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Vedenjohtavuus on tärkein parametri pohjaveden olosuhteita kuvattaessa. Se 
voidaan mitata maastossa kairareiässä tai laboratoriossa maaperänäytteistä. Näin 
parametrille saadaan kuitenkin vain yksittäisiä arvoja, joista ei suoraan voi päätellä 
isomman alueen hydraulisia ominaisuuksia. Tarvitaan keino, jolla yksittäisten 
vedenjohtavuusarvojen perusteella voidaan päätellä laajemman alueen 
vedenj ohtavuuksia.
Maatutka on nopea ja kätevä geofysikaalinen mittausmenetelmä, joka perustuu 
sähkömagneettisten aaltojen heijastumiseen sähköisiltä rajapinnoilta. Mittausten 
tuloksena saadaan helposti selville pohjavedenpinnan korkeus, sekä tietoa maaperän 
kerrosten rakenteista. Mittaukset voidaan tehdä maanpinnalla profiileina tai 
kairareiässä reikätutkauksena.
Työssä tutkittiin maatutkamittausten mahdollisuuksia pistemäisten vedenjohtavuus
arvojen yleistämisessä. Todettiin, että yleistäminen onnistuu parhaiten, jos maaperän 
rakenteet ovat yksinkertaisia ja tutkimusalue pieni. Käytännössä maaperän kerrokset 
ovat kuitenkin varsin monimutkaisia ja tutkimusalueet laajoja, joten 
maatutkamittausten lisäksi tarvitaan runsaasti referenssitietoa ja geologin 
asiantuntemusta.
Tulevaisuudessa kannattaisi hyödyntää enemmän kolmiulotteisten tulkintaohjelmien 
mahdollisuuksia, mikä auttaisi hahmottamaan maaperän rakenteita. 
Vedenjohtavuusarvojen yleistämisessä voidaan hyödyntää matemaattisia ja 
geostatistisia menetelmiä, ja maatutkan lisäksi myös seismisestä 
refraktioluotauksesta on hyötyä. Uudet virtausmittauslaitteet taas antavat 
luotettavampaa tietoa pistemäisistä vedenjohtavuusarvoista.
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Hydraulic conductivity is the most important parameter to characterize the 
groundwater conditions. It can be measured in situ inside a borehole or in a 
laboratory from soil samples. However, only single values for hydraulic conductivity 
can be determined using these methods. Since single observations do not necessary 
apply to the whole research area, a new method for upscaling should be developed.
Ground-penetrating radar (GPR) is a fast and convenient geophysical measuring 
method. The basic principle of it is to transmit and receive electromagnetic waves 
that reflect from the electrical interfaces. As a result the ground water table and the 
structure of the soil layers are detected. Measurements can be done as surface 
profiles or using borehole radar.
The purpose of the thesis was to investigate if upscaling could be done using GPR. 
The conclusion is that upcaling is possible, if the geological structures are simple 
and the study area small enough. In reality the structures are complicated and 
measurements done in large areas, which means that besides GPR also other 
information and expertertise of geologists are needed.
In the future the possibilities of three-dimensional interpretation programs should be 
utilized, because they help to identify geological structures. Also mathematical and 
geostatistical methods could be used in upscaling, as well as seismic refraction 
surveys. Single hydraulic conductivity observations could become more reliable 
using new groundwater flow measuring techniques.
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1 Johdanto
Suomessa on paljon puhdasta vettä ja suurin osa siitä on pohjavettä. Kaikkia 

pohjavesi varastoja ei kuitenkaan vielä tunneta ja niiden etsiminen vie yleensä paljon 
aikaa ja rahaa. Eräs mahdollisuus pohjavesitutkimusten tehostamiseen on yksittäisten 

tietojen yleistäminen ja sen avulla suurempien alueiden tutkiminen. Uudet keinot 

ovat tarpeen, sillä monesti pohjavesitutkimuksissa ei ole käytössä tarpeeksi tietoa ja 

tulkinnat täytyy tehdä puutteellisen pohja-aineiston perusteella.

Tietokoneiden kehityksen ansiosta pystytään käsittelemään yhä suurempia 

tietomääriä ja yhdistelemään erilaisia aineistoja. Tutkimusalueita voidaan tarkastella 

kolmiulotteisina kuvina ja esimerkiksi pohjaveden virtausta voidaan mallintaa entistä 

luotettavammin. Kuitenkaan ilman riittävää pohjatietoa tietojenkäsittelyn 

mahdollisuuksia ei voi täydellisesti hyödyntää.

Maatutkan käyttö soveltuu teoriassa yksittäisten tietojen yleistämiseen, sillä sen 

avulla voidaan tunnistaa maaperän rakenteet, pohjavedenpinnan sijainti ja 

mahdollisesti muitakin yksityiskohtia. Se on nopea, kätevä ja ympäristöystävällinen 

mittausmenetelmä, joka soveltuu myös syvyysulottuvuudeltaan 

pohjavesitutkimuksiin. Maatutkalla saadun datan yhdistäminen pistemäisiin tietoihin 

voi periaatteessa auttaa huomattavasti isojenkin alueiden geologisten ja 

hydrogeologisten olosuhteiden selvittämisessä.

Vedenjohtavuus on tärkeä parametri akviferien kokoa, alueellista sijoittumista ja 
luonnetta tutkittaessa. Tässä työssä keskitytään maaperän ominaisuuksien 

selvittämiseen vedenjohtavuusarvojen yleistämisen kannalta. Kirjallisuudesta saadun 

tiedon lisäksi tutkitaan miten yleistäminen on tähän mennessä onnistunut 

käytännössä.

Tutkimusalueeksi valittiin Pemunnummen harjualue, sillä siellä on jo valmiiksi tehty 
runsaasti pohjavesitutkimuksia, joihin tässä työssä saatuja tuloksia voidaan verrata. 
Pernunnummella on aiemmin tehty myös maatutkamittauksia, joten voidaan verrata 

miten paljon eri laitteistolla saadut tulokset eroavat toisistaan. Tärkein asia tässä
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tutkimuksessa on kuitenkin selvittää voiko maatutkasta olla tulevaisuudessa 

käytännön hyötyä vedenjohtavuusarvojen tutkimuksissa ja millaisilla alueilla 

yleistäminen on mahdollista. Lisäksi pohditaan mihin jatkotutkimuksissa kannattaisi 

paneutua.
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2 Vedenjohtavuus Suomen maa- ja kallioperässä

2.1 Veden kiertokulku
Maa- ja kallioperään imeytyvä vesi ja siitä pintavesistöihin purkautuva vesi on tärkeä 

tekijä veden kiertokulussa. Se tasaa sadannan vaihteluja ja parantaa veden laatua 

(Airaksinen 1978).

2.1.1 Suuri kiertokulku

Vesi liikkuu luonnossa kahdessa kiertokulussa. Suuressa geologisessa kiertokulussa 

on mukana koko maapallon kivikehä ja sen kierto on erittäin hidasta, yksi sykli 

saattaa kestää satoja miljoonia vuosia (Niini & Niini 1995).

Merelliset
ilmamassat

Sadanta
(vesi- iff lumisade)

Haihdunta\ \ \ x x
Sadanta
merenpinnallePohjaveden ” 

suotautuminen ; ЩО
Pohjavesi-
valunta

Meri

Kuva 1 Veden kiertokulku (Airaksinen 1978).

Maapallon vesi liikkuu jatkuvasti meren, ilmakehän ja mantereiden välillä. Vettä 

haihtuu merialueilla sadantaa enemmän, ja tämä ylimääräinen vesihöyry kulkeutuu
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tuulien mukana mantereille, jossa se sataa maahan vetenä tai lumena. Maanpinnasta 

tämä vesi joko haihtuu, tai kulkeutuu pinta- tai pohjavesivaluntana vesistöihin ja 

niistä takaisin merialueille. Energiansa veden kiertokulku saa auringosta ja maan 

painovoimasta (Airaksinen 1978).

2.1.2 Pieni kiertokulku

Maa- ja pohjavedet muodostavat paitsi osan veden suuresta kiertokulusta, myös 

pienemmän hydrologisen kiertokulun, joka on suurta kiertokulkua nopeampaa. 

Siihen kuuluu veden haihtuminen avovesistä ja maasta ilmaan, sataminen takaisin 

maahan lumena tai vetenä sekä valuminen takaisin mereen joko maan pintaa tai 

huokosverkkoa pitkin. Tämä kiertoliike ulottuu muutaman sadan metrin syvyyteen 

(Airaksinen 1978, Niini & Niini 1995).

Vesi imeytyy maa- ja kallioperän pinnan läpi. Osa tästä vedestä palaa ilmakehään 

haihtumalla, mutta osa suotautuu alaspäin pohj avesikerrokseen tai kulkeutuu maan 

pintakerroksissa vesistöihin (Airaksinen 1978).

2.1.3 Vesitase

Vesitase käsittää veden luonnollisen sekä ihmisen aiheuttaman siirtymän 

maanpinnan tuntumassa. Sade siis saattaa täydentää maan pohjavesivarantoa.

P + Q„=E+Q,m,+AS (1)

jossa P
Qin

E
Qout

AS

on sadanta
on kokonaistulovalunta 

on haihdunta 
on kokonaislähtövalunta

on varastoituneen vesimäärän muutos jakson aikana

Suurin osa vuotuisesta sateesta tulee maa-alueille ja maahan imeytyy 0 - 60 % tästä 

määrästä. Luvun suuruuteen vaikuttaa haihdunta, topografia ja maalajin 

vedenj ohtavuus. Imeytymisen määrä vaikuttaa siihen kuinka suuri määrä 

pohjavedestä uusiutuu jatkuvasti (Niini & Niini 1995). Imeytymisen suuruuteen
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vaikuttaa se tuleeko sade vetenä vai lumena ja se, kuinka rankkaa sade on. Myös 
kasvillisuus, maaston muoto, kaltevuus, maanpinnan laatu ja luonnontilaisuuden aste 

vaikuttavat (Airaksinen 1978).

2.2 Pohjavesi
Pohjavedeksi lasketaan hydrogeologiseen kiertoon kuuluvat vesivarat, joiden osuus 
kaikista maapallon vesivaroista on 0,5 % eli noin 1430 miljoonaa km3 (Mälkki 

1999). Pohjavesi palautuu jossain vaiheessa takaisin pintavesiin, joihin se voi 

purkautua lähteissä tai suoraan vesistöjen pohjaan. Pohjaveden uusiutuvaa määrää 

kutsutaan myös alueellisiksi pohjavesivaroiksi.

(pinta-)
vedenjakaja

suolainen pohjavesi

Kuva 2 Pohjaveden esiintyminen (Niini & Niini 1995).

Pohjavesi muodostaa maan sisällä alueellisesti yhtenäisen, suunnilleen vaakasuoran 

kerroksen. Alueellisesti pohjavedenpinta voi myös kumpuilla loivasti. 

Pohjavedenpinnan alapuolella vesi täyttää maan huokoset, onkalot, raot ja 

maahiukkasten välit. Painovoiman vaikutuksesta vesi pyrkii virtaamaan alaspäin. 

Pohjavesikerros jakautuu erimuotoisiin ja -kokoisiin osiin, joissa veden määrä, 

virtausnopeus ja virtaussuunta vaihtelevat (Niini & Niini 1995).

2.2.1 Orsivesi

Varsinaisen pohjavesikerroksen yläpuolella voi esiintyä erillisiä vettä kannattavia 

kerroksia ja niiden päällä sijaitsevaa vettä kutsutaan orsi vedeksi. Vettä kannattava 

kerros voi olla esimerkiksi savea (esim. Mälkki 1999).
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2.2.2 Vapaapintainen ja paineellinen vesi

Pohjavedenpinnan kohdalla ilmanpaine on yhden ilmakehän suuruinen, joten 

ilmanpaineen vaihtelun mukana myös pohjavedenpinnan korkeus vaihtelee. 

Käytännössä tällaiset muutokset ovat varsin pieniä Suomessa (esim. Mälkki 1999).

Pohjavesi on salpaantumatonta, vapaapintaista, jos se on yhteydessä ilmakehään. 

Käytännössä yhteys ilmakehään on, jos väliaine sallii ilmavirtauksen. Tällainen 

väliaine on esimerkiksi hiekka. Pohjavesi on salpaantunutta, jos se rajoittuu tiiviiseen 

kerrostumaan, kuten saveen. Se estää vedenpintaa nousemasta vesimassan, 

ilmanpaineen ja geologisen ympäristön säätelemälle painetasolle. Tällaista vettä 

kutsutaan myös paineelliseksi tai arteesiseksi (esim. Mälkki 1999).

2.2.3 Huokoisuus

Veden varastoitumisen perusedellytys on se, että maankamarassa on avointa tilaa. 

Tätä tilaa kutsutaan huokostilaksi tai huokoisuudeksi. Se voi olla kallioissa esiintyvä 

rakosysteemi tai maaperän hiekkarakeiden väliin jäävä tila.

a

Kuva 3 Huokostiloja eri maalajeissa ja kalliossa Meinzerin mukaan, a) Erillisiä huokosia, b) 
huokoisten rakeiden muodostama massa, c) rakoilua ja onkalomuodostusta, d) suhteistunut raemassa, 

e) lähes tasalaatuinen raemassa, f) rakoilu (esim. Mälkki 1999).

Huokostilan vesi voi olla vapaata tai pidättynyttä. Hyvin lajittuneessa karkeassa 

hiekassa vesi on pääosin vapaata, eli jos veden annetaan valua vapaasti, huokostila 

tyhjenee lähes kokonaan. Poisvaluvan veden määrä ilmaisee aineen 

ominaisantoisuutta ja huokostilaan jäävän veden määrä ominaispidättyvyyttä. 

Kokonaishuokoisuus on ominaisantoisuuden ja ominaispidättyvyyden summa. 

Huokoisuus on dimensioton suure ja se ilmaistaan prosentteina (esim. Mälkki 1999).
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Huokoisen väliaineen läpi tapahtuvan virtauksen kannalta otetaan huomioon vain 

toisiinsa yhteydessä olevat virtaukset, jolloin tarkoitetaan tehollista huokoisuutta. 

Hienorakeisessa huokoisessa väliaineessa tehokas huokoisuus on paljon pienempi 

kuin mitattu huokoisuus (Greenhouse et ai. 1995).

40 -

0.06-2.0 mm
hiekka

2.0 - 60.0 mm< 0.002 mm 0.002 - 0.06 mm
sora

Kuva 4 Huokoisuus, ominaisantoisuus ja ominaispidättyminen eri maalajeissa (Salonen et ai 2002).

Maaperän huokoset voidaan jakaa kahteen ryhmään; primääri- ja 
sekundäärihuokosiin. Primäärihuokoset ovat syntyneet kerrostumisen yhteydessä ja 

sekundäärihuokoset maaperän muokkautumisen vaikutuksesta. Irtaimen maa- 
aineksen huokoisuus siis riippuu raekoon lisäksi rakeiden tiivistyneisyydestä, 

muodosta ja järjestäytyneisyydestä (Salonen et ai. 2002).

2.2.4 Akviferit

Akvifereiksi kutsutaan geologisia muodostumia, jotka sisältävät runsaasti vettä ja 

joissa se virtaa helposti. Käytännössä akviferiksi kutsutaan muodostumaa, jonka 
vedenjohtavuus on vähintään 10"4 - 10"5 m/s (esim. Mälkki 1999).

Akviferista voidaan jatkuvasti ottaa vain niihin luonnollisesti imeytyvä ja uusiutuva 

määrä pohjavettä. Jos akviferista otetaan enemmän vettä kuin siihen luonnollisesti 

imeytyy, joudutaan maahan imeyttämään pintavettä. Tällaista tekopohjavettä
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käytetään nykyään, sillä siten saadaan pintavedestä puhtaampaa ja kylmempää. Sen 

laatu vastaa myös lähes alkuperäistä pohjavettä (Niini & Niini 1995).

Se kuinka paljon sadannasta imeytyy maahan pohjavedeksi vaihtelee suuresti. Eniten 
siihen vaikuttaa pintamaalajin vedenjohtavuus. Eniten vettä imeytyy sora- ja 

hiekkamailla (30 - 60%) ja vähiten savimailla. Talvella, jolloin sade tulee lumena ja 

maa on routaantunut, pohjavettä ei muodostu. (Niini & Niini 1995).

2.2.5 Maaperän pohjavesi

Suomessa maakerrokset ovat yleensä ohuita, vain muutaman metrin paksuisia ja ne 

koostuvat moreenista ja savesta. Koostumuksensa perusteella useimmat moreenit 
kuuluvat hydraulisesti huonosti johtaviin tai johtamattomiin kerroksiin. Ne ovat 

myös ohuita, joten pohjaveden varastoitumisedellytykset ovat huonot. Moreenit 

saattavat sisältää paikallisesti hyviäkin akvifereja, mutta niiden koko on usein 
vaatimaton. Maa-akvifereissa vettä on varastoituneena 12 km3 ja niiden virtaama on 

70-75 m3/s (Mälkki 1999).

Suurimmat ja käyttökelpoisimmat vesivarastot ovat glasifluviaalisissa sora- ja 

hiekkamuodostumissa. Nämä jakautuvat kautta maan esiintyviin 

jäätikkö)okimuodostumiin, joita edustavat lähinnä harjut, sekä harvalukuisempiin 

lajittuneisiin reunamuodostumiin. Näitä on kuitenkin vain pieni osa maamme pinta- 

alasta. Merkittäviä akvifereja on myös jokiemme karkearakeisissa 

sedimenttikerroksissa (Niini & Niini 1995).

2.2.6 Kallioperän pohjavesi

Kallioperän pohjavesi on yhteydessä maaperän pohjaveteen kallion pintaan asti 

ulottuvien rakojen välityksellä. Kalliossa vettä esiintyy neljässä eri muodossa; 

kivisulan eli magman olennaisena komponenttina (juveniilinen vesi), mineraalien 

kidehilaan kemiallisesti sitoutuneena, mineraalihiukkasten pintaan eri tavoin 
vaihtelevalla lujuudella kiinnittyneenä sekä vapaana, gravitatiivisesti liikkuvana 
nesteenä kallioperän huokosissa, raoissa ja onkaloissa. Ainoastaan viimeisen, eli 

kalliopohjaveden, määrä on Suomessa merkittävä (Niini ja Niini 1995).
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Kallion akviferien laatu riippuu sen huokoisuudesta ja rakoilusta. Vesipitoisuuden 
kannalta merkittävää huokoisuutta, enemmän kuin muutama prosentti, esiintyy 

lähinnä vain heikosti kovettuneissa ja karkeahkoissa kerroskivilajeissa. Tällaisia 

kivilajialueita on Suomessa vain vähän, joten käytännössä maamme 

kalliopohjaveden määrä riippuu vain kallioperän rikkonaisuudesta. Rikkonaisuuteen 

vaikuttaa rakojen määrän lisäksi myös niiden avonaisuus, joka voi olla lähes 

olemattomasta muutamiin senttimetreihin. Vettä sisältäviä rakoja esiintyy etenkin 
kallion pintaosissa, joka on noin 50-100 m paksu. Rakoilussa on kuitenkin suuria 

eroja eri alueilla. Suurimmat kallioakviferit sijaitsevat ruhjevyöhykkeissä. Kallion 

vedenjohtavuus yleensä pienenee mitä syvemälle mennään, poikkeuksia aiheuttavat 

lähinnä ruhjevyöhykkeet (Niini & Niini 1995). Kallioakvifereissä veden 

varastomäärä on 3 km3 ja virtaama 40-45 m3/s (Mälkki 1999).

2.3 Veden liike maankamarassa

2.3.1 Peruskäsitteet

Permeabiliteetti (k) eli läpäisevyys kertoo kuinka läpäistävää maalaji on ja sen 

yksikkö on m2. Joissain yhteyksissä tästä parametrista käytetään myös termiä 

ominais vedenjohtavuus. Permeabiliteetti ilmentää väliaineen huokosten poikki alaa ja 

yhteyksiä, mutta ei ota huomioon läpäisevän aineen ominaisuuksia (Niini & Niini 

1995).

Veden virtausta tutkittaessa käytetään yleisesti käsitettä vedenjohtavuus (K), jonka 

yksikkö on m/s. Se ottaa maan ominaisuuksien lisäksi huomioon myös veden 

ominaisuuksien vaikutuksen (Niini & Niini 1995). Vedenjohtavuus on tärkein 

yksittäinen parametri, jolla pohjaveden olosuhteita voidaan kuvata (Korkka-Niemi & 

Salonen 1996).

Jos tutkittavan alueen paksuuskin otetaan huomioon edellisten lisäksi, saadaan 
selville alueen transmissiviteetti (T) eli vedenjohtokyky, jonka yksikkö on m/s2. Se 

kuvaa koko akviferin hydraulisia ominaisuuksia (Airaksinen 1978, Niini & Niini 

1995). Transmissiviteetti saadaan kertomalla vedenjohtavuus alueen paksuudella.
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T = Kb (2)

jossa T on transmissiviteetti (m/s2)

K on vedenjohtavuus

b on tutkittavan alueen paksuus

2.3.2 Veden virtaus

Veden virtaukseen vaikuttaa ensinnäkin veden määrä maan tilavuusyksikköä kohti, 

joka riippuu huokosista ja halkeamista, sekä jatkuvasti uusiutuvan veden määrä, eli 

sademäärä ja veden absorptiokyky. Tärkeä tekijä on myös veden liikkeelle paneva 

maan painovoima, gravitaatio, joka kohdistuu jokaiseen vesimolekyyliin. Vapaasti 

liikkuvat vesimolekyylit painavat toisiaan synnyttäen hydrostaattisen paineen, jonka 

suuruus kasvaa alaspäin. Vesimolekyylit pyrkivät liikkumaan kohti pienempää 

hydraulista korkeutta (Niini & Niini 1995).

Veden virtausta säätelee myös vastustava maan rakenne eli maan vesitiiviys. Tähän 

vaikuttaa huokosten koko, muoto ja niiden väliset yhteydet sekä vesi- 

mineraalivuorovaikutus, joka pidättää vesimolekyylejä mineraaleihin. Itse veden 

kemialliset ja fysikaaliset ominaisuudet saattavat myös vaikuttaa veden virtauksen 

nopeuteen. Erityisesti veden viskositeetti (sisäinen kitka), tiheys ja lämpötila ovat 

tällaisia ominaisuuksia. (Niini & Niini 1995).

IMEYTYMINEN
POHJAVETEEN

Kuva 5 Pohjaveden virtaus viivoja jokilaakson poikkileikkauksessa Driscollin mukaan (Mälkki 1999).
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Virtaus hahmotellaan virtaviivojen ja tasapotentiaaliviivojen avulla. Virtaviivat ovat 

virtauksen suuntaa kuvaavia nuolia ja tasapotentiaaliviivat ovat painekorkeuden tasa- 

arvokäyriä. Ne leikkaavat toisensa kohtisuorasti (Niini & Niini 1995).

SAMA-ARVOKÄYRÄT

VIRTAUSVIIVAT /

60 70 80 90 100

Kuva 6 Pohjavedenpinnan sama-arvokäyriä ja veden virtaus viivoja Driscollin mukaan (Mälkki 1999).

2.3.3 Maa- ja kivilajien vedenjohtavuusarvojen eroja

Vedenjohtavuus- ja transmissiviteettiarvot vaihtelevat huomattavasti erilaisilla 

alueilla. Kallion halkeamissa johtavuus on suuri, kun taas esimerkiksi savi on lähes 

vedenpitävää. Myös saman maa- tai kivilajin sisällä voi esiintyä anisotropiaa eli 

vedenj ohtavuus voi olla eri suuruinen eri suuntiin.

Taulukko 1 Eri maalajien vedenjohtavuuksia (muokattu lähteestä Airaksinen 1978).

Maalaji Vedenj ohtavuus (m/s)

Soramoreeni O 1 p

Hiekkamoreeni p 1 q

Hietamoreeni 10 7 - 10"9

Savimoreeni q 1 q

Moreenisavi 10‘9 -10 11

Sora q 1 q

Karkea hiekka

To
1

o

Hiekka 10"3 - 105

Karkea hieta lO^-lO'6

Hieno hieta 10"5 - 10"7

Hiesu (siltti) 10"7 - 10'9

Savi < 10"9
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Maalajien vedenjohtavuus vähenee raekoon pienentyessä. Parhaiten vettä johtavat 

sora ja karkea hiekka, huonoiten siltti ja savi sekä niitä sisältävät moreenit. Raekoon 

ohella erityisesti aineksen tasarakeisuus vaikuttaa hydrauliseen johtavuuteen. 

Kivilajien väliset vedenjohtavuusarvojen erot aiheutuvat ensisijaisesti erilaisista 

rakoiluominaisuuksista (Niini & Niini 1995).

2.3.4 Darcyn virtauslaki

Darcyn laki kuvaa pohjaveden varastoitumista ja liikkumista. Sen mukaan 
väliaineessa aikayksikössä virtaavan veden määrä voidaan laskea seuraavalla 

kaavalla.

Q = KAI (3)

jossa Q on virtaavan veden määrä (m2/s)

K on vedenjohtavuus eli hydraulinen johtavuus (m/s)
A on virtauksen poikkileikkauksen ala (m2)

I on hydraulinen gradientti (dimensioton)

Darcyn koejärjestelyssä on kaksi toisiinsa yhteydessä olevaa astiaa, joiden 
yhdysosuudella on maa-ainesta. Vesi tulee astian toiseen päähän ja poistuu toisesta. 

Matkalla astiasta toiseen se kulkee vettä läpäisevän väliaineen läpi. Tarkkojen 
tulosten saamiseksi vedenpintojen korkeusero pidetään koko kokeen ajan vakiona. 

Jakamalla korkeusero väliaineen paksuudella saadaan selville aineen hydraulinen 

gradientti I. Hydraulisen gradientin arvo on 1, jos korkeusero on yhtä suuri kuin 

väliaineella täytetyn osuuden pituus (esim. Mälkki 1999).

jossa h on vedenpintojen korkeusero (m)

l on virtausmatkan pituus (m)
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Kuva 7 a) Vedenjohtavuuden määritys, b) hydraulinen gradientti К-arvon määritysperustana (1=1) ja 

luonteenomaista gradienttien vaihtelualuetta akviferiympäristössä (Mälkki 1999).

Kuvan järjestelyjen avulla voidaan mitata kaikki tarvittavat suureet 

vedenjohtavuuden laskemiseen, joten Darcyn laki voidaan kääntää eri muotoon ja 

laskea vedenjohtavuus sen avulla.

K = Q_
AI

(5)

Pohjaveden virtausnopeus saadaan selville kertomalla vedenjohtavuus hydraulisella 
gradientilla. Tämä kuitenkin kertoo vain näennäisen virtausnopeuden. Todellisen, 

tehollisen virtausnopeuden selvittämiseksi luku jaetaan vielä tehollisella 

huokoisuudella (esim. Mälkki 1999).
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(6)-EL
Пе

jossa v on pohjaveden virtausnopeus (m/s)

ne on väliaineen tehollinen huokoisuus (dimensioton)

2.4 Nykyisin käytettävät mittausmenetelmät
Pohjavesiolosuhteita tutkitaan geologisilla ja geofysikaalisilla menetelmillä ja niiden 

lisäksi tehdään hydrologisia testejä. Menetelmät tukevat toisiaan, sillä yhdellä 

menetelmällä saatuja tietoja voidaan täydentää toisella. Mittauksissa täytyy ottaa 
huomioon se, että joissakin tutkimuksissa pohjaveden luonnolliset olosuhteet 

häiriintyvät.

2.4.1 Hydrogeologinen tulkinta

Hydrogeologisen tulkinnan avulla pyritään luomaan kolmiulotteinen kuva 

tutkimuskohteesta, selvittämään vesivyöhykkeen olosuhteet ja pohjaveden 

virtauskuva. Monesti tulkinnan ohella kehittyy myös vääriä päätelmiä, sillä 

maanalaisessa ympäristössä on paljon arvaamattomia tekijöitä ja tieto niistä on usein 

puutteellista (esim. Mälkki 1999).

Maankamaran rakenteista ja muodostumista voidaan tehdä päätelmiä satelliitti- ja 

ilmakuvatulkinnalla. Yleisemmin kuitenkin käytetään maaperäkarttoj a, joista 

saadaan selville alueen pohjavesiolosuhteet. Karttoja on saatavissa eri 
mittakaavoissa. Jos alueelta on saatavissa geofysikaalisten mittausten tuloksia, myös 

niitä voidaan käyttää tulkinnassa (esim. Mälkki 1999).

2.4.2 Maastohavainnot

Hydrogeologista tulkintaa voidaan tarvittaessa täydentää maastohavainnoilla. Näistä 

havainnosta on apua jatkotutkimuksia suunniteltaessa, sillä niiden avulla voidaan 

päättää esimerkiksi mihin mittauslinjat on parasta sijoittaa (esim. Mälkki 1999).
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2.4.3 Tekniset tutkimukset

Veden määrää tutkittaessa voidaan mitata purkautuvia vesimääriä joko suoraan 

veden purkautumispaikassa tai veden alla mittaamalla purkautumiskohdan ylä- ja 
alapuolen vesimäärien erotus. Suositeltavaa on tehdä mittaukset kuivana 

vuodenaikana, jolloin pintavesien vaikutus ei sotke mittauksia ja lähteen 

minimivirtaama saadaan selville (esim. Mälkki 1999).

Geofysikaaliset tiedot ja mittaukset ovat monesti hyödyllisiä pohjavesitutkimuksissa. 
Aeromagneettisten mittausten tietoja käytetään erityisesti laajojen muodostumien 

tutkimuksiin. Tarkempia tietoja kallionpinnan korkokuvasta ja ruhjevyöhykkeistä 

saadaan seismisellä luotauksella sekä maatutkan ja gravimetrisen menetelmän avulla. 

Kahden ensimmäisen avulla saadaan jonkin verran tietoa myös maaperän laadusta ja 

pohjaveden asemasta (esim. Mälkki 1999).

Kairauksilla selvitetään yksityiskohtaista tietoa tutkimuksen kannalta merkittävästä 

maastokohdasta. Yleensä selvitetään maalajikoostumusta ja tiiveyttä, mutta 

kairaukset kertovat myös läpäisevyysominaisuuksista. Jo muutaman kairausreiän 

avulla saadaan paljon tarkkaa tietoa alueesta (esim. Mälkki 1999).

Havaintoputkien avulla saadaan tietoa maaperän hydraulisista ominaisuuksista 

pumppaamalla niistä lyhytaikaisesti. Putkissa voidaan tehdä monia samoja 

geofysikaalisia mittauksia kuin maan päältäkin (esim. Mälkki 1999). Asennettaessa 

mittausputkia maaperään, saattaa porauksen yhteydessä tapahtua maakerrosten 
sekoittumista ja havaintoputkessa pystysuoraa virtausta eri pohjavesikerrosten 

välillä. Myös havaintoputkien siiviläputken ominaisuudet saattavat vaikuttaa 

mittauksiin (Reijonen 2001).

Pumppaukset ja veden imeyttäminen ovat tarpeellisia tutkimuksia lähinnä 
vedenhankinnan ja pohjavesien suojelun kannalta. Vesimäärien ohella seurataan 

myös havaintoputkista pohjavesipinnan muutoksia. Veden imeytyksellä tutkitaan 
maaperän kykyä imeä vettä ja sen vertikaalista hydraulista johtavuutta. Varsinkin 

vaihtelevissa maaperäolosuhteissa sillä saadaan luotettavampia tuloksia kuin
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kairauksella. Imeytystä voidaan tehdä joko maan pinnalta tai imeytyskaivojen avulla 

(esim. Mälkki 1999).

Suomessa pohjaveden virtausnopeutta ja sen suuntaa maaperässä on mitattu täällä 

kehitetyllä laitteella. Sillä voidaan tehdä mittauksia halkaisijaltaan 50 mm kokoisessa 

muovisessa putkessa. Mittauslaitteistoa on helppo kuljettaa ja yksi mittaus kestää 

muutaman tunnin, riippuen pohjaveden virtausnopeudesta ja putken siiviläosan 

pituudesta. Tulosten käsittely on vaivatonta ja niitä voidaan tarkastella jo maastossa 

(Reijonen 2001).

Pohjavesitutkimuksissa otetaan näytteitä vedestä ja maaperästä. Edustavien 

maaperänäytteiden otto pohjavedenpinnan alapuolelta on vaikeaa, mutta myös 
häiriintyneistä näytteistä saadaan ainakin viitteitä maakerroksen koostumuksesta 

(esim. Mälkki 1999).

2.4.4 Mallintaminen

Pohjaveden virtauksen mallinnus perustuu virtausyhtälöihin, jotka taas perustuvat 

veden virtausta huokoisessa väliaineessa kuvaavaan Darcyn lakiin. Virtausyhtälöiden 
ratkaisemiseksi tarvitaan reunaehtoja, kuten pohjavedenkorkeus, virtaus reuna-alueen 

läpi ja mihin akviferi rajoittuu. Ainakin nämä parametrit on tiedettävä, jotta 

mallinnusta kannattaa alkaa toteuttaa (Niini & Niini 1995).

Tietokoneiden kehittyminen on muutaman viime vuosikymmenen aikana 
mahdollistanut virtausyhtälöiden ratkaisemisen ohjelmien avulla ja pohjavesimallit 

perustuvatkin iteratiivisesti ratkaistaviin differenssi- ja elementtimenetelmiin. 

Molempia menetelmiä käytetään nykyään laajasti ja niillä on varsin vähän rajoituksia 

(Niini & Niini 1995).

Pohjavesimalli voidaan laatia kaksi- tai kolmiulotteisena, riippuen siitä millaista 

aluetta mallinnetaan. Kaksiulotteinen malli riittää ohuehkojen ja vapaiden akviferien 

tapauksessa, mutta kolmiulotteista mallia voidaan käyttää, kun tutkitaan laajoja ja 
monimutkaisia pohjavesimuodostumia. Veden virtausta tutkittaessa kannattaa 

kolmiulotteinen malli yksinkertaistaa kaksiulotteiseksi paremman yleiskuvan
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saamiseksi. Malli on usein tehtävä vajaavaisten lähtötietojen perusteella, sillä 

mallinnuksen tehtävä on auttaa välttämään kalliita ja vaivalloisia maastomittauksia 

(Niini & Niini 1995).

Pohjavesihankkeiden mallintaminen onnistuu vain, jos maanalaiset olosuhteet 

tunnetaan tarpeeksi hyvin ja lähtötiedot ovat riittävän tarkkoja. Mittausten avulla 

selvitettyjen rajapintojen, kuten kallion- ja pohjavedenpinta, avulla voidaan laatia 
veden virtausmalleja tai aineen leviämismalleja. Mallintamisella voidaan myös 

ennustaa pohjavesivaraston käyttäytymistä muutostilanteissa, kuten tekopohjaveden 

imeyttämisessä (esim. Mälkki 1999).

Käytännön tutkimuksissa pohj avesiympäristön olosuhteita ei useimmiten vielä 

kuvata mallien avulla. Jos tutkimus perustuu varsin hajanaisiin ja heterogeenisiin 

kairaustuloksiin, ei mallintamisesta ole välttämättä edes hyötyä. Jos taas tietoa on 
runsaasti ja se on yhtenäisempää, mallinnuksesta voi olla huomattavaa apua (esim. 

Mälkki 1999).

2.5 Nykyisten menetelmien rajoitukset ja uusien tarve
Pohjavesien hankinnan tutkimus on ollut aktiivisimmillaan neljän viime 
vuosikymmenen aikana. Kahden viime vuosikymmenen aikana myös pohjavesien 

suojelua on tutkittu. Sen sijaan pohjavesien perustutkimus on ollut rajoitetumpaa, 

sillä se on suuntautunut vain muutamille osa-alueille, kuten veden laatuun. 

Pohjavesialueiden hydrologiset kartoitukset ovat puutteellisia. Pohjavesivarojen 

tutkimuksissa perustieto on riittämätöntä tilanteen parantamiseen. Tämä korostuu 

erityisesti hydrologisesti vaikeaselkoisissa olosuhteissa ja mallintamisessa (Mälkki 

2000).

Tulevaisuudessa on tärkeää, että pohjaveden tutkimusmahdollisuudet paranevat, sillä 

yhä useammissa maissa kärsitään vesipulasta. Suomessa ei toistaiseksi ole pulaa 

pohjavesistä, mutta suuria vesimääriä tarvittaessa on tehtävä tutkimuksia tarpeeksi 
suurien akviferien löytämiseksi. Monille alueille vettä joudutaan jo johtamaan 

kauempaa.
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2.5.1 Laboratoriomittausten ongelmat

Perinteisesti tiedot maaperän vedenläpäisevyydestä perustuvat varsinkin 

karkearakeisten maalajien osalta lähinnä häiriintyneistä näytteistä suoritettuihin 
laboratoriomittauksiin. Edustavien näytteiden saaminen on vaikeaa mm. maaperän 

pienipiirteisyyden vuoksi. Lisäksi laboratoriossa suoritettu määritys ei yleensä edusta 
luotettavasti akviferissa esiintyvää läpäisevyyttä. Pohjavesitutkimuksissa saatujen 

havaintojen mukaan hiekka- ja sorakerrostumien tiiveys ja tämän myötä myös 

vedenläpäisevyys vaihtelevat huomattavasti. Tällaisissa olosuhteissa mittaus suoraan 

pohjavesi vyöhykkeestä antaa käyttökelpoisimmat tulokset (Mälkki 1978).

Maaperän vedenjohtavuusarvoista on laboratoriomittausten perusteella saatu 

jonkinlainen kuva. Nämä arvot ovat kuitenkin suuntaa-antavia, sillä 

luonnonolosuhteita ei pystytä laboratoriossa jäljittelemään. Esimerkiksi huokoinen 
väliaine voi pakkautua eri olosuhteissa eri tavalla. Pohjavesimuodostuman 

virtauskentän hydraulisesta johtavuudesta on vaikea saada suoranaisia havaintoja, 

mutta geologian ja teknisten tutkimusten avulla päästään jo vähän eteenpäin (esim. 

Mälkki 1999).

2.5.2 Yleistämisen tarve

Maastossa tehtävät mittaukset ovat kalliita, aikaavieviä ja monimutkaisia. Toisaalta 

laboratoriossa tehdyt mittaukset eivät kerro luotettavasti maaperän todellisista 

ominaisuuksista. Siksi tarvitaan menetelmä, jolla saadaan kohtuulliseen hintaan 

mahdollisimman luotettavia tietoja maaperän hydrogeologisista olosuhteista.

Mittaukset muuttuvat huomattavasti yksinkertaisemmiksi, jos yksittäisten pisteiden 
mittaustulosten avulla voidaan yleistää isojen alueiden maaperän ominaisuuksia. 

Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että pystytään päättelemään kerrosten jatkuvuutta ja 

alueen hydraulisia parametreja mahdollisimman yksinkertaisilla mittausmenetelmillä 

ja samalla soveltamaan geologian ja sedimentologian menetelmiä.

Yleistäminen auttaa myös kehittämään mallinnuksen luotettavuutta, mistä on 

huomattavasti apua pohjavesitutkimuksissa. Aikaisemminhan mallinnusta on tehty 

varsin vähäisten tietojen avulla ja siksi sillä saadut tiedot eivät välttämättä ole
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täsmällisiä. Tutkimustiedon rajallinen määrä taas aiheutuu siitä, että kairauksia ja 

reikämittauksia ei voida kustannussyistä tehdä riittävästi kullakin tutkimusalueella.

Pelkästään muutaman kairareiän ja havaintoputken perusteella on vaikea päätellä 

miten vesi liikkuu kairareikien välillä. Siksi esimerkiksi geofysikaalisten 

menetelmien avulla voidaan mahdollisesti paremmin selvittää ja yleistää maaperän 

rakennetta ja pohjaveden olosuhteita. Geofysikaalisia menetelmiä voi käyttää 

rikkomatta maaperää, joten niitä voi käyttää myös kohdissa, joista pistemäiset 

vedenjohtavuusarvot on saatu ja aloittaa yleistäminen tunnetuista arvoista. Näin ei 
tarvitse porata koko tutkimusaluetta täyteen kairareikiä. Geofysikaalisilla 

reikämittauksilla jo olemassa olevissa rei’issä voi vielä tarkentaa pintamittauksia.
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3 Maatutkamenetelmä
Maatutka kuuluu sähkömagneettisiin menetelmiin ja se pemstuu sähkömagneettisten 

aaltojen heijastumiseen sähköisiltä rajapinnoilta. Maatutka on uudehko ja kehittyvä 
menetelmä, jota on helppo käyttää. Se on nopea ja edullinen tapa tutkia maa- ja 

kallioperää sekä kallion ja pohjavedenpinnan syvyyttä, sillä se antaa selkeän kuvan 

sähköisistä ominaisuuksista mitattavalla alueella. Menetelmä on myös 

ympäristöystävällinen, sillä menetelmässä ei rikota maanpintaa (Niini & Niini 1995, 

Peltoniemi 1988).

Maatutkaa on käytetty maaperän kerrospaksuuksien ja maalajien selvittämiseen, 

hautautuneiden esineiden paikallistamiseen, rako- ja ruhjevyöhykkeiden 

kartoittamiseen sekä ikiroutakerroksen ja jään paksuuden tutkimiseen. Maatutkasta 

on hyötyä erityisesti laaja-alaisissa maakerrosten paksuuden ja laadun, sekä 

kallionpinnan aseman ja kallion rikkonaisuuden selvityksissä. 

Muodostumaolosuhteet kuitenkin vaikuttavat tulosten laatuun, eikä maatutkan 

tunkeutuvuus ole aina kovin suuri. Eniten maatutkan käyttöä rajoittaa se, että tutka- 

aalto ei pysty läpäisemään hyvin sähköä johtavia aineita, kuten savea ja grafiittia 

(Peltoniemi 1988).

Useimmissa geologisissa tilanteissa sähköiset ominaisuudet ovat magneettisia 

ominaisuuksia oleellisempia maatutkamittauksessa. Maatutkan pulssin 

läpäisevyyteen vaikuttaa huomattavasti erot maankamaran sähkönjohtavuudessa, 

mikä tekee siitä erittäin tehokkaan joillain alueilla. Samasta syystä sitä taas ei voi 

toisilla alueille käyttää lainkaan (Annan 1996).

3.1 Maatutkan toimintaperiaate
Maatutka lähettää maahan tuhansia radiotaajuisia pulsseja sekunnissa ja saa niistä 

heijastuksia. Aallot voivat olla lyhyitä pulsseja tai jatkuvaa aaltoa. 

Maatutkamenetelmä kuuluu ns. kaukokenttää hyödyntäviin mittamenetelmiin, sillä 
sen taajuudet ovat korkeita, 10-1000 MHz geofysikaalisissa sovelluksissa. Tällöin 
merkitsevää on vaimenemisen lisäksi myös sähkömagneettisen kentän aalto-
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ominaisuudet, eli aallon heij as tumis- ja taittumisilmiöt sähköisiltä ominaisuuksilta 

erilaisten aineiden rajapinnassa (Peltoniemi 1988).

Sähkömagneettisen aaltoliikkeen amplitudi vaimenee maankamarassa edetessään ja 

sen nopeuteen vaikuttavat aineen petrofysikaaliset ominaisuudet. Aaltoliikkeen 

energia kuluu väliaineessa tapahtuviin häviöihin. Radioaallon etenemiseen 

väliaineessa vaikuttavat sähkönjohtavuus, aallon taajuus ja väliaineen 

permittiivisyys. Permittiivisyydellä tarkoitetaan dielektrisiä ominaisuuksia, eli aineen 

sisäisen rakenteen kykyä varautua (eli polarisoitua) ulkopuolisen sähkökentän 

vaikutuksesta. Kun aalto etenee väliaineessa, osa sen energiasta muuttuu lämmöksi ja 
aalto vaimenee. Tutkataajuuksilla aaltoliikkeen vaimeneminen riippuu väliaineen 

suhteellisesta permittiivisyydestä ja ominaisvastuksesta (Peltoniemi 1988).

3.1.1 Peruskaavoja

Käytännön maatutkaluotauksissa voidaan pitäytyä muutamissa tärkeimmissä 

kaavoissa (esim. Hänninen 1991).

Aallonkulkunopeus voidaan laskea valonnopeuden ja dielektrisyyden avulla.

(7)

jossa v on aallonkulkunopeus (m/ns)

c on valon nopeus tyhjiössä (0,3 m/ns)

er on aineen dielektrisyyskerroin

Rajapinnan syvyys saadaan selville aallonkulkunopeuden ja kulkuajan perusteella.

(8)

jossa s on rajapinnan syvyys (m)
t on kulkuaika väliaineessa (ns)
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Heijastuskerroin kertoo kuinka suuri osa pulssista heijastuu takaisin ja läpäisykerroin 

kuinka suuri osa tunkeutuu syvemmälle kohdatessaan kahden aineen rajapinnan.

K = Æ y^î~
•yj £ 2 "h

(9)

R-l - K (10)

joissa K

£i 

£2
R

on heijastuskerroin 

on väliaineen 1 dielektrisyyskerroin 

on väliaineen 2 dielektrisyyskerroin 

on läpäisykerroin

Aallon vaimentumisesta väliaineessa kertoo seuraava kaava (Marttila 1982).

A = 1,635*

kun £i « £r

jossa A 

a 

£r 

£i

on vaimennus väliaineessa (dB/m) 

on väliaineen johtavuus (mS/m) 

dielektrisyyskertoimen reaaliosa 

dielektrisyyskertoimen imaginääriosa

(H)

Aallonpituus riippuu valon nopeudesta tyhjiössä, taajuudesta ja dielektrisyydestä.

1 = c (12)

jossa l on aallonpituus
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Kerrospaksuuden ja dielektrisyyden laskemiseen voidaan ylläesitetystä rajapinnan 

syvyyden ilmoittavasta kaavasta johtaa helpot laskentayhtälöt. Näitä kaavoja 

tarvitaan tulkinnassa.

c*X* NS 
2 *H*^

(13)

X =
2*H*S*J^

c* NS
(14)

=
ic*X*NS^
{ 2* H * S J

joissa S on kerrospaksuus (m)

X on kerrospaksuus profiililla (mm)

NS on profiilin aikaskaala (ns)

H on profiilin piirtokorkeus (mm)

3.1.2 Laitteisto

Mittauksessa käytetään erikoisrakenteista maahan päin suunnattua tutkaa, jota 

voidaan joko kantaa tai vetää perässä. Laitteistoon kuuluu lähetin-vastaanotinpari, 

antennit, keskusyksikköjä näyttö. Lähetinantennista suunnataan antennien läpi maata 

kohti lyhyt pulssi. Kun aalto kohtaa dielektrisiltä ominaisuuksiltaan erilaisten 

väliaineiden rajapinnan, osa pulssin tehosta heijastuu ja osa tunkeutuu rajapinnan 

läpi. Pulssi vaimenee sitä enemmän mitä syvemmällä se pääsee (Peltoniemi 1988). 

Heijastunut aalto palaa vastaanotinantenniin, jolloin tiedetään sen kulkuaika ja 

amplitudi. Pulssin palattua vastaanotinantenniin signaali vahvistetaan. Nykyaikaiset 
mittauslaitteistot käsittelevät ja tallentavat datan itsestään, jonka jälkeen tutkan 

mittaustulokset saadaan laitteen näytölle. Pulssilaitteissa lähetetty signaali 

vastaanotetaan tietyn ajanjakson aikana, jonka jälkeen sama toistetaan. Tätä aikaa 

nimitetään matka-ajaksi ja sen pituus vaikuttaa siihen kuinka syvälle signaali pääsee. 

Peräkkäiset tulokset voidaan pinota, jolloin eri pulssien heijastuksia voidaan käsitellä 
yhdessä. Saatujen tietojen perusteella ja aallon vaimeneminen huomioon ottaen

31



voidaan lopulta selvittää heijastuspintojen syvyydet. Tulkintaa voidaan tarkentaa 

vielä tästä käyttämällä erikseen tulkintaohjelmia (esim. Greenhouse et ai. 1995, 
Hokkanen 2000).

Ennen mittausta on tiedettävä mitä tietoja tutkalla haetaan. Maatutkan 

toimintataajuus valitaan sen mukaan mikä taajuus antaa parhaimman tunkeutumisen 

ja resoluution (erotyskyvyn) suhteen juuri tiettyyn tutkimukseen. Useimmissa 

mittalaitteissa taajuutta voi muuttaa. Matalat taajuudet antavat paremman 

läpäisevyyden, mutta huonon resoluution. Korkeita taajuuksia käytettäessä 

läpäisevyys on huonompi, mutta resoluutio hyvä. Pohjavesitutkimuksissa on 

useimmin käytetty antenneja, joiden taajuudet ovat 80 ja 100 MHz. Lisäksi antennien 

välimatkaa ja suuntausta muuttamalla saadaan hieman toisistaan pokkeavia tuloksia, 

joita voidaan yhdistää. Mittalinjojen sijainti ja välimatka vaikuttavat myös tuloksiin. 

Luotaus toimii parhaiten lajittuneissa karkeissa maalajeissa, jolloin sillä päästään 

jopa 30 metrin syvyyteen (Annan 1996, Mattsson 2001).

Taulukko 2 Maatutkan tunkeutuvuus eri maalajeille taajuudella 120 MHz (Hokkanen 2000).

Väliaine Kuiva (m) Kostea (m)

Savi - -
Hiesu 10 5
Hieta 15 7
Hiekka 25 15
Sora 25 15
Tiivis moreeni 7 5
Löyhä moreeni 15 10
Kallio 25 15
Turve - 10
Org. sedimentit - 10
Makea vesi - 8

3.1.3 Tulosten käsittely ja tulkinta

Mittaustuloksena saadut matka-ajat esitetään usein profiilina ajan tai paikan 
funktiona. Luotauksen tulokset voidaan alustavasti tulkita jo maastossa, jolloin
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jatkotutkimukset voidaan ohjata välittömästi kiinnostavimpiin paikkoihin. Tulkinnan 

apuna ovat tiedot alueen geologiasta ja kyseisen alueen tuntemus (Niini & Niini 

1995).

Tulkinnassa tavoitteena on määrittää maatutkaprofiililla näkyvien kerrosten maalajit 

ja niiden kerrospaksuudet, minkä lisäksi ilmenee myös maan vesipitoisuus. 

Kuitenkaan pelkästään paluusignaalin avulla tulkintaa ei voi tehdä, vaan se perustuu 

geologiaan ja profiili antaakin geologille paljon lisää tietoa maakerrosten rakenteesta. 

Tulkitsijaa auttaa myös se, jos hän on ollut mittauksissa mukana ja nähnyt 

mittausmaaston luonnossa (Hänninen 1991).

Moniin uusiin maatutkalaineisiin kuuluu ohjelmisto, jonka avulla mittaustulosten 
käsittely ja tulkinta on yksinkertaista. Näiden lisäksi voidaan käyttää myös muita 

tulkintaohjelmia, tosin joskus ongelmaksi voi muodostua se, että tulkintaohjelmat 

toimivat eri formaateissa, jolloin tietojen siirtäminen ohjelmasta toiseen ei 

välttämättä onnistu.

Monesti varsinkin pitkillä mittauslinjoilla niiden paikkaa ei aina tunneta tarkasti, 

joten mitattujen linjojen todelliset sijainnit on selvitettävä. Nykyään paikannus 

onnistuu GPSdlä, jonka avulla tehdään myös mittauslinjan topografiakorjauksia. 

Kehittyneet järjestelmät pystyvät sitomaan mittausdatan tiettyihin pisteisiin, jolloin 

tulosten käsittely on helpompaa.

Siinä vaiheessa, kun mittaustulokset on käsitelty ja mahdolliset vääristymät 

mittalinjoilla korjattu, voidaan dataa alkaa todella tulkita. Luotaustuloksista saadaan 

selville esimerkiksi maaperän kerrospaksuudet, niiden jatkuvuudet ja 
dielektrisyysarvot. Maatutkamittauksien tuloksia tulisi verrata, mikäli mahdollista, 

muilla menetelmillä selvitettyihin tietoihin. Tällaista referenssitietoa voivat olla 
esimerkiksi kairaukset ja seismiset luotaukset.
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3.2 Mittausmenetelmät

3.2.1 Heijastusmittaus

Heijastusmittaus on tavallisin menetelmä maatutkaa käytettäessä. Mittaukset tehdään 

siirtämällä laitteistoa mittauslinjoja pitkin. Heijastusmittauksen tuloksena saadaan 
profiilit jokaisen mittalinjan kohdalta. Profiilin vaaka-akselilla näkyy sijainti 

mittalinjalla ja pystyakselilla heijastuneiden pulssien kulkuajat (Greenhouse et ai. 

1995).

Kuva 8 Heijastusmittauksessa liikutetaan laitteistoa mittauslinjaa pitkin (Annan 1996).

3.2.2 Yhteinen heijastuspiste -mittaus

Maatutkalla voidaan mitata myös yhteinen heijastuspiste -menetelmällä. Mittauksissa 

antenneja liikutetaan mittausten välillä yhteisen keskipisteen suhteen, ja saadaan 

heijastuksia samasta pisteestä antennien sijaitessa eri etäisyyksillä toisistaan. 

Antennien eri etäisyyksillä pulssit saapuvat hieman eri aikoihin, mistä voidaan 

päätellä pulssien nopeus syvyyden suhteen (Greenhouse et ai. 1995).

Kuva 9 Yhteinen heijastuspiste -mittauksessa antenneja liikutetaan niin, että niiden keskipiste pysyy 

samana (Annan 1996).
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3.2.3 Reikätutkaus ja tomografia

Reikämittauksilla päästään lähemmäs tutkittavaa kohdetta ja saadaan 

yksityiskohtaisempaa tietoa reiän läheisyydestä. Kun lähetin ja vastaanotin ovat 

samassa reiässä, mittausta kutsutaan reikätutkaukseksi. Tällöin havaintoja saadaan 

reiän ympäriltä koko 360 asteen alueelta, eli mittauksen tuloksena on taso 

maaperässä. Yksittäisten heijastajien sijainti saadaan vain syvyyssuunnassa, sillä 
niiden sijaintia sivusuunnassa ei voida reikätutkauksella selvittää. Mittauksen aikana 

lähetin ja vastaanotin pysyvät tietyllä etäisyydellä toisistaan ja koko systeemiä 
liikutetaan reiässä kunnes koko alue on mitattu.

Jos reikien etäisyys on vain muutamia kymmeniä metrejä, voidaan lähetin ja 

vastaanotin sijoittaa eri reikiin ja ”läpivalaista” maata, eli tehdä tomografia. Myös 

yksittäisten heijastajien sijainti selviää tällä menetelmällä. Tomografiassa antenneja 

liikutellaan, jolloin koko niiden välinen alue tulee katettua säteittäin.

Kuva 10 Tomografia kahden reiän välillä (Hubbard et ai. 2001).

Reikiä voidaan hyödyntää reikämittausten ja kahden reiän tomografian lisäksi vielä 
mittaamalla maanpinnan ja kairareiän välistä aluetta. Tällöin lähetin sijaitsee maan
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pinnalla ja vastaanotin kairareiässä. Mittaukset tehdään samalla periaatteella kuin 

reikien välinen tomografia, eli molempia antenneja liikutetaan, kunnes koko alue on 

mitattu (MALÅ GeoScience 2000).

3.3 Kaksi- ja kolmiulotteisen mittauksen eroja
Maatutkamittauksen tulokset on perinteisesti tulkittu kaksiulotteisina. 

Tietokoneohjelmien kehittymisen myötä kuitenkin myös kolmiulotteinen tulkinta on 

mahdollista. Tämä voidaan toteuttaa joko yhdistämällä erisuuntaisia profiileja 

toisiinsa tai yhdistämällä luotaustuloksiin esimerkiksi kairaustuloksia. Molemmissa 

tapauksissa tiedot voidaan syöttää tietokoneelle, joka pystyy luomaan 

kolmiulotteisen mallin tutkittavasta alueesta ja josta sitä voi katsoa mistä suunnasta 

tahansa (Aspirion & Aigner 1999).

Tutkimusten perusteella voidaan todeta, että kolmiulotteiset metodit sopivat hyvin 
maaperän rakenteiden tutkimiseen ja niillä on huomattavia etuja kaksiulotteisiin 

verrattuna. Toistaiseksi niitä ei kannata käyttää laajasti, sillä ne ovat kalliita ja hitaita, 

eikä niiden avulla voida tutkia laajaa aluetta kerralla. Kolmiulotteisella tutkatiedolla 

saadaan luotettavampia tulkintoja ja yksityiskohtaisempaa tietoa kuin 

kaksiulotteisella, vaikkakin kaksiulotteisia profiilejakin tutkimalla päästään myös 

hyviin tuloksiin. Tällöin mittalinjojen tulee sijaita tarpeeksi lähellä toisiaan tai 
ristikkäin. Kolmiulotteisen tiedon alustavaan käsittelyyn menee kaksiulotteista 

enemmän aikaa, mutta sen tulkinta on helpompaa varsin hajanaisiin kaksiulotteisiin 

profiilitietoihin verrattuna (Beres et ai. 1999).

Käytännössä kolmiulotteinen tulkinta maaperässä tehdyistä mittauksista ei ole vielä 

kovin yleistä. Siihen suuntaan ollaan koko ajan menossa, mutta toistaiseksi ei lähes 
koskaan ole tarpeeksi tietoa kolmiulotteisen mallin tekemiseen. Alueella, jonka 

geologia on selkeää ja yksiköt jatkuvia, kolmiulotteinen tulkinta on mahdollista. 

Tosin tällaisessakin tapauksessa tarvitaan paljon referenssitietoa, esimerkiksi lukuisia 

kairauksia.
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3.4 Maatutka ja vesipitoisuus
Maatutkan avulla voidaan selvittää tutkittavan alueen vesipitoisuutta. Maaperässä on 

huokoisuutta ja pohjavedenpinnan kohdalla huokostilavuus täyttyy vedellä. 

Maatutkalla voi havaita myös vajovesivyöhykkeen kosteuspitoisuuden vaihteluita.

Vesipitoisuuden suuri muutos maaperässä muuttaa myös aineen dielektrisiä 

ominaisuuksia, joten pohjavedenpinnan kohdalle muodostuu heijastava rajapinta. 

Myös märän, sulan ja routaantuneen maan sähköiset ominaisuudet poikkeavat 

toisistaan ja heijastus näistä rajapinnoista on suuri. Tulkinnan onnistumiseksi 
tarvitaan myös tarkat tiedot tutkasäteen lävistämien kerroksien dielektrisyydestä, 

jotka on selvitettävä muiden keinojen avulla (Niini & Niini 1995).

Dielektrisyyttä kutsutaan myös permittivisyydeksi ja se on samantapainen suure kuin 

sähkönjohtavuus. Sähkövarauksen virtauksen (virta) sijaan se kuvaa vain varausten 

muutoksia (polarisaatio) eli aineen kykyä varautua sähkökentässä. Aineen 

permittiivisyys, eli se kuinka varausten on mahdollista jakautua ja polarisoitua 

väliaineessa, ilmaistaan usein tyhjiön permittiivisyyden (Eq) avulla (Greenhouse et ai. 

1995).

e = Ke0 (16)

jossa £ on aineen permittiivisyys eli dielektrisyys (F/m)

K eli £r on suhteellinen permittiivyys eli dielektrisyysvakio 

£() on tyhjiön permittiivisyys eli sähkövakio (8,85* 10"12 F/m)

Dielektrisyys eli suhteellinen permittiivisyys vaihtelee tyhjiön arvon 1 ja veden 

arvon 80 välillä. Geofysikaalisia menetelmiä käytettäessä veden suhteellinen 

permittiivisyys on korkea matalillakin taajuuksilla. Permittiivisyys on oleellisin 

sähkömagneettiseen säteilyyn vaikuttava tekijä maan materiaaleissa, minkä takia 

dielektrisyys on tärkeä tekijä maatutkamittauksissa. Vedellä on luonnostaan korkea 

suhteellinen permittiivisyys ja vesi onkin tärkeä tekijä geologisten materiaalien 

ominaisuuksia tutkittaessa (Annan 1996, Greenhouse et ai. 1995).
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Taulukko 3 Dielektrisyys, sähkönjohtavuus, tutka-aallon nopeus ja vaimeneminen yleisissä 

geologisissa aineissa (Annan 1996).

Aine K O
(mS/M)

v
(m/ns)

A
(dB/m)

Ilma 1 0 0,30 0

Tislattu vesi 80 0,01 0,033 0,002

Makea vesi 80 0,5 0,033 0,1

Merivesi 80 3000 0,01 1000

Kuiva hiekka 3-5 0,01 0,15 0,01

Kyllästetty hiekka 20-30 0,1-1 0,06 0,03-0,3

Kalkkikivi 4-8 0,5-2 0,12 0,4-1

Liuskeet 5-15 1-100 0,09 1-100

Siitit 5-30 1-100 0,07 1-100

Savet 5-40 2-1000 0,06 1-300

Graniiti 4-6 0,01-1 0,13 0,01-1

Kuiva suola 5-6 0,01-1 0,13 0,01-1

Jää 3-4 0,01 0,16 0,01

Asteittaiset rajat maaperässä, kuten vedenpinta, näkyvät maatutkassa paremmin 

pienemmillä tutkataajuuksilla, jolloin aallonpituus on suurempi. Samalla kuitenkin 

maatutkan resoluutio lähellä maan pintaa huononee (Annan 1996).

Maaperän sähköiset ominaisuudet vaihtelevat huomattavasti sen mukaan kuinka 

paljon ilmaa tai vettä on sen huokosissa. Esimerkiksi reikämittauksissa 

pohjavedenpinnan kohdalla heijastavuus muuttuu selkeästi. Maan sähkönjohtavuus 

riippuu huokosissa olevan veden johtavuudesta, johon taas vaikuttavat siihen 

liuenneet aineet, kuten esimerkiksi suola. Samalla alueella eri vuosina tehdyt 

mittaukset voivat poiketa myös huomattavasti toisistaan. Tähän taas vaikuttavat 

vuodenajat ja sademäärät.

Maatutkamittauksiin saattaa vaikuttaa myös routa, sillä jään dielektrisyys eroaa 

suuresti veden dielektrisyydestä. Routakerroksen paksuus vaihtelee vuosittain, mutta 

yleensä se ulottuu alle metrin syvyyteen. Siihen vaikuttavat mm. pakkasen määrä ja 

lumipeitteen paksuus, eli jos kovat pakkaset tulevat ennen lunta, routa voi ulottua
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muutaman metrin syvyyteen. Paksummillaan routakerros on kevättalvella (Niini & 

Niini 1995).

3.5 Maatutka ja vedenjohtavuusarvot
Vedenjohtavuusarvojen määrittäminen maatutkan avulla on uusi asia ja siksi 

vakiintuneita menetelmiä ei vielä ole olemassa. Tähän mennessä on tutkittu 

vedenjohtavuusarvojen selvittämistä geologian, matematiikan ja geostatistiikan 

kautta.

Geofysikaaliset menetelmät ja varsinkin niiden yhdistäminen hydrogeologiseen ja 

sedimentologiseen tietoon vaikuttavat hyvältä keinolta tutkia maaperän hydrologisia 
olosuhteita. Alustavien tutkimusten mukaan geofysikaalinen data, esimerkiksi 

maatutkamittaus, voi tarkentaa arvioita vedenjohtavuudesta erityisesti silloin kun 

muuta tietoa on vähän. Ongelmia tosin voi tuottaa hydrologisten ja geofysikaalisten 

mittaustietojen yhdistäminen mittakaavaerojen ja datan erilaisuuden takia (Chen et 

ai. 2001).

3.5.1 Geologiset arviointimenetelmät

Yksi tapa selvittää vedenj ohtavuusarvoj a maatutkan avulla on tunnistaa maaperän 

geologisia kerroksia ja kalliopinnan sijainti. Maatutkamittausten tuloksista voidaan 

tulkita eri kerrosten vaihtelujen ja sijaintien avulla sedimenttirakenteiden jakaumaa ja 

sitä kautta analysoida pienempien yksittäisten rakenteiden vedenjohtavuuksia. 

Kairauksilla voidaan taas selvittää maalajien koostumusta ja kerrosten tarkkoja 

sijainteja reikien kohdalla. Geologisen tiedon ja kairareikädatan avulla voidaan 

määrittää tutkittavan alueen maalajit, jolloin voidaan hyödyntää yleistä geologista 

tietoa kyseisten maalajien tyypillisestä huokoisuudesta ja vedenjohtavuusarvoista 

(kuva 4, taulukko 1), ja näin selvittää vähitellen isomman alueen ominaisuuksia.

Maatutkaa käytetään yhä enemmän apuna maakerrosten rakenteiden tunnistamisessa. 

Tulkintojen luotettavuuteen vaikuttavat maaperän fysikaaliset ominaisuudet, 
vesipitoisuus ja luonnollisesti mittauslaitteisto. Todellisuudessa pelkällä 

maatutkamittauksella ei vielä saada kovin yksityiskohtaista tietoa maaperästä, sillä
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sen avulla voidaan päätellä vain suuria rakenteita ja tietoa on täydennettävä muilla 

menetelmillä (Kowalsky et ai. 2001).

Tulevaisuudessa kolmiulotteisista mittausmenetelmistä tulee tärkeä osa 

hydrogeologisia tutkimuksia. Kolmiulotteisten maatutkamittausten avulla voidaan 

tunnistaa hydrostratigrafisia rajoja ja saada epäsuoraa tietoa sedimenttien laadusta 

näillä rajoilla. Näiden tietojen avulla heterogeeniset muodostumat voidaan jakaa 

vaaka- ja pystysuunnassa osiin tai rakenteellisiin elementteihin. Jokaisen osan 
geologiset ominaisuudet ja niiden liittyminen viereisen osan ominaisuuksiin auttavat 

muodostuman rakenteen selvityksessä ja sen perusteella tehtävän hydrogeologisen 

mallin tekemisessä. Tämän avulla heterogeenisten akviferien laadun selvittäminen 

helpottuu (Peretti et ai. 1999).

3.5.2 Matemaattiset korrelointimenetelmät

Gloaguen et ai. (2001) on sitä mieltä, että tiheästi kerätty geofysikaalinen data 

täydentää puutteellista hydrogeologisia tietoa tutkittaessa akviferin huokoisuutta ja 

vedenjohtavuutta. Tämä perustuu kolmiulotteiseen maatutkatutkimukseen, jonka 
pääperiaate oli laskea mittaustuloksista dielektrisyysarvot ja niiden perusteella 

huokoisuus ja edelleen vedenjohtavuus, sillä arvot korreloivat keskenään. 

Käytännössä huokoisuuden ja vedenjohtavuusarvojen yhteys ei kuitenkaan ole aivan 
yksinkertainen esimerkiksi sen takia, että dielektrisyysarvojen avulla saadaan selville 

totaalihuokoisuus, kun taas vedenjohtavuudessa oleellisempi tekijä on tehollinen 
huokoisuus. Kaikki kyseisen tutkimuksen tulokset saatiin matemaattisten kaavojen 

avulla jakamalla mittausalue pienemmiksi yksiköiksi ja laskemalla arvot kullekin 

osalle erikseen. Vaikka tutkimus tehtiinkin varsin pienellä tutkimusalueella, 

kirjoittajien mukaan sen käyttö myös laajemmalla alueella pitäisi onnistua. Tosin tätä 

menetelmää ei oltu vielä kokeiltu erityyppisissä geologisissa ympäristöissä.

Toinen jonkin verran tutkittu keino on ensin arvioida pistemäisiä 

vedenjohtavuus arvoja reikämittauksilla selvitetyistä tiedoista käyttämällä esimerkiksi 
Kriging-menetelmää ja sen jälkeen muodostamalla todennäköisyysjakauman 

arviointifunktio. Seuraava vaihe on yhdistää tähän funktioon samalla alueella mitattu 

geofysikaalinen data, kuten maatutkauksella selvitetyt tiedot. Lopputuloksena
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alkuperäisen arviointifunktion keskihajonta pienenee huomattavasti ja arviot 

vedenj ohtavuudesta tarkentuvat. Tämä menettelytapa on Bayesin teoreeman sovellus 

geofysikaaliseen ja hydrologiseen tietoon (Chen et ai. 2001, Hubbard et ai. 2001).

3.5.3 Geostatistiset menetelmät

Pohjavesitutkimuksissa ja -mallinnuksessa käytetään nykyisin myös geostatistiikkaa. 

Se ei korvaa geologin tai geofyysikon tulkintaa, mutta sen avulla voidaan estimoida 

ja simuloida muuttujan arvoja pisteissä, joista ei ole suoria havaintoja. Koska 

maaperän vedenläpäisevyys- tai vedenjohtavuusarvoja ei ole yleensä mitattu kovin 

paljon, esimerkiksi geofysikaalisia mittauksia ja huokoisuustietoja voidaan käyttää 

lisäaineistona hydraulisten ominaisuuksien estimoinnissa ja simuloinnissa. 
Geostatistiikan avulla voidaan mallintaa maaperän rakennetta, 

vedenläpäisevyysominaisuuksia sekä pohjaveden laatua. Myös mallin tulosten 

luotettavuutta voidaan arvioida geostatiikan avulla (Laine 2000).

Geostatistiikan avulla saadun ns. pehmeän datan luotettavuutta voidaan tutkia 

mittausalueen kontrollipisteissä, joissa ns. kovaa dataa on tarjolla. Kovaa dataa on 

esimerkiksi hydraulisten parametrien suorat mittaukset paikan päällä (Peretti et ai. 

1999).

3.5.4 Tietojen yhdistämisen onnistuminen

Hydraulisten parametrien ja muuttujien integroimiseen matemaattisiin malleihin 

liittyy epävarmuustekijöitä, joita voidaan vähentää muulla tavoin saadun 

informaation yhdistämisellä matemaattisiin malleihin. Tärkeä tutkimuskohde on 

kaksi- tai kolmiulotteisen maatutkatiedon yhdistäminen pohjavesimalleihin sopivalla 

epävarmuudella hydraulisten parametrien suhteen. On todettu, että esimerkiksi 
sorainen maaperä koostuu rajoitetusta määrästä rakenteellisia elementtejä, jotka 

voidaan tunnistaa maatutkan avulla ja yhdistää muihin tietoihin (Huggenberger & 

Regli 2001).

Chen et ai. (2001) on tutkinut geofysikaalisen ja hydrologisen tiedon yhdistämisen 

onnistumista tarkastelemalla niiden korrelaatiota toisiinsa nähden. Tämä 
vedenjohtavuuden arviontia käsittelevä tutkimus tehtiin pienehköllä koealueella ja
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geofysikaalisena menetelmänä oli tomografia kairareikien välillä. Tutkimuksessa 

käytettiin matemaattisia menetelmiä ja tulokset olivat lupaavia, sillä ne osoittivat 

erilaisten tietojen yhdistämisen todellakin parantavan mittausten luotettavuutta. 

Lisäksi todettiin, että Bayesin teoreeman vahvuus on sen sopimisessa erinomaisesti 

erityyppisten tietojen yhdistämiseen.

3.6 Esimerkkejä maatutkan ja veden korrelaatiosta

3.6.1 Maaperän vesipitoisuus mittauksissa

Maatutkasta on apua kartoitettaessa maakerrosten järjestäytymistä. Kanadan 
Saskatchewanissa tehtiin maatutkamittaus 50 MHz:n antenneilla erään joen suiston 

kohdalla. Tulosten tulkinta paljasti alueen kerrosjärjestyksen sekä vedellä 

kyllästyneen alueen. Näistä tiedoista oli geologeille merkittävää apua myös 

pohjaveden virtauksen tutkimuksissa (Annan 1996).

Position m
0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500

J_______ l_______L

Kuva 11 Maakerrosten sijainnit ja maatutkaprofiili samalta alueelta (Annan 1996).
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Maatutkalla voidaan tehokkaasti kartoittaa pohjavesiolosuhteita, mikä auttaa 

hydrogeologisissa tutkimuksissa. Esimerkkinä tästä on tutkimus Lake Superiorin 

lähellä Ontariossa, Kanadassa. 100 MHz:n antenneilla tutkittiin pohjavesiolosuhteita 

ja maaperän paksuutta. Tulosten perusteella insinöörit pystyivät valitsemaan parhaan 

mahdollisen paikan suunnitteilla olevan tehtaan jätevesialtaille ja siten minimoimaan 

riskin, että myrkyllisiä kemikaaleja pääsisi ympäröivään pohjaveteen (Annan 1996).

Й» Ü «I 0(1 l <nl
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Kuva 12 Pohjavedenpinnan ja kalliopinnan sijainnin selvitys maatutkan avulla (Annan 1996).

3.6.2 Vedenjohtavuusarvot mittauksissa

Ontariossa Kanadassa, Fanshawen deltan kohdalla, on pienellä alueella tutkittu 

rakenteiden jatkuvuutta maatutkan ja kairareikien avulla. Tietoa kerättiin CMP- 

menetelmällä metrin välein, jotta kaksiulotteisten karttojen konstruoiminen olisi 

helpompaa. Vedenj ohtavuutta alueella mitattiin myös perinteisillä hydrologisilla 

keinoilla, ja todettiin, ettei ainakaan dielektrisyys anna vedenjohtavuusarvoista kovin 
täsmällistä tietoa (Oldenborger & Schincariol 2000). Syynä tähän voi olla se, että
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dielektrisyys kertoo huokoisuudesta, josta taas ei voi suoraan päätellä 
vedenjohtavuusarvoja.

Maatutkaa ei ole vielä käytetty yksittäisten vedenjohtavuusarvojen yleistämisessä, 
tähän mennessä on tehty ainoastaan tutkimuksia. Testialueet ovat olleet vain 

muutaman kymmenen neliömetrin kokoisia, joten käytännön hyödyistä ei voida vielä 

puhua. Tutkimuksia ja kokeiluja eri menetelmillä on tehty jo jonkin verran ja niiden 

tulokset ovat olleet lupaavia, joten on luultavaa, että maatutkan hyödyntäminen 
maaperän vedenjohtavuuden arvioinnissa tulee yleistymään.
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4 Muut vedenjohtavuuteen korreloivat mittaus
menetelmät

4.1 Seisminen refraktioluotaus

Seisminen refraktio- eli taittumisluotaus on geofysikaalinen menetelmä, jolla voidaan 

määrittää maanpinnan alapuolisten kerrosten paksuuksia, kallionpinnan sijaintia, 

irtomaapeitteen laatua ja koostumusta sekä pohjaveden korkeutta. Se sopii siis pienen 
syvyyden rajapintojen tutkimiseen (Peltoniemi 1988).

Seismisissä menetelmissä saadaan räjäytyspanoksella aikaan maa- ja kallioperässä 

eteneviä kimmoaaltoja, jotka heijastuvat ja taittuvat aineiden rajapinnoilta. 

Seisminen refraktioluotaus perustuu elastisten aaltojen taittumiseen rajapinnassa 

kriittisen rajakulman arvolla. Tällöin rajapinnassa syntyy uusi aaltorintama, joka 

etenee alemman kerroksen nopeudella. Aaltojen kulkuajat mitataan, ja aikojen 
perusteella voidaan selvittää rajapintojen syvyydet (Peltoniemi 1988).

4.1.1 Mittauslaitteisto

Seimisissä luotauksissa laitteistoon kuuluu seismografi, geofonit, aaltolähde ja niitä 

yhdistävät kaapelit.

Seismiset aallot synnytetään yleisimmin dynamiitilla, sillä räjähdysaineilla saadaan 

aikaan paljon energiaa. Jos esimerkiksi asutuksen takia ei voida tehdä räjäytyksiä, 

vaihtoehtoisia aaltolähteitä ovat täryttimet, vasara, ampuma-aseet ja erilaiset 
pudotuspainolaitteet. Aaltolähde sijaitsee mittalinjan päässä, keskellä tai ns. 

kaukopaukkuna muutaman kymmenen metrin päässä mittalinjasta (Hokkanen 2000, 
Peltoniemi 1988).

Aallon etenemistä seurataan linjaan asetettujen geofonien avulla, jotka muuttavat 

maankamaran mekaanisen liikkeen sähköiseksi jännitesignaaliksi. Kenttätöissä 

geofonit sijoitetetaan muutaman metrin välein mittalinjalle ja niitä on yleensä 12 tai 
24 kappaletta (Hokkanen 2000).
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Kuva 13 Seismisen refraktioluotauksen periaate (Hokkanen 2000).

Geofonit lähettävät impulssin rekisteröintilaitteeseen, seismografiin, joka kokoaa ja 

vahvistaa geofonien lähettämät signaalit. Jokaiselle geofonille on oma kanava. 
Nykyisissä seismografeissa tiedot voidaan tallettaa suoraan levykkeelle tai siihen 

liittyvään tietokoneeseen. Seismografeissa peräkkäiset tulokset voidaan pinota eli 

summata, jolloin taustakohina vaimenee ja signaali erottuu paremmin. Kentällä 

kerätyn datan avulla voidaan piirtää matka-aikakuvaaja, josta menetelmälle 

kehitettyjen kaavojen avulla pystytään laskemaan seismisiä nopeuksia ja kerrosten 

paksuuksia (Hokkanen 2000, Peltoniemi 1988).

Taittumisluotauksen tulkintamenetelmiä ovat kriittisen matkan menetelmä, 
leikkausaikamenetelmä ja profiilintulkintamenetelmät. Niissä tulkinta tehdään 

hieman eri tavoin, mutta kaikkien avulla saadaan selville kerrospaksuudet 

(Peltoniemi 1988). Myös tietokoneohjelmia voidaan käyttää tulkinnassa, mutta 

toistaiseksi ne eivät pysty kilpailemaan käsintulkinnan kanssa (Vuori 2002).

4.1.2 Aaltojen eteneminen maaperässä

Täryaallolla on samassa homogeenisessa geologisessa kerrostumassa muuttumaton 

nopeus, jonka suuruus on riippuvainen kerrostuman kimmoisista ominaisuuksista ja 

tiheydestä. Täryaallon nopeus irtomaalajeissa on 200-2500 m/s ja kalliossa 2500- 

7000 m/s (Airaksinen 1978).

Kokeellisesti on havaittu, että pohjavedenpinnan yläpuolisessa kerrostumassa on 

määrätty, vesipitoisuudesta riippumaton nopeus. Samassa kerrostumassa, 

pohjavedenpinnan alapuolella, on toinen edellisestä selvästi poikkeava suurempi 
nopeus. Pohjavedenpinnan kohdalla nopeus muuttuu lähes harppausmaisesti, joten

46



seismisellä refraktioluotauksella saadaan helposti selville pohjavedenpinnan korkeus 
(Airaksinen 1978).

Taulukko 4 Maa- ja kivilajien seismisiä nopeusarvoja pohjavedenpinnan ylä- ja alapuolella 
suomalaisista lähteistä (muokattu lähteestä Lahermo ja Rainio 1972).

Maalaji, kivilaji Seisminen nopeus 
pohjavedenpinnan 
yläpuolella (m/s)

Seisminen nopeus 
pohjavedenpinnan 
alapuolella (m/s)

Humuspitoinen pintamaa 200-500 -
Savi 200-700 (1500) 1200-1800
Hiesu 200-700 (1500) 1200-1800
Hieta 200-850 1200-1850
Hiekka 200-950 1200-2100
Sora 400-1300 1200-2100

Löyhä hieta-, hiekkamoreeni 200-1300 1200-2100

Tavallinen hiekkamoreeni 450-1500 1300-2100
Tiivis hiekkamoreeni 1500-2200 (2700) 2000-2500 (2700)
Rapakallio 500-1500 2700-4000
Graniitti, gneissi - 4100-5700
Kiilleliuske - 4100

Amflboliitti, gabro - 5000-600

Suomessa pystytään yleensä helposti erottamaan ainakin kolme nopeuksiltaan 

erilaista kerrosta; pohjavedenpinnan ylä- ja alapuolinen irtomaakerros sekä kallio. 
Kerrostuneissa kivi-ja irtomaalajeissa seismisen aallon kulkunopeus voi vaihdella eri 

suunnissa, mikä saattaa aiheuttaa virheitä kerrosnopeuksia tulkittaessa (Peltoniemi 
1988).

Refraktioluotauksen tulkinnan onnistuminen edellyttää, että seisminen nopeus kasvaa 
alaspäin mentäessä. Jos näin ei ole, nopeiden kerrosten välillä oleva hidas kerros jää 

havaitsematta. Myös erittäin ohuet kerrokset saattavat jäädä havaitsematta 

(Peltoniemi 1988). Kylmissä ympäristöissä routa kasvattaa päällimmäisten kerrosten 

seismisiä nopeuksia, mikä myös joskus vaikeuttaa mittauksia. Normaaleissa

47



olosuhteissa seismisen luotauksen virhe alle 10 metrin maapeitteille on noin yhden 

metrin luokkaa, muulloin noin 10 prosentin luokkaa (Mattsson 2001).

4.2 Virtausmittaukset reikämittauslaitteella
Hydraulisten parametrien mittaus geologisessa ympäristössä on hankalaa, mutta 

ilman niiden avulla saatavaa tietoa ei voida ymmärtää pohjaveden virtausta. 

Tärkeimpiä parametreja ovat vedenjohtavuus ja muut läpäisevyydestä kertovat luvut, 

sekä veden virtauksen suunta ja nopeus. Myös hydraulinen paine ja painekorkeuksien 

jakautuminen ovat oleellisia tietoja.

Maaperän laatua ja muita ominaisuuksia ei voida aina selvittää niin tarkasti, että 

niistä voitaisiin suoraan päätellä pohjaveden virtausta, joten parhaiten nämä asiat 

saadaan selville mittaamalla. Mittauksilla tehdään suoraan havaintoja pohjaveden 

virtauksesta ja maaperän ominaisuuksista, ja niiden avulla pohjavettä voidaan 

mallintaa tarkemmin.

Posiva on kehittynyt näitä mittauksia varten kaksi uutta menetelmää: eromittaus- 

(difference flow method) ja poikkimittausmenetelmän (transverse flow method), joita 

kutsutaan yhteisesti nimellä Posiva Flow Log. Molempia on käytetty lähekkäin 

sijaitsevien reikien välisten hydraulisten yhteyksien selvittämiseen vertaamalla 
luonnontilassa mitattuja virtauksia pumppaamalla aiheutettuihin virtauksiin. 

Mittauksen häiriintymättömyys varmistetaan vähintään neljällä kumitulpalla 

mittalaitteen molemmissa päissä. Reiän vedenpinta ja hydraulinen paine pidetään 
vakiona sallimalla veden virrata mittalaitteen läpi, kairareiän suunnassa, pientä 

putkea pitkin. Näin ollen uudessa menetelmässä ei tarvita perinteisesti käytettyä 

siivilää maahan asetetun putken alaosassa, vaan mittaus todellakin tapahtuu 

luonnollisissa, häiriintymättömissä olosuhteissa.

Posiva Flow Log -laitetta on käytetty lähinnä kallioperässä, mutta on myös tutkittu 

mahdollisuuksia tehdä mittauksia muissakin ympäristöissä. Mittaus siis onnistuu 
myös maaperässä, siihen tarvitaan vain hiukan erikoisjärjestelyjä. Ongelma 

maaperän mittauksissa on se, että kumikiekkojen läpimitta on suunniteltu kalliossa 

tehtyihin tutkimuksiin, joten kiekot ovat vääränkokoisia standardikokoiseen
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kairareikään maaperässä. Itse mittauslaitteisto on kuitenkin sen verran pieni, että se 

sopisi myös pieniin kairareikiin, joten jos kumikiekkojen vaihtaminen eri kokoisiin 

olisi helppoa, se auttaisi maaperän mittauksissa.

Posiva Flow Log tuoteperheeseen kuuluu myös elektrodi, jolla mitataan pohjaveden 

sähkönjohtokykyä. Sitä voidaan käyttää rakohakumittausten yhteydessä, jolloin 

tuloksena saadaan vettäjohtavat raot syvyystietoineen ja sähkönjohtavuusarvot 

johtavimmista raoista. Näistä tuloksista on apua suunniteltaessa vesinäytteiden ottoa 

(Öhberg & Rouhiainen 2000).

4.2.1 Virtausmittaus ja lämpöpulssimenetelmä

Tiedon puute yleensä pakottaa mallintajan arvioimaan pohjaveden virtauksen 
suuruuden maa- tai kallioperän keskimääräisten parametrien perusteella. 

Vaativimmissa tutkimuksissa karkeat arviot eivät ole riittäviä, vaan niitä on 

tarkennettava, jotta tulokset olisivat luotettavimpia. Virtauksen mittaus yhdessä tai 

useammassa porareiässä on käytännössä ainoa keino tutkia pohjaveden liikettä. 

Ensisijaisesti reikämittauksissa on mitattu pystysuoraa virtausta yhdessä reiässä. 

Myös poikittaista virtausta voidaan mitata joko yhden reiän läpi tai porareikien 

välillä reikämittausmenetelmillä.

Hydraulisia parametrejä tutkittiin ennen aikaavievillä menetelmillä, jotka antoivat 

tietoa vain hydraulisesta johtavuudesta ja rajoitetusti tietoa hydraulisesta paineesta. 

Uutta laitetta kehitettäessä pyrittiin keskittymään itse virtauksen ominaisuuksiin ja 

tutkimaan miten vesi virtaa erilaisissa geologisissa ympäristöissä. Aikaisemmin oli jo 
käytetty merkki ainetutkimuksia kohtuullisella menestyksellä, mutta niissä oli omat 
hankaluutensa. Radioaktiivisia aineita oli helppo seurata, mutta niiden käytössä oli 

omat riskinsä myrkyllisyyden takia. Kemialliset aineet taas olivat vaarattomia, mutta 

niitä oli vaikeampi havainnoida. Molemmissa tapauksissa luonnollista virtausta 

jouduttiin häiritsemään pumppauksella aineiden tehokkaan käytön varmistamiseksi.

Sopivaa tutkimusmenetelmää suunniteltaessa keksittiin, että lämpö olisi ideaali 

merkkiaine. Toinen keksintö oli ohjata haluttu virtaus suoraan kallion rakoon. Pienen 

lämpöpulssin antaminen ja päästäminen luonnollisen virtauksen sekaan mahdollistaa
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pienten ja hitaiden virtausten havainnoinnin. Asiaa helpottaa vielä se, että lämpötila 

maan alla ei vaihtele merkittävästi.

Molemmissa menetelmissä käytetään lämpöpulssimenetelmää ja 

eromittausmenetelmässä myös lämpölaimennusta. Se taas perustuu virtauksen 
aiheuttamaan jäähtymisnopeuteen; mitä nopeampi virtaus, sitä nopeampi 

jäähtyminen. Molemmat metodit on integroitu samaan sensoriin. Lämpöpulssin 

mittausalue on 0,1-10 ml/min ja jäähtymisanturin 2-5000 ml/min.

4.2.2 Eromittausmenetelmä

Eromittausmenetelmässä mittaukset tehdään yhdessä kairareiässä. Tällä 

menetelmällä virtausta reikää pitkin ei mitata kuten perinteisillä virtausmittareilla. 

Sen sijaan mitataan virtausnopeuksien eroja, eli virtauksia sisään ja ulos kairareiästä. 

Eromittausmenetelmällä on kaksi sovellutusta: normaali-ja rakohakumenetelmä.

Normaalimenetelmässä mittaus perustuu lämpöpulssi- tai jäähtymisanturin käyttöön. 

Pienten virtausten tapauksessa mitataan virtausanturissa lämmitystermistorilla 

syötetyn lämpöpulssin kulkuaika ja suunta. Kun suuremmat virtaukset ovat kyseessä, 
virtausmittaus perustuu yksinomaan jäähtymismenetelmään ja virtauksen suunta 
mitataan mittaustermistorin avulla. Mittauksen tuloksena saadaan virtausnopeus, sen 

suunta ja mittausvälin yhteydessä olevan kalliopohjaveden hydraulinen 

painekorkeus. Mittausväli voidaan valita vapaasti. Mittauksessa käytetään kahta 

vedenkorkeutta. Ensin mitataan luonnolliset olosuhteet ja seuraavaksi pumpataan 

kairareikään vettä, sen korkeus pidetään vakiona ja toistetaan mittaukset.

Rakohakumenetelmässä virtaus mitataan ainoastaan jäähtymisanturilla. 
Menetelmässä käytetään lyhympää mittausväliä kuin normaalimenetelmässä ja siinä 

mitataan vain pieni osa kerrallaan. Mittaukset tehdään yleensä vain yhden 

vedenkorkeuden kanssa. Rakohalumenetelmässä käytetään vain jäähtyrnismittausta 

mittausten nopeuttamiseksi.
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Kuva 14 Erovirtausmenetelmä (Öhberg & Rouhiainen 2000).

Eromittausten yhteydessä mitataan samanaikaisesti reiän ympärillä olevan kallion 

yksipistevastusta reikäanturin liikkuessa. Yksipistevastusmittauksen avulla tulkinta 
helpottuu ja rakojen syvyydet voidaan paikantaa tarkasti.

4.2.3 Poikkivirtausmenetelmä

Menetelmän tarkoitus on mitata pohjaveden virtausta porareiän läpi mahdollisimman 

luonnollisissa virtausolosuhteissa, eli aiheuttaen mahdollisimman vähän häiriötä.

Menetelmällä mitataan mittausvälin poikki viilaavan pohjaveden virtausnopeutta. 

Neljällä reiän suuntaisella paisutettavalla virtausesteellä mittausväli on jaettu neljään 

sektoriin. Vesi voi virrata maaperästä mihin tahansa sektoreista, joista se ohjautuu
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pieniä putkia pitkin ylös virtausanturiin. Tämän jälkeen vesi palaa takaisin johonkin 

sektoreista, minkä valinta riippuu kunkin sektorin hydraulisista olosuhteista.

WINCH LOGGING COMPUTER

Kuva 15 Poikki virtausmenetelmä (Öhberg & Rouhiainen 2000).

Virtausanturi toimii lämpöpulssiperiaatteella. Laitteen mittausalueen alaraja on alle 1 

ja yläraja 2000 ml/h mittausvälin poikki viilaavan veden virtausnopeudelle. 

Poikki virtausnopeuden lisäksi menetelmällä voidaan myös määrittää virtauksen 
suunta karkeasti.
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5 Pernunnummen alueen lähtötiedot
5.1 Maaperä

Forssan lähellä sijaitseva Pernunnummen alue on viimeisen jääkauden 

sulamisvaiheessa syntynyt haijualue. Se on poikkeuksellisen laaja-alainen 
sandurdelta, joka on mahdollisesti rakentunut useassa syntyvaiheessa (Palmu 2001).

PERNUNNUMMI

□ haifu 

/ Natura-rajaus 

/ pohfaveaialueen m|e 

/ aanduuH-deina гф
Kuva 16 Pernunnummen alueen yleiskuva, alueen koko 12 x 7 km (© Insinööritoimisto Paavo Ristola 
Oy 2002).

Pernunnummen länsiosassa sijaitseva noin neljän kilometrin pituinen haiju on suora 
ja yhtenäinen. Mikäli alueella on muita harjuja, ne ovat pienempiä ja katkonaisia 

Pitkittäishaiju kulkee ensin luoteesta kaakkoon, mutta eteläosassa kääntyy itää kohti. 

Haljussa maa-aines on karkeaa ja hyvin vettäjohtavaa, mutta haijuvyöhyke on kapea, 
vain noin 50-250 metriä (Forssan vesihuoltolaitos 2001-2002, Palmu 2001).
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Pitkittäisharjuilla, kuten Pemunnummen harju, on tyypillistä, että se koostuu yleensä 
kahdesta selvästi toisistaan erottuvasta osasta: suhteellisen kapeasta ydinselänteestä 

ja laakeasta deltamaisesta lieveosasta. Havaintojen mukaan muodostumatyypissä 

harjun keskiosa sisältää soraa ja deltamainen osa on ainekseltaan hiekkaa. 
Pemunnummen deltamuodostuman suppainen länsiosa on syntynyt kuivalle maalle 

ja tasainen kangasmainen itäosa veden alle (Forssan vesihuoltolaitos 2001-2002, 

Niemi et ai. 1994).

Pemunnummen länsiosassa sijaitseva sandurkenttä on sijoittunut kallioperän 

kaakkois-luode -suuntaiseen painannevyöhykkeeseen. Se on ilmeisesti syntynyt 
voimakkaan sulamisvesien virtauksen aikana ja siinä on paljon erikokoisia ja eri 

tavalla suuntautuneita suppia. Harjun synnyssä sandurvaihetta edelsi deltavaihe, 

jolloin syntyneet maaperäkerrostumat muodostavat suurimmat osan Pemunnummen 

aineksesta. Alue on hiekkavaltaista ja savi- ja silttikerroksia on vain rajoitetusti 

(Palmu 2001).

5.2 Kallioperä
Suurimmassa osassa Pemunnummen aluetta kalliopinta on pohjavesipinnan 

alapuolella, mutta alueen pohjoisosassa on myös kalliokohoumia. Pernunjärven 

ympäristössä kalliopinta on suhteellisen korkealla. Kalliopinnan murrosvyöhykkeet 

tunnetaan huonosti, mutta painannerakenteen on päätelty ohjanneen pitkän ja 

yhtenäisen harjujakson sijoittumista (Palmu 2001).
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Kuva 17 Kalliopinnan korkeus Pemunnummella (© Insinööritoimisto Paavo Ristola Oy 2002).

5.3 Olemassaolevat mittaustulokset

Pemunnummen pohjavesialueella on tehty vuodesta 1996 alkaen maastotutkimuksia 

Lounais-Hämeen kuntien vedenhankintaan liittyen (Forssan vesihuoltolaitos 2001- 
2002).

Liitteessä 1 on esitetty kartta Pemunnummen alueesta, johon on merkitty siellä tähän 
mennessä tehdyt mittaukset.

5.3.1 Geofysikaaliset mittaukset

Geofysikaaliset mittaukset alkoivat painovoimamittauksilla ja maatutkaluotauksilla 

alueen länsiosassa vuonna 1996. Mittaukset teki Geologian tutkimuskeskuksen Etelä- 
Suomen aluetoimisto (Forssan vesihuoltolaitos 2001-2002).

Kesällä 2001 Pemunnummella tehtiin muutama sähköinen vastusluotauslinja 

koemielessä, sillä yleensähän vastusluotauksia ei tehdä pohjavesitutkimusten 

yhteydessä. Niiden tuloksia on tarkoitus verrata alueen maatutkaluotaus- ja 
kairaustietoihin. Samoihin aikoihin jatkettiin myös maatutkamittauksia (Forssan 
vesihuoltolaitos 2001-2002).
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Pemunnummella on mitattu myös pari lyhyttä seismistä linjaa, joiden perusteella on 

päätelty maakerroksen paksuuksia pohjavesitutkimuksia tukemaan.

5.3.2 Virtaamamittaukset ja järvien pinnan korkeuden tarkkailu

Hämeen ympäristökeskus on vuodesta 1998 alkaen tarkkaillut Pernunnummen 

alueen suurimpien purkuojien virtaamia. Lisäksi kesällä 2001 Tammelan kunta 
järjesti pinnankorkeuden mittausasteikot lähes kaikkiin alueen järviin (Forssan 

vesihuoltolaitos 2001-2002).

5.3.3 Havaintoputket ja kairaukset

Pernunnummen alueella tehtiin ensimmäiset kairaukset vuonna 1965 tien tekemistä 

varten. Niiden tekemisessä saatua tietoa kalliopinnan syvyydestä on käytetty myös 

pohjavesitutkimuksissa (Forssan vesihuoltolaitos 2001-2002).

Hämeenlinnan ympäristökeskus on asentanut aluelle lukuisia pohjaveden 

havaintoputkia vuodesta 1999 alkaen. Putket ulottuvat pääasiassa kallioon saakka ja 

niissä siivilät on asennettu koko vettäjohtavaan kerrokseen. Kairausten perusteella 

todettiin, että maakerrokset havaintoputkien kohdalla ovat 14-40 metriä paksuja ja 
pohjaveden alapuolella niistä on 10-30 metriä (Forssan vesihuoltolaitos 2001-2002).

5.3.4 Antoisuuspumppaukset ja koepumppaukset

Osassa kairarei’istä tehtiin antoisuuspumppauksia, joiden perusteella valittiin ensin 

kaksi koepumppauspaikkaa, Räyskälä ja Onkilammi 1 (Forssan vesihuoltolaitos 

2001-2002).

Räyskälän pumppauspaikan tienoilla maaperä on hienoa hiekkaa ja pumppauspaikka 

sijaitsee aivan harjun ytimen tuntumassa. Siitä oletettiin purkautuvan pohjavettä 

järviketjuun. Pumppaustavoite oli 4000 m3/d. Koepumppauksen käynnistyttyä 

pohjavedenpinta laski voimaakkaasti ja pumppauksen tehoa pienennettiin muutaman 

kerran. Johtopäätöksenä todettiin, että pumppauspaikan vaikutusalue on oletettua 
pienempi ja että sen realistinen antoisuus on 2000-2500 m3/d (Forssan 

vesihuoltolaitos 2001-2002).
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Onkilammi 1 sijaitsee haijuvyöhykkeessä. Maaperä alueella on soraa 10 metrin 

syvyyteen, jonka alla on moreenia. Pumppaustavoite oli 2000 mVd. Tämän 

pumppauspisteen kohdalla pohjavedenpinta laski voimakkaasti, mutta ei enää noin 

viiden metrin päässä. Vettä ei siis keräänny koepumppauskohtaan kovin laajalta 

alueelta. Pumppauspaikan antoisuus on vain noin 500-600 nv/d, sillä maaperä on 

todennäköisesti liian moreenimaista (Forssan vesihuoltolaitos 2001-2002).

Pääteltiin, että pohjavesi purkautuu pääosin Onkilammin kautta, todennäköisesti sen 

pohjaan. Päätettiin asentaa lisää havaintoputkia ja niiden perusteella valittiin uusi 

koepumppauspaikka Onkilammin kaakkoispuolelta. Sen avulla alueen 

hydrogeologisista olosuhteista saatiin huomattavasti lisää tietoa. Onkilammi 2:n 

pumppaustulokset ovat erittäin lupaavia vedenoton kannalta, pumppauspaikan 

antoisuus on noin 2000 m Vd (Forssan vesihuoltolaitos 2001-2002).

5.4 Hydrogeologia
Pemunnummen rakenne on alustavan tarkastelun perusteella hydrogeologi sesti 

suhteellisen selkeä (Palmu 2001).

Kuva 18 Pohjavesivyöhykkeen paksuus metreinä kallioperästä (© Insinööritoimisto Paavo Ristola Oy 
2002).
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Alueella pohja vedenpinta on loivapiirteinen kupu, eli alue on ns. antikliininen 

akviferi. Tämä tarkoittaa sitä, että pohjavedenpinta on muodostumassa ympäristöä 

korkeammalla (Palmu 2001).

Teoriassa pitkittäisharjun paras vedenjohtavuus on harjun keskellä, lähellä pohjaa 

sijaitsevassa ydinosassa. Veden virtauksen pääsuunta on harjun pituussuunnassa 

(Niemi et ai. 1994). Näin on myös Pemunnummella, sillä pohjavesi virtaa 

harjualueelta luoteesen (Palmu 2001).

Kuva 19 Pohjaveden virtaussuunnat on merkitty nuolilla ja virtausreitit vaaleanpunaisilla viivoilla (© 

Insinööritoimisto Paavo Ristola Oy 2002).

Geofysikaalisten tutkimusten perusteella todettiin, että Pemunnummen länsiosa on 

hydraulisesti yhtenäinen, sillä alueelta ei löytynyt pohjaveden virtausta katkaisevia 

kalliokynnyksiä (Forssan vesihuoltolaitos 2001-2002).

Alustavien tutkimusten perusteella pitkittäisharjun tienoilla vedenjohtavuuden 

todettiin olevan erittäin hyvä. Sandurkentän yläosa on myös pääasiassa hyvin vettä 

johtavaa. Syvemmällä olevat, deltavaiheessa syntyneet osittain silttiset kerrokset ovat 

mahdollisesti vettä pidättäviä, mutta näitten kerrosten esiintymisestä on vähän tietoa. 

Jäätikön uudelleen eteneminen on synnyttänyt pintaosissa tavattavat paksut moreeni-
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ja morenisoituneet kerrokset, joilla on merkitystä veden imeytymiseen Pemunharjun 

(kuvassa 16 moreeniharju) alueella ja siitä luoteeseen (Palmu 2001).

Havaintoputkien teon yhteydessä saatujen kairaustulosten perusteella todettiin, että 

alueen poikki kulkevan pitkittäisharjun kohdalla maaperän vedenjohtavuus on hyvä, 

koska maakerrokset tutkituissa pisteissä olivat karkeita, lähinnä hiekkaa ja soraa. Sen 

sijaan Pemunharjun todettiin koostuvan huonommin vettä johtavasta maa-aineksesta 

kuin muu osa muodostelmasta. Pernunnummen itäosan maa-aines on pääosin hienoa 
hiekkaa ja silttiä, joten vedenjohtavuus siellä on pääasiassa heikko (Forssan 

vesihuoltolaitos 2001-2002).
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6 Maatutkamittaukset Pernunnummella
Alue, jossa maatutkamittaukset tehtiin, kuuluu Pernunnummen harjualueen 
deltaosaan. Se sijaitsee lähellä Onkilammea, mihin alueelle muodostuva pohjavesi 

ilmeisesti osin purkautuu.

Mittausalueen läheisyyteen on aiemmin asennettu viisi havaintoputkea. 

Havaintoputkien numerot ovat 1, 3, 9, 10 ja 16. Näiden lisäksi tehtiin vielä kaksi 

uutta reikää, joiden numerot ovat GTK1 ja GTK2. Reikien sijainnit ja mitatut 

profiilit on esitetty kartassa liitteessä 2.

Taulukko 5 Tutkimusalueen läheisyydessä sijaitsevien havaintoputkien tietoja (Forssan 

vesihuoltolaitos 2001-2002, GTK 2002).

Putken numero Pohjavesipinnan syvyys

(m)

Kalliopinnan syvyys

(m)

HP1 8,7 22,5

HP3 5,0 25,2

HP9 14,1 20,0

HP10 3,3 20,5

HP16 15,5 30,5

GTK1 11,5 25,6

GTK2 8,5 23,2

Kairausraporttien mukaan kaikkien havaintoputkien kohdalla maan pinnan 

läheisyydessä on ensin sora- tai moreenikerros, tai molempia maalajeja sisältäviä 

kerroksia. Keskimäärin noin 10 metrin syvyydellä tulee vastaan hiekkaisempi kerros, 

havaintoputken 1 kohdalla jopa silttistä ainesta. Muutaman metrin hiekkaisen 
kerroksen jälkeen tulee vastaan taas soraa tai moreenia, tosin havaintoputken 16 

kohdalla vasta yli 25 metrin syvyydessä. Tarkempia tietoja havaintoputkista on 

liitteiden 3-9 putkikorteissa.

6.1 Mittausten tekeminen
Pernunnummen mittauksissa käytettiin ruotsalaisen MALÅ:n valmistamaa RAMAC- 

maatutkaa ja ne tehtiin toukokuun 2002 aikana.
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6.1.1 Profiilimittaukset

Profiilimittauksissa käytettiin 100 MHz:n taajuista antennia, jota siirrettiin vetämällä 

sitä eteenpäin pulkassa. Laitteen perässä oli pyörä, joka mittasi koko ajan linjan 

pituutta, mutta sijainnin varmistamiseksi kirjattiin ylös pisteitä myös GPS:llä. Mitatut 

kahdeksan linjaa muodostavat yhdessä suorakulmion. Linjojen 1 ja 2 kohdalla 
matka-aika oli noin 710 ns, minkä avulla signaali meni lähes 40 metrin syvyyteen. 

Näin syvältä ei kuitenkaan saatu kunnollisia heijastuksia, joten lopuissa mittauksissa 

matka-aikana käytettiin noin 495 ns. Sen avulla päästiin 25 metrin syvyyteen, mikä 

sopi näihin mittauksiin paremmin.

6.1.2 Reikämittaukset

Maanpintaprofiilien lisäksi käytettiin RAMAC-laitteistoon kuuluvaa reikätutkaa, 
jonka halkaisija oli 48 mm. Mittaukset tehtiin kahdessa uudessa 61 mm:n 

läpimittaisessa rei’ässä (GTK1, GTK2) ja yhdessä 51 mm (HP1) läpimittaisessa 

reiässä. Lähetin ja vastaanotin liikkuivat yhtenä systeeminä reiässä, sillä tomografiaa 

varten reiät olivat liian kaukana toisistaan. Suuremmissa rei’issä reikätutka pääsi 

pohjaan asti ja tutkatietoa saatiin kallioperään asti, mutta pienemmässä reiässä se ei 

päässyt puoliväliä syvemmälle.

6.2 Mittaustulosten käsittelyjä niiden tulkinta

RAMAC-maatutkalaitteistoon kuuluu GroundVision -niminen ohjelma, jolla 

mittaustulokset suodatettiin ja vahvistettiin alustavasti. Tämän lisäksi 

profiilimittauksen tuloksia vielä vahvistettiin Haescan Ш v 2.85 -ohjelmalla. Ensin 

poistettiin antennien ja maaperän välisen alueen heijastukset ilmasta siirtämällä 
mittausten alkamiskohta oikealle korkeudelle, jonka jälkeen vahvistettiin ja 

selkeytettiin tutkasignaalia. Reikätutkauksille ei tarvinnut tehdä mitään alustavan 
käsittelyn lisäksi, sillä signaali oli jo valmiiksi riittävän hyvä.

Kaikissa tutkaprofiileissa näkyi selkeästi pohjavedenpinta ja sen vaihtelut. Maaston 
muodot ilmenivät veden pinnan selkeinä nousuina ja laskuina, sillä tavallisesti pinta 

on suunnilleen vaakasuora. Tutkaprofiilissa pohjavedenpinta näkyy yleensä maaston 

topografian peilikuvana, eli jos tuloksissa sen pinta muodostaa kuopan, se yleensä
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tarkoittaa sitä, että maanpinnalla on kyseisessä kohdassa kohomuoto. 

Pohjavedenpinnan yläpuolella näkyy jonkin verran maaperän rakennetta ja myös 

suuria kivenlohkareita. Hyvin lajittuneet maalajit erottuvat selvimmin, moreenit 

huonoiten. Sen sijaan tutkan signaali vaimeni lähes olemattomaksi pohjavedenpinnan 

kohdalla, ja sen alapuolisesta maaperästä ei voida tehdä pidemmälle meneviä 

johtopäätöksiä. Toisaalta, vaikka pohjavedenpinnan alapuolisesta maaperästä 

näkyisikin tuloksissa heijastuksia, olisi syvyysmittakaava silti siellä virheellinen. 

Tämän aiheuttaa mittausten alussa oletettu dielektrisyysarvo kuivalle maalle. Vedellä 

kyllästyneen maan vastaava arvo on huomattavasti suurempi.

Liitteessä 10 on yhdistetty linjan 3 loppuosa ja linjan 4 alkuosa. Näin saatiin 
profiilitietoa reiän GTK2 ympäriltä. Kuvaan on lisätty myös kairauksen yhteydessä 

saadut tiedot reiästä. Maatutkauksen ja kairareikätietojen perusteella pohjavedenpinta 

on suunnilleen samalla kohdalla. Reiästä hieman eteenpäin sijaitsee kaksi suota, 
jotka näkyvät terävinä kuoppina profiilissa. Niiden välissä on kukkula, joka on 

malliesimerkki pohjavedenpinnan näkymisestä profiilissa topografian peilikuvana. 

Maanpinnan louhikko erottuu tutkalla alla olevasta hiekasta ja sorasta, mutta signaali 

katoaa veden kohdalla ja sitä syvemmältä ei saada kunnollista tietoa.

Liitteessä 11 on osa linjasta 8. Siihen on lisätty reikien HP1 ja GTK2 kairaustiedot. 

Myös tässä profiilissa pohjavesi näkyy selkeänä rajana ja sen syvyys täsmää 

kairauksen tulosten kanssa. Linjalla noin 180 metrin kohdalla veden pinta kääntyy 

laskuun, sillä mittauksissa noustiin maanpinnalla ylemmälle tasolle. Pohjaveden 

kohdalla signaali heikkenee tässäkin profiilissa ja sen alta ei saada kovinkaan 

edustavaa tietoa. Sen sijaan varsinkin ensimmäisen reiän kohdalla sora ja moreeni 
erottuvat hyvin toisistaan. Profiilin lopussa on hajanaisempia kerroksia, joista on 
vaikea tehdä tarkkoja tulkintoja.

Reikämittausten tulokset on esitetty liitteissä 12, 13 ja 14. Niiden yläosassa näkyvä 

signaaliton kohta on havaintoputkeen kuuluva metallinen osa, joten varsinainen 

heijastus maaperästä alkaa vasta muutaman metrin syvyydestä. Pohjaveden sijainti 
tuli ilmi jokaisessa reiässä, sillä tutkasignaali alkoi heiketä sen kohdalla. Reiässä 

GTK1 pohjaveden syvyys on noin 11 metriä, reiässä GTK2 noin 9 metriä ja reiässä
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HPl noin 9 metriä. Reiässä GTK1 näkyy ensin karkeahkon aineksen muuttuminen 

reiän yläosassa hienommaksi ja 20 metrin syvyydessä jälleen karkeammaksi. Myös 

reiässä GTK2 on havaittavissa samanlainen ilmiö. Reiästä HPl ei voida esittää 

pidemmälle meneviä tulkintoja, sillä sen mittauksessa ei päästy kovin syvälle.

6.3 Tulosten arvionti
Samalta alueella, uusien linjojen 1-5 kohdalta, oli nähtävissä tammikuussa 2002 

tehty tutkaprofiili, joka oli mitattu Geophysical Survey System Inc:in (GSSI) 
valmistamalla Subsurface Interface Radar (SIR) -2000:11a. Näissä mittauksissa oli 
myös käytetty 100 MHz:in antennia, mutta mittausaika oli koko matkalla vain 400 

ns. Vertailemalla uutta ja vanhaa profiilia todettiin, että ne näyttivät varsin 

samanlaiselta. Tammikuussa tehdyn tutkauksen tulokset olivat hieman selkeämpiä 

kuin uudet, mikä voi johtua tutkatyypistä, mutta kenties myös eroista maaperän 

kosteudessa. Ennen toukokuussa tehtyjä mittauksia oli ollut tavallista kuivempaa, 

minkä takia rakenteet eivät ehkä näkyneet niin selvästi kuin hieman kosteammassa 

maaperässä. Molemmissa profiileissa pohjaveden korkeus, suot ja myös mahdolliset 

lohkareet näyttivät sijaitsevan samoissa paikoissa.

Profiilimittaukset ja reikätutkaukset antavat kairausraporttiin verrattuna vastaavia 

tietoja. Maalajit ja pohjavedenpinta näyttivät sijaitsevan suunnilleen samoilla 
kohdilla. Uusissa rei’issä pohjaveden korkeutta ei oltu tarkkailtu kairauksen jälkeen, 
joten se saattaa selittää pienet pinnan korkeuden erot kairausraportissa ja 

tutkauksessa.

Rakenteiden tutkimisen kannalta pieni ongelma oli se, että tutkan avulla ei saatu 

tietoja pohjaveden kyllästämästä maasta, eli tietoa on vain keskimäärin 10 metrin 

syvyydeltä. Myös se, että profiilit antoivat vain kaksiulotteista tietoa vaikeuttaa 

tulkintaa. Todellisten rakenteiden tunnistamiseen tarvittaisiin enemmän 

kolmiulotteista tietoa. Tutkittavasta alueesta saa maatutkan avulla kuitenkin hyvän 

yleiskuvan, erityisesti maan vesipitoisuudesta.

Reikätutkauksell a päästiin lähelle maaperää ja saatiin heijastuksia myös 
pohjavedenpinnan alta. Reikätutkauksen ongelma taas on se, että yksittäisten
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heijastajien sijaintia ei voi tietää, sillä reikätutkalla saadaan vain tason kuva. Jälleen 

tarvitaan referenssitietoa, jotta esimerkiksi lohkareiden sijainti saadaan selville. 
Luonnollisesti myös tomografia parantaisi asiaa, mutta sitä ei voitu testata reikien 
liian suuren etäisyyden takia.

Näiden mittausten perusteella voidaan todeta, että maatutkalla saadaan hahmotettua 

tutkimusalue yleisesti; pohjavedenpinta, suurimmat rakenteet ja yksittäiset 

heijastajat. Pelkästään maatutkalla saatuun tietoon ei voi kuitenkaan täysin luottaa, 

sillä ensinnäkään sen avulla ei päästä kovin syvälle. Toiseksi, sen avulla saadaan 

tietoa vain profiilin kohdalta tai muutama metri reiän ympäriltä.
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7 Yhteenveto
Maatutkatiedon ja yksittäisten pistehavaintojen yhdistäminen mahdollistaa 

periaatteessa vedenjohtavuusarvojenkin yleistämisen. Tutkauksen avulla saadaan 

tietoa maaperän rakenteista ja maalajeista, ja yhdessä esimerkiksi kairaustietojen 

kanssa voidaan periaatteessa päätellä kairareikien välillä sijaitsevien kerrosten 
rakenteet ja ominaisuudet.

Käytännössä yleistäminen maatutkan avulla ei kuitenkaan ole yksinkertaista. Monesti 

maaperän rakenteet ovat monimutkaisia, jolloin kaikkia rakenne-elementtejä on 

mahdoton tunnistaa pelkästään yksittäisten profiilien perusteella. Hieman kylläkin 

auttaa, jos alueella mitataan ristikkäisiä profiileja ja tulkitaan niitä kolmiulotteisesti. 
Toinen ongelma maatutkan käytössä on se, että maaperässä saattaa olla rakenteeltaan 

hienoainespitoisia kerroksia, jotka eivät näy kunnolla luotaustuloksissa. Nämä 

kerrokset taas saattavat vaikuttaa vedenjohtavuuteen estämällä veden kulkemisen 

niiden läpi.

Vedenjohtavuusarvojen yleistäminen onnistuu luotettavimmin rakenteeltaan 

yksinkertaisissa muodostumissa ja jatkuvien maakerrosten ollessa kyseessä. Tällöin 

yksittäiset arvot auttavat selvittämään koko alueen vedenjohtavuuden. Jos halutaan 

selvittää monimutkaisten rakenteiden vedenjohtavuutta, joudutaan pistemäistä tietoa 

hankkimaan niin paljon, että maatutkamittaukset eivät käytännössä helpota eivätkä 
nopeuta tutkimuksia.

Pistemäiset vedenjohtavuusarvot eivät myöskään ole aina täysin luotettavia, kuten 

Pernunnummella tehdyt tutkimukset osoittivat. Alustavissa pumppauskokeissa 

vedenantoisuus vaikutti erittäin lupaavalta, mutta koepumppauksissa vettä tulikin 

huomattavasti odotettua vähemmän. Tähän on syynä se, että kairauspisteiden välillä 

maa-aines oli odotettua hienompaa ja vedenjohtavuus siksi huonompi.

Maatutkaa ei vielä ole käytetty paljoakaan yleistämisessä, joten kirjallisuudesta ei 

löytynyt kovin paljon tuloksia. Tilanne voi muutaman vuoden päästä olla parempi, 

jolloin kirjallisuushauistakin saa enemmän uutta informaatiota. Useimmat tähän
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mennessä tehdyistä tutkimuksista on tehty varsin pienillä tutkimusalueilla, joten on 

mahdollista, että niistä ei ole merkittävää käytännön hyötyä. Todellisuudessa 

tutkimuksia on tehtävä paljon isommilla alueilla. Pienellä alueella tehdyt 

onnistuneetkaan tutkimukset eivät takaa sitä, että samasta menetelmästä on apua 

myös oikeissa tutkimuksissa. Käytännössä vastaavaa määrää referenssitietoa ei ole 

saatavissa. Sitä paitsi yleistämisen tarkoitus on saada tuloksia laajemmalta alueelta 

vähemmällä määrällä muuta tietoa.

Toistaiseksi vedenjohtavuusarvoja pystytään yleistämään luotettavasti vain pienillä 

tutkimusalueilla, joiden rakenteet ovat jatkuvia, yksinkertaisia ja joista on jo 

valmiiksi paljon referenssitietoa. Yleistämistä kannattaa kuitenkin tutkia lisää, sillä 

maatutkien ja muiden laitteiden kehittyessä niillä pystytään erottamaan yhä enemmän 

yksityiskohtia ja niiden luotettavuus paranee. Myös tulkintamenetelmät paranevat 
koko ajan. Aikaisemmin esimerkiksi kolmiulotteisen tiedon tulkintaan ei ollut 

välineitä, mutta nykyään tietokoneet pystyvät käsittelemään suuriakin määriä dataa. 

Tietokoneiden hyödyn maksimoimiseksi erityyppisten tietojen liittämisen toisiinsa 

pitäisi sujua mahdollisimman helposti. Tähän mennessä eri menetelmillä mitattujen 

tulosten yhdistäminen ei ole aina onnistunut kovin helposti.

Tulevaisuudessa kannattaa ensin jatkaa tutkimuksia rakenteiltaan yksinkertaisilla 

alueilla ja kokemusten kasvaessa siirtyä testaamaan mittauksia monimutkaisemmilla 

alueilla. Matemaattisten ja geostatististen menetelmien mahdollisuuksiin tulisi 

perehtyä paremmin, sillä ne säästävät mittausten kustannuksia ja tutkijoiden aikaa. 

Lisäksi eri menetelmien yhdistettyyn käyttöön kannattaa paneutua, sillä se vaatii 

kehittämistä.

Geologin asiantuntemus on korvaamatonta yleistämisessä. Geologisten rakenteiden 
selvittämisessä ja tulkitsemisessa tarvitaan paljon ammattitaitoa ja pätevyyttä. 

Tarvitaan käytännön tietoa ja kokemusta selvittämään millainen maaperä missäkin 
tyypillisesti on ja miten todennäköisesti kyseisillä alueilla on hyvä vedenjohtavuus.
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Suomen olosuhteissa geologian kautta tulkitseminen voittaa geostatistiset ja 

matemaattiset menetelmät, sillä täällä rakenteet ovat lähes aina aika monimutkaisia. 
Esimerkiksi Pernunnummen maaperän rakenteita ei ole kovin helppo tulkita.

Vaikka yleistämisellä ei aina onnistuttaisikaan löytämään huomattavia akvifereja, 

voidaan asiaa ajatella toisinkin päin. Tutkimuskohteissa voidaan tehdä 

maatutkamittauksia ja niiden avulla karsia huonoja alueita pois, sekä kohdistaa 

lisätutkimukset entistä tarkemmin potentiaalisempiin paikkoihin. Maatutkan avulla 

voidaan selvittää rakenteiden epäjatkuvuuskohdat ja näin ollen jossain määrin 

päätellä pohjaveden virtausreittejä. Tätä keinoa on nykyään jo käytettykin, sillä 

pohjavesitutkimuksissa paikallistetaan ensin potentiaalinen alue, jonne tehdään 

lisätutkimuksia.
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