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1 JOHDANTO 

GTK toteutti Mikkelin kaupungin alueella sijaitsevan Hanhikankaan tärkeän pohjavesialueen 
rakennetutkimuksiin liittyvän tutkimusprojektin yhteisrahoitteisena Mikkelin vesiliikelaitoksen, 
Mikkelin kaupungin ja Etelä-Savon ELY-keskuksen kanssa vuosien 2014-2015 aikana. Ra-
kennetutkimuksen tavoitteena oli selvittää alueen geologista rakennetta ja pohjavesiolosuh-
teita geofysikaalisilla mittauksilla, maaperäkairauksilla, pohjavesiputkien havaintotiedoilla, 
maastokartoituksella ja soveltuvilla aikaisemmilla tutkimustiedoilla.  

Tutkimuksen tavoitteena oli hankkia riittävä tietopohja vesihuollon turvaamisen, vesienhoito-
suunnittelun ja maankäytön suunnittelun/toteuttamisen edellyttämille toimenpiteille. Hanhi-
kankaan ottamon raakaveden laatu on mangaanin ja raudan suhteen huono. Raakavedessä 
on myös luonnontilaista taustaa korkeammat kloridipitoisuudet  (Etelä-Savon Ely-keskus, 
2010).  Etelä-Savon ELY-keskus on luokitellut Hanhikankaan toisen vesienhoidonkauden 
2016-2021 toimenpiteiden suunnittelua varten riskialueeksi, jonka kemiallinen tila on kuiten-
kin hyvä, mutta määrällinen tila huono. Hanhikankaan suojelusuunnitelman päivityksessä 
(Haajanen, 2010) ehdotetaan vedenoton vaikutuksen tarkkailua pohjaveden ja lampien pin-
toihin. Lisäksi kaavoituksessa tulisi huomioida riskitoimintojen ohjaamista pohjavesialueiden 
ulkopuolelle tai toiminnallisten rajoitusten määräämistä. 

Projektin tavoitteen saavuttamiseksi pyrittiin paikantamaan vedenhankinnan kannalta keskei-
set maaperäyksiköt ja samalla selvitettiin alueen kallionpinnan topografiaa useammalla eri 
maastotutkimusmenetelmällä kuten kairauksin ja painovoimamittauksia. 

Projektin kuluessa seuraavat henkilöt osallistuivat suluissa mainittuihin työtehtäviin:  

Tapio Väänänen, geologi (projektin vetäminen, raportointi, maastotutkimukset, kairausten valvonta, maatutka-
luotaus ja tulkinta, pohjavesimittaukset, rakennemallin laatiminen, aineistojen kokoaminen) 

Anu Eskelinen, geologi (projektin alussa aineiston kokoaminen, projektin suunnittelu) 

Jari Hyvärinen, geologi (projektin koordinointi ja suunnittelu) 

Arto Hyvönen, geologi (maastotarkastus, pohjaveden virtausmallinnus) 

Arto Kiiskinen, tutkimusassistentti (VRS-GNSS –mittaukset) 

Heikki Meriluoto, geologi (kairausten valvonta, maatutkaluotaus, maastomittaukset) 

Juha Mursu, geofyysikko (painovoimamittausten tulkinta ja mittausprofiilien karttatulosteet) 

Kari Mäntykenttä, tutkimusassistentti (VRS-GNSS –mittaukset, kairausprofiilien laadinta) 

Kairaus- ja pohjavesiputkien asennuksen suorittivat tilaustutkimuksena Destia Oy:n Mikkelin 
toimistolta kairaajat Tapani Vornanen ja Janne Torniainen. GTK:n tilaamien kairausten maas-
totutkimusluvat hoiti Mikkelin kaupungin Teknisestä toimesta vs. kehitysinsinööri Jaakko Rau-
tio. Maaperänäytteiden rakeisuusanalyysit tilattiin Labtium Oy:ltä.  
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Projektin koordinoinnista vastasivat projektiryhmä, johon kuuluivat Etelä-Savon Ely –
keskuksesta Esa Rouvinen ja Anne Petäjä-Ronkainen, Mikkelin kaupungista  Jaakko Rautio, 
Mikkelin vesilaitoksesta Reijo Turkki ja Sami Kaipainen sekä Geologian tutkimuskeskuksesta 
Jari Hyvärinen. 

Lisäksi kiitokset Mikkelin vesilaitoksen Esko Torniaiselle ja Anne Bergmannille vedenottamon 
pohjavesipintojen raportointiin ja mittausten käytännön järjestelyihin liittyen. Kiitokset GTK:n 
tutkimusavustaja Seppo Töllikölle Mikkelin kaupungin alueen maaperäkartoitustöihin liitty-
neen aineiston luovuttamisesta projektin käyttöön. 
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1.1 Yleistä Hanhikankaan pohjavesialueesta 

Hanhikankaan pohjavesialue (649101) sijaitsee Mikkelin kaupungin keskustasta pohjoiseen 
rajoittuen eteläosasta Pursialan pohjavesialueeseen (kuva 1). Pohjavesialueen pinta-ala on 
noin 3,5 km2. Alueella on runsaasti erilaisia toimintoja ja asutusta. Hanhikangas on osa lähes 
pohjois-eteläsuuntaista harjujaksoa, jota voidaan seurata Mikkelin kaupungin pohjoisosasta 
Pieni-Poikimon muodostumalta alkaen Ihastjärven eteläpuolelle Petäjäkankaalle, sieltä edel-
leen Mikkelin keskustan halki Porrassalmen kautta Ristiinan eteläosaan, josta se jatkuu kat-
konaisena aina Toiselle Salpausselälle. Hanhikankaan pohjavesialueelle sijoittuu Hanhilam-
men Natura 2000 –alue. Hanhikankaan pohjavesialueen pinta-alasta on asutusta noin 6 % 
(21,3 ha) Corine 2000 -maankäyttöluokituksen mukaan (Etelä-Savon ympäristökeskus, 
2009). Etelä-Savon maakuntakaavassa Hanhikangas on varattu 1. luokan pohjavesialueeksi 
(pv 8.274). 

Hanhikankaan pohjaveden ottamo on otettu käyttöön vuonna 1911, mistä lähtien alueella on 
tehty monentasoisia harjun rakenteeseen ja pohjaveden muodostumiseen liittyviä tutkimuk-
sia. Pohjavedenotto on ollut Hanhikankaalla suurimmillaan vuosina 1955-1959, jolloin vettä 
otettiin keskimäärin 3600 – 3900 m3 vuorokaudessa (Pöyry Environment Oy, 1996). 

Etelä-Savossa oli vuonna 2009 kaikkiaan 64 tärkeää pohjavesialuetta, joiden yhteispinta-ala 
oli 125 km2 ja pohjaveden laskennallinen tuotto yhteensä 62330 m3 (POVET 11/2009). Tär-
keiden (1. luokka) pohjavesialueiden keskipinta-ala ja –tuotto on ollut siten 1,95 km2 ja tuotto 
498 m3/vrk x km2. Hanhikankaan nykyinen pohjavesialueen pinta-ala on keskiarvoa suurempi 
ja tuottokin selvästi suurempaa pinta-alaa kohden kuin maakunnassa keskimäärin. 

Itä-Suomen aluehallintovirasto on myöntänyt Mikkelin vesilaitokselle luvan Hanhikankaan 
vedenottamolta otettavan pohja- ja tekopohjavesimäärän lisäämiseen 4500 m3:iin vuorokau-
dessa ja Hanhilammen veden imeyttämisen tekopohjavedeksi (Päätös Nro 21/10/2, Dnro 
ISAVI/15/04.09/2010, annettu julkipanon jälkeen15.2.2010).  

Hanhilammen valuma-alueen laajuus on 66,1 km2 ja järvisyys 11,45 %. Valuma alueen vir-
taamat ovat Hanhilammen luusuassa eli Tampinkosken padolla arviolta seuraavat (Itä-
Suomen Ympäristölupavirasto, 2007) : 

 Ylivirtaama Keskivirtaama Alivirtaama 

m
3
/s 5,95 0,56 0,05 

m
3
/vrk 514 080 48 384 4320 

 

Padon keskellä olevan virtausaukon kynnyksen korkeus on +89,70 m (N2000, muunnettu 
Mikkelin kaupungin korkeusjärjestelmästä lisäämällä siihen 0,1408 +0,26 m = 0,4008 m). Pa-
don keskellä olevan alivirtaama-aukon kynnyksen korkeus on +89,60 m (kuva 2) 
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Kuva 1. Mikkelin Hanhikankaan pohjavesialueen sijainti ja lajittuneen sora- ja hiekkavaltaisen muodostuman rajaus. 
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Kuva 2. Hanhijoen Tampinkosken pohjapato, joka nostaa Hanhilammen vedenpinnan keskimäärin tasoon +89,70 m mpy. 

(18.8.2015, kuva © Tapio Väänänen/GTK). 

1.2 Aineistot ja tutkimusmenetelmät 

Tutkimusta varten käytettiin Geologian tutkimuskeskuksen maa-ainestietokannan muodos-
tumarajauksia, Maanmittauslaitoksen maastotietokantaa (vektoriaineisto, rasteriaineisto ja 
korkeusmallit), Kansalaisen karttapaikkaa ja Suomen ympäristökeskuksen OIVA –palvelusta 
saatavia aluerajauksia (pohjavesialueet, pohjaveden havaintopisteet). Työhön liittyi maasto-
tutkimuksia, joiden yhteydessä tehtiin havaintoja pohjaveden pinnasta, maaperän rakentees-
ta ja kallionpinnan asemasta muun muassa kairauksin ja luotauksin. Lisäksi käytettiin aiem-
pien tutkimusten tutkimusraporteista saatuja tietoja liittyen maaperän rakenteeseen ja kalli-
onpinnan tasoon. 

Tutkimus tehtiin Geologian tutkimuskeskuksessa vakiintuneen harjujen rakennemalliohjeis-
tuksen mukaisesti. Rakennemallitutkimuksessa käydään läpi alueen aikaisempia geologisia 
tai vastaavia tutkimuksia sekä laaditaan mallit maan-, pohjaveden- ja kallionpinnasta. Edel-
leen rakennemallissa kuvataan vettäjohtavan pohjavedellä kyllästyneen maakerroksen, kui-
van pohjavesivyöhykkeen yläpuolisen maakerroksen ja irtomaapeitteen kokonaispaksuus. 
Kerätystä ja interpoloidusta tiedosta laaditaan paikkatieto-ohjelmistolla edelleen visuaaliset 
maaperän ja kallionpinnan korkokuvamallit sekä harjun rakennetta hyvin kuvaava poikkileik-
kausprofiili tai –profiileja. Tähän työhön liittyi lisäksi pohjaveden virtausmallin laatiminen 
steady state –tilassa. Työn kulku selostetaan kohdassa 5. Pohjaveden virtausmalli.  

1.3 Aiemmat tutkimukset 

Ensimmäiset pohjavesitutkimukset Hanhikankaalla on tehty vedenottolaitoksen perustamisen 
yhteydessä 1910 –luvulla. 1950 –luvulta alkaen on tehty useita pohjaveden hankintaan liitty-
viä tutkimuksia. Hanhikankaan pohjavedenottamosta on aikaisempien käytön ja pohjavesitut-
kimusten perusteella arvioitu saatavan jatkuvasti vettä 3000 - 4500 m3 vuorokaudessa.  



GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Hanhikankaan rakennetutkimus 6 
  31.12.2015 
 

 
 
 

 
 

Hanhikankaan pohjavesialueeseen liittyviä aikaisempia tutkimuksia: 

Tutkimuksen tekijä Vuosi Tavoite 

Oy Yleinen Insinööritoimisto 1956 kaupungin lisävesitarve 

Oy Vesi-Hydro Ab 1960 pohjavesikaivopaikan selvitys ja vanhan kaivon uusimis-
menetelmä, uusien kaivojen rakentamismahdollisuudet 

Vesi-Hydro Jäämies & Co 1965 pohjavesitutkimus, siiviläkaivojen (5 kpl) paikat vesilaitok-
sen pohjoispuolelta 

Vesi-Hydro Oy 1966 Hanhikankaan suoja-aluetutkimus 

Mikkelin vesipiirin vesitoimisto 1971 pohjavesitutkimus 3-4 km kaupungin pohjoispuolella, teko-
pohjaveden muodostamismahdollisuudet 

Mikkelin kaupunki 1975-78 

 

Imeytyskokeita vedenottamon pohjoispuolisella 
harjuosuudella. 

Suunnittelukeskus Oy 1977 Tekopohjavesitutkimus vedenottamon pohjoispuolisella 
harjuosuudella. 

Vesi-Hydro Oy 1986 Hanhikankaan pohjavedenottamo, koepumppaus 

Suomen Pohjavesitekniikka Oy 1996 Hanhikankaan pohjavesitutkimus 

Juha Tikka 1998 Mikkelin kaupungin raakavedenoton kannalta tärkeiden 
vesistöjen laatu vuosina 1995-1997 

Vesilaitos/Saku Nurminen 1998 Mikkelin vesilaitoksen pohjavesialueiden 
suojelusuunnitelma 

Mikkelin seudun 
ympäristökeskuksen julkaisuja 
1/2000 

2000 
Öljysäiliöiden riskikartoitus 

Savolab Oy 2000? Mikkelin kaupungin raakavedenoton kannalta tärkeiden 
vesistöjen veden laatu vuosina 1998-2000 

Mikkelin kaupunki 27.3.2007 2007 Hanhijoen Tampinkosken settipadon korvaaminen uudella 
pohjapadolla. Hakemussuunnitelmaselostus, Mikkelin 
kaupunki. 

Pöyry Environment Oy 2008 pohjaveden määrä ja laatu, koepumppaus 

 

Raviradantien varteen rakennetun Koulukeskuksen suunnitteluun liittyen on Geoteknillinen 
Insinööritoimisto E. Hilpi tehnyt vuonna 1972 mittavan koetinkairauslinjaston, joka ulottuu 
länsi-itäsuunnassa Siekkilänjoelta Pankajoen rantaan ja Savilahden kadulta 900 m pohjoi-
seen. Kairauksissa on havaittu alueella yleisesti pintaosassa muutamasta metristä liki kym-
meneen metriin hieta- tai hiekkavaltaista kerrostumaa, jonka alla on todennäköinen mo-
reenimuodostuma. Pankajoen uoman läheisyydessä on muutamia metrejä paksu turve- tai 
liejukerros, jonka alapuolella jatkuu edellä kuvatut hieta- ja hiekkavaltaiset kerrostumat sekä 
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niiden alapuolinen moreenikerrostuma. Siekkilänjoen puoleisella rinteellä on ko. kairaustut-
kimuksissa havaittu hiekkakerrostuman alaista savea. Tässä projektissa käytettiin näiden 
koetinkairausprofiilipiirrosten antamaa tietoa maapeitepaksuuksien määrityksessä. 

Seuraavissa kappaleissa on lyhyesti esitelty muutamien aiemmin tehtyjen pohjavesitutkimus-
ten tärkeimmät huomiot ja pääkohdat. 

1.3.1 Mikkelin vesipiirin vesitoimisto 1971 

Mikkelin vesipiirin vesitoimisto on vuonna 1971 selvittänyt Mikkelin pohjoispuoliselta harju-
alueelta mahdollisesti saatavissa olevan pohjaveden laatua ja määrää sekä mahdollisuutta 
tekopohjaveden muodostamiseen ko. harjualueella. Tutkimusalue on ollut 1- 2 kilometrin 
etäisyydellä kaupungin Hanhikankaan vedenottamosta. Kairaussyvyydet ovat vaihdelleet har-
julla 4 – 17 metrin välillä. Kairaus on pysähtynyt yleensä kiveen tai kallioon. Alueella ei ole 
todettu tuolloin olevan kaivoja tai lähteitä. 

Koepumppauspaikalle virtasi pumppauksen aikana paitsi tutkimusalueen halki virtaavan Sirk-
kapuron itäpuoliselta harjualueelta, jossa pumppauspaikka sijaitsi, myös Sirkkapuron länsi-
puoliselta alueelta. Pumppauksen vaikutuksesta pohjaveden virtaussuunta kääntyi ainakin 
pumppauspaikan lähialueella itään. 

Pumppaus suoritettiin keskimäärin teholla 1000 m3/vrk lähinnä maaperän vedenläpäisevyy-
den selvittämiseksi. Valuma-alue osoittautui vain 0,35 km2 suuruiseksi ja tältä alueelta saata-
vaksi pohjaveden määräksi arvioitiin 215 m3 / vrk. 

Alueelta saatavan pohjaveden määrä osoittautui pieneksi. Mahdollisuudet tekopohjaveden 
muodostamiseen imeytymiskelpoisen alueen pienuuden takia osoittautuivat huonoksi. 
Tutkimukset lopetettiin tällä alueella koepumppauksen jälkeen. 

1.3.2 Suunnittelukeskus Oy 1977 

Suunnittelukeskus Oy toteutti vuonna 1977 Mikkelin kaupungin toimeksiannosta Hanhikan-
kaan vedenottamoon liittyvällä valuma-alueella tekopohjavesitutkimuksen. Tutkimuksen ta-
voitteena oli selvittää pohjaveden virtaussuunnat, raakaveden imeytysalueella muodostetta-
van tekopohjaveden määrää mahdollisesti rajoittavat hydrogeologiset tekijät, Hanhikankaan 
pohjoispuolisen harjualueen käyttömahdollisuudet tekopohjaveden muodostamiseen ja raa-
kaveden imeytysaltaan edullisin sijoitusalue. 

Tutkimuksessa todetaan, että vedenottamon pohjoispuolella sijaitsevaan imeytysaltaaseen 
saadaan raakavettä imeytettyä vain noin 1000 m3 /vrk. Tutkimusta varten tehtiin alueella 
seismisiä luotauksia ja heijarikairauksia. Näiden tutkimusten perusteella on voitu todeta, että 
kalliopinnan asema ei aiheuta pohjaveden virtausta estävää kynnystä tutkimusalueella. 

Hanhikankaan pohjavedenottamolta pohjoiseen sijaitsevalla harjujaksolla on pohjaveden 
päävirtaussuunta pohjoisesta etelään. Suoritettujen imeytyskokeiden, seismisten luotausten 
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ja kairausten perusteella on välittömästi imeytysaltaan eteläpuolella pohjaveden virtausnope-
utta pienentävä maalajikerrostuma, joka on pohjavesipinnan alapuolella. Tehokas poikkileik-
kauspinta-ala jää tämän kerrostuman vuoksi verraten pieneksi. 

Tutkimuksessa on tarkasteltu imeytysaltaan sijoituspaikkaa. Harjun poikki virtaavan Hanhijo-
en eteläpuoli sopisi kairausten perusteella hyvin raakaveden imeytysalueeksi, mutta pump-
paamon ottotehoa tulee nostaa niin paljon, ettei muodostuva tekopohjavesi pääse virtaa-
maan puroon. Toisena mahdollisuutena on tarkasteltu imeytysalueen sijoittamista harjun 
päälle, nykyisestä imeytysaltaasta 100 – 150 m etelään. Raportin mukaan muodostuva teko-
pohjavesi on tällöin otettava pumppaamalla talteen puron lähettyvillä. 

 

1.3.3 Geotek Oy 1977 

Suunnittelukeskus Oy:n vuonna 1977 tekemään Hanhikankaan vedenottamon tekopohja-
vesitutkimukseen on liittynyt seismisiä refraktioluotauksia, jotka on tilattu Geotek Oy:ltä sa-
mana vuonna. Tutkimuksen tarkoituksena on ollut selvittää maa- ja kallioperäolosuhteita se-
kä pohjavesipinnan korkeusasemaa seitsemällä Suunnittelukeskus Oy:n ohjelmoimalla tutki-
muslinjalla. Luotaustulkintojen perusteella irtomaapeite vaihtelee alueella noin 3,4 metristä 
liki 33 metriin. Kalliopinnan korkeusasema vaihtelee noin +85 metristä +92 metriin. Pohja-
vesipinnan alapuolisille kerroksille on joihinkin kohteisiin laskettu kahdet syvyysarvot kallio-
pinnan osalta. Pohjavesipinta on laskentatulosten mukaan 2…5 metriä korkeammalla harjun 
keskiosissa kuin harjun reunaosilla. Pohjavedenpinta laskee etelään ja on linjalla 1 ollut tasol-
la noin +88,5 metriä.  

1.3.4 Oy Vesi-Hydro Ab 1986 

Oy Vesi-Hydro Ab :n raportin mukaan Hanhikankaan – Pursialan harjualueen maanalaisten 
hydraulisten yhteyksien osalta Mikkelin kaupungin alueella, ”keskellä kaupunkia esiintyy kal-
liopaljastumaselänne linjalla Kirjala – Tuomiokirkko – Naisvuori – Emola, joka katkaisee har-
jujakson melko selvästi, rajaten Hanhikankaan pohjavesiesiintymän sen pohjoispuolelle. Käy-
tettävissä olevat pohjavesihavainnot tukevat sitä, sillä pohjavedenpinnan ero Hanhikankaan 
ja Pursialan pohjavesiesiintymien välillä kalliokynnyksen eri puolilla on luokkaa 10 metriä.” 

Raportin mukaan Hanhikankaan pohjavesiesiintymän itäreuna rajautuu linjalle Likolampi – 
Kovalanlampi – Mustalampi. Länsireuna rajautuu topografian, pintamaalajien ja kasvillisuu-
den perusteella linjalle Pankalampi – ravirata – Särkijärvi. Harjualueen pohjoisosassa ei ole 
ollut osoitettavissa selvää pitkittäisharjun katkosta. 

Tuolloin on arvioitu Hanhikankaan esiintymän pinta-alaksi Särkijärven ja kaupungin keskus-
tan välisellä alueella 3 km2. Mikkelin alueen vuosisadannan sekä sade- ja sulamisvesien 
maaperään suotautumismäärien (50 – 80 %) perusteella on arvioitu Hanhikankaan pohja-
vesiesiintymän alueella muodostuvan pohjavettä luokkaa 2 400 – 3 800 m3/d. 
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Oy Vesi-Hydro Ab tekemän hydrogeologisen tarkastelun perusteella näyttää siltä, että poh-
joisessa kohti Hanhijokea virtaavat pohjavedet eivät pääse aivan vapaasti liikkumaan maape-
rässä, vaan silloisen koeimeytysalueen eteläpuolella on harjussa joko maaperän muutoksen 
(hienoainespitoisuus ja tiiveys) tai kallion aiheuttama kuristuskohta. 

Raportissa esitetään myös ranta- ja pohjaimeytymisen mahdollisuus mm. Hanhikankaan 
esiintymän pohjoispuolella olevissa järvissä, Pankajoki – Hanhilampi alueella sekä Hanhijoen 
virratessa harjualueen poikki. 

Pohjaveden virtaussuhteiden tarkastelussa on todettu, että Hietajärven ja Särkijärven vesi-
pinnat ovat keskimäärin tasossa + 104,6 vaiheilla, mikä on ollut myös pohjaveden pinnan 
korkeustaso harjussa ko. alueella sekä Vihkharjun pohjoisosassa. Täältä pohjaveden virtaus 
suuntautuu harjualueella etelään päin. Sirkkapuron polvekkeen pohjoispuolella olevan sora-
kuopan alueella on pohjavedenpinta tason + 96 vaiheilla ja Sirkkapuron varrella noin tason 
+91 vaiheilla. 

”Pohjavedenpinta on todettu olevan alimmillaan kohdassa, missä Hanhijoki virtaa harjun 
poikki, tasojen +85,5 - +86 välillä. Kaikki pohjoisesta tulevat pohjavedet ovat luonnontilassa 
purkautuneet tätä kautta ja osaksi purkautuvat nykyäänkin. Esiintymän eteläpäässä pohjave-
denpinta on ollut luonnontilassa ja tason +87 vaiheilla ja Pankajoki – Hanhilampi alueella + 
88 vaiheilla ilmeisen rantaimeytymisen seurauksena joen korkeusasemaa noudattaen. Kaikki 
pohjavedet myös näiltä alueilta ovat purkautuneet Hanhijoen ja harjun risteysalueen kautta. 
Osa pohjavedestä kerätään kuitenkin talteen Hanhikankaan vedenottamon kaivojen kautta ja 
pohjaveden korkeusasema vaihtelee ottamon alueella tasojen +85,5 - +86 välillä.” 

Oy Vesi-Hydro Ab aloitti koepumppauksen 17.3.1986. Pumppausteho oli alussa 5300 m3/d ja 
lopussa 4800 m3/d. Pumppauksesta on mennyt 2000 m3/d kulutukseen. Pohjavedenpinnan 
kokonaisalenema on ollut vedenottamon alueella 0,80 m ja eteläpuolella Kalevanlampien (= 
Myrkkylammet) vaiheilla 0,20 m. Pumppauksen aikana ei ole saavutettu tasapainotilaa. 
Pumppauksen aikana on alkanut lumipeitteen sulaminen, millä on saattanut olla vähäinen 
vaikutus pohjavedenpinnan asemaan. 

Koepumppaustulosten avulla on määritetty maaperän vedenjohtavuudeksi T = 0,028 m2/s, 
harjun vedenjohtavuudeksi TB = 8,4 m3/s, harjun varastokertoimeksi SB = 46 m, vuototeki-
jäksi E = 480 n ja negatiiviseksi hydrauliseksi rajaksi 700 m pumppauspaikan pohjoispuolelle. 
Pohjavedenpinnan luonnontilaisena korkeustasona on arvioitu n. +87,50. Hanhilammen ja 
Hanhijoen vaikutus pohjaveden muodostumiseen on arvioitu merkittäväksi. 

Tutkimuksessa todetaan, että noin 1,5 km vedenottamon eteläpuolella sijaitsee ilmeisesti 
toinen negatiivinen raja. Tämän rajan vaikutus vedenpinnan asemaan ei kuitenkaan näy ve-
denpinnan alenemakäyrissä eikä sen vaikutus vedenpinnan asemaan tule Oy Vesi-Hydro Ab 
raportin mukaan olemaan merkittävä. Tässä viitataan kaupungin keskustan halki kulkevien 
kallioselänteiden ja niiden mahdollisesti muodostamasta kynnyksestä nykyisen pohjavesialu-
eiden rajan kohdalla. 
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Raportissa on tutkittu mahdollisuutta tekopohjaveden muodostamiseen, mutta todetaan: ”Nyt 
suoritetun koepumppauksen avulla määritettyjen pohjavesiesiintymän hydraulisten ominai-
suuksien sekä vanhan maaperätutkimusaineiston uudelleen arvioinnin perusteella olemme 
tulleet siihen johtopäätökseen, että suuren pintavesimäärän imeyttäminen saattaa olla tekni-
sesti vaikea toteuttaa. Tähän suuntaan voivat vaikuttaa muun muassa sopivan imeytysalueen 
sijainti verrattain lähellä nykyisiä kaivoja Hanhijoen pohjoispuolella tai vieläkin lähempänä 
sekä imeytettävän veden mahdollinen osittainen karkaaminen vesistöön.” 

Noin 2 viikkoa kestäneiden koepumppausten aikana ei havaittu merkittäviä muutoksia pohja-
veden laadussa. Raportissa ehdotetaan, että Mikkelin kaupunki hakee suoritetun Hanhikan-
kaan pohjavesiesiintymän antoisuuden määrittämisen perusteella Itä-Suomen vesioikeudelta 
lupaa ottaa Hanhikankaan pohjavedenottamosta vettä keskimäärin 1 460 000 m3 ja enintään 
1 640 000 m3 vuosittain. 

1.3.5 Suomen Pohjavesitekniikka 1996 

Suomen Pohjavesitekniikka on tehnyt vuonna 1995 Mikkelin vesilaitoksen toimeksiannosta 
Hanhikankaan vedenottamon lähialueella maaperä- ja kaivonpaikkatutkimuksia.  

Tutkimuksissa tarkennettiin alueen pohjavesien virtauskuvaa ja vedenjohtavuuksia lisäkaivon 
paikan selvittämiseksi sekä pohjavesialueen riskienhallinnan parantamiseksi. Tutkimuksessa 
on asennettu pohjaveden havaintoputkia, joista on tehty putkivirtausmittauksia (ominaisantoi-
suusmittauksia koko siiviläosuudelta ja jakaumamittauksia). 

Raportissa korostetaan, että kaivojen lähialueita tulee varjella erityisen tarkasti hyvälaatuisen 
raakaveden varmistamiseksi. Pisteiden 50 ja 53 alueella oleva moreenikerros nousee Kale-
vankadun suuntaan. Samoin noin 2 metrin paksuinen hyvin vettä johtava kerros nousee sa-
maan suuntaan. Alueen hyvää veden johtavuutta kuvastaa myös pisteen 51 erinomainen 
antoisuus. Tästä johtuen tulee Kalevankadun alueella olla erityisen tarkka pohjaveden suo-
jaamisessa esim. alueen kuivatus- ja sadevedet on johdettava pohjavesiesiintymän ulkopuo-
lelle. 

Tutkimuksessa todetaan, että Ahvenlammen ja Hanhijoen välinen purkualue katkaisee poh-
javesivirtauksen pohjoisesta. On todennäköistä, että kaikki Hanhijoen pohjoispuolella muo-
dostuvat pohjavedet purkautuvat Ahvenlammen ja Hanhijoen väliselle kosteikkoalueelle. 

Hyvien vedenjohtavuuksien ja vedenottamoalueen ohuiden pintakerrosten vuoksi tulee poh-
javeden suojeluun kiinnittää erityistä huomiota. Lähisuoja-alue soveltuu erinomaisesti ulkoilu-
alueeksi, kunhan huolehditaan alueen siisteydestä ja estetään pitkäaikaista sekä hygieenistä 
saastumista aiheuttavat toiminnat. Vedenottoon soveltuva hyvin vettä johtava maaperä para-
nee nykyisten kaivojen eteläpuolella. Tien rakentaminen alueelle estäisi kaivojen rakentami-
sen samalle alueelle, mikä haittaisi merkittävästi alueen pohjavesivarojen hyödyntämistä. 

Suomen Pohjavesitekniikan raportin mukaan vedenottamoalueen pohjois-, länsi- ja luoteis-
puolella sijaitsee harjualueita, missä pohjavedenpinnan yläpuoliset kerrokset ovat paksuja. 
Tämä antaa hyvät mahdollisuudet tekopohjaveden muodostamisessa. Raportissa suositel-
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laan, että mikäli alueella aiotaan muodostaa tekopohjavettä, kannattaa alueelle laatia pohja-
vesimalli, jolla voidaan suunnitella vedenottoalueen ja imeytysalueiden kapasiteetit ja arvioi-
da vedenlaatu. Samoin mallilla arvioidaan tekopohjaveden muodostamisen ympäristövaiku-
tukset. 

1.3.6 Pöyry Environment, 2008 

PÖYRY on vuosina 2006-2007 tehnyt pohjavesitutkimuksen Hanhikankaan pohjaveden oton 
kehittämistä varten. Raportissa on luetteloitu seikkaperäisesti alueella aiemmin tehdyt tutki-
mukset. 

Raportin mukaan Hanhikankaan vedenoton tehostaminen ja vedenoton turvaaminen on ensi-
sijainen tavoite, mikä perustuu siihen, että Hanhikangas on muodostumana sen pohjoispuo-
lista harjun jatketta suurempi … sekä antaa mahdollisuuden luonnollisen tekopohjaveden 
muodostamiseen rantaimeytyksellä Hanhilammesta ja Hanhijoesta (PÖYRY 2008). Tutki-
musten perusteella muodostuman länsipuolella sijaitsevasta Hanhilammesta tapahtuu voi-
makasta ja laaja-alaista pintaveden imeytymistä muodostumaan rantaimeytyksenä. Koe-
pumppausten perusteella pintavettä imeytyy Hanhilammesta ja siihen laskevasta Pankajoes-
ta muodostumaan koko matkalta. Päävirtaus kaivoalueelle tulee etelästä pisteiden 53 ja 51 
suunnalta. Hanhijoen pohjoispuolelta ei juuri virtaa pohjavettä kaivoalueelle, vaan sitä pur-
kautuu jokeen ja Ahvenlammen pohjoispuoliselle kosteikolle. 

Vuonna 2006 Pöyry Environment Oy:n tekemän laajan pohjavesitutkimuksen perusteella alu-
eelta arvioitiin saatavan vettä 4500 m3 vuorokaudessa, mistä pohjaveden osuus olisi 1800 
m3/d ja rantaimeytynyttä pintavettä 2700 m3/d (Pöyry Environment Oy, 2006). Tutkimuksessa 
havaittiin, että koepumppauksen vedenoton lisäyksen vaikutus näkyy vain vedenottamon kai-
vojen lähialueella. Hanhilammen lähipisteiden vedenpinnat seurasivat vedenotosta riippumat-
ta Hanhilammen vedenpinnan muutoksia. Kaivoalueella vedenpinnat laskivat Pöyryn teke-
män koepumppauksen aikana keskimäärin noin 0,5 m. 

Raportin mukaan nykyisen pohjaveden muodostumisalue on noin 1 km2, jos Hanhijoen poh-
joispuolista osaa ei oteta huomioon. Pohjaveden muodostumisalueella muodostuu pohjavettä 
noin 1000 m3/d. Koepumppauksen aikana vedenottamon tuottamasta vedestä pohjaveden 
osuus on ollut kuitenkin 1700 m3/d, joten nykyinen pohjavesialueen muodostumisalueen ra-
jaus ei vastaa todellista muodostumisaluetta, vaan se ulottuu todennäköisesti nykyistä laa-
jemmalle etelään että länteen (PÖYRY 2008). Tutkimuksessa on ollut käytössä Etelä-Savon 
Ely –keskuksesta saadun tiedon mukaan vanha pohjavesialueen rajaus, mikä on ollut pinta-
alaltaan nykyistä aluerajausta pienempi.  

Koepumppaustulosten mukaan vettä voidaan ottaa jatkuvaan käyttöön ainakin 4500 m3/d 
koepumppausten aikaisilla kaivojärjestelyillä. Veden laadussa ei todettu mitään selkeää muu-
tosta koepumppausten aikana, vaan veden laatu pysyi hyvin tasaisena. Mikäli Hanhikankaan 
ottamosta otetaan vettä esim. 4500 m3/d, on saatavasta vedestä pohjavettä 1800 m3/d ja ran-
taimeytynyttä pintavettä 2700 m3/d. Koepumppausten aikana ei todettu haitallisia vaikutuksia 
alueen ympäristöön. Hanhilammen vedenpinnan tasoon vedenoton vaikutusta ei ole havait-
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tavissa. Hanhilammen padon virtaamaan vaikutus on luokkaa 2700 m3/d, kun vedenotto on 
luokkaa 4300 m3/d (PÖYRY 2008). 

1.4 Vanhat kartat 

Mikkelin alueelta on olemassa Suomessa vuosina 1777-1778 sotilaskäyttöön tarkoitettua 
maastokartoitus- eli rekognisointikartoitusainestoa (Harju E-S, 2010), jonka pohjana oli osit-
tain sen aikaiset siviilimaanmittareiden tekemät kartat. Silloisen Mikkelin kirkonkylän ympäris-
töstä laativat O.C. von Fieandt ja F.E. de Carnall 1790 –luvulla erikoiskartan , jossa maan-
pinnan muotoja on silloisen kartografisen tavan mukaan varjostettu. Mikkelin kylän erikoiskar-
tasta näkyy hyvin monia sellaisia maaston piirteitä, mitkä voidaan havaita lähes samanlaisina 
nykyisestä laserkeilausaineistosta mittakaavassa 1:20 000 ..1:40 000, mutta tämän lisäksi 
myös mahdollisesti sellaisia maaston muotoja, jotka ovat rakentamisen ja muun ihmistoimin-
nan vuoksi jo nykyisestä maastonkuvasta hävinneet. Hanhijoen katkaisema harjuselänne on 
vanhassa kartassa selvästi erotettavissa. Samoin nykyisen Hanhilammen laakso on hienosti 
korostettu, mutta sillä erotuksella, että tuolloin Hanhilampi on ollut vain pieni lampi, johon ny-
kyisin Tampinkosken patoamisen leventämä Pankajoki laskee meanderoivana pikkupurona. 
Raviradantien varren muodostumassa on erotettavissa deltapinnan uomastoa. Nykyisen ve-
denottamoalueen itäpuolella on havaittavissa alkuperäisen harjun ydinselänne, joka jatkuu 
nykyisten Myrkkylampien ja Likolammen välistä Naisvuoren länsipuolitse kohti etelää Pur-
sialaan. Tämä selänne Naisvuoren länsipuolella on nykyisin hävinnyt, mutta on todennäköi-
sesti olemassa taajaman alaisena harjuna. Urheilupuiston ja nk. Hänskin montun kohdilla 
harjuselänne on kartassa paremminkin rantavallimainen tai varsinainen harjuselänne on itäi-
sin ja sitten sen länsipuolella on rantakaartomaisia muodostumia. Merkille pantavaa on myös 
se, että Likolammen koilliskulmasta on kuviteltavissa mahdollinen laskupuro itään. Mikkelin 
kylän erikoiskartan kopioon voi tutustua internetissä osoitteessa http: //www.vanhakartta.fi . 

Maanmittauslaitoksen Kansalaisen karttapaikalla on Kartat –välilehdellä linkki Vanhat paine-
tut kartat, mistä löytyy Mikkelin peruskarttalehden 3142 05 kartat vuosilta 1969 ja 1987. Vuo-
den 1969 kartassa näkyy Hanhikankaan pohjavedenottamon itäpuolella oleva noin 500 m 
pitkä ja enimmillään noin 130 m leveä maa-ainesten ottoalue. Kartan mukaan alueelle on 
tuolloin ollut kaksi vesilammikkoa, joiden pinta-alat ovat olleet noin 1,6 hehtaaria ja 6 aaria. 
Maa-ainesten ottoalueen kokonaispinta-ala on ollut noin 4,2 hehtaaria. Maa-aineksia on to-
dennäköisesti otettu paikoin pohjavedenpinnan tason alapuolelta tai lähelle tätä tasoa, jolloin 
myös pohjaveden pinta on tullut alueelle näkyviin.  

2 MAASTOTUTKIMUKSET 

2.1 Maastokartoitukset 

Maastokartoitusten yhteydessä tehtiin elokuussa 2014 maaperä- ja kalliopaljastuma-
havaintoja. Havaintojen ja karttatulkintojen perusteella suunniteltiin painovoima- ja maatutka-
linjojen kulkureitit sekä uusien kairaus- ja pohjavesiputkien asennuspaikat. Samalla tutustut-
tiin alueen yleispiirteisiin, kuten rakennetun ympäristön, maa-ainesten ottoalueiden, vesistö-
jen ja harjumuodostuman sijaintiin. Havaintoja tehtiin myös tarkentavien tutkimusten yhtey-

http://www.vanhakartta.fi/
http://vanhatpainetutkartat.maanmittauslaitos.fi/
http://vanhatpainetutkartat.maanmittauslaitos.fi/
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dessä. Alueella ei ollut hyviä maa-ainesleikkauksia, joista olisi voinut selvittää tarkemmin har-
jun rakennetta. Hanhijoen pohjoispuolella oleva vanha maa-ainesten ottoalue on nykyisin 
varastokäytössä ja sen leikkaukset on luiskattu sekä maisemoitu.  

Vihkharjun eteläpuolella olevalla voimalinjalla on kalliopaljastumia (kuvaliite 1), joiden sijain-
nin perusteella voidaan päätellä todennäköisen kalliokynnyksen olemassa olo Hanhikankaan 
pohjavesialueen pohjoisosassa. Alueelle suunniteltiin painovoimalinjastoa asian varmistami-
seksi. Kynnyksen olemassa oloa tukee se, että Särkijärven (+104,7 m), Heinälammen 
(+104,9 m) ja Mustalammen (+104,7 m) vedenpinnat ovat huomattavasti korkeammalla tasol-
la kuin Hanhikankaan ympäristössä olevien vesistöjen korkeudet +85,5.. +88,9 m. 

Särkijärven itäpuolella harju muuttuu kapeaksi selänteeksi, joka rajautuu paikoin kalliopaljas-
tumiin ja pohjoisempana Saarijärven ja Hietajärven vesistöihin. Harjun päällä kulkee Hanhi-
kankaalta alkaen öljysorapintainen tie (kuvaliite 2) kohti pohjoista, missä on paikoin myös 
asutusta ja vanhoja maa-ainesten ottoalueita (kuvaliite 3). 

Hanhijoen pohjoispuolella on Sirkkapuron (kuvaliite 4) varressa jäljellä muutamia satoja met-
rejä luonnontilaista harjumuodostumaa, jonka laki kohoaa jyrkkäpiirteisesti liki kaksikymmen-
tä metriä ympäröivää maastoa korkeammalle noin tasoon +105 .. +106 m. Tasalakisen har-
juselänteen katkaisee suoraviivaisesti Hanhijoen uoma, joka virtaa muodostuman halki koh-
tisuoraan itäkaakkoon. Vedenpinta laskee länsi- ja itäpuolisen sillan välillä noin metrillä.  
Hanhijoen uoman pohja on ainakin pintaosastaan sorainen ja kivinen (kuvaliite 5), muodos-
taen runsaan veden aikaan koskisen jokiympäristön. 

Harjuselänne jatkuu vielä Hanhijoen eteläpuolella noin 300 metrin matkan geologisesti lähes 
luonnontilaisena aina Kovalantielle saakka. Tästä etelään päin varsinaisen harjumuodostu-
man ydinselänne on kaivettu noin puolen kilometrin matkalta. Harju muuttuu osittain delta-
maiseksi, jonka taso on noin + 105 m mpy. Kaivetun alueen molemmin puolin on laajat tasa-
lakiset hiekkavaltaiset muodostumat (kuvaliite 6), joista länsipuolinen alkaa heti Kovalantien 
länsipuolelta jatkuen Hanhijoen ja Hanhilammen itäpuolella aina Savilahdenkadulle saakka. 
Savilahdenkadun ja entisen Kalevankankaan koulun välinen osa on rakennettua pientaloalu-
etta. Koulun vanhat rakenteet on kaivettu pois ja urheilukentän alue on kasvipeitteetön hiek-
kakenttä. Muodostumassa on useita suppakuoppia tai suppamaisia uomia, joiden pohja on 
10 -15 m deltapintaa alempana. 

Kalevankadun varressa on myös pientaloasutusta ja itäpuolisen laajentuman päällä on hau-
tausmaa, koulu urheilukenttineen ja asutusta. 

Ydinharju jatkuu taas geologisesti luonnontilaisen Hanhikankaankadun ja Metsolankadun 
risteyksestä alkaen kohti etelää, kulkien selänteenä Myrkkylampien ja Likolammen (kuvaliite 
7) välistä lampien eteläosaan saakka. Tämän jälkeen alkaa kaupungin keskustan ruutukaa-
va-alue, eikä harjuselännettä voi enää muodon perusteella erottaa ympäröivästä maastosta. 
Nykyinen Hanhikankaan ja Pursialan pohjavesialueiden välinen raja kulkee likimain Kirkko-
katua pitkin yli kilometrin levyiseksi laajentuneen muodostuman poikki. Muodostumaa rajaa 
Kaukolan alueen kalliomäet lännessä ja itäpuolella Naisvuoren kalliot sekä idässä Saimaa. 
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Pankalammen (kuvaliite 8) pohjoispuolella, Raviradantien varrella, on Pankajoen (kuvaliite 9) 
ja Hanhilammen länsipuolella vielä pitkänomainen selänne, jonka pintaosassa on lajittunutta 
ainesta. Vanhoissa kairaustutkimuksissa on kairauslinjoilla havaittu myös savikerrostumia 
sekä mahdollisia vuosimoreeniselänteitä (Hilpi, 1972). Hanhilammen länsipuolella muodos-
tuma on melko tasainen ja deltamainen (kuvaliite 10). Deltaosassa Hanhilammen pohjois-
päähän menevän tien varressa on pieneläinten hautausmaa. Jäähallien itäpuolella on poikit-
tainen selänne, jossa on reunamuodostuman piirteitä.  Tästä pohjoiseen on laaja kalliomäki-
en alue, jota peittää paikoin ohuehko lajittuneen aineksen kerros tai moreeni. Alueella on 
kalliopaljastumia. 

2.2 Maaperäkairaukset ja havaintoputkien asennukset 

Hanhikankaan alueelle tehtiin 18.5. -25.5.2015 maaperäkairauksia raskaalla GM200 alustalla 
kahdeksaan pisteeseen, joista seitsemään asennettiin pohjaveden havaintoputki. Kairaukset 
toteutti Destia Oy raskaalla GM200 –kairausyksiköllä.  Kairauskohteet valittiin maastokartoi-
tuksen ja olemassa olevien putkien sijaintitietojen perusteella vedenottamon pohjois-, länsi- 
ja eteläpuolelta. Kairaukset aloitettiin kohteelta GTK-006, joka sijaitsee Hanhilammen poh-
joispuolella olevassa reunamuodostumassa. Kairausten aloittaminen keskeisen pohjavesi-
alueen reunaosasta oli perusteltua, koska näin saatiin testattua huollossa ollut kone ja puh-
distettua maaputkia sekä kairatankoja ennen pohjavesialueen ydinvyöhykkeelle menoa. Kai-
rausten yhteydessä tehtiin havaintoja ja otettiin näytteitä liuskasulkimella varustetulla ottimel-
la. Näytteitä analysoitiin edustavasti pohjavesialueen rakennetta kuvaavista kerroksista Lab-
tiumin maalajilaboratoriossa (liitteet 11/1 -11/13). 

Seuraavaksi kuvataan lyhyesti kairauspisteiden kerrosjärjestystä, maalajien rakeisuutta (RT-
luokitus), vedenläpäisevyyttä, pohjavedenpinnan ja kallion pinnan tasoa. Liitteissä 12/1 -12/8 
ja 13 on esitetty kairauspisteiden kairausprofiilit. Kairauskohteilta otettujen maaperänäyttei-
den rakeisuusanalyysiin perustuen määritettiin rakeisuuskäyriltä raekoot D10 ja D60, jotka 
ovat rakeisuuskäyrän ja seulontakuvaajan 10 % ja 60% viivan leikkauspisteessä. D10 –
läpimitan avulla laskettiin Hazenin –kaavalla vedenjohtavuuden arvo. Hazen esitti (Airaksi-
nen, 1978), että vedenjohtavuus riippuu tehokkaasta raekoosta seuraavasti: 

 K (m/s) =0.01157*(D10)
2
. 

Kaavaa varten luetaan maanäytteen rakeisuuskäyrältä D10 eli 10%:n läpäisyä vastaava rae-
koko. Lisäksi tulee määrittää D60 eli 60%:n läpäisyä vastaava raeko ja laskea tasaisuusluku 
(U) = D60/D10, jonka tulisi olla pienempi kuin 5, jotta kaava olisi voimassa. Tasaisuusluvun 5 
raja-arvosta johtuen kaava ei ole käyttökelpoinen esimerkiksi hiekkamoreenien vedenjohta-
vuuden arviointiin. 

Kairauspiste GTK-001 

Kairauspiste GTK-001 kairattiin noin 150 m vedenottamolta länteen. Kairauspisteen maaperä 
oli soraista hiekkaa tai hiekkaa 10 m syvyyteen (kuva 3), minkä jälkeen oli 29,5 metrin syvyy-
teen hienohiekkaa (kuva 4 ja 5). Hienohiekkakerroksen alla oli 2,2 metrin paksuinen kerros 
melko hienoainespitoista moreenia. Rikkonainen kallion pinta tavoitettiin 31,7 metrin syvyy-
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dessä. Kallion varmistus tehtiin kairaamalla porakonekairauksena 3 metriä syvyyteen 35,60 
m saakka. (liite 12/1) 

Pohjaveden pinnan alapuolinen hietavaltainen kerros (RT) on kohtalaisesti vettä läpäisevää. 
Siitä otetun maalajinäytteen D10 –raekoko oli noin 0,08 mm ja U = 2,5, minkä perusteella 
voitiin arvioida Hazenin D10 –menetelmällä aineksen vedenjohtavuusarvoksi K = 7,4 x 10-5 
m/s. Vastaavasti kallion päällä olevan moreenikerroksen arvot olivat 0,02 mm (U= 300). Ha-
zenin kaavalla saadaan arvo 5.0 x 10-6 m/s, mutta liian suuren tasaisuusluvun vuoksi arvo ei 
ole käyttökelpoinen. Kairauspisteelle asennettiin pohjaveden havaintoputki (kuva 6). Taulu-
kossa 1 on esitetty kairauspisteen GTK-001 ominaisuuksia. 

 

Kuva 3. Kairauspisteen GTK-001 soraisen hiekan näyte syvyydeltä 8,6 – 10 m. (18.5.2015, kuva © Tapio Väänänen/GTK). 

 

 

Kuva 4. Kairauspisteen GTK-001 pohjaveden pintavyöhykkeen hienoa hiekkaa. (19.5.2015, kuva © Tapio Väänänen/GTK). 
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Kairauspiste GTK-002 

Kairauspiste GTK-002 kairattiin noin 300 m vedenottamolta etelään. Ohuen, noin 10 cm hu-
muskerroksen jälkeen kairauspisteen maaperä oli hienoa hiekkaa 12,5 m syvyyteen, minkä 
jälkeen maalajit olivat hiekkaa tai hietaa 34,3 m syvyyteen asti (kuva 7), missä tavoitettiin 
moreeni. Moreenikerros jatkui 35,30 syvyyteen kallion pintaan saakka. Kalliovarmistus tehtiin 
syvyyteen 38,3 metriä. Kallio oli ruhjeinen. Asennuksen jälkeen pohjaveden pinta mitattiin -
16,94 m putken päästä. Siiviläosan päähän asennettiin suodatinsukka ruhjeista kallion pintaa 
vasten estämään hienoaineksen tunkeutumista putkeen. (liite 12/2) 

Pohjaveden pinnan alapuolinen hietavaltainen kerros (RT) on kohtalaisesti vettä läpäisevää. 
Siitä otetun maalajinäytteen D10 –raekoko oli noin 0,05 mm ja U = 3, minkä perusteella voi-
tiin arvioida Hazenin D10 –menetelmällä aineksen vedenjohtavuusarvoksi K = 2,9 x 10-5 m/s. 
Alimmassa hiedasta ja hienosta hiekasta koostuvassa kerroksessa vastaavasti arvot olivat 
0,09 mm (U= 4,4) ja K= 9,4 x 10-5 m/s eli vedenjohtavuus mahdollisesti hieman paranee sy-
vemmällä, vaikka raekoko ei ole niin tasalajitteinen kuin ylemmässä näytteessä Kairauspis-
teelle asennettiin pohjaveden havaintoputki. Taulukossa 2 on esitetty kairauspisteen GTK-
002 ominaisuuksia. 

Taulukko 1. Kairauspisteen GTK-001 kuvaus ja maalajiominaisuuksia. 

GTK-001        

Kerroksen 
syvyys, m 

Maalaji 
(RT) 

Kuvaus Näytesyvyys Maalaji 
RT 

             
GEO 

D10 
mm 

Vedenläpäisevyys 
(D10 Hazen) 

0 – 1 SrHk hyvin vettä 
läpäisevä 

     

1 – 2 Hk karkea, ruskea, 
näyte 

1 - 2     

2 - 3 Hk       
3 - 4 Hk + Ki 

(< 5%) 
ruskeaa, karkea 
hiekka 

3 - 4     

4 – 6  Hk kostea, ruskea      
6 – 7  hHk mukana vähän 

hienoainesta, rus-
kea, näyte 

6 - 7     

7 - 10 SrHk 5 – 10 % Sr, kuiva, 
ruskea, kivet pieniä 

8,6 - 10     

10 – 17,5 hHk harmaanruskea, 
seassa HHt, tahrii 
sormia, kostea, 
näyte 

     

17,5 - 20 hHk harmaa, kostea, 
pvp noin 19,5 m 

     

20 – 27,5 Ht harmaa, märkä, 
hyvin lajittunutta, ei 
hienoainesta, kiillet-
tä runsaasti, näyt-
teet 

20 – 21,5        
26 -27,5  
 

Ht            hHk         0,08 7,4 x 10-5 m/s 

27,5 – 31,7 Mr kairausvastus 
kasvaa 29,5, näyte  

30,7 – 31,7 Mr Mr 0,02 kaava ei toimi, U >5 

31,7 – 32,50 Mr / RiKa rikkonainen kallio / 
moreeni 

     

32,50 – 35,60 Ka  soija     
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Kuva 6. Kairaajat T. Vornanen ja J. Torniainen asentavat vandaaliputkea Hanhikankaalla kairauspisteellä GTK-001. 

(19.5.2015, kuva © Tapio Väänänen/GTK). 

 

Kuva 7. Kairauspisteen GTK-002 pohjaveden pintavyöhykkeen alapuolista hienoa hiekkaa. (20.5.2015, kuva © Tapio Vää-

nänen/GTK). 
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Taulukko 2. Kairauspisteen GTK-002 kuvaus ja maalajiominaisuuksia. 

GTK-002        

Kerroksen 
syvyys, m 

Maalaji Kuvaus Näytesyvyys Maalaji 
RT 

             
GEO 

D10 
mm 

Vedenläpäisevyys, 
D10 Hazen 

0 – 0,1 Hu       
0,1 – 2 hHk vaalean ruskea, tasarakeinen 1 - 2 hHk keski 

Hk 
0,14 2.3 x 10

-4
 m/s 

2 - 6 hHk kaira painui helposti 4,8 met-
riin, kuiva, vaaleanruskea 
tasalaatuinen 

5 - 6 hHk keski 
Hk 

0,15 2.6 x 10
-4

 m/s 

6 – 9,5 Hk + Ki 
(< 5%) 

Hk n. 15 %, vaaleanruskea, 
kiillettä 

8,5 -9,5     

9,5 – 12,4  hHk kuiva, vaaleanruskea, 
tasalaatuinen 

10 - 12,4     

12,4 – 14  Ht seassa hienoa hiekkaa, vaa-
leanruskea, kuiva, paljon 
kiillettä 

12,5 -14 kHt hHk 0,08 7.4 x 10
-5

 m/s 

14 – 17,5 m Ht hietainen, harmaa, märkä, 
pvp 15,80m, kiillettä, tiivis, 
tahrii jonkin verran sormia 

16 – 17,5 kHt hHk 0,05 2.9 x 10
-5

 m/s 

17,5 – 23,0 Ht + Hk kerroksia, tahrii vain vähän, 
tumman harmaa 

21,6 - 23 hHk keski 
Hk 

0,09 9.4 x 10
-5

 m/s 

23 -34,3 hHk + Ht kerroksia, harmaa, kiillettä      
34,3 – 35,3 Mr ottimeen jäi kiillegneissi 

irtokiviä 
                      

35,3 –38,3 Ka ruhjeinen kallio soija     

 

Kairauspiste GTK-003 

Kairauspiste GTK-003 kairattiin noin 400 m vedenottamolta pohjoiskoilliseen geologisesti 
luonnontilaisen harjuselänteen päähän Ahvenlammen pohjoispuolelle. Noin 30 senttimetrin 
paksuisen maannoskerroksen jälkeen kairauspisteen maaperä oli hienoa hiekkaa 2 m syvyy-
teen, minkä jälkeen maalajit olivat hiekkaa tai hietaa 10,6 m syvyyteen asti. Pohjaveden pinta 
oli 9,48 m maan pinnasta. Hiekkakerroksen alapuolella oli 18,7 m saakka soravaltaista aines-
ta, jossa kiviaines oli hyvin pyöristynyttä (kuva 8). Syvyydellä 18,7 – 23,0 metriä tavattiin mo-
reenia (kuva 9). Kallio varmistettiin syvyydellä 23 – 25,96 m. Kallioperän todennäköinen kivi-
laji oli kiillegneissiä, koska soija oli tumman harmaata, sisältäen runsaasti kiillettä. Kalliovar-
mistuksen lopussa oli rakoilua ja kaira kiilautui jonkin verran.(liite 12/3) 

Pohjaveden pinnan alapuolinen karkea soravaltainen kerros (RT) on hyvin vettä läpäisevää. 
Siitä otetun maalajinäytteen D10 –raekoko oli noin 0,7 mm (U=10), minkä perusteella voitiin 
arvioida Hazenin D10 –menetelmällä aineksen vedenjohtavuusarvoksi K = 5,7 x 10-3 m/s. 
Tasaisuusluku (U= 14,3) ylittää kuitenkin arvon 5, jolloin kaavan antama lukema ei ole luotet-
tava. Alemmassa jonkin verran hienoainesta sisältävässä sorakerroksessa vastaavasti arvot 
olivat 0,17 mm ja 3,3 x 10-4 m/s. Myös alemmassa näytteessä tasaisuusluku (U= 29,4) ylittää 
arvon 5, eikä kaavan antama lukema ole luotettava.  Kairauspisteelle asennettiin pohjaveden 
havaintoputki. Taulukossa 3 on esitetty kairauspisteen GTK-003 ominaisuuksia. 
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Taulukko 3. Kairauspisteen GTK-003 kuvaus ja maalajiominaisuuksia. 

GTK-003        

Kerroksen 
syvyys, m 

Maalaji Kuvaus Näytesyvyys Maalaji 
RT 

             
GEO 

D10 
mm 

Vedenläpäisevyys, 
D10 Hazen 

0 – 0,3 Maannoskerros  0,3 - 1     
0,3 – 1 Hk ruskea, kuiva, vähäkivinen 1 – 2     
1 - 2 Hk hienonee vähän, kostea, 

edellisten päivien sadevesi 
vajoaa!, vähäkivinen 

     

2 – 3,0 hHk kivetön, ruskea, kuivahko, 
näyte 

2 – 3     

3 – 6  Ht lähes HHt, karkean hiedan 
alapää, melko kuiva, vaale-
an harmaanruskea, näyte 

5 – 6     

6 – 10,6  Hk + Ht 6,4 m alkaa karkeaa, har-
maa, kostea, vähäkivinen 

8 - 9     

10,6 – 
18,7 m 

Sr ruosteinen, pv:n alapuolella, 
näyte 11 -12,5 m Sr + Ki (n. 
10 %), 17 -  18 m ottimeen 
jäi vain vähän alle 2 cm 
sora-ainesta, kivet hyvin 
pyöristyneitä  

11 – 12,5 
17,5 – 18,7 
 

Sr 
Sr 

Sr 
Sr 

0,7 
0,17 

 

18,7 – 
23,0 

Mr harmaa, kiviä n. 15 %       

23 -25,96 Ka soija tummanharmaa, 
kiillegneissiä, rakoilua 

soija     

 

 
Kuva 8. Kairauspisteen GTK-003 pohjaveden pintavyöhykkeen alapuolista soravaltaista ainesta. (22.5.2015, kuva © Tapio 
Väänänen/GTK). 
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Kuva 9. Kairauspisteen GTK-003 pohjaosasta nousevaa hienoaineslietettä. (22.5.2015, kuva © Tapio Väänänen/GTK). 

Kairauspiste GTK-004 

Kairauspiste GTK-004 kairattiin noin 550 m vedenottamolta pohjoiskoilliseen geologisesti 
lähes luonnontilaisen harjuselänteen itäpuolelle Rouhialankadun varrelle vanhan ottokuopan 
pohjalle.   Lähellä kairauspistettä sijaitsee vanha rautaputki (tunnus 43A), joka on ruosteinen 
ja vääntynyt. Kairauspisteen maaperä oli soraista hiekkaa ja sisälsi kiviä 6 m syvyyteen, min-
kä jälkeen oli soraa 7,5 m syvyyteen asti. Tämän jälkeen maa-aines oli soraista hiekkaa  ja 
kiviä 12,5 m syvyyteen, mistä alkoi kallionpintaan saakka jatkuva hiekkamoreenikerros. On 
mahdollista, että alin kerros 12,5 .. 17,2 metrin välillä koostuu sekoittuneista vuorottelevista 
karkean hiekan ja siltin kerroksista. Kallionpinta tavoitettiin 17,20 m syvyydessä. Pohjaveden 
pinta oli 2,70 m maan pinnasta. (liite 12/4) 

Kairauspisteeltä GTK-004 otetuista näytteistä ei tehty laboratoriomäärityksiä.  Voidaan kui-
tenkin arvioida, että pohjaveden pinnan alapuolella oleva soraisesta hiekasta koostuva kerros 
on hyvin vettä läpäisevää, missä K-arvot ovat todennäköisesti luokkaa 5 x 10-3 m/s – 5 x 10-4 
m/s.  Kairauspisteelle asennettiin pohjaveden havaintoputki. Taulukossa 4 on esitetty kai-
rauspisteen GTK-004 ominaisuuksia. 
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Taulukko 4. Kairauspisteen GTK-004 kuvaus ja maalajiominaisuuksia. 

GTK-004        

Kerroksen 
syvyys, m 

Maalaji Kuvaus Näytesyvyys Maalaji 
RT 

             
GEO 

D10 
mm 

Vedenläpäisevyys, 
D10 Hazen 

0,1 – 1 SrHk + Ki  0,1 - 1     
2 – 3 SrHk + Ki kostea, harmaa, pvp 2,7 m mp 2 – 3     
3 - 4 SrHk + Ki märkä, 4 metrissä kivi, jonka 

läpi poraus 
     

4 – 7,5 SrHk + Ki märkä, hyvin lajittunutta 6 – 7,5     
7,5 – 10,7  SrHk + Ki painuu tasaisesti, putken huuh-

teluvesi vain hivenen sameaa, 
ei juurikaan hienoainesta, näyt-
teenotinta kairatessa kiviä 
vastassa 

     

11,5 – 12,5  Sr + Ki huuhtoutunutta, kivet ovat mel-
ko pyöristyneitä 

11,5 – 12,5     

12,5 – 17,2 
m 

kHk karkeahiekka + hienoainesta; 
on heikosti lajittunutta, mutta 
vähäkivistä, ikään kuin karkeaa 
hiekkaa ja silttiä sekaisin -> 
moreenimaista 
/sandurtyyppistä 

16,2 – 17,2 
 

    

17,2 – 20,2 Ka soija + Mr näyte       

 

Kairauspiste GTK-005 

Kairauspiste GTK-005 kairattiin noin 650 m vedenottamolta pohjoiskoilliseen, geologisesti 
lähes luonnontilaisen harjuselänteen itälaidalle, Hanhijoen pohjoispuolelle Rouhialankadun 
varrelle (kuva 10). Kairauspiste on todennäköisesti vanhan rakennustontin reunalla. Kairaus-
pisteellä ei kuitenkaan havaittu maanpinnassa täyttömaita. Lähellä kairauspistettä sijaitsee 
vanhoja perustuksen jälkiä ja matala betonirengaskaivo, jossa ei ollut vettä. Kairauspisteen 
maaperä oli pintaosasta metriin saakka hiekkaista soraa, 1 – 2 metriin karkeaa hiekkaa edel-
leen 12,7 metrin syvyyteen saakka hiekkaa. Välillä 12,7 .. 19 metriä oli maa-aines karkeaa 
soraa. Syvyydellä 19..24,10 metriä aines muuttui karkeaksi, jonka jälkeen oli syvyyteen 25,20 
metriin saakka melko hienoainespitoista hiekkamoreenia. Kallionpinta varmistettiin kairauk-
sella 25,20 .. 28,36 m. Pohjaveden pinta oli 9,57 m maan pinnasta. (liite 12/5) 

Pohjaveden pinnan alapuolisen hiekkavaltaisen kerroksen syvyydeltä 10,5-11,5 m otetun  
näyttteen D10 –läpimitta oli  0,07 mm (U= 7,1), minkä perusteella voitiin arvioida Hazenin 
D10 –menetelmällä aineksen vedenjohtavuusarvoksi K = 5,7 x 10-5 m/s. Alempaa syvyydeltä 
19 – 20,5 otetun karkeasta hiekasta koostuvan näytteen D10 –läpimitta oli 0,18 mm (U= 
16,7) ja laskennallinen K = 3,8 x10-4 m/s. Alimmassa hienoainespitoisesta moreenista koos-
tuvassa kerroksessa vastaavasti arvot olivat 0,007 mm (U= 714,3) ja 1,0 x 10-6 m/s. Kaikissa 
näytteissä tasaisuusluku U ylittää arvon 5, joten Hazen –menetelmä ei anna luotettavia K-
arvoja. Varsinkin moreeninäytteen K-arvo tulisi olla pienempi. Kairauspisteelle asennettiin 
pohjaveden havaintoputki. Taulukossa 5 on esitetty kairauspisteen GTK-005 ominaisuuksia. 
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Kuva 10. Kairauspisteen GTK-005 pohjavesiputki asennettiin loivasti viettävän vanhan tonttialueen reunaan Hanhijoen 

poohjoispuolelle. (21.5.2015, kuva © Tapio Väänänen/GTK). 

Taulukko 5. Kairauspisteen GTK-005 kuvaus ja maalajiominaisuuksia. 

GTK-005        

Kerroksen 
syvyys, m 

Maalaji Kuvaus Näytesyvyys Maalaji 
RT 

             
GEO 

D10 
mm 

Vedenläpäisevyys, D10 
Hazen 

0,1 – 1 HkSr + 
Ki 

 0,1 - 1     

1 – 2 kHk  1 – 2     
2 – 6,5 Hk  5,5 – 6,5     
6,5 – 9,5 Hk pohjaveden pinta  9,5 

m mp 
8 – 9 ja 9 -
9,5  

    

9,5 – 11,5  Hk ruskea, tahrii vähän, 
pieniä kiviä 

10,5 -11,5 hHk keski 
Hk 

0,07  

12,7 – 19  Sr karkeaa 14 – 16      

19 – 24,1 kHk karkea hiekka 19 – 20,5 kHk kHk 0,18  
24,1 – 25,2 Mr hienoainespitoista 24,1 – 25,2 Mr Mr 0,007  
25,2 -28,36 Ka ruhjeista      

 

Kairauspiste GTK-006 

Kairauspiste GTK-006 kairattiin vajaa 700m vedenottamolta luoteeseen Hanhilammen poh-
joispuolella olevalle poikittaiselle muodostumalle. Hanhikankaan kairaukset aloitettiin tältä 
pisteeltä. Kairauspisteen maaperä oli pintaosasta metriin saakka hiekkaa, 1 – 2,5 metriin 
hiekkamoreenia, jonka jälkeen oli ohut kerros 2,8 metriin soraista hiekkaa. Tämän jälkeen oli 
hiekkamoreenia (kuva 11), jossa myös melko lajittuneita kerroksia (4,5 -5 m SrHk) aina sy-
vyydelle 7,6 metriä, mistä alkoi kallio (taulukko 6). Kairauspisteellä ei havaittu pohjavettä, 
eikä sinne asennettu tästä syystä havaintoputkea. (liite 12/6) 
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Taulukko 6. Kairauspisteen GTK-006 kuvaus ja maalajiominaisuuksia. 

GTK-006        

Kerroksen 
syvyys, m 

Maalaji Kuvaus Näytesyvyys Maalaji 
RT 

             
GEO 

D10 
mm 

Vedenläpäisevyys, 
D10 Hazen 

0,0 – 1 Hk       
1 – 2,5 HkMr       
2,5 – 2,8 SrHk       
2,8 – 4,05 HkMr  2,8 – 4,05     
4,05 – 4,5 Ki       
4,5 – 6  Mr melko hienoainespitoista, noin 5 

metrissä ohut vettäjohtava kerros, 
joka märkää; 4,5 – 5 m SrHk, 
heikosti lajittunut, kostea 

4,5 – 6      

6 – 7,6 Mr näytettä ei nostettu ylös      
7,6 – 10,6 Ka soijanäyte      

 

 

Kuva 11. Kairauspisteen GTK-006 melko hienorakeista moreeniainesta. (18.5.2015, kuva © Tapio Väänänen/GTK). 

Kairauspiste GTK-007 

Kairauspiste GTK-007 kairattiin noin 500 m vedenottamolta länsilounaaseen Hanhilammen 
länsipuolella olevalle tasaiselle deltapinnalle. Kairauspiste on mäntykankaalla vajaa 50 metriä 
Raviradantien itäpuolella. Kairauspisteen läheisyydessä on laajahko pysäköintialue. Kairaus-
pisteen maaperä oli pintaosasta metriin saakka hienoa hiekkaa ja sitten 6,5 metriin vähän 
karkeampaa hiekkaa. Hiekkakerroksen alapuolella oli moreenia, joka muuttui tiukaksi 13 met-
rin syvyydellä. Kallion pinta tavoitettiin 18,4 metrin syvyydellä. Kallio varmistettiin kairaamalla 
vielä 21,4 metriin. Pohjaveden pinta oli kairauspisteellä 3,55 metriä maanpinnasta. Kairaus-
pisteelle asennettiin pohjaveden havaintoputki (kuva 12). (liite 12/7) 

Näytteessä, joka otettiin 4-5 m syvyydeltä pohjavedenpinnan alapuolelta, oli D10 –läpimitta 
0,12 (U=5,8), minkä perusteella voitiin arvioida Hazenin D10 –menetelmällä aineksen veden-
johtavuusarvoksi K = 1,8 x 10-4 m/s. Tuloksen luotettavuutta heikentää kuitenkin se, että ta-
saisuusluku ylittää arvon 5. Taulukossa 7 on esitetty kairauspisteen GTK-007 ominaisuuksia. 
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Taulukko 7. Kairauspisteen GTK-007 kuvaus ja maalajiominaisuuksia. 

GTK-007        

Kerroksen 
syvyys, m 

Maalaji Kuvaus Näytesyvyys Maalaji 
RT 

             
GEO 

D10 
mm 

Vedenläpäisevyys, D10 
Hazen 

0,1 – 1 hHk  0,1 - 1     
1 – 2 Hk  1 – 2     
2 – 3,0 Hk  2 - 3     
3 – 6,5 Hk pohjaveden pinta  

3,8 m mp 
4 – 5  hHk keski Hk 0,12 1.8x 10

-4
 m/s 

6,5 – 7,0  Mr ruskea 6 -7     
7 -10,5  Mr teräviä kiviä 9,5 – 10,5      

10,5 – 18,4 Mr tiukka, HtMr 13 – 14     
18,4 – 21,4 Ka soija kiillegneissiä      

 

 

Kuva 12. Kairauspisteelle GTK-007 asennettiin pohjaveden havaintoputki tasaiselle deltamaiselle kankaalle Raviradantien 

itäpuolelle. (25.5.2015, kuva © Tapio Väänänen/GTK). 

Kairauspiste GTK-008 

Kairauspiste GTK-008 kairattiin noin 600m vedenottamolta lounaaseen Pankajoen (Hanhi-
lampi) länsipuolelle. Kairauspiste on mäntykankaalla lähellä kerrostalon tontinrajaa (kuva 13) 
ja noin 25 metrin päässä Pankajoen rantaviivasta. Kairauspisteen maaperä oli pintaosasta 
neljään metriin saakka hiekkaa, jonka alapuolella oli 4,5 metriin syvyyteen ulottuva kostea 
soraisen hiekan kerros. Hiekkakerroksen alapuolella oli moreenia 13,75 metriin, missä sy-
vyydessä tavoitettiin kallio. Moreeni muuttui tiukaksi 10 metrin syvyydellä. Kallio varmistettiin 
kairaamalla vielä 16,8 metriin. Kalliosoija oli hyvin vaalea väriltään (kuva 14), mahdollisesti 
granodioriitistä peräisin (taulukko 8). Pohjaveden pinta oli kairauspisteellä 4,57 metriä maan-
pinnasta. Kairauspisteelle asennettiin pohjaveden havaintoputki. Vandaaliputken ympärille 
laitettiin säkillinen bentoniittia. (liite 12/8) 
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Taulukko 8. Kairauspisteen GTK-008 kuvaus ja maalajiominaisuuksia. 

GTK-008    

Kerroksen 
syvyys, m 

Maalaji Kuvaus Näytesyvyys 

0,1 – 3 Hk kärjessä vähän hienompaa, kuivahko, 
ruskea 

2 - 3 

3 - 4 Hk   
4 – 4,5 SrHk kostea 4 – 4,5 
4,5 – 5,14 Mr kostea, harmaa 4,5 – 5,14  
5,14 – 6,5  Mr kiviä, jonkin verran lajittunutta, harmaa  
6,5 -7,2  Mr tiukka, harmaa  

7,2 – 8,5 Mr kiviainesta paljon, märkä, soralajitteen 
kivet teräviä 

 

8,5 – 10 Mr kiviainesta vähemmän, kuivahkoa, 10 
metrissä kivi 

 

10 -13,75 Mr tiukka  
13,75 – 16,80 Ka kalliosoija hyvin vaaleaa (kms, kv, 

sv/pyr) ~> granodior. 
näyte 

 

 
Kuva 13. Havaintoputki GTK-008 asennettiin lähelle kerrostalotontin rajaa Pankajoen länsipuolelle. (26.5.2015, kuva © 

Tapio Väänänen/GTK). 
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Kuva 14. Kairauspisteellä GTK-008 kalliovarmistuksen yhteydessä syntyvä soijaliete oli hyvin vaaleaa väriltään. (26.5.2015, 
kuva © Tapio Väänänen/GTK). 

2.3 Painovoimamittaukset 

2.3.1 Painovoimamenetelmän perusteista 

Painovoimamittausten avulla voidaan tutkia tiheydeltään ympäristöstä poikkeavien muodos-
tumien paksuutta ja tilavuutta. Koska maapeitteen tiheys on huomattavasti pienempi kuin 
kallioperän tiheys, voidaan painovoimamittauksia käyttää maapeitteen paksuuden arviointiin. 
Menetelmän tarkkuus on parhaimmillaan noin +/-10 % maapeitteen paksuudesta.  Painovoi-
mamittausten avulla ei pystytä erottelemaan eri maalajeja eikä myöskään pystytä määrittä-
mään pohjavedenpinnan tasoa.  

Maapeitteen paksuutta määritettäessä painovoimamittauslinjat pyritään sijoittamaan maas-
toon siten, että niiden alku- ja loppupäät ovat kalliopaljastumilla tai pisteillä, joissa kalliopin-
nan sijainti tunnetaan. Lisäksi mittauslinjat pyritään suunnittelemaan siten, että ne kulkevat 
tunnettujen pisteiden kautta ja mielellään myös siten, että mittauslinjat kulkevat toistensa yli. 
Näin voidaan arvioida painovoimakentän alueellista vaihtelua, joka on perustasona paikallisil-
le painovoimavaihteluille. Maanpinnan tarkka korkeustieto mittauslinjan matkalta on tunnetta-
va (korkeus mitataan yleensä letkuvaa'alla tai VRS-GPS -mittauksilla). Kun maapeitteen ja 
kallion välinen tiheysero tunnetaan, voidaan painovoima-anomaliasta laskea maapeitteen 
paksuus. Maapeitteen todellista paksuutta on hyvä kontrolloida kairauksilla, koska sekä alu-
eellinen painovoimataso, että ainesten tiheydet voivat muuttua.  
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2.3.2 Mittausten suoritus 

Painovoimamittaukset tehtiin 7.10.-5.11.2014 ja 9.-13.3.2015. Mittauksissa käytettiin Scintrex 
CG5-Autograv ja Worden Master -gravimetrejä . Mittaukset tehtiin 20 metrin pistevälillä, linjo-
jen yhteispituuden ollessa noin 18,7 kilometriä. Kaikkiaan mitattiin painovoima noin 950 pis-
teessä. Mittauslinjojen päät sekä joitakin pisteitä linjan keskiosista sidottiin maastoon VRS-
GPS –mittauksilla ja samalla näihin pisteisiin tehtiin korkeussidonnat (korkeus sidottiin mitta-
uksissa N60-järjestelmään, mutta korjattiin myöhemmin N2000-järjestelmään). Mittauspistei-
den väliset suhteelliset korkeuserot mitattiin letkuvaa'alla ja sidottiin linjalla oleviin korkeussi-
dontapisteisiin. 

2.3.3 Mittaustulosten käsittely ja tulosten tulkinta 

Painovoimamittaustulokset reduktoitiin Bouguer-anomaliaksi keskitiheydellä 2670 kg/m3. Tä-
män jälkeen Bouguer-anomalialle tehtiin ns. topografinen korjaus Geosoftin Oasis montaj 8.3 
–ohjelmistolla (topografisella korjauksella pyritään poistamaan maanpinnan topografiavaihte-
lun aiheuttamia painovoima-anomalioita). Korjauksessa käytettiin laserkeilausaineistoa, johon 
oli lisätty painovoimamittauksen yhteydessä mitatut korkeusarvot. 

Painovoimamittausaineiston tulkinta tehtiin Encomin ModelVision Pro 13 –ohjelmistolla. Pai-
kallisesta painovoima-anomalian vaihtelusta tulkittiin maapeitteen paksuus olettaen, että pai-
novoimavaihtelu aiheutuu pääasiassa maa-aineksesta. Tulkinnassa maa-ainekselle käytettiin 
tiheyttä 1800 kg/m3 ja kalliolle 2670 kg/m3. Malli sidottiin pisteissä,  joissa kallion pinnan taso 
tunnettiin (kairauspiste, kalliopaljastuma tai muu tunnettu piste). Liitteessä 14/1 on esitetty 
mittauslinjojen sijainti ja tulkitut painovoimaprofiilit on esitetty liitteissä 14/2 – 14/18. 

2.4 Maatutkaluotaus 

Kohteiden jatkotutkimuksissa käytettiin maapeitteen paksuuden, rakenteen, pohjaveden ja 
kallion pinnan tason määrittämiseen maatutkaa. Maatutkalla voidaan maa-aineskohteita tut-
kia ilman maastovaurioita. Menetelmässä maankamaraan lähetetään radioaaltoja, jotka hei-
jastuvat maakerroksissa olevilta rajapinnoilta takaisin laitteistossa olevaan vastaanottimeen, 
missä ne rekisteröidään ja tallennetaan digitaalisesti. Heijastavat rajapinnat johtuvat vesipi-
toisuuden muutoksista eri maalajitekerrosten välillä. Menetelmä on parhaimmillaan juuri har-
jualueilla. Hyvissä olosuhteissa maatutkaluotauksen syvyysulottuvuus on antennin lähettä-
mästä taajuudesta riippuen maksimissaan 25 - 35 metriä. Useimmissa harjukohteissa voi-
daan maatutkaprofiililta erottaa kerrostumisrakenteita ja maalajitteiden vaihettumispintoja.  
Yleensä saadaan kallion ja pohjaveden pinta tulkittua jatkuvana rajapintana, varsinkin kun 
tulkinnan yhteydessä on käytössä kohteelle tehtyä maakairaustietoa referenssiaineistona. 
Tulkintarajapintoihin tulee suhtautua varovaisesti varsinkin pohjaveden pinnan alapuolella, 
mikäli luotauslinjalle ei ole tehty varmistavia referenssikairauksia. 

Projektissa käytettiin Malå / Ramac ProEx –maatutkakalustoa varustettuna ns. letkuanten-
neilla (Rough Terrain , 25 ja 100 MHz taajuudet). Laitteiston keskusyksikköä ja monitoria 
kannetaan päälle puettavassa kantolaitteessa, johon kiinnitetään letkuantennit sekä yhdiste-
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tään ne keskus-yksikköön. Laitteistoon integroidaan vielä samanaikaisesti sijaintitietoa lähet-
tävä gps –yksikkö. Tutkimusväline soveltuu hyvin harjumaastossa tapahtuvaan mittaukseen, 
koska sille ei tarvitse olla erikseen maastoon raivattuja kulkureittejä tai polkuja. 

Luotauslinjat paikannettiin laitteistoon kytketyllä GPS – laitteella, jonka antama sijaintitark-
kuus x-y –tasossa on muutamia metrejä. Luotauslinjoille haettiin korkeustieto Maanmittauslai-
toksen DEM 2 m eli laserkeilausaineistosta ArcGis –paikkatieto-ohjelmaan tehdyllä Z-
Poiminta 2-2-0–työkalulla. 

Maatutkaluotausdatan tulkinta tehtiin GeoDoctor-ohjelmistolla. Luotausprofiilien maakerros-

ten dielektrisyysarvoina  käytettiin yleensä r = 5.9. 

Hanhikankaan alueella maatutkattiin kolmen eri kertana 26.5., 19.8. ja 8.9.2015. Toukokuus-
sa tehdyssä luotauksessa vedettiin samanaikaisesti kahta suojaamatonta letkututka-
antennia, joiden taajuudet olivat 25 MHz ja 100 MHz. Osassa linjoja mittausdataan tuli häiriöi-
tä. Elokuussa tehdyssä luotauksessa käytettiin pelkästään 100 MHz antennia ja syyskuussa 
25 MHz:n antennia. Maatutkaluotausprofiilit tulkittiin GeoDoctor –ohjelmalla. 

Maatutkaprofiileista oli yleensä hyvin tulkittavissa pohjavedenpinnan yläpuolisia kerrosraken-
teita. Hanhikankaalla on erityisen hyvin hahmotettavissa deltakerrostumisympäristöön sopivia 
rakenteita, joita ovat paikoin näkyvät vaakakerrokset ja vielä yleisemmin näkyvät eteläiseen 
tai kaakkoiseen suuntaan viettävät foreset –kerrokset. Nämä kerrosrakenteet näkyvät nimen-
omaan 100 MHz:n tutka-antennilla. Myös pohjaveden pinta oli monin paikoin molemmilla mit-
taustaajuuksilla tehdyissä luotausprofiileissa näkyvissä, mutta johtuen suuresta, jopa 20 m 
paksusta peittävästä hiekkavaltaisesta kerroksesta, ei varsinkaan 100 MHz:n antennilla saatu 
kattavaa kuvaa pohjavedenpinnan tasosta. Sen sijaan 25 MHz:n tutkakuvalta pohja-
vesivyöhykkeen alkaminen voitiin alueella yleensä tulkita. Pohjavedenpinnan alapuolelta tul-
kinnan epävarmuus kasvoi, mutta alueelta oli käytettävissä runsaasti sekä uusia, että vanho-
ja kairausaineistoja, joita käyttämällä referenssinä voitiin tutkaprofiileilta tulkita kallion ja mo-
reenin pinnantasoa myös kairauspisteiden väliltä.  

Vedenottamoalueen luoteispuolella olevalle melko tasalakiselle, mutta reunoiltaan jyrkkäpiir-
teiselle selänteelle olisi hyvä ollut saada raskaalla kalustolla maaperän kerrosjärjestyksen ja 
kallionpinnan varmistus. On mahdollista, että alueella nousee moreeni tai kallio pohjaveden-
pinnan tasoon, koska tutkaprofiileilta pohjavedenpinta on melko heikosti erotettavissa 
(kuvaliitteet 11 ja 12). Toinen alue on tyhjän koulutontin itäreuna ja havaintoputken 51 välinen 
alue, missä mahdollisesti moreeni nousee pohjavedenpinnan yläpuolelle (kuvaliite 13). Kuva-
liitteissä 14 –26 on otteita maatutkaprofiileista eri puolilla projektin tutkimusaluetta. Liitteissä 
15/1 – 15/3 on esitetty maatutkaluotauslinjojen sijainti. 

Maatutkaprofiileilta on tulkittavissa ainakin osalla aluetta myös kallioperän rikkonaisuutta. 
Vaikka kallioperää voidaan pitää pohjaveden virtauksen kannalta melko tiiviinä alustana ja 
tästä johtuen pohjaveden virtaus tapahtuu pääasiassa kallionpinnan päällä olevissa hyvin 
vettäjohtavissa lajittuneissa hiekka- tai sorakerroksissa, ei veden virtausta myöskin kalliossa 
voida kokonaan sulkea pois. Kuvaliitteessä 27 on esitetty tulkinta osa 25 MHz taajuudella 
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mitatusta maatutkaprofiilista havaittavista todennäköisesti pohjavedellä täyttyneistä kallionra-
oista. Varsinkin sellaisilla alueilla, joissa kallionpinta muodostaa pohjavesialtaiden väliin kyn-
nyksen, saattaa kallionpinnan rakoilu mahdollistaa silti pohjaveden liikkumista altaasta hyd-
raulisen gradientin suuntaan. 

3 HARJUALUEEN GEOLOGINEN RAKENNE 

3.1 Alueen maaperän kehitys ja rakenne 

Mikkelin alueelle Veiksel –jääkauden mannerjäätikön Järvi-Suomen kielekkeen reuna oli pe-
rääntynyt sulamisen vaikutuksesta noin 11 300 vuotta sitten (Rainio ja Johansson 2004, te-
oksessa Koivisto 2004, sivulla 77). Mannerjäätikkö kerrosti aktiivisen virtausvaiheen aikana 
alueelle luode-kaakkosuuntaisia pohjamoreeniselänteitä eli drumliineja. Jäätikkö kulutti var-
sinkin kallioperän ruhjeisia osia, mutta osittain myös kovaa rikkoutumatonta tai rapautuma-
tonta kalliota, muodostaen nykyisin monin paikoin näkyviä silokallioalueita. Mannerjäätikön 
sulamisvaiheen aikana sisäinen virtausliike jatkui, mutta sen reunaosa ei enää välttämättä 
edennyt, vaan pysyi paikallaan tai sulamisen edetessä ”perääntyi” kohti luodetta. Mannerjää-
tikön sisäisen virtauksen ansiosta jäätikön reunalle tuli koko ajan uutta murskautunutta ja 
jauhautunutta kiviainesta, josta lajittumattomana syntyi moreenikerrostumia, mutta sulamis-
vesien vaikutuksesta tapahtui paikoin lajittumista, jolloin syntyi pitkittäisiin jäätikköjokiympä-
ristöihin harju- ja reunamuodostumia. Vesistöihin purkautuessaan jäätikön- ja sulamisvesi-
toiminnan vaikutuksesta syntyi harjudeltoja ja reunatasanteita.   

Rainion (2004, teoksessa Koivisto 2004) mukaan suurissa kielekkeissä (kuten Järvi-Suomen 
kielekevirta) oli ala- tai osakielekkeitä. Näistä suurien kielekkeiden rajalle syntyi harjumaisia 
saumamuodostumia ja pienempien (ala- ja osakielekkeiden) rajalla harjuja (Rainio, 2004, 
teoksessa Koivisto 2004).  Voidaankin olettaa, että harjujen isokivisten ydinosien synnyssä 
lienee suuri vaikutus ollut vielä jäätikkökielekkeiden raja-alueiden virtauksella, joka mahdollis-
ti riittävän suuren kuluttavan voiman kivien pyöristymiseen. Kielekkeiden raja-alueilla tapah-
tuneen jäätikön nopeutuneen virtauksen vaikutuksesta saattaa harjujen pohjakerroksena olla 
paikoin myös tiukkaa pohjamoreenia. Jäätikön pinnan sulamisen vaikutuksesta kielekkeiden 
rajapintojen harjutunneleihin syöksyi kuitenkin myös valtavia määriä sulamisvesialtaiden ve-
siä, minkä tuloksena karkeaa materiaalia huuhtoutui vierinkivi- ja sorakerrostumiksi. Seuraa-
vassa vaiheessa alkoi laajentuneisiin jäätikkörailoihin ja altaisiin kerrostua sulamisvesien hi-
taamman virtaaman aikana hiekkavaltaisia kerrostumia, jotka veteen kerrostuessaan muo-
toutuivat tasapintaisiksi deltoiksi. Jäätikön edustalle syvimpiin osiin kerrostuivat hienorakeiset 
ainekset muodostaen lustorakenteisia savi- ja hiesukerrostumia.  

Mahdollisesti Järvi-Suomen kielekkeen reunalla oli Mikkelin seudulla Yoldiameri, joka oli Itä-
meren varhainen vaihe ja ulottui täällä noin 105 metriä nykyisen merenpinnan yläpuolelle 
(Rainio ja Johansson 2004, teoksessa Koivisto 2004, Rainio et al 1990, Salonen et al, 2002). 
Muinais-Itämeren rantavoimien vaikutuksesta tapahtui kaikkien maakerrostumien kulutusta ja 
uudelleen kerrostamista. Moreenipeitteisille kallioalueille syntyi huuhtoutuneita avokalliota, 
rantakivikoita ja rantakerrostumia. Myös harjujen kerrostumat joutuivat rantavoimien kulutuk-
sen kohteeksi. Kalevankankaan ja Hanhikankaan laajahkot hiekka- ja hietavaltaiset, delta-
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maiset pinnat ovat todennäköisesti Yoldiavaiheen korkeustasossa eli noin 105 .. 107 m ta-
sossa kerrostuneena paikoin moreenimuodostumien päälle, kuten Hanhilammen länsipuolel-
la. Osa Hanhikankaan pohjavedenottamon pohjois- ja luoteispuolisista alueista ovat veden-
koskemattomia eli ylimmän rannan yläpuolella sijanneita muodostuman osia. Deltakerrostu-
mien rakenne näkyy selkeinä etelään ja kaakkoon viistoina foresetkerroksina maatutka-
luotauskuvissa (kuva 15). 

Kairauspisteet GTK-003 – 005 ovat ydinharjunalueella, jonka lakiosa on joko kerrostunut tai 
kulunut Yoldiavaiheessa vallinneeseen vedenpinnan tasoon. Muut lännempänä ja lounaassa 
olevat deltatasot ovat syntyneet ydinosaa myöhemmin rauhallisemmissa virtausoloissa, peit-
täen alleen pohjamoreenista koostuvia muodostumia tai kallionpintaa verhoavaa pohjamo-
reenikerrostumaa. Esimerkiksi kairauspisteillä GTK-001 ja GTK-002 vaihtelevat hiedan, hie-
non hiekan ja osittain soraisen hiekan kerrokset ilmentävät sedimenttiä tuovan sulamisveden 
virtausnopeuden ja mahdollisesti myös kapasiteetin muutoksia. Alinna oleva moreenikerros 
on taas syntynyt siinä vaiheessa kun jäätikkö virtasi alueen yli, mutta varsinainen sulaminen 
ei ollut vielä alkanut. 

 

Kuva 15. Maatutkaluotauslinjoilta tulkittuja kerrostumispintoja (sitruunankeltaisen ja kullanvärit) vedenottamon lounais-

puolelta. Kerrospinnat viettävät etelän-kaakon suuntaan muodostuman sisällä ja reunoilla muodostuman rinteiden suuntai-

sesti. Kuvassa on pohjatasona interpoloitu kallionpinta. Harjumuodostuma on kuvattu vaalean vihreillä hajapisteillä. 

3.2 Maaperän korkokuva 

Mikkelin harju on kerrostunut lähes pohjoiseteläsuuntaisena jaksona, joka laajenee Mikkelin 
keskustan pohjoispuolella Hanhikankaan – Kalevankankaan harjudeltamuodostumaksi, josta 
on erotettavissa varsinainen ydinharjuselänne ja sen vierelle ylimmän rannan tasoon kerros-
tuneita deltamuodostumia. Harjun ympäristössä on suppakuoppia ja suppalampia, joita ovat 
esimerkiksi Kalevan eli Myrkkylammet sekä vedenottamon lähistöllä olevat lammet. Harjulaa-
jentuma on kerrostunut laajuudeltaan useita neliökilometrejä olevaan muuta ympäristöään 
matalampaan kallioperän altaaseen, jossa lännempänä sijaitsee mm. Mikkelin ravirata. Kal-



GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Hanhikankaan rakennetutkimus 31 
  31.12.2015 
 

 
 
 

 
 

liomaat kohoavat tämän painanteen pohjoispuolella Vihkharjun kohdalla ja eteläpuolella Kirja-
lan-Kaukolan-Naisvuoron-Rokkalan linjalla. 

Harjujakson luoteispuolella on hyvin selkeänä maanpinnan korkeusmallilta erotettavissa 
drumlinisoituneita kallioalueita, joissa kalliokohoumien luoteispuoleiset osat ovat mannerjää-
tikön aktiivisen liikkeen aikana kuluneet ja pyöristyneet. Sen sijaan kalliokohoumien etelä- ja 
kaakkoispuolella on kerrostunut moreeniainesta jopa yli kilometrin pituisiksi viivasuoriksi, koh-
talaisen mataliksi harjanteiksi. Liitteessä 1 on esitetty harjumuodostuma Särkijärven –
Pursialan väliltä ja liitteessä 2 on alueen maaperän korkokuvamalli. 

3.3 Kallioperä ja kallionpinnan korkokuva 

Mikkelin alueen kallioperä koostuu pääasiassa svekofennisistä (1930-1780 Ma) metamorfoi-
tuneista kivilajeita (liite 3). Alueelle tyypillisiä kivilajeja ovat kiillegneissi, kvartsi-
maasälpägneissi, erilaiset graniitit (leuko- ja mikrokliinigraniitti) sekä kvartsi- ja granodioriitti 
(DigiKP200, 2010). Hanhikankaan alue on kivilajikartan mukaan kokonaan kiillegneissialueel-
la (biotiittiparagneissi).  

Kallionpintamallin muodostamiseen käytettiin aiemmissa tutkimuksissa tehtyjä kairaus-
havaintoja, uusien GTK:n 2015 teettämien kairauspisteiden kalliotietoja, painovoimamittaus-
pisteiden kallionpintatulkintaa sekä osaa tämän tutkimuksen yhteydessä tehtyä maatutka-
luotaustulkintaa. Aikaisemmin vuosina 2005 ja 2006 tehdyistä painovoimamittaustulkinta-
pisteistä otettiin rakennemalliin mukaan pisteitä jotka olivat vähintään 25 m (2006 painovoi-
malinjat) tai 100 m etäisyydellä (2005 painovoimalinjat) tässä projektissa mitattuihin paino-
voimamittauspisteisiin. Lisäksi 2006 vuoden mittauspisteistä hylättiin Likolammen ja Myrkky-
lampien alueille mitatut pisteet, koska niissä oli huomattava poikkeama verrattuna uusiin tä-
män tutkimuksen yhteydessä mitattuihin painovoimatulkintapisteisiin. 

Maatutkalinjoilta haettiin ne kalliopinnaksi tai pohjaksi tulkitut pisteet, joiden etäisyys oli vä-
hintään 25 m tulkitusta painovoimamittauspisteestä tai 10 m varmistetusta kalliokairauspis-
teestä. 

Kallionpinnan muodostamiseen käytettiin myös maastotarkistusten yhteydessä havaittuja 
kalliopaljastumia sekä Maanmittauslaitoksen maastotietokannan kallio- ja kallioaluehavainto-
ja. Kallionpinta interpoloitiin ArcGis 10.3 –paikkatieto-ohjelman Topo To Raster –työkalulla. 

Särkijärven eteläpuolella on laajoja kalliopaljastuma- ja kalliomaa-alueita, jotka muodostavat 
hyvin todennäköisen kalliokynnyksen pohjoisen suuntaan ja näin jakavat pohjavesialueen 
täällä kahteen osaan. Tästä etelään päin harjuselänteen itäpuolella Savisillan tien ja Hanhijo-
en välisellä alueella on kallionpinta tulkittu alimmillaan tasoon 45 ..50 m mpy. Vedenottamo-
alueella kallionpinta on tasossa 70..80 m mpy ja sen eteläpuolella paikoin tasossa 60..70 m 
mpy. Nykyisen Hanhikankaan ja Pursialan pohjavesialueiden rajalla kallionpinta kohoaa ta-
soon 80 .. 90 m mpy, mutta huomattavaa on että kallionpinta jää todennäköisesti Naisvuoren 
ja Tuomiokirkon välisellä alueella muutamia metrejä pohjaveden pinnan alapuolelle. Pur-
sialaan päin kaakkoon kallionpinta alkaa taas loivasti laskemaan tasoon 60..70 m mpy. Ku-
vassa 16 on esitetty kallionpinnan 3D-malli tutkimusalueesta. Liitteessä 4 on esitetty raken-
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nemallialueen kallionpinnan korkokuva. Liitteessä 13 on esitetty tutkimusalueen uusien kai-
rauspisteiden profiilien havainnekuva. 

 

Kuva 16. Painovoimamittaus-, kairaus- ja maatutkaluotaustiedon perusteella interpoloitu kallionpinnan 3-malli projektin 

tutkimusalueelta lounaasta päin kuvattuna. Muodostuma on kallioperän painanteessa Vihkharjun ja kaupungin keskustan 

poikki kulkevan kalliokohouman välissä. Mallin korkeusmittakaavaa on korostettu. Kairausprofiilien värit: vaaleanvihreä 

= hiekkavaltainen, tumman vihreä = soravaltainen, lila = hiekkamoreeni, punainen = kalliovarmistus, ruskea = maalajista 

ei ole tietoa 

3.4 Maakerrospaksuudet 

Hanhikankaan muodostuman alueella suurimmat maakerrospaksuudet tavoitettiin kairausten 
yhdeydessä vedenottamon eteläpuolella kairauspisteillä GTK-001 ja GTK-002, joissa koko-
naismaapeitteen paksuus oli 31,7 m ja 35,30 m (liite 5). Pohjavedenottamon pohjoispuolella 
olevaan selänteeseen kairatuissa pisteissä maakerrosten paksuus vaihteli noin 17 metristä 
25 metriin. Kairauspisteet olivat kuitenkin joko selänteen laidalla tai osittain sen rinteessä, 
jolloin voidaan arvioida, että aivan harjuselänteen korkeimmalla lakiosalla voi maakerrosten 
paksuus olla myös 30 – 35 metrin välillä. Kuvassa 17 on esitetty poikkileikkaus Hanhikan-
kaan pohjavesialueelta Hanhilammen eteläpuolelta. 

Tässä projektissa vuosien 2014 ja 2015 aikana tehtyjen painovoimamittausten tulkintapistei-
den suurimmat maakerrospaksuudet olivat yli 41 m, keskipaksuus noin 16,6 m ja keskihajon-
ta 9,9 m. Yli 35 m paksuisia tulkintapisteitä on vedenottamon eteläpuolella Hanhijoenkujan ja 
Liponkadun välisellä alueella (linjat L6, liite 14/4; L7, liite 14/5; L10, liite 14/6 ja L13 ja L14, 
liite 14/8. Myös Savisillantien eteläpuolella on linjalla 22 yli 35 metrin maakerrospaksuuksia 
(L20, liite 14/11 ja L22, liite 14/12). Vuonna 2006 toteutetussa painovoimamittauksessa on 
myös yli 35 m tulkintapisteitä vedenottamon eteläpuolisella alueella sekä lisäksi vedenotta-
mon luoteispuoleisella selänteellä. Pursialan puoleisella osalla suurimmat painovoimamit-
taustulkintapaksuudet ovat aivan rautatien varressa.  Täällä maapeitteen paksuus on tulkittu 
olevan suurimmillaan noin 33 metriä vuonna 2005 tehdyssä painovoimatutkimuksessa. Liit-
teessä 5 on esitetty mallinnetun irtomaapeitteen kokonaispaksuun kallionpinnan yläpuolella. 
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Kuva 17. Maaperän poikkileikkaus Hanhikankaan pohjavesialueella. (Pohjakartta © Maanmittauslaitos) 

3.5 Pohjavedenpinta 

Hanhikankaan ja osittain Pursialan pohjavesialueen havaintoputkista mitattiin vesipintamitta-
rilla pohjavesipinnan tasoja 10.-11. 6.2015, 17.-18.8., 8.9., 28.10. ja 17.11. 2015. Alueellisesti 
kattavin mittausaineisto kerättiin 17.-18.8.2015 mitä aineistoa on käytetty pohjavedenpinta-
mallin laskentaan pohjavesialueelta. 

Pohjavedenpintahavaintojen, kallion- ja tiiviin pohjanmallin perusteella Hanhikankaan pohja-
vesialueella on sen pohjoisosassa kalliokynnys, jonka pohjoispuolella pohjavedenpinta on 
tasossa  +105 ..+106 m mpy. Kalliokynnyksen eteläpuolella pohjavedenpinta on tasossa 
+85..+90 m mpy. Liitteessä 6 on esitetty tutkimusalueen pohjavedenpinnan tasokartta. 

3.6 Pohjavesivyöhykkeen ja kuivan maakerroksen paksuus 

Kairausten avulla saatiin tietoa kalliopinnan päällä olevasta pohjamoreeni- ja hienorakeisten 
maalajien kerrosten levinneisyydestä tutkimusalueella. Vuoden 2015 toukokuussa GTK:n 
Destia Oy:llä teettämien kairausten yhteydessä tavattiin jokaisessa kairauspisteessä kallion-
pinnan päällä moreeniainesta, joka laboratoriossa tehtyjen maalajimääritysten perustuen luo-
kiteltiin hiekkamoreeniksi. 

Sekä uuden että vanhan kairaustiedon ja nyt tehtyjen maatutkaluotaustulkintojen perusteella 
koottiin mallinnuspisteaineisto, josta interpoloitiin yhdessä kallionpintamallin tiiviin eli huonosti 
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vettäläpäisevän pohjan malli. Interpolointi tehtiin ArcGis 10.3 –paikkatieto-ohjelman Topo To 
Raster –työkalulla. Interpoloitu tiiviin pohjan mallin, kallionpintamallin ja maastotietokannan 
aineistojen avulla muodostettiin koko mallinnusalueen kattava tiiviin pohjan malli, jota käyttä-
en voitiin edelleen saada selville pohjavedellä kyllästetyn vettäjohtavan kerroksen paksuus 
(kuva 18). 

Vettäjohtava pohjavesivyöhyke on paksuimmillaan Hanhijoenkujan ja vedenottamon tien ris-
teyksen alueelta etelään aina Liponkadulle saakka olevassa muodostuman osassa, missä 
tavoitettiin myös suurimmat maakerrospaksuudet. Tällä alueella pohjavedellä kyllästyneen 
hiekkavaltaisen aineksen paksuus on yleisesti 14 – 16 metriä, paikoin jopa yli 18 metriä. Kal-
lionpinta jää todennäköisesti Naisvuoren ja Tuomiokirkon välisellä alueella muutamia metrejä 
pohjaveden pinnan alapuolelle. Liitteessä 7 on esitetty vettäjohtavan pohjavesikerroksen 
paksuusmalli, josta selviää pohjavedellä kyllästyneiden vettäjohtavien kerrosten paksuudet. 
Mallin mukaan Tuomiokirkon ja Naisvuoren välisessä ”solassa” olisi vähintään 2 m paksu 
pohjavesivyöhyke.  Liitteessä 8 on esitetty pohjavesivyöhykkeen ja tiiviin pohjan yläpuolella 
olevan ”kuivan” irtomaapeitteen paksuusmalli. 

 

Kuva 18. Kallionpintaa verhoavan tiiviin pohjan 3D-malli kuvattuna koillisesta päin. Kallionpintaa verhoaa yleisesti muu-

tamia metrejä paksu hiekkamoreenikerros. Itäpuolella Kovalanlammen – Emolan –Savisillantien välisellä alueella on to-

dennäköisesti paksuja moreeni- ja mahdollisesti myös silttikerrostumia. Mallin korkeusmittakaavaa on korostettu. 

3.6.1 Pohjaveden lämpötila- ja sähkönjohtavuusmittaukset 

Yleisesti pohjaveden vuodenaikainen lämpötilan vaihtelu 10 - 30 m syvyydellä on pientä. 
Pohjaveden lämpötila on lähellä alueen vuoden keskilämpötilaa. De Geerin (1970) mukaan 
Ruotsissa eri alueilla tehtyjen havaintojen perusteella pohjaveden lämpötila on yleensä noin 

0,5 – 1,0 °C korkeampi kuin ilman vuotuinen keskilämpötila. Pohjaveden lämpötila Suomessa 
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vaihtelee välillä 1,5 – 7 °C. Lapissa lukemat ovat matalampia (1,5-3 °C) ja Etelä-Suomessa 
korkeampia (5-7 °C). Jopa useiden asteiden paikallisia vaihteluita akviferin eri kerroksissa 
aiheuttaa pohjaveden virtaus ja etäisyys maanpinnasta (Lahermo 1975, Mälkki 1977; Airaksi-
sen 1978 mukaan). 

Pohjaveden sähkönjohtavuus kasvaa kun vedessä olevien elektrolyyttien ts. liuenneiden al-
kuaineiden määrä kasvaa. Valtakunnallisessa pohjaveden laatututkimuksessa on havaittu, 
että erityisesti kaliumilla ja magnesiumilla on voimakas korrelaatio sähkönjohtavuuden kans-
sa (Soveri et al, 2001). Yhteensä yli 5000 mittauksen otoksessa pohjavesihavaintoja, jotka 
tehtiin eri puolilla Suomea olevista pohjaveden havaintopaikoista, saatiin pohjaveden sähkön-
johtavuuden (mS/m) tilastollisiksi arvoiksi seuraavat (taulukko 9). 

Pohjaveden lämpötila mitattiin Hanhikankaalla 17.11.2015 yhteensä 24 :stä eri havaintoput-
kesta ja kahdesta pintaveden mittauspisteestä Hanhijoesta. Taulukossa 8 on koottuna tun-
nuslukuja pohjavesiputkista mitatuista sähkönjohtavuus- ja lämpötila-arvoista yhden metrin 
syvyydellä pohjaveden pinnasta. Mittaus suoritettiin Solinst Model 107 TLC vesipintamittaril-
la, johon on yhdistetty sähkönjohtavuuden ja lämpötilan mittausanturit. Mittausta tehtäessä 
mitattiin ensin pohjavedenpinnan taso, minkä jälkeen anturia laskettiin yhdellä metrillä alas-
päin putkessa tai kaivossa. Lukema otettiin ylös noin 30 sekunnin kuluttua mittausanturin las-
kusta oikeaan syvyyteen. 

Taulukko 9. Pohjaveden sähkönjohtavuuden tilastollisia arvoja eri puolilta Suomea mitatuista havainnoista. 

Sähkönjohtavuus mS/m 

keskiarvo 6,43 
mediaani 4,20 
10% -piste  2,40 
90% -piste 11,8 
minimi 0,29 
maksimi 59,0 
keskihajonta 6,54 
N (mittausten lkm) 5744 

 

Tehtyjen mittausten perusteella laadittiin liitteessä 9 oleva pohjaveden lämpötilakartta. Kar-
tasta voidaan havaita, että pohjaveden lämpötila on vedenottamoalueella ja sen länsipuolella 
muita alueita korkeampi. Hanhijoen pohjoispuolella olevan maa-ainesten ottamisalueen poh-
javesiputkessa H0906 havaittiin alueen korkein pohjaveden lämpötila 8,8 °C. Kylmintä pohja-
vesi on vedenottamon pohjoispuolella Ahvenlammen ja Hanhijoen välissä olevissa havainto-
putkissa ja ottamon eteläpuolella olevissa havaintoputkissa. Eteläpuolinen alue on mahdolli-
sesti jo vedenjakajavyöhykettä, josta pohjaveden liike on hyvin hidasta. 

Hanhijoessa veden lämpötila oli 3,3 °C. On mahdollista, että pintavesi imeytyessään muodos-

tumaan jäähdyttää syksystä kevääseen ja kohottaa kesästä alkusyksyyn pohjaveden lämpöti-
laa. Mahdollisesti nyt havaituissa lämpötilaltaan korkeammissa alueissa on jäljellä kesällä 
varastoitunutta lämpöä, joka on peräisin joko pintavedestä tai vajovesivyöhykkeestä siirty-
neestä pohjavedeksi muodostuneesta vedestä. 
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Sähkönjohtavuudessa havaittiin alueella havaintoputkien välillä selviä eroja (taulukko 10). 
Mitatuista arvoista laadittiin liitteessä 10 oleva sähkönjohtavuuskartta yhden metrin syvyy-
dessä pohjaveden pinnasta. Suurimmat sähkönjohtavuudet mitattiin vedenottamon kaivoista 
ja niiden kaakkoispuolella olevasta putkesta 53. Mahdollisesti samaan vyöhykkeeseen kuu-
luu lounaispuolella H0406 ja GTK-001 putkissa oleva pohjavesi. Todennäköisesti pintaveden 
ja mahdollisesti ravinteikkaan vajoveden imeytyminen pohjaveteen aiheuttaa lievän sähkön-
johtavuuden nousun pohjavesivyöhykkeen pintaosassa. Sähkönjohtavuus pienenee melko 
”jyrkästi” kaakkoon päin ja loivemmin luoteeseen ja pohjoiseen päin. Verrattaessa Hanhikan-
kaalta mitattuja lukemia valtakunnallisten havaintoarvojen tilastollisiin lukemiin, ovat ne Han-
hikankaalla jonkin verran korkeammat esimerkiksi keskiarvon suhteen. Tähän vaikuttanee 
Hanhikankaan pohjavesialueen sijainti asutuksen keskellä ja yleensäkin alueen maankäytöl-
liset seikat, mutta mahdollisesti myös pohjaveteen imeytyvän pintaveden suuri osuus, joka on 
aikaisemmissa tutkimuksissa isotooppitutkimuksin osoitettu (Pöyry 2008). 

Taulukko 10. Pohjaveden sähkönjohtavuus ja lämpötila-arvoja Hanhikankaan alueelta. 

pohjavesi Tunnusluku 

Sähkönjohtavuus 

S/cm 
Sähkönjohtavuus 
mS/m 

Lämpötila 
°C 

 
maksimi 175 17.5 8.8 

 
minimi 39 3.9 5.7 

 
keskiluku 95 9.5 6.55 

 
keskiarvo 102.9 10.3 6.7 

 
havaintoja 23 23 24 

 

4 POHJAVEDEN MUODOSTUMISESTA 

Pohjaveden muodostumisen määrään vaikuttaa sadanta, haihdunta, muodostuman laajuus, 
maalajikoostumus (huokoisuus), maakerroksen paksuus ja ulosvirtaama. Pohjaveden pinnan 
korkeuden vaihtelu kuvastaa pohjavesialueen pohjavesivarastotilan muutoksia. 

Pohjavettä muodostuu maa- ja kallioperään vajonneesta sade- ja sulamisvedestä. Harju- ja 
kangasalueilla sadannasta muuttuu pohjavedeksi 30..60 % (Airaksinen, 1978). Pohjavesi 
täyttää yhtenäisesti maaperän huokostilan ja kallioperän halkeamat ja liikkuu painovoiman 
vaikutuksesta.  (Rintala, 2014). 

4.1 Sadanta ja haihdunta 

Mikkelin seudulla keskimääräinen vuosisadanta on ollut vertailukaudella 1981-2010 641,4 
mm (lähde: http://ilmatieteenlaitos.fi/vuositilastot). Suomen ympäristökeskuksen julkaiseman 
Hydrologisen vuosikirjan 2006-2010 mukaan Saimaan lähialueilla keskimääräinen vuosisa-
danta on ollut vuosina 1991-2010  keskimäärin 639 mm. Vastaavasti haihdunta on ollut Han-
hikankaan  aluetta lähinnä olevan Mikkelin Karilan mittauspisteessä  seurantajaksolla 1991-
1910  keskimäärin noin 420 mm touko-syyskuun aikana. 

http://ilmatieteenlaitos.fi/vuositilastot
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Paikka Toukokuu Kesäkuu Heinäkuu Elokuu Syyskuu Yhteensä 

Karila, 

Mikkeli 

94 113 116 74 23 420 

 

Taulukossa 11 on esitetty Mikkelin sademäärät vuoden 2014 ja 2015 aikana sekä vertailu-
kauden 1981-2010 vuosikeskiarvoon.  Mikkelin alueella on kesän ja syksyn 2015 aikana (ke-
sä-elokuu, syys-marraskuu)) satanut keskimääräistä vähemmän eli noin 72 prosenttia vertai-
lukauden 1981-2010 kesäkuukausien sadannasta ja 77 prosenttia syyskuukausien sadan-
nasta.  Talven 2015 aikana sademäärä on ollut lähellä vuosikeskiarvoa ja kevään 2015 aika-
na sademäärä on ollut noin 1,5 –kertainen verrattuna vuosikeskiarvoon. Sademäärän kerty-
mä tammikuusta 2015 – marraskuun loppuun 2015 on ollut 550,7 mm, joka on 86 % vertailu-
kauden 1981 - 2010 vuosisadannan keskiarvosta. 

Kuvassa 19 on esitetty vuotuisen sademäärän poikkeamat 1981-2010 vuosikeskiarvoon vuo-
desta 1960 alkaen. Kuvasta käy ilmi, että Mikkelissä on satanut 2011-2013 keskimääräistä 
enemmän, mutta 2014 keskimääräistä vähemmän. (lähde: http://ilmatieteenlaitos.fi/karttoja-
vuodesta-1961 , 28.9.2015) 

 

Kuva 19. Mikkelin vuotuinen sademääräpoikkeama vertailukauden 1981-2010 keskimääräisestä vuosisadannasta (641,4 

mm). Kuvan lähde: http://ilmatieteenlaitos.fi/tilastoja-vuodesta-1961 , 29.9.2015. 

  

http://ilmatieteenlaitos.fi/karttoja-vuodesta-1961
http://ilmatieteenlaitos.fi/karttoja-vuodesta-1961
http://ilmatieteenlaitos.fi/tilastoja-vuodesta-1961
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Taulukko 11. Mikkelin sademäärät ja poikkeamat vuosina 2014 ja 2015 sekä pitkän ajan vuosikeskiarvo ajalta 

1981-2010 (lähde: http://ilmatieteenlaitos.fi/tilastoja-vuodesta-1961 , 1.12.2015.) 

Kuukausi/ 
Vuodenaika/ 
Vuosi 

Vuosi 2015 
Sademäärä 
mm 

Poikkeama % 
1981-2010 
vuosisadannan 
keskiarvosta 

Vuosi 2014 
Sademäärä 
mm 

Poikkeama % 
1981-2010 
vuosisadannan 
keskiarvosta 

Keskiarvo 
1981-2010 
mm 

Tammi 65,2 134 20,2 41 48,8 

Helmi 21,4 60 25,9 73 35,4 

Maalis 42,6 120 20,6 58 35,5 

Huhti 56,5 177 11,9 37 31,9 

Touko 69,4 173 114,7 285 40,2 

Kesä 54,3 78 84,1 121 69,6 

Heinä 55,3 72 53,2 69 76,6 

Elo 50,9 67 101,6 133 76,4 

Syys 54,9 102 32,6 60 53,9 

Loka 21,2 32 42,3 64 65,9 

Marras 59,0 106 38,9 70 55,5 

Joulu - - 44,7 86 51,7 

Talvi 131,3 97 102 75 135,9 

Kevät 168,5 157 147,2 137 107,6 

Kesä 160,5 72 238,9 107 222,6 

Syksy 135,1 77 113,8 65 175,3 

Vuosi 595,4 93 590,7 92 641,4 

 

4.2 Pohjavesialueen hydrologia 

Suomen Ympäristökeskuksen luokituksen mukaan pohjavesialueen hyvin vettä läpäisevällä 
osalla eli muodostumisalueella maaperän vedenläpäisevyys maanpinnan ja pohjaveden-
pinnan välillä on vähintään hienon hiekan läpäisevyyttä vastaava. Muodostumisalueeseen 
kuuluvat myös sellaiset pohjavesialueeseen välittömästi liittyvät kallio- ja moreenialueet, jotka 
olennaisesti lisäävät alueen pohjaveden määrää. Pohjavesialueen raja osoittaa sitä aluetta, 
jolla on vaikutusta pohjavesiesiintymän veden laatuun tai muodostumiseen. Raja on pyritty 
ulottamaan hyvän tiiviysasteen omaavaan maaperään asti. 
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Pohjavesialueiden luokittelussa arvio pohjavesialueella muodostuvasta pohjaveden määrästä 
on laskettu sadannan, muodostumisalueen pinta-alan ja imeytymiskertoimen perusteella. 
Imeytymiskerroin on arvioitu maa-aineksen rakeisuuden, maanpinnan muotojen (morfologi-
an) ja kasvillisuuden perusteella. Tarkemmin antoisuutta tutkitaan tietyn pisteen osalta koe-
pumppauksella. Aikaa vaativa ja kallis koepumppaus tehdään yleensä vedenottamon suun-
nittelun yhteydessä (Lähde: 

http://www.ymparisto.fi/fi-FI/Vesi/Vesiensuojelu/Pohjaveden_suojelu/Pohjavesialueet/Pohjavesialueet%2826765%29  
(28.9.2015). 

Hanhikankaan pohjavesialueen (0649101) kokonaispinta-ala on 3,54 km2 ja pohjaveden 
muodostumisalueen pinta-ala 3,21 km2. Pohjavesialueella on arvioitu muodostuvan noin 
1700 m3 vuorokaudessa. Alueen imeytymiskertoimeksi on arvioitu 0,3 eli alueelle tulevasta 
sadannasta imeytyy 30 prosenttia maaperään (Etelä-Savon Ely-keskus, 2010 mukaan). Kes-
kimääräisestä vuosisadannasta (641,4 mm) imeytyy siis 0,192 m3 vettä neliömetriä kohden, 
mikä vastaa vuorokaudessa tapahtuvan pohjaveden muodostumisen määrää 1691 m3/vrk. 
Kun tarkastellaan vähintään metrin paksuisen johtavan pohjavesikerroksen pinta-alaa, joka 
on Hanhikankaalla noin 215 ha, voidaan laskea edellä esitetyin periaattein muodostuvan 
pohjaveden määräksi noin 1130 m3/vrk. Tästä alueesta jää pois Vihkharjun pohjoispuolinen 
alue, Hanhilammen länsi- ja luoteispuolisia alueita sekä etelä- ja itäsosan kalliomaita. Näiltä 
alueilta muodostuu kuitenkin jonkin verran pohjavettä. 

4.2.1 Hanhikankaan hydraulisesta johtavuudesta 

Mikkelin Vesilaitoksen toimittamien raporttien, jotka ovat samalta ajalta kuin projektissa teh-
dyt pohjavedenpintahavainnot (10.-11.6., 17.-18.8., 8.9., 28.10 ja 17.11. 2015), mukaan poh-
javettä on otettu keskimäärin 2333 m3/vrk. Taulukossa 12 on esitetty vedenottoraportoinnin 
mukaiset raakaveden ottomäärät. 

Taulukko 12. Raakavedenotto pohjavedenpintamittaus ajankohtien aikana 9.6.-17.11.2015 

pvm Raakavedenotto 
m

3
/vrk 

Lisätieto 

9.6. 2381,3  
10.6. 2378,1  
11.6. 2375,2  
17.8. 2315,1  
18.8. 2314,0  
19.8. 2312,9  
28.10. 0,0 Huolto – ei vedenottoa 
30.10. 1435,9 Vedenotto aloitettu 
17.11. 2254,9  

  

Projektin aikana on raakavettä otettu ainoastaan kaivosta K4. Pumppauksen aloittaminen 
kaivossa K4 30.10.2015 vaikuttaa nopeasti vedenpinnan tasoon (kuva 20), mutta sen 
alenema ei GTK:n tekemän mittauksen mukaan ole eri kaivoissa kovin suuri. Kaivosta K4 on 
pumpattu vedenpintatietojen mukaan myös 29.10. jolloin pumppauksen vaikutus näkyy eten-

http://www.ymparisto.fi/fi-FI/Vesi/Vesiensuojelu/Pohjaveden_suojelu/Pohjavesialueet/Pohjavesialueet%2826765%29
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kin kaivossa K4. Pumppauksen loputtua vedenpinta palaa nopeasti takaisin lähtötilantee-
seen. Samoin varsinaisen vedenoton alettua 30.10. veden pinta laskee kaivossa K4 nopeas-
ti, mutta lasku muuttuu pian loivaksi. Vedenpintakäyrien muodosta voi päätellä, että pohja-
vesimuodostuma on hyvin vettäjohtava, mutta melko suppea-alainen (vrt. Airaksinen, 1978 
sivut 184-185). 

Kuvassa 21 on esitetty pohjavedenpintojen korkeudet 28.10. ja 17.11. tehtyjen havaintojen 
mukaisesti. Vedenottamon huollon yhteydessä pohjavedenotto keskeytettiin, jolloin pohjave-
denpinnat pääsivät palautumaan lähelle luontaista tasoa. Tuolloin 28.10.2015 ei kaivoista 
pumpattu vettä. Kuvaajista havaitaan, että kaivon K4 pinta on vielä pumppauksen jäljiltä jon-
kin verran alempana kuin alueen muut kaivo eli palautuminen oli todennäköisesti vielä me-
nossa. 17.11.2015 vedenottoteho on nostettu kaivossa K4 tasolle 2255 m3/vrk eli 26,1 l/s. 
Kaivojen välinen pohjavedenpinnan gradientti on selvästi kasvanut ja kaivon K4 ympäristöön 
on muodostunut jo pohjaveden alenemasuppilo. 

 

  

Kuva 20. Vedenottamon kaivojen pinnat 26.10.-1.11.2015. (Lähde: Mikkelin Vesilaitos) 
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Kuva 21. Pohjaveden pinnat kaivoissa K1..K5 28.10. ja 17.11 (vasemmalla) ja alenema (oikealla). 

Vapaassa akviferissa voidaan kaivon ympäristöön syntyvän jatkuvan pumppauksen (pysyvä 
virtaus) aiheuttaman pohjavedenpinnan alenemakartion tuntemattoman pisteen veden kor-
keus laskea kaavan (Dupuitin approksimaatio) 

Q = A · v = 2π·r·h·k·(dh/dr) 

johtamisen avulla (esim. Karttunen, 2003). Yhtälö integroidaan ja ratkaistaan h2:n suhteen eli 
h2

2 = (Q/π·k)ln(r2/r1) + h1
2. h2 ratkaistaan ottamalla vielä neliöjuuri yhtälön oikeasta puolesta. 

Yhtälöitä voidaan soveltaa käytäntöön tekemällä useita olettamuksia mm. vettä johtavan ker-
roksen rajattomuus, homogeenisuus ja isotrooppisuus, ja että veden otto ulottuu vettä johta-
van kerroksen pohjaan saakka (esim. Karttunen, 2003 s. 108).  

Vedenottamoalueen kaivojen lähiympäristön vedenjohtavuutta voidaan arvioida soveltamalla 
edellä kuvattua yhtälön ratkaisua. Yhtälö voidaan ratkaista Q:n suhteen, jolloin kaivofunktion 
virtaaman arvona käytetään vedenottomäärää 17.11.2015 eli  Q =  2254 m3/vrk. Kaivon K1 ja 
K2 vesikerroksen paksuudeksi arvioidaan keskimäärin noin 8,5 m, jolloin kaivon vesipintojen 
alenemista voidaan lukea, että kaivon K3 alenema on 0,13 m suhteessa K1 kaivon tasoon. 
Tästä voidaan laskea arvot h1 = 8,37 m ja h2 = 8,5 m. Lisäksi tiedetään, että kaivon K1 etäi-
syys vedenottokaivosta K4 on 101,5 m ja kaivon K3 etäisyys on 19,7 m. Kaivoyhtälön virtaa-
ma Q = 2254 toteutuu käyttämällä k- arvona 0,00621 eli 6,21 x 10-3 m/s. k –arvo saadaan 
haarukoimalla (iterointi), kunnes pumpattu virtaama saavutetaan. Vedenjohtavuuden arvo k = 
6,21 x 10-3 m/s vastaa soran ja karkean hiekan vedenjohtavuutta (kuva 22).  
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Kuva 22. Kaivofunktion virtaaman arvo Q =  2254 m
3
/vrk toteutuu käyttämällä k- arvona 6,21 x 10

-3 m/s. 

Vastaavalla tavalla kaivojen K1 ja K2 aleneman perusteella (0,08 m) saadaan k = 0.005578 
eli k = 5,6 x 10-3 m/s sekä GTK-001 ja K2 välisellä alenemalla (0,84 m) k = 0.001352 eli k= 
1,35 x 10-3. Ottamoalueen lähiympäristön k –arvon keskiarvona voidaan käyttää k= 4,4 x 10-

3 m/s. 

Hydraulinen gradientti on kaivon K2 ja GTK-001 välillä 0,84 m / 342 m = 0,0025. Darcyn lain 
mukaan voidaan laskea veden näennäinen virtausnopeus (esim. Karttunen, 2003 s. 103-
104). Kun K = 1,35 x 10-3 m/s, niin veden virtausnopeus maaperässä on tuolloin noin 0,29 
m/vrk (v = k x i  ja l = v x t => l = k x i x t = 0,00135 m/s x 0,0025 x 86400 s, missä k = vedenjoh-
tavuus, i = hydraulinen gradientti, v = nopeus ja l = matka) eli pohjavesi liikkuu kuukauden 
aikana noin 8,75 metriä. Ytimen suunnassa kaivon K2 ja havaintoputken HPE0214 välinen 
etäisyys on 677 m ja gradientti 0,83 m/677 m = 0,0012.  K = 5,9 x 10-3 m/s. Tällöin veden 
virtausnopeus maaperässä on tuolloin noin 0.62 m/vrk eli vesi virtaa etelästä päin kohti kaivo-
ja kuukaudessa noin 18,75 metriä. Veden todellinen virtausnopeus on vielä riippuvainen 
maakerroksen huokoisuudesta ja esimerkiksi soralle käytettäessä huokoisuutta 0,3 tulee nä-
ennäinen virtausnopeus kertoa vielä 1/0,3 = 3,33 :lla. Mahdollista tekopohjaveden muodos-
tamista suunniteltaessa saadaan riittävä maaperäviipymä muodostuvalle pohjavedelle (30 .. 
60 vrk) sijoittamalla imeytysalue vähintään 60 m etäisyydellä kaivoista muodostuman länsi- ja 
lounaispuolella tai vähintään 120 m etäisyydellä ytimen suunnassa.  

Edellä kuvatun perusteella voidaan olettaa, että ainakin harjun ydinosassa on todennäköises-
ti hyvin vettä johtava ja jatkuva vyöhyke. Vedenjohtavuus pienenee jonkin verran länteen 
päin mentäessä. Tämä on sopusoinnussa kairauksissa todettujen pohjavedenpinnan alapuo-
listen maalajikerrosten rakeisuuden ja lajittuneisuuden kanssa (kappaleet 2.2 ja 3.6, liite 13). 

 

  
Syötä k-arvo (m/s): 0.00621 

   

  
h1

2 
(m): 8.37 

 
r1 (etäisyys, m): 19.7 

  
h2

2
(m): 8.50 

 
r2 (etäisyys, m): 101.5 

 
Q,  k (h2

2
 - h1

2
) ln(r2/r1) 

  m
3
/s 0.0261 0.01950929 2.1931 1.639440163 

  l/s 26.10 
     l/min 1565.87 
     m

3
/vrk 2254.85 

     

       H1 K3 Hanhikangas 17.11.2015 
   H2 K1 
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5  POHJAVEDEN VIRTAUSMALLI 

5.1 Yleistä 

Hanhikankaan alueen pohjaveden virtausmalli laadittiin Groundwater Modeling System 
(GMS) 10.0.13 – ohjelmistolla. Pohjavedenpinnan tason (head) ja virtauksen (suunta ja in-
tensiteetti) laskenta perustui finite difference – grid – menetelmään (Modflow 2005).  Pohja-
veden virtausreittejä mallinnettiin käyttäen ohjelman erillistä partikkelimallinnuslaskentamo-
duulia (modpath). 

Virtausmallinnuslaskennan pohjana oleva Hanhikankaan alueen grid – malli oli 1 – kerroksi-
nen ja ns. steadystate (virtauslaskenta hakeutuu kohden tasapainotilaa). Steadystate -malli ei 
anna tietoa siitä, kuinka pitkä aika vaaditaan siihen, kun tasapainotila saavutetaan, joten mal-
lin antamia tuloksia ei voi suoraan verrata maastossa tehtyjen koepumppausten havaintoihin, 
joissa koepumppaus on tehty tietyn pituisen ajanjakson aikana. 

5.2 Mallinnusalueen rajaus 

Virtausmallinnusalueeksi (150 ha) rajattiin harjualue, jossa pohjavesivyöhykkeen lajittuneen 
aineksen maakerrospaksuus on yleisesti vähintään 2 metriä (paikallisesti vähintään n. 1 met-
ri). Tätä ohuemmat maaperän paksuudet ovat voivat olla ongelmallisia, koska niiden alueille 
voi ohjelman tekemässä laskennassa (iterointi) muodostua pohjavedettömiä alueita (”kuivia 
laskentasoluja”), jotka puolestaan voivat aiheuttaa ongelmia virtausmallinnusohjelman mate-
maattiseen virtausyhtälön ratkaisun laskentaan (modflow – laskenta) tai virtausmallinnukseen 
liittyvään partikkelimallinnukseen (modpath -laskenta). 

5.3 Virtausmallin laadinta ja reunaehdot 

Virtausmallinnusalueesta tehtiin yksikerroksinen 10 x 10 m ruutukoossa oleva ns. grid – malli. 
Sen pinnan tasoksi määritettiin Maanmittauslaitoksen laserkeilausmallin mukaiset maanpin-
nan tasot (m mpy). Pohjan tasoksi puolestaan määritettiin tiiviin pohjan taso eli moreenin ja 
kalliopinnan muodostama taso. Pohjan taso mallinnettiin (interpolointi) vanhoissa ja uusissa 
tutkimuksissa saatujen maakerrospaksuustietojen pohjalta (kairaukset ja pohjavesiput-
kiasennukset, painovoimamittausten tulkinta, maatutkaluotaustulkinta).  

Koko mallinnusgridin alueelle arvioitiin keskimääräinen pohjavedeksi imeytyvän sadannan 
määrä, jonka suuruudeksi arvioitiin 50 % vuosittaisesta sadannasta (0,5 x 640 = 320 mm/y). 
Siten mallinnusalueella sadevedestä muodostuvan pohjaveden määräksi voidaan laskea 
noin 1 320 m3/vrk. 

Reunaehtona pohjavesialueen niille osille, jotka rajautuivat Hanhilampeen (ja siihen liittyviin 
laaja-alaisempiin puroalueisiin: Pankajoki), käytettiin ns. general – head – reunaehtoa, jossa 
vesipinta annettiin ohjelmalle pintaveden vakiopintatasona (VRS-GPS – mittaus 28.10 2015, 
m mpy N2000). Pankajoen kapeampi osa ja Hanhijoki sekä mallinnusalueen pohjoisosan 
osalla virtaava Sirkkapuro annettiin vastaavasti ”joki” – reunaehtona. ”General head” – ja ”jo-
ki” -reunaehdot mahdollistavat pintavesistöjen veden imeytymisen virtausmalliin, ja toisaalta 
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pohjavesiä voi purkautua mallista pintavesistöihin päin, mutta imeytyminen ja purkautuminen 
eivät voi tapahtua ”vapaasti”, vaan niiden osalta huomioidaan vesistöjen pohjan ominaisuu-
det arvioimalla pohjan sedimenttien paksuuksia ja vedenjohtavuuksia. Em. arviotiedot syöte-
tään ohjelmalle ns. konduktanssiarvojen muodossa.  

Se Hanhijoen osa, joka virtaa harjualueen poikki, määriteltiin virtausmalliin vakiovesipintana 
(Specified Head). Sen osalla vettä voi virrata malliin tai siitä pois harjuaineksen vedenjohta-
vuuden mukaisesti, mutta kuitenkin niin, että puron osalla vakiovesipinta pysyy annetulla ta-
solla kaikissa mallinnustilanteissa. 

Pohjaveden purkauspaikat (Ahvenlampi, Kovalanlampi, Likolampi sekä kapea alue mallin-
nusalueen kaakkoiskulmassa) annettiin ohjelmalle ns. drain – reunaehtoina. Drain – reunaeh-
to mahdollistaa pohjaveden purkautumisen pois virtausmallista niin kauan kun pohjaveden-
pinta mallinnussimulaatiossa säilyy drain – reunaehdolle annettua pohjatason (m mpy) ylä-
puolella. Mikäli ohjelma laskee pohjavedenpinnan simulaatiossa pohjavesipinnan annetun 
drain -reunaehdon pohjatason alapuolelle, pohjaveden poistumisen virtausmallista loppuu. 
Toisaalta em. tilanteessa pohjavettä ei myöskään virtaa purkausalueelta (drain – reunaehdon 
alueelta) virtausmalliin päin. Drain – reunaehdon purkutasot määritettiin lampien vesipintojen 
mukaisiksi (VRS-GPS – mittaukset). Mallin kaakkoisnurkan kapealla osalla drain -
reunaehdon pohjatasoksi määritettiin taso (m mpy), joka on yhden metrin korkeammalla ta-
solla verrattuna pohjan mallin vastaaviin taso-arvoihin. Ts. mallinnussimulaatioissa voi pohja-
veden virtausta tapahtua mallinnusalueen kaakkoisnurkassa Mikkelin keskustan suuntaan 
(etelä – kaakkoon) edellyttäen, että ohjelman laskema pohjaveden pinta alueella pysyy kor-
keammalla tasolla kuin purkautumistason alarajaksi ohjelmaan annettu tasoarvo (m mpy). 

Hanhikankaan harjualue jaettiin useisiin vedenjohtavuusvyöhykkeisiin olemassa olevan tut-
kimustiedon ja uusissa tutkimuksissa saatujen rakennetietojen perusteella (esim. hyvin vettä 
johtavan harjuytimen rajaus). Harjualueen maaperän eri vedenjohtavuusvyöhykkeille syötet-
tiin mallinnusohjelmaan lähtöarvoiksi harjualueen kairauksissa havaittujen maalajien perus-
teella lasketut vedenjohtavuusarvot (K – arvot).   

Vedenottamolta otetun vesimäärän lähtöarvoksi mallinnussimulaatioon annettiin 2 300 m3/d. 
Toinen ottosimulaatio tehtiin käyttäen arvoa 4 500 m3/d. 

5.4 Virtausmallin kalibrointi 

Hanhikankaan alueen pohjaveden virtausmallin kalibrointi tehtiin GMS – ohjelmassa käyttäen 
ns. Pest – menetelmää (Automated Parameter Estimation). Siinä ohjelmaan annettiin vertai-
luarvoksi mallinnusalueen pohjavesiputkien pohjavesipintojen tasot, joihin perustuen (myös 
ottomäärä 2 300 m3/vrk) virtausmallinnusohjelma kalibroi vyöhykkeittäin uudet arvot mallin-
nusalueen maaperän vedenjohtavuus- eli K – arvovyöhykkeille sekä lampien ja jokien pohjien 
konduktansseille (vrt. luku 1.3).  

Mallin kalibroinnin jälkeen GMS – ohjelmassa voidaan tarkastella, kuinka hyvin virtausmallin-
nusohjelman laskennassa malliin tuleva vesi ja siitä poistuva vesi ovat tasapainossa keske-
nään. Steadystate – mallissa em. vesimäärien erotuksen tulisi kalibroinnin jälkeen olla mah-
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dollisimman pieni. Hanhikankaan mallissa ohjelman ilmoittama ero (ns. flow budget) malliin 
virtaavan ja siitä ulosvirtaavan pohjaveden välillä on 1 %:n luokkaa. Saadun tuloksen pohjalta 
voidaan arvioida, että Hanhikankaan PEST – kalibroitu malli toteuttaa hyvin mallinnukselta 
vaaditut kriteerit vesitasapainon osalta. 

5.5 Virtausmallinnussimulaatioiden keskeiset tulokset 

Virtausmallinnussimulaatioiden keskeiset tulokset on esitetty kuvina karttaliitteissä 17 - 18.  
Simulaatiot on toteutettu kahdella vedenottomäärällä: 2 300 m3/vrk ja 4 500 m3/vrk. 

5.5.1 Ottomäärä 2 300 m3/vrk 

Simulaatiotulosten mukaan ottomäärällä 2 300 m3/vrk ottamokaivon vedenoton välitön vaiku-
tusalue ulottuu pääosin tasaisesti koko harjualueelle painottuen kuitenkin vedenottamon ete-
läpuolelle n. kilometrin etäisyydelle. Pohjavedenpinta viettää ottamokaivon itä- ja koillispuolel-
la Kovalanlammen sekä sen pohjoispuolisen Hanhijoen osan suuntaan, jonne pohjavesiä 
myös purkautuu (liite 17). 

Virtauksen suuntaa ja voimakkuutta esittävät nuolet (sekä virtausreitit) kuitenkin havainnollis-
tavat, että pohjaveden virtaus ottamokaivolle tapahtuu pääasiassa sen etelä- ja lounaispuoli-
silta alueilta: harjun karkeimman ytimen suunnasta (ja sen mukaisesti), sekä ottamon länsi-
puolella sijaitsevan Hanhilammen suunnalta.  Liitteessä 17 on pohjaveden päävirtaussuunta 
merkitty sinisillä nuolilla, jotka kuvastavat pelkästään virtauksen suuntaa. Virtausnopeutta voi 
suhteellisesti arvioida mustien virtaussuuntavektoreiden pituuden avulla.  Nopeinta pohjave-
den virtaus on harjun ytimessä. 

Em. mallinnustulosten pohjalta voidaan päätellä, että Hanhilammen suunnalta imeytyy pinta-
vesiä pohjavedeksi. Lisäksi voidaan päätellä, että pintavesiä imeytyy jonkin verran myös ve-
denottamokaivon pohjoispuolella virtaavasta Hanhijoesta (harjun poikki virtaava osa). 

Virtausmallin antamien tulosten mukaan pohjavesiä ei purkautuisi Ahvenlampeen, mutta sen 
sijaan pohjavesien purkautumista tapahtuisi kuitenkin idempänä olevaan Kovalanlampeen.  
Pohjavesiä purkautuisi simulaation mukaan jonkin verran myös Mikkelin kaupunkialueen 
suuntaan (etelä-kaakkoon) mallin kaakkoisnurkkauksen alueelta. 

5.5.2 Ottomäärä 4 500 m3/vrk 

Simulaatiotulosten mukaan ottomäärällä 4 500 m3/vrk ottamokaivon vaikutusalue yltää ete-
lään, n. 1.3 km:n etäisyydelle ottamosta. Lisäksi ottamon aiheuttama pohjavedenpinnan 
alenemasuppilo on laaja-alainen ja sen piiriin kuuluu idässä myös Kovalanlampi (liite 18). 

Pohjaveden voimakasta virtausta tapahtuu ottamokaivon suuntaan niin ottamokaivon poh-
joispuoliselta Hanhijoen osalta, kuin koillispuolen Hanhilammen suunnalta sekä ottamokaivon 
harjun eteläpuolisilta osilta. Saatujen tulosten pohjalta voidaan päätellä, että suuremmalla 
ottomäärällä (4 500 m3/vrk) pintavesien suotautuminen harjun pohjavedeksi Hanhilammesta 



GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Hanhikankaan rakennetutkimus 46 
  31.12.2015 
 

 
 
 

 
 

sekä Hanhijoesta voimistuu huomattavasti verrattuna alhaisempaan (2 300 m3/vrk) ottomää-
rään. Suuremmalla ottomäärällä simuloitaessa voimistuisi myös mallinnusalueeseen kuulu-
van harjun pohjoispään pohjavesien purkautuminen harjun poikki virtaavaan Hanhijokeen.  

Mallinnussimulaation mukaan pohjavesiä ei enää purkautuisi Kovalanlammen suuntaan eikä 
käytännössä myöskään kaupungin suuntaan harjun kaakkoisosassa. Simulaatiossa myös 
itse ottamokaivon virtausmallinnussolu kuivui, joten se voi merkitä sitä, että pitkän ajanjakson 
kuluessa 4 500 kuutiometrin suuruinen ottomäärä alkaa olla käytännössä se, mitä alueelta 
maksimissaan voidaan pumpata. 

5.5.3 Yhteenveto virtausmallinnuksesta 

Tässä tutkimuksessa käytetyllä 2300 m3/vrk ottomäärällä simuloituna osa otettavasta pohja-
vedestä on peräisin harjumuodostumaan imeytyvästä pintavedestä. Vedenotto ei vaikuta tällä 
ottomäärällä todennäköisesti pitkälläkään aikavälillä merkittävästi pohjavesivarastoon. Alu-
eella olevien vesistöjen osalla vaikutus voi kohdistua Ahvenlampeen, jonne pohjavesien pur-
kautuminen alenee tai mahdollisesti loppuu kokonaan.  

Suuremmalla ottomäärällä, 4500 m3/vrk, alkaa pohjavedenpinta vajota vähitellen n. 2 - 3 m 
alemmaksi laajalla alueella ja on mahdollista, että alueen vesistöjen vedenpinnoissakin alkaa 
tapahtua alenemista (liite 19). Mahdollisen vesistöjen vedenpinnan alenemisen aiheuttamien 
haittojen estämiseksi tulisi vedenottamon eteläpuolelle suunnitella tekopohjaveden imeytys-
alue, jolla voidaan korvata tehostuneen pumppauksen aiheuttamaa vajetta pohjaveden mää-
rässä. 

6 POHJAVESIALUEELLA SIJAITSEVAT RISKIKOHTEET 

Hanhikankaan pohjavesialueella on vuonna 2010 päivitetyn suojelusuunnitelman mukaan 
useita riskiä aiheuttavia rakenteita tai toimintoja (Etelä-Savon Ely, 2010), kuten asutusta ja 
maankäyttöä (öljysäiliöt, hautausmaa, Ristimäenkadun öljypilaantuma), teollisuus- ja yritys-
toimintaa (mm. maa-ainesten ja mullan käsittelyä), liikenne ja tienpito (kloridi), kuljetuksia, 
maa-ainestenottoalueet (sulfaatti, alumiini, kloridi), pilaantuneita maa-alueita (polttoainejää-
miä kunnostetulla huoltoasema-alueella), muuta kemialliseen tilaan vaikuttavaa toimintaa 
(Likolammen vedenlaatu – mm. sinilevätoksiinit) ja pohjaveden otto (rantaimeytyminen – rau-
ta, mangaani, orgaaninen aines). Lisäksi on huomioitava, että Hanhikankaan pohjavesialu-
een eteläosassa on kaupunkialuetta, johon liittyy monia riskitekijöitä (mm. kaukolämpöverk-
ko). Karttaliitteessä 16 on koottu Hanhikankaan pohjavesialueen riskikohteita perustuen suo-
jelusuunnitelmassa mainittuihin kohteisiin. Hanhikankaan alueella olevia yleisiä teitä ei rapor-
tin mukaan enää kuitenkaan suolata, mikä pienentää jatkossa kloridin määrää pohjavedessä. 

Alueen lampien (Kalevanlammet =Myrkkyl., Likolammet) suurin kuormitustekijä on suoje-
lusuuunnitelman mukaan hulevesien johtaminen lampiin. Etelä-Savon Elyn (2010) mukaan 
Likolammen ulkoinen hulevesien aiheuttama kuormitus on 9 kg/a ja lisäksi lampi on sisä-
kuormitteinen. Suojelusuunnitelmassa on Likolammen hoitotoimenpiteenä ilmastuksen lisäksi 
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suositeltu fosforin saostamista alumiinikloridilla. Lisäksi Pankalammen ja Hanhilammen ve-
denlaadun turvaaminen on tärkeää alueelta tapahtuvan rantaimeytymisen vuoksi.  

Vuonna 2002 on Hanhikankaan pohjavesialueella sijainnut 17 muuntamorakennusta, kiinteis-
tössä olevaa muuntajaa, pylväsmuuntamoa tai yksityistä muuntamoa. Yksi muuntamoraken-
nus on sijainnut pohjavesialueen rajalla. Muuntamoissa on ollut vuonna 2002 öljyä yhteensä 
5120 kg, josta pohjavesialueella 4700 kg (Etelä-Savon Ely, 2010). Näistä myöhemmin on osa 
poistettu, rakennettu puistomuuntamoiksi tai vaihdettu öljyeristeisestä MIDEL –eristeiseksi. 
Muuntamoita on käsitelty 2 -4 kappaletta vuosittain ESE-Verkko Oy:n toimesta (Etelä-Savon 
Ely, 2010). 

Hanhijoen pohjoispuolella olevan vanhan maa-ainesten ottoalueen pintaosasta puuttuu osit-
tain kasvillisuus- ja maannoskerros, mikä lisää alueella muodostuvan pohjaveden pilaantu-
misriskiä (Etelä-Savon Ely, 2010). Maa-ainesten ottoalueen luiskat ovat metsittyneet.  

Hanhikankaan pohjavesialueella mahdolliset metsänkäsittelytoimet vaikuttaisivat todennäköi-
sesti purovesien ja pohjaveden laatuun. Alueella on vältettävä maannoskerrosta rikkovaa 
maanmuokkausta. 

7 JOHTOPÄÄTÖKSET JA SUOSITUKSET JATKOTUTKIMUKSISTA 

Hanhikankaan pohjavesialue sijaitsee pääosin hiekka- ja soramuodostumassa eli Mikkelin-
harjussa kaupungin keskustan pohjoispuolella. Muodostuma rajoittuu pohjoisessa ja Mikkelin 
keskustan alueella kalliomäkiin, Kalevankankaan kohdalla lännessä Pankajokeen ja Hanhi-
lampeen, idässä muodostuma rajoittuu paikoin moreenipeitteisiin tai kalliomäkiin (kuva 23). 
Tutkimuksessa Hanhikankaan pohjavesialueen muodostumisalueen pinta-ala oli nyt laaditus-
sa virtausmallissa noin 150 hehtaaria, mikä on vajaa puolet luokitellun pohjavesialueen pinta-
alasta. Pohjavesialueen harjuselänteen katkaisee Hanhijoki lähes kohtisuoraan lännestä 
itään. Leikkausuomassa Hanhijoen vedenpinnan taso on muutamia kymmeniä senttimetrejä 
alempana kuin pohjavesiputkista havaittujen vesipintojen tasot joen molemmin puolin. Hanhi-
joen ylittävän kuntopolun sillan kohdalla harjun länsipuolella on joen vedenpinnan taso lähellä 
lähistöllä olevista pohjavedenhavaintoputkista mitattuja vedenpinnan tasoja. 

Pohjavesi virtaa Hanhijoen pohjoispuolella kohti etelää, mutta todennäköisimmin purkautuu 
Hanhijokeen ja selänteen itäpuolelle. Länsipuolella Pankajoesta ja Hanhilammesta muodos-
tumaan imeytyvä pintavesi sekä alueelle satava vesi suodattuu Hanhikankaan deltamuodos-
tumaan ja virtaa luontaisesti itäkoilliseen purkautuen Hanhijoen – Ahvenlammen - Kovalan-
lammen alueelle. On mahdollista, että pohjavedenottamon länsi- ja luoteispuolella sijaitse-
vassa muodostumassa kohoaa paikoin tiiviistä moreeniaineksesta koostuva selänne pohja-
vedenpinnan yläpuolelle, mikä hidastaa tai jakaa pohjaveden virtausta. Alueella tulisi tehdä 
vielä kairausta, jolla varmistetaan muodostuman keskiosan kerrosjärjestys ja kalliopinnan 
sijainti.  

Pohjavedenottamon eteläpuolella pohjavedeksi muodostuva sadevesi ja Pankajoen – Hanhi-
lammen alueelta pohjavedeksi imeytyvä pintavesi virtaa myös itään kohti Likolampea ja  ete-
lään Tuomiokirkon ja Naisvuoren väliseen todennäköiseen purkukohtaan (kuva 24, liitteet 17 
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ja 18). Suotautuminen etelään on ilmeisesti kuitenkin melko hidasta, koska mahdollisessa 
kalliopainanteessa voi olla osittain moreeni- tai hietavaltaisesta aineksesta koostuvia kerros-
tumia. Purkauksen hidastavaa vaikutusta voisi verrata keväiseen ojaan tai puroon sulavasta 
lumesta syntyvään sohjopatoon, joka suodattaa vettä hitaasti lävitse, mutta hidastuneesta 
virtauksesta johtuen nostaa padon yläpuolella vedenpintaa. Hidas purkautuminen mahdollisia 
kallioperän rakoja pitkin on myös mahdollista. Alueelle tulisi tehdä raskasta kairausta ja poh-
javesiputken asennus kerrosjärjestyksen, kallionpinnan laadun ja pohjaveden pinnan tason 
varmistamiseksi. Myös Pankalammen ja Likolammen välinen uomamaisen painanteen maa-
perän kerrosrakenteen tunteminen selvittäisi edelleen hydraulisen yhteyden laatua näiden 
vesistöjen välillä. 

Pankajoen – Hanhilammen alueen rantaimeytyminen vaikuttaa todennäköisesti myös pohja-
veden laatuun. Vedenottamon ympäristön havaintoputkista mitattiin marraskuussa 2015 poh-
javeden pinnantason mittausten yhteydessä myös pohjaveden lämpötilaa ja sähkönjohta-
vuutta yhden metrin syvyydellä pohjavesivyöhykkeen pinnasta. Alueella kylmintä pohjavettä 
oli eteläosassa Myrkkylampien länsi- ja pohjoispuolella sekä harjun ydinselänteessä Ahven-
lammen ja Hanhijoen välissä. Samoin sähkönjohtavuudet olivat alhaisimmat Myrkkylampien 
ja länsi- ja pohjoispuolella.   Erot lämpötilassa ovat vain kaksi – kolme astetta. 

 

Kuva 23. Hanhikankaan pohjavesimuodostuma eli akviferi kuvattuna pohjoisesta päin. Kuvan alaosassa Särkijärven etelä-

puolella on kalliomäkien muodostama kynnys (punaisen sävyt), jossa voi olla pieniä pohjaveden täyttämiä painanteita. 

Kynnyksestä etelään alkaa melko laaja ja paikoin noin 12 – 18 m paksu pohjaveden (sinisen sävyt) täyttämä hiekkavaltai-

nen allas, joka rajautuu Hanhijoen –Ahvenlammen  sekä Tuomiokirkon – Naisvuoren purkukohtia lukuun ottamatta kallio- 

tai moreenipeitteisiin mäkiin. Kuvasta on jätetty pohjaveden täyttämiltä alueilta maanpinta pois. Mallin korkeusmittakaa-

vaa on korostettu. 
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Kuva 24. Pohjavedenpinta on Tuomiokirkon ja Naisvuoren välillä todennäköisesti kallionpinnan yläpuolella muutamia 

metrejä ja mahdollistaa pohjaveden purkautumisen tätä kautta myös etelään Pursialan pohjavesialueelle. Mallin korkeus-

mittakaavaa on korostettu. 

Pankajoen länsipuolelta on melko todennäköinen hydraulinen yhteys Kalevankankaan puolel-
le. Geoteknillisen Insinööritoimiston E. Hilpin Koulualueen suunnitteluun liittyneissä koetin-
kairauksissa vuodelta 1972 on havaittu, että Pankajoen uoman alla olevien turve- ja liejuker-
rosten alapuolella on vajaa 10 m paksuja hieta- ja hiekkakerroksia moreenin päällä. Nämä 
kerrostumat luovat riskin vettä raskaampien suolaliuosten tai vastaavien kulkeutumiselle uo-
man alitse Kalevankankaan puolelle. Pankajoen länsipuoleisella alueella on siksi myös tär-
keää tunnistaa mahdolliset riskitilanteet ja nopeat korjaustoimenpiteet pohjavesialueen puh-
taan tilan säilyttämiseksi. 

Pohjaveden virtaussimulaatiotulosten mukaan ottomäärällä 2 300 m3/vrk ottamokaivon ve-
denoton välitön vaikutusalue ulottuu pääosin tasaisesti koko harjualueelle painottuen kuiten-
kin vedenottamon eteläpuolelle n. kilometrin etäisyydelle. Pohjavedenpinta viettää ottamo-
kaivon itä- ja koillispuolella Kovalanlammen sekä sen pohjoispuolisen Hanhijoen osan suun-
taan, jonne pohjavesiä myös purkautuu. Virtausmallista saatujen tulosten pohjalta voidaan 
päätellä, että suuremmalla ottomäärällä (4 500 m3/vrk) pintavesien suotautuminen harjun 
pohjavedeksi Hanhilammesta sekä Hanhijoesta voimistuu huomattavasti verrattuna alhai-
sempaan (2 300 m3/vrk) ottomäärään. Mahdollisesti alueen eteläpuolella olevien lampien 
(Myrkkylammet, Likolampi) vedenpinnat alkavat suuremmilla ottomäärillä vähitellen laskea. 
Pintojen laskun nopeus riippuu lampien pohjasedimenttien vedenjohtavuuksista, jossa voi 
olla lisäksi alueellista vaihtelua. Lampien pohjan tasoa ja laatua voidaan mahdollisesti selvit-
tää kaikuluotauksin.   
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Pohjaveden laskennalliseksi virtausnopeudeksi saatiin alueella 0,3 .. 0,6 m vuorokaudessa 
eli  9 .. 18 m kuukaudessa vedenoton ollessa käynnissä teholla 2300 m3/vrk. Nopeimmin vir-
taus tapahtuu harjun ydinosissa pohjois-etelä suunnassa ja hitaammin länsi – itäsuunnassa, 
koska maakerrokset kairaustulosten perusteella muuttuvat pääosin hienorakeisimmiksi har-
jun ytimen ulkopuolella. Mahdollista tekopohjaveden muodostamista suunniteltaessa saa-
daan riittävä viipymä muodostuvalle pohjavedelle (30 .. 60 vrk) sijoittamalla imeytysalue vä-
hintään 60 m etäisyydellä kaivoista muodostuman länsi- ja lounaispuolella tai vähintään 120 
m etäisyydellä ytimen suunnassa. 

Vuoden 1969 peruskartasta on nähtävissä maa-ainesten ottamisalueella noin 1,6 ha laajui-
nen pohjavesilammikko, mikä viittaa osittain pohjaveden pinnan alapuolelle tapahtuneeseen 
maa-ainesten ottamiseen. Myöhemmin alueelle on ajettu täyttömaita ainakin vedenottamolle 
menevän tien rakentamisen yhteydessä. Vedenottamon itäpuolella olevalla vanhalla maa-
ainestenottoalueella on pohjaveden pinta nykyisin havaintoputkien 50 ja 53 kohdilla noin 0,9 
m maapinnan alapuolella eli tasossa + 86,64..86,74 m mpy. Vanhalle maa-ainesten ottoalu-
eelle alkaa syntyä lammikoita, mikäli pohjavedenpinta nousee tasoon +87,2 m mpy eli noin 
0,5 m nykyisen tason yläpuolelle. Mikäli pohjavedenpinta nousisi 1,3 metriä tasoon +88 m 
mpy, syntyy alueelle noin 1 hehtaarin kokoinen lampi. Vanhan maa-ainesten ottoalueen poh-
ja pysyy nykyisin kuivana todennäköisesti juuri vedenoton vaikutuksesta. On kuitenkin myös 
mahdollista, että kartalle piirretty lampi on tulkittu aikaisin kevätkesästä otetusta kartoitusil-
makuvasta, jossa voi näkyä vielä lumen sulamisvesilammikoita. 

Hanhikankaan pohjavesialueen kemiallisen ja määrällisen tilan varmistamiseksi tulee kiinnit-
tää erityistä huomiota pintavesien laatuun vaikuttaviin mahdollisiin riskeihin sekä koko muo-
dostuma-alueen pohjavettä suojaavan kerroksen säilymiseen aina ehyestä maannosprofiilis-
ta alkaen. Kuten jo aiemmissa alueelta tehdyissä tutkimuksissa suositellaan, on hulevesien 
hallinta tärkeää, samoin kuin erilaisten olemassa olevien riskikohteiden tunnistaminen ja 
kunnostaminen. Näitä on tarkemmin kuvattu Etelä-Savon Ely-keskuksen laatimassa pohja-
vesialueiden suojelusuunnitelmassa vuodelta 2010.  Lisäksi jossain määrin uutena seikkana 
on huomioitava hydraulinen yhteys Hanhikankaan pohjavesialueelta eteläpuolella olevaan 
Pursialan pohjavesialueeseen. Pohjaveden virtaus on mahdollista Hanhikankaalta nykyisen 
rajauksen ”yli” etelään. 

Tämän tutkimuksen perusteella on suositeltavaa tehdä jatkotutkimuksia vedenottamon koil-
lispuolella olevan selänteen rakenteen varmistamiseksi, sekä eteläpuolella kaupungin kes-
kustassa olevan todennäköisen hydraulisen yhteyden selvittämiseksi. Alueille tehtyjen paino-
voimamittausten ja maatutkaluotausten perustuen voidaan osoittaa uusien kairauspisteiden 
paikat. Lopulliset paikat selviävät vasta kaapeli- ja putkiverkostojen sijaintiselvityksen jälkeen. 
Mahdollisia uusia kairauksia tai havaintoputkien asennuksia voitaneen parhaiten toteuttaa 
muiden taajama-alueella tehtävien töiden yhteydessä kustannusten ja häiriöiden minimoimi-
seksi. 

Alueen pienvesistöjen syvyyden (pohjantaso) ja pohjasedimenttien laadun selvittämiseksi 
tulisi tehdä alustavia kaikuluotauksia. Pohjasedimenttikerrosten eloperäisen aineksen hajoa-
misessa syntyneet ns. suokaasut voivat haitata kaikuluotaimen lähettämän signaalin kulkua 
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ja siten kerrosten tulkintaa. Pienvesistöjen pohjavesivirtausten ts. mahdollisten purkupaikko-
jen selvittämiseksi voidaan tehdä vedenlämpötilamittauksia.  Lisäksi pohjaveden- ja lampien 
pintojen havainnointia tulee jatkaa säännöllisesti, jotta mahdollisen vedenoton määrän lisää-
misen vaikutukset voidaan havaita. Näiden mittausten yhteydessä tulisi mitata myös pohja-
veden lämpötila ja sähkönjohtavuus, mielellään vähintään 1 m syvyydeltä pohjavedenpinnan 
alapuolelta, kuitenkin jokaisesta mitattavasta pisteestä samalta vesikerroksen syvyydeltä 
(esimerkiksi 1 m, 3 m, 5 m jne). 

Lampien pohjasedimentin laadusta saadaan tietoa geofysikaalisilla ominaisvastus-, dielektri-
syys- ja lämpötilaluotauksilla. Lisäksi lampien ympäristön sähkönjohtavuusvaihteluja voidaan 
kartoittaa nopeasti sähkömagneettisilla profiilimittauksilla. Tulokset voidaan esittää profiileina 
ja karttoina. Tietojen avulla voidaan arvioida veden ja pohjasedimentin laatua, millä edelleen 
on todennäköinen vaikutus pohjaveden laatuun suotautumisen kautta. 

Alueella tehtävissä tutkimuksissa on vältettävä vesistöjen pohjasedimenttien läpäisemistä 
esim. kairauksin, koska tällöin voidaan aiheuttaa tilanne, jossa orsivesi alkaa purkautua poh-
jan kautta pohjavesivyöhykkeeseen. Vesistöjen sedimenttejä tutkittaessa tulee käyttää aina 
ensisijaisesti häiriintymättömiä menetelmiä kuten kaikuluotausta, minkä jälkeen voidaan vali-
ta turvallisimmat näytteenottopaikat. Tutkimuspaikkoja suunniteltaessa on otettava huomioon 
myös mahdollisten sodanaikaisten räjähteiden säilyminen pehmeissä pohjasedimenteissä. 
Liitteessä 20 on esitetty alueita, joista tulisi tehdä jatkossa lisätutkimuksia. 

8 YHTEENVETO 

Hanhikankaan tärkeän pohjavesialueen (0649101) kokonaispinta-ala on 3,54 km2 ja pohja-
veden muodostumisalueen pinta-ala 3,21 km2. Alueella on arvioitu muodostuvan pohjavettä 
noin 1700 m3 vuorokaudessa. Tutkimuksessa rajattu virtausmallinnusalue oli vajaa puolet 
pohjavesialueen kokonaispinta-alasta. 

Suurimmat maakerrospaksuudet tavoitettiin kairauksin vedenottamon eteläpuolella, missä 
kokonaismaapeitteen paksuus oli 31,7 m ja 35,30 m. Vedenottamon pohjoispuolella olevaan 
selänteeseen kairatuissa pisteissä maakerrosten paksuus vaihteli noin 17 metristä 25 metriin. 
Voidaan arvioida, että Hanhijoen eteläpuolisen harjuselänteen korkeimmassa lakiosassa voi 
maakerrosten paksuus olla myös 30 – 35 metrin välillä. 

Pohjavesiputkihavaintojen perusteella Vihkharjun pohjoispuolella pohjavedenpinta on tasos-
sa  +105 ..+106 m mpy. Kalliokynnyksen eteläpuolella pohjavedenpinta on tasossa +85..+90 
m mpy. 

Vettäjohtava pohjavesivyöhyke on paksuimmillaan Hanhijoenkujan ja vedenottamon tien ris-
teyksen alueelta etelään aina Liponkadulle saakka olevassa muodostuman osassa, missä 
tavoitettiin myös suurimmat maakerrospaksuudet. Tällä alueella pohjavedellä kyllästyneen 
hiekkavaltaisen aineksen paksuus on yleisesti 14 – 16 metriä, paikoin jopa yli 18 metriä. Kal-
lionpinta jää todennäköisesti Naisvuoren ja Tuomiokirkon välisellä alueella korkeintaan muu-
tamia metrejä pohjaveden pinnan alapuolelle. 
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Pohjaveden virtaus ottamoalueelle tapahtuu pääasiassa sen etelä, pohjois- ja lounaispuolisil-
ta alueilta: harjun karkeimman ytimen suunnasta (ja sen mukaisesti), sekä ottamon länsipuo-
lella sijaitsevan Hanhilammen suunnalta.  

Tässä tutkimuksessa käytetyllä 2300 m3/vrk ottomäärällä simuloituna osa otettavasta pohja-
vedestä on peräisin harjumuodostumaan imeytyvästä pintavedestä. Vedenotto ei vaikuta tällä 
ottomäärällä todennäköisesti pitkälläkään aikavälillä merkittävästi pohjavesivarastoon. Alu-
eella olevien vesistöjen osalla vaikutus voi kohdistua Ahvenlampeen, jonne pohjavesien pur-
kautuminen alenee tai mahdollisesti loppuu kokonaan.  

Suuremmalla ottomäärällä, 4500 m3/vrk, alkaa pohjavedenpinta vajota vähitellen n. 2 - 3 m 
alemmaksi laajalla alueella ja on mahdollista, että alueen vesistöjen vedenpinnoissakin voi 
tapahtua alenemista. Mahdollisen vesistöjen vedenpinnan alenemisen aiheuttamien haittojen 
estämiseksi tulisi vedenottamon eteläpuolelle suunnitella tekopohjaveden imeytysalue, jolla 
voidaan korvata tehostuneen pumppauksen aiheuttamaa vajetta pohjaveden määrässä. 

Hanhikankaan pohjavesimuodostuma on vettä hyvin johtava, mutta pinta-alaltaan melko pieni 
akviferi, johon pohjaveden oton vaikutuksesta alkaa imeytyä muodostumaan rajautuvista ve-
sistöistä pintavettä. Tämä mahdollistaa jatkuvan vedenoton suuremmalla tasolla kuin pelkän 
sadannasta muodostuvan pohjaveden määrästä voisi kestävästi hyödyntää. Seurauksena 
tästä voi kuitenkin olla pitkällä aikavälillä raakaveden laadun heikentyminen, mikäli imeytyvän 
pintaveden laatu jostain syystä huononee. Käytettävissä olevan pohjaveden kemiallisen ja 
määrällisen laadun turvaamiseksi, tulee pohjavesimuodostumaan rajoittuvien vesistöjen va-
luma-alueen maankäyttöä toteuttaa kestävästi mahdolliset riskit tunnistaen. Sama koskee 
myös pohjavesialueella tapahtuvaa toimintaa, jossa tulee ottaa huomioon jatkossa paremmin 
alueen erityispiirre eli sen toimiminen Mikkelin kaupungin tärkeänä pohjavesialueena.   
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la kairauskalustolla kallionpinnan varmistus.  Sininen viiva = pohjavedenpinta, oranssi = kerrosrajapintoja (pohjaveden 

yläpuolella), kallio/moreeni (pohjavedenpinnan alapuolella). 

 

Kuvaliite 12. Maatutkalinjan L21 (26.5.2015) profiili väliltä 20 .. 570 m 25 MHz RTA –antennilla mitattuna. Linjaväli on 

vedettu vedenottamon pohjoispuolitse putken 52 kautta putkelle H0706. Pohjavedenpinta on melko heikosti erotettavissa. 

L21 risteää edellä olevassa kuvassa esitettyä L19 linjaa. Sininen viiva = pohjavedenpinta, oranssi = kallio/moreeni. 

[paluu tekstiin] [paluu liiteluetteloon] 
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Kuvaliite 13. Maatutkalinja profiili luotauslinjan L1 (19.8.2015)väliltä 0 .. 400 m 100 Mhz RTA –antennilla mitattuna. 

Kuvan keskellä on mahdollisesti pohjavettä pidättävä moreenikumpu, jossa pohjavedenpintaa on vaikea erottaa. Havainto-

putki 51 sijaitsee noin 310 m etäisyysmerkin kohdalla. Sininen viiva = pohjavedenpinta, vihreä = hiekan alapinta, alla 

moreeni/hienorakeinen aines,  oranssi = kallionpinta/moreeni.  

 

Kuvaliite 14. Maatutkalinja profiili luotauslinjan L1 (8.9.2015)väliltä 0 .. 380 m 25 Mhz RTA –antennilla mitattuna. Kart-

takuvassa vasemmalla oleva punainen kursori sijaitsee 100 m linjan alusta. Tällä kohdalla on mahdollisesti pohjavettä 

pidättävä kallio- tai moreenikumpu, jossa pohjavedenpintaa on vaikea erottaa. Sininen viiva = pohjavedenpinta, oranssi = 

kallionpinta. 

[paluu tekstiin] [paluu liiteluetteloon] 
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Kuvaliite 15. Maatutkalinjan L2 (8.9.2015)profiili väliltä 0 .. 240 m 25 Mhz RTA –antennilla mitattuna. Linja lähtee poh-

joisimman Kalevanlammen soistuneesta rannasta. Vasemman puoleisessa karttakuvassa oleva punainen kursori on 120 m 

linjan alusta harjusselänteen päällä. Kuvassa pohjaveden pinta näkyy selvästi ja kairauspisteellä HPE0214 varmistettu 

kalliopinta on heikosti tulkittavissa. Sininen viiva = pohjavedenpinta, oranssi = kallio/moreeni. 

 

Kuvaliite 16. Maatutkalinjan L2 (8.9.2015) profiili väliltä 200 .. 820 m 25 Mhz RTA –antennilla mitattuna. Linjaväli alkaa 

putken HPE0214 vierestä ja jatkuu urheilukentän poikki edelleen Pankajoen yli Raviradantien varteen. Vasemman puolei-

sessa karttakuvassa oleva punainen kursori on 415 m linjan alusta harjulaakion päällä urheilukentän kohdalla. Kuvassa 

pohjaveden pinta näkyy selvästi, mutta kalliopinta on melko vaimeasti havaittavissa. Sininen viiva = pohjavedenpinta, 

oranssi = kallio/moreeni. 

[paluu tekstiin] [paluu liiteluetteloon] 
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Kuvaliite 17. Maatutkalinjan L3 (8.9.2015) profiili väliltä 100 .. 640 m 25 Mhz RTA –antennilla mitattuna. Linjaväli alkaa 

Pankajoen länsipuolelta (punainen kursori) kulkien havaintoputkien GTK-008 ja GTK-002 kautta havaintoputkelle H0406, 

joka on vedenottamolle menevän tien reunassa. Kuvassa pohjaveden pinta aaltoilee, mutta on tulkittavissa. Kalliopinta on 

melko vaimeasti havaittavissa. Pohjaveden pinnan yläpuolella oleva hiekan ja hienohiekan kerrostumisrakenteet ovat sel-

västi näkyvissä. Sininen viiva = pohjavedenpinta, oranssi = kallio/moreeni. 

 

Kuvaliite 18. Maatutkalinjan L3 (8.9.2015) profiili väliltä 640 .. 1200 m 25 Mhz RTA –antennilla mitattuna. Linjaväli alkaa 

havaintoputken H0406 :ltä kulkien putkien GTK-001 ja H0506 kautta Tampinkosken padolle (punainen kursori karttaku-

vassa). Pohjaveden pinta aaltoilee, mutta on tulkittavissa. Kalliopinta on melko vaimeasti havaittavissa. Pohjavesivyöhyk-

keen yläpuolella olevat hiekan ja hienohiekan kerrostumisrakenteet ovat selvästi näkyvissä. Sininen viiva = pohjavedenpin-

ta, oranssi = kallio/moreeni. 

[paluu tekstiin] [paluu liiteluetteloon] 
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Kuvaliite 19. Maatutkalinjan L4 (8.9.2015) profiili väliltä 400 .. 890 m 25 Mhz RTA –antennilla mitattuna. Linjaväli on 

havaintoputkelta H0506 putkelle GTK-002. Pohjaveden pinta on melko hyvin tulkittavissa. Kalliopinta on melko vaimeasti 

havaittavissa. Pohjavesivyöhykkeen yläpuolella olevat hiekan ja hienohiekan kerrostumisrakenteet ovat selvästi näkyvissä. 

Lähellä putkea GTK-002 olevat foreset -kerrokset viettävät todennäköisesti etelä-kaakkoon. Sininen viiva = pohjavedenpin-

ta, oranssi = kallio/moreeni. 

 

Kuvaliite 20. Maatutkalinjan L3 (19.8.2015) profiili väliltä 900 .. 1500 m 100 MHz RTA –antennilla mitattuna. Linjaväli on 

kairauspisteeltä GTK-006 kairauspisteelle GTK-007. Pohjaveden pinta on lähellä Hanhilammen rantaa hyvin tulkittavissa. 

Kalliopinta/moreeni nousee pohjaveden pinnan yläpuolelle linjavälin puolessa välin. Kairauspisteellä GTK-006 ei havaittu 

varsinaista pohjavedenpintaa. Moreenikerroksen alapuolinen kallionpinta on vaikeasti tulkittavissa. Sininen viiva = pohja-

vedenpinta, vihreä viiva = hiekan alapinta, alla moreenia, oranssi = kallionpinta. 

[paluu tekstiin] [paluu liiteluetteloon] 
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Kuvaliite 21. Maatutkalinjan L3 (19.8.2015) profiili väliltä 1400 .. 1190 m 100 MHz RTA –antennilla mitattuna. Linjaväli 

alkaa kairauspisteeltä GTK-007 kulkien havaintoputkien GTK-008, 54 – 56 kautta. Pohjaveden pinta on lähellä Hanhi-

lammen rantaa hyvin tulkittavissa. Moreenikerroksen alapuolinen kallionpinta on vaikeasti tulkittavissa. Huomaa, että 

vanhojen kairausten alimmainen kerros on tulkittu soraksi. Sininen viiva = pohjavedenpinta, vihreä viiva = hiekan alapin-

ta, alla moreenia, oranssi = kallionpinta. 

 

Kuvaliite 22. Maatutkalinjan L8 (19.8.2015) profiili väliltä  400 .. 900 m 100 MHz RTA –antennilla mitattuna. Linjaväli on 

vanhan kairauspisteen 23, joka on suppakuopan pohjalla, ja  GTK-001 välillä (kairausprofiili kuvan oikeassa laidassa). 

Pohjavesivyöhykkeen yläpinta on lähellä Hanhilammen veden pinnan tasoa. Pohjavedenpinnan yläpuolella erottuvat sel-

västi etelään päin viettävät deltamuodostuman foreset –kerrostumispintoja. Sininen viiva = pohjavedenpinta. 

[paluu tekstiin] [paluu liiteluetteloon] 
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Kuvaliite 23. Maatutkalinjan L15 (26.5.2015) profiili väliltä 0 .. 380 m 25 MHz RTA –antennilla mitattuna. Linjaväli kul-

kee GTK-001 ja GTK-002  kautta. Lajittuneissa kerroksissa on havaittavissa selviä rakenteita (osa on tulkittu 100 MHz –

maatutkaprofiililta): foreset –kerroksia, pohjavedenpinta ja kallionpinta melko rakenteettomana alustana.  Sininen viiva = 

pohjavedenpinta, oranssi = kerrosrajapintoja (pohjaveden yläpuolella), kallio/moreeni (pohjavedenpinnan alapuolella). 

 

 

Kuvaliite 24. Maatutkalinjan L16 (26.5.2015) profiili väliltä  190 .. 710 m 25 MHz RTA –antennilla mitattuna. Linjaväli 

kulkee HPE0214, H0206 ja H0306  kautta. Lajittuneissa kerroksissa on havaittavissa selviä rakenteita (osa on tulkittu 100 

MHz –maatutkaprofiililta): foreset –kerroksia, pohjavedenpinta ja kallionpinta melko rakenteettomana alustana.  Sininen 

viiva = pohjavedenpinta, oranssi = kerrosrajapintoja (pohjaveden yläpuolella), kallio/moreeni (pohjavedenpinnan alapuo-

lella). 

[paluu tekstiin] [paluu liiteluetteloon] 
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Kuvaliite 25. Maatutkalinjan L20 (26.5.2015) profiili väliltä 230 .. 630 m 25 MHz RTA –antennilla mitattuna. Linjaväli 

kulkee vedenottamon koillispuolella olevalla harjuselänteellä Hanhijoen ja Ahvenlammen välillä. Linja vedettiin putken 2 

kautta putkelle 52 ja edelleen uudelle havaintoputkelle GTK-003. Pohjavedenpinta on melko heikosti näkyvissä- Sininen 

viiva = pohjavedenpinta, oranssi = kallio/moreeni. 

 

Kuvaliite 26 . Maatutkalinjan L22 (26.5.2015) profiilia väliltä 60 .. 340 m 100 MHz RTA –antennilla mitattuna. Linjaväli 

on vedetty putken H0706 lounaispuolella olevaa selännettä pitkin Tampinkosken sillalle. Pohjaveden alapuolella oleva 

aines on mahdollisesti moreenia. Pohjavedenpinta on melko heikosti erotettavissa 100 MHz:n tutkaprofiililta, mutta erot-

tuu selvästi 25 MHz:n profiililla. Sininen viiva = pohjavedenpinta, oranssi = kallio/moreeni. 

[paluu tekstiin] [paluu liiteluetteloon] 
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Kuvaliite 27. Hanhijoen pohjoispuolella olevan harjuselänteen alapuolisen kallioperän tulkittuja rakopintoja, jotka mah-

dollisesti ovat pohjaveden täyttämiä. 

[paluu tekstiin] [paluu liiteluetteloon] 
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