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1. JOHDANTO 
 

1.1. Yleistä  

 

Pohjavesien suojelun ja kiviaineshuollon yhteensovittaminen on lähtenyt liikkeelle valtakunnallisena 

hankkeena vuonna 1994. Pohjois-Pohjanmaalla POSKI -hankkeen ensimmäinen vaihe käynnistettiin 

16 kunnan alueella vuonna 2011 ja saatiin päätökseen vuonna 2014. Ensimmäisessä vaiheessa han-

kealueeksi valittiin maakunnan suurin kasvukeskus Oulun seutu ja sen lähialueet. Mukana hankkeen 

ensimmäisessä vaiheessa olivat Hailuoto, Haukipudas, Ii, Kempele, Kiiminki, Liminka, Lumijoki, 

Muhos, Oulu, Oulunsalo, Pudasjärvi, Siikajoki, Siikalatva, Tyrnävä, Utajärvi ja Yli-Ii. Pohjois-Poh-

janmaan POSKI- hankkeen toinen vaihe käynnistyi vuonna 2013 ja siinä mukana olevat kunnat olivat 

Haapavesi, Kärsämäki, Merijärvi, Oulainen, Pyhäjoki, Pyhäntä, Raahe sekä Siikajoen ja Siikalatvan 

kuntien eteläosat. Projektin kolmas ja viimeinen vaihe käynnistyi keväällä 2015, jossa mukana olivat 

maakunnan eteläosassa kalajokilaaksossa sijaitsevat kunnat Kalajoki, Alavieska, Nivala, Haapajärvi, 

Pyhäjärvi, Reisjärvi, Sievi ja Ylivieska sekä Koillismaalla Kuusamo, Taivalkoski ja Pudasjärven 

kaakkoisosa (kuva 1). 

 

 

Kuva 1: Pohjois-Pohjanmaan POSKI vaiheiden tutkimusalueet. 
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Maa-aines- ja pohjavesivarat ovat Pohjois-Pohjanmaalla epätasaisesti jakautuneita. Hankealueen har-

jut erityisesti rannikkoseudulla ovat pääosin hiekkavaltaisia ja maa-aines- ja pohjavesiesiintymät laa-

dultaan paikoitellen heikkoja. Hyvälaatuisen harjuaineksen saatavuuden heikentyessä kalliomurs-

keen käyttö alueella todennäköisesti lisääntyy tulevaisuudessa entisestään. Maa-aineksen heikko saa-

tavuus pidentää kuljetusmatkoja, nostaa hintaa ja lisää ympäristövaikutuksia. Osoittamalla ottoon so-

veltuvia maa-aineskohteita läheltä käyttökohteita, edistetään samalla myös Pohjois-Pohjanmaan il-

mastostrategian tavoitteita.  

 

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

luokan pohjavesialueet kuuluivat tutkimuskohteisiin, koska valtakunnallisena tavoitteena on tarkistaa 

pohjavesiluokituksia siten, että kaikki III-luokan alueet joko siirretään I- tai II-luokkaan tai vaihtoeh-

toisesti poistetaan pohjavesiluokituksesta kokonaan. Hankeen hiekka- ja soramuodostumien tutki-

muksiin on sisältynyt mm. maastokartoituksia, maatutkaluotausta, maaperäkairausta sekä pohjave-

siputkien asennusta. 

 

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

kunnallisella tasolla. Pohjois-Pohjanmaan POSKI -hankkeen ensisijaisena tavoitteena on osoittaa 

pohjavedenottoon varattavat harjualueet, sekä riittävä määrä kiviainesten ottoon pitkällä aikavälillä 

soveltuvia harju- ja kalliokiviaineskohteita. Tavoitteena on myös luoda alueellisia vuorovaikutusver-

kostoja ja parantaa olemassa olevan tutkimustiedon hyödyntämistä. 

 

Yhteensovittamisvaiheessa harju- ja kalliokohteita luokitellaan kolmijakoisesti maa-aineksen ottoon 

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

on huomioitu myös luonto- ja maisema-arvot. Projektissa selvitettiin myös tutkimusalueen kiviai-

nesta korvaavia materiaaleja, kuten rakennuskivilouhimoiden sivukivet sekä energiantuotantolaitos-

ten tuhkat ja kuonat.  

1.2. Aikaisemmat tutkimukset 

 

Sora- ja hiekka-alueiden tutkimuksessa tärkein pohja-aineisto on GTK:n ja Tielaitoksen yhteistyönä 

1970-luvulla toteutuneet maa-ainestutkimukset. Nämä valtakunnallisen hiekka- ja soravarojen arvi-

ointiprojektin tulokset ovat tallennettuna numeerisena GTK:n maa-ainestietokannassa. Projektissa 

kartoitettiin ja rajattiin systemaattisesti kartoille koko Suomen alueen hiekka- ja soraesiintymät, sekä 

arvioitiin niiden pohjavedenpinnan yläpuoliset ainesvarannot. Ainesten kokonaismäärien arviointityö 

perustui karttatarkasteluun, maastokartoitukseen, kairaus-, koekuoppa- ja luotaustietoihin sekä tiettö-

millä alueilla myös ilmakuvatukintaan. Pohjois-Pohjanmaan alueella projekti toteutettiin vuosina 

1974–1975. 

 

Nykyinen GTK:n maa-ainestietokanta on numeerinen tietojärjestelmä ja se on osa laajempaa geotie-

tojärjestelmää. GTK:n maa-ainestietokantaa on päivitetty 1980–2000 luvuilla useaan otteeseen mm. 

alueellisten POSKI -projektien yhteydessä. Yhdistämällä GTK:n varantorekisteritiedot maa-aineslain 

mukaisiin otto- ja seurantatietoihin, on 2000-luvulla muodostettu mm. kiviainesten tilinpitojärjes-

telmä (NOTTO), jonka avulla saadaan tieto jäljellä olevista kiviaineksista. Notto- järjestelmä on Suo-

men ympäristökeskuksen ja alueellisten ELY- keskusten ylläpitämä kivi- ja maa-ainesten ottamisen 

seurantarekisteri. Rekisterin ottamistiedot perustuvat maa-ainesluvan haltioiden antamiin ja kunnan 
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lupaviranomaisten ELY-keskuksiin toimittamiin tietoihin. Maa-ainesvarantotietojen tilinpitotark-

kuus on saavutettu tähän mennessä kuitenkin vain osassa keskeisten kulutusalueiden hiekka- ja sora-

muodostumista, mutta tilinpitopalvelua pyritään ylläpitämään ja päivittämään edelleen aktiivisesti. 

 

Koko hankealueelta on käytettävissä Geologian tutkimuskeskuksen aineistoista mm. 1:200 000 mit-

takaavainen maaperän yleiskartta ja osalta 1:20 000 mittakaavaisia maaperän peruskarttoja sekä kar-

toitusten yhteydessä tehtyjä kairaus- ja luotaustietoja. Ympäristöhallinnon pohjavesitietojärjestelmän 

(POVET) havaintotietojen lisäksi osasta harjukohteista oli käytettävissä myös Pohjois-Pohjanmaan 

ELY -keskuksen pohjavesitutkimustietoja 1980–2000 luvuilta. Pääosalla hankealueesta löytyy myös 

MML:n laserkeilausaineisto. 

 

2. SUORITETUT TUTKIMUKSET 
 

2.1. Tutkimusten valmistelu 

 

Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus (nyk. ELY-keskus) on tehnyt selvityksen alueen pohjavesiva-

rojen tutkimustarpeista (Ekholm-Peltonen et al. 2005). Pohjois-Pohjanmaan POSKI -hankkeen kol-

mannen vaiheen tutkimuskohteet sijaitsevat pääosin III- tai II-luokan pohjavesialueilla. Tarkentaviin 

tutkimuksiin sisältyi yhteensä 58 kpl II- ja III-luokan pohjavesialueita ja 17 kpl pohjavesialueen ul-

kopuolista tutkimuskohdetta. Kaikkiaan maastotarkistuksia ja maatutkaluotauksia suoritettiin 76 jat-

kotutkimuskohteella. Pohjavesialueiden ulkopuoliset kohteet valittiin karttatarkasteluiden, laserkei-

lausaineiston ja muun geologisen tietämyksen perusteella (kuva 2 ja kuva 3).  

 
Kuva 2: Pohjois-Pohjanmaan POSKI -hankkeen kolmannen vaiheen aluerajaus (Kalajokilaakso) ja tutkitut pohjavesi- ja 

maa-ainesalueet. 
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Kuva 3: Pohjois-Pohjanmaan POSKI -hankkeen kolmannen vaiheen aluerajaus (Koillismaa) ja tutkitut pohjavesi- ja maa-

ainesalueet. 

 

Valmistelutyön aikana mm. läpikäytiin kaikki projektialueen olemassa olevat GTK:n maa-ainestie-

dot, sekä valikoitiin lähinnä uusien maaperäkartoitustietojen ja laserkeilausaineiston perusteella maa-

aineskantaan kuulumattomia potentiaalisia hiekka- ja soramuodostumia maastotarkistettavaksi. Koh-

teita valittaessa huomioitiin käytettävissä ollut geologinen, geofysikaalinen ja ympäristötieto, mu-

kaan lukien maa-ainesten käyttöä mahdollisesti rajoittavat tekijät (esim. suojelualueet, asutus jne.). 

GTK:n numeerisesta, koko maan kattavasta yhtenäisestä maa-ainestietokannasta myös leikattiin pro-

jektialueen hiekka- ja soramuodostumat kattava tietokantapala ArcGis -paikkatieto-ohjelmaan maas-

totarkistuksia ja muokkausta varten. 

 

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

moreeniesiintymien selvitys.  Mikäli murskauskelpoista moreenia on saatavilla, voidaan sitä käyttää 

alueilla, joilla hiekka- ja soraesiintymiä on niukasti ja/tai ne ovat loppuun hyödynnettyjä. Muutoin 

moreenia voidaan nykyisin käyttää paitsi täyttömateriaalina myös tiivistemateriaalina mm. kaatopaik-

karakenteissa ja muissa eristyskerroksissa. Yleensä moreenitutkimukset perustuvat yksityiskohtai-

seen maastokartoitukseen ja koekuoppatutkimuksiin, joiden yhteydessä mm. lasketaan moreenin ki-

visyys ja otetaan maalajinäytteitä analysoitavaksi. Tällöin pystytään määrittämään riittävällä tarkkuu-

della tyypillisesti heterogeenisen moreeniaineksen soveltuvuus eri käyttötarkoituksiin. Esimerkiksi 

Kuusamon alueella esiintyy laaja hyvin kehittynyt drumliinikenttä, joiden muodostumissa esiintyy 



GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS                                    24.11.2016 

                     

 

   

 
  

5 

todennäköisesti sekä murskauskelpoista moreeniainesta, että välikerroksina myös lajittunutta soraa ja 

hiekkaa. Näiden moreenimuodostumien hyödyntäminen maa-ainesotossa edellyttää kuitenkin yksi-

tyiskohtaisia jatkotutkimuksia. Alueen tunnettujen hyödyntämiskelpoisten moreenikohteiden sekä 

niiden käyttötarpeen vähäisyyden, tutkimustietojen yleisluontoisuuden sekä hankealueen kokoon 

suhteutettuna varsin rajallisten tutkimusresurssien vuoksi Pohjois-Pohjanmaan POSKI 3 vaiheen tut-

kimuksiin ei sisällytetty moreenikohteiden selvityksiä. 

2.2. Morfolitogeneettiset tutkimukset 

 

Pohjois-Pohjanmaan POSKI II vaiheessa käyttöönotettua morfolitogeneettistä tutkimusmenetelmää 

käytettiin myös tämän projektin yhteydessä. Tutkimuskonseptinen tavoitteena on pyrkiä uudistamaan 

ja tehostamaan käytössä olevia maa-ainesesiintymien tutkimus- ja inventointimenetelmiä. Tarkoituk-

sena on lisätä kustannustehokkuutta niin maa-aines- kuin pohjavesitutkimuksissa, sekä käyttää sitä 

hitaampia ja kalliimpia tutkimuksia, kuten esim. maatutkaluotauksia sekä maaperäkairauksia kohden-

tavana ja/tai korvaavana.  Projektin kolmannessa vaiheessa oli edelleen tavoitteena kehittää kustan-

nustehokasta, laserkeilausaineiston ja geologisten kartoitusaineistojen integroituun käyttöön pohjau-

tuvaa ns. morfolitogeneettistä kartoituskonseptia ja hyödyntää sitä alueellisessa maa-aines- ja pohja-

vesitutkimuksessa. Morfolitogeneettisen tarkastelun avulla pyrittiin mm. hahmottamaan ja rajaamaan 

projektialueen maaperämuodostumien tyyppejä, laajuutta, jakaantumista ja kerrostumisympäristöä 

sekä arvioimaan muodostumien aineksen laatua ja määrää.   

 

GTK:n toimesta on vuosina 2003–2010 laadittu koko Suomen kattava 1:200 000 mittakaavainen nu-

meerinen maaperän yleiskartta. Osalta projektialueesta on käytettävissä myös 1980–2000 luvuilla 

laaditut tarkemmat 1:20 000 mittakaavaiset maaperän peruskartat.  Em. maaperäkartoitusaineisto yh-

distettynä 2010–luvulla tuotettuun Maanmittauslaitoksen laserkeilausaineistoon (pikselikoko 2 m) 

mahdollistaa huomattavasti pienempien ja tarkempien geologisten yksityiskohtien ja muodostumien 

etsintä- ja tulkintamahdollisuuden, kuin esim. 1970–luvun inventointiprojektissa.  

Käytännössä kaikki projektialueen merkittävät pohjavedenpinnan yläpuoliset hiekka- ja soramuodos-

tumat ovat olleet jo ennalta tunnettuja lähinnä 1970–luvun inventointitutkimusten ansiosta. Uusim-

paan käytettävissä olevaan maaperäkartoitus- ja laserkeilausaineistoon perustuneiden morfolitoge-

neettisten tarkasteluiden, sekä niiden pohjalta suoritettujen maastotutkimusten avulla muodostumien 

rajauksiin sekä aineksen laadun ja määrän arvioihin on kuitenkin tehty muutoksia ja tarkennuksia 

tämän projektin yhteydessä. Morfolitogeneettistä lähestymistapaa uusien muodostumien löytä-

miseksi hyödynnettiin lähinnä maa-ainesköyhällä kalajokilaakson alueella. 

 

Uusia aiemmin tuntemattomia maaperän kiviainesmuodostumia (kuva 4) kyettiin eteläisellä projek-

tialueelta paikantamaan ainoastaan 2 kpl Pyhäjärven alueelta. Löydetyt uudet pohjavedenpinnan ylä-

puoliset muodostumat (Jauhokangas ja Helleraudankangas) olivat tyypiltään hiekkavaltaisia kapeita 

harjuja ja niiden kokonaisainesmäärät suhteellisen pieniä (245 000-260 000 m3). Osa morfolitoge-

neettisen tarkastelun pohjalta potentiaalisiksi arvioiduista kohteista osoittautui maastotarkistusten ja 

maatutkaluotausten yhteydessä pinta-alaltaan liian pieneksi (alle 2 ha) ja/tai kerrospaksuudeltaan liian 

ohueksi (alle 1,5 m), jotta niille olisi kyetty rajaamaan varsinaista kriteerit täyttävää maa-ainesmuo-

dostumaa. Käytännössä näissäkin kohteissa esiintyy kuitenkin kotitarvekäyttöön ja tienpitoon sovel-

tuvia ohuita lajittuneita maa-aineskerrostumia. 
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Projektista saadun kokemuksen perusteella morfolitogeneettinen lähestymistapa mahdollistaa sekä jo 

ennalta tunnettujen suurempien, että uusien pienempialaisten ja –massaisten muodostumien paikan-

nuksen, rajauksen ja arvioinnin entistä nopeammin, tarkemmin ja kustannustehokkaammin.  Tarvit-

tavien maastotöiden (mm. maaperäkairaus ja maatutkaluotaus) määrää voidaan yleensä oleellisesti 

vähentää ja kohdentaa ne tehokkaasti sekä suoraviivaisesti tietosisällön ja laadun kannalta tärkeim-

mille alueille.  

 
Kuva 4: Morfolitogeneettisellä ennakkotulkinnalla sekä maatutkaluotauksella paikannettu uusi Jauhokankaan hiekka-so-

ramuodostuma (Q4313-010-626). Jauhokangas on luode-kaakkosuuntainen kapea harju. Maatutkaluotauksen perusteella 

muodostuma on hiekkavaltainen. Muodostuman keskiosassa esiintyy soravaltainen vyöhyke, joka on pääosin pohjave-

denpinnan tason alapuolella. Muodostuman arvioitu kokonaisainesmäärä on 245 000 m³. 

 

Vaikka GTK:n maa-ainestutkimukset on suoritettu jo yli 10 vuoden ajan maastotietokone- ja GPS –

pohjaisesti, päästään laserkeilausaineistoja hyödyntämällä vielä selkeästi parempaan havaintojen si-

jainti- ja tulkintatarkkuuteen. Laserkeilausaineiston tarkkuus riittää alueellisen mittakaavan tutki-

muksissa esim. muodostumien pohjatasojen (pohjavesi/moreeni/kallionpinta) ja rajausten arviointiin 

jopa ilman maastotarkistuksia. Aineisto mahdollistaa myös aitoihin 3D – tilavuusmalleihin perustuvat 

muodostumien massalaskennat. Säännöllisesti mitattuna laserkeilausaineisto mahdollistaa myös 

esim. alueellisesti merkittävimpien maa-ainesalueiden ottomäärien seurannan ja tilinpitolaskennat. 

2.3. Maastokartoitus 

 

Hiekka- ja soramuodostumien maastotarkistuksia ja maatutkaluotauksia suoritettiin kenttäkausien 

2015–2016 aikana kaikkiaan 76 kohteessa. Maastossa tarkistettiin pääkohdittain 1970 – luvun kartoi-

tusprojektin muodostumatiedot, sekä päivitettiin myös ottoalueiden ja muodostumien rajauksia vas-

taamaan nykytilaa. Maatutkaluotausten yhteydessä suoritetuissa maastotarkistuksissa selvitettiin mm. 
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alueen pintamaalajia, maanpinnan kivisyyttä, kalliopaljastumia ja moreenialueiden sijaintia. Maa-ai-

neksen ottoalueiden tuoreista leikkauksista havainnoitiin aineksen laatua sekä arvioitiin hiekan, soran 

ja murskattavan aineksen suhteita (kuvat 5 ja 6). Lisäksi tehtiin havaintoja sekä pohjavesiolosuhteista 

että maa-ainesten ottoa haittaavista tai rajoittavia tekijöistä. Pohjavesialueilla sijaitsevilla maa-aines-

tenottoalueilla tulee yleensä olla vähintään neljän metrin paksuinen suojakerros pohjavedenpinnan 

yläpuolella. Monilla rannikkoseudun alavilla ja tasoittuneilla harjumuodostumilla pohjavedenpinnan 

yläpuolinen kerrospaksuus on kuitenkin jo luontaisesti tätä ohuempi.  

 

Maatutkalinjat pyrittiin sijoittamaan siten, että niillä saataisiin mahdollisimman paljon lisätietoa muo-

dostumien maa-aineksen laadusta ja määrästä. Maatutkalinjoja suunniteltaessa otettiin huomioon 

myös maaston soveltuvuus maastoajoneuvolla liikkumiseen siten, ettei siitä aiheudu ympäristölle 

haittaa.  

 

 

Kuva 5: Soravaltainen maa-aineksen ottoalue Kuusamon Ölkynkankaan pohjavesialueella. 

 

Kuva 6: Vanha hiekkavaltainen maa-aineksen ottoalue Taivalkosken Levälamminkankaan pohjavesialueella. 
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2.4. Maatutkaluotaus 

 

Maatutkaluotaus on sähkömagneettinen tutkimusmenetelmä. Menetelmä perustuu maahan lähetetty-

jen radiotaajuisten (20 - 1 000 MHz) aaltojen takaisin heijastuvan osan rekisteröintiin, jotka tallenne-

taan digitaalisesti. Tämä toistuu useita kertoja sekunnissa, minkä tuloksena saadaan jatkuvaa profii-

likuvaa maankamaran sähköisistä rajapinnoista. Maatutkalaitteistoon kuuluu lähetin ja vastaanotinan-

tennin lisäksi keskusyksikkö, kaapelit, paikannusjärjestelmä sekä vetolaitteistot (maastoauto, mön-

kijä tai moottorikelkka) ja telineet (kuva 7).  

 

Maatutkaluotauksen syvyysulottuvuus on optimaalisissa olosuhteissa ja antennista riippuen jopa 30- 

35 m. Menetelmä toimii parhaiten harjualueilla, jossa sillä saadaan tietoa yleensä 15–20 metrin sy-

vyydeltä kallionpinnan korkokuvasta, pohjavedenpinnan tasosta, irtainten maalajien laadusta ja maa-

peräkerrosten rakenteesta. Nämä tiedot ovat oleellisia erityisesti vähän kairaustietoa tai maaperäleik-

kauksia sisältävillä alueilla. 

 

Maatutkan lähettämän elektromagneettisen pulssin kulkunopeus ja tunkeutumissyvyys riippuu väli-

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

kasignaalin vaimenemisena. Maankamaran dielektrisyyden määrää lähinnä sen kosteuspitoisuus, jo-

hon puolestaan vaikuttaa aineksen raekoko. Hiekassa ja sitä karkeammissa maalajeissa sähkönjohta-

vuus ja dielektrisyys ovat yleensä alhaisia ja maatutkauksen syvyysulottuvuus vastaavasti hyvä. Hie-

noaineksen (savi) tai suolapitoisuuden (esim. tiesuolaus tai kaatopaikan suotovedet) lisääntyminen 

kasvattaa sähkönjohtavuutta ja dielektrisyyttä, jolloin myös maatutkan syvyysulottuvuus heikkenee.  

 

 

Kuva 7: Pohjois- Pohjanmaan POSKI III-projektin yhteydessä käytetty maatutkaluotauslaitteisto.     
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Maatutkaprofiilien tulkinta perustuu sähköisten rajapintojen ja yksittäisten heijasteiden tarkasteluun 

ja niiden geologiseen selittämiseen. Tulkintavaiheessa maatutkauksen aikamittakaava muutetaan sy-

vyysmittakaavaksi. Mittausaika 400 nanosekuntia pohjaveden yläpuolisessa kuivassa hiekassa (Er~6) 

vastaa noin 25 metriä kun taas saman mittausajan ja täysin vedellä kyllästyneen hiekan (Er 16-20) 

syvyysulottuvuus on hieman reilu puolet edellisestä (kuva 8). Tutkauksessa havaitut heijasteet pyri-

tään lisäksi mahdollisuuksien mukaan korreloimaan muun saatavilla olevan tutkimusaineiston kanssa 

(mm. kairaustulokset, maaperäleikkaukset ja muu geofysikaalinen aineisto).  

 

Projektialueen pohjavesi- ja maa-ainesalueilla tehtiin vuosien 2015-2016 aikana kaikkiaan 476 maa-

tutkaluotauslinjaa, yhteispituudeltaan noin 430 kilometriä. Luotauksissa käytettiin GTK:n Kokkolan 

toimipisteen maatutkalaitteistoa. Luotaukset suoritettiin mönkijällä, pääosin olemassa olevia ajouria 

hyödyntäen. Luotauksissa käytettiin 100 ja 200 MHz:n antennia mittausajalla 300–450 nanosekuntia. 

Luotauksen syvyysulottuvuus käytetyillä laitteistoilla ja asetuksilla vaihtelee tyypillisesti 10–20 met-

rin välillä. Linjojen paikannus maastossa suoritettiin tavallisella GPS- paikantimella (xy-tarkkuus n. 

2-3 metriä).  

 

Tutkimusalueen olosuhteista sekä tutkattavien linjojen pituudesta ja lukumäärästä riippuen työpäivän 

aikana suoritettavan maatutkaluotauksen määrä on keskimäärin 5-15 kilometriä. Yhden mittauspäi-

vän tulosten tulkintaan kuluu yleensä 2-3 työpäivää. Maatutkaluotaukselle on tyypillistä, että keski-

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

 

 

Kuva 8: Maatutkakuvaa Tolvanmäen muodostumalta (Tolvanniemen pohjavesialue). Profiilissa on käytetty kuivalle hiek-

kaiselle ja soraiselle materiaalille soveltuvaa dielektrisyysarvoa 6. Tällöin maatutkaluotauksen syvyysulottuvuudeksi 

muodostuu 400 nanosekunnin mittausajalla noin 24–25 metriä. Maatutkaluotauskuvaa ei ole topografiakorjattu. 

 

Linjojen prosessoinnissa ja tulkinnassa on käytetty Geo Doctor 2 -ohjelmistoa. Linjoja on prosessoitu 

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

poistamiseksi. Tulkinnan helpottamiseksi linjoille on tehty siltä osin kuin mahdollista myös 
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maanpinnan korkeusmalliin/laserkeilaukseen perustuva topografiakorjaus. Luotausprofiileilta on 

tulkittu maaperän aineksen pääpiirteet sekä mahdollisuuksien mukaan myös pohjaveden sekä 

moreenin/kallion pinta. 

 

Maatutkaluotausten tuloksia on tässä raportissa hyödynnetty soveltuvin osin muodostuma-alueiden 

kallion- ja pohjavedenpinnan syvyyden määrityksessä, sekä muodostumien sisäisen rakenteen ja ai-

neksen laadun sekä laajuuden ja paksuuden tulkinnassa. Luodattujen linjojen sijainti ja tunnukset on 

esitetty muodostumakohtaisissa liitekartoissa 3.1.–3.76. Digitaaliset maatutkalinjat on tallennettu 

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

2.5. Maaperäkairaukset ja havaintoputkiasennukset 

 

Pohjois-Pohjanmaan POSKI III- projektin maaperäkairausten ja pohjaveden havaintoputkiasennusten 

toteutuksesta on vastannut Pohjois-Pohjanmaan liitto, ja ne on suoritettu FCG suunnittelu ja tekniikka 

Oy:n kairauskalustolla maaliskuun - kesäkuun 2016 välisenä aikana. Projektin kolmannessa vai-

heessa suoritettiin maaperäkairauksia ja pohjavesiputkiasennuksia 38 pohjavesialueella yhteensä 43 

pisteessä. 21 kairauspistettä ulotettiin kalliopintaan asti, pääosin 3 metrin kalliovarmistuksella. Kaik-

kiaan maaperäkairausta ja havaintoputkiasennusta tehtiin 789 metriä, josta kalliovarmistusta on noin 

65 metriä. Kairausten syvyys vaihteli pääosin 10 - 25 metrin välillä. Syvin kairaus suoritettiin Kuu-

samon kunnan alueella Martinharjun muodostumalla, jossa kairaus ulottui noin 44 metrin syvyydelle.  

 

Pohjavesiputkien materiaali on suuritiheyksinen polyeteeni (HDPE) ja putken sisäläpimitta 52 mm. 

Kairauksen aikana tehtyjen maalaji- ja pohjavesihavaintojen perusteella putken siiviläosuus on py-

ritty asentamaan parhaiten vettä johtavaan kerrokseen. Putkien siivilärako on 0,3 mm. Pohjavesiput-

kien sijainti on määritetty EUREF-FIN koordinaatistojärjestelmässä ja maanpinnan sekä putken ylä-

pään ja pohjavesipinnan korko N2000 korkeusjärjestelmässä. 

 

Kairausten yhteydessä havainnoitiin myös maaperän vallitseva kerrosjärjestys ja otettiin yhteensä 103 

maaperänäytettä näytteenottimella tai ajoputkesta paineilmalla puhaltamalla. Kaikille näytteille on 

tehty maastossa kairaajien toimesta aistinvarainen maalajimääritys, jonka lisäksi kaikille maaperä-

näytteelle on suoritettu rakeisuusanalyysi laboratoriossa.  Maaperäkairaus- ja havaintoputkitietoja on 

käytetty sekä muodostumien pohjavesiolosuhteiden, että myös maa-aineksen määrän ja laadun arvi-

oinneissa. Pohjois-Pohjanmaan POSKI III- projektin yhteydessä otettiin yhteensä 51 pohjavesinäy-

tettä, joista 40 on kokoomanäytettä ja 11 kerrosnäytettä. Maaperäkairausten ja havaintoputkien tulok-

sia on tässä raportissa hyödynnetty soveltuvin osin muodostuma-alueiden kallion- ja pohjavedenpin-

nan syvyyden/tason määrityksessä, sekä muodostumien sisäisen rakenteen ja aineksen laadun sekä 

laajuuden ja paksuuden tulkinnassa. 

 

Kairauspisteiden ja havaintoputkien sijainti on esitetty muodostumakohtaisissa liitekartoissa 3.1-3. 

76. Yksityiskohtaisemmat kairaus-, havaintoputki- ja pohjavesitiedot on esitetty hankkeen projekti-

sivuille (https://intranet.ppliitto.fi/hankkeet) kootuissa havaintoputkikorteissa. Projektin sivustolle on 

vapaa pääsy vain projektiin osallistuneilla tahoilla.  Havaintoputki- ja pohjavesitiedot on tallennettu 

numeerisena myös ympäristöhallinnon POVET -järjestelmään. Lisäksi kairaus- ja maaperätiedot on 

tallennettu numeerisena GTK:n geotietojärjestelmään. 

 

https://intranet.ppliitto.fi/hankkeet
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3. RAPORTOINTI 
 

3.1. Hiekka- ja soraesiintymien rajaukset, massa-arviot ja luokittelu 

 

GTK:n tehtävänä hankkeessa oli tuottaa projektialueen kalliokiviaines- sekä hiekka- ja soramuodos-

tumien päivitetyt rajaus- ja massamäärätiedot. Raportin kuntakohtaisissa indeksikartoissa ja taulu-

koissa esitettyjen hiekka- ja soramuodostumien (yhteensä 864 kpl) tiedot on otettu sovittujen periaat-

teiden mukaisesti pääosin suoraan GTK:n maa-ainestietokannasta. Maa-ainestietokannan tiedot ovat 

projektialueen kaikkien muodostumien (myös maastotarkistamattomien) osalta revidoitu ja selkeästi 

virheelliset massatiedot ja/tai rajaukset on päivitetty. Myös vanhan 1:20 000 mittakaavaisen perus-

karttajaotuksen mukaisesti katkaistut muodostumarajaukset on aineiston läpikäynnin myötä yhdis-

tetty ja päivitetty vastaamaan nykyisiä kuntarajoja.  

 

Tämän työn yhteydessä hiekka- ja soramuodostumien pohjatasot, paksuudet ja pinta-alat määritettiin 

maastohavaintojen, maatutkaluotausten, uusien ja vanhojen kairaus- ja havaintoputkitietojen sekä lä-

hes koko tutkimusalueen kattavan Maanmittauslaitoksen laserkeilausaineiston avulla. Lähes 70%:lle 

jatkotutkimuskohteiden hiekka- ja soramuodostumista on suoritettu ArcGis- ohjelmistolla tilavuus-

malleihin perustuva massalaskenta. Alueilla, joista ei ollut käytettävissä laserkeilausaineistoa sekä 

pienten muodostumien pohjavedenpinnan yläpuolisia massamääriä on puolestaan arvioitu muodos-

tumien pinta-alan ja keskipaksuuden perusteella. 

 

Lähinnä 1970- luvun inventointitutkimusten ansiosta lähes kaikki projektialueen merkittävät maa-

ainesesiintymät ovat olleet jo ennalta tunnettuja. Suoritettujen tutkimusten pohjalta niiden rajauksiin 

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

aikaisemmin tuntemattomia pieniä muodostumia paikannettiin vähemmän tutkituilta alueilta, kuten 

esim. Pyhäjärveltä  

 

Suhteellisen harvasta maatutkalinja- ja kairauspisteverkostosta johtuen myös maastotarkistetuilla 

muodostumilla saattaa esiintyä hiekka- ja sorakerrostumien peittämiä kallio- ja/tai moreenimäkiä, 

joiden vaikutusta hiekan- ja soran massamääriin ei ole tässä yhteydessä pystytty kaikilta osin arvioi-

maan. Massa-arvioissa on kuitenkin huomioitu (maastokartoitukseen ja laserkeilausaineistoon perus-

tuen) nykyisten ja jo käytöstä poistettujen maa-ainesalueiden aiheuttamat vähennykset muodostu-

mien ainesmääriin. 

 

Kartoitettujen ja GTK:n maa-ainestietokantaan vietyjen hiekka- ja soramuodostumien minimikoko 

on ollut alusta alkaen pääsääntöisesti 2 hehtaaria ja pohjatason (pohjavesi, kallio tai moreeni) yläpuo-

linen minimikerrospaksuus 1,5 metriä, mutta aineistoon sisältyy paikoitellen myös pienempiä, 0,5-2 

hehtaarin suuruisia kohteita. Muodostuman 1,5 metrin lajittuneen aineksen minimikerrospaksuuden 

vuoksi esim. osaa Pohjanmaan alavan rannikkoseudun tasoittuneista harju- ja rantakerrostumista ei 

ole lisätty pohjavedenpinnan yläpuoliseksi muodostumaksi GTK:n maa-ainestietokantaan. 

 

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

muodostuma-alue voidaan hyödyntää kokonaan pohjatasoon saakka. Koska pohjavedenpinnan sy-

vyys/taso on useimmissa tapauksissa kohtuullisella tarkkuudella arvioitavissa, on se siten myös ylei-
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simmin massalaskennoissa ja -arvioissa käytetty muodostuman pohjataso. Pääosa GTK:n maa-aines-

tietokannan muodostumien massoista on esitetty ilman suojakerrospaksuuksia. Tässä raportissa esi-

tetyt jatkotutkimuskohteiden muodostumien massamäärät on kuitenkin laskettu pohjavesialueilla 

sekä pohjavedenpinnan tasoon että 4 metrin suojakerrospaksuudella (kuva 9). Pohjanmaalla ja erityi-

sesti rannikkoalueella pohjavedenpinta on usein melko lähellä maanpintaa, mistä johtuen pohjavesi-

alueille sijoittuvien alavien ja laakeiden maa-ainesmuodostumien hyödyntämiskelpoisen aineksen 

määrä on todellisuudessa hyvin pieni tai jopa olematon.  

 

 

 
 

Kuva 9: Pääosa GTK:n maa-aineskannan massa-arvioista on ilmoitettu ilman suojakerrospaksuuksia. Tämän työn jatko-

tutkimuskohteiden (76 kpl) massat on laskettu pääosin 3D- tilavuusmalleihin perustuen myös 4 metrin suojakerrospak-

suudelle (Kuva: Harri Kutvonen/ GTK). 

 

Muodostumien pohjavedenpinnan yläpuolisten kokonaismassamäärien lisäksi on tehty arvio myös 

aineksen jakautumisesta eri rakeisuusluokkiin. GTK:n maa-ainestietokannassa muodostumien sisäl-

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

oteltu kiintokuutiometreinä kolmeen pääainesluokkaan (A, B ja C) seuraavasti: 

 

A) Murskattava aines (∅ 60–600 mm) 

B) Soravaltainen aines(∅ 2-60 mm) 

C) Hiekkavaltainen aines(∅ 0,2-2 mm) 
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Edellä esitetyssä luokittelussa on huomioitava, että esim. ”hiekkavaltainen” tarkoittaa harjuainesta, 

jossa hiekan osuus on vallitseva, mutta se voi sisältää myös luokkia A ja B. Vastaavasti ”soravaltai-

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

soraa. 

3.2. Hiekka- ja soramuodostumatietojen esitystapa 

 

GTK:n maa-ainestietokannassa olevien projektialueen hiekka- ja soramuodostumien sijainti on esi-

tetty 1:60 000 – 1:120 000 mittakaavaisissa kuntakohtaisissa indeksikartoissa (liitteet 2.1–2.11). 

Maastotarkistetut ja maatutkaluodatut jatkotutkimuskohteet on puolestaan esitetty 1:5 000 -1:30 000 

mittakaavaisissa kohteellisissa muodostumakartoissa (liitteet 3.1–3.76). Kartoissa on eroteltu tum-

man- ja vaaleanvihreän sävyillä muodostumien hiekka- ja soravaltaiset osat. Kuntakohtaisissa indek-

sikartoissa on esitetty tieverkoston, vesistöjen, pohjavesialueiden ja muodostumarajausten lisäksi 

myös muodostumatunnukset, jotka vastaavat liitteiden 1A-1K hiekka- ja soramuodostumien yhteen-

vetotaulukoita. Kuntakohtaisissa hiekka- ja soramuodostumien yhteenvetotaulukoissa jatkotutkimus-

kohteet on korostettu lihavoinnilla. Jatkotutkimuskohteiden muodostumakarttoihin on lisätty projek-

tin yhteydessä tehdyt maatutkaluotauslinjat tunnuksineen. Lisäksi kohdekarttoihin on sisällytetty tä-

män projektin aikana kairattujen pohjavesiputkien tunnukset, asennuspäivämäärät ja pohjavedenpin-

nan tasot. Kuiviin kairauspisteisiin ei asennettu pohjavesiputkea ja nämä pisteet on esitetty kohdekar-

tassa erillisellä kairaussymbolilla. Kohdekartoissa on myös korostettu maa-aineksen ottoalueet pa-

remmin erottuvalla keltaisella värillä. Karttoja tarkasteltaessa on lisäksi huomioitava, että yksittäinen 

jatkotutkimuskohde voi pitää sisällään useita GTK:n maa-ainestietokannan hiekka- ja soramuodostu-

mia, eivätkä käytetyt pohjavesialueiden ja maa-ainesmuodostumien nimet myöskään aina vastaa toi-

siaan. 

 

Raportin kuntakohtaisissa tekstimuotoisissa yleiskuvauksissa on kerrottu mm. hiekka- ja soramuo-

dostumien ja niiden sisältämien ainesten kokonaismääristä ja alueellisesta jakautumisesta. Jatkotut-

kimuskohteiden sanallisissa kuvauksissa on maininta mm. muodostumatyypistä, pinta-alasta, kerros-

paksuuksista, pohjatasosta, kokonaisainesmäärästä ja sen jakautumisesta eri luokkiin, sekä maininta 

mahdollisista muodostuman maa-aineksen käyttöä rajoittavista tekijöistä (esim. luonnonsuojelualu-

eet). Suurin osa maa-ainesmuodostumista sijaitsee pohjavesialueilla, joilla maa-ainesten otto on jo 

lähtökohtaisesti rajoitettua ja tarkkaan säädeltyä.  

 

Pudasjärven kunnan maa-ainestiedot on päivitetty jo Pohjois-Pohjanmaan POSKI hankeen 1. vai-

heessa pohjavedenpinnan yläpuolisten muodostumien osalta, lukuun ottamatta sen kaakkoisosaa. 

Projektin kolmannessa ja viimeisessä vaiheessa on päivitetty myös Pudasjärven kunnan kaakkoisosan 

tiedot. GTK:n maa-ainestietokannan rakenteeseen liittyvistä syistä johtuen tämän raportin kuntakoh-

taisissa indeksikartoissa ja yhteenvetotaulukoissa on esitetty Pudasjärven kaikkien maa-ainesmuo-

dostumien tiedot päivitettyinä uudelleen.  

 

Karttoja ja taulukoita tarkasteltaessa on myös aina syytä huomioida, että muodostumien rajaukset ja 

massa-arviot ovat lähinnä suuntaa-antavia, koska tutkimuksen peruslähtökohtana on alueellinen in-

ventointi ja varantotietojen tuottaminen (mittakaava: seutukunta-maakunta). Siksi esim. ennen varsi-

naisten maa-ainesten ottosuunnitelmien tekoa on suositeltavaa suorittaa aina kohteellisia tutkimuksia 

tarkempien maa-ainesmäärien ja aineksen laadun selvittämiseksi. 
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4. TUTKIMUSALUEEN HIEKKA- JA SORAESIINTYMÄT 
 

4.1. Tutkimusalueen maa-ainesmuodostumien yleiskuvaus ja ainesmäärät 

 

Suurin osa projektialueen eteläosan pohjavedenpinnan yläpuolisista hiekka- ja soravarannoista liittyy 

kahteen luode-kaakkosuuntaiseen harjujaksoon (kuva 10). Pohjoisempi jakso kulkee Pihtiputaan ja 

Pyhäjärven kautta Haapajärvelle, jonka jälkeen yhtenäisemmät kerrostumat mataloituvat tai katkea-

vat kokonaan. Pyhäjärven alueella harjun ydinosassa esiintyy huomattava määrä soraa, jota on lähes 

puolet alueen pohjavedenpinnan yläpuolisesta kokonaisainesmäärästä. Eteläisempi harjujakso kulkee 

Pihtiputaan puolelta kohti Reisjärven aluetta, josta se jatkuu Reisjärven keskustan läpi kohti Kangas-

kylää ja siitä edelleen Sievin kunnan alueelle. Sievin kunnan luoteisosassa harju kääntyy länteen peit-

teisenä kohti Kannusta, josta se kääntyy uudelleen luoteeseen kohti Kalajokea. Harjujakson selänne 

erottuu selvästi projektialueen kaakkoisosassa, jossa se kohoaa paikoin yli 15 metriä ympäristöstään. 

Harju mataloituu kohti luodetta, ja Kalajoen alueella tasoittunut harju on jo pääosin kokonaan ranta-

kerrostumien peittämä, mikä on hyvin tyypillistä rannikkovyöhykkeen harjuille. Nämä harjua peittä-

vät hiekkavaltaiset rantakerrostumat näyttäytyvät hyvin usein kaarevina peräkkäisinä rantavalleina. 

  

    
Kuva 10: Yleistetty esitys pitkittäisharjun synnystä. Vasemman puoleisessa kuvassa jäätikön alle sulavesitunneliin ker-

rostuu harjun karkea ydin: 1. Kallio, 2. Moreeni, 3. Harjun ydinosa, 4. Jäätikkö ja kiviainesta.  Oikeanpuoleisessa ku-

vassa tunnelin avartuessa veden virtausnopeus pienenee ja hienorakeisemmat lievekerrostumat syntyvät: 1. Kallio, 2. 

Moreeni, 3. Harjun lievehiekat, 4. Harjun karkea ydinosa, 5. Jäätikkö (Kuvat: Harri Kutvonen/ GTK). 

 

Alavieskan, Ylivieskan, Nivalan sekä Kalajoen, Haapajärven ja Pyhäjärven pohjoisosien alueilla on 

vallinnut viimeisen jäätiköitymisvaiheen aikana ns. passiivisen jään vyöhyke (kuva 11), jolloin jääti-

kön sulamisvesien toiminta on ollut vähäisempää. Näiltä alueilta puuttuvat myös isot harjut ja muut 

laajemmat karkearakeiset maaperämuodostumat. Alavieskan alueella ei ole GTK: n tietokannassa 

yhtään pohjavedenpinnan yläpuolista muodostumaa ja Ylivieskan alueellakin on vain kaksi maa-ai-

nesmuodostumaa.    



GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS                                    24.11.2016 

                     

 

   

 
  

15 

Kuva 11: Viimeisen jäätiköitymisvaiheen ns. passiivisen jään alue. Alueelle on kanavoitunut ainoastaan vähäisiä määriä 

mannerjäätikön sulamisvesiä, minkä vuoksi myös alueen jäätikköjokikerrostumat ovat pieniä ja epäyhtenäisiä.  
 

Pudasjärveltä Taivalkosken kautta Suomussalmen Hossaan kulkeva harju on Koillismaalla merkit-

tävä saumamuodostuma, jossa esiintyy huomattavat hiekka- ja soravarannot. Saumamuodostuma on 

syntynyt kahden, liikenopeudeltaan- ja suunnaltaan erilaisen jäätikkökielekevirran väliseen saumaan. 

Kielekkeiden jäätikköjoista purkautui valtavat määrät sulamisvettä, jonka seurauksena glasifluviaa-

lista ainesta kerrostui saumaan. Tyypillisesti saumamuodostumat ovat tavallista harjua suurempia 

(Eriksson et al. 2005). Esimerkiksi Taivalkosken kirkonkylässä oleva Taivalvaaran muodostuma ko-

hoaa lähes 70 metriä korkeana soraselänteenä ympäristöstä. Muodostuma syntyi supra-akvaattiselle, 

veden koskemattomalle alueelle. Muodostuman alueella esiintyy myös useita kuolleen jään kuoppia 

eli suppia. 

 

Lähes 35 % Kuusamon alueen hiekka-ja soravarannoista sijaitsee kaupungin pohjoispuolella olevassa 

harjujaksossa, joka kulkee Oivankijärven länsipuolelta Törmäsenvaaran kautta Joukamojärvelle. Har-

jun erityispiirteinä ovat luoteisosassa havaittavat harjulaajentumat. Laajentumien reunaosien aines on 

hietaa. Alueen pohjoisosassa kulkee kolmen harjun muodostama harjusysteemi. Harjut seuraavat 

idässä Kitkajoen ja Oulankajoen laaksoja ja yhtyvät lähellä valtakunnan rajaa. Jokilaaksoissa harjut 

ovat pinnastaan tasoittuneita terasseja. Niiden joenpuoleisen törmän korkeus on monin paikoin kym-

meniä metrejä. Harjuterassien aines muuttuu vähitellen luoteesta kaakkoon päin kivisestä sorasta hie-

kaksi ja hiedaksi. Aineksen käytön käytännössä estävät alueella sijaitsevat kansallispuisto ja luon-

nonsuojelunäkökohdat. Kuusamon alueen pääharjuissa ovat yleisiä laakeat harjulaajentumat. Ne 

koostuvat tavallisesti soravaltaisesta selännemäisestä ydinosasta, jota usein ympäröi hiekkavaltainen 
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lieveosa. Ydinselänne on kerrostunut mannerjäätikön sisäiseen tunneliin tai railoon. Deltamainen lie-

vealue kerrostui vasta myöhemmässä vaiheessa jäätikön reunalle. Tällöin ydinselänne ja sen ympä-

rillä olevat jääseinämien osat saattoivat peittyä hiekkavaltaisen deltakerrostuman alle. Jään sulettua 

syntyi pitkänomaisia harjukuoppia, jotka osoittavat soravaltaisen ydinvyöhykkeen sijaintia. Tämän 

tyyppiset harjurakenteet ovat yleisiä erityisesti Kuusamon kaupungin keskustan pohjoispuolelta ohit-

tavassa harjussa. Kuusamon alueen pääharjujen väliin jää alueita, joita voidaan osin pitää soran puu-

tealueina. Näillä alueilla esiintyy harjuja, joiden välinen etäisyys on keskimäärin 15 km. Harjut ovat 

monin paikoin katkonaisia ja pieniä, ja niiden sisältämät soramäärät ovat vähäiset. Soran puutealueita 

ovat Inkee, Kuolio ja Kurkijärven alueen keskiosa sekä Määttälänvaaran ja Vuotungin alueen koillis-

osa (Iisalo 1975). 

 

Posion ja Kuusamon alueilla sijaitseva drumliinikenttä (kuva 12) on merkittävä ja hyvin kehittynyt, 

joka jatkuu itärajan yli Venäjälle. Drumliinit ovat syntyneet joko jäätikön kuluttamana tai kerrosta-

mana tai niiden yhdistelmänä. Drumliinit syntyivät aktiivisesti virtaavan jäätikön pohjalla. Kuusa-

mon alueella drumliinit ovat suuntautuneet pääosin luoteesta kaakkoon. Suuntautuneet muodot 

vaihtelevat suurista kalliodrumliineista kapeisiin sikarimaisiin drumliiniselänteisiin. Kentän länsi-

osa sijaitsee Rovaniemen alueella, jossa jäätikön virtaus näkyy maastomuotojen heikkona suuntauk-

sena. Kentän alueella esiintyy hajanaisesti myös fluting-selänteitä. Kuusamon drumliinikenttä kul-

kee osin päällekkäin sekä Kemijärven että Ranuan kumpumoreenikenttien reunaosien kanssa. 

Drumliinien aineksesta suurin osa on yleensä sekalajitteista moreeniainesta, mutta muodostumien 

itä/kaakkoispäässä saattaa olla suuriakin määriä lajittunutta ainesta kuten soraa ja hiekkaa (Eriksson 

et al. 2005). Drumliinien ja muiden kumpumoreenityyppisten muodostumien hyödyntämistä maa-

ainesottoon rajoittaa ensisijaisesti niiden aineksen heterogeenisuus. Myös tutkimusalueen moreeni-

muodostumien hyödyntäminen maa-ainesotossa edellyttää yksityiskohtaisia jatkotutkimuksia. 
 

 
Kuva 12. Kuusamon itäosassa luode-kaakkosuuntainen hyvin kehittynyt drumliinikenttä 
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GTK:n maa-ainestietokannassa on koko Suomen alueelta lähes 21 000 hiekka- ja soramuodostumaa, 

joissa on arvioitu olevan yhteensä yli 45 mrd. m3 ainesta pohjavedenpinnan yläpuolella. Tutkimus-

alueella on pohjavedenpinnan yläpuolisia hiekka- ja soramuodostumia yhteensä 864 kpl, joissa on 

arvioitu olevan maa-ainesta yhteensä noin 3,1 mrd. m3. Tästä massamäärästä hiekkaa on arvioitu ole-

van noin 2,3 mrd. m3, soraa noin 799,6 milj. m3 ja murskattavaa materiaalia noin 59,2 milj. m3. Har-

jumuodostumien tavoin myös maa-ainesmäärät ovat jakaantuneet kunnittain varsin epätasaisesti. Pro-

jektialueen kunnista selvästi eniten pohjavedenpinnan yläpuolista hiekkaa ja soraa on Pudasjärvellä 

(n. 1,1 mrd. m3), Taivalkoskella (n. 983,3 milj. m3) ja Kuusamossa (n. 676,5 milj. m³). Yhteensä 

näissä kolmessa kunnassa on lähes 89 % koko tutkimusalueen hiekka- ja soravarannoista (kuva 13). 

Alavieskan, Ylivieskan ja Nivalan alueilla sekä Haapajärven, Kalajoen ja Pyhäjärven pohjoisosien 

alueilla esiintyy vain vähän hiekka- ja soramuodostumia. Tämä johtuu ensisijaisesti siitä, että alueella 

on vallinnut viimeisen jäätiköitymisvaiheen aikana ns. passiivisen jään alue, missä jäätikön sulamis-

vesien toiminta on ollut vähäisempää. Näiltä alueilta puuttuvat tyypillisesti isot harjut ja muut kar-

kearakeiset maaperämuodostumat (Punkari 1997). 

 

 

 Kuva 13: Projektialueen hiekka- ja soravarat pohjavedenpinnan yläpuolella. 

 

Hiekka- ja soraesiintymien jatkotutkimuskohteita oli Kalajoella 2 kpl, Alavieskassa 0 kpl, Nivalassa 

2 kpl, Haapajärvellä 0 kpl, Pyhäjärvellä 7 kpl, Reisjärvellä 0 kpl, Sievissä 2 kpl, Ylivieskassa 4 kpl, 

Pudasjärvellä 8 kpl, Taivalkoskella 20 kpl ja Kuusamolla 31 kpl. Jatkotutkimuskohteiden hiekka- ja 

soramuodostumien yhteenlaskettu kokonaisainesmäärä pohjavedenpinnan yläpuolella on 1,2 mrd. 

m³, josta hiekkaa on arvioitu olevan 833,6 milj. m³, soraa 348,2 milj. m³ ja murskattavaa ainesta 22,6 

milj. m³. Kun huomioidaan pohjavesialueilla 4 metrin suojakerros pohjavedenpinnan yläpuolelle, on 
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muodostumien kokonaisainesmäärä vastaavasti 325 milj. m³, eli noin 25 % pohjavedenpinnan ylä-

puolisten ainesten kokonaismäärästä (kuva 14). Massalaskennoissa käytetyt muodostumien lajittei-

den määrät ja pinta-alat ilmenevät kuntakohtaisista hiekka- ja soramuodostumien yhteenvetotaulu-

koista 1A-1K. 

 

   

Kuva 14: Pohjois-Pohjanmaan POSKI 3 jatkotutkimuskohteiden maa-ainesmäärät. Vasemman puoleisessa kaaviossa 

massat on ilmoitettu ilman suojakerrosta ja oikealla pohjavesialueilla 4 metrin suojakerroksella.  

4.2. Kiviainesten käyttö 

 

Suomessa kiviainesten kulutus on EU:n suurimpia asukasmäärään suhteutettuna, mikä johtuu lähinnä 

maan suuresta pinta-alasta sekä kattavasta tie- ja rataverkostosta. Kalliomurskeita ja – louheita sekä 

soraa ja hiekkaa käytetään Suomessa yhteensä noin 100 miljoonaa tonnia vuodessa, eli noin 20 tonnia 

asukasta kohden. Keskimäärin puolet kiviainestuotannosta käytetään tierakennushankkeisiin. 

 

Pohjois-Pohjanmaalla suurimpia kiviaineksen kuluttajia ovat olleet tie- ja katuverkko, rautatiet ja ta-

lonrakennus. Vuonna 2015 hankealueelta otettiin maa-aineksia yhteensä noin 1 200 000 k-m3 ja voi-

massa olevia maa-aineslupia oli 297 kappaletta. Pohjois-Pohjanmaalla on käynnissä tai suunnitteilla 

useita kiviaineksia runsaasti vaativia suurhankkeita, kuten Seinäjoki-Oulu ratahanke, satamien laa-

jentamisinvestoinnit ja Hanhikiven voimalaitoshanke.  

 

Taulukossa 1 on esitetty arvio Pohjois-Pohjanmaan kiviainesten tarpeesta seutukunnittain vuoteen 

2040 mennessä. Arviossa on huomioitu myös teollisuuden sivutuotteina saatujen kuonajalosteiden 

käyttö luonnon kiviainesvarojen korvaajina. Arvio perustuu Pohjois-Pohjanmaan liiton voimassa ole-

vaa maakuntakaavaa (2003) varten tehtyyn selvitykseen.  

 

Korvaavina tuotteina luonnon kiviainekselle voidaan käyttää esimerkiksi kaivosten ja luonnonkivi-

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

kuitenkin korvaavat tällä hetkellä ainoastaan pienen osan luonnonkiviaineksesta. Projektialueen ar-

vioitu luonnonkiviaineksen tarve vuosina 2017–2040 on noin 25,5 milj. m3, mikä vastaa vain noin 

0,8 % alueen arvioiduista pohjavedenpinnan yläpuolisista hiekka- ja soravarannoista. 
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Taulukko 1: Arvioitu kiviainesten tarve seutukunnittain ja kiviaineslajeittain Pohjois-Pohjanmaalla 2017–2040 

(Lähde: Pohjois-Pohjanmaan liitto). 

 

Hiekka- ja soravarojen esiintymisen sekä niiden käytön alueellinen jakaantuminen on ollut ongelmal-

lista mm. ympäristövaikutusten ja kustannusten kannalta, sillä kiviainesvarannot ovat kaikkein pie-

nimmät juuri Pohjois-Pohjanmaan kasvukeskusten ympäristössä. Paine harjualueiden maa-aineskäyt-

töön on ollut suurta ja vähäsoraisten alueiden harjumuodostumat ovat olleet pitkälti loppuun otettuja 

jo 1970-luvulla.  

 

5. KUNTAKOHTAISET HIEKKA- JA SORAESIINTYMÄT 
 

15.1. Kalajoki 

 

Kalajoen pohjoispuoli on kuulunut viimeisen jäätiköitymisvaiheen aikana passiivisen jään alueeseen, 

jolloin karkearakeiset jäätikköjokimuodostumat ovat jääneet valtaosin syntymättä. Tämän soraköy-

hän vyöhykkeen alueella esiintyy vain muutamia hiekkavaltaisia rantakerrostumia ja lievemuodostu-

mia. Valtaosa kaupungin hiekka- ja soravarannoista on Kalajoen eteläpuolella olevassa luode-kaak-

kosuuntaisessa pitkittäisharjujaksossa. Harju on pinnaltaan tasoittunut, mikä on hyvin tyypillistä 

Länsi-Suomen rannikkoseudun harjuille. Harjun katkeilevan ydinosan aines on karkeaa hiekkaa ja 

soraa, joka on pääosin pohjavedenpinnan alapuolella. Harjukerrostumien päällä on laajoja hiekkaval-

taisia rantakerrostumia, jotka hyvin usein näyttäytyvät kaarevina rantavalleina. Kalajoen rannikko-

seudulla esiintyy myös useita korkeita tuulen kerrostamia hiekkaisia dyynejä. 

 

Kalajoen kaupungin alueella on hiekka- ja soraesiintymiä yhteensä 34 kappaletta, joissa on arvioitu 

olevan maa-ainesta pohjavedenpinnan yläpuolella noin 137,8 milj. m3. Tästä hiekkaa on noin 137,1 

milj. m3 ja soraa noin 0,7 milj. m3. Kalajoen alueen hiekka- ja soraesiintymien yhteenlaskettu pinta-

ala on noin 4 525 hehtaaria. Kalajoen alueella on kaksi jatkotutkimuskohdetta (3 muodostumaa), 

joissa kokonaisainesmäärä pohjavedenpinnan yläpuolella on noin 9,4 milj. m³. Kun pohjavesialueilla 

huomioidaan pohjavedenpinnan yläpuolelle 4 metrin suojakerros, on jatkotutkimuskohteiden hyö-

dyntämiskelpoinen ainesmäärä käytännössä olematon (liitteet 1A ja 2.1) 
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5.1.1. Jatkotutkimuskohteiden muodostumakuvaukset 

 

1) Tiilipruukinkangas, 241307-012-095 (Pohjavesialueet:Tiilipruukinkangas 1042953 A 

              Tiilipruukinkangas 1042953 C) 

 

Tiilipruukinkankaan muodostuma on kapea luode-kaakkosuuntaisen harjujakson osa (liite 3.1). Muo-

dostuman pinta-ala on 151,9 hehtaaria. Pohjavedenpinnan taso muodostuman keskellä on noin + 4 m 

mpy. Pohjaveden virtaussuunnat vaihtelevat paikallisesti, mutta päävirtaussuunta on kaakosta luotee-

seen. Muodostuman alueella on suoritettu Pohjois-Pohjanmaan POSKI III- projektin yhteydessä 

kaksi maaperäkairausta/havaintoputkiasennusta (HP 2916 ja HP 4316). Alueella on myös luodattu 

aikaisemmin GeoWork Oy:n toimesta useita maatutkalinjoja. Nyt suoritettujen kairausten ja aikai-

semmin tehtyjen maatutkaluotausten perusteella muodostuman pohjavedenpinnan yläpuolinen aines 

on pääosin hiekkavaltainen. 16 metriin asti ulottuvassa kairauspisteessä (HP 2916) maanpinnasta on 

hiekkaa 4,3 metriä, jonka alla on 11,7 metriä paksu kerros hiekkaista soraa ja soraa. Toisessa 15 

metriin saakka ulottuvassa kairauspisteessä (HP 4316) on maanpinnasta hiekkaa 7,5 metriä, jonka 

alla on 3 metriä paksu kerros hiekkaista soraa. Hiekkaisen sorakerroksen alla on soraa kairauksen 

päättymissyvyyteen saakka. Harjun ydinosa sijaitsee pääosin pohjavedenpinnan tason alapuolella. 

 

Muodostuman pohjavedenpinnan yläpuolisen aineksen keskimääräinen kerrospaksuus on noin 2,5 

metriä ja hiekkavaltaisen aineksen kokonaismäärä on 3,8 milj. m³. Alueen keski- ja eteläosassa on 

suoritettu vähäistä maa-ainesottoa. Muodostuman aineksen käyttöä haittaa asutus ja tiestö. Muodos-

tuman alueella kallioperässä esiintyy mustaliusketta, mikä saattaa paikoin heikentää myös maa-ai-

neksen laatua. Muodostuman pohjoisosa sijaitsee II- luokan pohjavesialueella ja muodostuman ete-

läosa I- luokan pohjavesialueella. 

 

2) Sahanojankankaat, 241311-090-095 (Pohjavesialueet: Kurikkala I 1120851 B  

          Kurikkala I 1120851 A) 

 

Sahanojankankaat muodostuma on rantakerrostuma, jonka pinnalla on paikoin matalia rantavalleja 

(liite 3.2). Muodostuman pinta-ala on 214,6 hehtaaria. Pohjavedenpinnan taso muodostuman itä-

osassa on noin +40 m mpy, muodostuman länsiosassa +36,5 m mpy ja muodostuman eteläosassa noin 

+35,5 m mpy.  Muodostuman kaakkoisosassa virtaa sahanoja, johon muodostuma osin myös purkaa 

vettä. Muodostuman alueella on suoritettu Keski-Pohjanmaan POSKI – projektin (2008) yhteydessä 

useita kairauksia ja luodattu yhteensä 8,2 km maatutkalinjaa. Näiden aikaisempien tutkimusten pe-

rusteella pohjavedenpinnan yläpuolinen muodostumanosa on hiekkavaltainen. Pohjavedenpinnan 

alapuolella esiintyy pääosin hienoainesmateriaalia. Kairausten ja maatutkaluotauksen perusteella 

koko muodostuman alueella lajittuneiden ainesten kerrospaksuus moreenin/kallion päällä on pääosin 

alle 10 metriä. Pohjavedenpinnan yläpuolisen hiekkavaltaisen aineksen keskimääräinen kerrospak-

suus on 2,5 metriä ja muodostuman kokonaisainesmäärä on noin 5,4 milj. m³. Muodostuman alueella 

on suoritettu maa-ainesottoa. Muodostuman luoteisosa sijaitsee I- luokan pohjavesialueella ja muo-

dostuman keski- ja itäosa II- luokan pohjavesialueella.   

 

3) Pitkäjärvi, 241311-102-095 (Pohjavesialueet: Kurikkala I 1120851 B) 

 

Pitkäjärven muodostuma on itä-länsisuuntainen, kapea rantavalleja käsittävä rantakerrostuma (liite 

3.2). Muodostuman pinta-ala on 7,6 hehtaaria. Pohjavedenpinnan taso muodostuman alueella on noin 
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+ 40 m mpy. Muodostuman alueella on suoritettu Keski-Pohjanmaan POSKI – projektin (2008) yh-

teydessä useita maaperäkairauksia ja yksi maatutkaluotauslinja. Aikaisemmin suoritettujen tutkimus-

ten mukaan pohjavedenpinnan yläpuolinen aines on pääosin hiekkaa. Kairausten perusteella muodos-

tuman itäosassa pohjavedenpinnan alapuolella esiintyy noin 3 metriä paksu kerros soraa ja karkeaa 

hiekkaa ennen karkeaa silttikerrosta. Pohjavedenpinnan yläpuolisen hiekkakerroksen keskipaksuus 

on 2,4 metriä, ja pohjavedenpinnan yläpuolisen muodostuman kokonaisainesmäärä on 180 000 m³. 

Muodostuma sijaitsee II- luokan pohjavesialueella.   

5.2. Alavieska 

 

Alavieskan kunnan alue on kuulunut viimeisen jäätiköitymisvaiheen aikana passiivisen jään vyöhyk-

keeseen. Passiivisen jään alueilla jäätikköjokitoiminta on ollut vähäisempää, minkä vuoksi näiltä alu-

eilta puuttuvat isot harjut ja muut karkearakeiset maaperämuodostumat. Alueelta ei löydy GTK:n 

tietokannasta yhtään pohjavedenpinnan yläpuolista maa-aines muodostumaa. Alavieskan alueella on 

kuitenkin kartoitettu yhteensä 24 potentiaalista kalliokiviaineskohdetta. Alueella on yksi I luokan 

pohjavesialue, joka sijaitsee moreenimuodostumalla. Kunnan pohjoisosassa esiintyy laajoja kallio-

maa-alueita, joissa maapeitteen paksuus on pääosin alle metrin. Kunnan lounais- ja länsiosissa esiin-

tyy puolestaan useita suoalueita. Alavieskan kunnan läpi kulkee Kalajoki, jota ympäröivät silttipitoi-

set peltoalueet. Projektin yhteydessä kunnan alueella suoritettiin kartta- ja laserkeilaustarkasteluja, 

joiden perusteella alueelta ei kuitenkaan kyetty paikantamaan yhtään uutta maa-ainesmuodostumaa 

(liitteet 1B ja 2.2). 

5.3. Nivala 

 

Lähes koko Nivalan kaupungin alue on kuulunut viimeisen jäätiköitymisvaiheen aikana passiivisen 

jään alueeseen, jolloin vähäisen jäätikköjokitoiminnan takia alueelle ei ole syntynyt suuria harjuja ja 

muita karkearakeisia maaperämuodostumia. Nivalan hiekka- ja soravarat sijoittuvat pääosin alueen 

eteläosan luode-kaakkosuuntaiseen kapeaan, katkonaiseen ja paikoin moreenipeitteiseen pitkit-

täisharjuun. Kunnan alueella on myös muutamia hajanaisia hiekkavaltaisia rantakerrostumia. Alu-

eella on kuusi I- luokan pohjavesialuetta, jotka sijaitsevat moreenista huuhtoutuneilla rantakerrostu-

milla. Alueen vähäisistä pohjavedenpinnan yläpuolisista muodostumisista johtuen sekä pienillä har-

jumuodostumilla että pienialaisilla rantakerrostumilla on suoritettu laajaa maa-ainesottoa. Alueelta ei 

kyetty kartta- ja laserkeilaustarkastelun perusteella rajaamaan uusia potentiaalisia maa-ainesmuodos-

tumia. 

 

GTK:n maa-ainestietokannassa Nivalan alueella on hiekka- ja soraesiintymiä yhteensä 8 kappaletta, 

joissa on arvioitu olevan maa-ainesta pohjavedenpinnan yläpuolella 690 000. m3. Tästä hiekkaa on 

580 000 m3, soraa 85 000 m3 ja murskattavaa materiaalia 25 000 m3. Nivalan hiekka- ja soraesiinty-

mien yhteenlaskettu pinta-ala on 52,4 hehtaaria. Nivalan alueella on kaksi jatkotutkimuskohdetta (2 

muodostumaa), jotka sijaitsevat pohjavesialueen ulkopuolella. Jatkotutkimuskohteiden muodostu-

mien kokonaisainesmäärä pohjavedenpinnan yläpuolella on 140 000 m³ (liitteet 1C ja 2.3). 
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5.3.1. Jatkotutkimuskohteiden muodostumakuvaukset 

 

1) Majamäki, 234404-010-535 

 

Majamäen muodostuma on kerrostunut moreenimäen itäpuolelle. Muodostuman luoteisosassa esiin-

tyy pinnalla runsasta kivikkoa sekä ylisuuria lohkareita (liite 3.3). Muodostuman pinta-ala on 10 heh-

taaria. Pohjavedenpinnan taso muodostuman itäosassa on noin + 98 m mpy. Muodostuman alueella 

on luodattu Pohjois-Pohjanmaan POSKI III- projektin yhteydessä kolme maatutkalinjaa. Maatutka-

luotauksen perusteella muodostuma on hiekkavaltainen. Muodostuman luoteisosassa voi esiintyä 

myös hieman soraa. Maatutkalinjalla F17 esiintyy kallionotkossa paksuimmillaan hiekkaa noin 13 

metriä, mutta pääosin muodostuman keski- ja itäosissa lajittuneiden ainesten kerrospaksuudet ovat 

alle 6 metriä. Laserkeilausaineiston ja maatutkalinjojen F14, F15 ja F16 perusteella tutkimusalueelle 

ei voida rajata uusia pohjavedenpinnan yläpuolisia maa-ainesmuodostumia lajittuneiden kerrosten 

ohuuden takia.  

 

Muodostuman pohjavedenpinnan yläpuolisten kerrosten keskipaksuus on noin 2 metriä. Muodostu-

man pohjavedenpinnan yläpuolisen jäljellä oleva aineksen kokonaismäärä on noin 120 000 m³, josta 

murskauskelpoista ainesta on arvioitu olevan 10 000 m³, soravaltaista ainesta 20 000 m³ ja hiekka-

valtaista ainesta 90 000 m³. Muodostuman keski- ja itäosassa on suoritettu maa-ainesottoa. Muodos-

tuman käyttöä rajoittaa luoteisosassa moreenipeitteisyys ja ylisuuret lohkareet. Muodostuman alu-

eella kallioperässä esiintyy mustaliusketta, mikä saattaa myös heikentää maa-aineksen laatua ainakin 

paikoitellen. 

 

2) Takaharju, 243304-020-535 

 

Takaharju on pienialainen rantakerrostuma, jonka pohjatasona ovat pohjavesi ja paikoin moreeni 

(liite 3.4). Muodostuman pinta-ala on noin 1,6 hehtaaria. Muodostuman alueella on suoritettu Poh-

jois-Pohjanmaan POSKI–projektin yhteydessä kolme maatutkaluotauslinjaa. Maatutkaluotauksen pe-

rusteella muodostuma on hiekkavaltainen ja kerrospaksuudet ovat paikoin hyvin ohuet. Pohjaveden-

pinnan yläpuolisen hiekkavaltaisen aineksen keskimääräinen kerrospaksuus on 1,5 metriä ja muodos-

tuman kokonaisainesmäärä on 20 000 m³. Muodostuman aineksen käyttöä rajoittaa lajittuneen ker-

roksen ohuus. 

 

Harjunpuhton pohjavesialueen itäpuolella maatutkalinjoilla F10, F11 ja F12 on hienohiekkaa pak-

suimmillaan noin 6 metriä moreenin/kallion päällä. Nämä lajittuneet kerrostumat ovat kuitenkin joko 

pinta-alaltaan liian pieniä (alle 2 hehtaaria) tai kerrospaksuudeltaan liian ohuita (alle 1,5 metriä), jotta 

alueelle olisi kyetty rajaamaan varsinaista kriteerit täyttävää maa-ainesmuodostumaa.  

5.4. Haapajärvi 

 

Yli puolet Haapajärven alueesta on kuulunut viimeisen jäätiköitymisvaiheen aikana passiivisen jään 

alueeseen, minkä seurauksena alueelle on muodostunut ns. soraköyhä vyöhyke. Näiltä alueilta puut-

tuvat tyypillisesti isot harjut ja muut karkearakeiset maaperämuodostumat. Pääosa Haapajärven 

hiekka- ja soramuodostumista on kaupungin eteläosissa kulkevassa luode-kaakkoissuuntaisessa har-

jujaksossa. Pyhäjärveltä tuleva harjujakso katkeaa Pitkäkankaan pohjavesialueen luoteispuolella ja 

häviää vähitellen kalajokilaakson kerrostumien alle. Harjujakson osassa esiintyy soraa harjuselänteen 
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ydinosassa. Harjujen lievealueet ovat lähes pääsääntöisesti ainekseltaan hiekkaa. Alueella esiintyy 

myös muutamia hajanaisia hiekkavaltaisia rantakerrostumia, joiden ainesmäärät ovat kuitenkin hyvin 

vähäiset. Alueen länsiosassa esiintyy myös pieniä hiekkavaltaisia reunamuodostumia.  

 

Haapajärven kaupungin alueella on hiekka- ja soraesiintymiä yhteensä 14 kappaletta, joissa on arvi-

oitu olevan maa-ainesta pohjavedenpinnan yläpuolella noin 31,1 milj. m3. Tästä hiekkaa on noin 16,0 

milj. m3, soraa noin 11,7 milj. m3 ja murskattavaa noin 3,4 milj. m³. Haapajärven hiekka- ja soraesiin-

tymien yhteenlaskettu pinta-ala on noin 505,7 hehtaaria. Haapajärven alueella Pohjois-Pohjanmaan 

POSKI III – tutkimuksiin ei sisältynyt hiekka- ja soramuodostumien jatkotutkimuskohteita (liitteet 

1D ja 2.4). Alueelta ei kyetty kartta- ja laserkeilaustarkastelun perusteella rajaamaan uusia potentiaa-

lisia maa-ainesmuodostumia. 

5.5. Pyhäjärvi 

 

Pyhäjärven pohjoisosa on kuulunut viimeisen jäätiköitymisvaiheen aikana passiivisen jään aluee-

seen, jolloin karkearakeiset jäätikköjokimuodostumat ovat jääneet syntymättä. Valtaosa Pyhäjärven 

kaupungin hiekka- ja soravarannoista esiintyy alueen eteläosassa olevassa pitkittäisharjujaksossa. 

Harjun ydinosassa esiintyy huomattava määrä soraa, jota on lähes puolet alueen pohjavedenpinnan 

yläpuolisesta kokonaisainesmäärästä. Alueen pohjoisosassa esiintyy myös muutamia matalia ja pie-

niä hiekkavaltaisia rantakerrostumia, joiden ainesmäärät ovat kuitenkin hyvin vähäisiä.   

 

Pyhäjärven kaupungin alueella on hiekka- ja soraesiintymiä yhteensä 20 kappaletta, joissa on arvioitu 

olevan maa-ainesta pohjavedenpinnan yläpuolella 94,7 milj. m3. Tästä hiekkaa on noin 45,7 milj. m3, 

soraa noin 43,9 milj. m3 ja murskattavaa materiaalia 5,1 milj. m³. Pyhäjärven alueen hiekka- ja sora-

esiintymien yhteenlaskettu pinta-ala on 1 407,7 hehtaaria. Pyhäjärven alueella on seitsemän jatkotut-

kimuskohdetta (7 muodostumaa), joista viisi sijaitsee pohjavesialueen ulkopuolella. Jatkotutkimus-

kohteiden pohjavedenpinnan yläpuolisten muodostumien kokonaisainesmäärä on noin 19,9 milj. m³. 

Kun pohjavesialueilla huomioidaan pohjavedenpinnan yläpuolelle 4 metrin suojakerros, on jatkotut-

kimuskohteiden ainesmäärä noin 5,1 milj. m³. (liitteet 1E ja 2.5). Projektin yhteydessä kunnan alu-

eella tehtyjen kartta- ja laserkeilaustarkastelujen perusteella alueelta kyettiin paikantamaan kaksi 

uutta maa-ainesmuodostumaa (Helleraudankangas ja Jauhokangas) 

5.5.1. Jatkotutkimuskohteiden muodostumakuvaukset 

 

1) Tolvanmäki, 332107-020-626 (Pohjavesialue: Tolvanniemi 1162603) 

 

Tolvanmäen muodostuma on luode-kaakkosuuntaisen harjujakson osa. Muodostuma on selännemäi-

nen ja topografialtaan melko korkea. Selännemäinen harju erottuu myös selvästi ympäristöstään (liite 

3.5). Muodostuman pinta-ala on 19,0 hehtaaria. Pohjavedenpinnan taso muodostuman alueella on 

noin +142 m mpy. Muodostumalla on tehty Pohjois-Pohjanmaan POSKI III- projektin yhteydessä 

viisi maatutkaluotauslinjaa ja yksi maaperäkairaus/havaintoputkiasennus (HP 3416). Kairauspis-

teessä kallion päällä on hiekkaista soraa 23,8 metriä. Kairauksen, maatutkaluotausten ja aikaisempien 

tutkimusten perusteella muodostuman pohjavedenpinnan yläpuolisen aineksen kokonaismäärästä ar-

violta vähän yli puolet on soravaltaista. Muodostuman reunaosa on hiekkavaltainen.  
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Pohjavedenpinnan yläpuolisten kerrosten keskipaksuus on noin 9 metriä. Muodostuman pohjaveden-

pinnan yläpuolisen aineksen kokonaismäärä on noin 1,7 milj.m³, josta murskauskelpoista ainesta on 

arvioitu olevan 50 000 m³, hiekkavaltaista ainesta 775 000 m³ ja soravaltaista 825 000 m³. Muodos-

tuman keski- ja luoteisosassa on suoritettu maa-ainesottoa. Muodostuma sijaitsee III- luokan pohja-

vesialueella. 

 

2) Lintukankaanharju, 332110-050-626 (Pohjavesialue: Lintukankaanharju 1162651 B) 

 

Lintukankaanharjun muodostuma on osa luode-kaakkosuuntaista pitkittäisharjujaksoa. Harjumuo-

dostumassa on kumpuja ja selänteitä sekä melko laaja lievealue. Ydinselänteiden pinnalla esiintyy 

runsasta pintakivisyyttä ja paikoin myös louhikkoa (liite 3.6). Muodostuman pinta-ala on 205,1 heh-

taaria. Muodostumalla on tehty Pohjois-Pohjanmaan POSKI III- projektin aikana kaksi maaperä-

kairausta (POK 3316 ja POK 4216) ja luodattu kahdeksan maatutkalinjaa.  

 

Kairauksen, maatutkaluotausten ja maastotarkastelujen perusteella harjun ydinosa on kapea ja katko-

nainen. Muodostuman pohjavedenpinnan yläpuolinen aines harjuselänteissä on kivistä soraa ja kar-

keaa hiekkaa. Muodostuman reunaosa on pääosin hiekkavaltainen. Kallionpintaan saakka ulottuvassa 

kairauspisteessä (POK 3316) on soraa ja soraista hiekkaa 9,4 metriä ennen kallionpintaa. Toisessa 

kairauspisteessä (POK 4216) on kallion päällä soraa 7,8 metriä. Kairauspisteisiin POK 3316 ja POK 

4216 ei asennettu havaintoputkia, koska mittaushetkellä kairareiät olivat kuivia. Muodostuman poh-

javedenpinnan yläpuolisten ainesten keskipaksuus on noin 7,2 metriä. Muodostuman pohjavedenpin-

nan yläpuolisen aineksen kokonaismäärä on noin 14,4 milj. m³, josta murskauskelpoista ainesta on 

arvioitu olevan 0,3 milj. m³, soravaltaista ainesta 4,9 milj. m³ ja hiekkavaltaista ainesta 9,2 milj. m³. 

Muodostuman kaakkoisosassa soravaltaisella vyöhykkeellä on suoritettu maa-ainesottoa. Muodostu-

man aineksen käyttöä haittaavat/rajoittavat paikoin ylisuuret lohkareet sekä luoteisosassa luonnon-

suojeluohjelma-alue (Arvokkaat tuuli- ja rantakerrostumat). Suojelualue on esitetty kohdekartassa 

vihreällä vinoviivoituksella. Muodostuma sijaitsee II- luokan pohjavesialueella. 

 

3) Helleraudankangas, Q4341-010-626 

 

Helleraudankankaan muodostuma on kolmiosainen, kapea ja katkonainen pohjois-eteläsuuntainen 

hiekkavaltainen harju, joka paikannettiin alun perin laserkeilausaineistosta. Pohjatasona on pohjavesi 

ja paikoin muodostuman reunaosissa myös moreeni/kallio (liite 3.7). Muodostuman pinta-ala on 16,2 

hehtaaria. Pohjavedenpinnan taso muodostuman pohjoisosassa on noin + 171-172 m mpy. Muodos-

tuman alueella on tehty Pohjois-Pohjanmaan POSKI III- projektin yhteydessä viisi maatutkaluotaus-

linjaa. 

 

Maatutkaluotausten perusteella muodostuman pohjavedenpinnan yläpuolinen aines on pääosin hiek-

kaa. Muodostuman kokonaispaksuus on pääosin 2-5 metrin välillä, jonka alla on moreeni/kallio. Pak-

suimmillaan hiekkavaltaista ainesta on noin 7,5 metriä. Pohjavedenpinnan yläpuolisen aineksen kes-

kimääräinen paksuus on noin 1,6 metriä. Muodostuman pohjavedenpinnan yläpuolisen aineksen ko-

konaismäärä on 260 000 m³, josta soravaltaista ainesta on arvioitu olevan 30 000 m³ ja hiekkavaltaista 

ainesta 230 000 m³. Muodostuman reunaosissa aineksen käyttöä voi rajoittaa paikoin lajittuneen ker-

roksen ohuus.   
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4) Jokiahde, 332401-011-626 

 

Jokiahde on osittain moreenipeitteinen pohjois-eteläsuuntainen selännemäinen harju, jonka pohjata-

sona on pohjavesi (liite 3.8). Muodostuman pinta-ala on 12,3 hehtaaria. Pohjavedenpinnan taso muo-

dostuman keskellä maa-ainesottoalueilla on noin + 134,5 m mpy. Tutkimusalueella on luodattu Poh-

jois-Pohjanmaan POSKI III- projektin yhteydessä neljä maatutkalinjaa. 

 

Laserkeilausaineiston ja maatutkaluotauksen perusteella harjukerrostumat jatkuvat Jokiahteen muo-

dostumalta kohti luodetta Lohvantien suuntaan. Muodostumaa peittää paikoin tiivisrakenteinen 2-4 

metriä paksu moreenikerros, jonka alla on hiekkaa ja soraa. Pohjavedenpinnan yläpuolisten maa-ai-

nesten keskimääräinen kerrospaksuus on 1,5 metriä. Muodostuman pohjavedenpinnan yläpuolisen 

aineksen kokonaismäärä on 190 000 m³, josta soravaltaista ainesta on arviolta 40 000 m³ ja hiekka-

valtaista ainesta 150 000 m³. Muodostuman keskellä on suoritettu maa-ainesottoa. Muodostuman ai-

neksen käyttöä rajoittaa asutus, tiestö ja paikoin moreenipeitteisyys.  

 

5) Havukkamäki, 332107-040-626 

 

Havukkamäen muodostuma on kaksiosainen, matala ja kapea rinneharju, joka kulkee lähes kohti suo-

raan rinnettä vasten. Muodostuman lounaisosa on yli 40 metriä koillisosaa korkeammalla. Muodos-

tuman pinnalla esiintyy paikoin pintakivisyyttä (liite 3.9). Muodostuman pinta-ala on 24,4 hehtaaria. 

Muodostuman pohjataso on koillisosassa pohjavesi ja lounaisosassa paikoin myös moreeni/kallio. 

Muodostuman alueella on tehty Pohjois-Pohjanmaan POSKI III- projektin yhteydessä kaksi maatut-

kalinjaa. Maatutkaluotauksen perusteella Havukkamäen muodostuman selänteen aines vaihtelee mo-

reenista lajittuneeseen soraan ja hiekkaan.  

 

Muodostuman ylemmällä tasolla rinteessä esiintyy paikoin moreenista koostuva selänne kun taas 

alemmalla tasolla aines muuttuu enemmän hiekaksi ja soraksi. Tämän tyyppinen kerrostuminen on 

hyvin tyypillistä rinneharjuille. Rinneharjun kerrostumismekanismin takia muodostuman maalajin 

tarkkaa laatua on paikoin hyvin vaikea määrittää pelkän maatutkaluotauksen perusteella. Muodostu-

man pohjavedenpinnan yläpuolinen kerrospaksuus on keskimäärin noin 3,0 metriä. Muodostuman 

pohjavedenpinnan yläpuolisen aineksen kokonaismäärä on 730 000 m³, josta murskauskelpoista ai-

nesta on arvioitu olevan 10 000 m³, soravaltaista ainesta 420 000 m³ ja hiekkavaltaista ainesta 300 000 

m³. Muodostuman käyttöä rajoittaa paikoin huono lajittuneisuus sekä lajittuneen kerroksen ohuus. 

Muodostuma kuuluu koillisosaa lukuun ottamatta suojelualueeseen (Arvokkaat moreenimuodostu-

mat), mikä käytännössä estää maa-ainesoton alueella. Suojelualue on esitetty kohdekartassa ruskealla 

vinoviivoituksella.      

 

6) Hyvösenmäki, 332105-010-626 

 

Hyvösenmäki on selännemäinen harju, jonka eteläosassa on kumpumainen laajentuma. Laajentuma 

kohoaa paikoin yli 20 metriä ympäristöstään. Muodostuma on osa luode-kaakkosuuntaista pitkit-

täisharjujaksoa (liite 3.10). Muodostuman pinta-ala on 29 hehtaaria. Pohjavedenpinnan taso muodos-

tuman alueella on noin +151,5 m mpy. Muodostuman alueella on suoritettu Pohjois-Pohjanmaan 

POSKI III-projektin yhteydessä kolme maatutkaluotauslinjaa. Maatutkaluotauksen ja maastotarkas-

teluiden perusteella muodostuma on soravaltainen. Muodostuman pinnalla esiintyy paikoin pintaki-
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visyyttä. Muodostuman selännemäinen ydinosa on kivistä soraa, jossa välikerroksina hiekkaa. Muo-

dostuman reunaosissa voi esiintyä myös paikoin hiekkaa. Pohjavedenpinnan yläpuolisten kerrosten 

keskipaksuus on noin 7,9 metriä. Pohjavedenpinnan yläpuolisen jäljellä olevan aineksen kokonais-

määrä on 2,3 milj. m³, josta murskauskelpoista ainesta on arvioitu olevan noin 0,2 milj. m³, soraval-

taista ainesta noin 1,4 milj. m³ ja hiekkavaltaista ainesta noin 0,7 milj. m³. Muodostuman pohjois-

osassa on suoritettu maa-ainesottoa. Muodostuman aineksen käyttöä rajoittaa tie. 

 

7) Jauhokangas, Q4313-010-626 

 

Jauhokankaan muodostuma on kaksiosainen luode-kaakkosuuntainen noin 1,6 km pitkä harju, jonka 

pohjatasona on pohjavesi (liite 3.11). Muodostuman pinta-ala on 9,5 hehtaaria. Pohjavedenpinnan 

taso muodostuman alueella on noin +153-155 m mpy. Tutkimusalueella on luodattu Pohjois-Pohjan-

maan POSKI III- projektin yhteydessä viisi maatutkalinjaa. Maatutkaluotauksen ja maastotarkaste-

luiden perusteella muodostuman pohjavedenpinnan yläpuolinen osa on hiekkavaltainen. Muodostu-

man keskiosassa esiintyy kapea soravaltainen vyöhyke, joka on pääosin pohjavedenpinnan tasolla tai 

sen alapuolella. Muodostuman reunaosa on pääosin hiekkaa. Pohjavedenpinnan yläpuolisen aineksen 

keskimääräinen kerrospaksuus on noin 2,6 metriä. Muodostuman pohjavedenpinnan yläpuolisen jäl-

jellä olevan aineksen kokonaismäärä on 245 000 m³, josta soravaltaista ainesta on arvioitu olevan 

20 000 m³ ja hiekkavaltaista ainesta 225 000 m³. Muodostuman kaakkoisosassa on suoritettu maa-

ainesottoa.   

5.6. Reisjärvi 

 

Pääosa Reisjärven hiekka- ja soravarannoista sisältyy kunnan poikki kulkevaan luode-kaakkosuun-

taiseen pitkittäisharjujaksoon. Pihtiputaan puolelta Reisjärven alueelle jatkuva harju kulkee Reisjär-

ven keskustan läpi kohti Kangaskylää ja siitä edelleen Sievin kunnan alueelle. Harjujakso on hiekka-

valtainen, mutta sen ydinosassa esiintyy myös kohtalaisesti soraa. Alueen pohjavedenpinnan yläpuo-

lisista maa-ainesmääristä lähes 90 % liittyy tähän harjujaksoon. Pitkittäisharjujakson länsipuolella 

noin 4 km Lestijärven ja Reisjärven kunnan rajasta esiintyy itä-länsisuuntainen selännemäinen reu-

namuodostuma. Reunamuodostuma on hiekkavaltainen, jossa on myös kohtalaisesti soraa. Muodos-

tuman käyttöä rajoittaa paikoin välikerroksina esiintyvä hienoainesmateriaali.  

 

Reisjärven kunnan alueella on hiekka- ja soraesiintymiä yhteensä 7 kappaletta, joissa on arvioitu ole-

van ainesta pohjavedenpinnan yläpuolella 32,9 milj. m³. Tästä on hiekkaa 23,3 milj. m³, soraa 8,5 

milj. m³ ja murskattavaa materiaalia 1,0 milj. m³. Reisjärven hiekka- ja soramuodostumien yhteen-

laskettu pinta-ala on 600,3 hehtaaria. Reisjärven kunnan alueella tutkimuksiin ei sisältynyt hiekka- ja 

soramuodostumien jatkotutkimuskohteita. Alueelta ei kyetty kartta- ja laserkeilaustarkastelun perus-

teella rajaamaan uusia potentiaalisia maa-ainesmuodostumia. (liitteet 1F ja 2.6) 

5.7. Sievi 

 

Pääosa Sievin hiekka- ja soramuodostumista liittyy kunnan poikki kulkevaan luode-kakkossuuntai-

seen katkonaiseen pitkittäisharjujaksoon. Harjujaksossa esiintyy enimmäkseen melko loivapiirteisiä 

selänteitä, jotka paikoin mataloituvat tai katkeavat kokonaan. Sievin kunnan eteläosassa oleva Iso-

kankaan muodostuma on sekä pinta-alaltaan että maa-ainesmäärältään isoin yksittäinen esiintymä, 

joka kohoaa noin 10 metriä ympäristöstään. Muodostuman ydinosa sisältää kohtalaisesti myös soraa. 
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Muodostuman reunaosia peittävät hiekkavaltaiset rantavallit ja dyynit. Alueella esiintyy myös muu-

tamia hiekkavaltaisia rantakerrostumia, jotka ovat kuitenkin ainesmäärältään hyvin vähäisiä. 

 

GTK:n maa-ainestietokannassa Sievin alueella on hiekka- ja soraesiintymiä yhteensä 14 kappaletta, 

joissa on arvioitu olevan maa-ainesta pohjavedenpinnan yläpuolella noin 49,4 milj. m3. Tästä hiekkaa 

on arvioitu olevan 37,2 milj. m3, soraa noin 10,9 milj. m3 ja murskattavaa materiaalia noin 1,2 milj. 

m3. Hiekka- ja soramuodostumien yhteenlaskettu pinta-ala on noin 1 165 ha. Sievin kunnan alueella 

on kaksi pohjavesialueen ulkopuolista jatkotutkimuskohdetta (2 muodostumaa), joissa kokonaisai-

nesmäärä pohjavedenpinnan yläpuolella on noin 4,3 milj. m³. (liitteet 1G ja 2.7) 

5.7.1. Jatkotutkimuskohteiden muodostumakuvaukset 

 

1) Pohjankangas, 234209-010-746 

 

Pohjankankaan muodostuma on tasoittunut harjulaajentuma, jonka pohjatasona on pohjavesi (liite 

3.12). Muodostuman pinta-ala on 75,6 hehtaaria. Pohjavedenpinnan taso Rautiontien itäpuoleisella 

maa-ainesotto alueella on noin + 79-80 m mpy. Muodostuman alueella on suoritettu Pohjois-Pohjan-

maan POSKI III- projektin yhteydessä yksi maaperäkairaus (HP 3016) ja luodattu seitsemän maatut-

kalinjaa. Kairauspisteessä (HP 3016) kallion päällä on soraa 11,3 metriä. Maaperäkairausten, maa-

tutkaluotausten ja maastotarkasteluiden perusteella muodostuman pintaosa on hiekkaa, jonka alla 

esiintyy soraa. Pohjavedenpinnan yläpuolisen lajittuneen aineksen kerrospaksuus on keskimäärin 

noin 5 metriä. Pohjavedenpinnan yläpuolisen jäljellä olevan aineksen kokonaismäärä on 3,6 milj. m³, 

josta soravaltaista ainesta on arvioitu olevan 0,4 milj. m³ ja hiekkavaltaista ainesta 3,2 milj. m³. Muo-

dostuman alueella on suoritettu laajaa maa-ainesottoa. Muodostuman käyttöä rajoittaa tiestö, tiheä 

asutus ja paikoin muodostuman reunaosissa esiintyvät silttikerrokset.  

 

2) Hollanti, 243104-012-746 

 

Hollanti on luode-kaakkosuuntaisen harjujakson osa (liite 3.13). Muodostuman pinta-ala on 44,8 heh-

taaria. Pohjavedenpinnan taso muodostuman alueella on noin +74,5 m mpy. Muodostuman alueella 

on tehty Pohjois-Pohjanmaan POSKI III- projektin yhteydessä viisi maatutkaluotauslinjaa. Maatut-

kaluotauksen perusteella muodostuma on pääosin hiekkavaltainen. Rautiontien itäpuolella on hiekkaa 

paksuimmillaan moreenin/kallion päällä hieman yli 10 metriä, mutta paikoin moreeni/kallio nousee 

hyvin lähelle maanpintaa. Pohjavedenpinnan yläpuolisen aineksen keskimääräinen kerrospaksuus on 

1,5 metriä. Muodostuman kokonaisainesmäärä on 675 000 m³, josta soravaltaista ainesta on arvioitu 

olevan 25 000 m³ ja hiekkavaltaista ainesta 650 000 m³. Muodostuman alueella on suoritettu laajaa 

maa-ainesottoa. Muodostuman aineksen käyttöä rajoittaa paikoin vähäinen kerrospaksuus ja asutus. 

5.8. Ylivieska 

 

Yli puolet Ylivieskan alueesta on kuulunut viimeisen jäätiköitymisvaiheen aikana passiivisen jään 

alueeseen, minkä seurauksena alueelle on muodostunut ns. soraköyhä vyöhyke. Passiivisen jään alu-

eilla jäätikköjokitoiminta on ollut vähäisempää, minkä vuoksi näiltä alueilta puuttuvat isot harjut ja 

muut karkearakeiset maaperämuodostumat.  
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Alueelta löytyy GTK:n maa-ainestietokannasta kaksi pohjavedenpinnan yläpuolista muodostumaa. 

Esiintymät ovat matalia ja pieniä hiekkavaltaisia kerrostumia, joissa on arvioitu olevan maa-ainesta 

pohjavedenpinnan yläpuolella yhteensä 660 000 m³. Ylivieskan alueella on yksi I- luokan pohjavesi-

alue, joka sijaitsee moreenimuodostumalla. Ylivieskan alueella on neljä jatkotutkimuskohdetta (2 

muodostumaa), jotka sijaitsevat pohjavesialueen ulkopuolella. Jatkotutkimuskohteiden muodostu-

mien kokonaisainesmäärä pohjavedenpinnan päällä on 660 000 m³. Projektin yhteydessä ei kyetty 

paikantamaan laser- ja karttatarkastelun perusteella uusia potentiaalisia pohjavedenpinnan yläpuoli-

sia muodostumia (liitteet 1H ja 2.8) 

5.8.1. Jatkotutkimuskohteiden muodostumakuvaukset 

 

1) Laukkapalo I, 243110-010-977 
 

Laukkapalo I muodostuma on luode-kaakkosuuntainen tasoittunut harju, jota reunustavat peltoalueet 

(liite 3.14). Muodostuman pinta-ala on 44,7 hehtaaria. Pohjavedenpinnan taso muodostuman alueella 

on noin + 72 m mpy. Muodostuman alueella on tehty Pohjois-Pohjanmaan POSKI III- projektin yh-

teydessä kolme maatutkaluotauslinjaa ja yksi maaperäkairaus/havaintoputkiasennus (HP 3116). Kai-

rauspisteessä on hiekkaa 17 metriä. Kairausta ei suoritettu kallionpintaan saakka. Maatutkaluotauk-

sen ja kairauksen perusteella pohjavedenpinnan yläpuolinen muodostumanosa on hiekkavaltainen, 

mutta pohjavedenpinnan alapuolella voi mahdollisesti esiintyä myös paikoin soraa. 

 

Muodostuman pohjavedenpinnan yläpuolinen kerrospaksuus on keskimäärin 1,5 metriä, mutta muo-

dostuman luoteisosassa kerrospaksuus voi olla jopa alle metrin. Muodostuman pohjavedenpinnan 

yläpuolisen jäljellä olevan aineksen kokonaismäärä on noin 500 000 m³. Muodostuman pohjaveden-

pinnan yläpuolisen aineksen käyttöä rajoittaa paikoin lajittuneen kerroksen ohuus. Muodostuman luo-

teisosassa on suoritettu laajaa maa-ainesottoa. Muodostuman alueella kallioperässä esiintyy musta-

liusketta, joka saattaa paikoin heikentää maa-aineksen laatua.  

 

Maatutkaluotauslinjan F16 ja kairauspisteen (HP 3216) perusteella harjukerrostumat jatkuvat lauk-

kapalon I muodostumalta kohti luodetta. Noin puolessa välissä linjaa F16 pohjavedenpinnan alapuo-

lella esiintyy karkeaa hiekkaa ja soraa. Kairauspisteessä HP 3216 on maanpinnasta hiekkaista soraa 

ja soraa 11,8 metriä, jonka alla on 1,5 metriä paksu kerros hiekkaa. Hiekkakerroksen alla on moree-

nipatja. Kairausta ei suoritettu kallionpintaan saakka. Alueella pohjavedenpinnan yläpuolisten lajit-

tuneiden ainesten kerrospaksuus on alle 1,5 metriä, jolloin alueelle ei voida rajata uutta pohjaveden-

pinnan yläpuolista maa-ainesmuodostumaa. 

 

2) Pyykangas-Sorvisto 
 

Pyykangas-Sorvisto alueella on Pohjois-Pohjanmaan POSKI III- projektin aikana luodattu kuusi maa-

tutkalinjaa, joilla pyrittiin löytämään uusia pohjavedenpinnan yläpuolisia hiekka- ja soramuodostu-

mia maa-aineskäyttöön (liite 3.15). Maatutkaluotauksen perusteella alueen maaperä on pääosin mo-

reenia. Alueella esiintyy paikoin pohjavedenpinnan yläpuolisia ohuita ja epäyhtenäisiä moreenista 

huuhtoutuneita rantahiekkakerroksia, joiden paksuus on enimmillään noin 2 metriä ja keskimäärin 

vain noin 1 metri. Kuitenkaan näiden tutkimusten perusteella ei ole mahdollista rajata varsinaista 

maa-ainesmuodostumaa alueelle. Tutkimusalueen koillisosa kuuluu luonnonsuojeluohjelma-aluee-

seen (Maisemakokonaisuudet). Suojelualue on esitetty kohdekartassa vihreällä vinoviivoituksella. 
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3) Kivikangas 

 

Kivikankaan alueella on Pohjois-Pohjanmaan POSKI III- projektin yhteydessä suoritettu kuusi maa-

tutkaluotauslinjaa (liite 3.16). Luodattujen linjojen perusteella pyrittiin löytämään uusia pohjaveden-

pinnan yläpuolisia hiekka- ja soramuodostumia. Maatutkaluotauksen perusteella alueen maan pinta-

osaa peittää pääosin hienohiekka-, siltti-, moreeni- ja savikerrostumat. Maatutkalinjan F4 eteläpuo-

lella on entinen saven/siltin ottoalue. Kerrostumien hienorakeisuuden ja pohjavedenpinnan yläpuo-

listen kerrosten ohuuden vuoksi alueelle ei voida näiden tutkimusten perusteella rajata uutta pohja-

vedenpinnan yläpuolista hiekka-/soramuodostumaa.  

 

4) Noppala, 234209-020-977 

 

Noppalan muodostuma on rantakerrostuma, jonka pinnalla on matalia rantavalleja (liite 3.17). Muo-

dostuman pinta-ala on 14,2 hehtaaria. Pohjavedenpinnan taso muodostuman eteläosassa on noin + 

104 m mpy. Muodostuman alueella on tehty kaksi maatutkaluotauslinjaa. Maatutkaluotauksen perus-

teella pohjavedenpinnan yläpuolinen aines on pääosin hienohiekkaa. Maatutkalinjalla F26 hienohiek-

kaa esiintyy moreenin/kallion päällä paksuimmillaan noin neljä metriä. Pohjavedenpinnan yläpuoli-

sen hiekkavaltaisen kerroksen keskipaksuus on noin 1,5 metriä ja muodostuman jäljellä oleva koko-

naisainesmäärä on 160 000 m³. Muodostuman aineksen käyttöä haittaa paikoin huono lajittuneisuus 

sekä lajittuneen kerroksen ohuus. Muodostuman alueella on suoritettu maa-ainesottoa. Muodostuman 

alueella kallioperässä esiintyy mustaliusketta, mikä saattaa paikoin heikentää maa-aineksen laatua.    

5.9. Pudasjärvi 

 

Merkittävin muodostumajaksoista on Pudasjärven ja Utajärven rajalla kulkeva Kipinä-Valkeiskan-

gas-Viinivaara-Kälväsvaara-Iso Palovaara jakso, johon kuuluvat harjutyyppiset muodostumat ovat 

pääosin soravaltaisia. Jaksoon liittyvät Viinivaara, Kälväsvaara ja Iso Palovaara kuuluvat tutkimus-

alueen suurimpiin hiekka- ja soramuodostumiin. Noin 3-5 kilometriä Viinivaaran pohjoispuolella on 

samansuuntainen (itä-länsi) pienempi harjujakso, joka vaikuttaa luoteispäässään leikkaavan Viini-

vaaran-Valkiaiskankaan jaksoa. Harjujen risteyskohdan itäpuolelta alkaa kolmas rinnakkainen muo-

dostuma, joka on pääosin moreenipeitteinen ja pinnastaan tasoittunut. Harju suuntautuu aluksi Iijoen 

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

sesti soraa ja hiekkaa. Mainitut kolme rinnakkaisharjua ovat todennäköisesti eri-ikäisiä. Edellisen 

harjujakson itäpuolelta alkaa puolestaan itäkaakko-länsiluodesuuntainen moreenipeitteinen harju-

jakso, jonka muodostumiin kuuluvat mm. Taipaleenharju, Pikku-Marikaisvaara ja Ruottisenharju.  

Harjujaksoon liittyy läheisesti myös suuri Aittovaaran-Iso Marikaisvaaran-Kiviharjun reunamuodos-

tuma, jolle on ominaista laakea pinnanmuoto ja moreenipeitteisyys. Noin 3 kilometriä tämän harju-

jakson koillispuolella sijaitsevat samansuuntaiset, luonteeltaan osittain epävarmat Kongasvaaran ja 

Kongasselän muodostumat. 

 

Pudasjärven keskiosan tärkein harjujakso kulkee itä-länsisuuntaisena Pintamosta Korentokylän, Pu-

dasjärven ja Aittojärven kautta edelleen Yli-Iin Tannilaan. Jaksoon kuuluville muodostumille on tyy-

pillistä laakea pinnanmuoto ja aineksen hiekkavaltaisuus. Soraa esiintyy eniten loivapiirteisten selän-

teiden keskiosissa. Aines on yleensä hyvin lajittunutta eikä moreenipeitteisyyttä esiinny. Jakson suu-

rimmat muodostumat ovat Vengasvaara, kaarevia selänteitä käsittävä Siljankangas ja selännemäinen 

Korentokangas. 
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Pudasjärven luoteisosalle ovat tyypillisiä kapeina selänteinä esiintyvät, luode-kaakkosuuntaiset pit-

kittäisharjujaksot, jotka sijaitsevat keskimäärin 10 kilometrin päässä toisistaan. Suurin osa näistä pit-

kittäisharjuista päättyy itä-länsi suuntaiseen Pudasjärven-Tannilan jaksoon, mutta osa myös leikkaa 

sitä, kuten esim. Vengasvaaran länsipuolella ja Korentokankaan alueella. Massamääriltään huomat-

tavimmat pitkittäisharjujaksot ovat Vengasvaaran-Oijärven harjujakso sekä Aittojärven-Siuruan-Lie-

kokylän jakso. Näissä harjujaksoissa esiintyy paikoitellen moreenipeitteisyyttä, mikä osaltaan viittaa 

niiden edustavan eri (vanhempaa) jäätiköitymisvaihetta kuin Pudasjärven-Tannilan jakso. 

 

Pudasjärven koilliskulmassa mm. Sarajärven, Rytingin ja Naamangan alueilla on harjutihentymä, 

jonka pääjakso kulkee Iso-Syötteen eteläpuolitse Kupus- ja Rytinkijärven laakson kautta edelleen 

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

soittuneita ja moreenipeitteisiä. Rytingin alueen harjut ovat hiekkavaltaisia. Niiden karkein osa sisäl-

tää yleensä hiekkaista, vähäkivistä soraa. 

 

GTK:n maa-ainestietokannassa Pudasjärven alueella on hiekka- ja soraesiintymiä yhteensä 373 kap-

paletta, joissa on arvioitu olevan maa-ainesta pohjavedenpinnan yläpuolella noin 1,1 mrd. m3. Tästä 

hiekkaa on arvioitu olevan noin 772,2 milj. m3, soraa noin 324,3 milj. m3 ja murskattavaa materiaalia 

noin 21,9 milj. m3. Hiekka- ja soramuodostumien yhteenlaskettu pinta-ala on noin 18 355 ha. Pääosa 

Pudasjärvellä tutkituista maa-aineskohteista sisältyi Pohjois-Pohjanmaan POSKI I vaiheeseen. Pu-

dasjärven alueella on kahdeksan jatkotutkimuskohdetta (9 muodostumaa), joista yksi sijaitsee pohja-

vesialueen ulkopuolella. Jatkotutkimuskohteiden muodostumien kokonaisainesmäärä pohjaveden-

pinnan yläpuolella on 350,7 milj. m³. Kun pohjavesialueilla huomioidaan pohjavedenpinnan yläpuo-

lelle 4 metrin suojakerros, on jatkotutkimuskohteiden kokonaisainesmäärä noin 50,8 milj. m³. (liitteet 

1I ja 2.9) 

5.9.1. Jatkotutkimuskohteiden muodostumakuvaukset 

 

1) Leppälä I, 353108-060-615 (Pohjavesialue: Jaurakkajärvi 11615191) 

 

Leppälä I muodostuma on pienialainen ja kapea itä-länsisuuntainen harjuselänne. Muodostuman kor-

kein kohta kohoaa noin 8 metriä ympäristöstä (liite 3.18). Muodostuman pinta-ala on 5,8 hehtaaria. 

Aikaisempien maa-aineskartoitusten perusteella muodostuman pohjavesipinnan yläpuolisen aineksen 

keskipaksuus on 6,2 metriä. Muodostuman pohjavedenpinnan yläpuolisen aineksen kokonaismäärä 

on 360 000 m³, josta soravaltaista ainesta on arvioitu olevan 90 000 m³ ja hiekkavaltaista ainesta 

270 000 m³. Muodostuman alueella ei ole suoritettu maa-ainesottoa. Alueen harjuille tyypillinen mo-

reenipeitteisyys voi vaikeuttaa muodostuman aineksen käyttöä. Muodostuma sijaitsee III- luokan 

pohjavesialueella.  

   

2) Hietamäki, 353110-010-615 (Pohjavesialue: Jaurakkajärvi 11615191) 

 

Hietamäki on harjujakson osa, jossa on kapea soravaltainen harjuselänne ja matala hiekkainen lieve-

alue (liite 3.18). Muodostuman pinta-ala on 27,6 hehtaaria. Pohjavedenpinnan taso muodostuman 

alueella on noin +128,5 mpy. Muodostuman alueella on tehty Pohjois-Pohjanmaan POSKI III- pro-

jektin yhteydessä kuusi maatutkalinjaa ja yksi maaperäkairaus/havaintoputkiasennus (HP 2516). Kai-

rauksen, maatutkaluotausten ja maastotarkasteluiden perusteella pohjavedenpinnan yläpuolinen muo-

dostuma on hiekkavaltainen, mutta harjun ydinosan alueella esiintyy myös hiekkaista soraa ja soraa. 
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20,5 metriin saakka ulottuvassa kairauspisteessä (HP 2516) on maanpinnasta 2,8 metriä paksu hiek-

kakerros, jonka alla on 10,2 metriä hiekkaista soraa. Hiekkaisen sorakerroksen alla on soraa kairauk-

sen päättymissyvyyteen saakka. Muodostuman reunaosa on pääosin hiekkaa ja hienohiekkaa. Pohja-

vedenpinnan yläpuolisten kerrosten keskipaksuus on noin 6,0 metriä. Pohjavedenpinnan yläpuolisen 

aineksen kokonaismäärä on 1,7 milj. m³, josta soravaltaista ainesta on arvioitu olevan 0,3 milj. m³ ja 

hiekkavaltaista ainesta 1,4 milj. m³. Muodostuman ydinosan alueella on suoritettu maa-ainesottoa. 

Muodostuman käyttöä rajoittaa tiestö, asutus ja paikoin myös muodostumaa peittävä moreeni. Muo-

dostuma sijaitsee III-luokan pohjavesialueella. 

 

3) Akonperä, 353110-030-615 (Pohjavesialue: Akonperä 11615197) 

 

Akonperä on luode-kaakkosuuntainen noin 1,4 km pitkä harjumuodostuma, jonka pinnalla esiintyy 

paikoin hietamoreenia ja lohkareita (liite 3.19). Muodostuman pinta-ala on 41,9 hehtaaria. Muodos-

tuman alueella on tehty Pohjois-Pohjanmaan POSKI III- projektin yhteydessä yksi maaperäkairaus 

(HP 2616) ja seitsemän maatutkaluotauslinjaa. Pohjavedenpinnan taso muodostuman luoteisosassa 

on noin + 127,5 m mpy ja muodostuman kaakkoisosassa noin + 131 m mpy. Maatutkaluotausten, 

kairauksen ja maastotarkasteluiden perusteella muodostuman pohjavedenpinnan yläpuolinen aines on 

pääosin hiekkavaltainen. Muodostuman keskellä luode-kaakkosuuntaisella vyöhykkeellä harjun 

ydinosassa esiintyy myös soraa. Muodostuman reunaosat ovat hienohiekkaa ja hiekkaa. 17 metriin 

asti ulottuvassa kairauspisteessä on soraa maanpinnasta kairauksen päättymissyvyyteen saakka. Har-

jun ydinosa sijaitsee pääosin pohjavedenpinnan tason alapuolella lukuun ottamatta muodostuman 

luoteisosaa ja paikoin myös keskiosaa, joissa karkearakeisia kerroksia esiintyy myös pohjavedenpin-

nan yläpuolella.  

 

Pohjavedenpinnan yläpuolisen maa-aineksen keskimääräinen kerrospaksuus on 8,3 metriä. Muodos-

tuman reunaosissa pohjavedenpinnan yläpuoliset kerrospaksuudet ovat noin 3-4 metriä. Pohjaveden-

pinnan yläpuolisen muodostumanosan kokonaisainesmäärä on noin 3,5 milj. m³, josta soravaltaista 

ainesta 0,6 milj. m³ ja hiekkavaltaista ainesta 2,9 milj. m³. Muodostuman alueella on suoritettu maa-

ainesottoa. Muodostuman käyttöä rajoittaa osittain asutus ja tiestö. Muodostuma sijaitsee II- luokan 

pohjavesialueella. 

 

4) Holapankangas, 353110-050-615 (Pohjavesialue: Holapankangas 11615195) 

 

Holapankankaan muodostuma on harjujakson osa, jonka huippu kohoaa lähes 20 metriä ympäristös-

tään. Muodostuman pinnalla esiintyy paikoin hietamoreenia. Muodostuman keskellä on kumpumai-

nen kohomuoto, jonka länsi- ja mahdollisesti myös keskiosassa on soraa (liite 3.20). Muodostuman 

pinta-ala on 40,1 hehtaaria. Pohjavedenpinnan taso muodostuman alueella on noin+ 131 m mpy. 

Muodostuman alueella on tehty kolme maatutkaluotauslinjaa ja kairattu yksi pohjavesiputki (HP 

2816). 

 

Kairauksen, maatutkaluotausten ja maastotarkasteluiden perusteella muodostuma on hiekkavaltainen. 

Muodostuman keski- ja itäosassa esiintyy pohjavedenpinnan yläpuolella vaihtelevan paksuisia sora-

kerroksia. 25 metriin asti ulottuvassa kairauspisteessä maanpinnasta on hiekkaista soraa 23,5 metriä, 

jonka alla on hiekkamoreeni. Muodostuman reunaosat ovat pääosin hienohiekkaa ja hiekkaa. Pohja-

vedenpinnan yläpuolisten kerrosten keskipaksuus on noin 7,5 metriä. Muodostuman reunaosissa poh-
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javedenpinnan yläpuoliset kerrospaksuudet ovat noin 2-5 metriä. Pohjavedenpinnan yläpuolisen ai-

neksen kokonaismäärä on 3,0 milj. m³, josta soravaltaista ainesta on arvioitu olevan 0,7 milj. m³ ja 

hiekkavaltaista ainesta 2,3 milj. m³. Muodostuman soravaltaisella osalla on suoritettu vähäistä maa-

ainesottoa. Muodostuman käyttöä rajoittaa asutus ja tiestö. Muodostuma sijaitsee II- luokan pohjave-

sialueella.  

 

5) Lammasvaara, 353111-010-615 (Pohjavesialue: Kurkikangas 11615192) 

 

Lammasvaara on lounas-koillissuuntainen noin 3,3 km pitkä reunamuodostuma, joka on pintaosiltaan 

paikoin moreenipeitteinen (liite 3.21). Muodostuman pinta-ala on 110,6 hehtaaria. Pohjavedenpinnan 

taso muodostuman lounaisosassa on noin + 155 m mpy, muodostuman keskellä noin + 158 m mpy ja 

muodostuman koillisosassa noin + 163 m mpy. Muodostuman pohjatasona on pääosin pohjavesi, 

mutta paikoin muodostuman keskiosassa moreeni/kallio nousee hyvin lähelle maanpintaa. Muodos-

tuman alueella on Pohjois-Pohjanmaan POSKI III-projektin yhteydessä luodattu kaksitoista maatut-

kalinjaa. 

 

Maatutkaluotauksen perusteella muodostuman pohjavedenpinnan yläpuolinen aines on pääosin hiek-

kaa, mutta selännemäisissä osissa voi esiintyä välikerroksina hiekkaista soraa. Pohjavedenpinnan ylä-

puolisten kerrosten keskipaksuus on noin 2,6 metriä. Pohjavedenpinnan yläpuolisen aineksen koko-

naismäärä on 2,9 milj. m³, josta soravaltaista ainesta on arviolta 0,2 milj. m³ ja hiekkavaltaista ainesta 

2,7 milj. m³. Muodostuman käyttöä rajoittaa tiestö ja asutus. Muodostuma sijaitsee II- luokan pohja-

vesialueella.    

 

6) Ohtakulju, 353302-020-615 (Pohjavesialue: Ohtakulju 11615193) 

 

Ohtakuljun muodostuma on laakea ja hieman kumpumainen reunamuodostuma (liite 3.22). Muodos-

tuman pinta-ala on 53,1 hehtaaria. Pohjavedenpinnan taso eteläpäässä on noin + 143 m mpy ja muo-

dostuman itäosassa noin +151 m mpy. Muodostuman pohjataso on eteläosassa pohjavesi ja pohjois-

osassa paikoin myös moreeni/kallio. Muodostuman alueella on Pohjois-Pohjanmaan POSKI III- pro-

jektin yhteydessä tehty yksi maaperäkairaus/havaintoputkiasennus (HP 4416) ja kuusi maatutkaluo-

tauslinjaa. 

 

Kairauksen, maatutkaluotausten ja maastotarkasteluiden perusteella muodostuma on hiekkavaltainen. 

Maatutkaluotausten perusteella muodostuman pohjoisosassa moreenin/kallion päällä lajittuneiden ai-

nesten kerrospaksuudet ovat paikoin hyvin ohuet. 15,5 metriin asti kairatussa kairauspisteessä (HP 

4416) on maanpinnasta 1,5 metriä soraa, jonka alla on 7,5 metriä hiekkaa ja hiekkaista soraa. Hiekka- 

ja hiekkaisen sorakerroksen alla on toinen 1,5 metriä paksu sorakerros ennen moreenia. Muodostu-

man pohjavedenpinnan yläpuolisen osan keskipaksuus on noin 4,5 metriä. Pohjavedenpinnan yläpuo-

lisen aineksen kokonaismäärä on 2,4 milj. m³, josta soravaltaista ainesta on arviolta 0,3 milj. m³ ja 

hiekkavaltaista ainesta 2,1 milj. m³. Muodostuman alueella on suoritettu maa-ainesottoa. Muodostu-

man aineksen käyttöä rajoittaa/estää tiestö ja eteläosassa Natura-alue. Suojelualue on esitetty kohde-

kartassa vihreällä vinoviivoituksella. Muodostuma sijaitsee III- luokan pohjavesialueella.  
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7) Akonniemi, 353110-040-615 (Pohjavesialue: Akonniemi 11615196) 

 

Akonniemi on harjujaksoon kuuluva muodostuman osa, jonka kumpumainen huippu kohoaa lähes 30 

metriä ympäristöstään (liite 3.23). Muodostuman pinta-ala on 40,9 hehtaaria. Pohjavedenpinnan taso 

muodostuman länsiosassa on noin +130 m mpy. Muodostumalla on tehty Pohjois-Pohjanmaan 

POSKI III-projektin yhteydessä yksi maaperäkairaus (HP 2716) ja luodattu kolme maatutkalinjaa.  

 

Kairauksen ja nyt suoritettujen maatutkaluotausten perusteella pohjavedenpinnan yläpuolinen muo-

dostuma on ainekseltaan pääosin hiekkavaltainen. Muodostuman keskiosan kohoumassa esiintyy 

mahdollisesti myös soraa. 25 metriin asti kairatussa pisteessä on maanpinnasta 1,4 metriä hiekkaista 

soraa, jonka alla on noin 10 metriä hiekkaa. Hiekkakerroksen alla on toinen 9 metriä paksu kerros 

hiekkaista soraa ennen moreenia. Pohjavedenpinnan yläpuolisen maa-aineksen keskimääräinen ker-

rospaksuus on noin 8 metriä. Muodostuman reunaosissa pohjavedenpinnan yläpuoliset kerrospaksuu-

det ovat noin 2-3 metriä. Muodostuman pohjavedenpinnan yläpuolisen aineksen kokonaismäärä on 

noin 3,3 milj. m³, josta soravaltaista ainesta on arviolta 0,8 milj. m³ ja hiekkavaltaista ainesta 2,5 milj. 

m³. Muodostuman käyttöä rajoittaa asutus. Muodostuman alueella on suoritettu maa-ainesottoa. Muo-

dostuma sijaitsee II- luokan pohjavesialueella. 

 

8) Lamminharju, 353211-020-615 (Pohjavesialue: Lamminharju 11615508) 

 

Lamminharju on suuri lounas-koillissuuntainen saumaharjujakson osa, joka kulkee osin myös Tai-

valkosken puolella. Muodostuman keskellä kulkee ydinselänne, joka on itä- ja keskiosassa jyrkkä-

piirteinen, mutta mataloituu länsiosassa loivapiirteiseksi. Ydinselänteen alueella esiintyy runsasta 

pintakivisyyttä. Muodostuman alueella on useita suppakuoppia. Muodostuman kaakkoisosassa esiin-

tyy myös runsaasti hyvin kehittyneitä tuulen kerrostamia dyynejä (liite 3.24). Muodostuman pinta-

ala on 538,8 hehtaaria. Pohjavedenpinnan taso muodostuman koillispäässä noin + 190 m mpy ja muo-

dostuman keskellä noin +200 m mpy. Muodostumalla on luodattu Pohjois-Pohjanmaan POSKI III- 

projektin yhteydessä kaksitoista maatutkalinjaa. Muodostuman alueella on suorittu aikaisempien pro-

jektien yhteydessä useita maaperäkairauksia. 

 

Aikaisempien tutkimusten ja nyt suoritetun maatutkaluotauksen ja maastotarkasteluiden perusteella 

muodostuman ydinosa on kivistä ja osaksi hiekkaista soraa. Muodostuman reunaosa on hiekkaa ja 

paikoin hienohiekkaa. Muodostuman ydinosassa pohjavedenpinnan yläpuolisen aineksen kerrospak-

suus on 20- 40 metriä ja muissa osissa 2- 30 metriä. Pohjavedenpinnan yläpuolisten kerrosten keski-

määräinen paksuus on noin 13 metriä. Pohjavedenpinnan yläpuolisen aineksen kokonaismäärä on 

noin 70,3 milj. m³, josta murskauskelpoista ainesta on arvioitu olevan 1,3 milj. m³, soravaltaista ai-

nesta 15,8 milj. m³ ja hiekkavaltaista ainesta 53,2 milj. m³. Muodostuman keskellä, pääosin soraval-

taisilla alueilla on suoritettu maa-ainesottoa. Muodostuman käyttöä rajoittaa tiestö ja alueen lounais-

osassa myös asutus. Muodostuma sijaitsee II-luokan pohjavesialueella. 

 

9) Myllyvaara, 353211-030-615 

 

Myllyvaaran on lajittunut koillis-lounaissuuntainen noin 9,5 km pitkä reunamuodostuma, jonka pin-

taosaa peittää noin 1,5-3 metrin paksuinen hieta-/hiekkamoreenikerros. Muodostuman etelä- ja kaak-

koisosassa esiintyy pinnalla paikoin moreenikumpuja, joiden korkeus on yli 10 metriä. Muodostuman 

keskellä esiintyy myös orsiveden aiheuttamia soita ja lampia (liite 3.25). Muodostuman pinta-ala on 
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1242,7 hehtaaria. Muodostuma on osa reunamuodostumajaksoa, joka ulottuu Iinattijärveltä kohti Pin-

tamojärveä, josta se edelleen suuntautuu kohti koillista ja Iso Ohtalampea. Reunamuodostumajakson 

kokonaispituus on yli 30 kilometriä. Muodostuman alueella on tehty Pohjois-Pohjanmaan POSKI III- 

projektin yhteydessä kolmetoista maatutkaluotauslinjaa. 

 

Aikaisempien tutkimusten (koekuopituksia ja seismisiä luotautauksia) ja nyt suoritettujen maatutka-

luotausten perusteella moreenipeitteen alla esiintyy kivisiä ja hiekkaisia sorakerroksia. Muodostuman 

reunaosat ovat pääosin hiekkavaltaisia. Muodostuman pohjavedenpinnan yläpuolisen aineksen kes-

kimääräinen kerrospaksuus on 21 metriä. Pohjavedenpinnan yläpuolisen aineksen kokonaisaines-

määrä on 262,7 milj. m ³, josta murskauskelpoista ainesta on arvioitu olevan 5,9 milj. m³, soravaltaista 

ainesta 95,5 milj.m³ ja hiekkavaltaista ainesta 161,3 milj. m³. Muodostuman alueella on suoritettu 

vähäistä maa-ainesottoa. Muodostuman aineksen käyttöä rajoittaa lähes kokoalueen peittävä moreeni 

ja muodostuman keskellä orsiveden aiheuttamat suot ja lammet. Alueen läpi kulkee myös UKK ul-

koilureitti.  

5.10 Taivalkoski 

 

Taivalkosken kunnan etelä- ja kaakkoisosassa esiintyy lukuisia pieniä ja keskisuuria soraa ja hiekkaa 

sisältäviä moreenipeitteisiä muodostumia, jotka ovat tyypiltään harjuja ja reunamuodostumia. Tyrä-

järven pohjoispuolella sijaitseville moreenipeitteisille muodostumille on tyypillistä laakea, selän-

nemäinen muoto. Idästä länteen suuntautuneet muodostumat ovat 0,5-1,5 km pitkiä ja kerrospaksuu-

deltaan keskimäärin 5-8 metriä. Muodostumat sijaitsevat hajallaan järvialtaiden reunoilla, eivätkä ne 

muodosta selvästi havaittavia jaksoja. Varsin mittava ja pääosin moreenipeitteinen reunamuodostu-

majakso kulkee Pudasjärveltä Taivalkosken kunnan alueelle. Muodostumien moreenipeite on ohuin 

lakiosassa. Muodostumien reunaosissa moreenipeitteen paksuus on yleensä noin 1-3 metrin välillä. 

Muodostumajakso alkaa Pudasjärven Iinattijärveltä, missä se koostuu peräkkäin olevista kumpumai-

sista osista. Pintamosta muodostumajakso jatkuu lähes yhtenäisenä selänteenä kallioisten vaarojen 

välistä koilliseen ulottuen Taivalkosken Otsaojalle. Jakson kokonaispituus on lähes 35 km. Muodos-

tuman kerrospaksuus on noin 10-40 m ja leveys 0,5-3 km. Moreenikerroksen alla oleva aines vaihte-

lee kivisestä sorasta hienoon hiekkaan. Jurmun kylän pohjoispuolella kulkee reunamuodostumajak-

son poikki luode-kaakkosuuntainen moreenipeitteetön harju. Muita alueen merkittäviä moreenin peit-

tämiä muodostumia on Ukonvaaran-Jyrkkävaaran harju Taivalkosken Kylmälänkylän länsipuolella, 

Kotivaaran muodostuma Taivalkosken keskustassa ja Väljänlampien muodostuma Taivalkosken ete-

läosassa.  

 

Pääosa Taivalkosken soravaroista sisältyy alueen halki kulkeviin harjuihin. Alueen lounaisosan pää-

harju on Pudasjärveltä Taivalkoskelle suuntautuva jakso, joka jatkuu edelleen Kvlmäluoman, Irnijär-

ven ja Julman Ölkvn kautta kunnan kaakkoisrajalle. Harjuilla on Taivalkosken länsiosassa reunamuo-

dostumille tyypillisiä piirteitä kuten loivasti pohjoiseen kaartuva muoto ja reunadeltan tyyppiset muo-

dostumanosat, joihin yhtyy luoteesta tulevia syöttöharjuja. Alueen korkeimmat harjuselänteet (Tai-

valvaara noin +278 m mpy ja Repovaara +275 m mpy) sisältävät hiekan lisäksi runsaasti myös soraa. 

Taivalkosken itäpuolella harju kääntyy itään ja muuttuu tyypiltään jyrkkäpiirteiseksi selänteeksi, jota 

reunustavat matalat lievealueet. Harjun aines muuttuu samalla soravaltaisemmaksi. Julman Ölkyn 

eteläpuolella harju laajenee deltan tyyppiseksi muodostumaksi, jonka pinta on vaihtelevaa kuoppa- 
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ja kumpumaastoa. Pääharjuun liittyy Taivalkosken länsipuolella luoteesta tuleva Naamangan-Pirin-

joen harju sekä Kylmäluomassa länsiluoteesta tuleva sivuhaara, joka kulkee Loukusan, Koittijärven 

ja Särkiluoman kautta. Kylmäluomanharjun länsiosaan yhtyy lounaasta tuleva pienehkö sivuhaara.  

 

Taivalkosken kunnan alueella on hiekka- ja soraesiintymiä yhteensä 126 kappaletta, joissa on arvioitu 

olevan maa-ainesta pohjavedenpinnan yläpuolella noin 983,3 milj. m3. Tästä hiekkaa on noin 739,9 

milj. m3, soraa noin 229,5 milj. m3 ja murskattavaa materiaalia 13,9 milj. m³. Taivalkosken alueen 

hiekka- ja soraesiintymien yhteenlaskettu pinta-ala on noin 12 879 hehtaaria. Taivalkosken alueella 

on 20 jatkotutkimuskohdetta (34 muodostumaa, joista kuusi muodostumaa sijaitsee pohjavesialueen 

ulkopuolella), joissa kokonaisainesmäärä pohjavedenpinnan yläpuolella on noin 466,0 milj. m³. Kun 

pohjavesialueilla huomioidaan pohjavedenpinnan yläpuolelle 4 metrin suojakerros, on jatkotutkimus-

kohteiden ainesmäärä noin 116,5 milj. m³ (liitteet 1J ja 2.10) 

5.10.1. Jatkotutkimuskohteiden muodostumakuvaukset 

 

1) Lamminharju, 353211-090-832 (Pohjavesialue: Lamminharju 11615508) 

 

Lamminharjun muodostuma kuuluu lounas-koillissuuntaiseen saumaharjujaksoon. Muodostuman 

keskiosassa oleva soravaltainen ydinselänne on jyrkkäpiirteinen, jota ympäröi hiekkavaltainen lie-

veosa. Muodostuman ydinosassa esiintyy myös pintakivisyyttä. Alueella on myös runsaasti suppa-

kuoppia ja hyvin kehittyneitä tuulen kerrostamia dyynejä (liite 3.26). Muodostuman pinta-ala on 

190,7 hehtaaria. Pohjavedenpinnan taso muodostuman länsiosassa on noin + 180 m mpy ja muodos-

tuman itäosassa noin + 182 m mpy. Muodostuman alueella on tehty Pohjois-Pohjanmaan POSKI III- 

projektin aikana viisi maatutkaluotauslinjaa. 

 

Alueella aikaisemmin tehtyjen kairausten ja nyt suoritetun maatutkaluotauksen perusteella muodos-

tuman keskellä olevan ydinosan aines on pääosin kivistä ja hiekkaista soraa. Kairausten perusteella 

alueen ydinosassa esiintyy paikoin välikerroksina hienoainesmateriaalia. Silttikerroksia esiintyy vä-

likerroksina myös muodostuman reunaosissa. Maatutkaluotauksen perusteella Ouluntien pohjoispuo-

lisen muodostumanosan lajittuneen aineksen kerrospaksuus moreenin/kallion päällä on noin 2-10 

metriä. Pohjavedenpinnan yläpuolisten kerrosten keskimääräinen paksuus on 12,9 metriä. Pohjave-

denpinnan yläpuolisen aineksen kokonaismäärä on noin 24,6 milj. m³, josta murskauskelpoista ai-

nesta on arvioitu olevan 0,4 milj. m³, soravaltaista ainesta 5,5 milj. m³ ja hiekkavaltaista ainesta 18,7 

milj. m³. Muodostuman alueella on suoritettu maa-ainesottoa. Muodostuman käyttöä rajoittaa tiestö 

ja paikoin asutus. Muodostuma sijaitsee II- luokan pohjavesialueella. 

 

2) Ristilamminkangas, 353402-040-832 (Pohjavesialue: Ristilamminkangas 11832023) 

 

Ristilamminkankaan muodostuma kuuluu lounas-koillissuuntaiseen saumaharjujaksoon. Muodos-

tuma rajoittuu itäosastaan Iijokeen. Muodostuman alueella esiintyy runsaasti suppakuoppia (liite 

3.27). Muodostuman pinta-ala on 476.3 hehtaaria. Pohjavedenpinnan taso muodostuman lounais-

osassa on noin + 169 m mpy ja muodostuman keskellä noin + 165 m mpy. Muodostuman pohjatasona 

on pääosin pohjavesi ja mahdollisesti muodostuman länsiosassa myös moreeni/kallio. Muodostuman 

alueella on suoritettu Pohjois-Pohjanmaan POSKI III- projektin yhteydessä yhdeksän maatutkaluo-

tauslinjaa ja yksi maaperäkairaus/havaintoputkiasennus (HP 4516). 
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Aikaisempien kairausten ja nyt suoritetun maatutkaluotauksen ja kairauksen (HP 4516) perusteella 

muodostuman keskiselänteissä esiintyy soraista hiekkaa ja soraa. Muodostuman reunaosat ovat hiek-

kaa. Iijokeen rajoittuvassa lieveosassa esiintyy myös silttisiä välikerroksia. 35,1 metriin asti ulottu-

vassa kairauspisteessä maanpinnasta on hiekkaa 10,5 metriä, jonka alla on 4,5 metriä paksu kerros 

hiekkaista soraa. Hiekkaisen sorakerroksen alla on soraa aina kairauksen päättymissyvyyteen saakka. 

Pohjavedenpinnan yläpuolisten lajittuneiden kerrosten keskimääräinen paksuus on noin 7 metriä. 

Pohjavedenpinnan yläpuolisen muodostumanosan kokonaisainesmäärä on 33,2 milj. m³, josta sora-

valtaista ainesta on arviolta 3,1 milj. m³ ja hiekkavaltaista ainesta 30,1 milj. m³. Muodostuman ainek-

sen käyttöä rajoittaa tiestö, asutus ja paikoin reunaosien hienorakeisuus. Muodostuma kuuluu myös 

kokonaan luonnonsuojeluohjelma-alueeseen (Maisemakokonaisuudet), mikä käytännössä estää maa-

ainesoton alueella. Suojelualue on esitetty kohdekartassa vihreällä vinoviivoituksella. Muodostuma 

sijaitsee III- luokan pohjavesialueella. 

 

3) Autiosuvanto, 353408-020-832 (Pohjavesialue: Autioharju, 11832021) 

 

Autiosuvannon muodostuma on koillis-lounassuuntainen selännemäinen harju (liite 3.28). Lieve-

osassa esiintyy suppakuoppia. Muodostumaa reunustavat useat suoalueet. Muodostuman pinta-ala on 

48 hehtaaria. Pohjavedenpinnan taso muodostuman lounaisosassa on noin +226 m mpy. Muodostu-

man koillisosassa pohjavedenpinnan taso laskee Iijoen +219,5 m mpy tasolle. Pohjaveden päävirtaus-

suunta on lounaasta koilliseen. Muodostumalla on luodattu viisi maatutkalinjaa ja kairattu yksi poh-

javesiputki (HP 4916). Kairauksen ja maatutkaluotausten perusteella aines ydinselänteessä on soraa 

ja karkeaa hiekkaa. Muodostuman lieveosa on hiekkavaltainen. Kallionpintaan saakka ulottuvassa 

kairauspisteessä on soraa 10,3 metriä. Pohjavedenpinnan yläpuolisten kerrosten keskipaksuus on 7,0 

metriä. Pohjavedenpinnan yläpuolisen aineksen kokonaismäärä on noin 3,4 milj. m³, josta murskaus-

kelpoista aines on arviolta 40 000 m³, soravaltaista ainesta 1,2 milj. m³ ja hiekkavaltaista ainesta 2,2 

milj. m³. Muodostuman alueella on suoritettu maa-ainesottoa. Muodostuman aineksen käyttöä rajoit-

taa tiestö. Muodostuma sijaitsee III- luokan pohjavesialueella. 

 

4) Autioharju, 353408-010-832 (Pohjavesialue: Autioharju, 11832021) 

 

Autioharju on teräväpiirteinen harjuselänne, jonka laki kohoaa paikoin 20 metriä ympäristöstään. 

Muodostumaa ympäröivät useat suoalueet (liite 3.28). Muodostuman pinta-ala on 29 hehtaaria. Poh-

javedenpinnan taso muodostuman lounaisosassa on noin +234 m mpy, muodostuman keskellä +232 

m mpy ja muodostuman koillisosassa noin +227 m mpy. Pohjaveden päävirtaussuunta on lounaasta 

koilliseen. Muodostuman alueella on suoritettu Pohjois-Pohjanmaan POSKI III- projektin aikana 

neljä maatutkaluotauslinjaa. 

 

Aikaisempien arvioiden ja nyt suoritetun maatutkaluotauksen perusteella aines ydinselänteessä on 

kivistä soraa, jossa esiintyy karkeaa hiekkaa välikerroksina. Muodostuman reunaosa on pääosin hiek-

kaa. Pohjavedenpinnan yläpuolisten kerrosten keskipaksuus on noin 6 metriä. Pohjavedenpinnan ylä-

puolisen aineksen kokonaismäärä on 1,7 milj. m³, josta murskauskelpoista ainesta on arviolta noin 

0,1 milj. m³, soravaltaista ainesta 0,6 milj. m³ ja hiekkavaltaista ainesta 1,0 milj. m³. Muodostuma 

sijaitsee III- luokan pohjavesialueella.    
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5) Porolampi 1, 354302-040-832 (Pohjavesialue: Hoikanharju-Loukusanharju, 11832006B) 

 

Porolammen muodostuma on luode-kaakkosuuntainen pitkittäisharju, jonka pinnalla on useita sup-

pakuoppia. Muodostuman pinnalla esiintyy myös paikoin lohkareisuutta. Muodostuma on topogra-

fialtaan jyrkkäpiirteinen ja selännemäinen harju, joka kulkee Loukusanjärven läpi (liite 3.29). Muo-

dostuman pinta-ala on 81,9 hehtaaria. Pohjavedenpinnan taso muodostuman alueella on noin + 243 

m mpy. Muodostuman alueella on tehty Pohjois-Pohjanmaan POSKI III- projektin yhteydessä yksi 

maatutkalinja ja yksi maaperäkairaus (HP 3616).  

 

Maaperäkairauksen ja maatutkaluotauksen perusteella jyrkkärinteisessä ydinharjanteessa aines on so-

ravaltaista. 22,6 metriin asti ulottuvassa kairauspisteessä on maanpinnasta soraa ja hiekkaista soraa 

kairauksen päättymissyvyyteen saakka. Muodostuman reunaosat ovat pääosin hiekkaa. Pohjaveden-

pinnan yläpuolisen muodostumanosan keskipaksuus on noin 5,9 metriä. Pohjavedenpinnan yläpuoli-

sen muodostuman kokonaisainesmäärä on 4,8 milj. m³, josta murskauskelpoista ainesta on arvioitu 

olevan 0,2 milj. m³, soravaltaista ainesta 1,9 milj. m³ ja hiekkavaltaista ainesta 2,7 milj. m³. Muodos-

tuman käyttöä rajoittaa pohjois- ja luoteisosassa tiestö ja vapaa-ajan asutus. Muodostuma sijaitsee II- 

luokan pohjavesialueella. 

 

6) Hukanharju 2, 452104-030-832 (Pohjavesialue: Hukanharju 11832013) 

 

Hukanharju 2 on noin 4,9 km pitkä itä-länsisuuntainen harjujakson osa. Muodostuman pinnalla esiin-

tyy useita hyvin kehittyneitä suppakuoppia (liite 3.30). Muodostuman pinta-ala on 106,7 hehtaaria. 

Pohjavedenpinnan taso muodostuman länsiosassa on noin + 236 m mpy. Pohjavedenpinnan päävir-

taussuunta on idästä länteen. Muodostuman alueella on suoritettu Pohjois-Pohjanmaan POSKI III- 

projektin aikana neljä maatutkaluotauslinjaa. Maatutkaluotausten ja maastotarkasteluiden perusteella 

harjun ydinosassa on kivistä soraa ja soraista hiekkaa. Muodostuman reunaosa on pääosin hiekkaa, 

mutta välikerroksina voi esiintyä myös soraista hiekkaa. Pohjavedenpinnan yläpuolisen aineksen ker-

rospaksuus on keskimäärin 8,8 metriä. Muodostuman pohjavesipinnan yläpuolisen aineksen koko-

naismäärä on 9,4 milj. m³, josta murskauskelpoista ainesta on arviolta 0,1 milj. m³, soravaltaista ai-

nesta 2,5 milj. m³ ja hiekkavaltaista ainesta 6,8 milj. m³. Muodostuman länsiosassa on suoritettu vä-

häistä maa-ainesottoa. Muodostuma sijaitsee II- luokan pohjavesialueella. 

 

7) Lanakumpu, 452104-020-832 (Pohjavesialue: Hukanharju 11832013) 

 

Lanakummun muodostuma on selännemäinen harju, jonka lieveosassa esiintyy kuoppa- ja kumpu-

maastoa (liite 3.30). Muodostuman pinta-ala on 61,2 hehtaaria. Pohjavedenpinnan taso muodostuman 

itäosassa on noin + 234 m mpy. Pohjaveden päävirtaussuunta on idästä länteen. Muodostumalla on 

luodattu viisi maatutkaluotauslinjaa ja kairattu yksi pohjavesiputki (HP 5016). Maaperäkairauksen ja 

maatutkaluotausten perusteella muodostuma on pääosin hiekkavaltainen. Muodostuman ydinosan 

keskiselänteissä aines on kivistä soraa ja soraista hiekkaa. Harjun lieveosa on pääosin hiekkaa. Kal-

lionpintaan saakka ulottuvassa kairauspisteessä HP 5016 on maanpinnasta hiekkaa 7,5 metriä, jonka 

jälkeen on 17,1 metriä hiekkaista soraa ennen kallionpintaa. Pohjavedenpinnan yläpuolisen aineksen 

keskimääräinen kerrospaksuus on noin 6,5 metriä. Muodostuman pohjavedenpinnan yläpuolisen ai-

neksen kokonaismäärä on 4,0 milj. m³, josta soravaltaista ainesta on arvioitu olevan 1,0 milj. m³ ja 

hiekkavaltaista ainesta 3,0 milj. m³. Muodostuman alueella ei ole suoritettu maa-ainesottoa. Muodos-

tuma sijaitsee II- luokan pohjavesialueella.  
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8) Peräkangas, 451206-040-832 (Pohjavesialue: Kalaharju 11832018) 

 

Peräkankaan muodostuma on keski- ja pohjoisosistaan teräväharjainen ja korkea harju. Muodostu-

man eteläosa on topografialtaan hieman matalampi kuin pohjoisosa (liite 3.31). Muodostuman pinta-

ala on 56,3 hehtaaria. Pohjavedenpinnan taso muodostuman keskiosassa on noin +244 m mpy. Muo-

dostuman alueella on tehty Pohjois-Pohjanmaan POSKI III- projektin yhteydessä seitsemän maatut-

kalinjaa. Aikaisempien tutkimusten ja nyt suoritettujen maatutkaluotausten perusteella muodostuman 

etäosa on ainekseltaan hiekkavaltaista ja keski- ja pohjoisosa soravaltaista. Muodostuman eteläosassa 

moreenin/kallion päällä lajittuneen aineksen kerrospaksuus on paikoin alle 10 metriä. Maatutkalinjan 

F2 loppuosassa on kuitenkin pohjavedenpinnan yläpuolella yli 15 metriä lajittunutta ainesta.  

 

Muodostuman pohjavedenpinnan yläpuolisen lajittuneen aineksen keskimääräinen kerrospaksuus on 

arviolta noin 5,5 metriä. Saukkolammen länsipuolella pohjavedenpinnan yläpuolisen aineksen ker-

rospaksuus on paikoin yli 15 metriä. Muodostuman aineksen kokonaismäärä on 3,1 milj. m³, josta 

murskauskelpoista ainesta on arviolta 0,1 milj.m³, soravaltaista ainesta 1,3 milj. m³ ja hiekkavaltaista 

ainesta 1,7 milj.m³. Muodostuman alueella on suoritettu maa-ainesottoa. Muodostuman aineksen 

käyttöä estää pohjoisosassa Natura-alue. Suojelualue on esitetty kohdekartassa vihreällä vinoviivoi-

tuksella. Muodostuma sijaitsee III- luokan pohjavesialueella.  

 

9) Jylkky, 451206-050-832 (Pohjavesialue: Kalaharju 11832018) 

 

Jylkky on lounas-koillissuuntainen kapea ja heikosti selännemäinen harjumuodostuma (liite 3.31). 

Muodostuman pinta-ala on 5,4 hehtaaria. Pohjavedenpinnan taso muodostuman alueella on noin +224 

m mpy. Pohjaveden päävirtaussuunta on pohjoisesta etelään kohti Väliperän järveä. Muodostumalla 

on tehty Pohjois-Pohjanmaan POSKI III- projektin yhteydessä yksi maatutkalinja. Maatutkaluotauk-

sen ja aikaisempien tutkimusten perusteella muodostuma on hiekkavaltainen. Soralajitteet sijaitsevat 

pääosin lähellä pohjavedenpinnan tasoa tai sen alapuolella. Pohjavedenpinnan yläpuolinen keskimää-

räinen kerrospaksuus on noin 3,7 metriä ja aineksen kokonaismäärä on 200 000 m³. Muodostuman 

käyttöä rajoittaa tie ja paikoin pohjavedenpinnan yläpuolisen kerroksen ohuus. Muodostuma sijaitsee 

III- luokan pohjavesialueella. 

 

10) Kivalolammit, 353403-060-832 (Pohjavesialue: Kivalolammit 11832015) 

 

Kivalolammit muodostuma on jyrkkäpiirteinen harjuselänne, joka rajoittuu kaakkoisosassa moreeni-

peitteiseen reunamuodostumaan. Pohjavedenpinnan taso muodostuman kaakkoisosassa on noin +196 

m mpy. Muodostuman alueella esiintyy suppakuoppia sekä hienohiekasta koostuvia dyynejä (liite 

3.32). Muodostuman pinta-ala on 127,2 hehtaaria. Pohjois-Pohjanmaan POSKI III- projektin yhtey-

dessä muodostumalla on tehty yksi maaperäkairaus (HP 4616) ja neljä maatutkaluotauslinjaa. Kai-

rauksen ja maatutkaluotausten perusteella muodostuman harjuselänteen aines on soraa ja hiekkaa. 

Muodostuman reunoilla on pääosin hiekkaa. Kallionpintaan saakka ulottuvassa kairauspisteessä (HP 

4616) on maanpinnasta hiekkaa 10,5 metriä, jonka alla on 1,7 metriä soraa ennen kallionpintaa. Poh-

javedenpinnan yläpuolisen aineksen keskimääräinen paksuus on noin 11 metriä, mutta harjuselänteen 

keskiosassa voi olla lajittunutta ainesta paikoin yli 25 metriä. Pohjavedenpinnan yläpuolisen aineksen 

kokonaismäärä on 14,4 milj. m³, josta murskauskelpoista ainesta on arviolta 0,3 milj. m³, soravaltaista 

ainesta 4 milj. m³ ja hiekkavaltaista ainesta 10,1 milj. m³. Muodostuma sijaitsee II- luokan pohjave-

sialueella. 
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11) Veitsiperänlampi, 353405-010-832 (Pohjavesialue: Kurtti 11832022B) 

 

Veitsiperänlampi on lounas-koillissuuntainen harjumuodostuma. Muodostuman lounaisosassa on se-

lännemäinen ydinosa, joka erottuu myös topografialtaan selkeänä kohomuotona ympäristöstään (liite 

3.33). Muodostuman hiekkavaltainen koillispää on pinnanmuodoiltaan laakeampi. Muodostuman 

pinta-ala on 46,1 hehtaaria. Pohjavedenpinnan taso muodostuman keskellä on noin +232 m mpy. 

Pohjaveden päävirtaussuunta on lounaasta koilliseen kohti Kurtinjärveä. Muodostuman alueella on 

tehty Pohjois-Pohjanmaan POSKI III- projekti yhteydessä yksi maaperäkairaus (HP 3716) ja kaksi 

maatutkaluotauslinjaa. 

 

Kapean harjuselänteen aines on soravaltaista. Muodostuman koillispään lieveosa on pääosin hiekka-

valtainen, jossa voi esiintyä paikoin myös sorakerroksia. Kalliopintaan saakka ulottuvassa kairaus-

pisteessä maapeitteen paksuus on 14,9 metriä, josta silttistä hiekkaa on 3,1 metriä. Silttisen hiekka-

kerroksen alla on 11,8 metriä paksu hiekkainen sorakerros ennen kallionpintaa. Pohjavedenpinnan 

yläpuolisen aineksen kerrospaksuus on keskimäärin 4,7 metriä. Muodostuman pohjavesipinnan ylä-

puolisen aineksen kokonaismäärä on 2,2 milj. m³, josta soravaltaista ainesta on arvioitu olevan 0,7 

milj. m³ ja hiekkavaltaista ainesta 1,5 milj. m³. Muodostuma sijaitsee III-luokan pohjavesialueella. 

 

12) Vauluvaara, 451206-030-832 (Pohjavesialue: Kylmänluomanharju 11832019) 

 

Vauluvaaran muodostuma on deltamainen harjulaajentuma, joka rajoittuu länsireunastaan kalliovaa-

raan. Harjun lieveosan pinnalla esiintyy runsaasti suppakuoppia ja harjukumpuja. Harjukummut ovat 

lounas-koillissuuntaisia (liite 3.34). Muodostuman pinta-ala on 286,9 hehtaaria. Muodostuman poh-

jataso on pääosin pohjavesi ja länsireunalla myös kallio. Pohjaveden päävirtaussuunta on karttatar-

kastelun perusteella muodostuman keskiosista etelään/lounaaseen ja toisaalta myös länteen/luotee-

seen Kalajoen laaksoon. Pohjavedenpinnan taso muodostuman itäosassa on noin 244 m mpy ja län-

sipäässä noin 220-230 m mpy. Pohjois-Pohjanmaan POSKI III- projektin yhteydessä alueella on suo-

ritettu kaksi maatutkaluotauslinjaa. 

 

Aikaisempien tutkimusten ja nyt suoritetun maatutkaluotausten perusteella muodostuman soravaltai-

sen osan aines on kivistä soraa ja hiekkaa. Laaja hiekkavaltainen alue on pääosin soraista hiekkaa, 

jossa saattaa mahdollisesti esiintyä myös välikerroksina kivistä soraa. Pohjavedenpinnan yläpuolisen 

maa-aineksen keskimääräinen kerrospaksuus muodostumalla on 11,6 metriä. Pohjavedenpinnan ylä-

puolisen muodostumanosan kokonaisainesmäärä on 33,4 milj. m³, josta murskauskelpoista ainesta on 

arvioitu olevan 0,6 milj. m³, soravaltaista ainesta 13,0 milj. m³ ja hiekkavaltaista ainesta 19,8 milj. 

m³. Muodostuman aineksen käytön estää Natura-alue, joka kattaa koko muodostuman alueen lukuun 

ottamatta muodostaman luoteisosaa. Suojelualue on esitetty kohdekartassa vihreällä vinoviivoituk-

sella. Muodostuma sijaitsee II- luokan pohjavesialueella. 

 

13) Velliperä, 451209-020-832 (Pohjavesialue: Kylmänluomanharju 11832019 ja Valkeisen-

harju-Muikkuharju 11832051) 

 

Velliperä on kapea harjuun kuuluva hiekkavaltainen muodostuma. Muodostuman pinnalla esiintyy 

kumpuilevia selänteitä (liite 3.34). Muodostuman pinta-ala on 56,8 hehtaaria. Muodostuman alueella 

on suoritettu Pohjois-Pohjanmaan POSKI III- projektin yhteydessä yksi maatutkaluotauslinja. Maa-

tutkaluotauksen ja pintahavaintojen perusteella pohjavedenpinnan yläpuolinen aines on pääosin 
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hienohiekkaa ja hiekkaa. Pohjavedenpinnan yläpuolisten kerrosten keskipaksuus on noin 6,9 metriä. 

Pohjavedenpinnan yläpuolisen aineksen kokonaismäärä on 3,9 milj. m³, josta soravaltaista ainesta on 

arvioitu olevan 0,1 milj. m³ ja hiekkavaltaista ainesta 3,8 milj. m³. Muodostuman aineksen käyttöä 

estää itä- ja luoteisosassa Natura-alue. Suojelualue on esitetty kohdekartassa vihreällä vinoviivoituk-

sella. Muodostuman länsiosa sijaitsee II- luokan pohjavesialueella ja itäosa I- luokan pohjavesialu-

eella. 

 

14) Kylmäluomankangas, 451209-010-832 (Pohjavesialue: Kylmänluomanharju 11832019) 

 

Kylmäluomankankaan muodostuma on deltamainen harjulaajentuma, jonka alueella esiintyy useita 

suppakuoppia. Muodostuman länsireunalla on kaksi alkavaa soraselännettä, mutta muuttuu idässä 

yhtenäiseksi selänteiksi (liite 3.34). Muodostuman pinta-ala on 366,8 hehtaaria. Pohjavedenpinnan 

taso muodostuman itäosassa on noin +248 m mpy ja muodostuman länsiosassa noin + 244 m mpy. 

Muodostuman alueella on luodattu Pohjois-Pohjanmaan POSKI III- projektin yhteydessä yhdeksän 

maatutkaluotauslinjaa.  

 

Maatutkaluotausten perusteella harjun ydinselänteiden aines on soravaltaista. Hiekkavaltainen lieve-

alue on etelä- ja keskiosassa karkea hiekkaa ja pohjoisosassa hienohiekkaa ja hiekkaa. Muodostuman 

länsiosassa esiintyy yleisesti alueen karkearakeisimmat pohjavedenpinnan yläpuoliset kerrostumat. 

Pohjavedenpinnan yläpuolisten kerrosten keskipaksuus on 5,7 metriä. Pohjavedenpinnan yläpuolisen 

aineksen kokonaismäärä on 21 milj. m³, josta murskauskelpoista ainesta on arvioitu olevan 0,3 milj. 

m³, soravaltaista ainesta 6,4 milj. m³ ja hiekkavaltaista ainesta 14,3 milj. m³. Muodostuman länsi-

osassa on suoritettu vähäistä maa-ainesottoa. Muodostuma kuuluu kaakkoisosaa lukuun ottamatta 

Natura-alueeseen, mikä käytännössä estää maa-ainesotoa alueella. Suojelualue on esitetty kohdekar-

tassa vihreällä vinoviivoituksella. Muodostuma sijaitsee II- luokan pohjavesialueella.  

 

15) Hoikkajärvi, 451206-020-832 (Pohjavesialue: Kylmänluomanharju 11832019) 

 

Hoikkajärven muodostuma kuuluu harjun lievealueeseen, jonka pinnalla esiintyy muutamia kumpuja. 

Muodostuman eteläosassa virtaa Simosenkoski, joka erottaa Vauluvaaran muodostuman Hoikkajär-

vestä (liite 3.34). Muodostuman pinta-ala on 156,1 hehtaaria. Muodostuman alueella ei ole suoritettu 

Pohjois-Pohjanmaan POSKI III- projektin yhteydessä tutkimuksia, mutta aikaisempien arvioiden mu-

kaan muodostuma on hiekkavaltainen. Muodostuman kumpumaisissa osissa voi mahdollisesti esiin-

tyä myös hiekkaista soraa.  Pohjavedenpinnan yläpuolisen aineksen keskipaksuus on arviolta noin 5 

metriä. Pohjavedenpinnan yläpuolisen aineksen kokonaismäärä on 7,8 milj. m³, josta soravaltaista 

ainesta on arvioitu olevan 1,8 milj. m³ ja hiekkavaltaista ainesta 6,0 milj. m³. Muodostuma kuuluu 

lähes kokonaisuudessaan lukuun ottamatta länsiosaa Natura-alueeseen, mikä käytännössä estää maa-

ainesoton alueella. Suojelualue on esitetty kohdekartassa vihreällä vinoviivoituksella. Muodostuma 

sijaitsee II- luokan pohjavesialueella. 

 

16) Kylmäluoma, 451206-010-832 (Pohjavesialue: Kylmänluomanharju 11832019) 

 

Kylmäluoma on korkea ja jyrkkäpiirteinen harju, jonka pohjoisreunalla on laakea hiekkavaltainen 

lievealue. Harjun laki kohoaa lähes 25 metriä kalliomurrokseen syntyneen järven pinnasta (liite 3.34). 

Muodostuman pinta-ala on 148,7 hehtaaria. Maatutkaluotauksen perusteella pohjavedenpinnan taso 
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muodostuman keskiosassa on noin + 244 m mpy. Muodostuman pohjataso on pohjavesi ja mahdolli-

sesti pohjoisosassa myös kallio. Muodostuman alueella on tehty Pohjois-Pohjanmaan POSKI III- 

projektin yhteydessä neljä maatutkaluotauslinjaa. 

 

Aikaisempien arvioiden ja nyt suoritetun maatutkaluotauksen perusteella harjun ydinselänteen aines 

on karkeaa ja kivistä soraa. Harjun lievealue on pääosin hiekkaa. Pohjavedenpinnan yläpuolisten ker-

rosten keskipaksuus on 7,4 metriä. Pohjavedenpinnan yläpuolisten kerrosten kokonaisainesmäärä on 

11 milj. m³, josta murskauskelpoista ainesta on arviolta 0,3 milj. m³, soravaltaista ainesta 5,0 milj. m³ 

ja hiekkavaltaista ainesta 5,7 milj. m³. Muodostuma kuuluu kokonaisuudessaan Natura-alueeseen, 

mikä käytännössä estää maa-ainesoton alueella. Suojelualue on esitetty kohdekartassa vihreällä vino-

viivoituksella. Muodostuma sijaitsee II- luokan pohjavesialueella. 

 

17) Leveälamminkangas, 354304-050-832 (Pohjavesialue: Levälamminkangas 11832011) 

 

Leveälamminkankaan pohjoisosassa on kapea ja teräväpiirteinen harjuselänne. Muodostuman etelä-

osa on levinnyt deltamaiseksi laajentumaksi. Muodostuman alueella esiintyy runsaasti suppakuoppia 

ja tuulen kerrostamia dyynejä (liite 3.35). Muodostuman pinta-ala on 117,5 hehtaaria. Pohjaveden-

pinnan taso muodostuman keskiosassa on noin +240 m mpy ja muodostuman pohjoisosassa noin 

+232 m mpy. Muodostuman alueella on tehty Pohjois-Pohjanmaan POSKI III tutkimusten yhteydessä 

kuusi maatutkaluotauslinjaa. Aikaisemmin tehtyjen kairausten ja nyt suoritetun maatutkaluotauksen 

perusteella aines ydinselänteessä on kivistä ja lohkareista soraa, jota peittää hiekkainen sora ja hiekka. 

Muodostuman eteläosan aines on pääosin hiekkaa ja hienohiekkaa. 

 

Pohjavedenpinnan yläpuolisen aineksen kerrospaksuus on keskimäärin 7,9 metriä, mutta muodostu-

man reunaosat ovat huomattavasti sitä ohuempia. Muodostuman pohjavedenpinnan yläpuolisen ai-

neksen kokonaismäärä on 9,4 milj. m³, josta murskauskelpoista ainesta on arvioitu olevan 0,1 milj. 

m³, soravaltaista ainesta 1,0 milj. m³ ja hiekkavaltaista ainesta 8,3 milj. m³. Muodostuman alueella 

on suoritettu maa-ainesottoa. Osa muodostuman eteläosista kuuluu arvokkaisiin tuuli- ja rantakerros-

tumiin. Suojelualue on esitetty kohdekartassa vihreällä vinoviivoituksella. Muodostuma sijaitsee II- 

luokan pohjavesialueella.  

 

18) Löytöharju, 354305-030-832 (Pohjavesialue: Löytöharju-Harjunalasenkangas 11832010) 

 

Löytöharjun muodostuma on luode-kaakkosuuntainen kapea ja selännemäinen harju, johon kuuluu 

laakea lieveosa. Muodostuman eteläosassa esiintyy myös suppakuoppia (liite 3.36). Muodostuman 

pinta-ala on 40,6 hehtaaria. Muodostuman alueella on tehty Pohjois-Pohjanmaan POSKI III-projektin 

yhteydessä yksi maaperäkairaus (POK 3916) ja kaksi maatutkaluotauslinjaa. Kairauspisteessä ei 

asennettu havaintoputkea, koska kairareikä oli mittaushetkellä kuiva. Maatutkaluotauksen perusteella 

pohjavedenpinta muodostuman luoteisosassa on noin +250 m mpy  

 

Maatutkaluotausten ja kairauksen perusteella muodostuman länsiosassa oleva ydinosan aines on so-

ravaltainen, jossa paikoin esiintyy välikerroksina tasarakeista hiekkaa. Lieveosa on pääosin hiekkaa. 

Muodostuman reunaosan kerrospaksuudet pohjavedenpinnan yläpuolella ovat paikoin hyvin ohuet. 

Kairauspisteessä (POK 3916) on maanpinnasta soraa 12,5 metriä aina kallionpintaan saakka. Pohja-

vedenpinnan yläpuolisten kerrosten keskipaksuus on 5,7 metriä. Pohjavedenpinnan yläpuolisen ai-
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neksen kokonaismäärä on 2,3 milj. m³, josta soravaltaista ainesta on arviolta 0,7 milj. m³ ja hiekka-

valtaista ainesta 1,6 milj.m³. Muodostuman käyttöä rajoittaa reunaosissa paikoin lajittuneen kerrok-

sen ohuus. Muodostuma sijaitsee III- luokan pohjavesialueella.  

 

19) Löytökangas, 354304-040-832 (Pohjavesialue: Löytöharju-Harjunalasenkangas 11832010) 

 

Löytökangas on noin 3,1 km pitkä selännemäinen harju, johon kuuluu laaja-alainen lieveosa. Muo-

dostuman alueella esiintyy useita suppakuoppia (liite 3.36). Muodostuman pinta-ala on 200,2 hehtaa-

ria. Pohjavedenpinnan taso muodostuman kaakkoisosassa on +233 m mpy ja muodostuman keskellä 

noin +240,5 m mpy. Pohjois-Pohjanmaan POSKI III-projektin yhteydessä on muodostumalla tehty 

kuusi maatutkaluotauslinjaa ja yksi maaperäkairaus/havaintoputkiasennus (HP 3816).  

 

Maaperäkairauksen, maatutkaluotausten ja maastotarkasteluiden perusteella aines ydinosassa on ki-

vistä soraa ja karkeaa hiekkaa. Muodostuman reunaosat ovat pääosin hiekkaa. Lieveosan kerrospak-

suudet pohjavedenpinnan yläpuolella ovat paikoin hyvin ohuet. Kalliopintaan saakka ulottuvassa kai-

rauspisteessä (HP 3816) on maapeitteen paksuus 19,6 metriä, josta hiekkaa on 15,1 metriä. Hiekka-

kerroksen alla on 4,5 metriä paksu hiekkainen sorakerros. Pohjavedenpinnan yläpuolisten kerrosten 

keskipaksuus on 5 metriä. Pohjavedenpinnan yläpuolisen aineksen kokonaismäärä on 10 milj. m³, 

josta murskauskelpoista ainesta on arvioitu olevan 0,3 milj. m³, soravaltaista ainesta 1,1 milj. m³ ja 

hiekkavaltaista ainesta 8,6 milj. m³. Muodostuman keskellä harjun ydinosassa on suoritettu maa-ai-

nesottoa. Muodostuman aineksen käyttöä rajoittaa/estää tiestö ja luoteisosassa Natura- ja luonnon-

suojeluohjelma-alueet (Vanhojen metsien suojeluohjelma). Suojelualueet on esitetty kohdekartassa 

vihreällä vinoviivoituksella. Muodostuma sijaitsee III- luokan pohjavesialueella.  

 

20) Huutokangas, 354305-010-832 (Pohjavesialueet: Martinkangas-Valkeisenkangas 

11832008A, Martinkangas-Valkeisenkangas 11832008B ja Martinkangas-Valkeisenkangas 

11832008C 

 

Huutokankaan muodostuma on luode-kaakkosuuntainen harju, joka haarautuu muodostuman luoteis-

osassa kohti etelää ja kaakkoa. Luode-kaakkosuuntainen kapea ja selännemäinen harjunosa on ker-

rostunut kallioperän murrosvyöhykkeeseen. Muodostuman länsiosassa esiintyy useita rinnakkaisse-

länteitä. Muodostuman pinnalla esiintyy myös paikoin tuulen kerrostamia dyynejä sekä runsaasti hy-

vin kehittyneitä suppakuoppia (liite 3.37). Muodostuman pinta-ala on 750,6 hehtaaria. Pohjaveden-

pinnan taso muodostuman etelään haarautuvassa osan pohjoispäässä on noin +283 m mpy. Muodos-

tuman alueella pohjavedenpinnan taso kuitenkin vaihtelee suuresti. Muodostuman pohjatasona on 

sekä pohjavesi että paikoin moreeni ja kallio. Etelään haarautuvalla osalla on todennäköisesti kuivia 

osueita. Muodostumalla on tehty Pohjois-Pohjanmaan POSKI III- projektin aikana kaksi maaperä-

kairausta (HP 4816 ja POK 4716/2) ja kuusitoista maatutkaluotauslinjaa. 

 

Maaperäkairausten, maatutkaluotauslinjojen ja maastotarkastelujen perusteella harjun ydinselänteen 

aines on kivistä soraa. Harjun lievealue on pääosin hiekkaa ja hienohiekkaa, mutta selännemäisissä 

osissa voi esiintyä myös sorakerroksia. Etelään suuntautuva haara on soravaltainen ja kapea, josta 

hiekkavaltaiset lievealueet puuttuvat kokonaan. Kallionpintaan saakka ulottuvassa kairauspisteessä 

HP 4816 on maapeitteen paksuus 9 metriä, josta soraa on 4,6 metriä. Sorakerroksen alla on 4,4 metriä 

paksu moreenipatja ennen kallionpintaa. Toisessa kairauspisteessä POK 4716/2 on maanpinnasta 6,7 
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metriä paksu sorainen moreenikerros ennen kallionpintaa. Maatutkaluotausten perusteella muodostu-

man kaakkoisosassa esiintyy hienohiekka/hiekka kerroksia paikoin yli 17 metriä moreenin/kallion 

päällä. Pohjavedenpinnan yläpuolisten kerrostumien keskipaksuus on 5,3 metriä. Pohjavedenpinnan 

yläpuolinen kokonaisainesmäärä on noin 39,9 milj. m³, josta murskauskelpoista aines on arvioitu ole-

van 2,3 milj. m³, soravaltaista ainesta 11,9 milj. m³ ja hiekkavaltaista ainesta 25,7 milj. m³. Muodos-

tuman alueella on suoritettu vähäistä maa-ainesottoa. Muodostuman kaakkoisosa sijaitsee osin I ja 

III- luokan pohjavesialueilla ja luoteisosa II- luokan pohjavesialueella.  

 

21) Matoperänkangas I, 354307-020-832 (Pohjavesialue: Matoperänkangas 11832012) 

 

Matoperänkankaan muodostuma on osa laajaa harjujaksoa. Muodostuman keskellä esiintyy harjulaa-

jentuma, jossa on rinnakkaisselänteitä. Muodostuman alueella on myös runsaasti suppakuoppia (liite 

3.38). Muodostuman pinta-ala on 153,9 hehtaaria. Pohjavedenpinnan taso muodostuman länsiosassa 

on noin + 207,5 m mpy ja muodostuman itäosassa + 215,5 m mpy. Pohjaveden päävirtaussuunta on 

idästä länteen. Muodostuman alueella on suoritettu Pohjois-Pohjanmaan POSKI III- projektin yhtey-

dessä viisi maatutkaluotauslinjaa ja kairattu yksi pohjavesiputki (HP 5116) 

 

Aikaisempien kairausten ja nyt suoritettujen tutkimusten perusteella muodostuman ydinselänteiden 

pintaosat ovat hiekkaa. Näiden hiekkaisten pintakerrosten alla esiintyy hiekkaista soraa, jossa väli-

kerroksina myös kivistä soraa ja karkeaa hiekkaa. Harjulaajentuman reunaosat ovat pääosin hiekkaa 

ja hienohiekkaa. 16 metriin asti ulottuvassa kairauspisteessä (HP 5116) on maanpinnasta 4,5 metriä 

paksu kerros hiekkaista soraa, jonka alla on 11,5 metriä paksu kerros soraa. Pohjavedenpinnan ylä-

puolisten kerrosten keskimääräinen paksuus on noin 9 metriä. Pohjavedenpinnan yläpuolisen ainek-

sen kokonaismäärä on 13,8 milj. m³, josta murskauskelpoista ainesta on arvioitu olevan 0,1 milj. m³, 

soravaltaista ainesta 4,5 milj. m³ ja hiekkavaltaista ainesta 9,2 milj. m³. Muodostuman kaakkoisosassa 

on suoritettu vähäistä maa-ainesottoa. Muodostuman aineksen käyttöä rajoittaa länsiosassa asutus. 

Muodostuma sijaitsee II- luokan pohjavesialueella.  

 

22) Matoperänkangas II, 354307-040-832 (Pohjavesialue: Matoperänkangas 11832012)  

 

Matoperänkankaan II muodostuma on itä-länsisuuntainen noin 900 m pitkä ja kapea selännemäinen 

harju (liite 3.38). Muodostuman pinta-ala on 4,6 hehtaaria. Pohjavedenpinnan taso muodostuman 

alueella on noin + 207 m mpy. Pohjois-Pohjanmaan POSKI III- projektin yhteydessä alueelle tehtiin 

ainoastaan yksi maatutkalinja. 

 

Maatutkaluotauksen perusteella muodostuman pohjoisreunalla pohjavedenpinnan yläpuolisen lajittu-

neen aineksen kerrospaksuudet ovat paikoin hyvin ohuita. Harjun ydinselänteessä esiintyy soraa, joka 

on pääosin pohjavedenpinnan tason alapuolella. Muodostuman pohjavedenpinnan yläpuolisten ker-

rostumien keskipaksuus on noin 2 metriä. Muodostuman pohjavedenpinnan yläpuolisen aineksen ko-

konaismäärä on 91 000 m³, josta soravaltaista ainesta on arviolta 16 000 m³ ja hiekkavaltaista ainesta 

75 000 m³. Muodostuman aineksen käyttöä rajoittaa tiestö, asutus, vesistö ja paikoin lajittuneen ker-

roksen ohuus. Muodostuman länsiosassa on yksityisten maalla oleva suojelualue, mikä käytännössä 

estää maa-ainesoton. Suojelualue on esitetty kohdekartassa vihreällä vinoviivoituksella. Muodostuma 

sijaitsee II- luokan pohjavesialueella.  
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23) Luokkilehto, 353407-020-832 

 

Luokkilehdon muodostuma on heikosti selännemäinen harju, joka rajoittuu pohjoisreunastaan mo-

reeniselänteeseen (liite 3.39). Muodostuman pinta-ala on 6,3 hehtaaria. Pohjavedenpinnan taso muo-

dostuman alueella on noin + 225 m mpy. Muodostumalla on tehty Pohjois-Pohjanmaan POSKI III- 

projektin aikana yksi maatutkaluotauslinja. 

 

Maatutkaluotauksen ja maastotarkasteluiden perusteella muodostuman pintaosa on paikoin moreeni-

peitteinen, jonka alla esiintyy hiekkaa ja soraa. Muodostuman pohjavedenpinnan yläpuolisen lajittu-

neen aineksen keskimääräinen kerrospaksuus on 3,5 metriä. Muodostuman pohjavedenpinnan ylä-

puolisen aineksen kokonaismäärä on noin 200 000 m³, josta soravaltaista ainesta on arvioitu olevan 

40 000 m³ ja hiekkavaltaista ainesta 160 000 m³. Muodostuman kaakkoisosassa on suoritettu maa-

ainesottoa. Muodostuman aineksen käyttöä rajoittaa paikoin alueella esiintyvä moreenipeite. 

 

24) Anttila, 353407-030-832 

 

Anttila on pieniä kumpuja ja selänteitä käsittävä harjumuodostuma (liite 3.39). Muodostuman pinta-

ala on 7,1 hehtaaria. Laserkeilausaineiston ja karttatarkasteluiden perusteella pohjavedenpinnan taso 

muodostuman länsiosassa on arviolta noin + 230 m mpy. Muodostuman alueella on suoritettu Poh-

jois-Pohjanmaan POSKI III- projektin yhteydessä kaksi maatutkaluotauslinjaa. 

 

Maatutkaluotausten ja maastotarkastelujen perusteella muodostuman keskiosassa pohjavedenpinnan 

yläpuolinen aines on kivistä soraa ja karkeaa hiekkaa. Muodostuman reunaosat ovat pääosin hiekkaa. 

Pohjavedenpinnan yläpuolisen maa-aineksen keskimääräinen kerrospaksuus muodostumalla on 3,1 

metriä. Pohjavedenpinnan yläpuolisen muodostumanosan kokonaisainesmäärä on 215 000 m³, josta 

murskauskelpoista ainesta on arviolta 10 000 m³, soravaltaista ainesta 70 000 m³ ja hiekkavaltaista 

ainesta 135 000 m³. Muodostuman alueella on suoritettu maa-ainesottoa. Muodostuman aineksen 

käyttöä rajoittaa paikoin moreenipeite.    

 

25) Pyöreävaara, 353404-050-832 

 

Pyöreävaara on moreenipeitteinen lajittunut reunamuodostuma (liite 3.39). Muodostuman pinta-ala 

on 25 hehtaaria. Laserkeilausaineiston ja karttatarkasteluiden perusteella pohjavedenpinnan taso 

muodostuman alueella on arviolta noin + 233 m mpy. Muodostuman alueella on tehty kaksi maatut-

kaluotauslinjaa. 

 

Aikaisempien tutkimusten ja nyt suoritetun maatutkaluotauksen perusteella muodostumaa peittää 1-

2 metrin paksuinen moreenikerros, jonka alla on hiekkaista soraa ja karkeaa hiekkaa. Muodostuman 

reunaosa on pääosin hiekkavaltainen. Pohjavedenpinnan yläpuolisen lajittuneen aineksen keskipak-

suus on noin 7,6 metriä. Pohjavedenpinnan yläpuolisen aineksen kokonaismäärä on 1,9 milj. m³, josta 

soravaltaista ainesta on arvioitu olevan 0,6 milj. m³ ja hiekkavaltaista ainesta 1,3 milj. m³. Muodos-

tuman alueella ei ole suoritettu maa-ainesottoa. Muodostuman aineksen käyttöä rajoittaa tiestö, asutus 

ja moreenipeitteisyys. 
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26) Narkiovaara, 353404-060-832 

 

Narkiovaara on lajittunut reunamuodostuma, jonka pintaosa on paikoin moreenipeitteinen. Muodos-

tuman huippu kohoaa noin 15-20 metriä ympäristöstään (liite 3.39). Muodostuman pinta-ala on 35,7 

hehtaaria. Pohjavedenpinnan taso muodostuman alueella on noin +236 m mpy. Muodostuman alu-

eella on tehty Pohjois-Pohjanmaan POSKI III- projektin aikana kaksi maatutkaluotauslinjaa.  

 

Aikaisempien tutkimusten ja nyt suoritetun maatutkaluotauksen perusteella muodostumaa peittää 1-

2 metrin paksuinen moreenikerros, jonka alla on hiekkaista soraa. Muodostuman reunaosat ovat hiek-

kavaltaisia. Muodostuman pohjavedenpinnan yläpuolisten kerrosten keskipaksuus on noin 6,2 metriä. 

Muodostuman kokonaisainesmäärä on 2,2 milj. m³, josta soravaltaista ainesta on arviolta 0,5 milj. m³ 

ja hiekkavaltaista ainesta 1,7 milj. m³. Muodostuman alueella ei ole suoritettu maa-ainesottoa. Muo-

dostuman aineksen käyttöä rajoittaa asutus, tiestö ja paikoin moreenipeitteisyys.   

 

27) Julmaharju, 353406-030-832 (Pohjavesialue: Pitkänlamminkangas 11832016 ja Salmisen-

kangas 11832017) 

 

Julmaharju on noin 11,5 km pitkä, selännemäinen muodostuma, joka on osa laajaa Tannila-Pudas-

järvi-Hossa saumamuodostumaa. Muodostuman alueella esiintyy useita suppakuoppia (liite 3.40). 

Muodostuma pinta-ala on 623,7 hehtaaria. Pohjavedenpinnan taso muodostuman lounaisosassa on 

noin + 195 m mpy, muodostuman keskellä noin + 215 m mpy ja muodostuman itäosassa noin + 225 

m mpy. Pohjaveden päävirtaussuunta on idästä länteen. Muodostuman alueella on suoritettu Pohjois-

Pohjanmaan POSKI III- projektin yhteydessä 26 maatutkaluotauslinjaa. 

 

Aikaisempien kairausten ja nyt suoritettujen maatutkaluotausten perusteella muodostuma on hiekka-

valtainen, mutta muodostuman ydinselänteessä esiintyy myös sorakerroksia. Muodostuman reu-

naosat ovat pääosin hiekkaa ja hienohiekkaa. Muodostuman pohjavedenpinnan yläpuolisten kerros-

ten keskipaksuus on 9,6 metriä, mutta muodostuman keskiosassa pohjavedenpinnan yläpuolinen ker-

rospaksuus on paikoitellen yli 25 metriä. Muodostuman reunaosissa pohjavedenpinnan yläpuolinen 

kerrospaksuus vaihtelee 2 metristä 15 metriin. Pohjavedenpinnan yläpuolisen aineksen kokonais-

määrä on 59,9 milj. m³, josta soravaltaista ainesta on arviolta 9 milj. m³ ja hiekkavaltaista ainesta 50,9 

milj. m³. Muodostuman alueella on suoritettu maa-ainesottoa. Muodostuman aineksen käyttöä rajoit-

taa/estää itäosassa asutus ja tiestö ja muodostuman keskiosassa luonnonsuojeluohjelma-alue (Harju-

jensuojeluohjelma). Luonnonsuojelualue on esitetty kohdekartassa sinisellä vinoviivoituksella. Muo-

dostuma sijaitsee II- luokan pohjavesialueilla.       

 

28) Purnusarvi, 353212-090-832 (Pohjavesialue: Purnusarvi 11832014) 

 

Purnusarvi on jyrkkäpiirteinen kalliomäen/vaaran lounas-/eteläreunalle kerrostunut harjumuodos-

tuma, joka kohoaa keskikohdaltaan yli 30 m ympäristöstään (liite 3.41). Muodostuman pinta-ala on 

14,5 hehtaaria. Pohjois-Pohjanmaan POSKI III yhteydessä ei suoritettu maatutkaluotauksia tai maa-

peräkairauksia. Aikaisempien tutkimusten mukaan muodostuma on soravaltainen. Pohjavedenpinnan 

yläpuolisen maa-aineksen keskimääräinen kerrospaksuus on noin 4,2 metriä. Pohjavedenpinnan ylä-

puolisen aineksen kokonaismäärä on 600 000 m³, josta murskauskelpoista ainesta on arvioitu olevan 

100 000 m³, soravaltaista ainesta 300 000 m³ ja hiekkavaltaista ainesta 200 000 m³. Muodostuman 
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aineksen käyttöä estää luoteisosassa sekä Natura- että luonnonsuojeluohjelma-alueet (Lehtojensuoje-

luohjelma). Suojelualueet on esitetty kohdekartassa vihreällä vinoviivoituksella. Muodostuma sijait-

see II- luokan pohjavesialueella.      

 

29) Saarilampi II, 353403-150-832 (Pohjavesialue: Purnusarvi 11832014) 

 

Saarilampi II on harjumuodostuma, joka laajenee itäosastaan hiekkatasanteeksi (liite 3.41). Muodos-

tuman pinta-ala on 14,4 hehtaaria. Karttatarkasteluiden perusteella pohjavedenpinnan taso muodos-

tuman kaakkoisosassa on noin +244 m mpy ja luoteisosassa noin + 247 m mpy. Muodostuman alu-

eella on suoritettu Pohjois-Pohjanmaan POSKI III- projektin yhteydessä yksi maatutkaluotauslinja. 

Maatutkaluotauksen perusteella muodostuman itäosassa moreenin/kallion päällä oleva aines on pää-

osin hiekkaa, jota on paksuimmillaan noin 10 metriä. Aikaisempien tutkimusten mukaan muodostu-

man länsiosassa harjun ydinosa on ainekseltaan soravaltainen. Pohjavedenpinnan yläpuolisen ainek-

sen keskimääräinen kerrospaksuus on noin 2,7 metriä. Muodostuman pohjavedenpinnan yläpuolisen 

aineksen kokonaismäärä on 400 000 m³, josta soravaltaista ainesta on arviolta 70 000 m³ ja hiekka-

valtaista ainesta 330 000 m³. Muodostuma sijaitsee II- luokan pohjavesialueella.     

 

30) (Pohjavesialue: Särkikangas 11832009) 

 

Särkikankaan III- luokan pohjavesialueella on luodattu Pohjois-Pohjanmaan POSKI III- projektin 

yhteydessä kaksi maatutkalinjaa (liite 3.42). Maatutkaluotauksen perusteella pohjavedenpinnan ylä-

puolisen lajittuneen aineksen määrä on hyvin vähäinen, minkä vuoksi alueelle ei ole myöskään rajattu 

varsinaista maa-ainesmuodostumaa. Alueen maaperä koostuu pääosin moreenista, joka ulottuu monin 

paikoin maanpintaan saakka. Alueella esiintyy paikoin muutaman metrin paksuisia lajittuneita ker-

roksia moreenin päällä, mutta maatutkaluotausten perusteella yhtenäiset maa-aineskerrostumat olisi-

vat alle 5 hehtaarin kokoisia, jolloin niitä ei ole rajattu hiekka-/soramuodostumiksi. 

 

31) Heteperänkangas, 353403-070-832 

 

Heteperänkangas on laaja reunamuodostuma, jota peittää 1-3 metrin paksuinen kerros lähes kivetöntä 

hietamoreenia. Muodostuman alueella esiintyy sulamis- ja tulvavesien kuluttamia uomia (liite 3.43). 

Muodostuman pinta-ala on 840,9 hehtaaria. Muodostuman alueella on suoritettu Pohjois-Pohjanmaan 

POSKI III- projektin yhteydessä kahdeksan maatutkaluotauslinjaa. 

 

Aikaisempien tutkimusten (mm. koekuopituksia) ja nyt suoritettujen maatutkaluotausten perusteella 

muodostuma on hiekkavaltainen, jossa kuitenkin esiintyy myös soravaltaisia osia. Pohjavedenpinnan 

yläpuolisen kerroksen keskipaksuus on noin 7,1 metriä. Muodostuman pohjavedenpinnan yläpuolisen 

aineksen kokonaismäärä on 60 milj. m³, josta murskauskelpoista ainesta on arvioitu olevan 0,8 milj. 

m³ ja soravaltaista ainesta 14,2 milj. m³ ja hiekkavaltaista ainesta 45,0 milj. m³. Muodostuman alu-

eella on suoritettu vähäistä maa-ainesottoa. Muodostuman aineksen käyttöä rajoittaa paikoin huono 

lajittuneisuus, moreenipeitteisyys sekä muodostuman itäosassa osittain tiestö ja asutus.  
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32) Paloharju, 353403-090-832 (Pohjavesialue: Ohtaoja 11832003) 

 

Paloharjun muodostuma on osa laajaa reunamuodostumaa, jota peittää suurelta osin muutaman metrin 

paksuinen moreenipeite. Muodostuman eteläosasta moreenipeite osin puutuu (liite 3.44). Muodostu-

man pinta-ala on 867,2 hehtaaria. Pohjavedenpinnan taso muodostuman pohjoisosassa Kostonlam-

men eteläpuolella on +217-219 m mpy. Muodostuman alueella on luodattu Pohjois-Pohjanmaan 

POSKI III- projektin aikana yhdeksän maatutkalinjaa. 

 

Aikaisempien tutkimusten (koekuopituksia ja kairauksia) ja nyt suoritettujen maatutkaluotausten pe-

rusteella muodostuma on hiekkavaltainen. 1,5-2,5 metrin paksuisen moreenipeitteen alla esiintyy 

pääosin karkeaa hiekkaa ja soraista hiekkaa ja välikerroksina paikoin myös kivistä soraa. Maatutka-

linjojen F11 ja F12 perusteella muodostuman eteläosassa pohjavedenpinnan yläpuolinen muodostu-

manosa on hienohiekkaa. Pohjavedenpinnan yläpuolisen kerroksen keskipaksuus on noin 8,8 metriä. 

Muodostuman pohjavedenpinnan yläpuolisen aineksen kokonaismäärä on noin 76 milj. m³, josta 

murskauskelpoista ainesta on arvioitu olevan 0,9 milj. m³ ja soravaltaista ainesta 20,1 milj. m³ ja 

hiekkavaltaista ainesta 55,0 milj. m³. Muodostuman alueella on suoritettu vähäistä maa-ainesottoa. 

Muodostuman aineksen käyttöä rajoittaa paikoin aluetta peittävä moreeni sekä tiestö ja asutus. Muo-

dostuman pohjoisosa sijaitsee I- luokan pohjavesialueella. 

 

33) Hukanharju 1, 452109-041-832 (Pohjavesialue: Hukanharju 11305506) 

 

Hukanharju 1 on luode- kaakkosuuntainen noin 2,6 km pitkä jyrkkäpiirteinen ja selännemäinen harju, 

jonka keskiosassa esiintyy hiekkavaltainen harjulaajentuma (liite 3.72). Muodostuman pinta-ala on 

91,3 hehtaaria. Karttatarkasteluiden ja laserkeilausaineiston perusteella pohjavedenpinnan taso muo-

dostuman kaakkoisosassa on noin +238- 239 m mpy. Pohjaveden päävirtaussuunta on luoteesta kaak-

koon. Muodostuma on hydraulisessa yhteydessä ympärillä oleviin vesistöihin. Muodostuman alueella 

ei ole suoritettu Pohjois-Pohjanmaan POSKI III- projektin yhteydessä tutkimuksia, mutta aikaisem-

pien tutkimusten perusteella harjun ydinosan aines on kivistä soraa ja hiekkaa. Harjun lieveosa on 

pääosin hiekkaa. Pohjavedenpinnan yläpuolisen aineksen keskimääräinen kerrospaksuus on noin 7 

metriä. Muodostuman pohjavedenpinnan yläpuolisen aineksen kokonaismäärä on noin 6,4 milj.m³, 

josta murskauskelpoista ainesta on arviolta 0,2 milj. m³, soravaltaista ainesta 3,0 milj. m³ ja hiekka-

valtaista ainesta 3,2 milj. m³. Muodostuman alueella ei ole suoritettu maa-ainesottoa. Muodostuma 

kuuluu luoteisosaa lukuun ottamatta kokonaan Natura-alueeseen, mikä käytännössä estää maa-ai-

nesoton alueella. Suojelualue on esitetty kohdekartassa vihreällä vinoviivoituksella. Muodostuma si-

jaitsee II- luokan pohjavesialueella. 

 

34) Hiisiharju, 451204-020-832 (Pohjavesialue: Hiisiharju 11832025) 

 

Hiisiharjun muodostuma on länsiosastaan kapea harju, joka laajenee itäosassa suppakuoppia sisältä-

väksi selänteeksi. Harju on kerrostunut kallioperän murroslaaksoon (liite 3.45). Muodostuman pinta-

ala on 51,1 hehtaaria. Pohjavedenpinnan taso muodostuman keskellä on noin + 247-248 m mpy ja 

itäpäässä noin +243 m mpy Korvuanjärven tasolla. Muodostuman alueella on suoritettu Pohjois-Poh-

janmaan POSKI III- projektin aikana neljä maatutkaluotauslinjaa ja yksi maaperäkairaus (HP 3516) 

 

Maaperäkairauksen, maatutkaluotausten ja maastotarkasteluiden perusteella aines harjun ydinosassa 

on kivistä ja hiekkaista soraa. Muodostuman reunaosa on pääosin hiekkavaltainen. 21,1 metriin asti 
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ulottuvassa kairauspisteessä on maanpinnasta hiekkaista soraa ja soraa kairauksen päättymissyvyy-

teen saakka. Pohjavedenpinnan yläpuolisten kerrosten keskipaksuus on 8,6 metriä. Pohjavedenpinnan 

yläpuolisen aineksen kokonaisainesmäärä on 4,4 milj. m³, josta soravaltaista ainesta on arviolta 1,7 

milj. m³ ja hiekkavaltaista ainesta 2,7 milj. m³. Muodostuman itäosassa soravaltaisella alueella on 

suoritettu vähäistä maa-ainesottoa. Muodostuman aineksen käyttöä rajoittaa tiestö ja asutus. Muodos-

tuma sijaitsee III- luokan pohjavesialueella.  

 

35) Portinlammit, 451204-010-832 (Pohjavesialue: Hiisiharju 11832025) 

 

Portinlammit on kallioperän murroslaaksoon kerrostunut pienialainen ja kapea harju (liite 3.45). 

Muodostuman pinta-ala on noin 3,8 hehtaaria. Pohjavedenpinnan taso muodostuman alueella on noin 

+248-249 m mpy. Muodostuman pohjataso on pohjavesi ja paikoin todennäköisesti myös kallio. Poh-

jois-Pohjanmaan POSKI III- projektin yhteydessä muodostumalla ei tehty maatutkaluotauksia tai kai-

rauksia. Aikaisempien tutkimusten mukaan pohjavedenpinnan yläpuolisesta aineksesta arviolta lähes 

puolet on soravaltaista. Pohjavedenpinnan yläpuolisen kerroksen keskipaksuus on noin 4,0 metriä. 

Muodostuman pohjavedenpinnan yläpuolisen aineksen kokonaismäärä on 150 000 m³, josta soraval-

taista ainesta on arvioitu olevan 70 000 m³ ja hiekkavaltaista ainesta 80 000 m³. Muodostuma sijaitsee 

III- luokan pohjavesialueella.  

5.11 Kuusamo 

 

Kuusamon keskiosan pääharju on kaupungin pohjoispuolella oleva jakso, joka kulkee Oivankijärven 

länsipuolelta Törmäsenvaaran kautta Joukamojärvelle. Harjun erityispiirteinä ovat luoteisosassa ha-

vaittavat harjulaajentumat. Laajentumien reunaosien aines on hietaa. Alueen pohjoisosan halki kulkee 

kolmen harjun muodostama harjusysteemi. Harjut seuraavat idässä Kitkajoen ja Oulankajoen laak-

soja ja yhtyvät lähellä valtakunnan rajaa. Jokilaaksoissa harjut ovat pinnastaan tasoittuneita terasseja. 

Niiden joenpuoleisen törmän korkeus on monin paikoin kymmeniä metrejä. Harjuterassien aines 

muuttuu vähitellen luoteesta kaakkoon päin kivisestä sorasta hiekaksi ja hiedaksi. Aineksen käytön 

estävät alueella sijaitsevat Natura- ja luonnonsuojeluohjelma-alueet. Kuusamon alueen pääharjuissa 

ovat yleisiä laakeat harjulaajentumat. Ne koostuvat tavallisesti soravaltaisesta selännemäisestä ydin-

osasta, jota usein ympäröi hiekkavaltainen lieveosa. Ydinselänne on kerrostunut mannerjäätikön si-

säiseen tunneliin tai railoon. Deltamainen lievealue kerrostui vasta myöhemmässä vaiheessa jäätikön 

reunalle. Tällöin ydinselänne ja sen ympärillä olevat jääseinämien osat saattoivat peittyä hiekkaval-

taisen deltakerrostuman alle. Jään sulettua syntyi pitkänomaisia harjukuoppia, jotka osoittavat sora-

valtaisen ydinvyöhykkeen sijaintia. Tämän tyyppiset harjurakenteet ovat yleisiä erityisesti Kuusamon 

kaupungin keskustan pohjoispuolelta ohittavassa harjussa. Pääosin alueen harjut ovat supra-akvaatti-

sia, jonka takia rantakerrostumat puuttuvat tai ne ovat korkeintaan pieniä ja ohuita. Kuusamon alueen 

pääharjujen väliin jää alueita, joita voidaan osin pitää soran puutealueina. Näillä alueilla esiintyy har-

juja, joiden välinen etäisyys on keskimäärin 15 km. Harjut ovat monin paikoin katkonaisia ja pieniä, 

ja niiden sisältämät soramassat ovat vähäisiä. Soran puutealueita ovat Inkee, Kuolio ja Kurkijärven 

alueen keskiosa sekä Määttälänvaaran ja Vuotungin alueen koillisosa. 

 

Kuusamon kaupungin alueella on hiekka- ja soraesiintymiä yhteensä 266 kappaletta, joissa on arvi-

oitu olevan maa-ainesta pohjavedenpinnan yläpuolella 676,5 milj. m3. Tästä hiekkaa on 493,8 milj. 

m3, soraa 170,2 milj. m3 ja murskattavaa materiaalia 12,5 milj. m³. Kuusamon alueen hiekka- ja so-
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raesiintymien yhteenlaskettu pinta-ala on 11795,4 hehtaaria. Kuusamon alueella on 31 jatkotutkimus-

kohdetta (48 muodostumaa), joissa kokonaisainesmäärä pohjavedenpinnan yläpuolella on noin 354,0 

milj. m³. Kun pohjavesialueilla huomioidaan pohjavedenpinnan yläpuolelle 4 metrin suojakerros, on 

jatkotutkimuskohteiden ainesmäärä noin 117,2 milj. m³ (liitteet 1K ja 2.11) 

5.11.1. Jatkotutkimuskohteiden muodostumakuvaukset 

 

1) Kolmiloukku, 451405-010-305 (Pohjavesialue: Ölkynkangas 11305507 ja Ahveninen 

11305508) 

 

Kolmiloukun muodostuma on osa laajaa harjumuodostumaa, jonka länsireuna rajoittuu Ala-Ölkyn 

vesistöalueeseen ja pohjoisreuna kallioalueeseen. Erityisesti muodostuman länsiosassa esiintyy pin-

nalla useita suppakuoppia, selänteitä, kumpuja ja uomia (liite 3.46). Muodostuman pinta-ala on 508,3 

hehtaaria. Maatutkaluotausten ja laserkeilausaineiston perusteella pohjavedenpinnan taso muodostu-

man itä- ja länsiosassa on noin +233- 235 m mpy. Muodostuma on hydraulisessa yhteydessä ympä-

röiviin vesistöihin. Muodostuman eteläosassa pohjaveden päävirtaussuunta on kaakkoon. Muodostu-

man alueella on luodattu Pohjois-Pohjanmaan POSKI III- projektin yhteydessä seitsemän maatutka-

linjaa. 

 

Maatutkaluotausten ja maastotarkastelujen perusteella muodostuman pohjavedenpinnan yläpuolinen 

osa on soravaltainen. Muodostuman etelä- ja itäosassa pohjavedenpinnan yläpuolinen aines on pää-

osin hiekkaista soraa. Muodostuman luoteisosassa on karkeampaa kivistä soraa. Muodostuman poh-

javedenpinnan yläpuolisten kerrosten keskimääräinen kerrospaksuus on noin 6,9 metriä. Muodostu-

man pohjavedenpinnan yläpuolinen kokonaisainesmäärä on noin 35,3 milj. m³, josta murskauskel-

poista ainesta on arviolta 2,2 milj. m³, soravaltaista ainesta 18,8 milj.m³ ja hiekkavaltaista ainesta 

14,3 milj. m³. Muodostuman alueella on suoritettu maa-ainesottoa. Muodostuman länsi- ja eteläosassa 

aineksen käyttöä estävät Natura- ja luonnonsuojeluohjelma-alueet (Rantojensuojeluohjelma) sekä 

luoteisosassa arvokkaat kallioalueet. Suojelualueet on esitetty kohdekartassa vihreällä ja violetilla 

vinoviivoituksella. Muodostuman itäosa sijaitsee Ahvenisen ja länsiosa Ölkynkankaan pohjavesialu-

eella. Sekä Ahveninen että Ölkynkangas ovat II- luokan pohjavesialueita. 

 

2) Ahveninen I, 451405-020-305 (Pohjavesialue: Ahveninen 11305508) 

 

Ahveninen I muodostuma on laaja harjumuodostuma, jonka pinnalla esiintyy runsaasti suppakuoppia 

ja uomia. Muodostuman eteläosa on pinnaltaan tasaisempi (liite 3.46). Muodostuman pinta-ala on 

569,4 hehtaaria. Pohjavedenpinnan taso muodostuman itäosassa on noin +220-222 m mpy ja muo-

dostuman länsiosassa noin + 230-232 m mpy. Muodostuman pohjataso on pohjavesi ja alueen etelä-

osassa paikoin myös kallio. Muodostumalla on tehty Pohjois-Pohjanmaan POSKI III- projektin yh-

teydessä kuusi maatutkaluotauslinjaa. 

 

Maatutkaluotausten perusteella muodostuma on hiekkavaltainen, mutta soravaltaisella muodostuma-

nosalla aines on pääosin hiekkaista soraa. Muodostuman etelä- ja itäosassa pohjavedenpinnan ylä-

puolinen aines on hiekkaa ja hienohiekkaa. Pohjavedenpinnan yläpuolisten kerrosten keskimääräinen 

paksuus on noin 4,0 metriä. Muodostuman pohjavedenpinnan yläpuolisen aineksen kokonaismäärä 

on 22,7 milj. m³, josta soravaltaista ainesta on arvioitu olevan 4,5 milj. m³ ja hiekkavaltaista ainesta 

18,2 milj. m³. Muodostuman eteläosassa aineksen käyttöä estävät Natura- ja luonnonsuojeluohjelma-
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alueet (Rantojensuojeluohjelma). Suojelualueet on esitetty kohdekartassa vihreällä vinoviivoituk-

sella. Muodostuma sijaitsee II- luokan pohjavesialueella.  

 

3) Taka-aho, 461306-080-305 (Pohjavesialue: Autioharju 11305113) 

 

Taka-ahon muodostuma on luode-kaakkosuuntainen kapea ja pienialainen harju (liite 3.47). Muodos-

tuman pinta-ala on 7,4 hehtaaria. Pohjavedenpinnan taso muodostuman kaakkoisosassa on noin +274 

m mpy. Pohjaveden päävirtaussuunta on luoteesta kaakkoon. Muodostuman alueella on suoritettu 

yksi maatutkaluotauslinja. Aikaisempien arvioiden ja nyt suoritetun maatutkaluotauksen perusteella 

muodostuma on soravaltainen. Pohjavedenpinnan yläpuolisen kerroksen keskipaksuus on noin 3,5 

metriä. Muodostuman pohjavedenpinnan yläpuolisen aineksen kokonaismäärä on 260 000 m³, josta 

murskauskelpoista ainesta on arvioitu olevan 10 000 m³ ja soravaltaista ainesta 170 000 m³ ja hiek-

kavaltaista ainesta 80 000 m³. Muodostuman alueella ei ole suoritettu maa-ainesottoa. Muodostuman 

alueella kallioperässä esiintyy mustaliusketta, joka saattaa paikoin heikentää maa-aineksen laatua. 

Muodostuman kaakkoisosa kuuluu II- luokan pohjavesialueeseen.  

 

4) Autioharju, 461306-110-732 (Pohjavesialue: Autioharju 11305113) 

 

Autioharjun muodostuma on pohjois-eteläsuuntainen noin 1 km pitkä harju (liite 3.47). Muodostu-

man pinta-ala on 15,8 hehtaaria. Harjun pohjoisosa on kapea ja selännemäinen, ja kerrostunut mo-

reeni-/kalliorinteen päälle. Muodostuman eteläosassa on deltamainen laajentuma, joka on puolestaan 

kerrostunut moreeni/kalliorinteen eteläpuolelle. Moreeni-/kalliorinne vaikuttaa suuresti mm. pohja-

vedenpinnan tasoon muodostuman alueella. Pohjavedenpinnan taso muodostuman pohjoisosassa on 

noin + 272-273 m mpy ja muodostuman eteläosassa noin + 252 m mpy. Muodostuman alueella on 

tehty Pohjois-Pohjanmaan POSKI III- projektin yhteydessä kolme maatutkaluotauslinjaa ja yksi maa-

peräkairaus/havaintoputkiasennus (HP 6616). 

 

Kairauksen, maatutkaluotausten ja maastotarkastelujen perusteella kalliorinteen pohjoispuolella har-

jun ydinosa on soravaltainen. Muodostuman eteläosan harjulaajentuma on pohjavedenpinnan yläpuo-

lella pääosin hienohiekkaa ja hiekkaa. 16,4 metriin asti ulottuvassa kairauspisteessä (HP 6616) on 

maanpinnasta 9,0 metriä hiekkaa, jonka alla on hiekkaista soraa ja soraa aina kairauksen päättymis-

syvyyteen saakka. Muodostuman pohjavedenpinnan yläpuolisten kerrosten keskimääräinen paksuus 

on noin 7 metriä. Muodostuman pohjavedenpinnan yläpuolinen kokonaisainesmäärä on noin 1,1 milj. 

m³, josta soravaltaista ainesta on arviolta 0,2 milj. m³ ja hiekkavaltaista ainesta 0,9 milj. m³. Muodos-

tuman alueella on suoritettu maa-ainesottoa. Muodostuman alueella kallioperässä esiintyy mustalius-

ketta, joka saattaa paikoin heikentää maa-aineksen laatua. Muodostuma sijaitsee II- luokan pohjave-

sialueella.  

 

5) Haaralamminkangas I, 461303-010-305 (Pohjavesialue: Haaralamminkangas 11305116) 

 

Haaralamminkankaan I muodostuma on osa laajaa laaksontäytekerrostumaa, jonka eteläreuna rajoit-

tuu Oulankajokeen. Muodostumaan kuuluu loivapiirteisiä selänteitä, jotka kohoavat 8-20 metriä Ou-

lankajoen pinnasta (liite 3.48). Muodostuman pinta-ala on 114,6 hehtaaria. Pohjavedenpinnan taso 

muodostuman itäosassa on noin + 154 m mpy ja muodostuman keskellä noin + 161 m mpy. Muodos-

tuman pohjatasona on pohjavesi. Muodostuman alueella on suoritettu Pohjois-Pohjanmaan POSKI 
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III- projektin yhteydessä kolme maatutkaluotauslinjaa. Maatutkaluotausten ja aikaisempien tutkimus-

ten perusteella pohjavedenpinnan yläpuolinen aines vaihtelee karkeasta hiekasta kiviseen soraan.  

 

Muodostuman pohjavedenpinnan yläpuolisten kerrosten keskimääräinen paksuus on noin 6,4 metriä. 

Muodostuman pohjavedenpinnan yläpuolinen kokonaisainesmäärä on 7,3 milj. m³, josta murskaus-

kelpoista ainesta on arviolta 0,4 milj. m³, soravaltaista ainesta 3,5 milj. m³ ja hiekkavaltaista ainesta 

3,4 milj. m³. Muodostuman aineksen käytön estää Natura- ja luonnonsuojeluohjelma-alueet (Kansal-

lispuisto). Suojelualueet on esitetty kohdekartassa vihreällä vinoviivoituksella. Muodostuman alu-

eella kallioperässä esiintyy mustaliusketta, joka saattaa paikoin heikentää maa-aineksen laatua. Muo-

dostuma sijaitsee III- luokan pohjavesialueella.   

 

6) Hietaluoma I, 452112-050-305 (Pohjavesialue: Hietaluomankangas 11305151) 

 

Hietaluoma I on luode-kaakkosuuntainen laakea harjuselänne, jossa on hiekkavaltainen lievealue 

(liite 3.49). Muodostuman pinta-ala on 22,3 hehtaaria. Pohjavedenpinnan taso muodostuman alueella 

on noin +273 m mpy. Muodostuman pohjatasona on pääosin pohjavesi, mutta luoteisosassa myös 

kallio nousee lähelle maanpintaa. Muodostuman alueella on suoritettu Pohjois-Pohjanmaan POSKI 

III- projektin yhteydessä kolme maatutkaluotauslinjaa.  Maatutkaluotausten perusteella muodostuma 

on pääosin hiekkavaltainen, mutta muodostuman keskiselänteessä esiintyy mahdollisesti myös kar-

keaa hiekkaa ja soraa. Muodostuman lieveosa on ainekseltaan hienohiekkaa. Muodostuman pohjave-

denpinnan yläpuolisen lajittuneen aineksen keskimääräinen kerrospaksuus on noin 3 metriä. Muo-

dostuman pohjavedenpinnan yläpuolisen aineksen kokonaismäärä on 680 000 m³, josta soravaltaista 

ainesta on arvioitu olevan noin 60 000 m³ ja hiekkavaltaista ainesta 620 000 m³. Muodostuma sijaitsee 

II- luokan pohjavesialueella. 

 

7) Hoikanniemi, 452303-010-305 (Pohjavesialue: Hoikanniemi 11305149) 

 

Hoikanniemen muodostuma on pieni selännemäinen harju, jonka pintaosaa peittää paikoin moreeni 

(liite 3.50). Muodostuman pinta-ala on 13 hehtaaria. Pohjavedenpinnan taso muodostuman alueella 

on noin + 255-256 m mpy. Muodostuman alueella on tehty Pohjois-Pohjanmaan POSKI III- projektin 

aikana ainoastaan yksi maatutkaluotauslinja. Maatutkaluotauksen ja maastotarkasteluiden perusteella 

muodostuma on pääosin hiekkavaltainen. Muodostuman keskiosassa esiintyy luode-kaakkosuuntai-

sessa kapeassa vyöhykkeessä myös soraa. 

 

Muodostuman pohjavedenpinnan yläpuolisten kerrosten keskipaksuus on arviolta noin 3,1 metriä. 

Muodostuman pohjavedenpinnan yläpuolinen kokonaisainesmäärä on 396 000 m³, josta soravaltaista 

ainesta on arviolta 118 000 m³ ja hiekkavaltaista ainesta 278 000 m³. Muodostuman alueella on suo-

ritettu maa-ainesottoa. Muodostuman aineksen käyttöä rajoittaa paikoin vähäinen kerrospaksuus sekä 

pintaosia peittävä 0,5-1,5 metrin paksuinen moreenikerros. Muodostuma sijaitsee III- luokan pohja-

vesialueella.    
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8) Ölkynkangas, 451403-020-305 (Pohjavesialue: Kirppukangas 11305168 ja Palokangas 

11305169) 

 

Ölkynkangas on harjulaajentuma, joka on kerrostunut Julma-Ölkyn murroslaaksoon. Muodostuman 

pinnalla on sandurmaisia (kerrostuminen tapahtunut kuivalle tai osittain kuivalle maalle) pituusakse-

lin suuntaisia kumpuilevia selänteitä sekä uomia (liite 3.51). Muodostuman pinta-ala on 212,8 heh-

taaria. Pohjavedenpinnan taso muodostuman luoteisosassa on +258 m mpy ja kaakkoisosassa + 268 

m mpy. Muodostuman luoteisosassa pohjatasona on pääosin pohjavesi. Muodostuman koillis-, keski- 

ja kaakkoisosassa pohjatasona on paikoin myös kallio. Muodostuman alueella on suoritettu Pohjois-

Pohjanmaan POSKI III- projektin aikana kaksi maaperäkairausta (POK 5316 ja HP 5416) ja seitse-

män maatutkaluotauslinjaa. 

 

Aikaisempien tutkimusten ja nyt suoritettujen maaperäkairausten ja maatutkaluotausten perusteella 

muodostuman luoteisosassa pohjavedenpinnan yläpuolinen aines on karkearakeista kivistä soraa. 

Muodostuman luoteisosassa esiintyy paikoin kivikkoa ja lohkareikkoa. Muodostuman koillisosassa 

pohjavedenpinnan yläpuolinen aines on pääosin hiekkaa ja hienohiekkaa. Muodostuman kaakkoisosa 

on soravaltainen. Maatutkaluotausten, kairausten ja karttatarkasteluiden perusteella muodostuman 

kaakkoisosassa pohjavedenpinnan yläpuolisten lajittuneiden ainesten kerrospaksuudet kallion päällä 

ovat paikoin hyvin ohuet. Muodostuman kaakkoisosassa esiintyy myös runsasta lohkareikkoa sekä 

useita avokallioalueita. Kallionpintaan saakka ulottuvassa kairauspisteessä (POK 5316) maanpin-

nasta on hiekkaa 10,5 metriä, jonka alla on 3,5 metriä hiekkaista soraa ennen kallionpintaa. Kairaus-

pisteeseen POK 5316 ei asennettu havaintoputkea, koska mittaushetkellä kairareikä oli kuiva. Toi-

sessa kairauspisteessä HP 5416 on soraa 9,6 metriä ennen kallionpintaa.  

 

Pohjavedenpinnan yläpuolisen aineksen keskimääräinen kerrospaksuus on noin 5,2 metriä. Muodos-

tuman pohjavedenpinnan yläpuolisen aineksen kokonaismäärä on 11 milj. m³, josta murskauskel-

poista ainesta on arvioitu olevan 1,0 milj. m³, soravaltaista ainesta 7,0 milj. m³ ja hiekkavaltaista 

ainesta 3,0 milj. m³. Muodostuman alueella on suoritettu vähäistä maa-ainesottoa.  Muodostuman 

kaakkoisosassa aineksen käyttöä rajoittaa paikoin lajittuneen kerroksen ohuus. Muodostuman kaak-

koisosa kuuluu myös Natura- ja arvokkaisiin kallioalueisiin, mikä käytännössä estää maa-ainesoton 

alueella. Suojelualueet on esitetty kohdekartassa violetilla ja vihreällä vinoviivoituksella. Muodostu-

man luoteisosa sijaitsee II- luokan pohjavesialueella ja muodostuman kaakkoisosa III- luokan pohja-

vesialueella. 

 

9) Kallioharju, 452209-020-305 (Pohjavesialue: Kiviharjut 11305127) 

 

Kallioharju on luode-kaakkosuuntaiseen pitkittäisharjujaksoon kuuluva muodostuman osa, jonka se-

lännemäisen harjun huippu kohoaa noin 20 metriä ympäristöstään (liite 3.52). Muodostuman pinta-

ala on 33,9 hehtaaria. Pohjavedenpinnan taso muodostuman alueella on noin +252-253 m mpy. Muo-

dostuman alueella on tehty Pohjois-Pohjanmaan POSKI III- projektin yhteydessä neljä maatutkaluo-

tauslinjaa.  

 

Aikaisempien tutkimusten (mm. kairausten) ja nyt suoritetun maatutkaluotauksen perusteella harjun 

ydinosan aines on kivistä soraa ja soraista hiekkaa. Muodostuman pinta- ja reunaosat ovat pääosin 

hiekkaa/hienohiekkaa. Pohjavedenpinnan yläpuolisen lajittuneen aineksen keskimääräinen kerros-

paksuus on noin 7 metriä. Muodostuman pohjavedenpinnan yläpuolisen aineksen kokoainesmäärä on 



GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS                                    24.11.2016 

                     

 

   

 
  

53 

noin 2,4 milj. m³, josta murskauskelpoista ainesta on arvioitu olevan noin 0,1 milj. m³, soravaltaista 

ainesta noin 0,9 milj. m³ ja hiekkavaltaista ainesta 1,4 milj. m³. Muodostuman alueella on suoritettu 

maa-ainesottoa. Muodostuma sijaitsee II- luokan pohjavesialueella.   

 

10) Kiviharjut, 452212-020-305 (Pohjavesialue: Kiviharjut 11305127) 

 

Kiviharjut on itä-länsisuuntainen jyrkkäpiirteinen ja selännemäinen harju, jonka itäosassa esiintyy 

harjulaajentuma. Harjulaajentuman osassa on runsaasti suppakuoppia. Muodostuman pohjatasona on 

pääosin pohjavesi ja mahdollisesti harjulaajentuman pohjoisosassa myös kallio (liite 3.52).  Muodos-

tuman pinta-ala on 108 hehtaaria. Pohjavedenpinnan taso muodostuman länsiosassa on noin +256-

257 m mpy, muodostuman keskellä + 259-261 m mpy ja muodostuman itäosassa noin + 262-264 m 

mpy. Muodostuman alueella on suoritettu Pohjois-Pohjanmaan POSKI III- projektin yhteydessä viisi 

maatutkaluotauslinjaa. 

 

Aikaisempien kairausten ja nyt suoritettujen tutkimusten perusteella harjun ydinosan aines on karkeaa 

kivistä soraa ja soraista hiekkaa. Muodostuman pinnalla ja erityisesti harjulaajentuman pohjoisosassa 

esiintyy hiekkaa ja hienohiekkaa. Maatutkaluotauksen perusteella harjulaajentuman pohjoisosan la-

jittuneiden ainesten kerrospaksuudet moreenin/kallion päällä ovat paikoin hyvin ohuet. Pohjaveden-

pinnan yläpuolisen aineksen keskimääräinen kerrospaksuus on noin 7,9 metriä. Muodostuman poh-

javedenpinnan yläpuolisen aineksen kokonaismäärä on 8,5 milj. m³, josta murskauskelpoista ainesta 

on arvioitu olevan 0,4 milj. m³, soravaltaista ainesta 3,3 milj. m³ ja hiekkavaltaista ainesta 4,8 milj. 

m³. Muodostuman alueella on suoritettu maa-ainesottoa. Muodostuman aineksen käyttöä rajoittaa 

alueen itäosassa asutus. Muodostuma sijaitsee II- luokan pohjavesialueella. 

 

11) Rukkilampi, 452209-040-305 (Pohjavesialue: Kiviharjut 11305127) 

 

Rukkilammen muodostuma on kapea-alainen harjuselänne, jonka huippu kohoaa noin 15 metriä ym-

päristöstään (liite 3.52). Muodostuman pinta-ala on 7,7 hehtaaria. Laserkeilausaineiston perusteella 

pohjavedenpinnan taso muodostuman alueella on noin + 253 m mpy. Muodostuman pohjatasona on 

pohjavesi. Aikaisempien tutkimusten perusteella harjun aines on pääosin karkeaa- ja soraista hiekkaa 

ja vähäisessä määrin kivistä soraa.  

 

Muodostuman pohjavedenpinnan yläpuolisen aineksen keskipaksuus on 5,2 metriä. Muodostuman 

pohjavedenpinnan yläpuolisen aineksen kokonaismäärä on 400 000 m³, josta soravaltaista ainesta on 

arviolta 80 000 m³ ja hiekkavaltaista ainesta 320 000 m³. Muodostuman alueella ei ole suoritettu maa-

ainesottoa. Muodostuma sijaitsee II- luokan pohjavesialueella.  

 

12) Konttinen, 452108-010-305 (Pohjavesialue: Konttisenharju 11305153) 

 

Konttinen on luode-kaakkosuuntainen kapea ja matala harjumuodostuma, jonka ydinosa on soraval-

tainen (liite 3.53). Muodostuman pinta-ala on 35,1 hehtaaria. Pohjavedenpinnan taso muodostuman 

keskiosassa on noin +249 m mpy. Muodostuman alueella on tehty Pohjois-Pohjanmaan POSKI III- 

projektin yhteydessä kuusi maatutkaluotauslinjaa ja yksi maaperäkairaus/havaintoputkiasennus (HP 

4016). Aikaisempien tutkimusten ja nyt suoritetun kairauksen ja maatutkaluotauksen perusteella 

muodostuman ydinosan aines vaihtelee kivisestä sorasta hiekkaan. Muodostuman reunaosa on pää-
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osin hiekkavaltainen, mutta länsiosan laajentuman reunoilla esiintyy myös paikoin heikosti lajittu-

nutta soraista moreenia. Kalliopintaan saakka ulottuvassa kairauspisteessä (HP 4016) on 7,9 metriä 

hiekkaa ja hiekkaista soraa ennen kallionpintaa. Pohjavedenpinnan yläpuolisten kerrostumien keski-

paksuus on 2,4 metriä. Muodostuman jäljellä olevan pohjavedenpinnan yläpuolisen aineksen koko-

naismäärä on 850 000 m³, josta soravaltaista ainesta on arviolta 380 000 m³ ja hiekkavaltaista ainesta 

470 000 m³. Muodostuman soravaltaisella vyöhykkeellä on suoritettu maa-ainesottoa. Muodostuman 

käyttöä rajoittaa tiestö, paikoin huono lajittuneisuus sekä lajittuneen kerroksen ohuus ja pohjoisosassa 

Natura- ja luonnonsuojeluohjelma-alueet (Vanhojen metsien suojeluohjelmat). Suojelualueet on esi-

tetty kohdekartassa vihreällä vinoviivoituksella. Muodostuma sijaitsee III- luokan pohjavesialueella.   

 

13) Korpuanjoki, 452107-010-305 (Pohjavesialue: Konttisenharju 11305153) 

 

Korpuanjoen muodostuma on kapea selännemäinen harju, johon kuuluu hiekkavaltainen lieveosa 

(liite 3.53). Muodostuman pinta-ala on 10,4 hehtaaria. Laserkeilausaineiston perusteella pohjaveden-

pinnan taso muodostuman alueella on noin +245-247 m mpy. Aikaisempien tutkimusten mukaan 

muodostuman keskiosan kapea ydinvyöhyke sisältää soraa ja hiekkaa.  Pohjavedenpinnan yläpuoli-

sen maa-aineksen keskimääräinen kerrospaksuus on 3,1 metriä. Pohjavedenpinnan yläpuolisen muo-

dostumanosan kokonaisainesmäärä on 320 000 m³, josta soravaltaista ainesta on arvioitu olevan 

140 000 m³ ja hiekkavaltaista ainesta 180 000 m³. Muodostuma sijaitsee III- luokan pohjavesialueella.  

 

14) Kovalainen, 452409-010-305 (Pohjavesialue: Kovaniemi 11305130) 

 

Kovalaisen muodostuma on selännemäinen harju, jonka pohjoisosassa esiintyy pinnalla myös dyy-

nejä (liite 3.54). Muodostuman pinta-ala on 24,5 hehtaaria. Pohjavedenpinnan taso muodostuman 

pohjoisosassa on noin +256 m mpy.  Pohjavedenpinnan päävirtassuunta on idästä länteen kohti Sui-

ninkijärveä. Muodostuman alueella on suoritettu Pohjois-Pohjanmaan POSKI III-projektin yhtey-

dessä kaksi maatutkaluotauslinjaa. 

 

Aikaisempien tutkimusten (mm. kairausten) ja nyt suoritetun maatutkaluotauksen perusteella muo-

dostuman aines on reunaosissa pääosin hiekkaa/hienohiekkaa. Muodostuman keskellä ydinosa on so-

ravaltainen. Pohjavedenpinnan yläpuolisten kerrosten keskipaksuus on 7,7 metriä. Pohjavedenpinnan 

yläpuolisen aineksen kokonaismäärä on 1,9 milj. m³, josta soravaltaista ainesta on arvioitu olevan 0,6 

milj. m³ ja hiekkavaltaista ainesta 1,3 milj. m³. Muodostuman alueella on suoritettu maa-ainesottoa. 

Muodostuman aineksen käyttöä rajoittavat/estävät tiestö, asutus ja länsiosassa Natura- ja luonnon-

suojeluohjelma-alueet (Rantojensuojeluohjelma). Suojelualueet on esitetty kohdekartassa vihreällä 

vinoviivoituksella. Muodostuma sijaitsee III- luokan pohjavesialueella. 

        

15) Tuuliniemi II, 452308-040-305 (Pohjavesialue: Loukkoharju 11305161) 

 

Tuuliniemi II on topografialtaan jyrkkäpiirteinen harju, jonka keskiosassa on deltamainen laajentuma. 

Harjulaajentumassa esiintyy myös runsaasti suppakuoppia ja kumpuja (liite 3.55). Muodostuman 

pinta-ala on 59 hehtaaria. Pohjavedenpinnan taso muodostuman luoteisosassa on noin +258-260 m 

mpy. Pohjaveden päävirtaussuunta on kaakosta luoteeseen. Muodostuman alueella on tehty Pohjois-

Pohjanmaan POSKI III- projektin yhteydessä yksi maaperäkairaus (HP 6116) ja yksi maatutkaluo-

tauslinja. 
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Maatutkaluotauksen ja kairauksen perusteella harjun ydinosa on kivistä soraa. Muodostuman reu-

naosa on hiekkaa. Kallionpintaan saakka ulottuvassa kairauspisteessä hiekkakerroksen paksuus on 

13,2 metriä. Pohjavedenpinnan yläpuolisen aineksen keskimääräinen kerrospaksuus on noin 6,8 met-

riä. Pohjavedenpinnan yläpuolisen aineksen kokonaismäärä on 4,0 milj. m³, josta murskauskelpoista 

ainesta on arviolta 0,1 milj. m³, soravaltaista ainesta 1,8 milj. m³ ja hiekkavaltaista ainesta 2,1 milj. 

m³. Muodostuma sijaitsee II- luokan pohjavesialueella. 

 

16) Martinharju, 451212-030-305 (Pohjavesialue: Martinharju 11305167) 

 

Martinharjun muodostuma on selännemäinen harju, jonka lieveosassa esiintyy suppakuoppia ja kum-

puja (liite 3.56). Muodostuman pinta-ala on 367,2 hehtaaria. Pohjavedenpinnan taso muodostuman 

keskellä on noin + 238 m mpy. Muodostuman pohjatasona on pohjavesi ja itäosassa paikoin myös 

kallio. Muodostuman alueella on tehty Pohjois-Pohjanmaan POSKI III- projektin yhteydessä kuusi 

maatutkaluotauslinjaa ja kairattu yksi pohjavesiputki (HP 5216). 

 

Maatutkaluotausten ja kairauksen perusteella muodostuman ydinosan aines koostuu kivisestä sorasta 

ja hiekkaisesta sorasta. Muodostuman reunaosat ovat pääosin hiekkaa. Maatutkaluotauksen perus-

teella alueen pohjoisosassa pohjavedenpinnan yläpuolisten hiekkojen kerrospaksuudet ovat noin 7-

12 metriä. 43,5 metriin asti ulottuvassa kairauspisteessä (HP 5216) on maanpinnasta 3,0 metriä hiek-

kaa, jonka alla on hiekkaista soraa 25 metriä. Hiekkaisen sorakerroksen alla on kivistä soraa kairauk-

sen päättymissyvyyteen saakka. Pohjavedenpinnan yläpuolisten kerrosten keskipaksuus on noin 16 

metriä. Pohjavedenpinnan yläpuolisen aineksen kokonaismäärä on 59,1 milj. m³, murskauskelpoista 

ainesta on arvioitu olevan 1,1 milj. m³, soravaltaista ainesta 25 milj. m³ ja hiekkavaltaista ainesta 33 

milj. m³. Muodostuman aineksen käyttöä estää länsiosassa luonnonsuojeluohjelma-alue (Harjujen-

suojeluohjelma). Harjujensuojeluohjelma-alue on esitetty kohdekartassa sinisellä vinoviivoituksella. 

Muodostuma sijaitsee II- luokan pohjavesialueella.   

 

17) Kaarelanniemi, 452408-020-305 (Pohjavesialue: Mouruaro 11305136) 

 

Kaarelanniemi on kapea harjuselänne, jonka pohjoisosa on topografialtaan hyvin matala (liite 3.57). 

Muodostuman pinta-ala on 8,9 hehtaaria. Pohjavedenpinnan taso muodostuman eteläosassa on noin 

+254 m mpy ja muodostuman keskiosassa noin + 259 m mpy. Pohjaveden päävirtaussuunta on poh-

joisesta etelään kohti Kiitämäjärveä. Muodostuman pohjatasona on pääosin pohjavesi ja mahdolli-

sesti pohjoisosassa moreeni/kallio. Muodostuman alueella on luodattu kolme maatutkalinjaa. 

 

Maatutkaluotauksen ja maastotarkastelujen perusteella muodostuman ydinosa on kivistä soraa ja 

hiekkaa. Muodostuman eteläosassa lajittuneita kerroksia moreenin/kallion päällä on paksuimmillaan 

noin 9 metriä, mutta muodostuman pohjoisosassa niiden paksuus on vain noin 2-2,5 metriä. Pohjave-

denpinnan yläpuolisten kerrosten keskipaksuus on noin 2,2 metriä.  Pohjavedenpinnan yläpuolisen 

aineksen kokonaismäärä on 200 000 m³, josta murskauskelpoista ainesta on arviolta 10 000 m³, sora-

valtaista ainesta 100 000 m³ ja hiekkavaltaista ainesta 90 000 m³. Muodostuman alueella on suoritettu 

maa-ainesottoa. Muodostuman aineksen käyttöä rajoittaa pohjoisosassa lajittuneen kerroksen ohuus. 

Muodostuma sijaitsee III- luokan pohjavesialueella.  

 

 

 



GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS                                    24.11.2016 

                     

 

   

 
  

56 

18) Penikkajoki, 452308-010-305 (Pohjavesialue: Piippuharju 11305159) 

 

Penikkajoen muodostuma on luode-kaakkosuuntainen noin 3,5 km pitkä ja muodoltaan jyrkkäpiirtei-

nen harjuselänne. Muodostuman kaakkoisosan harjulaajentumassa esiintyy myös runsaasti suppa-

kuoppia (liite 3.58). Muodostuman pinta-ala on 42,1 hehtaaria. Pohjavedenpinnan taso muodostuman 

luoteisosassa on noin + 255-256 m mpy ja muodostuman keski- ja kaakkoisosassa noin + 256-257 m 

mpy. Muodostuman alueella on tehty Pohjois-Pohjanmaan POSKI III- projektin yhteydessä yksi maa-

peräkairaus/havaintoputkiasennus (HP 6016) ja kolme maatutkaluotauslinjaa. 

 

Maaperäkairauksen ja maatutkaluotausten perusteella muodostuman ydinosan pohjavedenpinnan ylä-

puolinen aines on pääosin hiekkaista soraa, jossa esiintyy välikerroksina kivistä soraa ja hiekkaa. 

Muodostuman reunaosa on hiekkavaltainen. 25 metriin asti ulottuvassa kairauspisteessä on soraa 

maanpinnasta päättymissyvyyteen saakka. Pohjavedenpinnan yläpuolisten kerrosten keskimääräinen 

paksuus on 7,8 metriä. Pohjavedenpinnan yläpuolinen kokonaisainesmäärä on noin 3,3 milj. m³, josta 

murskauskelpoista ainesta on arviolta 0,1 milj. m³, soravaltaista ainesta 1,8 milj. m³ ja hiekkavaltaista 

ainesta 1,4 milj. m³. Muodostuma sijaitsee III- luokan pohjavesialueella. 

 

19) Ristikangas, 452401-020-305 (Pohjavesialue: Ristilamminkangas 11305141) 

 

Ristikankaan muodostuma on osa luode-kaakkosuuntaista pitkittäisharjujaksoa. Muodostuman luo-

teis- ja itäosa rajoittuu kallioalueeseen. Muodostuman keskiosan läpi kulkee koillis-lounaissuuntai-

nen puron synnyttämä eroosiolaakso. Muodostuman alueella on kumpuja ja selänteitä, joiden korkeus 

on 4-12 metriä (liite 3.59). Muodostuman pinta-ala on 75,9 hehtaaria. Pohjavedenpinnan taso muo-

dostuman luoteisosassa on noin + 266 m mpy ja muodostuman keskellä noin +258 m mpy. Muodos-

tuman alueella on suoritettu Pohjois-Pohjanmaan POSKI III-projektin yhteydessä viisi maatutkaluo-

tauslinjaa. Aikaisemmin tehtyjen kairausten ja nyt suoritetun maatutkaluotauksen perusteella muo-

dostuman ydinosan aines on soraista hiekkaa ja soraa. Muodostuman eteläosassa oleva harjulaajen-

tuma on pääosin hiekkaa. Maatutkalinjalla F13 lajittuneiden ainesten kerrospaksuus vaihtelee noin 

3,5 metristä 10 metriin. Linjan (F13) puolessa välissä moreeni/kallio nousee jyrkästi lähelle maan-

pintaa. Maatutkalinjalla F14 esiintyy myös kalliokynnyksiä ja on mahdollista, että alueella esiintyy 

useampiakin kalliokynnyksiä, joilla on vaikutusta mm. pohjavedenpinnan käyttäytymiseen. Linjalla 

F14 on lajittunutta ainesta pääsääntöisesti 3-9 metriä ja paksuimmillaan noin 11 metriä moreenin/kal-

lion päällä. Maatutkalinjan F15 alkupäässä on lajittunutta ainesta lähes 10 metriä kallion päällä, mutta 

jo 100 metrin päässä linjan alusta lajittunutta ainesta on enää noin 3 metriä. 

 

Pohjavedenpinnan yläpuolisten kerrosten keskipaksuus on 4,5 metriä. Pohjavedenpinnan yläpuolisen 

aineksen jäljellä oleva kokonaismäärä noin 3,4 milj.m³, josta murskauskelpoista ainesta on arviolta 

60 000 m³, soravaltaista ainesta 0,6 milj. m³ ja hiekkavaltaista ainesta 2,8 milj. m³. Muodostuman 

alueella on suoritettu laajaa maa-ainesottoa. Muodostuman aineksen käyttöä rajoittaa eteläosassa asu-

tus ja tiestö. Muodostuma sijaitsee II- luokan pohjavesialueella.   

 

20) Rönnynharju, 452208-020-305 (Pohjavesialue: Rönnynkangas-Telkkäharju 11305502) 

 

Rönnynharjun muodostuma kuuluu harjun lievealueeseen, jonka pinnalla on loivapiirteisiä kumpuja. 

Muodostuman pinnalla esiintyy paikoin myös tuulen kerrostamia dyynejä (liite 3.60). Muodostuman 

pinta-ala on 183,9 hehtaaria. Pohjavedenpinnan taso muodostuman eteläosassa on noin + 258-259 m 
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mpy. Muodostuman alueella on suoritettu Pohjois-Pohjanmaan POSKI III- projektin aikana viisi 

maatutkaluotauslinjaa. 

 

Maatutkaluotausten perusteella pohjavedenpinnan yläpuolinen aines on pääosin hiekkaa ja 

hienohiekkaa. Pohjavedenpinnan yläpuolisten kerrosten keskimääräinen paksuus on noin 5,4 metriä 

ja muodostuman pohjavedenpinnan yläpuolisen aineksen kokonaisainesmäärä on 10 milj. m³. Muo-

dostuman aineksen käyttöä rajoittaa lounaisosassa asutus, paikoin aineksen hienorakeisuus sekä luo-

teisosassa pohjavedenpinnan yläpuolisen kerroksen ohuus. Osa muodostumasta kuuluu suojelualuee-

seen (Arvokkaat tuuli- rantakerrostumat), mikä käytännössä estää maa-ainesoton alueella. Suojelu-

alue on esitetty kohdekartassa vaalean vihreällä vinoviivoituksella. Alueella on suoritettu vähäistä 

maa-aineksen kotitarveottoa. Muodostuma sijaitsee II- luokan pohjavesialueella.      

 

21) Telkkäharju, 452208-010-305 (Pohjavesialue: Rönnynkangas-Telkkäharju 11305502) 

 

Telkkäharjun muodostuman kaakkois-eteläosassa kulkee rinnakkaisselänteitä käsittävä harjun ydin-

osa. Muodostuman luoteisosassa on laaja lievealue, jossa esiintyy loivapiirteisiä kumpuja. Muodos-

tuman pohjataso on pohjavesi ja paikoin muodostuman kaakkoisosassa kallio (liite 3.60). Muodostu-

man pinta-ala on 353 hehtaaria. Pohjavedenpinnan taso muodostuman itäosassa on noin +270-271 m 

mpy, keskiosassa noin +269-270 m mpy, länsiosassa noin +262-264 m mpy ja pohjoisosassa noin 

+262 m mpy. Muodostuman alueella on tehty Pohjois-Pohjanmaan POSKI III- projektin yhteydessä 

yksi maaperäkairaus/havaintoputkiasennus (HP 6516) ja kaksitoista maatutkaluotauslinjaa. 

 

Kairauksen, maatutkaluotausten ja maastotarkasteluiden perusteella harjun ydinselänteissä on hiek-

kaista soraa ja mahdollisesti kivistä soraa välikerroksina. Harjun lieveosa on pääosin hiekkavaltainen. 

32,6 metriin asti ulottuvassa kairauspisteessä (HP 6516) on hiekkaa päättymissyvyyteen saakka. 

Muodostuman pohjavedenpinnan yläpuolisten kerrosten keskimääräinen paksuus on noin 11 metriä. 

Muodostuman pohjavedenpinnan yläpuolinen kokonaisainesmäärä on noin 38,6 milj. m³, josta murs-

kauskelpoista ainesta on arviolta 0,4 milj. m³, soravaltaista ainesta 7,2 milj. m³ ja hiekkavaltaista 

ainesta 31,0 milj. m³. Muodostuman alueella on suoritettu maa-ainesottoa. Muodostuma sijaitsee II- 

luokan pohjavesialueella. 

 

22) Salmikangas 1, 451406-010-305 (Pohjavesialue: Salmikangas 11305170) 

 

Salmikangas on sulamisvesien kerrostama deltamainen muodostuma, joka on syntynyt kallioperän 

murroslaakson itäosaan. Muodostuman itäreuna rajoittuu Salmijärveen. Muodostuman pohjataso on 

pohjavesi (liite 3.61). Muodostuman pinta-ala on 56,5 hehtaaria. Pohjavedenpinnan taso muodostu-

man alueella on noin +226- 228 m mpy. Pohjois-Pohjanmaan POSKI III- projektin yhteydessä muo-

dostuman alueella on tehty yksi maatutkaluotauslinja ja yksi maaperäkairaus/havaintoputkiasennus 

(HP 5516).  

 

Kairauksen, maatutkaluotauksen ja maastotarkastelujen perusteella muodostuman etelä- ja keski-

osissa esiintyy soravaltainen vyöhyke. Maatutkalinjojen F21 ja F23 perusteella alueet ovat mo-

reeni/kalliomäkiä, minkä seurauksena alueelle ei ole rajattu muodostumaa. Muodostuman pohjoisosa 

on pääosin hiekkavaltainen. 20 metriin saakka ulottuvassa kairauspisteessä (HP 5516) on maanpin-

nasta soraa kairauksen päättymissyvyyteen asti. Pohjavedenpinnan yläpuolisen aineksen keskimää-

räinen paksuus on 5,8 metriä. Pohjavedenpinnan yläpuolisen aineksen kokonaismäärä on noin 3,3 
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milj.m³, josta murskauskelpoista ainesta on arviolta 0,1 milj. m³, soravaltaista ainesta 1,3 milj. m³ ja 

hiekkavaltaista ainesta 1,9 milj.m³. Muodostuman keskiosassa soravaltaisella vyöhykkeellä on suori-

tettu maa-ainesottoa. Muodostuma sijaitsee III- luokan pohjavesialueella. 

 

23) Rytikangas, 452304-010-305 (Pohjavesialueet: Salmikangas-Kaaronharju 11305165A, Sal-

mikangas-Kaaronharju 11305165B ja Salmikangas-Kaaronharju 11305165C) 

 

Rytikankaan muodostuma on osa luode-kaakkosuuntaista pitkittäisharjujaksoa. Muodostuma on ker-

rostunut ruhjelaaksoon. Paikoin jyrkkäpiirteisen harjun ydinalueella esiintyy myös runsaasti suppa-

kuoppia ja kumpuja.  Pohjatasona on pohjavesi ja paikoin muodostuman luoteis- ja koillisosassa mo-

reeni/kallio. Pohjavedenpinnan taso muodostuman luoteisosassa on noin +247-250 m mpy, muodos-

tuman keskellä noin +243 m mpy ja koillisosassa noin +241 m mpy. Pohjaveden päävirtaussuunta on 

luoteesta kaakkoon (liite 3.62). Muodostuman pinta-ala on 313,5 hehtaaria. Muodostuman alueella 

on suoritettu Pohjois-Pohjanmaan POSKI III- projektin yhteydessä kolme maaperäkairausta/havain-

toputkiasennusta (HP 5616, HP 5716 ja HP 5816) ja viisitoista maatutkaluotauslinjaa. 

 

Kairausten, maatutkaluotausten ja maastotarkasteluiden perusteella harjun ydinosa on kivistä soraa. 

Harjun laajentumaosa on pääosin hiekkavaltainen, jossa esiintyy paikoin sekä hienompia että kar-

keampia välikerroksia. Kairauspisteessä HP 5616 on sorakerroksen paksuus 9,9 metriä ennen kalli-

onpintaa. 14,0 metriin saakka ulottuvassa kairauspisteessä (HP 5716) on kivistä soraa päättymis-

syvyyteen saakka. Kairauspisteessä HP 5816 on 4,5 metriä kivistä hiekkaa, jonka alla on 10,6 metriä 

paksu kerros soraa ennen kallionpintaa. Pohjavedenpinnan yläpuolisen aineksen keskimääräinen pak-

suus on 3,2 metriä. Pohjavedenpinnan yläpuolisen aineksen kokonaismäärä on noin 9,9 milj.m³, josta 

murskauskelpoista ainesta on arviolta 0,2 milj. m³, soravaltaista ainesta 1,9 milj. m³ ja hiekkavaltaista 

ainesta 7,8 milj.m³.  Muodostuman alueella on suoritettu maa-ainesottoa. Muodostuman luoteis- ja 

koillisosa sijaitsevat III- luokan pohjavesialueilla ja keskiosa II- luokan pohjavesialueella.  

 

24) Tavikankaat, 452307-020-305 (Pohjavesialue: Salmikangas-Kaaronharju 11305165D) 

 

Tavikankaat on luode-kaakkosuuntainen harju, johon kuuluu hajanainen lievealue. Muodostuman 

pinnalla esiintyy paikoin suppakuoppia ja kumpuja. Pohjavedenpinnan taso muodostuman luoteis-

osassa on noin +239-240 m mpy, keskellä noin + 233-234 m mpy ja kaakkoisosassa noin +231 m 

mpy. Pohjaveden päävirtaussuunta on luoteesta kaakkoon. Muodostuma on monin paikoin hydrauli-

sessa yhteydessä ympärillä oleviin vesistöihin. Muodostuman pohjataso on pohjavesi ja lievealueella 

paikoin myös moreeni (liite 3.63). Muodostuman pinta-ala on 227,1 hehtaaria. Muodostuman alueella 

on Pohjois-Pohjanmaan POSKI III- projektin aikana luodattu kuusi maatutkalinjaa. 

 

Maatutkaluotausten ja maastotarkasteluiden perusteella harjun ydinosan aines on hiekkaa ja soraa. 

Harjun lievealue on pääosin hiekkavaltainen, jossa voi esiintyä karkeampia ja hienompia välikerrok-

sia. Harjun ydinosassa pohjavedenpinnan yläpuolinen kerrospaksuus on noin 4-9 metriä ja lievealu-

eella noin 2-5 metriä. Pohjavedenpinnan yläpuolisen aineksen keskipaksuus on 3,3 metriä. Pohjave-

denpinnan yläpuolisen aineksen kokonaismäärä on 7,6 milj. m³, josta murskauskelpoista ainesta on 

arvioitu olevan 0,1 milj. m³, soravaltaista ainesta 2,1 milj. m³ ja hiekkavaltaista ainesta 5,4 milj. m³. 

Muodostuman alueella on suoritettu maa-ainesottoa. Muodostuman aineksen käyttöä estävät keski- 
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ja kaakkoisosassa Natura- ja luonnonsuojeluohjelma-alueet (vanhojen metsien suojeluohjelma). Suo-

jelualueet on esitetty kohdekartassa vihreällä vinoviivoituksella. Muodostuma sijaitsee pääosin II- 

luokan pohjavesialueella.  

 

25) Kaarronharju I, 452307-010-305 (Pohjavesialue: Salmikangas-Kaaronharju 11305165D) 

 

Kaarronharju I on luode-kaakkosuuntainen pitkittäisharju, jota ympäröivät vesistöt. Muodostuman 

kaakkoisosassa on hiekkavaltainen lievealue. Laserkeilausaineiston ja karttatarkasteluiden perus-

teella pohjavedenpinnan taso muodostuman alueella on noin +231 m mpy (liite 3.63). Muodostuman 

pinta-ala on 32,4 hehtaaria. Muodostuman alueella ei ole suoritettu tutkimuksia Pohjois- Pohjanmaan 

POSKI III- projektin aikana tutkimuksia, mutta aikaisempien tutkimusten mukaan harjuydinosan ai-

nes on hiekkaa ja soraa. Pohjavedenpinnan yläpuolisen aineksen keskimääräinen paksuus on 4,3 met-

riä. Pohjavedenpinnan yläpuolisen aineksen kokonaismäärä on noin 1,4 milj.m³, josta soravaltaista 

ainesta on arvioitu olevan 0,4 milj. m³ ja hiekkavaltaista ainesta 1,0 milj. m³. Muodostuma kuuluu 

kaakkoisosaa lukuun ottamatta Natura-alueeseen, mikä käytännössä estää maa-ainesoton alueella. 

Suojelualue on esitetty kohdekartassa vihreällä vinoviivoituksella. Muodostuman alueella ei ole suo-

ritettu maa-ainesottoa. Muodostuma sijaitsee II- luokan pohjavesialueella.     

 

26) Kaarronharju V, 452307-050-305 (Pohjavesialue: Salmikangas-Kaaronharju 11305165D) 

 

Kaarronharju V on luode-kaakkosuuntainen pitkittäisharju, johon kuuluu laaja hiekkavaltainen lieve-

alue. Muodostumaa ympäröivät vesistöt ja kaakkoisosassa myös suoalueet. Laserkeilausaineiston pe-

rusteella pohjavedenpinnan taso muodostuman luoteisosassa on noin + 231 m mpy ja kaakkoisosassa 

noin + 233-234 m mpy (liite 3.63). Muodostuman pinta-ala on 91,8 hehtaaria. Alueella ei ole suori-

tettu Pohjois-Pohjanmaan POSKI III- projektin yhteydessä tutkimuksia, mutta aikaisempien tutki-

musten mukaan muodostuma on hiekkavaltainen. Muodostuman pohjoisosan jyrkkäpiirteisessä har-

junydinosassa on todennäköisesti myös soraa. Harjun ydinalueella kerrospaksuudet ovat noin 4-10 

metriä ja lievealueella noin 1,5-4 metriä. Pohjavedenpinnan yläpuolisen aineksen keskipaksuus on 

3,6 metriä. Pohjavedenpinnan yläpuolinen kokonaisainesmäärä on 3,3 milj. m³, josta soravaltaista 

ainesta on arviolta 0,5 milj.m³ ja hiekkavaltaista ainesta 2,8 milj. m³. Muodostuman aineksen käyttöä 

estää kaakkois- ja lounaisosassa Natura-alue. Suojelualue on esitetty kohdekartassa vihreällä vinovii-

voituksella. Muodostuma sijaitsee II- luokan pohjavesialueella. 

 

27) (Pohjavesialue: Salmikangas-Kaaronharju 11305165E) 

 

Pohjavesialueella on suoritettu Pohjois-Pohjanmaan POSKI III- projektin yhteydessä kuusi maatut-

kaluotauslinjaa (linjat F7-F12) (liite 3.63). Maatutkaluotauksen perusteella pohjavedenpinnan ylä-

puolisen lajittuneen aineksen määrä on hyvin vähäinen, minkä vuoksi alueelle ei ole myöskään rajattu 

varsinaista maa-ainesmuodostumaa. Alueen maaperä koostuu pääosin moreenista, joka ulottuu monin 

paikoin maanpintaan saakka. Alueella esiintyy paikoin muutaman metrin paksuisia lajittuneita ker-

roksia moreenin päällä, mutta näiden tutkimusten perusteella yhtenäiset pohjavedenpinnan yläpuoli-

set lajittuneet maa-aineskerrostumat olisivat alle 5 hehtaarin kokoisia, jolloin niitä ei ole rajattu 

hiekka-/soramuodostumiksi. 
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28) Männikkö, 452308-020-305 (Pohjavesialue: Sarviharju 11305172) 

 

Männikön muodostuma on luode-kaakkosuuntaisen harjujakson osa, jonka pohjatasona on pohjavesi 

(liite 3.64). Muodostuman pinta-ala on 2,0 hehtaaria. Pohjavedenpinnan taso muodostuman alueella 

on noin + 257 m mpy. Pohjois-Pohjanmaan POSKI III-projektin yhteydessä alueella ei ole tehty muita 

tutkimuksia kuin yksi maatutkaluotauslinja. Alueella on kuitenkin suoritettu aikaisempien projektien 

yhteydessä kairauksia. 

 

Nyt suoritetun maatutkaluotauksen ja aikaisempien kairausten perusteella muodostuman pintaosa on 

hiekkaa, jonka alla esiintyy soraa. Pohjavedenpinnan yläpuolisen lajittuneen aineksen kerrospaksuus 

on keskimäärin 2,9 metriä. Muodostuman kokonaismäärä on 58 000 m³, josta hiekkavaltaista ainesta 

on arviolta 40 000 m³ ja soravaltaista ainesta 18 000 m³. Muodostuma ei sovellu sijaintinsa vuoksi 

maa-ainesten ottoon. Muodostuman aineksen käyttöä rajoittaa lisäksi kaakkoisosassa asutus.  Muo-

dostuma sijaitsee II- luokan pohjavesialueella.     

 

29) Taliskotalampi I, 452404-050-305 (Pohjavesialue: Taliskotakangas 11305143) 

 

Taliskotalampi on lajittuneita kumpuja käsittävä laakea muodostuma (liite 3.65). Muodostuman 

pinta-ala on 59,6 hehtaaria. Pohjavedenpinnan taso muodostuman alueella on noin +258- 261 m mpy. 

Muodostuman alueella on tehty Pohjois-Pohjanmaan POSKI III-projektin yhteydessä kolme maatut-

kaluotauslinjaa ja yksi havaintoputkiasennus (HP 6216).  

 

Maatutkaluotausten, kairauksen ja maastotarkastelujen perusteella muodostuman pohjavedenpinnan 

yläpuolinen aines on pääosin hiekkavaltainen. Kummuissa voi esiintyä myös jonkin verran karkeam-

paa ainesta. Maatutkaluotauksen perusteella muodostuman eteläosassa lajittuneiden ainesten kerros-

paksuudet ovat keskimäärin 2-3 metriä kun taas pohjoisosassa pohjavedenpinnan yläpuolisen ainek-

sen kerrospaksuus on paikoin 10 metriä. Kalliopintaan saakka ulottuvassa kairauspisteessä on maan-

pinnasta 1,5 metriä hiekkaista soraa, jonka alla on 13,2 metriä paksu kerros hiekkaa ennen kallion-

pintaa. Pohjavedenpinnan yläpuolisten kerrosten keskipaksuus on noin 6,4 metriä. Pohjavedenpinnan 

yläpuolisen aineksen kokonaismäärä on 3,8 milj. m³, josta soravaltaista ainesta on arvioitu olevan 0,2 

milj. m³ ja hiekkavaltaista ainesta 3,6 milj. m³. Muodostuman alueella on suoritettu vähäistä maa-

ainesottoa. Muodostuman aineksen käyttöä rajoittaa tiestö ja asutus. Muodostuma sijaitsee III- luokan 

pohjavesialueella. 

 

30) Taviharju I, 452210-010-305 (Pohjavesialue: Taviharju 11305110B) 

 

Taviharjun I muodostuma on kapea ja noin 2,2 km pitkä jyrkkäpiirteinen harjuselänne, joka kohoaa 

alueen luoteisosassa 5-8 metriä ja muodostuman keski- ja kaakkoisosassa 8-15 metriä ympäristöstään 

(liite 3.66). Muodostuman pinta-ala on 19,8 hehtaaria. Pohjavedenpinnan taso muodostuman keskellä 

on noin +284 m mpy. Pohjois-Pohjanmaan POSKI III- projektin yhteydessä alueella on suoritettu 

kaksi maatutkaluotauslinjaa. 

 

Maatutkaluotausten ja maastotarkastelujen perusteella pohjavedenpinnan yläpuolisen aineksen koko-

naismäärästä arviolta puolet on soravaltaista. Muodostuman reunaosat ovat pääosin hiekkaa. Pohja-

vedenpinnan yläpuolisen lajittuneen aineksen keskimääräinen kerrospaksuus on 4,5 metriä. Pohjave-
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denpinnan yläpuolisen jäljellä olevan aineksen kokonaismäärä on 905 000 m³, josta murskauskel-

poista ainesta on arvioitu olevan 40 000 m³, soravaltaista ainesta 418 000 m³ ja hiekkavaltaista ainesta 

447 000 m³. Muodostuman soravaltaisella alueella on suoritettu maa-ainesottoa. Muodostuma sijait-

see III- luokan pohjavesialueella. 

 

31) Riihilampi, 452210-020-305 (Pohjavesialue: Taviharju 11305110B) 

 

Riihilammen muodostuma on luode-kaakkosuuntainen pienialainen ja kapea harjuselänne. Muodos-

tuman kaakkoispää rajoittuu kallioalueeseen (liite 3.66). Muodostuman pinta-ala on 3,3 hehtaaria. 

Laserkeilausaineiston perusteella muodostuma kohoaa 2-7 metriä ympäristöstään. Muodostuman 

pohjavedenpinnan yläpuolisten kerrosten keskipaksuus on 2,5 metriä. Muodostuman pohjavedenpin-

nan yläpuolinen kokonaisainesmäärä on 83 000 m³, josta soravaltaista ainesta on arvioitu olevan 

13 000 m³ ja hiekkavaltaista ainesta 70 000 m³. Muodostuma sijaitsee III- luokan pohjavesialueella. 

 

32) Tuuliniemi I, 452308-030-305 (Pohjavesialue: Tuuliharju 11305160) 

 

Tuuliniemi I on luode-kaakkosuuntaiseen pitkittäisharjujaksoon kuuluva muodostuma. Muodostuma 

on jyrkkäpiirteinen ja noin 3,9 km pitkä harju. Harjun kaakkoisosassa on deltamainen laajentuma, 

jossa esiintyy runsaasti suppakuoppia (liite 3.67). Muodostuman pinta-ala on 53,7 hehtaaria. Pohja-

vedenpinnan taso muodostuman luoteisosassa on + 256,5 m mpy, muodostuman keskellä +257,5 m 

mpy ja muodostuman kaakkoisosassa +258 m mpy. Pohjaveden päävirtaussuunta on kaakosta luo-

teeseen. Muodostuman alueella on tehty Pohjois-Pohjanmaan POSKI III- projektin yhteydessä kolme 

maatutkaluotauslinjaa. 

 

Maatutkaluotausten ja maastotarkastelujen perusteella harjun ydinosa on kivistä soraa, jonka päällä 

on karkeaa hiekkaa ja soraista hiekkaa. Harjun laajentumaosa on pääosin soraista hiekkaa. Pohjave-

denpinnan yläpuolisen aineksen keskimääräinen kerrospaksuus on 7,1 metriä. Muodostuman pohja-

vedenpinnan yläpuolinen kokonaisainesmäärä on noin 4,9 milj.m³, josta murskauskelpoista ainesta 

on arviolta 0,1 milj. m³, soravaltaista ainesta 2,3 milj. m³ ja hiekkavaltaista ainesta 2,5 milj. m³. Muo-

dostuman alueella on suoritettu maa-ainesottoa. Muodostuma sijaitsee II- luokan pohjavesialueella.  

 

33) Palokangas, 452404-060-305 (Pohjavesialue: Tärkkämönkankaat 11305144) 

 

Palokangas on lajittunut muodostuma, joka on laakea ja pinnaltaan tasoittunut. Muodostuman alu-

eella esiintyy myös paikoin dyynejä. Muodostuman pohjataso on pohjavesi (liite 3.68). Muodostuman 

pinta-ala on 175,3 hehtaaria. Pohjavedenpinnan taso muodostuman länsiosassa on +258,5 m mpy, 

muodostuman pohjoisosassa +256- 257 m mpy, muodostuman eteläosassa +259- 260 m mpy ja muo-

dostuman itäosassa +257 m mpy. Muodostuman alueella on tehty Pohjois-Pohjanmaan POSKI III- 

projektin yhteydessä yhdeksän maatutkaluotauslinjaa ja kairattu yksi pohjavesiputki (HP 6316). 

 

Maaperäkairauksen, maatutkaluotausten ja maastotarkastelujen perusteella muodostuman pohjave-

den yläpuolinen aines on pääosin hiekkaa. Maatutkaluotauksen perusteella muodostuman itäosassa 

moreenin/kallion päällä oleva aines on hienohiekkaa, jossa esiintyy myös mahdollisesti paikoin silt-

tikerroksia. 21 metriin asti ulottuvassa kairauspisteessä (HP 6316) on maanpinnasta hiekkaa 7,5 met-

riä, jonka alla on hienohiekkaa kairauksen päättymissyvyyteen saakka. Pohjavedenpinnan yläpuoli-

sen aineksen kerrospaksuus on keskimäärin 5,4 metriä, ja aineksen kokonaismäärä on 9,4 milj. m³. 
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Muodostuman alueella on suoritettu maa-ainesottoa. Muodostuman aineksen käyttöä rajoittaa länsi-

osassa tie ja vesistöjen läheisyydessä olevat vapaa-ajanasutukset. Muodostuma sijaitsee III- luokan 

pohjavesialueella. 

 

34) Valkeainen, 452208-040-305 (Pohjavesialue: Valkeainen 11305137) 

 

Valkeainen on harjumuodostuma, joka on kerrostunut kalliovaarojen väliin. Muodostuman kaakkois-

reunalla on rinnakkaisselänteistä koostuva ydinosa. Muodostuman pohjoisosassa on loivapiirteisiä 

kumpuja. Muodostuman alueella esiintyy useita suppakuoppia (liite 3.69). Muodostuman pinta-ala 

on 81,1 hehtaaria. Pohjavedenpinnan taso muodostuman koillisosassa on + 269 m mpy ja muodostu-

man kaakkoisosassa + 271 m mpy. Muodostuman alueella on tehty Pohjois-Pohjanmaan POSKI III- 

projektin yhteydessä kuusi maatutkaluotauslinjaa ja yksi maaperäkairaus/havaintoputkiasennus (HP 

6416). 

 

Kairauksen, maatutkaluotausten ja maastotarkastelujen perusteella rinnakkaisselänteistä koostuvan 

ydinosan aines on hiekkaista soraa, jossa välikerroksina esiintyy hiekkaa ja kivistä soraa. Muodostu-

man pohjoisosa on pääosin hiekkavaltainen. Kalliopintaan saakka ulottuvassa kairauspisteessä (HP 

6416) on 9,2 metriä hiekkaa ennen kallionpintaa. Pohjavedenpinnan yläpuolisen kerroksen keskipak-

suus on 6,6 metriä. Muodostuman pohjavedenpinnan yläpuolisen aineksen kokonaismäärä on 5,4 

milj. m³, josta murskauskelpoista ainesta on arvioitu olevan noin 0,1 milj. m³, soravaltaista ainesta 

noin 1,1 milj. m³ ja hiekkavaltaista ainesta noin 4,2 milj. m³. Muodostuman alueella on suoritettu 

maa-ainesottoa. Osa muodostuman pohjavesialueesta kuuluu Natura- ja arvokkaisiin kallioalueisiin. 

Suojelualueet on esitetty kohdekartassa vihreällä ja violetilla vinoviivoituksella.  Muodostuman ai-

neksen käyttöä rajoittaa paikoin myös asutus. Muodostuma sijaitsee III- luokan pohjavesialueella.  

 

35) Ruoppijärvi, 452208-030-305 (Pohjavesialue: Valkeainen 11305137) 

 

Ruoppijärven muodostuma on pienialainen ja matala harjuselänne, joka kulkee kalliovaarojen väli-

sessä laaksossa (liite 3.69). Muodostuman pinta-ala on 7 hehtaaria. Pohjavedenpinnan taso muodos-

tuman alueella on +271 m mpy. Pohjois-Pohjanmaan POSKI III-projektin yhteydessä muodostumalla 

ei ole tehty muita tutkimuksia kuin yksi maatutkaluotauslinja. Maatutkaluotauksen perusteella poh-

javedenpinnan yläpuolinen muodostuman osa on pääosin hiekkaa, jossa on paikoin välikerroksina 

silttiä. Pohjavedenpinnan yläpuolisen aineksen keskimääräinen kerrospaksuus on 3,0 metriä. Pohja-

vedenpinnan yläpuolisen aineksen kokonaismäärä on 210 000 m³, josta soravaltaista ainesta on arvi-

olta 50 000 m³ ja hiekkavaltaista ainesta 160 000 m³. Muodostuman eteläosa rajoittuu arvokkaisiin 

kallioalueisiin. Muodostuman aineksen käyttöä rajoittaa asutus. Muodostuma sijaitsee III- luokan 

pohjavesialueella. 

 

36) Ölkynharju I, 452311-010-305 (Pohjavesialue: Ölkynharju 11305163) 

 

Ölkynharjun muodostuma on luode-kaakkosuuntainen noin 9,5 km pitkä pitkittäisharju. Muodostuma 

koostuu mutkittelevasta harjuselänteestä, joka paikoin jakaantuu rinnakkaisselänteiksi. Muodostu-

man alueella on myös useita suppakuoppia (liite 3.70). Muodostuman pinta-ala on 188,6 hehtaaria. 

Pohjavedenpinnan taso muodostuman luoteisosassa on noin + 262 m mpy, muodostuman keskellä 

noin +250 m mpy ja muodostuman kaakkoisosassa noin +248 m mpy. Muodostuman pohjatasona on 
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pohjavesi. Pohjaveden päävirtasuunta on luoteesta kaakkoon. Muodostuman alueella on tehty Poh-

jois-Pohjanmaan POSKI III- projektin yhteydessä yksi maaperäkairaus/havaintoputkiasennus (HP 

5916) ja viisi maatutkaluotauslinjaa.  

 

Kairauksen ja maatutkaluotausten perusteella harjun jyrkkäpiirteisissä ydinselänteissä aines on ki-

vistä ja lohkareista soraa. Muodostuman tasoittuneissa ja deltamaisissa osissa esiintyy hiekkaa ja so-

raista hiekkaa. Kallionpintaan asti ulottuvassa kairauspisteessä (HP 5916) on maanpinnasta soraa 

12,8 metriä. Pohjavedenpinnan yläpuolisen aineksen keskimääräinen kerrospaksuus on 6,0 metriä. 

Pohjavedenpinnan yläpuolisen aineksen jäljellä oleva kokonaismäärä on 11,5 milj. m³, josta murs-

kauskelpoista ainesta on arvioitu olevan 0,6 milj. m³, soravaltaista ainesta 6,2 milj. m³ ja hiekkaval-

taista ainesta 4,7 milj. m³. Muodostuman keskellä on suoritettu vähäistä maa-aineksen kotitarveottoa. 

Muodostuma sijaitsee II- luokan pohjavesialueella. 

 

37) Sukkalampi IV, 354407-040-305 (Pohjavesialue: Suvantokangas-Palokangas 11305503) 

 

Sukkalampi IV on matala ja laakea hiekkavaltainen muodostuma. Pohjavesialueen läpi virtaa Kur-

kijoki, joka erottaa Sukkalammen IV ja Sukkalammen V muodostumat toisistaan (liite 3.71). Muo-

dostuman pinta-ala on 53,4 hehtaaria. Pohjavedenpinnan taso muodostuman eteläosassa on noin + 

239 m mpy. Muodostuman alueella on tehty Pohjois-Pohjanmaan POSKI III- projektin yhteydessä 

yksi maaperäkairaus (HP 4116) ja luodattu kaksi maatutkalinjaa. 

 

Maatutkaluotausten ja kairauksen perusteella pohjavedenpinnan yläpuolinen aines on hienohiekkaa 

ja hiekkaa. Muodostuman eteläosassa Kuloharjuntien suuntaisesti esiintyy pohjavedenpinnan ala-

puolella myös soraa. 16,5 metriin asti ulottuvassa kairauspisteessä (HP 4116) maanpinnasta on 

hiekkaa 9 metriä, jonka alla on 4,5 metriä paksu kerros soraa ja hiekkaista soraa ennen moreenia. 

Kairausta ei suoritettu kallionpintaan saakka. Muodostuman pohjavedenpinnan yläpuolisen kerrok-

sen keskipaksuus on noin 2,2 metriä ja aineksen kokonaismäärä 1,2 milj. m³. Muodostuman ainek-

sen käyttöä rajoittaa paikoin hienorakeisuus sekä lajittuneen kerroksen ohuus pohjavedenpinnan 

yläpuolella. Muodostuma sijaitsee III- luokan pohjavesialueella. 

 

38) Sukkalampi V, 354407-050-305 (Pohjavesialue: Suvantokangas-Palokangas 11305503) 

 

Sukkalampi V on matala ja laakea hiekkavaltainen muodostuma, jonka itäpuolella virtaa Kurkijoki 

(liite 3.71). Muodostuman pinta-ala on 24,5 hehtaaria. Laserkeilausaineiston perusteella pohjave-

denpinnan taso muodostuman alueella on noin +235-236 m mpy. Alueella ei suoritettu maastotutki-

muksia Pohjois-Pohjanmaan POSKI III projektin yhteydessä. Aikaisempien arvioiden mukaan poh-

javedenpinnan yläpuolinen aines on hiekkaa ja hienohiekkaa. Muodostuman pohjavedenpinnan ylä-

puolisen aineksen keskimääräinen kerrospaksuus on noin 4 m, ja pohjavedenpinnan yläpuolisen ai-

neksen kokonaismäärä on 1,0 milj. m³. Muodostuma sijaitsee III- luokan pohjavesialueella. 

 

39) Sukkalampi I, 354407-010-305 (Pohjavesialue: Suvantokangas-Palokangas 11305503 ja 

Jokiahonsuo 11305138) 

 

Sukkalampi I on matala ja laakea hiekkavaltainen muodostuma, jonka pinnalla on runsaasti dyy-

nikumpuja ja selänteitä. Muodostuman pohjoispuolella virtaa Kurkijoki ja muodostuman itäpuolella 
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Sukkaoja (liite 3.71). Muodostuman pinta-ala on 93,2 hehtaaria. Laserkeilausaineiston ja maatutka-

luotauslinjojen perusteella pohjavedenpinnan taso muodostuman länsiosassa on noin +237-238 m 

mpy ja muodostuman luoteisosassa noin +235-236 m mpy. Muodostuma on hydraulisessa yhtey-

dessä alueen pohjoispuolella virtaavaan Kurkijokeen. Muodostuman länsiosassa on suoritettu Poh-

jois-Pohjanmaan POSKI III- projektin yhteydessä kaksi maatutkaluotauslinjaa.  

 

Maatutkaluotausten perusteella muodostuman länsiosassa pohjavedenpinnan yläpuolinen aines on 

hiekkaa ja hienohiekkaa. Muodostuman pohjavedenpinnan yläpuolisen aineksen keskipaksuus on 

noin 2,2 m, ja pohjavedenpinnan yläpuolisen aineksen kokonaismäärä on 2,0 milj. m³. Muodostu-

man länsiosa sijaitsee III- luokan pohjavesialueella ja itäosa I-luokan pohjavesialueella. 

 

40) Hukanharju 1/II, 452107-050-305 (Pohjavesialue: Hukanharju 11305506) 

 

Hukanharju 1/II muodostuma on pieni luode-kaakkosuuntaisen harjujakson osa (liite 3.72). Muodos-

tuman pinta-ala 4,9 hehtaaria. Pohjavedenpinnan taso muodostuman alueella on +257 m mpy. Muo-

dostuman alueella on suoritettu Pohjois-Pohjanmaan POSKI III- projektin aikana yksi maatutkaluo-

tauslinja. Aikaisempien arvioiden ja nyt suoritetun maatutkaluotauksen ja maastotarkastelujen perus-

teella muodostuman pohjavedenpinnan yläpuolisesta aineksesta lähes puolet on soraa. Pohjaveden-

pinnan yläpuolisen aineksen keskimääräinen kerrospaksuus 6,4 metriä. Muodostuman pohjaveden-

pinnan yläpuolisen aineksen jäljellä oleva kokonaismäärä on 319 000 m³, josta murskauskelpoista 

ainesta on arvioitu olevan 19 000 m³, soravaltaista 155 000 m³ ja hiekkavaltaista ainesta 165 000 m³. 

Muodostuman alueella on suoritettu maa-ainesottoa. Muodostuma sijaitsee II- luokan pohjavesialu-

eella. 

 

41) Hukanharju 2, 451209-042-305 (Pohjavesialue: Hukanharju 11305506) 

 

Hukanharju 2 on jyrkkäpiirteinen ja selännemäinen harjumuodostuma (liite 3.72). Muodostuman 

pinta-ala on 28,5 hehtaaria. Pohjavedenpinnan taso muodostuman alueella on noin + 243 m mpy. 

Muodostuman alueella ei ole suoritettu Pohjois-Pohjanmaan POSKI III projektin aikana uusia tutki-

muksia. Aikaisempien soravarantotutkimusten mukaan muodostuman pohjavedenpinnan yläpuoli-

sesta kokonaisainesmäärästä puolet on soraa. Pohjavedenpinnan yläpuolisen lajittuneen aineksen kes-

kimääräinen kerrospaksuus on 5,6 metriä. Pohjavedenpinnan yläpuolisen muodostuman osan koko-

naisainesmäärä on noin 1,6 milj. m³, josta murskauskelpoista ainesta on arviolta 20 000 m³, soraval-

taista ainesta 0,8 milj. m³ ja hiekkavaltaista ainesta 0,8 milj. m³. Muodostuman alueella ei ole suori-

tettu maa-ainesottoa. Muodostuman kaakkoisreuna rajoittuu Natura-alueeseen. Suojelualue on esi-

tetty kohdekartassa vihreällä vinoviivoituksella. Muodostuma sijaitsee II- luokan pohjavesialueeseen. 

 

42) Yli-hukkanen, 452107-040-305 (Pohjavesialue: Hukanharju 11305506) 

 

Yli-hukkasen muodostuma on luode-kaakkosuuntainen noin 6,3 km pitkä jyrkkäpiirteinen ja selän-

nemäinen harju, joka kulkee kallioperän murrosvyöhykettä pitkin (liite 3.72). Muodostuman pinta-

ala on 124,8 hehtaaria. Pohjavedenpinnan taso muodostuman kaakkois- ja keskiosassa on noin + 242-

243 m mpy ja muodostuman luoteisosassa noin + 250-254 m mpy. Muodostuman alueella on suori-

tettu Pohjois-Pohjanmaan POSKI III- projektin yhteydessä viisi maatutkaluotauslinjaa.  
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Aikaisempien arvioiden ja nyt suoritettujen maatutkaluotausten perusteella harjun ydinosan aines on 

kivistä soraa ja hiekkaa. Muodostuman reunaosa on pääosin hiekkaa. Pohjavedenpinnan yläpuolisen 

aineksen paksuus on keskimäärin 5,7 metriä. Muodostuman pohjavesipinnan yläpuolisen aineksen 

kokonaismäärä on 7,1 milj. m³, josta murskauskelpoista ainesta on arviolta 0,1 milj. m³, soravaltaista 

ainesta 3,4 milj. m³ ja hiekkavaltaista ainesta 3,6 milj. m³. Muodostuman aineksen käyttöä rajoittaa 

eteläosassa Natura-alue. Suojelualue on esitetty kohdekartassa vihreällä vinoviivoituksella. Muodos-

tuman alueella ei ole suoritettu maa-ainesottoa. Muodostuma sijaitsee II- luokan pohjavesialueella. 

 

43) Koukkulampi, 454102-030-305 (Pohjavesialue: Hämeenlampi 11305174) 

 

Koukkulampi on pohjois-eteläsuuntainen kapea ja katkonainen pitkittäisharju, joka kulkee suoalu-

een läpi (liite 3.73). Muodostuman pinta- ala on noin 3 hehtaaria. Pohjavedenpinnan taso muodostu-

man pohjoisosassa on noin + 276 m mpy ja eteläosassa noin +279 m mpy. Pohjaveden päävirtaus-

suunta on etelästä pohjoiseen. Tutkimuskohteessa ei ole suoritettu Pohjois-Pohjanmaan POSKI III- 

projektin yhteydessä muuta kuin yksi maatutkaluotauslinja. 

 

Maatutkaluotauksen, karttatarkasteluiden ja laserkeilausaineiston perusteella harjukerrostumat kul-

kevat pohjavesialueen eteläosassa olevan moreenimäen itäpuolelta. Nämä lajittuneet kerrostumat 

ovat pääosin pohjavedenpinnan alapuolella. Aikaisempien tutkimusten mukaan kapea harjuselänne 

on hiekkaista soraa ja hiekkaa. Pohjavedenpinnan yläpuolisesta muodostumanosasta arviolta puolet 

on soraa. Pohjavedenpinnan yläpuolisen aineksen keskimääräinen paksuus on noin 2 metriä. Muo-

dostuman pohjavesipinnan yläpuolisen aineksen kokonaismäärä on 60 000 m³, josta soravaltaista 

ainesta on arvioitu olevan 30 000 m³ ja hiekkavaltaista ainesta 30 000 m³. Muodostuman aineksen 

käyttöä rajoittaa paikoin pohjavedenpinnan yläpuolisen kerroksen ohuus. Muodostuma sijaitsee II- 

luokan pohjavesialueella.  

 

44) Vihvilälamminkangas I, 461308-050-305 (Pohjavesialue: Jäkälänmutka 11305114) 

 

Vihvilälamminkangas I on jokilaaksoon kerrostunut muodostuma, jonka pinnalla on tasoittuneita 

harjuterasseja. Muodostuman jyrkkärinteinen jokitörmä kohoaa paikoin noin 25 metriä Oulankajoen 

pinnasta. Jokitörmän edustalla on jokeen rajoittuvia matalia jokikerrostumia. Muodostuman itä-

kaakkoreuna sijaitsee rajavyöhykkeellä (liite 3.74). Muodostuman pinta-ala on 172,6 hehtaaria. 

Pohjavedenpinnan taso muodostuman alueella on noin +136-137 m mpy Oulankajoen tasolla. Poh-

javedenpinnan päävirtaussuunta on luoteesta kaakkoon. Muodostuman alueella on suoritettu Poh-

jois-Pohjanmaan POSKI III- projektin yhteydessä kahdeksan maatutkaluotauslinjaa. 

 

Aikaisempien arvioiden ja nyt suoritettujen maatutkaluotausten perusteella muodostuman aines on 

hiekkaa, jossa esiintyy hietaa välikerroksina. Pohjavedenpinnan yläpuolisen aineksen keskimääräi-

nen paksuus on noin 11,5 metriä. Muodostuman pohjavesipinnan yläpuolisen aineksen kokonais-

määrä on 19,9 milj. m³, josta soravaltaista ainesta on arvioitu olevan 0,2 milj. m³ ja hiekkavaltaista 

ainesta 19,7 milj. m³. Muodostuman aineksen käytön estää Natura- ja luonnonsuojelualueet (Oulan-

gan kansallispuisto). Suojelualueet on esitetty kohdekartassa vihreällä vinoviivoituksella. Muodos-

tuma sijaitsee III- luokan pohjavesialueella. 
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45) Jäkälämutka, 461308-040-305 (Pohjavesialue: Jäkälänmutka 11305114) 

 

Jäkälämutka on 5 osainen muodostuma, joka on harjuaineksesta syntynyt matala jokikerrostuma. 

Muodostumassa on uomia ja sitä ympäröivät joen uurtamat meanderit (liite 3.74). Muodostuman 

pinta-ala on 59,3 hehtaaria. Pohjavedenpinnan taso muodostuman alueella on noin +237- 238 m 

mpy. Pohjaveden päävirtaussuunta on luoteesta kaakkoon. Muodostuman kaakkoisosassa on suori-

tettu Pohjois-Pohjanmaan POSKI III- projektin yhteydessä yksi maatutkaluotauslinja.  

 

Maatutkaluotauksen perusteella muodostuman aines vaihtelee hienosta hiekasta karkeaan hiekkaan.  

Muodostuman pohjavedenpinnan yläpuolisen aineksen keskimääräinen kerrospaksuus on noin 2,5 

metriä ja hiekkavaltaisen aineksen kokonaismäärä on 1,5 milj. m³. Muodostuman aineksen käytön 

estää Natura- ja luonnonsuojelualueet (Oulangan kansallispuisto). Suojelualueet on esitetty kohde-

kartassa vihreällä vinoviivoituksella. Muodostuma sijaitsee III- luokan pohjavesialueella. 

 

46) Ansalamminvaara I, 461306-030-305 (Pohjavesialue: Jäkälänmutka 11305114) 

 

Ansalamminvaara I on 12 osainen harjumuodostuma, joka on kerrostunut Oulankajoen laaksoon. 

Muodostuman laella on usein tasoittuneita harjuterasseja, joissa esiintyy loivapiirteisiä selänteitä ja 

uomia. Muodostuman joen puoleisissa osissa esiintyy jokikerrostumia, joiden aines vaihtelee hie-

nosta hiekasta soraan (liite 3.75). Muodostuman pinta-ala on 290,1 hehtaaria. Pohjavedenpinnan 

taso muodostuman luoteisosassa on noin +141 m mpy ja kaakkoisosassa +138 m mpy. Pohjaveden 

päävirtaussuunta on luoteesta kaakkoon. Muodostuman pohjoisosassa on suoritettu Pohjois-pohjan-

maan POSKI III- projektin yhteydessä kaksi maatutkaluotauslinjaa. 

 

Maatutkaluotauksen ja aikaisempien tutkimusten perusteella muodostuma on hiekkavaltainen. Muo-

dostuman luoteisosassa esiintyy myös kohtalaisesti soraa pohjavedenpinnan yläpuolella. Pohjave-

denpinnan yläpuolisen aineksen keskimääräinen kerrospaksuus on noin 7,9 metriä. Muodostuman 

pohjavesipinnan yläpuolinen kokonaisainesmäärä on 22,9 milj. m³, josta murskauskelpoista ainesta 

on arvioitu olevan 20 000 m³, soravaltaista ainesta 4,8 milj. m³ ja hiekkavaltaista ainesta 18,1 milj. 

m³. Muodostuman aineksen käytön estää Natura- ja luonnonsuojelualueet (Oulangan kansallis-

puisto). Suojelualueet on esitetty kohdekartassa vihreällä vinoviivoituksella. Muodostuma sijaitsee 

III- luokan pohjavesialueella. 

 

47) Paatamakangas II, 461306-160-305 (Pohjavesialue: Jäkälänmutka 11305114) 

 

Paatamakangas II on Oulankajoen laaksoon kerrostunut muodostuma, jonka pinnalla esiintyy tasoit-

tuneita harjuterasseja (liite 3.75). Muodostuman pinta-ala on 44,9 hehtaaria. Pohjavedenpinnan taso 

muodostuman eteläreunalla on noin + 141 m mpy Oulankajoen tasolla. Muodostuman pohjoisreuna 

rajoittuu moreeni-/kallioalueisiin ja eteläreuna Oulankajokeen. Muodostuman länsiosassa virtaa Pu-

taanoja, joka erottaa Paatamakankaan I muodostuman Paatamakankaan II muodostumasta  

 

Muodostuman alueella ei ole suoritettu Pohjois-Pohjanmaan POSKI III- projektin yhteydessä tutki-

muksia, mutta aikaisempien arvioiden mukaan muodostuma on pääosin hiekkavaltainen. Pohjave-

denpinnan yläpuolisen aineksen keskimääräinen kerrospaksuus on noin 4,7 metriä. Muodostuman 

pohjavesipinnan yläpuolinen kokonaisainesmäärä on 2,1 milj. m³, josta murskauskelpoista ainesta 

on arvioitu olevan 20 000 m³, soravaltaista ainesta 460 000 m³ ja hiekkavaltaista ainesta 1,6 milj. 
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m³. Muodostuman aineksen käytön estää Natura- ja luonnonsuojelualueet (Oulangan kansallis-

puisto). Suojelualueet on esitetty kohdekartassa vihreällä vinoviivoituksella. Muodostuma sijaitsee 

III- luokan pohjavesialueella. 

 

48) Paatamakangas I, 461306-020-305 (Pohjavesialue: Jäkälänmutka 11305114) 

 

Paatamakangas I on jokilaaksoon kerrostunut muodostuma, jonka pinnalla on tasoittuneita harjute-

rasseja. Terassien laella erottuu loivapiirteisiä selänteitä ja uomia (liite 3.76). Muodostuman pinta-

ala on 107,2 hehtaaria. Pohjavedenpinnan taso muodostuman eteläreunalla on noin + 142 m mpy 

Oulankajoen tasolla. Muodostuman pohjoisreuna rajoittuu avokallioalueisiin. Muodostuman kor-

kein kohta kohoaa noin 30 metriä joen pinnasta.  

 

Muodostuman alueella ei ole suoritettu Pohjois-Pohjanmaan POSKI III- projektin yhteydessä tutki-

muksia, mutta aikaisempien tutkimusten perusteella kivikkoisen keskiselänteen aines on hiekkaista 

ja kivistä soraa. Jokitörmässä esiintyy pintakerroksena soraa, jonka alla on hiekka- ja hienohiekka-

kerroksia. Muodostuman itäosassa esiintyy paikoin myös välikerroksina hietaa. Pohjavedenpinnan 

yläpuolisen aineksen keskimääräinen kerrospaksuus on noin 13,2 metriä. Muodostuman pohjave-

sipinnan yläpuolisen aineksen kokonaismäärä on 14,2 milj. m³, josta murskauskelpoista ainesta on 

arvioitu olevan 0,2 milj. m³, soravaltaista ainesta 4,0 milj. m³ ja hiekkavaltaista ainesta 10,0 milj. 

m³. Muodostuman aineksen käytön estää Natura- ja luonnonsuojelualueet (Oulangan kansallis-

puisto). Suojelualueet on esitetty kohdekartassa vihreällä vinoviivoituksella. Muodostuma sijaitsee 

III- luokan pohjavesialueella. 

 

49) Kiutakangas I, 461306-010-305 (Pohjavesialue: Jäkälänmutka 11305114) 

 

Kiutakangas I on Oulankajoen laaksoon syntynyt harjumuodostuma, johon kuuluu lakiosastaan ta-

soittuneita terasseja (liite 3.76). Muodostuman pinta-ala on 72,3 hehtaaria. Pohjavedenpinnan taso 

muodostuman itäreunalla on noin + 143-144 m mpy Oulankojoen tasolla. Terassien joenpuoleinen 

reuna kohoaa jyrkkärinteisenä noin 30-35 metriä joen pinnasta. Terassien laella erottuu loivapiirtei-

siä selänteitä sekä uomia. Muodostuma rajoittuu ulkoreunoiltaan kalliojyrkänteisiin.. Muodostuman 

alueella ei ole suoritettu Pohjois-Pohjanmaan POSKI III projektin aikana uusia tutkimuksia.  

 

Aikaisempien tutkimusten perusteella terassien aines on pääosin soraista hiekkaa. Muodostuman 

keskellä on selännemäinen ydinosa, jonka aines on hiekkaista ja kivistä soraa. Joen rannassa teras-

sien sisäpuolella on matalia jokikerrostumia, joiden aines vaihtelee hienosta hiekasta hienoon so-

raan. Pohjavedenpinnan yläpuolisen aineksen keskimääräinen kerrospaksuus on noin 9,5 metriä. 

Muodostuman pohjavesipinnan yläpuolisen aineksen kokonaismäärä on 6,9 milj. m³, josta murs-

kauskelpoista ainesta on arvioitu olevan 0,2 milj. m³, soravaltaista ainesta 2,2 milj. m³ ja hiekkaval-

taista ainesta 4,5 milj. m³. Muodostuman aineksen käytön estää Natura- ja luonnonsuojelualueet 

(Oulangan kansallispuisto). Suojelualueet on esitetty kohdekartassa vihreällä vinoviivoituksella. 

Muodostuma sijaitsee III- luokan pohjavesialueella. 
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6. YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET 
 

Geologian tutkimuskeskus (GTK) on toteuttanut vuosina 2015–2016 maa- ja kalliokiviaineselvityk-

sen Pohjois-Pohjanmaan POSKI –projektin kolmannen ja viimeisen vaiheen tutkimusalueella Kala-

jokilaaksossa ja Koillismaalla. Projektissa on koottu, kerätty ja päivitetty tietoja pohjavesi- ja kiviai-

nesmuodostumien määrästä ja laadusta maakunnallisella tasolla. POSKI -hankkeen ensisijaisena ta-

voitteena on osoittaa pohjavedenottoon varattavat harjualueet sekä hyödynnettävissä olevat sora- ja 

hiekkavarannot. 
 

Projektin tuloksilla tuetaan pitkäjänteistä maankäytön ja kaavoituksen suunnittelua maakunta- ja kun-

tatasolla ja turvataan elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä. Tuloksia tullaan hyödyntämään esim. 

maa-aineslain mukaisissa lupakäsittelyissä, jolloin käsittelyjen yhtenäisyys ja läpinäkyvyys parane-

vat. Tutkimusten tuloksista hyötyvät mm. kunnat, vesilaitokset, kiviainesyrittäjät ja viranomaistahot. 

 

Projektialueen tutkimuskohteet olivat pääosin II- ja III-luokan pohjavesialueilla. Erityisesti III-luo-

kan pohjavesialueet kuuluivat tutkimuskohteisiin, koska valtakunnallisena tavoitteena on tarkistaa 

pohjavesiluokituksia niin, että III-luokan alueet joko siirretään I- tai II-luokkaan tai vaihtoehtoisesti 

poistetaan pohjavesiluokituksesta kokonaan. 

 

GTK on toiminut Pohjois-Pohjanmaan POSKI 3 -hankeen osatoteuttajana ja vastannut maa- ja kal-

lioperän kiviainestutkimuksista. GTK:n tehtävänä hankkeessa oli tuottaa projektialueen kalliokiviai-

nes- sekä hiekka- ja soramuodostumien päivitetyt rajaus- ja massamäärätiedot. Pääosa hiekka- ja so-

ramuodostumien maastotarkistuksista ja maatutkaluotauksista suoritettiin kesäaikaan vuosina 2015 

ja 2016 (kaikkiaan 76 kohdetta). Maastossa tarkistettiin 1970 – luvun valtakunnallisessa kartoitus-

projektissa tehdyt muodostumarajaukset, sekä päivitettiin myös ottoalueiden ja muodostumien ra-

jauksia. Maa-aineksen ottoalueiden leikkauksista havainnoitiin aineksen laatua sekä hiekan, soran ja 

murskattavan aineksen suhteita. Ottoalueilla arvioitiin ja mitattiin keskimääräisiä ottotasoja sekä oton 

laajuutta suhteessa ympäröiviin alueisiin. Lisäksi tehtiin havaintoja mahdollisista maa-ainesten ottoa 

haittaavista tai rajoittavia tekijöistä. 

 

Hiekka- ja soramuodostumien pohjatasot, paksuudet ja pinta-alat määritettiin maastohavaintojen, 

maatutkaluotausten, uusien ja vanhojen kairaus- ja havaintoputkitietojen sekä Maanmittauslaitoksen 

laserkeilausaineiston avulla. Lähes 70%:lle jatkotutkimuskohteiden hiekka- ja soramuodostumista 

suoritettiin ArcGis- ohjelmistolla 3D-tilavuusmalleihin perustuva massalaskenta. Alueilla, joilla ei 

ole saatavilla laserkeilausaineistoa sekä pienimmille muodostumille massamäärät on määritetty muo-

dostumien pinta-alan ja arvioidun keskipaksuuden perusteella. Tässä tutkimuksessa esitetyt jatkotut-

kimuskohteiden muodostumien massamäärät on laskettu sekä pohjatasoon (yleisimmin pohjavesi-

pinta) että pohjavesialueilla pohjavedenpinnan yläpuolisella 4 metrin suojakerrospaksuudella. Erityi-

sesti rannikkoseutujen pohjavesialueilla pohjavedenpinnan taso on yleensä hyvin lähellä maanpintaa, 

mistä johtuen alavien ja laakeiden muodostumien hyödynnettävissä olevat maa-ainesmäärät ovat hy-

vin vähäisiä.  

 

Karttoja ja taulukoita tarkasteltaessa on myös hyvä huomioida, että muodostumien rajaukset ja 

massa-arviot ovat lähinnä suuntaa-antavia, koska tutkimuksen peruslähtökohtana on alueellinen in-
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ventointi ja varantotietojen tuottaminen (mittakaava: seutukunta-maakunta). Siksi esim. ennen varsi-

naisten maa-ainesten ottosuunnitelmien tekoa on suositeltavaa suorittaa aina kohteellisia tutkimuksia 

tarkempien maa-ainesmäärien ja laadun selvittämiseksi. 

 

Raportin kuntakohtaisissa indeksikartoissa ja taulukoissa on yhteensä 864 hiekka- ja soramuodostu-

maa. Tiedot on otettu pääosin suoraan GTK:n maa-ainestietokannasta. Kaikki projektialueen maa-

ainestietokannassa olevat pohjavedenpinnan yläpuoliset muodostumat (mukaan lukien maastotarkis-

tamattomat) on revidoitu ja selkeästi virheelliset massatiedot ja/tai rajaukset päivitetty. Myös vanhan 

1:20 000 mittakaavaisen peruskarttajaotuksen mukaisesti katkaistut muodostumarajaukset on aineis-

ton läpikäynnin myötä yhdistetty ja päivitetty vastaamaan nykyisiä kuntarajoja.  

 

Lähes kaikki projektialueen merkittävät hiekka- ja soramuodostumat ovat olleet ennalta tunnettuja 

lähinnä 1970- luvun inventointitutkimusten ansiosta. Uusien potentiaalisten hiekka- ja soramuodos-

tumien paikantamiseksi projektin tutkimuksissa sovellettiin uusimman maaperäkartoitus- ja laser-

keilausaineiston yhteiskäyttöön perustuvaa ns. morfolitogeneettistä kartoituskonseptia. Menetel-

mällä pystyttiin kuitenkin paikantamaan ainoastaan kaksi pienialaista ja kapeaa harjumuodostumaa 

Pyhäjärven alueelta. Menetelmällä ei kyetty paikantamaan osin Pohjanmaan jokilaaksojen täysin 

peitteisiä harjumuodostumia  

   

Suurin osa projektialueen eteläosan pohjavedenpinnan yläpuolisista hiekka- ja soravarannoista liittyy 

kahteen luode-kaakkosuuntaiseen harjujaksoon. Pohjoisempi jakso kulkee Pihtiputaan, Pyhäjärven 

kautta Haapajärvelle, jonka jälkeen yhtenäisemmät kerrostumat mataloituvat tai katkeavat kokonaan. 

Pyhäjärven alueella harjun ydinosassa esiintyy huomattava määrä soraa, jota on lähes puolet kunnan 

pohjavedenpinnan yläpuolisesta kokonaisainesmäärästä. Eteläisempi harjujakso kulkee Pihtiputaan 

puolelta kohti Reisjärven aluetta, josta se jatkuu Reisjärven keskustan läpi kohti Kangaskylää ja siitä 

edelleen Sievin kunnan alueelle. Sievin kunnan luoteisosassa harju kääntyy länteen peitteisenä kohti 

Kannusta, josta se kääntyy uudelleen luoteeseen kohti Kalajokea. Harjujakson selänne erottuu sel-

västi projektialueen kaakkoisosassa, jossa se kohoaa paikoin yli 15 metriä ympäristöstään. Harju ma-

taloituu kohti luodetta, ja Kalajoen alueella harju on jo pääosin kokonaan tasoittunut ja rantakerros-

tumien peittämä. Tämä on hyvin tyypillistä rannikkovyöhykkeen harjuille. Nämä harjua peittävät 

hiekkavaltaiset rantakerrostumat esiintyvät hyvin usein kaarevina peräkkäisinä rantavalleina.  

 

Alavieskan, Ylivieskan, Nivalan sekä Kalajoen, Haapajärven ja Pyhäjärven pohjoisosien alueilla on 

vallinnut viimeisen jäätiköitymisvaiheen aikana ns. passiivisen jään vyöhyke, jolloin alueelle on ka-

navoitunut vain vähäisiä määriä mannerjäätikön sulamisvesiä. Tämän vuoksi myös alueen jäätikkö-

jokikerrostumat ovat pieniä ja epäyhtenäisiä. Alavieskan alueella ei ole GTK: n tietokannassa yhtään 

pohjavedenpinnan yläpuolista muodostumaa ja Ylivieskan alueella esiintyy vain kaksi pohjaveden-

pinnan yläpuolista maa-ainesmuodostumaa.    

 

Pudasjärveltä Taivalkosken kautta Suomussalmen Hossaan kulkeva harju on Koillismaalla merkit-

tävä saumamuodostuma, jossa esiintyy huomattavat hiekka- ja soravarannot. Tyypillisesti sauma-

muodostumat ovat tavallista harjua suurempia. Esimerkiksi Taivalkosken kirkonkylässä oleva Tai-

valvaaran muodostuma kohoaa lähes 70 metriä korkeana soraselänteenä ympäristöstä. Muodostuman 

alueella esiintyy myös useita kuolleen jään kuoppia eli suppia. 
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Lähes 35 % Kuusamon alueen hiekka-ja soravarannoista sijaitsee kaupungin pohjoispuolella olevassa 

harjujaksossa, joka kulkee Oivankijärven länsipuolelta Törmäsenvaaran kautta Joukamojärvelle. Har-

jun erityispiirteinä ovat luoteisosassa havaittavat harjulaajentumat. Laajentumien reunaosien aines on 

hietaa. Alueen pohjoisosassa kulkee kolmen harjun muodostama harjusysteemi. Harjut seuraavat 

idässä Kitkajoen ja Oulankajoen laaksoja ja yhtyvät lähellä valtakunnan rajaa. Jokilaaksoissa harjut 

ovat pinnastaan tasoittuneita terasseja. Niiden joenpuoleisen törmän korkeus on monin paikoin kym-

meniä metrejä. Harjuterassien aines muuttuu vähitellen luoteesta kaakkoon päin kivisestä sorasta hie-

kaksi ja hiedaksi. Aineksen käytön estävät alueella sijaitsevat suojelualueet. Kuusamon alueen pää-

harjuissa ovat yleisiä laakeat harjulaajentumat. Ne koostuvat tavallisesti soravaltaisesta selännemäi-

sestä ydinosasta, jota usein ympäröi hiekkavaltainen lieveosa. Kuusamon alueen pääharjujen väliin 

jää alueita, joita voidaan osin pitää soran puutealueina. Harjut ovat monin paikoin katkonaisia ja pie-

niä, ja niiden sisältämät soramäärät ovat vähäiset. Soran puutealueita ovat Inkee, Kuolio ja Kurkijär-

ven alueen keskiosa sekä Määttälänvaaran ja Vuotungin alueen koillisosa. 

 

Kuusamon alueella esiintyy merkittävä ja hyvin kehittynyt drumliinikenttä, joka kulkee Rovaniemen 

itäpuolelta Posion kautta Kuusamon alueelle ja sieltä edelleen itärajan yli Venäjälle. Kuusamossa 

olevat drumliinit ovat suuntautuneet pääosin luoteesta kaakkoon. Suuntautuneet muodot vaihtelevat 

suurista kalliodrumliineista kapeisiin sikarimaisiin drumliiniselänteisiin. Kentän alueella esiintyy ha-

janaisesti myös fluting-selänteitä. Kuusamon drumliinikenttä kulkee osin päällekkäin sekä Kemijär-

ven että Ranuan kumpumoreenikenttien reunaosien kanssa. Drumliinien aineksesta suurin osa on 

yleensä sekalajitteista moreeniainesta, mutta muodostumien distaaliosissa saattaa olla suuriakin mää-

riä soraa ja hiekkaa. Drumliinien ja muiden kumpumoreenityyppisten muodostumien hyödyntämistä 

maa-ainesottoon rajoittaa ensisijaisesti niiden aineksen heterogeenisuus. Myös tutkimusalueen mo-

reenimuodostumien hyödyntäminen maa-ainesotossa edellyttää yksityiskohtaisia jatkotutkimuksia 

   

GTK:n maa-ainestietokannassa Pohjois-Pohjanmaan POSKI vaiheen III tutkimusalueella on pohja-

vedenpinnan yläpuolisia hiekka- ja soramuodostumia yhteensä 864 kpl, joissa on arvioitu olevan 

maa-ainesta yhteensä noin 3,1 mrd. m3. Tästä massamäärästä hiekkaa on arvioitu olevan noin 2,3 

mrd. m3, soraa noin 799,6 milj. m3 ja murskattavaa materiaalia noin 59,2 milj. m3. Harjumuodostu-

mien tavoin myös maa-ainesmäärät ovat jakaantuneet kunnittain varsin epätasaisesti. Projektialueen 

kunnista selvästi muita enemmän pohjavedenpinnan yläpuolista hiekkaa, soraa ja murskattavaa ai-

nesta on Pudasjärvellä (n. 1,1 mrd. m3), Taivalkoski (n. 983,3 milj. m3) ja Kuusamolla (n. 676,5 milj. 

m³). Yhteensä näissä kolmessa kunnassa on lähes 89 % koko tutkimusalueen hiekka- ja soravaran-

noista.  

 

Hiekka- ja soraesiintymien jatkotutkimuskohteita oli Kalajoella 2 kpl, Alavieskassa 0 kpl, Nivalassa 

2 kpl, Haapajärvellä 0 kpl, Pyhäjärvellä 7 kpl, Reisjärvellä 0 kpl, Sievissä 2 kpl, Ylivieskassa 4 kpl, 

Pudasjärvellä 8 kpl, Taivalkoskella 20 kpl ja Kuusamossa 31 kpl. Jatkotutkimuskohteissa olevien 

muodostumien yhteenlaskettu kokonaisainesmäärä pohjavedenpinnan yläpuolella on noin 1,2 mrd. 

m³, josta hiekkaa on arvioitu olevan 833,5 milj. m³, soraa 348,2 milj. m³ ja murskattavaa ainesta 22,6 

milj. m³. Kun pohjavesialueilla huomioidaan 4 metrin suojakerros pohjavedenpinnan yläpuolelle, on 

kokonaisainesmäärä jatkotutkimuskohteissa vastaavasti 289,5 milj. m³. Jatkotutkimusalueiden 4 met-

rin suojakerrospaksuudelle laskettu ainesmäärä on noin 25 % pohjavedenpinnan tason yläpuolisten 

ainesten kokonaisainesmäärästä. Tutkimuksessa ei ole arvioitu pohjavedenpinnan alapuolisia hiekka- 

ja soravaroja.  
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Pohjois-Pohjanmaalla on käynnissä tai suunnitteilla useita kiviaineksia runsaasti vaativia suurhank-

keita, kuten Seinäjoki-Oulu ratahanke, satamien laajentamisinvestoinnit, Hailuodon tieliikenneyh-

teyksien kehittämisjärjestelyt sekä Pyhäjoen voimalaitoshanke.  Projektialueen arvioitu luonnonki-

viaineksen tarve vuosina 2017–2040 on noin 25 milj. m3, mikä vastaa noin 0,8 % alueen arvioiduista 

pohjavedenpinnan yläpuolisista hiekka- ja soravarannoista. Ongelmallisinta hiekka- ja soravarojen 

käytön ympäristövaikutusten ja kustannusten kannalta on niiden alueellinen jakaantuminen, sillä ki-

viainesvarannot ovat kaikkein pienimmät juuri Pohjois-Pohjanmaan kasvukeskusten ympäristössä. 

Paine harjualueiden maa-aineskäyttöön on ollut suurta ja vähäsoraisten alueiden harjumuodostumat 

ovat olleet pitkälti loppuun otettuja jo 1970-luvulla. Valtaosa maa-ainesmuodostumista sijaitsee ny-

kyisin pohjavesialueilla, joilla maa-ainesten otto on jo lähtökohtaisesti rajoitettua tai kokonaan kiel-

lettyä. 

 

7. TUTKIMUSAINEISTON SÄILYTYS JA ARKISTOINTI 
 
Projektin hiekka- ja soramuodostumien tutkimuksiin liittyvät asiakirjat ja tutkimusmateriaali säilyte-

tään Geologian tutkimuskeskuksen Kokkolan toimipisteessä. Säilytyspaikan osoite- ja yhteystiedot 

ovat: 

 

Geologian tutkimuskeskus 

PL 97, Vaasantie 6 

67101 Kokkola 

Puhelinvaihde: 029 503 0000 

Tiedustelut: info@gtk.fi 

 

Kaikki hiekka- ja soramuodostumatiedot on tallennettu GTK:n maa-ainestietokantaan ja projektin 

aikana tuotetut maaperäkairaustiedot GTK:n Geotietojärjestelmään. Havaintoputkitiedot ja pohjave-

den pinnankorkeus- ja analyysitiedot on tallennettu myös ympäristöhallinnon POVET –järjestelmään. 

 

Tämä raportti on lisäksi tallennettu numeerisena (pdf-formaatissa) GTK:n raporttitietokantaan ja on 

ladattavissa GTK:n Hakku-palvelusta osoitteessa http://hakku.gtk.fi. 
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Liite 1A

Suojakerros 4 m Pinta-ala

Hiekkaa            

(X 1000 m³)

Soraa                    

(X 1000 m³)

Murskattavaa            

(X 1000 m³)

Yhteensä                    

(X 1000 m³)

Yhteensä                    

(X 1000 m³) (ha)

241311-040-208 HIETAPAKKA 1500 0 0 1500 58,2

243104-011-208 HOLLANTI 700 25 0 725 49,4

241312-040-208 HONKIRÄME 380 0 0 380 20,5

241311-050-208 JÄRVELÄ 100 0 0 100 5,5

241311-080-208 KAALIKOSKI 110 0 0 110 5,7

243201-010-208 KARSIKKO 32 13 0 45 4,5

241312-020-208 KIRKKOMAANMEDSÄ 35400 0 0 35400 903,7

241311-010-208 KOURINKANKAAT 38247 0 0 38247 1078,7

241311-030-208 KÄRRYTIENKAARTO 740 0 0 740 35,2

241310-020-429 LAPINKORPI 340 0 0 340 17,0

241311-130-208 LÄNTISJÄRVI 150 0 0 150 6,0

241410-020-208 LÖYTYNPAKAT 180 0 0 180 6,6

241309-020-208 MAITOMÄKI 8522 0 0 8522 349,4

241312-080-208 MARISTONPAKAT 5800 0 0 5800 209,7

243201-020-208 MERIKALLIO 90 40 10 140 10,3

241410-060-208 OLENTO 110 0 0 110 7,1

241311-071-208 PAHKALA 2700 0 0 2700 167,7

241311-072-095 PAHKALA 900 0 0 900 39,9

241310-012-095 PERNU 290 0 0 290 29,6

241312-090-208 PITKÄJÄRVI 890 0 0 890 30,4

241311-101-208 PITKÄJÄRVI 1400 0 0 1400 66,9

241311-102-095 PITKÄJÄRVI 180 0 0 180 0 7,6

241410-030-208 POHJANREIKÄ 40 0 0 40 2,2

241311-060-208 PYSTÖ 160 0 0 160 9,1

241410-050-208 RANTALAMPI 160 0 0 160 12,1

241311-090-095 SAHANOJANKANKAAT 5380 0 0 5380 0 214,6

241311-122-429 SOMERONKANGAS 120 400 0 520 38,0

241311-121-208 SOMERONKANGAS 600 200 0 800 29,9

Geologian tutkimuskeskus 2016 (1/2)

KALAJOEN KAUPUNGIN POHJAVEDENPINNAN YLÄPUOLISET HIEKKA- JA SORAESIINTYMÄT                                                       

(Pohjavedenpinnan yläpuolinen suojakerros 0 m)Tunnus Nimi



Liite 1A

Suojakerros 4 m Pinta-ala

Hiekkaa            

(X 1000 m³)

Soraa                    

(X 1000 m³)

Murskattavaa            

(X 1000 m³)

Yhteensä                    

(X 1000 m³)

Yhteensä                    

(X 1000 m³) (ha)

241307-012-095 TIILIPRUUKINKANGAS 3800 0 0 3800 0 151,9

241311-140-208 TUOREKAARTO 80 0 0 80 5,3

241311-020-208 TÖRMÄLÄ 18000 0 0 18000 575,9

241312-050-208 VALKEISKAARTO 2200 0 0 2200 113,3

241312-030-208 VALKEISKURUT 7700 0 0 7700 255,2

241312-100-208 VIHASPAUHA 150 0 0 150 7,9

Yhteensä 137151 678 10 137839 0 4525,0

Geologian tutkimuskeskus 2016 (2/2)

Tunnus Nimi (Pohjavedenpinnan yläpuolinen suojakerros 0 m)



Liite 1B

Suojakerros 4 m Pinta-ala

Hiekkaa            

(X 1000 m³)

Soraa                    

(X 1000 m³)

Murskattavaa            

(X 1000 m³)

Yhteensä                    

(X 1000 m³)

Yhteensä                    

(X 1000 m³) (ha)

Alueella ei ole muodostumia 0 0 0 0 0 0,0

Geologian tutkimuskeskus 2016 (1/1)

ALAVIESKAN KUNNAN POHJAVEDENPINNAN YLÄPUOLISET HIEKKA- JA SORAESIINTYMÄT                                                       

(Pohjavedenpinnan yläpuolinen suojakerros 0 m)Tunnus Nimi



Liite 1C

Suojakerros 4 m Pinta-ala

Hiekkaa            

(X 1000 m³)

Soraa                    

(X 1000 m³)

Murskattavaa            

(X 1000 m³)

Yhteensä                    

(X 1000 m³)

Yhteensä                    

(X 1000 m³) (ha)

234405-030-535 KARVOSPERÄ 200 0 0 200 11,4

234402-010-535 LÄHEMÄKI 90 50 10 150 14,7

234404-010-535 MAJAMÄKI 90 20 10 120 Ei pv-alue 10,0

234405-010-535 MUSTAKORPI 30 0 0 30 2,1

243304-010-535 MÄNTYHARJU 50 0 0 50 4,5

234405-020-535 NURKKALA 70 15 5 90 5,8

243304-020-535 TAKAHARJU 20 0 0 20 Ei pv-alue 1,6

234402-020-535 VINNURVA 30 0 0 30 2,3

Yhteensä 580 85 25 690 52,4

Geologian tutkimuskeskus 2016 (1/1)

NIVALAN KAUPUNGIN POHJAVEDENPINNAN YLÄPUOLISET HIEKKA- JA SORAESIINTYMÄT                                                       

(Pohjavedenpinnan yläpuolinen suojakerros 0 m)Tunnus Nimi



Liite 1D

Suojakerros 4 m Pinta-ala

Hiekkaa            

(X 1000 m³)

Soraa                    

(X 1000 m³)

Murskattavaa            

(X 1000 m³)

Yhteensä                    

(X 1000 m³)

Yhteensä                    

(X 1000 m³) (ha)

234407-010-069 HARJUNNIEMI 300 160 40 500 14,4

234309-010-069 HIETAPELTO 30 30 6 66 2,3

234404-040-069 ISO-KUUHINKO 180 0 0 180 9,8

234407-020-069 KAATOPAIKKA 10 30 0 40 3,6

234409-010-069 KÄMPPÄKANGAS 10 9 0 19 1,8

234404-020-069 LUOSTARI 350 0 0 350 9,8

234404-050-069 LÄHDESUO 8 0 0 8 4,8

234312-020-069 ONNELANKOSKI 3900 2100 120 6120 107,5

234408-010-069 PIRTTIKANGAS 90 0 0 90 4,5

332103-011-069 PITKAKANGAS 9326 9350 3300 21976 302,9

234312-030-069 PITKÄKOSKI 950 0 0 950 27,6

234411-010-069 RINNE 60 0 0 60 2,9

234404-030-069 SYVÄLAMPI 30 10 0 40 1,9

234309-020-069 YLITALO 700 0 0 700 11,8

Yhteensä 15944 11689 3466 31099 505,7

Geologian tutkimuskeskus 2016 (1/1)

HAAPAJÄRVEN KAUPUNGIN POHJAVEDENPINNAN YLÄPUOLISET HIEKKA- JA SORAESIINTYMÄT                                                       

(Pohjavedenpinnan yläpuolinen suojakerros 0 m)Tunnus Nimi



Liite 1E

Suojakerros 4 m Pinta-ala

Hiekkaa            

(X 1000 m³)

Soraa                    

(X 1000 m³)

Murskattavaa            

(X 1000 m³)

Yhteensä                    

(X 1000 m³)

Yhteensä                    

(X 1000 m³) (ha)

332402-011-626 HARVANKANGAS 370 60 0 430 14,8

332107-040-626 HAVUKKAMAKI 300 420 10 730 ei pv-alue 24,4

Q4341-010-626 HELLERAUDANKANGAS 230 30 0 260 ei pv-alue 16,2

332107-050-626 HIIDENMAKI 600 1000 200 1800 14,7

332105-010-626 HYVÖSENMÄKI 750 1380 170 2300 ei pv-alue 29,0

Q4313-010-626 JAUHOKANGAS 225 20 0 245 ei pv-alue 9,6

332110-020-626 JOKELANVUORI 650 1000 0 1650 48,2

332401-011-626 JOKIAHDE 150 40 0 190 ei pv-alue 12,3

332107-030-626 KORKEAHARJU 4880 3400 0 8280 153,7

332110-040-626 KUKKULA 1200 550 0 1750 47,1

332110-050-626 LINTUKANKAANHARJU 9185 4940 300 14425 4300 205,1

332401-021-626 MATINKANGAS 35 0 0 35 1,6

332105-020-626 MATOMAKI 2773 1000 50 3823 89,3

332401-031-626 MUSTASAARI 70 0 0 70 3,9

332107-010-626 PIRTTIKANGAS 240 100 20 360 12,3

332105-030-626 PITKAKANGAS 22418 27757 4200 54375 658,8

332109-010-626 PYHASALMI 100 160 0 260 11,1

332110-030-626 RIMPIMAKI 700 1200 100 2000 32,9

332402-021-626 TEERIKANGAS 50 0 0 50 3,8

332107-020-626 TOLVANMÄKI 775 825 50 1650 760 19,0

Yhteensä 45701 43882 5100 94683 5060 1407,7

Geologian tutkimuskeskus 2016 (1/1)

PYHÄJÄRVEN KAUPUNGIN POHJAVEDENPINNAN YLÄPUOLISET HIEKKA- JA SORAESIINTYMÄT                                                       

(Pohjavedenpinnan yläpuolinen suojakerros 0 m)Tunnus Nimi



Liite 1F

Suojakerros 4 m Pinta-ala

Hiekkaa            

(X 1000 m³)

Soraa                    

(X 1000 m³)

Murskattavaa            

(X 1000 m³)

Yhteensä                    

(X 1000 m³)

Yhteensä                    

(X 1000 m³) (ha)

234305-011-691 KANTINKANGAS 4754 1970 200 6924 119,1

234303-030-691 MUSTILAISMÄKI 1400 300 0 1700 24,0

234303-010-691 PESOKANGAS 3700 842 280 4822 124,7

234302-020-691 PITKÄKANGAS 2275 1005 75 3355 74,1

234303-022-691 TEERIHARJU 1020 817 204 2041 50,2

234302-010-691 TIILIKANGAS 3930 1140 30 5100 91,7

234305-021-691 VIERIKANGAS 6310 2381 250 8941 116,5

Yhteensä 23389 8455 1039 32883 600,3

Geologian tutkimuskeskus 2016 (1/1)

REISJÄRVEN KUNNAN POHJAVEDENPINNAN YLÄPUOLISET HIEKKA- JA SORAESIINTYMÄT                                                       

(Pohjavedenpinnan yläpuolinen suojakerros 0 m)Tunnus Nimi



Liite 1G

Suojakerros 4 m Pinta-ala

Hiekkaa            

(X 1000 m³)

Soraa                    

(X 1000 m³)

Murskattavaa            

(X 1000 m³)

Yhteensä                    

(X 1000 m³)

Yhteensä                    

(X 1000 m³) (ha)

234210-030-746 AHONPÄÄ 80 20 0 100 7,8

234211-020-746 HIETAKANGAS 3150 50 0 3200 119,2

243104-012-746 HOLLANTI 650 25 0 675 ei pv-alue 44,8

234112-021-746 ISOKANGAS 19774 9574 1246 30594 634,1

234211-010-746 KARJULANMÄKI 160 0 0 160 4,3

234206-020-746 MARKKULA 330 0 0 330 14,2

234206-040-746 MAUNUMÄKI 30 0 0 30 1,6

234208-020-746 PIRTTINIEMI 0 70 0 70 22,7

234210-020-746 PITKÄKANGAS 2140 660 0 2800 91,5

234209-010-746 POHJANKANGAS 3200 400 0 3600 ei pv-alue 75,6

234209-030-746 SIEVIN KK 4100 0 0 4100 44,9

234206-030-746 SIEVINMÄKI 80 0 0 80 4,7

234206-050-746 TUOMAALA 630 0 0 630 21,0

234206-010-746 VANHAKIRKKO 2899 100 0 2999 78,6

Yhteensä 37223 10899 1246 49368 1165,0

Geologian tutkimuskeskus 2016 (1/1)

SIEVIN KUNNAN POHJAVEDENPINNAN YLÄPUOLISET HIEKKA- JA SORAESIINTYMÄT                                                       

(Pohjavedenpinnan yläpuolinen suojakerros 0 m)Tunnus Nimi



Liite 1H

Suojakerros 4 m Pinta-ala

Hiekkaa            

(X 1000 m³)

Soraa                    

(X 1000 m³)

Murskattavaa            

(X 1000 m³)

Yhteensä                    

(X 1000 m³)

Yhteensä                    

(X 1000 m³) (ha)

243110-010-977 LAUKKAPALO I 500 0 0 500 ei pv-alue 44,7

234209-020-977 NOPPALA 160 0 0 160 ei pv-alue 14,2

Yhteensä 660 0 0 660 58,8

Geologian tutkimuskeskus 2016 (1/1)

YLIVIESKAN KAUPUNGIN POHJAVEDENPINNAN YLÄPUOLISET HIEKKA- JA SORAESIINTYMÄT                                                       

(Pohjavedenpinnan yläpuolinen suojakerros 0 m)Tunnus Nimi



Liite 1I

Suojakerros 4 m Pinta-ala

Hiekkaa            

(X 1000 m³)

Soraa                    

(X 1000 m³)

Murskattavaa            

(X 1000 m³)

Yhteensä                    

(X 1000 m³)

Yhteensä                    

(X 1000 m³) (ha)

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 2495 800 0 3295 1800 40,9

353110-030-615 AKONPERÄ 2897 600 0 3497 1700 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

Geologian tutkimuskeskus 2016 (1/13)

PUDASJÄRVEN KAUPUNGIN POHJAVEDENPINNAN YLÄPUOLISET HIEKKA- JA SORAESIINTYMÄT                                                       

Tunnus Nimi (Pohjavedenpinnan yläpuolinen suojakerros 0 m)



Liite 1I

Suojakerros 4 m Pinta-ala

Hiekkaa            

(X 1000 m³)

Soraa                    

(X 1000 m³)

Murskattavaa            

(X 1000 m³)

Yhteensä                    

(X 1000 m³)

Yhteensä                    

(X 1000 m³) (ha)

354111-160-615 HANHIVAARANLEHDOT II 135 135 0 270 4,4

353208-090-615 HARJU 280 40 0 320 6,8

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 1378 290 0 1668 550 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 2300 700 0 3000 1300 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

Geologian tutkimuskeskus 2016 (2/13)

Tunnus Nimi (Pohjavedenpinnan yläpuolinen suojakerros 0 m)



Liite 1I

Suojakerros 4 m Pinta-ala

Hiekkaa            

(X 1000 m³)

Soraa                    

(X 1000 m³)

Murskattavaa            

(X 1000 m³)

Yhteensä                    

(X 1000 m³)

Yhteensä                    

(X 1000 m³) (ha)

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

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

Geologian tutkimuskeskus 2016 (3/13)

Tunnus Nimi (Pohjavedenpinnan yläpuolinen suojakerros 0 m)



Liite 1I

Suojakerros 4 m Pinta-ala

Hiekkaa            

(X 1000 m³)

Soraa                    

(X 1000 m³)

Murskattavaa            

(X 1000 m³)

Yhteensä                    

(X 1000 m³)

Yhteensä                    

(X 1000 m³) (ha)

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

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

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

Geologian tutkimuskeskus 2016 (4/13)

Tunnus Nimi (Pohjavedenpinnan yläpuolinen suojakerros 0 m)



Liite 1I

Suojakerros 4 m Pinta-ala

Hiekkaa            

(X 1000 m³)

Soraa                    

(X 1000 m³)

Murskattavaa            

(X 1000 m³)

Yhteensä                    

(X 1000 m³)

Yhteensä                    

(X 1000 m³) (ha)

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

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

Geologian tutkimuskeskus 2016 (5/13)

Tunnus Nimi (Pohjavedenpinnan yläpuolinen suojakerros 0 m)



Liite 1I

Suojakerros 4 m Pinta-ala

Hiekkaa            

(X 1000 m³)

Soraa                    

(X 1000 m³)

Murskattavaa            

(X 1000 m³)

Yhteensä                    

(X 1000 m³)

Yhteensä                    

(X 1000 m³) (ha)

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

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

Geologian tutkimuskeskus 2016 (6/13)

Tunnus Nimi (Pohjavedenpinnan yläpuolinen suojakerros 0 m)



Liite 1I

Suojakerros 4 m Pinta-ala

Hiekkaa            

(X 1000 m³)

Soraa                    

(X 1000 m³)

Murskattavaa            

(X 1000 m³)

Yhteensä                    

(X 1000 m³)

Yhteensä                    

(X 1000 m³) (ha)

353111-010-615 LAMMASVAARA 2700 200 0 2900 100 110,6

353211-020-615 LAMMINHARJU 53273 15756 1258 70287 45000 538,8

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

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 I 270 90 0 360 110 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
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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

353209-110-615 MYLLYLAMPI 660 120 0 780 31,5

353211-030-615 MYLLYVAARA 161290 95454 5934 262678 ei pv-alue 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
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353209-120-615 NISKAVAARA 830 170 0 1000 46,7

353204-060-615 NUOTTIKANGAS 105 105 0 210 9,5

353302-020-615 OHTAKULJU 2095 295 0 2390 200 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

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
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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

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
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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

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
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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

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
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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

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 772253 324284 21930 1118467 50760 18365,7
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451205-010-832 ALASAARI 460 400 0 860 19,3

353406-130-832 ANNINTÖRMÄ 2270 750 0 3020 47,2

353407-030-832 ANTTILA 135 70 10 215 ei pv-alue 7,1

353403-080-832 ATSINPUDAS 900 0 0 900 25,6

353408-010-832 AUTIOHARJU 1000 630 100 1730 600 29,0

353408-020-832 AUTIOSUVANTO 2194 1194 40 3428 1200 48,0

451212-021-832 HARJUKANGAS 12592 4310 150 17052 294,7

452106-011-832 HARTIKANKUMPU I 49 30 10 89 2,9

353402-010-832 HAUTAKYLÄ I 5812 280 20 6112 160,0

353402-100-832 HAUTAKYLÄ II 870 0 0 870 18,7

353404-090-832 HEPOHARJU 30 20 0 50 2,8

353403-070-832 HETEPERÄNKANGAS 45000 14200 800 60000 ei pv-alue 840,9

451204-020-832 HIISIHARJU 2700 1696 0 4396 2000 51,1

354309-020-832 HIISIPERÄ 120 30 0 150 8,6

451206-020-832 HOIKKAJÄRVI 6000 1800 0 7800 1200 156,1

354302-010-832 HOIKKAPALVELIJA I 5400 3400 200 9000 101,4

354302-020-832 HOIKKAPALVELIJA II 400 105 0 505 12,6

354302-030-832 HOIKKAPALVELIJA III 300 53 0 353 5,9

451209-041-832 HUKANHARJU 1 3200 3000 180 6380 2200 91,3

452104-030-832 HUKANHARJU 2 6800 2500 100 9400 3700 106,7

353406-110-832 HUUHKAJAVAARA 500 0 0 500 17,7

354305-010-832 HUUTOKANGAS 25680 11895 2300 39875 7000 750,6

353407-040-832 HÄRKÄLAMPI 52 0 0 52 4,0

451209-080-832 IIVIÖKANGAS 130 0 0 130 58,5

451212-010-832 IRNIJÄRVI 7000 3400 200 10600 164,5

451209-060-832 ISO PAJULUOMA 1350 0 0 1350 56,2

451206-070-832 ISOKANGAS 450 0 0 450 6,2
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451209-070-832 ISOSAARI 900 0 0 900 14,0

353406-030-832 JULMAHARJU 50900 9000 0 59900 28000 623,7

451206-050-832 JYLKKY 200 0 0 200 20 5,4

353212-130-832 JYRKÄNOJANKANGAS 4000 800 100 4900 79,9

354111-092-832 KAIDANSUVANTO 1400 0 0 1400 19,0

353402-130-832 KALLIOINEN I 460 0 0 460 12,9

353402-120-832 KALLIOINEN II 375 0 0 375 7,7

354111-010-832 KANGASLAMPI 1682 2260 292 4234 68,3

353403-060-832 KIVALOLAMMIT 10100 4050 250 14400 7600 127,2

451209-030-832 KIVIKKOVAARA 13000 12000 1000 26000 328,5

353403-140-832 KOIVUTAIVAL 2300 0 0 2300 74,4

451212-100-832 KOLKONJÄRVI 3400 1995 100 5495 81,1

353406-060-832 KOTIVAARA 3700 3100 0 6800 61,2

451208-030-832 KOVIOVAARA 190 195 50 435 8,0

353405-020-832 KURTINNIEMI 4414 1753 0 6167 61,6

353406-050-832 KUVAJAKANGAS 210 0 0 210 10,8

451206-010-832 KYLMÄLUOMA 5700 5000 300 11000 4500 148,7

451209-010-832 KYLMÄLUOMANKANGAS 14298 6398 300 20996 5500 366,8

353407-070-832 KÄKELÄ 480 230 0 710 24,9

353407-090-832 KÄRHÄNKUMPU 486 253 0 739 22,2

353407-010-832 KÄRKÄNKUMPU 42 18 0 60 3,0

353211-090-832 LAMMINHARJU 18710 5529 442 24681 7000 190,7

452104-020-832 LANAKUMPU 3000 1000 0 4000 1100 61,2

353404-040-832 LAPINHARJU 384 120 30 534 10,2

354111-030-832 LATVA-KOUVAN VAARA I 112 101 11 224 4,8

354301-020-832 LEHMILAMMINAHO 2000 0 0 2000 57,0

451209-100-832 LEHTO 1900 500 0 2400 29,4

354304-050-832 LEVEÄLAMMINKANGAS 8292 1000 100 9392 4100 117,5

353306-010-832 LIPPAMINVAARA 170 0 0 170 5,6

353212-060-832 LOUKASLAMPI 632 93 10 735 14,1

353212-070-832 LOUKASSUO 144 180 36 360 5,2
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354302-020-832 LOUKOSA 4995 2640 150 7785 151,1

353407-060-832 LUODEHARJU I 95 95 0 190 5,7

353407-100-832 LUODEHARJU II 55 65 0 120 4,5

353407-020-832 LUOKKILEHTO 160 44 0 204 Ei pv-alue 6,3

354305-030-832 LÖYTÖHARJU 1600 700 0 2300 700 40,6

354304-040-832 LÖYTÖKANGAS 8600 1100 300 10000 2000 200,2

354110-130-832 MAASELKÄ 100 40 0 140 7,9

353402-070-832 MAJAVANOJA 13700 0 0 13700 185,6

354307-020-832 MATOPERÄNKANGAS I 9200 4500 100 13800 6900 153,9

354307-040-832 MATOPERÄNKANGAS II 75 16 0 91 0 4,6

353404-010-832 MURRONHARJU I 42 21 0 63 3,2

353404-120-832 MURRONHARJU II 42 18 0 60 2,3

354111-020-832 MYLLYHARJU I 900 750 100 1750 23,0

354111-140-832 MYLLYHARJU II 585 390 0 975 31,2

354111-150-832 MYLLYHARJU III 35 15 0 50 2,5

353402-020-832 MYLLYKOSKI I 250 50 0 300 6,7

353402-110-832 MYLLYKOSKI II 68 45 0 113 2,4

353405-030-832 MYLLYPERÄ 445 315 0 760 18,6

353408-040-832 MYLLYSAARI 90 35 0 125 2,9

353403-150-832 MÄTÄSNIEMI 560 700 140 1400 34,2

353404-060-832 NARKIOVAARA 1700 500 0 2200 Ei pv-alue 35,7

353404-070-832 NUOTIOKUMMUNSUO 110 50 0 160 5,8

451209-090-832 PAJARINSAARI 309 110 0 419 17,5

353403-090-832 PALOHARJU 54980 20100 900 75980 osin ei pv-alue 867,2

353212-140-832 PALOKANGAS I 200 100 0 300 11,2

353212-180-832 PALOKANGAS II 300 100 0 400 12,3

353407-050-832 PALOKUMPU 96 0 0 96 6,8

451206-040-832 PERÄKANGAS 1695 1328 70 3093 600 56,3

353403-050-832 PIRINHARJU 10100 2250 150 12500 158,3

353403-030-832 PIRINKANGAS 47900 7060 0 54960 619,4

451212-040-832 POLONNIEMI 300 0 0 300 14,0
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451212-050-832 POLOVAARA 160 0 0 160 8,1

354302-040-832 POROLAMPI 1 2700 1900 200 4800 1100 81,9

353407-080-832 POROLAMPI 2 2404 0 0 2404 31,2

452105-010-832 POROPERÄ 200 0 0 200 8,0

353403-010-832 PORRASLAMMINKANGAS 31513 7000 400 38913 347,4

451204-010-832 PORTINLAMMIT 80 70 0 150 20 3,8

353212-090-832 PURNUSARVI 200 300 100 600 70 14,5

353212-080-832 PURNUVAARA I 324 200 36 560 13,9

353212-190-832 PURNUVAARA II 360 40 0 400 9,6

353212-200-832 PURNUVAARA III 111 108 21 240 3,7

354309-010-832 PYHITYS I 120 30 0 150 4,2

354309-030-832 PYHITYS II 200 50 0 250 6,1

353403-120-832 PYÖKIÖNNIVA I 1700 600 30 2330 57,9

353403-130-832 PYÖKIÖNNIVA II 7710 2900 30 10640 270,2

353404-050-832 PYÖREÄVAARA 1300 600 0 1900 Ei pv-alue 25,0

451205-020-832 PÄÄTALO 150 80 0 230 11,2

353402-030-832 RAAPANANAHO 1300 300 0 1600 18,9

353406-010-832 REPOVAARA 53450 7623 202 61275 472,7

353402-040-832 RISTILAMMINKANGAS 30112 3073 0 33185 9000 476,3

451209-120-832 RUNTTI 200 250 50 500 7,1

353408-030-832 SAARIKOSKI 280 80 0 360 5,8

353403-020-832 SAARILAMPI I 53000 7940 60 61000 534,3

353403-150-832 SAARILAMPI II 330 70 0 400 30 14,4

451208-020-832 SAUNAKANGAS I 2942 2140 130 5212 98,3

451208-080-832 SAUNAKANGAS II 164 0 0 164 7,5

354304-020-832 SOIPEROHARJU 27500 3000 500 31000 566,9

353212-170-832 SULAKANGAS II 5000 2000 0 7000 65,1

353212-100-832 SYRJÄOJA 1900 600 0 2500 42,1

354111-100-832 SÄKKILÄNSAAREKE 1100 0 0 1100 31,3

353406-020-832 TAIVALVAARA 38275 25280 2400 65955 294,9

353404-100-832 TUMPERINNITTY 50 20 0 70 3,3
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451209-110-832 TURPEINEN 540 60 0 600 12,1

451208-010-832 TYRÄVAARA 888 495 100 1483 14,4

451206-030-832 VAULUVAARA 19800 13000 600 33400 19000 286,9

353405-010-832 VEITSIPERÄNLAMPI 1496 696 0 2192 200 46,1

451209-020-832 VELLIPERÄ 3800 100 0 3900 1200 56,8

353406-100-832 VÄLJÄNLAMMIT 4323 370 0 4693 503,5

Yhteensä 739944 229450 13900 983294 116540 12879,8
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461306-070-732 AAVALAMMINAAPA I 130 180 20 330 8,5

461306-090-732 AAVALAMMINAAPA II 129 180 20 329 9,0

461306-100-732 AAVALAMMINAAPA III 40 60 0 100 3,9

451405-020-305 AHVENINEN I 18200 4500 0 22700 1000 569,4

451405-060-305 AHVENINEN II 200 60 0 260 7,6

461308-060-305 AHVENPERÄ I 2000 0 0 2000 39,4

461308-070-305 AHVENPERÄ II 300 0 0 300 3,2

452303-030-305 AKONLAMPI I 80 0 0 80 4,3

452303-040-305 AKONLAMPI II 32 0 0 32 2,8

461306-030-305 ANSALAMMINVAARA I 18095 4765 20 22880 10000 290,1

461306-110-732 AUTIOHARJU 897 197 0 1094 400 15,8

461303-020-305 AVENTOLAMMINKANGAS 4200 2450 50 6700 117,9

461105-030-305 AVOLAMMINHARJUT I 650 300 0 950 22,3

461105-050-305 AVOLAMMINHARJUT II 30 0 0 30 2,0

461105-060-305 AVOLAMMINHARJUT III 80 100 0 180 4,0

461105-070-305 AVOLAMMINHARJUT IV 40 0 0 40 2,5

452406-030-305 ERIVAARA 110 110 0 220 4,3

461303-010-305 HAARALAMMINKANGAS I 3400 3500 400 7300 2300 114,6

461303-180-305 HAARALAMMINKANGAS II 35 20 0 55 2,1

461306-070-733 HAKOJÄRVI 1990 296 0 2286 40,9

451409-020-305 HANHIHARJU 1 350 150 0 500 7,8

451412-010-305 HANHIHARJU 2 320 145 0 465 12,8

451212-022-305 HARJUKANGAS 1400 480 50 1930 32,8

461305-060-305 HARRIHAUTA I 900 100 0 1000 19,1

461305-120-305 HARRIHAUTA II 70 20 0 90 2,8

452106-012-305 HARTIKANKUMPU II 89 60 10 159 7,3

461404-010-305 HAUKKARIMPI 110 100 10 220 5,0

454103-010-305 HAUTALAMPI 100 0 0 100 27,3
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452109-010-305 HEINÄVAARA 50 0 0 50 2,9

452411-030-305 HEPOKANGAS 100 100 0 200 5,8

452411-020-305 HEVOSHARJU 68 20 0 88 4,3

452412-020-305 HEVOSPURO 300 290 30 620 14,2

452302-010-305 HIETAJOKI I 217 140 0 357 11,6

452302-080-305 HIETAJOKI II 125 70 0 195 5,0

452112-050-305 HIETALUOMA I 620 60 0 680 40 22,3

452405-010-305 HIIDENVAARA 47 0 0 47 2,3

452211-030-305 HIISIPERÄ I 9800 2700 100 12600 183,2

452211-150-305 HIISIPERÄ II 1900 0 0 1900 32,9

452303-010-305 HOIKANNIEMI 278 118 0 396 80 13,0

461308-020-305 HONKAMUTKA I 600 0 0 600 18,8

461308-120-305 HONKAMUTKA II 50 0 0 50 3,3

461308-080-305 HONKAMUTKA III 40 0 0 40 2,5

461308-090-305 HONKAMUTKA IV 40 0 0 40 2,8

452107-050-305 HUKANHARJU 1/II 155 145 19 319 110 4,9

451209-042-305 HUKANHARJU 2 800 800 20 1620 680 28,5

452402-040-305 HUUHKAJALAMPI 4000 0 0 4000 128,2

461305-030-305 HUUTOHARJU 2093 1400 300 3793 48,7

451405-030-305 HYPÄS 590 0 0 590 21,4

461107-050-305 HÄPRÄNIEMI I 60 10 0 70 3,1

461107-040-305 HÄPRÄNIEMI II 130 70 0 200 9,3

461305-090-305 ISOKANGAS I 800 0 0 800 50,4

461305-080-305 ISOKANGAS II 500 0 0 500 34,7

452411-070-305 ISO-SORVA 190 140 20 350 9,0

452207-020-305 JOUTENHARJU 100 80 0 180 3,1

452211-050-305 JUNGANHARJU I 7300 1450 50 8800 147,6

452211-130-305 JUNGANHARJU II 155 0 0 155 2,3

452211-140-305 JUNGANHARJU III 300 50 0 350 7,5

461307-020-305 JUSSINLAMMINSUO 66 82 15 163 4,2

452209-010-305 JÄKÄLÄLAMPI 1 78 100 20 198 4,8
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452205-010-305 JÄKÄLÄLAMPI 2 5300 300 0 5600 83,5

461308-040-305 JÄKÄLÄMUTKA 1500 0 0 1500 0 59,3

452212-090-305 KAAKKURINLAMPI I 200 0 0 200 12,9

452212-120-305 KAAKKURINLAMPI II 500 0 0 500 17,2

452212-140-305 KAAKKURINLAMPI III 100 0 0 100 6,6

452408-020-305 KAARELANNIEMI 90 100 10 200 0 8,9

452307-010-305 KAARRONHARJU I 1000 400 0 1400 350 32,4

452307-070-305 KAARRONHARJU II 4320 740 0 5060 141,9

452307-030-305 KAARRONHARJU III 2260 380 0 2640 70,8

452307-040-305 KAARRONHARJU IV 94 16 0 110 5,1

452307-050-305 KAARRONHARJU V 2820 480 0 3300 400 91,8

461110-070-305 KAIJANHARJU 860 260 0 1120 20,6

461111-010-305 KAIJANNIEMI 210 115 0 325 8,8

454103-020-305 KAISKO 180 20 0 200 5,6

461307-060-305 KAITASUO 210 190 20 420 6,9

452112-020-305 KAIVULAMMIT I 26 10 0 36 2,5

452112-090-305 KAIVULAMMIT II 24 10 0 34 2,2

452411-040-305 KALJALAMPI 180 180 0 360 5,3

452209-020-305 KALLIOHARJU 1385 940 70 2395 1200 33,9

461107-010-305 KANKAALA 3145 520 60 3725 102,2

461307-010-305 KARKULAMPI 80 90 10 180 6,1

461111-040-305 KAUNISNIEMI I 150 150 0 300 7,1

461111-060-305 KAUNISNIEMI II 100 100 0 200 5,0

452409-020-305 KESKIAHO 67 70 0 137 5,5

461303-030-305 KIEKERÖNNIEMI 1600 2100 400 4100 32,1

452312-010-305 KIRNU 1800 830 70 2700 36,8

461305-050-305 KITKAJOKI I 100 250 80 430 7,8

461305-100-305 KITKAJOKI II 20 50 10 80 2,3

461305-110-305 KITKAJOKI III 50 100 20 170 3,6

461306-010-305 KIUTAKANGAS I 4500 2200 200 6900 3500 72,3

461306-170-305 KIUTAKANGAS II 1300 400 100 1800 15,7
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452212-020-305 KIVIHARJUT 4768 3280 450 8498 3900 108,0

452411-010-305 KIVIPERÄ 1/I 50 70 0 120 4,6

452408-010-305 KIVIPERÄ 2/I 184 209 15 408 7,6

452207-040-305 KOKKOHARJU 140 100 0 240 3,7

451405-010-305 KOLMILOUKKU 14260 18800 2200 35260 14000 508,3

452302-030-305 KONTIOVAARA 65 65 0 130 10,2

452108-010-305 KONTTINEN 470 380 0 850 0 35,1

461302-090-305 KOPPELOLAHTI I 130 0 0 130 2,6

461302-120-305 KOPPELOLAHTI II 130 0 0 130 3,4

451212-130-305 KORKEAMAA 350 0 0 350 8,9

452407-010-305 KORKEASAARI 1 550 550 0 1100 15,7

452306-010-305 KORKEASAARI 2 250 250 0 500 9,9

452107-010-305 KORPUANJOKI 180 140 0 320 40 10,4

454102-030-305 KOUKKULAMPI 30 30 0 60 0 3,0

452409-010-305 KOVALAINEN 1300 598 0 1898 700 24,5

452412-030-305 KUNTILAHTI 196 196 0 392 10,6

452412-010-305 KUNTIVAARA 145 130 15 290 10,2

452301-010-305 KUORINKI 140 0 0 140 10,5

452302-060-305 KUPARIJOKI 363 292 0 655 49,6

354408-010-305 KURENNIEMI I 1700 1100 0 2800 42,0

461107-020-305 KUTKUNSAARI 70 30 0 100 3,8

451212-080-305 KUUSINIEMI 100 0 0 100 6,3

451212-070-305 KYLMÄPERÄ 100 0 0 100 6,2

461302-020-305 LAPINIEMI 40 20 0 60 2,9

451212-060-305 LAPINLAMPI 130 0 0 130 4,0

452110-020-305 LEHDONSUO 65 0 0 65 4,3

452106-020-305 LEHTOVAARA 190 170 0 360 9,2

452410-030-305 LEVEÄKANGAS 3660 800 40 4500 81,8

454102-010-305 LIKOJOKI 90 90 0 180 8,6

452410-020-305 LINKKUNEN 750 150 0 900 16,9

 452404-040-305 LUIKONKANGAS 21450 3976 300 25726 416,3
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461106-040-305 LÄNKKÄNÄKUMPU 30 0 0 30 3,4

452207-050-305 MAJAVASUO 70 70 0 140 3,5

451212-030-305 MARTINHARJU 33000 25000 1100 59100 46000 367,2

461105-040-305 MATOHARJU 110 110 0 220 5,5

461307-030-305 MELALAMPI 40 35 5 80 3,0

452212-130-305 MONNONKANGAS 1000 0 0 1000 30,7

452302-050-305 MULLIKKASUO 158 158 0 316 23,4

461110-050-305 MUTKALAMMIT I 950 270 80 1300 31,5

461110-060-305 MUTKALAMMIT II 125 125 0 250 3,9

452411-060-305 MYLLYAHO 142 20 0 162 2,9

461305-040-305 MYLLYKOSKI 650 0 0 650 9,5

452411-050-305 MYLLYSUO 34 34 0 68 2,8

452308-020-305 MÄNNIKKÖ 40 18 0 58 15 2,0

452410-010-305 MÄNTYLAMPI 2167 1190 100 3457 58,0

461302-010-305 MÄNTYNIEMI 170 167 20 357 10,4

461307-070-305 NAARAKANGAS 153 40 0 193 5,4

461111-020-305 NAARAPERÄ 330 390 80 800 19,2

461302-050-305 NAHKANIVA I 10 20 0 30 2,0

461302-080-305 NAHKANIVA II 70 80 0 150 5,7

452301-020-305 NIEMELÄ 100 0 0 100 6,2

461110-030-305 NOIVIOJOKI 4989 2600 400 7989 81,7

452211-080-305 NÄLKÄMÄAHO I 2565 0 0 2565 88,7

452211-090-305 NÄLKÄMÄAHO II 1025 0 0 1025 34,2

452211-100-305 NÄLKÄMÄAHO III 285 0 0 285 9,7

461306-020-305 PAATAMAKANGAS I 10000 4000 200 14200 9500 107,2

461306-160-305 PAATAMAKANGAS II 1630 460 20 2110 300 44,9

451405-040-305 PALLONIEMI 500 0 0 500 21,2

452404-060-305 PALOKANGAS 9400 0 0 9400 2400 175,3

454101-010-305 PARVANPÄÄLLINEN 1500 900 100 2500 50,2

452308-010-305 PENIKKAJOKI 1400 1800 100 3300 1500 42,1

452111-010-305 PENTTILÄNVAARA I 150 50 0 200 9,1
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452111-020-305 PENTTILÄNVAARA II 150 50 0 200 9,1

452402-030-305 PETÄJÄLAMPI 5800 0 0 5800 128,6

461302-060-305 PEURAKOSKI 160 160 0 320 7,4

452211-010-305 PIENI RONKONLAMPI 25 25 0 50 2,6

452312-020-305 PIIKSILAMPI 5100 1300 100 6500 81,7

461109-010-305 PIILOPERÄ 340 40 0 380 9,0

461111-030-305 PIKKU RÄVÄJÄRVI 398 200 0 598 19,1

452204-020-305 PIKKU-PURNU 99 0 0 99 4,2

461302-110-305 PITKÄAHO 2000 1200 100 3300 70,3

452212-070-305 PITKÄLAMPI 1760 1280 150 3190 43,0

461302-040-305 PITKÄNIEMI I 120 50 0 170 4,5

461302-050-305 PITKÄNIEMI II 120 50 0 170 2,3

452107-030-305 POIKELA 187 116 10 313 17,3

454102-020-305 POLVIJOKI 70 70 0 140 2,9

461301-040-305 POROAITA 4450 350 0 4800 109,5

461110-020-305 PUTIKKA 2695 1750 150 4595 61,4

452303-020-305 PUUKKOLAMPI 154 0 0 154 6,3

452404-030-305 PÖYLIÖNKANGAS I 4455 2060 140 6655 91,7

452404-090-305 PÖYLIÖNKANGAS II 45 0 0 45 3,8

452305-020-305 RAAKKULA 1190 930 60 2180 52,9

452305-010-305 RAAKUNJÄRVI 1147 590 0 1737 37,4

452302-070-305 RAATELAMPI 80 30 0 110 7,0

452309-010-305 RAJAJOKI 60 90 0 150 2,5

452407-020-305 RAJASAARI 2400 1500 0 3900 45,6

452211-060-305 RAKINHARJU 18000 3200 450 21650 316,8

451412-020-305 RAUTAVAARA 494 198 0 692 18,0

452304-020-305 REPOKALLIONVAARA 240 330 30 600 8,2

452210-020-305 RIIHILAMPI 70 13 0 83 10 3,3

452401-020-305 RISTIKANGAS 2783 570 60 3413 380 75,9

452209-040-305 RUKKILAMPI 320 80 0 400 100 7,7

452107-020-305 RUONALAMPI 50 30 0 80 4,4
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452208-030-305 RUOPPIJÄRVI 160 50 0 210 38 7,0

461301-030-305 RUOPPIVAARA 1600 0 0 1600 44,2

452304-010-305 RYTIKANGAS 7785 1935 150 9870 400 313,5

452402-010-305 RÄÄPYSLAMPI 8867 50 0 8917 237,5

452208-020-305 RÖNNYNHARJU 10000 0 0 10000 2500 183,9

461106-030-305 SALMIJÄRVI 110 10 0 120 2,7

451406-010-305 SALMIKANGAS 1 1870 1285 100 3255 1000 56,5

452307-080-305 SALMIKANGAS 2/II 1100 100 0 1200 32,0

452307-090-305 SALMIKANGAS 2/III 30 0 0 30 2,1

452212-100-305 SAMMALSUO 200 0 0 200 9,7

452411-080-305 SARVISUO 100 100 0 200 5,8

461302-030-305 SAUKKONIVA 110 0 0 110 5,5

461108-030-305 SIMONKORPI I 35 5 0 40 2,2

452211-040-305 SINGERPALO 4100 0 0 4100 140,2

452212-080-305 SINGERSAARI 650 350 0 1000 16,5

461110-040-305 SIVAKKAHARJU 4866 2100 200 7166 98,4

452204-010-305 SOILUNJOKI 124 0 0 124 4,7

354407-010-305 SUKKALAMPI I 2040 0 0 2040 300 93,2

354407-020-305 SUKKALAMPI II 210 0 0 210 9,5

354407-030-305 SUKKALAMPI III 40 0 0 40 2,2

354407-040-305 SUKKALAMPI IV 1160 0 0 1160 0 53,4

354407-050-305 SUKKALAMPI V 1000 0 0 1000 170 24,5

354407-060-305 SUKKALAMPI VI 330 0 0 330 14,6

461305-020-305 SUOPANIEMI 250 0 0 250 7,1

461105-020-305 SUOVAJÄRVI I 100 60 0 160 5,1

461105-080-305 SUOVAJÄRVI II 50 10 0 60 2,6

461105-090-305 SUOVAJÄRVI III 40 10 0 50 2,6

461302-100-305 SÄKKILÄNKANGAS I 1633 80 0 1713 49,3

461302-140-305 SÄKKILÄNKANGAS II 2459 120 0 2579 63,8

452207-030-305 SÄRKILAMPI 120 12 0 132 3,1

452112-010-305 SÄRKKÄSUO I 145 110 20 275 2,5
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452112-080-305 SÄRKKÄSUO II 140 110 20 270 5,5

461303-040-305 TAIVALKÖNGÄS 220 250 50 520 6,2

461306-080-305 TAKA-AHO 80 170 10 260 37 7,4

452302-020-305 TAKANEN I 150 96 0 246 7,0

452302-090-305 TAKANEN II 40 10 0 50 2,9

452302-100-305 TAKANEN III 75 48 0 123 4,5

452302-110-305 TAKANEN IV 75 48 0 123 4,3

452404-050-305 TALISKOTALAMPI I 3600 200 0 3800 1500 59,6

452404-070-305 TALISKOTALAMPI II 400 50 0 450 9,2

452404-080-305 TALISKOTALAMPI III 500 50 0 550 10,5

452402-020-305 TATANKI I 15240 1975 200 17415 334,4

452402-130-305 TATANKI II 400 100 0 500 11,3

452402-140-305 TATANKI III 900 300 0 1200 31,3

452210-010-305 TAVIHARJU I 447 418 40 905 120 19,8

452210-030-305 TAVIHARJU II 16 16 0 32 2,5

452307-020-305 TAVIKANKAAT 5400 2100 100 7600 900 227,1

451405-050-305 TEERINIEMI 1600 0 0 1600 42,0

451409-010-305 TEERIPURO 250 150 0 400 9,1

452208-010-305 TELKKÄHARJU 30978 7200 400 38578 21000 353,0

452105-020-305 TERVAVIITA 200 70 0 270 9,3

461302-070-305 TIKKUHARJU I 650 590 100 1340 18,1

461302-130-305 TIKKUHARJU II 30 0 0 30 2,0

461106-010-305 TOKKOLEHTO 90 100 10 200 4,1

461301-020-305 TULILAMMENKANGAS 900 100 0 1000 14,7

452308-030-305 TUULINIEMI I 2496 2297 100 4893 2500 53,7

452308-040-305 TUULINIEMI II 2100 1800 100 4000 1600 59,0

 452312-030-305 UKONAHONSUO I 8350 2375 200 10925 127,4

 452312-040-305 UKONAHONSUO II 30 0 0 30 2,3

 452312-050-305 UKONAHONSUO III 140 0 0 140 7,2

452211-120-305 UKONLAMPI 2700 300 0 3000 43,1

452112-060-305 UUTISNIITTY I 300 100 0 400 19,8
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452112-070-305 UUTISNIITTY II 90 50 0 140 7,6

452406-010-305 VAARALA 1 190 30 0 220 8,8

452403-010-305 VAARALA 2/I 110 27 0 137 6,0

452403-020-305 VAARALA 2/II 80 20 0 100 4,0

452406-050-305 VAIMOJÄRVI 110 70 0 180 3,5

452208-040-305 VALKEAINEN 4180 1090 100 5370 2200 81,1

452211-020-305 VASARALAMMINKANGAS 11100 0 0 11100 266,2

461308-050-305 VIHVILÄLAMMINKANGAS I 19700 200 0 19900 12000 172,6

461308-100-305 VIHVILÄLAMMINKANGAS II 200 0 0 200 8,4

461308-110-305 VIHVILÄLAMMINKANGAS III 300 0 0 300 10,0

461301-050-305 VIIPUSJÄRVI 105 0 0 105 6,4

461301-060-305 VUOSSELIJOKI 30 0 0 30 3,1

452302-040-305 VÄHÄJÄRVI 180 70 0 250 20,0

461307-040-305 VÄLIAHO 25 25 0 50 2,3

452402-050-305 VÄLIKANGAS 16740 2450 210 19400 563,4

452107-040-305 YLI-HUKKANEN 3500 3500 100 7100 1800 124,8

452109-020-305 YLI-KUOLIOJÄRVI 120 0 0 120 8,0

452311-010-305 ÖLKYNHARJU I 4679 6230 570 11479 3200 188,6

452311-020-305 ÖLKYNHARJU II 90 195 0 285 12,3

452311-030-305 ÖLKYNHARJU III 10 20 0 30 2,2

451403-020-305 ÖLKYNKANGAS 2990 6980 1000 10970 2300 212,8

Yhteensä 493811 170191 12459 676461 152470 11795,4

Geologian tutkimuskeskus 2016 (9/9)

Tunnus Nimi (Pohjavedenpinnan yläpuolinen suojakerros 0 m)
















































































































































































