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 Tiivistelmä 

Geologian tutkimuskeskus (GTK) on tehnyt yhteistyössä Pohjois

Pohjanmaan POSKI –projektin ensimmäisen vaiheen hankealueella. Projektissa on koottu ja päivitetty tietoja p

viainesmuodostumien määrästä ja laadusta maakunnallisella tasolla.

pohjavedenottoon varattavat harjualueet, sekä riittävä määrä kiviainesten ottoon pitkällä aikavälillä soveltuvia harju

kiviaineskohteita. 
 

Hiekka- ja soramuodostumien maastotarkistuksia ja maatutkaluotauksia suoritettiin kaikkiaan yli 100 kohteessa.

tarkistettiin alun perin 1970 – luvun kartoitusprojek

dostumien rajauksia. Maa-aineksen ottoalueiden leikkauksista havainnoitiin aineksen laatua sekä hiekan, soran ja murskattavan 

aineksen suhteita. Ottoalueilla arvioitiin

säksi tehtiin havaintoja mahdollisista maa
 

Hiekka- ja soramuodostumien pohjatasot, keskipaksuudet ja pinta

sien ja vanhojen kairaus- ja havaintoputkitietojen sekä Maanmittauslaitoksen

soramuodostumille ei ole suoritettu 3D-

määrät on määritetty muodostumien pinta
  
Tutkimusalueen hiekka- ja soramuodostumat ovat vaihtelevia sekä synnyltään, laajuudeltaan että myös ainekseltaan. GTK:n 

maa-ainestietokannassa tutkimusalueella on pohjavedenpinnan yläpuoli

sa on arvioitu olevan maa-ainesta yhteensä vajaat

m
3
, soraa noin 489 milj. m

3
 ja murskattavaa materiaalia noin 

 

Harjumuodostumien tavoin myös maa-ainesmäärät ovat jakaantuneet kunnittain varsin epätasaisesti. 

selvästi muita enemmän pohjavedenpinnan yläpuolista hiekkaa ja soraa on Pudasjärvellä (n. 1 11

322 milj. m
3
). Yhteensä näissä kahdessa kunnassa on yli 70 % koko tutkimus

huomioitu pohjavedenpinnan alapuolisia hiekka

Limingan ja Oulunsalon alueella ovat huomattavasti pohjavedenpinnan yläpuolisia varantoja suurempia. 
 

Projektialueen arvioitu luonnonkiviaineksen tarve vuosina 2000

oiduista pohjavedenpinnan yläpuolisista hiekka

vaikutusten ja kustannusten kannalta on niiden alueellinen jakaantuminen, sillä kiviainesvarannot ovat kaikkein pienimmät 

juuri alueen kasvukeskusten ympäristössä. 
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(2011–2014): Hiekka- ja soraesiintymät 

Geologian tutkimuskeskus (GTK) on tehnyt yhteistyössä Pohjois-Pohjanmaan liiton kanssa kiviainestutkimuksia Pohjois

projektin ensimmäisen vaiheen hankealueella. Projektissa on koottu ja päivitetty tietoja p

viainesmuodostumien määrästä ja laadusta maakunnallisella tasolla. POSKI -hankkeen ensisijaisena tavoitteena oli osoittaa 

pohjavedenottoon varattavat harjualueet, sekä riittävä määrä kiviainesten ottoon pitkällä aikavälillä soveltuvia harju

en maastotarkistuksia ja maatutkaluotauksia suoritettiin kaikkiaan yli 100 kohteessa.

luvun kartoitusprojektissa tehdyt muodostumatiedot, sekä päivitettiin myö

aineksen ottoalueiden leikkauksista havainnoitiin aineksen laatua sekä hiekan, soran ja murskattavan 

aineksen suhteita. Ottoalueilla arvioitiin myös keskimääräisiä ottotasoja ja oton laajuutta suhteessa ympäröi

säksi tehtiin havaintoja mahdollisista maa-ainesten ottoa haittaavista tai rajoittavia tekijöistä. 

ja soramuodostumien pohjatasot, keskipaksuudet ja pinta-alat määritettiin maastohavaintojen, maatutkaluotausten, u

ja havaintoputkitietojen sekä Maanmittauslaitoksen kartta- ja laserkeilausaineiston avulla. Hiekka

-ohjelmistoilla laadittuihin tilavuusmalleihin perustuvaa massalaskentaa, vaan mass

muodostumien pinta-alan ja arvioidun keskipaksuuden perusteella. 

ja soramuodostumat ovat vaihtelevia sekä synnyltään, laajuudeltaan että myös ainekseltaan. GTK:n 

utkimusalueella on pohjavedenpinnan yläpuolisia hiekka- ja soramuodostumia yhteensä 86

ainesta yhteensä vajaat 2,1 mrd. m
3
. Tästä massamäärästä hiekkaa on arvioitu olevan noin 1,5

ja murskattavaa materiaalia noin 41 milj. m
3
. 

ainesmäärät ovat jakaantuneet kunnittain varsin epätasaisesti. 

selvästi muita enemmän pohjavedenpinnan yläpuolista hiekkaa ja soraa on Pudasjärvellä (n. 1 11

). Yhteensä näissä kahdessa kunnassa on yli 70 % koko tutkimusalueen maa-ainesvarannoista

lapuolisia hiekka- ja soravarantoja, jotka esim. Muhosmuodostumalla sijaitsevien Kempeleen, 

lla ovat huomattavasti pohjavedenpinnan yläpuolisia varantoja suurempia. 

Projektialueen arvioitu luonnonkiviaineksen tarve vuosina 2000–2030 on noin 40 milj. m
3
, mikä vastaa 

oiduista pohjavedenpinnan yläpuolisista hiekka- ja soravarannoista. Ongelmallisinta hiekka- ja soravarojen käytön ympärist

vaikutusten ja kustannusten kannalta on niiden alueellinen jakaantuminen, sillä kiviainesvarannot ovat kaikkein pienimmät 

juuri alueen kasvukeskusten ympäristössä.  

ja soramuodostuma, harju, pohjavesi, maatutkaluotaus 
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ja soraesiintymät 

            KUVAILULEHTI 

                     Dnro:  L/298/42/2010 

Pohjanmaan liiton kanssa kiviainestutkimuksia Pohjois-

projektin ensimmäisen vaiheen hankealueella. Projektissa on koottu ja päivitetty tietoja pohjavesi- ja ki-

ankkeen ensisijaisena tavoitteena oli osoittaa 

pohjavedenottoon varattavat harjualueet, sekä riittävä määrä kiviainesten ottoon pitkällä aikavälillä soveltuvia harju- ja kallio-

en maastotarkistuksia ja maatutkaluotauksia suoritettiin kaikkiaan yli 100 kohteessa. Maastossa 

, sekä päivitettiin myös ottoalueiden ja muo-

aineksen ottoalueiden leikkauksista havainnoitiin aineksen laatua sekä hiekan, soran ja murskattavan 

keskimääräisiä ottotasoja ja oton laajuutta suhteessa ympäröiviin alueisiin. Li-

alat määritettiin maastohavaintojen, maatutkaluotausten, uu-

laserkeilausaineiston avulla. Hiekka- ja 

ohjelmistoilla laadittuihin tilavuusmalleihin perustuvaa massalaskentaa, vaan massa-

ja soramuodostumat ovat vaihtelevia sekä synnyltään, laajuudeltaan että myös ainekseltaan. GTK:n 

ja soramuodostumia yhteensä 863 kpl, jois-

. Tästä massamäärästä hiekkaa on arvioitu olevan noin 1,55 mrd. 

ainesmäärät ovat jakaantuneet kunnittain varsin epätasaisesti.  Projektialueen kunnista 

selvästi muita enemmän pohjavedenpinnan yläpuolista hiekkaa ja soraa on Pudasjärvellä (n. 1 110 milj. m
3
) ja Utajärvellä (n. 

ainesvarannoista. Arvioissa ei ole 

, jotka esim. Muhosmuodostumalla sijaitsevien Kempeleen, 

lla ovat huomattavasti pohjavedenpinnan yläpuolisia varantoja suurempia.  

, mikä vastaa noin 2 % alueen arvi-

ja soravarojen käytön ympäristö-

vaikutusten ja kustannusten kannalta on niiden alueellinen jakaantuminen, sillä kiviainesvarannot ovat kaikkein pienimmät 

Hailuoto, Haukipudas, Ii, Kempele, Kiiminki, Liminka, Lumijoki, Muhos, Oulu, Oulunsalo, Pu-

 

Julkinen 

Allekirjoitus/nimen selvennys 
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1. JOHDANTO 
 

1.1. Yleistä 
 

Pohjavesien suojelun ja kiviaineshuollon yhteensovittaminen on lähtenyt liikkeelle valtakunnallis

na hankkeena vuonna 1994. Pohjois

tettiin 16 kunnan alueella vuonna 2011. Ensimmäisessä vaiheessa hankealueeksi valittiin ma

nan suurin kasvukeskus Oulun seutu ja sen lähialueet. Mukana olevat kunnat hankkeen ensimmä

sessä vaiheessa olivat Hailuoto, Haukipudas, Ii, Kempele, Kiiminki, Liminka, Lumijoki, Muhos, 

Oulu, Oulunsalo, Pudasjärvi, Siikajoki, Siikalatva, Tyrnävä, Utajä

 

Kuva 1: Tutkimusalueen sijainti. 

 

POSKI -hanketta jatketaan Pohjois

maakunta läpi vuoteen 2017 mennessä. Vuosina 2013

kajokilaakson alueella, sekä vuosina 2015

so) ja itäisissä (Kuusamo-Taivalkoski)
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ja kiviaineshuollon yhteensovittaminen on lähtenyt liikkeelle valtakunnallis

na hankkeena vuonna 1994. Pohjois-Pohjanmaalla POSKI -hankkeen ensimmäinen vaihe käynni

tettiin 16 kunnan alueella vuonna 2011. Ensimmäisessä vaiheessa hankealueeksi valittiin ma

nan suurin kasvukeskus Oulun seutu ja sen lähialueet. Mukana olevat kunnat hankkeen ensimmä

sessä vaiheessa olivat Hailuoto, Haukipudas, Ii, Kempele, Kiiminki, Liminka, Lumijoki, Muhos, 

Oulu, Oulunsalo, Pudasjärvi, Siikajoki, Siikalatva, Tyrnävä, Utajärvi ja Yli

Pohjois-Pohjanmaan alueella vaiheittain ja tavoitteena on käydä koko 

maakunta läpi vuoteen 2017 mennessä. Vuosina 2013–2014 toteutetaan hankkeen 

ä vuosina 2015–2016 kolmas vaihe maakunnan eteläisissä (Kalajokilaa

Taivalkoski) osissa. 

 

ja soraesiintymät 

1

ja kiviaineshuollon yhteensovittaminen on lähtenyt liikkeelle valtakunnallise-

hankkeen ensimmäinen vaihe käynnis-

tettiin 16 kunnan alueella vuonna 2011. Ensimmäisessä vaiheessa hankealueeksi valittiin maakun-

nan suurin kasvukeskus Oulun seutu ja sen lähialueet. Mukana olevat kunnat hankkeen ensimmäi-

sessä vaiheessa olivat Hailuoto, Haukipudas, Ii, Kempele, Kiiminki, Liminka, Lumijoki, Muhos, 

rvi ja Yli-Ii (kuva 1).  

 

ja tavoitteena on käydä koko 

2014 toteutetaan hankkeen toinen vaihe Sii-

2016 kolmas vaihe maakunnan eteläisissä (Kalajokilaak-
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Maa-aines- ja pohjavesivarat ovat Pohjois

harjut ovat pääosin hiekkavaltaisia ja maa

heikkoja. Hyvälaatuisen harjuaineksen saatavuuden edelleen 

alueella todennäköisesti lisääntyy

dentää kuljetusmatkoja, nostaa hintaa

maa-aineskohteita läheltä käyttökohteita

tavoitteita. Korvaavina tuotteina luonnon kiviainekselle voidaan käyttää esimerkiksi kaivosten ja 

luonnonkivilouhimoiden sivukiviä

siokiviainekset muodostavat nykyisellään varsin pienen osan kiviainesvirroista, mutta myös

korvaavien materiaalien saatavuutta

 

1.2. Sisältö ja tavoitteet 
 

Työssä on koottu ja päivitetty tietoja pohjavesi

maakunnallisella tasolla. Pohjois

taa pohjavedenottoon varattavat harjualueet

lillä soveltuvia harju- ja kalliokiviaineskohteita

tusverkostoja ja parantaa olemassa olevan tutkimustiedon

 

Hankkeen tuloksilla tuetaan pitkäjänteistä maankäytön ja kaavoituksen suunnittelua maakunta

kuntatasolla ja turvataan elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä

esim. maa-aineslain mukaisissa lupakäsittelyissä, jolloin käsittelyjen yhtenäisyys ja läpinäkyvyys 

paranee. Projektin tuloksista hyötyvät 

hot. 

 

Harjualueista tutkimuksiin on sisä

luokan pohjavesialueet kuului

taa pohjavesiluokituksia siten, että 

toehtoisesti poistetaan pohjavesiluokituksesta

tutkimuksiin on sisältynyt mm. 

javesiputkien asennusta 

 

Yhteensovittamisvaiheessa harju

soveltuviksi, osittain soveltuviksi tai maa

on huomioitu myös luonto- ja maisema

nesta korvaavat materiaalit, kuten rakennuskivilouhimoiden sivukivet sekä energiantuotantolaito

ten tuhkat ja kuonat.  

 

1.3. Projektiryhmä 
 

Projekti rahoitettiin pääosin Euroopan aluekehitysrahaston

sena toimi Pohjois-Pohjanmaan elinkeino

ovat rahoittaneet alueen kunnat, vesihuoltolaitokset, kiviainesyritykset sekä

liitto ja Geologian tutkimuskeskus (GTK).

 

Hankkeen toteutumista on ohj

en, seutukuntien, vesihuoltoyhtiöiden, rahoittavien yritysten, Pohjois

Pohjanmaan POSKI, vaihe 1 (2011–2014): Hiekka- ja soraesiintymät

ja pohjavesivarat ovat Pohjois-Pohjanmaalla epätasaisesti jakautuneita. Hankealueen 

rjut ovat pääosin hiekkavaltaisia ja maa-aines- ja pohjavesiesiintymät laadult

. Hyvälaatuisen harjuaineksen saatavuuden edelleen heikentyessä

lisääntyy tulevaisuudessa entisestään. Maa-aineksen he

, nostaa hintaa ja lisää ympäristövaikutuksia. Osoittamalla ottoon soveltuvia 

aineskohteita läheltä käyttökohteita, edistetään samalla Pohjois-Pohjanmaan ilmastostrategian 

eina luonnon kiviainekselle voidaan käyttää esimerkiksi kaivosten ja 

luonnonkivilouhimoiden sivukiviä, sekä teollisuudessa syntyviä kuonia ja tuhkia. Kierrätys

siokiviainekset muodostavat nykyisellään varsin pienen osan kiviainesvirroista, mutta myös

vuutta ja käyttömahdollisuuksia projektialueella

 

on koottu ja päivitetty tietoja pohjavesi- ja kiviainesmuodostumien määrästä ja laadusta 

jois-Pohjanmaan POSKI -hankkeen ensisijaisena tavoitteena

taa pohjavedenottoon varattavat harjualueet, sekä riittävä määrä kiviainesten ottoon pitkällä aikav

ja kalliokiviaineskohteita. Tavoitteena on myös luoda alueellisia 

olemassa olevan tutkimustiedon hyödyntämistä. 

Hankkeen tuloksilla tuetaan pitkäjänteistä maankäytön ja kaavoituksen suunnittelua maakunta

ja turvataan elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä. Tuloksia tull

aineslain mukaisissa lupakäsittelyissä, jolloin käsittelyjen yhtenäisyys ja läpinäkyvyys 

Projektin tuloksista hyötyvät mm. kunnat, vesilaitokset, kiviainesyrittäjät

on sisällytetty lähinnä II- ja III-luokan pohjavesialueita. Erityisesti III

kuuluivat tutkimuskohteisiin, koska valtakunnallisena tavoitteena on tarki

, että kaikki III-luokan alueet joko siirretään I

poistetaan pohjavesiluokituksesta kokonaan. Hankeen hiekka

mm. maastokartoituksia, maatutkaluotausta, maaperäkairausta sekä po

arju- ja kalliokohteita luokitellaan kolmijakoisesti

soveltuviksi, osittain soveltuviksi tai maa-aineksen ottoon soveltumattomaksi. Yhteensovittamisessa 

ja maisema-arvot. Projektissa selvitettiin myös tutkimusa

nesta korvaavat materiaalit, kuten rakennuskivilouhimoiden sivukivet sekä energiantuotantolaito

pääosin Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) varoilla ja rah

Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY). Lisäksi 

een kunnat, vesihuoltolaitokset, kiviainesyritykset sekä

Geologian tutkimuskeskus (GTK). 

Hankkeen toteutumista on ohjannut ja valvonut seurantaryhmä, johon ovat kuuluneet 

en, seutukuntien, vesihuoltoyhtiöiden, rahoittavien yritysten, Pohjois-Pohjanmaan ELY 
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Pohjanmaalla epätasaisesti jakautuneita. Hankealueen 

ja pohjavesiesiintymät laadultaan paikoitellen 

heikentyessä kalliomurskeen käyttö 

aineksen heikko saatavuus pi-

. Osoittamalla ottoon soveltuvia 

Pohjanmaan ilmastostrategian 

eina luonnon kiviainekselle voidaan käyttää esimerkiksi kaivosten ja 

sekä teollisuudessa syntyviä kuonia ja tuhkia. Kierrätys- ja uu-

siokiviainekset muodostavat nykyisellään varsin pienen osan kiviainesvirroista, mutta myös näiden 

alueella on kartoitettu. 

ja kiviainesmuodostumien määrästä ja laadusta 

ankkeen ensisijaisena tavoitteena on osoit-

kiviainesten ottoon pitkällä aikavä-

Tavoitteena on myös luoda alueellisia vuorovaiku-

Hankkeen tuloksilla tuetaan pitkäjänteistä maankäytön ja kaavoituksen suunnittelua maakunta- ja 

. Tuloksia tullaan hyödyntämään 

aineslain mukaisissa lupakäsittelyissä, jolloin käsittelyjen yhtenäisyys ja läpinäkyvyys 

kiviainesyrittäjät ja viranomaista-

luokan pohjavesialueita. Erityisesti III-

koska valtakunnallisena tavoitteena on tarkis-

luokan alueet joko siirretään I- tai II-luokkaan tai vaih-

hiekka- ja soramuodostumien 

, maatutkaluotausta, maaperäkairausta sekä poh-

kolmijakoisesti maa-aineksen ottoon 

aineksen ottoon soveltumattomaksi. Yhteensovittamisessa 

Projektissa selvitettiin myös tutkimusalueen kiviai-

nesta korvaavat materiaalit, kuten rakennuskivilouhimoiden sivukivet sekä energiantuotantolaitos-

varoilla ja rahoittajaviranomai-

ja ympäristökeskus (ELY). Lisäksi hanketta 

een kunnat, vesihuoltolaitokset, kiviainesyritykset sekä Pohjois-Pohjanmaan 

annut ja valvonut seurantaryhmä, johon ovat kuuluneet alueen kunti-

Pohjanmaan ELY -keskuksen, 
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Geologian tutkimuskeskuksen, Suo

jat. 

 

Projektin päätoteuttajana on toiminut Pohjois

stedt. Hankkeen osatoteuttajana toiminut

sista sekä maatutkaluotauksista

torioanalyyseistä ja asiantuntijaorganisaationa mukana ollut

toiminut projektin pohjavesiasiantuntijana.

tia on ollut suorittamassa projektirahoituksella palkattu

tehty yhteistyössä ohjausryhmän, kuntien ja ympäristöviranomaisten kanssa.

 

GTK:ssa tutkimuksen organisoinnista

mialapäällikkö Miikka Paalijärvi (

portoinnista ovat vastanneet geologit Juha Da

päällikkö) Jouni Pihlaja. Maatutkaluotaukset

vidila ja Juho Kupila. 

  

1.4. Aikaisemmat tutkimukset
 

Tärkein hiekka- ja sora-alueiden tutkimuksissa käytetty pohja

ainestietokanta, johon on tallennettu

soravarojen arviointiprojektin 

koko Suomen alueen hiekka- 

ka- ja soravarannot. Arviointiproje

tiettömillä alueilla myös ilmakuvatukintaan.

sina 1974–1975. 

 

Nykyinen GTK:n maa-ainestietokanta

tojärjestelmää. GTK:n maa-ainestietokantaa

alueellisten POSKI -projektien yhteydessä.

aineslain mukaisiin otto- ja seurantatietoihin

tojärjestelmä (KITTI), jonka avulla saadaan tieto jäljellä olevista kiviaineksista.

ainesvarantotietojen tilinpitotarkkuus on saavutettu tähän mennessä vain osassa keskeisten kulutu

alueiden hiekka- ja soramuodostumista, mutta 

mään edelleen aktiivisesti. 

 

Pohjois-Pohjanmaalla varsinaista POSKI 

alueellista selvitystyötä on 1980 ja 

(mm. Geologian tutkimuskeskus 1990

ti kalliokiviainestutkimuksia 1990 ja 2000 luvuilla, kuten esim.

projektin puitteissa (Leinonen et al. 2012). N

projektin kalliokiviainestutkimuksissa

 

Lisäksi projektialueelta on käytettävissä 

mittakaavainen maaperän yleiskart

tusten yhteydessä tehtyjä kairaus

(POVET) havaintotietojen lisäksi osasta harjuk

ELY -keskuksen pohjavesitutkimustietoja 

Pohjanmaan POSKI, vaihe 1 (2011–2014): Hiekka- ja soraesiintymät

Geologian tutkimuskeskuksen, Suomen ympäristökeskuksen ja Pohjois-Pohjanmaan liiton edust

uttajana on toiminut Pohjois-Pohjanmaan liitto ja projektipäällikkönä Helena Vi

stedt. Hankkeen osatoteuttajana toiminut GTK on vastannut maa- ja kallioperän kiviainestutkimu

sista sekä maatutkaluotauksista. Suomen ympäristökeskus (SYKE) on vastannut 

ntijaorganisaationa mukana ollut Pohjois-Pohjanmaan 

projektin pohjavesiasiantuntijana. Lisäksi kiviaineskohteiden luonto

jektirahoituksella palkattu henkilö. Tulosten yhteensovittamistyötä on 

yhteistyössä ohjausryhmän, kuntien ja ympäristöviranomaisten kanssa.

GTK:ssa tutkimuksen organisoinnista ovat vastanneet aluejohtaja Olli Breilin (

Miikka Paalijärvi (2012–2014). Hiekka- ja sora-alueiden maastokartoituksista

ovat vastanneet geologit Juha Davidila, Kalevi Mäkinen, Hannu P

aatutkaluotaukset ja niiden tulkinnat ovat suoritt

. Aikaisemmat tutkimukset 

alueiden tutkimuksissa käytetty pohja-aineisto on GTK:n numeerinen maa

tallennettu alun perin 1970 – luvulla toteutetun valtakunn

 tulokset. Projektissa kartoitettiin ja rajattiin 

 ja soraesiintymät, sekä arvioitiin pohjavedenpinnan yläpuo

Arviointiprojektin työ perustui karttatarkasteluun, maastokartoitukseen

ilmakuvatukintaan. Pohjois-Pohjanmaan alueella projekti toteutettiin vu

ainestietokanta on numeerinen tietojärjestelmä ja se on osa

ainestietokantaa on päivitetty 1980–2000 luvuilla

projektien yhteydessä. Yhdistämällä GTK:n varantorekisteritiedot maa

ja seurantatietoihin, on 2000-luvulla muodostettu mm. kiviainesten tilinp

tojärjestelmä (KITTI), jonka avulla saadaan tieto jäljellä olevista kiviaineksista.

ainesvarantotietojen tilinpitotarkkuus on saavutettu tähän mennessä vain osassa keskeisten kulutu

amuodostumista, mutta tilinpitopalvelua pyritään ylläpitämään ja päivitt

varsinaista POSKI -projektia ei ole aiemmin toteutettu, mutta 

80 ja 1990 luvuilla tehty rajoitetusti Oulun ja sen lähikuntien alueella 

(mm. Geologian tutkimuskeskus 1990 ja Breilin (toim.) 1999). Oulun alueella on tehty

1990 ja 2000 luvuilla, kuten esim. vuonna 2012 päättyneen PP

teissa (Leinonen et al. 2012). Näiden selvitysten tuloksia on hyödynnetty

projektin kalliokiviainestutkimuksissa. 

käytettävissä Geologian tutkimuskeskuksen aineistoista

maaperän yleiskartta ja 1:20 000 mittakaavaisia maaperän peruskarttoja sekä karto

tusten yhteydessä tehtyjä kairaus- ja luotaustietoja. Ympäristöhallinnon pohjavesitietojärjestelmän 

tojen lisäksi osasta harjukohteista oli käytettävissä myös Pohj

keskuksen pohjavesitutkimustietoja 1980–2000 luvuilta. 
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Pohjanmaan liiton edusta-

Pohjanmaan liitto ja projektipäällikkönä Helena Vik-

ja kallioperän kiviainestutkimuk-

on vastannut pohjaveden labora-

Pohjanmaan ELY -keskus on 

luonto- ja maisemainventoin-

Tulosten yhteensovittamistyötä on 

yhteistyössä ohjausryhmän, kuntien ja ympäristöviranomaisten kanssa. 

ovat vastanneet aluejohtaja Olli Breilin (2011–2012) ja toi-

maastokartoituksista ja ra-

vidila, Kalevi Mäkinen, Hannu Panttila ja (toimiala-

ja niiden tulkinnat ovat suorittaneet geologit Juha Da-

aineisto on GTK:n numeerinen maa-

valtakunnallisen hiekka- ja 

rojektissa kartoitettiin ja rajattiin systemaattisesti kartoille 

sekä arvioitiin pohjavedenpinnan yläpuoliset hiek-

ktin työ perustui karttatarkasteluun, maastokartoitukseen sekä 

alueella projekti toteutettiin vuo-

ja se on osa laajempaa geotie-

2000 luvuilla useaan otteeseen mm. 

Yhdistämällä GTK:n varantorekisteritiedot maa-

luvulla muodostettu mm. kiviainesten tilinpi-

tojärjestelmä (KITTI), jonka avulla saadaan tieto jäljellä olevista kiviaineksista. Maa-

ainesvarantotietojen tilinpitotarkkuus on saavutettu tähän mennessä vain osassa keskeisten kulutus-

tilinpitopalvelua pyritään ylläpitämään ja päivittä-

toteutettu, mutta samantyyppistä 

rajoitetusti Oulun ja sen lähikuntien alueella 

Oulun alueella on tehty kohtuullises-

vuonna 2012 päättyneen PP-kivi -

tuloksia on hyödynnetty myös tämän 

aineistoista mm. 1:200 000 

ja 1:20 000 mittakaavaisia maaperän peruskarttoja sekä kartoi-

nnon pohjavesitietojärjestelmän 

ohteista oli käytettävissä myös Pohjois-Pohjanmaan 
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2. SUORITETUT TUTKIMUKSET
 

2.1. Tutkimusten valmistelu
 

Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus on tehnyt selvityksen alueen pohjavesivarojen tutkimusta

peista (Ekholm-Peltonen et al.

tutkimuskohteiksi valikoitiin tämän selvityksen perusteella pääosin III

ta (kuva 2). Tarkentaviin tutkimuksiin sisältyi yhteensä

kaikkiaan maastotarkistuksia ja maatut

tumalla. 

 

Valmistelutyön aikana mm. läpikäytiin

ainestiedot, sekä valikoitiin lähinnä uusien maaperäkartoitustieto

kuulumattomia potentiaalisia hiekka

ja Muhos). Kohteita valittaessa 

päristötieto, mukaan lukien maa

eet, asutus jne.). GTK:n numeerise

myös leikattiin projektialueen hiekka

paikkatieto-ohjelmaan maastotarkistuksia ja muokkausta varten.

 

Kuva 2: Pohjois-Pohjanmaan POSKI 

ainesmuodostumat ja kalliokiviaineskohteet

Pohjanmaan POSKI, vaihe 1 (2011–2014): Hiekka- ja soraesiintymät

TUTKIMUKSET 

2.1. Tutkimusten valmistelu 

Pohjanmaan ympäristökeskus on tehnyt selvityksen alueen pohjavesivarojen tutkimusta

. 2005). Pohjois-Pohjanmaan POSKI -hankkeen ensimmäise

tutkimuskohteiksi valikoitiin tämän selvityksen perusteella pääosin III- tai II

Tarkentaviin tutkimuksiin sisältyi yhteensä 75 kpl II- ja III-luokan pohjavesialueita ja 

kkiaan maastotarkistuksia ja maatutkaluotauksia suoritettiin yli 100:lla

mm. läpikäytiin kaikki projektialueen olemassa olevat

valikoitiin lähinnä uusien maaperäkartoitustietojen perusteella maa

kuulumattomia potentiaalisia hiekka- ja soramuodostumia maastotarkistettavaksi

. Kohteita valittaessa huomioitiin käytettävissä ollut geologinen, geofy

maa-ainesten käyttöä mahdollisesti rajoittavat tekijät

GTK:n numeerisesta, koko maan kattavasta yhtenäisestä maa

lueen hiekka- ja soramuodostumat kattava tietokantapala

maastotarkistuksia ja muokkausta varten. 

Pohjanmaan POSKI –hankkeen ensimmäisen vaiheen aluerajaus ja tutkitut pohjavesialueet

ainesmuodostumat ja kalliokiviaineskohteet (Kartta: Helena Vikstedt / P-P liitto). 
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Pohjanmaan ympäristökeskus on tehnyt selvityksen alueen pohjavesivarojen tutkimustar-

hankkeen ensimmäisen vaiheen 

tai II-luokan pohjavesialuei-

luokan pohjavesialueita ja 

kaluotauksia suoritettiin yli 100:lla hiekka- ja soramuodos-

alueen olemassa olevat GTK:n maa-

jen perusteella maa-aineskantaan 

tarkistettavaksi (mm. Pudasjärvi 

geologinen, geofysikaalinen ja ym-

ainesten käyttöä mahdollisesti rajoittavat tekijät (esim. suojelualu-

sta, koko maan kattavasta yhtenäisestä maa-ainestietokannasta 

tumat kattava tietokantapala ArcGis –

 

hankkeen ensimmäisen vaiheen aluerajaus ja tutkitut pohjavesialueet, maa-
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POSKI –tutkimuksiin on usein sisällytetty myös hiekkaa ja soraa korvaavien (murskauskelpoisten) 

moreeniesiintymien selvitys.  

alueilla, joilla hiekka- ja soraesiintymiä on niukasti ja/tai 

moreenia voidaan nykyisin käyttää paitsi täyttömateriaalin

paikkarakenteissa ja muissa eristyskerroksissa.

taiseen maastokartoitukseen ja koekuoppatutkimuksiin, joiden yhteydessä 

kivisyys ja otetaan maalajinäytteitä analysoitavaksi. Tällöin pystytään määrittämään riittävällä tar

kuudella tyypillisesti heterogeenisen moreeniaineksen soveltuvuus eri käyttötarkoituk

  

Alueen tunnettujen hyödyntämiskelpoisten moreenikohteiden sekä niiden käyttötarpeen vähäisy

den, olemassa olevien tutkimustietojen yleisluontoisuuden (pääosalta projektialuetta on käytettävi

sä ainoastaan 1:200 000 mittakaavainen maaperän yleiskart

tuna varsin rajallisten tutkimusresurssien vuoksi 1. vaiheen tutkimuksiin ei sisällytetty moreeniko

teiden selvityksiä. 

 

2.2. Maastokartoitus 
 

Hiekka- ja soramuodostumien maastotarkistuksia

2011–2013 aikana kaikkiaan yli 100

kartoitusprojektissa tehdyt muodostuma

rajauksia. Maa-aineksen ottoalueiden

ja murskattavan aineksen suhteita. Maa

sä oli tuoreita ja sortumattomia leikkauksia

laajuutta suhteessa ympäröiviin alueisiin. Lisäksi tehtiin

toa haittaavista tai rajoittavia tekijöistä

sista ja hydrogeologisista olosuhteista

 

Kuva 3: Maa-ainesten ottoalueen läheisiä arkeologisia kaivauksia Iin Keelaharjulla (Kuva: K. Mäkinen/GTK).

Pohjanmaan POSKI, vaihe 1 (2011–2014): Hiekka- ja soraesiintymät

tutkimuksiin on usein sisällytetty myös hiekkaa ja soraa korvaavien (murskauskelpoisten) 

Mikäli murskauskelpoista moreenia on saatavilla, voidaan sitä käyttää 

ja soraesiintymiä on niukasti ja/tai ne ovat loppuun hyödynnettyjä. Muutoin 

voidaan nykyisin käyttää paitsi täyttömateriaalina myös tiivistemateriaalina mm. 

paikkarakenteissa ja muissa eristyskerroksissa. Yleensä moreenitutkimukset perustuvat yksityisko

en ja koekuoppatutkimuksiin, joiden yhteydessä 

kivisyys ja otetaan maalajinäytteitä analysoitavaksi. Tällöin pystytään määrittämään riittävällä tar

kuudella tyypillisesti heterogeenisen moreeniaineksen soveltuvuus eri käyttötarkoituk

Alueen tunnettujen hyödyntämiskelpoisten moreenikohteiden sekä niiden käyttötarpeen vähäisy

den, olemassa olevien tutkimustietojen yleisluontoisuuden (pääosalta projektialuetta on käytettävi

sä ainoastaan 1:200 000 mittakaavainen maaperän yleiskartta) sekä hankealueen kokoon suhteute

tuna varsin rajallisten tutkimusresurssien vuoksi 1. vaiheen tutkimuksiin ei sisällytetty moreeniko

en maastotarkistuksia ja maatutkaluotauksia suorite

kaikkiaan yli 100 kohteessa. Maastossa tarkistettiin pääkohdittain 1970 

muodostumatiedot, sekä päivitettiin myös ottoalueiden

aineksen ottoalueiden leikkauksista havainnoitiin aineksen laatua sekä hiekan, soran

ja murskattavan aineksen suhteita. Maa-aineksen laatuarvioita voitiin tehdä ainoastaan

mia leikkauksia. Ottoalueilla arvioitiin keskimääräisiä

laajuutta suhteessa ympäröiviin alueisiin. Lisäksi tehtiin havaintoja mahdollisista maa

toa haittaavista tai rajoittavia tekijöistä (kuva 3). Samalla muodostettiin yleiskäsitys alueen geolog

sista ja hydrogeologisista olosuhteista. 

ainesten ottoalueen läheisiä arkeologisia kaivauksia Iin Keelaharjulla (Kuva: K. Mäkinen/GTK).
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tutkimuksiin on usein sisällytetty myös hiekkaa ja soraa korvaavien (murskauskelpoisten) 

Mikäli murskauskelpoista moreenia on saatavilla, voidaan sitä käyttää 

ne ovat loppuun hyödynnettyjä. Muutoin 

a myös tiivistemateriaalina mm. kaato-

Yleensä moreenitutkimukset perustuvat yksityiskoh-

en ja koekuoppatutkimuksiin, joiden yhteydessä mm. lasketaan moreenin 

kivisyys ja otetaan maalajinäytteitä analysoitavaksi. Tällöin pystytään määrittämään riittävällä tark-

kuudella tyypillisesti heterogeenisen moreeniaineksen soveltuvuus eri käyttötarkoituksiin. 

Alueen tunnettujen hyödyntämiskelpoisten moreenikohteiden sekä niiden käyttötarpeen vähäisyy-

den, olemassa olevien tutkimustietojen yleisluontoisuuden (pääosalta projektialuetta on käytettävis-

ta) sekä hankealueen kokoon suhteutet-

tuna varsin rajallisten tutkimusresurssien vuoksi 1. vaiheen tutkimuksiin ei sisällytetty moreenikoh-

suoritettiin kenttäkausien 

pääkohdittain 1970 – luvun 

ottoalueiden ja muodostumien 

kauksista havainnoitiin aineksen laatua sekä hiekan, soran 

aineksen laatuarvioita voitiin tehdä ainoastaan alueilla, mis-

. Ottoalueilla arvioitiin keskimääräisiä ottotasoja ja oton 

havaintoja mahdollisista maa-ainesten ot-

yleiskäsitys alueen geologi-

 

ainesten ottoalueen läheisiä arkeologisia kaivauksia Iin Keelaharjulla (Kuva: K. Mäkinen/GTK). 
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Maastohavaintojen paikannuksessa

tettua maastotietokonetta. Osassa kohteista suoritett

en korkeustason mittauksia VRS

yhteydessä suunniteltiin myös alustavasti maatutkaluotauslinjojen sijaintia.

 

2.3. Maatutkaluotaus 
 

Maatutkaluotaus on sähkömagneettinen menetelmä, joka perustuu maankamaraan lähetettyjen r

diotaajuisten (20 - 1 000 MHz) aaltojen takaisin heijastuvan osan rekisteröintiin. Tämä toistuu use

ta kertoja sekunnissa, minkä tuloksena saadaan jatkuvaa profiilikuvaa maankamaran s

japinnoista. Maatutkalaitteistoon kuuluu lähetin

lit, paikannusjärjestelmä sekä vetolaitteistot (esim. mönkijä tai moo

 

 

 

Kuva 4: Geologian tutkimuskeskuksen L

 

Maatutkan lähettämän elektromagneettisen pulssin kulkunopeus ja tunkeutumissyvyys riippuu väl

aineen dielektrisyydestä (Er -arvo) ja sähkönjohtavuudesta. Sähkönjohtavuuden kasvu näkyy

tutkasignaalin vaimenemisena. Maankamaran dielektrisyyden määrää lähinnä sen kosteuspitoisuus, 

johon puolestaan vaikuttaa aineksen raekoko. Hiekassa ja sitä karkeammissa maalajeissa sähkö

johtavuus ja dielektrisyys ovat yleensä alhaisia ja maatutkaukse

vä. Hienoaineksen (savi) tai suolapitoisuuden (esim. tiesuolaus tai kaatopaikan suotovedet) lisää

tyminen kasvattaa sähkönjohtavuutta ja dielektrisyyttä, jolloin myös maatutkan syvyysulottuvuus 

heikkenee. Menetelmä onkin pa

metrin syvyydeltä kallionpinnan korkokuvasta, pohjavedenpinnan tasosta, irtainten maalajien la

dusta ja maaperäkerrosten rakenteesta. Nämä tiedot ovat merkittäviä erityisesti vähän kairaust

tai maaperäleikkauksia sisältävillä alueilla.
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nuksessa käytettiin pääosin sisäisellä tai ulkoisella

Osassa kohteista suoritettiin myös pohjavedenpinnan ja kalliopaljastum

en korkeustason mittauksia VRS-GPS –laitteistolla (xyz –tarkkuus 5-10 

yhteydessä suunniteltiin myös alustavasti maatutkaluotauslinjojen sijaintia.

n sähkömagneettinen menetelmä, joka perustuu maankamaraan lähetettyjen r

1 000 MHz) aaltojen takaisin heijastuvan osan rekisteröintiin. Tämä toistuu use

ta kertoja sekunnissa, minkä tuloksena saadaan jatkuvaa profiilikuvaa maankamaran s

Maatutkalaitteistoon kuuluu lähetin-vastaanotinantennin lisäksi keskusyksikkö, kaap

lit, paikannusjärjestelmä sekä vetolaitteistot (esim. mönkijä tai moottorikelkka) ja telineet (kuva 4

: Geologian tutkimuskeskuksen Länsi-Suomen yksikön maatutkaluotauslaitteisto (Kuva: J. Väätäinen

Maatutkan lähettämän elektromagneettisen pulssin kulkunopeus ja tunkeutumissyvyys riippuu väl

arvo) ja sähkönjohtavuudesta. Sähkönjohtavuuden kasvu näkyy

tutkasignaalin vaimenemisena. Maankamaran dielektrisyyden määrää lähinnä sen kosteuspitoisuus, 

johon puolestaan vaikuttaa aineksen raekoko. Hiekassa ja sitä karkeammissa maalajeissa sähkö

tavuus ja dielektrisyys ovat yleensä alhaisia ja maatutkauksen syvyysulottuvuus vastaavasti h

vä. Hienoaineksen (savi) tai suolapitoisuuden (esim. tiesuolaus tai kaatopaikan suotovedet) lisää

tyminen kasvattaa sähkönjohtavuutta ja dielektrisyyttä, jolloin myös maatutkan syvyysulottuvuus 

heikkenee. Menetelmä onkin parhaimmillaan harjualueilla, jossa sillä saadaan tietoa jopa yli 30 

metrin syvyydeltä kallionpinnan korkokuvasta, pohjavedenpinnan tasosta, irtainten maalajien la

dusta ja maaperäkerrosten rakenteesta. Nämä tiedot ovat merkittäviä erityisesti vähän kairaust

tai maaperäleikkauksia sisältävillä alueilla. 
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tai ulkoisella gps –laitteella varus-

iin myös pohjavedenpinnan ja kalliopaljastumi-

 cm). Maastokartoitusten 

yhteydessä suunniteltiin myös alustavasti maatutkaluotauslinjojen sijaintia. 

n sähkömagneettinen menetelmä, joka perustuu maankamaraan lähetettyjen ra-

1 000 MHz) aaltojen takaisin heijastuvan osan rekisteröintiin. Tämä toistuu usei-

ta kertoja sekunnissa, minkä tuloksena saadaan jatkuvaa profiilikuvaa maankamaran sähköisistä ra-

vastaanotinantennin lisäksi keskusyksikkö, kaape-

ttorikelkka) ja telineet (kuva 4). 

 

slaitteisto (Kuva: J. Väätäinen/GTK). 

Maatutkan lähettämän elektromagneettisen pulssin kulkunopeus ja tunkeutumissyvyys riippuu väli-

arvo) ja sähkönjohtavuudesta. Sähkönjohtavuuden kasvu näkyy maa-

tutkasignaalin vaimenemisena. Maankamaran dielektrisyyden määrää lähinnä sen kosteuspitoisuus, 

johon puolestaan vaikuttaa aineksen raekoko. Hiekassa ja sitä karkeammissa maalajeissa sähkön-

n syvyysulottuvuus vastaavasti hy-

vä. Hienoaineksen (savi) tai suolapitoisuuden (esim. tiesuolaus tai kaatopaikan suotovedet) lisään-

tyminen kasvattaa sähkönjohtavuutta ja dielektrisyyttä, jolloin myös maatutkan syvyysulottuvuus 

rhaimmillaan harjualueilla, jossa sillä saadaan tietoa jopa yli 30 

metrin syvyydeltä kallionpinnan korkokuvasta, pohjavedenpinnan tasosta, irtainten maalajien laa-

dusta ja maaperäkerrosten rakenteesta. Nämä tiedot ovat merkittäviä erityisesti vähän kairaustietoa 



 

 

 

 

 

Pohjois-Pohjanmaan POSKI, vaihe 1 (2011

Tutkimusalueen olosuhteista sekä tutkattavien linjojen pituudesta ja lukumäärästä riippuen työpä

vän aikana suoritettavan maatutkaluotauksen määrä on keskimäärin 5

uspäivän tulosten tulkintaan kuluu 

keskimäärin noin 70–80 % mittauslinjoista on hyviä/tulkintakelpoisia.

 

Projektialueen hiekka- ja soramuodostumilla tehtiin vuosien 

tutkaluotauslinjaa, yhteispituudeltaan noin 

Suomen yksikön SIR-3000 ja Pohjois

suoritettiin pääosin mönkijällä, olemassa olevia ajouria hyödyntäen. Luota

100 MHz:n antennia mittausajalla

laitteistoilla ja asetuksilla vaihtelee tyypillisesti 10

suoritettiin tavallisella GPS –p

 

Maatutkaprofiilien tulkinta perustuu sähköisten rajapintojen 

tarkasteluun ja niiden geologiseen selittämiseen.

muutetaan syvyysmittakaavaksi.

saatavilla olevan tiedon kanssa.

 

Linjojen prosessoinnissa ja tulkinnassa on käytetty Geo Doctor 2 

prosessoitu (taustanpoisto ja signaalin vahvist

häiriöiden poistamiseksi. Digitaaliset maatutkalinjat on tallennettu GTK:n tietokantaan, mistä niitä 

on tarvittaessa saatavana sekä tiedostoina että paperitulosteina.

maaperän aineksen pääpiirteet sekä mahdollisuuksien mukaan 

moreenin/kallion pinta. 

 

Maatutkaluotausten tuloksia on tässä raportissa hyödynnetty soveltuvin osin 

kallion- ja pohjavedenpinnan syv

neksen laadun sekä laajuuden ja paksuuden

maanpinnan korkeusmalliin perustuva topografiakorjaus. 

on esitetty muodostumakohtaisissa liitekartoissa

GTK:n tietokantaan, mistä niitä on tarvittaessa saatavana sekä tiedostoina että paperitulosteina.

 

2.4. Maaperäkairaukset ja h
 

Maaperäkairausten ja pohjaveden 

Pohjanmaan liitto, ja ne on suoritettu 

kuun 2011 - joulukuun 2013 välisenä aikana. 

ja pohjavesiputkiasennuksia 58

usta ja havaintoputkiasennusta tehtiin

metrin välillä, mutta Muhosmuodostuman alueella 

syvyyteen.  

 

Pohjavesiputkien materiaali on 

Kairauksen aikana tehtyjen maalaji

ritty asentamaan parhaiten vettä

vesiputkien sijainti on määritetty yhtenäisk

putken yläpään korko N60 korkeusjärjestelmässä.

 

Pohjanmaan POSKI, vaihe 1 (2011–2014): Hiekka- ja soraesiintymät

Tutkimusalueen olosuhteista sekä tutkattavien linjojen pituudesta ja lukumäärästä riippuen työpä

tutkaluotauksen määrä on keskimäärin 5-15 kilometriä. Yhden mitt

sten tulkintaan kuluu yleensä 2-3 työpäivää. Maatutkaluotaukselle on tyypillistä, että 

% mittauslinjoista on hyviä/tulkintakelpoisia. 

ja soramuodostumilla tehtiin vuosien 2011–2013 aikana 

teispituudeltaan noin 300 kilometriä. Luotauksissa käytettiin GTK:n Länsi

ja Pohjois-Suomen yksikön SIR-20 maatutkalaitteistoja. Luotaukset 

suoritettiin pääosin mönkijällä, olemassa olevia ajouria hyödyntäen. Luotauksissa käytettiin pääosin 

mittausajalla 400–600 nanosekuntia. Luotauksen syvyysulottuvuus käytetyillä 

laitteistoilla ja asetuksilla vaihtelee tyypillisesti 10–20 metrin välillä. Linjojen paikannus maastossa 

paikantimella (xy-tarkkuus n. 5 metriä).  

Maatutkaprofiilien tulkinta perustuu sähköisten rajapintojen ja yksittäisten heijasteiden 

geologiseen selittämiseen. Tulkintavaiheessa luotauksen aikamittakaava 

ysmittakaavaksi. Profiileilla havaitut heijasteet pyritään lisäksi korreloimaan muun 

saatavilla olevan tiedon kanssa. 

Linjojen prosessoinnissa ja tulkinnassa on käytetty Geo Doctor 2 -

(taustanpoisto ja signaalin vahvistus) niillä näkyvien piirteiden korostamiseksi ja/tai 

häiriöiden poistamiseksi. Digitaaliset maatutkalinjat on tallennettu GTK:n tietokantaan, mistä niitä 

on tarvittaessa saatavana sekä tiedostoina että paperitulosteina. Luotausprofiile

erän aineksen pääpiirteet sekä mahdollisuuksien mukaan myös pohjaveden sekä 

Maatutkaluotausten tuloksia on tässä raportissa hyödynnetty soveltuvin osin 

ja pohjavedenpinnan syvyyden määrityksessä, sekä muodostumien sisäisen rakenteen 

neksen laadun sekä laajuuden ja paksuuden tulkinnassa. Tulkinnan helpottamiseksi linjoille on tehty 

maanpinnan korkeusmalliin perustuva topografiakorjaus. Luodattujen linjojen sijainti ja tunnukset 

kohtaisissa liitekartoissa 3.1.–3.78. Digitaaliset maatutkalinjat on tallennettu 

GTK:n tietokantaan, mistä niitä on tarvittaessa saatavana sekä tiedostoina että paperitulosteina.

Maaperäkairaukset ja havaintoputkiasennukset 

aveden havaintoputkiasennusten toteutuksesta on vastannut Poh

ohjanmaan liitto, ja ne on suoritettu Pöyry Finland Oy:n ja Destia Oy:n kairauskalustoilla

2013 välisenä aikana. Projektin 1. vaiheessa suoritettiin maaperäkaira

58 pohjavesialueella yhteensä 103 pisteessä. 

putkiasennusta tehtiin noin 2 000 metriä. Kairausten syvyys vaihteli pääosin 10 

Muhosmuodostuman alueella Tyrnävällä kairaukset ulotettiin noin 60 metrin 

Pohjavesiputkien materiaali on suuritiheyksinen polyeteeni (PEH) ja putken ulkohalkaisija 60 mm. 

tehtyjen maalaji- ja pohjavesihavaintojen perusteella putken siiviläosuus on

vettä johtavaan kerrokseen. Putkien siivilärako

vesiputkien sijainti on määritetty yhtenäiskoordinaatistojärjestelmässä (YKJ

putken yläpään korko N60 korkeusjärjestelmässä. 
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Tutkimusalueen olosuhteista sekä tutkattavien linjojen pituudesta ja lukumäärästä riippuen työpäi-

15 kilometriä. Yhden mitta-

3 työpäivää. Maatutkaluotaukselle on tyypillistä, että 

aikana kaikkiaan 320 maa-

kilometriä. Luotauksissa käytettiin GTK:n Länsi-

20 maatutkalaitteistoja. Luotaukset 

uksissa käytettiin pääosin 

Luotauksen syvyysulottuvuus käytetyillä 

Linjojen paikannus maastossa 

ja yksittäisten heijasteiden visuaaliseen 

Tulkintavaiheessa luotauksen aikamittakaava 

Profiileilla havaitut heijasteet pyritään lisäksi korreloimaan muun 

-ohjelmistoa. Linjoja on 

) niillä näkyvien piirteiden korostamiseksi ja/tai 

häiriöiden poistamiseksi. Digitaaliset maatutkalinjat on tallennettu GTK:n tietokantaan, mistä niitä 

Luotausprofiileilta on tulkittu 

myös pohjaveden sekä 

Maatutkaluotausten tuloksia on tässä raportissa hyödynnetty soveltuvin osin muodostuma-alueiden 

uodostumien sisäisen rakenteen ja ai-

tulkinnassa. Tulkinnan helpottamiseksi linjoille on tehty 

Luodattujen linjojen sijainti ja tunnukset 

Digitaaliset maatutkalinjat on tallennettu 

GTK:n tietokantaan, mistä niitä on tarvittaessa saatavana sekä tiedostoina että paperitulosteina. 

havaintoputkiasennusten toteutuksesta on vastannut Pohjois-

kairauskalustoilla marras-

suoritettiin maaperäkairauksia 

 Kaikkiaan maaperäkaira-

Kairausten syvyys vaihteli pääosin 10 - 30 

ällä kairaukset ulotettiin noin 60 metrin 

polyeteeni (PEH) ja putken ulkohalkaisija 60 mm. 

pohjavesihavaintojen perusteella putken siiviläosuus on py-

Putkien siivilärako on 0,3 mm. Pohja-

oordinaatistojärjestelmässä (YKJ) ja maanpinnan sekä 
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Kairausten yhteydessä havainnoitiin

460 maaperänäytettä näytteenottimella

on tehty aistinvarainen maalajimääritys

 

Maaperäkairaus- ja havaintoputkitietoja on 

myös maa-aineksen määrän ja laadun arvioinneissa. Pohjaveden havaintoputkista on otettu 

180 pohjavesinäytettä. Maaperäkairausten 

hyödynnetty soveltuvin osin muodostuma

määrityksessä, sekä muodostumien sisäisen rakenteen ja aineksen laadun sekä laajuuden ja paksu

den tulkinnassa. 

 

Kairauspisteiden ja havaintoputkien sijainti

78. Yksityiskohtaisemmat kairaus

tisivuille (http://www.pohjois-

pohjavesitutkimusraportissa (Ramboll Finland Oy, 2014). 

lennettu numeerisena myös ympäristöhallinnon POVET

rätiedot on tallennettu numeerisena GTK:n geotietojärjestel

Destia Oy:n varastotiloissa Oulussa (tilanne 6/2014).

 
 
3. RAPORTOINTI 
 

3.1. Hiekka- ja soraesiintymien rajaukset, massa
 

GTK:n tehtävänä hankkeessa oli

tumien päivitetyt rajaus- ja massamäärätiedot

koissa esitettyjen hiekka- ja soramuodostumien (

aatteiden mukaisesti pääosin suoraan GTK:n maa

ovat projektialueen kaikkien muodostumien (myös maastotarkistamattomien) o

selkeästi virheelliset massatiedot ja/tai rajaukset on päivitetty. Myös vanhan 1:20 000 mittakaava

sen peruskarttajaotuksen mukaisesti katkaistut muodostumarajaukset on aineiston läpikäynnin my

tä yhdistetty ja päivitetty vastaamaan nykyisiä kuntarajoja.

kartoissa on kuitenkin käytetty rajoja ennen vuoden 2013 kuntaliitosta.

 

Tämän työn yhteydessä hiekka

ritettiin maastohavaintojen, maatutkaluotausten, uusien ja vanhojen kai

jen sekä Maanmittauslaitoksen

ei ole suoritettu 3D-ohjelmistoilla laadittuihin tilavuusmalleihin perustuvaa massalaskentaa, vaan 

massamäärät on määritetty muod

 

Lähinnä 1970 –luvun inventointitutkimusten ansiosta lähes kaikki 

ainesesiintymät ovat olleet jo ennalta tunnettuja

sekä aineksen laadun ja määrän arvioihin on

aikaisemmin tuntemattomia pieniä

esim. Pudasjärveltä ja Muhokselta

 

Suhteellisen harvasta maatutkalinja

muodostumilla saattaa esiintyä hiekka

Pohjanmaan POSKI, vaihe 1 (2011–2014): Hiekka- ja soraesiintymät

innoitiin myös maaperän vallitseva kerrosjärjestys ja otettiin yhteensä 

näytteenottimella tai ajoputkesta paineilmalla puhaltamalla

aistinvarainen maalajimääritys ja 92 näytteelle on lisäksi suoritettu rake

ja havaintoputkitietoja on käytetty sekä muodostumien pohjavesiolosuhteiden, että 

aineksen määrän ja laadun arvioinneissa. Pohjaveden havaintoputkista on otettu 

Maaperäkairausten ja havaintoputkiasennusten tuloksia on tässä raportissa 

hyödynnetty soveltuvin osin muodostuma-alueiden kallion- ja pohjavedenpinnan syvyyden/tason 

määrityksessä, sekä muodostumien sisäisen rakenteen ja aineksen laadun sekä laajuuden ja paksu

airauspisteiden ja havaintoputkien sijainti on esitetty muodostumakohtaisissa liitekartoissa

Yksityiskohtaisemmat kairaus-, havaintoputki- ja pohjavesitiedot on esitetty hankkeen proje

-pohjanmaa.fi/projects) kootuissa havaintoputkikorteissa ja hankkeen 

pohjavesitutkimusraportissa (Ramboll Finland Oy, 2014). Havaintoputki- 

ympäristöhallinnon POVET -järjestelmään. Lisäksi k

on tallennettu numeerisena GTK:n geotietojärjestelmään. Maaperänäytteitä on säilytetty 

Destia Oy:n varastotiloissa Oulussa (tilanne 6/2014). 

ja soraesiintymien rajaukset, massa-arviot ja luokittelu

oli tuottaa projektialueen kalliokiviaines- sekä 

ja massamäärätiedot. Raportin kuntakohtaisissa indeksikartoissa ja taul

ja soramuodostumien (yhteensä 863 kpl) tiedot 

aatteiden mukaisesti pääosin suoraan GTK:n maa-ainestietokannasta. Maa

projektialueen kaikkien muodostumien (myös maastotarkistamattomien) o

set massatiedot ja/tai rajaukset on päivitetty. Myös vanhan 1:20 000 mittakaava

sen peruskarttajaotuksen mukaisesti katkaistut muodostumarajaukset on aineiston läpikäynnin my

tä yhdistetty ja päivitetty vastaamaan nykyisiä kuntarajoja. Oulun kaupungin osal

käytetty rajoja ennen vuoden 2013 kuntaliitosta. 

Tämän työn yhteydessä hiekka- ja soramuodostumien pohjatasot, keskipaksuudet ja pinta

ritettiin maastohavaintojen, maatutkaluotausten, uusien ja vanhojen kairaus

jen sekä Maanmittauslaitoksen kartta- ja laserkeilausaineiston avulla. Hiekka

ohjelmistoilla laadittuihin tilavuusmalleihin perustuvaa massalaskentaa, vaan 

määrät on määritetty muodostumien pinta-alan ja arvioidun keskipaksuuden perusteella.

luvun inventointitutkimusten ansiosta lähes kaikki projektialueen merkittävät

jo ennalta tunnettuja. Suoritettujen tutkimusten pohjalta niiden 

sekä aineksen laadun ja määrän arvioihin on kuitenkin tehty muutoksia ja tarkennuksia. Yksittäisiä 

aikaisemmin tuntemattomia pieniä muodostumia paikannettiin vähemmän 

veltä ja Muhokselta.  

sta maatutkalinja- ja kairauspisteverkostosta johtuen myös maastotarkistetuilla 

muodostumilla saattaa esiintyä hiekka- ja sorakerrostumien peittämiä kallio
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jestys ja otettiin yhteensä 

tai ajoputkesta paineilmalla puhaltamalla. Kaikille näytteille 

2 näytteelle on lisäksi suoritettu rakeisuusanalyysi.  

sekä muodostumien pohjavesiolosuhteiden, että 

aineksen määrän ja laadun arvioinneissa. Pohjaveden havaintoputkista on otettu mm. yli 

avaintoputkiasennusten tuloksia on tässä raportissa 

ja pohjavedenpinnan syvyyden/tason 

määrityksessä, sekä muodostumien sisäisen rakenteen ja aineksen laadun sekä laajuuden ja paksuu-

muodostumakohtaisissa liitekartoissa 3.1.-3. 

ja pohjavesitiedot on esitetty hankkeen projek-

) kootuissa havaintoputkikorteissa ja hankkeen 

 ja pohjavesitiedot on tal-

Lisäksi kairaus- ja maape-

Maaperänäytteitä on säilytetty 

luokittelu 

sekä hiekka- ja soramuodos-

untakohtaisissa indeksikartoissa ja taulu-

 on otettu sovittujen peri-

Maa-ainestietokannan tiedot 

projektialueen kaikkien muodostumien (myös maastotarkistamattomien) osalta revidoitu ja 

set massatiedot ja/tai rajaukset on päivitetty. Myös vanhan 1:20 000 mittakaavai-

sen peruskarttajaotuksen mukaisesti katkaistut muodostumarajaukset on aineiston läpikäynnin myö-

Oulun kaupungin osalta taulukoissa ja 

ja soramuodostumien pohjatasot, keskipaksuudet ja pinta-alat mää-

raus- ja havaintoputkitieto-

laserkeilausaineiston avulla. Hiekka- ja soramuodostumille 

ohjelmistoilla laadittuihin tilavuusmalleihin perustuvaa massalaskentaa, vaan 

alan ja arvioidun keskipaksuuden perusteella. 

projektialueen merkittävät maa-

. Suoritettujen tutkimusten pohjalta niiden rajauksiin 

tehty muutoksia ja tarkennuksia. Yksittäisiä 

 tutkituilta alueilta, kuten 

ja kairauspisteverkostosta johtuen myös maastotarkistetuilla 

ja sorakerrostumien peittämiä kallio- ja/tai moreenimäkiä, 



 

 

 

 

 

Pohjois-Pohjanmaan POSKI, vaihe 1 (2011

joiden vaikutusta hiekan- ja soran massamääriin ei ole tässä yhteydessä pystyt

oimaan. Massa-arvioissa on kuitenkin huomioitu (maastokartoitukseen ja laserkeilausaineistoon p

rustuen) nykyisten ja jo käytöstä poistettujen maa

tumien ainesmääriin. 

 

Kartoitettujen ja GTK:n maa-

on ollut alusta lähtien pääsääntöisesti 2 ha

0,5-2 ha:n suuruisia kohteita. Muodostuman minimikerrospaksuutena pohjatason (esim.

yläpuolella on kartoituksessa 

nikkoseudun tasoittuneista har

tumiin.  

 

Muodostumien kokonaismassa

voin muodostuma-alue voidaan hyödyntää 

syvyys/taso on useimmissa tapauksissa kohtuullisella tarkkuudella arvioitavissa, on se siten myös 

yleisimmin massalaskennoissa ja 

aineskannassa ja tässä raportissa esitettyihin muodostumien massamääriin ei sisälly

tavia pohjaveden suojakerrospaksuuksia

johtuen useiden pohjavesialueille sijoittuvien alavien ja laakeiden maa

tämiskelpoisen aineksen määrä on 

 

 

Kuva 5: Hiekka- ja sora alueilla kiviaineksen määräarvioihin on sisällyt

massat. Muodostumien massoista ei ole vähennetty

suutta (Kuva: Harri Kutvonen/ GTK).

 

Muodostumien pohjavedenpinnan yläpuolisten kokonaismassamäärie

aineksen jakautumisesta eri rakeisuusluokkiin

tämä maa-aines on jo 1970 –luvun arviointiprojektin yhteydessä laaditun luokittelun mukaisesti ja

teltu kiintokuutiometreinä kolmeen

Pohjanmaan POSKI, vaihe 1 (2011–2014): Hiekka- ja soraesiintymät

ja soran massamääriin ei ole tässä yhteydessä pystyt

arvioissa on kuitenkin huomioitu (maastokartoitukseen ja laserkeilausaineistoon p

rustuen) nykyisten ja jo käytöstä poistettujen maa-ainesalueiden aiheuttamat vähennykset muodo

-ainestietokantaan vietyjen hiekka- ja soramuodostumien minimikoko 

pääsääntöisesti 2 ha, mutta aineistoon sisältyy paikoitellen myös pienempiä, 

suuruisia kohteita. Muodostuman minimikerrospaksuutena pohjatason (esim.

 pidetty 1-1,5 metriä, minkä vuoksi esim. osa Pohjamaan alavan ra

nikkoseudun tasoittuneista harju- ja rantakerrostumista ei sisälly GTK:n maa

Muodostumien kokonaismassa-arvio on käytännössä ainoastaan laskennallinen, koska hyvin ha

alue voidaan hyödyntää kokonaan pohjatasoon saakka. 

useimmissa tapauksissa kohtuullisella tarkkuudella arvioitavissa, on se siten myös 

nnoissa ja –arvioissa käytetty muodostuman pohjataso. GTK:n maa

aineskannassa ja tässä raportissa esitettyihin muodostumien massamääriin ei sisälly

en suojakerrospaksuuksia tai pohjavedenpinnan alapuolisia massoja

johtuen useiden pohjavesialueille sijoittuvien alavien ja laakeiden maa-ainesmuodostumien hyödy

tämiskelpoisen aineksen määrä on todellisuudessa hyvin pieni tai jopa olematon.

ja sora alueilla kiviaineksen määräarvioihin on sisällytetty ainoastaan pohjavedenpinnan yläpuoliset 

assoista ei ole vähennetty pohjavesialueella yleensä vaadittavaa 

GTK). 

Muodostumien pohjavedenpinnan yläpuolisten kokonaismassamäärien lisäksi on

rakeisuusluokkiin. GTK:n maa-ainestietokannassa

luvun arviointiprojektin yhteydessä laaditun luokittelun mukaisesti ja

kolmeen pääainesluokkaan (A, B ja C) seuraavasti:
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ja soran massamääriin ei ole tässä yhteydessä pystytty kaikilta osin arvi-

arvioissa on kuitenkin huomioitu (maastokartoitukseen ja laserkeilausaineistoon pe-

ainesalueiden aiheuttamat vähennykset muodos-

ja soramuodostumien minimikoko 

, mutta aineistoon sisältyy paikoitellen myös pienempiä, 

suuruisia kohteita. Muodostuman minimikerrospaksuutena pohjatason (esim. pohjavesi) 

1,5 metriä, minkä vuoksi esim. osa Pohjamaan alavan ran-

sisälly GTK:n maa-aineskannan muodos-

laskennallinen, koska hyvin har-

 Koska pohjavedenpinnan 

useimmissa tapauksissa kohtuullisella tarkkuudella arvioitavissa, on se siten myös 

käytetty muodostuman pohjataso. GTK:n maa-

aineskannassa ja tässä raportissa esitettyihin muodostumien massamääriin ei sisälly nykyisin vaadit-

tai pohjavedenpinnan alapuolisia massoja (kuva 5), mistä 

ainesmuodostumien hyödyn-

olematon.  

 

pohjavedenpinnan yläpuoliset 

 2-6 metrin suojakerrospak-

n lisäksi on tehty arvio myös 

ainestietokannassa muodostumien sisäl-

luvun arviointiprojektin yhteydessä laaditun luokittelun mukaisesti jao-

pääainesluokkaan (A, B ja C) seuraavasti: 
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A) Murskattava aines (

B) Soravaltainen 

C) Hiekkavaltainen 

 

Edellä esitetyssä luokittelussa on huomioita

jossa hiekan osuus on vallitseva, mutta se voi sisältää myös 

nen” voi sisältää myös hiekkaa, mutta materiaali on pääosin lajitteeltaan

soraa. 

 

3.2. Hiekka- ja soramuodostuma
 

GTK:n tietokannassa olevien p

000 – 1: 100 000 mittakaavaisissa 

kistetut ja maatutkaluodatut jatkotutkimuskohteet 

kaavaisissa kohteellisissa muodostumakartoissa

ja vaaleanvihreän sävyillä muodostumien hiekka

toissa on esitetty tieverkoston, vesistöjen

muodostumatunnukset, jotka vastaavat liitteiden 

taulukoita. Kohdekarttoihin on lisätty 

teiden ja pohjaveden havaintoputkien sijainti.

paremmin erottuvalla keltaisella

tilannetta ennen 31.5.2014 tehtyjä luokitus

 

Kuntakohtaiset indeksikartat ja yhteenvetotaulukot on 

periaatteiden mukaisesti kuntajaolla 

lunsalo ja Yli-Ii erikseen). Karttoja tark

vesialuerajaus voi pitää sisällään useita GTK:n maa

eivätkä käytetyt pohjavesialueiden ja maa

 

Raportin kuntakohtaisissa tekstimuotoisissa yleiskuvauksissa on kerrottu mm. hiekka

dostumien ja niiden sisältämien ainesten kokonaismääristä ja alueellisesta jakautumisesta.

kimuskohteiden sanallisissa ku

rospaksuuksista ja pohjatasosta, kokonaisainesmäärästä ja sen jakautumisesta eri luokkiin

maininta muodostuman mahdollisista

 

Suurin osa maa-ainesmuodostumista sijaitsee pohjavesialueil

kohtaisesti rajoitettua ja tarkkaan säädeltyä. 

rajoitteita ei ole kuitenkaan erik

tutkimusalueisiin sisältyneistä III

nostettu I-II -luokkaan 31.5.2014.  

ta asiasta. 

 

Siikajoen ja Siikalatvan kuntien eteläosat

–hankkeen 1. vaiheen projektialueen ulkopuolelle. 

tyvistä syistä johtuen tämän raportin kuntakohtais

kuitenkin esitetty kyseisten kuntien kaikkien maa

maa-aineskantaa ja raporttitietoja tullaan siis päivittämään
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A) Murskattava aines (∅ 60–600 mm) 

B) Soravaltainen aines(∅ 2-60 mm) 

C) Hiekkavaltainen aines(∅ 0,2-2 mm) 

Edellä esitetyssä luokittelussa on huomioitava, että esim. ”hiekkavaltainen” tarkoittaa harjuainesta,

a hiekan osuus on vallitseva, mutta se voi sisältää myös luokkia A ja B.

hiekkaa, mutta materiaali on pääosin lajitteeltaan 

muodostumatietojen esitystapa 

:n tietokannassa olevien projektialueen hiekka- ja soramuodostumien sijainti on esitetty 1:50 

000 mittakaavaisissa kuntakohtaisissa indeksikartoissa (liitteet 2.1.

kistetut ja maatutkaluodatut jatkotutkimuskohteet on puolestaan esitetty 1:1

kaavaisissa kohteellisissa muodostumakartoissa (liitteet 3.1.–3.78.). Kartoissa on eroteltu tumman

ja vaaleanvihreän sävyillä muodostumien hiekka- ja soravaltaiset osat. Kuntakohtaisissa indeksika

erkoston, vesistöjen, pohjavesialueiden ja muodostumarajausten lisäksi myös 

muodostumatunnukset, jotka vastaavat liitteiden 1A-1P hiekka- ja soramuodostumien yhteenvet

ohdekarttoihin on lisätty projektin aikana luodattujen maatutkalinjojen

teiden ja pohjaveden havaintoputkien sijainti. Niissä on myös korostettu

paremmin erottuvalla keltaisella värillä. Indeksi- ja kohdekarttojen pohjavesialuerajaukset edustavat 

tilannetta ennen 31.5.2014 tehtyjä luokitus-/rajausmuutoksia.  

Kuntakohtaiset indeksikartat ja yhteenvetotaulukot on esitetty hankkeen ohjausryhmässä 

kuntajaolla ennen 1.1.2013 kuntaliitosta (Oulu, Haukipudas, Kiiminki, O

Karttoja tarkasteltaessa on lisäksi huomioitava, että yksittäinen pohj

sisällään useita GTK:n maa-ainestietokannan hiekka

eiden ja maa-ainesmuodostumien nimet usein vastaa toisiaan.

ntakohtaisissa tekstimuotoisissa yleiskuvauksissa on kerrottu mm. hiekka

tämien ainesten kokonaismääristä ja alueellisesta jakautumisesta.

kuvauksissa on maininta mm. muodostumatyypist

ja pohjatasosta, kokonaisainesmäärästä ja sen jakautumisesta eri luokkiin

muodostuman mahdollisista geologisista arvoista ja suojelutilanteesta.

ainesmuodostumista sijaitsee pohjavesialueilla, joilla maa-

kohtaisesti rajoitettua ja tarkkaan säädeltyä. Mahdollista pohjavesialuestatusta, tai siitä

rajoitteita ei ole kuitenkaan erikseen mainittu jokaisen muodostumakuvauksen

sisältyneistä III-luokan pohjavesialueista on poistunut kokonaan luokituksesta

31.5.2014.  Näiden alueiden osalta kohdekuvausteksteihin on lisätty maini

Siikajoen ja Siikalatvan kuntien eteläosat, sekä Pudasjärven kunnan kaakkoispää on rajattu 

1. vaiheen projektialueen ulkopuolelle. GTK:n maa-ainestietokannan rakenteeseen lii

tyvistä syistä johtuen tämän raportin kuntakohtaisissa indeksikartoissa ja yhteenvetotaulukoissa 

en kuntien kaikkien maa-ainesmuodostumien tiedot. Näiden kuntien osalta 

aineskantaa ja raporttitietoja tullaan siis päivittämään vielä projektin 2. ja 3. vaihei
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, että esim. ”hiekkavaltainen” tarkoittaa harjuainesta, 

A ja B. Vastaavasti ”soravaltai-

 geoluokituksen mukaista 

ja soramuodostumien sijainti on esitetty 1:50 

(liitteet 2.1.–2.16.). Maastotar-

esitetty 1:10 000 -1:25 000 mitta-

artoissa on eroteltu tumman- 

ja soravaltaiset osat. Kuntakohtaisissa indeksikar-

ja muodostumarajausten lisäksi myös 

ja soramuodostumien yhteenveto-

luodattujen maatutkalinjojen sekä kairauspis-

 maa-aineksen ottoalueet 

ohdekarttojen pohjavesialuerajaukset edustavat 

ohjausryhmässä sovittujen 

Haukipudas, Kiiminki, Ou-

asteltaessa on lisäksi huomioitava, että yksittäinen pohja-

hiekka- ja soramuodostumia, 

muodostumien nimet usein vastaa toisiaan. 

ntakohtaisissa tekstimuotoisissa yleiskuvauksissa on kerrottu mm. hiekka- ja soramuo-

tämien ainesten kokonaismääristä ja alueellisesta jakautumisesta. Jatkotut-

mm. muodostumatyypistä, pinta-alasta, ker-

ja pohjatasosta, kokonaisainesmäärästä ja sen jakautumisesta eri luokkiin, sekä 

geologisista arvoista ja suojelutilanteesta. 

-ainesten otto on jo lähtö-

Mahdollista pohjavesialuestatusta, tai siitä aiheutuvia 

jokaisen muodostumakuvauksen kohdalla. Osa jatko-

luokan pohjavesialueista on poistunut kokonaan luokituksesta tai 

ohdekuvausteksteihin on lisätty mainin-

kunnan kaakkoispää on rajattu POSKI 

ainestietokannan rakenteeseen liit-

ssa ja yhteenvetotaulukoissa on 

ainesmuodostumien tiedot. Näiden kuntien osalta 

vielä projektin 2. ja 3. vaiheissa. 
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Karttoja ja taulukoita tarkasteltaessa on myös aina syytä

massa-arviot ovat lähinnä suuntaa

ventointi ja varantotietojen tuottaminen

sinaisten maa-ainesten ottosuunnitelmien tekoa 

muksia tarkempien maa-ainesmäärien ja 

 

 
4. TUTKIMUSALUEEN HIEKKA
 

4.1. Maa-ainesmuodostumien yleiskuvas ja ainesmäärät
 

Tutkimusalueen hiekka- ja soramuodos

myös ainekseltaan. Alueella on 

mia, kuten Haukiputaan Runteli

tikkökielekkeen välisiä saumaharjuja kuten 

nempiä pitkittäisharjuja. Harjujaksoja esiintyy keskimäärin 10

musalueen Oulujoen eteläpuolisella alueella. 

järven ja Utajärven alueilla, mis

Moreenin peittämiä sora- ja hiekkamuodostumia esiintyy lähes koko projektialueella, runsaimmin 

Pudasjärvellä, missä on yhtenäi

Harjumateriaalia peittävän moreenin paksuus on kuitenkin useimmiten korkeintaan muutamia me

rejä. 

 

Muodostumien aines on hiekkavaltaisinta Perämeren rannikkoalueella, missä harjut ovat kerrost

neet suureksi osaksi syvän veden

mingan, Muhoksen ja Tyrnävän pohjavedenpinnan yläpuolisista maa

enemmän on arvioitu olevan hiekkavaltaista

sevien Pudasjärven ja Utajärven kuntien alueilla, missä 

arvioitu soravaltaiseksi. Terävälakiset kapeat harjut sisältävät yleensä enemmän 

kuin leveät ja loivapiirteiset harjut. 

denpinnan yläpuolisista maa-aineksista on arvioitu soravaltaisia olevan niin ikään 25 %. Absoluutt

sen soramäärät ovat Iissä kuitenkin Pudasjärveä ja Utajärveä huomattavasti pienempiä.

 

GTK:n maa-ainestietokannassa 

maa, joissa on arvioitu olevan yhteensä yli 45 mrd. m

kimusalueella on pohjavedenpinnan yläpuolisia hiekka

sa on arvioitu olevan maa-ainesta yhteensä 

vioitu olevan noin 1,55 mrd. 

Harjumuodostumien tavoin myös maa

ti. Projektialueen kunnista selvästi muita enemmän pohjavedenpinnan yläpuolista hiekkaa ja soraa 

on Pudasjärvellä (n. 1 110 milj. m

nassa on yli 70 % koko tutkimus

pohjavedenpinnan alapuolisia hiekka

Kempeleen, Limingan ja Oulunsalon alueella ovat huomattavasti pohjavedenpinnan yläpuoli

rantoja suurempia. 2000-luvulla suoritettujen pohjavesitutkimusten perusteella tiedetään, että näillä 

alueilla harjukerrostumien paksuus on yleisesti 50

jaitsee pohjavedenpinnan alapuolella. 
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arkasteltaessa on myös aina syytä huomioida, että muodostumien

suuntaa-antavia, koska tutkimuksen peruslähtökohtana on alueellinen

varantotietojen tuottaminen (mittakaava: seutukunta-maakunta). Siksi esim. ennen va

ainesten ottosuunnitelmien tekoa on suositeltavaa suorittaa aina

ainesmäärien ja aineksen laadun selvittämiseksi. 

TUTKIMUSALUEEN HIEKKA- JA SORAESIINTYMÄT

ainesmuodostumien yleiskuvas ja ainesmäärät 

ja soramuodostumat ovat vaihtelevia sekä synnyltään

on Salpausselän tyylisiksi reunamuodostumiksi tulkittavia muodost

kuten Haukiputaan Runteli-Isonniemenkangas ja Hailuodon Hyypänmäki, suuria 

ä saumaharjuja kuten Pudasjärven-Tannilan jakso, sekä ainesmäärältään pi

jujaksoja esiintyy keskimäärin 10–20 kilometrin välein, vähiten tutk

musalueen Oulujoen eteläpuolisella alueella. Merkittävimmät harjumuodost

, missä ne ovat suurelta osin säilyneet myös 

ja hiekkamuodostumia esiintyy lähes koko projektialueella, runsaimmin 

vellä, missä on yhtenäisiä jopa useiden kilometrien mittaisia moreenipeitteisiä harjujaksoja. 

Harjumateriaalia peittävän moreenin paksuus on kuitenkin useimmiten korkeintaan muutamia me

Muodostumien aines on hiekkavaltaisinta Perämeren rannikkoalueella, missä harjut ovat kerrost

suureksi osaksi syvän veden ns. subakvaattiselle alueelle. Esim. Hailuodon, Kempeleen, L

mingan, Muhoksen ja Tyrnävän pohjavedenpinnan yläpuolisista maa-aineksista vähintään 95 % tai 

emmän on arvioitu olevan hiekkavaltaista. Soravaltaisinta aines on kaui

sevien Pudasjärven ja Utajärven kuntien alueilla, missä muodostumien maa

Terävälakiset kapeat harjut sisältävät yleensä enemmän 

kuin leveät ja loivapiirteiset harjut. Rannikkokunnista poikkeuksen muodostaa Ii, missä pohjav

aineksista on arvioitu soravaltaisia olevan niin ikään 25 %. Absoluutt

ramäärät ovat Iissä kuitenkin Pudasjärveä ja Utajärveä huomattavasti pienempiä.

tietokannassa on koko Suomen alueelta lähes 21 000 hiekka

maa, joissa on arvioitu olevan yhteensä yli 45 mrd. m
3
 ainesta pohjavedenpinnan yläpuolella. T

ella on pohjavedenpinnan yläpuolisia hiekka- ja soramuodostumia yhteensä 

ainesta yhteensä vajaat 2,1 mrd. m
3
. Tästä massamäärästä hiekkaa on a

 m
3
, soraa 489 milj. m

3
 ja murskattavaa materiaalia noin 

Harjumuodostumien tavoin myös maa-ainesmäärät ovat jakaantuneet kunnittain varsin epätasaise

ti. Projektialueen kunnista selvästi muita enemmän pohjavedenpinnan yläpuolista hiekkaa ja soraa 

milj. m
3
) ja Utajärvellä (n. 322 milj. m

3
). Yhteensä näissä kahdessa ku

tutkimusalueen maa-ainesmääristä (kuva 6). Arvioissa ei ole huomioitu 

javedenpinnan alapuolisia hiekka- ja soravaroja, jotka esim. Muhosmuodostumalla

Kempeleen, Limingan ja Oulunsalon alueella ovat huomattavasti pohjavedenpinnan yläpuoli

luvulla suoritettujen pohjavesitutkimusten perusteella tiedetään, että näillä 

alueilla harjukerrostumien paksuus on yleisesti 50–100 metrin luokkaa, josta arviolta

jaitsee pohjavedenpinnan alapuolella.  
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huomioida, että muodostumien rajaukset ja 

antavia, koska tutkimuksen peruslähtökohtana on alueellinen in-

maakunta). Siksi esim. ennen var-

suositeltavaa suorittaa aina kohteellisia tutki-

JA SORAESIINTYMÄT 

ovat vaihtelevia sekä synnyltään, laajuudeltaan että 

muodostumiksi tulkittavia muodostu-

ja Hailuodon Hyypänmäki, suuria kahden jää-

sekä ainesmäärältään pie-

20 kilometrin välein, vähiten tutki-

Merkittävimmät harjumuodostumat sijaitsevat Pudas-

säilyneet myös (lähes) luonnontilaisina. 

ja hiekkamuodostumia esiintyy lähes koko projektialueella, runsaimmin 

den kilometrien mittaisia moreenipeitteisiä harjujaksoja. 

Harjumateriaalia peittävän moreenin paksuus on kuitenkin useimmiten korkeintaan muutamia met-

Muodostumien aines on hiekkavaltaisinta Perämeren rannikkoalueella, missä harjut ovat kerrostu-

subakvaattiselle alueelle. Esim. Hailuodon, Kempeleen, Li-

aineksista vähintään 95 % tai 

. Soravaltaisinta aines on kauimpana rannikosta sijait-

maa-aineksista 25–30 % on 

Terävälakiset kapeat harjut sisältävät yleensä enemmän soraista ainesta 

annikkokunnista poikkeuksen muodostaa Ii, missä pohjave-

aineksista on arvioitu soravaltaisia olevan niin ikään 25 %. Absoluutti-

ramäärät ovat Iissä kuitenkin Pudasjärveä ja Utajärveä huomattavasti pienempiä. 

000 hiekka- ja soramuodostu-

ainesta pohjavedenpinnan yläpuolella. Tut-

ja soramuodostumia yhteensä 863 kpl, jois-

. Tästä massamäärästä hiekkaa on ar-

ja murskattavaa materiaalia noin 41 milj. m
3
. 

kaantuneet kunnittain varsin epätasaises-

ti. Projektialueen kunnista selvästi muita enemmän pohjavedenpinnan yläpuolista hiekkaa ja soraa 

). Yhteensä näissä kahdessa kun-

Arvioissa ei ole huomioitu 

uodostumalla sijaitsevien 

Kempeleen, Limingan ja Oulunsalon alueella ovat huomattavasti pohjavedenpinnan yläpuolisia va-

luvulla suoritettujen pohjavesitutkimusten perusteella tiedetään, että näillä 

luokkaa, josta arviolta 80–90 % si-
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Kuva 6: Projektialueen hiekka- ja soravarat pohjavedenpinnan yläpuolella.

 

 

4.1.1. Tutkimusalueen eteläosan hiekka

 

Pääosa projektialueen eteläosan

harjujaksoon. Rokualta Utajärven eteläpään, 

loon ja sieltä edelleen Hailuotoon jatkuva harjujakso on ainekseltaan

muodostumien pohjavedenpinnan alapuolisissa osissa esiintyy paikoitellen 

maskangas-Torakangas, Kempeleenharju ja Salonselkä

ja rantavoimien tasoittamia ja uudelleen

no)hiekkavaltaisia rantakaartoja

denpinnan yläpuoliset osat koostuvat 

dyyneistä. Harjujakson muodostumien hiekkavaltaisuus ja soran vähäisyys selittyy

kallioperän koostumuksella. Harjujakso sijoittuu pääosin ns. Muhosmuodostuman sedimenttikiv

alueelle, jonka kiviaines on jäätikkö

hiekaksi ja siltiksi. 

 

Tutkimusalueen eteläisin, Kestilästä Kärsämän

osastaan heikosti kehittynyt ja katkonainen

kumpumaiset harjulaajentumat kohoavat paikoitellen jopa 20

la harju jakaantuu 3-4 luoteeseen suuntautuvaan 

metriä. Nämä katkonaiset ja kapeat harjuselänteet

93.9
118.7

48.2
5.7
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Maa-aineksen määrä (milj. m
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ja soravarat pohjavedenpinnan yläpuolella. 

Tutkimusalueen eteläosan hiekka- ja soramuodostumat (Oulujoen

eteläosan hiekka- ja soravaroista sisältyy kahteen luode

Utajärven eteläpään, Muhoksen, Tyrnävän ja Kempeleen kautta

edelleen Hailuotoon jatkuva harjujakso on ainekseltaan pääosin hiekkavaltainen, mutta 

muodostumien pohjavedenpinnan alapuolisissa osissa esiintyy paikoitellen 

Torakangas, Kempeleenharju ja Salonselkä). Harjujakson pintaosat

ja uudelleenkerrostamia, käsittäen pitkiä ja muodoltaan kaarevia 

rantakaartoja sekä -valleja. Harjujakso jatkuu Hailuotoon, missä sen pohjav

denpinnan yläpuoliset osat koostuvat pääasiassa laajoista hiekkavaltaisista rantakerrostumista ja 

muodostumien hiekkavaltaisuus ja soran vähäisyys selittyy

koostumuksella. Harjujakso sijoittuu pääosin ns. Muhosmuodostuman sedimenttikiv

on jäätikkö- ja jäätikköjokikuljetuksessa murskautunut 

Kestilästä Kärsämän kautta Siikajoelle suuntautuva harjujakso 

osastaan heikosti kehittynyt ja katkonainen. Kestilän kaakkoispuolella 

arjulaajentumat kohoavat paikoitellen jopa 20–30 m ympäristöstään

uoteeseen suuntautuvaan haaraan, joiden väliset etäisyydet ovat n

kapeat harjuselänteet mataloituvat ja katoavat

6.3 4.8 8.0

64.0 47.5 63.3

1109.6

64.4 66.3

aineksen määrä (milj. m3)
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joen eteläpuoli) 

kahteen luode-kaakkosuuntaiseen 

yrnävän ja Kempeleen kautta Oulunsa-

pääosin hiekkavaltainen, mutta 

muodostumien pohjavedenpinnan alapuolisissa osissa esiintyy paikoitellen myös soraa (esim. Ah-

n pintaosat ovat valtaosin meri- 

muodoltaan kaarevia (hie-

jujakso jatkuu Hailuotoon, missä sen pohjave-

ista hiekkavaltaisista rantakerrostumista ja 

muodostumien hiekkavaltaisuus ja soran vähäisyys selittyy lähinnä alueen 

koostumuksella. Harjujakso sijoittuu pääosin ns. Muhosmuodostuman sedimenttikivi-

jokikuljetuksessa murskautunut pääosin hienoksi 

iikajoelle suuntautuva harjujakso on keski-

 massamäärältään suuret, 

m ympäristöstään. Kestilän alueel-

joiden väliset etäisyydet ovat noin 5 kilo-

ja katoavat kokonaan 15–30 kilo-

66.3
28.3

322.0

33.8

2085.0
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metrin etäisyydellä Kestilästä luoteeseen. 

soita käsittävä alue, jossa tavataan ainoastaan vähäisiä 

tumia osoittamassa jäätikköjoen

Mikonselän muodostumat edustavat tämän katkona

 

Yhtenäisemmät harjukerrostumat jatkuvat vasta 

mina. Alhonmäen muodostuma on 

mien peittämä, mikä on tyypillistä rannikkovyöhykkeen

tää paikoitellen myös moreenikerroksia. 

harjuselänteiden ydinosissa. 

 

Limingan ja Lumijoen välillä sijaitse

myös kohtuullisesti soraista ainesta

puolella, mutta se mahdollisesti jatkuu 

Tyrnävän Polvenkankaaseen. 

 

Oulun kaupungin kaakkoispuolell

valtaista ainesta. Harju on myös 

jukerrostumien jatkeita. Mahdollisia v

ressa Muhoksella esiintyvät vähäiset hiekkakerrostumat

kaan ja Ollinginojan-Isokankaan

 

4.1.2. Tutkimusalueen pohjoisosan hiekka

 

Ensimmäiset merkittävät maa

teeseen suuntautuvaan, Utajärven Yli

jaksoon, jonka kaakkoisosassa on ainesmäär

yhtenäisiä matalahkoja selänteitä

raan, joista pohjoisempi jatkuu ma

länteinä Ylikiimingin ja Kiimingin pohjoispuo

linen osa harjusta on käytetty pääosin loppuun.

tasanteita käsittävä haara, jatkuu katkonaisena

harjuhaara sisältää pääasiassa 

ravaltainen matalahko ydinselänne

 

Edellisten harjujaksojen pohjoispuolella 

ka suuntautuu Pudasjärveltä Oulu

osien ja Yli-Iin eteläisten alueiden halki Iijoen eteläpuolelle. Jakso

ta sisältää paikoin kohtalaisesti

reunamuodostuman tyyppisiä osia.

 

Kaikki edellä mainitut kolme harjujaksoa 

kilometrin etäisyydellä rannikosta. Harjujaksojen rannikolle

laan olevia, meri- ja rantavoimien

alkuperäinen harjun ydinosa on

keen muodostumista massoiltaan 

puoliset Tiironkangas ja Isokangas sek

merkittävin muodostuma on edellä
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etäisyydellä Kestilästä luoteeseen.  Harjukatkosten luoteispuolella on laaja

tavataan ainoastaan vähäisiä maanpintaan saakka ulottuvia 

tumia osoittamassa jäätikköjoen sijaintia ja kulkusuuntaa. Ruukin koillispuoliset Aaltokankaan ja 

Mikonselän muodostumat edustavat tämän katkonaisen ja peitteisen harjujakson kerrostumia.

Yhtenäisemmät harjukerrostumat jatkuvat vasta Siikajoella Alhonmäen ja Vartinvaaran 

honmäen muodostuma on voimakkaasti meri- ja rantavoimien tasoittama ja rantakerrost

illistä rannikkovyöhykkeen harjuille. Vartinvaaran

koitellen myös moreenikerroksia. Harjujakson osa sisältää kohtalaisesti 

Limingan ja Lumijoen välillä sijaitsee pienehkö itä-länsisuuntainen harju, jonka ydinosassa

myös kohtuullisesti soraista ainesta. Harjulla ei ole maanpinnalla havaittavia jatkeita Limingan it

puolella, mutta se mahdollisesti jatkuu peitteisenä Muhosmuodostuman eteläreunaa pitkin yhty

 

koispuolella sijaitseva tasoittunut Hangaskangas sisältää pääasiassa hiekk

myös moreenipeitteinen, eikä sen kaakkoispuolella esiinny selkeitä ha

Mahdollisia viitteitä harjun kulkusuunnasta kaak

Muhoksella esiintyvät vähäiset hiekkakerrostumat, sekä Utajärvellä sijaitse

Isokankaan moreenipeitteiset muodostumat. 

Tutkimusalueen pohjoisosan hiekka- ja soramuodostumat (Oulujoen pohjoispuoli)

Ensimmäiset merkittävät maa-ainesmuodostumat Oulujoen pohjoispuolella kuuluvat

Utajärven Yli-Utoksesta Ylikiimingin kautta Kiiminkiin kulkevaan harj

kaakkoisosassa on ainesmäärältään suuria erillisiä harjukumpuja

lahkoja selänteitä. Harjujakso jakaantuu Ylikiimingin kaakkoispuolella kahteen ha

raan, joista pohjoisempi jatkuu matalina, mutta pinnanmuodoiltaan suhteellisen j

Ylikiimingin ja Kiimingin pohjoispuolitse Haukiputaalle. Kiimingin pohjois

harjusta on käytetty pääosin loppuun. Harjujakson eteläinen, tyypiltään laakeita harj

kuu katkonaisena jaksona Jäälin kautta Haukiputaalle

assa laakeita hiekkaisia harjuselänteitä, joiden keskiosassa

länne.  

harjujaksojen pohjoispuolella sijaitsee kolmas, itä-länsisuuntainen

Oulu-Kuusamo tien suuntaisena länteen ja edellee

Iin eteläisten alueiden halki Iijoen eteläpuolelle. Jakso on pääosin

ta sisältää paikoin kohtalaisesti myös soraa ydinosissaan. Jakso käsittää sekä 

reunamuodostuman tyyppisiä osia. 

kolme harjujaksoa muuttuvat hyvin katkonaisiksi tai päättyvät

rannikosta. Harjujaksojen rannikolle suuntautuvat jat

ja rantavoimien muokkaamia ja uudelleen kerrostamia rantakerrostumia, joista 

alkuperäinen harjun ydinosa on topografian perusteella vaikeasti löydettä

keen muodostumista massoiltaan ja pinta-alaltaan suurimpia ovat Jäälin Laivakan

Tiironkangas ja Isokangas sekä suurimpana Haukiputaan Isonniemenkangas

merkittävin muodostuma on edellä mainittu Isonniemenkankaan reunamuodostuma, joka sisältää 
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uoteispuolella on laaja-alainen, lähinnä 

maanpintaan saakka ulottuvia hiekkakerros-

Ruukin koillispuoliset Aaltokankaan ja 

isen ja peitteisen harjujakson kerrostumia. 

Alhonmäen ja Vartinvaaran muodostu-

tasoittama ja rantakerrostu-

Vartinvaaran muodostuma sisäl-

sisältää kohtalaisesti myös soraa, lähinnä 

ntainen harju, jonka ydinosassa on 

maanpinnalla havaittavia jatkeita Limingan itä-

Muhosmuodostuman eteläreunaa pitkin yhtyen 

sisältää pääasiassa hiekka-

, eikä sen kaakkoispuolella esiinny selkeitä har-

unnasta kaakkoon ovat Oulujoen var-

sekä Utajärvellä sijaitsevat Mustikankan-

Oulujoen pohjoispuoli) 

ainesmuodostumat Oulujoen pohjoispuolella kuuluvat kaakosta luo-

Ylikiimingin kautta Kiiminkiin kulkevaan harju-

suuria erillisiä harjukumpuja ja -selänteitä sekä 

jakaantuu Ylikiimingin kaakkoispuolella kahteen haa-

talina, mutta pinnanmuodoiltaan suhteellisen jyrkkäpiirteisinä se-

Kiimingin pohjois- ja luoteispuo-

tyypiltään laakeita harju-

aukiputaalle. Tämä eteläinen 

harjuselänteitä, joiden keskiosassa on yleensä so-

länsisuuntainen muodostumajakso, jo-

suuntaisena länteen ja edelleen Haukiputaan itä-

on pääosin hiekkavaltainen, mut-

tää sekä saumaharjumaisia, että 

muuttuvat hyvin katkonaisiksi tai päättyvät noin 15–30 

suuntautuvat jatkeet käsittävät hajal-

kerrostamia rantakerrostumia, joista 

vaikeasti löydettävissä. Rannikkovyöhyk-

Laivakangas, Iijoen etelä-

Haukiputaan Isonniemenkangas. Rannikon 

reunamuodostuma, joka sisältää 
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kairaustietojen perusteella harjuai

pintaosissa esiintyy tyypillisesti myös muutamia metrejä paksu

 

Suuri osa tutkimusalueen maa

ven pohjoisrajalla. Merkittävin on Kipinä

jakso, johon kuuluvat harjutyyppiset 

me huomattavaa reunamuodostumaa, Viinivaara, Kälväsvaara ja Iso Palovaara,

kimusalueen suurimpiin hiekka

lella on samansuuntainen (itä-

Viinivaaran-Valkiaiskankaan jak

muodostuma, joka on pääosin

Iijoen itäpuolitse pohjoiseen kohti Kollajaa, mistä se kääntyy kohti luodetta

kohtalaisesti soraa ja hiekkaa. Mainitut kolme rinnakkaisharjua

joen-Kollajan harjujakson itäpuolelta alkaa puolestaan itäkaakko

teinen harjujakso, jonka muodostumiin k

tisenharju.  Harjujaksoon liittyy läheisesti

reunamuodostuma, jolle on ominaista laakea pinnanmuoto ja moreenipeittei

tämän harjujakson koillispuolella

gasvaaran ja Kongasselän muodostumat

 

Pudasjärven keskiosan tärkein 

dasjärven ja Aittojärven kautta 

van itäpuoliset muodostumat.

men pohjoisosaan, Hossaan ulottuvaa laajaa saumamuodostumaa.

le on tyypillistä laakea pinnanmu

teisten selänteiden keskiosissa. 

ny. Jakson suurimmat muodostumat ovat Vengasvaara, kaarevia selänteitä käsittä

selännemäinen Korentokangas

 

Tutkimusalueen pohjoisosalle 

teellisen pienet luode-kaakkosuuntaiset 

metrin etäisyydellä toisistaan. 

dasjärven-Tannilan jaksoon, mutta osa myös leikkaa sitä

Korentokankaan alueella. Massamäärilt

ja Kuivaniemen välinen jakso, joka

raavaan muodostumajaksoon, 

Liekokylän jakso. Näissä harjujaksoissa

viittaa niiden edustavan eri jäätiköitymisvaihetta

 

Pudasjärven koilliskulmassa mm. 

jonka pääjakso kulkee Iso-Syötteen eteläpuolitse

Ranuan Kelankylälle. Jakson pohjoispuolella esiintyy harjuja ja reunamuodostumia, joista osa on 

tasoittuneita ja moreenipeitteisiä

sältää yleensä hiekkaista, vähäkivistä soraa
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harjuainesta jopa yli 80 metriä paksuina kerrostumina. 

pintaosissa esiintyy tyypillisesti myös muutamia metrejä paksu moreenipatja.

maa-ainesvaroista sijaitsee Pudasjärven etelä- ja keskiosassa sekä

Merkittävin on Kipinä-Valkeiskangas-Viinivaara-Kälväsvaara

tyyppiset muodostumat ovat pääosin soravaltaisia

huomattavaa reunamuodostumaa, Viinivaara, Kälväsvaara ja Iso Palovaara,

hiekka- ja soramuodostumiin. Noin 3-5 kilometriä V

-länsi) pienempi harjujakso, joka vaikuttaa luoteispäässään leikkaavan

kiaiskankaan jaksoa. Harjujen risteyskohdan itäpuolelta alkaa

in moreenipeitteinen ja pinnastaan tasoittunut. Harju suuntautuu

Iijoen itäpuolitse pohjoiseen kohti Kollajaa, mistä se kääntyy kohti luodetta

. Mainitut kolme rinnakkaisharjua ovat todennäköisesti 

harjujakson itäpuolelta alkaa puolestaan itäkaakko-länsiluodesuuntainen

harjujakso, jonka muodostumiin kuuluvat mm. Taipaleenharju, Pikku

on liittyy läheisesti myös suuri Aittovaaran-Iso Marikaisvaaran

namuodostuma, jolle on ominaista laakea pinnanmuoto ja moreenipeittei

tämän harjujakson koillispuolella sijaitsevat samansuuntaiset, luonteeltaan osittain epävarmat Ko

län muodostumat. 

osan tärkein harjujakso kulkee itä-länsisuuntaisena Pintamosta 

kautta edelleen Yli-Iin Tannilaan. Sen jatkeita ovat ilmeisesti myös

. Muodostuma on osa Pudasjärveltä Taivalkosken kautta Suom

men pohjoisosaan, Hossaan ulottuvaa laajaa saumamuodostumaa. Jaksoon 

ä laakea pinnanmuoto ja aineksen hiekkavaltaisuus. Soraa esiintyy 

teisten selänteiden keskiosissa. Aines on yleensä hyvin lajittunutta eikä moreenipeitteisyyttä esii

muodostumat ovat Vengasvaara, kaarevia selänteitä käsittä

Korentokangas. 

pohjoisosalle ovat tyypillisiä kapeina selänteinä esiintyvät,

kaakkosuuntaiset pitkittäisharjujaksot, jotka sijaitsevat

. Suurin osa näistä pitkittäisharjuista päättyy itä

soon, mutta osa myös leikkaa sitä, kuten esim. Vengasvaaran länsipuolella

. Massamääriltään huomattavimmat pitkittäisharjujaksot 

Kuivaniemen välinen jakso, joka yhtyy luoteessa lähes itä-länsisuuntaiseen Kuivajoen vartta se

raavaan muodostumajaksoon, Vengasvaaran-Oijärven harjujakso, sekä

jujaksoissa esiintyy monin paikoin moreenipeitteisyyttä,

viittaa niiden edustavan eri jäätiköitymisvaihetta (vanhempaa) kuin Pudasjärven

mm. Sarajärven, Rytingin ja Naamangan alu

Syötteen eteläpuolitse Kupus- ja Rytinkijärven laakson kautta edelleen 

Jakson pohjoispuolella esiintyy harjuja ja reunamuodostumia, joista osa on 

siä. Rytingin alueen harjut ovat hiekkavaltaisia

vähäkivistä soraa. 
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kerrostumina. Muodostuman 

moreenipatja. 

ja keskiosassa sekä Utajär-

Kälväsvaara-Iso Palovaara 

soravaltaisia. Harjuihin liittyy kol-

huomattavaa reunamuodostumaa, Viinivaara, Kälväsvaara ja Iso Palovaara, jotka kuuluvat tut-

5 kilometriä Viinivaaran pohjoispuo-

vaikuttaa luoteispäässään leikkaavan 

alkaa kolmas rinnakkainen 

. Harju suuntautuu aluksi 

Iijoen itäpuolitse pohjoiseen kohti Kollajaa, mistä se kääntyy kohti luodetta. Harjujakso sisältää 

ovat todennäköisesti eri-ikäisiä. Ii-

länsiluodesuuntainen moreenipeit-

ku-Marikaisvaara ja Ruot-

Iso Marikaisvaaran-Kiviharjun 

namuodostuma, jolle on ominaista laakea pinnanmuoto ja moreenipeitteisyys. Noin 3 kilometriä 

luonteeltaan osittain epävarmat Kon-

Pintamosta Korentokylän, Pu-

an. Sen jatkeita ovat ilmeisesti myös Olha-

rveltä Taivalkosken kautta Suomussal-

 kuuluville muodostumil-

ja aineksen hiekkavaltaisuus. Soraa esiintyy eniten loivapiir-

moreenipeitteisyyttä esiin-

muodostumat ovat Vengasvaara, kaarevia selänteitä käsittävä Siljankangas ja 

esiintyvät, massamääriltään suh-

sijaitsevat keskimäärin 10 kilo-

Suurin osa näistä pitkittäisharjuista päättyy itä-länsi suuntaiseen Pu-

Vengasvaaran länsipuolella ja 

harjujaksot ovat Väli-Olhavan  

isuuntaiseen Kuivajoen vartta seu-

sekä Aittojärven-Siuruan-

paikoin moreenipeitteisyyttä, mikä osaltaan 

uin Pudasjärven-Tannilan jakso. 

alueilla on harjutihentymä, 

ja Rytinkijärven laakson kautta edelleen 

Jakson pohjoispuolella esiintyy harjuja ja reunamuodostumia, joista osa on 

hiekkavaltaisia. Niiden karkein osa si-
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4.2. Kiviainesten käyttö 
 

Suomessa kiviainesten kulutus on EU:n suurimpia asukasmäärään

nä maan suuresta pinta-alasta sekä kattavasta tie

sekä soraa ja hiekkaa käytetään 

tonnia asukasta kohden. Keskimäärin p

 

Pohjois-Pohjanmaalla suurimpia 

talonrakennus. Myös rakentaminen harju

järvellä, joiden keskustaajamat sijoittuvat harjuille

aineksia yhteensä 2 270 000 k

Pohjanmaalla on käynnissä tai suunnitteilla

ten Seinäjoki-Oulu ratahanke, satamien laajentamis

kehittämisjärjestelyt. 

 

Taulukossa 1 on esitetty arvio 

2030 mennessä. Arviossa on huomioitu

käyttö luonnon kiviainesvarojen korvaajina. Arvio perustuu Pohjois

olevaa maakuntakaavaa (2003)

 

Korvaavina tuotteina luonnon kiviainekselle voidaan käyttää esimerkiksi kaivosten ja luonnonki

louhimoiden sivukiviä, sekä teollisuudessa syntyviä kuonia ja tuhkia. Kierrätys

set kuitenkin korvaavat tällä hetkellä ainoastaan pienen osan luonnonkiviaineksesta. Hankealueella 

ei tiettävästi sijaitse sivutuotteita 

 

 

 

Taulukko 1: Arvioitu kiviainesten tarve seutukunnittain ja kiviaineslajeittain Poh

2000–2030 (Lähde: Pohjois

 

Hiekka- ja soravarojen esiintymisen

mallista mm. ympäristövaikutusten 

pienimmät juuri alueen kasvukeskusten ympäristössä. 

ollut suurta ja vähäsoraisten alueiden harjumuodostumat ovat olleet pi

1970-luvulla. Näistä käytännössä loppuun hyödynnetyistä 

mingin Jäälin jakso. 

 

Oulun SK

Oulunkaaren SK

Raahen SK

Siikalatvan SK

Nivalan-Haapajärven SK

Ylivieskan SK

Koillismaan SK

Yhteensä

Alue
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kulutus on EU:n suurimpia asukasmäärään suhteutettuna

alasta sekä kattavasta tie- ja rataverkostosta. Kalliomurskeita ja 

soraa ja hiekkaa käytetään Suomessa yhteensä noin 100 miljoonaa tonnia vuodessa, 

Keskimäärin puolet kiviainestuotannosta käytetään tierakennushankkeisiin.

rimpia kiviaineksen kuluttajia ovat olleet tie- ja katuverkko

talonrakennus. Myös rakentaminen harjualueille on ollut yleistä, kuten esim. 

keskustaajamat sijoittuvat harjuille. Vuonna 2010 hankealu

hteensä 2 270 000 k-m
3
 ja voimassa olevia maa-aineslupia oli 358 kappaletta.

käynnissä tai suunnitteilla useita kiviaineksia runsaasti vaativia suurhankkeita, k

Oulu ratahanke, satamien laajentamisinvestoinnit ja Hailuodon tieliikenneyhteyks

arvio Pohjois-Pohjanmaan kiviainesten tarpeesta seutukunnittain vuoteen 

. Arviossa on huomioitu myös teollisuuden sivutuotteina saatujen kuonajalo

kiviainesvarojen korvaajina. Arvio perustuu Pohjois-Pohjanmaan liiton voimassa 

(2003) varten tehtyyn selvitykseen.  

Korvaavina tuotteina luonnon kiviainekselle voidaan käyttää esimerkiksi kaivosten ja luonnonki

louhimoiden sivukiviä, sekä teollisuudessa syntyviä kuonia ja tuhkia. Kierrätys

set kuitenkin korvaavat tällä hetkellä ainoastaan pienen osan luonnonkiviaineksesta. Hankealueella 

sijaitse sivutuotteita toimittavia yrityksiä. 

: Arvioitu kiviainesten tarve seutukunnittain ja kiviaineslajeittain Poh

2030 (Lähde: Pohjois-Pohjanmaan liitto). 

esiintymisen sekä niiden käytön alueellinen jakaantuminen on ollut 

ympäristövaikutusten ja kustannusten kannalta, sillä kiviainesvarannot ovat kaikkein 

pienimmät juuri alueen kasvukeskusten ympäristössä. Paine harjualueiden 

suurta ja vähäsoraisten alueiden harjumuodostumat ovat olleet pitkälti loppuun 

luvulla. Näistä käytännössä loppuun hyödynnetyistä harjujaksoista esimerkkinä on mm. 

13056 22500 -12000 23556

3519 3856 -280 7095

2600 3976 -800 5776

2993 2760 -800 4953

Nivalan-Haapajärven SK 2378 3487 -800 5065

3704 3865 - 7569

3544 4040 -40 7544

31794 44484 -14720 61558

Hiekat 

(1000 m
3
)

Murskeet ja 

sorat (1000 m
3
)

Korvaavat 

tuotteet 

(1000 m
3
)

Tarve korvaavien 

jälkeen (1000 m
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suhteutettuna, mikä johtuu lähin-

sta. Kalliomurskeita ja – louheita 

Suomessa yhteensä noin 100 miljoonaa tonnia vuodessa, eli noin 20 

uolet kiviainestuotannosta käytetään tierakennushankkeisiin. 

ja katuverkko, rautatiet ja 

esim. Kempeleessä ja Pudas-

uonna 2010 hankealueelta otettiin maa-

lupia oli 358 kappaletta. Pohjois-

useita kiviaineksia runsaasti vaativia suurhankkeita, ku-

investoinnit ja Hailuodon tieliikenneyhteyksien 

kiviainesten tarpeesta seutukunnittain vuoteen 

teollisuuden sivutuotteina saatujen kuonajalosteiden 

Pohjanmaan liiton voimassa 

Korvaavina tuotteina luonnon kiviainekselle voidaan käyttää esimerkiksi kaivosten ja luonnonkivi-

louhimoiden sivukiviä, sekä teollisuudessa syntyviä kuonia ja tuhkia. Kierrätys- ja uusiokiviainek-

set kuitenkin korvaavat tällä hetkellä ainoastaan pienen osan luonnonkiviaineksesta. Hankealueella 

 

: Arvioitu kiviainesten tarve seutukunnittain ja kiviaineslajeittain Pohjois-Pohjanmaalla 

käytön alueellinen jakaantuminen on ollut ongel-

kiviainesvarannot ovat kaikkein 

alueiden maa-aineskäyttöön on 

tkälti loppuun käytettyjä jo 

esimerkkinä on mm. Kii-

23556

7095

5776

4953

5065

7569

7544

61558

Tarve korvaavien 

jälkeen (1000 m
3
)
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5. KUNTAKOHTAISET HIEKKA
 

5.1. Hailuoto 
 

Pääosa Hailuodon hiekka- ja soramuodostumista sijait

länsisuuntaisen harjumuodostuman

osat koostuvat pääasiassa laajo

hiekkavaltaisuus ja soran vähäisyys selittyy

ja sen länsi-/luoteispuoliset alueet sijoittuvat

jäätikköjokikuljetuksessa murskautunut 

 

Hailuodossa on hiekka- ja soraesiintymiä yhteensä 15 kappaletta, joissa on arvioitu olevan maa

ainesta pohjavedenpinnan yläpuolella noin 93,9

raa noin 0,3 milj. m
3
. Hailuodon hiekka

ha (liitteet 1A ja 2.1.). 

 

5.1.1. Jatkotutkimuskohteiden muodostumakuvaukset

 
1) Isokangas, 244212-060-072
 

Muodostuma on kapea itä-länsisuuntainen rantakerrostuma, jo

Muodostuman pinnalla on matalia rantavalleja. Muodostuma on ainekseltaan hiekkaa. Rantavallien 

pinnalla on paikoin peitemäisiä lentohiekkakerroksia. Lentohiekka on rakeisuud

kaa ja karkeaa hietaa. Muodostuman pohjavedenpinnan yläpuolinen kerrospaksuus on 

Muodostuman länsiosassa on kaksi leikkausta, joi

Pohjavedenpinta on lähellä leikkausten pohjaa. Muodostuman pinta

hiekkavaltaisen aineksen määrä

suus ja vähäinen kerrospaksuus

semansuojelukokonaisuuksiin. 

 

2) Kaisto, 244212-070-072 
11072002) 
 

Muodostuma on rantakerrostuma, jonka pinnalla on rantavalleja ja lentohiekkaa

dostuman aines on hienoa hiekkaa j

kairauspisteessä (Kaisto-Isokangas 1) 

dostuman pohjatason muodostaa

1,5–3,5 metrin välillä. Alueella ei ole suoritettu maa

man kokonaisainesmäärä on noin 3,0 milj. m

Muodostuman itäpuolisko (pohjavesialue Kaisto

tuksesta 31.5.2014. 

 

3) Iso Käpykaara, 244403-010
 

Muodostuma on rantakerrostuma, jonka pinnalla on rannansuuntaisia muodoltaan kaarevia rantava

leja (liite 3.2.). Rantavallien kork

myös peitemäinen kerros lentohiekkaa. Muodostuman aines on

Pohjanmaan POSKI, vaihe 1 (2011–2014): Hiekka- ja soraesiintymät

5. KUNTAKOHTAISET HIEKKA- JA SORAESIINTYMÄT

ja soramuodostumista sijaitsee saaren pohjoisreunalla, joka on

harjumuodostuman pääte. Hailuodossa harjujakson pohjavedenpinnan yläpuoliset 

pääasiassa laajoista hiekkavaltaisista rantakerrostumista ja dyyneistä. Harjujakson

ja soran vähäisyys selittyy lähinnä alueen kallioperän koostumuksella. Harjujakso 

/luoteispuoliset alueet sijoittuvat sedimenttikivialueelle, jonka kiviaines

jokikuljetuksessa murskautunut pääosin hienoksi hiekaksi ja siltiksi

ja soraesiintymiä yhteensä 15 kappaletta, joissa on arvioitu olevan maa

avedenpinnan yläpuolella noin 93,9 milj. m
3
. Tästä hiekkaa on noin 93,6

Hailuodon hiekka- ja soraesiintymien yhteenlaskettu pinta

.1.1. Jatkotutkimuskohteiden muodostumakuvaukset 

072 (Pohjavesialue: Kaisto-Isokangas 11072004

länsisuuntainen rantakerrostuma, jonka pituus on noin 8 km

Muodostuman pinnalla on matalia rantavalleja. Muodostuma on ainekseltaan hiekkaa. Rantavallien 

pinnalla on paikoin peitemäisiä lentohiekkakerroksia. Lentohiekka on rakeisuud

ostuman pohjavedenpinnan yläpuolinen kerrospaksuus on 

Muodostuman länsiosassa on kaksi leikkausta, joissa ottosyvyys vaihtelee 1,0

on lähellä leikkausten pohjaa. Muodostuman pinta-ala on 166,9 ha. Jäljellä ole

hiekkavaltaisen aineksen määrä on 2,955 milj. m
3
. Aineksen käyttöä haittaa

suus ja vähäinen kerrospaksuus sekä muodostuman itäpäässä myös asutus

semansuojelukokonaisuuksiin. Alue on poistettu pohjavesiluokituksesta 31.5.2014.

 (Pohjavesialueet: Kaisto-Isokangas 11072004

Muodostuma on rantakerrostuma, jonka pinnalla on rantavalleja ja lentohiekkaa

dostuman aines on hienoa hiekkaa ja hiekkaista hietaa. Pohjavedenpinta on muodostumaan tehdyssä 

Isokangas 1) noin 3 metrin syvyydessä, eli noin +8,2 m mpy tasolla

man pohjatason muodostaa pohjavesi. Pohjavedenpinnan yläpuolinen kerrospaksuus vaihtelee 

Alueella ei ole suoritettu maa-ainesottoa. Pinta-ala on 173,6 ha. Muodost

man kokonaisainesmäärä on noin 3,0 milj. m
3
. Alue kuuluu maisemansuojelukokonaisuuksiin. 

Muodostuman itäpuolisko (pohjavesialue Kaisto-Isokangas 11072004) on poistettu pohjavesi

010-072 (Pohjavesialue: Huikunkangas 11072005)

Muodostuma on rantakerrostuma, jonka pinnalla on rannansuuntaisia muodoltaan kaarevia rantava

. Rantavallien korkeus on 1,5–3,0 metriä. Rantavallien pinnalla on monin paikoin 

myös peitemäinen kerros lentohiekkaa. Muodostuman aines on pääosin 
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JA SORAESIINTYMÄT 

see saaren pohjoisreunalla, joka on laajan itä-

pohjavedenpinnan yläpuoliset 

ista hiekkavaltaisista rantakerrostumista ja dyyneistä. Harjujakson 

lähinnä alueen kallioperän koostumuksella. Harjujakso 

sedimenttikivialueelle, jonka kiviaines on jäätikkö- ja 

iltiksi. 

ja soraesiintymiä yhteensä 15 kappaletta, joissa on arvioitu olevan maa-

. Tästä hiekkaa on noin 93,6 milj. m
3
 ja so-

tymien yhteenlaskettu pinta-ala on noin 3 165 

11072004) 

nka pituus on noin 8 km (liite 3.1.). 

Muodostuman pinnalla on matalia rantavalleja. Muodostuma on ainekseltaan hiekkaa. Rantavallien 

pinnalla on paikoin peitemäisiä lentohiekkakerroksia. Lentohiekka on rakeisuudeltaan hienoa hiek-

ostuman pohjavedenpinnan yläpuolinen kerrospaksuus on 1,5–5,0 m. 

ssa ottosyvyys vaihtelee 1,0–2,5 metrin välillä. 

ala on 166,9 ha. Jäljellä oleva 

. Aineksen käyttöä haittaavat osittain hienorakei-

sekä muodostuman itäpäässä myös asutus. Alue kuuluu myös mai-

esta 31.5.2014. 

11072004 ja Marjaniemi 

Muodostuma on rantakerrostuma, jonka pinnalla on rantavalleja ja lentohiekkaa (liite 3.1.). Muo-

pinta on muodostumaan tehdyssä 

+8,2 m mpy tasolla. Muo-

pohjavesi. Pohjavedenpinnan yläpuolinen kerrospaksuus vaihtelee 

ala on 173,6 ha. Muodostu-

Alue kuuluu maisemansuojelukokonaisuuksiin. 

Isokangas 11072004) on poistettu pohjavesiluoki-

11072005) 

Muodostuma on rantakerrostuma, jonka pinnalla on rannansuuntaisia muodoltaan kaarevia rantaval-

avallien pinnalla on monin paikoin 

 hiekkaa. Lentohiekka on 
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puolestaan hietaista hienoa hiekkaa. Muodostuman pohjatason muodostaa pohjavesi. Pohjaveden 

pinta on muodostuman keskiosaan kairat

la. Pohjaveden yläpuolinen kerrospaksuus vaihtelee 2

vähäistä maa-ainesten ottoa. 

ovat valuneet. Muodostuman pinta

sen käyttöä rajoittaa osittainen hienorakeisuus sekä

Alue kuuluu maisemansuojelukokonaisuuksiin. Alue on myös nostettu 31.5.201

vesialueluokkaan II. 

 

5.2. Haukipudas 
 

Haukiputaan (1.1.2013 alkaen osa Oulun kaupunkia) alueen hiekka ja sorakerrostumat liittyvät 

kunnan lounais- ja koillisosien pitkittäisharjujaksoihin, sekä Runtelin

muodostumaan. Eteläisempi harjujakso sisältää pääasiassa laakeita hiekkaisia harjuselänteitä, joiden 

keskiosassa on yleensä soravaltainen matalahko ydinselänne. Koillisosien hiekka

tumat ovat osa Pudasjärveltä Oulu

osien ja Yli-Iin eteläisten alueiden halki Iijoen eteläpuolelle suuntautuvaa harjujaksoa, johon sisä

tyy sekä saumaharjumaisia, että myös reunamuodostuman tyyppisiä osia. Jakso on pääosin hiekk

valtainen, mutta sisältää paikoin kohtalaisesti myö

 

Runtelin-Isonniemenkankaan reunamuodostuma on koko tutkimusalueen rannikkoseudun merkitt

vin muodostuma, joka sisältää 

kerrostumina, valtaosin pohjavedenpinnan alap

noin 106 milj. m
3
. Muodostuman pintaosissa esiintyy tyypillisesti myös muutamia metrejä paksu 

moreenipatja. Osa muodostuma

rantakerrostumaksi. 

 

GTK:n maa-ainestietokannassa Haukiputaalla on hiekka

joissa on arvioitu olevan maa

hiekkaa on noin 90,1 milj. m
3

m
3
. Haukiputaan hiekka- ja soraesiintymien yhteenlaskettu pinta

2.2.). 

 

Haukiputaan alueella selvityksiin ei sisältynyt

 

5.3. Ii 
 

Iin hiekka- ja soravarat sijoittuvat pääasiassa kolmeen kunnan etelä

kulkevaan luode-kaakkosuuntaiseen pitkittäisharjujaksoon, jotka sijaitsevat keskimäärin 20 kil

metrin etäisyydellä toisistaan.

men välinen jakso, joka yhtyy luoteessa lähes itä

muodostumajaksoon. Myös kunnan keskiosassa on itä

esiintymiä. Iin alueen harjujaksoissa

viittaa niiden edustavan eri (vanhempaa) jäätiköitymisvaihetta kuin 

muodostumajakso. 
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hietaista hienoa hiekkaa. Muodostuman pohjatason muodostaa pohjavesi. Pohjaveden 

pinta on muodostuman keskiosaan kairatussa pisteessä (Huikunkangas 1) +

. Pohjaveden yläpuolinen kerrospaksuus vaihtelee 2-7 metrin välillä. Alueella on suoritettu vain 

ainesten ottoa. Muodostaman itäosassa on kaksi pientä leikkausta, joiden seinämät 

odostuman pinta-ala on 161,6 ha ja kokonaismassamäärä

osittainen hienorakeisuus sekä muodostuman lounaisosass

Alue kuuluu maisemansuojelukokonaisuuksiin. Alue on myös nostettu 31.5.201

Haukiputaan (1.1.2013 alkaen osa Oulun kaupunkia) alueen hiekka ja sorakerrostumat liittyvät 

ja koillisosien pitkittäisharjujaksoihin, sekä Runtelin-Isonniemenkankaan reun

mpi harjujakso sisältää pääasiassa laakeita hiekkaisia harjuselänteitä, joiden 

keskiosassa on yleensä soravaltainen matalahko ydinselänne. Koillisosien hiekka

tumat ovat osa Pudasjärveltä Oulu-Kuusamo tien suuntaisena länteen ja edelleen Hauk

Iin eteläisten alueiden halki Iijoen eteläpuolelle suuntautuvaa harjujaksoa, johon sisä

tyy sekä saumaharjumaisia, että myös reunamuodostuman tyyppisiä osia. Jakso on pääosin hiekk

valtainen, mutta sisältää paikoin kohtalaisesti myös soraa ydinosissaan. 

Isonniemenkankaan reunamuodostuma on koko tutkimusalueen rannikkoseudun merkitt

vin muodostuma, joka sisältää kairaustietojen perusteella harjuainesta jopa yli 80 metriä paksuina 

, valtaosin pohjavedenpinnan alapuolella. Muodostuman massamääräksi on arvioitu 

Muodostuman pintaosissa esiintyy tyypillisesti myös muutamia metrejä paksu 

moreenipatja. Osa muodostuma-alueesta on arvioitu myös valtakunnallisesti merkittäväksi 

ainestietokannassa Haukiputaalla on hiekka- ja soraesiintymiä yhteensä 33 kappaletta, 

joissa on arvioitu olevan maa-ainesta pohjavedenpinnan yläpuolella noin 
3
, soraa noin 23,4 milj. m

3
 ja murskattavaa materiaalia noin 5

ja soraesiintymien yhteenlaskettu pinta-ala on noin 

elvityksiin ei sisältynyt hiekka- ja soramuodostumien jatkotutkimuskohteita.

ja soravarat sijoittuvat pääasiassa kolmeen kunnan etelä-, keski

ntaiseen pitkittäisharjujaksoon, jotka sijaitsevat keskimäärin 20 kil

metrin etäisyydellä toisistaan. Massamääriltään huomattavin näistä on Väli

yhtyy luoteessa lähes itä-länsisuuntaiseen Kuivajoen vartta seuraavaan 

. Myös kunnan keskiosassa on itä-länsisuuntaisia reunamuodostumatyyppisiä 

jujaksoissa esiintyy paikoitellen myös moreenipeitteisyyttä,

viittaa niiden edustavan eri (vanhempaa) jäätiköitymisvaihetta kuin esim. 
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hietaista hienoa hiekkaa. Muodostuman pohjatason muodostaa pohjavesi. Pohjaveden 

+3,3 m mpy korkeustasol-

Alueella on suoritettu vain 

Muodostaman itäosassa on kaksi pientä leikkausta, joiden seinämät 

ala on 161,6 ha ja kokonaismassamäärä 3,975 milj. m
3
. Ainek-

muodostuman lounaisosassa tiestö ja asutus. 

Alue kuuluu maisemansuojelukokonaisuuksiin. Alue on myös nostettu 31.5.2014 pohja-

Haukiputaan (1.1.2013 alkaen osa Oulun kaupunkia) alueen hiekka ja sorakerrostumat liittyvät 

Isonniemenkankaan reuna-

mpi harjujakso sisältää pääasiassa laakeita hiekkaisia harjuselänteitä, joiden 

keskiosassa on yleensä soravaltainen matalahko ydinselänne. Koillisosien hiekka- ja soramuodos-

Kuusamo tien suuntaisena länteen ja edelleen Haukiputaan itä-

Iin eteläisten alueiden halki Iijoen eteläpuolelle suuntautuvaa harjujaksoa, johon sisäl-

tyy sekä saumaharjumaisia, että myös reunamuodostuman tyyppisiä osia. Jakso on pääosin hiekka-

Isonniemenkankaan reunamuodostuma on koko tutkimusalueen rannikkoseudun merkittä-

harjuainesta jopa yli 80 metriä paksuina 

Muodostuman massamääräksi on arvioitu 

Muodostuman pintaosissa esiintyy tyypillisesti myös muutamia metrejä paksu 

valtakunnallisesti merkittäväksi tuuli- ja 

ja soraesiintymiä yhteensä 33 kappaletta, 

ainesta pohjavedenpinnan yläpuolella noin 118,7 milj. m
3
. Tästä 

skattavaa materiaalia noin 5,2 milj. 

ala on noin 2 715 ha (liitteet 1B ja 

ja soramuodostumien jatkotutkimuskohteita. 

, keski- ja koillisosien halki 

ntaiseen pitkittäisharjujaksoon, jotka sijaitsevat keskimäärin 20 kilo-

Väli-Olhavan ja Kuivanie-

isuuntaiseen Kuivajoen vartta seuraavaan 

länsisuuntaisia reunamuodostumatyyppisiä 

moreenipeitteisyyttä, mikä osaltaan 

esim. Pudasjärven-Tannilan 
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Iin kunnassa on hiekka- ja soraesiintymiä yhteensä 72 kappaletta, joissa on arvi

ainesta pohjavedenpinnan yläpuolella noin 48,2

noin 11,8 milj. m
3
 ja murskattavaa materiaalia noin 0,8

teenlaskettu pinta-ala on noin 1 812 

 

5.3.1. Jatkotutkimuskohteiden muodostumakuvaukset

 
1) Vesisuonkangas, 351205-080
 

Muodostuma on rantavoimien tasoittama matala harjuselänne, joka koostuu pääasiassa hiekkava

taisesta aineksesta (liite 3.3.

sisuonkangas 3913 ja 4013) sekä muodostumassa olevien maa

valtaista ainesta on harjun kapeassa ydinosassa.  Harjun reuna

aineksesta, jota rantavoimat ovat levitelleet laajalle alueelle. 

pohjavesi ja osittain myös kallio. Maatutkaluotausten mukaan kallionpi

la 1,5-6 metrin syvyydellä. Erityisesti muodost

lelle kalliokohoumat ulottuvat monin paikoin lähelle maanpintaa. Pohjavedenpinnan taso on mu

dostuman kaakkoispäässä noin 

taso on noin + 21,6 m mpy. Pohjavedenpinnan yläpuolinen kerrospaksuus on yleensä 1

Muodostumassa on useita matalia maa

Muodostumassa jäljellä oleva pohjavedenpinnan yläpuolinen kokonaisainesmäärä on 475 000 m

josta on arvioitu olevan soravaltaista ainesta 81

 

2) Keelaharju, 351205-030-139 (Pohjavesialue: Keelaharju 
 
Muodostuma on itä-länsisuuntainen

muodostumajaksoon (liite 3.4.

usten (0913 ja 5013) ja maatutkaluotausten perusteella

osassa on lisäksi ohuita soraisia hiekkakerroksia. Harjuselänteen a

syntynyttä hiekkaista soraa ja soraista hiekkaa, joiden kerrokset viettävä muodostumalta ympäri

töön. Muodostuman pohjataso on pohjavedenpinta, joka on muodostuman keski

tuissa pisteissä noin + 61 m mpy 

tuman itäreunalla pohjavedenpinnan taso on

ole saavutettu kallionpintaa, johtuen lajittuneen aineksen suuresta kerrospaksuudesta. Muodost

man pinta-ala on 43,9 ha. Muodostumassa jäljellä oleva pohjavedenpinnan yläpuolinen kokonaisa

nesmäärä on noin 2,54 milj. m

ta 1,605 milj. m
3
 ja hiekkavaltaista ainesta 735

naisjäännökset. Alue on poistettu pohjavesi

 

3) Kuusikkoharju, 351205-020
 

Muodostuma on Keelaharjun itäpuolella sijaitseva noin 15 metrin korkuinen harju

koostuu pääosin kivisestä ja lohkareisesta sorasta

saasti lohkareita. Muodostuman alarinteillä on rantakerrostumana syntynyttä hiekkaista soraa ja s

raista hiekkaa, joiden kerrokset viettävä mu

harjun pohjoisrinteen kairauspisteen

mpy tasolla. Muodostuman pinta

tumassa pohjavedenpinnan yläpuolinen kokonaisainesmäärä on 390

Pohjanmaan POSKI, vaihe 1 (2011–2014): Hiekka- ja soraesiintymät

ja soraesiintymiä yhteensä 72 kappaletta, joissa on arvi

avedenpinnan yläpuolella noin 48,2 milj. m
3
. Tästä hiekkaa on noin 35,6

urskattavaa materiaalia noin 0,8 milj. m
3
. Iin hiekka

ala on noin 1 812 ha (liitteet 1C ja 2.3.).  

Jatkotutkimuskohteiden muodostumakuvaukset 

080-139 (Pohjavesialue: Vesisuonkangas 11139005

Muodostuma on rantavoimien tasoittama matala harjuselänne, joka koostuu pääasiassa hiekkava

3.3.). Alueella suoritettujen maatutkausten ja maaperäkairausten

sekä muodostumassa olevien maa-ainesottoalueiden perusteella sor

valtaista ainesta on harjun kapeassa ydinosassa.  Harjun reuna-alueet koostuvat hi

aineksesta, jota rantavoimat ovat levitelleet laajalle alueelle. Muodostuman p

kallio. Maatutkaluotausten mukaan kallionpinta on muodostuman aluee

6 metrin syvyydellä. Erityisesti muodostuman luoteispäästä aina Uutelan talon kaakkoispu

kohoumat ulottuvat monin paikoin lähelle maanpintaa. Pohjavedenpinnan taso on mu

n + 24 m mpy tasolla. Muodostuman luoteispäässä pohjavedenpinnan 

. Pohjavedenpinnan yläpuolinen kerrospaksuus on yleensä 1

Muodostumassa on useita matalia maa-ainestenottoalueita. Muodostuman pinta

Muodostumassa jäljellä oleva pohjavedenpinnan yläpuolinen kokonaisainesmäärä on 475 000 m

sta on arvioitu olevan soravaltaista ainesta 81 000 m
3
 ja hiekkavaltaista ainesta 394

139 (Pohjavesialue: Keelaharju 11139008) 

länsisuuntainen noin 25 metrin korkuinen selänne, joka liittyy laajempaan 

3.4.). Harjun ydin on muodostumassa olevan leikkauksen, maaperäkair

ja maatutkaluotausten perusteella pääosin kivistä ja lohkareista soraa. Ydi

osassa on lisäksi ohuita soraisia hiekkakerroksia. Harjuselänteen alarinteillä on rantakerrostumana 

syntynyttä hiekkaista soraa ja soraista hiekkaa, joiden kerrokset viettävä muodostumalta ympäri

töön. Muodostuman pohjataso on pohjavedenpinta, joka on muodostuman keski

m mpy tasolla. Pohjavedenpinta viettää loivasti kohti luodetta. Muodo

tuman itäreunalla pohjavedenpinnan taso on puolestaan noin + 65 m mpy. Maatutkaluotauksissa ei 

johtuen lajittuneen aineksen suuresta kerrospaksuudesta. Muodost

ala on 43,9 ha. Muodostumassa jäljellä oleva pohjavedenpinnan yläpuolinen kokonaisa

milj. m
3
, josta murskauskelpoista ainesta on 200 000 m

ja hiekkavaltaista ainesta 735 000 m
3
. Aineksen käyttöä rajoittavat

Alue on poistettu pohjavesialueluokituksesta 31.5.2014. 

020-139 (Pohjavesialue: Keelaharju 11139008

Muodostuma on Keelaharjun itäpuolella sijaitseva noin 15 metrin korkuinen harju

kivisestä ja lohkareisesta sorasta (liite 3.4.). Muodostuman pinnalla on paikoin ru

saasti lohkareita. Muodostuman alarinteillä on rantakerrostumana syntynyttä hiekkaista soraa ja s

raista hiekkaa, joiden kerrokset viettävä muodostumalta ympäristöön. Pohjavedenpinnan taso on 

harjun pohjoisrinteen kairauspisteen (Keelaharju 3413) mukaan muodostuman alueella noin

odostuman pinta-ala on 11,4 ha. Alueella ei ole suoritettu maa

denpinnan yläpuolinen kokonaisainesmäärä on 390 000 m
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ja soraesiintymiä yhteensä 72 kappaletta, joissa on arvioitu olevan maa-

. Tästä hiekkaa on noin 35,6 milj. m
3
, soraa 

Iin hiekka- ja soraesiintymien yh-

11139005) 

Muodostuma on rantavoimien tasoittama matala harjuselänne, joka koostuu pääasiassa hiekkaval-

maatutkausten ja maaperäkairausten (Ve-

ainesottoalueiden perusteella sora-

alueet koostuvat hiekkavaltaisesta 

Muodostuman pohjatason muodostaa 

nta on muodostuman alueel-

uman luoteispäästä aina Uutelan talon kaakkoispuo-

kohoumat ulottuvat monin paikoin lähelle maanpintaa. Pohjavedenpinnan taso on muo-

. Muodostuman luoteispäässä pohjavedenpinnan 

. Pohjavedenpinnan yläpuolinen kerrospaksuus on yleensä 1-3 metriä. 

ainestenottoalueita. Muodostuman pinta-ala on 31,9 ha. 

Muodostumassa jäljellä oleva pohjavedenpinnan yläpuolinen kokonaisainesmäärä on 475 000 m
3
, 

ja hiekkavaltaista ainesta 394 000 m
3
. 

 

selänne, joka liittyy laajempaan 

muodostumassa olevan leikkauksen, maaperäkaira-

kivistä ja lohkareista soraa. Ydin-

larinteillä on rantakerrostumana 

syntynyttä hiekkaista soraa ja soraista hiekkaa, joiden kerrokset viettävä muodostumalta ympäris-

töön. Muodostuman pohjataso on pohjavedenpinta, joka on muodostuman keski- ja eteläosiin kaira-

. Pohjavedenpinta viettää loivasti kohti luodetta. Muodos-

. Maatutkaluotauksissa ei 

johtuen lajittuneen aineksen suuresta kerrospaksuudesta. Muodostu-

ala on 43,9 ha. Muodostumassa jäljellä oleva pohjavedenpinnan yläpuolinen kokonaisai-

200 000 m
3
, soravaltaista aines-

käyttöä rajoittavat asutus ja mui-

11139008) 

Muodostuma on Keelaharjun itäpuolella sijaitseva noin 15 metrin korkuinen harjuselänne, joka 

. Muodostuman pinnalla on paikoin run-

saasti lohkareita. Muodostuman alarinteillä on rantakerrostumana syntynyttä hiekkaista soraa ja so-

odostumalta ympäristöön. Pohjavedenpinnan taso on 

mukaan muodostuman alueella noin + 66 m 

ala on 11,4 ha. Alueella ei ole suoritettu maa-ainesottoa. Muodos-

000 m
3
, josta on murskauskel-
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poista ainesta 30 000 m
3
, soravaltaista ainesta 195 000 m

Alue on poistettu pohjavesialue

 
4) Lamminkangas, 351212-1
 

Lamminkangas on moreenipeitteinen lajittunut reunamuodostuma

teydessä aallokko on huuhtonut muodostuman lakialueelta moreenipeitteen lähes kokonaan pois. 

Muodostuman luoteisrinteellä moreenia esiintyy rantakerrostuman alla. Reunamuodostuman keskiosa 

on kivistä soraa, jossa välikerroksina on soraista hiekkaa ja hiekkaa.  Muodostuman reuna

pääasiassa hiekkaisia rantakerrostumia, joissa on paikoin soraisia välikerroksia. 

laella on paikoin rantavoimien huuhtomia kiviä ja lohkareita. Muodostuman pohjatason muodostaa 

pohjavedenpinta, joka viettää luoteeseen kohti Lamm

koillisosaan kairatussa reiässä

vedenpinnan yläpuolinen kerrospaksuus vaihtelee muodostumassa 3

pinta-ala on 57,1 ha. Muodostuman jäljellä oleva pohjavedenpinnan yläpuolinen kokonaismassamä

rä on noin 1,97 milj. m
3
, josta on arvioitu olevan murskauskelpoista ainesta 

960 000 m
3
 ja hiekkavaltaista 970 000 m

tö, asutus ja muinaisjäännökset

nostettu 31.5.2014 pohjavesialueluokkaan II.

 

5) Susisalmi, 351212-040-957
 

Muodostuma on matala harjuselänne, jossa aines on hiekkaista soraa ja soraista hiekkaa

Pohjatason muodostaa pohjavesi, joka sijaitsee noin 

pinta-ala on 4,9 hehtaaria. Muodostuman pohjavedenpinnan yläpuolinen kokonaismassamäärä on 70 

000 m
3
, josta on arvioitu olevan soravaltaista ainesta 35 000 m

dostuman käyttöä rajoittavat asutus ja tie.

 
6) Veskanharju, 352108-010-
 
Veskanharju on pohjoisesta etelään suuntautunut

3.6.). Muodostuman pintaa peittää osittain ohuehko moreenipatja. Veskanharjun pinta

42 hehtaaria. Muodostuman pohjavedenpinnan yläpuolinen kokonaisai

m
3
, josta murskattavaa ainesta on noin

valtaista ainesta noin 580 000 m

denpinnan yläpuolisten kerrosten keskipaksuus noin 3 metriä. 

 

Muodostuman alueella on luodattu neljä m

moreenikerroksen alla oli soraa 10,4 metrin syvyydellä olevaan kallioon saakka. Veskanharjun al

eella on yksi ottoalue, josta on otettu ainesta arviolta noin 67

pohjavesialueluokituksesta 31.5.2014.

 

7) Kurjenkangas, 254307-050
 
Kurjenkangas on lajittunut reunamuodostuma, jossa on matalaa kuoppa

pinta koostuu matalista 1-1,5 m korkeista selänteisistä r

taosa on hyvin lajittunutta hiekkaa. Kurjenkankaan pinta

oleva pohjavedenpinnan yläpuolisen aineksen kokonaisainemäärä on noin 300
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, soravaltaista ainesta 195 000 m
3
 ja hiekkavaltaista ainesta 165 000 m

alueluokituksesta 31.5.2014. 

110-292 (Pohjavesialue: Lamminkangas 11292007

Lamminkangas on moreenipeitteinen lajittunut reunamuodostuma (liite 3.5.

teydessä aallokko on huuhtonut muodostuman lakialueelta moreenipeitteen lähes kokonaan pois. 

ellä moreenia esiintyy rantakerrostuman alla. Reunamuodostuman keskiosa 

on kivistä soraa, jossa välikerroksina on soraista hiekkaa ja hiekkaa.  Muodostuman reuna

pääasiassa hiekkaisia rantakerrostumia, joissa on paikoin soraisia välikerroksia. 

laella on paikoin rantavoimien huuhtomia kiviä ja lohkareita. Muodostuman pohjatason muodostaa 

pohjavedenpinta, joka viettää luoteeseen kohti Lamminperää ja itään kohti Saviojaa

koillisosaan kairatussa reiässä (4113) pohjavedenpinta oli noin + 96,6 m mpy

vedenpinnan yläpuolinen kerrospaksuus vaihtelee muodostumassa 3-10 metrin välillä. Muodostuman 

ala on 57,1 ha. Muodostuman jäljellä oleva pohjavedenpinnan yläpuolinen kokonaismassamä

, josta on arvioitu olevan murskauskelpoista ainesta 

ja hiekkavaltaista 970 000 m
3
. Aineksen käyttöä rajoittavat muodostuman länsiosan tie

tö, asutus ja muinaisjäännökset sekä luoteisosassa oleva epäyhtenäinen mor

nostettu 31.5.2014 pohjavesialueluokkaan II. 

957 (Pohjavesialue: Lamminkangas 11292007

on matala harjuselänne, jossa aines on hiekkaista soraa ja soraista hiekkaa

ostaa pohjavesi, joka sijaitsee noin +96–97 m mpy korkeustasolla. Muodostuman 

ala on 4,9 hehtaaria. Muodostuman pohjavedenpinnan yläpuolinen kokonaismassamäärä on 70 

, josta on arvioitu olevan soravaltaista ainesta 35 000 m
3
 ja hiekkavaltaista 

asutus ja tie. Alue on myös nostettu 31.5.2014 pohjavesialueluokkaan II.

-292 (Pohjavesialue: Veskanharju 11292004

Veskanharju on pohjoisesta etelään suuntautunut, laeltaan tasoittunut epä

. Muodostuman pintaa peittää osittain ohuehko moreenipatja. Veskanharjun pinta

pohjavedenpinnan yläpuolinen kokonaisainesmäärä on noin 1,58

, josta murskattavaa ainesta on noin 180 000 m
3
, soravaltaista ainesta noin 820

000 m
3
. Pohjaveden taso muodostumalla on noin +89 m mpy ja p

denpinnan yläpuolisten kerrosten keskipaksuus noin 3 metriä.  

Muodostuman alueella on luodattu neljä maatutkalinjaa ja tehty yksi kairaus, jossa noin 6 metrin 

moreenikerroksen alla oli soraa 10,4 metrin syvyydellä olevaan kallioon saakka. Veskanharjun al

ottoalue, josta on otettu ainesta arviolta noin 67 500 m
3
. Muodostuma

luokituksesta 31.5.2014. 

050-292 (Pohjavesialue: Kurjenkangas 11292008

Kurjenkangas on lajittunut reunamuodostuma, jossa on matalaa kuoppa- ja kumpukenttää ja jonka 

1,5 m korkeista selänteisistä rantavalleista (liite 

taosa on hyvin lajittunutta hiekkaa. Kurjenkankaan pinta-ala on noin 16 hehtaaria. Muodostumassa 

oleva pohjavedenpinnan yläpuolisen aineksen kokonaisainemäärä on noin 300

 

ja soraesiintymät 

19

ja hiekkavaltaista ainesta 165 000 m
3
. 

11292007) 

3.5.). Maankohoamisen yh-

teydessä aallokko on huuhtonut muodostuman lakialueelta moreenipeitteen lähes kokonaan pois. 

ellä moreenia esiintyy rantakerrostuman alla. Reunamuodostuman keskiosa 

on kivistä soraa, jossa välikerroksina on soraista hiekkaa ja hiekkaa.  Muodostuman reuna-alueet ovat 

pääasiassa hiekkaisia rantakerrostumia, joissa on paikoin soraisia välikerroksia. Reunamuodostuman 

laella on paikoin rantavoimien huuhtomia kiviä ja lohkareita. Muodostuman pohjatason muodostaa 

inperää ja itään kohti Saviojaa. Muodostuman 

m mpy korkeustasolla. Pohja-

10 metrin välillä. Muodostuman 

ala on 57,1 ha. Muodostuman jäljellä oleva pohjavedenpinnan yläpuolinen kokonaismassamää-

, josta on arvioitu olevan murskauskelpoista ainesta 38 000 m
3
, soravaltaista 

muodostuman länsiosan ties-

luoteisosassa oleva epäyhtenäinen moreenikerros. Alue on myös 

11292007) 

on matala harjuselänne, jossa aines on hiekkaista soraa ja soraista hiekkaa (liite 3.5.). 

korkeustasolla. Muodostuman 

ala on 4,9 hehtaaria. Muodostuman pohjavedenpinnan yläpuolinen kokonaismassamäärä on 70 

ja hiekkavaltaista 35 000 m
3
. Muo-

Alue on myös nostettu 31.5.2014 pohjavesialueluokkaan II. 

11292004) 

epäsymmetrinen harju (liite 

. Muodostuman pintaa peittää osittain ohuehko moreenipatja. Veskanharjun pinta-ala on noin 

nesmäärä on noin 1,58 milj. 

noin 820 000 m
3
 ja hiekka-

muodostumalla on noin +89 m mpy ja pohjave-

aatutkalinjaa ja tehty yksi kairaus, jossa noin 6 metrin 

moreenikerroksen alla oli soraa 10,4 metrin syvyydellä olevaan kallioon saakka. Veskanharjun alu-

Muodostuma on poistettu 

11292008) 

ja kumpukenttää ja jonka 

iite 3.7.). Muodostuman pin-

ala on noin 16 hehtaaria. Muodostumassa 

oleva pohjavedenpinnan yläpuolisen aineksen kokonaisainemäärä on noin 300 000 m
3
 hiekkaval-
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taista ainesta. Pohjaveden taso 

nen kerrospaksuus on keskimäärin noin 3 metriä. 

 

Muodostuman alueella on luodattu kuusi maatutkalinjaa ja tehty yksi maaperäkairaus (4813), jo

tulokset tukivat aikaisempaa arviota 

hyödyntämistä rajoittavat ampumarata ja tiestö. Muodostuman eteläosassa on 

on otettu ainesta arviolta noin 11

31.5.2014. 

 

5.4. Kempele 
 

Valtaosa Kempeleen kunnan hiekka

hoksen, Tyrnävän ja Kempeleen kautta

kaakkosuuntaiseen harjujaksoon.

mutta pohjavedenpinnan alapuolisissa osissa esiintyy paikoitellen myös soraa

osat ovat meri- ja rantavoimien voimakkaasti

pitkiä ja muodoltaan kaarevia 

 

Harjukerrostumien hiekkavaltaisuus ja soran vähäisyys selittyy

muksella. Kempele sijoittuu pääosin ns. Muhosmuodostuman sedimenttikivialueelle, jonka k

viaines on jäätikkö- ja jäätikkö

Kempeleen alueella pohjavedenpinnan alapuoliset hiekka

denpinnan yläpuolisia varantoja suurempia. 2000

teella tiedetään, että Kempeleenharjun

joista arviolta 80- 90 % sijaitsee pohjavedenpinnan alapuolella. 

 

GTK:n maa-ainestietokannassa Kempeleen alueella on hiekka

letta, joissa on arvioitu olevan maa

hiekkaa on noin 5,46 milj. m
3
 

teenlaskettu pinta-ala on noin 870 

 

Kempeleen alueella tutkimuksiin

 

5.5. Kiiminki 
 

Kiimingin (1.1.2013 alkaen osa Oulun kaupunkia) alueen hiekka

kahteen aluetta halkovaan luode

pohjois- ja luoteispuolelta kulkeva harjujakson osa on käytetty pääosin loppuun.

osan tyypiltään laakeita harjutasanteita käsittävä 

leen Haukiputaalle. Tämä eteläinen 

tä, joiden keskiosassa on yleensä soravaltai

 

Kiimingin alueella on hiekka-

maa-ainesta pohjavedenpinnan yläpuolella noin 6,33

soraa noin 1,2 milj. m
3
 ja mu

esiintymien yhteenlaskettu pinta
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taso muodostumalla on noin + 50,6 m mpy. Pohjavedenpinnan yläpuol

nen kerrospaksuus on keskimäärin noin 3 metriä.  

Muodostuman alueella on luodattu kuusi maatutkalinjaa ja tehty yksi maaperäkairaus (4813), jo

tulokset tukivat aikaisempaa arviota muodostuman rakenteesta ja aineksen laadusta

hyödyntämistä rajoittavat ampumarata ja tiestö. Muodostuman eteläosassa on 

on otettu ainesta arviolta noin 11 000 m
3
. Muodostuma on poistettu pohjavesi

Valtaosa Kempeleen kunnan hiekka- ja soravarannoista sisältyy Rokualta Utajärven eteläpään, 

, Tyrnävän ja Kempeleen kautta Oulunsaloon ja edelleen Hailuotoon jatkuva

kaakkosuuntaiseen harjujaksoon. Kempeleen alueella harjujakso on ainekseltaan

mutta pohjavedenpinnan alapuolisissa osissa esiintyy paikoitellen myös soraa

ja rantavoimien voimakkaasti tasoittamia ja uudelleenkerrostamia, 

ia (hieno)hiekkavaltaisia rantakaartoja sekä -valleja

hiekkavaltaisuus ja soran vähäisyys selittyy lähinnä alueen kallioperän koost

muksella. Kempele sijoittuu pääosin ns. Muhosmuodostuman sedimenttikivialueelle, jonka k

ja jäätikköjokikuljetuksessa murskautunut pääosin hienoksi

pohjavedenpinnan alapuoliset hiekka- ja soravarat ovat huomattavasti pohjav

denpinnan yläpuolisia varantoja suurempia. 2000-luvulla suoritettujen pohj

Kempeleenharjun kerrostumien paksuus on yleisesti 50

90 % sijaitsee pohjavedenpinnan alapuolella.  

ainestietokannassa Kempeleen alueella on hiekka- ja soraesiin

letta, joissa on arvioitu olevan maa-ainesta pohjavedenpinnan yläpuolella noin 5,7 milj. m

 ja soraa noin 0,24 milj. m
3
. Kempeleen hiekka

ala on noin 870 ha (liitteet 1D ja 2.4.).  

tutkimuksiin ei sisältynyt hiekka- ja soramuodostumien jatkotutkimuskohteita

(1.1.2013 alkaen osa Oulun kaupunkia) alueen hiekka- ja soravarannoista

lkovaan luode-kaakkosuuntaiseen pitkittäisharjujaksoon.

lelta kulkeva harjujakson osa on käytetty pääosin loppuun.

tyypiltään laakeita harjutasanteita käsittävä harjuhaara jatkuu katkonaisena

eteläinen harjuhaara sisältää pääasiassa laakeita

on yleensä soravaltainen matalahko ydinselänne.  

- ja soraesiintymiä yhteensä 21 kappaletta, joissa on arvioitu olevan 

vedenpinnan yläpuolella noin 6,33 milj. m
3
. Tästä hiekkaa on noin 5,0

ja murskattavaa materiaalia noin 0,13 milj. m
3
. Kiimingin hiekka

esiintymien yhteenlaskettu pinta-ala on noin 752 ha (liitteet 1E ja 2.5.). 
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50,6 m mpy. Pohjavedenpinnan yläpuoli-

Muodostuman alueella on luodattu kuusi maatutkalinjaa ja tehty yksi maaperäkairaus (4813), joiden 

ostuman rakenteesta ja aineksen laadusta. Muodostuman 

hyödyntämistä rajoittavat ampumarata ja tiestö. Muodostuman eteläosassa on pieni ottoalue, josta 

on poistettu pohjavesialueluokituksesta 

Utajärven eteläpään, Mu-

Oulunsaloon ja edelleen Hailuotoon jatkuvaan luode-

so on ainekseltaan hiekkavaltainen, 

mutta pohjavedenpinnan alapuolisissa osissa esiintyy paikoitellen myös soraa. Harjujakson pinta-

soittamia ja uudelleenkerrostamia, käsittäen usein 

valleja. 

lähinnä alueen kallioperän koostu-

muksella. Kempele sijoittuu pääosin ns. Muhosmuodostuman sedimenttikivialueelle, jonka ki-

hienoksi hiekaksi ja siltiksi. 

ovat huomattavasti pohjave-

luvulla suoritettujen pohjavesitutkimusten perus-

kerrostumien paksuus on yleisesti 50–100 metrin luokkaa, 

ja soraesiintymiä yhteensä 8 kappa-

ainesta pohjavedenpinnan yläpuolella noin 5,7 milj. m
3
. Tästä 

Kempeleen hiekka- ja soraesiintymien yh-

ja soramuodostumien jatkotutkimuskohteita. 

ja soravarannoista valtaosa liittyy 

kaakkosuuntaiseen pitkittäisharjujaksoon. Kiimingin keskustan 

lelta kulkeva harjujakson osa on käytetty pääosin loppuun. Kiimingin etelä-

kuu katkonaisena Jäälin kautta edel-

laakeita hiekkaisia harjuseläntei-

ta, joissa on arvioitu olevan 

. Tästä hiekkaa on noin 5,0 milj. m
3
, 

Kiimingin hiekka- ja sora-
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POSKI -tutkimuksiin ei sisältynyt hiekka

alueelta. 

 

5.6. Liminka 
 

Limingan hiekka- ja soravarannot liittyvät Limingan keskustan länsipuolelta kohti Lumijokea s

tautuvaan itä-länsisuuntaiseen harjujaksoon. Harjujakso on hiekkavaltainen, mutta sen ydinosassa 

on myös kohtuullisesti soraista ainesta

itäpuolella, mutta se mahdollisesti jatkuu peitteisenä M

Tyrnävän Polvenkankaaseen. 

 

Limingan kunnan maa-ainesvarannot ovat luku

GTK:n maa-ainestietokannassa Limingan alueella on hiekka

ta, joissa on arvioitu olevan maa

hiekkaa on arvioitu olevan noin 4,53 milj. m

noin 0,02 milj. m
3
. Kunnan hiekka

teet 1F ja 2.6.). 

 

Tutkimuksiin ei sisältynyt hiekka

 

5.7. Lumijoki 
 

Pääosa Lumijoen hiekka- ja soravarannoista sisältyy Limingasta Lumijoen kautta edelle

Siikajokea jatkuvaan, katkonaiseen itä

nen, mutta esim. Linnakankaan ja Jouhiaron muodostumien alueilla esiintyy kohtalaisesti myös s

raa harjuselänteen ydinosassa.

rantakerrostumien peittämiä, mikä on tyypillistä rannikkovyöhykkeen

 

Lumijoen alueella on hiekka-

maa-ainesta pohjavedenpinnan yläpuolel

soraa noin 1,11 milj. m
3
 ja murskattavaa materiaalia noin 0,14

esiintymien yhteenlaskettu pinta

 

5.7.1. Jatkotutkimuskohteiden muodostumakuvaukset

 

1) Jouhiaro, 244401-011-436 (Pohjavesialue: Isokangas 
 
Jouhiaron muodostuma on melko laaja

rostumat (liite 3.8.). Muodostuman pinnalla esiintyy myös rantavallej

Aines on hiekkavaltaista, josta pääosa on hienohiekkaa. Muodostuman pinta

Muodostuman luoteisosassa on noin 29 hehtaarin suuruinen maa

taso maa-ainesottoalueella on 

paksuudeksi on arvioitu 2 metriä

Tästä soravaltaista ainesta on arviolta 0,32
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tutkimuksiin ei sisältynyt hiekka- ja soramuodostumien jatkotutkimuskohteita Kiimingin 

ja soravarannot liittyvät Limingan keskustan länsipuolelta kohti Lumijokea s

länsisuuntaiseen harjujaksoon. Harjujakso on hiekkavaltainen, mutta sen ydinosassa 

on myös kohtuullisesti soraista ainesta. Harjulla ei ole maanpinnalla havaittavia jatkeita Limingan 

itäpuolella, mutta se mahdollisesti jatkuu peitteisenä Muhosmuodostuman eteläreunaa pitkin yhtyen 

 

ainesvarannot ovat luku- ja massamääräisesti projektialueen pienimmät. 

ainestietokannassa Limingan alueella on hiekka- ja soraesiintymiä yhteensä 4 kappale

ta, joissa on arvioitu olevan maa-ainesta pohjavedenpinnan yläpuolella noin 4,77

hiekkaa on arvioitu olevan noin 4,53 milj. m
3
, soraa noin 0,23 milj. m

3
 ja murskattavaa materi

Kunnan hiekka- ja soraesiintymien yhteenlaskettu pinta

Tutkimuksiin ei sisältynyt hiekka- ja soramuodostumien jatkotutkimuskohteita Limingan alueella.

ja soravarannoista sisältyy Limingasta Lumijoen kautta edelle

katkonaiseen itä-länsisuuntaiseen harjujaksoon. Harjujakso

. Linnakankaan ja Jouhiaron muodostumien alueilla esiintyy kohtalaisesti myös s

. Muodostumat ovat voimakkaasti meri- ja rantavoimien

mikä on tyypillistä rannikkovyöhykkeen harjuille

- ja soraesiintymiä yhteensä 8 kappaletta, joissa on arvioitu olevan 

vedenpinnan yläpuolella noin 8,0 milj. m
3
. Tästä hiekkaa on noin 6,78

ja murskattavaa materiaalia noin 0,14 milj. m
3
. Lumijoen

enlaskettu pinta-ala on noin 401 ha (liitteet 1G ja 2.7.). 

eiden muodostumakuvaukset 

436 (Pohjavesialue: Isokangas 11436054) 

Jouhiaron muodostuma on melko laaja-alainen harjukerrostuma, jonka pintaosia peittävät rantake

. Muodostuman pinnalla esiintyy myös rantavalleja ja peitemäist

, josta pääosa on hienohiekkaa. Muodostuman pinta

Muodostuman luoteisosassa on noin 29 hehtaarin suuruinen maa-ainesottoalue. P

ainesottoalueella on noin +17,9 m mpy. Pohjavedenpinnan yläpuolisten kerrosten k

2 metriä ja jäljellä olevan aineksen kokonaismäärä

ta ainesta on arviolta 0,32 milj. m³ ja hiekkavaltaista ainesta 2,89
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ja soramuodostumien jatkotutkimuskohteita Kiimingin 

ja soravarannot liittyvät Limingan keskustan länsipuolelta kohti Lumijokea suun-

länsisuuntaiseen harjujaksoon. Harjujakso on hiekkavaltainen, mutta sen ydinosassa 

maanpinnalla havaittavia jatkeita Limingan 

uhosmuodostuman eteläreunaa pitkin yhtyen 

ja massamääräisesti projektialueen pienimmät. 

ja soraesiintymiä yhteensä 4 kappalet-

vedenpinnan yläpuolella noin 4,77 milj. m
3
. Tästä 

ja murskattavaa materiaalia 

nlaskettu pinta-ala on noin 211 ha (liit-

ja soramuodostumien jatkotutkimuskohteita Limingan alueella. 

ja soravarannoista sisältyy Limingasta Lumijoen kautta edelleen kohti 

arjujakso on hiekkavaltai-

. Linnakankaan ja Jouhiaron muodostumien alueilla esiintyy kohtalaisesti myös so-

ja rantavoimien tasoittamia ja 

harjuille. 

ja soraesiintymiä yhteensä 8 kappaletta, joissa on arvioitu olevan 

. Tästä hiekkaa on noin 6,78 milj. m
3
, 

Lumijoen hiekka- ja sora-

, jonka pintaosia peittävät rantaker-

a ja peitemäistä lentohiekkaa. 

, josta pääosa on hienohiekkaa. Muodostuman pinta-ala on 174,8 hehtaaria.  

ainesottoalue. Pohjavedenpinnan 

+17,9 m mpy. Pohjavedenpinnan yläpuolisten kerrosten keski-

aineksen kokonaismääräksi noin 3,2 milj. m³. 

ja hiekkavaltaista ainesta 2,89 milj. m³. 
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Muodostuman alueella on suoritettu 14 maatutkaluotauslinjaa ja 5 maaperäkairau

ta/havaintoputkiasennusta (putkitunnukset

maalajeista ja niiden kerrospaksuuksista. Maatutkaluotauksen perusteella karke

tyy muodostuman länsi- ja keskiosissa paksuimmillaan noin 20 metriä. Nämä karkearakeiset ke

rokset ovat kuitenkin pääosin

vesialueluokkaan II. 

 

5.8. Muhos 
 

Pääosa Muhoksen hiekka- ja soravaroista sisältyy kunnan keskiosan poikki kulkevaan luode

kaakkosuuntaiseen harjujaksoon.

dostumien pohjavedenpinnan alapuolisissa osissa esiintyy paikoitellen myös soraa esim. Ahma

kankaan-Torakankaan alueella. 

soittamia ja uudelleenkerrostamia, 

rantakaartoja sekä -valleja. Harjujakson osa sijoittuu Muhoksella

tuman sedimenttikivialueelle, jonka kiviaines

nut pääosin hienoksi hiekaksi ja siltiksi

tapaan Muhoksen pohjavedenpinna

denpinnan yläpuolisia varantoja suurempia.

 

GTK:n maa-ainestietokannassa Muhoksen alueella on hiekka

letta, joissa on arvioitu olevan maa

hiekkaa on arvioitu olevan noin 62,6 milj. m

noin 0,10 milj. m
3
. Hiekka- ja soramuodostumien yhteenlaskettu pinta

1H ja 2.8.). 

  

5.8.1. Jatkotutkimuskohteiden muodostumakuvaukset

 
1) Lamunkangas, 342302-010

 

Lamunkankaan muodostuma on harjujakson kulkusuuntaan nähden poikittainen laakea selänne, jo

sa on noin 2-3 metrin korkuisia rantavalle

rostuma, jonka aines on pääosin tasarakeista hienohiekkaa ja hiekkaa. Muodostuman pinta

noin 136 hehtaaria ja pohjavedenpinnan yläpuolis

milj.m³. Pohjavedenpinnan taso muodostuman alueella on noin +71 m mpy. Pohjavedenpinnan yl

puolisen aineksen kerrospaksuuden on arvioitu olevan keskimäärin noin 2,5 metriä.

 

Muodostumalla on luodattu kuusi maatutkalinja

4313). Kalliopintaan saakka ulottuvassa kairauspisteessä hiekka

en paksuus on 25 metriä. Maatutkaluotaus ja kairaus tukevat aikaisempaa arviota sekä muodost

man pohjavedenpinnan yläpuolisesta kerrospaksuudesta että aineksen laadus

ritettu maa-ainesottoa. Muodostuman 

reunustavat Päijänne - Välisuo

pää kuuluu Lamunkankaan pohjavesialueeseen, joka

II. 

 
 

Pohjanmaan POSKI, vaihe 1 (2011–2014): Hiekka- ja soraesiintymät

odostuman alueella on suoritettu 14 maatutkaluotauslinjaa ja 5 maaperäkairau

putkitunnukset 001, 002, 003, 004 ja 005), jotka tukevat 

maalajeista ja niiden kerrospaksuuksista. Maatutkaluotauksen perusteella karke

ja keskiosissa paksuimmillaan noin 20 metriä. Nämä karkearakeiset ke

pääosin pohjavedenpinnan alapuolella. Alue on nostettu 31.5.2014 pohj

ja soravaroista sisältyy kunnan keskiosan poikki kulkevaan luode

kaakkosuuntaiseen harjujaksoon. Harjujakso on ainekseltaan pääosin hiekkavaltainen, mutta mu

dostumien pohjavedenpinnan alapuolisissa osissa esiintyy paikoitellen myös soraa esim. Ahma

Torakankaan alueella. Harjujakson pintaosat ovat meri- ja rantavoimien

soittamia ja uudelleenkerrostamia, käsittäen pitkiä ja muodoltaan kaarevia 

. Harjujakson osa sijoittuu Muhoksella suurelta osin ns. Muhosmuodo

tuman sedimenttikivialueelle, jonka kiviaines on jäätikkö- ja jäätikköjokikuljetuksessa murskaut

hiekaksi ja siltiksi. Muiden Muhosmuodostuman alueella sijaitsevien alueiden 

tapaan Muhoksen pohjavedenpinnan alapuoliset hiekka- ja soravarat ovat huomattavasti pohjav

denpinnan yläpuolisia varantoja suurempia. 

ainestietokannassa Muhoksen alueella on hiekka- ja soraesiintymiä yhteensä 40 kapp

letta, joissa on arvioitu olevan maa-ainesta pohjavedenpinnan yläpuolella noin 64,0 milj. m

hiekkaa on arvioitu olevan noin 62,6 milj. m
3
, soraa noin 1,37 milj. m

3
 ja murskattavaa materiaalia 

ja soramuodostumien yhteenlaskettu pinta-ala on noin 2

Jatkotutkimuskohteiden muodostumakuvaukset 

010-494 (Pohjavesialue: Lamunkangas 11494003

Lamunkankaan muodostuma on harjujakson kulkusuuntaan nähden poikittainen laakea selänne, jo

3 metrin korkuisia rantavalleja (liite 3.9.). Muodostuma on hiekkavaltainen rantake

osin tasarakeista hienohiekkaa ja hiekkaa. Muodostuman pinta

ia ja pohjavedenpinnan yläpuolisen hiekan kokonaisainesmäärä on 

enpinnan taso muodostuman alueella on noin +71 m mpy. Pohjavedenpinnan yl

puolisen aineksen kerrospaksuuden on arvioitu olevan keskimäärin noin 2,5 metriä.

on luodattu kuusi maatutkalinjaa ja kairattu yksi pohjavesiputki (Lamunkangas 

Kalliopintaan saakka ulottuvassa kairauspisteessä hiekka-/hienohiekkavaltaisten kerrostum

en paksuus on 25 metriä. Maatutkaluotaus ja kairaus tukevat aikaisempaa arviota sekä muodost

man pohjavedenpinnan yläpuolisesta kerrospaksuudesta että aineksen laadus

ainesottoa. Muodostuman lounaispäässä hyödyntämistä hankaloittavat muodostumaa

Välisuon ja Ruostesuon soidensuojelualueet. Lisäksi muodostuman 

Lamunkankaan pohjavesialueeseen, joka on nostettu 31.5.2014 pohjavesialueluokkaan 
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odostuman alueella on suoritettu 14 maatutkaluotauslinjaa ja 5 maaperäkairaus-

001, 002, 003, 004 ja 005), jotka tukevat aiempia arvioita 

maalajeista ja niiden kerrospaksuuksista. Maatutkaluotauksen perusteella karkeampaa ainesta esiin-

ja keskiosissa paksuimmillaan noin 20 metriä. Nämä karkearakeiset ker-

nostettu 31.5.2014 pohja-

ja soravaroista sisältyy kunnan keskiosan poikki kulkevaan luode-

pääosin hiekkavaltainen, mutta muo-

dostumien pohjavedenpinnan alapuolisissa osissa esiintyy paikoitellen myös soraa esim. Ahmas-

ja rantavoimien voimakkaasti ta-

muodoltaan kaarevia (hieno)hiekkavaltaisia 

suurelta osin ns. Muhosmuodos-

jokikuljetuksessa murskautu-

Muiden Muhosmuodostuman alueella sijaitsevien alueiden 

ja soravarat ovat huomattavasti pohjave-

ja soraesiintymiä yhteensä 40 kappa-

nan yläpuolella noin 64,0 milj. m
3
. Tästä 

ja murskattavaa materiaalia 

ala on noin 2 460 ha (liitteet 

11494003) 

Lamunkankaan muodostuma on harjujakson kulkusuuntaan nähden poikittainen laakea selänne, jos-

. Muodostuma on hiekkavaltainen rantaker-

osin tasarakeista hienohiekkaa ja hiekkaa. Muodostuman pinta-ala on 

kokonaisainesmäärä on noin 3,4 

enpinnan taso muodostuman alueella on noin +71 m mpy. Pohjavedenpinnan ylä-

puolisen aineksen kerrospaksuuden on arvioitu olevan keskimäärin noin 2,5 metriä. 

ja kairattu yksi pohjavesiputki (Lamunkangas 

/hienohiekkavaltaisten kerrostumi-

en paksuus on 25 metriä. Maatutkaluotaus ja kairaus tukevat aikaisempaa arviota sekä muodostu-

man pohjavedenpinnan yläpuolisesta kerrospaksuudesta että aineksen laadusta. Alueella ei ole suo-

lounaispäässä hyödyntämistä hankaloittavat muodostumaa 

Lisäksi muodostuman lounais-

on nostettu 31.5.2014 pohjavesialueluokkaan 
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2) Lammenkangas, 342111-060
 

Lammenkankaan muodostuma on pohjois

jonka pinnalla on muutaman metrin korkuisia

5,5 hehtaaria. Pohjavedenpinnan taso muodostuman alueella on noin +71

pinnan yläpuolinen kerrospaksuus on keskimäärin noin 2,2 metriä. Muodostumassa oleva pohjav

denpinnan yläpuolisen hiekan kokonaisainesmäärä on noin 120

maa-ainesottoa. Muodostuman hyödyntämistä hankaloittaa muodostumaa reunustava 

lisuon soidensuojelualue. Lisäksi muodostuman pohjoispää kuuluu Lamunkankaan pohjavesialue

seen, joka on nostettu 31.5.2014 pohjavesialueluokkaan II.

 

3) Rantakangas, R4342-010-
 
Rantakankaan muodostuma on hiekkavaltainen joki

pinta-ala on 95,7 hehtaaria. Po

Muodostuman alueella on tehty kaksi kairausta (Kattilanpalo 4613 ja Kattilanpalo 4513) ja viisi 

maatutkaluotauslinjaa. Kairaustulosten ja maatutkaluotauksen perusteella muodostuman aines on 

pääosin hienohiekkaa. Pohjavedenpinnan yläpuolisen hiekkakerroksen keskipaksuus on noin 3 me

riä ja pohjavedenpinnan yläpuolisen muodostuman kokonaismassamäärä on 2,9 milj.m³. Kairauksen 

(Kattilanpalo 4613) perusteella muodostuman keskiosassa esiintyy 10,8

noin 5 metrin paksuinen silttikerros. Molemmissa kairauspisteissä (Kattilanpalo 4613 ja Kattilanp

lo 4513) irtomaapeitteen kokonaispaksuus on noin 16 metriä. Muodostuman aineksen käyttöä r

joittaa osittain hienorakeisuus, sekä Natura

jelma). Alue on poistettu pohjavesiluokituksesta 31.5.2014.

 

4) Hepoharju, R4341-010-494
 

Hepoharjun muodostuma on joki

Pohjavedenpinnan taso on muodostuman alueella noin +32 m mpy. Muodostuman alueella on tehty 

kaksi maatutkaluotauslinjaa, jotka osoittavat pohjavedenpinnan yläpuolisen maa

pääosin hienohiekkaa ja hiekkaa.

on noin 3,9 metriä, jolloin muodostuman pohjavedenpinnan yläpuolinen kokonaisainesmäärä on 

1,47 milj.m
3
. Alueella ei ole suoritettu maa

osittain hienorakeisuus, sekä Natura

Alue on poistettu pohjavesiluokituksesta 31.5.2014.

 

5) Kattilanpalo, 342303-010-
 

Kattilanpalon muodostuma on

dostuman aines on hiekkavaltaista, pääosin hienohiekkaa

pinta-ala on 95,7 hehtaaria. Pohjavedenpinnan taso alueella on noin +33 m mpy. Kairausten ja ma

tutkaluotauksen perusteella m

syvyydellä alkava hienorakeinen ja jopa

uksen ja kairauksen perusteella muodostuman pohjoisosassa on hieman karkeampaa hiekkaista a

nesta. Kairauspisteessä 4413 kallion päällä on hiekkaa 21,5 metriä. Kattilanpalon pohjavedenpinnan 

yläpuolisen muodostuman kerrospaksuus on keskimäärin 3,5 metriä

rä noin 3,3 milj. m³. Muodostuman itäosassa on pieni maa

käyttöä haittaa osittain hienorakeisuus, sekä Natura

jeluohjelma). Alue on poistettu pohjavesiluokituksesta 31.5.2014.
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060-494 (Pohjavesialue: Lamunkangas 11494003

Lammenkankaan muodostuma on pohjois-eteläsuuntainen, ohut hiekkavaltainen rantakerrostuma, 

jonka pinnalla on muutaman metrin korkuisia rantavalleja (liite 3.9.). Muodostuman pinta

5,5 hehtaaria. Pohjavedenpinnan taso muodostuman alueella on noin +71–

pinnan yläpuolinen kerrospaksuus on keskimäärin noin 2,2 metriä. Muodostumassa oleva pohjav

hiekan kokonaisainesmäärä on noin 120 000 m³. Alueella ei ole suoritettu 

ainesottoa. Muodostuman hyödyntämistä hankaloittaa muodostumaa reunustava 

Lisäksi muodostuman pohjoispää kuuluu Lamunkankaan pohjavesialue

seen, joka on nostettu 31.5.2014 pohjavesialueluokkaan II. 

-494 (Pohjavesialue: Kattilanpalo 11494004

Rantakankaan muodostuma on hiekkavaltainen joki- ja rantakerrostuma (liite 

ala on 95,7 hehtaaria. Pohjavedenpinnan taso on muodostuman alueella noin +32 m mpy. 

Muodostuman alueella on tehty kaksi kairausta (Kattilanpalo 4613 ja Kattilanpalo 4513) ja viisi 

maatutkaluotauslinjaa. Kairaustulosten ja maatutkaluotauksen perusteella muodostuman aines on 

. Pohjavedenpinnan yläpuolisen hiekkakerroksen keskipaksuus on noin 3 me

riä ja pohjavedenpinnan yläpuolisen muodostuman kokonaismassamäärä on 2,9 milj.m³. Kairauksen 

(Kattilanpalo 4613) perusteella muodostuman keskiosassa esiintyy 10,8 metri

noin 5 metrin paksuinen silttikerros. Molemmissa kairauspisteissä (Kattilanpalo 4613 ja Kattilanp

lo 4513) irtomaapeitteen kokonaispaksuus on noin 16 metriä. Muodostuman aineksen käyttöä r

taa osittain hienorakeisuus, sekä Natura- ja luonnonsuojeluohjelma-alueet (Harjujensuojeluo

Alue on poistettu pohjavesiluokituksesta 31.5.2014. 

494 (Pohjavesialue: Kattilanpalo 11494004) 

Hepoharjun muodostuma on joki- ja rantakerrostuma, jonka pinta-ala on 37,7 h

Pohjavedenpinnan taso on muodostuman alueella noin +32 m mpy. Muodostuman alueella on tehty 

kaksi maatutkaluotauslinjaa, jotka osoittavat pohjavedenpinnan yläpuolisen maa

pääosin hienohiekkaa ja hiekkaa. Pohjavedenpinnan yläpuolisen muodostumanosan keskipaksuus 

on noin 3,9 metriä, jolloin muodostuman pohjavedenpinnan yläpuolinen kokonaisainesmäärä on 

. Alueella ei ole suoritettu maa-ainesottoa. Muodostuman aineksen käyttöä rajoittaa 

, sekä Natura- ja luonnonsuojeluohjelma-alueet (Harjujensuojeluohjelma). 

Alue on poistettu pohjavesiluokituksesta 31.5.2014. 

-494 (Pohjavesialue: Kattilanpalo 11494004

Kattilanpalon muodostuma on laakea joki- ja rantakerrostuma, jonka pinnalla on rantavalleja

dostuman aines on hiekkavaltaista, pääosin hienohiekkaa (liite 3.10.). Kattilanpalon muodostuman 

Pohjavedenpinnan taso alueella on noin +33 m mpy. Kairausten ja ma

la muodostuman pohjatasona ovat pohjavesi ja osittain

alkava hienorakeinen ja jopa kymmenien metrien vahvuinen silttikerros. Maatutkaluot

uksen ja kairauksen perusteella muodostuman pohjoisosassa on hieman karkeampaa hiekkaista a

nesta. Kairauspisteessä 4413 kallion päällä on hiekkaa 21,5 metriä. Kattilanpalon pohjavedenpinnan 

yläpuolisen muodostuman kerrospaksuus on keskimäärin 3,5 metriä ja arvioitu k

odostuman itäosassa on pieni maa-ainesottoalue. Muodostuman

enorakeisuus, sekä Natura- ja luonnonsuojeluohjelma

Alue on poistettu pohjavesiluokituksesta 31.5.2014. 
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11494003) 

eteläsuuntainen, ohut hiekkavaltainen rantakerrostuma, 

. Muodostuman pinta-ala on 

–72 m mpy. Pohjaveden-

pinnan yläpuolinen kerrospaksuus on keskimäärin noin 2,2 metriä. Muodostumassa oleva pohjave-

000 m³. Alueella ei ole suoritettu 

ainesottoa. Muodostuman hyödyntämistä hankaloittaa muodostumaa reunustava Päijänne - Vä-

Lisäksi muodostuman pohjoispää kuuluu Lamunkankaan pohjavesialuee-

11494004) 

(liite 3.10.). Muodostuman 

hjavedenpinnan taso on muodostuman alueella noin +32 m mpy. 

Muodostuman alueella on tehty kaksi kairausta (Kattilanpalo 4613 ja Kattilanpalo 4513) ja viisi 

maatutkaluotauslinjaa. Kairaustulosten ja maatutkaluotauksen perusteella muodostuman aines on 

. Pohjavedenpinnan yläpuolisen hiekkakerroksen keskipaksuus on noin 3 met-

riä ja pohjavedenpinnan yläpuolisen muodostuman kokonaismassamäärä on 2,9 milj.m³. Kairauksen 

metrin syvyydeltä alaspäin 

noin 5 metrin paksuinen silttikerros. Molemmissa kairauspisteissä (Kattilanpalo 4613 ja Kattilanpa-

lo 4513) irtomaapeitteen kokonaispaksuus on noin 16 metriä. Muodostuman aineksen käyttöä ra-

alueet (Harjujensuojeluoh-

 

ala on 37,7 hehtaaria (liite 3.10.). 

Pohjavedenpinnan taso on muodostuman alueella noin +32 m mpy. Muodostuman alueella on tehty 

kaksi maatutkaluotauslinjaa, jotka osoittavat pohjavedenpinnan yläpuolisen maa-aineksen olevan 

nnan yläpuolisen muodostumanosan keskipaksuus 

on noin 3,9 metriä, jolloin muodostuman pohjavedenpinnan yläpuolinen kokonaisainesmäärä on 

Muodostuman aineksen käyttöä rajoittaa 

alueet (Harjujensuojeluohjelma). 

11494004) 

a, jonka pinnalla on rantavalleja. Muo-

Kattilanpalon muodostuman 

Pohjavedenpinnan taso alueella on noin +33 m mpy. Kairausten ja maa-

ohjatasona ovat pohjavesi ja osittain myös 3-5 metrin 

mmenien metrien vahvuinen silttikerros. Maatutkaluota-

uksen ja kairauksen perusteella muodostuman pohjoisosassa on hieman karkeampaa hiekkaista ai-

nesta. Kairauspisteessä 4413 kallion päällä on hiekkaa 21,5 metriä. Kattilanpalon pohjavedenpinnan 

arvioitu kokonaismassamää-

toalue. Muodostuman aineksen 

ja luonnonsuojeluohjelma-alueet (Harjujensuo-
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6) Vähäoja, 342303-020-494 
 

Vähäojan muodostuma on rantavalleja käsittävä

tutkimusten ja nyt suoritettujen maatutkaluotausten perusteella pääasiassa hienohiekkaa

Muodostuman pinta-ala on 48,5 hehtaaria. Pohjaveden y

3 metriä, ja pohjaveden yläpuolise

ole leikkauksia. Muodostuman hyödyntämistä

tura- ja luonnonsuojeluohjelma

tuksesta 31.5.2014. 

 

7) Matolammenmaa, 342303
 

Matolammenmaan muodostuma on joki

rantavalleja (liite 3.10.). Aines on pääasiassa hienohiekkaa. Muodostuman p

ria. Muodostuman alueella on tehty kolme maatutkaluotauslinjaa, jotka tukevat aiemman maa

ainesarvioinnin tuloksia. Pohjaveden yläpuolisen kerroksen keski

riä, ja pohjaveden yläpuolisen aineksen kokonaismassamäärä 

alueella ei ole suoritettu maa-

Natura- ja luonnonsuojeluohje

vesiluokituksesta 31.5.2014. 

 

8) Lamunkangas 2, 342303-040
 

Lamunkangas 2 on rantavalleja käsittävä

hiekkaa (liite 3.10.). Muodostuman pinta

aineksen keskimääräinen kerros

nan yläpuolisen aineksen kokonaismassamäärä on 650 000 m³.

tettu maa-ainesottoa. Aineksen käyttöä 

kärki kuului Kattilanpalon III

31.5.2014. 

 

5.9. Oulunsalo 
 

Käytännössä lähes kaikki Oulunsalon 

ravarannot liittyvät suureen luode

malla yksi projektialueen rannikkoseudun suurimmista muodostumista

m
3
). Muhosmuodostumalle tyypillisesti myös Oulunsalon alueella harjuaines on hiekkavaltaista ja 

pohjavedenpinnan alapuoliset hiekka

rantoja suurempia. 

 

GTK:n maa-aineskannassa Ou

joissa on arvioitu olevan maa-

kaa on noin 42,5 milj. m
3
, so

(liitteet 1I ja 2.9.). Muodostumien yhteenlaskettu pinta

 

POSKI -tutkimuksiin ei sisältynyt hiekka

alueelta. 
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 (Pohjavesialue: Kattilanpalo 11494004) 

antavalleja käsittävä joki- ja rantakerrostuma, jonka aines 

tutkimusten ja nyt suoritettujen maatutkaluotausten perusteella pääasiassa hienohiekkaa

ala on 48,5 hehtaaria. Pohjaveden yläpuolisen kerroksen keskip

pohjaveden yläpuolisen aineksen kokonaismassamäärä 1,5 milj. m³. Muodostumassa ei 

ole leikkauksia. Muodostuman hyödyntämistä vaikeuttaa osittain aineksen hienorakeisuus, sekä N

hjelma-alueet (Harjujensuojeluohjelma). Alue on poistettu pohjavesiluok

342303-030-494 (Pohjavesialue: Kattilanpalo 11494004

Matolammenmaan muodostuma on joki- ja rantakerrostuma, jonka pinnalla on 2

Aines on pääasiassa hienohiekkaa. Muodostuman p

Muodostuman alueella on tehty kolme maatutkaluotauslinjaa, jotka tukevat aiemman maa

Pohjaveden yläpuolisen kerroksen keskipaksuus on arviolta noin 2,8 me

riä, ja pohjaveden yläpuolisen aineksen kokonaismassamäärä on noin 2,0

-ainesottoa. Aineksen käyttöä haittaa osittain sen hienorakeisuus, sekä 

ja luonnonsuojeluohjelma-alueet (Harjujensuojeluohjelma). Alue on poistettu pohj

040-494 (Pohjavesialue: Kattilanpalo 11494004

antavalleja käsittävä joki- ja rantakerrostuma, jonka aines on pääasiassa h

Muodostuman pinta-ala on 23,3 hehtaaria. Pohjavedenpinnan yläpuolisen maa

errospaksuus on arviolta noin 2,8 metriä. Muodostuman pohjavedenpi

nan yläpuolisen aineksen kokonaismassamäärä on 650 000 m³. Muodostuman alueella 

Aineksen käyttöä haittaa osittain sen hienorakeisuus.

kärki kuului Kattilanpalon III-luokan pohjavesialueeseen, joka on poistettu pohjavesiluokituksesta 

nnössä lähes kaikki Oulunsalon (1.1.2013 alkaen osa Oulun kaupunkia) alueen hiekka

ravarannot liittyvät suureen luode-kaakkosuuntaiseen Salonselän harjumuodostumaan, joka on s

malla yksi projektialueen rannikkoseudun suurimmista muodostumista (ainesm

Muhosmuodostumalle tyypillisesti myös Oulunsalon alueella harjuaines on hiekkavaltaista ja 

pohjavedenpinnan alapuoliset hiekka- ja soravarat huomattavasti pohjavedenpinnan yläpuolisia v

aineskannassa Oulunsalon alueella on hiekka- ja soraesiintymiä yhteensä 4

-ainesta pohjavedenpinnan yläpuolella noin 47,5

, soraa noin 5,0 milj. m
3
 ja murskattavaa materiaalia noin 0,

Muodostumien yhteenlaskettu pinta-ala on noin 1 436 ha. 

tutkimuksiin ei sisältynyt hiekka- ja soramuodostumien jatkotutkimuskohteita 
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rrostuma, jonka aines on aiempien 

tutkimusten ja nyt suoritettujen maatutkaluotausten perusteella pääasiassa hienohiekkaa (liite 3.10.). 

läpuolisen kerroksen keskipaksuus on noin 

milj. m³. Muodostumassa ei 

vaikeuttaa osittain aineksen hienorakeisuus, sekä Na-

Alue on poistettu pohjavesiluoki-

11494004) 

onka pinnalla on 2-4 metrin korkuisia 

Aines on pääasiassa hienohiekkaa. Muodostuman pinta-ala on 70,5 hehtaa-

Muodostuman alueella on tehty kolme maatutkaluotauslinjaa, jotka tukevat aiemman maa-

aksuus on arviolta noin 2,8 met-

,0 milj. m³. Muodostuman 

haittaa osittain sen hienorakeisuus, sekä 

Alue on poistettu pohja-

11494004) 

rostuma, jonka aines on pääasiassa hieno-

ala on 23,3 hehtaaria. Pohjavedenpinnan yläpuolisen maa-

paksuus on arviolta noin 2,8 metriä. Muodostuman pohjavedenpin-

ostuman alueella ei ole suori-

haittaa osittain sen hienorakeisuus. Muodostuman pohjois-

luokan pohjavesialueeseen, joka on poistettu pohjavesiluokituksesta 

(1.1.2013 alkaen osa Oulun kaupunkia) alueen hiekka- ja so-

alonselän harjumuodostumaan, joka on sa-

(ainesmäärä noin 47 milj. 

Muhosmuodostumalle tyypillisesti myös Oulunsalon alueella harjuaines on hiekkavaltaista ja 

ja soravarat huomattavasti pohjavedenpinnan yläpuolisia va-

ja soraesiintymiä yhteensä 4 kappaletta, 

edenpinnan yläpuolella noin 47,5 milj. m
3
. Tästä hiek-

ttavaa materiaalia noin 0,03 milj. m
3
 

436 ha.  

ja soramuodostumien jatkotutkimuskohteita Oulunsalon 
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5.10. Oulu 
 

Oulun kaupungin hiekka- ja soramuodostumat on t

1.1.2013 kuntaliitosta (Oulun kantakaupunki ja Ylikiiminki).

varoista liittyy Kiiminkijokilaaksosta Yli

koispuolella kahteen haaraan jakautuvaan pitkittäisharjujaksoon. 

matalina, mutta pinnanmuodoiltaan suhteellisen jyrkkäpiir

mingin pohjoispuolitse Haukiputaalle

teita käsittävä haara, jatkuu katkonaisena

nen harjuhaara sisältää pääasiassa 

soravaltainen matalahko ydinse

 

Oulun länsiosien merkittävimpiä maa

kaan alueesta pääosa kuuluu suojelualueeseen (aarnialue/metsäpuisto), missä mm. maa

to on kiellettyä. Lisäksi Isokangas on arvioitu valtakunnallisesti merk

tuma-alueeksi. Oulun keskustan

asiassa hiekkavaltaista ainesta. Harju on myös moreenipeitteinen, eikä sen kaakkoispuolella esiinny 

selkeitä harjukerrostumien jatkeita.

 

Ylikiimingin koillispuolella Oulu

tumajakso. Jakso on pääosin hiekkavaltainen

osissaan. Jakso käsittää sekä saumaharjumaisia, ett

 

Oulun kaupungin alueella (kantakaupunki + Ylikiiminki) on hiekka

kappaletta, joissa on arvioitu olevan maa

Tästä hiekkaa on noin 52,9 milj. m

milj. m
3
. Hiekka- ja soraesiintymien yhteen

 

5.10.1. Jatkotutkimuskohteiden muodostumakuvaukset

 
1) Pilpakangas, 342208-020-565 (Pohjavesialue: Pilpakangas 
  

Laaja-alainen kaarenmuotoinen rantakerrostuma, joka on syntynyt Pilpakankaan keskiosan m

reenikohouman reunoille (liite 3.11.)

korkeustasolla ja se viettää loivasti kohti muodostuman ulkoreunoja. Muodostuman pohjatasona on 

muodostuman länsireunalla moreeni ja muualla pohjavesi. Muodostumaan pohjoisosan kairauksessa

(4713) pohjavedenpinta on todettu 

ten ja maatutkaluotausten perusteella hiekkavaltaisesta aineksesta, jota on 

rin paksuudelta. Hiekkaisten kerrostumien alaosassa on paikoin välikerroksina myös hietaa. Pohj

vedenpinnan yläpuolinen kerrospaksuus on yleensä 

dostuman pinta-ala on noin 121

kavaltaisen muodostuman pohjavedenpinnan yläpuolinen kokonaismassamäärä on 2,0

ta soraa on arvioitu olevan ainoastaan 50

ja itäosissa muinaisjäännökset.

itäreunalle. Alue on poistettu pohjavesiluokitukse
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ja soramuodostumat on tässä yhteydessä esitetty rajauksella ennen 

1.1.2013 kuntaliitosta (Oulun kantakaupunki ja Ylikiiminki). Pääosa Oulun alueen hiekka

varoista liittyy Kiiminkijokilaaksosta Yli-Vuotosta luoteeseen suuntautuvaan ja Ylikiimingin kaa

haaraan jakautuvaan pitkittäisharjujaksoon. Harjuhaaroista

talina, mutta pinnanmuodoiltaan suhteellisen jyrkkäpiirteisinä selänteinä

litse Haukiputaalle. Myös harjujakson eteläinen, tyypiltään laake

kuu katkonaisena jaksona Jäälin kautta edelleen Haukiputaalle. Tämä 

assa laakeita hiekkaisia harjuselänteitä, joiden keskiosassa

matalahko ydinselänne.  

erkittävimpiä maa-ainesmuodostumia ovat Isokangas ja Hangaskangas

kaan alueesta pääosa kuuluu suojelualueeseen (aarnialue/metsäpuisto), missä mm. maa

to on kiellettyä. Lisäksi Isokangas on arvioitu valtakunnallisesti merkittäväksi tuuli

keskustan kaakkoispuolella sijaitseva tasoittunut Hangaskangas sisältää pä

asiassa hiekkavaltaista ainesta. Harju on myös moreenipeitteinen, eikä sen kaakkoispuolella esiinny 

tkeita. Hangaskankaalla sijaitsee myös Oulun Veden vedenottamoita.

Ylikiimingin koillispuolella Oulu-Kuusamo tien läheisyydessä sijaitsee itä-

hiekkavaltainen, mutta sisältää paikoin kohtalaisesti

tää sekä saumaharjumaisia, että reunamuodostuman tyyppisiä osia.

alueella (kantakaupunki + Ylikiiminki) on hiekka- ja soraesiintymiä yhteensä 

kappaletta, joissa on arvioitu olevan maa-ainesta pohjavedenpinnan yläpuolella noin 63,1

milj. m
3
, soraa noin 9,6 milj. m

3
 ja murskattavaa materiaalia noin 0,8

ja soraesiintymien yhteenlaskettu pinta-ala on noin 2 912

ohteiden muodostumakuvaukset 

565 (Pohjavesialue: Pilpakangas 11564003

alainen kaarenmuotoinen rantakerrostuma, joka on syntynyt Pilpakankaan keskiosan m

(liite 3.11.). Rantakerrostuman pinta sijaitsee pääosin 

korkeustasolla ja se viettää loivasti kohti muodostuman ulkoreunoja. Muodostuman pohjatasona on 

muodostuman länsireunalla moreeni ja muualla pohjavesi. Muodostumaan pohjoisosan kairauksessa

pinta on todettu noin + 34 m mpy korkeustasolla. Muodostuma koostuu kairau

ten ja maatutkaluotausten perusteella hiekkavaltaisesta aineksesta, jota on 

rin paksuudelta. Hiekkaisten kerrostumien alaosassa on paikoin välikerroksina myös hietaa. Pohj

an yläpuolinen kerrospaksuus on yleensä 1,0–3,0 m ja suurimmillaan noin 4,

noin 121 ha. Alueella on suoritettu vain vähäistä maa

uodostuman pohjavedenpinnan yläpuolinen kokonaismassamäärä on 2,0

ta soraa on arvioitu olevan ainoastaan 50 000 m
3
. Aineksen käyttöä rajoitta

ja itäosissa muinaisjäännökset. Myös Pilpasuon soidensuojelualue ulottuu osittain muodostuman 

Alue on poistettu pohjavesiluokituksesta 31.5.2014. 
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ässä yhteydessä esitetty rajauksella ennen 

Pääosa Oulun alueen hiekka- ja sora-

Vuotosta luoteeseen suuntautuvaan ja Ylikiimingin kaak-

Harjuhaaroista pohjoisempi jatkuu 

selänteinä Ylikiimingin ja Kii-

tyypiltään laakeita harjutasan-

Haukiputaalle. Tämä eteläi-

harjuselänteitä, joiden keskiosassa on yleensä 

ainesmuodostumia ovat Isokangas ja Hangaskangas. Isokan-

kaan alueesta pääosa kuuluu suojelualueeseen (aarnialue/metsäpuisto), missä mm. maa-ainesten ot-

ittäväksi tuuli- ja rantakerros-

kaakkoispuolella sijaitseva tasoittunut Hangaskangas sisältää pää-

asiassa hiekkavaltaista ainesta. Harju on myös moreenipeitteinen, eikä sen kaakkoispuolella esiinny 

Hangaskankaalla sijaitsee myös Oulun Veden vedenottamoita. 

-länsisuuntainen muodos-

mutta sisältää paikoin kohtalaisesti myös soraa ydin-

reunamuodostuman tyyppisiä osia. 

ja soraesiintymiä yhteensä 59 

yläpuolella noin 63,1 milj. m
3
. 

rskattavaa materiaalia noin 0,8 

ala on noin 2 912 ha (liitteet 1J ja 2.10.). 

11564003) 

alainen kaarenmuotoinen rantakerrostuma, joka on syntynyt Pilpakankaan keskiosan mo-

itsee pääosin + 38–40 m mpy 

korkeustasolla ja se viettää loivasti kohti muodostuman ulkoreunoja. Muodostuman pohjatasona on 

muodostuman länsireunalla moreeni ja muualla pohjavesi. Muodostumaan pohjoisosan kairauksessa 

korkeustasolla. Muodostuma koostuu kairaus-

ten ja maatutkaluotausten perusteella hiekkavaltaisesta aineksesta, jota on enimmillään 11–13 met-

rin paksuudelta. Hiekkaisten kerrostumien alaosassa on paikoin välikerroksina myös hietaa. Pohja-

m ja suurimmillaan noin 4,0 m. Muo-

Alueella on suoritettu vain vähäistä maa-ainesten ottoa. Hiek-

uodostuman pohjavedenpinnan yläpuolinen kokonaismassamäärä on 2,0 milj. m
3
, jos-

Aineksen käyttöä rajoittavat muodostuman etelä- 

Myös Pilpasuon soidensuojelualue ulottuu osittain muodostuman 
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2) Valkiaisenkangas, 342212
 

Muodostuma on selännemäinen

(liite 3.12.). Ydinselänne on sorava

aines on hiekkavaltaista. Laajentuman

mutta maatutkaluotauksen perusteella sitä ei voi varmuudella sanoa. Pohjavedenpinnan korkeus on 

vanhojen kairaustietojen peruste

Se viettää loivasti kohti etelää ja länttä. Muodostuman pinta

oleva pohjavedenpinnan yläpuolinen kokonaismassamäärä on 

000 m
3
 ja hiekkaa noin 1,82 milj. m

länsireunalla muinaisjäännökset.

 

3) Välikangas, 342212-040-973
 

Muodostuma on kapea luode-kaakkosuuntainen

sestä sorasta (liite 3.12.). Muodostuman reunaosissa on hiekkaisia pintakerrostumia, jotka ovat sy

tyneet ainakin osin rantakerrostumina. Muodostuman itäpäässä on laaja

aines on otettu lähes kokonaan pois. 

matalia ja metsittyneitä leikkauksia. Pohjave

korkeustasolla. Se viettää loivasti kohti etelälounasta. Muodostuman poh

kerrospaksuus on keskimäärin

tuman pinta-ala on 23,8 ha. Muodostuman jäljellä oleva pohjavedenpinnan yläpuolinen kokonai

massamäärä on 378 000 m
3
, josta on murskaus

hiekkaa 224 000 m
3
. Aineksen käyttöä rajoitta

suudessaan II-luokan pohjavesialueella.

 

4) Juminkangas, 342209-030
 

Muodostuma on matala harjuselänne, jonka keskiosassa on laaja deltamainen harjulaajentuma

3.13.). Harjuselänteen ydinosa

asiassa hiekkavaltaista ainesta, jossa välikerroksi

son muodostaa pääosin pohjavesi. Muodostuman eteläreunalla sijaitsevan vaaran alarinteellä pohj

tasona on kuitenkin moreeni. Poh

vaintoputkissa noin + 65 m mpy

kea. Muodostuman länsiosan montuissa

laskee siitä selänteen länsipäässä 

 

Muodostumassa on lukuisia leikk

siin harjuselänteisiin, joissa se on edennyt lähelle pohjavedenpinnan tasoa. Muodostuman läns

päässä ottoa on tapahtunut myös pohjavedenpinnan alapuolelta. Pohjavedenpinnan ylä

rospaksuus vaihtelee muodostuman alueella

on 143,0 ha. Muodostumassa jäljellä oleva pohjavedenpinnan yläpuolinen kokonaisainesmäärä on 

2,142 milj. m
3
, josta on murskauskelpoista ainesta 3 000 m

milj. m
3
. Aineksen käyttöä rajoittavat

luokan pohjavesialuetta. 

 

 

 

 

Pohjanmaan POSKI, vaihe 1 (2011–2014): Hiekka- ja soraesiintymät

2) Valkiaisenkangas, 342212-030-973 (Pohjavesialue: Valkiaisenkangas 

Muodostuma on selännemäinen luode-kaakkosuuntainen harju ja siihen kuuluva harjulaajentuma

. Ydinselänne on soravaltainen. Laajentuman keskiosassa olevan leikkauksen perusteella 

valtaista. Laajentuman ydinosassa saattaa kuitenkin olla soraa pohjakerroksena, 

ta maatutkaluotauksen perusteella sitä ei voi varmuudella sanoa. Pohjavedenpinnan korkeus on 

raustietojen perusteella muodostuman keski- ja länsiosissa + 65,1

Se viettää loivasti kohti etelää ja länttä. Muodostuman pinta-ala on 81,5 ha. Muodostuman jäljellä 

oleva pohjavedenpinnan yläpuolinen kokonaismassamäärä on noin 1,93 milj. m

milj. m
3
. Aineksen käyttöä rajoittavat muodostuman itäosassa asutus ja 

länsireunalla muinaisjäännökset.  

973 (Pohjavesialue: Valkiaisenkangas 11973006

kaakkosuuntainen harjuselänne, jonka ydinosa koostuu 

. Muodostuman reunaosissa on hiekkaisia pintakerrostumia, jotka ovat sy

tyneet ainakin osin rantakerrostumina. Muodostuman itäpäässä on laaja-alaisia 

on otettu lähes kokonaan pois. Myös muodostuman keski- ja länsiosissa

matalia ja metsittyneitä leikkauksia. Pohjavedenpinta on muodostuman alueella noin 

korkeustasolla. Se viettää loivasti kohti etelälounasta. Muodostuman pohjavedenpinnan yläpuolinen 

keskimäärin 1,5–3,0 metriä, harjun lakialueella paikoin lähes 4 metriä. Muodo

ala on 23,8 ha. Muodostuman jäljellä oleva pohjavedenpinnan yläpuolinen kokonai

, josta on murskauskelpoista ainesta 10 000 m

. Aineksen käyttöä rajoittavat tiestö ja asutus. Muodostuma sijaitsee kokona

luokan pohjavesialueella.  

030-973 (Pohjavesialue: Rekikylä 11973008) 

dostuma on matala harjuselänne, jonka keskiosassa on laaja deltamainen harjulaajentuma

juselänteen ydinosa koostuu soravaltaisesta aineksesta. Harjulaajentuman aines on pä

ista ainesta, jossa välikerroksina on ohuita sorakerroksia. Muodostuman pohjat

son muodostaa pääosin pohjavesi. Muodostuman eteläreunalla sijaitsevan vaaran alarinteellä pohj

moreeni. Pohjavedenpinta on harjulaajentuman eteläreunalla 

m mpy korkeustasolla ja viettää siitä loivasti pohjoiseen kohti 

montuissa pohjaveden pinta on noin + 62–63

laskee siitä selänteen länsipäässä edelleen + 61 m mpy tasolle. 

Muodostumassa on lukuisia leikkauksia ja maa-ainesten otto on kohdistunut erityisesti soravalta

siin harjuselänteisiin, joissa se on edennyt lähelle pohjavedenpinnan tasoa. Muodostuman läns

päässä ottoa on tapahtunut myös pohjavedenpinnan alapuolelta. Pohjavedenpinnan ylä

paksuus vaihtelee muodostuman alueella keskimäärin 1-5 metrin välillä. Muodostuman pinta

on 143,0 ha. Muodostumassa jäljellä oleva pohjavedenpinnan yläpuolinen kokonaisainesmäärä on 

, josta on murskauskelpoista ainesta 3 000 m
3
, soraa 243 

Aineksen käyttöä rajoittavat asutus, tiestö ja muinaisjäännökset. Muodostuma on myös II
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(Pohjavesialue: Valkiaisenkangas 11973006) 

harju ja siihen kuuluva harjulaajentuma 

a olevan leikkauksen perusteella 

olla soraa pohjakerroksena, 

ta maatutkaluotauksen perusteella sitä ei voi varmuudella sanoa. Pohjavedenpinnan korkeus on 

65,1–66,4 m mpy tasolla. 

ala on 81,5 ha. Muodostuman jäljellä 

milj. m
3
, josta soraa on 110 

muodostuman itäosassa asutus ja 

11973006)  

harjuselänne, jonka ydinosa koostuu sorasta ja kivi-

. Muodostuman reunaosissa on hiekkaisia pintakerrostumia, jotka ovat syn-

alaisia sora-alueita, joilta 

ja länsiosissa on muutamia vanhoja 

pinta on muodostuman alueella noin + 67 m mpy 

javedenpinnan yläpuolinen 

, harjun lakialueella paikoin lähes 4 metriä. Muodos-

ala on 23,8 ha. Muodostuman jäljellä oleva pohjavedenpinnan yläpuolinen kokonais-

kelpoista ainesta 10 000 m
3
, soraa 144 000 m

3
 ja 

Muodostuma sijaitsee kokonai-

 

dostuma on matala harjuselänne, jonka keskiosassa on laaja deltamainen harjulaajentuma (liite 

koostuu soravaltaisesta aineksesta. Harjulaajentuman aines on pää-

rakerroksia. Muodostuman pohjata-

son muodostaa pääosin pohjavesi. Muodostuman eteläreunalla sijaitsevan vaaran alarinteellä pohja-

pinta on harjulaajentuman eteläreunalla sijaitsevissa ha-

rkeustasolla ja viettää siitä loivasti pohjoiseen kohti Kiiminkijo-

63 m mpy korkeustasolla ja 

ainesten otto on kohdistunut erityisesti soravaltai-

siin harjuselänteisiin, joissa se on edennyt lähelle pohjavedenpinnan tasoa. Muodostuman länsi-

päässä ottoa on tapahtunut myös pohjavedenpinnan alapuolelta. Pohjavedenpinnan yläpuolinen ker-

5 metrin välillä. Muodostuman pinta-ala 

on 143,0 ha. Muodostumassa jäljellä oleva pohjavedenpinnan yläpuolinen kokonaisainesmäärä on 

 000 m
3
 ja hiekkaa 1,896 

Muodostuma on myös II-
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5) Syväojankangas, 342212-050
 

Muodostuma on rantavoimien t

valtaista (liite 3.14.). Muodostuman reuna

on vanhojen kairaustietojen mukaan muodostuman keski

tasolla. Muodostuman pohjavedenpinnan yläpuolinen kerrospaksuus on 

ydinosassa on suoritettu laaja-

dostumassa jäljellä oleva pohjavedenpinnan yläpuolinen kokonaisainesmäär

on soraa 70 000 m
3
 ja hiekkaa 435 000 m

asutus ja muinaisjäännökset. Alue

 

6) Konttikangas, 342405-150
 

Muodostuma on matala deltamainen harjulaajentuma

hiekasta. Muodostuman keski-

raa. Muodostuman pinta sijaitsee 

Pohjavedenpinta on muodostuman länsi

mpy korkeustasolla, viettäen niin

puolella olevan hiekkakerroks

hieman yli 3 metriä. Alueella ei ole suoritettu maa

ha. Muodostuman hiekkavaltaisen aineksen kokonaismassamäärä on 1,05 milj. m

II-luokan pohjavesialuetta. 

 

7) Marjuharju, 342405-040-973 (Pohjavesialue: Marjaharju 11973014)
 

Pohjois-eteläsuuntainen harju, jonka keski

te 3.16.). Harjun reunaosat ovat hiekkaa, jossa esiintyy pai

pohjatason muodostaa pohjavesi, lukuun ottamatta muodostuman pohjoispäätä, jossa pohjatason 

muodostaa osittain myös moreeni. Pohjaveden pinta on muodostuman keskiosaan kairatussa reiässä 

(3813) + 89,4 m mpy tasolla. M

metriä. Sen pinta-ala on 34,2 ha ja

on 950 000 m
3
, josta arvioitu murskattavaa ainesta

hiekkavaltaista ainesta 470 000 m

 

8) Suoperä, 351111-030-973 (Pohjavesialue: Suoperä 
 

Selännemäinen itä-länsisuuntainen 

hiekkaa, jossa välikerroksina on paikoin ohuita sorakerroksia

pään hiekkaisen lievealueen pinnalla on matalia, noin 0,3

ydinosan pohjavedenpinnan yläpuoliset soravaltaiset aineks

pois. Muodostuman itäpäässä on pohjaveden

serkeilausaineiston mukaan muodostuman itäpäässä noin 

man keskiosassa noin + 83 m mpy

 

Muodostuman reuna-alueilla pohjavedenpinnan yläpuolella oleva kerrospaksuus on yleensä 1

metriä. Muodostuman pinta-ala on 56,0 ha. Muodostumassa jäljellä oleva pohjavedenpinnan yl

puolinen kokonaisainesmäärä on 350 000 m

valtaista ainesta 240 000 m
3
. Aineksen käyttöä rajoitta

naisosassa muinaisjäännökset.
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050-973 (Pohjavesialue: Syväojankangas 11973010

Muodostuma on rantavoimien tasoittama matala harjuselänne, jonka ydinosa

. Muodostuman reuna-alueet ovat hiekkavaltaisia. Pohjavedenpinnan korkeus 

on vanhojen kairaustietojen mukaan muodostuman keski- ja länsiosissa noin + 

. Muodostuman pohjavedenpinnan yläpuolinen kerrospaksuus on 1,5

-alaista maa-ainesten ottoa. Muodostuman pinta

dostumassa jäljellä oleva pohjavedenpinnan yläpuolinen kokonaisainesmäär

ja hiekkaa 435 000 m
3
. Aineksen käyttöä rajoittavat muodostuman eteläreunalla 

Alue on myös II-luokan pohjavesialuetta. 

150-973 (Pohjavesialue: Konttikangas 11973012

Muodostuma on matala deltamainen harjulaajentuma (liite 3.15.). Muodostuma koostuu pääasiassa 

- ja pohjoisosien pohjaosissa on kairaustietojen perusteella paikoin s

raa. Muodostuman pinta sijaitsee noin + 90–92 m mpy korkeustasolla, 

pinta on muodostuman länsi- ja keskiosan (3713) kairauspisteissä

korkeustasolla, viettäen niin ikään loivasti kohti länttä. Muodostuman pohjavedenpinnan yl

puolella olevan hiekkakerroksen paksuus on keskimäärin 1,8 metriä ja paksuimmillaankin vain 

Alueella ei ole suoritettu maa-ainesten ottoa. Muodostuman pinta

Muodostuman hiekkavaltaisen aineksen kokonaismassamäärä on 1,05 milj. m

973 (Pohjavesialue: Marjaharju 11973014)

arju, jonka keskiselänne sisältää kerroksittain kivistä soraa ja hiekkaa

Harjun reunaosat ovat hiekkaa, jossa esiintyy paikoin soraa välikerroksina. Muodostuman 

pohjatason muodostaa pohjavesi, lukuun ottamatta muodostuman pohjoispäätä, jossa pohjatason 

muodostaa osittain myös moreeni. Pohjaveden pinta on muodostuman keskiosaan kairatussa reiässä 

. Muodostuman pohjavedenpinnan yläpuolinen kerrospaksuus on 2

ala on 34,2 ha ja jäljellä oleva pohjavesipinnan yläpuolinen kokonaismassamäärä 

, josta arvioitu murskattavaa ainesta 20 000 m
3
, soravaltaista ainesta

470 000 m
3
. Muodostuma on nostettu 31.5.2014 pohjavesialueluokkaan II.

973 (Pohjavesialue: Suoperä 11973020) 

länsisuuntainen harju, jonka ydinosa on kivistä soraa ja reuna

hiekkaa, jossa välikerroksina on paikoin ohuita sorakerroksia (liite 3.17.

pään hiekkaisen lievealueen pinnalla on matalia, noin 0,3-0,8 metrin korkuisia rantavalleja. Harjun 

ydinosan pohjavedenpinnan yläpuoliset soravaltaiset ainekset on käytännössä otettu lähes kokonaan 

sä on pohjavedenpinnan alainen otto käynnissä. Pohjavedenpinta on l

serkeilausaineiston mukaan muodostuman itäpäässä noin + 84,5 m mpy korkeustasolla, muodost

m mpy ja muodostuman länsipäässä noin + 81 m mpy

alueilla pohjavedenpinnan yläpuolella oleva kerrospaksuus on yleensä 1

ala on 56,0 ha. Muodostumassa jäljellä oleva pohjavedenpinnan yl

naisainesmäärä on 350 000 m
3
, josta on soravaltaista ainesta 110 000 m

. Aineksen käyttöä rajoittavat muodostuman länsiosassa asutus ja lo

naisosassa muinaisjäännökset. Muodostuma on II-luokan pohjavesialuetta. 
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11973010) 

harjuselänne, jonka ydinosa on ainekseltaan sora-

alueet ovat hiekkavaltaisia. Pohjavedenpinnan korkeus 

noin + 65,3–66,7 m mpy 

1,5–3,0 m. Muodostuman 

. Muodostuman pinta-ala on 49,2 ha. Muo-

dostumassa jäljellä oleva pohjavedenpinnan yläpuolinen kokonaisainesmäärä on 505 000 m
3
, josta 

muodostuman eteläreunalla 

3012) 

. Muodostuma koostuu pääasiassa 

ja pohjoisosien pohjaosissa on kairaustietojen perusteella paikoin so-

 viettäen loivasti länteen. 

kairauspisteissä noin + 87,5–88,7 m 

ikään loivasti kohti länttä. Muodostuman pohjavedenpinnan ylä-

en paksuus on keskimäärin 1,8 metriä ja paksuimmillaankin vain 

Muodostuman pinta-ala on 41,9 

Muodostuman hiekkavaltaisen aineksen kokonaismassamäärä on 1,05 milj. m
3
. Muodostuma on 

973 (Pohjavesialue: Marjaharju 11973014) 

sisältää kerroksittain kivistä soraa ja hiekkaa (lii-

koin soraa välikerroksina. Muodostuman 

pohjatason muodostaa pohjavesi, lukuun ottamatta muodostuman pohjoispäätä, jossa pohjatason 

muodostaa osittain myös moreeni. Pohjaveden pinta on muodostuman keskiosaan kairatussa reiässä 

uodostuman pohjavedenpinnan yläpuolinen kerrospaksuus on 2-7 

jäljellä oleva pohjavesipinnan yläpuolinen kokonaismassamäärä 

, soravaltaista ainesta 460 000 m
3
 ja 

Muodostuma on nostettu 31.5.2014 pohjavesialueluokkaan II. 

harju, jonka ydinosa on kivistä soraa ja reuna-alueet pääasiassa 

3.17.). Muodostuman luoteis-

0,8 metrin korkuisia rantavalleja. Harjun 

et on käytännössä otettu lähes kokonaan 

pinnan alainen otto käynnissä. Pohjavedenpinta on la-

korkeustasolla, muodostu-

m mpy korkeustasolla.  

alueilla pohjavedenpinnan yläpuolella oleva kerrospaksuus on yleensä 1-3 

ala on 56,0 ha. Muodostumassa jäljellä oleva pohjavedenpinnan ylä-

, josta on soravaltaista ainesta 110 000 m
3
 ja hiekka-

muodostuman länsiosassa asutus ja lou-
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9) Uumanselkä, 342406-010-
 
Muodostuma on kapea aallokon tasoittama harjuselänne, joka koostuu hiekkaisesta sorasta ja pa

koin myös kivisestä sorasta (liite 

rantakerrostumana syntynyt hiekkavaltainen laajentuma. Alueella suoritetuissa maatutkauksissa ei 

ole tavoitettu kallionpinnan tasoa. Pohjaveden

(3613) + 78,7 m mpy tasolla nousten sieltä kohti itäpäätä, jossa se 

solla (3513). Muodostuman pohjavedenpin

välillä. Muodostuman länsiosassa on pienialainen ja matala, alle 2 metrin syvyinen leikkaus, jossa 

aines on hiekkaista soraa. Muodo

denpinnan yläpuolinen kokonaismassamäärä on 750 000 m

500 000 m
3
. Muodostuma on nostettu 31.5.2014 pohjavesialueluokkaan II.

 

5.11. Pudasjärvi 
 

Yli puolet projektialueen maa

muodostumajaksoista on Pudasjärven ja Utajärven rajalla kulkeva Kipinä

Viinivaara-Kälväsvaara-Iso Palovaara

osin soravaltaisia. Jaksoon liittyvät 

een suurimpiin hiekka- ja soramuodostumiin

samansuuntainen (itä-länsi) pienempi

vaaran-Valkiaiskankaan jaksoa.

muodostuma, joka on pääosin mo

Iijoen itäpuolitse pohjoiseen kohti Kollajaa, mistä se kääntyy 

laisesti soraa ja hiekkaa. Edellä m

Petäjäniemi-Iijoki-Kollaja harjujakson itäpuolelta alkaa puolestaan itäkaakko

moreenipeitteinen harjujakso, jonka muodostumiin k

Marikaisvaara ja Ruottisenharju

kaisvaaran-Kiviharjun reunamuodostuma, jolle on ominai

syys. Noin 3 kilometriä tämän harjujakson koillispuolella sijaitsevat samansuuntaiset,

osittain epävarmat Kongasvaaran ja Kongasse

 

Pudasjärven keskiosan tärkein 

dasjärven ja Aittojärven kautta 

tyypillistä laakea pinnanmuot

selänteiden keskiosissa. Aines on yleensä hyvin lajittunutta eikä

son suurimmat muodostumat ovat Vengasvaara, kaarevia selänteitä käsittä

nemäinen Korentokangas. 

 

Pudasjärven luoteisosalle ovat tyypillisiä kapeina 

kittäisharjujaksot, jotka sijaitsevat keskimäärin 10 kilometrin

näistä pitkittäisharjuista päättyy itä

myös leikkaa sitä, kuten esim.

riltään huomattavimmat pitkittäisharjujaksot 

ven-Siuruan-Liekokylän jakso

tä, mikä osaltaan viittaa niiden edustavan eri (vanhempaa) jäätiköitymisvaihetta kuin Pudasjärven

Tannilan jakso. 
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-973 (Pohjavesialue: Uumanselkä 11973021

Muodostuma on kapea aallokon tasoittama harjuselänne, joka koostuu hiekkaisesta sorasta ja pa

(liite 3.18.). Muodostuman itäpäässä harjuselänteeseen liittyy matala 

takerrostumana syntynyt hiekkavaltainen laajentuma. Alueella suoritetuissa maatutkauksissa ei 

onpinnan tasoa. Pohjavedenpinta on muodostuman länsipää

tasolla nousten sieltä kohti itäpäätä, jossa se on noin 

. Muodostuman pohjavedenpinnan yläpuolinen kerrospaksuus vaihtelee noin

. Muodostuman länsiosassa on pienialainen ja matala, alle 2 metrin syvyinen leikkaus, jossa 

aines on hiekkaista soraa. Muodostuman pinta-ala on 37,4 ha. Muodostuman jäljellä oleva pohjav

denpinnan yläpuolinen kokonaismassamäärä on 750 000 m
3
, josta on soraa 250 000 m

Muodostuma on nostettu 31.5.2014 pohjavesialueluokkaan II. 

maa-ainesvaroista sijaitsee Pudasjärven kaupungin

muodostumajaksoista on Pudasjärven ja Utajärven rajalla kulkeva Kipinä

Iso Palovaara jakso, johon kuuluvat harjutyyppiset 

Jaksoon liittyvät Viinivaara, Kälväsvaara ja Iso Palovaara kuuluvat 

ja soramuodostumiin. Noin 3-5 kilometriä Viinivaaran pohjoispuolella on 

pienempi harjujakso, joka vaikuttaa luoteispäässään leikkaavan

lkiaiskankaan jaksoa. Harjujen risteyskohdan itäpuolelta alkaa

a on pääosin moreenipeitteinen ja pinnastaan tasoittunut. Harju suuntautuu

joiseen kohti Kollajaa, mistä se kääntyy luoteeseen. Harjujakso sisältää

Edellä mainitut kolme rinnakkaisharjua ovat todennäköisesti eri

harjujakson itäpuolelta alkaa puolestaan itäkaakko

harjujakso, jonka muodostumiin kuuluvat mm. 

ja Ruottisenharju.  Harjujaksoon liittyy läheisesti myös suuri Aittovaaran

reunamuodostuma, jolle on ominaista laakea pinnanmuoto ja moreenipeitte

Noin 3 kilometriä tämän harjujakson koillispuolella sijaitsevat samansuuntaiset,

osittain epävarmat Kongasvaaran ja Kongasselän muodostumat. 

osan tärkein harjujakso kulkee itä-länsisuuntaisena Pintamosta 

kautta edelleen Yli-Iin Tannilaan. Jaksoon kuuluville muodostumille on 

ä laakea pinnanmuoto ja aineksen hiekkavaltaisuus. Soraa esiintyy 

Aines on yleensä hyvin lajittunutta eikä moreenipeitteisyyttä esiinny

muodostumat ovat Vengasvaara, kaarevia selänteitä käsittä

ovat tyypillisiä kapeina selänteinä esiintyvät, luode

sot, jotka sijaitsevat keskimäärin 10 kilometrin etäisyydellä

näistä pitkittäisharjuista päättyy itä-länsi suuntaiseen Pudasjärven-Tannilan jak

esim. Vengasvaaran länsipuolella ja Korentokankaan alueella

pitkittäisharjujaksot ovat Vengasvaaran-Oijärven harjujakso sekä

Liekokylän jakso. Näissä harjujaksoissa esiintyy paikoitellen 

mikä osaltaan viittaa niiden edustavan eri (vanhempaa) jäätiköitymisvaihetta kuin Pudasjärven
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11973021) 

Muodostuma on kapea aallokon tasoittama harjuselänne, joka koostuu hiekkaisesta sorasta ja pai-

. Muodostuman itäpäässä harjuselänteeseen liittyy matala 

takerrostumana syntynyt hiekkavaltainen laajentuma. Alueella suoritetuissa maatutkauksissa ei 

pinta on muodostuman länsipään kairauspisteessä 

on noin + 82,1 m mpy korkeusta-

nan yläpuolinen kerrospaksuus vaihtelee noin 2-8 metrin 

. Muodostuman länsiosassa on pienialainen ja matala, alle 2 metrin syvyinen leikkaus, jossa 

Muodostuman jäljellä oleva pohjave-

, josta on soraa 250 000 m
3
 ja hiekkaa 

 

kaupungin alueella. Merkittävin 

muodostumajaksoista on Pudasjärven ja Utajärven rajalla kulkeva Kipinä-Valkeiskangas-

tyyppiset muodostumat ovat pää-

Viinivaara, Kälväsvaara ja Iso Palovaara kuuluvat tutkimusalu-

iinivaaran pohjoispuolella on 

vaikuttaa luoteispäässään leikkaavan Viini-

lelta alkaa kolmas rinnakkainen 

. Harju suuntautuu aluksi 

. Harjujakso sisältää kohta-

ovat todennäköisesti eri-ikäisiä. 

harjujakson itäpuolelta alkaa puolestaan itäkaakko-länsiluodesuuntainen 

 Taipaleenharju, Pikku-

on liittyy läheisesti myös suuri Aittovaaran-Iso Mari-

sta laakea pinnanmuoto ja moreenipeittei-

Noin 3 kilometriä tämän harjujakson koillispuolella sijaitsevat samansuuntaiset, luonteeltaan 

Pintamosta Korentokylän, Pu-

kuuluville muodostumille on 

ja aineksen hiekkavaltaisuus. Soraa esiintyy eniten loivapiirteisten 

moreenipeitteisyyttä esiinny. Jak-

muodostumat ovat Vengasvaara, kaarevia selänteitä käsittävä Siljankangas ja selän-

luode-kaakkosuuntaiset pit-

etäisyydellä toisistaan. Suurin osa 

Tannilan jaksoon, mutta osa 

ja Korentokankaan alueella. Massamää-

Oijärven harjujakso sekä Aittojär-

myös moreenipeitteisyyt-

mikä osaltaan viittaa niiden edustavan eri (vanhempaa) jäätiköitymisvaihetta kuin Pudasjärven-
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Pudasjärven koilliskulmassa mm. 

jonka pääjakso kulkee Iso-Syött

Ranuan Kelankylälle. Jakson pohjoispuolella esiintyy harjuja ja reunamuodostumia, joista osa on 

tasoittuneita ja moreenipeitteisiä

sältää yleensä hiekkaista, vähäkivistä soraa

 

GTK:n maa-ainestietokannassa Pudasjärven alueella on hiekka

kappaletta, joissa on arvioitu olevan maa

Tästä hiekkaa on arvioitu olevan noin 766

aalia noin 22 milj. m
3
. Hiekka

(liitteet 1K ja 2.11.). 

 

5.11.1. Jatkotutkimuskohteiden muodostumakuvaukse

 

1) Tyrninkangas, 353212-050
 
Tyrninkankaan muodostuma on pääasiassa hiekkavaltaisesta aineksesta koostuva

juun liittyvä lajittunut reunamuodostuma

päällä tuulen kuljettamasta hienosta 

ta-ala on 41,6 hehtaaria. Muodostumassa oleva pohjavedenpinnan yläpuolinen kokonaisainesmäärä 

on noin 2,9 milj. m
3 

hiekkavaltaista ainesta. Pohjave

on noin + 209 m mpy ja muodostuman länsi

yläpuolisen aineksen kerrospaksuuden on arvioitu olevan keskimäärin noin 7,0 metriä. 

 

Muodostuman alueella on luodattu 

dostumasta, samoin kuin muodostuman länsipäässä tehty kairaus (0212). Kairauspisteessä on hie

kaa ja hienohiekkaa 21,7 metrin syvyydelle saakka ja hiekkakerrosten alla soraa ainakin 25 metrin 

syvyydelle saakka. Pohjaveden pinta 

eli noin 12,5 metriä maanpinnan alapuolella. Muodostuman alueella ei ole ottoalueita. Muodost

man käyttöä rajoittaa paikoin asutus. 

 

2) Palovaara I-III, 351408-050
vaara 11615158) 
 
Muodostuma on moreeniselänne, jonka päällä on rantakerrostumiksi tulkittuja lajittuneen aineksen 

kerroksia (muodostumat Palovaa

laserkeilausaineistossa eri puolilla moreeniselännettä. 

32,4 hehtaaria. Muodostumissa 

arvion mukaan yhteensä noin 

valtaista ainesta on noin 200 000 m

perusteella noin + 132–133 m mpy

arvioitu olevan I-III osissa keskimäärin noin 4,0

15 metriä.  

 

Pohjavesialueella on luodattu viisi maatutkalinjaa ja tehty neljä kairausta (1113, 1213, 1313 ja PVP 

1). Kairaukset ja maatutkaluotausten tulkinnat tukevat aikaisempia arvioita

kaisesta kairauspisteessä on pohjamaalajina moreeni. Kairauspisteessä 1113 on moreenikerrosten 

välissä noin viiden metrin syvyydeltä alaspäin viiden metrin kerros

Pohjanmaan POSKI, vaihe 1 (2011–2014): Hiekka- ja soraesiintymät

mm. Sarajärven, Rytingin ja Naamangan alu

Syötteen eteläpuolitse Kupus- ja Rytinkijärven laakson kautta edelleen 

Jakson pohjoispuolella esiintyy harjuja ja reunamuodostumia, joista osa on 

siä. Rytingin alueen harjut ovat hiekkavaltaisia

vähäkivistä soraa. 

ainestietokannassa Pudasjärven alueella on hiekka- ja soraesiintymiä yhteensä 

kappaletta, joissa on arvioitu olevan maa-ainesta pohjavedenpinnan yläpuolella noin 1

aa on arvioitu olevan noin 766 milj. m
3
, soraa noin 322 milj. m

. Hiekka- ja soramuodostumien yhteenlaskettu pinta

Jatkotutkimuskohteiden muodostumakuvaukset 

050-615 (Pohjavesialue: Tyrninkangas 11615133

Tyrninkankaan muodostuma on pääasiassa hiekkavaltaisesta aineksesta koostuva

juun liittyvä lajittunut reunamuodostuma (liite 3.19.). Tyrninkankaalla on paikoin hie

hienosta hiekasta ja hiedasta muodostuneita dyynejä. Muodostuman pi

ala on 41,6 hehtaaria. Muodostumassa oleva pohjavedenpinnan yläpuolinen kokonaisainesmäärä 

hiekkavaltaista ainesta. Pohjavedenpinnan taso muodostuman kaakkoispuolella

209 m mpy ja muodostuman länsi-luoteispuolella noin + 211 m mpy. Pohjavedenpinnan 

yläpuolisen aineksen kerrospaksuuden on arvioitu olevan keskimäärin noin 7,0 metriä. 

Muodostuman alueella on luodattu kolme maatutkalinjaa, jotka tukevat aikaisempaa arviota mu

samoin kuin muodostuman länsipäässä tehty kairaus (0212). Kairauspisteessä on hie

kaa ja hienohiekkaa 21,7 metrin syvyydelle saakka ja hiekkakerrosten alla soraa ainakin 25 metrin 

delle saakka. Pohjaveden pinta kairauspisteessä oli mittaushetkellä noin 

eli noin 12,5 metriä maanpinnan alapuolella. Muodostuman alueella ei ole ottoalueita. Muodost

man käyttöä rajoittaa paikoin asutus. Alue on poistettu pohjavesiluokituksesta 31.5.2014.

050-615, 351408-060-615 ja 351408-070-615 (Pohjavesialue: Pal

on moreeniselänne, jonka päällä on rantakerrostumiksi tulkittuja lajittuneen aineksen 

kerroksia (muodostumat Palovaara I-III, liite 3.20.).  Myös muinaisrantoja 

laserkeilausaineistossa eri puolilla moreeniselännettä. Muodostumanosien 

ssa jäljellä oleva pohjavedenpinnan yläpuolinen kokonaisaines

 570 000 m
3
, josta soravaltaista ainesta on noin 370

000 m
3
. Pohjavedenpinnan taso muodostumien alueella 

m mpy.  Pohjavedenpinnan yläpuolisen aineksen kerrospaksuuden on 

III osissa keskimäärin noin 4,0 metriä, mutta kairauspisteissä 

Pohjavesialueella on luodattu viisi maatutkalinjaa ja tehty neljä kairausta (1113, 1213, 1313 ja PVP 

Kairaukset ja maatutkaluotausten tulkinnat tukevat aikaisempia arvioita

kaisesta kairauspisteessä on pohjamaalajina moreeni. Kairauspisteessä 1113 on moreenikerrosten 

välissä noin viiden metrin syvyydeltä alaspäin viiden metrin kerros hiekkaa sekä 18,4 metrin s
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alueilla on harjutihentymä, 

ja Rytinkijärven laakson kautta edelleen 

Jakson pohjoispuolella esiintyy harjuja ja reunamuodostumia, joista osa on 

hiekkavaltaisia. Niiden karkein osa si-

ja soraesiintymiä yhteensä 370 

avedenpinnan yläpuolella noin 1,11 mrd. m
3
. 

milj. m
3
 ja murskattavaa materi-

laskettu pinta-ala on noin 18 170 ha 

11615133) 

Tyrninkankaan muodostuma on pääasiassa hiekkavaltaisesta aineksesta koostuva, länsiosastaan har-

. Tyrninkankaalla on paikoin hiekan ja soran 

muodostuneita dyynejä. Muodostuman pin-

ala on 41,6 hehtaaria. Muodostumassa oleva pohjavedenpinnan yläpuolinen kokonaisainesmäärä 

taso muodostuman kaakkoispuolella 

211 m mpy. Pohjavedenpinnan 

yläpuolisen aineksen kerrospaksuuden on arvioitu olevan keskimäärin noin 7,0 metriä.  

kolme maatutkalinjaa, jotka tukevat aikaisempaa arviota muo-

samoin kuin muodostuman länsipäässä tehty kairaus (0212). Kairauspisteessä on hiek-

kaa ja hienohiekkaa 21,7 metrin syvyydelle saakka ja hiekkakerrosten alla soraa ainakin 25 metrin 

oli mittaushetkellä noin + 217 m mpy tasolla, 

eli noin 12,5 metriä maanpinnan alapuolella. Muodostuman alueella ei ole ottoalueita. Muodostu-

kituksesta 31.5.2014. 

615 (Pohjavesialue: Palo-

on moreeniselänne, jonka päällä on rantakerrostumiksi tulkittuja lajittuneen aineksen 

yös muinaisrantoja on selkeästi erotettavissa 

osien yhteispinta-ala on noin 

en kokonaisainesmäärä on 

, josta soravaltaista ainesta on noin 370 000 m
3
 ja hiekka-

taso muodostumien alueella on kairausten 

sen aineksen kerrospaksuuden on 

, mutta kairauspisteissä enimmillään jopa yli 

Pohjavesialueella on luodattu viisi maatutkalinjaa ja tehty neljä kairausta (1113, 1213, 1313 ja PVP 

Kairaukset ja maatutkaluotausten tulkinnat tukevat aikaisempia arvioita muodostumasta, eli jo-

kaisesta kairauspisteessä on pohjamaalajina moreeni. Kairauspisteessä 1113 on moreenikerrosten 

hiekkaa sekä 18,4 metrin sy-



 

 

 

 

 

Pohjois-Pohjanmaan POSKI, vaihe 1 (2011

vyyden alapuolella jälleen hiekkaa. Kairauspisteessä 1313 on pinnalla metrin paksuinen sorakerros 

ja moreenikerrosten välissä 4,4

kerroksia noin 8 meriä paksun mor

pisteessä PVP 1 on neljän metrin syvyydelle hiekkaista soraa, 10 metrin syvyydelle hietaa ja tämän 

alapuolella moreenia ainakin 26 metrin syvyydelle saakka. Alueella on aktiivisessa käytössä ole

ottoalueita. Muodostumien hyödyntämistä haittaa lähinnä maa

tuma-alueiden ulkopuolisilta alueilta on otettu

Palovaara II:n alueelta arviolta noin 53

nostettu 31.5.2014 pohjavesialueluokkaan II.

 

3) Vellisenharju 351408-030-
040-615 (Pohjavesialue: Vellisenharju 
 
Vellisenharju on kapea harju, jonka

moreenikerros (liite 3.21.). Ydinharjanne sisältää kivistä soraa ja hiekkaa. Harjun reunaosassa on 

pääasiassa hiekkaa, jossa esiintyy soravälikerroksia. Vellisenharjun pinta

Muodostuman pohjavedenpinnan yläpuolisen ainek

milj. m
3
, josta on arvioitu 

506 000 m
3
 ja hiekkavaltaista ainesta 600

rillä noin + 111–113 m mpy ja kairauspisteissä mittaushetkellä 

denpinnan yläpuolisten kerrosten keskipaksuus on noin 2,5 metriä. Vellisenharjun alueella on lu

dattu neljä maatutkalinjaa ja tehty kaksi 

tautui soraksi 2,6 metrin syvyydellä olevaan rapautuneeseen kallioon saakka. Jälkimmäisen ka

rauspisteen aines on hiekkaa 5,6 metrin syvyydelle saakka ja sen alapuolella maa

soraista hiekkaa ainakin 13 metrin syvyydelle saakka.

 

Kirkkaanpaikanharju käsittää kapeita, osittain kumpumaisia rinnakkaisselänteitä. Aines selänteissä 

on soravaltaista (liite 3.21.). Harjun matala lievealue on hiekkaa. Kirkkaanpaikanharjun pinta

26,4 hehtaaria. Muodostumassa oleva pohjavedenpinnan yläpuolinen kokonaisainesmäärä on noin 

1,04 milj. m
3
, josta on arvioitu murskauskelpoista ainesta 

700 000 m
3
 ja hiekkavaltaista ainesta 300

rillä noin +107–111 m mpy ja kairauspisteessä mittaushetkellä 

nan yläpuolisen aineksen keskipaksuus on noin 3,8 metriä. Maatutkaluotaus osoitti Kirkkaanpa

kanharjun soraselänteen yhtyvän muodostuman eteläpu

Kirkkaanpaikanharjun eteläosassa on tehty yksi kairaus (1513), 

metrin kerros noin 30 % hienoainesta sisältävää moreenia. Tämän alla on soraa 14,0 metrin syvy

delle saakka ja sen alapuolella on noin kaksi metriä hiekkaa ja noin kaksi metriä moreenia ennen 

18,4 metrin syvyydellä olevaa kalliota.

 

Harjulan muodostuman pinnalla on kohtalaisesti lohkareita ja paikoin moreenia

dostuman pinta-ala on 20,5 hehtaaria. Muodostum

naisainesmäärä on noin 650 000 m

hiekkavaltaista ainesta 410 000 m

+107 m mpy. Pohjavedenpinnan yläpuolisten kerrosten keskipaksuus on noin 3,2 metriä. Muodo

tuman alueella on tehty kaksi maatutkaluotausta.

 

Vellisenharjun keskiosassa on ottoalue, josta on otettu

julan eteläosassa on myös pieni soramont

tumien hyödyntämistä rajoittavat asutus ja tiestö

Pohjanmaan POSKI, vaihe 1 (2011–2014): Hiekka- ja soraesiintymät

vyyden alapuolella jälleen hiekkaa. Kairauspisteessä 1313 on pinnalla metrin paksuinen sorakerros 

4,4–6,8 metrin syvyysvälillä hiekkaa. Kairauspisteessä 1213 on hiekk

kerroksia noin 8 meriä paksun moreenipeitteen alla ainakin 27 metrin syvyydelle saakka. Kairau

pisteessä PVP 1 on neljän metrin syvyydelle hiekkaista soraa, 10 metrin syvyydelle hietaa ja tämän 

alapuolella moreenia ainakin 26 metrin syvyydelle saakka. Alueella on aktiivisessa käytössä ole

Muodostumien hyödyntämistä haittaa lähinnä maa-aineksen heterogeenisyys.

alueiden ulkopuolisilta alueilta on otettu maa-aineksia yhteensä arviolta noin 130

alueelta arviolta noin 53 000 m
3
 ja Palovaara III:n alueelta noin 67

nostettu 31.5.2014 pohjavesialueluokkaan II. 

-615, Kirkkaanpaikanharju 351407-030-615 
615 (Pohjavesialue: Vellisenharju 11615159A)  

Vellisenharju on kapea harju, jonka pinnalla on kiviä ja lohkareita sekä paikoin ohut peitemäinen 

. Ydinharjanne sisältää kivistä soraa ja hiekkaa. Harjun reunaosassa on 

pääasiassa hiekkaa, jossa esiintyy soravälikerroksia. Vellisenharjun pinta

Muodostuman pohjavedenpinnan yläpuolisen aineksen jäljellä oleva kokonais

, josta on arvioitu olevan murskauskelpoista ainesta 50 000 m

ja hiekkavaltaista ainesta 600 000 m
3
. Pohjavedenpinnan taso on muodostuman ymp

m mpy ja kairauspisteissä mittaushetkellä noin + 113

denpinnan yläpuolisten kerrosten keskipaksuus on noin 2,5 metriä. Vellisenharjun alueella on lu

dattu neljä maatutkalinjaa ja tehty kaksi kairausta (1613 ja 1713), joista ensimmäisessä

tautui soraksi 2,6 metrin syvyydellä olevaan rapautuneeseen kallioon saakka. Jälkimmäisen ka

rauspisteen aines on hiekkaa 5,6 metrin syvyydelle saakka ja sen alapuolella maa

ta hiekkaa ainakin 13 metrin syvyydelle saakka. 

Kirkkaanpaikanharju käsittää kapeita, osittain kumpumaisia rinnakkaisselänteitä. Aines selänteissä 

. Harjun matala lievealue on hiekkaa. Kirkkaanpaikanharjun pinta

ehtaaria. Muodostumassa oleva pohjavedenpinnan yläpuolinen kokonaisainesmäärä on noin 

, josta on arvioitu murskauskelpoista ainesta olevan 40 000 m

ja hiekkavaltaista ainesta 300 000 m
3
. Pohjavedenpinnan taso

m mpy ja kairauspisteessä mittaushetkellä noin +113 m mpy. Pohjavedenpi

nan yläpuolisen aineksen keskipaksuus on noin 3,8 metriä. Maatutkaluotaus osoitti Kirkkaanpa

n yhtyvän muodostuman eteläpuoliseen Harjula-nimiseen 

Kirkkaanpaikanharjun eteläosassa on tehty yksi kairaus (1513), missä muodostuman pinnalla 

% hienoainesta sisältävää moreenia. Tämän alla on soraa 14,0 metrin syvy

olella on noin kaksi metriä hiekkaa ja noin kaksi metriä moreenia ennen 

18,4 metrin syvyydellä olevaa kalliota. 

pinnalla on kohtalaisesti lohkareita ja paikoin moreenia

ala on 20,5 hehtaaria. Muodostumassa oleva pohjavedenpinnan yläpuolinen kok

naisainesmäärä on noin 650 000 m
3
, josta on arvioitu olevan soravaltaista ainesta 240

000 m
3
. Pohjavedenpinnan taso on muodostuman eteläpuolella noin 

nnan yläpuolisten kerrosten keskipaksuus on noin 3,2 metriä. Muodo

tuman alueella on tehty kaksi maatutkaluotausta. 

keskiosassa on ottoalue, josta on otettu maa-ainesta arviolta noin 104

eteläosassa on myös pieni soramonttu, josta on otettu vähäinen määrä 

tumien hyödyntämistä rajoittavat asutus ja tiestö, sekä Vellisenharjun keskiosassa oleva tervahauta 
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vyyden alapuolella jälleen hiekkaa. Kairauspisteessä 1313 on pinnalla metrin paksuinen sorakerros 

metrin syvyysvälillä hiekkaa. Kairauspisteessä 1213 on hiekka-

eenipeitteen alla ainakin 27 metrin syvyydelle saakka. Kairaus-

pisteessä PVP 1 on neljän metrin syvyydelle hiekkaista soraa, 10 metrin syvyydelle hietaa ja tämän 

alapuolella moreenia ainakin 26 metrin syvyydelle saakka. Alueella on aktiivisessa käytössä olevia 

aineksen heterogeenisyys. Muodos-

yhteensä arviolta noin 130 000 m
3
 ja 

II:n alueelta noin 67 000 m
3
. Alue on 

615 ja Harjula 351407-

pinnalla on kiviä ja lohkareita sekä paikoin ohut peitemäinen 

. Ydinharjanne sisältää kivistä soraa ja hiekkaa. Harjun reunaosassa on 

pääasiassa hiekkaa, jossa esiintyy soravälikerroksia. Vellisenharjun pinta-ala on 50,3 hehtaaria. 

sen jäljellä oleva kokonaismäärä on noin 1,16 

000 m
3
, soravaltaista ainesta 

taso on muodostuman ympä-

113–114 m mpy.  Pohjave-

denpinnan yläpuolisten kerrosten keskipaksuus on noin 2,5 metriä. Vellisenharjun alueella on luo-

sta ensimmäisessä aines osoit-

tautui soraksi 2,6 metrin syvyydellä olevaan rapautuneeseen kallioon saakka. Jälkimmäisen kai-

rauspisteen aines on hiekkaa 5,6 metrin syvyydelle saakka ja sen alapuolella maa-aines on soraa ja 

Kirkkaanpaikanharju käsittää kapeita, osittain kumpumaisia rinnakkaisselänteitä. Aines selänteissä 

. Harjun matala lievealue on hiekkaa. Kirkkaanpaikanharjun pinta-ala on 

ehtaaria. Muodostumassa oleva pohjavedenpinnan yläpuolinen kokonaisainesmäärä on noin 

000 m
3
, soravaltaista ainesta 

taso on muodostuman ympä-

+113 m mpy. Pohjavedenpin-

nan yläpuolisen aineksen keskipaksuus on noin 3,8 metriä. Maatutkaluotaus osoitti Kirkkaanpai-

nimiseen muodostumaan. 

muodostuman pinnalla on 1,6 

% hienoainesta sisältävää moreenia. Tämän alla on soraa 14,0 metrin syvyy-

olella on noin kaksi metriä hiekkaa ja noin kaksi metriä moreenia ennen 

pinnalla on kohtalaisesti lohkareita ja paikoin moreenia (liite 3.21.). Muo-

assa oleva pohjavedenpinnan yläpuolinen koko-

soravaltaista ainesta 240 000 m
3
 ja 

taso on muodostuman eteläpuolella noin 

nnan yläpuolisten kerrosten keskipaksuus on noin 3,2 metriä. Muodos-

arviolta noin 104 000 m
3
 ja Har-

tu, josta on otettu vähäinen määrä maa-ainesta. Muodos-

sekä Vellisenharjun keskiosassa oleva tervahauta 
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ja Kirkkaanpaikanharjun keskivaiheilla oleva Lapin sodan muistomerkki.

kattanut Vellisenharjun pohjavesialue on poistettu pohjavesiluokituksesta 31.5.2014.

 

4) Kanerva, 353204-010-615 (Pohjavesialue: Kanerva 
 
Muodostuma on laakea, keskiosastaan kumpumainen lajittunut reunamuodostuma, joka kuuluu P

dasjärveltä Taivalkoskelle suuntautuvaan jaksoon

luotauksen perusteella pääosaltaan hiekkavaltaista. Muodostuman pinta

Muodostumassa oleva pohjavedenpinnan yläpuolinen 

josta hiekkavaltaista ainesta on noin 1,2

osassa noin 470 000 m
3
. Pohjavedenpinnan taso 

mpy.  Pohjavedenpinnan yläpuolisen aineksen 

 

Muodostuman alueella on luodattu kolme maatutkalinjaa 

joka vahvistaa maatutkauksen tulkinnan. Muodostuman hyödyntämistä rajoittavat asutus, tie ja sä

kölinja. Muodostumassa ei ole otto

 

5) Kongasvaara, 353103-010
 
Muodostuma on moreenipeitteinen harju

2,5 metriä, länsiosassa enimmillään

kaivojen ja länsiosan kairauksen peru

rusteella muodostuma on pääasiassa hiekkaa. Muodostuman pinta

tumassa olevan pohjavedenpinnan yläpuolisen ainek

josta soravaltaista ainesta on 500

nousee muodostuman länsiosan kairauspisteen (PVP 2) +

man itäosan kairauspisteen (PVP 1) noin +120,7 m mpy tasolle

sa pohjavesialueen kairauspisteess

pinnan yläpuolisten kerrosten keskipak

kairauspisteissä yli 7 metriä.  

 

Muodostuman alueella ja sen ympäristössä on luodattu kolme maatutkalinjaa ja tehty neljä maap

räkairausta. Läntisimmässä kairauspisteessä (PVP 2) on kolmen metrin pa

alla hiekkaista soraa ja hiekkaa 8 metrin syvyydeltä alkavaan 2,5 metrin soramoreenipatjaan saakka. 

Soramoreenin alapuolella on soraa ja eri karkeusasteisia hiekkoja 34 metrin syvyyteen asti hiekan 

ollessa vallitseva maalaji. Itään 

alla ainakin 12,6 metrin syvyydelle saakka hiekkaa ja soraa. Tästä seuraavassa kairauspisteessä 

(PVP 1) itään päin on pinnalla 3 metriä moreenia ja sen alla vaihtelevin kerroksin hiekkaa ja

hiekan ollessa vallitseva maalaji. Itäisimmässä kairauspisteessä (1012), joka on muodostuma

nykyisen rajauksen ulkopuolella, on 16 metrin syvyydelle moreenia. Muodostuman hyödyntämistä 

rajoittavat moreenipeitteen lisäksi

noin hehtaarin kokoinen ottoalue, josta on otettu

on nostettu 31.5.2014 pohjavesialueluokkaan II.

 
6) Kongasselkä, 351312-030-
 

Muodostuma on itä-länsisuuntainen, 

Muodostuman pinta-ala on noin 61,8 hehtaaria. Muodostumassa olevan pohjavedenpinnan yläpuol

sen aineksen kokonaismääräksi on arvioitu noin 2,3 milj. m

Pohjanmaan POSKI, vaihe 1 (2011–2014): Hiekka- ja soraesiintymät

ja Kirkkaanpaikanharjun keskivaiheilla oleva Lapin sodan muistomerkki. 

Vellisenharjun pohjavesialue on poistettu pohjavesiluokituksesta 31.5.2014.

615 (Pohjavesialue: Kanerva 11615167) 

Muodostuma on laakea, keskiosastaan kumpumainen lajittunut reunamuodostuma, joka kuuluu P

suuntautuvaan jaksoon (liite 3.22.). Aines on kairauksen ja maatutk

luotauksen perusteella pääosaltaan hiekkavaltaista. Muodostuman pinta

Muodostumassa oleva pohjavedenpinnan yläpuolinen kokonaisainesmäärä on noin 1,68

avaltaista ainesta on noin 1,2 milj. m
3
 ja soravaltaista ainesta on muodostuman kesk

. Pohjavedenpinnan taso kairauspisteessä oli mittaushetkellä noin +

mpy.  Pohjavedenpinnan yläpuolisen aineksen kerrospaksuudeksi on arvioitu

Muodostuman alueella on luodattu kolme maatutkalinjaa ja kairattu länsiosassa yksi kairaus

vahvistaa maatutkauksen tulkinnan. Muodostuman hyödyntämistä rajoittavat asutus, tie ja sä

kölinja. Muodostumassa ei ole ottoalueita. Alue on poistettu pohjavesiluokituksesta 31.5.2014.

010-615 (Pohjavesialue: Kongasvaara 11615172

Muodostuma on moreenipeitteinen harju (liite 3.23.). Moreenipeitteen paksuus on keskimäärin 1,5 

immillään jopa 8 metriä, jonka alapuolella on muodostumaan kaivettujen 

kaivojen ja länsiosan kairauksen perusteella hiekkavaltaista ainesta. Myös maatutkaluotauksen p

rusteella muodostuma on pääasiassa hiekkaa. Muodostuman pinta-ala on 103,9 hehtaaria. Muo

tumassa olevan pohjavedenpinnan yläpuolisen aineksen kokonaisainesmäärä on noin 2,98

josta soravaltaista ainesta on 500 000 m
3
 ja hiekkavaltaista ainesta 2,48 milj. m

nousee muodostuman länsiosan kairauspisteen (PVP 2) + 117,6 m mpy korkeustasosta muodost

(PVP 1) noin +120,7 m mpy tasolle. Muodostuman ulkopuole

pisteessä (1012) pohjaveden korkeustaso oli +128,3 m mpy. Pohjavede

ten kerrosten keskipaksuudeksi on arvioitu 2,9 metriä, mutta

 

Muodostuman alueella ja sen ympäristössä on luodattu kolme maatutkalinjaa ja tehty neljä maap

kairauspisteessä (PVP 2) on kolmen metrin pa

alla hiekkaista soraa ja hiekkaa 8 metrin syvyydeltä alkavaan 2,5 metrin soramoreenipatjaan saakka. 

Soramoreenin alapuolella on soraa ja eri karkeusasteisia hiekkoja 34 metrin syvyyteen asti hiekan 

ollessa vallitseva maalaji. Itään päin seuraavassa kairauspisteessä (1112) on 8 metrin moreenipatjan 

alla ainakin 12,6 metrin syvyydelle saakka hiekkaa ja soraa. Tästä seuraavassa kairauspisteessä 

(PVP 1) itään päin on pinnalla 3 metriä moreenia ja sen alla vaihtelevin kerroksin hiekkaa ja

hiekan ollessa vallitseva maalaji. Itäisimmässä kairauspisteessä (1012), joka on muodostuma

nykyisen rajauksen ulkopuolella, on 16 metrin syvyydelle moreenia. Muodostuman hyödyntämistä 

moreenipeitteen lisäksi tiestö ja länsipäässä myös asutus. Muodostuman itäosassa on 

noin hehtaarin kokoinen ottoalue, josta on otettu maa-ainesta arviolta noin 20

on nostettu 31.5.2014 pohjavesialueluokkaan II. 

-615 (Pohjavesialue: Kongasselkä 11615173

länsisuuntainen, selännemäinen lohkare- ja moreenipeitteinen harju

ala on noin 61,8 hehtaaria. Muodostumassa olevan pohjavedenpinnan yläpuol

määräksi on arvioitu noin 2,3 milj. m
3
, josta soravaltaista ainesta on noin 1,0 
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 Em. muodostuma-alueet 

Vellisenharjun pohjavesialue on poistettu pohjavesiluokituksesta 31.5.2014. 

Muodostuma on laakea, keskiosastaan kumpumainen lajittunut reunamuodostuma, joka kuuluu Pu-

. Aines on kairauksen ja maatutka-

luotauksen perusteella pääosaltaan hiekkavaltaista. Muodostuman pinta-ala on 38,3 hehtaaria. 

kokonaisainesmäärä on noin 1,68 milj. m
3
, 

ja soravaltaista ainesta on muodostuman keski-

mittaushetkellä noin + 130,9 m 

rvioitu noin 4,4 metriä.  

ja kairattu länsiosassa yksi kairaus (0312), 

vahvistaa maatutkauksen tulkinnan. Muodostuman hyödyntämistä rajoittavat asutus, tie ja säh-

Alue on poistettu pohjavesiluokituksesta 31.5.2014. 

11615172) 

. Moreenipeitteen paksuus on keskimäärin 1,5 - 

alapuolella on muodostumaan kaivettujen 

yös maatutkaluotauksen pe-

ala on 103,9 hehtaaria. Muodos-

sen kokonaisainesmäärä on noin 2,98 milj. m
3
, 

milj. m
3
. Pohjaveden taso 

6 m mpy korkeustasosta muodostu-

. Muodostuman ulkopuolella olevas-

+128,3 m mpy. Pohjaveden-

2,9 metriä, mutta on esimerkiksi em. 

Muodostuman alueella ja sen ympäristössä on luodattu kolme maatutkalinjaa ja tehty neljä maape-

kairauspisteessä (PVP 2) on kolmen metrin paksuisen moreenipeitteen 

alla hiekkaista soraa ja hiekkaa 8 metrin syvyydeltä alkavaan 2,5 metrin soramoreenipatjaan saakka. 

Soramoreenin alapuolella on soraa ja eri karkeusasteisia hiekkoja 34 metrin syvyyteen asti hiekan 

päin seuraavassa kairauspisteessä (1112) on 8 metrin moreenipatjan 

alla ainakin 12,6 metrin syvyydelle saakka hiekkaa ja soraa. Tästä seuraavassa kairauspisteessä 

(PVP 1) itään päin on pinnalla 3 metriä moreenia ja sen alla vaihtelevin kerroksin hiekkaa ja soraa, 

hiekan ollessa vallitseva maalaji. Itäisimmässä kairauspisteessä (1012), joka on muodostuma-alueen 

nykyisen rajauksen ulkopuolella, on 16 metrin syvyydelle moreenia. Muodostuman hyödyntämistä 

asutus. Muodostuman itäosassa on 

arviolta noin 20 000 m
3
. Muodostuma 

11615173) 

ja moreenipeitteinen harju (liite 3.24.). 

ala on noin 61,8 hehtaaria. Muodostumassa olevan pohjavedenpinnan yläpuoli-

sta soravaltaista ainesta on noin 1,0 
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milj. m
3 

ja hiekkavaltaista ainesta

eella noin +118–119 m mpy. Pohjavedenpinnan yläpuolisten kerrosten keskipaksuus on noin 3,7 

metriä.  

 

Muodostuman alueella on luodattu kuusi maatutkalinjaa, joiden aineisto on 

ilmeisesti pinnan moreenipeitteestä. Muodostuman alueella on kairattu neljässä pisteessä (0313, 

0413, 0513 ja PVP 1). Läntisimmässä kairauspisteessä (0313) on hiekkaista soraa 6,8

vyydellä olevaan kallioon saakka. Tästä pisteestä ei ole pohjavesitietoja. Kairauspisteessä 

muodostuman keskiosassa on noin 5 metrin paksuisen moreenikerroksen alla 5,2 metriä soraa ja 2,4 

metriä hiekkaa. Kairauspisteessä 0513 on 14,4 metrin

raa. Itäisimmässä kairauspisteessä on pinnalta noin 3 metrin syvyydelle saakka moreenia, 11 metrin 

syvyydelle asti hiekkaista soraa ja tämän alla moreenia. Muodostuman hyödyntämistä rajoittaa ke

kiosassa oleva tervahauta ja haittaa peittävä moreenikerros. Muodostumassa ei ole ottoalueita. 

on poistettu pohjavesiluokituksesta 31.5.2014.

 

7) Aittovaara, 351311-040-615 (Pohjavesialue: Aittovaara 
 
Muodostuma on keskiosastaan selännemäinen

jonka pinnalla on lohkareita ja peitemäistä moreenia

hehtaaria. Muodostumassa oleva pohjavedenpinnan yläpuoline

milj. m
3
, josta soravaltaista ainesta on noin 300

m
3
. Pohjavedenpinnan taso on muodostuman korkeimman kohdan lähistöllä kairauspisteessä 1512 

noin + 116,5 m mpy. Pohjavedenpinnan yläpuolinen kerrospaksuus on keskimäärin noin 3,3 metri

 

Muodostuman alueella on luodattu seitsemän 

Aittovaaran lakiosan kairauspisteessä

moreenipatja noin 5-10 metrin syvyysvälillä. Muodostuman h

lohkareet ja moreenipeite. Muodostuman itäosassa on noin puolen hehtaarin kokoinen ottoalue, jo

ta on otettu ainesta noin 10 000 m

 

8) Ruottisenharju, 353102-010
 
Muodostuma on kauttaaltaan moreenipeitteinen harju

siä kumpuja ja selänteitä. Leikkausten, kairauksen ja maatutkaluotauksen perusteella

reenin paksuus on keskimäärin

pinta-ala on 58,3 hehtaaria. Ruottisenharjun pohjavedenpinnan yläpuolisen aineksen kokonaisa

nesmäärä on noin 1,93 milj. m

nesta on noin 1,82 milj. m
3
. Pohja

pisteessä 0912 pohjaveden korkeus oli mittaushetkellä +

linen kerrospaksuus on keskimäärin noin 3,3 metriä.

 

Muodostuman alueella on luodattu viisi maatutkalinjaa ja tehty 

havaittiin 3,2 metriä paksun moreenikerroksen alla vaihtelevan karkeuksista hiekkaa 

syvyysvälillä olevaan silttikerrokseen asti ja

kallion pintaan saakka. Muodostuman länsiosassa on otettu vähäisessä määrin maa

dostuman hyödyntämistä haittaa sitä peittävä moreenikerros ja rajoittavina tekijöinä ovat asutus ja 

tiestö. Muodostuma on myös nostettu 31.5.2014 pohjavesialueluokkaan II.

 

 

Pohjanmaan POSKI, vaihe 1 (2011–2014): Hiekka- ja soraesiintymät

valtaista ainesta noin 1,3 milj. m
3
. Pohjavedenpinnan taso on muodostuman al

m mpy. Pohjavedenpinnan yläpuolisten kerrosten keskipaksuus on noin 3,7 

on luodattu kuusi maatutkalinjaa, joiden aineisto on 

ilmeisesti pinnan moreenipeitteestä. Muodostuman alueella on kairattu neljässä pisteessä (0313, 

0413, 0513 ja PVP 1). Läntisimmässä kairauspisteessä (0313) on hiekkaista soraa 6,8

vyydellä olevaan kallioon saakka. Tästä pisteestä ei ole pohjavesitietoja. Kairauspisteessä 

muodostuman keskiosassa on noin 5 metrin paksuisen moreenikerroksen alla 5,2 metriä soraa ja 2,4 

metriä hiekkaa. Kairauspisteessä 0513 on 14,4 metrin syvyydellä olevaan kallion pintaan saakka s

raa. Itäisimmässä kairauspisteessä on pinnalta noin 3 metrin syvyydelle saakka moreenia, 11 metrin 

syvyydelle asti hiekkaista soraa ja tämän alla moreenia. Muodostuman hyödyntämistä rajoittaa ke

ervahauta ja haittaa peittävä moreenikerros. Muodostumassa ei ole ottoalueita. 

on poistettu pohjavesiluokituksesta 31.5.2014. 

615 (Pohjavesialue: Aittovaara 11615184) 

Muodostuma on keskiosastaan selännemäinen, lajittunut itä-länsisuuntainen 

jonka pinnalla on lohkareita ja peitemäistä moreenia (liite 3.25.). Muodostuman pinta

hehtaaria. Muodostumassa oleva pohjavedenpinnan yläpuolinen kokonaisainesmäärä on noin 2,49

inesta on noin 300 000 m
3
 ja hiekkavaltaista ainesta on noin 2,19

taso on muodostuman korkeimman kohdan lähistöllä kairauspisteessä 1512 

116,5 m mpy. Pohjavedenpinnan yläpuolinen kerrospaksuus on keskimäärin noin 3,3 metri

Muodostuman alueella on luodattu seitsemän maatutkalinjaa ja tehty yksi maaperäkairaus

lakiosan kairauspisteessä maaperä on pääasiassa hiekkaa ja hiekkakerrosten välissä on 

10 metrin syvyysvälillä. Muodostuman hyödyntämisen haittoina ovat ylisuuret 

. Muodostuman itäosassa on noin puolen hehtaarin kokoinen ottoalue, jo

000 m
3
. Muodostuma on nostettu 31.5.2014 pohjavesialueluokkaan II.

010-615 (Pohjavesialue: Ruottisenharju 11615186)

Muodostuma on kauttaaltaan moreenipeitteinen harju (liite 3.26.). Muodostuma käsittää epämäärä

siä kumpuja ja selänteitä. Leikkausten, kairauksen ja maatutkaluotauksen perusteella

keskimäärin 1-3 metriä. Moreenin alla aines on pääosin

ala on 58,3 hehtaaria. Ruottisenharjun pohjavedenpinnan yläpuolisen aineksen kokonaisa

milj. m
3
, josta soravaltaista ainesta on noin 110 000 m

. Pohjaveden taso muodostuman alueella on noin + 118 m mpy. K

pisteessä 0912 pohjaveden korkeus oli mittaushetkellä + 119,6 m mpy.  Pohjavedenpinnan yläpu

linen kerrospaksuus on keskimäärin noin 3,3 metriä.  

Muodostuman alueella on luodattu viisi maatutkalinjaa ja tehty yksi maaperäkairaus

havaittiin 3,2 metriä paksun moreenikerroksen alla vaihtelevan karkeuksista hiekkaa 

kerrokseen asti ja sen alapuolella moreenia 17 metrin syvyydellä olevaan 

Muodostuman länsiosassa on otettu vähäisessä määrin maa

dostuman hyödyntämistä haittaa sitä peittävä moreenikerros ja rajoittavina tekijöinä ovat asutus ja 

nostettu 31.5.2014 pohjavesialueluokkaan II. 
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taso on muodostuman alu-

m mpy. Pohjavedenpinnan yläpuolisten kerrosten keskipaksuus on noin 3,7 

on luodattu kuusi maatutkalinjaa, joiden aineisto on heikkolaatuista johtuen 

ilmeisesti pinnan moreenipeitteestä. Muodostuman alueella on kairattu neljässä pisteessä (0313, 

0413, 0513 ja PVP 1). Läntisimmässä kairauspisteessä (0313) on hiekkaista soraa 6,8 metrin sy-

vyydellä olevaan kallioon saakka. Tästä pisteestä ei ole pohjavesitietoja. Kairauspisteessä 0413 

muodostuman keskiosassa on noin 5 metrin paksuisen moreenikerroksen alla 5,2 metriä soraa ja 2,4 

syvyydellä olevaan kallion pintaan saakka so-

raa. Itäisimmässä kairauspisteessä on pinnalta noin 3 metrin syvyydelle saakka moreenia, 11 metrin 

syvyydelle asti hiekkaista soraa ja tämän alla moreenia. Muodostuman hyödyntämistä rajoittaa kes-

ervahauta ja haittaa peittävä moreenikerros. Muodostumassa ei ole ottoalueita. Alue 

länsisuuntainen reunamuodostuma, 

Muodostuman pinta-ala on 69,4 

n kokonaisainesmäärä on noin 2,49 

kkavaltaista ainesta on noin 2,19 milj. 

taso on muodostuman korkeimman kohdan lähistöllä kairauspisteessä 1512 

116,5 m mpy. Pohjavedenpinnan yläpuolinen kerrospaksuus on keskimäärin noin 3,3 metriä.  

maatutkalinjaa ja tehty yksi maaperäkairaus (1512). 

maaperä on pääasiassa hiekkaa ja hiekkakerrosten välissä on 

yödyntämisen haittoina ovat ylisuuret 

. Muodostuman itäosassa on noin puolen hehtaarin kokoinen ottoalue, jos-

Muodostuma on nostettu 31.5.2014 pohjavesialueluokkaan II. 

615 (Pohjavesialue: Ruottisenharju 11615186) 

Muodostuma käsittää epämääräi-

siä kumpuja ja selänteitä. Leikkausten, kairauksen ja maatutkaluotauksen perusteella peittävän mo-

pääosin hiekkaa. Muodostuman 

ala on 58,3 hehtaaria. Ruottisenharjun pohjavedenpinnan yläpuolisen aineksen kokonaisai-

000 m
3
 ja hiekkavaltaista ai-

on noin + 118 m mpy. Kairaus-

119,6 m mpy.  Pohjavedenpinnan yläpuo-

yksi maaperäkairaus (0912), jossa 

havaittiin 3,2 metriä paksun moreenikerroksen alla vaihtelevan karkeuksista hiekkaa 9-13,6 metrin 

moreenia 17 metrin syvyydellä olevaan 

Muodostuman länsiosassa on otettu vähäisessä määrin maa-ainesta. Muo-

dostuman hyödyntämistä haittaa sitä peittävä moreenikerros ja rajoittavina tekijöinä ovat asutus ja 

 



 

 

 

 

 

Pohjois-Pohjanmaan POSKI, vaihe 1 (2011

9) Kiviharju, 353102-030-615 (Pohjavesialue: Kiviharju 
 
Muodostuma on nimensä mukaisesti

Muodostumassa on maatutkaluotausten ja sei

kiselänne ja hiekkaiset lievealueet. 

keskiselänteen kohdalla on 1 –

massa oleva pohjavedenpinnan yläpuolinen kokonaisainesmäärä on noin 19

valtaista ainesta on noin 4,0 milj. m

pinnan taso muodostuman alueella 

Pohjavedenpinnan yläpuolinen kerrospaksuus on keskimäärin noin 8,0 metriä. 

 

Muodostuman alueella on luodattu yksitoista maatutkalinjaa ja tehty kolme maaperäkairausta 

(1212, 1312 ja 1412). Muodostuman lounaisosassa lievealueella tehdyssä k

suus oli 25,5 metriä. Noin kilometri pohjoisempana lievealueen länsireunan läheisyydessä kairattiin 

13,6 metriä hiekkakerrostumia. 

teen aines osoittautui moreeniksi. 

maa-ainesta yhteensä arviolta noin 23

tusaita ja haittaa peittävä moreenikerros. Muodostuman itä

suon suojelualue. Muodostuma on 

 

10) Laattaikko, 351311-030-615 (Pohjavesialue: Laattaikko 
 
Muodostuma on muodoltaan laakea lajittunut reunamuodostuma,

sekä kiviä ja lohkareita (liite 3.28.

oleva pohjavedenpinnan yläpuolinen kokonaisainesmäärä on noin 1,2 milj. m

soravaltaista ainesta ja 1,0 milj. m

pisteessä PVP 1 mittaushetkellä noin +121,7 m mpy.  Pohjavedenpinnan yläpuolinen kerrospaksuus 

on keskimäärin noin 3,0 metriä. 

 

Muodostuman alueella on luodattu viisi maatutkalinjaa ja tehty yksi maaperäkairaus muodostuman 

laelle (PVP 1). Maatutkaluotauksen perusteella muodostuman eteläosa 

kaa pohjoisosan ollessa hiekkaisempaa. Kairauspisteessä on pinnalla 1,5 metriä moreenia, sen al

puolella 8 metrin syvyydelle hienohietaa ja hienoa hiekkaa ja näiden alapuolella aina

syvyydelle soraa. Muodostuman hyödyntämistä rajoittaa pohjoisosassa oleva tervahauta ja haittaa 

peittävä moreenikerros. Muodostumassa ei ole ottoalueita.

javesialueluokkaan II. 

 

11) Kollaja 351309-020-615 j
Kollaja 11615175) 
 
Muodostumat ovat moreenipeitteisiä

3.29.). Peittävän moreenin paksuus vaihtelee puolesta metristä muutamaan metriin. Muodo

pinnalla on orsiveden aiheuttamia soistumia. Moreenin alainen harjuaines käsittää soraa, hiekkaa ja 

murskattavaa ainesta. Aines on karkeinta muodostuman keskiosassa suurimman kerrospaksuuden 

alueella. Sora-aineksessa on paikoitellen hiekkaisia väli

 

Kollajan muodostuman pinta-

yläpuolinen kokonaisainesmäärä on noin 6,18

80 000 m
3
, soravaltaista ainesta noin 2,18

Pohjanmaan POSKI, vaihe 1 (2011–2014): Hiekka- ja soraesiintymät

615 (Pohjavesialue: Kiviharju 11615206) 

mukaisesti pinnaltaan kivinen/lohkareinen reunamuodostuma (liite

Muodostumassa on maatutkaluotausten ja seismisten luotausten perusteella soravaltainen ke

kiselänne ja hiekkaiset lievealueet. Muodostuman pinnalla on peitemäistä moreenia, jonka paksuus 

– 2 metriä. Muodostuman pinta-ala on noin 236 hehtaaria. Muodost

vedenpinnan yläpuolinen kokonaisainesmäärä on noin 19

valtaista ainesta on noin 4,0 milj. m
3
 ja hiekkavaltaista ainesta on noin 15,0 milj. m

muodostuman alueella on havaintoputkitietojen perusteella noin +

Pohjavedenpinnan yläpuolinen kerrospaksuus on keskimäärin noin 8,0 metriä. 

Muodostuman alueella on luodattu yksitoista maatutkalinjaa ja tehty kolme maaperäkairausta 

Muodostuman lounaisosassa lievealueella tehdyssä k

25,5 metriä. Noin kilometri pohjoisempana lievealueen länsireunan läheisyydessä kairattiin 

13,6 metriä hiekkakerrostumia. Muodostuma-alueen ulkopuolella sijaitsevan k

osoittautui moreeniksi. Ottoalueita on muodostuman keski- ja eteläosissa. Niistä on otettu 

yhteensä arviolta noin 23 000 m
3
. Muodostuman hyödyntämistä rajoittaa poroner

tusaita ja haittaa peittävä moreenikerros. Muodostuman itä-/kaakkoisreunaan rajoittuu myös Olva

dostuma on nostettu 31.5.2014 pohjavesialueluokkaan II.

615 (Pohjavesialue: Laattaikko 11615207) 

Muodostuma on muodoltaan laakea lajittunut reunamuodostuma, jonka pinnalla on moreenipeite 

3.28.). Muodostuman pinta-ala on noin 40 hehtaaria. Muodostumassa 

oleva pohjavedenpinnan yläpuolinen kokonaisainesmäärä on noin 1,2 milj. m

soravaltaista ainesta ja 1,0 milj. m
3
 on hiekkavaltaista ainesta. Pohjaveden

mittaushetkellä noin +121,7 m mpy.  Pohjavedenpinnan yläpuolinen kerrospaksuus 

on keskimäärin noin 3,0 metriä.  

Muodostuman alueella on luodattu viisi maatutkalinjaa ja tehty yksi maaperäkairaus muodostuman 

tkaluotauksen perusteella muodostuman eteläosa on

kaa pohjoisosan ollessa hiekkaisempaa. Kairauspisteessä on pinnalla 1,5 metriä moreenia, sen al

puolella 8 metrin syvyydelle hienohietaa ja hienoa hiekkaa ja näiden alapuolella aina

syvyydelle soraa. Muodostuman hyödyntämistä rajoittaa pohjoisosassa oleva tervahauta ja haittaa 

peittävä moreenikerros. Muodostumassa ei ole ottoalueita. Muodostuma on 

615 ja Naiskangas 351309-030-615 (Pohjavesialue: Naiskangas

Muodostumat ovat moreenipeitteisiä, epäsäännöllisesti kumpuilevia selännemäisiä harjuja

oreenin paksuus vaihtelee puolesta metristä muutamaan metriin. Muodo

pinnalla on orsiveden aiheuttamia soistumia. Moreenin alainen harjuaines käsittää soraa, hiekkaa ja 

murskattavaa ainesta. Aines on karkeinta muodostuman keskiosassa suurimman kerrospaksuuden 

aineksessa on paikoitellen hiekkaisia välikerroksia.  

-ala on noin 119 hehtaaria. Muodostumassa oleva pohjavedenpinnan 

n kokonaisainesmäärä on noin 6,18 milj. m
3
, josta murskauskelpoista ainesta on noin 

oravaltaista ainesta noin 2,18 milj. m
3
 ja hiekkavaltaista ainesta
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reunamuodostuma (liite 3.27.). 

smisten luotausten perusteella soravaltainen kes-

pinnalla on peitemäistä moreenia, jonka paksuus 

ala on noin 236 hehtaaria. Muodostu-

vedenpinnan yläpuolinen kokonaisainesmäärä on noin 19,0 milj. m
3
, josta sora-

ja hiekkavaltaista ainesta on noin 15,0 milj. m
3
. Pohjaveden-

noin + 125,9–129,7 m mpy.  

Pohjavedenpinnan yläpuolinen kerrospaksuus on keskimäärin noin 8,0 metriä.  

Muodostuman alueella on luodattu yksitoista maatutkalinjaa ja tehty kolme maaperäkairausta 

Muodostuman lounaisosassa lievealueella tehdyssä kairauksessa hiekan pak-

25,5 metriä. Noin kilometri pohjoisempana lievealueen länsireunan läheisyydessä kairattiin 

alueen ulkopuolella sijaitsevan kolmannen kairauspis-

ja eteläosissa. Niistä on otettu 

Muodostuman hyödyntämistä rajoittaa poronero-

/kaakkoisreunaan rajoittuu myös Olvas-

nostettu 31.5.2014 pohjavesialueluokkaan II. 

 

jonka pinnalla on moreenipeite 

ala on noin 40 hehtaaria. Muodostumassa 

oleva pohjavedenpinnan yläpuolinen kokonaisainesmäärä on noin 1,2 milj. m
3
, josta 200 000 m

3
 on 

on hiekkavaltaista ainesta. Pohjavedenpinnan taso oli kairaus-

mittaushetkellä noin +121,7 m mpy.  Pohjavedenpinnan yläpuolinen kerrospaksuus 

Muodostuman alueella on luodattu viisi maatutkalinjaa ja tehty yksi maaperäkairaus muodostuman 

on soraista tai kivistä hiek-

kaa pohjoisosan ollessa hiekkaisempaa. Kairauspisteessä on pinnalla 1,5 metriä moreenia, sen ala-

puolella 8 metrin syvyydelle hienohietaa ja hienoa hiekkaa ja näiden alapuolella ainakin 15 metrin 

syvyydelle soraa. Muodostuman hyödyntämistä rajoittaa pohjoisosassa oleva tervahauta ja haittaa 

dostuma on nostettu 31.5.2014 poh-

(Pohjavesialue: Naiskangas-

kumpuilevia selännemäisiä harjuja (liite 

oreenin paksuus vaihtelee puolesta metristä muutamaan metriin. Muodostumien 

pinnalla on orsiveden aiheuttamia soistumia. Moreenin alainen harjuaines käsittää soraa, hiekkaa ja 

murskattavaa ainesta. Aines on karkeinta muodostuman keskiosassa suurimman kerrospaksuuden 

hehtaaria. Muodostumassa oleva pohjavedenpinnan 

, josta murskauskelpoista ainesta on noin 

kkavaltaista ainesta noin 3,92 milj. m
3
. 



 

 

 

 

 

Pohjois-Pohjanmaan POSKI, vaihe 1 (2011

Pohjaveden taso oli mittaushetkellä muodostuman pohjoisosassa noin +107 m mpy ja eteläosassa 

noin +109,9 m mpy. Pohjavedenpinnan yläpuolinen kerrospaksuus on keskimäärin noin 5,1 metriä. 

 

Naiskankaan muodostuman pi

denpinnan yläpuolinen kokonaisa

on noin 100 000 m
3
, soravaltaista ainesta

milj. m
3
. Pohjaveden taso on noin +109 m mpy.  Pohjavedenpinnan yläpuolinen kerrospaksuus on 

keskimäärin noin 3,2 metriä.  

 

Muodostumien alueella on luodattu kymmenen maatutkalinjaa ja tehty viisi kairausta (pohjoisesta 

etelään: 2413, 2513, 2613, 2713

2513 moreeni ja lopuissa hiekka. Muodostumien hyödyntämisen haittana on peittävä moreenikerros 

ja rajoitteena ovat asutus, muinaisjäännökset Kollajan eteläosassa ja Naiskankaan

tiestö. Muodostumien keskiosassa ja pohjoisosassa on ottoalueita, joista on otettu yhteensä arviolta 

noin 280 000 m
3
. Muodostumien alue

 

12) Siljankangas 351407-020
11615103) 
 
Siljankangas on lajittunut muodostuma, jolla on eräitä reunamuodostumalle ominaisia piirteitä

3.30.). Muodostumassa on kaksi soravaltaista ydinselännettä, joiden pinnalla on kivikkoa ja lohk

reita. Lievealueen keskivyöhyke, joka rajoittuu ydinosan reunaan

Uloin lievealue on puolestaan

maisempi kuin Siljankangas (liite 3.31

jota ympäröi lähes kauttaaltaan hiekkavaltainen ai

 

Siljankankaan pinta-ala on noi

yläpuolinen kokonaisainesmäärä on noin 14,9

m
3
, soravaltaista ainesta 5,05 milj. m

dostumalla on noin +113 m mpy. Pohjavedenpinnan yläpuolinen kerrospaksuus on keskimäärin 

noin 4,4 metriä. 

 

Siliämaan pinta-ala on noin 40

nen kokonaisainesmäärä on noin 466

valtaista ainesta 361 000 m
3
. Pohjaveden taso 

pinnan yläpuolinen kerrospaksuus on keskimäärin noin 1,2 metriä. 

 

Siljankankaalla on luodattu viisi maatutkalinjaa ja Siliämaalla kaksi. 

us ei anna yksiselitteistä tietoa aineksen laadusta. Muodostumien hyödyntämistä rajoittavat tiestö, 

Siljankankaan itäosan asutus ja muinaisjäännökset. Muodostumissa on ottoalueita Siliämaan läns

osassa, joista on otettu arviolta noin 14

pienestä montusta yhteensä noin 6

 

Muodostumien alue on nostettu 31

 

 

 
 

Pohjanmaan POSKI, vaihe 1 (2011–2014): Hiekka- ja soraesiintymät

Pohjaveden taso oli mittaushetkellä muodostuman pohjoisosassa noin +107 m mpy ja eteläosassa 

noin +109,9 m mpy. Pohjavedenpinnan yläpuolinen kerrospaksuus on keskimäärin noin 5,1 metriä. 

pinta-ala on noin 190 hehtaaria. Muodostumassa 

denpinnan yläpuolinen kokonaisainesmäärä on noin 5,74 milj. m
3
, josta murskauskelpoista ainesta 

, soravaltaista ainesta noin 1,47 milj. m
3
 ja hiekkavaltaista ainesta noin 

. Pohjaveden taso on noin +109 m mpy.  Pohjavedenpinnan yläpuolinen kerrospaksuus on 

 

Muodostumien alueella on luodattu kymmenen maatutkalinjaa ja tehty viisi kairausta (pohjoisesta 

etelään: 2413, 2513, 2613, 2713 ja 2813). Pisteessä 2413 vallitsevana maalajina 

2513 moreeni ja lopuissa hiekka. Muodostumien hyödyntämisen haittana on peittävä moreenikerros 

ja rajoitteena ovat asutus, muinaisjäännökset Kollajan eteläosassa ja Naiskankaan

tiestö. Muodostumien keskiosassa ja pohjoisosassa on ottoalueita, joista on otettu yhteensä arviolta 

dostumien alue on myös nostettu 31.5.2014 pohjavesialueluokkaan II.

020-615 ja Siliämaa 351404-040-615 (Pohjavesialue: Siliäkangas 

Siljankangas on lajittunut muodostuma, jolla on eräitä reunamuodostumalle ominaisia piirteitä

. Muodostumassa on kaksi soravaltaista ydinselännettä, joiden pinnalla on kivikkoa ja lohk

eskivyöhyke, joka rajoittuu ydinosan reunaan, sisältää hiekkaa ja sorakerroks

puolestaan hiekkaa. Siliämaa sijaitsee Siljankankaan länsipuolella ja on harj

(liite 3.31.) Siliämaalla on karkeammasta aineksest

jota ympäröi lähes kauttaaltaan hiekkavaltainen aines. 

ala on noin 338 hehtaaria. Muodostumassa jäljellä 

en kokonaisainesmäärä on noin 14,9 milj. m
3
, josta murskauskelpoista ainesta o

5 milj. m
3
 ja hiekkavaltaista ainesta 9,5 milj. m

on noin +113 m mpy. Pohjavedenpinnan yläpuolinen kerrospaksuus on keskimäärin 

ala on noin 40 hehtaaria. Muodostuman jäljellä oleva pohjavedenpinnan yläpuol

nesmäärä on noin 466 000 m
3
, josta soravaltaista ainesta on 105 000 m

. Pohjaveden taso muodostumalla on noin +113 m mpy. Pohjavede

n kerrospaksuus on keskimäärin noin 1,2 metriä.  

Siljankankaalla on luodattu viisi maatutkalinjaa ja Siliämaalla kaksi. Siliämaan

us ei anna yksiselitteistä tietoa aineksen laadusta. Muodostumien hyödyntämistä rajoittavat tiestö, 

ankaan itäosan asutus ja muinaisjäännökset. Muodostumissa on ottoalueita Siliämaan läns

osassa, joista on otettu arviolta noin 14 000 m
3
 ja Siljankankaan itäosassa, joista on otettu neljästä 

pienestä montusta yhteensä noin 6 500 m
3
 ja yhdestä isommasta arviolta noin 100

nostettu 31.5.2014 pohjavesialueluokkaan I. 
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Pohjaveden taso oli mittaushetkellä muodostuman pohjoisosassa noin +107 m mpy ja eteläosassa 

noin +109,9 m mpy. Pohjavedenpinnan yläpuolinen kerrospaksuus on keskimäärin noin 5,1 metriä.  

ala on noin 190 hehtaaria. Muodostumassa jäljellä oleva pohjave-

, josta murskauskelpoista ainesta 

ja hiekkavaltaista ainesta noin 4,17 

. Pohjaveden taso on noin +109 m mpy.  Pohjavedenpinnan yläpuolinen kerrospaksuus on 

Muodostumien alueella on luodattu kymmenen maatutkalinjaa ja tehty viisi kairausta (pohjoisesta 

ja 2813). Pisteessä 2413 vallitsevana maalajina on sora, pisteessä 

2513 moreeni ja lopuissa hiekka. Muodostumien hyödyntämisen haittana on peittävä moreenikerros 

ja rajoitteena ovat asutus, muinaisjäännökset Kollajan eteläosassa ja Naiskankaan keskiosassa sekä 

tiestö. Muodostumien keskiosassa ja pohjoisosassa on ottoalueita, joista on otettu yhteensä arviolta 

nostettu 31.5.2014 pohjavesialueluokkaan II. 

Pohjavesialue: Siliäkangas 

Siljankangas on lajittunut muodostuma, jolla on eräitä reunamuodostumalle ominaisia piirteitä (liite 

. Muodostumassa on kaksi soravaltaista ydinselännettä, joiden pinnalla on kivikkoa ja lohka-

sisältää hiekkaa ja sorakerroksia. 

Siliämaa sijaitsee Siljankankaan länsipuolella ja on harju-

Siliämaalla on karkeammasta aineksesta koostuva ydinosa, 

jäljellä oleva pohjavedenpinnan 

, josta murskauskelpoista ainesta on 350 000 

9,5 milj. m
3
. Pohjaveden taso muo-

on noin +113 m mpy. Pohjavedenpinnan yläpuolinen kerrospaksuus on keskimäärin 

pohjavedenpinnan yläpuoli-

, josta soravaltaista ainesta on 105 000 m
3
 ja hiekka-

on noin +113 m mpy. Pohjaveden-

Siliämaan länsipään maatutka-

us ei anna yksiselitteistä tietoa aineksen laadusta. Muodostumien hyödyntämistä rajoittavat tiestö, 

ankaan itäosan asutus ja muinaisjäännökset. Muodostumissa on ottoalueita Siliämaan länsi-

ja Siljankankaan itäosassa, joista on otettu neljästä 

iolta noin 100 000 m
3
.  
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13) Vengasvaara 351404-020
vaara-Ukonkangas 11615104A
 
Vengasvaara on huomattavan suuri har

suuntainen keskiharjanne kohoaa 25 metriä ympäristöstään

Pudasjärveltä Yli-Iin Tannilaan kulkevaan muodostumajaksoon. Muodostuman ydinselänteen pinta 

on kivinen ja sen itäpuolella on rantakerrostumia. Muodostuma on tyypiltään ja mittasuhteiltaan 

edustavin Pudasjärven-Tannilan jaksoon kuuluvista muodostumista. Tästä syystä se on

gisesti arvokas, mikä seikka on otettava huomioon 

on puolestaan loivapiirteinen selännemäinen muodostuma, jonka aines on pääasiassa hiekkavaltai

ta (liite 3.33.). Muodostuman pintaosa on maatutkaluotausten tulkinnan perusteella kauttaaltaan ra

takerrostumien peittämää.  

 

Vengasvaaran pinta-ala on noin 326

nen kokonaisainesmäärä on noin 22,4 milj. m

taista ainesta noin 11,2 milj. m

on Vengasvaaran pohjoisosassa noin +

paksuus on keskimäärin noin 6,9 metriä. 

 

Ukonkankaan pinta-ala on noin 113 hehtaaria.

puolinen kokonaisainesmäärä on noin 4,48

muodostumalla on noin +100 m mpy. Pohjavedenpinnan yläpuolinen kerrospaksuus on keskimäärin 

noin 4,0 metriä.  

 

Vengasvaaran alueella on luodattu seitsemän maatutkalinj

tutkalinjaa. Vengasvaaran hyödyntämistä rajoittavat tiestö, poronerotuspaikka ja muinaisjäännö

alue muodostuman länsiosassa.

häisiä ottoalueita on muodostuman 

muinaisjäännökset muodostuman etelä

 

14) Koiraharju, 353203-050-
 
Koiraharju on teräväpiirteinen

Aines on kivistä soraa, jossa esiintyy välikerroksi

man pinta-ala on noin 21 hehtaaria.

kokonaisainesmäärä on noin 460

nesta noin 240 000 m
3
 ja hiekkavaltaista ain

noin + 125,4 m mpy. Pohjavedenpinnan yläpuolinen kerrospaks

 

Koiraharjua ei ole tutkittu maatutkalla, mutta siellä on tehty aikaisempia tulkintoja ja arvioita tuk

va kairaus (1812) muodostuman keskiosassa. Muodostuman hyödyntämiselle ei ole tunnettuja r

joitteita eikä haittoja. Muodostuman pohjoisosassa on laajoja ottoalueita, joista on otettu karkean 

arvion mukaan noin 40 000 m

 

15) Jäkäläkangas, 351402-050
 
Jäkäläkangas on harju, jonka soravaltainen ydinselänne o

reinen (liite 3.35.). Muodostuman tasoittunut lievealue on ainekseltaan hiekkaa. Muodostuman pi

ta-ala on noin 80 hehtaaria. 
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020-615 ja Ukonkangas 351404-030-615 (Pohjavesialueet: Venga
11615104A ja 11615104B) 

huomattavan suuri harjun tyyppinen lajittunut muodostuma, jonka lähes itä

suuntainen keskiharjanne kohoaa 25 metriä ympäristöstään (liite 3.32.). Muodostuma kuuluu osana 

Iin Tannilaan kulkevaan muodostumajaksoon. Muodostuman ydinselänteen pinta 

en ja sen itäpuolella on rantakerrostumia. Muodostuma on tyypiltään ja mittasuhteiltaan 

Tannilan jaksoon kuuluvista muodostumista. Tästä syystä se on

gisesti arvokas, mikä seikka on otettava huomioon maa-ainesten ottoa suunn

loivapiirteinen selännemäinen muodostuma, jonka aines on pääasiassa hiekkavaltai

. Muodostuman pintaosa on maatutkaluotausten tulkinnan perusteella kauttaaltaan ra

ala on noin 326 hehtaaria. Muodostumassa oleva pohjavedenpinnan yläpuol

nen kokonaisainesmäärä on noin 22,4 milj. m
3
, josta murskattavaa ainesta on 600

milj. m
3
 ja hiekkavaltaista ainesta noin 10,7 milj. m

on Vengasvaaran pohjoisosassa noin + 113 m mpy. Pohjavedenpinnan yläpuolinen 

paksuus on keskimäärin noin 6,9 metriä.  

ala on noin 113 hehtaaria. Muodostuman jäljellä oleva 

naisainesmäärä on noin 4,48 milj. m
3
 hiekkavaltaista ainesta. Pohjaveden

on noin +100 m mpy. Pohjavedenpinnan yläpuolinen kerrospaksuus on keskimäärin 

Vengasvaaran alueella on luodattu seitsemän maatutkalinjaa ja Ukonkankaan alueella kolme ma

tutkalinjaa. Vengasvaaran hyödyntämistä rajoittavat tiestö, poronerotuspaikka ja muinaisjäännö

alue muodostuman länsiosassa. Lisäksi Vengasvaaran alue kuuluu harjujensuojeluohjelmaan.

häisiä ottoalueita on muodostuman keskiosissa. Ukonkankaan hyödyntämistä rajoittavat tiestö ja 

muinaisjäännökset muodostuman etelä- ja länsiosissa. Ukonkankaan alueella ei ole ottoalueita. 

-615 (Pohjavesialue: Koiraharju 11615152)

Koiraharju on teräväpiirteinen selännemäinen harju, joka on pääosaltaan soravaltainen

raa, jossa esiintyy välikerroksina tasarakeista - ja soraista hiekkaa. Muodost

hehtaaria. Muodostumassa jäljellä oleva pohjavedenpinnan yläpu

ainesmäärä on noin 460 000 m
3
, josta murskattavaa ainesta on 30

hiekkavaltaista ainesta 190 000 m
3
. Pohjaveden taso 

125,4 m mpy. Pohjavedenpinnan yläpuolinen kerrospaksuus on keskimäärin noin 2,4 metriä. 

Koiraharjua ei ole tutkittu maatutkalla, mutta siellä on tehty aikaisempia tulkintoja ja arvioita tuk

va kairaus (1812) muodostuman keskiosassa. Muodostuman hyödyntämiselle ei ole tunnettuja r

Muodostuman pohjoisosassa on laajoja ottoalueita, joista on otettu karkean 

000 m
3
. Alue on poistettu pohjavesiluokituksesta 31.5.2014.

050-615 (Pohjavesialue: Jäkäläkangas 11615160

nka soravaltainen ydinselänne on kapea ja pinnastaan kivinen sekä

. Muodostuman tasoittunut lievealue on ainekseltaan hiekkaa. Muodostuman pi

 Muodostumassa oleva pohjavedenpinnan yläpuolinen kokonaisain
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615 (Pohjavesialueet: Vengas-

jun tyyppinen lajittunut muodostuma, jonka lähes itä-länsi 

. Muodostuma kuuluu osana 

Iin Tannilaan kulkevaan muodostumajaksoon. Muodostuman ydinselänteen pinta 

en ja sen itäpuolella on rantakerrostumia. Muodostuma on tyypiltään ja mittasuhteiltaan 

Tannilan jaksoon kuuluvista muodostumista. Tästä syystä se on myös geolo-

suunniteltaessa. Ukonkangas 

loivapiirteinen selännemäinen muodostuma, jonka aines on pääasiassa hiekkavaltais-

. Muodostuman pintaosa on maatutkaluotausten tulkinnan perusteella kauttaaltaan ran-

hehtaaria. Muodostumassa oleva pohjavedenpinnan yläpuoli-

, josta murskattavaa ainesta on 600 000 m
3
, soraval-

noin 10,7 milj. m
3
. Pohjavedenpinnan taso 

m mpy. Pohjavedenpinnan yläpuolinen arvioitu kerros-

jäljellä oleva pohjavedenpinnan ylä-

hiekkavaltaista ainesta. Pohjavedenpinnan taso 

on noin +100 m mpy. Pohjavedenpinnan yläpuolinen kerrospaksuus on keskimäärin 

Ukonkankaan alueella kolme maa-

tutkalinjaa. Vengasvaaran hyödyntämistä rajoittavat tiestö, poronerotuspaikka ja muinaisjäännös-

Lisäksi Vengasvaaran alue kuuluu harjujensuojeluohjelmaan. Vä-

keskiosissa. Ukonkankaan hyödyntämistä rajoittavat tiestö ja 

ja länsiosissa. Ukonkankaan alueella ei ole ottoalueita.  

) 

harju, joka on pääosaltaan soravaltainen (liite 3.34.). 

ja soraista hiekkaa. Muodostu-

pohjavedenpinnan yläpuolinen 

, josta murskattavaa ainesta on 30 000 m
3
, soravaltaista ai-

Pohjaveden taso muodostumalla on 

uus on keskimäärin noin 2,4 metriä.  

Koiraharjua ei ole tutkittu maatutkalla, mutta siellä on tehty aikaisempia tulkintoja ja arvioita tuke-

va kairaus (1812) muodostuman keskiosassa. Muodostuman hyödyntämiselle ei ole tunnettuja ra-

Muodostuman pohjoisosassa on laajoja ottoalueita, joista on otettu karkean 

Alue on poistettu pohjavesiluokituksesta 31.5.2014. 

11615160) 

n kapea ja pinnastaan kivinen sekä lohka-

. Muodostuman tasoittunut lievealue on ainekseltaan hiekkaa. Muodostuman pin-

Muodostumassa oleva pohjavedenpinnan yläpuolinen kokonaisaine-
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määrä on noin 1,62 milj. m
3
, josta s

ta noin 1,27 milj. m
3
. Pohjaveden

111,8 m mpy ja itäosan kairauspisteessä 

rospaksuus on keskimäärin noin 2,0 metriä. 

 

Muodostuman alueella on luoda

Maatutkaluotauksen perusteella kallio ulottuu lähelle maan

luode-kaakkosuuntaisessa osassa. Muodostuman keskiosassa on ottoalue, josta on otettu karkean 

arvion mukaan maa-ainesta noin 14

 
16) Saunakangas, 351401-010
 
Muodostumaan kuuluu laajahko soravalt

ka on tasarakeista hiekkaa (liite 

dostuman pinta-ala on 184,5 hehtaaria.

naisainesmäärä on noin 4,93 milj. m

noin 1,77 milj. m
3
 ja hiekkavaltaista ainesta

man länsipään kairauspisteessä 

noin +114 m mpy tasolla, minkä perusteella 

va kalliokohouma. Pohjavedenpinnan yläpuolinen kerrospaksuus on keskimäärin noin 2,8 metriä. 

 

Muodostuman alueella on luodattu neljä

kairaus (2013), jonka perusteella aines on hiekkavaltaista, mutta sisältää myös soraa. Muodostuman 

hyödyntämistä rajoittavat tiestö, muodostuman pohjoisreunan

itäosassa oleva tervahauta ja muinaisjäännösalueet.

Kärppäsuon-Räinänsuon soidensuojelualue

on otettu yhteensä karkeasti arvioiden 30

 

17) Pyöriämaa 351404-070-615
(Pohjavesialueet:  Pyöriämaa
 
Muodostumat käsittävät kolme luode

nettä. Harjujen ydinosat ovat soravaltai

tumista Pyöriämaa on matalin ja Jyskylampi korke

 

Pyöriämaan (liite 3.37.) pinta-

nen kokonaisainesmäärä on noin 1,0 milj. m

hiekkavaltaista ainesta noin 500 000 m

mpy.  Pohjavedenpinnan yläpuolinen kerrospaksuus on keskimäärin noin 3,1 metriä. 

 

Kärkönselän (liite 3.38.) pinta

nen kokonaisainesmäärä on noin 1,6 milj. m

valtaista ainesta noin 750 000 m

muodostumalla on noin + 106 m mpy. Pohjavedenpinnan yläpuolinen kerrospaksuus on keskimä

rin noin 4,8 metriä.  

 

Jyskylammen (liite 3.38.) pinta

linen kokonaisainesmäärä on noin 1,8 milj. m

hiekkavaltaista ainesta on noin 700 000 m

Pohjanmaan POSKI, vaihe 1 (2011–2014): Hiekka- ja soraesiintymät

, josta soravaltaista ainesta on noin 346 000 m
3

Pohjavedenpinnan taso muodostuman keskiosan kairauspisteessä 

111,8 m mpy ja itäosan kairauspisteessä noin + 115,7 m mpy.  Pohjavedenpinnan yläpuolinen ke

rospaksuus on keskimäärin noin 2,0 metriä.  

Muodostuman alueella on luodattu kolme maatutkalinjaa ja tehty kaksi kairausta (

lla kallio ulottuu lähelle maanpintaa muutamin pai

suuntaisessa osassa. Muodostuman keskiosassa on ottoalue, josta on otettu karkean 

noin 14 000 m
3
.  

010-615 (Pohjavesialue: Saunakangas 11615164

Muodostumaan kuuluu laajahko soravaltainen ydinselänne ja laaja-alainen tasoittunut lievealue, j

(liite 3.36.). Saunakankaan ydinosassa on sora- ja hiekkakerroksia. Mu

,5 hehtaaria. Muodostumassa oleva pohjavedenpinnan yläpuolinen kok

milj. m
3
, josta murskattavaa ainesta on 60 000 m

ja hiekkavaltaista ainesta noin 3,1 milj. m
3
. Pohjaveden

man länsipään kairauspisteessä on noin +109 m mpy. Ydinosan eteläpuolella pohjaveden pinta on 

, minkä perusteella muodostuman sisällä saattaa olla vedenjakajana toim

. Pohjavedenpinnan yläpuolinen kerrospaksuus on keskimäärin noin 2,8 metriä. 

tuman alueella on luodattu neljä maatutkalinjaa. Muodostuman länsipäässä on tehty yksi 

kairaus (2013), jonka perusteella aines on hiekkavaltaista, mutta sisältää myös soraa. Muodostuman 

tiestö, muodostuman pohjoisreunan asutus ja muinaisjäännösalue sekä 

a oleva tervahauta ja muinaisjäännösalueet. Muodostuman eteläreunaan rajoittuu lisäksi 

Räinänsuon soidensuojelualue. Muodostuman länsiosassa on kaksi ottoaluetta, joista 

on otettu yhteensä karkeasti arvioiden 30 000 m
3
.  

615, Kärkönselkä 351404-080-615 ja Jyskylampi 
Pyöriämaa-Jyskylampi 11615165 A, B ja C) 

kolme luode-kaakkosuuntaiseen harjujaksoon kuuluvaa peräkkäistä selä

. Harjujen ydinosat ovat soravaltaisia ja lievealueet ovat hiekkaa tai soraista hiekkaa. Muodo

tumista Pyöriämaa on matalin ja Jyskylampi korkein.  

-ala on noin 33 hehtaaria. Muodostuman pohjavedenpinnan yläpuol

nen kokonaisainesmäärä on noin 1,0 milj. m
3
, josta soravaltaista ainesta on noin 500 000 m

noin 500 000 m
3
. Pohjavedenpinnan taso muodostumalla 

mpy.  Pohjavedenpinnan yläpuolinen kerrospaksuus on keskimäärin noin 3,1 metriä. 

pinta-ala on noin 33 hehtaaria. Muodostuman pohjavedenpinnan yläpuol

nen kokonaisainesmäärä on noin 1,6 milj. m
3
, josta murskattavaa ainesta on noin 50

noin 750 000 m
3
 ja hiekkavaltaista ainesta noin 800 000 m

106 m mpy. Pohjavedenpinnan yläpuolinen kerrospaksuus on keskimä

pinta-ala on noin 35 hehtaaria. Muodostuman pohjavedenpinnan yläpu

linen kokonaisainesmäärä on noin 1,8 milj. m
3
, josta soravaltaista ainesta on noin 1,1 milj. m

hiekkavaltaista ainesta on noin 700 000 m
3
. Pohjavedenpinnan taso muodostuman pohjoisosassa 
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3
 ja hiekkavaltaista aines-

taso muodostuman keskiosan kairauspisteessä on noin + 

Pohjavedenpinnan yläpuolinen ker-

ja tehty kaksi kairausta (1813 ja 1913). 

pintaa muutamin paikoin muodostuman 

suuntaisessa osassa. Muodostuman keskiosassa on ottoalue, josta on otettu karkean 

11615164) 

alainen tasoittunut lievealue, jo-

 ja hiekkakerroksia. Muo-

Muodostumassa oleva pohjavedenpinnan yläpuolinen koko-

000 m
3
, soravaltaista ainesta 

. Pohjavedenpinnan taso muodostu-

uolella pohjaveden pinta on 

muodostuman sisällä saattaa olla vedenjakajana toimi-

. Pohjavedenpinnan yläpuolinen kerrospaksuus on keskimäärin noin 2,8 metriä.  

aatutkalinjaa. Muodostuman länsipäässä on tehty yksi 

kairaus (2013), jonka perusteella aines on hiekkavaltaista, mutta sisältää myös soraa. Muodostuman 

asutus ja muinaisjäännösalue sekä 

Muodostuman eteläreunaan rajoittuu lisäksi 

Muodostuman länsiosassa on kaksi ottoaluetta, joista 

Jyskylampi 351409-090-615 

suuntaiseen harjujaksoon kuuluvaa peräkkäistä selän-

sia ja lievealueet ovat hiekkaa tai soraista hiekkaa. Muodos-

pohjavedenpinnan yläpuoli-

ta soravaltaista ainesta on noin 500 000 m
3
 ja 

muodostumalla on noin + 110 m 

mpy.  Pohjavedenpinnan yläpuolinen kerrospaksuus on keskimäärin noin 3,1 metriä.  

pohjavedenpinnan yläpuoli-

, josta murskattavaa ainesta on noin 50 000 m
3
, sora-

noin 800 000 m
3
. Pohjavedenpinnan taso 

106 m mpy. Pohjavedenpinnan yläpuolinen kerrospaksuus on keskimää-

pohjavedenpinnan yläpuo-

ta soravaltaista ainesta on noin 1,1 milj. m
3
 ja 

muodostuman pohjoisosassa on 



 

 

 

 

 

Pohjois-Pohjanmaan POSKI, vaihe 1 (2011

noin + 101 m mpy, kun taas eteläosan kairauspisteessä pohjavedenpinnan 

mpy. Pohjavedenpinnan yläpuolinen kerrospaksuus on keskimäärin noin 5,1 metriä. 

 

Pyöriämaan ja Kärkönselän muodostumien

alueella kaksi linjaa. Pyöriämaan ja Kärkönselän alueilla on tehty molemmissa yksi kairaus (länne

tä itään 2913 ja 3113), joista ensimmäisen aines on hiekkavaltaista ja jälkimmäisen soravaltaista

Jyskylammen alueella on tehty kaksi kairausta, joiden kummankin aines on hiekkavaltaista. 

sä 3213 esiintyy kuitenkin sorakerroksia hiekkakerrosten välis

töä rajoittavat useat muinaisjäännösalueet. Kärkönselän länsipäässä on pieni ottoalue, josta on otettu 

ainesta noin 3 000 m
3
. 

 

18) Sadinselkä, 351404-100-615 (Pohjavesialue: Sadinselkä 
 
Muodostuma on verrattain jyrkkärinteinen 

on kivistä tai soraista hiekkaa,

taaria. Muodostumassa jäljellä oleva pohjavedenpinnan yläpuolinen kokonaisainesmäärä

3,78 milj. m
3
, josta murskauskelpoista ainesta on noin 150

milj. m
3
 ja hiekkavaltaista ainesta

muodostuman luoteispäässä noin +105,1 m mpy ja ka

denpinnan yläpuolinen kerrospaksuus on keskimäärin noin 4,1 metriä

 

Muodostuman alueella on luodattu neljä maatutkalinjaa ja tehty kaksi kairausta (2113 ja 2213).

Muodostuman hyödyntämistä rajoittavat tervahauta po

lilla muodostumaa ja asutus muodostuman keskiosassa ja eteläpään välittömässä läheisyydessä. 

Muodostuman keskiosassa on vanhoja metsittyneitä ottoalueita. Muodostuman eteläpäässä on yksi 

ottoalue, josta on otettu arviolta noin 20

 

19) Ruotoharju, 353210-020-
 
Ruotoharju on tulkittu moreenipeitteiseksi reunamuodostumaksi

osassa olevat kerrostumat ovat rantakerrostumia

Muodostuman pohjavedenpinnan yläpuolinen kokonaisainesmäärä on noin 12

murskattavaa ainesta on noin 191

ainesta noin 9,34 milj. m
3
. Pohjave

mpy ja muodostuman eteläosassa noin +148,9 m mpy. Pohjavedenpinnan yläpuolinen kerrospa

suus on keskimäärin noin 9 metriä. 

 

Muodostuman alueella on luodattu kymmenen

on tutkittu aineksen laatua myös

tiin moreenia. Keskiosassa (0512) moreenia oli pinnassa ja eteläosan kairauspaikalla (0612) 5 

metrin syvyydellä sekä ennen kallion pintaa.

eteläosassa kallio tuli vastaan 15,8 metrin syvyydellä. Muodostuman hyödyntämistä rajoittavat tie

tö ja asutus. Haittaavana tekijänä on 

jois-, keski- ja eteläosassa, joista on karkeasti arvioiden otettu yhteensä 68

eteläkärki kuuluu maisemansuojelukokonaisuuksiin (
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101 m mpy, kun taas eteläosan kairauspisteessä pohjavedenpinnan 

n yläpuolinen kerrospaksuus on keskimäärin noin 5,1 metriä. 

ja Kärkönselän muodostumien alueella on luodattu yksi maatutkalinja ja Jyskylammen 

Pyöriämaan ja Kärkönselän alueilla on tehty molemmissa yksi kairaus (länne

itään 2913 ja 3113), joista ensimmäisen aines on hiekkavaltaista ja jälkimmäisen soravaltaista

Jyskylammen alueella on tehty kaksi kairausta, joiden kummankin aines on hiekkavaltaista. 

sorakerroksia hiekkakerrosten välissä. Pyöriämaan ja Jyskylammen käy

töä rajoittavat useat muinaisjäännösalueet. Kärkönselän länsipäässä on pieni ottoalue, josta on otettu 

615 (Pohjavesialue: Sadinselkä 11615166) 

yrkkärinteinen pitkittäisharju (liite 3.39.). Aines muodostuman reunoilla 

, ydinselänteen ollessa soraa. Muodostuman pinta

Muodostumassa jäljellä oleva pohjavedenpinnan yläpuolinen kokonaisainesmäärä

, josta murskauskelpoista ainesta on noin 150 000 m
3
, soravaltaista ainesta

kavaltaista ainesta noin 1,89 milj. m
3
. Pohjavedenpinnan 

muodostuman luoteispäässä noin +105,1 m mpy ja kaakkoispäässä noin +110,8 m mpy.  Pohjav

denpinnan yläpuolinen kerrospaksuus on keskimäärin noin 4,1 metriä.  

Muodostuman alueella on luodattu neljä maatutkalinjaa ja tehty kaksi kairausta (2113 ja 2213).

Muodostuman hyödyntämistä rajoittavat tervahauta pohjoisosassa, useat muinaisjäännökset eri pu

lilla muodostumaa ja asutus muodostuman keskiosassa ja eteläpään välittömässä läheisyydessä. 

Muodostuman keskiosassa on vanhoja metsittyneitä ottoalueita. Muodostuman eteläpäässä on yksi 

arviolta noin 20 000 m
3
.  

-615 (Pohjavesialue: Ruotoharju 11615170

Ruotoharju on tulkittu moreenipeitteiseksi reunamuodostumaksi (liite 3.40.

ovat rantakerrostumia. Muodostuman pinta-ala on 

pohjavedenpinnan yläpuolinen kokonaisainesmäärä on noin 12

murskattavaa ainesta on noin 191 000 m
3
, soravaltaista ainesta noin 2,43 milj. m

Pohjavedenpinnan taso muodostuman keskiosassa

mpy ja muodostuman eteläosassa noin +148,9 m mpy. Pohjavedenpinnan yläpuolinen kerrospa

metriä.  

Muodostuman alueella on luodattu kymmenen maatutkalinjaa. Muodostuman etelä

myös kairaamalla (0512 ja 0612). Molemmissa kairauspaikoissa havai

tiin moreenia. Keskiosassa (0512) moreenia oli pinnassa ja eteläosan kairauspaikalla (0612) 5 

metrin syvyydellä sekä ennen kallion pintaa. Keskiosassa kairaus ulottui 20 metrin syvyydelle ja 

eteläosassa kallio tuli vastaan 15,8 metrin syvyydellä. Muodostuman hyödyntämistä rajoittavat tie

tö ja asutus. Haittaavana tekijänä on lisäksi moreenipeitteisyys. Muodostumassa on ottoalueita po

ja eteläosassa, joista on karkeasti arvioiden otettu yhteensä 68

eteläkärki kuuluu maisemansuojelukokonaisuuksiin (Iijoen keskijuoksun kulttuurimaisema
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101 m mpy, kun taas eteläosan kairauspisteessä pohjavedenpinnan korkeus oli + 96,9 m 

n yläpuolinen kerrospaksuus on keskimäärin noin 5,1 metriä.  

alueella on luodattu yksi maatutkalinja ja Jyskylammen 

Pyöriämaan ja Kärkönselän alueilla on tehty molemmissa yksi kairaus (lännes-

itään 2913 ja 3113), joista ensimmäisen aines on hiekkavaltaista ja jälkimmäisen soravaltaista. 

Jyskylammen alueella on tehty kaksi kairausta, joiden kummankin aines on hiekkavaltaista. Pistees-

Pyöriämaan ja Jyskylammen käyt-

töä rajoittavat useat muinaisjäännösalueet. Kärkönselän länsipäässä on pieni ottoalue, josta on otettu 

 

. Aines muodostuman reunoilla 

a. Muodostuman pinta-ala on noin 93 heh-

Muodostumassa jäljellä oleva pohjavedenpinnan yläpuolinen kokonaisainesmäärä on noin 

, soravaltaista ainesta noin 1,74 

 taso havaintoputkissa oli 

akkoispäässä noin +110,8 m mpy.  Pohjave-

Muodostuman alueella on luodattu neljä maatutkalinjaa ja tehty kaksi kairausta (2113 ja 2213). 

hjoisosassa, useat muinaisjäännökset eri puo-

lilla muodostumaa ja asutus muodostuman keskiosassa ja eteläpään välittömässä läheisyydessä. 

Muodostuman keskiosassa on vanhoja metsittyneitä ottoalueita. Muodostuman eteläpäässä on yksi 

11615170) 

3.40.). Muodostuman koillis-

ala on noin 135 hehtaaria. 

pohjavedenpinnan yläpuolinen kokonaisainesmäärä on noin 12,0 milj. m
3
, josta 

milj. m
3
 ja hiekkavaltaista 

taso muodostuman keskiosassa on noin +170,4 m 

mpy ja muodostuman eteläosassa noin +148,9 m mpy. Pohjavedenpinnan yläpuolinen kerrospak-

. Muodostuman etelä- ja keskiosissa 

Molemmissa kairauspaikoissa havait-

tiin moreenia. Keskiosassa (0512) moreenia oli pinnassa ja eteläosan kairauspaikalla (0612) 5 – 9,6 

Keskiosassa kairaus ulottui 20 metrin syvyydelle ja 

eteläosassa kallio tuli vastaan 15,8 metrin syvyydellä. Muodostuman hyödyntämistä rajoittavat ties-

. Muodostumassa on ottoalueita poh-

ja eteläosassa, joista on karkeasti arvioiden otettu yhteensä 68 000 m
3
. Muodostuman 

Iijoen keskijuoksun kulttuurimaisema). 
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20) Kangaslampi-Riepukangas 
alue: Riepukangas 11615178
 
Muodostumat käsittävät viisi perättäistä kumpumaista harjuselännettä

aines on karkeaa soraa, jossa on runsaasti kiviä ja lohkareita. Pohjavesialueeseen kuuluu myös 

Kaakkurilampi niminen osa, joka on

temäistä moreenia 0,5 – 1 metrin paksuudelta.

muodostumien yhteenlaskettu

vedenpinnan yläpuolinen kokonaisainesmäärä on

ainesta on noin 220 000 m
3
, soravaltaista aines

1,64 milj. m
3
. Pohjaveden taso on pohjavesialueen keskiosass

nan yläpuolinen kerrospaksuus on keskimäärin noin 4,9 metriä Kangaslampi

la ja noin 5,5 metriä Kaakkurilammen puolella. 

 

Alueella on luodattu kaksi maatutkalinjaa.

raa 22,6 metrin syvyydellä olevaan kallioon saakka.

kaan itäpään ja Kaakkurilammen joenrannan rakennukset, muinaisjäännös ja tiestö. Riepukankaan 

länsiosassa on laajahko ottoalue, josta on otettu 

 

21) Ollinkangas, 351305-020
 
Ollinkangas on osittain selännemäinen

jahko rantakerrostumia käsittävä lievealue

sorakerroksia. Karkein aines on pohjakerroksi

kaa. Muodostuman pinta-ala on noin 75 hehtaaria.

yläpuolinen kokonaisainesmäärä on noin 1,49

ja hiekkavaltaista ainesta noin 1,4

mpy. Pohjavedenpinnan yläpuolinen kerro

 

Muodostuman alueella on luodattu viisi

joista on otettu maa-ainesta arviolta yhteensä noin 56

valtakunnallisesti merkittäväksi ranta

joittuu myös Kuusisuon-Hattusuon soidensuojelualue

 

22) Valkiaiskangas, 351308-030
615 (Pohjavesialue: Valkiaiskangas
 
Pohjavesialue käsittää selännemäisiä 

kangas ja Lapinjärvi ovat peräkkäisiä ja Lapinkangas sijaitsee

mansuuntaisesti (liite 3.43.). Valkiaiskankaan ja Lapinjärven pinnoilla esiintyy paikoin

moreenia. Valkiaiskankaan pinnalla on myös matalia ja kivikkoisia rantavalleja. Lapinkankaan 

päällä on jonkin verran dyyniainesta. Valkiaiskankaan pinta

noin 86 hehtaaria ja Lapinkankaan noin 74 hehtaaria.

 

Valkiaiskankaalla pohjavedenpinnan yläpuolinen kokonaisainesmäärä on noin 2,8 milj. m

murskattavaa ainesta on noin 100

ainesta noin 1,2 milj. m
3
. Lapinjärvellä pohjavedenpinnan y

4,0 milj. m
3
, josta murskattavaa ainesta on noin 300

ja hiekkavaltaista ainesta noin 1,7 milj. m
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Riepukangas 351306-030-615 ja Kaakkurilampi 351306
11615178) 

viisi perättäistä kumpumaista harjuselännettä (liite 

aines on karkeaa soraa, jossa on runsaasti kiviä ja lohkareita. Pohjavesialueeseen kuuluu myös 

en osa, joka on harjuselänteen kaakkoispää. Kaakkurilammen pinnalla on pe

1 metrin paksuudelta. Kangaslampi-Riepukankaan

yhteenlaskettu pinta-ala on noin 74 hehtaaria. Muodostumissa 

vedenpinnan yläpuolinen kokonaisainesmäärä on yhteensä noin 3,41 milj. m

, soravaltaista ainesta noin 1,55 milj. m
3
 ja hiekkavaltaista ainesta noin 

. Pohjaveden taso on pohjavesialueen keskiosassa noin + 100 m mpy. Pohjavedenpi

nan yläpuolinen kerrospaksuus on keskimäärin noin 4,9 metriä Kangaslampi

la ja noin 5,5 metriä Kaakkurilammen puolella.  

maatutkalinjaa. Riepukankaalla on tehty yksi ka

olevaan kallioon saakka. Muodostumien käyttöä rajoittavat Riepuka

kaan itäpään ja Kaakkurilammen joenrannan rakennukset, muinaisjäännös ja tiestö. Riepukankaan 

länsiosassa on laajahko ottoalue, josta on otettu maa-ainesta arviolta 300 000 m

020-615 (Pohjavesialue: Ollinkangas 11615180

sittain selännemäinen, koillisesta lounaaseen suuntautuva

jahko rantakerrostumia käsittävä lievealue (liite 3.42.). Muodostuman ydinosa sisältää hiekka

sorakerroksia. Karkein aines on pohjakerroksissa. Lievealue on hiekkaa, josta pääosa on hienohie

ala on noin 75 hehtaaria. Muodostuman jäljellä oleva

esmäärä on noin 1,49 milj. m
3
, josta soravaltaista ainesta on noin 94

noin 1,4 milj. m
3
. Pohjavedenpinnan taso muodostumalla

mpy. Pohjavedenpinnan yläpuolinen kerrospaksuus on keskimäärin noin 2 

odostuman alueella on luodattu viisi maatutkalinjaa. Muodostuman keskiosassa on ottoalueita, 

ainesta arviolta yhteensä noin 56 000 m
3
. Ollinkankaan koillispää on luokiteltu 

valtakunnallisesti merkittäväksi ranta- ja tuulikerrostuma-alueeksi. Muodostuman eteläreunaan r

Hattusuon soidensuojelualue.  

030-615, Lapinjärvi 351308-040-615 ja Lapinkangas
615 (Pohjavesialue: Valkiaiskangas-Lapinkangas 11615181) 

selännemäisiä luode-kaakkosuuntaisia harjumuodostumia

gas ja Lapinjärvi ovat peräkkäisiä ja Lapinkangas sijaitsee Lapinjärven länsipuolella lähes s

. Valkiaiskankaan ja Lapinjärven pinnoilla esiintyy paikoin

moreenia. Valkiaiskankaan pinnalla on myös matalia ja kivikkoisia rantavalleja. Lapinkankaan 

lä on jonkin verran dyyniainesta. Valkiaiskankaan pinta-ala on noin 77 hehtaaria, Lapinjärven 

noin 86 hehtaaria ja Lapinkankaan noin 74 hehtaaria.  

pohjavedenpinnan yläpuolinen kokonaisainesmäärä on noin 2,8 milj. m

murskattavaa ainesta on noin 100 000 m
3
, soravaltaista ainesta noin 1,5 milj. m

. Lapinjärvellä pohjavedenpinnan yläpuolinen kokonaisainesmäärä on noin 

, josta murskattavaa ainesta on noin 300 000 m
3
, soravaltaista ainesta noin 2,0 milj. m

ja hiekkavaltaista ainesta noin 1,7 milj. m
3
. Lapinkankaalla pohjavedenpinnan yläpuolinen kok
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351306-020-615 (Pohjavesi-

(liite 3.41.). Ydinselänteiden 

aines on karkeaa soraa, jossa on runsaasti kiviä ja lohkareita. Pohjavesialueeseen kuuluu myös 

harjuselänteen kaakkoispää. Kaakkurilammen pinnalla on pei-

Riepukankaan ja Kaakkurilammen 

ala on noin 74 hehtaaria. Muodostumissa jäljellä oleva pohja-

1 milj. m
3
, josta murskattavaa 

iekkavaltaista ainesta noin 

100 m mpy. Pohjavedenpin-

nan yläpuolinen kerrospaksuus on keskimäärin noin 4,9 metriä Kangaslampi-Riepukankaan puolel-

Riepukankaalla on tehty yksi kairaus (2313), jossa oli so-

Muodostumien käyttöä rajoittavat Riepukan-

kaan itäpään ja Kaakkurilammen joenrannan rakennukset, muinaisjäännös ja tiestö. Riepukankaan 

000 m
3
. 

11615180) 

, koillisesta lounaaseen suuntautuva harju, johon kuuluu laa-

. Muodostuman ydinosa sisältää hiekka- ja 

. Lievealue on hiekkaa, josta pääosa on hienohiek-

jäljellä oleva pohjavedenpinnan 

oravaltaista ainesta on noin 94 000 m
3
 

muodostumalla on noin +115 m 

 metriä.  

Muodostuman keskiosassa on ottoalueita, 

. Ollinkankaan koillispää on luokiteltu 

eeksi. Muodostuman eteläreunaan ra-

Lapinkangas 351308-060-

kaakkosuuntaisia harjumuodostumia, joista Valkiais-

Lapinjärven länsipuolella lähes sa-

. Valkiaiskankaan ja Lapinjärven pinnoilla esiintyy paikoin peitemäistä 

moreenia. Valkiaiskankaan pinnalla on myös matalia ja kivikkoisia rantavalleja. Lapinkankaan 

ala on noin 77 hehtaaria, Lapinjärven 

pohjavedenpinnan yläpuolinen kokonaisainesmäärä on noin 2,8 milj. m
3
, josta 

, soravaltaista ainesta noin 1,5 milj. m
3
 ja hiekkavaltaista 

läpuolinen kokonaisainesmäärä on noin 

, soravaltaista ainesta noin 2,0 milj. m
3
 

Lapinkankaalla pohjavedenpinnan yläpuolinen koko-
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naisainesmäärä on noin 1,4 milj. m

mien alueella noin +115 m mpy.  Pohjavedenpinnan yläpuolinen kerrospaksuus on Valkiaiskankaa

la keskimäärin noin 3,7 metriä ja

rospaksuus pohjavedenpinnan yläpuolella on

 

Muodostumien alueella on luodattu yhdeksän

heikkolaatuista tarkkaan tulkintaan Valkiaiskankaan pohjoisosassa. 

rajoittavat asutus Valkiaiskankaan pohjoisosassa sekä Valkiaiskankaan viereisten pienten järvien 

rannoilla. Kuusisuon-Hattusuo

osaan. Kooltaan merkityksettömiä ottoal

osassa ja Lapinkankaan pohjoisosassa.

 
23) Kivikirkko 351308-130-615
(Pohjavesialue: Kivikirkko-Pekonmäki 
 
Kivikirkko ja Mäkikangas ovat

nen harjun lieveosan laajentuma

Kivikirkon alueella ja eniten Pekonmäellä

kirkon pinnalla on myös kivikkoisia rantavalleja. 

 

Kivikirkon pinta-ala on noin 40 hehtaaria. Muodostuma

ainesmäärä on noin 1,5 milj. m

ta noin 720 000 m
3
 ja hiekkavaltaista ainesta

malla on noin + 111 m mpy.  Pohjavedenpinnan yläpuolinen kerrospaksuus on keskimäärin noin 3,8 

metriä.  

 

Mäkikankaan pinta-ala on noin 42 hehtaaria. Muodostuma

puolinen kokonaisainesmäärä on noin 1,7

soravaltaista ainesta noin 750 

taso muodostumalla on noin +

kimäärin noin 4,2 metriä.  

 

Pekonmäen pinta-ala on noin 19 hehtaaria. Muodostuma

ainesmäärä on noin 400 000 m

eella on noin +108 m mpy.  Pohjavedenpinnan yläpuolinen kerrospaksuus on keskimäärin noin 2,1 

metriä.  

 

Muodostumien alueella on luodattu kaksi

naisjäännös muodostuman laella. Pekonmäen hyödynt

eteläosassa on ottoalueita, joista on otettu 

 

24) Pelttari I, 353108-020-615 (Pohjavesialue: Pelttari 
 
Pelttari I on kapea itä-länsisuuntainen 

keaa hiekkaa (liite 3.45.). Muodostuman pinnalla esiintyy moreenia. Pelttari I:n pinta

hehtaaria. Muodostuman pohjavedenpinnan yläpuolinen kokonaisainemäärä on noin 820 000 m

josta murskattavaa ainesta on noin 80

taista ainesta noin 240 000 m
2
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1,4 milj. m
3
 hiekkavaltaista ainesta. Pohjavedenpinnan

mien alueella noin +115 m mpy.  Pohjavedenpinnan yläpuolinen kerrospaksuus on Valkiaiskankaa

kimäärin noin 3,7 metriä ja Lapinjärvellä noin 4,7 metriä. Lapinkankaalla keskimääräin

rospaksuus pohjavedenpinnan yläpuolella on edellisiä pienempi, vain noin 1,9 metriä. 

Muodostumien alueella on luodattu yhdeksän maatutkalinjaa. Maatutka-aineisto on

tarkkaan tulkintaan Valkiaiskankaan pohjoisosassa. Muodostuman hyödyntämistä 

rajoittavat asutus Valkiaiskankaan pohjoisosassa sekä Valkiaiskankaan viereisten pienten järvien 

Hattusuon suojelualue ulottuu kapeana kaistaleena Valkiaiskankaan pohjoi

Kooltaan merkityksettömiä ottoalueita on Valkiaiskankaan itäosassa, Lapinjärven pohjoi

osassa ja Lapinkankaan pohjoisosassa. 

615, Mäkikangas 351308-140-615 ja Pekonmäki 
Pekonmäki 11615182) 

Kivikirkko ja Mäkikangas ovat moreenipeitteisiä harjuja ja Pekonmäki puolestaan

ma (liite 3.44.). Jokaisen muodostuman pinnalla on moreenia, vähiten 

ten Pekonmäellä, jossa peittävän moreenin paksuus on yli 2 metriä. 

kivikkoisia rantavalleja.  

ala on noin 40 hehtaaria. Muodostuman pohjavedenpinnan yläpuolinen kokonai

ainesmäärä on noin 1,5 milj. m
3
, josta murskattavaa ainesta on noin 100 000 m

ja hiekkavaltaista ainesta noin 680 000 m
3
. Pohjaveden

111 m mpy.  Pohjavedenpinnan yläpuolinen kerrospaksuus on keskimäärin noin 3,8 

ala on noin 42 hehtaaria. Muodostuman jäljellä oleva 

naisainesmäärä on noin 1,7 milj. m
3
, josta murskattavaa ainesta on noin 200

 000 m
3
 ja hiekkavaltaista ainesta noin 750 000 m

on noin + 111 m mpy.  Pohjavedenpinnan yläpuolinen kerrospaksuus on ke

ala on noin 19 hehtaaria. Muodostuman pohjavedenpinnan yläpuolinen kokonai

ainesmäärä on noin 400 000 m
3
 hiekkavaltaista ainesta. Pohjavedenpinnan

on noin +108 m mpy.  Pohjavedenpinnan yläpuolinen kerrospaksuus on keskimäärin noin 2,1 

Muodostumien alueella on luodattu kaksi maatutkalinjaa. Kivikirkon hyödyntämistä rajoittaa mu

naisjäännös muodostuman laella. Pekonmäen hyödyntämistä haittaa moreenikerros. Mäkikankaan 

eteläosassa on ottoalueita, joista on otettu maa-ainesta arviolta noin 100 000 m

615 (Pohjavesialue: Pelttari 11615188) 

länsisuuntainen harjuselänne, joka sisältää kerroksittain kivistä soraa ja ka

. Muodostuman pinnalla esiintyy moreenia. Pelttari I:n pinta

pohjavedenpinnan yläpuolinen kokonaisainemäärä on noin 820 000 m

ta on noin 80 000 m
3
, soravaltaista ainesta noin 500

2
. Pohjavedenpinnan taso on muodostuman keskiosassa noin +125 m 

 

ja soraesiintymät 

39

pinnan taso on muodostu-

mien alueella noin +115 m mpy.  Pohjavedenpinnan yläpuolinen kerrospaksuus on Valkiaiskankaal-

Lapinjärvellä noin 4,7 metriä. Lapinkankaalla keskimääräinen ker-

noin 1,9 metriä.  

aineisto on kuitenkin liian 

Muodostuman hyödyntämistä 

rajoittavat asutus Valkiaiskankaan pohjoisosassa sekä Valkiaiskankaan viereisten pienten järvien 

n suojelualue ulottuu kapeana kaistaleena Valkiaiskankaan pohjois-

ueita on Valkiaiskankaan itäosassa, Lapinjärven pohjois-

ja Pekonmäki 351308-150-615 

puolestaan moreenipeittei-

. Jokaisen muodostuman pinnalla on moreenia, vähiten 

moreenin paksuus on yli 2 metriä. Kivi-

pohjavedenpinnan yläpuolinen kokonais-

000 m
3
, soravaltaista aines-

. Pohjavedenpinnan taso muodostu-

111 m mpy.  Pohjavedenpinnan yläpuolinen kerrospaksuus on keskimäärin noin 3,8 

eva pohjavedenpinnan ylä-

, josta murskattavaa ainesta on noin 200 000 m
3
, 

000 m
3
. Pohjavedenpinnan 

py.  Pohjavedenpinnan yläpuolinen kerrospaksuus on kes-

pohjavedenpinnan yläpuolinen kokonais-

pinnan taso muodostuman alu-

on noin +108 m mpy.  Pohjavedenpinnan yläpuolinen kerrospaksuus on keskimäärin noin 2,1 

Kivikirkon hyödyntämistä rajoittaa mui-

ämistä haittaa moreenikerros. Mäkikankaan 

000 m
3
.  

ältää kerroksittain kivistä soraa ja kar-

. Muodostuman pinnalla esiintyy moreenia. Pelttari I:n pinta-ala on noin 20 

pohjavedenpinnan yläpuolinen kokonaisainemäärä on noin 820 000 m
3
, 

noin 500 000 m
3
 ja hiekkaval-

taso on muodostuman keskiosassa noin +125 m 
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mpy ja muodostuman itäpäässä noin +127 m mpy. Pohjavedenpinnan yläpuolinen kerrospaksuus on

keskimäärin noin 4,9 metriä.  

 

Muodostuman alueella on luodattu neljä

joista ensimmäinen (0712) on lähempänä muodostuman keskiosaa ja jälkimmäinen (0812) on mu

dostuman itäpäässä suppakuopan itäpu

on 7,5 – 10,8 metrin syvyydellä hiekkakerros. Maapeitteen 

riä. Muodostuman itäpäässä suurehkon supan itäpuolelle on kerrostunut huonosti lajittunutta m

reenimaista soraa, jossa on noin 15 % hienoainesta. Moreenimaista soraa on 1,6 metrin syvyydelle 

saakka, sen alla 1,4 metriä hiekkaa ja 3

alapuolella on hiekka- ja sorakerroksia 15 

Muodostuman hyödyntämistä rajoittavat asutus, muodostuman keskiosassa oleva tervahauta ja tie

tö. 

 

25) Jokiharju, 351307-010-615 (Pohjavesialue: Jokiharju 
 
Jokiharjun muodostuma on luode

nalla esiintyy lohkareita ja myös 

Muodostuman jäljellä oleva pohjavedenpinnan yläpuolinen kokonaisainesmäärä on noin 3,78 milj. 

m
3
, josta murskattavaa ainesta on 

kavaltaista ainesta noin 1,85 milj. m

tojen perusteella noin +106 m mpy. Pohjavedenpinnan yläpuolinen kerrospaksuus on keskimäärin 

noin 5,0 metriä.  

 

Jokiharjun alueella on luodattu seitsemän maatutkalinjaa.

tävä moreenikerros. Muodostuman eteläosassa on ottoalue, josta on otettu ainesta arviolta noin 

40 000 m
3
.  

 

26) Taipaleenharju, 351312-
 
Muodostuma on moreenipeitteinen, selännemäinen

nin paksuus on keskimäärin 1 

on noin 147 hehtaaria. Muodostuma

5,39 milj. m
3
, josta soravaltaista ainesta on noin 600

milj. m
3
. Pohjavedenpinnan taso

nen kerrospaksuus on keskimäärin noin 3,7 metriä. 

 

Muodostuman alueella on luodattu kuusi

1612), jotka tukevat aikaisempia tulk

noin 12 metrin syvyydelle saakka

ja asutus sekä itäpäässä ottoalueen läheisyydessä sijaitseva muinaisjäännösalue. Muodostuman 

hyödyntämistä haittaa sen länsipäässä oleva peittävä moreenikerros. Ottoaluee

ainesta arviolta noin 110 000 m

 

Muodostuman kaakkoispäähän rajoittuva Aittojärvi kuuluu

leenharju B:n pohjavesialue on yhdistetty osa

kaan I. 
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mpy ja muodostuman itäpäässä noin +127 m mpy. Pohjavedenpinnan yläpuolinen kerrospaksuus on

 

Muodostuman alueella on luodattu neljä maatutkalinjaa. Alueella on tehty 

joista ensimmäinen (0712) on lähempänä muodostuman keskiosaa ja jälkimmäinen (0812) on mu

dostuman itäpäässä suppakuopan itäpuolella. Ensimmäisen kairauspaikan maaperä on soraa, jossa 

10,8 metrin syvyydellä hiekkakerros. Maapeitteen kokonaispaksuus 

riä. Muodostuman itäpäässä suurehkon supan itäpuolelle on kerrostunut huonosti lajittunutta m

ta soraa, jossa on noin 15 % hienoainesta. Moreenimaista soraa on 1,6 metrin syvyydelle 

saakka, sen alla 1,4 metriä hiekkaa ja 3-7 metrin syvyysvälillä jälleen moreenimaista soraa. Näiden 

ja sorakerroksia 15 metrin syvyyteen saakka. Vallitseva maalaji on hiekka. 

Muodostuman hyödyntämistä rajoittavat asutus, muodostuman keskiosassa oleva tervahauta ja tie

615 (Pohjavesialue: Jokiharju 11615204) 

luode-kaakkosuuntainen selännemäinen harju 

myös peitemäistä moreenia. Muodostuman pinta

pohjavedenpinnan yläpuolinen kokonaisainesmäärä on noin 3,78 milj. 

, josta murskattavaa ainesta on noin 230 000 m
3
, soravaltaista ainesta noin 1,7 milj. m

noin 1,85 milj. m
3
. Pohjavedenpinnan taso muodostuman alueella 

tojen perusteella noin +106 m mpy. Pohjavedenpinnan yläpuolinen kerrospaksuus on keskimäärin 

Jokiharjun alueella on luodattu seitsemän maatutkalinjaa. Muodostuman hyödyntämistä haittaa pei

tävä moreenikerros. Muodostuman eteläosassa on ottoalue, josta on otettu ainesta arviolta noin 

-010-615 (Pohjavesialue: Taipaleenharju 11615174B

on moreenipeitteinen, selännemäinen tasoittunut harju (liite 

1 – 2 metriä. Harjun aines on hiekkaa ja soraa. Muodostuman pinta

Muodostuman pohjavedenpinnan yläpuolinen kokonaisainesmäärä on noin 

, josta soravaltaista ainesta on noin 600 000 m
3
 ja hiekkavaltaista ainesta

taso muodostumalla on noin +110 m mpy. Pohjavedenpinnan yläp

nen kerrospaksuus on keskimäärin noin 3,7 metriä.  

Muodostuman alueella on luodattu kuusi maatutkalinjaa ja tehty kaksi maaperäkairausta

1612), jotka tukevat aikaisempia tulkintoja. Molempien kairauspisteiden maaperä on soravaltaista 

metrin syvyydelle saakka. Muodostuman hyödyntämistä rajoittaa Oulu 

asutus sekä itäpäässä ottoalueen läheisyydessä sijaitseva muinaisjäännösalue. Muodostuman 

hyödyntämistä haittaa sen länsipäässä oleva peittävä moreenikerros. Ottoaluee

000 m
3
. 

Muodostuman kaakkoispäähän rajoittuva Aittojärvi kuuluu lintuvesiensuojeluohjelma

leenharju B:n pohjavesialue on yhdistetty osa-alueeseen A ja nostettu 31.5.2014 pohjavesialueluo
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mpy ja muodostuman itäpäässä noin +127 m mpy. Pohjavedenpinnan yläpuolinen kerrospaksuus on 

tehty lisäksi kaksi kairausta, 

joista ensimmäinen (0712) on lähempänä muodostuman keskiosaa ja jälkimmäinen (0812) on muo-

olella. Ensimmäisen kairauspaikan maaperä on soraa, jossa 

paksuus pisteessä on 12,0 met-

riä. Muodostuman itäpäässä suurehkon supan itäpuolelle on kerrostunut huonosti lajittunutta mo-

ta soraa, jossa on noin 15 % hienoainesta. Moreenimaista soraa on 1,6 metrin syvyydelle 

7 metrin syvyysvälillä jälleen moreenimaista soraa. Näiden 

Vallitseva maalaji on hiekka. 

Muodostuman hyödyntämistä rajoittavat asutus, muodostuman keskiosassa oleva tervahauta ja ties-

 (liite 3.46.). Harjun pin-

peitemäistä moreenia. Muodostuman pinta-ala on 87 hehtaaria. 

pohjavedenpinnan yläpuolinen kokonaisainesmäärä on noin 3,78 milj. 

noin 1,7 milj. m
3
 ja hiek-

taso muodostuman alueella on soiden pin-

tojen perusteella noin +106 m mpy. Pohjavedenpinnan yläpuolinen kerrospaksuus on keskimäärin 

Muodostuman hyödyntämistä haittaa peit-

tävä moreenikerros. Muodostuman eteläosassa on ottoalue, josta on otettu ainesta arviolta noin 

11615174B) 

(liite 3.47.).  Peittävän moree-

2 metriä. Harjun aines on hiekkaa ja soraa. Muodostuman pinta-ala 

n kokonaisainesmäärä on noin 

ja hiekkavaltaista ainesta noin 4,79 

on noin +110 m mpy. Pohjavedenpinnan yläpuoli-

kaksi maaperäkairausta (1712 ja 

olempien kairauspisteiden maaperä on soravaltaista 

Muodostuman hyödyntämistä rajoittaa Oulu – Kuusamo valtatie 

asutus sekä itäpäässä ottoalueen läheisyydessä sijaitseva muinaisjäännösalue. Muodostuman 

hyödyntämistä haittaa sen länsipäässä oleva peittävä moreenikerros. Ottoalueelta on otettu maa-

intuvesiensuojeluohjelmaan. Taipa-

.5.2014 pohjavesialueluok-
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27) Hemmilä 353201-020-615, Tervala 353201
gas 353204-030-615 ja Korentokylä 353204
11615105A ja 11615105B) 
 
Korentokangas A:n pohjavesialue

kuljettaessa: Hemmilä, Tervala, Savela ja Korentokangas. Korentokankaan pohjavesialueen itäpu

lisella jatkeella on Korentokangas B:n pohjavesialue, jolla sijaitsee Korentokylän

 

Hemmilä (liite 3.48.) on tasoittunut lajitt

Muodostuma on pääosiltaan hiekkavaltai

tuman jäljellä oleva pohjavedenpinnan yläpuolinen kokonaisainesmää

soravaltaista ainesta on noin 0,88

denpinnan taso muodostumalla 

paksuus on keskimäärin noin 4,0 metriä. 

 

Tervala (liite 3.49.) on lajittunut i

valkoskelle kulkevaan jaksoon. Pinnaltaan laakea ydinselänne sisältää soraista hiekkaa ja kivistä s

raa. Muodostuman lievealueet ja matala länsiosa ovat soraista hiekkaa, jossa esiintyy pinta

kerroksina soraa. 

 

Savela (liite 3.50.) on selännemäinen lajittunut muodostuma, jossa esiintyy reunamuodostumalle 

ominaisia piirteitä. Soravaltainen ydinselänne kohoaa ympäristöstään paikoin 15 metriä. 

 

Korentokangas (liite 3.51.) on selännemäinen laj

luu Pudasjärveltä Taivalkoskelle kulkevaan jaksoon. Ydinselänne on soravaltaista ainesta ja liev

alueet ovat pääosaltaan hiekkaa.

 

Muodostumien Korentokangas, Savela ja Tervala yhteispinta

332 ha ja 103 ha). Muodostumissa

konaisainesmäärä on noin 32,3

tavaa ainesta on noin 0,68 milj.

ainesta noin 10,5 milj. m
3
 (4,0, 5,3 ja 1

13,2 ja 1,4 milj. m
3
). Pohjaveden

Pohjavedenpinnan yläpuolinen keskimääräinen kerrospaksuus on Korentokankaalla noin 5,8 metriä, 

Savelassa noin 6,1 metriä ja Tervalassa noin 2,9 metriä.

 

Korentokylä on laakea ja keskiosastaan selännemäinen lajittunut muodostuma

kiselänne on soravaltainen ja reuna

kaisen soran välikerroksia. Pohjavedenpinnan yläpuolinen k

metriä ja reuna-alueilla 2-8 metriä. M

den yläpuolisen aineksen kokonaismäärä on noin 5,9

milj. m
3
 ja hiekkavaltaista ainesta

putkitiedon perusteella noin +125 

noin +124,6 m mpy ja muodostuman pohjoispuolella 

 

Muodostumien alueella on luodattu 

yksi kairaus (0412), jonka aines oli

tä haittaavat asutus ja tiestö lukuun ottamatta muodostuman pohjoisreunaa
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615, Tervala 353201-010-615, Savela 353204
5 ja Korentokylä 353204-020-615 (Pohjavesialueet: Korentokangas 

pohjavesialueeseen sisältyvät seuraavat maa-ainesmuod

kuljettaessa: Hemmilä, Tervala, Savela ja Korentokangas. Korentokankaan pohjavesialueen itäpu

lisella jatkeella on Korentokangas B:n pohjavesialue, jolla sijaitsee Korentokylän

on tasoittunut lajittunut muodostuma, jossa on kaksi deltamaista laajentumaa. 

Muodostuma on pääosiltaan hiekkavaltainen. Hemmilän pinta-ala on noin 150 hehtaaria.

pohjavedenpinnan yläpuolinen kokonaisainesmäärä on noin 5,27

ainesta on noin 0,88 milj. m
3
 ja hiekkavaltaista ainesta noin 4,39

muodostumalla on noin + 113–116 m mpy. Pohjavedenpinnan yläpuolinen kerro

paksuus on keskimäärin noin 4,0 metriä.  

on lajittunut itä-länsisuuntainen muodostuma, joka kuuluu Pudasjärveltä Ta

valkoskelle kulkevaan jaksoon. Pinnaltaan laakea ydinselänne sisältää soraista hiekkaa ja kivistä s

raa. Muodostuman lievealueet ja matala länsiosa ovat soraista hiekkaa, jossa esiintyy pinta

on selännemäinen lajittunut muodostuma, jossa esiintyy reunamuodostumalle 

ominaisia piirteitä. Soravaltainen ydinselänne kohoaa ympäristöstään paikoin 15 metriä. 

on selännemäinen lajittunut itä-länsisuuntainen muodostuma, joka ku

luu Pudasjärveltä Taivalkoskelle kulkevaan jaksoon. Ydinselänne on soravaltaista ainesta ja liev

lueet ovat pääosaltaan hiekkaa. 

Muodostumien Korentokangas, Savela ja Tervala yhteispinta-ala on noin 628

Muodostumissa jäljellä oleva pohjavedenpinnan yläpuolinen 

rä on noin 32,3 milj. m
3
 (10,8 milj. m

3
, 18,9 milj. m

3
 ja 2,6

0,68 milj. m
3
 (Korentokangas 300 000 m

3
 ja Savela 383

0, 5,3 ja 1,2 milj. m
3
) ja hiekkavaltaista ainesta

javedenpinnan taso muodostumien alueilla on noin +

javedenpinnan yläpuolinen keskimääräinen kerrospaksuus on Korentokankaalla noin 5,8 metriä, 

Savelassa noin 6,1 metriä ja Tervalassa noin 2,9 metriä. 

Korentokylä on laakea ja keskiosastaan selännemäinen lajittunut muodostuma

on soravaltainen ja reuna-alueet hiekkavaltaisia. Reuna-alueilla esiintyy paikoittain hie

Pohjavedenpinnan yläpuolinen kerrospaksuus on keskiselänteessä 8

8 metriä. Muodostuman pinta-ala on noin 127 ha. Muodostuma

neksen kokonaismäärä on noin 5,9 milj. m
3
, josta soravaltaista ainesta on 

taista ainesta noin 4,1 milj. m
3
. Pohjaveden taso muodostumalla on havaint

noin +125 m mpy ja pintavesien perusteella muodostuman eteläpuolella 

noin +124,6 m mpy ja muodostuman pohjoispuolella noin +128 m mpy. 

Muodostumien alueella on luodattu kaikkiaan 41 maatutkalinjaa. Korentokylän alueella on tehty 

yksi kairaus (0412), jonka aines oli koko 30 metrin matkalta hiekkaa. Muodostumien hyödyntämi

tä haittaavat asutus ja tiestö lukuun ottamatta muodostuman pohjoisreunaa
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615, Savela 353204-040-615, Korentokan-
615 (Pohjavesialueet: Korentokangas 

ainesmuodostumat lännestä itään 

kuljettaessa: Hemmilä, Tervala, Savela ja Korentokangas. Korentokankaan pohjavesialueen itäpuo-

lisella jatkeella on Korentokangas B:n pohjavesialue, jolla sijaitsee Korentokylän muodostuma. 

unut muodostuma, jossa on kaksi deltamaista laajentumaa. 

ala on noin 150 hehtaaria. Muodos-

rä on noin 5,27 milj. m
3
, josta 

noin 4,39 milj. m
3
. Pohjave-

m mpy. Pohjavedenpinnan yläpuolinen kerros-

suuntainen muodostuma, joka kuuluu Pudasjärveltä Tai-

valkoskelle kulkevaan jaksoon. Pinnaltaan laakea ydinselänne sisältää soraista hiekkaa ja kivistä so-

raa. Muodostuman lievealueet ja matala länsiosa ovat soraista hiekkaa, jossa esiintyy pinta- ja väli-

on selännemäinen lajittunut muodostuma, jossa esiintyy reunamuodostumalle 

ominaisia piirteitä. Soravaltainen ydinselänne kohoaa ympäristöstään paikoin 15 metriä.  

länsisuuntainen muodostuma, joka kuu-

luu Pudasjärveltä Taivalkoskelle kulkevaan jaksoon. Ydinselänne on soravaltaista ainesta ja lieve-

noin 628 hehtaaria (193 ha, 

oleva pohjavedenpinnan yläpuolinen yhteenlaskettu ko-

ja 2,6 milj. m
3
) josta murskat-

383 000 m
3
), soravaltaista 

) ja hiekkavaltaista ainesta noin 21,1 milj. m
3
 (6,5, 

noin + 129 – 134 m mpy.  

javedenpinnan yläpuolinen keskimääräinen kerrospaksuus on Korentokankaalla noin 5,8 metriä, 

Korentokylä on laakea ja keskiosastaan selännemäinen lajittunut muodostuma (liite 3.52.). Sen kes-

alueilla esiintyy paikoittain hiek-

errospaksuus on keskiselänteessä 8-14 

ha. Muodostuman pohjave-

, josta soravaltaista ainesta on noin 1,8 

muodostumalla on havainto-

m mpy ja pintavesien perusteella muodostuman eteläpuolella 

maatutkalinjaa. Korentokylän alueella on tehty 

Muodostumien hyödyntämis-

tä haittaavat asutus ja tiestö lukuun ottamatta muodostuman pohjoisreunaa, sekä Hemmilän alueella 
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oleva ampumarata. Korentokankaan itäosassa Korentojärven rannalla on muinaisjäännös ja Kore

tokylän alueella useita muinaisjäännöksiä. 

 

Ottoalueita on koko Korentokankaan pohjavesialueen 

arviolta noin 735 000 m
3
, Tervalan alueelta karkeasti arvioiden noin 360

noin 1,26 milj. m
3
 ja Korentokankaan alueelta arviolta noin 415

otettu ainesta ainoastaan noin 5

 

28) Pikkukylä II 354110-170
030-615 (Pohjavesialueet: Pikkukylä 
 
Pikkukylä on alun perin ollut rajattuna yhdeksi muodostumaksi tunnuksella 354110

se on nykyisin jaettu kolmeen otsikossa mainittuun osaan. Säkkisenlammien 

osittain Natura-alueelle, jonne ei maastotutkimuksia ole ulot

 

Pikkukylä II:n (liite 3.53.) pinta

linen kokonaisainesmäärä on noin 5,4

hiekkavaltaista ainesta noin 3,7 milj. m

mpy. Pohjavedenpinnan yläpuolinen kerrospaksuus on keskimäärin noin 7,0 metriä. 

 

Särkivaara II:n (liite 3.53.) pinta

puolinen kokonaisainesmäärä on noin 3

hiekkavaltaista ainesta noin 200 000 m

+240 m mpy. Pohjaveden pinnan yläpuolisen aineksen keskimääräinen paksuus on 

 

Säkkisenlammin (liite 3.54.) 

noin 16 hehtaaria. Muodostuma

milj. m
3
, josta murskattavaa ainesta on noin 50

hiekkavaltaista ainesta noin 2,1

1,2 milj. m
3
, josta soravaltaista ainesta on noin 337

m
3
. Pohjavedenpinnan taso muodost

javedenpinnan yläpuolinen kerrospaksuus on keskimäärin noin 7,4 metriä.

 

Säkkisenlammin itäpäässä pari sataa metriä Natura

vyyteen (0112). Soraa ja hiekkaa 

rin syvyyteen moreenia. Muodostumien alueella on luodattu kuusi

hyödyntämistä haittaa asutus muodostuman pohjoisosassa. Säkkisenlammi

tavat asutus länsiosassa ja Natura

vähäinen määrä maa-ainesta. 

 

29) Petäjäkangas, 351308-110
 
Muodostuma on moreenipeitteinen

Muodostuma jakaantuu eteläosassaan kahdeksi rinnakkaisselänteeksi. Moreenipeitteen paksuus on

keskimäärin 0,5-1 metriä. Muodostuman eteläosan pinnalla on kohtalaisesti lohkareita. Muodost

man pinnalla on myös rantavoimien kerrostamia hiekkoja. Muodostuman pinta

taaria. Muodostuman pohjavedenpinnan yläpuolinen kokonaisainesmäärä on noin 2,82 milj. m

josta murskattavaa ainesta on noin 110

taista ainesta noin 1,33 milj. m
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oleva ampumarata. Korentokankaan itäosassa Korentojärven rannalla on muinaisjäännös ja Kore

alueella useita muinaisjäännöksiä.  

Ottoalueita on koko Korentokankaan pohjavesialueen matkalla. Hemmilän alueelta on otettu ainesta 

, Tervalan alueelta karkeasti arvioiden noin 360 

rentokankaan alueelta arviolta noin 415 000 m
3
. Korentokylän alueelta on 

noin 5 000 m
3
. 

170-615, Särkivaara II 354110-130-615 ja Säkkisenlammit
(Pohjavesialueet: Pikkukylä 11615502A ja 11615502B 

Pikkukylä on alun perin ollut rajattuna yhdeksi muodostumaksi tunnuksella 354110

kolmeen otsikossa mainittuun osaan. Säkkisenlammien 

, jonne ei maastotutkimuksia ole ulotettu.  

pinta-ala on noin 77 hehtaaria. Muodostuman pohjavedenpinnan yläpu

n kokonaisainesmäärä on noin 5,4 milj. m
3
, josta soravaltaista ainesta on noin 1,7

noin 3,7 milj. m
3
. Pohjavedenpinnan taso muodostumalla

mpy. Pohjavedenpinnan yläpuolinen kerrospaksuus on keskimäärin noin 7,0 metriä. 

pinta-ala on noin 11 hehtaaria ja muodostuma

puolinen kokonaisainesmäärä on noin 300 000 m
3
, josta soravaltaista ainesta on noin 100 000 m

noin 200 000 m
3
. Pohjavedenpinnan taso muodostuman alueella 

+240 m mpy. Pohjaveden pinnan yläpuolisen aineksen keskimääräinen paksuus on 

 pinta-ala on noin 31 hehtaaria, josta Natura

noin 16 hehtaaria. Muodostuman pohjavedenpinnan yläpuolinen kokonaisainesmäärä on noin 2,9

, josta murskattavaa ainesta on noin 50 000 m
3
, soravaltaista aines

2,1 milj. m
3
. Natura-alueen ulkopuolella maa-aineksia on

, josta soravaltaista ainesta on noin 337 000 m
3
 ja hiekkavaltaista ainesta

muodostumalle kairatussa havaintoputkessa on

javedenpinnan yläpuolinen kerrospaksuus on keskimäärin noin 7,4 metriä. 

Säkkisenlammin itäpäässä pari sataa metriä Natura-alueen rajasta länteen on kairattu 30 metrin s

iekkaa kairauspisteessä on 22,5 metrin syvyyteen saakka ja siitä 30 me

moreenia. Muodostumien alueella on luodattu kuusi maatutkalinjaa.

hyödyntämistä haittaa asutus muodostuman pohjoisosassa. Säkkisenlammi

tavat asutus länsiosassa ja Natura-alue itäosassa. Pikkukylä II:n mökkikylän pohjoisosassa on otettu 

 

110-615 (Pohjavesialue: Petäjäkangas 11615183

Muodostuma on moreenipeitteinen, kumpuileva ja selännemäinen harjujakson osa

Muodostuma jakaantuu eteläosassaan kahdeksi rinnakkaisselänteeksi. Moreenipeitteen paksuus on

1 metriä. Muodostuman eteläosan pinnalla on kohtalaisesti lohkareita. Muodost

oimien kerrostamia hiekkoja. Muodostuman pinta

pohjavedenpinnan yläpuolinen kokonaisainesmäärä on noin 2,82 milj. m

ta murskattavaa ainesta on noin 110 000 m
3
, soravaltaista ainesta noin 1,38 milj. m

noin 1,33 milj. m
3
. Pohjavedenpinnan taso muodostuman alueella
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oleva ampumarata. Korentokankaan itäosassa Korentojärven rannalla on muinaisjäännös ja Koren-

. Hemmilän alueelta on otettu ainesta 

 000 m
3
, Savelan alueelta 

. Korentokylän alueelta on 

ja Säkkisenlammit 354110-

Pikkukylä on alun perin ollut rajattuna yhdeksi muodostumaksi tunnuksella 354110-010-615, mutta 

kolmeen otsikossa mainittuun osaan. Säkkisenlammien muodostuma ulottuu 

pohjavedenpinnan yläpuo-

oravaltaista ainesta on noin 1,7 milj. m
3
 ja 

muodostumalla on noin +240 m 

mpy. Pohjavedenpinnan yläpuolinen kerrospaksuus on keskimäärin noin 7,0 metriä.  

hehtaaria ja muodostuman pohjavedenpinnan ylä-

, josta soravaltaista ainesta on noin 100 000 m
3
 ja 

muodostuman alueella on noin 

+240 m mpy. Pohjaveden pinnan yläpuolisen aineksen keskimääräinen paksuus on noin 2,0 metriä.  

ala on noin 31 hehtaaria, josta Natura-alueen ulkopuolella on 

pohjavedenpinnan yläpuolinen kokonaisainesmäärä on noin 2,9 

, soravaltaista ainesta noin 750 000 m
3
 ja 

aineksia on yhteensä noin 

ja hiekkavaltaista ainesta noin 849 000 

umalle kairatussa havaintoputkessa on noin + 231 m mpy. Poh-

  

alueen rajasta länteen on kairattu 30 metrin sy-

22,5 metrin syvyyteen saakka ja siitä 30 met-

maatutkalinjaa. Pikkukylä II:n 

hyödyntämistä haittaa asutus muodostuman pohjoisosassa. Säkkisenlammien hyödyntämistä rajoit-

alue itäosassa. Pikkukylä II:n mökkikylän pohjoisosassa on otettu 

11615183) 

nnemäinen harjujakson osa (liite 3.55.). 

Muodostuma jakaantuu eteläosassaan kahdeksi rinnakkaisselänteeksi. Moreenipeitteen paksuus on 

1 metriä. Muodostuman eteläosan pinnalla on kohtalaisesti lohkareita. Muodostu-

oimien kerrostamia hiekkoja. Muodostuman pinta-ala on noin 79 heh-

pohjavedenpinnan yläpuolinen kokonaisainesmäärä on noin 2,82 milj. m
3
, 

noin 1,38 milj. m
3
 ja hiekkaval-

muodostuman alueella on pintavesien pe-
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rusteella noin + 109–110 m mpy. Pohjavedenpinnan yläpuolinen kerrospaksuus on keskimäärin 

noin 3,5 metriä.  

 

Muodostuman alueella on luodattu

asutus, tiestö ja muinaisjäännökset muodostuman eteläosassa. Hyödyntämistä haittaa 

moreenikerros. Muodostuman eteläosassa on pieni ottoalue, josta on otettu 

noin 3 500 m
3
.  

 

30) Autiolampi 354104-150-615 
11615139) 
 
Autiolampi on osa useita erillis

köisesti liittyy luode-kaakko suuntaiseen pitkittäisharjuun ja siih

jittuneeseen reunamuodostumaan. 

 

Autiolammen pohjavesialue käsittää 

3.56.). Autiolammen muodostuman 

nan yläpuolinen kokonaisainesmäärä on noin 430 000 m

m
3
 ja hiekkavaltaista ainesta noin 340

m mpy. Pohjavedenpinnan yläpuolinen kerrospaksuus 

 

Leppilampi V:n pinta-ala on noin 6 hehtaaria. Muodostuma

naisainesmäärä on noin 150 000 m

on noin +146 m mpy. Pohjavedenpinnan yläpuolinen kerrospa

 

Alueen eteläosassa on luodattu yksi maatutkalinja. 

dostumat kuuluvat harjujensuojeluohjelma

31.5.2014. 

  

31) Niemenmaa, 351310-030
 
Niemenmaa on selännemäinen

ja hiekkaa (liite 3.57.). Muodostuman pinta

yläpuolinen kokonaisainesmäärä on noin 800 000 m

ja hiekkavaltaista ainesta noin 400

suon pinnan perusteella noin +117 m mpy.

määrin noin 2,7 metriä.  

 

Niemenmaalla on luodattu viisi maatutkalinjaa. Niemenmaan alueella ei ole tunnettuja rajoitteita, 

haittoja tai ottoalueita. Muodostuma on poistettu pohjavesialueluokituksesta 31.5.2014.

 

32) Harjunkangas 354105-080
11615126 ) 
 
Nuorungan pohjavesialue käsittää 

3.58.). Ne ovat lähes pohjois-eteläsuuntaiset p

joisempi. Molemmat muodostumat ovat matalia ja tasoittuneita selännemäisiä harjuja. Harjuka

kaan aines on pääosaltaan soraista hiekkaa ja Olkisalmen hienompaa ainesta hiedan raekokoon asti. 
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m mpy. Pohjavedenpinnan yläpuolinen kerrospaksuus on keskimäärin 

Muodostuman alueella on luodattu kolme maatutkalinjaa. Muodostuman hyödyntämistä rajoittavat 

asutus, tiestö ja muinaisjäännökset muodostuman eteläosassa. Hyödyntämistä haittaa 

moreenikerros. Muodostuman eteläosassa on pieni ottoalue, josta on otettu 

615 ja Leppilampi V 354104-180-615 (Pohjavesialue: Autiolampi 

Autiolampi on osa useita erillisalueita käsittävästä muodostumajaksosta, joka puolestaan todenn

kaakko suuntaiseen pitkittäisharjuun ja siihen liittyvään ainekseltaan hyvin l

jittuneeseen reunamuodostumaan.  

Autiolammen pohjavesialue käsittää maa-ainesmuodostumat Autiolampi ja Leppilampi V

muodostuman pinta-ala on noin 12 hehtaaria. Muodostuma

uolinen kokonaisainesmäärä on noin 430 000 m
3
, josta soravaltaista ainesta on noin 90

noin 340 000 m
3
. Pohjavedenpinnan taso muodostumalla

m mpy. Pohjavedenpinnan yläpuolinen kerrospaksuus on keskimäärin noin 

ala on noin 6 hehtaaria. Muodostuman pohjavedenpinnan yläpuolinen kok

naisainesmäärä on noin 150 000 m
3
 hiekkavaltaista ainesta. Pohjavedenpinnan

on noin +146 m mpy. Pohjavedenpinnan yläpuolinen kerrospaksuus on keskimäärin 

Alueen eteläosassa on luodattu yksi maatutkalinja. Muodostumien alueella ei ole ottoalueita. 

tumat kuuluvat harjujensuojeluohjelma-alueeseen. Alueet on poistettu pohjavesiluokituksesta 

-615 (Pohjavesialue: Niemenmaa 11615202)

Niemenmaa on selännemäinen, luode-kaakkosuuntainen lajittunut muodostuma, joka sisältää soraa 

. Muodostuman pinta-ala on 29,7 hehtaaria. Muodostuma

okonaisainesmäärä on noin 800 000 m
3
, josta soravaltaista ainesta on noin 400

ja hiekkavaltaista ainesta noin 400 000 m
3
. Pohjavedenpinnan taso on muodostuman eteläpuolisen 

suon pinnan perusteella noin +117 m mpy. Pohjavedenpinnan yläpuolinen kerros

Niemenmaalla on luodattu viisi maatutkalinjaa. Niemenmaan alueella ei ole tunnettuja rajoitteita, 

Muodostuma on poistettu pohjavesialueluokituksesta 31.5.2014.

080-615 ja Olkisalmi 354105-070-615 (Pohjavesialue: 

käsittää maa-ainesmuodostumat nimeltä Harjunkangas ja Olkisalmi

eteläsuuntaiset peräkkäiset harjuselänteet, joista Harjunkang

joisempi. Molemmat muodostumat ovat matalia ja tasoittuneita selännemäisiä harjuja. Harjuka

kaan aines on pääosaltaan soraista hiekkaa ja Olkisalmen hienompaa ainesta hiedan raekokoon asti. 
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m mpy. Pohjavedenpinnan yläpuolinen kerrospaksuus on keskimäärin 

Muodostuman hyödyntämistä rajoittavat 

asutus, tiestö ja muinaisjäännökset muodostuman eteläosassa. Hyödyntämistä haittaa myös peittävä 

moreenikerros. Muodostuman eteläosassa on pieni ottoalue, josta on otettu maa-ainesta arviolta 

(Pohjavesialue: Autiolampi 

, joka puolestaan todennä-

en liittyvään ainekseltaan hyvin la-

muodostumat Autiolampi ja Leppilampi V (liite 

hehtaaria. Muodostuman pohjavedenpin-

, josta soravaltaista ainesta on noin 90 000 

muodostumalla on noin +146 

on keskimäärin noin 3,7 metriä. 

pohjavedenpinnan yläpuolinen koko-

pinnan taso muodostumalla 

ksuus on keskimäärin noin 2 metriä.  

Muodostumien alueella ei ole ottoalueita. Muo-

Alueet on poistettu pohjavesiluokituksesta 

11615202) 

lajittunut muodostuma, joka sisältää soraa 

ala on 29,7 hehtaaria. Muodostuman pohjavedenpinnan 

, josta soravaltaista ainesta on noin 400 000 m
3
 

taso on muodostuman eteläpuolisen 

Pohjavedenpinnan yläpuolinen kerrospaksuus on keski-

Niemenmaalla on luodattu viisi maatutkalinjaa. Niemenmaan alueella ei ole tunnettuja rajoitteita, 

Muodostuma on poistettu pohjavesialueluokituksesta 31.5.2014. 

(Pohjavesialue: Nuorunka 

muodostumat nimeltä Harjunkangas ja Olkisalmi (liite 

, joista Harjunkangas on poh-

joisempi. Molemmat muodostumat ovat matalia ja tasoittuneita selännemäisiä harjuja. Harjukan-

kaan aines on pääosaltaan soraista hiekkaa ja Olkisalmen hienompaa ainesta hiedan raekokoon asti.  
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Harjunkankaan pinta-ala on noin 33 hehtaaria. Muodostum

naisainesmäärä on noin 1,3 milj. 

tehdyssä havaintoputkessa oli maapinnan korkeusmallista laskettuna

denpinnan yläpuolinen kerrospak

 

Olkisalmen pinta-ala on noin 37 hehtaaria. Muodostum

ainesmäärä on noin 1,2 milj. 

tehdyssä havaintoputkessa on noi

keskimäärin noin 3 metriä.  

 

Muodostumien alueella on luodattu kaksi

eelle (0213), jotka tukevat aikaisempia arvioita

kisalmen eteläosassa ja Harjunkankaan pohjoisosassa. Harjunkankaan pohjoisosassa on neljä pientä 

monttua, joista on otettu ainesta arviolta noin 5

vesialueluokituksesta 31.5.2014.

 

33) Sattula 1, 354105-090-615 (Pohjavesialue: Hylkilampi 
 
Muodostuma on harjujaksoon kuuluva matala tasoittunut muodostuma

aines on lähes kauttaaltaan hiekkavaltaista.

tuman pohjavedenpinnan yläpuolinen kokonaisainesmäärä on noin 1,4 milj. m

ainesta on noin 200 000 m
3
 ja hiekkavaltaista ainesta

muodostumalle tehdyssä havaintoputkessa oli maapinnan korkeusmallista laske

mpy. Pohjavedenpinnan yläpuolinen kerrospaksuus on keskimäärin noin 5,6 metriä. 

 

Muodostuman alueella on luodattu yksi maatutkalinja

asutus, hautausmaa ja tiestö. Muodostuma on poistettu pohjavesial

 

34) Matalavaara (ei muodostumatunnusta/pohjavesialuetta)
 
Maastotöiden yhteydessä maatutkalla luodattiin myös Matalavaara

etelä, ja lounaispuolella kulkevilla teillä

nutta ainesta, mutta aineksen laatu muuttuu epävarmaksi mäen huipun eteläpuolella. Lounaisosissa 

on mahdollisesti hiekkaa, mutta täy

maatutkatulkinnan perusteella hiekkaa

Mäen pohjoispuolella on laserkeilausaineiston perusteella rantakerrostumia. 

 

Muodostuman alueella on luodattu kolme maatutkalinjaa ja tehty yksi kairaus, joka on koko mita

taan moreenia. Kairauspisteessä pohjavedenpinta oli mittaushetkellä noin +116,3 m mpy. 

ei ole tunnettuja rajoitteita tai haittoja

eet, joista on otettu ainesta arviolta yhteensä noin 2

jonka päällä on paikoitellen ohuehkoja 

 

5.12. Siikajoki 
 

Siikajoen alueen hiekka- ja soravarannot keskittyvät kahteen, kunnan etelä

tuvaan luode-kaakkosuuntaiseen pitkittäisharjujaksoon. E

harjujakso leikkaa Siikajoen lounaisosia vajaan
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ala on noin 33 hehtaaria. Muodostuman pohjavedenpinnan yläpuolinen kok

naisainesmäärä on noin 1,3 milj. m
3
 hiekkavaltaista ainesta. Pohjavedenpinnan

tehdyssä havaintoputkessa oli maapinnan korkeusmallista laskettuna noin +

denpinnan yläpuolinen kerrospaksuus on keskimäärin noin 3,9 metriä.  

ala on noin 37 hehtaaria. Muodostuman pohjavedenpinnan yläpuolinen kokonai

ainesmäärä on noin 1,2 milj. m
3
 hiekkavaltaista ainesta. Pohjavedenpinnan

tehdyssä havaintoputkessa on noin + 148 m mpy. Pohjavedenpinnan yläpuolinen kerrospaksuus on 

Muodostumien alueella on luodattu kaksi maatutkalinjaa ja tehty yksi kairaus Harjunkankaan al

(0213), jotka tukevat aikaisempia arvioita. Muodostuman hyödyntämi

kisalmen eteläosassa ja Harjunkankaan pohjoisosassa. Harjunkankaan pohjoisosassa on neljä pientä 

monttua, joista on otettu ainesta arviolta noin 5 000 m
3
. Muodostumat on poistettu pohj

vesialueluokituksesta 31.5.2014.   

615 (Pohjavesialue: Hylkilampi 11615125B) 

Muodostuma on harjujaksoon kuuluva matala tasoittunut muodostuma (liite 3.59.)

kauttaaltaan hiekkavaltaista. Muodostuman pinta-ala on noin 25 hehtaaria.

avedenpinnan yläpuolinen kokonaisainesmäärä on noin 1,4 milj. m

 ja hiekkavaltaista ainesta noin 1,2 milj. m
3

malle tehdyssä havaintoputkessa oli maapinnan korkeusmallista laske

javedenpinnan yläpuolinen kerrospaksuus on keskimäärin noin 5,6 metriä. 

Muodostuman alueella on luodattu yksi maatutkalinja. Muodostuman hyödyntämistä rajoittavat 

Muodostuma on poistettu pohjavesialueluokituksesta 31.5.2014.

alavaara (ei muodostumatunnusta/pohjavesialuetta) 

Maastotöiden yhteydessä maatutkalla luodattiin myös Matalavaara-nimisen mäen itä

etelä, ja lounaispuolella kulkevilla teillä (liite 3.60.). Mäen itäosassa on muutamia metrejä lajitt

nutta ainesta, mutta aineksen laatu muuttuu epävarmaksi mäen huipun eteläpuolella. Lounaisosissa 

on mahdollisesti hiekkaa, mutta täyttä varmuutta aineksen laadusta ei ole

maatutkatulkinnan perusteella hiekkaa. Matalavaaran laen aineksen laatu ja määrä eivät ole selvillä. 

Mäen pohjoispuolella on laserkeilausaineiston perusteella rantakerrostumia. 

Muodostuman alueella on luodattu kolme maatutkalinjaa ja tehty yksi kairaus, joka on koko mita

auspisteessä pohjavedenpinta oli mittaushetkellä noin +116,3 m mpy. 

tunnettuja rajoitteita tai haittoja maa-aineksen otolle. Kohteen itä- ja länsiosissa 

, joista on otettu ainesta arviolta yhteensä noin 2 400 m
3
. Kohde vaikuttaa olevan 

ohuehkoja rantakerrostumia. 

ja soravarannot keskittyvät kahteen, kunnan etelä

kaakkosuuntaiseen pitkittäisharjujaksoon. Eteläisempi Piippolan

aa Siikajoen lounaisosia vajaan 15 km:n matkalla. Harjujakson kerrostumat ovat 
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pohjavedenpinnan yläpuolinen koko-

pinnan taso muodostumalle 

noin + 148 m mpy. Pohjave-

pohjavedenpinnan yläpuolinen kokonais-

pinnan taso muodostumalle 

148 m mpy. Pohjavedenpinnan yläpuolinen kerrospaksuus on 

ja tehty yksi kairaus Harjunkankaan alu-

Muodostuman hyödyntämistä rajoittavat asutus Ol-

kisalmen eteläosassa ja Harjunkankaan pohjoisosassa. Harjunkankaan pohjoisosassa on neljä pientä 

Muodostumat on poistettu pohja-

 

(liite 3.59.). Muodostuman 

ala on noin 25 hehtaaria. Muodos-

avedenpinnan yläpuolinen kokonaisainesmäärä on noin 1,4 milj. m
3
, josta soravaltaista 

3
. Pohjavedenpinnan taso 

malle tehdyssä havaintoputkessa oli maapinnan korkeusmallista laskettuna noin +145 m 

javedenpinnan yläpuolinen kerrospaksuus on keskimäärin noin 5,6 metriä.  

Muodostuman hyödyntämistä rajoittavat 

ueluokituksesta 31.5.2014. 

nimisen mäen itä-, kaakkois-, 

muutamia metrejä lajittu-

nutta ainesta, mutta aineksen laatu muuttuu epävarmaksi mäen huipun eteläpuolella. Lounaisosissa 

ttä varmuutta aineksen laadusta ei ole. Mäen länsipuolella on 

. Matalavaaran laen aineksen laatu ja määrä eivät ole selvillä. 

Mäen pohjoispuolella on laserkeilausaineiston perusteella rantakerrostumia.  

Muodostuman alueella on luodattu kolme maatutkalinjaa ja tehty yksi kairaus, joka on koko mital-

auspisteessä pohjavedenpinta oli mittaushetkellä noin +116,3 m mpy. Alueella 

ja länsiosissa on pienet alu-

ttaa olevan moreenimäki, 

ja soravarannot keskittyvät kahteen, kunnan etelä- ja pohjoisosaan sijoit-

läisempi Piippolan-Vihannin-Raahen 

. Harjujakson kerrostumat ovat 
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hiekkavaltaisia ja laakeissa harjutasanteissa sora

sena harjun pituusakselin suuntaisessa vyöhykkeessä pintakerroksena olevan hie

kerrosjärjestys on todettu mm. Piippolan, Vihannin ja Paavolan alueitten tasoittuneissa harjuissa.

 

Kunnan pohjoisreunalla on laaja

häisiä maanpintaan saakka ulottuvia 

kusuuntaa. Ruukin koillispuoliset Aaltokankaan ja Mikonselän muodostumat edustavat tämän ka

konaisen ja peitteisen harjujakson kerrostumia.

kajoen keskustan itä- ja koillispuolella 

muodostuma on voimakkaasti meri

on tyypillistä rannikkovyöhykkeen

moreenikerroksia. Harjujakson osa

osissa. 

 

GTK:n maa-ainestietokannassa Siikajoen alueella on hiekka

letta, joissa on arvioitu olevan maa

hiekkaa on arvioitu olevan noin 48,9

noin 1,14 milj. m
3
. Hiekka- ja soramuodo

1L ja 2.12.). Projektin ensimmäisen

osa, joten kunnan eteläosan muodostumatiedot tulevat vielä tarkentumaan 

 

5.12.1. Jatkotutkimuskohteiden muodostumakuvaukset

 

1) Aaltokangas, 244305-010-
  
Aaltokankaan muodostuma on luode

rantakerrostumat, rantavallit ja matalat d

hiekkaa ja hiekkaa. Alueella ei ole leikkauksia, kairauspisteitä tai pohjaveden havaintoputkia. Arv

oinnin apuna on käytetty vanhoja koekuoppatietoja

Muodostuman pinta-ala on 53,1

noin +62 m mpy ja pohjoisosassa noin +64 m mpy. Pohjavedenpinnan yläpuolisten kerrosten kesk

paksuus on noin 3 metriä ja pohjavedenpinnan yläpuol

milj. m³. Muodostuman pintaosassa on yleensä 5

silttikerroksen päällä. Pohjavesialueella on luodattu kolme maatutkalinjaa, jotka tukevat aikaise

pia tuloksia muodostuman maalajeista ja niiden k

 

Muodostuma sijaitsee Revonneva

dostuma on poistettu pohjavesialueluokituksesta 31.5.2014.

 

2) Jouhiaro, 244401-012-748 (Pohjavesialue: Isokangas 
  
Jouhiaron muodostuma on pieni, harjujaksoon 

hiaro). Muodostuman pinnalla on rantavalleja ja peitemäistä lentohiekkaa. Aines on 

hiekkaa, josta pääosa on hienohiekk

neiston perusteella pohjavedenpinta muodostuman alueella on noin +

vedenpinnan yläpuolisten kerrosten keskipaksuus on noin 2 metriä ja

konaismäärä 158 000 m³. Muodostuman alueella on suoritettu 

arviota maalajisuhteista ja niiden kokonaisainesmääristä. Muodostuman alueella ei ole leikk
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aakeissa harjutasanteissa soraisempi materiaali sijaitsee useim

suuntaisessa vyöhykkeessä pintakerroksena olevan hie

. Piippolan, Vihannin ja Paavolan alueitten tasoittuneissa harjuissa.

on laaja-alainen, lähinnä soita käsittävä alue, joss

maanpintaan saakka ulottuvia hiekkakerrostumia osoittamassa jäätikköjoen

kusuuntaa. Ruukin koillispuoliset Aaltokankaan ja Mikonselän muodostumat edustavat tämän ka

konaisen ja peitteisen harjujakson kerrostumia. Yhtenäisemmät harjukerrostumat jatkuvat vasta Si

ja koillispuolella Alhonmäen ja Vartinvaaran muodostumina.

kaasti meri- ja rantavoimien tasoittama ja rantakerrostumien peittämä,

öhykkeen harjuille. Vartinvaaran muodostuma sisältää pai

n osa sisältää kohtalaisesti myös soraa, lähinnä harjuselänteiden ydi

ainestietokannassa Siikajoen alueella on hiekka- ja soraesiintymiä y

letta, joissa on arvioitu olevan maa-ainesta pohjavedenpinnan yläpuolella noin 64,4

kaa on arvioitu olevan noin 48,9 milj. m
3
, soraa noin 14,4 milj. m

3
 ja mu

ja soramuodostumien yhteenlaskettu pinta-ala on noin 2 

Projektin ensimmäisen vaiheen selvitysalueeseen kuului ainoastaan Siikajoen pohjoi

osa, joten kunnan eteläosan muodostumatiedot tulevat vielä tarkentumaan 2. projektivaiheessa.

.1. Jatkotutkimuskohteiden muodostumakuvaukset 

-708 (Pohjavesialue: Aaltokangas 11708003

Aaltokankaan muodostuma on luode-kaakkoissuuntainen pitkittäisharju, jonka pintaosia peittävät 

rantakerrostumat, rantavallit ja matalat dyynit (liite 3.61.). Muodostuman aines on pääosin hien

hiekkaa ja hiekkaa. Alueella ei ole leikkauksia, kairauspisteitä tai pohjaveden havaintoputkia. Arv

vanhoja koekuoppatietoja ja vuonna 2013 suoritettua maatutkaluotausta. 

ala on 53,1 hehtaaria. Pohjavedenpinnan taso on muodostuman eteläosassa 

noin +62 m mpy ja pohjoisosassa noin +64 m mpy. Pohjavedenpinnan yläpuolisten kerrosten kesk

paksuus on noin 3 metriä ja pohjavedenpinnan yläpuolisen aineksen kokonaisaine

intaosassa on yleensä 5-13 metrin paksuudelta hienohiekkaa tai hiekkaa 

silttikerroksen päällä. Pohjavesialueella on luodattu kolme maatutkalinjaa, jotka tukevat aikaise

pia tuloksia muodostuman maalajeista ja niiden kerrospaksuuksista. 

Revonnevan–Ruonnevan Natura- ja luonnonsuojeluohjelma

dostuma on poistettu pohjavesialueluokituksesta 31.5.2014.  

748 (Pohjavesialue: Isokangas 11436054) 

on pieni, harjujaksoon liittyvä rantakerrostuma (liite 

Muodostuman pinnalla on rantavalleja ja peitemäistä lentohiekkaa. Aines on 

hiekkaa, josta pääosa on hienohiekkaa. Muodostuman pinta-ala on 7,9 hehtaaria

ton perusteella pohjavedenpinta muodostuman alueella on noin + 15–16

vedenpinnan yläpuolisten kerrosten keskipaksuus on noin 2 metriä ja hiekkavaltaisen aineksen

000 m³. Muodostuman alueella on suoritettu yksi maatutkaluotauslinja, joka t

arviota maalajisuhteista ja niiden kokonaisainesmääristä. Muodostuman alueella ei ole leikk
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sijaitsee useimmiten pohjakerrok-

suuntaisessa vyöhykkeessä pintakerroksena olevan hiekan alla. Tällainen 

. Piippolan, Vihannin ja Paavolan alueitten tasoittuneissa harjuissa. 

alue, jossa tavataan ainoastaan vä-

hiekkakerrostumia osoittamassa jäätikköjoen sijaintia ja kul-

kusuuntaa. Ruukin koillispuoliset Aaltokankaan ja Mikonselän muodostumat edustavat tämän kat-

äisemmät harjukerrostumat jatkuvat vasta Sii-

muodostumina. Alhonmäen 

tasoittama ja rantakerrostumien peittämä, mikä 

sisältää paikoitellen myös 

, lähinnä harjuselänteiden ydin-

ja soraesiintymiä yhteensä 35 kappa-

edenpinnan yläpuolella noin 64,4 milj. m
3
. Tästä 

ja murskattavaa materiaalia 

ala on noin 2 194 ha (liitteet 

aiheen selvitysalueeseen kuului ainoastaan Siikajoen pohjois-

2. projektivaiheessa. 

11708003) 

kaakkoissuuntainen pitkittäisharju, jonka pintaosia peittävät 

. Muodostuman aines on pääosin hieno-

hiekkaa ja hiekkaa. Alueella ei ole leikkauksia, kairauspisteitä tai pohjaveden havaintoputkia. Arvi-

ja vuonna 2013 suoritettua maatutkaluotausta. 

hehtaaria. Pohjavedenpinnan taso on muodostuman eteläosassa 

noin +62 m mpy ja pohjoisosassa noin +64 m mpy. Pohjavedenpinnan yläpuolisten kerrosten keski-

sen aineksen kokonaisainesmäärä noin 1,6 

13 metrin paksuudelta hienohiekkaa tai hiekkaa 

silttikerroksen päällä. Pohjavesialueella on luodattu kolme maatutkalinjaa, jotka tukevat aikaisem-

ja luonnonsuojeluohjelma-alueella. Muo-

rantakerrostuma (liite 3.8., Lumijoen Jou-

Muodostuman pinnalla on rantavalleja ja peitemäistä lentohiekkaa. Aines on rakeisuudeltaan 

hehtaaria. Laserkeilausai-

16 m mpy tasolla. Pohja-

hiekkavaltaisen aineksen ko-

yksi maatutkaluotauslinja, joka tukee 

arviota maalajisuhteista ja niiden kokonaisainesmääristä. Muodostuman alueella ei ole leikkauksia. 
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Muodostuma kuuluu pääosin Lumijoen kunnan puolelle sijoittuvaan Isokankaan pohjavesialue

seen, joka on nostettu 31.5.2014 pohjavesialueluokkaan II.

 

5.13. Siikalatva 
 

Pääosa Siikalatvan hiekka- ja soravarannoista liittyy kahteen Pyhännän puolelta Siikalatvan alueelle 

jatkuvaan luode-kaakkosuuntaiseen pitkittäisharjujaksoon. Harjujaksoista eteläisempi kulkee Pii

polan kautta luoteeseen kohti Vihantia. 

maiset harjulaajentumat kohoavat paikoitellen jopa 20

jakaantuu 3-4 luoteeseen suuntautuvaan 

Nämä katkonaiset ja kapeat harjuselänteet

syydellä Kestilästä luoteeseen. 

län luoteispuolella aina Kärsämän tas

 

Siikalatvan alueella on hiekka

maa-ainesta pohjavedenpinnan yläpuolella noin 

49,3 milj. m
3
, soraa noin 14,8 

ramuodostumien yhteenlaskettu pinta

mäisen vaiheen selvitysalueeseen kuului ainoastaan Siika

muodostumatiedot tulevat vielä tarkentumaan 2. projektivaiheessa.

 

5.13.1. Jatkotutkimuskohteiden muodostumakuvaukset

 
1) Mäläskänkangas, 341402-
 
Mäläskänkankaan muodostuma on selännemäinen, melko matala 

konaismäärästä noin puolet on soravaltaista (liite 

Pohjavedenpinnan taso muodostuman keskiosassa

listen kerrosten keskipaksuus on noin 2,5 metriä. 

linen kokonaisainesmäärä on 780 000 m

m
3
, soravaltaista ainesta 363 000 m

on useita maa-ainesottoalueita.

 

Muodostumalla on suoritettu POSKI

maaperäkairaus/havaintoputkiasennus

niiden kokonaismääristä. Muodostuman pohjoisosa

nes on kivistä soraa ja hiekkaa. Muodostuman käyttöä rajoittaa tiestö ja paikoitellen kalliok

houmat. Muodostuma on poistettu pohjavesialueluokituksesta 31.5.2014.

 

2) Tyninkangas, R4331-010-
 
Tyninkankaan muodostuma on rantakerrostuma, jonka pinta

javedenpinnan taso muodostuman kaakkoisosan havaintoputkessa

tuman alueella on tehty neljä maatutkaluotausl

(putken tunnus 1), jotka osoittavat pohjavedenpinnan yläpuolisen maa

josta pääosa hienohiekkaa. Maatutkaluotauslinjojen perusteella hieno

Pohjanmaan POSKI, vaihe 1 (2011–2014): Hiekka- ja soraesiintymät

Muodostuma kuuluu pääosin Lumijoen kunnan puolelle sijoittuvaan Isokankaan pohjavesialue

014 pohjavesialueluokkaan II. 

ja soravarannoista liittyy kahteen Pyhännän puolelta Siikalatvan alueelle 

kaakkosuuntaiseen pitkittäisharjujaksoon. Harjujaksoista eteläisempi kulkee Pii

luoteeseen kohti Vihantia. Kestilän kaakkoispuolella massamäärältään suuret,

arjulaajentumat kohoavat paikoitellen jopa 20–30 m ympäristöstään

luoteeseen suuntautuvaan haaraan, joiden väliset etäisyyde

kapeat harjuselänteet mataloituvat ja katoavat kokonaan

syydellä Kestilästä luoteeseen.  Harjun pääjakso on kuitenkin hahmotettavissa katkonaisena Kest

län luoteispuolella aina Kärsämän tasalle saakka. 

Siikalatvan alueella on hiekka- ja soraesiintymiä yhteensä 99 kappaletta, joissa on arvioitu olevan 

ainesta pohjavedenpinnan yläpuolella noin 66,3 milj. m
3
. Tästä hiekkaa on arvioitu olevan noin 

 milj. m
3
 ja murskattavaa materiaalia noin 2,2

ramuodostumien yhteenlaskettu pinta-ala on noin 2 896 ha (liitteet 1M ja 

mäisen vaiheen selvitysalueeseen kuului ainoastaan Siikalatvan pohjoisosa, joten kunnan eteläosan 

stumatiedot tulevat vielä tarkentumaan 2. projektivaiheessa. 

.1. Jatkotutkimuskohteiden muodostumakuvaukset 

-010-247 (Pohjavesialue: Luukula 11247005

Mäläskänkankaan muodostuma on selännemäinen, melko matala pitkittäisharju

konaismäärästä noin puolet on soravaltaista (liite 3.62.). Muodostuman pinta

taso muodostuman keskiosassa on noin +104 m mpy. Pohjavedenpinnan yläpu

listen kerrosten keskipaksuus on noin 2,5 metriä.  Muodostumassa oleva pohjavedenpinnan yläpu

linen kokonaisainesmäärä on 780 000 m
3
, josta murskauskelpoista ainesta on arvioitu olevan 27

000 m
3
 ja hiekkavaltaista ainesta 390 000 m

esottoalueita. 

Muodostumalla on suoritettu POSKI- projektin yhteydessä yhdeksän maatutkaluotauslinjaa ja yksi 

maaperäkairaus/havaintoputkiasennus (putken tunnus 1), jotka tukevat arvioita maalajisuhteista ja 

niiden kokonaismääristä. Muodostuman pohjoisosa on pääosin käytetty loppuun. Jäljellä oleva a

nes on kivistä soraa ja hiekkaa. Muodostuman käyttöä rajoittaa tiestö ja paikoitellen kalliok

Muodostuma on poistettu pohjavesialueluokituksesta 31.5.2014.  

-791 (Pohjavesialue: Tyninkangas 11436052

Tyninkankaan muodostuma on rantakerrostuma, jonka pinta-ala on 21,5 hehtaaria

muodostuman kaakkoisosan havaintoputkessa on noin +88,5

tuman alueella on tehty neljä maatutkaluotauslinjaa ja yksi maaperäkairaus/havaintoputkiasennus 

utken tunnus 1), jotka osoittavat pohjavedenpinnan yläpuolisen maa-aineksen olevan hiekkaa, 

ta pääosa hienohiekkaa. Maatutkaluotauslinjojen perusteella hienoa hiekkaa esiintyy muodost
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Muodostuma kuuluu pääosin Lumijoen kunnan puolelle sijoittuvaan Isokankaan pohjavesialuee-

ja soravarannoista liittyy kahteen Pyhännän puolelta Siikalatvan alueelle 

kaakkosuuntaiseen pitkittäisharjujaksoon. Harjujaksoista eteläisempi kulkee Piip-

massamäärältään suuret, kumpu-

m ympäristöstään. Kestilän alueella harju 

joiden väliset etäisyydet ovat noin 5 kilometriä. 

kokonaan 15–30 kilometrin etäi-

arjun pääjakso on kuitenkin hahmotettavissa katkonaisena Kesti-

kappaletta, joissa on arvioitu olevan 

. Tästä hiekkaa on arvioitu olevan noin 

2,2 milj. m
3
. Hiekka- ja so-

ja 2.13.). Projektin ensim-

pohjoisosa, joten kunnan eteläosan 

11247005) 

pitkittäisharju, jonka aineksen ko-

Muodostuman pinta-ala on 35 hehtaaria. 

on noin +104 m mpy. Pohjavedenpinnan yläpuo-

Muodostumassa oleva pohjavedenpinnan yläpuo-

, josta murskauskelpoista ainesta on arvioitu olevan 27 000 

000 m
3
. Muodostuman alueella 

projektin yhteydessä yhdeksän maatutkaluotauslinjaa ja yksi 

utken tunnus 1), jotka tukevat arvioita maalajisuhteista ja 

käytetty loppuun. Jäljellä oleva ai-

nes on kivistä soraa ja hiekkaa. Muodostuman käyttöä rajoittaa tiestö ja paikoitellen kallioko-

11436052) 

ala on 21,5 hehtaaria (liite 3.63.). Poh-

noin +88,5 m mpy. Muodos-

äkairaus/havaintoputkiasennus 

aineksen olevan hiekkaa, 

hiekkaa esiintyy muodostu-



 

 

 

 

 

Pohjois-Pohjanmaan POSKI, vaihe 1 (2011

man alueella paksuimmillaan 10 metriä kallion tai moreenin päällä.

muodostumanosan keskipaksuus on noin 1,5 metriä, jolloin muodostuman pohjavedenpinnan yl

puolinen kokonaisainesmäärä on 350 000 m

man aineksen käyttöä rajoittaa hienorakeisuus.

II. 

 
3) Martinrimpi, 341212-030-
 
Martinrimmin muodostuma on kapea luode

Kaksiosaisen muodostuman pinta

muodostuman eteläosa on soravaltainen. Sora on 

tunutta karkeata ainesta. Maatutkalinjan ja kaira

la on keskimäärin noin viiden metrin syvyydessä. Pohjavedenpinnan taso muo

noin +90 m mpy. Pohjavedenpinnan yläpuolisten kerrosten keskipaksuus on noin 1,5 metriä. Mu

dostuman kokonaisainesmäärä on 180

m³ ja hiekkavaltaista ainesta 80

 

Muodostuman alueella ei ole suoritettu maa

paikoin huono lajittuneisuus sekä laj

kuulunut Kivikankaan pohjavesialueeseen, joka

 
4) Törmä, 341212-021-436 (Pohjavesialue: Kivikangas 
 
Törmän muodostuma on pienialainen, tas

takerrostumat (liite 3.64.). Muodostuma sijaitsee saman Kivikankaan pohjavesialueen eteläkärjessä, 

jonka keski- ja pohjoisosat koostuvat Martinrimmin muodostumista.

josta pääosa on hienohiekkaa. Muodostuman pinta

listen kerrosten keskipaksuus on n. 1,5 metriä ja pohjavedenpinnan yläpuolisen

neksen kokonaisainesmäärä on 45

Muodostuman käyttöä rajoittaa asutus, t

poistettu pohjavesialueluokituksesta 31.5.2014.

 

5.14. Tyrnävä 
 

Pääosa Tyrnävän hiekka- ja soravaroista sisältyy kunnan pohjoisosan poikki k

kaakkosuuntaiseen harjujaksoon. H

dostumien pohjavedenpinnan alapuolisissa osissa esiintyy paikoitellen myös s

lia. Harjujakson pintaosat ovat

tamia, käsittäen pitkiä ja muodoltaan kaarevia 

 

Harjujakson muodostumien hiekkavaltaisuus ja soran vähäisyys selittyy

koostumuksella. Tyrnävä pohjoisosat sijaitsevat ns. Muhosmuodostuman sedimenttikivialueella, 

jonka kiviaines on jäätikkö- ja jäätikkö

siltiksi. Tyrnävän alueella pohjavedenpinnan alapuoliset hiekka

pohjavedenpinnan yläpuolisia varantoja suurempia. 2000

perusteella tiedetään, että esim. Polvenkankaan ja Pyrrinkankaan alueella

suus on yleisesti 50–100 metrin luokkaa, jo

lella.  

Pohjanmaan POSKI, vaihe 1 (2011–2014): Hiekka- ja soraesiintymät

uimmillaan 10 metriä kallion tai moreenin päällä. Pohjavedenpinnan yläpuolisen 

muodostumanosan keskipaksuus on noin 1,5 metriä, jolloin muodostuman pohjavedenpinnan yl

puolinen kokonaisainesmäärä on 350 000 m
3
. Alueella ei ole suoritettu maa

man aineksen käyttöä rajoittaa hienorakeisuus. Alue on nostettu 31.5.2014 pohjavesialueluokkaan 

-436 (Pohjavesialue: Kivikangas 11436053)

Martinrimmin muodostuma on kapea luode-kaakkoissuuntainen harju-/rantakerrostuma

uodostuman pinta-ala on 11,8 hehtaaria. Kairauksen (putken tunnus 1) perusteella 

muodostuman eteläosa on soravaltainen. Sora on mahdollisesti ainakin osittain

tunutta karkeata ainesta. Maatutkalinjan ja kairauksen perusteella kallionpinta

noin viiden metrin syvyydessä. Pohjavedenpinnan taso muo

m mpy. Pohjavedenpinnan yläpuolisten kerrosten keskipaksuus on noin 1,5 metriä. Mu

esmäärä on 180 000 m³, josta soravaltaista ainesta on arvioitu olevan 100

m³ ja hiekkavaltaista ainesta 80 000 m³.  

Muodostuman alueella ei ole suoritettu maa-ainesottoa. Aineksen hyödyntämistä

paikoin huono lajittuneisuus sekä lajittuneen kerroksen ohuus. Muodostuman eteläisempi osa on 

kuulunut Kivikankaan pohjavesialueeseen, joka on poistettu pohjavesialueluokituksesta 31.5.2014.

(Pohjavesialue: Kivikangas 11436053) 

Törmän muodostuma on pienialainen, tasoittunut harjumuodostuma, jonka pintaosia peittävät

Muodostuma sijaitsee saman Kivikankaan pohjavesialueen eteläkärjessä, 

ja pohjoisosat koostuvat Martinrimmin muodostumista. Aines on tasarakeista hiekkaa, 

pääosa on hienohiekkaa. Muodostuman pinta-ala on 2,8 hehtaaria. Pohjavedenpinnan yläpu

listen kerrosten keskipaksuus on n. 1,5 metriä ja pohjavedenpinnan yläpuolisen

neksen kokonaisainesmäärä on 45 000 m³. Muodostuman alueella on tehty

taa asutus, tiestö ja lajittuneen kerroksen ohuus.

poistettu pohjavesialueluokituksesta 31.5.2014. 

ja soravaroista sisältyy kunnan pohjoisosan poikki k

kaakkosuuntaiseen harjujaksoon. Harjujakso on ainekseltaan pääosin hiekkavaltainen, mutta mu

dostumien pohjavedenpinnan alapuolisissa osissa esiintyy paikoitellen myös s

ovat meri- ja rantavoimien voimakkaasti tasoittamia ja uudelleenkerro

muodoltaan kaarevia (hieno)hiekkavaltaisia rantakaartoja sekä

muodostumien hiekkavaltaisuus ja soran vähäisyys selittyy lähinnä alueen kallioperän 

. Tyrnävä pohjoisosat sijaitsevat ns. Muhosmuodostuman sedimenttikivialueella, 

ja jäätikköjokikuljetuksessa murskautunut pääosin 

Tyrnävän alueella pohjavedenpinnan alapuoliset hiekka- ja soravarat

pohjavedenpinnan yläpuolisia varantoja suurempia. 2000-luvulla suoritettujen pohjavesitutkimusten 

perusteella tiedetään, että esim. Polvenkankaan ja Pyrrinkankaan alueella

100 metrin luokkaa, josta arviolta 80- 90 % sijaitsee pohjavedenpinnan alapu
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Pohjavedenpinnan yläpuolisen 

muodostumanosan keskipaksuus on noin 1,5 metriä, jolloin muodostuman pohjavedenpinnan ylä-

. Alueella ei ole suoritettu maa-ainesottoa. Muodostu-

on nostettu 31.5.2014 pohjavesialueluokkaan 

) 

/rantakerrostuma (liite 3.64.). 

utken tunnus 1) perusteella 

mahdollisesti ainakin osittain moreenista huuhtou-

npinta muodostuman alueel-

noin viiden metrin syvyydessä. Pohjavedenpinnan taso muodostuman alueella on 

m mpy. Pohjavedenpinnan yläpuolisten kerrosten keskipaksuus on noin 1,5 metriä. Muo-

000 m³, josta soravaltaista ainesta on arvioitu olevan 100 000 

Aineksen hyödyntämistä rajoittaa tiestö ja 

Muodostuman eteläisempi osa on 

on poistettu pohjavesialueluokituksesta 31.5.2014. 

muodostuma, jonka pintaosia peittävät ran-

Muodostuma sijaitsee saman Kivikankaan pohjavesialueen eteläkärjessä, 

Aines on tasarakeista hiekkaa, 

ala on 2,8 hehtaaria. Pohjavedenpinnan yläpuo-

listen kerrosten keskipaksuus on n. 1,5 metriä ja pohjavedenpinnan yläpuolisen hiekkavaltaisen ai-

tehty yksi maatutkalinja. 

iestö ja lajittuneen kerroksen ohuus. Muodostuman alue on 

ja soravaroista sisältyy kunnan pohjoisosan poikki kulkevaan luode-

pääosin hiekkavaltainen, mutta muo-

dostumien pohjavedenpinnan alapuolisissa osissa esiintyy paikoitellen myös soraisempaa materiaa-

soittamia ja uudelleenkerros-

(hieno)hiekkavaltaisia rantakaartoja sekä -valleja.  

lähinnä alueen kallioperän 

. Tyrnävä pohjoisosat sijaitsevat ns. Muhosmuodostuman sedimenttikivialueella, 

pääosin hienoksi hiekaksi ja 

ja soravarat ovat huomattavasti 

luvulla suoritettujen pohjavesitutkimusten 

perusteella tiedetään, että esim. Polvenkankaan ja Pyrrinkankaan alueella harjukerrostumien pak-

90 % sijaitsee pohjavedenpinnan alapuo-
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GTK:n tietokannassa Tyrnävän alueella on hiekka

on arvioitu olevan maa-ainesta pohj

arvioitu olevan noin 28,2 milj. m

kin. Hiekka- ja soramuodostumien yhteenlaskettu pinta

  

5.14.1. Jatkotutkimuskohteiden muodostumakuvaukset

 
1) Haapakangas, R4323-010-
 
Haapakankaan esiintymä on luode

tuman pintaosissa on moreenista huuhtoutuneita vaihtelevan paksuisia rantakerrostumahiekkoja, 

joissa voi esiintyä myös ohuita

lohkareita. Alueella on tehty seitsemän maatutka

kaakkoisosassa on hiekkaa jopa noin 10 metriä, mutta muodostuman keskel

koin hyvin lähelle maanpintaa. Muodostuman 

taso on muodostuman luoteisosassa noin +44 m mpy ja kaakkoisosassa noin +39 m mpy. Muodo

tuman pohjataso on paikasta riippuen

keskipaksuus on arviolta noin 1,8 metriä.

 

Muodostuman jäljellä oleva kokonaisainesmäärä on noin 626

nesta on arvioitu olevan 18 000 m³, soravaltaista 18

Alueella on suoritettu maa-ainesottoa. Muodostuman käyttöä rajoittaa lohkareisuus ja paikoin hu

no lajittuneisuus sekä lajittuneen kerroksen ohuus.

sesta 31.5.2014. 

 

2) Polvenkangas, 342109-010
 
Polvenkankaan muodostuma on l

sa ja tasoittaessa alla olevaa laajaa deltamaista harjumuodostumaa

pinnalla on runsaasti luoteesta kaakkoon suuntautuneita rantavalleja, jotka ovat yleensä 0,5

rin korkuisia. Rantavallien aines on hiekkaa ja hietaista hiekkaa. Tuuli on kuljettanut ja kerrostanut 

ainesta muodostuman keski- ja itäosassa rantavallien laelle ja itärinte

Korkeimmat dyynit ovat noin viiden metrin korkuisia.

 

Muodostuman eteläosan kairauspisteessä

kaa ja sen alla 12 metriin saakka 

hienoa hiekkaa. Kairaus on jatkunut edelleen 60 metrin määräsyvyyteen saakka ja

reenia. Pohjavedenpinta pisteessä 

hiekkakerrosten paksuus vaihtelee yleensä 

kohdalla paikoin jopa 5-7 metriä.

 

Muodostuman pinta-ala on 274,1 hehtaaria. Muodostumassa jäljellä oleva pohjavedenpinnan yl

puolinen kokonaisainesmäärä on 

läosassa tiestö ja asutus. Aineksen käyttöä haittaa

kerrospaksuus. 
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Tyrnävän alueella on hiekka- ja soraesiintymiä yhteensä 11 kappaletta, joissa 

ainesta pohjavedenpinnan yläpuolella noin 28,3 milj. m

milj. m
3
 ja soraa sekä murskattavaa materiaalia alle 0,2

ja soramuodostumien yhteenlaskettu pinta-ala on noin 1 549 ha (liitteet 

.1. Jatkotutkimuskohteiden muodostumakuvaukset 

-859 (Pohjavesialue: Haapakangas 11841002

Haapakankaan esiintymä on luode-kaakkoissuuntainen moreenimuodostuma

tuman pintaosissa on moreenista huuhtoutuneita vaihtelevan paksuisia rantakerrostumahiekkoja, 

ohuita sorakerroksia tai -linssejä. Muodostuman pinnalla esiintyy

la on tehty seitsemän maatutkalinjaa. Maatutkaluotauksen perusteella alueen 

kaakkoisosassa on hiekkaa jopa noin 10 metriä, mutta muodostuman keskel

pintaa. Muodostuman pinta-ala on noin 38,8 hehtaaria

taso on muodostuman luoteisosassa noin +44 m mpy ja kaakkoisosassa noin +39 m mpy. Muodo

paikasta riippuen joko pohjavedenpinta tai moreeni. Muodostuman 

keskipaksuus on arviolta noin 1,8 metriä. 

kokonaisainesmäärä on noin 626 000 m³, josta murskauskelpoista a

000 m³, soravaltaista 18 000 m³ ja hiekkavaltaista a

ainesottoa. Muodostuman käyttöä rajoittaa lohkareisuus ja paikoin hu

no lajittuneisuus sekä lajittuneen kerroksen ohuus. Muodostuma on poistettu pohjavesialueluokitu

0-859 (Pohjavesialue: Polvenkangas 11859002

Polvenkankaan muodostuma on laaja-alainen rantakerrostuma, joka on syntynyt aallokon huuhtoe

sa ja tasoittaessa alla olevaa laajaa deltamaista harjumuodostumaa (liite 3.66.)

sti luoteesta kaakkoon suuntautuneita rantavalleja, jotka ovat yleensä 0,5

rin korkuisia. Rantavallien aines on hiekkaa ja hietaista hiekkaa. Tuuli on kuljettanut ja kerrostanut 

ja itäosassa rantavallien laelle ja itärinteille peittohiekaksi ja dyyneiksi. 

t noin viiden metrin korkuisia. 

ostuman eteläosan kairauspisteessä (Polvenkangas 1) on pintaosassa

kaa ja sen alla 12 metriin saakka silttiä. Silttikerroksen alapuolella on 53 

hienoa hiekkaa. Kairaus on jatkunut edelleen 60 metrin määräsyvyyteen saakka ja

pisteessä on + 27,8 m mpy korkeustasolla. Pohjavedenpinnan yläpuolisten 

hiekkakerrosten paksuus vaihtelee yleensä 1,5–3,0 metrin välillä, mutta on

7 metriä. 

ala on 274,1 hehtaaria. Muodostumassa jäljellä oleva pohjavedenpinnan yl

en kokonaisainesmäärä on noin 5,84 milj. m
3
. Aineksen käyttöä rajoi

läosassa tiestö ja asutus. Aineksen käyttöä haittaavat osittain hienorakeisuus ja paikoin vähäinen 
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ja soraesiintymiä yhteensä 11 kappaletta, joissa 

milj. m
3
. Tästä hiekkaa on 

ja soraa sekä murskattavaa materiaalia alle 0,2 milj. m
3 

kumpaa-

ala on noin 1 549 ha (liitteet 1N ja 2.14.). 

11841002) 

oreenimuodostuma (liite 3.65.). Muodos-

tuman pintaosissa on moreenista huuhtoutuneita vaihtelevan paksuisia rantakerrostumahiekkoja, 

linssejä. Muodostuman pinnalla esiintyy myös 

linjaa. Maatutkaluotauksen perusteella alueen 

kaakkoisosassa on hiekkaa jopa noin 10 metriä, mutta muodostuman keskellä moreeni nousee pai-

hehtaaria. Pohjavedenpinnan 

taso on muodostuman luoteisosassa noin +44 m mpy ja kaakkoisosassa noin +39 m mpy. Muodos-

pinta tai moreeni. Muodostuman kerrosten 

000 m³, josta murskauskelpoista ai-

000 m³ ja hiekkavaltaista ainesta 590 000 m³. 

ainesottoa. Muodostuman käyttöä rajoittaa lohkareisuus ja paikoin huo-

Muodostuma on poistettu pohjavesialueluokituk-

11859002) 

alainen rantakerrostuma, joka on syntynyt aallokon huuhtoes-

(liite 3.66.). Rantakerrostuman 

sti luoteesta kaakkoon suuntautuneita rantavalleja, jotka ovat yleensä 0,5-2,0 met-

rin korkuisia. Rantavallien aines on hiekkaa ja hietaista hiekkaa. Tuuli on kuljettanut ja kerrostanut 

ille peittohiekaksi ja dyyneiksi. 

pintaosassa kahdeksan metriä hiek-

 metrin syvyyteen saakka 

hienoa hiekkaa. Kairaus on jatkunut edelleen 60 metrin määräsyvyyteen saakka ja maalaji on mo-

korkeustasolla. Pohjavedenpinnan yläpuolisten 

on rantavallien ja dyynien 

ala on 274,1 hehtaaria. Muodostumassa jäljellä oleva pohjavedenpinnan ylä-

. Aineksen käyttöä rajoittavat muodostuman ete-

osittain hienorakeisuus ja paikoin vähäinen 
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3) Tuohinonkangas, 342109-
 

Muodostuma on rantakerrostuma, joka on synty

laajaa harjumuodostumaa (liite 3.66.)

suuntautuneita rantavalleja, jotka ovat yleensä 0,5

kaa ja hietaista hiekkaa. Tuuli on kuljettanut ja kerrostanut ainesta muodostuman keski

rantavallien laelle ja itärinteille peittohiekaksi ja mataliksi he

 

Pohjaveden pinnankorkeudesta

perusteella noin + 31–32 m mpy

paksuus vaihtelee yleensä 1,5–

dostumassa jäljellä oleva pohjaved

Aineksen käyttöä haittaavat osittain hienorakeisuus ja paikoin vähäinen kerrospaksuus.

 

4) Uusitalo, 342109-020-859 
 

Muodostuma on harjuun liittyvän delta

hietaista hiekkaa (liite 3.66.)

yleensä 1,5–3,0 metrin välillä. Muodostuman pinta

denpinnan yläpuolinen kokonaisainesmäärä on 206

ainesottoa. Aineksen käyttöä haittaa

suus. 

 

5) Rahkola, 342109-030-859 
 

Muodostuma on harjuun liittyvän deltan pinnalle syntynyt matala rantakerrostuma, jonka aines on 

hietaista hiekkaa (liite 3.66.)

yleensä 1,5–4,0 metrin välillä. Muodostuman pinta

denpinnan yläpuolinen kokonaisainesmäärä on 426

ainesottoa. Aineksen käyttöä haittaa

suus. 

 

6) Keeterinkangas, 342109-040
 

Muodostuma on harjuun liittyvän deltan pinnalle syntynyt matala rantakerrostuma, jonka aines on 

hietaista hiekkaa (liite 3.66.)

yleensä 1,5–2,0 metrin välillä. 

37,4 hehtaaria. Muodostuman 

Aineksen käyttöä haittaavat osittain

 

7) Pusala, 342109-060-859 (Pohjavesialue: Polvenkangas 
 

Muodostuma on harjuun liittyvän deltan pinnalle syntynyt matala rantakerrostuma, jonka aines on 

hietaista hiekkaa (liite 3.66.)

yleensä 1,5–2,5 metrin välillä.

125,8 hehtaaria. Muodostuman

milj. m
3
. Aineksen käyttöä haittaa
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-050-859 (Pohjavesialue: Polvenkangas 11859002

Muodostuma on rantakerrostuma, joka on syntynyt aallokon huuhtoessa ja tasoittaessa alla olevaa 

(liite 3.66.). Rantakerrostuman pinnalla on runsaasti pohjoisesta etelään 

suuntautuneita rantavalleja, jotka ovat yleensä 0,5-2,5 metrin korkuisia. Rantavallien aines on hie

hietaista hiekkaa. Tuuli on kuljettanut ja kerrostanut ainesta muodostuman keski

rantavallien laelle ja itärinteille peittohiekaksi ja mataliksi heikosti kehittyneiksi dyyneiksi.

veden pinnankorkeudesta ei ole tarkkoja havaintoja, mutta se on muodostuman 

m mpy korkeustasolla. Pohjavedenpinnan yläpuolis

–3,0 metrin välillä. Muodostuman pinta-ala on 139,2 hehtaaria. Mu

dostumassa jäljellä oleva pohjavedenpinnan yläpuolinen kokonaisainesmäärä on 

osittain hienorakeisuus ja paikoin vähäinen kerrospaksuus.

 (Pohjavesialue: Polvenkangas 11859002) 

Muodostuma on harjuun liittyvän deltan pinnalle syntynyt matala rantakerrostuma, jonka aines on 

(liite 3.66.). Pohjavedenpinnan yläpuolisen hiekkakerroksen paksuus vaihtelee 

metrin välillä. Muodostuman pinta-ala on 13,7 hehtaaria. Muodostuma

kokonaisainesmäärä on 206 000 m
3
. Alueella ei ole suoritettu maa

Aineksen käyttöä haittaavat osittainen hienorakeisuus ja paikoin vähäinen kerrospa

 (Pohjavesialue: Polvenkangas 11859002) 

a on harjuun liittyvän deltan pinnalle syntynyt matala rantakerrostuma, jonka aines on 

(liite 3.66.). Pohjavedenpinnan yläpuolisen hiekkakerroksen paksuus vaihtelee 

metrin välillä. Muodostuman pinta-ala on 19,4 hehtaaria. 

en kokonaisainesmäärä on 426 000 m
3
. Alueella ei ole suoritettu maa

Aineksen käyttöä haittaavat osittainen hienorakeisuus ja paikoin vähäinen kerrospa

040-859 (Pohjavesialue: Polvenkangas 11859002

Muodostuma on harjuun liittyvän deltan pinnalle syntynyt matala rantakerrostuma, jonka aines on 

(liite 3.66.). Pohjavedenpinnan yläpuolisen hiekkakerroksen paksuus vaihtelee 

metrin välillä. Alueella ei ole suoritettu maa-ainesottoa. Muodostuman pinta

n pohjavedenpinnan yläpuolinen kokonaisainesmäärä on 750

osittainen hienorakeisuus ja paikoin vähäinen kerrospaksuus.

(Pohjavesialue: Polvenkangas 11859002) 

Muodostuma on harjuun liittyvän deltan pinnalle syntynyt matala rantakerrostuma, jonka aines on 

(liite 3.66.). Pohjavedenpinnan yläpuolisen hiekkakerroksen paksuus vaihtelee 

metrin välillä. Alueella ei ole suoritettu maa-ainesottoa. Muodostuman pinta

125,8 hehtaaria. Muodostuman pohjavedenpinnan yläpuolinen kokonaisainesmäärä on 

Aineksen käyttöä haittaavat osittainen hienorakeisuus ja paikoin väh
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11859002) 

nyt aallokon huuhtoessa ja tasoittaessa alla olevaa 

. Rantakerrostuman pinnalla on runsaasti pohjoisesta etelään 

2,5 metrin korkuisia. Rantavallien aines on hiek-

hietaista hiekkaa. Tuuli on kuljettanut ja kerrostanut ainesta muodostuman keski- ja itäosassa 

ikosti kehittyneiksi dyyneiksi. 

muodostuman lähiympäristön 

lla. Pohjavedenpinnan yläpuolisen hiekkakerroksen 

ala on 139,2 hehtaaria. Muo-

en kokonaisainesmäärä on noin 1,98 milj. m
3
. 

osittain hienorakeisuus ja paikoin vähäinen kerrospaksuus. 

n pinnalle syntynyt matala rantakerrostuma, jonka aines on 

en hiekkakerroksen paksuus vaihtelee 

ala on 13,7 hehtaaria. Muodostuman pohjave-

Alueella ei ole suoritettu maa-

hienorakeisuus ja paikoin vähäinen kerrospak-

a on harjuun liittyvän deltan pinnalle syntynyt matala rantakerrostuma, jonka aines on 

en hiekkakerroksen paksuus vaihtelee 

ala on 19,4 hehtaaria. Muodostuman pohjave-

Alueella ei ole suoritettu maa-

hienorakeisuus ja paikoin vähäinen kerrospak-

11859002) 

Muodostuma on harjuun liittyvän deltan pinnalle syntynyt matala rantakerrostuma, jonka aines on 

en hiekkakerroksen paksuus vaihtelee 

Muodostuman pinta-ala on 

en kokonaisainesmäärä on 750 000 m
3
. 

hienorakeisuus ja paikoin vähäinen kerrospaksuus. 

Muodostuma on harjuun liittyvän deltan pinnalle syntynyt matala rantakerrostuma, jonka aines on 

hiekkakerroksen paksuus vaihtelee 

Muodostuman pinta-ala on 

en kokonaisainesmäärä on noin 2,5 

hienorakeisuus ja paikoin vähäinen kerrospaksuus. 
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8) Isokangas, 342204-010-859
 

Muodostuma on tasoittunut ja rantavoimien 

kuuluu Oulunsalosta Rokualle siitä edelleen itäkaakkoon jatkuvaan harjujakso

dostuman pinnalla on 0,5-2,0 metrin korkuisia kaaren

on hiekkaa. Soraa esiintyy vain paikoin ohuina välikerroksina. Alueella suorite

luotauksissa muodostumassa ei havaittu paksump

nan todettiin olevan muodostuman itäosassa 41 metrin syvyyde

sitä ei tavoitettu 60 metrin syvyyteen ulottuneessa kairauksessa. Maatutkaluotauksissa ei tehty h

vaintoa kallionpinnasta. 

 

Muodostuman pinta-ala on noin 249

korkeustasolla (kairauspiste Isokangas 2)

noin + 18–20 m mpy korkeustasolla. Pohjavedenpinnan yläpuol

3,0 metriä ja suurimmillaan noin 4

linen hiekan kokonaismäärä on 

muodostuman länsi- ja itäreuna

tain hienorakeiset välikerrokset ja pai

tuu Limingan lakeuden maisemakokonaisuuteen (luonnonsuojeluohjelma

 

9) Tikankorpi, 342204-020-859 
 
Muodostuma on osa tasoittunutta ja rantavoimien muokkaamaa laaja

Oulunsalosta Rokualle siitä edelleen itäkaakkoon jatkuvaan harjujaksoon

man pohjavedenpinnan yläpuolinen aines on hiekkaa, jonka

tumassa on matalia leikkauksia. Muodostuman käytön 

asutus. Aineksen käyttöä haittaavat

paksuus.  Muodostuman pinta ala on 48,5 ha ja

kokonaismäärä on noin 350 000 m

konaisuusalueelle (luonnonsuojeluohjelma

 

10) Ressuntie, 342109-071-859 
 
Laaja-alainen rantakerrostuma, joka on syntynyt aallokon huuhtoessa ja tasoittaessa laajaa delt

maista harjumuodostumaa (liite 3.68.)

lounaasta koilliseen suuntautuneita rantavalleja, jotka ovat yleensä 0,5

dostuman aines on sekä harjussa että rantakerrostumassa hiekkaa. Muodostuman 

pisteessä (Pyrrinkangas 1) kerrosjärjestys on seuraava: 0

22–46 m hiekkaa, 46–55 m hiekkamoreenia ja 

m mpy korkeustasolla. Pohjavedenpinta viettää 

yläpuolisen hiekkakerroksen paksuus

on 563,2 hehtaaria. Muodostuman kokonaisainesmäärä on 

haittaavat osittain hienorakeisuus ja paikoin vähäinen kerrospaksuus

Muodostuman kaakkoisreuna kuuluu valtakunnallisesti merkittäväksi arvioituun tuuli

rostuma-alueeseen. 
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859 (Pohjavesialue: Isokangas 11859003) 

ma on tasoittunut ja rantavoimien voimakkaasti muokkaama laaja

luu Oulunsalosta Rokualle siitä edelleen itäkaakkoon jatkuvaan harjujakso

2,0 metrin korkuisia kaaren muotoisia rantavalleja. Muodostuman aines 

on hiekkaa. Soraa esiintyy vain paikoin ohuina välikerroksina. Alueella suorite

muodostumassa ei havaittu paksumpia sorakerroksia. Maaperäkairauksissa kallionpi

nan todettiin olevan muodostuman itäosassa 41 metrin syvyydessä ja muodostuman länsipuolella

sitä ei tavoitettu 60 metrin syvyyteen ulottuneessa kairauksessa. Maatutkaluotauksissa ei tehty h

noin 249 ha. Pohjavedenpinta on muodostuman itäosassa

(kairauspiste Isokangas 2) ja viettää kohti muodostuman länsireunaa

korkeustasolla. Pohjavedenpinnan yläpuolinen kerrospaksuus on yleensä 

metriä ja suurimmillaan noin 4-5 metriä. Muodostuman jäljellä oleva pohjavedenpinnan yläpu

en hiekan kokonaismäärä on noin 3,12 milj. m
3
. Aineksen käyttöä rajoittavat tiestö, asutus ja 

ja itäreunalla olevat muinaisjäännökset. Aineksen käyttöä haittaavat

tain hienorakeiset välikerrokset ja paikoin vähäinen kerrospaksuus. Muodostuman länsireuna 

tuu Limingan lakeuden maisemakokonaisuuteen (luonnonsuojeluohjelma-alue).

859 (Pohjavesialue: Isokangas 11859003) 

ma on osa tasoittunutta ja rantavoimien muokkaamaa laaja-alaista harjua, joka kuuluu 

Oulunsalosta Rokualle siitä edelleen itäkaakkoon jatkuvaan harjujaksoon

n yläpuolinen aines on hiekkaa, jonka kerrospaksuus on 0,5

eikkauksia. Muodostuman käytön maa-ainesten otossa käytännössä estää tiheä 

. Aineksen käyttöä haittaavat myös osittain hienorakeiset välikerrokset ja vähäinen

paksuus.  Muodostuman pinta ala on 48,5 ha ja jäljellä oleva pohjavedenpinnan yläpuolisen hiekan 

000 m
3
. Muodostuma sijoittuu pääosin Liminga

(luonnonsuojeluohjelma-alue). 

859 (Pohjavesialue: Pyrrinkankaat 11859051

alainen rantakerrostuma, joka on syntynyt aallokon huuhtoessa ja tasoittaessa laajaa delt

(liite 3.68.). Rantakerrostuman pinnalla on runsaasti hajallaan sijaitsevia

ounaasta koilliseen suuntautuneita rantavalleja, jotka ovat yleensä 0,5-2,0 metrin korkuisia. Mu

dostuman aines on sekä harjussa että rantakerrostumassa hiekkaa. Muodostuman 

(Pyrrinkangas 1) kerrosjärjestys on seuraava: 0-15 m hiekkaa, 15

m hiekkamoreenia ja 55–58 m kallio. Pohjavedenpinta 

korkeustasolla. Pohjavedenpinta viettää alueella länteen ja luoteeseen. Pohjavedenpinnan 

yläpuolisen hiekkakerroksen paksuus vaihtelee yleensä 1,5-4 metrin välillä. Muodostuman pinta

on 563,2 hehtaaria. Muodostuman kokonaisainesmäärä on noin 11,84 milj. m

haittaavat osittain hienorakeisuus ja paikoin vähäinen kerrospaksuus pohjavedenpinnan yläpuolella

odostuman kaakkoisreuna kuuluu valtakunnallisesti merkittäväksi arvioituun tuuli
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muokkaama laaja-alainen harju, joka 

luu Oulunsalosta Rokualle siitä edelleen itäkaakkoon jatkuvaan harjujaksoon (liite 3.67.). Muo-

muotoisia rantavalleja. Muodostuman aines 

on hiekkaa. Soraa esiintyy vain paikoin ohuina välikerroksina. Alueella suoritetuissa maatutka-

ia sorakerroksia. Maaperäkairauksissa kallionpin-

ssä ja muodostuman länsipuolella 

sitä ei tavoitettu 60 metrin syvyyteen ulottuneessa kairauksessa. Maatutkaluotauksissa ei tehty ha-

on muodostuman itäosassa + 22,7 m mpy 

tää kohti muodostuman länsireunaa, jossa se on 

inen kerrospaksuus on yleensä 1,5–

jäljellä oleva pohjavedenpinnan yläpuo-

. Aineksen käyttöä rajoittavat tiestö, asutus ja 

Aineksen käyttöä haittaavat myös osit-

koin vähäinen kerrospaksuus. Muodostuman länsireuna rajau-

alue). 

alaista harjua, joka kuuluu 

Oulunsalosta Rokualle siitä edelleen itäkaakkoon jatkuvaan harjujaksoon (liite 3.67.). Muodostu-

kerrospaksuus on 0,5-2,5 m. Muodos-

otossa käytännössä estää tiheä 

osittain hienorakeiset välikerrokset ja vähäinen kerros-

jäljellä oleva pohjavedenpinnan yläpuolisen hiekan 

Limingan lakeuden maisemako-

11859051) 

alainen rantakerrostuma, joka on syntynyt aallokon huuhtoessa ja tasoittaessa laajaa delta-

. Rantakerrostuman pinnalla on runsaasti hajallaan sijaitsevia, 

2,0 metrin korkuisia. Muo-

dostuman aines on sekä harjussa että rantakerrostumassa hiekkaa. Muodostuman länsiosan kairaus-

15–22 m hienoa hiekkaa, 

m kallio. Pohjavedenpinta pisteessä on + 37,5 

länteen ja luoteeseen. Pohjavedenpinnan 

4 metrin välillä. Muodostuman pinta-ala 

milj. m
3
. Aineksen käyttöä 

pohjavedenpinnan yläpuolella. 

odostuman kaakkoisreuna kuuluu valtakunnallisesti merkittäväksi arvioituun tuuli- ja rantaker-
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11) Tensikkasuo, 342109-080
 
Muodostuma on laajan deltamaisen harjumuodostuman yhteyteen syntyny

3.68.). Sen pinnalla on lounaasta koilliseen suuntautuneita rantavalleja, jotka ovat yleensä 0,5

metrin korkuisia. Pohjavedenpinnan

metrin välillä. Muodostuman pinta

Muodostuman kokonaisainesmäärä on 603

käyttöä haittaavat osittain hienorakeisuus ja paikoin vähäinen kerrospaksuus.

valtakunnallisesti merkittäväksi arvioituun tuuli

 

5.15. Utajärvi 
 

Suurin osa Utajärven maa-ainesvaroista sijaitsee 

massa. Merkittävin muodostumista 

jakso, johon kuuluvat harjutyyppiset muodostumat ovat pääosin soravaltaisia. Harjuihin liittyy ko

me huomattavaa reunamuodostumaa, Viinivaara, Kälväsvaara ja Iso Palovaara, jotka kuuluvat 

tutkimusalueen suurimpiin hiekka

 

Kunnan keskiosissa on Yli-Utoksesta

jossa on ainesmäärältään suhteellisen 

tasta kaakkoon suuntautuu noin 15 kilometr

reenimuodostumista huuhtoutuneista rantakerrostumista koostuva, ainesmäärältään suhteellinen v

häinen muodostumavyöhyke. 

 

Kunnan lounaiskärkeen sijoittuu suuri Rokuanvaaran muodostuma ja siitä luoteeseen

Ahmaskangas. Rokuanvaaran lähinnä hietaa ja hienoa hiekkaa käsittävät massamäärät on hienor

keisuuden ja suojelutilanteen (alue on mm. luokiteltu valtakunnallisesti erittäin arvokkaaksi tuuli

rantakerrostuma-alueeksi, kuuluu harjujensuoje

seksi ainoa Geopark) takia jätetty 

yläpuoliset osat ovat hiekkavaltaisia, mutta muodostuman syvemmissä osissa tiedetään esiintyvän 

myös soraista materiaalia. 

 

Utajärven alueella on hiekka-

maa-ainesta pohjavedenpinnan yläpuolella noin 322

236 milj. m
3
, soraa noin 77,7 

ramuodostumien yhteenlaskettu pinta

hiekka- ja soravarat on tutkimusalueen kunnista selkeä

 

5.15.1. Jatkotutkimuskohteiden muodostumakuvaukset

 
1) Oilinginoja, 342306-020-889
 
Lajittunut muodostuma, joka koostuu

sesti Oulun Hangaskankaalta Utajärven Musti

teiseen harjujaksoon, sillä muodostumassa olevan leikkauksen seinämissä on paikoin ohut hiekka

nen moreenikerros. Muodostuman pinta viettää loivasti idästä länteen. Pohjavedenpinta on muodo

tuman alueella 2,5–3,0 metrin syvyydessä. Muodostuman itäosassa se on noin 
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080-859 (Pohjavesialue: Pyrrinkankaat 11859051

Muodostuma on laajan deltamaisen harjumuodostuman yhteyteen syntyny

. Sen pinnalla on lounaasta koilliseen suuntautuneita rantavalleja, jotka ovat yleensä 0,5

Pohjavedenpinnan yläpuolisen hiekkakerroksen paksuus vaihtelee yleensä 1,5

metrin välillä. Muodostuman pinta-ala on 40,1 hehtaaria. Alueella ei ole suoritettu maa

man kokonaisainesmäärä on 603 000 m
3
, joka on kokonaisuudessaan hiekkaa

osittain hienorakeisuus ja paikoin vähäinen kerrospaksuus.

kunnallisesti merkittäväksi arvioituun tuuli- ja rantakerrostuma-alueeseen.

ainesvaroista sijaitsee kunnan pohjoisosassa, 

muodostumista on Kipinä-Valkeiskangas-Viinivaara-K

jakso, johon kuuluvat harjutyyppiset muodostumat ovat pääosin soravaltaisia. Harjuihin liittyy ko

me huomattavaa reunamuodostumaa, Viinivaara, Kälväsvaara ja Iso Palovaara, jotka kuuluvat 

tutkimusalueen suurimpiin hiekka- ja soramuodostumiin. 

Utoksesta luoteeseen Tervolankylään suuntautuva pitkittäisharjujakso, 

suhteellisen suuria erillisiä harjukumpuja ja –selänteitä

tasta kaakkoon suuntautuu noin 15 kilometriä pitkä moreenipeitteisistä harjukerrostumista ja m

reenimuodostumista huuhtoutuneista rantakerrostumista koostuva, ainesmäärältään suhteellinen v

 

sijoittuu suuri Rokuanvaaran muodostuma ja siitä luoteeseen

Ahmaskangas. Rokuanvaaran lähinnä hietaa ja hienoa hiekkaa käsittävät massamäärät on hienor

keisuuden ja suojelutilanteen (alue on mm. luokiteltu valtakunnallisesti erittäin arvokkaaksi tuuli

alueeksi, kuuluu harjujensuojeluohjelmaan ja siellä sijaitsee myös Suomen toista

seksi ainoa Geopark) takia jätetty arviointien ulkopuolelle. Myös Ahmaskankaan pohjavedenpinnan 

yläpuoliset osat ovat hiekkavaltaisia, mutta muodostuman syvemmissä osissa tiedetään esiintyvän 

- ja soraesiintymiä yhteensä 55 kappaletta, joissa on arvioitu olevan 

denpinnan yläpuolella noin 322 milj. m
3
. Tästä hiekkaa on arvioitu olevan noin 

 milj. m
3
 ja murskattavaa materiaalia noin 8,1

ramuodostumien yhteenlaskettu pinta-ala on noin 5 281 ha (liitteet 1O ja 2.15.

ja soravarat on tutkimusalueen kunnista selkeästi toiseksi suurimmat Pudasjärv

.1. Jatkotutkimuskohteiden muodostumakuvaukset 

889 (Pohjavesialue: Isokangas 11889006A) 

ajittunut muodostuma, joka koostuu pääosin hiekasta (liite 3.69.). Muodostuma liittyy mahdoll

Hangaskankaalta Utajärven Mustikkakankaan kautta kaakkoon

teiseen harjujaksoon, sillä muodostumassa olevan leikkauksen seinämissä on paikoin ohut hiekka

moreenikerros. Muodostuman pinta viettää loivasti idästä länteen. Pohjavedenpinta on muodo

metrin syvyydessä. Muodostuman itäosassa se on noin 
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11859051) 

Muodostuma on laajan deltamaisen harjumuodostuman yhteyteen syntynyt rantakerrostuma (liite 

. Sen pinnalla on lounaasta koilliseen suuntautuneita rantavalleja, jotka ovat yleensä 0,5-2,5 

yläpuolisen hiekkakerroksen paksuus vaihtelee yleensä 1,5-3 

Alueella ei ole suoritettu maa-ainesottoa. 

, joka on kokonaisuudessaan hiekkaa. Aineksen 

osittain hienorakeisuus ja paikoin vähäinen kerrospaksuus. Muodostuma kuuluu 

alueeseen. 

kunnan pohjoisosassa, Pudasjärven rajan tuntu-

Kälväsvaara-Iso Palovaara 

jakso, johon kuuluvat harjutyyppiset muodostumat ovat pääosin soravaltaisia. Harjuihin liittyy kol-

me huomattavaa reunamuodostumaa, Viinivaara, Kälväsvaara ja Iso Palovaara, jotka kuuluvat myös 

Tervolankylään suuntautuva pitkittäisharjujakso, 

selänteitä. Utajärven keskus-

iä pitkä moreenipeitteisistä harjukerrostumista ja mo-

reenimuodostumista huuhtoutuneista rantakerrostumista koostuva, ainesmäärältään suhteellinen vä-

sijoittuu suuri Rokuanvaaran muodostuma ja siitä luoteeseen suuntautuva 

Ahmaskangas. Rokuanvaaran lähinnä hietaa ja hienoa hiekkaa käsittävät massamäärät on hienora-

keisuuden ja suojelutilanteen (alue on mm. luokiteltu valtakunnallisesti erittäin arvokkaaksi tuuli- ja 

ja siellä sijaitsee myös Suomen toistai-

Myös Ahmaskankaan pohjavedenpinnan 

yläpuoliset osat ovat hiekkavaltaisia, mutta muodostuman syvemmissä osissa tiedetään esiintyvän 

ja soraesiintymiä yhteensä 55 kappaletta, joissa on arvioitu olevan 

aa on arvioitu olevan noin 

kattavaa materiaalia noin 8,1 milj. m
3
. Hiekka- ja so-

2.15.). Utajärven arvioidut 

sti toiseksi suurimmat Pudasjärven jälkeen. 

 

. Muodostuma liittyy mahdolli-

kaakkoon jatkuvaan moreenipeit-

teiseen harjujaksoon, sillä muodostumassa olevan leikkauksen seinämissä on paikoin ohut hiekkai-

moreenikerros. Muodostuman pinta viettää loivasti idästä länteen. Pohjavedenpinta on muodos-

metrin syvyydessä. Muodostuman itäosassa se on noin + 89 m mpy korkeus-
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tasolla (kairauspiste 0412). Muodostuman länsiosassa pohjavedenpinta on noin 

keustasolla (kairauspiste 0312). 

pohjavedenpinnan yläpuolinen kokonaisainesmäärä on 1,17 milj. m

valtaista ainesta 170 000 m
3
 

muodostuman muinaisjäännökset.

 
2) Isokangas, 342308-020-889
 

Muodostuma on lähes kymmenen metrin korkuisen loivapiirteisen moreenimuodostuman (drumli

nin) pohjoisrinteelle syntynyt rantakerrostuma, joka koostuu soraises

kerrostuma jatkuu drumliinin kaakkoispuolelle 

koisosan pohjoisreunalle kairatussa 

soraista hiekkaa ja sen alla 13 m

syvyydessä eli + 101,8 m mpy

tamatta muodostuman länsipään eteläreunaa, joss

kerrospaksuus on noin kaksi metriä. 

 

Muodostuman pinta-ala on 13,8 hehtaaria. Muodostuman pohjavedenpinnan yläpuolinen kokonai

ainesmäärä on 270 000 m
3
, josta on arvioitu olevan soravaltaista ainesta 70 000 m

ta ainesta 200 000 m
3
. Alue on poistettu pohjavesialueluokituksesta 31.5.2014.

 
3) Rekikaarto, 342308-030-889
 
Muodostuma on luode-kaakko

aines on soraista hiekkaa ja alarinteillä hiekkaa. Muodostuman pohjatason muodostaa pohjavesi, 

jonka pinta viettää muodostuman alueella kohti pohjoista ja luodetta. Kerrospaksuus on muodost

man alueella keskimäärin 2-3 metriä. 

ala on 14,7 hehtaaria. Muodostuman pohjavedenpinnan yläpuolinen kokonaisainesmäärä on 

370 000 m
3
, josta on arvioitu olevan soravaltaista ainesta 50 000 m

320 000 m
3
. Alue on poistettu pohjavesia

 
4) Koskela, 342308-040-889 (Pohjavesialue: Isokangas 
 
Muodostuma on luode-kaakko

kasta (liite 3.70.). Muodostuman itäpäässä on lajittuneesta aineks

kairatussa pisteessä (0712) on pinnalla rantavoimien kerrostamaa soraista hiekkaa noin kolme me

riä. Hiekan alapuolella on 2,4 metriä seisovaan veteen kerrostunut

hiekkaa ja hiekkaista soraa. Kallion pinta on 11 metrin syvyydessä. Pohjavedenpinta on kairauspi

teessä 2,4 metrin syvyydessä eli 

tuman pohjoispuolella virtaavaa Naamanjokea. Muodostuman eteläreunalla pohjatason muodos

moreeni ja pohjoisreunalla pohjavesi. Kerrospaksuus on muodostuman alueella 

metriä. Alueella on suoritettu vain vähäistä maa

 

Muodostuman pinta-ala on 23,5 hehtaaria. Muodostuman pohjavedenpinnan yläpuolinen kokonai

ainesmäärä on 470 000 m
3
, josta on arvioitu olevan soravaltaista ainesta 80 000 m

ta ainesta 390 000 m
3
. Alue on poistettu pohjavesialueluokituksesta 31.5.2014.
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. Muodostuman länsiosassa pohjavedenpinta on noin 

(kairauspiste 0312). Muodostuman pinta-ala on 51,5 ha. Muodostumassa jäljell

pohjavedenpinnan yläpuolinen kokonaisainesmäärä on 1,17 milj. m
3
, josta on arvioitu olevan sor

 ja hiekkavaltaista ainesta 1,0 milj. m
3
. Aineksen käyttöä rajoittavat 

muodostuman muinaisjäännökset. Alue on nostettu 31.5.2014 pohjavesialueluokkaan II.

889 (Pohjavesialue: Isokangas 11889006B) 

Muodostuma on lähes kymmenen metrin korkuisen loivapiirteisen moreenimuodostuman (drumli

nin) pohjoisrinteelle syntynyt rantakerrostuma, joka koostuu soraisesta hiekasta

kerrostuma jatkuu drumliinin kaakkoispuolelle kapeana ja matalana selänteenä.

kairatussa pisteessä (0612) ylinnä on metri rantakerrostumana syntynyttä 

alla 13 metrin syvyyteen saakka hiekkaa. Pohjavedenpinta on kahden metrin 

m mpy korkeustasolla. Muodostuman pohjatasona on pohjavesi lukuun o

tamatta muodostuman länsipään eteläreunaa, jossa pohjatason muodostaa moreeni.

suus on noin kaksi metriä. Alueella on suoritettu vain vähäistä maa

ala on 13,8 hehtaaria. Muodostuman pohjavedenpinnan yläpuolinen kokonai

, josta on arvioitu olevan soravaltaista ainesta 70 000 m

Alue on poistettu pohjavesialueluokituksesta 31.5.2014.

889 (Pohjavesialue: Isokangas 11889006B) 

kaakkosuuntainen rantakerrostuma (liite 3.70.). Muodostuman ylärinteell

aines on soraista hiekkaa ja alarinteillä hiekkaa. Muodostuman pohjatason muodostaa pohjavesi, 

jonka pinta viettää muodostuman alueella kohti pohjoista ja luodetta. Kerrospaksuus on muodost

3 metriä. Alueella ei ole suoritettu maa-ainesottoa. 

ala on 14,7 hehtaaria. Muodostuman pohjavedenpinnan yläpuolinen kokonaisainesmäärä on 

, josta on arvioitu olevan soravaltaista ainesta 50 000 m
3
 ja hiekkavaltaista ainesta 

Alue on poistettu pohjavesialueluokituksesta 31.5.2014.    

(Pohjavesialue: Isokangas 11889006B) 

kaakkosuuntainen rantakerrostuma, joka koostuu soraisesta hiekasta ja hi

. Muodostuman itäpäässä on lajittuneesta aineksesta syntynyt laajentuma. Siihen 

(0712) on pinnalla rantavoimien kerrostamaa soraista hiekkaa noin kolme me

on 2,4 metriä seisovaan veteen kerrostunutta silttiä ja sen alla viisi metriä 

aa. Kallion pinta on 11 metrin syvyydessä. Pohjavedenpinta on kairauspi

teessä 2,4 metrin syvyydessä eli + 109,6 m mpy korkeustasolla ja viettänee loivasti kohti muodo

tuman pohjoispuolella virtaavaa Naamanjokea. Muodostuman eteläreunalla pohjatason muodos

moreeni ja pohjoisreunalla pohjavesi. Kerrospaksuus on muodostuman alueella 

u vain vähäistä maa-ainesottoa. 

ala on 23,5 hehtaaria. Muodostuman pohjavedenpinnan yläpuolinen kokonai

, josta on arvioitu olevan soravaltaista ainesta 80 000 m

Alue on poistettu pohjavesialueluokituksesta 31.5.2014.
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. Muodostuman länsiosassa pohjavedenpinta on noin + 86,2 m mpy kor-

ala on 51,5 ha. Muodostumassa jäljellä oleva 

, josta on arvioitu olevan sora-

. Aineksen käyttöä rajoittavat 

014 pohjavesialueluokkaan II. 

Muodostuma on lähes kymmenen metrin korkuisen loivapiirteisen moreenimuodostuman (drumlii-

ta hiekasta (liite 3.70.). Ranta-

kapeana ja matalana selänteenä. Isokankaan kaak-

ylinnä on metri rantakerrostumana syntynyttä 

etrin syvyyteen saakka hiekkaa. Pohjavedenpinta on kahden metrin 

. Muodostuman pohjatasona on pohjavesi lukuun ot-

a pohjatason muodostaa moreeni. Muodostuman 

u vain vähäistä maa-ainesottoa. 

ala on 13,8 hehtaaria. Muodostuman pohjavedenpinnan yläpuolinen kokonais-

, josta on arvioitu olevan soravaltaista ainesta 70 000 m
3
 ja hiekkavaltais-

Alue on poistettu pohjavesialueluokituksesta 31.5.2014.    

 

. Muodostuman ylärinteellä 

aines on soraista hiekkaa ja alarinteillä hiekkaa. Muodostuman pohjatason muodostaa pohjavesi, 

jonka pinta viettää muodostuman alueella kohti pohjoista ja luodetta. Kerrospaksuus on muodostu-

ainesottoa. Muodostuman pinta-

ala on 14,7 hehtaaria. Muodostuman pohjavedenpinnan yläpuolinen kokonaisainesmäärä on 

ja hiekkavaltaista ainesta 

suuntainen rantakerrostuma, joka koostuu soraisesta hiekasta ja hie-

esta syntynyt laajentuma. Siihen 

(0712) on pinnalla rantavoimien kerrostamaa soraista hiekkaa noin kolme met-

silttiä ja sen alla viisi metriä 

aa. Kallion pinta on 11 metrin syvyydessä. Pohjavedenpinta on kairauspis-

korkeustasolla ja viettänee loivasti kohti muodos-

tuman pohjoispuolella virtaavaa Naamanjokea. Muodostuman eteläreunalla pohjatason muodostaa 

moreeni ja pohjoisreunalla pohjavesi. Kerrospaksuus on muodostuman alueella keskimäärin 2-3 

ala on 23,5 hehtaaria. Muodostuman pohjavedenpinnan yläpuolinen kokonais-

, josta on arvioitu olevan soravaltaista ainesta 80 000 m
3
 ja hiekkavaltais-

Alue on poistettu pohjavesialueluokituksesta 31.5.2014.    
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5) Rova, 342308-010-889 (Pohjavesialue: Ahmaskoski 
 
Muodostuma on rantavoimien muokkaama loivapiirteinen

tamainen harjulaajentuma (liite 3.71.)

maatutkausten sekä maaperäkairausten perusteella muodostuma koostuu pääosin sora

ta hiekasta. Muodostuman ydinosassa on myös jonkin verran kivistä soraa. Muodostuman reuna

alueilla aines on pääasiassa hiekkaa. Muodostuma on synnyltään vanha

köitymistä syntynyt moreenipeitteinen harju, jonka lael

lähes kokonaan pois. Harjun reunoilla on paikoin moreenin päällä myös ohut silttikerros. Ka

ten perusteella moreenia esiintyy

 

Pohjavedenpinta on kairausten, maatutkaluotauksen ja leikkauste

osassa + 100–100,5 m mpy (kairauspiste 0112), länsiosassa 

tasolla. Muodostuman eteläosan kairauspisteessä (0212) pohjavedenpinta on 

ustasolla. Muodostuman pinta

puolinen kokonaisainesmäärä on 

nesta 90 000 m
3
 soravaltaista ainesta 590 000 m

käyttöä rajoittaa tiestö ja muodostuman eteläosassa muinaisjäännökset.

31.5.2014 pohjavesialueluokkaan II.

 
6) Piltonkangas, 342407-020-
 

Muodostuma on rantavoimien muokkaama deltamainen harjulaajen

hiekkavaltaisesta aineksesta (liite 

sekä muodostumassa olevien maa

muodostuman länsipuoliskolla

20 metriä. Lisäksi kivistä soraa on muodostuman länsiosan leikkausten sorakerrostumissa välike

roksina. Muodostuman itäosa koostuu pääasiassa hiekasta, jota on kairaustietojen perusteella no

16 metrin paksuudelta. Rantavoimat ovat muokanneet muodostumaa kerrostaen harjuaineksen pää

le hiekkaisia ja soraisia rantakerrostumia. Soraa ja paikoin myös kivistä soraa esiintyy muodost

man kaakkoisrinteellä + 115–120

la on alarinteeseen viettäviä hiekkaisia kerrostumia. Muodostuman kaakkoisosan rinteillä on rant

kerrostuman ja harjuaineksen väliin kerrostunut myös silttiä, jonka paksuus on 1

saattaa esiintyä myös muualla muo

 

Muodostuman pinta-ala on 90,1

110,8 m mpy korkeustasolla (kairauspisteet 0912

suus on yleensä 3-8 metriä ja suurimmi

denpinnan yläpuolinen kokonaisainesmäärä on 

kauskelpoista ainesta 230 000 m

milj. m
3
. Muodostuma on nostettu 31.5.2014 pohjavesialueluokkaan II.

 

7) Hietaselkä, 342412-040-889
 

Muodostuma on matala pinnaltaan rantavoimien tasoittama harjuselänne, jonka ydinosa koostuu s

ra- ja hiekkakerroksista (liite 

ohuita loivasti rinteenmyötäisesti suolle viettäviä sorakerroksia. Pohjavedenpinnan taso on leikk

usten sekä kairaus- ja maatutkatietojen perusteella muodostuman länsi

mpy ja muodostuman itäpäässä noin 
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(Pohjavesialue: Ahmaskoski 11889007) 

avoimien muokkaama loivapiirteinen, osittain moreenin ja siltin peittä

(liite 3.71.). Muodostumassa olevien leikkausten ja alueella suoritettujen 

maaperäkairausten perusteella muodostuma koostuu pääosin sora

ta hiekasta. Muodostuman ydinosassa on myös jonkin verran kivistä soraa. Muodostuman reuna

alueilla aines on pääasiassa hiekkaa. Muodostuma on synnyltään vanha, eli

tymistä syntynyt moreenipeitteinen harju, jonka laelta aallokko on huuhtonut moreenipeitteen 

lähes kokonaan pois. Harjun reunoilla on paikoin moreenin päällä myös ohut silttikerros. Ka

ten perusteella moreenia esiintyy myös välikerroksina. 

Pohjavedenpinta on kairausten, maatutkaluotauksen ja leikkausten perusteella muodostuman kesk

(kairauspiste 0112), länsiosassa + 99 m mpy ja itäpäässä 

tasolla. Muodostuman eteläosan kairauspisteessä (0212) pohjavedenpinta on 

ustasolla. Muodostuman pinta-ala on 47,2 ha. Muodostumassa jäljellä oleva pohjavedenpinnan yl

puolinen kokonaisainesmäärä on noin 1,32 milj. m
3
, josta on arvioitu olevan murskauskelpoista a

soravaltaista ainesta 590 000 m
3
 ja hiekkavaltaista ainesta 635

muodostuman eteläosassa muinaisjäännökset. Muodostuma on nostettu 

31.5.2014 pohjavesialueluokkaan II. 

-889 (Pohjavesialue: Piltonkangas 11889010

Muodostuma on rantavoimien muokkaama deltamainen harjulaajentuma, joka koostuu pääasiassa 

(liite 3.72.). Alueella suoritettujen maatutkausten ja maaperäkairausten 

sekä muodostumassa olevien maa-ainesottoalueiden perusteella soravaltaista ainesta on pääasiassa 

a. Kivistä soraa on muodostuman luoteisosassa paksuimmillaan noin 

20 metriä. Lisäksi kivistä soraa on muodostuman länsiosan leikkausten sorakerrostumissa välike

roksina. Muodostuman itäosa koostuu pääasiassa hiekasta, jota on kairaustietojen perusteella no

16 metrin paksuudelta. Rantavoimat ovat muokanneet muodostumaa kerrostaen harjuaineksen pää

le hiekkaisia ja soraisia rantakerrostumia. Soraa ja paikoin myös kivistä soraa esiintyy muodost

120 m mpy korkeustasolla ohuena kerroksena. Muodostuman reunoi

on alarinteeseen viettäviä hiekkaisia kerrostumia. Muodostuman kaakkoisosan rinteillä on rant

kerrostuman ja harjuaineksen väliin kerrostunut myös silttiä, jonka paksuus on 1

saattaa esiintyä myös muualla muodostuman kaakkoisosan alarinteillä. 

ala on 90,1 ha. Pohjavedenpinnan taso on muodostuman alueella 

(kairauspisteet 0912-1112). Pohjavedenpinnan yläpuolinen kerrospa

8 metriä ja suurimmillaan noin 12 metriä. Muodostumassa jäljellä oleva pohjav

denpinnan yläpuolinen kokonaisainesmäärä on noin 4,35 milj. m
3
, josta on arvioitu olevan mur

kauskelpoista ainesta 230 000 m
3
, soravaltaista ainesta 1,17 milj. m

3
 ja hiekkavaltaista ainesta 2,95 

Muodostuma on nostettu 31.5.2014 pohjavesialueluokkaan II. 

889 (Pohjavesialue: Hietaselkä 11889013) 

Muodostuma on matala pinnaltaan rantavoimien tasoittama harjuselänne, jonka ydinosa koostuu s

iite 3.73.). Harjun liepeet ovat pääosin hiekkaa, mutta välikerroksina on 

ohuita loivasti rinteenmyötäisesti suolle viettäviä sorakerroksia. Pohjavedenpinnan taso on leikk

ja maatutkatietojen perusteella muodostuman länsi- ja keskiosiss

ja muodostuman itäpäässä noin + 121 m mpy, mikä vastaa muodostumaa ympäröivien suoal
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osittain moreenin ja siltin peittämä del-

Muodostumassa olevien leikkausten ja alueella suoritettujen 

maaperäkairausten perusteella muodostuma koostuu pääosin sorasta ja soraises-

ta hiekasta. Muodostuman ydinosassa on myös jonkin verran kivistä soraa. Muodostuman reuna-

, eli ennen viimeistä jääti-

ta aallokko on huuhtonut moreenipeitteen 

lähes kokonaan pois. Harjun reunoilla on paikoin moreenin päällä myös ohut silttikerros. Kairaus-

n perusteella muodostuman keski-

ja itäpäässä + 101 m mpy 

tasolla. Muodostuman eteläosan kairauspisteessä (0212) pohjavedenpinta on + 102,4 m mpy korke-

,2 ha. Muodostumassa jäljellä oleva pohjavedenpinnan ylä-

, josta on arvioitu olevan murskauskelpoista ai-

ja hiekkavaltaista ainesta 635 000 m
3
. Aineksen 

Muodostuma on nostettu 

11889010) 

tuma, joka koostuu pääasiassa 

. Alueella suoritettujen maatutkausten ja maaperäkairausten 

ainesottoalueiden perusteella soravaltaista ainesta on pääasiassa 

. Kivistä soraa on muodostuman luoteisosassa paksuimmillaan noin 

20 metriä. Lisäksi kivistä soraa on muodostuman länsiosan leikkausten sorakerrostumissa väliker-

roksina. Muodostuman itäosa koostuu pääasiassa hiekasta, jota on kairaustietojen perusteella noin 

16 metrin paksuudelta. Rantavoimat ovat muokanneet muodostumaa kerrostaen harjuaineksen pääl-

le hiekkaisia ja soraisia rantakerrostumia. Soraa ja paikoin myös kivistä soraa esiintyy muodostu-

oksena. Muodostuman reunoil-

on alarinteeseen viettäviä hiekkaisia kerrostumia. Muodostuman kaakkoisosan rinteillä on ranta-

kerrostuman ja harjuaineksen väliin kerrostunut myös silttiä, jonka paksuus on 1-2 metriä. Silttiä 

ha. Pohjavedenpinnan taso on muodostuman alueella + 110,5–

. Pohjavedenpinnan yläpuolinen kerrospak-

llaan noin 12 metriä. Muodostumassa jäljellä oleva pohjave-

, josta on arvioitu olevan murs-

ja hiekkavaltaista ainesta 2,95 

Muodostuma on matala pinnaltaan rantavoimien tasoittama harjuselänne, jonka ydinosa koostuu so-

. Harjun liepeet ovat pääosin hiekkaa, mutta välikerroksina on 

ohuita loivasti rinteenmyötäisesti suolle viettäviä sorakerroksia. Pohjavedenpinnan taso on leikka-

ja keskiosissa noin + 122 m 

vastaa muodostumaa ympäröivien suoalu-
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eiden korkeustasoa. Pohjavedenpinnan yläpuolella olevien maa

5 metrin välillä. Kairauksen (1212)

rin syvyydellä eli + 119 m mpy

 

Muodostuman pinta-ala on 28,5

kokonaisainesmäärä on 713 000 m

hiekkavaltaista ainesta 498 000 m

 

8) Kulperinkangas (Pohjavesialue: Kulperinkangas 
 
Pohjavesialue sijaitsee moreen

ohueksi rantakerrostumaksi (liite 3.74.)

rin välillä. Muodostuman kaakkoisosan kairaukses

metriä hiekkamoreenia. Pohjavedenpinta

ta kerrospaksuudesta johtuen pohjavesialueella on maa

seen kotitarvekäyttöön.  GTK:n maa

javesialueelle. Alue on myös poistettu pohjavesialuelukituksesta 31.5.2014.

 
9) Murtokangas, 342307-010
 
Muodostuma on matala pinnaltaan rantavoimien tasoittama harjuselänne, jonka ydino

visistä sora- ja hiekkakerroksista

roksina on ohuita loivasti rinteenmyötäisesti suolle viettäviä sorakerroksia. Muodostuman reunoilla 

on myös paikoin moreenia. Pohjavedenpinnan 

raustietojen (0812) perusteella noin 

alueiden korkeustasoa. Pohjavedenpinnan yläpuolella olevien maa

2-7 metrin välillä. 

 

Muodostuman pinta-ala on 45,2 ha. Jäljellä oleva kokonaismassamäärä on 1,075 milj. m

arvioitu olevan soravaltaista ainesta 

on nostettu 31.5.2014 pohjavesialueluokkaan II.

 

10) Uunivaara (Pohjavesialue
 
Muodostuma on rantakerrostuma, joka on 

dostamaa moreenialuetta (liite 3.76.)

sesta. Sen paksuus vaihtelee 0,2

ohuita rantakerrostumia. Muodostuma on poistettu GTK:n maa

tuman pienialaisuudesta ja ohuesta kerrospaksuudesta.

tuksesta 31.5.2014. 

 

5.16. Yli-Ii 
 

Pääosa Yli-Iin (1.1.2013 alkaen osa Oulun kaupunkia) 

ven puolelta Tannilaan ulottuvaan, itä

kettä edustaa todennäköisesti myös Yli

soon kuuluville muodostumille on tyypillist

Pohjanmaan POSKI, vaihe 1 (2011–2014): Hiekka- ja soraesiintymät

eiden korkeustasoa. Pohjavedenpinnan yläpuolella olevien maa-ainesten kerrospaksuus vaihtelee 2

(1212) mukaan kallionpinta on muodostuman keskiosassa noin 7 me

m mpy korkeustasolla. Alueella on suoritettu vain vähäistä maa

ala on 28,5 ha. Muodostumassa jäljellä oleva pohjavedenpinnan yläpuolinen 

000 m
3
, josta on arvioitu olevan soravaltaista ainesta 215 000 m

000 m
3
. Muodostuma on nostettu 31.5.2014 pohjavesialueluokkaan II.

ulperinkangas (Pohjavesialue: Kulperinkangas 11889014) 

sijaitsee moreenimäellä, jonka pinnalle aallokko on kerrostunut soraa ja hiekkaa

(liite 3.74.). Lajittuneen aineksen kerrospaksuus vaihtelee 0,3

rin välillä. Muodostuman kaakkoisosan kairauksessa kahden metrin hiekka

javedenpinta kairauspisteessä (1512) oli 2,6 metrin syvyydessä. Ohue

ta kerrospaksuudesta johtuen pohjavesialueella on maa-aineksia lähinnä vain tienpitoon ja vähä

yttöön.  GTK:n maa-aineskantaan ei ole merkitty maa-ainesmuodostumaa tälle po

Alue on myös poistettu pohjavesialuelukituksesta 31.5.2014.

010-889 (Pohjavesialue: Murtokangas 11889053

Muodostuma on matala pinnaltaan rantavoimien tasoittama harjuselänne, jonka ydino

ja hiekkakerroksista (liite 3.75.). Harjun liepeet ovat pääosin hiekkaa, mutta välike

roksina on ohuita loivasti rinteenmyötäisesti suolle viettäviä sorakerroksia. Muodostuman reunoilla 

Pohjavedenpinnan taso on muodostumassa olevien leikkausten ja ka

perusteella noin + 107,5 m mpy, mikä vastaa muodostumaa ympäröivien su

alueiden korkeustasoa. Pohjavedenpinnan yläpuolella olevien maa-ainesten kerrospaksuus vaihtelee 

ala on 45,2 ha. Jäljellä oleva kokonaismassamäärä on 1,075 milj. m

olevan soravaltaista ainesta 340 000 m
3 

ja hiekkavaltaista ainesta 735 000 m

on nostettu 31.5.2014 pohjavesialueluokkaan II. 

ra (Pohjavesialue: Uunivaara 11889054) 

uodostuma on rantakerrostuma, joka on syntynyt aallokon huuhtoessa kolmen drumliinin mu

(liite 3.76.). Rantakerrostuma koostuu pääasiassa ohuesta hiekkakerro

sesta. Sen paksuus vaihtelee 0,2-1,5 metrin välillä. Muodostuman lähiympäristössä on myös muita 

ohuita rantakerrostumia. Muodostuma on poistettu GTK:n maa-ainestietokannasta johtuen muodo

tuman pienialaisuudesta ja ohuesta kerrospaksuudesta. Alue on poistettu myös pohjavesialueluk

(1.1.2013 alkaen osa Oulun kaupunkia) hiekka- ja soravarannoista liittyy Pudasjä

ven puolelta Tannilaan ulottuvaan, itä-länsisuuntaiseen saumamuodostumajaksoon. Samaa vyöh

kettä edustaa todennäköisesti myös Yli-Iin ja Iin rajalla sijaitseva Konttikankaan muodostuma. 

kuuluville muodostumille on tyypillistä laakea pinnanmuoto ja aineksen hiekkavaltaisuus. S
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ainesten kerrospaksuus vaihtelee 2-

on muodostuman keskiosassa noin 7 met-

Alueella on suoritettu vain vähäistä maa-ainesottoa.  

ha. Muodostumassa jäljellä oleva pohjavedenpinnan yläpuolinen 

, josta on arvioitu olevan soravaltaista ainesta 215 000 m
3
 ja 

Muodostuma on nostettu 31.5.2014 pohjavesialueluokkaan II. 

jonka pinnalle aallokko on kerrostunut soraa ja hiekkaa 

. Lajittuneen aineksen kerrospaksuus vaihtelee 0,3-2,0 met-

sa kahden metrin hiekkakerroksen alla oli 10 

2,6 metrin syvyydessä. Ohues-

aineksia lähinnä vain tienpitoon ja vähäi-

ainesmuodostumaa tälle poh-

Alue on myös poistettu pohjavesialuelukituksesta 31.5.2014. 

11889053) 

Muodostuma on matala pinnaltaan rantavoimien tasoittama harjuselänne, jonka ydinosa koostuu ki-

. Harjun liepeet ovat pääosin hiekkaa, mutta väliker-

roksina on ohuita loivasti rinteenmyötäisesti suolle viettäviä sorakerroksia. Muodostuman reunoilla 

taso on muodostumassa olevien leikkausten ja kai-

vastaa muodostumaa ympäröivien suo-

ainesten kerrospaksuus vaihtelee 

ala on 45,2 ha. Jäljellä oleva kokonaismassamäärä on 1,075 milj. m
3
, josta on 

ja hiekkavaltaista ainesta 735 000 m
3
. Muodostuma 

aallokon huuhtoessa kolmen drumliinin muo-

. Rantakerrostuma koostuu pääasiassa ohuesta hiekkakerrok-

1,5 metrin välillä. Muodostuman lähiympäristössä on myös muita 

ainestietokannasta johtuen muodos-

Alue on poistettu myös pohjavesialueluki-

ja soravarannoista liittyy Pudasjär-

länsisuuntaiseen saumamuodostumajaksoon. Samaa vyöhy-

n ja Iin rajalla sijaitseva Konttikankaan muodostuma. Jak-

ja aineksen hiekkavaltaisuus. So-
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raa esiintyy eniten loivapiirteisten selänteiden keskiosissa. 

moreenipeitteisyyttä esiinny.  

 

Pudasjärveltä Iihin ulottuva itä

maa noin 4 kilometrin matkalla. Yli

luode-kaakkosuuntaista pitkittäisharjujaksoa.

 

GTK:n tietokannassa Yli-Iin alueella on hiekka

arvioitu olevan maa-ainesta pohjav

vioitu olevan noin 27,6 milj. m

m
3
. Hiekka- ja soramuodostumien yhteenlaskettu pinta

 

5.16.1. Jatkotutkimuskohteiden muodostumakuvaukset

 

1) Huhkajakangas, 351211-020
 
Muodostuma käsittää laakean aallokon huuhtoman ja tasoittaman harjuselänteen ja sen kaakkoi

osaan liittyvän deltamaisen laajentuman

myös kivistä soraa. Deltassa 

kaan moreenikerros, jonka paksuus on muodostuman itäosassa lähes neljä metriä ja muodostuman 

keskiosassa 1,5 metriä. Harjuselänteellä soraa ja moreenia peittää hiekkainen rantakerrostuma, jo

ka kerrospaksuus vaihtelee noin 0,5

(0613-0813) ja maatutkausten perusteella muodostumassa noin 

Kallionpinta on kairausten mukaan muodostuman länsipäässä 

hoaa siitä itäosaan + 59,3 m mpy 

suus on 3-7 m.  

 

Muodostuman pinta-ala on 59,3 hehtaaria. Muodostumassa jäljellä oleva pohjavedenpinnan yläpu

linen kokonaisainesmäärä on 2,

taista ainesta 1,67 milj. m
3
. Aineksen käyttöä 

nökset ja moreenipeite. 

 

2) Kettukangas, 351212-080-
 

Kettukangas on aallokon huuhtoma ja osittain tasoittama harjumuodostuma, joka koostuu seläntei

tä ja kummuista (liite 3.78.). Selännemäinen

sijaitsee muodostuman pohjoisosan

man keskiosiin ja aivan muodostuman eteläpäässä sen itäre

dostuman pohjois- ja keskiosassa noin viisi metriä, paikoin jopa 7,5 metriä. Aivan muodostuman 

eteläosassa harjuselänteen kor

sa hiekkavaltaista ainesta. Muodostuman pohjois

hes poikittaista kumpua, jotka ovat suuntautuneet lounaasta koilliseen. Pintaosien perusteell

koostuvat pääasiassa hiekkavaltaista ainesta, mutta näissä kummuissa saattaa syvemmällä olla myös 

moreenia. Näiden kumpujen rakenteeseen ei 

kairauksilla. Pohjavedenpinnan 

sa (kairauspisteessä 4913) noin 

tuman kaakkoispäässä noin + 84 
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teisten selänteiden keskiosissa. Aines on yleensä hyvin lajittunutta eikä

 

Pudasjärveltä Iihin ulottuva itä-länsisuuntainen reunamuodostumajakso leikkaa Yli

maa noin 4 kilometrin matkalla. Yli-Iin pohjoispäässä on lisäksi kaksi noin 5

kittäisharjujaksoa. 

Iin alueella on hiekka- ja soraesiintymiä yhteensä 28 kappaletta, joissa on 

ainesta pohjavedenpinnan yläpuolella noin 33,8 milj. m

milj. m
3
, soraa noin 5,9 milj. m

3 
ja murskattavaa materiaalia noin 0,38

ja soramuodostumien yhteenlaskettu pinta-ala on noin 1 144 ha (liitteet 

.1. Jatkotutkimuskohteiden muodostumakuvaukset 

020-972 (Pohjavesialue: Huhkajakangas 11972006

Muodostuma käsittää laakean aallokon huuhtoman ja tasoittaman harjuselänteen ja sen kaakkoi

osaan liittyvän deltamaisen laajentuman (liite 3.77.). Aines on harjuselänteessä soraa ja paikoin 

myös kivistä soraa. Deltassa aines on hiekkavaltaista. Harjuselännettä peittää kairaustietojen m

kaan moreenikerros, jonka paksuus on muodostuman itäosassa lähes neljä metriä ja muodostuman 

keskiosassa 1,5 metriä. Harjuselänteellä soraa ja moreenia peittää hiekkainen rantakerrostuma, jo

kerrospaksuus vaihtelee noin 0,5-2,5 metrin välillä. Pohjavedenpinta on maaperäkairausten 

ja maatutkausten perusteella muodostumassa noin + 66,2–67,4

Kallionpinta on kairausten mukaan muodostuman länsipäässä + 57,1 m mpy

itä itäosaan + 59,3 m mpy tasolle. Pohjavedenpinnan yläpuolella oleva

ala on 59,3 hehtaaria. Muodostumassa jäljellä oleva pohjavedenpinnan yläpu

linen kokonaisainesmäärä on 2,05 milj. m
3
, josta on soravaltaista ainesta 380 000 m

. Aineksen käyttöä haittaavat ja rajoittavat muodostuman muinaisjää

-972 (Pohjavesialue: Kettukangas 11972007

Kettukangas on aallokon huuhtoma ja osittain tasoittama harjumuodostuma, joka koostuu seläntei

. Selännemäinen, pääasiassa sorasta ja kivisestä sorasta koostuva ydin 

dostuman pohjoisosan länsireunalla. Sieltä soravaltainen harjuydin kulkee muodost

man keskiosiin ja aivan muodostuman eteläpäässä sen itäreunalle. Harjuselänte

ja keskiosassa noin viisi metriä, paikoin jopa 7,5 metriä. Aivan muodostuman 

n korkeus on noin kolme metriä. Muodostuman reuna

sa hiekkavaltaista ainesta. Muodostuman pohjois- ja keskiosassa harjuselänteeseen

hes poikittaista kumpua, jotka ovat suuntautuneet lounaasta koilliseen. Pintaosien perusteell

koostuvat pääasiassa hiekkavaltaista ainesta, mutta näissä kummuissa saattaa syvemmällä olla myös 

moreenia. Näiden kumpujen rakenteeseen ei kuitenkaan ole saatu varmistusta

pinnan tasosta ei ole tarkkaa tietoa, mutta se on muodostuman pohjoisosa

noin + 91 m mpy tasolla tai hieman sitä korkeammalla ja laskee muodo

84 m mpy tasolle.  
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Aines on yleensä hyvin lajittunutta eikä 

jakso leikkaa Yli-iin lounaiskul-

Iin pohjoispäässä on lisäksi kaksi noin 5-7 kilometrin mittaista, 

ja soraesiintymiä yhteensä 28 kappaletta, joissa on 

milj. m
3
. Tästä hiekkaa on ar-

urskattavaa materiaalia noin 0,38 milj. 

ala on noin 1 144 ha (liitteet 1P ja 2.16.). 

11972006) 

Muodostuma käsittää laakean aallokon huuhtoman ja tasoittaman harjuselänteen ja sen kaakkois-

. Aines on harjuselänteessä soraa ja paikoin 

. Harjuselännettä peittää kairaustietojen mu-

kaan moreenikerros, jonka paksuus on muodostuman itäosassa lähes neljä metriä ja muodostuman 

keskiosassa 1,5 metriä. Harjuselänteellä soraa ja moreenia peittää hiekkainen rantakerrostuma, jon-

metrin välillä. Pohjavedenpinta on maaperäkairausten 

67,4 m mpy korkeustasolla. 

mpy korkeustasolla ja ko-

tasolle. Pohjavedenpinnan yläpuolella olevan aineksen kerrospak-

ala on 59,3 hehtaaria. Muodostumassa jäljellä oleva pohjavedenpinnan yläpuo-

, josta on soravaltaista ainesta 380 000 m
3
 ja hiekkaval-

rajoittavat muodostuman muinaisjään-

11972007)  

Kettukangas on aallokon huuhtoma ja osittain tasoittama harjumuodostuma, joka koostuu selänteis-

pääasiassa sorasta ja kivisestä sorasta koostuva ydin 

ravaltainen harjuydin kulkee muodostu-

unalle. Harjuselänteen korkeus on muo-

ja keskiosassa noin viisi metriä, paikoin jopa 7,5 metriä. Aivan muodostuman 

Muodostuman reuna-alueet ovat pääasias-

ja keskiosassa harjuselänteeseen liittyy kaksi lä-

hes poikittaista kumpua, jotka ovat suuntautuneet lounaasta koilliseen. Pintaosien perusteella ne 

koostuvat pääasiassa hiekkavaltaista ainesta, mutta näissä kummuissa saattaa syvemmällä olla myös 

kuitenkaan ole saatu varmistusta maatutkauksella tai 

, mutta se on muodostuman pohjoisosas-

tasolla tai hieman sitä korkeammalla ja laskee muodos-
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Kettukankaan muodostuman pinta

pinnan yläpuolinen kokonaisainesmäärä on 3,19 milj. m

neksen osuudeksi 30 000 m
3
, soravaltaista ainesta 

2,84 milj. m
3
. Muodostumassa on kolme tois

1,5 metristä noin 3,0 metriin. 

nökset. 

 

3) Vitmanoja, 351212-090-972
 

Muodostuma on kapea soravaltaisesta aineksesta koostuva harjuselänne, jonka korkeus on selänteen 

pohjoispäässä noin viisi metriä ja

kauksia. Pohjaveden pinta muodostumalla 

maa-ainestenottoa. Muodostuman pinta

vedenpinnan yläpuolinen kokonaisainesmäärä on 100 000 m

m
3
 ja hiekkavaltaista ainesta 50 000 m

 

4) Ketola, 351402-010-972 (Pohjavesialue: Kettukangas 
 

Muodostuma koostuu selännemäisestä harjun ydinosasta, jossa aines on kivistä soraa ja osin hie

kaista soraa (liite 3.78.). Harjuselännettä ympäröivissä harjulaajentumissa aines on pääasiassa hie

kaa. Harjuselänteen korkeus on 5

Pohjaveden pinta viettää muodostuman pohjoispuolen noin 

jaitsevaa Siuruanjokea. Muodostuman pinta

pohjavedenpinnan yläpuolinen kokonaisainesmäärä on 620 000 m

235 000 m
3
 ja hiekkavaltaista ainesta 385 000 m

vat asutus ja tiestö. 

 

 

6. YHTEENVETO JA JOHT
 

Geologian tutkimuskeskus (GTK) on tehnyt yhteistyössä 

viainestutkimuksia Pohjois-Pohjanmaan POSKI 

Projektissa on koottu ja päivitetty tietoja pohjavesi

maakunnallisella tasolla. POSKI 

varattavat harjualueet, sekä riittävä määrä

ja kalliokiviaineskohteita. 

 

Hankkeen tuloksilla tuetaan pitkäjänteistä maankäytön ja kaavoituksen suunnittelua maakunta

kuntatasolla ja turvataan elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä

maa-aineslain mukaisissa lupakäsittelyissä, jolloin käsittelyj

nee. Projektin tuloksista hyötyvät 

 

Harjualueista tutkimuksiin on sisällytetty lähinnä

luokan pohjavesialueet kuuluivat tutkimuskohteisiin

taa pohjavesiluokituksia siten, että III

toisesti poistetaan pohjavesiluokituksesta

 

Hankkeen osatoteuttajana toiminut

sekä maatutkaluotauksista. GTK:n 
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Kettukankaan muodostuman pinta-ala on 98,5 hehtaaria. Muodostumassa jälje

pinnan yläpuolinen kokonaisainesmäärä on 3,19 milj. m
3
, josta on arvioitu murskauskelpoisen a

, soravaltaista ainesta on arviolta 320 000 m
3
 

Muodostumassa on kolme toisiinsa rajoittuvaa leikkausta, joissa ottosyvyys vaihtelee

1,5 metristä noin 3,0 metriin. Aineksen käyttöä rajoittavat muodostuman itäreunalla muinaisjää

972 (Pohjavesialue: Kettukangas 11972007) 

ltaisesta aineksesta koostuva harjuselänne, jonka korkeus on selänteen 

späässä noin viisi metriä ja eteläpäässä noin 3 metriä (liite 3.78.). Muodostumassa ei ole lei

muodostumalla on noin + 80 m mpy tasolla. Alueella ei ole 

Muodostuman pinta-ala on 4,4 hehtaaria. Muodostumassa jäljellä oleva pohj

vedenpinnan yläpuolinen kokonaisainesmäärä on 100 000 m
3
, josta on soravaltaista ainesta 50 000 

ja hiekkavaltaista ainesta 50 000 m
3
. 

(Pohjavesialue: Kettukangas 11972007) 

Muodostuma koostuu selännemäisestä harjun ydinosasta, jossa aines on kivistä soraa ja osin hie

. Harjuselännettä ympäröivissä harjulaajentumissa aines on pääasiassa hie

selänteen korkeus on 5-7 metriä. Harjulaajentumissa kerrospaksuus on noin 2

Pohjaveden pinta viettää muodostuman pohjoispuolen noin + 83 m mpy tasolta kohti kaakossa s

jaitsevaa Siuruanjokea. Muodostuman pinta-ala on 16,1 hehtaaria Muodostumassa 

pohjavedenpinnan yläpuolinen kokonaisainesmäärä on 620 000 m
3
, josta on soravaltaista ainesta 

ja hiekkavaltaista ainesta 385 000 m
3
. Muodostuman itäpäässä hyödyntämistä rajoitt

. YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET 

Geologian tutkimuskeskus (GTK) on tehnyt yhteistyössä Pohjois-Pohjanmaan liiton kanssa k

Pohjanmaan POSKI –projektin ensimmäisen vaiheen hankealueella. 

rojektissa on koottu ja päivitetty tietoja pohjavesi- ja kiviainesmuodostumien määrästä ja laadusta 

POSKI -hankkeen ensisijaisena tavoitteena on osoittaa pohjavedenottoon 

sekä riittävä määrä kiviainesten ottoon pitkällä aikavälillä soveltuvia 

Hankkeen tuloksilla tuetaan pitkäjänteistä maankäytön ja kaavoituksen suunnittelua maakunta

ja turvataan elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä. Tuloksia 

aineslain mukaisissa lupakäsittelyissä, jolloin käsittelyjen yhtenäisyys ja läpinäkyvyys par

Projektin tuloksista hyötyvät mm. kunnat, vesilaitokset, kiviainesyrittäjät ja viranomaist

on sisällytetty lähinnä II- ja III-luokan pohjavesialueita. Erityisesti III

vat tutkimuskohteisiin, koska valtakunnallisena tavoitteena on tarki

, että III-luokan alueet joko siirretään I- tai II-

poistetaan pohjavesiluokituksesta kokonaan. 

tajana toiminut GTK on vastannut maa- ja kallioperän kiviainestutkimuksista 

GTK:n tehtävänä hankkeessa oli tuottaa projektialueen
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ala on 98,5 hehtaaria. Muodostumassa jäljellä oleva pohjaveden-

, josta on arvioitu murskauskelpoisen ai-

 ja hiekkavaltaista ainesta 

iinsa rajoittuvaa leikkausta, joissa ottosyvyys vaihtelee 

muodostuman itäreunalla muinaisjään-

 

ltaisesta aineksesta koostuva harjuselänne, jonka korkeus on selänteen 

. Muodostumassa ei ole leik-

Alueella ei ole suoritettu 

ala on 4,4 hehtaaria. Muodostumassa jäljellä oleva pohja-

, josta on soravaltaista ainesta 50 000 

Muodostuma koostuu selännemäisestä harjun ydinosasta, jossa aines on kivistä soraa ja osin hiek-

. Harjuselännettä ympäröivissä harjulaajentumissa aines on pääasiassa hiek-

7 metriä. Harjulaajentumissa kerrospaksuus on noin 2-3 metriä. 

tasolta kohti kaakossa si-

ala on 16,1 hehtaaria Muodostumassa jäljellä oleva 

, josta on soravaltaista ainesta 

Muodostuman itäpäässä hyödyntämistä rajoitta-

Pohjanmaan liiton kanssa ki-

projektin ensimmäisen vaiheen hankealueella. 

tumien määrästä ja laadusta 

osoittaa pohjavedenottoon 

kiviainesten ottoon pitkällä aikavälillä soveltuvia harju- 

Hankkeen tuloksilla tuetaan pitkäjänteistä maankäytön ja kaavoituksen suunnittelua maakunta- ja 

. Tuloksia voidaan hyödyntää esim. 

en yhtenäisyys ja läpinäkyvyys para-

yrittäjät ja viranomaistahot. 

luokan pohjavesialueita. Erityisesti III-

koska valtakunnallisena tavoitteena on tarkis-

-luokkaan tai vaihtoeh-

ja kallioperän kiviainestutkimuksista 

projektialueen kalliokiviaines- 
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sekä hiekka- ja soramuodostumien 

tumien maastotarkistuksia ja maatutkaluotauksia 

kiaan yli 100 kohteessa. Maastossa tarkistettiin

muodostumarajauksia, sekä päivitettiin 

sista havainnoitiin mm. maa-aineksen laatua sekä hiekan, soran

Ottoalueilla arvioitiin myös keskimääräisiä

siin. Lisäksi tehtiin havaintoja mahdollisista maa

 

Hiekka- ja soramuodostumien pohjatasot, keskipaksuudet ja pinta

jen, maatutkaluotausten, uusien ja vanhojen kairaus

toksen kartta- ja laserkeilausaineiston avulla. Hiekka

ohjelmistoilla laadittuihin tilavuusmalleihin perustuvaa massalaskentaa, vaan massamäärät on mä

ritetty muodostumien pinta

aineskannassa ja tässä raportissa esitettyihin muodostumatietoihin

rospaksuuksia tai pohjavedenpinnan alapuolisia massoja

pohjavesialueille sijoittuvien alavien ja laakeiden maa

aineksen määrä on todellisuudessa h

 

Karttoja ja taulukoita tarkasteltaessa on myös aina hyvä huomioida, että muodostumien rajaukset ja 

massa-arviot ovat lähinnä suuntaa

ventointi/varantotietojen tuottaminen

naisten maa-ainesten ottosuunnitelmien tekoa 

sia tarkempien maa-ainesmäärien ja laadun selvittämiseksi.

 

Raportin kuntakohtaisissa indeksikartoissa ja taulukoissa esitettyjen hiekka

(yhteensä 863 kpl) tiedot on otettu sovittujen periaatteiden mukaise

ainestietokannasta. Maa-ainestietokannan tiedot ovat projektialueen kaikkien muodostumien (myös 

maastotarkistamattomien) osalta 

ukset on päivitetty. Myös vanhan 1:20 000 mittakaavaisen peruskarttajaotuksen mukaisesti katkai

tut muodostumarajaukset on aineiston läpikäynnin myötä yhdistetty ja päivitetty vastaamaan nyky

siä kuntarajoja. Osa jatkotutkimusalueisiin sisältyneistä III

kokonaan luokituksesta tai ne on nostettu I

kuvausteksteihin on lisätty maininta asiasta.

 

Tutkimusalueen hiekka- ja soramuodostumat ovat vaihtelevia sekä synnyltään, laajuudeltaan että 

myös ainekseltaan. Alueella on Salpausselän tyylisiksi reunamuodostumiksi tulkittavia muodost

mia, kuten Haukiputaan Runteli

tikkökielekkeen välisiä saumaharjuja kuten 

nempiä pitkittäisharjuja. Harjujaksoja esiintyy alueella keskimäärin 10

ten tutkimusalueen Oulujoen eteläpuolisella alueella. 

Pudasjärven ja Utajärven alueilla, missä ne ova

na. Moreenin peittämiä sora- 

min Pudasjärvellä, missä on yhtenäisiä

 

Muodostumien aines on hiekkavaltaisinta Perämeren rannikkoalueella, missä harjut ovat kerrost

neet suureksi osaksi syvän veden ns. subakvaattiselle alueelle. Esim. Hailuodon, Kempeleen, L

mingan, Muhoksen ja Tyrnävän pohjavedenpinnan yläpuolisista maa

enemmän on arvioitu olevan hiekkavaltaista

sevien Pudasjärven ja Utajärven kuntien alueilla, missä 

Pohjanmaan POSKI, vaihe 1 (2011–2014): Hiekka- ja soraesiintymät

ja soramuodostumien päivitetyt rajaus- ja massamäärätiedot.

ja maatutkaluotauksia suoritettiin kenttäkausien 2011

Maastossa tarkistettiin alun perin 1970 – luvun kartoitusprojektissa teh

sekä päivitettiin myös ottoaluetietoja. Maa-aineksen ottoalueiden

aineksen laatua sekä hiekan, soran ja murskattavan aineksen suhteita. 

keskimääräisiä ottotasoja ja oton laajuutta suhteessa ympäröiviin alue

havaintoja mahdollisista maa-ainesten ottoa haittaavista tai rajoittavia tekijöi

ja soramuodostumien pohjatasot, keskipaksuudet ja pinta-alat määritettiin maastohavaint

jen, maatutkaluotausten, uusien ja vanhojen kairaus- ja havaintoputkitietojen sekä Maanmittausla

laserkeilausaineiston avulla. Hiekka- ja soramuodostumille ei ole suoritettu 3D

ohjelmistoilla laadittuihin tilavuusmalleihin perustuvaa massalaskentaa, vaan massamäärät on mä

ritetty muodostumien pinta-alan ja arvioidun keskipaksuuden perusteella.

issa esitettyihin muodostumatietoihin ei sisälly pohjaveden suojake

tai pohjavedenpinnan alapuolisia massoja, mistä johtuen useiden rannikkoseudun 

alueille sijoittuvien alavien ja laakeiden maa-ainesmuodostumien hyödyntämiskelpo

aineksen määrä on todellisuudessa hyvin pieni tai jopa olematon.  

Karttoja ja taulukoita tarkasteltaessa on myös aina hyvä huomioida, että muodostumien rajaukset ja 

suuntaa-antavia, koska tutkimuksen peruslähtökohtana on alueellinen

ventointi/varantotietojen tuottaminen (mittakaava: seutukunta-maakunta). Siksi esim. ennen vars

ainesten ottosuunnitelmien tekoa on suositeltavaa suorittaa aina

ainesmäärien ja laadun selvittämiseksi. 

untakohtaisissa indeksikartoissa ja taulukoissa esitettyjen hiekka

kpl) tiedot on otettu sovittujen periaatteiden mukaisesti pääosin suoraan GTK:n maa

ainestietokannan tiedot ovat projektialueen kaikkien muodostumien (myös 

maastotarkistamattomien) osalta kuitenkin revidoitu ja selkeästi virheelliset massatiedot ja/tai raj

han 1:20 000 mittakaavaisen peruskarttajaotuksen mukaisesti katkai

tut muodostumarajaukset on aineiston läpikäynnin myötä yhdistetty ja päivitetty vastaamaan nyky

Osa jatkotutkimusalueisiin sisältyneistä III-luokan pohjavesialueista on poi

tai ne on nostettu I-II –luokkaan 31.5.2014.  Näiden alueiden osalta

sätty maininta asiasta. 

ja soramuodostumat ovat vaihtelevia sekä synnyltään, laajuudeltaan että 

seltaan. Alueella on Salpausselän tyylisiksi reunamuodostumiksi tulkittavia muodost

kuten Haukiputaan Runteli-Isonniemenkangas ja Hailuodon Hyypänmäki, suuria kahden jä

tikkökielekkeen välisiä saumaharjuja kuten Pudasjärven-Tannilan jakso, sekä ainesm

jujaksoja esiintyy alueella keskimäärin 10–20 kilometrin välein, väh

ten tutkimusalueen Oulujoen eteläpuolisella alueella. Merkittävimmät harjumuodostumat sijaitsevat 

Pudasjärven ja Utajärven alueilla, missä ne ovat suurelta osin säilyneet myös (lähes) luonnontilais

 ja hiekkamuodostumia esiintyy lähes koko projektialueella, runsai

rvellä, missä on yhtenäisiä useiden kilometrien mittaisia moreenipeitteisiä harjujaks

tumien aines on hiekkavaltaisinta Perämeren rannikkoalueella, missä harjut ovat kerrost

neet suureksi osaksi syvän veden ns. subakvaattiselle alueelle. Esim. Hailuodon, Kempeleen, L

mingan, Muhoksen ja Tyrnävän pohjavedenpinnan yläpuolisista maa-aineksista

emmän on arvioitu olevan hiekkavaltaista. Soravaltaisinta aines on kauimpana rannikosta sijai

sevien Pudasjärven ja Utajärven kuntien alueilla, missä muodostumien maa
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. Hiekka- ja soramuodos-

suoritettiin kenttäkausien 2011–2013 aikana kaik-

luvun kartoitusprojektissa tehtyjä 

aineksen ottoalueiden leikkauk-

ja murskattavan aineksen suhteita. 

ottotasoja ja oton laajuutta suhteessa ympäröiviin aluei-

ainesten ottoa haittaavista tai rajoittavia tekijöistä. 

alat määritettiin maastohavainto-

ntoputkitietojen sekä Maanmittauslai-

ja soramuodostumille ei ole suoritettu 3D-

ohjelmistoilla laadittuihin tilavuusmalleihin perustuvaa massalaskentaa, vaan massamäärät on mää-

alan ja arvioidun keskipaksuuden perusteella. GTK:n maa-

ei sisälly pohjaveden suojaker-

, mistä johtuen useiden rannikkoseudun 

ainesmuodostumien hyödyntämiskelpoisen 

Karttoja ja taulukoita tarkasteltaessa on myös aina hyvä huomioida, että muodostumien rajaukset ja 

antavia, koska tutkimuksen peruslähtökohtana on alueellinen in-

maakunta). Siksi esim. ennen varsi-

taa aina kohteellisia tutkimuk-

untakohtaisissa indeksikartoissa ja taulukoissa esitettyjen hiekka- ja soramuodostumien 

sti pääosin suoraan GTK:n maa-

ainestietokannan tiedot ovat projektialueen kaikkien muodostumien (myös 

revidoitu ja selkeästi virheelliset massatiedot ja/tai raja-

han 1:20 000 mittakaavaisen peruskarttajaotuksen mukaisesti katkais-

tut muodostumarajaukset on aineiston läpikäynnin myötä yhdistetty ja päivitetty vastaamaan nykyi-

luokan pohjavesialueista on poistunut 

31.5.2014.  Näiden alueiden osalta kohde-

ja soramuodostumat ovat vaihtelevia sekä synnyltään, laajuudeltaan että 

seltaan. Alueella on Salpausselän tyylisiksi reunamuodostumiksi tulkittavia muodostu-

ja Hailuodon Hyypänmäki, suuria kahden jää-

jakso, sekä ainesmäärältään pie-

20 kilometrin välein, vähi-

Merkittävimmät harjumuodostumat sijaitsevat 

t suurelta osin säilyneet myös (lähes) luonnontilaisi-

ja hiekkamuodostumia esiintyy lähes koko projektialueella, runsaim-

moreenipeitteisiä harjujaksoja. 

tumien aines on hiekkavaltaisinta Perämeren rannikkoalueella, missä harjut ovat kerrostu-

neet suureksi osaksi syvän veden ns. subakvaattiselle alueelle. Esim. Hailuodon, Kempeleen, Li-

aineksista vähintään 95 % tai 

. Soravaltaisinta aines on kauimpana rannikosta sijait-

maa-aineksista 25–30 % on 
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arvioitu soravaltaiseksi. Terävälakiset kapea

kuin leveät ja loivapiirteiset harjut. Rannikkokunnista poikkeuksen muodostaa Ii, missä pohjav

denpinnan yläpuolisista maa-aineksista on arvioitu soravaltaisia olevan niin ikään 25 %. Absoluutt

sen soramäärät ovat Iissä kuitenkin Pudasjärveä ja Utajärveä huomattavasti pienempiä.

 

GTK:n maa-ainestietokannassa 

muodostumia yhteensä 863 kpl, joissa on arvioitu olevan maa

Tästä massamäärästä hiekkaa on arvioitu olevan noin 1,5

tavaa materiaalia noin 41 milj. m

tuneet kunnittain varsin epätasaisesti. Projektialueen k

pinnan yläpuolista hiekkaa ja 

m
3
). Yhteensä näissä kahdessa kunnassa on yli 70 % koko 

vioissa ei ole huomioitu pohjavedenpinnan alapuolisia hiekka

muodostumalla sijaitsevien Kempeleen, Limingan ja Oulunsalon alueella ovat huomattavasti pohj

vedenpinnan yläpuolisia varantoja suurempia. 2000

rusteella tiedetään, että näillä alueilla harjukerrostumien paksuus on yleisesti 50

kaa, josta arviolta 80–90 % sijaitsee pohjavedenpinnan alapuolella.

 

Pohjois-Pohjanmaalla on käynnissä tai suunnitteilla

keita, kuten Seinäjoki-Oulu ratahanke, satamien laajentamisinvestoinnit ja Hailuodon tieliikenney

teyksien kehittämisjärjestelyt.

2030 on noin 40 milj. m
3
, mikä 

hiekka- ja soravarannoista. Ongelmallisinta h

kustannusten kannalta on niiden 

pienimmät juuri alueen kasvukeskusten ympäristössä. 

ollut suurta ja vähäsoraisten alueiden harjumuodostumat ovat olleet pitkälti loppuun otettuja jo 

1970-luvulla. Näistä käytännössä loppuun hyödynnetyistä 

mingin-Jäälin jakso. Valtaosa maa

ainesten otto on jo lähtökohtaisesti rajoitettua 

 
 
7. TUTKIMUSAINEISTON 
 
Projektin hiekka- ja soramuodostumien tutkimuksiin

tetään Geologian tutkimuskeskuksen

ja yhteystiedot ovat: 

 

Geologian tutkimuskeskus

PL 97, Vaasantie 6

67101 Kokkola 

Puhelinvaihde: 029 503 0000

Tiedustelut: info@gtk.fi

 

Kaikki hiekka- ja soramuodostumatiedot

aikana tuotetut maaperäkairaustiedot GTK:n 

veden pinnankorkeus- ja analyysitiedot on tallennettu ympäristöhallinnon POVET 

 

Tämä raportti on lisäksi tallennettu numeerisena (pdf

 

Pohjanmaan POSKI, vaihe 1 (2011–2014): Hiekka- ja soraesiintymät

arvioitu soravaltaiseksi. Terävälakiset kapeat harjut sisältävät yleensä enemmän 

kuin leveät ja loivapiirteiset harjut. Rannikkokunnista poikkeuksen muodostaa Ii, missä pohjav

aineksista on arvioitu soravaltaisia olevan niin ikään 25 %. Absoluutt

äärät ovat Iissä kuitenkin Pudasjärveä ja Utajärveä huomattavasti pienempiä.

ainestietokannassa tutkimusalueella on pohjavedenpinnan yläpuolisia hiekka

kpl, joissa on arvioitu olevan maa-ainesta yhteensä 

Tästä massamäärästä hiekkaa on arvioitu olevan noin 1,55 mrd. m
3
, soraa 489

milj. m
3
. Harjumuodostumien tavoin myös maa-

tuneet kunnittain varsin epätasaisesti. Projektialueen kunnista selvästi muita enemmän pohjavede

pinnan yläpuolista hiekkaa ja soraa on Pudasjärvellä (n. 1 110 milj. m
3
) ja Utajärvellä (n. 322

). Yhteensä näissä kahdessa kunnassa on yli 70 % koko tutkimusalueen maa

itu pohjavedenpinnan alapuolisia hiekka- ja soravaroja, jotka esim. Muho

muodostumalla sijaitsevien Kempeleen, Limingan ja Oulunsalon alueella ovat huomattavasti pohj

vedenpinnan yläpuolisia varantoja suurempia. 2000-luvulla suoritettujen pohjavesitutkimus

rusteella tiedetään, että näillä alueilla harjukerrostumien paksuus on yleisesti 50

% sijaitsee pohjavedenpinnan alapuolella. 

käynnissä tai suunnitteilla useita kiviaineksia runsaasti 

Oulu ratahanke, satamien laajentamisinvestoinnit ja Hailuodon tieliikenney

järjestelyt. Projektialueen arvioitu luonnonkiviaineksen tarve vuosina 

, mikä vastaa noin 2 % alueen arvioiduista pohjavedenpinnan yläpuolisis

ngelmallisinta hiekka- ja soravarojen käytön 

on niiden alueellinen jakaantuminen, sillä kiviainesvarannot ovat kaikkein 

juuri alueen kasvukeskusten ympäristössä. Paine harjualueiden maa

suurta ja vähäsoraisten alueiden harjumuodostumat ovat olleet pitkälti loppuun otettuja jo 

luvulla. Näistä käytännössä loppuun hyödynnetyistä harjujaksoista esim

osa maa-ainesmuodostumista sijaitsee pohjavesialueilla, joilla maa

ainesten otto on jo lähtökohtaisesti rajoitettua tai kokonaan kiellettyä. 

AINEISTON SÄILYTYS JA ARKISTOINTI

ramuodostumien tutkimuksiin liittyvät asiakirjat ja tutkimusmateriaali säil

muskeskuksen Länsi-Suomen yksikössä, Kokkolassa. Säilytyspaikan osoite

Geologian tutkimuskeskus 

PL 97, Vaasantie 6 

 

invaihde: 029 503 0000 

Tiedustelut: info@gtk.fi 

ja soramuodostumatiedot on tallennettu GTK:n maa-ainestietokantaan ja projektin 

tut maaperäkairaustiedot GTK:n Geotietojärjestelmään. Havaintoputkitiedot ja pohj

ja analyysitiedot on tallennettu ympäristöhallinnon POVET 

on lisäksi tallennettu numeerisena (pdf-formaatissa) GTK:n raporttitietokantaan.
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t harjut sisältävät yleensä enemmän soraista ainesta 

kuin leveät ja loivapiirteiset harjut. Rannikkokunnista poikkeuksen muodostaa Ii, missä pohjave-

aineksista on arvioitu soravaltaisia olevan niin ikään 25 %. Absoluutti-

äärät ovat Iissä kuitenkin Pudasjärveä ja Utajärveä huomattavasti pienempiä. 

utkimusalueella on pohjavedenpinnan yläpuolisia hiekka- ja sora-

ainesta yhteensä vajaat 2,1 mrd. m
3
. 

, soraa 489 milj. m
3
 ja murskat-

-ainesmäärät ovat jakaan-

unnista selvästi muita enemmän pohjaveden-

) ja Utajärvellä (n. 322 milj. 

alueen maa-ainesmääristä. Ar-

ja soravaroja, jotka esim. Muhos-

muodostumalla sijaitsevien Kempeleen, Limingan ja Oulunsalon alueella ovat huomattavasti pohja-

luvulla suoritettujen pohjavesitutkimusten pe-

rusteella tiedetään, että näillä alueilla harjukerrostumien paksuus on yleisesti 50–100 metrin luok-

useita kiviaineksia runsaasti vaativia suurhank-

Oulu ratahanke, satamien laajentamisinvestoinnit ja Hailuodon tieliikenneyh-

Projektialueen arvioitu luonnonkiviaineksen tarve vuosina 2000–

pohjavedenpinnan yläpuolisista 

käytön ympäristövaikutusten ja 

kiviainesvarannot ovat kaikkein 

alueiden maa-aineskäyttöön on 

suurta ja vähäsoraisten alueiden harjumuodostumat ovat olleet pitkälti loppuun otettuja jo 

esimerkkinä on mm. Kii-

ainesmuodostumista sijaitsee pohjavesialueilla, joilla maa-

ARKISTOINTI 

liittyvät asiakirjat ja tutkimusmateriaali säily-

Suomen yksikössä, Kokkolassa. Säilytyspaikan osoite- 

ainestietokantaan ja projektin 

tietojärjestelmään. Havaintoputkitiedot ja pohja-
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Tunnus Nimi Hiekkaa            

(X 1000 m³)

Soraa                    

(X 1000 m³)

Murskattavaa            

(X 1000 m³)

Yhteensä                    

(X 1000 m³)

Pinta-ala                

(ha)

244209-030-072 HANNUKSENNOKKA 250 0 0 250 13,1

244209-010-072 MARJANIEMI 18100 100 0 18200 622,5

244212-050-072 KOLJATINKANGAS 375 0 0 375 17,6

244212-060-072 ISOKANGAS 2955 0 0 2955 166,9

244209-040-072 RIESTENKULJU 230 0 0 230 12,0

244212-010-072 HARJU 14840 60 0 14900 605,5

244212-070-072 KAISTO 3000 0 0 3000 173,6

244403-010-072 ISO KÄPYKAARA 3975 0 0 3975 161,6

244403-030-072 SYSIPERÄ 80 0 0 80 3,1

244212-090-072 TIIRONÄYNÄS 6000 0 0 6000 143,0

244211-010-072 PÖLLÄ 500 0 0 500 26,2

244403-020-072 VÄHÄ KÄPYKAARA 380 0 0 380 15,7

244212-020-072 LAITAKANGAS 6850 150 0 7000 259,0

244212-080-072 KIRKONKYLÄ 2000 0 0 2000 72,3

244212-030-072 HYYPÄNMÄKI 34100 0 0 34100 872,6

YHTEENSÄ 93635 310 0 93945 3164,7

Geologian tutkimuskeskus 2014 (1/1)

HAILUODON KUNNAN POHJAVEDENPINNAN YLÄPUOLISET HIEKKA- JA SORAESIINTYMÄT                                                       

(Pohjavedenpinnan yläpuolinen suojakerros 0 m)

Liite 1A



Tunnus Nimi Hiekkaa            

(X 1000 m³)

Soraa                    

(X 1000 m³)

Murskattavaa            

(X 1000 m³)

Yhteensä                    

(X 1000 m³)

Pinta-ala                

(ha)

253307-020-084 MURTOPERÄNKANGAS 144 40 0 184 63,4

253307-100-084 KALLONKORPI 100 0 0 100 53,7

253307-030-084 KIIMAKANGAS I 60 0 0 60 36,5

351108-080-084 RÖNKÖLÄNKANGAS II 1300 0 0 1300 67,8

351105-060-084 RAJAKANGAS 400 150 0 550 37,0

351104-092-084 HÄMEENKANGAS II 750 0 0 750 15,7

351104-020-084 NURMESKANGAS 25 10 0 35 35,9

253307-040-084 KIIMAKANGAS II 80 0 0 80 11,0

351111-070-084 SILIÄKANGAS 300 100 0 400 45,5

351108-030-084 HIETAKANGAS 990 900 80 1970 20,6

351108-070-084 KYLMÄOJA 130 0 0 130 11,5

351108-110-084 RÖNKÖLÄNKANGAS II 46 22 0 68 14,2

351104-010-084 KANTOPERÄ 231 230 0 461 58,5

253308-050-084 HAAPASUO 150 0 0 150 6,4

351104-070-084 TARHAKANGAS 27 3 0 30 1,9

351104-120-084 PITKÄNSILLANSUO 445 0 0 445 35,7

253308-060-084 ERVASTI 25 0 0 25 1,8

351108-020-084 RÖNKÖLÄNKANGAS I 721 198 30 949 63,0

351104-050-084 TUULENSUO 370 0 0 370 21,8

253308-020-084 MATORÄME 225 0 0 225 10,5

351108-060-084 HIIDENVAARA 120 0 0 120 16,3

351104-030-084 HAUTAKANGAS 210 90 0 300 36,5

351104-060-084 HÄMEENKANGAS 525 0 0 525 7,8

253308-010-084 MATORÄME 225 0 0 225 15,6

351105-070-084 KETUNMAA 180 100 0 280 19,0

253305-010-084 ISONIEMENKANGAS 80000 21000 5000 106000 1662,2

253304-050-084 HIETAKARRI 600 0 0 600 24,5

351105-040-084 RUUNAKORPI 16 16 0 32 3,7

Geologian tutkimuskeskus 2014 (1/2)

HAUKIPUTAAN ( Oulun kaupunki 2013- ) POHJAVEDENPINNAN YLÄPUOLISET HIEKKA- JA SORAESIINTYMÄT  

(Pohjavedenpinnan yläpuolinen suojakerros 0 m)

Liite 1B



Tunnus Nimi Hiekkaa            

(X 1000 m³)

Soraa                    

(X 1000 m³)

Murskattavaa            

(X 1000 m³)

Yhteensä                    

(X 1000 m³)

Pinta-ala                

(ha)

253308-040-084 AALTOKANGAS 60 0 0 60 4,6

351108-040-084 KIVISUO 800 200 0 1000 126,0

351104-040-084 VITSAKANGAS 130 116 0 246 70,8

253308-030-084 AALTOKANGAS 60 0 0 60 3,4

351111-010-084 SATULAKANGAS 640 230 90 960 112,6

YHTEENSÄ 90085 23405 5200 118690 2715,4

Geologian tutkimuskeskus 2014 (2/2)

Liite 1B



Tunnus Nimi Hiekkaa                    

(X 1000 m³)

Soraa                    

(X 1000 m³)

Murskattavaa            

(X 1000 m³)

Yhteensä                    

(X 1000 m³)

Pinta-ala                

(ha)

253309-080-139 HÄRMÄ 40 0 0 40 3,3

352107-020-292 NÄRRÄNHARJU 1 180 200 0 380 17,8

351106-082-139 KAUNIINLAMMINKANGAS 30 0 0 30 1,3

352107-060-292 HAARAKOSKI 150 0 0 150 6,4

351212-050-292 SUSIKANGAS 470 160 0 630 20,8

253409-010-139 PIHLAJAJÄRVI 40 60 0 100 7,9

253409-050-292 SÄYNÄJÄRVI 90 90 0 180 13,0

352108-020-292 VEKANHARJU II 30 0 0 30 2,5

352107-030-292 NÄRRÄNHARJU 2 250 510 40 800 39,9

253309-060-139 AALTOKANGAS 1000 0 0 1000 92,5

253309-040-139 ILLINKOSKI 20 0 0 20 1,9

254307-010-292 MÄNTYLÄ 2000 0 0 2000 29,2

351212-013-292 ISOKANGAS 800 520 50 1370 43,1

351212-110-292 LAMMINKANGAS 970 960 38 1968 57,1

351209-041-292 SOIDINMAA 60 16 0 76 4,7

253409-021-292 RITAMAA 34 42 8 84 5,4

351212-120-292 HANGASSELKÄ 1296 790 60 2146 51,1

254307-030-292 LOHIKANGAS 300 0 0 300 15,0

351106-092-139 KAUNISLAMPI 2/II 45 0 0 45 3,0

351205-030-139 KEELAHARJU 735 1605 200 2540 43,9

351205-060-139 MAUNULA 425 0 0 425 9,7

253408-050-139 KÄÄRMEKANGAS 100 100 0 200 8,6

253408-040-139 RUHISUO 35 40 0 75 2,7

253408-060-139 HIETAKANGAS 120 120 0 240 13,7

352107-040-292 SAARIKOSKENPALO 70 70 20 160 6,8

254307-060-292 LAASUANTO 300 0 0 300 10,3

253306-010-084 MAAKALAAMA 80 40 0 120 8,1

Geologian tutkimuskeskus 2014 (1/3)

 IIN KUNNAN POHJAVEDENPINNAN YLÄPUOLISET HIEKKA- JA SORAESIINTYMÄT                                                               

(Pohjavedenpinnan yläpuolinen suojakerros 0 m)

Liite 1C



Tunnus Nimi Hiekkaa                    

(X 1000 m³)

Soraa                    

(X 1000 m³)

Murskattavaa            

(X 1000 m³)

Yhteensä                    

(X 1000 m³)

Pinta-ala                

(ha)

351205-070-139 KIVIKKOKANGAS 28 42 0 70 19,7

253309-070-139 AALTOKANGAS 100 0 0 100 9,5

254307-020-292 KUIVAJOKI 1000 0 0 1000 31,7

351212-100-292 HEPOKANGAS 5300 1000 0 6300 215,8

253406-020-292 MYLLYKANGAS 0 18 0 18 1,2

351212-020-292 MURSU 40 60 0 100 4,4

351212-030-292 PIHLAJANIEMI 25 35 0 60 6,4

253408-030-139 KYNKÄÄNHARJU 150 150 20 320 24,6

254307-050-292 KURJENKANGAS 300 0 0 300 16,0

352107-100-292 ISOAHO 30 45 0 75 4,8

254307-040-292 ALA-KURJENKANGAS 80 0 0 80 3,9

351205-020-139 KUUSIKKOHARJU 165 195 30 390 11,4

253409-022-139 RITAMAA 20 25 5 50 3,3

352107-070-292 VESKA 120 70 0 190 8,2

351106-141-139 UUSINIITTY 200 20 4 224 16,1

253407-010-139 KUNINKAANHARJU 55 0 0 55 4,5

351106-120-139 LAHOLAISKANGAS 1376 0 0 1376 86,3

253309-020-139 KORTEKANGAS 1300 100 0 1400 78,9

253309-030-139 ALARANTA 650 0 0 650 42,6

351205-040-139 RAPASUO-RYTIPERÄ 3800 300 0 4100 103,8

253406-010-292 SANTAMÄKI 1500 300 0 1800 74,9

351205-050-139 HIIDENKANGAS 680 80 0 760 20,0

352110-010-292 PIRTTIHARJU 120 165 0 285 14,7

351212-061-292 SAVILAMMINSUO 20 30 0 50 2,7

351212-040-957 SUSISALMI 35 35 0 70 4,9

253409-060-292 SÄYNÄJÄRVENKANGAS 80 100 0 180 5,5

351106-052-139 TIIRONKANGAS II 365 175 20 560 18,3

351106-150-139 MATOLAMPI 260 0 0 260 17,4

253309-050-139 OJAKYLÄ 80 0 0 80 6,0

253409-070-292 NÄSIÖNKANGAS 140 0 0 140 10,5

253408-010-139 SELJÄNHARJU 2000 0 0 2000 67,4

Geologian tutkimuskeskus 2014 (2/3)

Liite 1C



Tunnus Nimi Hiekkaa                    

(X 1000 m³)

Soraa                    

(X 1000 m³)

Murskattavaa            

(X 1000 m³)

Yhteensä                    

(X 1000 m³)

Pinta-ala                

(ha)

254304-030-292 TAIPALEENKANGAS 610 100 0 710 31,6

253406-040-292 MARJASUO 260 0 0 260 17,1

253409-040-292 ANTINAAPA 160 140 20 320 17,8

253406-050-292 KUIVANIEMI 90 20 0 110 9,8

351106-130-139 MERIÄNJÄRVI 110 0 0 110 7,5

352108-010-292 VESKANHARJU 580 820 180 1580 42,3

254304-010-292 PIRTTIKOSKI 90 0 0 90 6,6

351205-090-139 KONTTIJOJA 150 0 0 150 10,1

351208-011-139 KONTTIKANGAS I 1504 831 104 2439 72,8

352110-011-292 LEVÄNNIEMI 60 60 0 120 12,2

254304-020-292 KORKIAKANGAS 1468 978 0 2446 55,2

253409-030-292 ANTINKANGAS 83 83 0 166 14,1

351205-080-139 VESISUONKANGAS 394 81 0 475 31,9

351212-060-292 KURKIHARJU 370 425 0 795 28,3

YHTEENSÄ 35618 11806 799 48223 1812,0

Geologian tutkimuskeskus 2014 (3/3)

Liite 1C



Tunnus Nimi Hiekkaa            

(X 1000 m³)

Soraa                    

(X 1000 m³)

Murskattavaa            

(X 1000 m³)

Yhteensä                  

(X 1000 m³)

Pinta-ala                

(ha)

342204-050-244 JÄRVIKANGAS 1400 0 0 1400 83,1

244408-100-244 VIHILUOTO 70 40 0 110 7,2

244408-090-244 NIEMELÄ 250 100 0 350 20,5

342205-020-244 PITKÄNARONKANGAS 2100 100 0 2200 449,1

244408-010-244 KIRKKOKANGAS 850 0 0 850 245,6

342204-040-244 PALOKANGAS 300 0 0 300 30,7

342205-040-244 HAUKKAKAARTO 250 0 0 250 18,2

342205-030-244 KORKIAKANGAS 240 0 0 240 15,1

YHTEENSÄ 5460 240 0 5700 869,5

Geologian tutkimuskeskus 2014 (1/1)

KEMPELEEN KUNNAN POHJAVEDENPINNAN YLÄPUOLISET HIEKKA- JA SORAESIINTYMÄT                                                                                               

(Pohjavedenpinnan yläpuolinen suojakerros 0 m)

Liite 1D



Tunnus Nimi Hiekkaa            

(X 1000 m³)

Soraa                    

(X 1000 m³)

Murskattavaa            

(X 1000 m³)

Yhteensä                    

(X 1000 m³)

Pinta-ala                

(ha)

351104-200-255 LAIVAKANGAS 2107 100 0 2207 162,2

342209-090-255 SILTALEHDONKANGAS 19 0 0 19 38,5

351105-030-255 RITOSUO 40 40 0 80 6,0

351104-150-255 TAKUMAANSUO 130 0 0 130 12,8

351104-091-255 HÄMEENKANGAS II 750 0 0 750 64,9

351104-110-255 HAUTAKANGAS 280 0 0 280 20,7

351104-170-255 MÄNIKKÖ 11 11 0 22 35,4

351107-030-255 ISONHALMEENMAA 45 55 0 100 18,7

351105-010-255 PAHALAMPI 30 30 0 60 7,1

351107-010-255 JOLOSHARJU 270 420 70 760 82,8

351110-022-255 JUUVANJÄRVI I 80 290 40 410 13,2

351104-140-255 MUSTASUO 420 0 0 420 37,4

351110-050-255 RYPYMAA 21 21 0 42 4,0

351110-040-255 LIKASUO 10 10 0 20 4,1

351107-040-255 KOIRASELKÄ 45 65 0 110 19,0

351104-100-255 ALAPÄÄNKANGAS 360 0 0 360 52,7

351110-030-255 PYSSYVAARA 80 105 15 200 15,3

342209-100-255 HONKASUO 30 0 0 30 12,6

342209-022-255 LAMUNKANGAS I 80 0 0 80 10,7

351104-160-255 ISOKANGAS II 122 6 0 128 124,7

351105-020-255 MAASELKÄ 60 60 0 120 9,3

YHTEENSÄ 4990 1213 125 6328 752,1

Geologian tutkimuskeskus 2014 (1/1)

 KIIMINGIN ( Oulun kaupunki 2013- ) POHJAVEDENPINNAN YLÄPUOLISET HIEKKA- JA SORAESIINTYMÄT  

(Pohjavedenpinnan yläpuolinen suojakerros 0 m)

Liite 1E



Tunnus Nimi Hiekkaa            

(X 1000 m³)

Soraa                    

(X 1000 m³)

Murskattavaa            

(X 1000 m³)

Yhteensä                    

(X 1000 m³)

Pinta-ala                

(ha)

244407-020-436 TORIKANJÄRVI 700 50 0 750 28,2

244407-010-425 RANTAKYLÄ 3700 100 0 3800 164,0

342107-010-425 KORKIAKANGAS 90 75 15 180 9,8

341212-061-436 HEPONEVA 40 0 0 40 9,1

YHTEENSÄ 4530 225 15 4770 211,1

Geologian tutkimuskeskus 2014 (1/1)

LIMINGAN KUNNAN POHJAVEDENPINNAN YLÄPUOLISET HIEKKA- JA SORAESIINTYMÄT                                           

(Pohjavedenpinnan yläpuolinen suojakerros 0 m)

Liite 1F



Tunnus Nimi Hiekkaa                      

(X 1000 m³)

Soraa                    

(X 1000 m³)

Murskattavaa            

(X 1000 m³)

Yhteensä                  

(X 1000 m³)

Pinta-ala                

(ha)

244303-021-436 VARTINKANGAS 1020 0 0 1020 55,8

244404-050-436 KIRKKOMÄKI 90 10 0 100 3,8

244404-030-436 RANTAHARJU 700 0 0 700 33,8

244303-030-436 VÄLISAAREN KANGAS 60 0 0 60 6,4

244404-020-436 GRENS 230 120 20 370 17,6

244404-010-436 LINNAKANGAS 1680 650 116 2446 101,6

244401-011-436 JOUHIARO 2886 321 0 3207 174,8

244404-040-436 LUKKARILA 110 10 0 120 6,8

YHTEENSÄ 6776 1111 136 8023 400,6

Geologian tutkimuskeskus 2014 (1/1)

                                   LUMIJOEN KUNNAN POHJAVEDENPINNAN YLÄPUOLISET HIEKKA- JA SORAESIINTYMÄT

(Pohjavedenpinnan yläpuolinen suojakerros 0 m)

Liite 1G



Tunnus Nimi Hiekkaa            

(X 1000 m³)

Soraa                    

(X 1000 m³)

Murskattavaa            

(X 1000 m³)

Yhteensä                    

(X 1000 m³)

Pinta-ala                

(ha)

342109-072-494 RESSUTIE 1635 0 0 1635 125,8

342111-020-494 LOTVOSENKANGAS 900 0 0 900 47,7

342111-030-494 ROVANKANGAS 280 0 0 280 14,2

342111-040-494 TIKKASENKAARTO 725 0 0 725 30,6

342111-050-494 TURRIKKOKAARTO 240 0 0 240 13,5

342111-060-494 LAMMENKANGAS 120 0 0 120 5,5

342112-012-494 MERIARO 1100 0 0 1100 100,4

342112-020-494 MÄTÄSSUONKANGAS 360 0 0 360 26,9

342112-030-494 KARHO-OJANKANGAS 2400 0 0 2400 145,6

342112-040-494 SAARIKOSKI 120 0 0 120 9,0

342112-050-494 VESISUONKANGAS 720 0 0 720 37,7

342112-060-494 SYVÄOJA 320 0 0 320 17,7

342112-070-494 LINTUSUO 200 0 0 200 11,5

342112-080-494 KYRVÖNKORPI 2300 0 0 2300 114,5

342112-090-494 VAPUNNIEMI 90 0 0 90 4,7

342112-100-494 KEIKKOKANGAS 425 0 0 425 19,6

342112-130-494 TENSIKKASUO 458 0 0 458 30,6

342207-020-494 RITASUO 110 10 0 120 8,2

342207-030-494 KÄÄRMESUO 90 20 0 110 7,4

342207-040-494 PÄIVÄRINNE 221 0 0 221 16,5

342207-050-494 INKALA 100 0 0 100 6,6

342207-060-494 MATINSUO 0 53 13 66 3,8

342208-012-494 HANGASKANGAS 160 0 0 160 12,8

342301-010-494 KAARTOLA 110 0 0 110 5,4

342301-020-494 PELTOLA 130 0 0 130 9,5

342302-010-494 LAMUNKANGAS 3400 0 0 3400 135,7

342302-020-494 ROVANMUTKA 480 20 0 500 22,7

342302-030-494 JÄRVENTAKANEVA 900 0 0 900 44,2

Geologian tutkimuskeskus 2014 (1/2)

 MUHOKSEN KUNNAN POHJAVEDENPINNAN YLÄPUOLISET HIEKKA- JA SORAESIINTYMÄT                              

(Pohjavedenpinnan yläpuolinen suojakerros 0 m)

Liite 1H



Tunnus Nimi Hiekkaa            

(X 1000 m³)

Soraa                    

(X 1000 m³)

Murskattavaa            

(X 1000 m³)

Yhteensä                    

(X 1000 m³)

Pinta-ala                

(ha)

342302-040-494 HIRSIKANGAS 3199 0 0 3199 150,3

342302-050-494 HYRKKÄÄNKANGAS 520 0 0 520 27,3

342302-060-494 TORAKANGAS 6450 1110 90 7650 360,7

342302-080-494 ISO KARPAS 200 0 0 200 12,1

342302-091-494 TUNTURIKANGAS 615 0 0 615 30,7

342302-101-494 AHMASKANGAS 21660 160 0 21820 478,9

342303-010-494 KATTILANPALO 3300 0 0 3300 95,7

342303-020-494 VÄHÄOJA 1500 0 0 1500 48,5

342303-030-494 MATOLAMMENMAA 2000 0 0 2000 70,5

342303-040-494 LAMUNKANGAS 2 650 0 0 650 23,3

R4341-010-494 HEPOHARJU 1470 0 0 1470 37,7

R4342-010-494 RANTAKANGAS 2900 0 0 2900 95,7

YHTEENSÄ 62558 1373 103 64034 2459,8

  

Geologian tutkimuskeskus 2014 (2/2)

Liite 1H



Tunnus Nimi Hiekkaa                      

(X 1000 m³)

Soraa                    

(X 1000 m³)

Murskattavaa            

(X 1000 m³)

Yhteensä                  

(X 1000 m³)

Pinta-ala                

(ha)

244408-070-567 ISTERI 340 70 0 410 40,5

244409-030-567 VARJAKKA 60 0 0 60 3,7

244408-080-567 PAHAJÄRVI 30 0 0 30 2,5

244405-010-567 SALONSELKÄ 42048 4915 34 46997 1389,0

YHTEENSÄ 42478 4985 34 47497 1435,7

Geologian tutkimuskeskus 2014 (1/1)

 OULUNSALON (Oulun kaupunki 2013-) POHJAVEDENPINNAN YLÄPUOLISET HIEKKA- JA SORAESIINTYMÄT  

(Pohjavedenpinnan yläpuolinen suojakerros 0 m)

Liite 1I



Tunnus Nimi Hiekkaa            

(X 1000 m³)

Soraa                    

(X 1000 m³)

Murskattavaa            

(X 1000 m³)

Yhteensä                    

(X 1000 m³)

Pinta-ala                

(ha)

342206-040-564 AALLIKONKANGAS 140 0 0 140 10,4

342208-011-565 HANGASKANGAS 13514 197 0 13511 546,8

342408-080-973 HEVOSKANGAS 130 380 120 630 24,8

342406-020-973 HIRVISUO 170 170 0 340 9,0

342206-050-564 HUUMOHARJU 340 0 0 340 21,7

351110-010-973 HUUMOJÄRVI 370 560 90 1020 41,1

342405-010-973 ISOKANGAS 1 1632 258 0 1890 71,3

342405-020-973 ISOKANGAS 2 2270 220 10 2500 96,4

342405-030-973 ISOKANGAS 3 77 70 23 170 26,0

342209-051-564 ISOKANGAS I 2885 165 80 3130 322,1

342212-020-973 JAANINKANGAS 2230 963 87 3280 90,8

342405-060-973 JAUHOKANGAS 2362 1034 54 3450 118,9

342209-030-973 JUMINKANGAS 1896 243 3 2142 143,0

342403-020-973 JUOPULINJÄRVI 1 190 290 0 480 11,8

342403-030-973 JUOPULINJÄRVI 2 20 20 0 40 3,6

351110-021-973 JUUVANJÄRVI II 70 280 40 390 9,0

342407-042-973 KEIHÄSKANGAS 150 200 30 380 11,6

342408-030-973 KIHÄSKANGAS 850 250 0 1100 45,1

342403-010-973 KIVIHARJU 315 696 66 1077 29,9

342402-030-973 KOHISEVANKANGAS 2820 180 0 3000 138,4

342408-050-973 KOIRAKUMPU 1810 200 50 2060 71,0

351303-010-973 KOLMIKANKAANHARJU 80 0 0 80 3,8

342405-150-973 KONTTIKANGAS 1050 0 0 1050 41,9

244409-020-564 KOSKELA 40 0 0 40 3,2

244409-010-564 KUIVASJÄRVI 60 0 0 60 4,6

342408-040-973 KYLKIKANGAS 330 0 0 330 11,2

342209-021-973 LAMUKANGAS II 40 0 0 40 6,7

342403-070-973 LAITA-AHO 25 85 10 120 6,9

351301-010-973 LATOKANGAS 313 16 0 329 16,5
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342408-020-973 LÄHDE 60 0 0 60 3,3

351302-060-973 MAANSELKÄ 80 0 0 80 3,1

351302-030-973 MAKKARAMAA 440 0 0 440 22,8

342405-040-973 MARJUHARJU 470 460 20 950 34,2

351111-020-973 MATALAKANGAS 500 0 0 500 18,1

342205-060-564 MIKONKANGAS 480 0 0 480 37,0

342403-050-973 MUSTAOJA 100 50 0 150 8,8

342206-060-564 PALOKANGAS 45 0 0 45 3,0

351302-050-973 PALOKANGAS 360 145 15 520 26,7

351302-020-973 PIKKU-MARTIMO 608 0 0 608 23,5

342208-020-565 PILPAKANGAS 1950 50 0 2000 120,9

351111-040-973 PITÄMÖKANGAS 80 0 0 80 7,1

351302-070-973 P-LSYNKANGAS 30 0 0 30 2,1

342408-062-973 PUOLIVÄLIHARJU 2900 1000 50 3950 115,0

351302-010-973 PÄLSYNKANGAS 240 215 15 470 28,0

351302-040-973 RAJALA 450 100 0 550 36,0

342408-090-973 SANGINJOKI 360 0 0 360 11,3

342206-020-564 SARVISUO 180 0 0 180 14,9

342402-020-973 SELÄNSUO 120 0 0 120 4,6

351111-030-973 SUOPERÄ 240 110 0 350 56,0

342212-050-973 SYVÄOJANKANGAS 435 70 0 505 49,2

342205-070-564 SÄRKILAMPI 75 0 0 75 5,8

342405-080-973 TERVAKANGAS 680 90 0 770 31,6

342402-040-973 TERVASUO 80 0 0 80 4,5

342406-010-973 UUMANSELKÄ 500 250 0 750 37,4

342403-040-973 VAINIO 220 90 0 310 13,6

342212-030-973 VALKIAISENKANGAS 1816 110 0 1926 81,5

342206-030-564 VALKIAISENKANGAS 200 0 0 200 11,1

342403-080-973 VEPSÄNKANGAS 2800 255 15 3070 139,8

342212-040-973 VÄLIKANGAS 224 144 10 378 23,8

YHTEENSÄ 52902 9616 788 63106 2912,4
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353208-050-615 AHO 570 0 0 570 8,7

354104-030-615 AHOLA 40 0 0 40 2,2

353211-070-615 AHVENHARJU 4900 500 0 5400 57,3

351311-070-615 AHVENLAMPI 170 0 0 170 9,1

351311-040-615 AITTOVAARA 2190 300 0 2490 69,4

353110-040-615 AKONNIEMI 2500 800 0 3300 40,9

353110-030-615 AKONPERÄ 2100 300 0 2400 41,9

351308-170-615 ALALAMPI 250 300 0 550 16,3

351403-050-615 ALANKOKANGAS 156 84 0 240 9,2

353108-100-615 ALI-TONTTI 30 90 10 130 6,4

354108-050-615 ALUSSUONOJA 180 94 20 294 19,6

351406-070-615 ANTINAHO 53 27 2 82 4,3

351407-140-615 ANTTILA 100 60 0 160 4,5

351407-100-615 ANTTILANKANGAS 1800 200 0 2000 23,1

354109-010-615 ARONPERÄNKANGAS 80 340 0 420 9,7

351406-060-615 ASEMUNTINHARJU 350 350 20 720 30,0

351410-040-615 AURALANKANGAS 2900 100 0 3000 84,7

354104-150-615 AUTIOLAMPI 340 90 0 430 11,5

354106-030-615 HAARA 180 0 0 180 4,6

352308-042-615 HAARA-HILTUNEN 80 20 0 100 6,1

351311-050-615 HALMEAHO 200 0 0 200 10,0

353208-100-615 HAMPUSLAMPI 240 10 0 250 5,0

352307-030-615 HANHIKANGAS I 50 70 10 130 4,8

352307-080-615 HANHIKANGAS II 80 80 10 170 7,2

351308-070-615 HANHILEHTO 350 0 0 350 35,3

354111-050-615 HANHIVAARANLEHDOT I 180 180 0 360 6,5

354111-160-615 HANHIVAARANLEHDOT II 135 135 0 270 4,4

353208-090-615 HARJU 280 40 0 320 6,8
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351308-160-615 HARJU 1000 550 50 1600 24,9

351407-040-615 HARJULA 410 240 0 650 20,5

354105-080-615 HARJUNKANGAS 1295 0 0 1295 33,4

351412-070-615 HAUSKASAARI 250 0 0 250 17,5

353209-090-615 HAUTAMAA 320 80 0 400 13,9

353106-070-615 HELKALA 154 126 0 280 11,7

353201-020-615 HEMMILÄ 4385 880 0 5265 149,9

353109-010-615 HIETAHARJU 600 200 0 800 15,1

354112-020-615 HIETAHARJU 480 70 0 550 6,3

354105-020-615 HIETALAMPI 1 120 40 0 160 4,8

354105-030-615 HIETALAMPI 2 450 0 0 450 11,3

353110-010-615 HIETAMÄKI 800 80 0 880 27,6

S5213-010-615 HIETANIEMI 120 20 0 140 9,6

354106-060-615 HIKKALA 70 0 0 70 2,4

353212-030-615 HILLALAMMINKANGAS 9300 2300 0 11600 294,7

351410-010-615 HILTURANTA 130 0 0 130 6,2

353106-100-615 HIRSIKANGAS 240 240 0 480 17,1

351403-020-615 HIRSIMAA 45 45 0 90 3,6

353204-090-615 HIRVASVAARA 395 1012 455 1862 80,8

352307-050-615 HOIKKASUO 60 20 0 80 3,6

353110-050-615 HOLAPANKANGAS 900 300 0 1200 40,1

353108-090-615 HONKAKANGAS 1200 0 0 1200 42,2

354111-060-615 HONKAVAARA 6020 1620 160 7800 121,5

354111-120-615 HONKAVAARA LÄNTINEN 500 60 40 600 29,7

353106-060-615 HUKKALA 72 48 0 120 2,7

353212-040-615 HUUHKASENKANGAS 8400 400 0 8800 118,8

354105-140-615 HYLKILAMPI 1500 0 0 1500 34,4

352310-010-615 HYÖTEIKKÖ 140 50 0 190 14,9

351311-010-615 ISO MARIKAISVAARA 32793 7000 200 39993 404,4

353104-031-615 ISO PALOVAARA 1_B 13400 6000 0 19400 212,3
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353104-040-615 ISO PALOVAARA 2 3000 0 0 3000 103,0

351403-070-615 ISO SAARISUO 200 0 0 200 7,8

351406-020-615 ISO TEERISUO 90 0 0 90 6,6

351407-090-615 ISO TERVAKANGAS 700 100 0 800 17,1

353212-150-615 ISOAHONKOIVIKKO I 100 100 0 200 7,1

353212-170-615 ISOAHONKOIVIKKO II 35 35 0 70 3,2

353212-180-615 ISOAHONKOIVIKKO III 30 30 0 60 2,5

353201-090-615 ISOKANGAS 300 80 20 400 13,6

354207-020-615 ISONKIVENKANGAS 8598 400 0 8998 227,7

354111-130-615 ISONVAARANOJA 180 20 10 210 8,8

353203-030-615 JAKUNKAISTA 1 175 225 0 400 15,5

353203-040-615 JAKUNKAISTA 2 110 170 20 300 12,0

353203-010-615 JAKUNKANGAS 0 144 16 160 8,8

353203-070-615 JAKUNKANGAS II 0 144 16 160 2,2

353203-020-615 JAKUNKOSKI 1100 600 0 1700 57,5

351308-020-615 JATKO 60 40 0 100 3,9

351307-020-615 JAUHOMAA 170 0 0 170 48,2

353108-030-615 JAURAKKAKOSKI 3000 1040 160 4200 69,2

351307-010-615 JOKIHARJU 1850 1700 230 3780 87,0

353209-020-615 JOKIMÄKI 670 80 0 750 24,1

351403-010-615 JUHMUNKOSKI 88 72 0 160 4,9

354101-060-615 JUOMINKIHARJU 1 300 740 60 1100 19,0

354101-070-615 JUOMINKIHARJU 2 80 70 0 150 8,0

S5213-030-615 JUUTISNIEMI 30 10 8 48 2,6

351404-090-615 JYSKYLAMPI 700 1100 0 1800 35,0

351402-050-615 JÄKÄLÄKANGAS 1270 346 0 1616 79,8

351306-020-615 KAAKKURILAMPI 310 200 0 510 9,3

353212-010-615 KAAKKURILAMPI I 120 60 0 180 16,7

353212-190-651 KAAKKURILAMPI II 300 140 0 440 43,5

354111-091-615 KAIDANSUVANTO 4600 800 0 5400 137,1
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351305-010-615 KAITA-AHO 30 10 0 40 4,2

353204-050-615 KALLIOAHO 300 300 0 600 11,7

354104-060-615 KALLIOINEN I 0 20 13 33 2,1

354104-150-615 KALLIOINEN II 0 20 10 30 2,2

351406-110-615 KALLIOKKOKUMMUT II 150 0 0 150 7,6

353204-010-615 KANERVA 1204 471 0 1675 38,3

353108-040-615 KANGASLAMPI 430 200 20 650 14,3

351306-030-615 KANGASLAMPI-RIEPUKANGAS 1330 1350 220 2900 64,9

351309-010-615 KANTOLANHARJU 350 220 0 570 19,4

351306-050-615 KANTTILA 1800 0 0 1800 23,2

352301-030-615 KARHUMAA 110 40 0 150 6,7

352301-040-615 KARHUMAANKAISTA 70 40 0 110 4,7

351412-010-615 KARJOSUON HARJU I 68 87 0 155 5,1

351412-080-615 KARJOSUON HARJU II 0 35 0 35 2,3

351412-090-615 KARJOSUON HARJU III 6 19 0 25 2,4

351307-130-615 KARKUAHO 300 165 0 465 31,0

351309-040-615 KARKUAHO 230 160 20 410 10,8

354110-080-615 KARSIKKOKANGAS 2300 700 0 3000 68,8

351307-060-615 KATOSHARJU 8000 7600 400 16000 185,2

353208-070-615 KAUKUANSUO 315 0 0 315 4,8

354108-070-615 KAUNISLAMPI 800 300 50 1150 58,3

351407-130-615 KAUPPILA 90 30 0 120 4,6

353206-020-651 KEIHÄSPALO 60 100 0 160 10,2

353209-100-615 KELLARILEHTO 968 162 0 1130 25,8

353201-030-615 KELLOKANGAS 307 260 0 567 13,1

354106-040-615 KETUNPESÄAHO-VAULUAHO 420 180 0 600 21,4

354106-040-615 KETUNPESÄAHO-VAULUAHO 2088 1352 0 3440 39,7

351306-070-615 KETUNPESÄNMAA 320 80 0 400 7,9

353101-110-615 KETUNPESÄNMAA 410 90 0 500 23,6

351308-010-615 KIENASKANGAS 673 865 385 1923 53,6
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351309-060-615 KIENASKANGAS 800 1150 50 2000 48,8

351410-050-615 KIISKIKANGAS 140 0 0 140 6,8

353206-010-615 KIISKIVIITA 294 567 50 911 26,2

354207-010-615 KILSIKANGAS 17400 8700 0 26100 378,0

351306-010-615 KIPINÄ 2470 3050 295 5815 134,1

351407-030-615 KIRKKAANPAIKANHARJU 300 700 40 1040 26,4

351412-050-615 KIVARINAHO 60 30 0 90 3,1

354105-150-615 KIVIHARJU 400 0 0 400 15,3

353102-030-615 KIVIHARJU 15000 3977 0 18977 236,0

351310-020-615 KIVIHARJU 350 130 0 480 21,3

353109-020-615 KIVIJÄRVI 480 100 0 580 15,9

353209-030-615 KIVIKANGAS 19000 2700 300 22000 310,1

351308-130-615 KIVIKIRKKO 680 720 100 1500 39,9

353106-010-615 KIVIVAARA 570 0 0 570 19,6

353203-050-615 KOIRAHARJU 190 240 30 460 20,5

351406-080-615 KOIRAHARJU I 182 312 26 520 14,7

351406-110-615 KOIRAHARJU II 56 96 8 160 4,5

354110-150-615 KOISTINLAMPI 187 36 24 247 12,4

352307-010-615 KOKKOKYLÄ 870 30 0 900 38,4

351309-020-615 KOLLAJA 3920 2180 80 6180 119,2

351407-120-615 KOLLAJANNIEMI 645 400 0 1045 36,7

351312-030-615 KONGASSELKÄ 1300 1000 0 2300 61,8

353103-010-615 KONGASVAARA 2480 500 0 2980 103,8

353202-040-615 KONTIOHARJU 43 44 0 87 3,7

353202-020-615 KONTIOHARJU I 395 395 0 790 22,5

353202-040-615 KONTIOHARJU II 46 45 0 91 2,7

353202-050-615 KONTIOHARJU III 60 65 0 125 3,6

353202-060-615 KONTIOHARJU IV 225 225 0 450 12,9

353202-070-615 KONTIOHARJU V 72 72 0 144 4,2

353202-010-615 KONTIOLAMPI 105 105 0 210 5,8
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353204-030-615 KORENTOKANGAS 6500 3985 300 10785 192,5

353204-020-615 KORENTOKYLÄ 4093 1786 0 5879 126,6

351406-040-615 KORKIAKUMPU 150 20 0 170 7,2

353106-090-615 KORKIAMAA 27 18 0 45 3,4

354105-160-615 KORPPIKANGAS 50 15 0 65 6,5

354101-050-615 KOTAHARJU 60 70 10 140 4,3

354106-030-615 KOTAKANTO 54 36 0 90 3,5

353208-140-615 KUIVIKKOVAARA 60 100 0 160 32,5

354106-110-615 KUMPU II 80 0 0 80 4,8

351307-040-615 KUOKKALAMPI 530 100 0 630 17,0

353208-030-615 KUOPUS 755 0 0 755 41,8

353109-030-615 KURKI 900 250 50 1200 21,4

352304-020-615 KURKIHARJU 50 20 0 70 6,1

354111-080-615 KÄMPPÄ 2900 1040 60 4000 51,8

353204-070-615 KÄPYLÄ 78 19 0 97 5,1

351404-080-615 KÄRKÖNSELKÄ 799 747 50 1596 33,4

351306-060-615 KÄRPPÄSAARI 350 50 0 400 6,6

351311-030-615 LAATTAIKKO 1000 200 0 1200 40,0

353211-080-615 LAHDENPERÄNHARJU 80 10 0 90 2,3

351311-080-615 LAITAMAA 560 100 0 660 21,4

353111-010-615 LAMMASVAARA 2700 200 0 2900 110,6

353211-020-615 LAMMINHARJU I 53280 15762 1258 70300 541,8

351404-010-615 LAMMINKANGAS 160 300 20 480 7,4

351308-040-615 LAPINJÄRVI 1700 2000 300 4000 85,6

351308-060-615 LAPINKANGAS 1400 0 0 1400 73,8

351306-080-615 LATVAMAA 190 30 0 220 4,5

351407-080-615 LAUTAKANGAS 55 15 0 70 6,1

354104-100-615 LAUTASUO 40 0 0 40 4,2

354104-190-615 LAUTASUO II 105 157 0 262 7,8

354104-200-615 LAUTASUO III 37 0 0 37 2,2
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353209-140-615 LAUTTALAMPI II 100 40 0 140 2,6

353105-020-615 LAUTTAMAA 500 470 30 1000 32,8

354112-010-615 LEIVÄTÖN 260 200 0 460 14,1

354104-120-615 LEPPILAMPI I 432 168 0 600 53,8

354104-160-615 LEPPILAMPI III 98 24 0 122 3,9

354104-170-615 LEPPILAMPI IV 40 0 0 40 2,8

354104-180-615 LEPPILAMPI V 150 0 0 150 6,2

353108-110-615 LEPPÄLÄ II 40 10 0 50 2,4

353108-060-615 LEPPÄLÄ II 270 90 0 360 5,8

354108-040-615 LINJASUONKUMPU 180 46 0 226 15,1

353202-050-615 LOMAKANGAS 157 193 0 350 13,8

354108-030-615 LOMAOJA 160 10 0 170 11,4

353212-180-615 LOUKASLAMPI II 40 10 0 50 3,0

351403-040-615 LÖYTÖSAARI 70 70 0 140 7,0

353201-040-615 MAANSELKÄ 160 50 40 250 11,8

353106-020-615 MAASELÄNHARJU 1988 1490 0 3478 80,5

354104-010-615 METSÄLÄ 2800 0 0 2800 41,4

354101-010-615 METSÄPIRTTI 56 0 0 56 6,8

351410-070-615 MIKANHARJU 680 80 40 800 14,2

353106-030-615 MULTIKANGAS 1036 535 0 1571 64,2

353209-010-615 MULTIVAARA 970 100 0 1070 12,7

353209-140-615 MULTIVAARA II 30 0 0 30 2,0

353209-150-615 MULTIVAARA III 70 0 0 70 3,6

354105-010-615 MURTOSELKÄ 2400 800 0 3200 64,8

351307-140-615 MURTOSUO 240 0 0 240 13,3

353208-060-615 MURTOVAARA 350 0 0 350 6,6

351406-030-615 MUSTAKUMPU 85 0 0 85 3,6

353202-030-615 MUSTASUVANNONHARJU 400 400 70 870 22,0

353203-060-615 MUSTASUVANNONHARJU II 200 30 200 430 10,0

351405-040-615 MUUKALA 71 58 0 129 7,8
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353209-110-615 MYLLYLAMPI 660 120 0 780 31,5

353211-030-615 MYLLYVAARA 161300 95466 5934 262700 1242,7

353108-050-615 MÄKELÄ 270 120 0 390 10,4

351308-140-615 MÄKIKANGAS 750 750 200 1700 42,4

353108-010-615 MÄKITALO 280 0 0 280 7,4

354106-080-615 MÄMMIKANGAS 800 100 0 900 19,3

351306-040-615 MÄNTYHARJU 440 160 0 600 19,3

351406-100-615 MÄNTYHARJU 177 228 15 420 13,6

353211-060-615 MÄNTYLAMMIT 3072 768 0 3840 48,0

351309-050-615 MÄNTYMAA 400 0 0 400 9,9

354111-040-615 MÄTÄSLAMPI 760 670 70 1500 20,8

353212-020-615 NAAMANKAHARJU 3700 2000 200 5900 92,4

353208-110-615 NAAMANKAHARJU 1280 320 0 1600 26,6

351309-030-615 NAISKANGAS 4170 1470 100 5740 189,5

351309-080-615 NAISKANGAS II 100 35 0 135 45,3

351310-030-615 NIEMENMAA 400 400 0 800 29,7

351405-070-615 NIITTYKANGAS 672 448 0 1120 29,9

353207-030-615 NIMETÖNLAMPI 600 0 0 600 17,9

353201-050-615 NISKAKANGAS 500 0 0 500 11,3

353209-120-615 NISKAVAARA 830 170 0 1000 46,7

353204-060-615 NUOTTIKANGAS 105 105 0 210 9,5

353302-020-615 OHTAKULJU 2800 0 0 2800 53,1

351304-010-615 OHTO 200 0 0 200 6,0

352307-020-615 OJALA 30 20 0 50 5,4

354105-070-615 OLKISALMI 1200 0 0 1200 37,3

351305-020-615 OLLINKANGAS 1400 94 0 1494 75,0

353209-130-615 PAAVONRÄMIÄSUO 71 142 24 237 4,1

351405-030-615 PAJULA 50 0 0 50 2,8

354105-060-615 PALOHARJU 1400 200 0 1600 21,9

351408-050-615 PALOVAARA I 0 210 0 210 8,0
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351408-060-615 PALOVAARA II 0 160 0 160 6,5

351408-070-615 PALOVAARA III 200 0 0 200 17,9

351402-040-615 PARATIISISUO 230 120 0 350 14,2

351402-080-615 PARATIISISUO II 27 30 3 60 2,1

353106-110-615 PARKKILA 84 81 0 165 8,2

351308-150-615 PEKONMÄKI 400 0 0 400 19,3

353108-020-615 PELTTARI I 240 500 80 820 19,6

353108-120-615 PELTTARI II 48 72 0 120 3,8

351412-020-615 PENIKKAKANGAS 100 70 0 170 9,6

354108-010-615 PERIHARJU 1290 810 0 2100 44,8

352304-010-615 PERIKANGAS 380 100 0 480 29,0

353111-020-615 PESIÖNVAARA I 420 0 0 420 12,4

353111-030-615 PESIÖNVAARA II 210 0 0 210 6,3

353106-050-615 PESÄLÄ 297 0 0 297 4,8

353106-040-615 PESÄLÄNKANGAS 900 0 0 900 15,2

351308-110-615 PETÄJÄKANGAS 1330 1377 110 2817 79,1

351402-030-615 PETÄJÄKANGAS 60 40 0 100 5,3

351312-020-615 PIENI MARIKAISVAARA 7795 4050 200 12045 218,8

353209-040-615 PIHLAJALAMPI 1351 398 66 1815 26,5

352304-030-615 PIIKKIKANGAS 150 150 0 300 23,6

353201-080-615 PIKKU TUOHIMAA 108 108 92 308 7,7

354101-080-615 PIKKU VILMIVAARA 1 100 160 20 280 9,2

354101-090-615 PIKKU VILMIVAARA 2 50 20 0 70 3,5

354110-010-615 PIKKUKYLÄ I 340 150 0 490 14,1

354110-170-615 PIKKUKYLÄ II 3710 1680 0 5390 76,5

351307-120-615 PIKKULA 160 160 0 320 15,9

353208-120-615 PIKKU-NAAMANKA 1200 0 0 1200 12,5

353208-020-615 PINTAMOVAARA 34971 18699 1048 54718 1084,8

353106-080-615 PITKÄKANGAS 40 20 0 60 3,4

351403-030-615 PITKÄPALO 260 180 0 440 17,5
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353201-060-615 PITÄMÄMAA 300 400 0 700 29,2

351310-050-615 PITÄÄMINMAA 4770 550 0 5320 209,9

354101-140-615 POSONKANGAS 1500 1000 0 2500 78,0

354102-010-615 POSONPALO 5500 0 0 5500 131,6

351402-020-615 PUULAHARJU 257 150 0 407 17,4

351403-080-615 PYHTISTEN SAUNAMAA 31 0 0 31 4,7

353209-080-615 PYTKYNHARJU 6449 2887 739 10075 247,0

351404-070-615 PYÖRIÄMAA 500 500 0 1000 32,6

354108-060-615 RAISKION LAKISUO 80 14 0 94 4,7

353208-130-615 RAUHALA 228 72 0 300 4,0

353302-030-615 REPOHARJU 130 0 0 130 4,8

351406-090-615 REPOHARJU 90 100 10 200 5,8

353112-010-615 REPOHARJU I 4500 3800 600 8900 106,6

351405-020-615 REPOKANGAS 294 40 0 334 23,3

353302-010-615 REPOLAMPI 370 0 0 370 15,5

354110-020-615 REPOPURO 4450 450 0 4900 46,8

351410-030-615 RIEKINKANGAS 6999 2000 0 8999 204,5

354110-100-615 RIESKALAMMIT 1000 400 400 1800 40,0

351405-060-615 RISUAHO 62 43 0 105 7,0

353209-050-615 ROMEKANGAS 5002 1038 0 6040 108,9

351405-050-615 RUONANIVA 38 0 0 38 3,8

353210-020-615 RUOTOHARJU 9342 2427 191 11960 134,5

353102-010-615 RUOTTISENHARJU 1822 110 0 1932 58,3

354104-080-615 RUOVAARA 10 15 0 25 5,9

354105-180-615 RUUHENSUO 250 0 0 250 8,4

353109-050-615 RUUHI I 420 30 0 450 22,9

353109-080-615 RUUHI II 84 6 0 90 4,6

353109-090-615 RUUHI III 196 14 0 210 10,7

353109-040-615 RUUHIVAARA 160 0 0 160 8,8

354104-040-615 RYTINKI 23000 6000 0 29000 313,1
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354104-110-615 RYTINKI 2 100 0 0 100 4,9

354104-050-615 RYTINKIJÄRVI 100 200 0 300 7,6

352307-040-615 SADINSAARET 150 25 0 175 7,3

351404-100-615 SADINSELKÄ 1890 1740 150 3780 93,2

351412-040-615 SALMELA 30 20 0 50 2,0

354106-010-615 SARAJÄRVI 900 0 0 900 66,2

351306-090-615 SARVELA 140 0 0 140 6,9

351307-110-615 SARVIVAARA 140 160 0 300 11,5

351310-010-615 SARVIVAARA 2900 600 0 3500 175,0

354105-110-615 SATTULA 60 0 0 60 4,0

354105-090-615 SATTULA 1 1200 200 0 1400 25,0

354105-130-615 SATTULA II 180 0 0 180 12,2

351401-010-615 SAUNAKANGAS 3100 1770 60 4930 184,5

353204-040-615 SAVELA 13157 5344 383 18884 332,0

354106-050-615 SEITSENOIKEA I 1190 540 0 1730 27,8

354106-100-615 SEITSENOIKEA II 10 40 0 50 2,5

353101-090-615 SEURA 180 0 0 180 10,3

353208-080-615 SIIKANIEMI 1100 0 0 1100 16,0

351404-040-615 SILIÄMAA 361 105 0 466 39,5

351407-020-615 SILJANKANGAS 9494 5050 350 14894 337,5

354102-020-615 SIURUANKANGAS 2100 100 0 2200 57,8

351408-010-615 SIURUANKANGAS 406 356 12 774 44,9

354112-030-615 SOIDINVAARA 232 77 0 309 16,5

353212-120-615 SULAKANGAS 7000 6000 2000 15000 135,9

351407-050-615 SUONTAUSKANGAS 270 0 0 270 10,0

354110-060-615 SYYNIHARJU 3000 600 0 3600 333,2

354110-030-615 SÄKKISENLAMMIT 2100 750 50 2900 30,9

354110-160-615 SÄRKIKANGAS 1000 200 200 1400 71,6

354110-140-615 SÄRKIKOSKI 50 10 5 65 6,7

354110-130-615 SÄRKIVAARA II 200 100 0 300 10,7
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351402-071-615 SÄYNÄJÄKANGAS 3800 75 0 3875 153,2

353108-080-615 SÄYNÄJÄLAMPI 330 450 70 850 12,6

351312-010-615 TAIPALEENHARJU 4790 600 0 5390 147,1

351407-070-615 TAKAHARJU 410 40 0 450 6,5

351311-060-615 TEERIHARJU 80 0 0 80 4,2

351308-050-615 TEERIHARJU 75 0 0 75 5,0

353201-010-615 TERVALA 1400 1240 0 2640 102,6

354104-140-615 TIHEIKKÖLAMPI 1420 600 80 2100 75,6

354101-020-615 TIPPASUO 30 50 0 80 3,1

351404-050-615 TUPPIKANGAS 140 140 0 280 6,7

351407-060-615 TUUSALA 100 30 0 130 3,3

353212-050-615 TYRNINKANGAS 2900 0 0 2900 41,6

351410-020-615 TÖRRÖNKANGAS 10140 2340 445 12925 198,3

351404-030-615 UKONKANGAS 4475 0 0 4475 112,9

351307-090-615 UKONSUO 100 23 0 123 5,5

351307-030-615 VAANAHARJU 1500 800 0 2300 89,6

351408-020-615 VALKIAINEN 403 448 0 851 36,8

351308-030-615 VALKIAISKANGAS 1200 1500 100 2800 76,5

354106-070-615 VAPASUO 600 100 0 700 20,9

354105-120-615 VARPUNIEMI 180 0 0 180 13,3

354105-050-615 VASAOJA 280 0 0 280 19,3

354101-100-615 VELLIKAISTO 90 0 0 90 3,7

354101-110-615 VELLIMAA I 60 5 0 65 4,8

354101-130-615 VELLIMAA II 40 5 0 45 3,6

351408-030-615 VELLISENHARJU 600 506 50 1156 50,3

351404-060-615 VENGASHARJU 180 180 0 360 10,7

351404-020-615 VENGASVAARA 10680 11150 600 22430 326,1

353105-010-615 VESALA 1100 1000 100 2200 61,4

351307-100-615 VIINIKOSKI 70 90 0 160 4,4

351307-080-615 VIINIVAARA II 5000 3600 400 9000 225,4
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351310-071-615 VIINIVAARA III/I 17000 8900 700 26600 310,3

354101-030-615 VILMIHARJU 60 60 0 120 7,2

354101-040-615 VILMIHARJU 2 200 100 0 300 20,1

353208-040-615 VINTTURI 200 60 0 260 7,1

352301-020-615 VITMALAMMINKORPI 120 60 0 180 5,8

352301-010-615 VITMAOJA 80 40 0 120 4,5

354101-120-615 VOLEVINKANGAS 250 0 0 250 12,7

353204-080-615 VÄLIKANGAS 36 0 0 36 2,9

354110-050-615 VÄLJÄKURKKU 610 0 0 610 21,5

354111-140-615 VÄLJÄKURKKU ITÄINEN 30 5 0 35 3,2

354105-100-615 YLÄ-NUORUNKA 200 60 7 267 14,0

352302-012-615 ÄIJÖNVAARA II 350 350 0 700 42,8

YHTEENSÄ 765575 322097 21930 1109602 18169,8
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244305-020-708 HÖPERÖ 140 0 0 140 6,2

244305-010-708 AALTOKANGAS 1600 0 0 1600 53,1

244308-020-708 PIKKU-KANGASAHO 100 0 0 100 4,71

244301-030-708 KELTALANKANGAS 1100 370 30 1500 66,3

244401-012-748 JOUHIARO 158 0 0 158 7,9

244401-050-748 VARTINVAARA 12620 9850 570 23040 467,3

244111-090-748 RELLETTI 200 0 0 200 19,7

244210-070-748 MÄNTYLÄ 250 0 0 250 21,1

244308-060-708 SINISELKÄ 120 0 0 120 8,3

244207-050-748 KUPPIKANGAS 100 0 0 100 6,3

244207-040-748 HIETAPAKKA 150 0 0 150 11,5

244301-010-708 KOIVULANKANGAS 6180 600 0 6780 334,2

244301-020-708 HUKKANEVA 1200 100 0 1300 61,9

244111-081-748 NOKELA 280 0 0 280 19,8

244210-060-748 METEENPYRSTÖ 200 0 0 200 5,3

244210-040-748 MURKKALA 120 0 0 120 6,4

244210-030-748 LEPPÄRANTA 2000 0 0 2000 52,3

244303-050-748 SUDENHUONEENKANGAS 275 0 0 275 19,7

244308-030-708 HYRYNSATO 65 0 0 65 5,6

244301-040-708 AHVENHARJU 1500 0 0 1500 53,2

244210-010-748 ALHONMÄKI 14735 3155 490 18380 653,6

244110-010-708 SILEÄKANGAS 400 0 0 400 17,1

244210-020-748 KITINKANGAS 1770 30 0 1800 78,9

244303-060-748 KIRKKOKUKKULA 500 0 0 500 21,3

244112-011-748 HUMMASTINJÄRVET 160 0 0 160 12,8

244308-010-708 PERTTUNEN 69 0 0 69 4,0

244210-050-748 KOIVISTO 900 0 0 900 26,7

244401-040-748 PUKKAANKANGAS 25 0 0 25 9,5
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244111-100-708 ÄMMÄNMÄKI 85 0 0 85 3,3

244112-030-748 MÄKELÄNNEVA 180 0 0 180 9,2

244207-030-748 MUNAHIEKANKANGAS 280 0 0 280 24,1

244303-022-708 VARTINKANGAS 1058 340 45 1443 79,2

244109-020-748 NOKANKANGAS 200 0 0 200 13,8

244112-020-748 MUURAISKANKAAT 100 0 0 100 6,2

244301-051-708 KOIVULAMPI 43 0 0 43 3,1

YHTEENSÄ 48863 14445 1135 64443 2193,7
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341109-040-603 PASKOKANGAS 2690 1155 386 4231 210,8

341112-020-603 LEHTOLA 7341 1895 285 9521 353,4

341207-060-617 HIETALA 75 25 0 100 5,3

341303-020-247 KOSKENKANGAS 50 0 0 50 2,6

341401-060-247 HAAPANIEMI 82 0 0 82 5,5

341211-040-247 KALLIOSELKÄ 50 100 40 190 8,4

341212-040-436 PITKÄKAARTO 425 0 0 425 20,2

341212-021-436 TÖRMÄ 45 0 0 45 2,8

R4331-010-791 TYNINKANGAS 350 0 0 350 21,5

341106-012-617 HYPPYRIHARJU 2960 850 30 3840 151,5

341109-080-617 LAUNOLANKANGAS 971 60 10 1041 36,9

341204-071-708 HIETAHARJUT 90 0 0 90 13,8

341208-010-682 KORKEAKANGAS 110 20 0 130 8,0

341209-010-841 HARJU 40 50 10 100 5,2

341210-010-617 RYNGYNKANGAS 821 0 0 821 35,1

341210-050-247 HAARONKANGAS 40 45 5 90 3,8

341309-030-247 TIHIÄNAHONKANGAS 30 0 0 30 2,5

341309-040-247 ETELÄNKANGAS 270 0 0 270 9,2

341401-090-247 PIENIHARJU 111 0 0 111 6,2

341402-050-247 KOKKOMAA 450 200 50 700 37,7

341402-080-247 KARINROOPPIKANGAS 50 37 3 90 10,8

341402-090-247 TANINSELKÄ 580 0 0 580 30,0

341403-013-436 HUKANKANKAAT 240 0 80 320 11,2

341211-030-682 ISO MANKINEN 1500 600 100 2200 65,7

342107-070-841 POROLA 30 40 0 70 1,6

341108-030-603 HÄMEENKANGAS 120 110 40 270 16,1

341109-090-603 VANHANHAUDANRÄME 30 0 0 30 3,9

341109-071-617 RUSKEANMULLANNEVA 420 300 30 750 40,5
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341207-020-617 VÄLIVUORI 44 48 8 100 10,0

341208-020-682 KAARLENSUO 420 80 0 500 33,1

341106-030-617 PÄIVÄRINTA 155 80 15 250 11,3

341204-040-617 PATALANKANGAS 1065 230 30 1325 56,6

341207-030-617 HAAPAVUORI 145 150 0 295 14,8

341207-040-617 KOLANKANGAS 240 0 0 240 9,5

341208-030-682 PALOKKOKANGAS 150 150 0 300 11,5

341306-080-247 KIVIHARJU 0 50 40 90 12,6

341401-100-247 ISOHARJU 210 0 0 210 7,5

341402-060-247 MURTOSELKÄ 31 35 4 70 3,9

341404-010-247 SORVONKANGAS 700 0 0 700 35,4

342104-010-682 HARTAALANSELKÄ 40 0 0 40 3,5

341211-060-247 KANASAARI 50 70 0 120 10,3

341109-060-617 RUOSTEKORPI 1360 596 4 1960 73,1

341109-020-617 LAMPAREKAARROT 300 0 0 300 24,6

341112-060-617 KAARTOHAUDANKANGAS 25 10 0 35 3,0

341112-050-603 RITOMÄKI 90 58 2 150 10,1

341204-030-617 RITOKANGAS 400 330 70 800 37,5

341209-040-436 KÄRSÄMÄNOJA 110 0 0 110 5,7

341212-010-682 SILLANKORVA 80 0 0 80 5,1

341306-050-247 KOKKOHARJU 90 150 30 270 7,4

341401-050-247 TEERINKANGAS 55 45 0 100 3,5

341402-040-247 TINAKENGÄNKANKAAT 80 130 30 240 13,2

341402-100-247 KORKKALANSELKÄ 190 170 18 378 19,8

341402-110-247 HÄRKÄKAARTO 120 0 0 120 7,3

341211-050-682 HAARAOJA 330 0 0 330 23,1

341211-020-682 LEPPIKORVENKANGAS 500 430 70 1000 26,2

341211-080-682 KOIVULA 20 0 0 20 7,2

341309-050-247 PÖLJÄ 130 20 0 150 11,6

341109-030-617 PIHLAJAISENKANGAS 160 0 0 160 12,9

341111-020-603 HIETALA 1920 80 0 2000 101,1
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341204-010-617 OLTAVANKANGAS 150 24 0 174 8,0

341204-050-617 KORPPIKANGAS 229 300 30 559 16,4

341207-050-617 SUVANTO 90 0 0 90 3,5

341207-010-617 PULKKILA 700 100 0 800 25,2

341209-021-841 TÖRMÄLÄ 100 0 0 100 6,4

341306-031-247 PALOKANGAS 3 5000 910 90 6000 213,2

341309-020-247 KOLKANKANGAS 180 210 20 410 19,2

341401-010-247 MAKSINHARJU 1895 2015 279 4189 132,2

341402-070-247 KOKKOKAARTO 36 40 4 80 8,9

341402-120-247 PIKKUMYLLYKANGAS 220 100 0 320 8,1

341402-010-247 MÄLÄSKÄNKANGAS 390 363 27 780 35,0

341404-030-247 KOKKOHARJU 20 10 0 30 1,8

341212-050-682 JÄRVITALONJÄRVI 240 0 0 240 13,8

342107-060-841 KORPIOJA 15 20 0 35 1,7

341108-020-603 TELINKANGAS 320 280 40 640 25,3

341110-012-603 MARJAHARJU 210 240 50 500 19,7

341111-030-603 IKOSENMÄENKANGAS 5 12 7 24 3,9

341204-020-617 LATVAKANGAS 150 20 0 170 12,2

341210-040-247 RITOSAARI 40 55 5 100 3,3

341210-060-247 PERÄLÄ 50 50 10 110 4,4

341301-012-603 SOIDINKANGAS 0 50 0 50 3,7

341302-040-603 VIITANEVA 37 0 0 37 3,8

341306-040-247 PYÖRIÄNEVA 2400 0 0 2400 107,5

341401-020-247 HOVINSELKÄ 40 30 0 70 3,7

341401-040-247 SORVONKANGAS 1600 300 0 1900 90,0

341402-030-247 KALLIOSELKÄ 38 228 114 380 24,6

341210-020-247 SELÄNKANGAS 420 140 10 570 44,9

341210-030-247 PAKOLANSELKÄ 160 25 0 185 16,0

341106-022-617 SYRJÄLÄ 74 18 3 95 4,5

341108-010-603 TELINAHO 50 20 0 70 5,3

341111-010-603 YRJÄNÄ 405 270 55 730 25,6
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341112-040-603 RITONIEMI 80 30 0 110 5,8

341204-061-682 ALIAHONNEVA 140 20 0 160 9,4

341207-070-617 LATOLA 72 8 0 80 4,5

341209-030-436 PISPA 30 0 0 30 2,4

341303-010-247 KOULUKANGAS 120 0 0 120 5,6

341401-030-247 ISOKANGAS 4232 370 70 4672 227,2

341404-020-247 KIRNUVAARA 40 0 0 40 2,5

341212-030-436 MARTINRIMPI 80 100 0 180 11,8

342107-050-841 YLÄ-MIKKOLA 45 50 5 100 2,6

YHTEENSÄ 49284 14807 2209 66300 2895,8
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R4323-010-859 HAAPAKANGAS 590 18 18 626 38,8

342109-050-859 TUOHINONKANGAS 1977 0 0 1974 139,2

342109-071-859 RESSUNTIE 11836 0 0 11836 563,2

342109-080-859 TENSIKKASUO 603 0 0 603 40,1

342109-020-859 UUSITALO 206 0 0 206 13,7

342109-030-859 RAHKOLA 426 0 0 426 19,4

342204-010-859 ISOKANGAS 3117 0 0 3117 248,8

342204-020-859 TIKANKORPI 350 0 0 350 48,5

342109-040-859 KEETERINKANGAS 750 0 0 750 37,4

342109-010-859 POLVENKANGAS 5844 0 0 5844 274,1

342109-060-859 PUSALA 2518 0 0 2518 125,8

YHTEENSÄ 28217 18 18 28250 1549,0
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342309-010-889 MÄNTYVAARA 1 63 0 0 63 5,9

344205-010-889 VIITAJOKI 60 0 0 60 2,8

342412-020-889 TIMONEN 290 70 0 360 12,9

342412-060-889 HILLATIE 799 90 0 889 31,3

342412-030-889 LAPINNIEMI 60 90 0 150 6,1

342410-020-889 PALOVAARA 1800 1800 300 3900 84,7

342305-040-889 RISUKANGAS 680 0 0 680 35,1

342308-040-889 KOSKELA 390 80 0 470 23,5

342308-060-889 HAUTALA 50 0 0 50 2,7

344203-020-889 KÄLVÄSVAARA 73340 38740 4610 116690 1270,8

344205-030-889 VARPUPITÄMÄ 75 15 0 90 4,0

342411-030-889 OLLILA 130 60 0 190 10,2

344202-030-889 KAIHLASPERÄ 20 60 0 80 6,4

342408-061-889 PUOLIVÄLINHARJU 1240 600 50 1890 72,7

344201-040-889 NUANKANGAS 700 150 0 850 44,0

342410-010-889 HOIKKAMAA 540 590 0 1130 30,9

342410-030-889 YLI-UTOS 90 0 0 90 3,4

342308-030-889 REKIKAARTO 320 50 0 370 14,7

342306-020-889 OILINGINOJA 1000 170 0 1170 51,5

344201-010-889 SARVIKANGAS 670 630 20 1320 38,0

342306-010-889 MUSTIKANKANGAS 210 0 0 210 11,3

353101-040-889 LUMMELAMPI 1 180 0 0 180 7,3

353101-060-889 LUMMELAMPI 2 620 0 0 620 32,1

344202-010-889 AURAMAA 22 18 0 40 5,9

344204-020-889 ITÄOJA 260 0 0 260 9,7

342407-041-889 KEIHÄSKANGAS 400 300 100 800 44,0

342404-010-889 KARVASJÄRVI 90 45 15 150 6,7

344202-070-889 PIETONEN 50 0 0 50 6,1
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Tunnus Nimi Hiekkaa            

(X 1000 m³)

Soraa                    

(X 1000 m³)

Murskattavaa            

(X 1000 m³)

Yhteensä                    

(X 1000 m³)

Pinta-ala                

(ha)

342412-010-889 JUURIMAA 4500 900 100 5500 150,4

353101-082-889 PITÄÄMINMAA 140 40 0 180 6,9

344202-020-889 PUISTOLA 25 40 5 70 2,4

342411-020-889 MYLLYLÄ 150 40 0 190 13,5

342307-010-889 MURTOKANGAS 735 340 0 1075 45,2

342308-050-889 POLVI 75 0 0 75 6,3

344202-060-889 SALMI 30 0 0 30 4,6

353104-020-889 TULIKANGAS 400 350 50 800 25,8

344203-010-889 MUSTIKKASELKÄ 900 200 0 1100 48,5

344205-020-889 KOSKELA 120 20 0 140 7,1

342305-030-889 SARVIKANGAS 1200 0 0 1200 61,2

353101-100-889 KOKKOMAA 290 0 0 290 17,3

342407-010-889 TERVALANKANGAS 2010 760 50 2820 97,4

342308-020-889 ISOKANGAS 200 70 0 270 13,8

342308-010-889 ROVA 635 590 90 1315 47,2

342412-050-889 LEVÄ-SORSUA 80 0 0 80 4,6

342412-040-889 HIETASELKÄ 498 215 0 713 28,5

342411-010-889 HOLAPANTÖRMÄ 240 60 0 300 11,3

344202-040-889 SÄRKIJÄRVI 400 140 0 540 18,7

342407-020-889 PILTONKANGAS 2950 1170 230 4350 90,1

342407-030-889 MÄKELÄ 855 395 0 1250 29,5

342311-010-889 VARPUKANGAS 1 1180 160 0 1340 65,9

342305-011-889 AHMASKANGAS 68000 640 0 68640 1165,3

342305-092-889 TUNTURIKANGAS 529 0 0 529 27,1

351310-080-889 AHVENLAMPI 10520 3500 380 14400 444,8

351310-072-889 VIINIVAARA 39550 17800 1970 59320 719,5

353104-032-889 ISO PALOVAARA 1 15900 6700 100 22700 252,9

YHTEENSÄ 236261 77688 8070 322019 5280,5

Geologian tutkimuskeskus 2014 (2/2)
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Tunnus Nimi Hiekkaa                    

(X 1000 m³)

Soraa                    

(X 1000 m³)

Murskattavaa            

(X 1000 m³)

Yhteensä                    

(X 1000 m³)

Pinta-ala                

(ha)

351106-091-972 KAUNISLAMPI 2/I 250 0 0 250 15,4

351106-030-972 RITOKANGAS II 1100 0 0 1100 37,1

351210-010-972 SELJÄNMAA 135 30 0 165 8,3

351209-030-972 VAARANOJANLATVASUO 100 40 0 140 7,1

351106-060-972 LIEDESJÄRVI 160 20 0 180 8,6

351208-020-957 TUOREMAA 155 65 0 220 11,4

351211-010-972 PORKANNIEMI 150 0 0 150 7,7

351402-010-972 KETOLA 385 235 0 620 16,1

351106-040-972 KAUNISLAMPI 1 100 0 0 100 4,7

351106-070-972 KÖYSILAMPI 50 0 0 50 2,9

351208-012-972 KONTTIKANGAS II 688 392 70 1150 66,7

351106-081-972 KAUNIINLAMMINKANGAS 960 0 0 960 48,3

351209-012-957 HIRVASOJA II 58 30 0 88 2,9

351106-010-972 ISOKANGAS 1050 195 60 1305 52,9

351211-020-972 HUHKAJAKANGAS 1670 380 0 2050 59,3

351212-080-972 KETTUKANGAS 2840 320 30 3190 98,5

351209-020-972 JÄRVIAHO 440 200 0 640 16,6

351106-051-972 TIIRONKANGAS I 1775 130 5 1910 68,9

351209-010-972 HIRVASOJA 144 70 0 214 7,1

351209-042-972 SOIDINMAA 100 24 0 124 5,7

351211-040-972 HUISKA 7690 1660 100 9450 281,5

351106-160-972 VÄLIKANGAS 885 200 15 1100 51,1

351106-020-972 RITOKANGAS I 850 0 0 850 42,0

351208-030-957 VÄLISUO 140 60 0 200 6,6

351212-090-972 VITMANOJA 50 50 0 100 4,4

351402-072-972 SÄYNÄJÄKANGAS 2540 25 0 2565 73,1

351211-030-972 KYRÖNNIEMI 2777 1303 96 4176 110,8

351212-060-292 KURKIHARJU 370 425 0 795 28,3

YHTEENSÄ 27612 5854 376 33842 1144,1
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POHJOIS-POHJANMAAN MAA- JA
KALLIOKIVIAINESSELVITYS, VAIHE 1. (2011-2014)

Pohjavesipinnan yläpuolinen maa-ainesmuodostuma

Maa-aineksen laatu
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Hiekkavaltainen
Soravaltainen
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Pohjavesipinnan yläpuolinen maa-ainesmuodostuma
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