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Reunamuodostumat ovat pääosin hiekasta ja sorasta koostuvia maaperäkerrostumia, 

joista huomattavimpia Suomessa ovat Ensimmäinen ja Toinen Salpausselkä. 

Salpausselkien reunamuodostumat syntyivät sulavan mannerjäätikön reunan edustalle 

noin 12 260–11 600 vuotta sitten. Salpausselkien syntyä edellytti kesken sulamisvaiheen 

ilmastossa tapahtuneet kylmemmät ajanjaksot, jolloin jäätikön sulaminen ja eteneminen 

pysähteli. Tässä työssä tarkastellut sora- ja hiekkamuodostumat muodostuivat ja 

kerrostuivat tuolloin Salpausselkävyöhykkeellä jäätikön edustalle Baltian jääjärveen 

jäätikön liikkeen suuntaisten harjujen syöttämästä ja kuljettamasta glasifluviaalisesta eli 

jäätikköjokisyntyisestä aineksesta. Glasifluviaaliset reunamuodostumat eli deltat 

edustavat Baltian jääjärven vedenpinnan korkeuksia sen eri vaiheissa.  

Tässä tutkielmassa pohjana käytettiin prosessoimatonta maatutkaluotausaineistoa 

kuudelta eri glasifluviaaliselta muodostumalta, jotka sijaitsevat Järvi-Suomen alueella. 

Maatutkaluotaus on maata rikkomaton geofysikaalinen tutkimusmenetelmä maanpinnan 

alapuolisiin tutkimuksiin, joka pohjautuu elektromagneettisten aaltojen etenemiseen ja 

heijastumiseen eri lailla sähköisesti varautuneista rajapinnoista. Aineiston pohjalta 

tutkimuskohteille määritettiin niiden rakenteiden pääpiirteet, kuten pohjaveden- ja 

kalliopinnan taso sekä tärkeimmät rakenteet. Kohteiden pohjavesitasot havainnollistettiin 

digitaalisilla korkeusmallinnuksilla, jotka toteutettiin ArcGIS-ohjelmistoympäristössä. 

Muodostumille laskettiin ainesmääräarviot pohjaveden ylä- ja alapuolisilta alueilta.  

Luotausaineistoista havaittiin pohjavesipinnat ja ominaisrakenteet pääsääntöisesti hyvin. 

Kalliopinta oli maatutka-aaltojen syvyysulottuvuuteen nähden paksuilla muodostumilla 

liian syvällä maassa neljällä muodostumalla, ja se havaittiin luotettavasti vain kahdelta 

muodostumalta. Tutkimuskohteista viiden geomorfologiseksi rakenteeksi määritettiin 

Gilbert-tyypin delta, jonka rakenne on kolmiosainen ja koostuu topset-, foreset- ja 

bottomset- osista. Yksi tutkimuskohteista tulkittiin subakvaattiseksi keilaksi korkeimman 

topset- rakenteen puuttuessa. Ainesmääräarviot paljastivat tämän tyyppisillä 

muodostumilla ainesta olevan huomattavasti enemmän pohjaveden alapuolisella kuin 

yläpuolisella alueella. Tällaista tietoa tulee hyödyntää alueella ja vastaavanlaisilla alueilla 

tulevaisuudessa pohjaveden- ja maanoton suunnittelussa.  

 

Asiasanat: reunamuodostuma, glasifluviaali, maatutkaluotaus, korkeusmallintaminen, 

maa-ainesmäärä 



  

Abstract 

 

Structure and amount of sediment in six glaciofluvial endmoraines in the Salpausselkä 

zone, SE Finland 

Wille Repo 

University of Oulu, Oulu Mining School, Degree Programme of Quaternary Geology 

Master's Thesis, 2021, 63 p. 

Supervisor: Professor Juha Pekka Lunkka 

 

Glaciofluvial endmoraines in the Salpausselkä zone, southern Finland consist of sand and 

gravel. Salpausselkä endmoraines are the most significant endmoraines in Finland and 

they were deposited at the ice margin during the Younger Dryas Chronozone, 

approximately 12 260–11 600 years ago. The purpose of this thesis was to define 

structures and amount of sand and gravel in six selected glaciofluvial accumulations. 

They were deposited in the ice contact lake setting at the ice margin into the Baltic Ice 

Lake as glaciofluvial deltas or subaquatic fans.  

The raw data used in this thesis were unprocessed ground penetrating radar data (GPR) 

data obtained from six different glaciofluvial formations. GPR is a non-destructive 

geophysical research method for subsurface studies. It is based on progression and 

refraction of the electromagnetic waves that responses differently from distinct 

electrically charged boundary surfaces. The main geomorphological characteristics and 

structural elements and groundwater and bedrock surfaces of the glaciofluvial formations 

were determined using GPR-data and aided with GIS-based laser scanning digital 

elevation model (LiDAR) interpretation. Subsequently the amount of sand and gravel 

resources below and above ground water surface of each formation was calculated.   

 Five of the formations were categorised as Gilbert-type deltas by their internal structure 

which consists of topset, foreset and bottomset elements and one as a subaquatic fan with 

only topset and bottomset elements. Sediment calculations revealed that the formations 

contain far more sediment below the groundwater surface than above it. This information 

could be utilized in the future in the Salpausselkä zone area and in similar type of areas 

when planning utilisation of groundwater and sand and gravel resources.  

Keywords: endmoraine, glaciofluvial, ground penetrating radar, digital elevation model, 

sediment resource 
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1. JOHDANTO 

 

Suomen glasigeeniset maaperämuodostumat, kuten harjut ja erityyppiset 

reunamuodostumat, ovat syntyneet viimeisimmän jääkauden deglasiaatiovaiheessa.  

Tuolloin Suomen kallioperää valtavassa jännitteessä pitänyt paksu mannerjäätikkö alkoi 

sulaa ja vetäytyä kohti Pohjois-Ruotsin Perämeren ja Keski-Lapin alueilla sijainnutta 

jäätiköitymiskeskusta. Mannerjäätikkö peitti laajimmillaan noin 20 000 vuotta sitten 

koko Fennoskandian aluetta, ennen kuin se erodoi, kuljetti ja kasasi glasigeeniset 

sedimentit erilaisiksi maaperämuodostumiksi (Johansson ym., 2011). Deglasiaation 

aikana jäätikön reuna ei kuitenkaan vetäytynyt tasaisella nopeudella, sillä sulamisvauhti 

riippui sekä pidemmän ajan ilmastovaihteluista, että vuodenaikaisvaihteluista (Salonen 

ym., 2002). Lämpötilamuutoksista aiheutuneen epätasaisen perääntymisen seurauksena 

jäätikkö pysähteli aika ajoin, jolloin sen edustalle kehittyi jäätikköjokien kuljettamasta 

glasifluviaalisesta sedimentistä erilaisia maaperämuodostumia. Glasifluviaalisen hiekka- 

ja sora-aineksen lisäksi kerrostui myös moreenia sisältäviä muodostumia (Johansson ym., 

2011). Myös jäätiköitymisvaiheen jälkeen maaperä on kokenut paljon muutoksia, 

erityisesti maankohoamisen seurauksena. Esimerkiksi erilaiset muinaisrantojen 

rantakerrostumat ja eoliset dyynimuodostumat, jokihiekat sekä soistumisen seurauksena 

syntyneet turpeet ovat syntyneet kvartäärikauden jälkeisen geologisen aikakauden, 

holoseenin aikana. Eroosiotekijät tuuli, vesi ja jää muovaavat maaperää jatkuvasti 

liikuttaen, kasaten, kuluttaen ja rapauttaen maa-ainesta.  

Kaakkois-Suomessa sijaitsevan Järvi-Suomen alueella esiintyvät Salpausselkien 

Ensimmäinen (SSI) ja Toinen (SSII) reunamuodostuma indikoivat jäätikön reunan 

sijaintia deglasiaatiovaiheessa. Ne syntyivät Nuoremmaksi Dryaskaudeksi kutsutun, n. 

12 800–11 700 vuotta sitten vallinneen kylmän ilmastovaiheen loppupuolella Baltian 

jääjärveen. Tuolloin kesken lämpenemisen ja deglasiaation ilmasto äkillisesti kylmeni ja 

jäätikön sulaminen keskeytyi noin tuhanneksi vuodeksi, ja jäätikkö pääsikin etenemään 

paikoittain jopa kymmeniä kilometrejä ennen lopullista vetäytymistä. (Saarnisto ym., 

1994; Johansson ym., 2011) 

Mannerjäätikön deglasiaatiovaiheessa Suomi peittyi aluksi Pohjois- ja Itä-Suomen 

satunnaisia supra-akvaattisia eli vedenkoskemattomia alueita lukuun ottamatta Itämeren 

altaan veden alle. Itämeren altaan vedet seurasivat perääntyvää mannerjään reunaa 
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pohjoiseen. Itämeren kehitysvaiheista ensimmäinen eli Baltian jääjärvivaihe, joka päättyi 

n. 11 600 vuotta sitten, oli merkittävä ajanjakso Järvi-Suomen erilaisten 

maaperäkerrostumien syntyhistoriassa. Tämä mannerjäätikön edustalle patoutunut 

makeavetinen järvi oli laajimmillaan Nuoremman Dryaskauden loppuvaiheilla 

Salpausselkien reunamuodostumien synnyn aikaan. (Salonen ym., 2002) 

Sulamisvaiheessa jäätikkö jakautui useiksi jäätikkökielekkeiksi, joiden edustalle 

Salpausselät kerrostuivat. Järvi-Suomen alueella Salpausselkien itäinen osa kerrostui 

Järvi-Suomen jäätikkökielekkeen eteen ja läntinen, lounaaseen kaartuva osa Itämeren 

jäätikkökielekkeen edustalle. Nuoremman Dryaskauden aikana Itämeren ja Järvi-Suomen 

jäätikkökielekkeiden on todettu peittäneen koko Etelä-Suomen alueen. Satunnaisia 

Kaakkois-Suomessa sijaitsevia ylänköalueita lukuun ottamatta, joilla muodostui sora-

hiekkasandureita ja päätemoreeneja, Järvi-Suomen jäätikkökieleke päättyi Baltian 

jääjärveen. Glasifluviaalinen materiaali kulkeutui sulamisvesiuomia pitkin jäätikön 

edustalle kerrostuen deltoiksi, sandureiksi, sandurdeltoiksi ja subakvaattisiksi keiloiksi 

reunamuodostumien yhteyteen. Salpausselkien jäätikön puoleisille rinteille eli 

proksimaalipuolelle kerrostui myös moreenista koostuvia harjanteita ja suppakuoppia. 

Reunamuodostumavyöhykkeellä sijaitsevia moreeniharjanteita esiintyy erityisesti 

Baltian altaan maksimivedenpinnan tason yläpuolelle jääneillä alueilla. Distaalipuoli taas 

koostuu pääasiassa lajittuneen aineksen muodostumista, kuten subakvaattisista keiloista 

ja deltoista, ja korkeimmalla oleva harjanteiden keskiosa kuivan maan sandureista. 

(Johansson ym., 2011; Lunkka ym., 2019) 

Baltian jääjärven vedenpinnan korkeudet eri vaiheissa on määritelty pääosin 

Salpausselkävyöhykkeellä esiintyvien glasifluviaalisten deltojen ja kuivalle maalle 

kerrostuneiden sandur-deltojen avulla (Donner, 2010). Ensimmäinen Salpausselkä 

lukuisine deltatasanteineen kerrostui Baltian jääjärven veden korkeuden ollessa niin 

kutsutussa BI-tasossa. Rainion ynnä muiden (1995) mukaan veden taso oli jäätikön 

perääntyessä alueelle jo valmiiksi korkealla, eikä kohonnut Ensimmäisen Salpausselän 

kerrostumisen aikana. Mannerjäätikön jatkaessa perääntymistä kohti pohjoista ja Toista 

Salpausselkää, muodostui ylimmän rannan BII-taso Ensimmäisen ja Toisen Salpausselän 

väliselle alueelle. Tätä noin 5 metriä BI-tasoa alempana olevaa aluetta luonnehtivat harjut 

ja jäätikön reunaan muodostuneet marginaalideltat (esim. Lunkka ym., 2019). Toinen 

Salpausselkä muodostui myöhemmin BIII-tasoon Baltian jääjärven vedenpinnan ollessa 

noin 10 metriä BI-tasoa alempana (esim. Lunkka & Erikkilä, 2012; Lunkka ym., 2019). 
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Tätä viimeistä ylimmän rannan vaihetta edustavat Toisen Salpausselän deltatasanteet. 

Samaan aikaan Ensimmäiselle Salpausselälle muodostui vesivoiman eroosiosta 

nuorimman BIII-tason alapuolelle 10 metrin verran jääviä laaja-alaisia rantaterasseja, 

jotka jatkuvat rikkomattomina kokonaisuuksina jopa kymmenien kilometrien pituudelta 

(Rainio ym., 1995).  Mannerjäätikkö ehti perääntyä Toiselta Salpausselältä vain 

muutamia kilometrejä, parhaimmillaan noin 10 kilometriä, kun Baltian jääjärveltä avautui 

reitti Ruotsin kautta Pohjois-Atlantille valtameren tasoon noin 11 600 vuotta sitten. 

Baltian jääjärven vedenpinta laski 26–28 metriä seuraavan Itämeren vaiheen, 

Yoldiameren, YI-tasoon. Järvi-Suomen jäätikkökielekkeen alueella Salpausselkien 

välisellä jääjärvivyöhykkeellä veden pinta laski selvästi maltillisemmin, noin 15 metrin 

verran (Lunkka & Erikkilä, 2012). Koko Suomi vapautui jäästä lopulta noin 10 000 vuotta 

sitten. 

Salpausselkävyöhykkeen eri vedenpinnan korkeuksien vaiheissa Baltian jääjärven aikana 

eli eri B-tasoissa kerrostuneiden deltojen sijaintien korkeudet vaihtelevat eri puolilla 

aluetta epätasaisen maankohoamisen vuoksi (ks. Lunkka ym., 2019). Suurin syy 

epätasaiseen maankohoamiseen on jään paksuuden vaihteluiden aiheuttamat erisuuruiset 

jännitystilat kallioperässä. Maankohoaminen on tänä päivänä huomattavasti 

vähäisempää, mitä se oli juuri mannerjäätiköstä vapautumisen jälkeen. BI-taso 

Ensimmäisellä Salpausselällä Lahden läntisellä alueella oli Rainion ym. (1995) mukaan 

155 m merenpinnan yläpuolella (mpy), kun samaan aikaan 200 km idempänä 

Laatokkajärven pohjoispuolella se oli hieman alle 100 m mpy. Edellä mainittujen 

sijaintien välillä Saimaajärven eteläosassa sijaitsevassa Lappeenrannassa vedenpinta oli 

105 m mpy (Lunkka ym., 2019). Toisen Salpausselän syntyaikaan BIII-taso oli Lahden 

länsipuolella 166 m merenpinnan yläpuolella sen ollessa Saimaajärven koillisosassa noin 

104 metrissä sekä eteläosassa 95 metrissä (Rainio ym., 1995). Nykyisin BI-taso Järvi-

Suomen jäätikkökielekkeen edustalla Saimaan eteläpuolella on noin 100 metrissä ja 

Lahden seudulla noin 150 metrissä. Pohjoisempana II Salpausselän BIII-taso on tänä 

päivänä Lahden koillispuolen noin 140 metristä lähellä itärajaa olevan Puhoksen seudun 

reiluun 100 metriin (Lunkka & Erikkilä, 2012).  

Ensimmäisen ja Toisen Salpausselän syntyaika on Donnerin (2010) mukaan pystytty 

ajoittamaan Nuoremman Dryaskauden loppuvaiheille noin 660 vuoden aikaikkunaan 12 

260–11 600 vuotta sitten. Ikämäärityksiä on tehty muun muassa radiohiiliajoitusta, 

siitepölyanalyysiä ja paleomagnetismia hyväksi käyttäen, mutta tärkein menetelmä on 
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ollut vuosikerrallisten lustosavien tutkiminen, johon perustuu sekä Suomen että Ruotsin 

myöhäisjääkautisen ajanlaskun perusta (Rainio ym., 1995, Saarnisto ym., 1994). 

Lustosavikronologia ja vuosiluston muodostuminen pohjautuu jäätikön sulamisvesien 

kuljettaman hienoaineksen kerrostumiseen jäätikön edustalla olevan altaan pohjalle siten, 

että kesäisin savea kerrostuu nopeasti ja paksuksi vaaleaksi hiesukerrokseksi, ja talvella 

sulamisen ollessa hitaampaa muodostuu hienoainesta enemmän sisältävä ohut, 

väritykseltään tumma savikerros. Kerrospaksuudet yleensä pienenivät ja heikkenivät sitä 

mukaa, mitä kauemmaksi jäätikön reunasta lustosavi kerrostui. Hetkeä, jolloin Baltian 

jääjärven pinta laski nopeasti valtameren pinnan tasoon, pidetään Suomen 

lustosavikronologian nollavuotena. Suomen lustosavikronologian nollavuoden on todettu 

Ruotsissa olevan vastaavasti vuosi 8693 e.Kr, eli 10 643 j.Kr ennen nykyhetkeksi 

yleisesti käytettävää vuotta 1950. Nollavuotta ja sen rinnastusta Ruotsiin käyttäen 

voidaan muodostaa suhteellisen tarkka kronologia mannerjäätikön sijainneille 

Salpausselkävaiheen aikana (Taulukko 1) (Saarnisto ym., 1994., Donner, 2010).  

 

Taulukko 1. Aikataulutus mannerjäätikön sijainnille ja Baltian jääjärven B-tasolle Salpausselkien 
muodostumisen aikana Nuoremman Dryaskauden lopulla (Donner, 2010). 

Mannerjäätikön 

reunan sijainti ja B-

taso 

Alku (v sitten) Loppu (v sitten) Kesto (vuotta) 

I SS (BI) 12 260 12 050 210 

I ja II SS välillä 

(BII) 

12 050  11 790 260 

II SS (BIII) 11 790 11 590 200 

 

Glasifluviaaliset kerrostumat ovat olosuhteiltaan mainioita pohjaveden muodostumiselle. 

Jopa 60 prosenttia sadevesistä pääsee suotautumaan hiekka- ja sorakerrosalueilla läpi 

pohjavedeksi, ja ne ovat erinomaisia alueita pohjaveden hyödyntämiseen talousvedeksi. 
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Tutkimusalueella on runsaasti glasifluviaalisia kerrostumia, jotka ovat pohjavesialueita. 

Salpausselkien reunamuodostumat kuuluvat koko Suomen merkittävimpiin yksittäisiin 

pohjavesivarastoihin, ja niiden yhteydessä esiintyvät lukuisat harjut karkeine 

ydinkerroksineen täydentävät varastoja. Tutkimuskohteina olevat hiekka- ja sorapitoiset 

muodostuma-alueet ovat mainioita vettä hyvin sitovia ja varastoivia pohjavesivarantoja. 

(Salonen ym., 2002) 

Tämän tutkielman tavoitteena oli tutkia Järvi-Suomen Salpausselkävyöhykkeellä 

sijaitsevien kuuden glasifluviaalisesta aineksesta kerrostuneen muodostuman rakennetta 

ja ainesmäärää sekä syntytapaa. Maatutkaluotausaineistosta tulkittuja rakennepiirteitä ja 

korkeusmalliaineistosta (DEM-LiDAR) saatuja muodostumien geomorfologisia piirteitä 

käytettiin selvittämään tutkittujen kohteiden muodostumatyyppiä ja syntytapaa. Alueella 

suoritetuista maatutkaluotauksista saatujen korkeustietojen pohjalta määritettiin 

tutkimuskohteille pohjavesi- ja kalliopintojen korkeudet, joiden perusteella tehtiin arviot 

sora- ja hiekkamuodostumien ainesmääristä ARCGIS-ohjelmistoympäristössä. 

Pohjaveden ala- ja yläpuolisen ainesmäärän määrittämisellä saatiin lisätietoa mm. 

tutkimuskohteiden pohjavesi- ja maanottopotentiaalista. 

 

 

2. TUTKIMUSALUEEN GEOLOGINEN TAUSTA 

 

2.1 Alueen kallioperä 

Järvi-Suomen Salpausselkävyöhykkeen tutkimusalueen kallioperä (Kuva 1) on syntynyt 

Svekofennisen orogenian aikana noin 1930–1800 miljoonaa vuotta sitten. Iältään 

varhaisproterotsooiset, Svekofenniset kivet rajoittuvat pohjoisessa Itä-Suomen 

arkeeiseen kallioperään, ja eteläpuolella rapakivigraniittialueeseen. Tutkimusalueen 

pääkivilajeja ovat erityyppiset metamorfiset kivet, kuten Saimaan liuskealueen 

kiillegneissit ja migmatiitit sekä Saimaan kaakkois- ja pohjoispuolella esiintyvät 

metavulkaniitit. Alueella esiintyy yleisesti myös granaattipitoista suonigneissiä. 

Syväkivistä alueella esiintyy eri-ikäisiä, noin 1900–1830 miljoonaa vuotta vanhoja 

granitoidikomplekseja, jotka koostuvat enimmäkseen graniitista, granodioriitista, sekä 

tonaliitista. (Nenonen & Portaankorva, 2009) 
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Tutkimusalueen kallioperä on hyvin rikkonaista. Maankuoren liikunnot synnyttivät 

kallioperään ruhjevyöhykkeitä, jotka ovat pääosin luode-kaakko-suuntaisia. Alueen 

kivien mineraalirakenteiden suuntaus on myös pääosin luoteesta kaakkoon. Järvi-

Suomessa kallioperän ruhjeisuus ja rakenne on parhaiten nähtävissä alueen lukuisista 

pitkänomaisista järvialtaista.  

 

 

Kuva 1. Suomen kallioperäkartta. Tutkimusalueen kallioperä on rajattu neliöllä. Taustakartta 
©Geologian tutkimuskeskus 1:10 000 000. Muokattu Hatvan ym. (2008) kuvasta. 
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2.2 Alueen maaperä  

Järvi-Suomen maaperää hallitsevat mannerjäätikön sulamisvaiheessa kerrostuneet 

erilaiset hiekka- ja soravaltaiset glasifluviaaliset muodostumat (Kuva 2). 

Jäätikköjokitunnelit toimivat sulavan mannerjäätikön alla irtoaineksen kuljettajina ja 

lajittelijoina, joita pitkin erodoitunut sedimenttikuorma pääsi kulkeutumaan ja 

muodostamaan erityyppisiä kerrostumia. Jäätikköjokikerrostumat ovat lajittuneita 

muodostumia, jotka koostuvat pääosin sorasta ja hiekasta. Hienojakoisen aineksen 

puuttumisesta huolimatta raekokovaihtelu eri muodostumien kesken voi olla suurta, 

kuten esimerkiksi hiekkavaltaisten deltamuodostumien ja karkeasoraisten harjujen 

välillä.  

Tutkimusalueen suurimmat ja selkeimmät jääkauden sulamisvaiheen 

maaperämuodostumat ovat Salpausselkien reunamuodostumat, jotka halkovat Järvi-

Suomea länsi-itä suunnassa samansuuntaisesti vain noin 10–25 kilometrin etäisyydellä 

toisistaan (Kuva 2).  Paksuudeltaan ne ovat keskimäärin noin 20 metrisiä, mutta ulottuvat 

paikoin jopa 70 metrin paksuuteen (Rainio ym., 1995). Salpausselät kuuluvat koko 

Fennoskandian laajuiseen päätemoreeniketjuun, ja koostuvat lukuisista glasifluviaalisista 

tasanteista kuten deltoista, sandureista, subakvaattisista keiloista ja Baltian jääjärven 

post-glasiaalisen maksimivedenpinnan yläpuolisista moreeniharjanteista (Saarnisto ym., 

1994). Saimaan pohjoispuolella esiintyy erityyppisiä moreenimuodostumia, kuten 

jäätikön virtauksen suuntaisesti kerrostuneita pitkittäisiä drumliineja. (Mäkinen ym., 

2007).  

Järvi-Suomen alueella ja koko Suomessa yleisimmät glasifluviaalisesta aineksesta 

koostuvat muodostumat ovat harjuja ja reunamuodostumia. Harjut koostuvat yleensä 

karkeammasta soraytimestä, jonka päällä ja sivuilla on hiekkaa. Ne ovat sulavan jäätikön 

virran suuntaisesti kerrostuneita, pitkittäisiä muodostumia, joiden etenemissuunta Järvi-

Suomessa Kaakkois-Suomen alueella on pääosin luoteesta kaakkoon. Tutkimusalueella 

tällaisia mannerjäätikön sulamisvesitunneleissa ja niiden suuaukoilla sub- tai 

englasiaalisesti eli jäätikön alla tai sisällä kerrostuneita harjumuodostumia esiintyy 

runsaasti. Saimaan ympäristössä esiintyy suuria, korkeita harjumuodostumia, joista 

tunnetuin on noin 7 kilometrin mittainen Punkaharju Saimaan itäpuolella.  
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Kuva 2. Tutkimusalueena toimineen Järvi-Suomen maaperä, glasifluviaaliset kerrostumat sekä 
tutkimuskohteet. SsI= Ensimmäinen Salpausselkä, SsII= Toinen Salpausselkä. Tutkimuskohteet: 
KA= Kattelussaari, KY= Kyläniemi, LA= Lakiakangas, PI= Pitkäkangas, RA= Rastinniemi, TU= 
Tuomalankangas. Taustakartta ©Paikkatietoikkuna 1:200 000.  

 

Glasifluviaalisesta materiaalista kerrostuneisiin erilaisiin deltoihin ja subakvaattisiin 

keiloihin liittyy usein syöttöharjuiksi kutsutut harjumuodostumat, jotka ovat kuljettaneet 

sulamisvesitunneleissaan hiekka- ja sorapitoista ainesta jäätikön reunalle. Syöttöharjun 

kuljettama aines levittäytyi jäätikön reunalle veteen tai maalle, deltoiksi, keiloiksi tai 

sandureiksi. Toisinaan kerrostumat sisältävät sekä delta- että sandurosat, jolloin 

muodostumasta voidaan käyttää nimitystä sandur-delta. Deltat ovat veteen päättyviä ja 

kerrostuvia tasanteita, sandurit kuivalle maalle kerrostuvia. Muodostuma voi myös jäädä 

subakvaattiseksi keilaksi, jos siltä puuttuu deltalle tyypilliset vedenpinnan yläpuolelle 

kerrostuvat korkeimman kohdan topset-rakenteet. (Ashley, 1995; Salonen ym., 2002)  

 

2.3 Tutkimuskohteet  

Tässä opinnäytetyössä tutkittiin kuusi Järvi-Suomen reunamuodostuma-alueella 

sijaitsevaa glasifluviaalista muodostumaa (Kuva 3). Tutkimuskohteista viisi, 

Lakiakangas, Tuomalankangas, Kyläniemi, Rastinniemi ja Kattelussaari sijaitsevat Etelä-

Karjalan maakunnassa. Pohjoisempana sijaitseva Pitkäkankaan muodostuma sijaitsee 
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Etelä-Savon maakunnassa. Kohteista kolme, Tuomalankangas, Kyläniemi sekä 

Rastinniemi, ovat osa Toista Salpausselkää. Lakiakangas sijaitsee Tuomalankankaan 

luoteispuolella, Toisen Salpausselän välittömässä läheisyydessä. Eteläisin 

tutkimuskohde, Kattelussaari, sijaitsee Saimaan lounaisessa kulmassa Ensimmäisen ja 

Toisen Salpausselän välisellä alueella.  

 

2.3.1 Kattelussaari 

Kattelussaaren muodostuma (N 61º 10', E 28º 21') sijaitsee Saimaan eteläosassa 

Taipalsaaren kunnassa (Kuva 3). Noin 20 kilometriä Lappeenrannan koillispuolella 

sijaitseva hiekkavaltainen muodostuma on kaikista tutkimuskohteesta eteläisin. Saimaa 

rajaa muodostumaa etelässä, idässä ja osittain pohjoisessa. Länsipuolella on 

kalliopaljastumia ja moreenipeitteistä maata. Topografia tippuu hieman porrastetun 

terassimaisesti etenkin muodostuman proksimaali- ja distaalireunoilta, distaalipuolen 

pudotuksen ollessa jyrkempi. Pienen muodostuma-alueen pinta-ala on noin 0,8 km2. 

Korkeus vaihtelee Saimaan pinnan 76 ja 107 metrin välillä. 

 

2.3.2 Kyläniemi ja Rastinniemi 

Taipalsaaren kuntaan kuuluvat Kylä- ja Rastinniemi sijaitsevat eteläisen Saimaan 

pohjoisosassa (Kuva 3). Ne muodostavat yhdessä yhden Saimaan pääaltaan suurimmista 

saariryhmittymistä. Kyläniemi (N 61º 18', E 28º 14') on tutkimuskohteista pinta-alaltaan 

suurin, käsittäen 4,9 km2 laajuisen alueen. Kyläniemeä ympäröi Saimaa pohjoisessa ja 

etelässä, ja sen korkeus vaihtelee Saimaan pinnan 76 metristä jopa 114 metriin 

merenpinnan yläpuolella. Proksimaali- ja distaalireunoilla sekä muodostuman 

länsipuolella esiintyy rantakerrostumia, jotka loiventavat proksimaalipuolen topografiaa. 

Distaalireunalla on jyrkkä rantatörmä.  

Rastinniemen tutkimuskohde (N 61º 17', E 28º 07') sijaitsee Kyläniemen länsipuolella 

(Kuva 3). Saimaa rajaa muodostumaa lännessä, pohjoisessa ja etelässä. Itäpuolella 

esiintyy kalliopaljastumia ja kalliodrumliineita. Rastinniemen muodostuman 

geomorfologia on Kyläniemen proksimaalireunan rantakerrostumaa lukuun ottamatta 

varsin samankaltainen Kyläniemen muodostuman kanssa. Rantakerrostuman 

puuttumisesta johtuen sen proksimaalireuna on lähes yhtä jyrkkärinteinen kuin 
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distaalireuna. Distaalipuolella on koko muodostuman leveydeltä pitkä ja leveä 

hiekkaranta (Kuva 4), josta maasto kohoaa jyrkästi ylöspäin. Pinta-ala tutkitulla alueella 

on 1,7 km2. Muodostuman korkeus vaihtelee 76–118 metrin välillä. 

 

 

Kuva 3. Tutkimuskohteet sijaitsevat Saimaan ympäristössä Salpausselkävyöhykkeellä Kaakkois-
Suomessa. PI=Pitkäkangas, LA=Lakiakangas, TU=         Tuomalankangas, KY= Kyläniemi, RA= 
Rastinniemi ja KA= Kattelussaari. Taustakartta ©Paikkatietoikkuna.  
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2.3.3 Lakiakangas ja Tuomalankangas 

Lakiakankaan muodostuma (N 61º 22', E 28º 28') sijaitsee Saimaan itäpuolella, 

Ruokolahden kunnassa (Kuva 3). Alue sijaitsee noin 25 kilometriä Ruokolahden 

keskuksesta luoteeseen, ja Toinen Salpausselkä on vain alle kahden kilometrin päässä 

muodostuman eteläpuolella. Pohjoispuolella on kalliopaljastumia ja moreenipeitteistä 

maata muutamine drumliineineen. Distaalireunalla on kauttaaltaan jyrkähkö ja selvä 

korkeusero alapuolella olevaan suoalueeseen, pohjoispuolella proksimaalireunalla 

muodostuman pinnan topografia laskee loivasti. Lakia- ja Tuomalankankaan alue 

sijaitsee selvästi korkeammalla tasolla verrattuna muihin tutkimusalueisiin. 

Lakiakankaalla korkeus merenpinnasta vaihtelee 89–111 metrin välillä. Pinta-alaltaan 

muodostuma on noin 1,7 km2 laajuinen.  

 

 

Kuva 4. Rastinniemen muodostuma-alueen lounaiskärki. (Kaipainen, A).  

 

Tuomalankankaan muodostuma (N 61º 22', E 28º 32') sijaitsee Ruokolahden kunnassa, 

Lakiakankaan muodostuman kaakkoispuolella (Kuva 3). Tuomalankankaan muodostuma 

on osa Toista Salpausselkää. Topografia on kallistunut pohjoisesta etelään, ja korkeus 
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vaihtelee eteläpuolen 84 metristä pohjoisosien 110 metriin mpy. Distaalireunalla on 

korkea ja jyrkkä rantatörmä, josta topografia putoaa tyrskyvallilta nopeasti lähelle 

Saimaan pintaa. Tyrskyvallilla eli rantavallilla tarkoitetaan aallokon mukana 

kulkeutuneen sedimenttiaineksen kasaantumista vedenpinnan yläpuolelle vesirajan 

läheisyyteen vallimaiseksi muodoksi (Woodroffe, 2002).   

 

2.3.4 Pitkäkangas 

Pitkäkankaan muodostuma (N 61º 49', E 28º 36') sijaitsee Saimaan pohjoispuolella, noin 

20 kilometriä Puumalasta itään (Kuva 3). Muodostumaa ympäröi runsaat 

kalliopaljastumat itä- ja eteläpuolella, luoteisessa on turvekerrostumaa. Pohjoispuolella 

muodostumaa rajaa Saimaan vesistö, etelä- ja länsipuolella korkean vedenpinnan tason 

järvet. Pitkäkangas on tutkimuskohteista pienin pinta-alan ollessa vain noin 0,3 km2. 

Muodostuman korkeus vaihtelee Saimaan 76 metrin tasosta 98 metriin.  Alue on selvästi 

matalammalla tasolla kuin muut tutkimuskohteet. 

 

 

3. GLASIFLUVIAALISISTA DELTOISTA 
 

Kaikki tutkitut kohteet ovat glasifluviaalisia, jäätikön reunan edessä olleeseen 

glasilakustriseen altaaseen (s.o. Baltian jääjärvi) syntyneitä muodostumia, jotka ovat 

glasifluviaalisia deltoja tai subakvaattisia keiloja.  

Glasiaalisissa ympäristöissä jäätikön reunalle sedimenttiainesta kuljettavan 

subglasiaalisen tunnelin koko, ainesmäärä ja aineksen rakeisuus ja jään reuna 

ulkopuolisen altaan topografia vaikuttaa muodostuvan deltan tai subakvaattisen keilan 

sisäiseen rakenteeseen ja aineksen rakeisuuteen. Vesialtaan syvyydellä ja 

subglasiaalisesta tunnelista vesialtaaseen tulevan kiviaineksen määrällä on merkitystä 

sedimenttien kerrostumisessa siihen, miten nopeasti sedimentit täyttävät 

kerrostumisaltaan reunaosan ja kohoavat vedenpinnan ylle näkyviin muodostaen 

glasifluviaalisen deltan, jonka diagnostinen piirre on topset-fasieksen muodostuminen.  
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Glasifluviaaliset deltat ovat usein ns. Gilbert-tyyppisiä deltoja. Gilbert-tyyppisten 

glasilakustriseen ympäristöön syntyvien suhteellisen jyrkkäreunaisten deltojen 

morfologia ja rakenne voidaan jakaa kolmeen eri osioon, jotka ovat topset, foreset ja 

bottomset (Kuva 5).  

 

 

Kuva 5. Gilbert-tyypin delta koostuu topset-, foreset- ja bottomset-kerroksista. Deltan 
sedimenttiaineksen raekoko pienenee pitemmälle veteen edettäessä. (Costa Jr, 2007).  

 

Topset-kerros on deltan karkeinta materiaalia, soraa ja hiekkaa sisältävä osa, joka koostuu 

yleensä vedenkoskemattomasta, ylemmästä tasanteesta ja alemmasta rantatasanteesta. 

Deltakanavan purkausaukon suulle muodostuva vaakasuora ylempi tasanne edustaa 

deltan korkeinta kohtaa. Topsetin ja foresetin vaihettumassa siirrytään osittain 

subakvaattiseen ympäristöön, jolloin deltan topografia alkaa kallistua ja maa-aines 

hienontua. Foreset-alueella deltakanavaa pitkin kulkeutuneen maa-aineksen karkein osa 

alkaa jäädä matkan varrelle seisovan veden hidastaessa vauhtia. Sedimentin raekoko 

pienenee mitä pidemmälle edetään virtauksen suunnassa, ja foreset-kerrosten jälkeen 

tuleva täysin vedenalainen bottomset koostuukin pääasiassa deltan edustalta 

pyyhkiytyneistä siltti- ja savikerroksista.  (esim. Ritter, 1999) 

Deltan ylimmän osan arkkitehtoniset elementit, topset sekä alimpana oleva bottomset, 

ovat lähes vaakasuoria deltan elementtejä. Niiden välissä oleva foreset-elementti koostuu 

melko jyrkistä, suurimmillaan kuitenkin noin 45 asteen kulmassa esiintyvistä rakenteista. 

Topset-foreset vaihettumassa kerrosten väliset kontaktit ovat yleensä sigmoidaalisia eli 
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hieman S-kirjaimien muotoisia, toistensa kanssa lomittain meneviä rakenteita, tai 

erodoituneita, viistoja rakenteita. Myös kauhan mallisia, nopeasti virtaavan veden 

toiminnan synnyttämiä uurteita ja kasautumia sekä muita erilaisia rakenteita voi esiintyä 

vaihettumissa ja etenkin foreset-kerroksissa. Reaktivaatiopinnat ovat foreset-kerroksia 

leikkaavia ja katkovia epäjatkuvia rakenteita, joita voi syntyä muuttuvan virtausvoiman 

tai eroosion johdosta. Diagonaalisten foreset-rakenteiden suuntaisesti kallistuvia 

hienorakeisia kerroksia voi myös esiintyä gilbert-tyyppisissä deltoissa. Foresetin ja 

bottomsetin vaihettumassa rakenteiden kaltevuus voi vaihdella lähes samansuuntaisista 

suuren kulman kontaktiin. Alueella voi ilmaantua foreset-kerroksiin verrattuna 

pienemmän asteen kulman omaavia offset-kerroksista muodostuneita lohkoja. (Gobo, 

2014).  

 

 

4. AINEISTO JA MENETELMÄT 

 

4.1 Maatutkaluotausaineisto  

Tutkimuskohteina olevat glasifluviaaliset muodostumat tutkittiin maatutkaluotauksella. 

Luotaukset toteutettiin pohjaveden ja kalliopinnan havaitsemiseen sopivilla 50 ja 100 

megahertsin (MHz) antennitaajuuksilla. Laitteistona toimi MALÅ suojaamaton Ramac 

kaapeliantenni RTA (Rough Terrain Antenna) 50 MHz taajuudella sekä MALÅ suojattu 

RAMAC antenni 100 MHz taajuudella. Osa linjoista vedettiin molemmilla antenneilla 

yhtäaikaisella luotauksella, osa ainoastaan 100 MHz antennilla. Antennia vedettiin 

pääosin autolla teitä pitkin, mutta myös joissakin tapauksissa käsin pienempiä polkuja 

pitkin. Tässä työssä tavoitteena oli luoda aiemmin alueella tehtyjen maatutkaluotauksien 

avulla glasifluviaalisille, Salpausselkävyöhykkeellä sijaitseville hiekka- ja 

soramuodostumille korkeusmallit, määrittää pohjaveden ylä- ja alapuolisen osan maa-

ainesmäärät sekä muodostaa kokonaiskuva alueiden sedimentaatiohistoriasta ja 

kerrostumien erilaisista rakenteista. Tutkimuskohteiden muodostuma-alueet rajattiin 

mahdollisimman edustaviksi, joten osa tehdyistä, kaikkiaan 53 maatutkalinjasta rajautui 

osittain tai kokonaan pois lopullisesta korkeusmallinnuksesta. Luotaukset suoritettiin 

jokaisella tutkimuskohteella siten, että ne sijaitsivat muodostumien pituus- ja 

leveysakselien suuntaisesti. Tällöin muodostumista saatiin selkeämpi kokonaiskuva, 
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mikä mahdollisti rakenteiden kolmiulotteisen tarkastelun. Linjojen sijainnit kullakin 

muodostumalla on esitetty kohteiden tulosten esittelyn yhteydessä.  

Kattelussaarella tehtiin kuusi maatutkalinjaa (ks. Kuva 10). Tutkalinja KA1 on 1840 m 

pitkä ja tutkalinjojen KA2-KA6 pituudet vaihtelevat 320–480 metrin välillä. Kaikki linjat 

vedettiin 50 ja 100 MHz antenneilla.  

Kyläniemellä tehtiin yhteensä 16 maatutkalinjaa (ks. Kuva 13), joista yksi, numero 20b, 

jäi kokonaan tutkitun muodostuma-alueen ulkopuolelle. Kyläniemen 

maatutkaluotausaineiston laatu oli pääasiassa hyvin luettavaa tutkakuvaa. Lyhyet, aivan 

muodostuman distaalireunalla keskivaiheilla sijainneet linjat 6–8 jätettiin kuitenkin 

tulkitsematta tässä työssä niiden huonolaatuisuuden vuoksi. Kyläniemen muodostuma 

pystyttiin tutkimaan kattavasti 12 tutkalinjalla. Linjat 1–5 sijaitsevat muodostuman 

keskiosan distaalipuolella. Linjat 9–10 sekä 21 b-c edustavat alueen itä- ja 

kaakkoispuolen rakenteita. Linja 22 kulkee muodostuman distaalireunaa idästä länteen, 

linja 20a proksimaalireunaa lännestä itään. Linjoilla 20a ja 22 on pituutta yli 3 kilometriä, 

mikä on aiheuttanut vääristyneisyyttä tutkakuvien heijasteisiin. Kaikki linjat vedettiin 50 

ja 100 MHz antennitaajuuksilla. 

Rastinniemellä tehtiin kaikkiaan 12 maatutkalinjaa (ks. Kuva 16), joista kaksi, 12b-linjan 

kanssa päällekkäin ollut linja 12a sekä huonolaatuinen ja lyhyt linja 18a 18b-linjan 

läheisyydestä päätettiin jättää pois tästä tutkimuksesta. Korkeusmallinnus tehtiin 

kymmenellä linjalla. Puolentoista kilometrin mittaista idästä länteen kulkevaa linjaa 

numero 15 lukuun ottamatta tutkakuvat olivat varsin hyvälaatuisia. Muiden linjojen 

pituudet vaihtelivat 140–340 metrin välillä. Kaikki linjat vedettiin 50 ja 100 MHz 

antenneilla. 

Lakiakankaalla vedettiin yhteensä kahdeksan maatutkalinjaa (ks Kuva 19). Linjat LA1–

LA5 luodattiin sekä 50 MHz että 100 MHz antenneilla, linjat LA6–LA8 ainoastaan 100 

MHz antennilla. Linjan LA3 loppuosa sekä LA5 alku rajautuivat pois lopullisesta 

korkeusmallinnuksesta. Läpi muodostuman proksimaalireunaa koillisesta lounaaseen 

tehty linja LA1 on 2,5 kilometriä pitkä, linjojen LA2-LA8 pituudet vaihtelevat 140–760 

m välillä. Kaikkien 8 linjan tutkakuvat olivat hyvälaatuisia. 

Tuomalankankaalla vedettiin kahdeksan maatutkalinjaa (ks. Kuva 23), joista linjat TU1 

ja TU8 sekä 50 että 100 MHz antennilla. Linjat TU2–TU7 suoritettiin vain 100 MHz 

antennilla. Linjojen TU1 ja TU6 alkuosat rajautuivat pois korkeusmallinnuksesta. 
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Tuomalankankaan kaikkien 8 linjan laatu oli hyvä, eikä pienen linjan TU6 alkupätkän 

lisäksi poisrajauksia tarvinnut tehdä. Tuomalankankaan maatutkalinjasto on sijoittunut 

tasaisesti ympäri muodostumaa.  Horisontaalisten linjojen TU1, TU2 ja TU8 alkuosat 

sijaitsevat muodostuman korkeimman topografian alueella. Linjojen TU4, TU5 ja TU7 

alut sekä linja TU3 kokonaisuudessaan ovat selvästi alemmalla tasolla. Maatutkalinjojen 

pituudet vaihtelivat 720 metrin ja 1580 metrin välillä.  

Pitkäkankaan muodostumalla vedettiin kolme maatutkalinjaa (ks, Kuva 26), jokainen 

sekä 50 että 100 MHz antennilla. Linjan TU1 alku rajautui pois muodostuman lopullisesta 

korkeusmallinnuksesta. Pitkäkankaan aineisto oli lukumäärältään kaikista pienin, mutta 

myös itse muodostuma-alue oli selvästi pinta-alaltaan pienin. Luotauslinjat sijoittuivat 

leveyssuunnassa muodostuman molemmille reunoille ja keskelle. 740 metriä pitkä linja 

PI2 kulkee muodostuman poikki koillisesta lounaaseen sen keskiosassa.  

 

4.2 Tutkimusmenetelmät 

4.2.1 Maatutkaluotaus ja tulkinta 

Maatutkaluotaus on sähköisiä pulsseja hyödyntävä geofysikaalinen tutkimusmenetelmä 

maanpinnan alapuolisiin tutkimuksiin. Menetelmä perustuu sähkömagneettisten 

radioaaltojen etenemiseen ja heijastumiseen erilaisista sähköisistä rajapinnoista maan 

alla. Osa elektromagneettisista aalloista heijastuu rajapinnoista takaisin maan pintaan, 

kun osa pulsseista taas läpäisee rajapintoja edeten syvemmälle maahan heijastuen 

syvemmällä olevista rajapinnoista (Kuva 6). Pulssin lähtö- ja paluuhetken välinen aika 

nanosekunteina rekisteröityy tutkalaitteeseen, joka piirtää maasta jatkuvaa profiilia 

rajapintoja hyödyntäen. Maatutkaluotauksesta muodostuvilla vertikaalisilla, 

poikkileikkauksellisilla kuvilla saadaan kuvannettua ja eroteltua maakerrosten sekä 

pohjavesiesiintymien sijaintia, paksuutta ja koostumusta. Luotauslaite kuvaa ja 

muodostaa vierekkäisistä, tasaisin väliajoin olevista mittauspisteistä kaksiulotteisia 

tutkakuvia, joiden koostumus riippuu maaperän kerrosten eli väliaineiden 

ominaisuuksista. Antennin kuvaama kolmiulotteinen tila esittäytyy tutkakuvassa 

yksiulotteisena amplitudin ja ajan muodostamana kuvaajana, jota kutsutaan 

pyyhkäisyksi. Maatutkaluotauksen maata vahingoittamattoman luonteen ansiosta 

menetelmää sovelletaan useisiin eri tarkoituksiin geologisten tutkimusten lisäksi 

esimerkiksi arkeologiassa ja öljyn etsinnässä. (Proulx-Mcinnis ym., 2013 ja Maijala, 

1993) 
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Kuva 6. Maatutkaluotauksen perusperiaate. Osa antennista lähtevästä elektromagneettisesta 
aallosta heijastuu rajapinnasta takaisin osan jatkaessa syvemmälle seuraavaa rajapintaa kohti. 
Aallon lähtö- ja paluuhetken välinen aika rekisteröityy tutkalaitteeseen, joka piirtää maastoprofiilia 
aallon rajapintakäyttäytymisen perusteella. Muokattu Davisin ja Annanin (1989) kuvasta. 

 

Maatutkaluotauksessa antennitaajuudet vaihtelevat käyttötarkoituksen mukaan noin 25–

1000 megahertsin (MHz) välillä. Perusperiaate on, että mitä suurempaa taajuutta käyttää, 

sitä lyhempiä ovat aallonpituudet, sekä sitä pienemmät objektit on mahdollista havaita 

tutkalla. Suuremmilla taajuuksilla väliaineen sähkönjohtavuus ja aallon vaimennus 

suurenee, sillä aallonpituuden lyhentyessä elektromagneettiselle pulssille näkyvien 

signaalin energiaa levittävien objektien määrä kasvaa erotuskyvyn parantuessa. (Maijala, 

1993) 

Geologisissa tutkimuksissa käytetään yleensä 80–120 MHz:n matalataajuuksisia 

antenneja, sillä suurilla taajuuksilla syvyysulottuvuuden heiketessä ei kyetä 

havainnoimaan tarvittavan syvältä maanpinnan alta (Annan, 2009). Tunkeutumissyvyys 

on muutamasta metristä jopa yli 30 metriin, riippuen väliaineen ominaisuuksista. 

Erotuskyky matalataajuuksisilla antenneilla on hyvää luokkaa kallio- ja kivennäismailla, 
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noin puolesta metristä puoleentoista metriin. Keski (300-500MHz) - ja 

korkeataajuuksisilla (900-2500MHz) antenneilla tunkeutumissyvyys heikkenee 10 

metristä 0,2 metriin, ja erotuskyky 0,3 metristä vain 0,02 metriin. Korkeatajuuksisempia 

antenneja hyödynnetään muun muassa teiden rakenne- ja päällystetutkimuksessa 

(Maijala & Saarenketo, 2000). Antennin lisäksi luotauslaitteistoon kuuluvat 

keskusyksikkö, maatutkaprofiilia piirtävä tallennusyksikkö, virtalähde sekä kulkuneuvo. 

Talvisin laitteistoa vedetään usein pulkalla, muulloin laitteisto liikkuu pyörien päällä 

vaunussa, tai vaikkapa auton perässä vedettävänä peräkärrynä (Hänninen, 1991a). 

Elektromagneettisten aaltojen etenemiseen ja käyttäytymiseen väliaineessa vaikuttavat 

ominaisuudet ovat dielektrinen permittiivisyys (ε), väliaineen elektrinen johtavuus (σ) ja 

magneettinen permeabiliteetti (μ). Dielektrisellä permittiivisyydellä kuvataan väliaineen 

kykyä varastoida ja vastustaa sähköisen latauksen muodossa elektromagneettista 

energiaa. Sen määrää ilmaistaan kapasitanssin ja pituuden suhteena, faradeina (F/m). 

Yksikkö on epsilon ε. Dielektristen sähköä eristävien aineiden polarisaatio aiheuttaa 

väliaineissa sähkökentän heikkenemistä ja sitä myötä muutoksia atomitasapainossa. 

Permittiivisyys on käytetystä taajuudesta riippuvainen, todellisen ja imaginaariosan 

omaava määre. Todellinen osa indikoi väliaineen kykyä varastoida energiaa liittyen 

polarisaatioasteeseen, eli sähkömagneettisen säteilyn synnyttämän aaltoliikkeen 

värähtelysuuntiin ja niiden suuruuteen toisiinsa nähden. Imaginaariosa viittaa 

dielektrisyyden vähenemiseen eli energiahäviöön väliaineessa. Pinnanalaisten 

materiaalien suuren dielektrisen permittiivisyyden vaihtelun (Taulukko 2) vuoksi on 

yleistä käyttää tutkimuksissa tiettyjä suhteellisia permittiivisyysvakioita helpottamaan 

aallonpituuksien- ja nopeuksien arviointia. Etenkin maaperän molekyylitasolla sitoman 

suljetun veden tai vapaan huokosveden läsnä ollessa permittiivisyysarvot vaihtelevat 

suuresti. (Cassidy, 2009) 
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Taulukko 2. Väliaineiden dielektrisyys- ja sähkönjohtavuusarvoja. Alemmat arvot edustavat 

materiaaleja luonnonkuivina. (Muokattu, Hänninen 1991b). 

Väliaine Dielektrisyys (e) Sähkönjohtavuus S/m 

   

Ilma  1  1 

Metalli  1–2  1 000 000 

Jää  3–4  0,001 

Kallio  4–10  0,01–0,00001 

Savi  4–16  0,05–0,0002 

Hiekka  4–25  0,007–0,0001 

Siltti  9–23  0,01–0,001 

Moreeni  9–25  0,01–0,0001 

Turve  50–78  0,002–0,001 

Vesi  80–81  0,003–0,0001 
   

 

 

Sähkönjohtavuudella tarkoitetaan sähköisesti varautuneen väliaineen kykyä siirtää 

vapaata energiaa. Johtavuutta merkitään sigmalla σ, ja sen yksikkö konduktanssi 

ilmaistaan siemenssin suhteena metriin S/m. Elektromagneettisen pulssin kulkiessa 

sähköisen kentän läpi, väliaineen elektriset lataukset siirtyvät vapaisiin 

ionipartikkeleihin. Ionien yhteentörmäilyn seurauksena syntyy lämpöenergiaa, aiheuttaen 

kokonaisuudessaan reaktiossa energiahävikkiä (Cassidy, 2009). Ulkoinen sähkökenttä 

liikuttelee vapaita varauksia väliaineessa, ja väliaineen sähkönjohtokyky sekä vaimennus 

kasvaa vapaiden varausten määrän kanssa (Maijala & Saarenketo, 2000). 

Sähkömagneettisten aaltojen vaimennus siis kasvaa sähkönjohtavuuden suurenemisen 

myötä. Matalien taajuuksien maatutkaluotauksissa, kuten maaperätutkimuksissa, 

sähkömagneettisten purkausten muuttuminen väliaineessa on nähtävissä hetkellisenä 

muutoksena. Korkeampitaajuuksisissa luotauksissa sähkömagneettisten purkausten 

liikkumisnopeus väliaineessa on tasaista, mikä aiheuttaa signaalin fysikaalisessa 

vasteessa hidastusta, vaimenemista sekä sähkönjohtavuuden arvioinnin vaikeutumista. 

(esim. Cassidy, 2009; Pasanen, 2009). 
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Magneettinen permeabiliteetti (μ) ilmaisee materiaalin magneettista käyttäytymistä. Sen 

yksikkö on henry per metri (1 H/m). Permeabiliteetillä voidaan määrittää dielektristen 

materiaalien magneettisia ominaisuuksia. Toisin sanoen se ilmaisee väliaineen 

vaikutuksen ulkoiseen magneettikenttään (Cassidy, 2009). Käytännössä rautaa sisältävät 

ferromagneettiset mineraalit, kuten rauta tai nikkeli, ovat ainoita maatutkan sähköaaltojen 

signaalien vaimenemiseen sekä etenemisnopeuteen vaikuttavia väliaineita. Muutamia 

mineraaleja, kuten magnetiittia, hematiittia, ja greigiittiä lukuun ottamatta, magneettisten 

mineraalien osuus maaperässä on vähäinen (Koolen, 2010). Ilman huomattavaa elektristä 

vastetta tutka-aaltoihin, materiaalin permeabiliteetillä ei ole vaikutusta 

maatutkaluotauksesta saataviin tuloksiin. Permeabiliteettinä voidaan käyttää tällöin 

vakiota 1.26 x 10-6 H/m, joka kuvaa suhteellisen permeabiliteetin (μr) ja tyhjiön 

permeabiliteetin (μ0) suhdetta. Dielektrisyys ja magneettinen permeabiliteetti vaikuttavat 

sähkömagneettisen aallon etenemisnopeuteen samalla tavalla, eli arvojen suuretessa 

eteneminen hidastuu. Toisaalta aallon vaimenemiseen dielektrisyyden kasvu vaikuttaa 

vähentävästi, kun taas magneettiset ominaisuudet vahvistavat vaimennusta. Suhteellinen 

dielektrisyys väliaineessa kasvaa vapaan veden määrän myötä (Cassidy, 2009). 

 

Maaperän eri kerrosten rajapinnat aiheuttavat eri tasoista vaimenemista eli 

elektromagneettisten aaltojen amplitudien heikkenemistä edetessään ja heijastuessaan 

pinnoilta. Veden dielektrisyys on luonnossa esiintyvistä materiaaleista selvästi korkeinta 

polarisaatiokykynsä ansiosta, ja sen määrä väliaineessa määrittelee tutka-aaltojen 

liikkumisnopeuksia (Annan, 2009). Veden määrä materiaalissa riippuu materiaalin 

raekoosta, huokoisuudesta. Karkeat irtomaat sitovat savisia kerroksia vähemmän vettä 

sähkönjohtavuuden ollessa heikompaa. Johtavuuden heiketessä väliaineessa sen 

tunkeutumissyvyys tutka-aalloille kasvaa. Toisaalta esimerkiksi savisilla alueilla, joilla 

maaperään on sitoutunut paljon vettä, on aaltojen tunkeutumissyvyys pieni. Maaperä, 

jonka sähkönjohtavuus on suuri, ei sovellu maatutkaluotauksiin, sillä tällaisilla alueilla 

tunkeutumissyvyys on pieni. Parhaimmat tulokset Hännisen (1991a) mukaan saadaan, 

kun maaperän väliaineiden rajapinnat omaavat suuret heijastuskertoimet, ja pulssien 

vaimeneminen väliaineessa on vähäistä. Pasanen (2009) lisää maakerrosten 

yhdensuuntaisuuden olevan tärkeää stratigrafisen kokonaiskuvan saamiseksi, jotta 

havaitut heijastukset ovat yhdensuuntaisia kerrosten rajapintoihin nähden. 

Yhdensuuntaisia heijastuksia rikkovat esimerkiksi deformaatiorakenteet kuten 
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poimurakenteet, pohjaveden pinta ja epäjatkuvuudesta kuten rakoilusta johtuva 

diffraktioheijastus.  

Pohjavesipinnan läpäistyään tutka-aallon kulkunopeuteen, syvyysulottuvuuteen ja 

heijastusten voimakkuuteen vaikuttaa pohjaveden sähkönjohtokyky. Maakerrosten 

yhdensuuntaisuuden tapaan myös pohjavesipinnan yhdensuuntaisena esiintyminen 

maanpintaan nähden, kuten se yleensä vettä johtavilla mailla tapaa esiintyä, helpottaa 

tutkaprofiilin tulkintaa. Maanpintaan nähden ikään kuin peilikuvana esiintyvä 

pohjavesipinnan heijastus ei myötäile muita maakerrosrajoja, vaan pikemminkin leikkaa 

niitä. Pohjavesipinta on yleensä jatkuva hydraulinen kokonaisuus, katkeamaton heijaste, 

jonka katkonaisuudet tai yhtäkkiset suunnanmuutokset aiheutuvat joko kalliopinnan tai 

vettä sitovan kerroksen esiintymisestä alueella. (Hänninen, 1991b) 

Tutkakuvat koostuvat erilaisista heijasteista, joiden merkitysten ymmärtäminen on 

tärkeää niiden tulkinnassa. Maatutkakuvat eivät kerro maaperän eri kerrosten väliaineiden 

koostumuksista tai määristä, vaan se esittää ne heijastuksina, joiden tulkitseminen ja 

soveltaminen haluttuun tutkimukseen jäävät asiantuntijan tulkinnan varaan. Alueen 

maaperän tutkiminen ja tunteminen ennestään ovat ensisijaisen tärkeitä heijasteiden 

oikeanlaisessa tulkitsemisessa. Heijasteet voivat olla katkonaisista jatkuviin, lyhyistä 

pitkiin, vaakasuorista kalteviin ja paksuista ohuisiin. Heijasteisiin ja niiden 

voimakkuuksiin vaikuttavia tekijöitä ovat sähkömagneettisen aallon amplitudi, käytetty 

taajuus, transitio ja vaimennus.  Suuret dielektrisyyden vaihtelut aiheuttavat usein 

esimerkiksi glasifluviaalista syntyperää olevilla delta-alueilla voimakkaita heijasteita 

maakerrosten rajapintojen välillä. (McCuaig & Roberts, 2006)  

Rajapinnoilla tapahtuvat väliaineiden sähkönjohtavuuden muutokset synnyttävät 

heijastusta, vaimentumista sekä taittumista signaalissa. Hyvin lajittuneissa sorahiekka-

maa-aineskerroksissa ja silttisavipatjoissa voi oikeanlaisissa olosuhteissa esiintyä 

vaakasuoria, muita heijasteita leikkaavia yhdensuuntaisia väärentyneitä heijasteita, jotka 

näyttävät oikeilta maassa olevilta rajapinnoilta. Etenkin voimakkaat ilman ja veden 

yhteiset rajapinnat veden kanssa aiheuttavat usein moninaistuneita heijasteita, jotka 

vaikeuttavat tulkintaa entisestään. Muutokset väliaineiden välillä ja signaalin 

vaimenemisen suuruudessa etenkin pitkillä tutkalinjoilla aiheuttavat myös herkästi 

syvyyssuunnassa maaperän rakanteiden mittakaavan vääristymistä. Vääristymisiä ja 
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häiriöitä tutkakuvien heijasteisiin muodostavat myös maatutkaluotauslaitteistosta johtuva 

signaalin kohina. (Maijala, 1993) 

McCuaigin ja Robertsin (2006) mukaan kallioperän rajapinnat heijastuvat tutkakuvissa 

päällekkäisinä hyperboleina (Kuva 7A). Ne ilmaisevat melko pystysuorasti kallistuvia, 

epätasaisiksi rapautuneita kalliopintoja. Lajittumattomien maakerrosten alla 

kalliohyperbolit omaavat yleensä korkeamman amplitudin sekä jatkuvuuden, kuin 

glasifluviaalisesti syntyneiden sedimenttikerrosten alla. Kaltevat, maan topografian 

mukaan kallistuvat maakerrosrajojen heijastukset (offlap), jotka esiintyvät usein tasaisin 

väliajoin suhteellisen yhdensuuntaisina sekä jatkuvina, viittaavat glasifluviaalisen deltan 

tai subakvaattisen keilan foreset-kerroksiin. Toplap- ja downlap-heijastuksia voi myös 

esiintyä paikoin. Vaakasuorat toplap-kerrokset voivat viitata karkeamman topset- ja 

hienomman foreset-kerroksen vaihettumakohtaan deltassa tai vaihtoehtoisesti 

erodoituneisiin foreset-kerroksiin eolisen toiminnan vaikutuksesta. Jos kaltevat 

heijastukset viittasivat foreset-kerroksiin, indikoivat vaakasuorat, korkeamman 

amplitudin epäjatkuvat heijastukset siis deltan topset-kerroksia.  

Tässä työssä sora- ja hiekkamuodostumien maatutkaluotausten tulkinnassa pyrittiin 

löytämään heijastefasieksia ja tulkitsemaan, mitä sedimenttielementtejä nämä tyypilliset 

heijastefasiekset edustavat tutkituilla kohteilla. Tulkinnassa lähtökohtana oli havainnoida 

ja erottaa toisistaan ensinnäkin pohjaveden pinta ja kalliopinta. Sedimenttielementeistä 

pyrittiin tunnistamaan muodostumien päärakenteet, kuten esimerkiksi Gilbert-tyyppisten 

deltojen topset- foreset- ja bottomset-kerrokset, rantakerrostumat, erityyppiset uomat ja 

särkät. Heijasteiden tulkitseminen tietyksi deltarakenteeksi tutkakuvista ei ole kuitenkaan 

yleensä yksiselitteistä. Rakenteet voivat olla vääristyneitä, moninaistuneita, 

vaimentuneita, huonoresoluutioisia tai muulla tavoin monimutkaisia tulkittavia. 

Tulkinnassa korostuukin tulkitsijan geologinen tietämys alueesta, ja ilman esitietoja 

heijasteiden tunnistaminen juuri tietyksi maaperärakenteeksi muodostumassa on erittäin 

haastavaa.  

 

4.2.2 ReflexW 

Maatutka-aineiston prosessoinnissa ja tulkitsemisessa käytettiin saksalaisen Sandmeier 

geophysical research-yhtiön kehittämää ReflexW-2D data-analyysiohjelmaa. 

Maatutkalinjojen prosessointidatojen korkeustiedot siirrettiin topografiakorjausten 
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jälkeen ReflexW-sovellukseen, jossa tutkimuskohteilta vedettyjen luotauslinjojen 

pohjavesi- ja kalliopinnat tunnistettiin ja piirrettiin tutkakuvaan (Kuva 7).  

 

A

 

 

B 

 

Kuva 7. Lakiakankaan 50 MHz antennin maatutkaluotauslinjan 2 kuvaaja, jossa A-kuvassa oleva 
voimakas heijaste on tulkittu kalliopinnaksi (kuva B, punainen viiva). Linjan 2 pituus on 750 m (x-
akseli). Y-akselilla on ilmaistu sähkömagneettisen pulssin kulkeutumisaika nanosekunteina (Y-
akselin vasemmanpuoleinen asteikko) ja dielektrisyysarvon perusteella interpoloitu 
maankamaran syvyysasteikko metreinä merenpinnasta (Y-akselin oikeanpuoleinen asteikko). 

 

4.2.3 GIS ja digitaalinen maaston korkeusmallinnus  

Jääkausiajan aikana syntyneiden geologisten muodostumien tutkimiseen ja 

tulkitsemiseen käytetään nykyään useimmissa tilanteissa apuvälineinä GIS- (Geographic 

Information System) pohjaisia paikkatietoratkaisuja. Se on teknologisten työkalujen ja 

sovellusten muodostama kokonaisuus, jolla voidaan visualisoida geologisia asioita ja 

ilmiöitä spatiaalista dataa hyödyntäen. GIS:n avulla geologisille tapahtumille ja 
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prosesseille saadaan muodostettua helpommin syntyhistoriallinen aikataulutus, sekä 

käsitys erilaisten muodostumien sedimentaatioevoluutiosta.  

Spatiaalinen data jaetaan rasteri- ja vektoritiedostoihin. Rasteridata ilmaisee tilaa 

ruudukkona, joka koostuu pienemmistä, tiettyjä ominaisuusarvoja (z) sisältävistä soluista. 

Rasterimuotoinen spatiaalinen data soveltuu erityisesti jatkuvien muuttuvien arvojen 

ilmaisemiseen tietyllä alueella, kuten maaston korkeuden mallinnukseen interpoloimalla. 

Vektoridatalla tarkoitetaan pisteinä, linjoina tai kuvioina ilmaistavaa, koordinaattipareina 

(x, y) määriteltyä dataa. Päinvastoin kuin rasteridata, vektorimuotoinen data soveltuu 

epäjatkuvien arvojen, kuten tiettyjen havaintopisteiden tai glasiaalimuodostumien 

esittämiseen. GIS-pohjaisen tiedostonkäsittelyn vahvuus on, että sen avulla voidaan 

esittää sekä vektori- että rasteridataa yhtäaikaisesti. Halutut datat ovat omina erillisinä 

kerroksinaan päällekkäin, joista muodostuu yksi, kaiken tiedon esittävä 

karttakuvakokonaisuus. (Wagner, 2018) 

Digitaalinen korkeusmallinnus eli DEM (Digital Elevation Model) on maaston 

pinnanmuotojen sisältämän korkeusdatan numeerista esittämistä ruudukkomuodossa. 

Korkeusmallien avulla pystytään tulkitsemaan paikkatietoaineistoja geologisten 

sovellutusten lisäksi myös lukuisilla muilla aloilla, sekä ennen kaikkea tuomaan korkeus- 

ja topografiatietoja digitaaliseen muotoon. Erityisesti maan pinnanmuodoista tarkkaa 3-

ulotteista kuvaa tarjoava ilmasta käsin operoitava laserkeilaus-menetelmä on mullistanut 

korkeusmallinnuksen digitalisaation (Wagner, 2018). Koko Suomi on kauttaaltaan 

laserkeilattu, ja aineistot ovat vapaasti käytettävissä. Korkeusmallien lisäksi puhutaan 

rinnakkaisesti maastomalleista (Digital Terrain Model), joilla kuvataan maan 

pinnanmuotojen lisäksi myös muita pinnan tietoja, kuten maan peitettä ja kaltevuutta 

(Oksanen, MML). Pintamalli (Digital Surface Model) taas sisältää maastossa itse 

maanpinnan yllä olevien korkeimpien pisteiden, kuten puiden, ylimpiä korkeustietoja. 

Usein geomorfologisissa korkeusmallinnuksissa, etenkin glasiaaligeologisiin 

muodostumiin liittyvissä, käytetään vinovalovarjostusta (Hillshade) topografisen 

kontrastin korostamiseksi. Vinovalovarjostuksessa hyödynnetään auringon suhteellista 

laskennallista sijaintia maastoprofiilin varjostamiseksi, jolla saadaan esitettyä 3-

ulotteisesti maaston korkeuseroja (Wagner, 2018). 

Tutkimuskohteina olleiden glasifluviaalisten muodostumien pohjavesi- ja kalliopinnoista 

muodostettiin digitaaliset korkeusmallinnukset käyttämällä ArcGis Desktop 10.8-
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paikkatietosovellusta (Esri). ArcGis mahdollistaa karttakuvien luomisen maantieteellistä 

ja spatiaalista dataa käsittelemällä ja muokkaamalla omiin tarkoituksiin. Karttakuvaan 

voi ArcGIS-alustassa sisällyttää useita eri dataa sisältäviä kerroksia päällekkäin, jotka 

muodostavat yhdessä halutun karttakuvakokonaisuuden. (Ormsby ym., 2004) 

Korkeusmallinnuksien pohjakarttoina tutkimuksessa käytettiin maanmittauslaitoksen 2 

metrin hilan laserkeilattuja korkeusmallirastereita, jotka vinovalovarjostettiin Hill Shade-

työkalulla ja yhdistettiin yhdeksi usean korkeusrasterin sisältäväksi kuvaksi Mosaic to 

New Raster-työkalulla. Korkeusdatat sisältävät linjat siirrettiin ArcGis-alustaan 

topografiakarttojen päälle ja lisättiin niille koordinaattitiedot eli xy-data. Tämän jälkeen 

linjat interpoloitiin korkeustiedostosta rasterimuotoon topo to raster-työkalulla, joka 

soveltuu erityisesti hydrologisiin korkeusmallinnuksiin. Topo to raster arvioi korkeuksia 

muodostaen niin sanottuja pehmeitä, jatkuvia ja liukuvia rajapintoja. Interpoloinnilla 

tarkoitetaan ohjelman automaattista laskennallista arviota tietylle alueelle, hyödyntäen 

alueella jo tiedettyjä parametrejä. Tässä tapauksessa kaikilla muodostuma-alueilla oli 

pohjaveden pinnan sekä kahdella muodostumalla lisäksi kalliopinnan korkeusdatan 

sisältäviä linjoja. Korkeusdatan sisältämät maatutkalinjat interpoloimalla saatiin 

laskennalliset arviot rajattujen muodostumien pohja- ja kalliopinnan korkeuksista eri 

puolilla muodostumaa. Interpoloinnin jälkeen alueet rajattiin muodostuma-alueesta 

piirretyn polygonin mukaan Clip-työkalua hyödyntäen. Rajaamisessa pyrittiin 

valitsemaan mahdollisimman edustava osa glasifluviaalisesta muodostumasta. 

Digitaalinen korkeusmallinnus suoritettiin kalliopinnan osalta siis ainoastaan Pitkä- ja 

Lakiakankaalle. Pohjavesipinnoista muodostettiin korkeusmallit kaikille alueille. 

Kaikille tutkituille muodostuma-alueille tehtiin myös topografian interpolaatio, joiden 

avulla pystyttiin tarkastelemaan muodostuman maanpinnan korkeusvaihteluita sekä 

laskemaan keskiarvolliset pinnankorkeudet. Topografian korkeustieto antoi arvokasta 

lisäinformaatiota eri muodostumien sisäisten rakenteiden tulkintaan ja pohdintaan, sekä 

helpotti pohjaveden ja kalliopinnan syvyyden vertailua maanpintaan nähden eri puolilla 

tutkittuja muodostumia.  

 

4.2.4 Massalaskenta  

Yksi tutkielman keskeisistä tavoitteista oli laskea arvio muodostuma-alueiden 

kokonaismassamääristä tilavuusyksikköinä (m3) jaoteltuna pohjaveden ylä- ja 
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alapuolisiin massamääriin eli ainesmääriin. Ainesmäärien laskeminen tehtiin ArcGis-

sovelluksessa soveltamalla Surface volume 3D analyst-työkalua. Surface volume-

työkalulla voidaan laskea rajatulle alueelle pinta-ala sekä ainesmäärä annettujen 

korkeustietojen ja valitun referenssitason välille.  

Pohjaveden ja maanpinnan välinen ainesmäärä saatiin siten, että ensin asetettiin kuviteltu 

referenssitaso muodostuman korkeimman topografian yläpuolelle. Sen jälkeen laskettiin 

sekä pohjavesi-referenssitaso-väli, että maanpinta-referenssitaso-väli (Kuva 8). 

Vähentämällä pohjaveden ja referenssitason tulos topografiapinnan ja referenssitason 

tuloksesta jäljelle jäi pohjaveden ja topografian välinen maa-alue seuraavalla tavalla:   

1. Pohjavesi (pv) → Referenssitaso (ref)  

2. Maanpinta (mp) → Referenssitaso 

3. 1–2 = Pohjavesi → Maanpinta   

 

 

Kuva 8. Pohjaveden ja maanpinnan välisen ainesmäärän laskeminen. Numero 1 osoittaa 
pohjavedenpinnan (Pv) ja referenssitason (Ref) välisen alueen kuvaajaa, numero 2 maanpinnan 
(Mp) ja referenssitason välisen alueen kuvaajaa, sekä numero 3 laskettua, pohjavedenpinnan ja 
maanpinnan välistä aluetta. Alimpana kalliopinta (Ka). 

 

Kalliopinnat pystyttiin piirtämään ja mallintamaan Lakia- ja Pitkäkankaan 

muodostumille, joten niille voitiin laskea myös pohjaveden ja kalliopinnan välinen 

ainesmäärä (Kuva 9) samalla periaatteella samaa Surface volume-työkalua käyttäen. 

Kalliopinta ja pohjavesi laskettiin yhteiseen referenssitasoon nähden, jolloin 

vähentämällä jäi jäljelle kallion ja pohjaveden välinen alue:  

1. Kalliopinta (Ka) → Referenssitaso (Ref) 

2. Pohjavesi (Pv) → Referenssitaso 
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3. 1–2 = Kalliopinta → Pohjavesi   

 

 

Kuva 9. Pohjavedenpinnan ja kallionpinnan välisen ainesmäärän laskeminen. Numero 1 osoittaa 
kalliopinnan (Ka) ja referenssitason (Ref) välisen alueen kuvaajaa, numero 2 pohjavedenpinnan 
(Pv) ja referenssitason välisen alueen kuvaajaa, sekä numero 3 laskettua, pohjavedenpinnan ja 
kalliopinnan välistä aluetta.  

 

Loput muodostuma-alueet katsottiin tapauskohtaisesti, löytyikö minkäänlaisia viitteitä 

kalliopinnan heijastuksista. Kalliopinnan viitteiden puuttuessa referenssitaso asetettiin 

suurin piirtein tutkakuvan heijasteiden ulottuvuustasoon. Kalliopinnat laskettiin Surface 

Volume-työkalulla asettamalla referenssitaso pohjaveden alapuolelle suoraan oletettuun 

kalliopinnan korkeuteen, ja laskemalla pohjaveden alapuolinen alue referenssitasoon asti.   

 

 

5. TULOKSET  
 

5.1 Muodostumien rakenne, pohjavesi- ja kalliopinta sekä ainesmäärä 

5.1.1 Kattelussaari 

Kattelussaari (Kuva 10) sijaitsee Ensimmäisen ja Toisen Salpausselän välisellä alueella 

(N 61º 10', E 28º 21'), Saimaan eteläisessä osassa (Kuva 2). Muodostuma on 

topografialtaan deltamainen, ja sen pintaosassa voidaan havaita LiDAR-kuvissa selviä 

sulavesiuomia, suppakuoppia sekä syöttöharjuihin liittyviä syöttökeiloja muodostuman 
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luoteisosissa. Muodostuman kaakkoisosissa eli sen distaalipuolella on matalia, 

tyrskyvallityppisiä harjanteita.  

 

 

Kuva 10. Kattelussaaren muodostuman maastokartta ja tehdyt maatutkalinjat KA1-KA6. Nuolet 
osoittavat linjojen vetosuunnat. 

 

Luotauslinja KA1 (Kuva 10) vedettiin muodostuman distaalipuolta koillisesta 

lounaaseen. Linjan pituus on n. 1840 m. Tutkaprofiilin heijasteet 50 MHz antennikuvassa 

ulottuvat noin 20 m syvyyteen muodostuman pinnalta. Luotauslinjalta voitiin tulkita 

seuraavat pääheijastetyypit (Kuva 11): 

1) pinnan topografian suuntaiset vaakatasoiset heijasteet esiintyvät muodostuman 

pinnalta aina noin 2–4 m syvyyteen.  

2) koverat uomamaiset ja linssinmuotoiset heijasteet esiintyvät 400 m 1840 m välillä ja 

tämän heijastefasieksen paksuus on noin 10–15 m. 

3) diagonaalisia rantahiekkaheijasteita esiintyy 0–400 m välillä leikaten uoma- ja 

linssiheijastefasiesta.  

4) kallionpintaa osoittavia heijasteita ei tutkaprofiilissa havaittu 
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5) vahvat yhtenäiset heijasteet, jotka leikkaavat muita heijasteita linjan alkupäässä (0–

300 m) ja loppupäässä (1200–1800 m) ja muodostuman keskiosissa on tulkittu osoittavan 

pohjaveden pinnan tasoa 

 

Kuva 11. 50 MHz tutkaprofiili linjalta KA1. Pintaheijaste punaisella. Kaatuvia rantaterasseja 
keltaisella 0–400 m. Paksuja topset-uomia/linssifasieksia vihreällä 400–1840 m. Mahdollisia 
foreset-kerroksia vaaleanvihreällä. Pohjavedenpinta on kuvassa alin sininen heijaste (heikon 
heijasteen kohdat pilkutettuna). 

 

Kattelussaaren pohjavesipinnan korkeuden interpolaatio osoittaa, että pinta on yhtä 

anomalista kohtaa lukuun ottamatta koko muodostumaa myöten noin 80–86 metrin 

korkeudella (Kuva 12). Pohjavesipinta mukailee 1. linjan keskivaiheilla topografiaa ja 

kohoaa hetkellisesti muodostuman keskivaiheilla olevan paksun hiekkapatjan kohdalla 

muuta aluetta korkeammalle hieman päälle 90 metriin. Pohjavesipinnan 

keskiarvokorkeudeksi saatiin 84,99, mitä edellä mainittu anomalinen kohta nostaa 

hieman. Muodostuman topografian keskiarvokorkeudeksi saatiin 98,2 metriä. 

Tutkakuvien perusteella pohjavesipinta on keskimäärin vajaan 15 metrin syvyydessä. 

Kattelussaaren hiekkavaltaisella glasifluviaalimuodostumalla kalliopinnasta ei ollut 

näkyvissä minkäänlaisia viitteitä, joten pohjaveden ja kallion välisestä ainesmäärästä 

laskettiin arvio käyttäen referenssinä kalliotasoa 60 metrin korkeudessa mpy. Pohjaveden 

ja kalliopinnan arvioidun 60 metrin korkeuden väliseksi ainesmääräksi laskettiin 20,26 

milj. m3. Pohjaveden ja maanpinnan väliseksi massamääräksi saatiin 10,72 milj. m3.  
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Kuva 12. Interpolaatio Kattelussaaren muodostuman pohjaveden korkeudesta kuvassa näkyvien 
maatutkalinjojen korkeustietoihin pohjautuen metreinä merenpinnan yläpuolella (m/mpy).  

 

5.1.2 Kyläniemi 

Kyläniemen muodostuma (Kuva 13) sijaitsee Toisen Salpausselän päätemoreeniketjussa 

(N 61º 18', E 28º 14') (Kuva 2). Kyläniemi on topografialtaan deltamainen, ja LiDAR-

kuvissa sen pintaosissa voidaan havaita olevan lukuisia sulavesiuomia ja suppakuoppia. 

Eteläosan distaalireunalla on matalaa tyrskyvalliharjannetta.  

Kyläniemen maatutkaluotauslinja 2 (Kuva 13) on noin 440 metriä pitkä, ja se vedettiin 

muodostuman keskiosassa lännestä itään. Tutkaprofiilin heijasteet 50 MHz 

antennikuvassa ulottuvat noin 25 m syvyyteen muodostuman pinnalta. 
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Kuva 13. Kyläniemen muodostuman maastokartta ja tehdyt maatutkalinjat 1–5, 9–10, 20a, 21a-c 
ja 22. Linjojen 20a sekä 22 vetosuunnat on selvennetty nuolilla. Linjojen 9 ja 21a vetosuunta on 
kaakosta luoteeseen, linjan 21b luoteesta kaakkoon.  

 

Luotauslinjalta 2 voitiin tulkita seuraavat pääheijastetyypit (Kuva 14): 

1) pinnan topografian suuntaiset vaakatasoiset heijasteet esiintyvät muodostuman 

pinnalta noin 2–5 metrin syvyyteen. 

2) koveran muotoisia ja viiksimäisiä uoma- ja särkkäheijasteita 0–60 m ja 90–430 m 

välillä ja tämän heijastefasieksen paksuus on 5–15 metriä 

3) kallionpintaa osoittavia heijasteita ei tutkaprofiilissa havaittu 

4) vahva yhtenäinen heijaste tutkaprofiilin alaosassa noin 20 m syvyydessä on tulkittu 

osoittavan pohjaveden pinnan tasoa. 

 

Kuva 14. 100 MHz tutkaprofiili Kyläniemen tutkalinjalta numero 2. Pintaheijaste punaisella. 
Vaihtelevan kokoisia ja pituisia uoma- ja särkkäelementtejä vihreällä. Pohjaveden pinta alimpana 
sinisellä.  
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Kyläniemen muodostuma-alueelta tehty pohjavesipinnan interpolaatio osoittaa 

pohjaveden tason vaihtelevan Saimaan pinnan ja muodostuman keskiosan 92,7 metrin 

välillä (Kuva 15), keskiarvokorkeuden ollessa tutkimuskohteista matalimmalla, 82,88 

metrissä. Pohjaveden pinta kulkee syvällä paksun maakerroksen alla keskimäärin noin 15 

metrin syvyydessä. Proksimaalipuolen 3,7 km pitkällä 20a linjalla on havaittavissa 

kalliopinta koko matkan pituudelta 50 MHz antennilla noin 2–20 metrin syvyydessä. 

Myös tutkalinjan numero 10 lopusta löydettiin viite kalliopinnasta. Hyperbolin mallinen 

kallioheijastus ilmeni noin 60 metrin korkeudessa merenpinnasta ja 20 metrin syvyydessä 

maanpinnasta. Massamäärien laskuissa kalliopinnan referenssitasona käytettiin täten 60 

metriä. Pohjaveden ja kallion väliseksi massamääräksi saatiin 112,90 milj. m3. 

Pohjaveden- ja maanpinnan välisen tason ainesmääräksi laskettiin 72,53 milj. m3. 

 

 

Kuva 15. Pohjavedenpinnan korkeuden interpolaatio Kyläniemellä metreinä merenpinnan 
yläpuolella (m/mpy) pohjautuen kuvassa näkyvien maatutkalinjojen sisältämään korkeusdataan. 
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5.1.3 Rastinniemi 

Rastinniemen muodostuma (Kuva 16) sijaitsee Etelä-Saimaan järvialtaan keskiosassa (N 

61º 17', E 28º 07') Toisella Salpausselällä (Kuva 2). Rastinniemen topografia on 

deltamainen, ja sen pintaosissa on LiDAR-kuvissa havaittavissa sulavesiuomia ja 

suppakuoppia. Muodostuman eteläosan distaalireunalla on matala tyrskyvalliharjanne 

rantatörmän päällä.  

 

 

Kuva 16. Rastinniemen muodostuman maastokartta ja tehdyt maatutkalinjat 11–19. 
Muodostumaa halkovan poikittaisen linjan 15 vetosuunta on ilmaistu nuolella. Linja 17b on tehty 
koillisesta lounaaseen, linja 11 kaakosta luoteeseen.  

 

Rastinniemen luotauslinja 12b on 320 m pitkä, ja se vedettiin muodostuman lounaisosassa 

koillisesta lounaaseen päin (Kuva 16). Tutkaprofiilin heijasteet 50 MHz antennikuvassa 

ulottuvat noin 26 m syvyyteen pohjaveden pinnan tasoon ja hieman sen alapuolelle. 

Luotauslinjalta voitiin tulkita seuraavat pääheijastetyypit (Kuva 17): 

1) pinnan topografian suuntaiset vaakatasoiset heijasteet esiintyvät muodostuman 

pinnalta noin 2–3 m syvyyteen 

2) koveria linssimäisiä uomaheijasteita ja ”silmän” mallinen heijaste 0 m ja 120 m välillä 

ja tämän heijastefasieksen paksuus on n. 5–15 m 
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3) diagonaalisia wave-cut-heijasteita 40 m ja 290 m välillä, jotka leikkaavat uoma- ja 

särkkäheijasteita  

4) kallionpintaa osoittavia heijasteita ei tutkaprofiilissa havaittu 

5) vahva yhtenäinen heijaste tutkaprofiilin alaosassa n. 24 m syvyydessä tulkittiin 

osoittavan pohjaveden pinnan tasoa 

 

 

Kuva 17. 50 MHz tutkaprofiili linjalta 12b. Pintaheijaste punaisella. Uoma- ja särkkäelementtejä, 
kuten ”silmä”-särkkä vihreällä värillä 0–90 m välillä. Rannanedustan hiekkarakenteita rikkovia 
wave-cut eroosiopintoja violetilla 40 m ja 290 m välillä. Pohjavesipinta alla sinisellä esitettynä. 

 

Korkeusmallinnus osoittaa, että Rastinniemen muodostuma-alueella pohjavedenpinnan 

korkeus vaihtelee hyvin vähän, noin 80 ja 86 metrin välillä (kuva 18). Pohjaveden 

keskiarvokorkeus on 84,1 metriä.  Rastinniemen tutkakuvista ei löytynyt viitteitä 

kallioperän pinnan syvyydestä, joten kalliopinnan referenssitason määrittämisessä 

hyödynnettiin läheisen Kyläniemen kallioviitteitä, sekä arvioitiin tutkakuvien 

heijasteiden loppumisten keskimääräinen syvyys. Kalliopinnan referenssitasoksi 

määriteltiin 60 metriä merenpinnasta, jota käytettiin pohjaveden ja kalliopinnan välisen 

ainesmäärän laskemisessa. Kalliopinnan referenssitason ollessa 60 metrissä pohjaveden 

ja kalliopinnan välisen alueen ainesmääräksi saatiin 40,9 milj. m3. Pohjaveden ja 

maanpinnan välisen alueen massamääräksi laskettiin 24,14 milj. m3. 
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Kuva 18. Rastinniemen pohjaveden korkeuden interpolaatio metreinä merenpinnan yläpuolella 
pohjautuen kuvassa näkyvien maatutkalinjojen sisältämiin korkeustietoihin (m/mpy). 

 

5.1.4 Lakiakangas 

Lakiakankaan muodostuma (Kuva 19) sijaitsee Etelä-Saimaan järvialtaan itäpuolella (N 

61º 22', E 28º 28'), Toisen Salpausselän pohjoispuolella (Kuva 2). Lakiakangas on 

topografialtaan tasainen mutta deltamainen. Sen pinnalla voidaan havaita LiDAR-kuvista 

sulavesiuomia, suppakuoppia ja pohjoispuolella proksimaalireunalla useita 

syöttöharjuihin liittyviä syöttökeiloja.  
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Kuva 19. Lakiakankaan muodostuman maastokartta ja tehdyt maatutkalinjat LA1-LA8. Nuolet 
osoittavat linjojen vetosuunnat.  

 

Lakiakankaan maatutkaluotauslinja LA2 (Kuva 19) on 760 m pitkä, ja se vedettiin 

muodostuman lounaisosassa luoteesta kaakkoon päin. Tutkaprofiilin heijasteet 100 MHz 

antennikuvassa ulottuvat n. 28 metrin syvyyteen. Luotauslinjalta voitiin tulkita seuraavat 

pääheijastetyypit (Kuva 20): 

1) pinnan topografian suuntaiset vaakatasoiset heijasteet esiintyvät muodostuman 

pinnalta noin 2–3 m syvyyteen 

2) koveria uomamaisia heijasteita 0–200 m välillä ja tämän heijastefasieksen paksuus on 

5–20 m 

3) lähes vaakatasoisia heijasteita ja pyöreä ”silmän” muotoinen heijaste 400 m ja 480 m 

välillä 

4) diagonaalisista heijasteista koostuva foreset-fasies 480 m ja 760 m välillä, jonka 

paksuus on 5–12 m 

5) voimakas hyperbolin mallisista heijasteista koostuva heijastefasies 200 m ja 590 m 

välisellä matkalla ja 76–94 m korkeudella tulkittiin kalliopinnan tasoksi 
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6) yhtenäinen, suhteellisen selkeä heijaste n. 4 metrin syvyydessä tulkittiin pohjaveden 

pinnan tasoksi 

 

A 

 

B 

 

Kuva 20. 100 MHz tutkaprofiili 760 m pitkältä Lakiakankaan linjalta LA2, jolla kalliopinta esittävä 
paksu punainen viiva jakaa muodostuman rakennetta. Diagonaaliheijasteita tutkaprofiilin alku- ja 
loppupuolella ennen ja jälkeen kalliokynnyksen leikkaava yhtenäinen heijaste tulkittiin 
pohjavesipinnaksi (sininen). A: Uomaisuutta, mahdollisesti rantakerrostumaa 0–200 m matkalla 
ennen kalliokynnystä. B: Särkkäelementtejä vihreällä 400–480 m, 470 m kohdalla pyöreän 
muotoinen särkkärakenne. Kalliopinta sukeltaa syvemmälle 500 m kohdalla, tutkakuvan 
syvyysulottuvuuden loppuessa 590 m kohdalla. Foreset-fasies 480–760 m välillä 
vaaleanvihreällä.  

 

Lakiakankaan muodostumasta tehty pohjaveden korkeuden interpolaatio osoittaa 

pohjavesitason olevan tutkimuskohteista korkein, keskimääräisesti 98,42 metriä, joskin 

myös vaihtelu muodostuman eri osien sisällä on suhteellisen suurta (Kuva 21). Alueen 

korkeaan maastoprofiiliin ja pohjaveden korkeuteen vaikuttavat alueen runsas 

kallioisuus, joka havaittiin ja pystyttiin tulkitsemaan jokaiselta kahdeksalta tutkalinjalta. 
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Kalliopinta nousee maanpinnan tasoon linjan 1 alussa, sekä linjan 5 lopussa, aiheuttaen 

pohjavesipinnan katkonaisuutta ja aukkoja interpoloituihin linjoihin.  

 

 

Kuva 21. Interpolaatio Lakiakankaan muodostuman pohjaveden korkeudesta kuvassa näkyvien 
luotauslinjojen korkeustietoihin perustuen metreinä merenpinnan yläpuolella (m/mpy).  

 

Kalliopinnan keskimääräiseksi korkeudeksi laskettiin 85,12 metriä merenpinnasta, 

vaihdellen 60 ja 99,5 metrin välillä (Kuva 22). Lakiakankaalta laskettiin ainesmäärä 

pohjaveden alapuoliselle alueelle käyttäen tutkakuvista havaittua kalliopinnan 

korkeusdataa hyödyksi. Pohjaveden ja kalliopinnan väliseksi ainesmääräksi saatiin 22,07 

milj. m3. Pohjaveden ja maanpinnan välisen alueen ainesmääräksi laskettiin 8,58 milj. m3.  
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Kuva 22. Interpolaatio Lakiakankaan muodostuman kalliopinnan korkeudesta metreinä 
merenpinnan yläpuolella (m/mpy) pohjautuen kuvan luotauslinjojen sisältämiin korkeustietoihin.  

 

5.1.5 Tuomalankangas 

Tuomalankankaan muodostuma (Kuva 23) sijaitsee tutkimusalueen itäosassa (N 61º 22', 

E 28º 32'), Toisen Salpausselän päätemoreeniketjussa (Kuva 2). Muodostuma on 

topografialtaan ja muodoltaan deltamainen, ja sen eteläosassa distaalireunalla esiintyy 

tyrskyvallityyppinen harjanne. Pintaosista voidaan lisäksi myös havaita LiDAR-kuvista 

runsaasti sulavesiuomia ja suppakuoppia sekä syöttöharjujen syöttökeiloja.  
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Kuva 23. Tuomalankankaalla tehdyt maatutkalinjat TU1-TU8. Nuolet osoittavat luotauslinjojen 
vetosuunnat. 

 

Tuomalankankaan luotauslinja TU2 on 930 m pitkä, ja se vedettiin muodostuman 

keskiosan länsipuolella pohjoisesta etelään distaalireunalle saakka. Tutkaprofiilin 

heijasteet 100 MHz antennikuvassa ulottuvat n. 30 m syvyyteen maan pinnasta. 

Luotauslinjalta tulkittiin seuraavat pääheijastetyypit (Kuva 24): 

1) pinnan topografian suuntaiset vaakatasoiset heijasteet esiintyvät muodostuman 

pinnalta noin 2 m syvyyteen 

2) samansuuntaisia diagonaalisia heijasteita 180 m ja 930 m välisellä matkalla, joiden 

paksuus vaihtelee n. 2–8 m välillä 

3) paikoin heikko yhtenäinen heijastus, joka alkaa n. 98 metrin korkeudesta ja päättyy n. 

90 metrin korkeuteen tulkittiin mahdolliseksi orsivesipinnan tasoksi 

4) kalliopintaa osoittavia heijasteita ei tutkaprofiilissa havaittu 

5) heikko heijastus, joka alkaa n. 92 metrin korkeudesta, ja päättyy n. 80 m korkeuteen, 

tulkittiin pohjavesipinnan tasoksi  
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Kuva. 24 MHz tutkaprofiili Tuomalankankaan 930 m pitkältä luotauslinjalta TU2. Ylin punainen 
viiva edustaa pintaheijastetta. Diagonaaliset foreset-kerroksia edustavat heijasteet alkuprofiilia 
lukuun ottamatta koko matkalla esitettynä vihreällä. Paikoin heikko, tasaisesti madaltuva 
mahdollinen orsivesipinnan taso vaaleansinisellä. Heikohko, tasaisesti madaltuva 
pohjavesipinnan tasoa edustava heijastus alimpana sinisellä. Orsi- ja pohjavesipinnan heikon 
heijasteen kohdat pilkutettuna.   

 

Kalliopinta nostaa proksimaalipuolen pohjavedenpinnan (Kuva 25) selvästi muuta 

muodostumaa korkeammalle, sillä pinta vaihtelee proksimaalireunan noin 100 metristä 

mpy, distaalireunan Saimaajärven tasoon 24 metriä alemmas merenpinnan tason 

yläpuolella. Kallioinen proksimaalipuoli antoi viitteitä deltan kalliopinnan korkeudesta 

ainoastaan linjoilta TU1 ja TU8, jotka tehtiin myös paremman syvyysulottuvuuden 

omaavalla 50 MHz antennilla. Linjalla TU8 viite löytyi noin 70 metrin korkeudesta 

merenpinnasta, linjalla TU1 kalliopinnan korkeus vaihtelee 60–90 metrin välillä. 

Tutkakuvissa heijastukset loppuivat keskimäärin 75–80 metrin kohdalle, joten 

Tuomalankankaan muodostuman kalliopinnan taso arvioitiin kallioviitteiden ja 

heijastusten loppumiskohdan perusteella ainesmäärän laskemisessa 70 metrin korkeuteen 

mpy. Pohjaveden ja arvioidun 70 metrin kalliopinnan väliseksi massamääräksi laskettiin 

37,78 milj. m3. Delta-alueella pohjaveden korkeus on keskimäärin 90,69 metriä 

merenpinnasta, 77–100 metrin välillä. Pohjaveden ja maanpinnan välisen alueen 

ainesmääräksi saatiin 22,56 milj. m3.  
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Kuva 25. Tuomalankankaan muodostuman maatutkalinjojen korkeustietojen pohjalta toteutettu 
pohjaveden korkeuden interpolaatio metreinä merenpinnan yläpuolella (m/mpy). 

 

5.1.6 Pitkäkangas 

Pitkäkankaan muodostuma (Kuva 26) sijaitsee tutkimusalueen pohjoisosassa (N 61º 49', 

E 28º 36'), Toisen Salpausselän pohjoispuolella (Kuva 2). Pitkäkangas on topografialtaan 

matala, tasainen ja keilamainen. Sen pinnalta voidaan havaita LiDAR-kuvista kaksi 

matalaa suppamaista painannetta distaaliosassa, mutta muodostuman pinnalla ei ole 

lainkaan sulavesiuomia. Aivan muodostuman länsireunalla on näkyvissä syöttöharjun 

purkautumiskohta.  
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Kuva 26. Pitkäkankaan maatutkalinjat PI1–PI3. Nuolet osoittavat luotauslinjojen vetosuunnat. 

 

Pitkäkankaan luotauslinja PI2 on 740 m pitkä, ja se vedettiin muodostuman keskiosassa 

koillisesta lounaaseen päin (Kuva 26). Tutkaprofiilin heijasteet 50 MHz antennikuvassa 

ulottuvat n. 55 m syvyyteen maan pinnasta. Luotauslinjalta tulkittiin seuraavat 

pääheijastetyypit (Kuva 27): 

1) pinnan topografian suuntaiset vaakatasoiset heijasteet esiintyvät muodostuman 

pinnalta noin 2 m syvyyteen  

2) vahvoja, lähes vaakatasoisia heijasteita 10 m ja 500 m välillä ja tämän heijastefasieksen 

paksuus on noin 2–8 m 

3) pintaheijasteen ja paksujen vaakatasoisten heijasteiden välisellä alueella runsaasti 

kapeita diagonaaliheijasteita kimppuina 20 m ja 460 m välisellä matkalla 

4) voimakas hyperbolin mallisista heijasteista koostuva fasies 42–88 m korkeudella 

tulkittiin kalliopinnaksi 

5) suhteellisen yhtenäinen, hieman heikohko paksumpi heijaste n. 4–6 m syvyydessä 

maanpinnasta tulkittiin pohjavesipinnan tasoksi 
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Kuva 27.  50 MHz tutkaprofiili Pitkäkankaan 740 m pitkältä linjalta PI2. Pintaheijaste ylin punainen 
viiva. Sisäisten virtausten aiheuttamia lähes vaakatasoisia reaktivaatiopintoja (tumman vihreä), 
jotka katkovat diagonaalisia foreset-kerroksia (vaaleanvihreä) 10–500 m välisellä matkalla. 
Pohjavesipinta on esitetty sinisellä, ja voimakkaasti unduloiva kallionpinta on alempi punainen 
viiva.  

 

Pitkäkankaan pohjavesipinnan korkeuden interpolaatio (Kuva 28) osoittaa, että pinta on 

korkeimmillaan muodostuman länsiosassa (90–94 m mpy) ja laskee tasaisesti itäosaan 

mentäessä. Pohjavesipinta mukailee muodostuman lounaasta koilliseen päin kallistuvaa 

topografiaa. Pohjaveden taso on matalimmillaan itä-kaakkoisreunassa, jossa se laskee 79 

metriin mpy. Pohjavesipinnan keskiarvokorkeudeksi saatiin 88,7 metriä, mitä edellä 

mainittu anomalinen kohta itäkaakkoisosassa PI1-linjan alussa laskee hieman. 

Pohjaveden korkeus on muodostumalla keskimääräisesti vain 3,5 metrin syvyydessä 

maanpinnasta, jonka keskiarvolliseksi korkeudeksi laskettiin 92,2 m mpy.   

Pitkäkankaan kanjonisella alueella kalliopinta pystyttiin tulkitsemaan tutkaprofiileista 

kaikilta kolmelta luotauslinjalta. Kalliopinnan korkeus vaihtelee muodostumalla 42 m ja 

93 m välillä, nousemalla paikoin lähes pohjavesipinnan tasoon (Kuva 29). 

Keskiarvokorkeus kalliopinnalla on 67 metriä merenpinnasta. Pohjaveden ja kallion 

väliseksi ainesmääräksi saatiin 6,57 milj. m3, ja pohjaveden ja maanpinnan väliseksi 

massamääräksi 1,08 milj. m3.  
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Kuva 28. Pitkäkankaan muodostuman pohjaveden korkeuden interpolaatio metreinä 
merenpinnan yläpuolella (m/mpy). Interpolaatio toteutettiin kuvassa näkyvien luotauslinjojen 
sisältämien korkeustietojen pohjalta.       

 

 

Kuva 29. Interpolaatio Pitkäkankaan kalliopinnan korkeudesta pohjautuen muodostumalta 
tehtyjen luotauslinjojen sisältämiin korkeustietoihin metreinä merenpinnan yläpuolella (m/mpy). 



50 
 

  

 

Taulukko 3. Tutkimuskohteiden pinta-ala neliökilometreinä, maanpinnan korkeuden vaihtelu ja 

keskiarvokorkeus (ka) metreinä merenpinnan yläpuolella (mpy), pohjavesipinnan ja kalliopinnan 

korkeuden vaihtelu ja keskiarvokorkeus mpy, ainesmäärä maanpinnan (Mp) ja pohjaveden (Pv) 

välillä sekä pohjaveden ja kalliopinnan (Kp) välillä ilmoitettuna miljoonina kuutiometreinä (milj.m3).  

 

 

 

6. TULOSTEN TARKASTELU JA POHDINTA 

 

6.1 Tulosten tarkastelu 

Tutkittujen sora- ja hiekkamuodostumien pituusakselit ovat joko koillinen-lounas- tai itä-

länsi- suuntaisia. Niiden muodoista voidaan päätellä, että kaakko-luode- tai etelä-

pohjoinen-suuntaiset eli jäätikön vetäytymisen suuntaisesti kerrostuneet harjut ovat 

kuljettaneet sedimenttiainesta sub- ja/tai englasiaalisia tunneleita pitkin jäätikön reunalle, 

josta se on purkautunut jäätikön reunan edessä olleeseen vesialtaaseen glasifluviaalisiksi 

deltoiksi tai glasifluviaalisiksi subakvaattisiksi keiloiksi. Toisen Salpausselän 

reunamuodostumaketjussa sijaitseviin Kyläniemen, Rastinniemen ja Tuomalankankaan 

muodostumien maa-aineskoostumukseen ovat vaikuttaneet myös vetäytyneen 

mannerjäätikön seisahdukset ja oskillaatio. Edellä mainituilla muodostuma-alueilla 

esiintyy harjuainesta karkeampaa, reunamuodostuman proksimaalipuolelle kerrostunutta 

ainesta. Muodostumat ovat kerrostuneet jäätikön vetäytymisen mukaisessa järjestyksessä 
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etelästä pohjoiseen siten, että Kattelussaari on glasifluviaalinen delta, joka kerrostui 

Ensimmäisen ja Toisen Salpausselän väliselle alueelle Baltian jääjärven BII-tasoon 

luultavasti noin 12 000 vuotta sitten vedenpinnan ollessa reilun 100 metrin korkeudessa 

mpy. Geomorfologiset piirteet ja muodostumien sisäiset rakenteet osoittavat, että 

Tuomalankangas, Kyläniemi ja Rastinkangas ja heti toisen Salpausselän pohjoispuolella 

oleva Lakiakangas ovat myös glasifluviaalisia deltoja, jotka kerrostuivat BIII-tasoon noin 

11 700 vuotta sitten vedenpinnan ollessa noin 105 m mpy.  

Pitkäkangas on todennäköisesti glasifluviaalinen subakvaattinen keila, mutta kerrostunut 

hyvin lähelle alueella vallinnutta vedenpinnan tasoa. Vaikka diagnostisia sulavesiuomia 

ei LiDAR-kuvien perusteella esiinny muodostuman pinnalla, muutamia supiksi 

luokiteltuja painanteita esiintyy muodostuman alueella. Maatutkaluotausten perusteella 

muodostuman pintaosaan ei ole kehittynyt selvää topset-fasiesta. Pitkäkankaan 

muodostuman topografia on selvästi alempana muihin tutkimuskohteisiin nähden 

muodostuman tasaisen pinnan ollessa noin 96 m mpy. Tasaisen subakvaattisen keilan 

pinta on näin ollen syntynyt/tasoittunut Yoldia-vaiheessa ja on nuorempi kuin Baltian 

jääjärven BIII-taso eli nuorempi kuin 11 600 vuotta. 

Tutkituista muodostumista viisi voidaan selkeästi luokitella Gilbert-tyyppisiksi deltoiksi, 

jotka koostuvat topset-, foreset- ja bottomset- elementeistä. Pitkäkankaan 

subakvaattiseksi keilaksi luokiteltavaa muodostumaa lukuun ottamatta kaikille 

muodostumille on kehittynyt selkeä korkeimman topografian topset- kerros. 

Kattelussaaren, Kyläniemen ja Rastinniemen muodostumat ovat paksuimmillaan yli 30 

m, ja Tuomalankangaskin noin 26 m. Etenkin II Salpausselkään kuuluvat Kylä- ja 

Rastinniemi sekä Tuomalankangas omaavat hyvin kehittyneet leveänmalliset topset-

fasiekset. Pitkäkankaan ja Lakiakankaan muodostumat jäävät noin 20 metrin 

maksimipaksuuteen, mitä selittää alueiden kallioisuus. Tästä johtuen pohjaveden ala- ja 

yläpuoliset ainesmäärät jäävät pinta-aloihin nähden selvästi pienemmiksi. Ainesmäärät 

nousevat paksun topset-fasieksen omaavilla deltoilla huomattavasti suuremmiksi. 

Esimerkiksi Kattelussaaren (0,81 km2) pienemmän pinta-alan omaavalla deltalla 

ainesmäärä on suurin piirtein sama kuin kaksi kertaa laajemmalla Lakiakankaalla (1,67 

km2). Suurimmat massamäärät omaavat muodostumat sijaitsevat osana II Salpausselkää, 

joilla deltat ovat päässeet hiljalleen kerrostumaan seisahtuneen jäätikön edustalle ja 

lajittunut aines kerrostamaan ja muodostamaan paksuja topset-fasieksia. 



52 
 

  

 

6.1.1 Kattelussaari 

Kattelussaaren muodostuman tutkakuvasta havaittavat horisontaaliset kerrokset lähellä 

pintaa ovat ilmeisimmin aineksen rakenteen kannalta merkityksettömiä pinnan 

takaisinheijastuksia. Enimmillään noin 10 m paksu topset-kerros sisältää lukuisia toisiaan 

leikkaavia sulavesiuomia. Uomat ja linssit muodostuman korkeimmassa kohdassa ovat 

muodostuneet topsetin sulamisvesivirroista. Alempana olevat uomarakenteet ovat 

syntyneet myöhemmässä vaiheessa muodostuman kerrostumisen jälkeen. Linjan KA1 

alussa esiintyvät diagonaaliset heijasteet ovat aaltovoimien seurauksena huuhtoutuneita 

rantakerrostumia. Deltan keskivaiheilla on mahdollisesti myös orsivesialueita noin 5–10 

metriä pohjaveden yläpuolella. Orsivedellä tarkoitetaan vettä läpäisemättömän tai 

huonosti läpäisevän maakerroksen kuten savipatjan päälle varastoitunutta pohjavettä. 

Glasifluviaaliaines on kulkeutunut muodostumaan joko yhden tai kahden subglasiaalisen 

syöttöharjun kuljettamana, ja kasautunut jäätikön reunalle sen aikaiseen jääjärven tasoon. 

Baltian jääjärvi on ollut todennäköisesti joitain metrejä Kattelussaaren 105 metrissä mpy 

olevia tyrskyvalleja alempana, eli kerrostuminen on tapahtunut hieman yli 100 metrissä 

mpy. Kerrostumisen jälkeen on tapahtunut transgressio eli vedenpinnan nousu, jolloin 

sulamisvesiuomien kuljettamat sedimentit ovat päässeet jatkamaan kerrostumistaan 

matalassa vedessä rantaviivan vetäytyessä. Delta on tällä hetkellä keskimäärin 98 metrin 

korkeudella mpy.  

Kattelussaaren delta-alueella ainesmäärät nousevat muodostuman pieneen kokoon 

nähden suuriksi, mitä selittää sen paksuus ja hiekkavaltainen rakenne. Alueelta ei 

myöskään havaittu kallioisuutta lainkaan. Tehtyjen interpolaatioiden perusteella 

maanpinnan ja pohjaveden välisen alueen ainesmääräksi laskettiin noin 10,7 milj. m3, 

mikä on 0,81 km2 kokoisella alueella ja keskimäärin 13 metrin väliseltä alueelta suuri 

määrä. Kalliopinnan referenssitaso arvioitiin muodostuma-alueella 60 m syvyyteen, joka 

on 25 m keskimääräisen pohjavesipinnan alapuolella. Tälle kalliopinnan ja pohjaveden 

väliselle alueelle laskettiin ainesmääräksi 20,3 milj. m3. Alueen koko kasvaa keskimäärin 

13 metristä 25 metriin, ja ainesmäärä kutakuinkin kaksinkertaistuu maanpinnan ja 

pohjaveden väliin verrattuna.  
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6.1.2 Kyläniemi 

Kyläniemen tutkakuvan horisontaaliset pintaheijasteet ovat todennäköisesti aineksen 

rakenteen kannalta merkityksettömiä pinnan takaisinheijastuksia. Deltan suurella, 

keskimäärin noin 108 metrin korkeudessa olevalla ja enimmillään noin 12–14 metrin 

paksuisella topset-tasanteella on runsasta sulamisvesivirtojen synnyttämää uomaisuutta, 

jotka ulottuvat lähes 15 metrin syvyyteen. Glasifluviaalinen sedimenttiaines Kyläniemen 

muodostumaan on kulkeutunut arviolta vähintään kahden subglasiaalisen tunnelin 

mukana, ja alkanut kasautumaan ja kerrostumaan jäätikön reunalle Baltian jääjärveen. 

Kerrostumisen jälkeen on tapahtunut transgressio, jonka seurauksena vedenpinta on 

noussut BIII-tasoon. Kyläniemen alue on ollut sen syntyaikaan pääosin Baltian jääjärven 

peitossa noin 106–107 metriin mpy saakka, eli deltan topset on kerrostunut aivan 

vesirajaan tai hieman sen yläpuolelle.  

Kyläniemen suurella, Toiseen Salpausselkään kuuluvalla delta-alueella (4,9 km2) 

ainesmäärät nousivat selvästi suurimmiksi tutkituista alueista. Pohjavesipinta on 

maanpinnasta keskimäärin noin 15 metrin syvyydessä 83 metrissä, ja tehtyjen 

interpolaatioiden perusteella maanpinnan ja pohjaveden välisen alueen ainesmääräksi 

laskettiin noin 72,5 milj. m3. Kalliopinnan referenssitason 60 m mpy ja pohjavesitason 

välinen alue oli laajempi, noin 23 metrin paksuinen. Laskettu ainesmäärä nousikin 

suuremmaksi, noin 112, 9 milj. m3. Maanpinnan ja pohjaveden välisen alueen koko on 

noin 65 % pohjaveden alle jäävästä alueesta, ja ainesmäärä noin 64 % vastaavasta.  

 

6.1.3 Rastinniemi 

Rastinniemen tutkakuvan horisontaaliset pintaheijasteet ovat todennäköisimmin aineksen 

rakenteen kannalta merkityksettömiä pinnan takaisinheijastuksia. Keskimäärin noin 108 

metriä mpy oleva deltan korkeimman topografian topset-tasanne koostuu lukuisista 

toisiaan leikkaavista sulamisvesiuomista. Rastinniemen topset on Kyläniemen tapaan 

paksuimmillaan vajaan 15 metrin paksuinen, jonka sulamisvesivirtojen aiheuttamat 

uomarakenteet sekä särkkäheijasteet ulottuvat maksimissaan noin 20 metrin syvyyteen. 

Topset-tasannetta leikkaavat, reilun 80 metrin korkeudessa mpy olevan pohjavesipinnan 

tasoon asti ulottuvat wave-cut- pinnat syntyivät äkillisen transgression seurauksena. 

Wave-cut pintoja esiintyy Rastinniemellä etenkin distaalipuolella. Glasifluviaalinen 

sedimenttiaines deltaan kulkeutui todennäköisesti kahden subglasiaalisen syöttöharjun 
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kuljettamana. Delta kerrostui Baltian jääjärven pinnan tasoon noin 106–107 metriin tai 

hieman yläpuolelle, eli Rastinniemi on ollut Kyläniemen tapaan kerrostumisen aikana 

pääosin, muttei täysin veden peittämä.  

SSII-päätemoreeniketjuun kuuluvalla Rastinniemen keskikokoisella (1,69 km2) delta-

alueella on paksu topset-tasanne, eikä kalliopintaa ole havaittavissa tutkakuvissa. 

Pohjavesipinnan taso on keskimäärin 14 metrin syvyydessä maanpinnasta 84 metrissä. 

Tehtyjen interpolaatioiden perusteella tälle välille laskettiin ainesmääräksi noin 24,1 milj. 

m3. Kalliopinnan referenssitaso asetettiin 60 m korkeuteen mpy, eli pohjaveden ja 

kalliopinnan välisen alueen paksuudeksi jäi keskimäärin noin 24 metriä. Pohjaveden ja 

kalliopinnan välisen alueen ainesmääräksi saatiin noin 40,9 milj m3. Pienemmän, 

maanpinnan ja pohjaveden välisen alueen koko ja laskettu ainesmäärä ovat molemmat 

noin 58,5 % pohjaveden ja kalliopinnan välisen alueen koosta ja ainesmäärästä.  

 

6.1.4 Lakiakangas 

Lakiakankaan tutkakuvan horisontaaliset kerrokset lähellä pintaa ovat todennäköisesti 

aineksen rakenteen kannalta merkityksettömiä pinnan takaisinheijastuksia. Deltan 

ohuelta, enimmillään noin 5 metrin paksuiselta topset-kerrokselta, on havaittavissa 

muutamia luoteesta kaakkoon suuntautuneita sulamisvesiuomia. Topset-tasanne on 

erittäin tasainen ja hieman koilliseen päin madaltuva, ja on keskimäärin noin 104 metrin 

korkeudessa mpy. Jopa 15 metriä paksut foreset-kerrokset hallitsevat pääosin deltan 

rakennetta. Deltan länsireunalla olevat, linjan LA2 alussa esiintyvät uomamaiset jopa 

noin 20 metriä paksut rakenteet ovat todennäköisesti rantakerrostumaa, joka on 

muodostunut hiljalleen aaltovoimien seurauksena syöttöharjun purkautumisaukon 

läheisyyteen. Glasifluvaalinen sedimenttiaines muodostumaan on kulkeutunut yhden 

suuren ja kahden pienemmän subglasiaalisen tunnelin kuljettamana. Lakiakankaan 

sijainti SSII läheisyydessä pohjoispuolella viittaisi sen kerrostuneen lähes samaan 

vedenpinnan tasoon tai hieman alemmaksi kuin SSII:lla sijaitsevat deltamuodostumat. 

Baltian jääjärven BIII-taso on ollut kerrostumisaikana luultavammin noin 100–105 

metrin korkeudessa mpy, jolloin vedenpinnan lasku YI-tasoon ei ollut vielä aivan ehtinyt 

alkamaan.  

Lakiakankaan tasaisella delta-alueella ainesmäärät jäivät pieniksi sen 1,67 km2 pinta-

alaan nähden. Alueen runsas ja paikoin korkea kallioisuus sekä heikosti kerrostunut 
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topset-fasies vaikuttavat suuresti ainesmäärään. Muodostuma on tutkimuskohteista 

keskimäärin korkeimmalla, ja pohjaveden taso on myös selvästi korkeimmalla noin 98,5 

metrissä mpy, eli keskimäärin vain noin 5,5 metrin syvyydessä. Tehtyjen 

interpolaatioiden perusteella maanpinnan ja pohjaveden välisen alueen ainesmääräksi 

laskettiinkin vain noin 8,6 milj. m3. Myös kalliopinta on Lakiakankaalla erittäin korkealla 

tasolla. Kalliopinta havaittiin jokaiselta luotauslinjalta, ja sen keskiarvokorkeudeksi 

muodostumalla saatiin noin 85 m mpy. Kalliopinnan ja pohjaveden välisen, keskimäärin 

noin 14 metrin paksuisen alueen ainesmääräksi saatiin noin 22,1 milj. m3. Maanpinnan ja 

pohjaveden pienempi koko ja ainesmäärä suhteutettuna pohjaveden ja kalliopinnan 

väliseen kokoon ja ainesmäärään pysyvät samana, ollen noin 39 % luokkaa.  

 

6.1.5 Tuomalankangas 

Tuomalankankaan tutkakuvan horisontaaliset kerrokset lähellä pintaa ovat 

todennäköisesti aineksen rakenteen kannalta merkityksettömiä pinnan 

takaisinheijastuksia. Muodostuman pinnalta voidaan havaita lukuisia ohuita 

sulamisvesiuomia, joiden suunta on pääosin pohjoisesta etelään. Glasifluviaalinen 

sedimenttiaines deltaan on kulkeutunut kahden subglasiaalisen tunnelin kuljettamana. 

Baltian jääjärvi on ollut kerrostumisen aikana joitain metrejä Tuomalankankaan 

distaalireunalla olevaa 105 m mpy olevaa tyrskyvallia alempana. Deltan distaalipuoli on 

kerrostunut subakvaattisesti, ja siellä esiintyy rantakerrostumia. Deltan keskikohdat ja 

proksimaalipuoli on kerrostunut vesirajaan ja sen yläpuolelle. Topset-kerros on 

suhteellisen ohut, pääosin noin 5 metrin paksuinen. Enimmillään noin 10 metrin paksuiset 

foreset-kerrokset hallitsevat deltan korkeinta topografiaa, joka vaihtelee 

proksimaalipuolen 108 metristä distaalipuolen 103 metriin mpy. Muodostuman 

topografia viettää loivasti Salpausselkävyöhykkeellä tyypillisten reunadeltojen tapaan 

jäätiköstä poispäin distaalireunalle päin. Deltan keskialueiden tutkakuvista voidaan 

havaita mahdollinen orsiveden pinta, joka sijaitsee maanpinnan ja pohjaveden välissä, 

noin 10 m etäisyydellä molemmista pinnoista.  

Tuomalankankaan delta-alue on 1,8 km2 laajuinen. Suhteellisen huonosti kehittynyt 

topset-kerros ja paikoittain korkeakin kalliopinnan esiintyvyys vaikuttavat alueelta 

laskettuihin ainesmääriin vähentävästi. Keskimäärin noin 103 metriä merenpinnan yllä 

olevan maanpinnan, ja keskimäärin reilun 12 metrin syvyydessä olevan pohjavesitason 
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välisen alueen ainesmääräksi laskettiin tehtyjen interpolaatioiden perusteella noin 22,6 

milj. m3. Kalliopinnan referenssitaso arvioitiin löydettyjen viitteiden perusteella 70 m 

korkeuteen, ja pohjaveden ja kalliopinnan välisen, keskimäärin noin 20 metrin paksuiselle 

välille saatiin ainesmääräksi noin 37,8 milj. m3. Jälleen prosentuaalisesti tarkasteltuna 

arvioidut ainesmäärät ovat onnistuneita, kun maanpinnan ja pohjaveden pinnan väliä ja 

ainesmäärää verrataan pohjaveden alapuoliseen paksuuteen. Pienempi alue on aluekoon 

sekä ainesmäärän suhteen noin 60 % suuremman välin lukemista.  

 

6.1.6 Pitkäkangas 

Pitkäkankaan tutkakuvan horisontaaliset kerrokset noin 2 metriä pinnasta ovat 

todennäköisimmin aineksen rakenteen kannalta merkityksettömiä pinnan 

takaisinheijasteita. Vedenpinnan tason vaihtelusta aiheutuneen virtausvoimien 

muuttumisen johdosta kehittyneiden reaktivaatiopintojen paksuus on enimmillään noin 8 

metriä. Subakvaattisella keilalla esiintyy rantakerrostumiin viittaavia rakenteita etenkin 

itäosassa muodostumaa, ja foreset-kerrokset ulottuvat pääosin vain muutaman metrin 

syvyyteen pinnasta.  

Glasifluviaaliaines muodostumaan on kulkeutunut pääosin keilan länsireunalla 

sijaitsevan luode-kaakko- suuntaisen subglasiaalisen tunnelin mukana. Muodostuma on 

kerrostunut subakvaattiseen ympäristöön muita tutkimuskohteita selvästi matalammalle 

tasolle, keskimäärin 98 metriä mpy. Tutkimuskohteina olleista kuudesta muodostuma-

alueesta Pitkäkankaalla on selvästi vähiten maa-ainesta maanpinnan ja kalliopinnan 

välissä. Alue on pinta-alaltaan selvästi pienin (0,3 km2), morfologialtaan ohuin, ja 

kallioisuus on paksuinta. Pohjavesipinta on pääosin erittäin lähellä pintaa. Maanpinnan ja 

pohjaveden välisen alueen paksuus on keskimäärin noin reilu 3 metriä, jonka vuoksi tälle 

välille laskettiin ainesmääräksi tehtyjen interpolaatioiden perusteella vain noin 1,1 milj. 

m3. Alueen kallioperä on paikoin korkealla tasolla. Keskimäärin kalliopinta on 25 metrin 

syvyydellä maanpinnasta, ja noin 22 metrin syvyydellä pohjaveden pinnasta 67 metrin 

korkeudessa mpy. Tälle pohjavesi- ja kalliopinnan väliselle 22 metrin paksuiselle alueelle 

saatiin ainesmääräksi noin 6,6 milj. m3. Pohjaveden ja kalliopinnan välin paksuus on noin 

7-kertainen maanpinnan ja pohjaveden väliseen alueeseen nähden. Ainesmäärä kasvaa 6-

kertaiseksi pohjaveden alapuolisella alueella.   
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6.2 Pohdinta 

Salpausselkävyöhykkeellä vedenpinta ja deltojen kerrostumiskorkeudet laskivat hitaasti 

siirryttäessä I Salpausselältä II Salpausselälle. II Salpausselän syntyaikaan vedenpinnan 

on oletettu olleen BIII-tasolla (Donner, 1995), ja deltat ovat kerrostuneet suhteelliseen 

matalaan veteen (Lunkka & Erikkilä, 2012). Lunkan & Erikkilän (2012) ja tässä työssä 

analysoitujen maatutkaluotausten mukaan ainakin Kattelussaaren sekä Toiseen 

Salpausselkään kuuluvien Rastinniemen, Kyläniemen ja Tuomalankankaan 

kerrostumisen jälkeen on tapahtunut luultavasti transgressio Baltian jääjärven BIII-

tasoon. Vaihtoehtoisesti uomien tuoma sedimenttivirtaus on voinut jatkua vedenpinnan 

alapuolella kerrostumisaikana. Rastinniemellä distaalireunaan noin 109 metrin 

korkeudelle kasaantunut tyrskyvalli indikoisi vedenpinnan korkeuden olleen deltan 

syntyaikaan muutamaa metriä alempana, noin 106–107 metrissä. Viereinen Kyläniemi on 

kerrostunut samoihin aikoihin Rastinniemen kanssa. Tuomalankankaalla noin 105 metrin 

korkeudella oleva distaalireunan tyrskyvalli tarkoittaisi vedenpinnan olleen noin 100–103 

metriä mpy syntyaikaan. Aiemmin BII-vaiheessa kerrostuneen Kattelussaaren 

syntyaikaan vedenpinta on siis saattanut olla jopa hieman alempana myöhemmin 

muodostuneisiin deltoihin nähden. BIII-tasoon siirryttäessä vedenpinnan nousu on 

aiheuttanut erilaisia erodoitumisia deltoilla. Esimerkiksi Kylä- ja Rastinniemen deltoilla 

distaalipuoli on erodoitunut rantatörmäksi, ja jyrkäksi pudotukseksi Saimaaseen. Nopeaa 

vedenpinnan nousua edustavat rannaneduskerrostumat ja wave-cut- pinnat ovat 

nähtävillä ainakin Rastinniemen ja Kyläniemen muodostumien rakenteista.  

Maankohoamisen vaikutus SS-vyöhykkeeseen on ollut huomattavaa jäästä vapautumisen 

jälkeen. SS-vyöhykkeellä maankohoamisen suuruusluokka on nykyään muutama milliä 

vuodessa, ja laskettu maankohoamisgradientti alueella on noin 60 cm/km (Lunkka ym., 

2019).  

Deltamuodostumien tulkinnassa käytetyn tutka-aineiston laatu ja määrä oli pääosin hyvä. 

Maatutkalinjojen sijoittelu muodostumien eri osiin oli varsin kattavaa, joskin etenkin 

Rastinniemellä aluerajaus korkeusmallia varten tehtiin tutkalinjojen kattavuutta 

isommaksi. Aluerajauksessa tuli huomioida muodostuman koko morfologia, ei 

pelkästään korkeimman topografian topset-tasanne, jolla suurin osa tutkalinjoista 

muodostumilla sijaitsi. Osa tutkalinjoista vedettiin vain huonomman 

syvyysominaisuuden omaavalla antennitaajuudella, ja esimerkiksi Tuomalankankaalla 

kalliopinta olisi voinut olla havaittavissa muiltakin linjoilta 50 MHz taajuuksilla. 
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Kalliopinnan interpolaatio pystyttiin tekemään tästä syystä vain kahdella muodostumalla 

kuudesta. Referenssitason arvioiminen tutkakuvien heijasteiden ja mahdollisten 

kallioviitteiden perusteella on hyvä, mutta varsin tulkinnanvarainen tapa saada 

massamäärä laskettua myös pohjaveden alapuolelta. Maatutkaluotausaineiston pääosin 

hyvästä laadusta huolimatta tutkakuvien heijasteiden tulkitseminen ei myöskään ole 

koskaan yksiselitteistä sen tulkinnanvaraisuuden vuoksi. Tässä tutkimuksessa 

muodostumien päärakenteet pystyttiin tulkitsemaan kuitenkin varsin hyvin, liiallisiin 

yksityiskohtiin menemättä.  

 

 

7. JOHTOPÄÄTÖKSET 
 

Tämän pro gradu- tutkielman tavoitteena oli tutkia kuuden Salpausselkävyöhykkeellä 

sijaitsevan glasifluviaalisen maaperämuodostuman pohjavesi- ja kalliopintojen 

korkeuksia sekä ainesmääriä. Prosessoimattomasta maatutkaluotausaineistosta tehtiin 

muodostumille pohjavesi- ja kalliopinnan korkeusmallit interpoloimalla ArcGIS-

ohjelmistoympäristössä. Pohjavesipintojen korkeusmääritykset onnistuivat tällä 

tekniikalla erittäin hyvin. Pohjavesitaso oli pääsääntöisesti niin korkealla, ettei sen 

havaitseminen tutkakuvista ollut ongelma. Kalliopintojen määrityksiin deltojen hiekka- 

ja sorapatjat olivat kahta tutkimuskohdetta lukuun ottamatta liian paksuja käytettyjen 

maatutkaluotausantennien syvyysulottuvuuksille. Tutkimuksessa käytetty 

korkeusmallintaminen maatutkadatan pohjalta oli käyttökelpoinen tapa tutkia 

glasifluviaalisia alueita ja niiden sisäisiä rakenteita, mutta 50 MHz ja 100 MHz- antennien 

syvyysulottuvuus voi olla kalliopinnan havaitsemiseen riittämätön. Jatkossa pohjaveden 

ja kalliopinnan välisen ainesmäärän määrittämiseen kannattaa käyttää myös kalliopinnan 

havaitsemiseen riittävää antennitaajuutta, jolloin kalliopinnalle ei tarvitse asettaa 

arvioitua referenssitasoa. Pohjaveden yllä oleva ainesmäärä oli tässä tutkimuksessa 

jokaisella muodostumalla selvästi pohjaveden alapuolista pienempi.  

Deltat määritettiin Pitkäkankaan subakvaattista keilaa lukuun ottamatta rakenteeltaan ja 

morfologialtaan Gilbert-tyypin deltoiksi. Ne omaavat selkeän rakenteen, johon kuuluu 

topset-, foreset- ja bottomset- elementit. Etenkin Toisen Salpausselän 
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reunamuodostumaan kuuluvat deltat ovat kehittäneet paksun topset-tasanteen, ja ovat 

erittäin paksuja muodostumia. Tutkimuskohteet ovat kerrostuneet 

Salpausselkävyöhykkeelle Nuoremman Dryaskauden aikana aivan vesirajaan Baltian 

jääjärven BII- ja BIII- vaiheissa. Kaikkiin muodostumiin sedimenttiaineksen on pääosin 

kuljettanut vähintään yksi subglasiaalinen syöttöharju, mikä on Järvi-Suomen osittain 

veteen kerrostuneille glasifluviaalimuodostumille tyypillistä.  

Tämänkaltaisen tutkimuksen tarpeellisuus korostuu pohjavesiakviferien hyödyntämisen 

lisäksi myös maanottopotentiaalin osalta. Glasifluviaalisissa, rakenteeltaan paksuissa 

deltamuodostumissa ainesmäärät ovat todistetusti suuria etenkin pohjaveden alla. 

Salpausselkävyöhykkeen kansallisesti tärkeillä pohjavesialueilla muodostumien 

paksuuksien ja massamäärien tietämisestä on etua pohjaveden- ja maanoton 

suunnittelussa.  
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