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1

JOHDANTO
Yleistä

Geologian tutkimuskeskuksen (GTK) Pohjois-Suomen yksikkö toteutti geologisen rakenneselvityksen
Rovaniemen Kolpeneenharjun pohjavesialueelle. Maastotutkimukset suoritettiin pääasiassa vuoden 2014
aikana ja tulosten käsittely, analysointi ja raportointi toteutettiin loppuvuoden 2014 ja tammi-kesäkuun
2015 välisenä aikana. Tutkimuksen pääasiallinen rahoittaja on ollut Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR)
ja muina rahoittajina ovat toimineet Rovaniemen kaupunki, Napapiirin Vesi Oy sekä GTK. Tutkimuksen
organisoinnista ja toteutuksesta on vastannut GTK sekä ostopalveluiden tuottajat. Maastotutkimuksista,
pohjavesialueen rakenteen mallinnuksista, niiden tulkinnoista ja tutkimuksen raportoinnista ovat vastanneet geologit Juho Kupila ja Hannu Panttila. Painovoimamittauksista ja niiden tulkinnasta vastasi geofyysikko Tuire Valjus. Tutkimusalueen maaperägeologisesta kuvauksesta vastasi erikoistutkija Peter Johansson, kallioperäkuvauksesta geologi Irmeli Huovinen ja pohjavesitutkimusten raportoinnista geologi Ulpu
Väisänen. Pohjavesinäytteenoton maastossa suorittivat tutkimusassistentit Hannu Hirvasniemi ja Pentti
Kouri.
1.2

Kolpeneenharju

Ympäristöltään ja toiminnoiltaan monimuotoinen Kolpeneenharjun pohjavesialue sijaitsee Rovaniemen
kaupunkikeskustan kaakkoispuolella (kuva 1) rajoittuen pohjoisessa Ounasvaaraan, etelässä PöykkölänPrinttivaaran alueeseen, idässä Suonukkarakkaan/Toramojärveen sekä lännessä Kemijokeen. Alueelle sijoittuu mm. virkistystä tukevia toimintoja (mm. kuntopolkuja sekä ampuma- ja frisbeegolfrata), Ounasrinteen liikekeskus, sosiaali- ja terveyspalvelujen toimintoja (päiväkodit, koulut, Lapin keskussairaala),
huoltoasema, lämpökeskus sekä paljon erityyppistä ja -ikäistä asuntokantaa. Erityisesti alueen eteläosaan
kohdistuu lähinnä kaavoituksellisia maankäyttöpaineita ja tutkimuksen yhtenä tavoitteena olikin selvittää
pohjavesialueen rajauksen oikeellisuutta ja muutosmahdollisuuksia.
Luokitukseltaan Kolpeneenharjun pohjavesialue kuuluu vedenhankinnalle tärkeisiin pohjavesialueisiin (Iluokka), ja alueelle valmistui jo vuonna 1959 vedenottamo, joka kuitenkin nykyisin toimii varavedenottamona kaupungin ottaessa vetensä muilta lähiseudun merkittäviltä pohjavesialueilta. 1960 -luvulla Rovaniemen kaupungistumisen myötä Kolpeneelle valmistui myös vedenkäsittelylaitos.
Pohjavesialueen kokonaispinta-ala on 13,13 km2, mistä varsinaisen pohjaveden muodostumisaluetta on
0,92 km2. Antoisuudeksi on arvioitu 13 000 m3/d (ympäristöhallinnon POVET -järjestelmä).
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Kuva 1. Kolpeneen pohjavesialueen sijainti.

Tässä raportissa selvitetään Kolpeneen pohjavesialueen kallionpinnan korkokuvaa, maapeitteiden paksuuksia ja pohjavedenpinnan tasoa, harjun syntyvaiheita sekä maaperäkerrostumien rakenteen ja aineksen
vaihtelua pääasiassa kairauksiin, geofysikaalisiin mittauksiin ja pohjaveden pintatietoihin perustuen. Kallio- ja pohjavesipintamallit yhdessä maaperämuodostumien syntyvaiheiden tulkinnan kanssa luovat perustan alueen vedenjohtavuuksien ja pohjaveden virtauskuvan hahmottamiselle sekä mm. vedenhankintapaikkojen ja pohjavesialuerajausten määrittelylle. Tiedot palvelevat myös pohjavettä uhkaavissa onnettomuustilanteissa tarvittavien toimenpiteiden suorittamista ja ennakoimista. Rakennetutkimuksella tuotettua tietoa voidaan jatkossa hyödyntää myös pohjaveden suojelusuunnitelman laadinnassa sekä virtausmallien laadinnassa ja tarkentamisessa.
1.3

Aikaisempia tutkimuksia

Tutkimuksen tausta-aineistona on soveltuvin osin käytetty jäljempänä kuvatun lisäksi aiemmin Kolpeneen pohjavesialueella eri tahojen toteuttamia mm. pohjavedenhankintaan ja sen turvaamiseen, vesitaseeseen ja käytön seurantaan liittyviä hydrogeologisia tutkimuksia ja teknisiä erillisselvityksiä. Näihin on
kuulunut mm.:
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Kemijoen valjastamisen yhteydessä Oulujoki Oy:n tekemiä tutkimuksia (kairaustietoja)



Käytön seurannan osana vedenottamon imeytysaltaan maaperätutkimuksia (Suunnittelukeskus Oy, 1985)



Selvitys tekopohjaveden muodostamismahdollisuuksista Kolpeneenharjulla (Suunnittelukeskus Oy, 1990)



Selvitys vedenhankinnan turvaamisesta (Suunnittelukeskus Oy, 1993).

AINEISTO JA TUTKIMUSMENETELMÄT

2.1
2.1.1

Tiedonkeruu olemassa olevasta aineistoista
Maa- ja kallioperägeologia, korkeusaineisto, pohjaveden seurantatiedot ja muu aineisto

Geologisena pohjatietona tutkimuksessa käytettiin alueelta saatavilla olevaa GTK:n aineistoa, joka piti
sisällään maa- ja kallioperäkartat, hiekka- ja soravarojen inventointien aineistot sekä kairaustietoja. Korkeusaineistona käytettiin Rovaniemen kaupungin kohteellisesti tuottamaa laserkeilausaineistoa. Kaupungilta saatiin lisäksi alueella kaavoitusten aikana tehtyjen kairausten tietoja sekä maanomistustietoa maastossa toimimisen lupamenettelyprosessin käyttöön. Napapiirin Vedeltä tutkimuskäyttöön saatiin pohjavedenpinnan havaintodataa alueella olevilta automaattisilta seuranta-asemilta sekä aikaisempia tutkimusselostuksia ja raportteja pohjavesialueeseen ja Kolpeneen vedenottamoon liittyen. Pohjakarttana käytössä
oli maanmittauslaitoksen maastotietokanta sekä ilmakuvat. Lisäksi alueella olevasta vesi- ja viemäriverkostosta, sähkö- ja datakaapeleista ym. maanalaisesta infrasta tietoa saatiin asianosaisilta tahoilta ja esim.
kairaukset pystyttiin suorittamaan täysin riskittömästi.
2.1.2

Geofysiikan aineisto

Kolpeneen tutkimuksessa käytettiin alueelta saatavilla olevaa GTK:n aeromagneettista aineistoa, jota prosessoimalla tavoitteena oli saada lisätietoa vallitsevasta kallioperän rakenteesta ja tehdä ns. ruhjetulkintaa.
Aineiston tarkkuus paikalliseen, pienialaiseen tulkintaan ei kuitenkaan ollut riittävä ja tuloksena olikin
lähinnä muita menetelmiä tukevaa tietoa.
2.2

Maastokartoitus

Tutkimusalueella tehdyillä maastokartoituksella ja -katselmuksilla muodostettiin yleiskäsitys alueen geologisista ja hydrogeologisista olosuhteista. Maastossa pohjavesialueen keskeisiltä osilta tehtiin havaintoja
geomorfologiasta ja luonnonvesipinnoista sekä havainnoitiin alueella suhteellisen vähän olevia kalliopaljastumia ja maaperäleikkauksia. Yksityiskohtaisempi leikkaushavainnointi ei kuitenkaan ollut tarkoituksenmukaista/mahdollista leikkausten mataluuden, maa-aineksen valumisen ja leikkausten maisemoinnin
vuoksi.
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Kevyet Cobra- ja turvekairaukset

Varsinaisen harjumuodostuman reuna-alueilla tehtiin toukokuussa 2014 kevyitä kairauksia Cobrakalustolla. Näillä pyrittiin selvittämään hienoaineskerrostumien, kuten saven ja siltin, esiintymistä sekä
harjuaineksen mahdollista levinneisyyttä näiden kerrosten alapuolella. Kesäkuussa 2014 harjua ympäröivillä suoalueilla tehtiin turvekairauksia, joilla selvitettiin turpeen paksuuksia ja soiden pohjamaalajeja.
Saadut havainnot yhdessä mm. kartta- ja ilmakuvatulkintojen kanssa antoivat tietoa pohjavesialueen rajausmuutosehdotuksiin.
2.4

Havaintoputkiasennukset ja maaperäkairaukset

Maaperäkairaukset ja havaintoputkiasennukset tehtiin maaliskuussa 2014 Destia Oy:n toimesta GM200 kairauskoneella. Kairauspisteitä oli 10 kpl, ja niiden sijoittelu suunniteltiin maaperän rakenteen, kallionja pohjavedenpinnan havainnointia sekä painovoimamittausten tukipisteverkkoa silmällä pitäen kuitenkin
siten, että kuusi kairausta sijoittui varsinaiselle ydinharjuvyöhykkeelle (liite 1). Kohteet tarkastettiin ennen kairausten aloitusta maasto-olosuhteiden varmistamista varten ja ne paikannettiin kairausten päätyttyä
VRS-GPS -tarkkuuspaikannuksella.
Kairaukset tehtiin ns. kalliovarmistuksella, jolloin saatiin varmistus kallionpinnan syvyydestä ja samalla
tieto maapeitteiden paksuudesta. Samoin havainnoitiin asennushetkellä vallinnut pohjavedenpinnan taso.
Lisäksi jokaisen kairauksen yhteydessä havainnoitiin maaperän vallitseva kerrosjärjestys ja otettiin maanäytteitä joiden maalajit arvioitiin aistinvaraisesti GTK:lla. Maaperäkairausta ja kalliovarmistusta tehtiin
yhteensä 240 metriä ja pohjaveden havaintoputkia asennettiin neljä, yhteispituudeltaan 117 metriä. Putkien maanpäällinen osa varustettiin metallisella, lukittavalla suojaputkella (kuva 2). Halkaisijaltaan 60
mm:n kokoiset pohjavesiputket ovat materiaaliltaan suuritiheyksistä polyeteeniä (PEH), siivilärakojen
ollessa 0.3 mm:n levyisiä. Havaintoputkien asennuksesta tehtiin urakoitsijan toimesta putkikortit (liite
13), joissa on yksityiskohtaiset tiedot kairaussyvyyksistä, maalajeista ja kerrosjärjestyksestä, pohjavedenpinnasta sekä asennettujen putkien siiviläosuudesta ja kokonaispituudesta.
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Kuva 2. Pohjaveden havaintoputki ja sen lukittava maanpäällinen osa. Asennuspaikalla on pieniä määriä kairauksessa maanpinnalle kulkeutunutta maa-ainesta sekä hienoksi jauhautunutta kalliokiviainesta (kuva: GTK, Ulpu
Väisänen).

2.5
2.5.1

Pohjavesinäytteenotto ja analysointi
Yleistä

Pohjaveden laatua ja sen kelpoisuutta talousvedeksi tutkittaessa on tärkeää selvittää veden fysikaaliskemialliset ominaisuudet (anionit), kuten kloridi-, nitraatti- ja sulfaattipitoisuudet, sekä alkuainepitoisuudet. Niistä etenkin raskasmetallien, kuten kupari, sinkki, nikkeli, kadmium, koboltti ja lyijy, analysoiminen on tärkeää, koska ne aiheuttavat suurina pitoisuuksina terveyshaittoja ihmisille ja eliöstölle. Suomessa yleisimpiä maaperää pilaavia aineita ovat raskasmetallien lisäksi öljy-yhdisteet, klooratut hiilivetyyhdisteet, torjunta-aineet ja dioksiinit. Polttoaineen lisäaineena käytetty MTBE aiheuttaa pohjavedessä
maku- ja hajuhaittoja (Penttinen, 2001). Kevyet (C5-C10) ja keskiraskaat (C10-C21) öljyhiilivedyt liukenevat suhteellisen hyvin veteen, mutta ne myös haihtuvat herkästi ilmaan. Raskaat hiilivedyt (C21-C40),
kuten voiteluöljyn sisältämät hiilivedyt, pidättyvät voimakkaasti maaperään eivätkä käytännössä liukene
veteen. Maaperään päässeet kevyet hiilivedyt kuten bensiini aiheuttavat kuitenkin riskin pohjaveden pilaantumiselle. Eliöille nämä vesiliukoiset ja kevyet öljyhiilivedyt ovat maaperässä haitallisempia kuin
huonosti liukenevat raskaat öljyhiilivedyt. Toisaalta maaperässä esiintyvät mikrobit pystyvät hajottamaan
paremmin kevyitä öljyhiilivetyjä (Reinikainen, 2007).
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Näytteenotto ja analysointi

Kolpeneenharjun rakenneselvityksen yhteydessä tutkittiin pohjaveden laatua kahdesta Rovaniemen kaupungin havaintokaivosta (kaivot K14 ja K15, jotka otetaan käyttöön Kolpeneen varavedenottamoa tarvittaessa) sekä neljästä pohjaveden havaintoputkesta (P1-P4), jotka asennettiin tutkimusten aikana (liite 2).
Pohjavesinäytteistä analysoitiin fysikaalis-kemialliset ominaisuudet ja 34 alkuainetta. Lisäksi analysoitiin
kevyet, keskiraskaat ja raskaat öljyhiilivedyt ja muita orgaanisia yhdisteitä. Pohjavesinäytteet otettiin lokakuussa 2014. Seurantanäytteet otettiin helmikuussa ja toukokuussa 2015 havaintoputkesta 3, jonka
näytteestä oli analysoitu suuria öljyhiilivetypitoisuuksia. Ennen näytteenottoa pohjavesiputket pumpattiin
tyhjiksi Grundfos M1-pumpulla. Muutaman tunnin kuluttua otettiin näytteet, kun vedenpinta oli palautunut havaintoputkissa alkuperäiselle korkeudelle. Näytteitä otettiin läheltä havaintoputkien pohjaa sekä
pintaosasta (taulukko 1). Umpinaisista kaivoista K14 ja K15 (kuva 3) ei voitu mitata kokonaissyvyyksiä
eikä näytteenottosyvyyksiä, ja niiden näytteet jouduttiin ottamaan hanasta. Kaikista näytteistä mitattiin
näytteenottopaikalla veden lämpötila, pH-arvo, sähkönjohtavuus ja liuennut happi (taulukko 2). Maastomittauksissa käytettiin WTW Multi 3430-mittaria (kuva 4).

Kuva 3. Näytteenhaku vesilaitoksen kaivosta K15 (kuva: GTK, Ulpu Väisänen).
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Kuva 4. Maastomittausvälineistöä. Mittauspaikalla saadut tiedot kirjattiin suoraan maastotallentimelle (kuva:
GTK, Ulpu Väisänen).

Jokaisesta näytteenottokohteesta otettiin muovipulloon 0.5 litraa käsittelemätöntä näytettä anionimäärityksiä varten. Alkuaineanalyysejä varten otettiin muovipulloon 100 ml suodatettua näytettä, joka kestävöitiin lisäämällä 0.5 ml väkevää typpihappoa (65 %). Suodatuksessa käytettiin BD Plastipak kertakäyttöruiskuja ja Whatman GmbH kertakäyttösuodattimia. Näytteet otettiin havaintoputkissa P1-P4 läheltä pohjaa.
Öljyhiilivetynäytteet otettiin kevyiden öljyhiilivetyjen (C5-C10, bensiinin lisäaineet) määritystä varten
100 ml:n lasipulloihin sekä havaintoputkien pinnalta että pohjasta. Keskiraskaiden (C10-C21) ja raskaiden öljyhiilivetyjen (C21-C40) määrityksiä varten vesinäytteet otettiin litran lasipulloihin havaintoputkien
pinnalta. Kaikki näytteet säilytettiin kylmässä ennen laboratorioon toimittamista.
Kestävöimättömistä vesinäytteistä määritettiin Labtium Oy:n laboratoriossa anionit Br, Cl, F, SO4 ja NO3
IC-tekniikalla. Monialkuainemääritykset tehtiin ICP-MS- ja ICP-OES-tekniikalla. Väriluku, pH, sähkönjohtavuus, alkaliteetti, KMnO4-luku, fosfaattifosfori (PO4-P), haihtuvat orgaaniset yhdisteet (VOC) sekä
öljyhiilivedyt C5-C40 analysoitiin alihankintana MetropoliLab -laboratoriossa. Analyysitulokset on esitetty liitteissä 14.1 - 14.4.
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Pintanäytteiden ottosyvyys
Pohjanäytteiden ottosyvyys

8

P1
18 m
0.2 m
0.2-1.2 m

P2
26 m
2.4 m
2.4-2.5 m

P3
28 m
2.1 m
2.1-3 m

P4
30 m
6.4 m
6.4-7 m

15-16 m

24-25 m

24-25 m

26-27 m

Taulukko 1. Pohjaveden havaintoputkien P1-P4 syvyydet, pohjavedenpinnan syvyydet ja näytteiden ottosyvyys
maanpinnasta.

K14
Lämpötila C 3.5
pH
6.55
EC mS/m
6.98
O2 mg/l (%) 9.9 (67.8)
0

K15
3.8
6.4
9.99
10.1 (80.8)

P1
4.8
6.4
16.6
6.4 (82)

P2
3.5
6.4
9.2
7.1 (61.7)

P3
4.2
6.68
16.16
4.85 (37)

P4
3.0
6.6
8.08
11.1 (87)

Taulukko 2. Pohjavesinäytteiden maastomittaustulokset 21.10.2014.

2.6
2.6.1

Painovoimamittaukset
Menetelmän perusteet

Painovoimamittaus on geofysikaalinen mittausmenetelmä, jonka avulla voidaan tutkia tiheydeltään ympäristöstä poikkeavien muodostumien paksuutta ja tilavuutta. Koska maaperän tiheys on huomattavasti kallioperän tiheyttä pienempi (tiheysero noin 1 000 kg/m3), voidaan painovoimamittauksia käyttää myös
maapeitteen paksuuden arviointiin. Painovoimamenetelmällä ei voida erotella maaperän eri kerroksia tai
pohjavedenpinnan tasoa. Muilla tutkimusmenetelmillä tuotettuja maaperä- ja pohjavesitietoja (esim. kairaus, seisminen luotaus ja maatutkaluotaus) voidaan kuitenkin hyödyntää painovoimamittausten tulkinnassa.
Maapeitteen paksuutta määritettäessä painovoimaprofiilit sijoitetaan maastoon siten, että niiden alku- ja
loppupäät ovat kalliopaljastumilla tai pisteissä, joissa kallionpinnan tarkka korkeustaso tunnetaan. Lisäksi
profiilit saattavat kulkea ristiin toistensa yli. Näin voidaan arvioida painovoimakentän alueellista vaihtelua, jota käytetään maapeitteen paksuustulkinnan perustasona. Kun maa- ja kallioperän välinen tiheysero
oletetaan vakioksi ja mittauspisteiden korkeusasema tunnetaan, voidaan painovoima-anomaliasta laskea
maapeitteen paksuus. Maaperän todellista paksuutta on kuitenkin tarpeellista kontrolloida riittävän tiheästi esim. kairaamalla, koska sekä kallion tiheydestä riippuva alueellinen painovoimataso että irtomaapeitteen tiheys voivat vaihdella mittauslinjalla ja siten vaikuttaa tulkintatulokseen. Tulos kuvaa yleensä hyvin
kallionpinnan alueellisen topografian vaihtelua (kuva 5), vaikka maapeitteen tulkitussa paksuudessa saattaa paikoitellen olla epätarkkuutta. Maapeitteen paksuustulkintaa voidaan tarkistaa ja muuttaa, mikäli painovoimaprofiileille saadaan myöhemmin uutta kallionpintatietoa esimerkiksi uusista kairauksista.
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Kuva 5. Painovoimamittauksista tulkittu kallionpinnan taso, metriä mpy (kuva: GTK, Tuire Valjus).

2.6.2

Mittaukset ja tulkintamenetelmät

Mitattujen painovoimaprofiilien sijainti on esitetty liitteessä 1 ja kuva 5. Painovoimalinjoja mitattiin kevättalvella 2014 22 kpl, yhteensä n. 18 km. Linjat mitattiin noin 20 m pistevälein Scintrex CG5-Autografgravimetrillä (kuva 6). Maanpinnan tasojen määritykseen käytettiin letkuvaaitusta (LEVA). Painovoimalinjojen päät on sidottu kairauspisteisiin ja kalliopaljastumiin. Päätypisteiden korkeustaso on määritetty
VRS-GPS -laitteistolla. Topografiaeroista johtuva painovoimatulosten vääristymä on korjattu käyttäen
GTK:n 3D-topografiakorjausta, johon poimitaan mittauslinjan ympäristön maanpinnan taso Maanmittauslaitoksen (MML) 10 x 10 m:n digitaalisesta korkeusmallista. Mittaustuloksista on laskettu Bouguer anomaliat keskitiheydellä 2670 kg/m3. Tulkinnassa on käytetty Interpex MAGIX-XL -tulkintaohjelmaa.
Tulkintaohjelmalla etsitään annetun mallin parametreja muuttamalla mitattua painovoimakäyrää parhaiten
vastaava laskennallinen käyrä. Paikallisesta painovoima-anomalian vaihtelusta tulkitaan maapeitteen paksuus.
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Kuva 6. GTK:n konsernipalveluiden henkilöstöä suorittamassa painovoimamittausta ja mittauspisteiden korkeusaseman letkuvaaitusta (kuva: GTK, Reijo Lampela).

Painovoimamittausten linjakohtaiset tulkinnat on esitetty liitteissä 15.1 - 15.11 (linjat 1 – 25, välistä puuttuu numeroita). Malleissa on käytetty linjan pituudesta riippuen vaaka-akselin mittakaavana 1:5000 tai
1:10 000 ja pystyakselilla 1:1000. Leikkauskuvien y-koordinaatista puuttuu kaistanumero, joka on KKJ3.
Korkeusjärjestelmä on N60. Aineiston yhteensovittamisessa koordinaatisto- ja korkeusjärjestelmät muutettiin vastaamaan järjestelmiä EUREF TM35FIN ja N2000.
Vedenpinnan tasona on käytetty kairanreikien pohjavesitietoja ja se esitetään malleissa vaakaviivana.
Pohjavedenpinnan yläpuoliselle, kuivalle maa-ainekselle on tulkinnassa käytetty tiheyttä 1600 kg/ m3 ja
pohjaveden kyllästämälle maa-ainekselle 1900 kg/m3.
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Maatutkaluotaus
Menetelmän perusteet

Maatutkaluotaus on nopea ja kustannustehokas ja toinen tässä tutkimuksessa käytetyistä geofysikaalisista
tutkimusmenetelmistä. Menetelmä perustuu sähkömagneettisten pulssien lähettämiseen maaperään ja sieltä takaisin heijastuvien pulssien rekisteröintiin ja tulkintaan. Pulssin kulkunopeus ja tunkeutumissyvyys
riippuu maaperän dielektrisyydestä ja sähkönjohtavuudesta, joiden määräävänä tekijänä on kosteuspitoisuus. Hiekassa ja sitä karkeammissa maalajeissa dielektrisyys ja sähkönjohtavuus ovat yleensä alhaisia,
jolloin maatutkauksen syvyysulottuvuus on hyvä. Hienoainesten, kuten savi, esiintyminen ja esim. tiesuolauksen tai kaatopaikan suotovesien aiheuttama suolapitoisuuden kasvu maaperässä puolestaan kasvattavat mainittuja suureita, jolloin syvyysulottuvuus on huonompi. Näin ollen maatutkaluotaus on parhaimmillaan juuri harjualueilla, joissa jatkuvaa profiilitietoa saadaan jopa yli 30 metrin syvyydeltä. Tietoa saadaan kallionpinnan korkokuvasta, pohjavedenpinnan tasosta, irtainten maalajien laadusta ja maaperän
kerrosten rakenteesta (kuva 7). Näillä tiedoilla on merkittävä osuus Kolpeneenharjun tyyppisillä pohjavesialueilla, joilla on vähän maaperäleikkauksia. Toisaalta Kolpeneen alueella pohjavedenpinta on laajalti
suhteellisen lähellä maanpintaa, joka puolestaan vaikuttaa negatiivisesti tutkapulssin syvyysulottuvuuteen.

Kuva 7. Esimerkki maatutkaluotausprofiilista. Profiili 127 on mitattu Kolpeneenharjun myötäisesti kaakosta luoteeseen. Profiilissa pohjavesi erottuu harjun viereisen suon tasolla olevana lähes vaakasuorana rajapintana.

2.7.2

Mittausmenetelmät ja aineiston käsittely

Kolpeneenharjun pohjavesialueella tehtiin kevään, kesän ja syksyn 2014 aikana GTK:n maatutkakalustolla 69 linjaa jotka olivat yhteispituudeltaan noin 44 km ja kattoivat laajalti koko tutkimusalueen (liite 1).
Linjat pyrittiin sijoittamaan sekä painovoimamittauslinjojen välialueille että varsinaisen harjumuodostuman alueelle. Lisäksi pohjaveden muodostumisalueen ulkopuolisille alueille tehtiin huomattava määrä
mittausprofiileja. Maastossa käytetyt laitteistot olivat maastohenkilöautoon asennettu GSSI:n SIR20
(kuva 8) sekä Malå:n ProEx, joka oli maastossa jalkaisin käytettävä laitteisto, ns. letkututka. Molemmissa
tutkalaitteissa käytettiin 100 MHz:n antennia, joka on yleisesti käytetty antennitaajuus pohjavesitutki-
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muksissa, kuten myös käytetty mittausaika, 450 ns. Joitakin tutkalinjoja mitattiin molemmilla kalustoilla
sekä kaluston käytettävyyden että mittausaineiston vertailtavuuden takia. Linjojen paikannus maastossa
tehtiin GPS – paikantimella, ja tulkintavaiheessa profiileille tehtiin laserkeilausaineistoon perustuva topografiakorjaus oikean korkeustason määrittämiseksi.
Tässä tutkimuksessa maatutkaluotauksilla saatuja tuloksia hyödynnettiin pohjavedenpinnan, maaperän
rakenteen ja kallionpinnan syvyyden määrityksessä. Tutkimuskohteen monimuotoisuudesta johtuen maatutkaluotausten aineiston laatu ja käytettävyys vaihtelivat alueellisesti merkittävästi. Tyypillistä onkin,
että keskimäärin 70-80 % mitatuista maatutkalinjoista on hyviä/tulkintakelpoisia.

Kuva 8. SIR20 -maatutkalaitteisto asennettuna maastohenkilöautoon. Tutkayksikkö ja tiedonkeruussa käytettävät
maastotietokoneet on sijoitettu auton matkustamoon, 100MHZ:n antenni mittapyörineen erilliseen vetolaitteeseen
(kuva: GTK, Juho Kupila).
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ALUEEN GEOLOGIA

3.1
3.1.1

Kallioperä
Peräpohjan alue

Tutkimusalue sijoittuu Rovaniemen 1:100 000 kallioperäkartan (KL 3612) alueelle, josta karttalehtiselostus julkaistiin vuonna 1996 (Perttunen et al.). Rovaniemen alueen kallioperäkartoitushankkeen yhteydessä
tehtiin myös rakennegeologinen pro gradu-tutkielma (Lappalainen, 1994) ja ruhjeiden ja siirrosten tulkintaa aeromagneettisiin havaintoihin perustuen (Lanne, 1994).
Peräpohjan liuskevyöhykeen kivet ovat kerrostuneet mannerkuoren repeämäaltaaseen, jonka kehitys keskeytyi. Kallioperä koostuu vulkaniiteista ja sedimenttikivistä, happamista ja intermediäärisistä syväkivistä
sekä emäksisistä juonista. (Perttunen ja Vaasjoki, 2001; Perttunen, 2007). Peräpohjan liuskevyöhyke on
kerrostunut Pudasjärven arkeeisen pohjakompleksin ja 2440 Ma ikäisten kerrosintruusioista päälle, joiden
perusteella Peräpohjan liuskevyöhykkeen maksimi-ikä on määritelty. Liuskealueen minimi-ikä 1880 Ma
on määritetty sitä leikkaavien Haaparanta-sarjaan kuuluvien intruusioiden perusteella (Hanski, et al.,
2005). Pääosin liuskealueen kivilajit ovat metamorfoituneet vihreäliuskefasieksen olosuhteissa, mutta metametamorfoosiaste kasvaa pohjoiseen päin kohti Keski-Lapin graniittikompleksia (Perttunen et al.,
1996). Monivaiheisesti deformoitunut rakenne hallitsee Peräpohjan alueen kallioperää suuressa mittakaavassa. Tämä havaitaan luode-kaakko suuntaisina antiformi-synformirakenteina, jotka kuuluvat alueen toiseen deformaatiovaiheeseen (D2-vaihe). D2-vaiheen poimutuksen intensiteetti kasvaa pohjoista kohti ja on
siten yhteydessä metamorfoosiasteen kasvuun (Lappalainen, 1994; Perttunen et al., 1996).
3.1.2

Tutkimusalueen kallioperä

Tutkimusalueen kivilajit nuorenevat koillisesta lounaaseen päin. Vanhin muodostumista Kivalon ryhmään
kuuluva Ounasvaaran muodostuman kvartsiitti (2300-2100 Ma) muodostaa tutkimusalueen korkeimman
kohdan Ounasvaaran lounaispuolella Ounasrinteen ja Ounasmetsän alueilla. Pääosin tutkimusalueen kallioperä koostuu Paakkolan ryhmän 2050-1960 Ma ikäisistä Pöyliövaaran kiilleliuskeista ja –gneisseistä,
sekä niissä välikerroksina esiintyvistä grafiitti- ja kiisupitoisista liuskeista, jotka erottuvat selvästi lentogeofysikaalisessa aineistossa johteina (Perttunen et al., 1996). Pöyliövaaran kiilleliuskeille ja –gneisseille
on myös tyypillistä porfyroblastien esiintyminen mikä indikoi kivien korkeaa alumiinipitoisuutta ja metamorfoosiasteen muutosta. Ounasvaaran muodostuman ja Pöyliövaaran muodostuman välissä Ounasrinteen ja Ounasmetsän alueella on ohuelti kalkkisilikaattipitoisia arkosiitteja (Oikarila Suite) ja tutkimusalueen kaakkoisosassa esiintyy Pöyliövaaran kiilleliuskeiden ympäröimänä Korkiavaaran arkosiitteja
(kuva 9).
Rovaniemen alueelta on eroteltu kolme erilaista deformaatiovaihetta, joista kahta vanhimpaa hallitsee
plastinen poimutus ja nuorinta vaihetta siirrosrakenteet (Lappalainen, 1994; Perttunen et al., 1996). Sedimenttikivissä säilyneitä primäärirakenteita on kerroksellisuus, joka on paikoin nähtävissä mm. Ounasvaaran kvartsiiteissa (Lappalainen, 1994). Raportissa käytetyt rakenne-elementtien terminologia pohjautuu
yleiseen käytäntöön, jossa D tarkoittaa deformaatiovaihetta ja F poimua. Numerointi tapahtuu siten, että
suhteellisesti vanhimmaksi tulkittu rakenne-elementti saa pienimmän järjestysluvun. Karttakuvaa hallitseva piirre on D2-vaiheen rakenteet (kuva 9). Tutkimusalue sijoittuu D2-vaiheen Ounasvaaran antiformin
lounaiskyljelle. F2 -poimut ovat tiukkoja ja ja kyljiltään ohentuneita, akselitason kaade jyrkkenee pohjois-
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ta kohti. F2-poimuakselit ovat kaatuvat loivasti kaakkoon tai luoteeseen ja niiden akselitasojen kaade
vaihtelee 0-40 asteen välillä (Lappalainen, 1994).
Geofysikaalisesta matalalentoaineistosta tehtyjen tulkintojen mukaan (Lanne, 1994) Rovaniemen karttalehden eteläosassa on luode-kaakko suuntaisia ruhjeita/siirroksia, joista muutama sijaitsee Kolpeneen tutkimusalueelle. Nämä rakenteet näkyvät heikosti epäjatkuvuuksina lentomagneettisessa aineistossa (kuva
9).
Tutkimusalueen topografiaan ovat vaikuttaneet edellä mainittu monivaiheinen deformaatio ja kivilajeille
ominainen kulutuskestävyys. Kulutuskestävyydeltään lujemmat kvartsiitit muodostavat tutkimusalueen
korkeimmat alueet, joita ympäröi kiilleliuske/arkosiitti/kalkkisilikaattikivien jaksot jotka ovat nuorempia
ja helpommin erodoituvia ja tästä johtuen muodostavat painanteita kallioperän korkokuvaan. Korkeimmillaan kallionpinta on tutkimusalueen koillisosassa Ounasvaaran alueella, jonka huippu sijaitsee yli 200
m mpy. Tämän kvartsiittisen vaaran koillisrinne on hyvin jyrkkä, mutta vaaran lounaisosa on melko loiva.
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Kuva 9. Ylhäällä Kolpeneen tutkimusalueen geologinen kartta. Alhaalla lentomagneettinen kartta, jossa punaisella
viivalla merkittynä antiformi- ja synformiviivat Lappalainen, 1994 mukaan, sekä sinisellä katkoviivalla Lanteen
(1994) raportista poimitut tulkitut ruhje/siirrosrakenteet.
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Kolpeneenharjun syntyhistoria ja geologinen rakenne
Yleistä harjumuodostumista

Mannerjäätikön sulamisvaiheen aikana jäätikön alla, sisällä ja päällä virranneet sulamisvedet kerrostivat
jäätikköjoki- eli glasifluviaalisia kerrostumia. Niistä useimmat ovat harjuja, jotka ovat ympäröivän maaston yläpuolelle kohoavia kaareilevia selänteitä. Harjut ovat yleisiä koko Suomessa, ja monin paikoin ne
ovat niin hallitsevia maanpinnanmuotoja, että niitä pidetään yhtenä osana Suomen kansallismaisemaa.
Kolpeneenharju on tyypillinen suomalainen harju, joka on noin 6 km pitkä, 50 – 300 m leveä ja kohoaa
noin 8 – 12 metriä ympäröivän maaston ja Kemijoen vedenpinnan yläpuolelle kaareilevana ja paikoin
jyrkkärinteisenä selänteenä.
3.2.2

Kolpeneenharjun alkuvaiheet

Harjuselänteistä syntyy pitkiä ja mutkittelevia harjujaksoja, jotka kulkevat satoja kilometrejä poikki Suomen. Kolpeneenharju kuuluu osana Etelä-Lapin poikki kulkevaan, yli 300 km pitkään luodekaakkosuuntaiseen harjujaksoon. Se alkaa Pellon Rattosjärveltä ja kulkee sieltä erillisistä selänteistä ja
kummuista koostuvana muodostumana kohti Rovaniemeä Sinettäjärven ja Mellavaaran kautta. Rovaniemen keskustassa siihen kuuluu neljä erillistä muodostumaa: Mäntyvaara, Santamäki, Veitikanharju ja
Kolpeneenharju (Nenonen, Mäkinen ja Muurinen, 1994). Santamäellä ja viereisellä ratapihalla harju on
suurimmaksi osaksi käytetty soranottoon. Veitikanharjulla se on muuttunut rakennuspohjaksi (Kujansuu,
Hyyppä ja Lappalainen, 1982). Ounasvaaran eteläpuolella harjujakso jatkuu itään kohti Jokkavaaraa, joka
on siihen kuuluva massiivinen harjusolmu (Saarnisto, 1996). Jokkavaaran laajuus johtuu siitä, että harjujaksoon yhtyy lounaasta Muurolasta Tavivaaran, Kroopinpalon ja Palovaaran kautta tuleva sivuhaara.
Jokkavaarasta harjujakso jatkuu Kemijokilaaksoa myöten Korouomaan, Posion Livojärvelle, Kuusamoon
ja yli valtakunnan rajan Venäjän puolelle.
Kolpeneenharju kerrostui mannerjäätikön pohjalla virranneen jäätikköjoen synnyttämään sulamisvesitunneliin noin 10 300 – 10 500 vuotta sitten (Johansson ja muut, 2005). Sulamisvesitunneli syntyi mannerjään pohjalle kymmenien, jopa sadan kilometrin päässä jäätikön reunasta. Sulamisvettä syntyi aluksi
ohueksi kerrokseksi jäätikön pohjaan, sillä voimakkaan paineen vaikutuksesta jään pohjaosat olivat osittain sulassa tilassa. Sulamisvettä kerääntyi jäätikön alla olleisiin railoihin ja onkaloihin. Veden määrän
kasvaessa se alkoi virrata kohti alenevaa painetta eli jäätikön reunaa. Sulamisvettä syntyi myös jäätikön
pinnalla ja sisällä, josta sitä tunkeutui jäätikön läpi kulkeneita halkeamia pitkin sen pohjalle. Pienistä puroista syntyi lopulta mahtavia virtoja, jotka likimain jäätikön virtauksen suunnassa kulkivat jäätikkötunnelissa kohti jäätikön reunaa. Jäätikköjokiin yhtyi sivulta tulevia haaroja, jolloin syntyi jään alaisia jäätikköjokiverkostoja.
3.2.3

Jäätikön vetäytyminen

Mannerjäätikön reunassa jää oheni jolloin tunnelin katto romahti. Tunnelissa vallinnut voimakas paine
laukesi. Sulamisvesiuoma avartui avoimeksi railoksi tai jäätikkölahdeksi. Jäätikön sulettua ja sen reunan
peräännyttyä Rovaniemeltä noin 10 300 vuotta sitten Itämeren vedet tulvivat nykyisiä jokilaaksoja seuraten Lapin eteläosiin ja peittivät Etelä-Lapissa laajoja alueita. Kolpeneenharjun päällä oli yli 120 metriä
vettä. ”Korkein ranta" kuvastaa sitä korkeustasoa, johon vedenpinta ylsi jäätikön hävittyä. Jääkauden jälkeen tapahtuneen maankohoamisen seurauksena tämä rantataso on nykyisin Rovaniemen alueella 210 -
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212 m nykyisen merenpinnan yläpuolella. Vain Ounasvaaran Isorakka (korkeus 213 m) oli pieni saari
keskellä muinaisen Itämeren ulappaa, joka silloin oli Atlannin valtamerestä erillään oleva makeavetinen
järvivaihe, Ancylusjärvi.
Jäätikön häviämisen jälkeisinä vuosisatoina maankohoaminen oli nykyistä huomattavasti nopeampaa,
noin 10 metriä sadassa vuodessa. Sen seurauksena muinaisen Itämeren rantataso siirtyi jatkuvasti alemmaksi, jolloin yhä uusia alueita paljastui veden alta kuivaksi maaksi. Noin 9 000 vuotta sitten Itämeri alkoi muuttua Atlantin valtameren lahdeksi. Tämä ns. Litorinamerivaihe alkoi Rovaniemen alueella vasta 7
800 vuotta sitten, jolloin suolaista vettä oli levinnyt Perämeren pohjukkaan asti. Litorinamerivaiheen alkaessa ranta oli noin 90 metrin korkeudella, yli kymmenen metriä nykyisen Kirkonjyrhämän vedenpinnan
yläpuolella. Kolpeneenharjun lakialueet alkoivat paljastua vedenpinnan alta. Maankohoamisen seurauksena rantavoimat, kuten aallokko ja talvisten jäiden työnnöt tasoittivat harjun muotoja. Syntyi lakitasanteita, kulutustörmiä ja niiden juurella olevia terasseja. Harjun pintaosan aines lajittui ja kerrostui uudelleen harjua peittäväksi rantakerrostumaksi.
3.2.4

Myöhemmät vaiheet

Meri väistyi Rovaniemen alueelta ja Kemijokilaaksoon patoutui ns. Kolpeneen muinaisjärvi noin 7 000
vuotta sitten (Saarnisto, 1996). Valajaskosken yläpuolella nykyisessä jokiuomassa ollut maakannas sääteli
sen vedenpinnan korkeutta. Se oli aluksi noin 80 m, mutta se laski vähitellen, kun patoava maakannas
syöpyi virtaavan veden kulutustyön tuloksena. Runsas 3 000 vuotta sitten Kolpeneen muinaisjärvivaihe
päättyi ja vedenpinta saavutti Valajaskosken niskan luonnontilaisen 69 metrin korkeuden, mikä sillä säilyi
Valajaskosken voimalaitoksen rakentamiseen asti. Näin syntyivät nykyiset Kemijoen ja Ounasjoen uomat
ja Ounaskoski. Kolpeneenharjussa noin 77 m korkeudella on kivikautinen asuinpaikka. Sieltä löytyneen
esineistön perusteella se on peräisin tyypillisen kampakeramiikan ajalta noin 5 000 vuotta sitten (Saarnisto, 1996). Asuinpaikka sijaitsi Kolpeneen muinaisjärven rannalla, sillä on varsin tavanomaista, että kivikauden ihmiset asuivat vesien äärellä. Kemijoessa virrannut vesi katkaisi myös jokiuoman kohdalla aiemmin olleen yhtenäisen harjun kahdeksi erilliseksi selänteeksi, Kolpeneenharjuksi ja Veitikanharjuksi.
Virtauksen kuljettama hiekka kerrostui uudelleen harjun eteläpuolelle Rantavitikalle ja Salmijärven ja
Kemijoen uoman väliselle kannakselle. Viimeksi mainitun päällä sijaitsee Pöykkölän kotiseutumuseo.
3.2.5

Jäätikköjokien kerrostama maa-aines ja kulutusmuodot

Veden voimakas virtaus kulutti tunnelin seinämiä ja pohjaa, jolloin niistä irtosi jäässä ollutta kiviainesta,
joka joutui virtauksen mukaan. Harjuihin kerrostunut kiviaines onkin peräisin tunnelia ympäröineestä jäästä, jota kulkeutui sivultapäin kohti tunnelia sitä mukaa, kun jäätikköjoen virtauksen aiheuttama kitka sulatti tunnelin seinämää ja kulutti sitä. Jäätikköjoki kulutti usein myös tunnelin pohjalle jo aiemmin kerrostunutta moreenia, lajittunutta ainesta tai rikkonaista kalliota. Tunnelin pohja kului usein irtomaapeitteen
tai rapautuneen kallion läpi terveeseen kallionpintaan asti. Sitä todistaa syvien harjuleikkausten pohjalla,
glasifluviaalisen aineksen alta paljastuvat virtaavan veden huuhtomat avokalliot.
Sulamisvesivirtauksen mukana kulkenut kiviaines kului, peseytyi, lajittui ja lopulta kerrostui tunnelin
pohjalle veden virtausnopeuden mukaan eri raekokoa oleviksi jäätikköjoki- eli glasifluviaalisiksi kerrostumiksi. Niistä syntyi tunnelin suuntainen harjuselänne. Harjut sisältävät sulamisvesivirran puhtaaksi pesemää ja lajittelemaa hietaa, hiekkaa, soraa ja kiviä. Kivet ovat selvästi pyöristyneitä. Tyypillistä on myös
virtaavan veden aiheuttama maa-ainesten kerroksellisuus. Eri rakeisuutta olevien kerrosten väliset rajat
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ovat usein teräviä ja leikkaavat toisiaan. Raekoko saattaa vaihdella suuresti jopa vierekkäisissä kerroksissa. Kivisen kerroksen päällä voi esiintyä kerros hienoa hiekkaa, joka muuttuu uudelleen soraksi seuraavassa kerroksessa. Suuret rakeisuusvaihtelut johtuvat jäätikköjoessa tapahtuneista sulamisveden virtausvaihteluista, joita aiheuttivat tunnelin koon ja muodon muutokset sekä kausiluonteiset vesimäärän ja virtausnopeuden vaihtelut. Harjuaineksessa näkyvät rakenteet ovat usein ristikerroksellisia. Kerrokset viettävät sekä harjun sivuille että sulamisveden virtaussuuntaan. Rakenteiden perusteella aines näyttää kulkeutuneen virtauksen mukana ja kerrostuneen ensin harjun laelle sekä sieltä edelleen viistoon alas harjun
kylkiä pitkin.
Harjun ytimessä aines on usein kivistä soraa, kun taas harjun liepeillä ja pinnalla se on hienorakeisempaa.
Tämä johtuu siitä, että ydinosat syntyivät tunnelin pohjalle harjun kerrostumisen alkuvaiheessa. Peittävä
jäätikkö oli tässä vaiheessa vielä satoja metrejä paksu ja sen aiheuttaman paineen vaikutuksesta virtauksen voima oli suuri. Mitä voimakkaampi virtaus oli, sitä karkeampaa ainesta vesi kuljetti mukanaan. Vain
kivet ja kivinen sora saattoivat laskeutua tunnelin pohjalle. Kun jäätikköjoki lähestyi jäätikön reunalla
ollutta sulamisvesitunnelin suuta, paine pieneni, ja veden virtauksen voima heikkeni. Silloin alkoi kerrostua hiekkaista soraa, hiekkaa ja karkeaa hietaa. Hietaa hienommat maalajitteet yleensä puuttuvat harjuista,
sillä sulamisvesivirtaus huuhtoi ne kokonaan pois.
Jäätikköjoen synnyttämiin maaperämuotoihin kuuluu harjujen ja muiden glasifluviaalisten kasaantumismuotojen ohella myös sulamisvesivirtojen synnyttämiä kulutusmuotoja. Ne ovat usein kallioon kuluneita
uomia tai ruuhimaisia altaita, joihin myöhemmin syntyi järvi. Toramojärvi ja varsinkin Rovaniemen eteläpuolella oleva kapea ja pitkä Kursunkijärvi ovat esimerkkejä sulamisvesitoiminnan aiheuttamasta kulutustyöstä. Harjumuodostumien ja kulutusmuotojen välissä voi olla aukkopaikkoja, kuten Mellavaaran ja
Mäntyvaaran välissä. Niissä jäätikköjoen kasaantumis- ja kulutustyöt ovat olleet tasapainossa, ja jäätikköjokitoiminnasta ei ole jäänyt lainkaan merkkejä maastoon.

4

MALLINNUKSET JA VISUALISOINTI

Alueelta käytettävissä ollut sekä maastotutkimuksilla kerätty uusi tutkimusaineisto yhdistettiin ja käsiteltiin ArcGIS -ohjelmistolla. Esikäsittelyn ja prosessoinnin jälkeen saatujen tulosten perusteella aineistosta
laadittiin eriteemaisia malleja jotka on visualisoitu em. ohjelmistolla.
Rovaniemen kaupungin laserkeilausaineistosta muodostettu vinovalaistu maanpinnan korkeusmalli on
esitetty yhdessä alueen maaperäkartan kanssa liitteessä 3.
Kairauksista, painovoimamittauksista, maatutkaluotauksista ja paljastumahavainnoista saadut kallionpinnan tasotiedot yhdistettiin ArcGIS -ohjelmistolla, ja saadusta koosteaineistosta laskettiin interpolointimenetelmällä tutkimusalueen kallionpinnan korkomalli (liite 4.1). Mallista leikattiin kallionpintatiedot 150
metrin etäisyydellä tunnetuilta pisteiltä (kairaustiedot, painovoimamittausten tulkinnat sekä kalliopaljastumat), jolloin saatiin tarkkuudeltaan luotettavampi pintamalli näiltä alueilta (liite 4.2).
Pohjavedenpinnan korkeusmalli (liitteet 5.1 ja 5.2) tehtiin edellä mainitulla tavalla käyttäen laskennassa
luonnonvesipintoja, pohjavesiputkien mittaustietoja sekä maatutkaluotauksista tulkittua pistetietoa pohjavedenpinnasta. Pohjavedenpinnan osalta leikatussa mallissa käytettiin 300 metrin etäisyyttä tunnetuilta
pisteiltä (kairaustiedot, havaintoputkiaineisto sekä vakavedet pohjavesialueella). Malleissa on huomioitu
alueet, joissa on joko kalliopaljastumia tai kallionpinta on tulkittu kohoavaksi pohjavedenpinnan tasoon
tai sen yläpuolelle. Mallinnuksessa käytetyillä luonnonvesipinnoilla, kuten soilla, lähteissä ja vesistöissä
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pohjavedenpinta yhtyy maanpinnan tasoon ja pinta- ja pohjavesien korkeuserot ovat sitä pienemmät, mitä
johtavampi maaperä on luonnonvesipinnan ympäristössä. Tästä johtuen Kolpeneenharjun kapeimmilla
osilla pohjavedenpinta on käytännössä harjua reunustavien järvien ja soiden tasolla.
Pohjaveden korkeusmallista kallionpinnan taso vähentämällä saatiin pohjavedellä kyllästyneen maapeitteen paksuus (liite 6). Tässäkin mallissa on huomioitu kalliopaljastuma-alueet sekä alueet, joissa kallionpinta on tulkittu pohjavedenpinnan yläpuolelle.
Pohjavedenpinnan yläpuolisen irtomaapeitteen paksuus saatiin tutkimusalueen maanpinnan korkomallin
ja pohjaveden pintamallin erotuksena (liite 7). Tässä tapauksessa malli laskettiin 300 metrin etäisyydelle
tunnetuilta pisteiltä (pohjaveden havaintoputket), joista pohjavedenpinnan korkeus oli tiedossa. Mallinnuksessa kalliopaljastumat ja muut pohjavedenpinnan yläpuoliset kallioalueet otettiin huomioon.
Irtomaapeitteen kokonaispaksuus laskettiin maanpintamallin ja kallionpintamallin erotuksena (liite 8).
Mallit kallionpinnan sekä pohjavedenpinnan korkeuksista on muodostettu interpoloimalla. Menetelmän
luonteesta johtuen kyse on vain arviosta tunnettujen havaintopisteiden (esimerkiksi kairaukset) ulkopuolella. Pintamalleja tarkasteltaessa onkin aina huomioitava mittaus- ja mallinnusmenetelmien rajoitukset.
Kallionpinnan korkeustaso on varmasti selvillä vain kairauspisteissä ja avokallioilla. Painovoimalinjojen
mittauspisteille tulkitut syvyydet antavat ainoastaan yleiskuvan kallionpinnan korkeustasosta. Mallinnusohjelmisto tasoittaa interpoloimalla tunnettujen ja tulkittujen kallionpintapisteiden välit. Tästä johtuen
interpoloidussa mallissa käytettyjen tasopisteiden välialueilla voi olla laajojakin kalliokohoumia tai – painanteita, joita ei pintamallissa voida havaita. Kallionpintamallin reuna-alueilla myös painovoimalinjojen
ja kairauspisteiden puutteesta johtuva kalliopaljastumien korkeustasojen ylikorostuminen saattaa aiheuttaa mallin vääristymistä. Yleisesti ottaen kaikkien mallien tarkkuus on sitä parempi mitä lähempänä alue
sijaitsee mitattuja sekä pohjaveden että kallion pinnantasoja.

5
5.1

TULOKSET
Kallioperän rakenne ja korkokuva

Kolpeneen pohjavesialueen kallionpinnan topografia on suhteellisen vaihteleva johtuen erityisesti alueen
pohjoisosaan sijoittuvasta Ounasvaarasta ja varsinaisen harjualueen sijoittumisesta ruhjelaaksoon (kuva
10). Saatujen tulosten tulkintojen ja mallinnusten mukaisesti kallionpinta on alimmillaan vedenottamon
läheisyydessä Matkajängän alueella sekä toisaalta Vaihkiometsän ja sen itäpuolisella alueella (liitteet 4.1
ja 4.2). Molemmilla alueilla kallionpinnan taso on hieman yli 30 metriä mpy (merenpinnan yläpuolella).
Kyseiset kohdat sijaitsevat alueelle tulkitussa kallioperän ruhjeessa, joka näyttäisi kulkevan Toramojärven
kautta länteen kohti Kemijokea. Tälle vyöhykkeelle sijoittuvat myös muut alueet, jossa kalliopinnan taso
on matalalla, kuten Toramomaan ja Ounasvaaran välinen alue, Toramomaan itäpuoli sekä varsinaisen
harjun länsipään alue Keinuvuopajan ja Salmijärven välissä. Näillä alueilla kallionpinnan taso on noin 50
metriä mpy.
Korkeimmillaan kallionpinta on alueen pohjoisosissa Ounasvaaralla Isorakan alueella, jossa on kalliopaljastumia hieman yli 210 metrissä mpy. Länteen Välirakan suuntaan korkeustaso laskee noin 190 metriin
mpy. Ounasvaaran etelärinteellä kallionpinta laskee suhteellisen jyrkästi lännessä Ounasvaarantiehen ja
idässä Linnuntien asuinalueeseen saakka, jossa on laajempi ja tasaisempi kallioalue. Tämä korkeustasoltaan noin 140 metriä mpy oleva alue on myös pohjavedenpinnan yläpuolella ko. alueella (kuva 11). Poh-
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javesialueen eteläosassa kallionpinta laskeutuu melko tasaisesti pohjoiseen ja luoteeseen Printtivaaran
alueen noin 135 metristä mpy kohti ruhjevyöhykettä. Paikoin myös täällä kallionpinnan taso on pohjavedenpinnan yläpuolella ja erityisesti Porokodanmaa ja Toramomaa kohoavat selvästi ympäristöään korkeammalle.

Kuva 10. Interpoloimalla laskettu kallionpinnan korkokuva 3D-esityksenä. Mallin pinnalla pohjavesialueen rajat.

5.2

Pohjavedenpinnan taso ja virtaussuunnat, pohjavesivyöhykkeen paksuus ja pohjaveden- sekä
kallionpinnan yläpuolisen maapeitteen paksuus, rakenne ja ominaisuudet

Kolpeneen pohjavesialueella pohjavedenpinnan korkeus vaihtelee muodostumisalueen länsipään Salmijärven/Keinuvuopajan 74 metrin tasosta Ounasvaaran rinteellä olevien lähteiden ja soistumien yli 160
metriä mpy tasolle (liite 5.1). Alueen pohjoisreunalla pohjavettä esiintynee mallinnuksen mukaisesti vielä
tätäkin korkeammalla, mutta varmojen tulkintapisteiden vähyyden johdosta erityisesti mallien reunaalueilla tulos on enemmän suuntaa-antava. Ounasrinteellä Linnuntien asuinalueella ja sen itäpuolella on
laajahko tasaisempi alue, jossa pohjavedenpinta on hieman yli 130 metriä mpy. Tämä alue kerää jossain
määrin Isorakan suunnalta tulevia vesiä ja lisää kulkeutumisaikaa varsinaiselle muodostumisalueelle.
Pohjavesialueen eteläosassa, missä on runsaasti pienehköjä suoalueita ja soistumia, pohjavedenpinta nousee Printtivaaran suuntaan korkeimmillaan tasolle n. 115 metriä mpy. Varsinaisella harjualueella/pohjaveden muodostumisalueella pohjavedenpinnan korkeus vaihtelee maltillisemmin nousten idän
suuntaan noin tasolle 80 metriä mpy (liite 5.2). Huomattavaa on, että harjumuodostuman pohjoispuolen
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pohjavesipinta on 1-2 metriä eteläpuolta korkeammalla, eron ollessa pienimmillään harjun kapeimmissa
kohdissa Matkajängän kohdalla ja toisaalta vedenottamon itäpuolella missä harjuselänteen maanpinnan
yläpuolisessa osassa on katkos.

Kuva 11. Tutkimusalueelle tulkitut pohjavedenpinnan yläpuoliset kalliokynnykset.

Pohjaveden virtaussuunnat Kolpeneen alueella vaihtelevat niiden kuitenkin suuntautuessa kohti pohjaveden muodostumisaluetta (liite 9). Harjuselänteen ja pohjaveden muodostumisalueen pohjoispuolella virtaussuunnat ovat pääasiassa etelä-lounas -suuntaisia, eteläpuolella virtaus suuntautuu pohjoiseen ja luoteeseen. Kuitenkin varsinaisella muodostumisalueella pohjaveden päävirtaussuunta on länteen kohti Salmijärveä, Keinuvuopajaa ja edelleen kohti Kemijokea, ja muodostuman länsipäässä pohjavedenpinta on
saatujen tulosten perusteella samassa tasossa ko. luonnonvesipintojen kanssa. Muodostumisalueen keskiosassa osa pohjavedestä näyttäisi purkautuvan etelään Suonukkaojan suuntaan johtuen pohjavedenpinnan
korkeuserosta harjumuodostuman pohjois- ja eteläpuolella.
Pohjavesivyöhykkeen paksuus on tutkimustulosten ja mallinnuksen perusteella suurimmillaan Kolpeneen
vedenottamon alueella sekä sen pohjois- ja itäpuolella (liite 6). Näillä alueilla pohjavedellä kyllästyneen
maapeitteen paksuus on paikoin yli 45 metriä. Muita paksun pohjavesivyöhykkeen alueita on Porokodanmaan ja harjuselänteen välissä sekä Toramomaan pohjoispuolella (25 - 30 metriä). Muutoin varsinaisella muodostumisalueella paksuus vaihtelee yleisesti 10 - 20 metrin välillä. Koko pohjavesialuetta tarkasteltaessa pohjavesivyöhykkeen paksuus vaihtelee pääasiassa nollan (kallionpinta pohjaveden yläpuolella) ja kymmenen metrin välillä ollen yleisesti vain muutamia metrejä.
Tutkimusalueen pohjavedenpinnan yläpuolisen maapeitteen paksuus on suhteellisen ohut (liite 7). Varsinaisella muodostumisalueella paksuus vaihtelee nollasta (suoalueet) hieman yli 10 metriin (harjuselänteen
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lakiosat). Paksuimmillaan (12 - 13 metriä) kuiva irtomaakerros on muodostumisalueen itäosassa ampumaradan läheisyydessä sekä harjuselänteen kohoumalla Salmijärven itäpään kohdalla. Vedenottamon alueella kerrospaksuus vaihtelee 3-8 metrin välillä.
Irtomaapeitteen kokonaispaksuus Kolpeneen pohjavesialueella vaihtelee nollasta yli 45 metriin ja suurimmat kerrospaksuudet sijaitsevat samoilla alueilla paksuimpien pohjavesivyöhykealueiden kanssa vedenottamon ja sen pohjois- ja itäpuolisilla alueilla (liite 8). Muutoin varsinaisella muodostuma-alueella
maapeitteen paksuus vaihtelee 15 ja hieman yli 30 metrin välillä. Reuna-alueilla etelä- ja pohjoisosissa
irtomaapeitteitä on suhteellisen vähän paksuuksien vaihdellessa yleisesti nollan ja kymmenen metrin välillä.
Tutkimusalueen maaperän rakenne ja ominaisuudet vaihtelevat maastotutkimusten ja erityisesti maaperäkairauksista saatujen tulosten perusteella. Kairauksista on laadittu maaperäprofiilit, joissa esitetään maalajien kerrosjärjestys ja -paksuus ko. kairauspisteellä (liite 10). Varsinaisella muodostumisalueella vallitsevina maalajeina ovat hyvin vettä johtavat hiekka (profiileissa lyhenteellä Hk) ja sora (Sr). Hiekkaa esiintyy kattavasti ydinharjun alueella ja sen liepeillä kerroksina, joiden paksuus vaihtelee 10 ja lähes 30 metrin välillä. Muodostuman länsi- ja itäpään kairauksissa (P1, P4, P9 ja P10) on havaittu alimpana kerroksena kallion päällä 3.5 - 7 metrin paksuinen sorakerros. Vedenottamon läheisyydessä tehdyistä kairauksista (P2 ja P3) tämä sorakerros puuttuu, mutta vastaavan harjuytimeen liittyvän paikallisen sorakerroksen
esiintyminen myös tällä alueella on todennäköistä kappaleessa 3.2.5 esitetyn mukaisesti. Harjun liepeillä
maaperän pintaosissa esiintyy yleisesti hienorakeisia, huonosti vettä läpäiseviä lajittuneita kerroksia, hienoa hietaa (HHt), hiesua (Hs) ja savea (Sa). Näitä kerroksia on havaittu kaikissa lievealueiden kairauksissa (P1 - P3), kuten myös varsinaisen pohjaveden muodostumisalueen ulkopuolisissa kairauksissa (P5 P8). Näillä alueilla pohjaveden virtausnopeudet ovat huomattavasti hitaampia varsinaiseen harjualueeseen
verrattuna. Tästä johtuen hienoaineskerrostumat edesauttavat myös orsivesikerrosten syntymisessä, joita
tutkimusalueella on havaittu jo aiemmissakin selvityksissä. Kolpeneella niitä on mm. Toramon alueen
paksujen hiekkakerrostumien päällä, jossa pieniä kosteikkoalueita ja soistumia voidaan havaita selvästi
varsinaista pohjavedenpintaa ylemmällä tasolla.
Tulosten perusteella varsinaiselta pohjaveden muodostumisalueelta on tehty 4 leikkausprofiilia (1 pituusleikkaus ja 3 poikkileikkausta), joissa esitetään mallinnusten mukaiset kallion-, pohjaveden- ja maanpinnan tasot. Jokainen leikkaus kulkee vähintään yhden kairauspisteen kautta, jolloin ko. pisteen maaperäprofiili voidaan yhdistää kyseiseen kuvaan. Kuvassa 12 on esitetty leikkaus 1 (pituusleikkaus vedenottamon alueen kautta kairauspisteeltä P2 pisteelle P3) ja ko. pisteiden maaperäprofiilit. Muut leikkaukset on
kuvattu vastaavasti liitteissä 11.1 - 11.3, joissa on edellä mainittujen lisäksi käytetty maalajilyhenteitä Tä
(täytemaa), Tv (turve), Mr (moreeni) ja HkSr (hiekkainen sora). Leikkauksissa tulee selkeästi esille virtaussuuntaan vaikuttava pohjavedenpinnan tasoero muodostumisalueen pohjois- ja eteläpuolella. Lisäksi
kallionpinnassa syvempänä erottuva ruhjevyöhyke erottuu selvästi. Kairauspisteeltä P1 pisteelle P6 kuvatussa leikkauksessa 3 painovoimamittauksista tulkittu kallionpinnan kohouma harjuselänteen kohdalla
saattaa edustaa myös karkeaa harjuydintä, joka kerroksena olisi jatkumoa pisteessä P1 havaitulle soraisemmalle kerrostumalle (profiilissa P1 merkinnällä Sr/Mr, sora/moreeni).
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Kuva 12. Leikkaus 1 kairauspisteeltä P2 pisteelle P3 (sijainti yläkuvassa). Mallinnettu kallionpinta on kuvattu punaisella ja pohjavedenpinta sinisellä katkoviivalla. Leikkauksen päissä ko. kairauspisteiden maaperäprofiilit. Maalajimerkinnät: Sa (savi), HHt (hienohieta), Hk (hiekka), Ka (kallio). Profiileissa syvyys metriä maanpinnasta, leikkauksessa korkeustaso metriä mpy sekä leikkauksen pituus metreinä.

5.3

Pohjavesianalyysit

Kolpeneenharjun pohjavesi on laadultaan hyvää, eivätkä talousvedelle asetetut maksimipitoisuudet ylity
tutkituissa kohteissa, lukuun ottamatta suuria rauta- ja mangaanipitoisuuksia havaintoputkissa 1 ja 3. Suurimmat rautapitoisuudet olivat havaintoputkessa 3 (13.8-14.8 mg/l). Havaintoputkessa 1 oli rautaa 0.64
mg/l. Talousvedelle asetettu suositus enimmäispitoisuudeksi on 0.2 mg/l. Havaintoputkessa 3 oli mangaania 909 µg/l (lokakuu 2014) ja 591 µg/l (helmikuu 2015). Havaintoputkessa 1 oli mangaania 807 µg/l.
Talousvedelle asetettu suositus enimmäispitoisuudeksi on 50 µg/l (Sosiaali- ja terveysministeriö 2000,
2001). Havaintoputkessa 3 veden väriluku oli lokakuussa 150 mg Pt/l ja helmikuun uusintanäytteessä 110
mg Pt/l. Aikaisempien suositusten mukaan väriluku sai olla enintään 20 mg Pt/l.
Raskasmetallipitoisuudet olivat kaikissa näytteissä pieniä, usein alle määritysrajan ja muilta osin vedet
täyttivätkin hyvälle talousvedelle asetetut laatuvaatimukset ja –suositukset. Vedet olivat lievästi happamia

GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS

24

tai lähes neutraaleja. Laboratoriomittausten pH-arvot olivat 6.3-6.8 (suositus 6.5-9.5) ja sähkönjohtavuudet 5.5-12.1 mS/m. Maastomittauksissa pH-arvot olivat 6.4-6.68 ja sähkönjohtavuudet 6.98-16.6 mS/m.
Öljyhiilivetypitoisuudet olivat suuria havaintoputken 3 näytteessä lokakuussa, mutta helmi- ja toukokuun
uusintanäytteissä huomattavasti pienempiä (liitteet 14.2 - 14.4). Lokakuun näytteistä analysoitiin keskiraskaat öljyhiilivedyt, joita oli 110 µg/l, ja raskaat öljyhiilivedyt, joita oli 460 µg/l, yhteensä 570 µg/l.
Epävarmuusprosentiksi ilmoitettiin 40. Helmikuussa uusintanäytteestä analysoitiin kevyet, keskiraskaat ja
raskaat öljyhiilivedyt. Kevyiden öljyhiilivetyjen määrä oli <20 µg/l, keskiraskaiden 58 µg/l ja raskaiden
76 µg/l. Yhteensä öljyhiilivetyjä oli noin 130 µg/l. Edelleen toukokuussa otetusta näytteestä analysoitiin
keskiraskaat ja raskaat öljyhiilivedyt, pitoisuuksien ollessa keskiraskailla <25 µg/l ja raskailla 180 µg/l.
Niiden alkuperää pohjavedessä ei tiedetä. Ei ole myöskään tiedossa, onko pohjaveden yläpuolinen maaperä ko. pisteellä saastunut.
5.4

Pohjavesialueen rajauksen muutosehdotukset

Tutkimuksen yhtenä tavoitteena oli saatujen tulosten perusteella ottaa kantaa pohjavesialueen nykyiseen
rajaukseen sekä mahdollisesti ehdottaa rajaukseen jonkinasteisia muutoksia. Kolpeneen pohjavesialue
nykymuodossaan on suhteellisen laaja ja aluerajauksen sisäpuolelle kohdistuu erilaisia maankäytöllisiä
paineita. Pohjavesialueella toimiminen kuitenkin edellyttää alueen erityispiirteen huomioimisen esim.
maankäytön suunnittelussa.
5.4.1

Pohjaveden muodostumisalueen eteläpuoli

Kolpeneen pohjavesialueen eteläosa, joka rajauksia tarkastellessa käytännössä rajoittuu Salmijärveen laskevan Suonukkaojan ja Toramomaan eteläpuolelle, on pääosin moreenipeitteistä aluetta, jossa irtomaapeitteitä on suhteellisen ohuesti. Lisäksi alueella on runsaslukuisesti laajahkojakin soita ja soistumia, joten pohjavesi on yleisesti lähellä maanpintaa. Kallionpinta on paljastuneena tai lähellä maanpintaa Salmenperänjängän eteläpuolisella asuinalueella, Printtivaarassa sekä Porokodanmaan ja Toramomaan alueilla. Eteläosa Kolpeneen pohjavesialueesta sijoittuu näin ollen suurelta osin loivan topografian alueelle,
jossa vallitsevana maalajina on huonosti vettä läpäisevä moreeni. Lisäksi varsinaisella muodostumisalueella pohjaveden päävirtaussuunnat on saatujen tulosten perusteella todettu harjumuodostumaa lännen
suuntaan seuraaviksi ja toisaalta jossain määrin harjun eteläpuolelle purkautuviksi, pohjavesipintojen ollessa eri tasossa muodostuman etelä- ja pohjoispuolilla. Näin ollen pohjavesialueen eteläosan yhteys varsinaiseen muodostumisalueeseen on tämän tutkimuksen perusteella epätodennäköinen. Tästä johtuen pohjavesialueen eteläosalle on ehdotettu rajausmuutosta, jossa uusi pohjavesialueen raja kulkisi Toramomaan
laen kautta Suonukkaojan myötäisesti Salmijärven suuntaan (liite 12).
5.4.2

Pohjaveden muodostumisalueen pohjoispuoli

Alueen pohjoisreunaa vallitsee Ounasvaaran jyrkähkö etelärinne, josta pohja- ja pintavedet virtaavat Ounasrinteentien eteläpuolen loivemman topografian omaavalle alueelle sekä toisaalta Linnuntien pohjoisja itäpuolen tasaisemmalle soistuneelle alueelle. Rinnealueen maaperä on pääosin moreenia, ja kalliopaljastumia esiintyy Isorakan ja Välirakan alueilla. Alueella on myös joitakin lähteitä ja niihin liittyviä pieniä
kosteikkoja ja soistumia. Kappaleessa 5.2 kuvatun mukaisesti Linnuntien alue kerää jossain määrin sinne
suuntautuvia vesiä ja pidentänee kulkeutumisaikaa varsinaiselle pohjaveden muodostumisalueelle, samoin
kuten Ounasrinteentien eteläpuolen maaperä sekä pienet suoalueet. Tutkimusten perusteella ei kuitenkaan
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voi arvioida mahdollisten kallioruhjeiden sijaintia, jotka johtaisivat pohjavesiä ylärinteiltä saakka kohti
muodostumisaluetta. Lisäksi Matkajängän alueella turve- ja hienosedimenttikerrosten alla on aikaisemmissa kairauksissa havaittu vettä johtavia hiekka- ja sorakerroksia. Nämä seikat huomioiden pohjavesialueen pohjoisosan yhteys varsinaiseen muodostumisalueeseen on mahdollinen. Kuitenkin pohjaveden
virtaussuuntiin ja tämän kappaleen alussa todettuihin alueen topografiaan sekä maaperän vedenjohtavuuteen perustuen aluerajaukseen ehdotetaan liitteen 12 mukaista muutosta. Ehdotuksessa Ounasvaaran etelärinne jäisi kokonaisuudessaan rajauksen ulkopuolelle, samoin osia Ounasvaarantien eteläpuolesta. Myös
mainittu Linnuntien alueen pohjois- ja itäpuoli rajautuisi pois.

6

YHTEENVETO

Geologian tutkimuskeskuksen Pohjois-Suomen yksikkö on toteuttanut Rovaniemen Kolpeneen pohjavesialueen rakenneselvityksen EAKR (Euroopan aluekehitysrahasto) -rahoitteisessa hankkeessa, jonka
toteutusaika on ollut 17.9.2013 - 30.6.2015. Rahoittajana hankkeessa on ollut myös Rovaniemen kaupunki, kaupungin liikelaitos Napapiirin Vesi sekä GTK. Yhteistyössä mukana on ollut Lapin ELY-keskus.
Toteuttajatahona on toiminut GTK yhdessä ostopalveluiden tuottajien kanssa.
Tutkimuksessa pyrittiin selvittämään Kolpeneen alueen pohjavedenpinnan tasoa ja virtaussuuntia, kallionpinnan korkokuvaa sekä pohjavesialueen yleistä rakennetta ja ominaisuuksia. Yhtenä erityistavoitteena
oli tarkastella pohjavesialueen nykyistä rajausta ja tarvittaessa esittää siihen muutosehdotuksia. Tutkimuksen taustatietona käytettiin saatavilla olevaa aikaisempaa aineistoa johon kuului mm. GTK:n tietovarantoja maa- ja kallioperästä sekä alueen geofysiikan mittauksista, Rovaniemen kaupungin kairausaineistoa sekä vesilaitoksen tutkimusraportteja ja pohjaveden seurantatietoja. Uuden aineiston hankkimiseen
tutkimusmenetelminä käytettiin maastokartoituksia, geofysikaalisia menetelmiä (maatutkaluotaus ja painovoimamittaus) ja kairauksia, joiden yhteydessä asennettiin uusia pohjaveden havaintoputkia. Näistä
otettiin hankkeen aikana vesinäytteitä, jotka analysoitiin veden laadun selvittämiseksi.
Kolpeneenharju on kallion ruhjeeseen syntynyt noin 6 km pitkä harjumuodostuma, joka on osa yli 300
km pitkää luode-kaakko -suuntaista harjujaksoa. Luoteessa jakso alkaa Pellon Rattosjärveltä ja Rovaniemeltä se kulkeutuu Jokkavaaran kautta Kemijokilaaksoa pitkin kohti kaakkoa. Kolpene osana tätä isompaa kokonaisuutta on suhteellisen vaatimaton ollen laajimmillaan vain n. 300 metriä leveä ja korkeimmillaan vain hieman yli 10 metriä ympäröivän maaston yläpuolella. Pohjavesialueena Kolpene kuuluu vedenhankinnalle tärkeisiin pohjavesialueisiin, johon vedenottamo valmistui jo 1959. Alueen kokonaispinta-ala on 13,13 km2, mistä varsinaisen pohjaveden muodostumisaluetta on 0,92 km2. Antoisuudeksi on
arvioitu 13 000 m3/d. Nykyisin Rovaniemen kaupunki ottaa vetensä muilta lähiseudun pohjavesialueilta,
ja Kolpene toimii varavedenottamona.
Varsinaisen pohjaveden muodostumisalueella harjumuodostuman maa-aines on hiekkaa ja soraa, jonka
levinneisyyttä muodostumisalueen rajaus noudattelee. Hiekkaa esiintyy koko harjun alueella paksuina
kerroksina, soraa puolestaan on kairauksissa havaittu kallion päällä ohuempina kerroksina ydinharjun
alueella, missä karkeampi ja hyvin vettä johtava kerros yleisesti Kolpeneen tyyppisissä pitkittäisharjuissa
sijaitsee. Harjun liepeillä ja muodostumisalueen ulkopuolella esiintyy yleisesti huonosti vettä johtavia
kerroksia, joissa on hienorakeisia lajittuneita maalajeja, kuten hiesua ja savea. Pohjavesialueen eteläosissa
Printtivaaran-Pöykkölän alueella ja toisaalta pohjoisosissa Ounasvaaran etelärinteellä maaperä koostuu
pääasiassa moreenista ja ohuista turvekerroksista.
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Tutkimusalueen kallionpinnan taso vaihtelee Isorakan yli 210 metristä mpy vedenottamon läheisyydessä
olevien matalimpien kohtien hieman yli 30 metriin mpy. Varsinaisella pohjaveden muodostumisalueella
korkeuserot ovat maltillisempia johtuen muodostumisalueen sijoittumisesta pääasiassa alueella olevaan
kallioruhjeen päälle. Pohjaveden virtaukseen vaikuttavia kalliokynnyksiä ei varsinaisella muodostumisalueella havaittu.
Pohjavedenpinnan taso varsinaisella muodostumisalueella vaihtelee alueen länsipään Salmijärven/Keinuvuopajan tasosta noin 74 metriä mpy alueen itäosan noin 80 metriä mpy tasolle. Ounasvaaran
rinteellä pohjavedenpinta on korkeimmillaan siellä olevien lähteiden ja soistumien tasolla, hieman yli 160
metriä mpy. Samoin alueen eteläosassa pohjavedenpinta on korkeimmillaan alueen soiden tasossa noin
115 metriä mpy. Pohjaveden virtaussuunnat ovat varsinaisen muodostumisalueen ulkopuolella etelästä ja
pohjoisesta kohti muodostumisaluetta. Muodostumisalueella ja sen läheisyydessä pohjaveden päävirtaussuunta on kohti Kemijokea ja toisaalta jossain määrin muodostumisalueen läpi johtuen pohjoispuolen
korkeammasta pohjavedenpinnan tasosta.
Pohjavedellä kyllästyneen maapeitteen paksuus tutkimusalueella vaihtelee nollan ja yli 45 metrin välillä.
Paksuimmillaan pohjavesivyöhyke on vedenottamon alueella ja sen läheisyydessä, Porokodanmaan ja
harjuselänteen välisellä alueella sekä Toramomaan pohjoispuolella. Muualla varsinaisella muodostumisalueella pohjavesivyöhykkeen paksuus vaihtelee yleisesti 10 - 20 metrin välillä ja muodostumisalueen
ulkopuolella nollan ja kymmenen metrin välillä. Pohjavedenpinnan yläpuolisen maapeitteen paksuus on
koko pohjavesialueella suhteellisen ohut sen ollessa paksuimmillaan muodostumisalueen itäosassa ampumaradan läheisyydessä sekä Salmijärven itäpään kohdalla harjuselänteen kohoumalla. Näillä alueilla
ko. kerroksen paksuus on noin 12 -13 metriä. Vedenottamon alueella vastaavan kerrospaksuus vaihtelee 3
-8 metrin välillä.
Tutkimusalueella olevan irtomaapeitteen kokonaispaksuus vaihtelee nollan (kalliopaljastuma-alueet) ja
muodostumisalueen yli 45 metrin kerrospaksuuksien välillä. Muodostumisalueella paksuudet vaihtelevat
15 ja hieman yli 30 metrin välillä, kun muualla pohjavesialueella paksuudet jäävät yleisesti alle 10 metriin.
Pohjavesialueen rajaustarkastelussa tutkittiin mm. alueen topografiaa, maaperän rakennetta ja ominaisuuksia sekä pohjaveden virtaussuuntia. Tutkimuksen tuloksiin perustuen alueelle tehtiin rajausmuutosehdotus, joka muodostumisalueen eteläosassa kulkisi Toramomaan laen kautta Suonukkajoen myötäisesti kohti Salmijärveä. Pohjoispuolella rajaus siirtyisi Isorakan laelta Ounasrinteelle Linnuntien tasolle ja
lännempänä Ounasvaarantien eteläpuolelle.
Vesinäytteiden analyysituloksien mukaisesti Kolpeneen pohjavesi on hyvälaatuista, eikä talousvedelle
asetetut maksimipitoisuudet ylity tutkituissa kohteissa lukuun ottamatta muutamia suuria rauta- ja mangaanipitoisuuksia. Yksittäisenä poikkeamana havaittiin suuria öljyhiilivetypitoisuuksia havaintoputken 3
ensimmäisestä (lokakuu 2014) näytteestä. Uusintanäytteissä (helmikuu ja toukokuu 2015) pitoisuudet olivat huomattavasti pienempiä.
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