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1

JOHDANTO

GTK suoritti Keliber Oy:n toimeksiannosta tutkimuksen jonka tarkoituksena oli arvioida
Rapasaaren suunnitellun louhoksen vaikutusta Vionnevan Natura 2000 –ohjelmassa
suojellun suon vesitaseeseen. Rapasaareen suunniteltu louhos sijaitsee lähimmillään n. 900
metrin päästä suojelualueen reunasta (Kuva 1.).

Kuva 1. Tutkimusalue. Tutkimukset keskitettiin Rapasaaren suunnitellun louhoksen ja
Vionnevan väliselle alueelle.
Vionnevan suojelualueen länsireunaa pitkin, Vionnevan ja Rapasaaren suunnitellun
louhoksen välissä, kulkee paikallinen, matala vedenjakaja. Vedenjakajan korkeus vaihtelee n.
104-105 m mpy, kun Vionnevan pääosien korkeus on n. 103 m mpy ja Rapasaaren
louhosalueen n. 88 m mpy (MML, DEM 10 m, Kuva 2). Vionnevan itäpuolella virtaa Vionoja,
jonka korkeus on n. 98 m mpy. Näiden tietojen perusteella on oletettavaa, että Vionnevan
pintavesien ja maaperän pohjavesien virtaussuunta on todennäköisemmin kohti itää kuin
länttä eli Rapasaaren louhoksen suuntaan. Tästä syystä sekä maaperän ohuuden ja
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pohjaveden korkean pinnankorkeuden johdosta mahdollista maaperän pohjaveden kautta
tapahtuvaa louhinnan vaikutusta suon vesitalouteen pidetään hyvin pienenä, ja tutkimukset
keskitettiin kallioperän pohjavesivaikutusten arviointiin.

Kuva 2. Tutkimusalueen vinovalaistu korkeusmalli.
1.1 Tutkimuksen tavoite
Tutkimuksen päätavoitteena on arvioida Rapasaaren suunnitellun louhoksen vaikutusta
Vionnevan Natura 2000 –alueen vesitaseeseen. Osatavoitteina oli tunnistaa kallioperän
rakenteet, eli käytännössä ruhjevyöhykkeet, joilla voi olla vaikutusta Vionnevan
vesitaseeseen, tutkia kyseisten rakenteiden hydraulisia ominaisuuksia in situ, laskea niiden
teoreettisia virtaamia sekä arvioida virtaamien vaikutusta Vionnevan vesitaseeseen.
1.2 Tutkimuksen rajoitukset
Tämä tutkimus antaa teoreettisen arvion, joka perustuu in situ –mittauksiin, louhinnan
vaikutuksesta Vionnevan vesitaseeseen. Tutkimuksessa ei ole selvitetty ruhjevyöhykkeiden
todellista hydraulista yhteyttä Vionnevan tai Rapasaaren louhoksen kanssa, ainoastaan
oletettu hydraulisen yhteyden olemassa olo, ns. pahimman tapauksen skenaariona.
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Tutkimuksessa ei ole myöskään selvitetty ruhjevyöhykkeiden nykyisiä pohjaveden
virtaussuuntia. Näiden selvittäminen vaatisi reilusti laajempaa tutkimusprojektia sisältäen
useita kairauksia, isotooppigeokemiaa sekä geofysiikkaa. Tutkimustulosten perusteella
tutkimuksen laajentamista ei nähdä tarpeellisena tässä vaiheessa.
Tässä tutkimuksessa ruhjevyöhykkeitä kohdellaan pääsääntöisesti huokoisena väliaineena,
joka tutkimuksen mittakaavan ja kairaustulosten perusteella on perusteltua.

2

TUTKIMUSMENETELMÄT

Kallioperän pohjavesien tutkiminen poikkeaa maaperän pohjavesien tutkimisesta, koska
maaperän pinnanmuodot eivät välttämättä vaikuta kalliopohjaveden liikesuuntaan.
Kalliopohjavedessä virtaus kanavoituu ruhjevyöhykkeisiin sekä kallioperään rakoiluun, muun
kallioperän käyttäytyessä lähes vettä johtamattomana väliaineena. Tästä syystä
ruhjevyöhykkeiden kulun paikallistaminen on ensiarvoisen tärkeää.
2.1 Geofysikaaliset tutkimukset
Tutkimus aloitettiin tutustumalla alueen korkeusmalliin sekä karttoihin, joiden perusteella
luotiin kuva pintavesien ja maaperän pohjavesien virtaussuunnista.
Ruhjevyöhykkeiden paikallistaminen tehtiin lineaatiotutkimuksen avulla.
Lineaatiotutkimuksessa kallioperän lineaatiot, jotka esittävän mm. kallioperän liikuntakohtia ja
sitä kautta ruhje- tai heikkousvyöhykkeitä, tulkitaan korkeusmallin ja lentomagneettisen
aineiston perusteella. Tulkinta perustuu magneettisten mineraalien rikkoutumiseen ja
muuttumiseen kallioperän liikuntakohdissa aiheuttaen magneettiseen mittaukseen paikallisen
minimin sekä korkeusmalliin, jossa laaksopaikat voivat esittää jäätikön kulutuksesta johtuvaa
kallionpinnan alenemista. Yhdistämällä nämä tulokset saadaan karkea kuva
ruhjevyöhykkeiden sijainnista.
Tätä karkeaa kuvaa täytyy kuitenkin tarkentaa geofysikaalisilla maastomittauksilla. Tässä
tutkimuksessa käytettiin VLF-R –menetelmää (Very Low Frequency with Resistivity), joka on
tasoaaltomenetelmä induktiivisella ominaisvastuksen mittauksella. VLF-R menetelmässä
mitataan toisilleen kohtisuoria sähkö- ja magneettikentän komponentteja. Näiden suhteesta
lasketaan maankamaran ominaisvastus ja vaihe. Mallintamalla pystytään luomaan
leikkauskuva, josta tulkitaan ehyt kallio korkean ominaisvastuksen alueina ja ruhjevyöhykkeet
matalamman ominaisvastuksen alueina. Tämän lisäksi mallinnetaan kallioperän pinnan
korkeus, jolloin matalan ominaisvastuksen alueet yhdistettynä matalaan kalliopinnan tasoon
antavat viitteen ruhjevyöhykkeestä.
2.2 Geologiset tutkimukset
Kairaamalla tunnistettuihin ruhjevyöhykkeisiin varmistetaan geofysikaalista tulkintaa sekä
luodaan ikkuna in situ –mittauksiin kallioperässä. Tässä tutkimuksessa käytettiin 66 mm
timanttikairauskalustoa, josta saatu kairasydän logattiin ja kuvattiin. Kairauksen, loggauksen
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ja kuvauksen suoritti Keliber Oy. Kairalogin ja kairasydänkuvien perusteella tehtiin
hydrogeologinen analyysi GTK:n toimesta.
2.3 Hydrogeologiset tutkimukset
Tässä tutkimuksessa hydrogeologinen tutkimus keskittyi in situ hydraulisten parametrien
mittaamiseen kairarei’istä. Mittaaminen tehtiin slug-testauksella. Slug-testissä aiheutetaan
äkillinen muutos pohjaveden tasapainotilaan ja seurataan paineanturilla tasapainotilan
palautumista. Testeissä reikään asennettiin Schlumberger Ceradiver paineanturi 6 m päähän
putken suulta mittaamaan veden pinnan muutoksia 1 sekunnin tiheydellä. Anturiin oli
kaapelin välityksellä jatkuva yhteys. Testinä käytettiin rising-head slug-testimenetelmää.
Menetelmässä reikään, vedenpinnan alapuolelle, laskettiin 4 metriä pitkä noudin, joka vedellä
täytyttyään nostettiin äkillisesti ylös. Noutimen tilavuus vastasi reiässä 1.2 metriä korkeata
vesipatjaa. Mittaustuloksista laskettiin AqTeSolv 4.5 Pro ohjelmalla vedenjohtavuus K [m/s].
Laskenta tehtiin kolmella slug-testien laskentayhtälöllä Hvorslev (1951), Bouver & Rice
(1976) ja Barker & Black(1983). Laskennassa käytettiin lisäksi Butlerin (1989) kehittämää
slug-testien laskentaprotokollaa, joka on myös valmiina AqTeSolv-ohjelmassa.
Vedenjohtavuuden, kairaustietojen ja pohjaveden pinnan gradientin perusteella laskettiin
ruhjevyöhykkeen virtaama Darcyn lailla:

jossa Q = virtaama

𝑄𝑄 = 𝐾𝐾𝐾𝐾

𝛥𝛥ℎ
,
𝑙𝑙

K = vedenjohtavuus
A = poikkipinta-ala

Δh = pietsometristen korkeuksien muutos matkalla l
l = matka (Airaksinen, 1978)

Tämän lisäksi yritettiin K-arvon määrittämistä pumppauskokeella, mutta reiän tukkeutuminen
esti pumpun asettamisen riittävän syvällä ja pumppaus jätettiin suorittamatta.
2.4 Vaikutuksen arviointi
Suunnitellun louhoksen vaikutusta Vionnevan vesitaseeseen arvioitiin vertaamalla Vionnevan
tulovirtaamaa ruhjevyöhykkeen virtaamaan. Tässä tutkimuksessa ei tehty hydrologista
tutkimusta Vionnevasta, joten ruhjevyöhykkeen virtaamaa verrataan pelkästään suon
tulovirtaamaan, jonka on oletettu koostuvan ainoastaan sadannan ja haihdunnan
erotuksesta. Karttatarkastelun perusteella pintavesivaluntaa suolle ei havaittu. Virtaama
laskettiin kaavalla:

jossa Q = tulovirtaama

𝑄𝑄 = 𝑅𝑅𝑅𝑅
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R = valunta

3

A = Pinta-ala

TULOKSET JA TULKINTA

3.1 Geofysikaaliset tutkimukset
Lineaatiotutkimuksen perusteella ei pystytty tulkitsemaan kuin ruhjevyöhykkeiden karkea
sijainti tutkimusalueen länsipuolella. Tutkimusalueella tulkintaa ei pystytty tekemään, koska
maanpinnan topografia on piirteetöntä ja magneettisia minimejä ei pystytty havaitsemaan,
vaikka käytössä oli tihennetty magneettinen lentomittausaineisto. Tästä syystä VLF-R
mittaukset ohjattiin Vionnevan ja Rapasaaren suunnitellun louhoksen väliseen maastoon
tavoitteena tutkia mahdollisten ruhjevyöhykkeiden kulkua.
Kaksi rinnakkaista VLF-R linjaa, pituuksiltaan 4423 m ja 4346 m, mitattiin kaakko-luode
suuntaisina (Kuva 3.).

Kuva 3. VLF-R mittauslinjojen sijainti.
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Kahden linjan käytön tarkoituksena oli saada mahdollinen ruhjevyöhyke tunnistettua
kahdesta kohtaa, jotta ruhjevyöhykkeen kulku pystytään määrittämään. Inversiomallinnetun
VLF-R aineiston perusteella pystytään pohjoisemmalta linjalta tunnistamaan neljä
ruhjevyöhykettä, joista ruhjevyöhyke R5 on epävarma ja on todennäköisemmin
mustaliusketta tai muuta voimakkaasti sähköä johtavaa kivilajia (Kuva 4.). VLF-R mittauksen
tulkinta on esitetty kuvassa 5.
Tulkitut ruhjevyöhykkeet R1, R2, R3 ja R4 edustavat todennäköisemmin kallion
rikkonaisuusvyöhykettä kuin mustaliusketta. Näistä kuitenkin vain ruhjevyöhyke R4:n on
tulkittu kulkevan Vionnevan suojelualueelta louhosta kohti ja näin ollen mahdollisesti olevan
merkityksellinen Vionnevan vesitaseen kannalta (Kuva 4). VLF-R mittauksissa eteläiseltä
linjalta (linja 1) löydettiin neljä potentiaalista ruhjekohtaa ja pohjoiselta linjalta (linja 2) kolme.
Tämä johtaa tilanteeseen, jossa ruhjetulkinta ei ole yksiselitteinen vaan siitä pystytään
tunnistamaan kaksi erillistä ruhjesuuntaa, joista kumpikin on geologisesti mahdollinen, mutta
on epätodennäköistä, että molemmat ruhjesuunnat olisivat todellisia. Koska tutkimuksessa
tutkitaan pahinta mahdollista tilannetta, oletuksena on, että kaikki ruhjesuunnat ovat
todellisia, mutta ruhjevyöhykettä R4 lukuun ottamatta muilla ruhjevyöhykkeillä ei ole vaikusta
Vionnevan vesitaseeseen.
a)
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b)

Kuva 4. a) VLF-R tutkimuksen perusteella tulkitut ruhjevyöhykkeet. b) VLF-R mittauksista
saadut ominaisvastusjakaumat mittauslinjoilla.
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a)

b)

Kuva 5. VLF-R kaksikerrosmallinnus ja tulkinta. Luotausten sijainnit on esitetty kuvassa 4. a)
linja 1, b) linja 2.

GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS

Rapasaari Kalliopohjavesi

9

17.11.2016

3.2 Geologiset tutkimukset
VLF-R tutkimuksen perusteella GTK ohjeisti Keliber Oy:tä kairaamaan ruhjevyöhykkeeseen
R4, jotta mahdollinen kallioperän rikkonaisuus saadaan varmistettua ja tarvittaessa in situ
hydraulisia tutkimuksia pystytään suorittamaan rikkonaisuusvyöhykkeessä (Kuva 6.).

Kuva 6. Slug-testeissä ja tulkinnassa mukana olleiden kairausten sijainnit. Kaikki reiät on
kairattu 45° kulmalla. Symbolien nuolet osoittavat kairaussuunnat.
Kairaus (Ra-76) tehtiin 45° kaltevuudella suuntaan 20°, jotta mahdollinen ruhjevyöhyke
läpäistään suorassa kulmassa. Kairauslogin ja kairasydämen perusteella havaittiin selvää
kallioperän rikkonaisuutta reikäpituuksien 13,10 m ja 74,30 m välillä. Kallioperä ei kuitenkaan
ollut koko matkalta rikkonainen vaan ehyiden ja ehyempien osuuksien välillä on rikkonaisia
osuuksia. Välin keskiarvo RQD-arvo on 38 ja pituudella painotettu keskiarvo RQD-arvo 39,
jotka vastaavat rikkonaista kalliota. Tämän perusteella sekä kairasydämen kuvien perusteella
tulkittiin, että kairaus on läpäissyt ruhjevyöhykkeen. Ruhjevyöhykkeen kulun suuntaa ei
kuitenkaan pystytä kairauksesta varmistamaan.
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3.3 Hydrogeologiset tutkimukset
Slug-testejä tehtiin reiän Ra-76 lisäksi rei’issä Ra-80, Ra-81 ja Ra-82, jotka sijoittuvat
ruhjevyöhykkeen läheisyyteen (Kuva 6.). Slug-testien tuloksista (Taulukko 1.) havaitaan, että
RA-76:n vedenjohtavuus on selvästi korkeampi (n. puoli dekadia) verrattuna muihin
mitattuihin reikiin antaen jälleen yhden viitteen ruhjevyöhykkeen R4 paremmasta
vedenjohtavuudesta ehyeen kallioon nähden. Reikien Ra-80, Ra-81 ja Ra-82 matalammat
vedenjohtavuudet viittaavat myös siihen, että ruhjevyöhykkeen R2 tulkinta on virheellinen tai
sen vedenjohtavuus on selvästi heikompi kuin R4:n. Slug-testien lisäksi reiässä Ra-76
yritettiin tehdä pumppauskoe, mutta pumppua ei saatu menemään riittävän syvälle ja siitä
tulevaa arvoa pidettiin epävarmana, joten yrityksestä luovuttiin.

RA-76

RA-80

RA-81

RA-82

Slug Hvorslev
S1
1,8E-06
S2
1,8E-06
S3
1,8E-06
ka
1,8E-06
S1
3,4E-07
S2
3,7E-07
S3
4,1E-07
ka
3,7E-07
S1
5,4E-07
S2
5,1E-07
ka
5,3E-07
S1
2,9E-07
S2
2,9E-07
ka
2,9E-07

Bouwer
& Rice
1,7E-06
1,5E-06
1,6E-06
1,6E-06
2,8E-07
3,1E-07
3,4E-07
3,1E-07
5,0E-07
4,7E-07
4,9E-07
2,4E-07
2,3E-07
2,4E-07

Barker &
Black
1,3E-06
1,3E-06
1,2E-06
1,3E-06
2,4E-07
3,4E-07
3,7E-07
3,2E-07
3,5E-07
2,5E-07
3,0E-07
2,4E-07
2,2E-07
2,3E-07

Taulukko 1. Slug-testeistä lasketut arvot eri laskentamenetelmillä. Reiästä Ra-76 tehtiin
kolme testiä ja muista rei’istä kaksi testiä. Testeille laskettiin myös keskiarvot, joita käytettiin
vaikutusten arvioinnissa.
3.4 Vaikutuksen arviointi
Ruhjevyöhykkeen teoreettisen virtaamaan vaikutusta suon vesitaseeseen arvioitiin
ruhjevyöhykkeen virtaaman ja suon tulovirtaaman suhteella. Laskennassa käytetyt skenaariot
ja arvot on esitetty taulukossa 2.
Vionnevan tulovirtaama on laskettu vuosikeskiarvoina kahdelle sadannan (sääasema
Kaustinen, Tastula, FMI, 2016) ja haihdunnan (sääasema Ruukki, Greus, Korhonen &
Haavanlammi, 2012) aikavälille, 1961-2010 ja 2006-2010 sekä käyttämällä pinta-alana
Vionnevan Natura 2000 -alueen rajauksen pinta-alaa (SYKE, 2016).
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Skenaario
1961-2010
korkea K
1961-2010
matala K
2006-2010
korkea K
2006-2010
matala K

Haihdunta Sadanta
Valunta
keskiarvo keskiarvo
(mm/a)
(mm/a)
(mm/a)

A suo
(m2)

Tulovirtaama
(m3/a)

Δh
(m)

l (m)

377,42

544,89

167,47

8777273

1469956,24

163,58

2074

377,42

544,89

167,47

8777273

1469956,24

138,58

2074

364,40

596,11

231,71

8777273

2033781,93

138,58

2074

364,40

596,11

231,71

8777273

2033781,93

138,58

2074

K
1,8E06
1,3E06
1,8E06
1,3E06

A ruhje (m2,
poikkipintaala)

Q ruhje
(m3/a)

Virtaamasuhde
%

1872,29

8384,33

0,57

1872,29

6055,35

0,41

1872,29

8384,33

0,41

1872,29

6055,35

0,30

Taulukko 2. Vionnevan tulovirtaaman ja Ruhjevyöhykkeen R4 virtaaman laskennassa käytetyt arvot ja saadut tulokset sekä Vionnevan
tulovirtaaman ja ruhjevyöhykkeen R4 virtaamasuhde.
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Ruhjevyöhykkeen virtaaman laskennan arvoina on käytetty pohjavesigradienttia,
vedenjohtavuutta sekä ruhjevyöhykkeen poikkipinta-alaa. Pohjavesigradientin laskennassa
on maksimikorkeutena käytetty maanpinnan korkeutta pisteessä, jossa ekstrapoloitu
ruhjevyöhyke R4 leikkaa Natura 2000 –alueen rajan. Miniminä on käytetty louhoksen
suunniteltua syvyyttä, joka on laskettu vähentämällä maanpinnan korkeudesta 150 m
(Wiikinkoski, 2016) pisteessä, jossa ekstrapoloitu ruhjevyöhyke R4 leikkaa louhoksen
suunnitellun reunan. Pituutena on käytetty yllämainittujen pisteiden välistä etäisyyttä
(Taulukko 2.).
Ruhjevyöhykkeen poikkipinta-alana on käytetty neliön muotoista alaa, joka on laskettu
trigonometrian avulla kairauslogissa määritellyn rikkonaisen pituuden avulla (Taulukko 2.).
Vedenjohtavuuden vaihteluväleinä on käytetty reiästä Ra-76 laskettujen keskiarvojen
maksimi ja minimiarvoja eri laskentamenetelmillä.
Käyttäen näitä parametreja, sekä yllä mainittuja rajoituksia, saadaan Vionnevan
tulovirtaaman ja ruhjevyöhykkeen teoreettisen virtaamaan suhteeksi neljä arvoa (Taulukko
2.), jotka vaihtelevat välillä 3 – 5,7 ‰.

4

JOHTOPÄÄTÖKSET

Tässä tutkimuksessa tutkittiin Rapasaaren suunnitellun louhoksen vaikutusta Vionnevan
Natura 2000 –alueen vesitaseeseen. Tutkimuksessa saatiin selville yksi mahdollinen
ruhjevyöhyke (R4), jota pitkin vesi voi virrata kallioperässä Vionnevalta Rapasaaren
louhokseen. Tutkimuksessa havaittiin, että tulkitun ruhjevyöhykkeen suuntaa ei pystytä
määrittämään yksiselitteisesti. Tutkimuksessa ei ole tutkittu Vionnevan suon ja
ruhjevyöhykkeen välillä hydraulista yhteyttä. Ottaen tutkimuksen rajoitukset huomioon,
voidaan tutkimustuloksia pitää ns. pahimpana mahdollisena tapauksena ja todellisten
vaikutusten voidaan arvioida olevan pienempiä kuin tulokset osoittavat.
Tutkimuksen tuloksena saatiin ruhjevyöhykkeen R4 virtaaman osuudeksi 3-5,7 ‰ Vionnevan
tulovirtaamasta. Tuloksen perusteella Rapasaaren louhoksen vaikutusta Vionnevan
vesitaseeseen pidetään pienenä.

5

JATKOTOIMENPITEET

Tämän tutkimuksen perusteella ei nähdä tarvetta jatkotoimenpiteiden tekemiselle.
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