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Suomen kvartsihiekka. 

Suomen hiekat ovat paliasiassa maasalp8;a ja kvartsia, ja muita 
mineraleja, kuten granaattia, kiillettli, magnetiittia j. n. e., on vain 
poikkeustapauksissa muutamia prosentteja hiekasta. Seuraavista 
kolmesta analysistg saamme hyvan kuvan hiekan tavallisesta kokoo- 
muksesta: 

Si 0, Fe, 0, Ai, 0, CaO M g O  K,O NqO 
Rantahiekkaa, Lavolan 

saha, Kontiolahden 
kirkonkylti ......... 7 7 . 9 1  1 . 6 7  12 .41  1 . 8 7  jlk. 

Kellanharmaata hiek- 
kaa, Johanneslund, 
Kiikala ............ 8 1 . 2 6  2 . 0 3  9 .17  2 . 4 0  0 . 7 7  1 .21  2 . 3 1  

Kellanharmaata hiek- 
kaa, ~a l~~usse lk i i ,  

.... Starkom, Karja 8 1 . 3 4  1 .67  9 . 7 1  1 . 5 6  0 . 7 2  2 . 0 5  2 . 6 9  

Lmkemalla saamme naista luvuista seuraavat mineralogiset 
kokoomukset: 

Kvartsia Maasalpaa Muita 

Lavola ........................ 30 % 66 % 
Johmneslund . . . . . . . . . . . . . . . . . .  46 % 49 % 
Starkom ....................... 46 % 50 % 

Voimme siis sanoa tavallisen Suomen hiekan olevan ainakin puo- 
liksi maas&lp%ä ja lopun paaasiassa kvartsia. Poikkeustapauksissa on 
kvartsipitoisuus suurempi kuin 50-55 %. 

Kun tekniikassa valista tarvitaan kvartsirikasta hiekkaa, paatti 
K. H. Renlundin jä,lkisaadöksen Suomen ki&ytännöllis-geologiseksi 
tutkimiseksi johtokunta 1916 suunnitelmanmukaisesti etsittaa sel- 
laista. JiilkisLiLdöksen laskuun k&ytiin monissa paikoin maata, missä 
vuoriperan laadun tai muiden geologisten suhteiden vuoksi saatettiin 
odottaa kvartsihiekkaa. Tallöin pidettiin erikoisesti silmalla seutuja, 



joissa on sterileja hiekkamaita, varsinkin lehtohiekkamuodostumia. 
Tutkituilta paikoilta keriityt näytteet analysoitiin Renhndin Vuori- 
laboratoriossa. 

Tuloksista saamme kuvan maan eri osien sellaisista hiekkakerros- 
tufista. Analyseista saamme helposti lasketuksi hiekkojen likimaa- 
raisen kvartsipitoisuuden. 



Hiekkwanalyseja. 

M a a s a l p a i s t ä  h i e k k a a .  

20-25 % kvartsia. 

1. Dyyne j a Veksalan niemen länsirannalla 
Munsalan pitäjässä1) .............. 

2. Kalkkihiekkatiilitehtaan hiekkakuoppa 
Malmin asemalla ................. 

2 5 1 0  % kvartsia. 

3. Dyyneja, Lanteenpakka, Kalajoki ... 
4. Iso sorapaikka, Störsvik, Siuntioa). ... 
5. Rantahiekkaa, Lavolan saha, Kontio- 

lahti3) ........................... 
6. Hienoa hickkaa Honkaniemen pysakin 

seuduilta ........................ 
7. Hienoa hiekkaa, Kärböle, Helsingin 

pitäjä ........................... 
M a a s a l p i i k v a r t s i h i e k k a a .  

40-45 % kvartsia. 
8. Hienoa hiekkaa, Korvenrannan Kum- 

.......... munnurmi, Rymättylä4) 
9. Dyynihiekkaa, Järvenpakka, Tiurin- 

saari, Koivisto ................... 
45-50 % kvartsia. 

10. Harjuhiekkaa, Koski, Perniö=). ..... 
11. Kruununkokonmaki, Tiurinsaari, Koi. 

visto ........................... 
12. Hienoa hiekkaa, Kiviniemi Vuoksen 

................ varrella, Sakkola 
13. Hienoa, hiekkaa, Hyliynnurmi, Ry- 

mättylä7) ....................... 
.14. Lcntohiekkaa, Suursaaris) .......... 
15. Dyynimaisia muodostuksia, Koirh 

oja, Impilahtig) ................. 
16. Nitlaks, Bromarvi, B. Frosteruksen 

mukaan 1°) ...................... 

Li&ksi on vieri rnaëriitty : l) 1.5 8 % CaO - ') 2.28 CaO, 1 - 2 3  MgO - 
3)1.87Ca0,  jlk. MgO.-4) 1 . 1 ~ C a 0 . - ~ ) 3 . ~ 6 K , O ,  1 . ~ ~ N s , 0 . - 6 ) l . o ~ C a ~ ,  
jlk. MgO - 7, 1. oo CaO, jlk. MgO. - $) 1 . 2 7  CaO, jlk. MgO. - 9, 1-13 CaO, 
jlk. MgO. -1°) 1 .68  CaO, 0.42 MgO. 



17. Kellanhamaata hiekkaa, Johannes- 
limd, Kiikala, Frosteruksen muk.ll) 

........ 18. Lentohiekkaa, Tytärsaarile) 
19. Kellanhamaata hiekkaa, Salpaus- 

selkä, Starkom, Karja, Frosterus13) 
20. Dyynihiekkaa, Maristonpakka, Kala- 

joki1*) .......................... 
21. Lasitushiekkaa, Nevajoen ranta, 

Hirnin mukaan1=) ............... 
50-55 % kvartsia. 

22. Dyyilimaisii muodostuksia, Hiekka- 
tiilitehdas, Tvärminne 16) ......... 

23. Hieklrakangas, Harolan kyla, Kiukai- 
nen ............................ 

24. Dyynihiekka, Munahietapakka, Sii- 
kajoki .......................... 

55-60 oh kvartsia. 

25. Hienoa hiekkaa, Suvannon Koukun- 
niemi, Sakkola .................. 

26. Harjumaisia valleja, Kanan pysäkki 
27. Höytiaisen etelaranta, Kontiolahti.. 
28. Dyynihiekkaa (?) Kronoby, Kokkolan 

.................. tien varrelta 17) 
29. Dyynicn rantakenttii, Yyterin niemi. 

................ 30. Yyterin iso dyyni 
............. 31. Dyynihiekkaa, Yyteri 

32. Hiekkakenttä, Porista luoteeseen ... 
33. Hiekkaa, Kaarluodosta pohjoiseen 

Pori ............................ 
60-65 % kvartsia. 

34. Hienoa hiekkaa, Einjärvi, Yyterin 
niemi .......................... 

35. Tasanko Porista luotecscen ........ 
36. Hienoa hiekkaa, Taalin Torppa, Tuors- 

niemen kylä .................... 
37. Jiimenpohjahiekkaa,Valassanta,Yläne 
38. Iso hiekkakuoppa, Nakkilan tienoo. . 
39. Järvenpohjahiekkaa,Valassanta,Ylane 

Lisaksi on viela mKiirä.tty: 11) 2 .40Ca0 ,O.  7 7 MgO, 1 . 2 1  K,O, 2.3 i Ne& - 
14) 1 . 0 ~  CeO, jlk. Mg0. - 18) 1.56 CeO, 0 . 7 2  MgO, 2.05 K20, 2.69 Ne20. - 
14) 1-14 CeO, 0.0 MgO. -16) 1.10 CeO, jlk MgO. -le) 1.09 CaO, jlk MgO. - 
17) 0 . 6 6  C&O jlk. MgO. 



( , K v a r t s i s t a  h i e k k a a .  

65-70 04 Bvartsia. 

40. 160 sm syvyydestä, Rimpialho, Porin 
pitäjä .......................... 

. 41. Pyhäjärven ranta, Joensuu, Wane.. 
42. Harmahtava hiekka, Fixdal, Viasvesi 
43. Vaaleampi hiekka n:o 42 yIapuoleltale) 
44. Iso hiekkakuoppa Haistilan lautan 

luona, Olvila ................... 
45. Hiekkakuoppa Anolan kansakoluun 

luona, Nakkila .................. 
-16. Pohjahiekkaa, suuri kenttä, Nikki, 

Ulvila .......................... 
47. Vanhaa rantahiekkaa, Leistilanjani, 

Nakkila ........................ 
...... : 48. Joensuun järvenpohja, Yläne.. 

49. Vanhaa rantahiekkaa, Leistiiiinjarvi 
..... 1 50. Valkohiekkaa, pelto, Viasvesi.. , 51. Vanhaa rantahiekkaa, Leistilanjär~i~~) 

7&75 % kvartsia. 

52. Hiekkakuoppa ,4nolan talon luona, 
1 Nakkila ........................ 

53. Harmahtavaahiekkaa, metrin syvälti& 
................. Viasveden pelto 

54. Metrin syviiltä, Pehkusuon kangas, 
Viasvesi ........................ 

55. Iso hiekkakuoppa Utomeren kylästä 
etelaan ......................... 1 56. Pohjahiekkaa, 150 sm syvälta, Pehh-  
suon kangas .................... 

.... 57. Iso hiekkakuoppa Porin iähellä 

.... 68. P i s i n  hietapakka, Harjavalta.. 
59. Vanhaa rantahiekkaa, Leistilänj ärviZ0) 
60. Rantahiekkaa Säkylän kirkon luotan) 

1 61. Hiekkakuoppa Porin lähellä ....... 
1 75-80 O l o  kvartsia. 

62. Säkylan rantaa). ................. 
63. Hiekkakuoppa Hajstilan lautan luona, 

Ulvila .......................... 

Kemiallinen 
enalytd %: 

Li&ksi on viela mUr&tty: %) 0.66 C a o ,  0.0 z Mgo. - lD) 1 . 0 6  CaO. 80) 0 . 6 4  

CaO, jlk. Mg 0. - 21)0. 27 Ca0,  jlk. MgO, 2.16 K 2 0 ,  1 . 4 2  Na20.. - =) 028 
CaO, jlk. MgO. 



Analysoidut näytteet ovat sellaisista esiintymistä, joiden kvartsi- 
pitoisuus on suurempi kuin muiden saman seudun hiekkakerrostu- 
main. Sen vuoksi on erikoinen' merkitys sillä seikalla, että noin 50 % 
yli kohoavaa kvartsipitoisuutta on pidettilva korkeana analysoiduissa 
nliytteissä. Varsinaista kvartsihiekkaaa, jossa olisi ainakin 65 % 

Lisäksi on viela ma8rätty: a3) 0.64 CaO, 0.05 MgO, 1.9s K ,O, 0.7 o Ns,O. - 
") 0.16 CaO, 0.04 MgO. 

64. Valkohiekkaa, pelto, 53 yläpuolelta, 
Viasvesi ........................ 

65. Ruskeahko kerros, metrin syvältä, 
Viasveden kangas ............... 

66. Hiekkaa, 230,sm syvaltä, Sudenkallio, 
Viasveden kangas ............... 

67. Hiekkaa, 2 m syvältä, Isosuo, Vias- 
veden kangas ................... / 68. Vaikohiekkaa, Hunmpelto, Viasvedcn 

Kemiallinen 
snalysi Olo: 

Senlomisn#yte Olo: 

1 

pelto ........................... 
69. Valkohiekkaa, pelto, Viasvesi ...... 
70. Vaikohiekkaa, tien vierestä, Vias- 

veden kangas ................... 
71. Vaikohiekkaa, Isosuon läheltä, Vias- 

vedon kangas ................... 
72. Valkohiekkaa, h p i a l h o s t a  läheltä 

Viasvetta ....................... 
80-85 % kvartsia. 

73. Valkohiekkaa, pelto, Viasvesi.. ..... 
74. Vaikohiekkaa, Kauttua ............ 
75. Lcntohickkaa, Harjavallan kirkonkylä 
76. Hiekkamaa, Viasvcden kangas.. .... 
77. 150 sm syvältä, Mikkolan maa, Vias- 

veden kangas ................. r . 
78. Hiekkaa, Pehkusuon lähde, Viasveden 

kangw ......................... 
.... 79. Valkohickkaa, pelto, Viasvesi2" 

80. Hiekkaa, K~urninainen~~) .......... 

91.47 

91.91 

91.93 

92.33 

92.33 
92.62 

92.66 

92.87 

92.93 

93.14 
93.40 
93.43 
93.52 

93.59 

93.60 
93.61 

93.81 

e 

0.63 13.93 
- 8.84 

20.70; 45.6:$ 
- 1 -- 

. 72.55 12.89 
79.601 11.56 

31.47 2.20 

1 - 1 - 

0.29 

0.531 

0.35 

0.28 

0.35 
0.19 

0.39 

0.55 

0.28 

0.18 
0.09 
0.54 
0.61 

0.37 

0.45 
0.09 
0.18 
0.68 
0.77 
0.11 
0.14 

81. Hiekkaa, 70 alta, Viasveden kangas. / 94.22 
82. 245 sm syvältä, 77 alta ........... 94.36 

.......... 83. Valkohiekkaa, Tuorsniemi 94.62 
84. Valkohiekkaa, Viasveden pelto ..... 95.54 

l 

0.64 

1.48 

- 

-. 

- 

- 

- 
- 

- 

- 

- 

I 
- 
- 
- 

- 

- 

- 
2.69 
2.66 
- 
- 

. - 
- 

- 

- 

- 
3.79 

0.05 

- 

0.08 

6.31 
3.85 
- 
- 

0.39 

31.00 

26.45 

9.20 

0.77 
6.62 

7.84 

25.00 

2.79 

15.12 
23.59 
7.23 
-- 

2.06 

62.18 

- 6.39 

1 
- 8.87 
- - 
0.30 40.01 

96.91 

5.34 

84.20 9.41 

47.90 43.23 
- - 

55.21 4.48 

68.02 

65.37 

7.48 
47.44 

73.28 

46.05 

38.20 

42.75 
46.74 
52.75 
- 

5.53 
1 

25.43 

91.75 
42.15 

18.83 

28.95 

58.9:: 

35.82 
25.82 
40.02 
- 



kvartsia, ei ole laisinkaan suurimmassa osassa maata. Tämä johtuu 
maan yleisestä geologisesta luonteesta ja geologisesta historiasta. 

Hiekka kuten muutkin irtonaiset muodostumat on peräisin kiin- 
teästä kallioperästä. Suomen kallioperä on pääasiassa graniitteja ja 
niiden kanssa kokoomukseltaan hyvin l%hellä olevia gneissejs, joiden 
seassa saattaa olla kvartsiköyhempi8 eruptivikivilajeja ja kiteisiä lius- 
keita. Suomessa on hyvin vähän kvartsikivilajeja, joista varsinkin 
hiekkakivet muualla peittävät suuriakin alueita. Siellä täällä 
on kvartsiitteja, jotka ovat melkein vain kvartsia. Poikkeustapauk- 
sissa sitä on suuremmilla alueilla, ja ovat maan korkeimmat vuoret 
sitä, kuten Vuokatti, Pisa, Koli, Pyhätunturi, Kumputunttiri j. n. e. 
Nämäkin kvartsiittialueet ovat kuitenkin pieni%, verrattuina niitä 
ymp%röiviin muiden vuorilajien peittämiin alueihin. 

Irtonaisten muodostumain kokoomukseen vaikuttaa mahdolli- 
sesti huomattavimmin kallioperä. Sen vaikutus ei kuitenkaan ole 
yksinomainen. Hajoittavat geologiset prosessit, rapautuminen 'ja 
erosio, vaikuttavat eri tavoilla ja voivat niin ollen samasta materialista 
muodostaa erilaisia tuloksia. Muutamissa ilmastoissa on kemiallinen 
rapautuminen varsin voimakas ja vaikutuksiltaan se voittaa silloin 
samanaikaisen mekanisen rapautumisen. Kemiallisessa rapautumi- 
sessa mineralit liukenevat ja huuhtoutuvat. Mineraleihin vaikuttaa 
kemiallinen rapautuminen aivan eri tavoilla. Kvartsi on vastustus- 
kykyisimpiä. Monet tärkeät kivilajimineralit, kuten esim. maasälpä, 
ovat helpommin rapautuvia. Kemiallinen rapautuminen saattaa 
hävittää muut mineralit, paitsi kvartsia, kivilajeista, joten syntyy 
kvartsirikkaita rapautumistuloksia. Kvartsirikkaita hiekkoj a ja 
hiekkakivikerroksia on syntynyt mainitulla tavalla geologisesti hyvin 
erilaisina aikakausina. Suomenkin kvartsiitit ovat useimmiten syn- 
tyneet samaan tapaan. Ne ovat peräisin vanhimmilta geologisilta 
periodeilta ja ovat muinoin ehk% laajojenkin kvartsihiekkamuodostu- 
main jätteitä, jotka ovat kovettuneet geologisten suhteiden muut- 
tuessa, muiden osien jo kauan sitten hävittyä. Suomen kvartsikivi- 
lajeihin verraten nuoria ovat Ahvenanmaan ja Hangon saariston 
kambrisen hiekkakiven korkeintaan desimetrin paksuiset juonimaiset 
esiintymät . Isojoen ja Kauhajoen hiekkakiviesiintymät Etelä-Poh- 
janmaalla ovat luultavasti juonten ikäsiä. Porin hiekkakivi, jota on 
mainitulla seudulla ja siitä kaakkoon on iältään vähän vanhempaa. 
Kvartsiitit ovat kovia kivilajeja, eivätkä sen vuoksi helposti muutu 
irtonaisiksi muodostumiksi geologisten tekijäin vaikutuksesta. Mai- 
nitut nuoremmat kvartsiset muodostumat ovat paljon höllempiä kuin 
kvartsiitit. Sen vuoksi niitä sanotaankin hiekkakiviksi, kuten vas- 
taavia muodostumia muiden maiden nuoremmissa kerrostumissa. 



Kvartsiittien merkitys irtonaisten maalajien muodostumisessa on siis 
vähäinen, kun sen sijaan hiekkakivien usein on huomattava. 

Suomen Irtonaiset muodostumat ovat syntyneet maan historian 
hyvin myöhäisenä aikana. Suurin osa on syntynyt jääkaudella, osa 
vieläkin myöhemmin. Mekaniset tekijät ovat niiden muodostumisessa 
olleet paljon tärkeämmät kuin kemialliset. Niiden kokoomus poikkeaa 
niin ollen varsin vähän vastaavien kivilajien kokoomuksesta. 

Mainittujen asianhaarojen vuoksi etsittiin kvartsihiekkaa etu- 
päässä Porin hiekkakivialueelta. Sieltä löydettiinkin laajoja hiekka- 
kerrostumia, jotka olivat kvartsisempia kuin mitkään aikaisemmat 
maan hiekkaesiintymät. Kun Porin hiekkakiveä on pidettävä näiden 
hiekkamuodostumain alkusyynä, on mielenkiintoista tutkia lähemmin 
sitä. Porin hiekkakivi ulottuu Pohjanlahdesta Porin ja Luvian välille 
luoteessa, Säkylään ja Köyliöön kaakossa. Koillisessa rajoittaa aluetta 
Kokemäenjoen laakso. Raja lounaassa on epäselvä. Maapeitteen ylä- 
puolelle kohoavat kalliot ovat tällä seudulla kylläkin diabasia, n. s. 
Porin diabasia, mutta syvemmissä leikkauksissa on monin paikoin 
tavattu vaakasuoria hiekkakivikerroksia. Monin paikoin ovat rauniot 
ja louhikot etupäässä hiekkakiveä, niin että täytyy otaksua vuori- 
perän olevan tatä kiveä. On kuitenkin mahdotonta sanoa kuinka 
suuren osan kallioperän pinnasta mikin kivilaji peittää. Tämän 
suuntaisia johtopäätöksiä vaikeuttaa vielä sekin että diabasin on 
huomattu muutamin paikoin läpäisevän hiekkakiveä, joka siis on tätä 
'eruptivikidlajia vanhempi. 

Hiekkakivessä on useampia muunnoksia, jotka vuorottelevat 
keskenään ohuina kerroksina. Niinpä on monin paikoin konglome- 
raattimuodostumia, joiden useamman senttimetrin läpimittaiset pallot 
ovat mikroklinigraniittia ja karkeata, maasälpäistä, arkosimaista, 
punavärista muunnosta. Muualla sen sijaan kvartsiset muunnokset 
ovat tavallisimpia. Vieläpä muutamissa seuduissa on huomattavia 
määriä kvartsiittisia muunnoksia. Viimmemainituista ovat hieno- 
rakeiset - rakeiden läpimitta alle 1 mm - tavallisimpia. Vaaleita 
kaolinipitoisiakin muunnoksia on. Violetin ruskea saviliuske vuoro- 
kerrostiiu muutamin paikoin kvartsiitin kanssa, jossa myöskin on 
liusketta konglomeraattipalloina. Hiekkakiven materiali on enim- 
mäkseen peräisin nuoremmista arkeisista graniiteista, eikä vieläkin 
nuoremmasta rapakivigraniitista, jota on hiekkakivialueen rajalla 
etelilssä. Koska hiekkakivi muistuttaa Pohjanlahden toisella puolella 
olevaa hgermanlannin hiekkakiveä, joka todistettavasti on seudun 
rapakiveä nuorempaa, ollaan sitä mieltä että Porinkin hiekkakivi olisi 
rapakivigraniittia nuorempaa. 



Kun kirjoittaja jo vuonna 1916 oli huomannut Porin hiekka- 
kiven alueella Si0,-pitoisuuden muutamin paikoin kohoavan yli 
90 %. kulki hän yhdessa fil. maist. A. Laitakarin kanssa alueen läpi 
keväalla 19 17. Viimemainittu palasi seudulle vielä syksyllä täy- 
dentämaan havaintoja. Tutkimuksia näillä seuduin vaikeuttivat sinne 
majoitetut venäläiset joukko-osastot, jotka olisivat saattaneet pitää 
geologisia ekskursioitamme ja maatutkimuksiamme vakoiluna. Joka 
tapauksessa saimme runsaasti naytteita, joista, ynna havainnoista 
saamme hyviin käsityksen hiekkalajien laadusta ja levenemisestil, 
kuten liihemmin selviää seuraavasta eri alueiden kuvauksesta. 

1. Pyhiij ärven rannoilla on paljon hiekkaa, varsinkin Ylane joen 
suun seuduilla. Täaltä otettiin järven pohjasta n. 1 m syvyydeltii 
kaksi naytetta: n:o 48 (SiO, = 89.23 %, Fe203 = 0.43 %) ja n:o 41 
(SiO, = 87.6 4 %, Fe,03 = 0.4 8 %). Hiekka on vaalean kellertiv8;ti 
ja enimmäkseen hienoa (rakeiden lapimitta n. 0.25 mm). Jälkimiii- 
sessa n8;ytteessä on muutamia karkeampia - liipimitta 4 mm saakka 
- mineralirakeita. 

2. Pyhajärven lounaisrannalla, noin 1 km Huvituksesta lou- 
naaseen, on laaja hietikko nimeltii Valassanta. Taaltakh on kaksi 
näytettii n. metrin syvyise1ti.i vedeltä: n:o 39 (SiO, = 87.01 %, 
Fe203 = 0.57 %) ja n:o 37 (Si02 = 86.64 %, $e,O, = 0.69 %). 
Hiekka on vaalean kellanruskeata ja hyvin hienoa (alle 0.25 mm). 
Siina on muutamia himmeän valkeita jyviä ja muutamia tummia 
kappaleita. Rannoilla, näytteiden ottopaikkojen lähellä, näyttää 
hiekan raesuuruus enemrnan vaihtelevan, ja paikotellen on hiekka 
karkearakeista. 

3. Pohjoiseen Siikylan kirkonkylästii on PyhajiLrven rannalla 
laajoja hietikoita, jotka muutamin paikoin muuttuvat mukulakivi- 
koiksi, jotka paaasiassa ovat hyvin kvartsipitoista konglomeraatti- 
maista hiekkakiveä. N%yten:o 60 (SiO, = 91.04 %, Fe,O, = 0.24 %) 
ja n:o 2 (SiO, = 11. i 9 %, Fe,03 = 0.7 6 %) ovat niiiltg hietikoilta. 

4. Kiukaisten ja Kokemäen pitäjien rajalla, 5 km Harolan ky- 
1iisti.i itiiän on laaja hietamaa, jossa näytta% olevan myöskin vaaleata 
hiekkaa. Näyte n:o 23 (SiO, = 83.36 %, Fe203 = 0.7 5 %) on hiukan 
punertava, tasarakeinen (rakeet alle 0.25 mm), jossa on vain vahan 
tummia mineralirakeita. 

5. Kauttuan tehtaan veturitallin itiipuolella on paikotellen 
puolikin metriä vaaleata hiekkaa. Näyte n:o 74 (SiO, = 93.40 %, 
Fe203 = 0.0 9 %) on karkearakeista vaaleaxhamaata hiekkaa, jossa 
on runsaasti himmeitii, kaolinisoituneita maasiilparakeita, mutta ei 
laisinkaan tummia mineraleja. Hiekka on epätasaista siten ett3 
pääosan raesuuruus on 0.25 ja 1 mm valillti, kuitenkin on hiekassa 
aina 4 mm:n läpimittaisia rakeita. 



6. Harjavallan kirkon lähellä olevilla suurilla hiekkakerrostu- 
milla on näkyvissä pieniä dyynejä. Ne ovat hienoa (raesuuruus n. 
0.25 mm) tasarakeista, ruskeankeltaista hiekkaa, nayte n:o 75 (SiO, 
=93.43%, Fe,03=0.54 %). Hiekka ei ole niin vaaleata kuin 
seudun vaaleat hiekat yleensa, mutta siinä on sangen vähän tummia 
mineralirakeita. 

7. Pirilan kylän lahellä on tavattoman korkealla hiekkaranta- 
äyräallä omituinen dyyni, jonka ilmeisesti on muodostanut joen 
uomassa puhaltava tuuli tälle paikalle, missä joki tekee jyrkän mut- 
kan, irroittamalla alempana olevasta hiekkaseinästki hienoa hiekkaa, 
kerrostaen sen äyrään laelle. Dyynihiekka on tasarakeista (n. 0.25 
mm), vähän kellanruskeaan vivahtavaa vaaleanharmaata ja siinä 
on aikalailla tummia rakeita. Nayte n:o 58 (SiO, = 90.90 %, Fe,O, 
= 0.69 y,). 

8. Leistilänjärven niitty on ennen laskua ollut puolen penin- 
kulman pituinen ja kahden kilometrin levyinen soikea järvi. Vanha 
ranta näkyy niityn koillisessa reunassa useamman kilometrin pitui- 
sena ja noin 150 m levyisenä hiekkavyöna. Kun alue muutoin on 
savea, johtuu hiekka ilmeisesti järven aaltojen työstä. Rantahiekka- 
kerrostuma on ohut ja loppuu se maalle päin rantaäyraäseen ja ulos 
p&in j yrkkäykseen. Samantapainen profili on yleinen Suomen j arvien 
rannoilla vastaavissa tapauksissa. Harvoin saa tutkia tyyppiä yhta. 
mukavasti kuin tääIlä. Kairausten mukaan on hiekan alla savi, eikä 
se tavallisesti ole metriä paksumpaa. Esitämme tässB hiekan profilin. 
Hiekka on vanhan rantaäyrään ja jyrkkäyksen välillä. 

Kuva 2. 

L a s k e t u n  L e i s t i l i i n j i i r v e n  h i e k k a r a n n a n  p o i k k i l e i k k a u s .  

Muutamassa koekuopassa hiekkayvön pohjoisosassa, noin 10 m 
päkhsä jyrkkayksesta, oli ensin 40 sm hiekkaa, sitten 6 sm savea ja 
taas hiekkaa 120 sm syvyyteen, jolloin savi alkoi: näyte 51 (SiO, = 
89.43 %, Fe203 = 0.56 %) otettiin tasta 80 sm syvyydestii. Se on 
vaaleata, melkein valkeata, kellanpunaharmaata, tasarakeista hiek- 
kaa (n. 0.25 mm läpimittaista). Tummaa kerrosta ei ollut ensinkään, 
vain juu~ia noudattavia heikkoja ruostejuovia. Näyte 47 (SiO, = 
89. i e %, Fe,O, = 0.39 %) on 75 sm syvyydesta viihän etelämp%ä. 



Hiekka on vaalean punertavaa, tasarakeista ja vähän hienompaa, 
(suureksi osaksi alle 0.2 5). Näyte 49 (SiO, = 39.2 9 %, Fe,03 = 0.4 i 
%) on samanlaisesta ympäristösta, vaikka kauempaa lounaasta. 
Hiekkaa oli vain n. 80 sm. Se on vaaleata, harmahtavaa, hienorakeista 
ja tasaista hiekkaa (n. 0.25 mm), melkein tumma jyvätöntä. Näyte 
59 (SiO, = 90.95 %, Fe203 = 0.5 1 %) on hiekkakerrostuman ulko- 
reunasta muodostuman lounaispäässä, missä hiekkakerros oli 150 sm 
paksu. Se oli vaalean punertavaa ja rakeiden läpimitta oli noin 0.25 
mm. 

9. Suunnattomassa hiekkakuopassa lähellä Nakkilan-Irjanteen 
ja Nakkilan-Luvian teiden risteystä oli erilaisia lajiteltuja hiekka- 
kerroksia. Näyte n:o 38 (SiO, = 86.89 %, Fe203 = 0.77 %) on 
kuopan tavallisinta hiekkaa. Se on karkeaa ja epätasaista, 0.2 5-0.5 
mm läpimittaisessa pääosassa on senttimetrinkin suuruisia rakeita. 
Hiekka on vaalean kellahtavaa, mutta on siinä kuitenkin paljon 
tummia jyviä. 

10. Anolan kansakoulun luona olevassa hiekkakuopassa on 
osaksi hyvinkin lajiteltua harjuhiekkaa. Näyte n:o 45 (SiO, = 88.4 o 
%, Fe,O, = 0.84 %) on harmahtavaa hiekkaa, jonka raesuuruus on 
noin yksi millimetri tai yli. Tummia mineralirakeita ei ole kovin 
paljon. 

11. Näyte n:o 52 (SiO, = 89.60 %, Fe,O, =O.ec %) on suu- 
resta hiekkakuopasta Anolan talon läheltä. Harmahtava hiekka on 
niin epätasaista, että muutamien rakeiden ollessa muutamia sentti- 
metrejä, suurin osa on kuitenkin vain 0.25 mm ja siitäkin alle. 

12. Suuri hienohiekkainen ottopaikka on Lattomeren kylän 
eteläpuolella, tien vieressä, avaran nummen laidassa. Näyte n:o 55 
(SiO, = 89.96 %, h203 = 1.50 %) otettiin metrin syvyydestä, mah- 
tavan keltaisen kerroksen alta. Hiekka on tasarakeista, noin 0.5 mm 
liipimittaista ja ruskeankeltaisen väristä. SiiniL on verrattain run- 
saasti tummia mineralirakeita. 

13. Kokemäenj oen koillisrannalla Haistilan lauttapaikan lähelli 
on suuri, 8-10 m syvä hiekkakuoppa. Näyte n:o 63 (SiO, = 91.28 %, 
Fe,03 = 0.53 %), otettiin kuopan pohjasta, ja on se vaaleanruskeata, 
ei kovin hienoa, epätasaista hiekkaa. Suurin osa on 0.5 mm läpi- 
mittaista. Muutamat rakeet ovat monta kertaa suurempia. Toinen 
näyte, n:o 44 (SiO, = 88.17 %, Fe203 = 0.82 %), joka on kuopan 
itäseinältä, on niinikään hyvin epatasaista ja vastenmielisen violetin 
väristä. Raesuuruus on enimmäkseen 0.2 5 -1.0 mm. Hiekka on 
kuivana hiukan himmeätä, joka osoittaa seassa olevan hiukan lie- 
tettä. 



14. Nikin talon lähellä Ulvilassa peittää laajaa savikenttää noin 
metrin paksuinen hiekkakerros, jossa on heikkoja ruostemuodostumia. 
Näyte n:o 46 (SiO, = 88.66 %, Fe203 = 1.02 %) otettiin ruoste- 
kerroken alta ja on se vaalean harmaankeltaista, hienoa, tasaista 
hiekkaa (alle 0.2 5 mm), jossa On verrattain paljon tummia mherali- 
rakeita. 

15. Vähän matkaa Porin hautauspaikalta itään on hiekkakuoppa, 
missä kerrostus on selvästi harjumainen. Näyte n:o 57 (SiO, = 90.8 i 
%, Fe,03 = 0.75 %) on eräästä hienommasta kerroksesta. Se on 
kirkasta harmahtavaa hiekkaa, joka ei ole aivan hienoa (noin 0.5 mm). 
Näyte n:o 61 (SiO, = 91.15 %, Fe,03 = 0.79 %) on hiukan kar- 
keammasta (noin 1.0 mm) ja verrattain paksusta kerroksesta. Tämä 
hiekka on tasarakeista ja vaalean punertavaa. Molemmissa näyt- 
teissä on tummia mineralirakeita huomattavasti enemmän kuin esim. 
Viasveden hiekassa. 

16. Porista NNW olevalla tasangolla peittää savea noin metrin 
pal suinen hiekkakerros. Nayte n:o 35 (SiO, = 86.20 %, Fe,03 = 

1.1 i %) otettiin suuresta tiilitehtaan savihaudasta. Näyte on hiekan 
alemmasta osasta ja on sen päällä 10-20 sm paksu vaalea ylin kerros 
ja noin 40 sm keltaista hiekkaa. Näyte on hienoa (alle 0.25 mm) vaa- 
lean harmaata hiekkaa, jossa on hiukan tummia mineralirakeita. 

17. Metsässä, edellisestä paikasta länteen oli valkomaata, jonka 
alaosa oli hyvin kvartsista. 70 sm syvyydeltä on näyte 32 (SiO, = 

85.40 %, Fe203 = 1.50 %), joka on harmaata, himmeätä, hienoa 
hiekkaa (usemmiten alle 0.25 mm), jossa on hiukan karkeampiakin 
osia (5  mm saakka). 

18. Missä metsätie Kaarluodon pohjoispuolella kulkee pienen 
puron yli, on maa kauniisti kerrostunutta hienoa hiekkaa. Näyte 
n:o 33 (SiO, = 85.83 %, Fe203 = 0.79 %) on metrin syvyydeltä ja 
edustaa se ainakin kilometrin laajuista aluetta. Hiekka on sangen 
hienorakeista (enimmäkseen alle 0.2 5 mm) ja on se kuivana kirkkaan 
vaalean harmaata. Tummia mineralirakeita on näytteessä verrattain 
runsaasti. 

19. Yyterin taloon vievän maantien varressa, noin 2 km länteen 
Einj ärven laskun yli vievästä sillasta, on joukko dyyni- tai harju- 
muodostumia, jotka ovat pitkiä selänteitä, kohoten pari metriä ym- 
päristön ylipuolelle 2 0 4 0  m leveinä ja muutamien satojen metrien 
pituisina. Nämä hiekkaselänteet ovat hienoa, vaalean punaruskeata, 
tasarakeista hiekkaa (noin 0.2 5 mm). Hiekassa on verrattain runsaasti 
tummia mineralirakeita. Tästä paikasta on näyte n:o 34 (SiO, = 

86.03 %, Fe203 = 0.54 %). 



20. Kanan pysäkin seudussa on vieri vieressään omituisia laa- 
keita hiekkaselänteitä. Selänteet ovat lyhempiä tai pitempiä ja enim- 
mäkseen pari kolme metriä ympäristönsä yläpuolella. Vaikka aluetta 
nyt peittääkin korkea mäntymetsä, on sitä kuitenkin pidettävä dyyni- 
alueena. Hiekka on hienoa ja tasarakeista (noin 0.25 mm) sekä vaa- 
leankeltaista ja näkyy siinä suurennuslasilla paljon mustia minerali- 
rakeita. Näyte n:o 26 (SiO, = 84.36 %, Fe,03 = 0.50 %) otettiin 
aivan rautatielinjan vierestä metrin syvyydeltä ja vallin leikkauk- 
sesta, joka oli 30 metriä leveä, 2.5 m korkea ja enemmän kuin 100 
metriä pitka. 

21. Yyterinniemen lounaisrannalla on useampia kilometrejä 
pitka rivi mahtavia, yli 20 m korkeita dyynejä. Dyynijonon eroittaa 
merestä 300-500 m leveä, laakea, autio, paljas hiekkakenttä. Maan 

. puolella se viettää jyrkästi, patoutuneeseen järviriviin. Näyte n:o 30 
(SiO, = 85.09 %, Fe203 = 1. i 4 %) on vasta muodostuneen dyynin 
harjalta. Hiekka on kellertävä&, vaalean harmaata, tasarakeista 
(noin 0.25 mm) ja on siinä runsaasti tummia mineralirakeita. Näyte 
n:o 29 (SiO, = 85.0 5 %, Fe203 = 0.7 a %) on hiekkakentän reunalta, 
ja on se vaalean harmaata hiekkaa, jossa kvartsin ja maasälvän rin- 
nalla on vähän kiillettä ja jonkun verran muita tummia mineraleja. 
Verratessamme nykyistä rantaviivaa alueen karttoihin, näemme 
hiekan viime aikoina levinneen kaakkoon, missa se erittäin laakeana, 
yleisen rantaviivan suuntaisena kielekkeenä pistää mereen. 

22. Porin eteläpuolella, noin 1 km itäiin Tuorsniemen talosta, 
missä ennen tehtiin lasia, ja lähellä Taalin Torppaa on tavattoman 
vaaIeata hiekkaa vähän viettävällä maalla. Se on paikotellen lähem- 
mäs 50 sm paksu kerros, jonka alla materiali on kivistä. Näyte n:o 83 
(SiO, = 94.62 %, Pe,03 = 0. i i %) on verrattain karkeata (noin 
1 mm keskisuuruus) ja on siinä lukuisasti 4 mm suuruisia rakeita. 
Siinä on jonkun verran valkeita ja himmeitä maasälpärakeita, mutta 
ei laisinkaan tummia mineraleja. Monilukuisista, vaikkakin mataloista 
kuopista näemme täältä ennen muinoin otetun paljonkin hiekkaa, 
luultavasti Tuorsniemen lasitehtaalle. 

23. Noin kilometri kaakkoon Ttiorsniemestä, Taalin Torpan 
luona, on aukea maa ojista päättäen kellahtavaa, tasarakeista, hienoa 
hiekkaa (alle 0.25 mm). Näytteessä n:o 36 (SiO, = 86.39 %, Fe203 
= 1. o i %) on hyvin vähän tummia mineraleja. Se on 130 sm syvyy- 
destä ja oli sen yläpuolella metrin paksuinen, ruostejuovainen maa- 
kerros. Muutamia ruostejuovia oli itse näytteess%kin. Kairausten 
mukaan on samaa hiekkaa noin kahden metrin syvyyteen, missä 
pora tapasi saven. 



2 4 .  Vahän matkaa luoteeseen Viasveden ja Porin - Luvian tien 
risteyksestii olevan pienen pellon alla on hienoa, valkeaa hiekkaa. 
Kaivetta~ssa nähtiin seuraava kerrossarja: 30 sm valkeata (vähän 
~~naruskeata)  hiekkaa, näyte n:o 72 (SiO, = 9 2 . 9 3  0/,, Fe203 = 0 . 2 8  

%), sen alla suunnilleen yhtä paksulta harmahtavaa hiekkaa, pahku- 
raisesti laaj enneine tummanruskeine juovineen, ja sen alla ainakin 
kaksi metriä hienoa, (alle 0 . 2 5  mm) hiukan ruskeaan vivahtavaa har- 
mahtavaa hiekkaa. Tästä hiekasta on 160 sm syvyydeltä nayte n:o 
40 (SiO, = 8 7 . 6 3  %, Fe203 = 0 . 5 4  %). 

25. Viasveden kylän ympärillä olevissa pelloissa ja niityissä on 
useimmissa paikoissa hyvin vahva valkohiekkakerros, joka on hienoa, 
puhtaan valkoista tai hiukan punertavaa kvartsihiekkaa. Tämän ja 
alemman harmahtavan tai tummanharmaan kerroksen välillä ei ole 
ruosteista hiekkakerrosta. Kylästä pohjoiseen ja maantiestä länteen 
otettiin ruokamullan alta vaaleata hiekkaa n:o 84 (SiO, = 9 5 . 5 4  Olo, 

Fe203 = 0 . 1 4  %) ja tämän läheltä muutaman kuopan pohjalta tuin- 
maa hiekkaa, jossa oli 9 0 . 2  7 % SiO, ja 0 . 2  8 % Fe203. Pellon vieressä 
oli vaalea kerros noin metrin paksuinen. Näyte 64 (SiO, = 9 1 . 4  7 %, 
Fe203 = 0 . 2 9  %) on vastaavasta kerroksesta aivan läheltä, ja on 
se punaiseen vivahtavaa, melkein valkeaa hiekkaa, jonka raesuuruus 
on alle 0 . 2 5  mm ja jossa on vain muutamia tummia mineralirakeita. 
Tämän alta, kummemmasta hiekasta on näyte n:o 53 (SiO, = 8 9 . 8 2  

%, Fe203 = 0 . 3 0  %), joka kuivana on tuhkanharmaata ja hienoa 
(noin 0 . 2 5  mm). Siinä on kuitenkin hiukan suurempiakin rakeita 
(yli 1 mm). Soistuneen maan valkohiekkakerroksesta, pellon ja 1%- 
heisen kankaan väliltä on näyte 73 (SiO, = 9 3 .  i a  %, Fe,03 = 0.1 8  

%). Metsanreunasta, parisataa metriä itään edellämainituista pai- 
koista, otettiin näyte 50 (SiO, = 8 9 . 4 2  %, Fe203 = 0 . 2 0  %). Valko- 
hiekkakerros on siinä noin 80 sm paksu, ja on se selvbti kerrallista, 
karkeampien ja hienompien osien vaihdellessa. Vaalean punaisessa 
näytteessä (raesuuruus noin 0 . 2 5  mm) on vain vähän suurempia, 
muutamankin mm lapimittaisia rakeita. Tummia mineraleja ei ole. 
Enemmän kuin km lounaaseen edellisestä paikasta, Fixdalin lohkolta, 
Viasveden lahden rannalta, Yli-Hannulan talon maalta on näyte 
n:o 43 (SiO, = 87 .8  3  %, Fe203 = 0 . 5 4  %), vaalean harmaasta hie- 
nosta hiekasta (alle 0 . 2 5  mm). Tämiin kerroksen alla alkoi 90 sm 
syvyydellä tummanharma pohjakerros, nayte n:o 42 (SiO, = 8 7 . 6 9  

%), Fe203 = 0 , 5 0  %), joka kuivana oli vaalean tumman harmaata 
(raesuuruus alle 0 . 2 5  mm) ja jossa oli vain hyvin vahän tummia osia. 
Viasveden kentän kaakkoiskulmasta, Anttilan ja Mikkolan talojen 
rajalta on näyte n:o 69 (SiO, = 9 2 . 8 2  %, Fe203 = 0 . 1 9  %) yleis- 
näytteenä 90 sm paksusta valkohiekkakerroksesta, joka on yleensä 



hienoa vaalean punaista hiekkaa (raesuuruus noin 0 . 2 5  mm), mutta 
on siinä myöskin aina kahdenkin mm suuruiski rakeita. Hiekassa ei 
ole tummia mineraleja. Viimeksimainitun valkohiekkakerroksen alla 
on harmaa saven sekainen kerros. - Yli-Hannulan peltojen etelä 
osassa olevasta puolenmetrin paksuisesta valkohiekkakerroksesta on 
näyte n:o 68 (SiO, = 92.83 %, Fe203 = 0.35 %), joka on harmah- 
tavan punaiseen vivahtavaa valkeaa, hienoa (alle 0.25 sm) hiekkaa. 
Lukuisien niiytteiden mukaan on Viasveden kyliin peltojen alla hyvin 
k ~ a r t s ~ k a s t a  hiekkaa. Pellot ovat vain muutamia metrejii meren 
pinnan yläpuolella ja olivat ne varmaan -geologisessa rnielessii - 
vähän aikaa siitten matalan? meren pohjana, kuten nykyinen Vias- 
veden lahti. Nykyinenkin merenpohja näyttää olevan samaa ainetta 
kuin peltomullan alusosa, varsinkin muistuttaen usein mainittua 
harma~ta kerrosta. Viasveden aukeiden hienot hiekkakerrostumat 
täytyy rinnastaa merenlahden tulvamuodostumiin, ja ovat ne luulta- 
vasti suurimmaksi osaksi peräisin lähellii olevasta kankaasta, osaksi 
ehkä myöskin alla olevan savikerrostuman hävinneestä osasta. Valko- 
hiekkakerrostuman puhtaus johtunee etupäässä hiekan alkuperiiisestä 
runsaasta kvartsipitoisuudesta ja raudan ja muiden liukenevain ainei- 
den puutteesta, sekä sen fysikallisesta rakenteesta, joka on hieno ja 
tasainen, ilman lietettä ja savimaisia osia. 

26. Viasveden pelloista koilliseen kohoaa maa sangen nopeasti, 
muuttuen hiekkakankaaksi, jossa näkyy m~utamai diabasikukkuloita. 
Kankaan reunan suunnassa on monin paikoin pitkiii, harjumaisia 
seliinteitii, jotka välistä kohoavat useampia metrejä ympäristöstään. 
Muualla on kankaan pinta tasaisempi. Maa on hienoa, kellahtavaa tai 
kellanharmaata hiekkaa, joka kesallä 1917 helposti niikyi tänne kaive- 
tuista juoksuhaudoista. Thsä hiekassa on hyvin paljon kvartsia ja 
vastaavasti viihän muita aineita, rautaakin. Tätä hiekkaa on useam- 
pien neliökilometrien alalla ja on se tavallisesti aika paksua; keski- 
paksuus lienee useampia metrejä. Näytteitä on kankaalta ot-ettu 
monista paikoista. Noin kilometrin päässä Viasveden pelloista aivan 
tien länsipuolella oli vaalean kellanruskeata valkohiekkaa vasta noin 
30 sm, näyte n:o 70 (SiO, = 92.66 %, Fe,03 = 0.39 %), jonka rae- 
suuruus oli noin 0 . 2 5  mm. Sen alla oli 40 sm ruostemaata vastaavaa 
korean kellanruskeata hiekkaa. ,Tämän voimakasviirisen tason alla 
vaalenee hiekka vähitellen, kunnes se 1 m alaspäin ei enää muutu. 
185 sm syvyydeltä on niiyte n:o 81 (SiO, = 94.22 %, Fe20, = 0.68 

:/,), joka on vaalean punertavaa hiekkaa, keskimäarin 0.5 m suuruis- 
ten rakeiden joukossa joku suurempikin. Suurennuslasilla näkyy 
näytteessä muutamia tummiakin kappaleita. Toinen koekuoppa kai- 
vettiin kankaaseen Pehkusuon lähellä, ehken noin km maantiesta 



länteen. Näyte n:o 56 (SiO, = 90.69 %, Pe,03 = 0.39 %) on 150 sm 
syvyydeltä, missä ylemmän keltaisen kerroksen alla on harmahtavaa 
hiekkaa ja missa pohjavesi alkaa. Hiekkanäyte on kuivana kellan- 
harmaata. Se on tasarakeista, noin 0.25 mm läpimittaista ja on siinä 
hyvin vähän tummia mineraleja. Heinilän ja Rautalan talojen rajalla, 
Isosuon vierellä ja siitä itään oli seuraava profili: niokamullan alla 
noin 20 sm valkomaata, heikko anturamuodostus ja 70 sm vaalean 
keltaista hiekkaa, nayte n:o 71 (SiO, = 92.87 %, Fe20, = 0.55 %), 
raesuuruudeltaan noin 0.40 mm, 30 sm hiukan kittautunutta, tumman- 
ruskeata, tasarakeista hiekkaa (raesuuruus noin 0.5 sm), näyte n:o 
65 (SiO, = 91.91 %, Fe,03 =' 0 . 5 3  %),,ja sitten taas vaaleata tasa- 
rakeista hienoa hiekkaa (rakeet noin 0. n 5 mm) ulottuen ainakin kah- 
den metrin syvyyteen, missii pohjavesi esti syvemmälle kaivamasta. 
Alin hiekka, näyte n:o 67 (SiO, = 92.33 %, Fe203 = 0.2 8 %), on 
vaalean ruskeata. Mikkolan talon metsästä ja noin 100 m p a s t a  
Sudenkallion olivinidiabasiin ammutuista juoksuhaudoista otettiin 
noin 150 sm syvyydeltä näyte n:o 77 (SiO, = 93.59 %, Fe,O, = 0.37 

%) hyvin vaalean kellanruskeasta, sangen tasarakeisesta hiekasta 
(rakeet noin 0.25 mm). Samasta paikasta, mutta 230 srn syvyydeltä 
on näyte n:o 66 (SiO, = 91.93 %, Fe20, = 0.35 %), joka on vaalean 
punertavaa hienoa hiekkaa (noin 0.25 mm rakeet) ja jossa on muu- 
tamia tummia mineralirakeita. 215 sm syvyydestä, missä on pari 
tummempaa rantua, on näyte n:o 82 (SiO, = 94.36 %, Fe203 = 
0.77 %), joka on vaalean punertavaa, tasarakeista hiekkaa (rakeet 
noin 0.25 mm) ja jossa on aikalailla tummia mineralirakeita. Tum- 
missa rannuissa on siis verrattain paljon tummia mineralirakeita, ja 
aiheuttavat siis ne värin, eivätkä värilliset pigmentit (rautaoksidi- 
seokset). Pehkusuon lähteen vierestä on nayte n:o 54 (SiO, = 89.90 

%, Fe203 =. 0.84 %) metrin s-yvyydeltä. Se on vaalean kellanpunais- 
ta, tasaista ja hienorakeista (rakeet noin 0.2 5 mm). Pehkusuon lähteen 
seuduilta otettiin myöskin huolellisesti 1 500 kg painoinen yleisnäyte, 
nayte n:o 78 (SiO, = 93.60 %, Fe,O, = 0.45 %). Tämä hiekka on 
vaalean kellanruskeata, tasaista ja hienorakeista (noin 0.25 mm ra- 
keet,) ja on siinä vain muutamia tummia mineralirakeita. Viasveden 
kankaassa on niin ollen tavattomat määrät hiekkaa, jonka piihappo- 
pitoisuus on 91-94 %, vastaten 75-85 % kvartsia ja 0.4-0.7 % 
Fe,03. Kun tämä on toistaiseksi suurin maan kvartsihiekkaesiintymä, 
saattaisi se tulla teolliseen kgytäntöön, minkä vuoksi sopii mainita, 
että se on peninkulman päässä Porin kaupungista ja rautatieasemasta 
ja noin 4  km päässä Halkoluodon saaresta Viasveden lahdessa, mistä 
halkojaalat hakevat kylän halot. 

Yleisenä tuloksena erilroismääräyksistä voimme sanoa Porin 
hiekkakiven alueella olevan runsaasti hiekkaa, jonka piihappopitoi- 



suus on noin 90 % tai siitäkin yli. Kaikissa näiden seutujen hiekoissa 
on enemmän kvartsia kuin muualla maassa. Kvartsihiekkaa on niin 
hyvin karkearakeisissa, fluviogl~ialisissa harjuhiekkamuodostumissa 
kuin hienommissa kangashiekkakerrostumissakin. Vieläkin nuorem- 
mat, edellisiin nähden sekundäriset hiekat, siis mahdollisesti niistä 
syntyneet, ovat paikotellen hyvin kvartsirikkaita, sisiiltäen välistä 
piihappoa 92-94 %. Porista lounaaseen olevalla Viasveden kylän 
seudulla on toistaiseksi kvartsirikkain Suomessa tavattu hiekka. 
Täytyy otaksua tämä seudussa olleen sellaisen hiekan syntymiselle 
sopivana alkusyynä hiekkakivimuodostuman suhteellisesti hyvin 
kehittyneitä, vaaleita kerroksia. 

Kuten jo on mainittr~ pani tämän Suomen hiekkojen tutkimisen 
alulle K. H. Renlundin j älkisäädös Siiomen käytänn ÖUis-geologiseksi 
tutkimiseksi, tarkoituksella selvitellä niiden sopivaisuutta teollisiin 
tarkoituksiin. Lähinnä on sen käyttö kotimaisen lasiteollisuuden 
raaka-aineena ja valimoiden kaavahiekkana. Tähän saakka on huo- 
mattavia määriä kvartsihiekkaa tuotu ulkoa maahan näiden teolli- 
suuksien tarpeeksi. Olisi nyt saatava selville, kykenevätkö nämä 
nyt löydetyt hiekkakerrostumat korvaamaan tätä tuontia edes jos- 
sain määrin. Suomen hiekkalajit eroavat puhtaasta kvartsihiekasta 
ennenkaikkea maasalpä,pitoisuudellaan. Maasälvät ovat silikaattien 
K Al Si,O, Na Al Si,O, ja Ca A12Si208 seoksia. Hiekkojen maa- 
salvissä on ensinmainittua ylidistystä runsaimmin, sitten toista ja 
kalsiumyhdistystä sangen vähän. Seuraava maasälpäanalysi Tam- 
melan Hakasaaren mikroklinista esitetään tyyppinä: l) 65.0 5 

SiOa, 19.19 AJO,, 0.2 8 O l o  Fe20,, 0, ii O l o  Ca 0 ,  1 1.19 O l o  K20, 
3 . 5 7  Olo Na20, 0.15 O l o  H20. Summa 99.84 O l o .  

Maasälvänpitoista hiekkaa käytetään sangen yleisesti ulko- 
maiden lagitehtaissa. Minerali liukenee ja jakaantuu helposti lasi- 
seosta sulattaessa. Maasälvän aineista ovat SiO,, CaO, K ,O ja Na,O 
juuri lasin tärkeimpiä ainesosia. Piihappo lisätään tavallisesti kvart- 
sina, kalkki kalkkijauhona, kalium potaskana ja natrium soodana. 
Molemmat viimeksimainitut alkalit ovat verrattain kalliita raaka- 
aineita, ja sen vuoksi lasitemas sGstäisi huomattavasti, jos niitä voi- 
taisi edes osaksi lco~vatu hiekalla, jossa on alhleja. Ne ovat siis eduksi 
hiekassa. Savimaa, Al,O,, on ainoa maasälvän ainesosista, joka ei 
samalla olisi lasin välttämättömiä ja tavoiteltuja aineita. Suomen 
laseissa on verrattain vähän savimaata, mutta on sitä sen sijasta 
runsaasti monien hyvässä huudossa olevien ulkolaisten tehtaiden 
laseissa, kuten seuraavista esimerkeistä näemme: 

1) E. MAKINEN, Bull. Comm. géol. de Finlande N:o 35. Helsinki 191f 



S i O l  Al,O,Fe,O, CrtO M g O  K , 0  N a , O M n O  
1. Englannin ak- - 

kunalasi . . . 69.0  7 . 4  - - - 11.1 - 
2. Ranskan s:n. . 6 8 . 6  4 . 0  - - -  17 .7  - 
3. Vihreii pullo- 

lasi . . . . . . . . 6 3 . 5  4 . 9  1 4 . 0  3 . 9  - 9 . 5  2 . 9  

4. Akhnalasi . .  7 1 . 0 3  2 . 9 8  - 1 5 . 6 2  0 . 1 5  - 1 0 . 7 6  - 
5. Talouslasi . . . . 7 5 . 2  2 .12 - 8 .00  0 . 0 3  6 . 3 8  8 . 8 4  - 
6. Reinin akku- 

nalasi . . . . . . 7 1 . 2  1 . 6  - 1 3 . 4  - - 1 3 . 5  - 
7. Talouslasi ... 7 2 . 1 3  1 . 4 1  - 11 .51  - 5 . 6 6  1 0 . 0 6  - 

Kolmea .ensimaista sanotaan Os~in  Lehrbuch der Chemischen 
Technologien viidennen painoksen 233 sivulla hyviksi lasilajeiksi. 6 
sanovat M Y L ~ S  ja F ~ R S T E R ~ )  happoja vastaan hyvin kestäväksi. 
 WEBER^) sanoo 4 ,  5 ja 7 hyviksi ja kestäviksi lasilajeiksi. Esitetyt 
analysit ovat edustavia, ja olisi hyvin helppo esimerkeillä osoittaa, 
miten monet hyvässä maineessa olevat lasit sisältävät muutamia pro- 
sentteja A1,0,. Kun Suomen lasitehtailijat näyttävät epäillen ajat- 
televan tätä ainetta, mainittakoon tässä vielä, mitä OST sanoo lasin 
kokoomuksesta: ))hyvässä lasissa saattaa olla huomattavia määriä 
savimaata, vertaa esimerkkejä 1-3)). >)Pieni savimaarnä&rä tekee 
lasituksen kestäväksi ja lasin kiiltäväksi ja sitkeäksio. Samanlaisia 
lausuntoja on muissakin lasiteollisuutta koskevissa teoksissa. Edellä- 
esitetyn perusteella viiitämme että Porin hiekan 2-3 % savZwum- 
pitoisuus ei ole m i M n  va~jopo19 siki lasin valmistukseen kiiytettatwä. 
Tämän niiemme verratessamme akkunalasin ja valkoisen talouslasin 
valmistukseen sopivien savimaapitoisten hiekkojen analysejä Vias- 
veden hiekan kokoomukseen. Esitämme tässä DR ALLE^ mukaan 
muutamia lasihiekka-analysejä: 

Si 0, Fe, 0, A1,0, Ca 0 Mg 0 

Kussnach, Sveitsissä . . . . . . . 9 6 . 7 6  0 . 2 6  1 . 8 4  0 . 7  0 . 0 4  

Frechen, Kölnin lähellä . . . . . . . 9 7 . 7  0 . 8 4  2 .02  - - 
Elbenhiekka ................. 9 1 . 5 5  0 . 6 2  4 . 8 8  - - 

Hiekan aineosista on raudalla suurin merkitys sen käypäisyyteen 
lasiteollisuudessa. Vaikkakin tätä ainetta kaikissa tavallisissa hie- 
koissa onkin hyvin vähän, kuten näkyy tässäkin julaistnista analy- 

1) Ueber die Löslichkeit von Glw in Wasser. Berl. Ber. 22. 1092 (1889). 
l) Ueber d. chem. Zus. d. G l h r .  Pogg. Ann. 6. 431 (1879). 



seistä, saattaa sen merkitys kuitenkin olla hyvin suuri, sillä pienikin 
rautamäärä tekee lasin vihert*äväksi. Jos rautaa on hiukan enemmän, 
on väri jo voimakas. Manganilla saadaan raudan väri häviämään, 
mutta vain siinä tapauksessa että se on heikko. Manganin lisäiiminen 
tulee sitä paitsi kalliiksi. Suomessa ei ole tavattu aivan raudatonta 
kvartsihiekkaa, jos emme teknilliseltä kannalta siihen lue helposti 
murenevaa, hiekkamaista Vuokatin ja Pisavuoren kvartsiittia. Hyvin 
raudatonta hiekkaa on kylläkin usein ohuina kerroksina hiekkamailla 
ruokamultakerroksen alla. E. T.  NYHOLM^) ensinnä ja myöhemmin 
useissa tutkimuksissaan B. FROSTERUS~) ovat osoittaneet Suomen 
hiekkamaissa yleisesti esiintyvän kerrosmuodostuksen. Heti ruoka- 
mullan humuskerroksen alla on harmaanvalkea uuttunut kerros, n. s. 
lyij yhiekka eli valkohiekka, jonka alla on ylempää uuttuneista ja täällä 
saostuneista rautayhdistyksistä ruskea kerros, n. s. ortkivikerros eli 
ruostemaa. Tämän alla on tavallisesti vaalean harmaanruskea tai 
harmaankeltainen pohjahiekka, joka sitten muuttumatta jatkuu 
syvemmälle. Eri kerrokset ovat tavallisesti vain muutamia senttejä 
tai muutamia kymmeniä senttejä paksuja, mutta saattavat poikkeus- 
tapauksissa olla puolenkin metrin paksuisia. Tavattoman vahva 
valkohiekkakerros on Visaveden kylän peltojen alla. Kuten tämän 
kirjoituksen analyseistä näkyy, on valkohiekkakerroksessa välistä 
hyvin vähän rautaa. Suomen vanhat lasitehtaat, jotka puutteellisten 
kulkuneuvojen vuoksi voivat käyttää vain kotimaista raaka-ainetta, 
ovatkin usein ottaneet hiekkansa tällaisista muodostumista. Valko- 
hiekkakerrokset ovat kuitenkin hyvin rajoitettuja, ja on hyvin vai- 
keata saada valkohiekkakerros kuorituksi tarkoin erilleen alempana 
olevasta ruostemaasta. Tästä syystä lasitehtaat ovat ruvenneet käyt- 
tämään ulkomaista raaka-ainetta. 

Mutta ulkomaillakin on raudaton tai vähärautainen hiekka har- 
vinaista, ja kuljetusseikkojen vuoksi kallista. Ne käyttäviitkin sen 
vuoksi jossain määrin rautapitoista hiekkaa. DR ALLE^ )>Die Glas- 
fabrikation)) mukaan saa hiekassa, joka on tarkoitettu: 

kristalli- ja optillisiksi laseiksi olla korkeintaan . . . 0.02 % Fe203 
kuvastinlasiksi 0 . . . 0.20 % Fe203 
akkunalasiksi ja valkeaksi talouslasiksi )) . . . 0.50 % Fe203 

Hän lisää vielä, että ylintä rajaa usein vahingotta saa ylittää viime- 
mainituissa lasilajeissa. Tämä näkyy myöskin sivulla 20 esitetyistä 
lasiteollisuudessa kiytettyjen hiekkojen analyseistä. Rautapitoisuus 

l) Useampia kirjoituksia Geologisen kornissionin Geoteknillisissa tiedon- 
annoissa vuosilta 1912-1 914. 



on niissä 0.26, 0 .62 vieliipä 0.84 % Fe203. Näihin lukuihin ja Porin 
hiekkojen lukuisiin Fe20, arvoihin niihden on uskottavata, että Porin 
kmrtsihiek:kojen rautapitoisuus ei esta niiden käyttöä lusitedl2suudessa. 

Valimoiden kaavahiekan tiiytyy olla maiiriityn laista. Sulamis- 
pisteen pitäii olla korkealla, toisin sanoen sen pitaii olla kvartsin- 
pitoista. Sopivan kosteana ja kokoonpuserrettuna sen pitää säilfitiia 
annettu muotonsa. Sen pitLii olli tasarakeista ja hienoa, mutta ei 
liian hienoa. Savipitoisuus lisaii kyllä muovailtavairjuutta, mutta se 
saattaa hävittäii myöskin saven huokoisuuden ja tehdii sen liian tii- 
viiksi. Tutkituissa hiekkaniiytteissii näyttiiä olevan monta tarkoi- 
tukseen sopivaa. Tämän valaiserniseksi esitetäiin t&s& kaksi hyviin 
valuhiekan analysia teoksesta G. A. BLUME Liirohok i allmän 
gjuterikonst Westerås 1919: 

mättömii 
Si 0, Fel 0, Ai, 0, CR 0 M g  0 aineita 

Ole O l o  " 0  O" Ole O l o  

Englannin punainen 
valuhiekka ....... 83.40 7 .47 3.14 0 .20 0 .62 5 .70 

Englannin piihiekka 96.22 2.66 1 .24  0 . 2 9  jälk. 0 .70  

Valuhiekha on siis Porista lounaaseen. 
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