasta määritettiin profiileista näkyvän turvekerroksen ja sen 

alapuolisen maakerroksen välinen rajapinta. Rajapinta esiintyy profiileissa ajan suhteen 

luotuna raporttina, ja jotta voidaan tehdä syvyystarkastelua, täytyy suokerrokselle 

määrittää dielektrisiä ominaisuuksia. Määrittämällä suokerrokselle suhteellinen 

permittiivisyys tai signaalin etenemisnopeus, saadaan ReflexW:n avulla määritettyä 

kerroksen syvyys. Tämän signaalin nopeusarvon määrittämisessä on käytetty GTK:n 
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tekemiä kairauksia vuodelta 1996. Näitä kairauksia käytettiin referenssipisteinä, sillä 

monet niistä sijoittuvat päällekkäin tutkauslinjojen kanssa. Näitä referenssikelpoisia 

kairauspisteitä oli yhteensä 56. Käytettäessä referenssikairauksia sähkömagneettisen 

pulssin nopeusarvon määrittämiseen, on niiden minimimääräksi virheen minimoimisen 

kannalta osoitettu 30 kappaletta. Tämä määrä ei riipu kohteen geologisesta kehyksestä 

(Rosa et al. 2009). Vertaamalla tiedettyä kairaussyvyyttä tiedettyyn rajapinnan 

aikaikkunan arvoon, saadaan määritettyä keskimäärin profiilikohtainen nopeuden arvo 

tutkasignaalille. Jokaiselle profiilille kairauspisteiden avulla määritetty 

etenemisnopeuden arvo korreloi varsin hyvin kirjallisuudessa esitettyjen turpeen 

etenemisnopeuksien kanssa. Esimerkiksi Neal (2004) antaa tutkimuksessaan makean 

veden turpeelle realatiiviseksi permittiivisyydeksi (𝜀𝑟) 57 – 80, etenemisnopeuden (v) 

ollessa tällöin 0,03 – 0,06 m/s. Kairauspisteiden avulla määritetty etenemisnopeus sai 

kaikissa profiileissa arvon 0,034 m/ns. Pieni nopeuden arvo, toisin sanoen suuri 

relatiivisen permittiivisyyden arvo on selitettävissä turpeen korkeilla vesipitoisuuksilla. 

Aikaikkunan arvoa tarkasteltaessa on huomattava, että se kertoo tutkasignaalin matkaan 

käyttämän ajan, johon sisältyy kulkeutuminen molempiin suuntiin. Tarkasteltaessa 

GTK:n kairaustuloksia ja niistä laadittuja laboratorioraportteja, havaitaan, että turpeen 

laatu ja vesipitoisuus sisältävät vähän muutoksia koko Sarvisuon ja Mesisuon alueella. 

Vesipitoisuuden ollessa merkittävä tekijä relatiivisen permittiivisyyden ja 

etenemisnopeuden suhteen, myös näissä on vain hyvin vähän muutoksia ympäri 

suoaluetta. Myös referenssikairaukset ja tutkadatan vertaaminen niihin tukevat tätä 

päätelmää. 

Itse rajapinta on määritetty tutkausprofiileihin manuaalisesti piirtämällä. Kerrosraja 

määritettiin jokaiseen tutkausprofiilin käyttämällä korkeamman taajuuden profiilia (100 

MHz tai 250 MHz), sillä rajapinta näkyy näistä profiileista suuremmalla resoluutiolla 

kuin matalataajuisessa profiilissa, ja näin ollen sen paikantaminen manuaalisesti on 

tarkempaa. 50 MHz:n profiilikuvassa varsinkin alueet, joissa suokerros oli ohut, oli usein 

vaikeuksia havaita rajapinnan tarkkaa kohtaa.  

Rajapinnan määrittämisen jälkeen ohjelma laskee pyyhkäisykohtaisen kerrossyvyyden d1 

etenemisnopeuden ja kyseiseen pyyhkäisyyn piirretyn kerrosrajan aikaikkunan arvon 
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perusteella. Laskennassa käytetään kaavaa 12, missä 𝑡1 on aikaikkunan arvo 

ensimmäisellä rajapinnalla ja 𝑣1 on etenemisnopeus turvekerroksessa.  

 
𝑑1 =

𝑡1𝑣1
2

 
(12) 

Tämän jälkeen ohjelma luo koko profiilin pyyhkäisyjen pohjalta raportin, jossa syvyyden 

arvo on liitetty pyyhkäisykohtaiseen paikkakoordinaattiin.  

3.3.2 Turvekerroksen pohjan ja kallion välinen kerros 

Turvekerroksen alapuolinen kerros ja sen paksuus aina kallion pintaan asti on tutkittavan 

suon alueella haasteellisempi määrittää tarkasti verrattuna itse turvekerrokseen. Tämä 

johtuu kyseisen kerroksen pohjaan asti ulottuvien referenssikairausten puutteesta. Myös 

maalajien vaihtelut kerroksessa aiheuttavat hieman epävarmuutta tulkittuun syvyyteen. 

On tosin huomattava, että GTK:n aiemmin mainituissa kairauksissa on määritetty suon 

alapuolisen maakerroksen maalaji heti suokerroksen loputtua. Näistä tuloksista päätellen 

maalaji suokerroksen alapuolella on suurimmaksi osaksi hiekkaa ja hietaa, joskin jonkin 

verran moreeni- ja saviesiintymiä on havaittavissa. Näistä ainoastaan savella on 

merkittävää vaikutusta tutkaprofiilien tulkintaan. Tämä vaikutus ilmenee lähinnä 

tutkasignaalin voimakkaana heikkenemisenä, ja tätä kautta syvyysluotautuvuuden 

puuttumisena, ei niinkään syvyyden virheellisenä tulkintana. Koska koko alue lukuun 

ottamatta muutamia pieniä mäkialueita on suoaluetta, ovat myös suon alapuoliset maalajit 

veden kyllästämiä. Tästä johtuen myös signaalin etenemisnopeudet ovat eripuolilla 

alueella lähellä toisiaan, riippumatta mikä maalaji on kyseessä.  

Tulkinnassa on käytetty kirjallisuudesta saatuja relatiivisen permittiivisyyden arvoja. 

Neal (2004) antaa tutkimuksessaan saturoituneen hiekan ja soran relatiiviseksi 

permittiivisyydeksi arvon välillä 15,5 – 17,5. Etenemisnopeudelle hän suosittelee arvoa 

0,06 m/ns, jota on myös käytetty tämän tutkimuksen tulkinnassa.  

Turpeen alapuolisista kerroksista pyrittiin paikantamaan ennen kaikkea suoalueen 

hydrologiaan mahdollisesti vaikuttavia rakenteita. Näitä olisivat esimerkiksi selkeät 
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moreenimuodostumat, jotka kulkevat pitkin suota niin turvekerroksen alla kuin päälläkin. 

Myös kallionpinnan sijaintia pyrittiin määrittämään.  

Havaittujen rakenteiden syvyystulkinta ja – laskenta suoritetaan samalla periaatteella 

kuin suokerroksenkin tapauksessa, joskin on huomioitavaa, että mitoitettavan kerroksen 

yläpuolinen kerros, eli suokerros tulee ottaa huomioon. Kerrossyvyyden 𝑑2 laskennassa 

ohjelma käyttää kaavaa 13, jossa 𝑡2 on aikaikkunan arvo turvekerroksen alapuolisen 

mineraalimaalajikerroksen pohjan kohdalla, 𝑡1 on aikaikkunan arvo turvekerroksen 

pohjalla vastaavassa kohdassa ja 𝑣2 on etenemisnopeus mineraalimaalajissa.  

 
𝑑2 =

(𝑡2 − 𝑡1)𝑣2
2

 
(13) 

3.3.3 Interpolointi 

Saatujen paikkakohtaisten syvyysarvojen avulla luotiin koko tutkimusalueen kattava 

interpolaatio turvepaksuuksista. Mittaustulosten interpoloinnissa on käytetty ArcGIS- 

ohjelman geostatistical analyst työkalua ja kriging-interpolointia. Se on tilastollinen 

menetelmä, jonka käyttö on yleistä juuri tällaisen spatiaalisesta datajoukosta koostuvan 

aineiston mallinnuksessa. Edellytyksenä geostatistiselle menetelmälle ja sen 

soveltuvuudelle voidaan pitää seuraavia tekijöitä: datajoukon jakautuneisuus 

normaalijakauman mukaisesti sekä aineiston eri datapisteiden välinen riippuvuus ja 

stationäärisyys. Havaintopisteiden välisellä riippuvuudella tarkoitetaan niiden välistä 

spatiaalista autokorrelaatiota. Toisin sanoen mitä lähempänä pisteet siis ovat toisiaan, sitä 

enemmän niistä saatujen mittaustulosten tulisi vastata toisiaan, kun taas pisteiden välisen 

etäisyyden kasvaessa, tämän riippuvuuden merkittävyys pienenee. Stationäärisyydellä 

tarkoitetaan taas sitä, että mittausarvo ei ole riippuvainen mittauksen ajankohdasta. 

Menetelmän etuna ns. tavallisiin interpolaatiomenetelmiin verrattuna voidaan pitää sen 

mahdollistamaa tilastollista lopputuloksen tarkastelua. (Antikainen & Hiltula 2008)  

Käytetyssä kriging–menetelmässä edellä mainittua spatiaalista autokorrelaatiota 

mallinnetaan semivariogrammitekniikan avulla. Tekniikka perustuu siihen, että 

mittausdatapisteistä muodostetaan pistepareja, joiden välille lasketaan euklidisen 
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etäisyyden lisäksi semivarianssi. Semivarianssi ilmoittaa kahden pisteen välisen 

autokorrelaation. Tässä tapauksessa siis lähimpänä toisiaan sijaitsevilla pisteillä on pieni 

semivarianssi. Muodostetuista pisteistä voidaan muodostaa semivariogrammi, joka 

näyttää semivarianssin euklidisen etäisyyden funktiona. Teoriassa siis mittauspisteiden 

etäisyydessä lähentyessä nollaa, tulisi myös varianssin lähestyä nollaa, näin ei kuitenkaan 

ole, sillä menetelmä ottaa huomioon mittausvirheet. (Antikainen & Hiltula 2008)  

Lopputuloksen onnistumisen ja luotettavuuden tarkasteleminen tilastollisesti suoritetaan 

siitä saatavien tunnuslukujen, ja niihin liittyvien odotusarvojen avulla. Interpolaation 

suoritettuaan ohjelma antaa lopputuloksesta ristiinvalidointiraportin, jonka avulla sen 

luetettavuutta voidaan tarkastella. Raportin sisältämät merkittävimmät tunnusluvut ovat 

keskivirhe, keskineliövirheen neliöjuuri, standardoitu keskivirhe sekä toisen momentin 

standardoidun virheen neliöjuuri.  

Tunnuslukujen ja niiden laadun tarkastelussa tunnuslukujen tulisi saada mahdollisimman 

lähellä nollaa olevia arvoja, lukuun ottamatta toisen momentin standardoidun virheen 

neliöjuurta, jonka haluttu arvo tulisi olla mahdollisimman lähellä lukua yksi. (ESRI 2014) 
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4 TULOKSET JA NIIDEN ANALYSOINTI 

Tutkausprofiileista saatavan tiedon ja tulosten avulla on luotu kuvaa alueen maaperästä 

ja sen ominaisuuksista. Tuloksista on pyritty poimimaan sellaista tietoa, jota voidaan 

käyttää alueen hydrologian ja sen prosessien tulkinnassa. Tuloksissa ei esitetä kaikkia 

alueelta saatuja tutkaprofiileja, vaan ainoastaan niistä muodostetut karttamaiset 

kuvaukset sekä hydrologian kannalta oleelliset alueet. Osa profiileista on esitettynä 

liitteissä 1-5.  

4.1 Turvekerros 

Turvekerroksen paksuus on esitetty kahdessa eri kartassa. Kuvassa 12 se on esitetty 

pistedatana. Se kertoo suoraan mittausten avulla määritetyn paikkakohtaisen 

turvekerroksen syvyysarvon. Kuvan avulla saadaan varmuutta tulosten 

yhdenmukaisuudelle, ja siitä saadaan paikannettua mahdolliset datan tulkintavirheet 

vertaamalla toisiinsa eri tutkauslinjojen avulla määritettyjä syvyysarvoja samalle 

paikkakoordinaatille. Kuvasta nähdään, että tulkintaeroja eri linjojen välillä on vähän. 

Johdonmukaiset tulokset johtuvat ennen kaikkea selkeästä tulkintavaiheesta. Selkeä 

kerrosrajapinta turpeen ja sen alapuolisen mineraalimaalajin välillä oli helposti 

havaittavissa kaikissa tutkausprofiileissa.  
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Kuva 12. Paikkakohtaiset turvepaksuudet.  

Interpolaatio turvekerroksen paksuudesta on esitetty kuvassa 13. Kuvassa on esitetty 

myös neljä tutkauslinjoista eriteltyä profiililinjaa. Linjat on valittu niiden 

havainnollisuuden perusteella, sillä niissä esiintyy tulosten analysoinnin kannalta 

oleellisia asioita suon rakenteellisiin ominaisuuksiin liittyen.  Nämä profiilit on esitetty 

liitteissä 1-4. Kuvan 13 interpolointia ja sen luotettavuutta kuvaavat tilastolliset 

tunnusluvut on esitetty taulukossa 2. 

Taulukko 2. Kuvan 13 interpoloinnin tilastolliset tunnusluvut. 

Tunnusluku Arvo 

Keskivirhe (mean error) -2,8*10-6 

Virheen neliöllinen keskiarvo (root-mean-square error) 7*10-3 

Keskimääräinen keskivirhe (average standard error) 1,3*10-2 

Standardoitu keskivirhe (mean standardized error) 1,6*10-5 

Toisen momentin standardoitu neliöjuuri (root-mean-square standardized error) 0,8 
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Kuva 13. Turvekerroksen paksuus metreinä. Kartassa näkyvistä linjoista (P1-P4) on 

esitetty tutkausprofiilit liitteissä 1-4. 

Kuvista 12 ja 13 nähdään, että turvekerros on paksuimmillaan suoalueen eteläosassa, 

aivan Viinivaaran harjun kupeessa sekä Sarvisuon pohjoisosassa. Ohuet alueet turpeessa 

myötäilevät varsin tarkasti alueella esiintyviä maanpinnan kohoumia, kuten harjua 

suoalueen länsiosassa. Kahdesta suosta Sarvisuon turvepaksuudet ovat Mesisuohon 

verrattuna suuremmat. Verrattaessa kuvan 13 tuloksia GTK:n määrittämiin 

turvepaksuuksiin (kuva 7), ei suuria eroavaisuuksia ole havaittavissa. Eroa on lähinnä 

tulosten interpolaatiotavoissa ja visualisoinneissa.  

Kuvassa 14 on esitetty lähemmin interpoloitua turvepaksuutta Viinivaaran harjun ja sen 

pohjoispuolella olevan syvän suoaltaan alueelta. Kuvassa näkyy myös profiili 5:n sijainti. 

Itse tutkausprofiili linjasta on esitetty liitteessä 5, jossa vasemmalla on esitetty 50 MHz:n 

antennin profiili, ja oikealla 250 MHz:n antennin profiili. Profiili 5 kuvaa siirtymää 

suoaltaasta harjualueelle ja on mielenkiintoinen, sillä alueiden rajapinnassa pohjavesi 

purkautuu lähteikkömuodostumaan. Liitteen kuvassa on havaittavissa myös profiilille 



43 

 

tehty topografiakorjaus. Maan pinnan korkeus on esitetty kuvassa sekä aikaikkunan 

arvona että korkeutena meren pinnasta. Profiilille ei ole tehty nopeustarkastelua 

maanpinnan alapuolisten osien suhteen, eli maanpinnan alapuolella esiintyvät rakenteet, 

ja niihin liitetty korkeusarvo (m) eivät ole todenmukaisia. Poikkileikkausta ja siihen 

liittyviä hydrologisia näkökohtia käsitellään tarkemmin kappaleessa 5.1.1.  

 

Kuva 14. Viinivaaran ja suoaltaan raja sekä profiili 5:n (Liite 5) sijainti.   

4.2 Turvekerroksen alapuoliset rakenteet  

Tutkausprofiilit ja niiden perusteella tehty tulkinta turpeen alapuolisesta maalajista 

vastaavat hyvin GTK:n tekemiä kairauksia. Kairausten perusteella maalaji on pääosin 

hiekkaa. Kerros erottuu tuloksista kattavasti ja se rajoittuu alapinnassaan oletettavasti 

kallioon tai moreeniin. Alapinnan erottuvuudessa on kuitenkin paikoittain puutteita. 

Hiekkakerroksen alapinnan erottuvuuden rajoitukset johtuvat useimmiten paksusta 

turvekerroksesta. Alueilla, joilla turvepaksuus kasvaa suureksi, pienenee tutkan 

syvyysluotautuvuus merkittävästi, eikä hiekkakerroksen alapinta ole tällöin profiileissa 

jatkuvasti havaittavissa. Ohuemman turvekerroksen alueilla rajapinta havaittiin kuitenkin 

hyvin. Näille alueille on tyypillistä, että hiekkakerroksen alapuolella esiintyy 

pinnanmuodoiltaan poikkeavia kerrosrakenteita, kuten erilaisia maanpintaa lähestyviä 
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moreenimuodostumia. Nämä moreenimuodostumat ovat kasautuneet oletettavasti kallion 

päälle.  

Profiileista tehtävissä olevia havaintoja voidaan nähdä tarkastelemalla liitteessä 1 

esitettyä profiilia 1. Aikaikkunan alueella 0 – 100 ns havaitaan maanpinnasta johtuva 

heijastuksen monikerta. Se aiheutuu suuresta kontrastista ilman ja maaperän 

sähkömagneettisissa ominaisuuksissa. Seuraava selkeästi havaittava rajapinta on turpeen 

ja sen alapuolisen mineraalimaalajin raja. Se näkyy selkeästi läpi profiilin. 

Turvekerroksen alapuolisen kerroksen, eli hiekan alaraja on myös näkyvissä suurimmassa 

osassa profiilia. Sen näkyvyys heikkenee profiilin kohdissa 600 – 800 m ja 1200 – 1500 

m. Kerroksen paksuus vaihtelee profiilin eri kohdissa johtuen sen alapuolisista 

moreenimuodostumista. Muodostumia on selkeimmin havaittavissa kohdissa 200 – 500 

m ja 100 – 1200 m. 

Kuvassa 15 on esitettynä otos liitteessä 1 esitetystä tutkauslinjasta. Kuvasta havaitaan eri 

kerrosten rajapinnat selvästi. Mineraalimaalajit on merkitty kuvaan lyhentein hk (hiekka) 

ja mr (moreeni). Keskellä kuvaa näkyvä moreenimuodostuma hiekka- ja suokerroksen 

alla on tyyppiesimerkki esiintymästä, joita oli tarkoitus alueella kartoittaa. Se, että 

kyseessä on todellakin moreenista koostuva rakenne, voidaan useissa tapauksissa 

todentaa käyttämällä referensseinä GTK:n kairaustuloksia. Niistä voidaan määrittää ne 

suon alueet, joissa pohjamaalaji heti turvekerroksen alapuolella on moreenia. Myös 

tutkausprofiilia tarkasteltaessa havaitaan maa-aineksen olevan hyvin heterogeenista, sen 

sisältäessä paljon tutkan havaitsemia rajapintoja. Nämä rajapinnat johtuvat oletettavasti 

maa-aineksen lajittumattomuudesta, joka taas viittaa vahvasti moreeniin.  
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Kuva 15. Suon kerrosrakenne tutkausprofiilissa. (Profiili 1, liite 1) 

Suoalueella esiintyvät moreenimuodostumat ja niiden sijainnit on esitetty kuvan 16 

kartassa. Esitystavaksi valittiin moreenimuodostumien yläpuolisen hiekkakerroksen 

paksuus, eli moreenimuodostuman ylärajan etäisyys turvekerroksen alapinnasta.  Tämä 

esitystapa valittiin, sillä se kuvastaa parhaiten moreenimuodostumien vaikutusta sen 

yläpuolisiin maalajikerroksiin ja niiden paksuuksiin. Samalla käy ilmi muodostumien 

vaikutus pohjaveden virtausolosuhteisiin ja niiden muuttumiseen. Hiekkakerroksen 

paksuus moreenimuodostumien alueella on esitetty interpolaationa. Kuvassa on myös 

esitettynä tutkimusalueella esiintyvien lähteikköjen sijainnit. Muodostumien rakenteen ja 

sijaintien vaikutusta hydrologiaan pohditaan kappaleessa 5.1. Kuvasta 16 on esitetty 

suurennos liitteessä 6. Liitteen kuvassa näkyvät myös ne kairauspisteet, joista on GTK:n 

tutkimuksissa löydetty turvekerroksen alapuolelta moreenia. Kuvassa on myös esitettynä 

interpolaatiossa käytetyt tutkauslinjat. Kuvan moreenimuodostumien interpolointialueen 

ulkopuolisia alueita ei voida yksiselitteisesti olettaa sellaisiksi, joissa hiekkakerroksen 

paksuus on mitta-asteikon yläpuolella (yli 4,2 m). 
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Kuva 16. Hiekkakerroksen paksuus moreeniesiintymien alueilla. Alueet kuvastavat 

paikkoja, joissa moreenimuodostumat vaikuttavat hiekkakerroksen paksuuden 

muutoksiin, ja täten pohjaveden virtausolosuhteisiin. Sinisellä merkittynä alueen 

lähteikköjen sijainnit.   

Moreenimuodostumien sijainnin ja syvyyden määrityksessä käytettiin ainoastaan 

tutkausdatan niitä osia, joissa ne olivat riittävän selkeästi havaittavissa. Kuten liitteen 6 

kartan perusteella nähdään, suurin osa muodostelmien sijainnin ja korkeuden 

interpoloinnissa käytetyistä linjoista ovat kohtisuoria muodostelman pituussuunnan 

kanssa. Toisin sanoen, niiden muodon ja sijainnin visualisointi muodostuu useasta 

poikkileikkauksesta. Niemenmaan muodostuman tapauksessa näitä poikkileikkauksia on 

tuloksien avulla pystytty luomaan suoaltaan alapuolella sijaitsevasta muodostuman 

osasta, mutta heikommin itse harjanteesta. Tästä johtuen muodostuman reunat ja etenkin 

niiden tarkka sijainti tutkimusalueen länsiosassa sisältävät epävarmuutta ja mahdollisia 

virheitä. Joka tapauksessa sen reunan todenmukaista sijaintia voidaan tarkastella kartalta, 

sillä se myötäilee näillä alueilla selkeästi havaittavissa olevia maanpinnan muotoja ja 

kasvillisuuden muutoksia, joten tästä ei ole tulkinnan kannalta suurta haittaa.  

Niemenmaan harjanteen alueella hiekkakerroksen paksuudeksi määritettiin 0 metriä. 

Tämä ei pidä joka puolella harjannetta paikkaansa, sillä se koostuu tutkaustulosten 

perusteella sekä hiekasta että moreenista. Hiekka- ja moreenirakenteet ovat profiileissa 
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epäsäännöllisesti toisistaan erottuvia, eikä kerrosrajapintoja niiden välille voida tulosten 

perusteella muodostaa. Vaikuttaa kuitenkin siltä, että hiekka on pääosin kerrostunut 

moreenirakenteiden päälle. Itään suuntautuvat, suoaltaan alle yltävät harjanteen osat 

näkyvät kuitenkin tutkaustuloksissa selvästi hiekkakerroksesta erottuvina 

moreenimuodostumina. Tarkasteltaessa GTK:n kairaustuloksia (kuva 6) nähdään, että 

Niemenmaan reunalla sijaitsevista pisteistä on löydetty moreenia tai hiekkamoreenia. 

Tämä tukee oletusta, jonka mukaan harjanteen rakenteessa on moreenia.  

Toinen esimerkki moreenimuodostumasta suoalueella on esitetty liitteessä 7. Siinä on 

esitettynä syvyystarkastelu, joka on tehty liitteessä 3 esitetyn profiilin osalle. Profiili 

kulkee Mesisaaren vierestä (liitteen kuvassa 1260 – 1600 m). Mesisaari on karttatietojen 

perusteella pyöreähkö saareke, jonka laella kasvaa suoaltaista poiketen suurehkoa 

puustoa. Tutkaustulosten perusteella se on osa pidempää moreenimuodostumaa, joka on 

peittynyt suurimmaksi osaksi turvekerroksen alle. Se on havaittavissa tutkausprofiileista 

aina Sarvisuon keskiosista Mesisuon itälaidalle. Kuvassa näkyvät valkoiset neliöt 

ilmaisevat lähteikön alku- ja loppukohtia. Neliöiden väliin jäävä matka kuvaa siis aluetta, 

jolla esiintyi sulia pintavesiesiintymiä. Kyseiset lähteet sijaitsevat Mesisaaren 

lounaiskulmassa. Kuvassa vihreä kerros kuvastaa turvetta, sininen hiekkaa ja punainen 

moreenia. Moreenikerros ei kata koko profiilia, sillä sen alapinta (todennäköisimmin 

kallio), on havaittavissa ainoastaan niissä kohdissa, joihin se on merkitty. Tästä johtuen 

toinen, profiilin kohdassa 940 – 1150 m näkyvä moreenimuodostuma ei ole merkitty 

värein, vaikka se havaittavissa onkin. Myös Mesisaaren moreenimuodostuman alueelta 

on GTK:n kairauksissa löydetty moreenia turvekerroksen alapuolelta.  
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5 JOHTOPÄÄTÖKSET 

Edellisessä kappaleessa esitettyjen tulosten perusteella ja yhdistelemällä niitä 

ennakkotietojen kanssa voidaan tehdä päätelmiä ja johtopäätöksiä koskien suoalueen 

maaperän rakennetta ja sen vaikutusta alueella esiintyviin hydrologisiin ilmiöihin.   

5.1 Hydrologiasta 

Yleisesti alueen maaperärakenteesta voidaan päätellä, että otollisin reitti pohjaveden 

virtaamiselle suoalueella on turvekerroksen alapuolinen hiekkakerros. Tämä johtuu siitä, 

että hiekalla on alueen maalajeista virtauksen etenemiselle suotuisin hydraulinen 

johtavuus. Hiekalla tämä arvo vaihtelee välillä 2,89*10-5 – 5,2*10-4 m/s riippuen sen 

raekokojakaumasta (Todd 1980). Oletettavasti tutkimusalueen hiekka on keskikarkeaa tai 

hienoa, jolloin arvoksi voidaan arvioida 1,1*10-4 m/s. Vastaavat arvot turpeelle ovat 

6,5*10-5 m/s ja hiekkavaltaiselle moreenille 5,67*10-6 m/s (Todd 1980). 

Ennakkotietojen perusteella suolla esiintyvät pintavesiesiintymät kuten lähteet ja suon 

poikki kulkevat ojat sisältävät pohjavettä. Tämä ilmenee Oulun yliopiston alueella 

tekemien veden stabiilien isotooppien analysoinnin ja lämpökamerakuvausten perusteella 

(Kuva 5). Lämpökuvausten, karttatietojen ja maastokäyntien avulla on määritetty 

suoalueella esiintyvien lähteiden sijainnit. Syitä kyseisille sijainneille etsitään vastaavien 

sijaintien maaperärakenteesta saaduista tutkimustuloksista.   

5.1.1 Lähteet harjun reunalla 

Tutkimusalueen suurimmat lähteet sijaitsevat aivan sen eteläosassa, Viinivaaran reunalla. 

Lähteet ovat merkittyinä yleisiin karttatietoihin kahtena pistemäisenä lähteenä, joskin 

maastokäyntien perusteella ne ovat huomattavasti suurempia lähteikköjä, jotka 

muodostavat alkupisteen suon poikki virtaaville ojille.   

Lähteitä esiintyy yleisesti harjualueiden tasaisilla reunoilla, etenkin erilaisissa 

painaumissa (Fetter 1994; Mälkki 1999). Lähde syntyy paikkaan, jossa pohjaveden pinta 

leikkaa maanpinnan (Todd 1980). Tällainen tilanne on tyypillinen harjualueiden 
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reunoilla, jossa maanpinnan korkeus muuttuu nopeasti. Painanteiden alueilla muutos on 

yleensä vielä suurempi, mikä lisää lähteiden synnyn todennäköisyyttä. Tulosten avulla 

pystytään parantamaan käsitystä lähteitä ympäröivästä maaperästä ja sen 

ominaisuuksista. Kuvista 13 ja 14 havaitaan, että lähteet sijaitsevat paikoissa, joissa 

suoaltaan turvekerroksen paksuus kasvaa jyrkästi sen muodostaessa rajapinnan 

varsinaisen harjun kanssa. Lowryn et. al. (2009) mukaan pohjaveden virtaussuunnan 

kanssa kohtisuoraan sijoittuvalla turvekerroksen alapuolisen mineraalimaalajin 

paksuuden jyrkällä muutoksella on vaikutusta pintavesiesiintymien syntyyn. 

Tutkimusalueen pohjaveden virtaussuunnan ollessa pääsääntöisesti harjusta katsottuna 

pohjoiseen, voidaan vastaavan tilanteen katsoa olevan käsillä myös tutkimusalueen 

tapauksessa. Tarkastelemalla liitteen 5 kuvaa suoaltaan ja harjun reunan 

poikkileikkauksesta, ja vertaamalla sitä Lowry et. al. (2009) tutkimuksessa esitettyyn 

konseptuaaliseen malliin, voidaan myös havaita selkeitä yhtäläisyyksiä. Molemmissa 

tapauksissa suoaltaan syveneminen, ja samalla turpeen alapuolisen, paremmin vettä 

johtavan hiekkakerroksen oheneminen johtavat tilanteeseen, jossa pohjaveden 

virtaussuunta kohdistuu kohti maanpintaa purkautuen lopulta lähteisiin.  

5.1.2 Suoalueen keskellä sijaitsevat lähteet 

Tutkimuksista saatujen, maaperää koskevien tulosten avulla voidaan myös selittää 

Mesisaaren lounaispuolella sijaitsevien lähteiden sijaintia. Lähteiden sijainti poikkeaa 

kappaleessa 5.1.1 esitettyjen lähteiden sijainnista lähtökohtaisesti, sillä ne sijaitsevat 

kauempana itse harjusta ja täten pohjaveden pääsääntöisestä alkulähteestä. Tällöin niiden 

synnyn taustalla ei voi olla maanpinnan korkeuden äkillinen muutos. Alueen maaperästä 

saatujen tulosten perusteella vaikuttaa siltä, että synty johtuu turvekerroksen ja sen 

alapuolisen hiekkakerroksen äkillisestä ohentumisesta niiden alapuolella esiintyvän 

moreenimuodostuman vaikutuksesta. Parhaiten tilannetta pystytään havainnollistamaan 

liitteessä 7 esitetyn, profiilista 3 erotetun osuuden avulla. Kuvassa profiilille, ja siinä 

ilmeneville rajapinnoille tehdyn syvyystarkastelun avulla saadaan selkeä kuva etelä-

pohjoissuuntaisesta maaperän poikkileikkauksesta lähdealueella. Hiekkavaltaisen 

moreenin alhaisemman hydraulisen johtavuuden vuoksi pohjaveden virtaaminen 

pohjoista kohti estyy, moreenimuodostuman kuristaessa sen hiekkakerroksesta 

koostuvaa, pääasiallista virtausreittiä. Tällöin virtaus kohdistuu ylöspäin kohti 
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maanpintaa. Vastaava tilanne havaitaan tulosten perusteella myös Niemenmaan 

harjanteen itäpäässä sijaitsevien lähteiden tapauksessa. Harjanteen moreenivaltaisen osan 

yltäessä suoaltaan alle, muodostaa se samankaltaisen esteen pohjaveden etenemiselle 

kuten aiemmassa kuvailtiin.  

5.2 Maaperän ja hydrologian välinen yhteys 

Tutkimuksen tulosten ja niiden analysoinnin perusteella voidaan osoittaa alueen 

maaperän rakenteellisten ominaisuuksien ja hydrologian olevan vahvasti kytköksissä 

toisiinsa. Tarkasteltaessa suoalueen moreenimuodostumia kuvaavaa karttaa (kuva 16) 

huomataan, että alueella on kuitenkin paljon moreenimuodostumien osia, joilla ei näytä 

olevan selkeää yhteyttä lähteisiin. Tällaisille muodostelmien osille on kuitenkin 

tyypillistä, etteivät niiden lakipisteet yllä yhtä lähelle suokerroksen pohjaa, kuin lähteiden 

ilmenemispaikkojen yhteydessä esiintyvillä muodostumilla. Tällöin hiekka- ja 

turvekerroksen paksuus ei ohene siinä määrin, että pohjavesi ajautuisi aina maan pinnalle 

asti. Kokonaisuudessaan kaikilla muodostelmilla voidaan kuitenkin olettaa olevan 

vaikutusta alueen pohjaveden virtaukseen ja sen suuntiin. Ne toimivat varmasti osaltaan 

eräänlaisina virtauksen suuntaa ohjaavina muotoina. 

Kuvassa 17 on esitetty tutkimustulosten perusteella tehty kartta, johon on merkitty 

hydrologian kannalta mielenkiintoisimmat elementit. Karttaan on merkitty suurimpien 

lähteiden sijainnit, pääasialliset suoaltaat, hydrologian kannalta merkittävimmät, 

turvekerroksen alapuoliset moreenimuodostumat sekä poikkileikkauslinja alueesta. 

Suoaltaista on korostettu etenkin Viinivaaran lähteiden alueella olevaa syvää 

turvekerrosta, jossa turvepaksuudet ovat syvimmillään noin 4 metriä.  

Kartan alla esitetty poikkileikkauskuva karttaan merkitystä linjasta on yksinkertaistettu 

konseptuaalinen malli suoalueen maaperän rakenteesta. Siitä käy myös ilmi eri 

rakenteellisten tekijöiden vaikutus pohjaveden virtaukseen. Poikkileikkaukseen on 

merkittynä lähteiden ja moreenimuodostumien sijainnit. Kuvasta on havaittavissa 

kappaleissa 5.1.1 ja 5.1.2 esitetyt lähteiden muodostumismekanismit Viinivaaran reunalla 

ja Mesisaaren alueella. Poikkileikkauksessa pystyakselin skaalaus on korostettu, eivätkä 

mittasuhteet esimerkiksi moreenimuodostumien jyrkkyydessä ole rinnastettavissa 
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todellisten jyrkkyyksien kanssa. Poikkileikkauksessa kallionpinta on esitetty tasaisena, 

mikä ei oletettavasti vastaa todellisuutta.  

 

Kuva 17. Tutkimusalueenhydrologiaan oleellisesti vaikuttavat elementit kartalla. Alla 

konseptuaalinen malli maaperästä ja pohjaveden virtauksesta karttaan merkityllä 

poikkileikkauslinjalla.  

Maaperän rakenteen ja hydrologian välinen yhteys on selkeä lähteiden mekanismeja 

analysoitaessa. Tulosten avulla voidaan selittää pohjaveden virtaus lähteisin. Lähteiden 

sijainnit eivät kuitenkaan ole karttatiedoissa pohjavesialueilla (SYKE 2015).   
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6 YHTEENVETO 

Tutkimuksen lähtökohtainen tavoite oli hankkia maatutkaluotauksen avulla tietoa 

Pudasjärven kunnan alueella sijaitsevan, Mesisuon ja Sarvisuon muodostaman suoalueen 

maaperästä ja sen ominaisuuksista. Tulosten avulla pyrittiin selvittämään alueella 

esiintyvien hydrologisten prosessien ja niiden sijaintien yhteyttä maaperän rakenteesta 

saatuihin tuloksiin. Maatutkaluotaus suoritettiin 10 – 11.3.2015; 16 – 17.3.2015 sekä 

25.3.2015.  

Tutkausten avulla saadun datan perusteella pystyttiin luomaan kattava kuva koko 

tutkimusalueen turvepaksuuksista. Referensseinä turvepaksuuksia määritettäessä 

käytettiin Geologian tutkimuskeskuksen vuonna 1996 tekemiä kairauksia. 

Turvepaksuudeltaan syvimmät alueet sijaitsevat tulosten perusteella tutkimusalueen 

eteläosassa (syvimmillään noin 4 metriä). Kahdesta tutkittavasta suosta Sarvisuon 

turvepaksuudet osoittautuivat Mesisuon paksuuksia suuremmiksi.   

GTK:n kairauksia käytettiin myös analysoitaessa tutkaustulosten perusteella 

turvekerroksen alapuolisten mineraalimaalajikerrosten rakennetta. Kairauksien ja 

tutkaustulosten perusteella voitiin määrittää turvekerroksen alapuolisen kerroksen olevan 

pääosin hiekkaa. Tuloksien avulla määritettiin myös suoalueella esiintyvät 

moreenimuodostumat.   

Tuloksista selvisi, että turvekerroksen alapuolisen hiekkakerroksen paksuuden 

muutoksilla on yhteys lähteiden sijainteihin. Viinivaaran pohjoisreunalla sijaitsevien 

lähteiden tapauksessa niiden sijainti voitiin perustella turvekerroksen äkkinäisellä 

paksuuden muutoksella siirryttäessä harjualueelta suoalueelle. Turvekerros muodostaa 

pohjaveden virtaukselle esteen, jolloin osa virtauksesta ohjautuu kohti maanpintaa. 

Suoalueen keskellä sijaitsevien lähteiden tapauksessa pohjavesi ajautuu maanpinnalle 

moreenimuodostumien vaikutuksesta. Moreenin matala hydraulinen johtavuus heikentää 

pohjaveden virtausta, jolloin se purkautuu lähteiden muodossa.  

Maatutkauksen avulla saatiin hankittua arvokasta tietoa alueen maaperästä ja rakenteesta. 

Sitä voitiin soveltaa hyvin hydrologian analysoinnissa ja sen ilmiöiden selittämisessä. 
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Maatutkausta on käytetty jonkin verran tutkimusmenetelmänä hydrologisissa 

tutkimuksissa, mutta vastaavia tuloksia moreenimuodostumien roolista lähteiden 

synnyssä soilla on vähän.  

Tulosten mielenkiintoa lisää etenkin se, että niiden perusteella on mahdollista muuttaa 

käsitystä suoalueiden hydrologiasta. Tutkimusalueen tapauksessa esimerkiksi 

pohjavesialueen raja sijaitsee lähellä Viinivaaraa, eikä esimerkiksi Mesisaaren lähteikköä 

lueta kuuluvaksi pohjavesialueeseen. Tulosten perusteella voidaan kuitenkin osoittaa 

lähteikön ja pohjaveden yhteys varsin selkeästi. 

Tulevaisuudessa maatutkauksen käyttö hydrologiaan liittyvissä tutkimuksissa lisännee 

edelleen suosiotaan. Menetelmän helppokäyttöisyys ja sen avulla saatava suuri datan 

määrä ovat suosion kasvamisessa avainasemassa.  Kehityskohteina menetelmän suhteen 

voidaan pitää datankäsittelyä ja sen osittaista automatisointia. Tämä nopeuttaisi aineiston 

käsittelyä huomattavasti.   
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Liite 1. Tutkausprofiili 1. 

 
Kuva 18. Profiililinja 1 kuvasta 13. Moreenimuodostumia havaittavissa vaaka-akselin väleillä 200 – 600 m  ja 1000 – 1200 m. Antenni: 50 MHz.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Liite 2. Tutkausprofiili 2. 

 

 
Kuva 19. Profiililinja 2 kuvasta 13. Moreenimuodostumia havaittavissa väleillä 800 – 1000 m ja 1600 – 1800 m. Linjan alussa syvää turvetta. Antenni: 

50 MHz. 

 

 

 

 

 

  



 

 

Liite 3. Tutkausprofiili 3.  

 
Kuva 20. Profiililinja 3 kuvasta 13. Linjan alussa harjurakennetta. Moreenimuodostumia havaittavissa kolme kappaletta. Niiden lakipisteet kohdissa 

650, 1050 ja 1450 m. Antenni: 50 MHz. 

 

 

  



 

 

Liite 4. Tutkausprofiili 4. 

 
Kuva 21. Profiililinja 4 kuvasta 13. Selkeä moreenimuodostuma välillä 1200 – 1350 m. Antenni: 50 MHz. 

 

 

 

 

  



 

 

Liite 5. Tutkausprofiili 5. 

 
Kuva 22. Profiililinja 5 kuvasta 14. Viinivaaran ja suoaltaan raja. Vasemmalla on esitetty 50 MHz:n antennin profiili ja oikealla 250 MHz:n antennin 

vastaava. Profiileille tehty topografiakorjaus.  

  



 

 

Liite 6. Hiekkakerroksen paksuus moreenimuodostumien alueella. 

  
Kuva 23. Hiekkakerroksen paksuus määritettyjen moreenimuodostumien alueella. Esitettynä ovat myös ne pisteet, joissa on GTK:n kairauksissa 

esiintynyt turvekerroksen alapuolista moreenia. Mustalla merkityt linjat ilmaisevat interpolaatiossa käytettyjä pisteitä.



 

 

Liite 7. Poikkileikkaus Mesisaaren moreenimuodostumasta. 

 
Kuva 24. Kuvan 13 profiililinja 3:n osalle tehty syvyystarkastelu. Välillä 1300 – 1600 m on poikkileikkauskohta Mesisaaren moreenimuodostumasta. 

Valkoisten neliöiden väliin jäävä matka kuvastaa Mesisaaren lounaispuolella sijaitsevan lähteikön sijaintia poikkileikkauksella. Antenni: 50 MHz.


