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ESIPUHE 

Geologisen tutkimuslaitoksen, Maatalouden tutkimuskeskuksen ja maanmittaushalli
tuksen yhteistyötoimikunta asetti kokouksessaan 18.10.1978 työryhmän toimittamaan 
opasta yhteistyönä laadittujen maaperäkarttojen käyttäjille. Toimituskunnan pUheenjoh
tajaksi kutsuttiin Maija Haavisto Geologisesta tutkimuslaitoksesta sekä jäseniksi Pekka 
Rahkila Hämeen kartastoyksiköstä ja Leila Urvas Maatalouden tutkimuskeskuksesta. 
Yhteistyötoimikunnan ehdotuksesta työryhmän ensimmäisenä tehtävänä oli laatia jul
kaistujen maaperäkarttojen ostajille ilmaiseksi jaettava väliaikainen selityslehtinen "Maa
peräkartta 1 :20 000", joka sittemmin ilmestyi kesällä 1979. 

Tätä opasta laadittaessa on yhteistyötoimikunta samanai kai sesti jatkanut maaperäkar
tan kuvausohjeiden ja -tapojen sekä käy1etyn maalajiluokituksen kehittelyä. Nämä uudis
tukset on esitetty myös tässä maaperäkartan käyttöoppaan ensimmäisessä painoksessa. 
Maaperäkartan kehittelyä tullaan tarpeiden mukaan jatkamaan, ja mahdolliset kuvausoh
jeiden ja -tapojen tai kartoitusperusteiden muutokset tullaan esittämään käyttöoppaan 
uusittavissa painoksissa. 

Toimitustyöryhmää ovat oppaan laadinnassa avustaneet omien alojensa asiantuntijoi
na Matti Taka (pohjavesitutkimukset), earl-Göran StEln (turvetutkimukset), Pentti Lindroos 
(moreeniluokitus ja kairausarkisto) sekä Reijo Gardemeister (maalajien geotekniset omi
naisuudet). Yhteistyötoimikunta on antanut arvokkaita viitteitä oppaan sisältöä suunnitel 
taessa, ja sen esittämät huomautukset ja täydennykset on otettu huomioon käsikirjoitusta 
viimeisteltäessä. 

Toimituskunnan jäsenille, edellä mainituille asiantuntijoille, maaperäkartoituksen yh
teistyötoimikunnalle sekä kaikille maaperäkartoitukseen osallistuneille henkilöille esitän 
parhaimmat kiitokseni kiinteästä yhteistyöstä. 

Espoossa 18.10.1982 

Maija Haavisto 
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1 JOHDANTO 

Suomen maaperän peruskartta on Geologisen tutki
muslaitoksen, Maatalouden tutkimuskeskuksen ja 
maanmittaushallituksen yhteistyönä kehittämä yleis
luonteinen, keskimittakaavainen maaperäkartta [1 ja 2] . 
Sen tekemisestä ja julkaisemisesta vastaavat 27.12. 
1979 solmimansa yhteistyösopimuksen mukaisesti Geo
loginen tutkimuslaitos ja maanmittaushallitus. Työ
hön ovat osallistuneet omien erikoisalojensa osalta 
myös Maatalouden tutkimuskeskuksen maantutkimus
laitos ja Metsäntutkimuslaitoksen maantutkimusosasto. 

Tämän käyttöoppaan tarkoituksena on perehdyttää 
kartankäyttäjiä maaperäkartoituksen perusteisiin: maa
lajien luokitukseen ja tunnistamismenetelmiin , kartan 
kuvausohjeisiin sekä geologisten ja hydrogeologisten 
tietojen taustaan, joiden tunteminen ja ymmärtäminen 
mahdollistaa kartan tehokkaan hyväksikäytön ja tulkin 
nano Käyttöopasta täydentämään laaditaan jokaista 
1:100000 -kartan aluetta (12 maaperäkartan 1 :20 000 
karttalehden aluetta) vastaava selitysvihko, jossa anne
taan yksityiskohtaisia tietoja ja yhteenvetoja alueen 
maaperästä ja pohjavedestä. Jotta yksittäisen peruskar
tan alueen maaperätietous saataisiin selitysvihkoa no
peammin palvelemaan maaperäkartan käyttäjiä, ni in tul
laan kartan merkkienselitysosan taustapuolella esittä
mään taulukonomaisesti karttalehtikohtaisia tietoja 
maaperästä ja pohjavedestä (ks. toinen näytekartoista). 

Maaperäkartoituksen tausta [2] 

Valtakunnan alueen maaperän tunteminen on yhteis
kunnan kehittämisen sekä luonnonvarojen hoidon ja 
käytön suunnittelun kannalta välttämätöntä. Maankäy
tön suunnittelusta ja suunnitelmien toteuttamisesta vas
taavat ovat jo pitkään tähdentäneet riittävän suurimitta
kaavaisen alueellisen maaperäkartan valmistamisen 
kiireellisyyttä. Maaperäkartan tarpeeseen kiinnittivät 
huomiota maatalousministeriö vuonna 1966, Valtakun
nansuunnittelutoimisto vuonna 1969 ja valtion tilintar
kastajat vuonna 1970. Lisäksi valtiovarainministeriö 
esitti vuonna 1972 kannanotossaan kauppa- ja teolli
suusministeriön taloussuunnitelmasta vuosille 1973-
77 ajatuksen maanmittaushallituksen osallistumisesta 
maaperäkartoitukseen. 

Kuva 1 Osmo Niemelä 
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Mahdollisuudet maaperäkartoituksen tehostamiseen 
yhteistyönä näyttivät aukenevan, kun peruskartoituksen 
osalta laskettiin päästävän ensikartoituksesta karttojen 
ajantasaistukseen 1970-luvun lopussa. Maanmittaus
hallituksen aloitteesta perustettiin vuonna 1972 Geolo
gisen tutkimuslaitoksen, maanmittaushallituksen ja 
Maatalouden tutkimuskeskuksen yhteistyötoimikunta, 
joka sai vuonna 1977 valmiiksi asiaa koskevan selvityk
sen [1] . Siitä hankittiin eri kartankäyttäjien lausunnot, 
joiden pohjalta maaperäkarttaa 1 :20 000 on kehitetty 
edelleen. 

Maaperäkartoituksen koetöiden tarkoituksena oli sel 
vittää, miten mainitun kolmen laitoksen voimavarat ja 
ammattitaito voitaisiin yhdistää, koska Suomen alueen 
maaperän kartoittaminen yhteistyönä merkitsisi huo
mattavaa valtiontaloudellista rationalisointia. Yhteistyö
toimikunnan laatiman suunnitelman mukaan maaperä
kartoitus tapahtuu lähinnä peruskartan 1 :20 000 ajanta
saistuksen yhteydessä, ja maaperäkartan graafinen ul
koasu on suunniteltu siten, että se painetaan samanai
kaisesti ja samoilla painoväreillä kuin vastaava perus
kartan lehti. 

Geologisen tutkimuslaitoksen ja maanmittaushalli
tuksen kesken allekirjoitettiin 27.12.1979 Suomen maa
perän peruskartoitusta koskeva yhteistyösopimus. So
pijapuolet pyrkivät laajentamaan yhteistyötä vielä siten, 
että saataisiin lisäsopimukset Maatalouden tutkimus
keskuksen ja Metsäntutkimuslaitoksen kanssa. 

Maaperätietojen tarve [2] 

Harvaan asuttuna maana Suomi on siinä onnellisessa 
asemassa, että teollistuminen ja urbanisoituminen eivät 
vielä oie paljoakaan muuttaneet ja saastuttaneet maan
kamaraa. Nykytilanteen säilyttämiseksi ja parantami
seksi tarvitaan yhteiskunnan eri toimialojen käyttöön yk
sityiskohtaiset maaperätiedot. 

Ilman yleisluonteista alueellista maaperäkarttaaei mi
kään maa pysty nykyaikana hoitamaan maaperäänsä, 
tärkeää osaa kansallisomaisuudestaan. Maaperän pin
taosa muodostaa kasvillisuuden, uusiutuvien luonnon
varojen, kasvualustan. Pohjaveden ja maaperän aines
ten ottaminen vaatii tietoja riittävän paksuista maaperän 
kerroksista. 

Kuva2 Osmo Niemelä 



Kuva3 Jouko Niemelä 

Kuva4 Pertti Lahermo 

Kuva5 Heikki Hirvas 

Kuva6 Osmo Niemelä 

Alueellisen maankäytön suunnittelun pohjana pitäisi 
nykyisin olla keskimittakaavainen maaperäkartta 
(1 :20000, kuvat 10-15 tai 1:50000, kuvat 16,17), minkä 
havainnollisesti välittämät tiedot maalajeista sekä ni iden 
paksuudesta, levinneisyydestä ja ominaisuuksista hyö
dyttävät monella tavalla yhteiskunnan eri toimintoja. 

Maaperätietoja tarvitaan eniten seuraavissa toimin
noissa: 

Maankäytön suunnittelu ja rakentaminen 

Eriasteisessa yhdyskuntasuunnittelussa, seutukaa
voituksesta asemakaavoitukseen, tarvitaan tietoja arvioi
taessa maaperän soveltuvuutta eri käyttötarkoituksiin, 
esim. rakentamiseen, maa- ja metsätalouskäyttöön tai vir
kistystarkoituksiin. Kaava on alueen maankäytön suunni
telma (kuva 1). Ennen kuin voidaan suunnitella maankäyt
töä, on tiedettävä millaista maaperä on alueella, jonka 
käyttöä ryhdytään suunnittelemaan. Maaperäkartan tieto
jen perusteella voidaan laatia esim. maaperän rakennetta
vuusluokitus sekä suunnitella tie- ym. rakentamisen 
vaihtoehtoja. 

Maa- ja metsätalous 

Suomen maa-alasta valtaosa on maa- ja metsäta
lousmaana, joten lähes jokainen maankäytön suunnitel
ma koskee maa- ja metsätaloutta. 

Valtakunnan alueen maaperätiedot ovat päätöksente
kijöille välttämättömiä sellaisten maatalouspoliittisten 
kysymysten ratkaisuissa, jotka liittyvät eri tuotantosuun
tien, kuten viljanviljelyn, vihannesviljelyn ja karjatalou
den alueelliseen ohjaamiseen. 

Seutukaavoitusohjeet edellyttävät, että hyvää maata
lousmaata suojellaan muulta käytöltä. Paitsi, että viljely
kelpoinen maa saadaan inventoiduksi, voidaan maape
räkarttojen avulla valita järkevästi ne alueet, jotka siirty
vät peltoalasta muihin maankäyttömuotoihin. 

Voimaperäiseen metsätalouteen pyrittäessä on perus
ehtona maan, koko tuotannon alkulähteen, perinpoh
jainen tunteminen (kuva 2). Metsätaloudessa kartta pal
velee mm. maaperän ja puuston inventointia, metsien 
kasvupaikkaluokittelua, puun korjuun ja kuljetuksen, 
metsänhoito- ja metsänparannustoimenpiteiden sekä 
metsien moninaiskäytön suunnittelua. 

Viljelykseen on otettu maaperän viljavimmat alueet, 
kuten Etelä-Suomen savikot. Myös muita kivettömiä mi
neraalimaita, kuten hiesu- ja hietamaita sekä turvemaita 
on runsaasti raivattu pelloksi. Moreeni, jota on yli puolet 
Suomen maa-alasta, soveltuu lähinnä vain metsänkas
vatukseen, mutta tuottaa tämän uusiutuvan luonnonva
ran muodossa tärkeän osan hyvinvoinnistamme. 

Maalajien tekninen käyttö 

Maaperän aineksia käytetään teollisuuden raaka-ai
neena, esim. soraa ja hiekkaa betonituotteissa (kuva 3, 
Kaukas, Hyvinkään mlk) sekä savea tiiliteollisuudessa. 
Viime vuosina on turpeen merkitys energian tuottami
sessa tullut yhä tärkeämmäksi. Teiden ja patojen raken
tamisessa tarvitaan tietyt laatuvaatimukset täyttävää 
maa-ainesta. Näiden pääasiassa uusiutumattomien 
luonnonvarojen käytön suunnittelussa tarvitaan maa
peräkarttoja. 
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Vesihuolto 

Käyttökelpoisen pohjavesiesiintymän perustana ovat 
sopiva maaperän rakenne ja aineksen laatu. Maaperä
kartta on pohjavesivarojen etsinnän ja inventoinnin tär
keä apuväline. Yleistyvien tekopohjavesilaitosten suun
nittelussa ja pohjavesiesiintymien suoja-alueiden ra
jaamisessa tarvitaan maaperätietoja (kuva 4, tekopohja
veden imeytysallas, Hanhikemppi, Lappeenranta). Myös 
monissa hydrologian perustutkimuksissa on hyötyä 
maaperäkartoi sta. 

Malminetsintä 

Suomen malmit ovat yleensä maakerrosten peitossa. 
Maaperästä löydettyjen malmilohkareiden emäkallion 
jäljittämiseen tarvitaan tietoja maaperästä, erityisesti 
moreenikerrostumissa olevien kivien kulkeutumis
suunnista ja -matkoista. Maaperätutkimukset palvelevat 
malminetsintää (kuva 5, Rautuvaara, Kolari). Maaperä
kartat auttavat myös geokemiallisen kartoituksen näyt
teenottoverkon suunnittelussa. 

Ympäristönsuojelu, luonnonsuojelu 

Maaperän tuntemisen merkitys ympäristönsuojelun 
kannalta on lähinnä siinä, että kaikki jäteaineet, myös 
ilmakehään joutuneet saasteet, kerääntyvät maahan tai 
vEisiin. Niiden joutuminen tietyille, esim. pohjaveden 
hankinnan alueille, on estettävä eri keinoin . Alkuperäi
sen luonnon, mm. soiden ja harjujen, sekä myös kulttuu
rimaisemien (kuva 6, Hauho) suojeluun ja maalajien tek
nisen käytön ratkaisemiseen tarvitaan maaperäkarttoja. 

Maaperäkartoituksen nykytilanne 

Suomen maaperän järjestelmällistä kartoitusta ovat 
suorittaneet Geologinen tutkimuslaitos jo 1870-luvulta 

8 

lähtien sekä Maatalouden tutkimuskeskus 1920-luvulta 
lähtien. Pääosa niiden julkaisemista kartoista on painet
tu maanmittaushallituksen karttapainossa. 

Geologinen tutkimuslaitos on kauppa- ja teollisuus
ministeriön alainen keskusvirasto, jolle asetuksen 
(248/1979) mukaan kuuluu Suomen geologinen tutki
mus tieteen ja käytännön vaatimusten mukaisesti. Lai
toksen maaperäosaston tehtävänä on suorittaa maape
rän geologista kartoitusta sekä muita maaperää, meren
pohjaa ja pOhjavettä koskevia geologisia tutkimuksia. 

Geologinen tutkimuslaitos on julkaissut (kuva 7) 37 
yhdistettyä kallio- ja maaperäkarttaa 1 :200 000 vuosina 
1879-1900, 9 maaperäkarttaa 1 :400 000 vuosina 
1903-53, 10 maaperäkarttaa 1 :400 000 Pohjois-Suo
mesta vuosina 1964-82 sekä 56 maaperäkarttaa 
1:100000 Etelä-Suomesta vuosina 1946-82. Vuoden 
1982 loppuun mennessä on kartoitettu mittakaavaan 
1 :20 000 yhteensä 710 karttalehden alue. 

Maatalouden tutkimuskeskuksessa, joka on maa- ja 
metsätalousministeriön alainen, toimii osastona maan
tutkimuslaitos. Tutkimuskeskusta koskevan asetuksen 
(141/1977) mukaan maantutkimuslaitos tutkii viljelymai
den ominaisuuksia sekä käyttökelpoisuutta ja sen pa
rantamista kasvintuotannossa. 

Maatalouden tutkimuskeskuksen maantutkimuslaitos 
on julkaissut (kuva 8) 13 maataloudellista maaperäkart
taa 1:50000 ja 1:100000 vuosina 1924-41 sekä 191 
maataloudellista maaperäkarttaa 1 :20 000 vuosina 
1947-82. 

Maaperän peruskartoituksen tilanteesta - kartoite
tuista alueista, painetuista lehdistä ja julkaistuista seli
tysvihkoista sekä lähiaikojen suunnitelmista - saa tie
toja Geologisen tutkimuslaitoksen maaperäosastolta ja 
maanmittaushallituksen kartografiselta osastolta. 



&l-...\.--l1-+48-H--1 , ... 

Kuva 7 

GEOLOGINEN '1~' 

MAAPERÄKARTOITUS ",. 
1.1.1983 ,.., 

1:100000 

Julkaistut lehdet 

Kenttätyöt tehty 

1:400000 

1903.1953 julkaistut lehdet 

C3 1964 jälkeen julkaistut lehdet 

Cl Kenttätyöt tehty 

1:200000 

[El 1879-1900 ilmestyneet lehdet 

"" . 
.... 
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Kuva 8 

MAATALOUDELLI NEN 

MAAPERÄKARTOITUS 

1.1.1983 

1:20000 -o 
Julkaistut lehdet 

Kenttätyöt tehty 

1:40000. 1:50 000 tai 1:100 000 "'" 



Kuva 9 

Julkaistu karttalehti 

r Julkaistu Selitysvihko 

Ma~stotyöt tehty 

n Julkaistu karttalehti 

Maastotyöt tehty 

EI Maastowdt 1983-85 

MAAPERAKARTOITUSSUUNNITELMA 

tai D M a a a r i k a a  C tai D 1:60 ow 
6 Maaperikartta 8 1:20 000 

A Maaarikartta A 1:20 000 



Maaperäkartta, A-tyyppi, ote 
Jordartskarta, A-typ, utdrag 

Kuva 11 fig, 

12 

202308 

Peruskartan merkein kuvataan avokallio. 
louhikko. kivikko. suo ja soistuma. 
Aapautuneen kallion tunnus on Ap. 

Kalt berg. blockfält. stenfält. myr och för
sumpning framställes med grundkartans 
tecken. Förvittrat berg betecknas med Ap . 

Ki 

Li 

Ct St 

501 eS 25 

010 830 

301 __ 1,5 
120 
13,0 

00 

401 @ 3.0 
5.0 

372 

• I Oll 

80 10 0 70 

101 X 15 
20 
25 

Kuva 12 fig. 

Maalajit Jordarter 

Moreenikerrostumat 
Moränavlagringar 

RT ·Iuokilus 
RHlassilicering 

GEO·luokilus 
GEO·klassificering 

soramoreeni 
grusmorän 

soramoreeni 
grusmorän 

hiekkamoreeni 
sandmorän 

hiekkamoreeni 
sandmorän 

hienoaineksinen 
moreeni 
fmkornig morän 

silttimoreeni 
siltmorän 

moreenimuodoslums: reunamoreeni, drumliini ym. 
moränformation ; randmorän. drumlin mm. 

Karkearakeiset kerrostumat Grovkorniga avlagringar 
kerrosluman pääaines avlagringens hu.udlraklion 
</>mm lohkereel. isol ki.el lohkareeI. ki.et 
Vii 60 ö.er block. stora stenar block. stenar 

60-2 pienet kivel. sora 
smä stenar, grus 

sora 
grus 

2.0-0.2 

0.2-0.06 

hiekka 
sand 

karkea hieta 
grovmo 

jäälikköjokimuodostuma, harju, 
delta vm .. ku.ioeroltelu muDdos . 
tuman pääaineksen mukaisesti 

karkea· ja keskihiekka 
gro.· och mellansand 

hi.enohi.kka 
linsand 

isälyslormalion, äs, delta mm .. 
~~~~~n~:::~ra~ enligl lormationens 

Hienor.keiset kerrostumat Finkornig. avlagringar 

0,06-0,02 

0,02-0,002 

hieno hieta 
finmo 
hiesu 
mjäla 

karkeasiltti 
groYSilt 
keski · ja hienosiltti 
mellan· och linsilt 

Vii 30 % ainaksesta sa.i sa.i 
~~:r 0j~O~ 8Y mate. lera lera 
rialet under 0,002 
humuspiloisuus 2- 6 % osoiletaan lisälunnuksalla ll' lesim. LiSaJ 
humushalt 2-6 % anges mad lilläggsbeteckningen Ii I " LJSa J 

Eloperäiset kerrostumat Organogen. avlagringar 
lieju, humusplloisuus Vii 6 % 
gVttja , humushall ö.er 6 % 

saraturve, rahkaturve 
starnorv, vitmosstorv 

Ma.lajikerrosten kuvaus Avbildning .v jordartslagren 
kalliota , J'onka päällä alle 1.0 m,n maakerros, yleansä moreenia 
berggrun en ö.erlagrad av lordlaga" I,Om, i allmänhet morän 

pintamaa 04 m SaratuNetta, pohjamaa sa.ea 
Yllagrel 0.4 m sternDrY. bottenlagreI lera 

ohul peittä.ä kerros I 
Iyleensa alle 0(3 mJ 

Irn~II~~~~:~eun?e~r 

rahkaturYetta 
hienoa hietaa 
vitmosstorv 
linmo 

rahkaturvetta 
karkeaasiltliä 
vitmosstorv 
groYSilt 

0.3 m) 
läytemaa 
Iyllnadsjora 

Hydrogeologiset tiedot Hydrogeologiska uppgilter 

lähde nro SOl , .irtaama m3tYrk 
källa nr SOl, .attenlöring m3j.dygn 

pohjavedenpinta maanpinnesta m grundvattenni.än Irän markytan m 
havaintoputkessa , kaivossa i observationsrör, i brunn 

pohjaveden suoja ·alueen tai lärkeän pohjavesialueen raja 
pohJavedenotlamo, anloisuus m3jYrk 
gräns lör gr~ndvattnelS j'kyddsomride eller .ikligl grundvatt.nomrid. 
grund .. ttentakl, utlag m jdygn 

G.ologis.t lisäti.dot Geologiska tilläggsuppgilter 
uurresuunta, moreenimuotojen 
suußlaus. moreenin kiviaineksen 
suuntaus, muinaisuoma 
dyyni , muinaisranta, ranta .. lli, 
erilyismuodostuma 

painokairaus nro 301 
kuivakuoren paksuus m 
pehmeän kerroksen paksuus 
kairauksen 10pettamlSsy,vys 

räffelriklning, moränformationernas 
utsträckning. moränmaterialets 
orienlering, lornsmält .. ttensfära 
dyn, lornstrand, strand .. II, 
speciell bildning 

.iktsondering nr 301 
lorrskorpans Ijocklek m 
mjuklagrets Ijocklek 
... Iulal borrningsdjup 

lärykairaus, pisto· tai Iyönlikairaus; .ibralions·,. stick· .lIer slagsondering; 
siipikairaus .IOgsonderIOg 

näytleenottokairaus 
h!iriinlyn~l . maanäyle 
halruntymaton maanayte 
kallionaytekairaus 

suDkairaus nro 401 
IUrpeen raaka I H 1-4 J pinta· 
kerros m 
lurpeen paksuus 

seismin.n lUDIaus nro 372 
maakerroksen paksuus m 

Viljavuusnäyte Bördighetsprov 
nro 101 SB"S'% 
0-0,2 m,n sy.yydessä 
0,300.4 m,n sy.yydessä 
1 m,n sy.yydessä 

pro.tagning 
stört jordpro. 
oSlön jordprov 
bergpro.borrning 

10rYborrning nr 401 
10rYens läghumilierade IH 1-4 J 
yllager m 
lo"regrets Ijocklek 

seismisk undersökning nr 372 
jordlagrels Ijocklek m 

nr 101 lerhalt·% pä 
0-0,2 m,s djup 
0,3-0.4 m,s djup 
1,0 m,s djup 



Maaperäkartta, B-tyyppi, ote 
Jordartskarta, B-typ, utdrag 

Kuva 13 fig. 

Kuva 14 fig. 

1:20000 253308 

1:20000 3211 03 

Peruskartan merkein kuvataan avokallio. 
louhikko, kivikko, suo ja soistuma. 
Rapautuneen kali ion tunnus on Rp. 

Kalt berg, blockfält. stenfält, myr och för 
sumpning framställes med grundkartans 
tecken: Förvittrat berg betecknas med Rp. 

SrMr 

Mr 

HMr 

Ki 

Sr 

Hk 

Ht 

HHt 

Hs 

Sa 

Ct St 

e 
~ !HHt! 

I 

D 900 

301 ~ 1.5 
12 ,0 
13 ,0 

Maalajit Jordarter 

Moreenikerrostumat 
Moränavlagringar 

RT·luokitus 
RHlassilicering 

soramoreenl 
grusmorän 
hiekkamoreeni 
sandmorän 
hienoainaksinen 
moreeni 
linkornig morän 

moreenimuodostuma: reunamoreem. drumliini ym. 
moränformation : randmorän. drumlin mm. 

GEO·luokilUs 
GEO·klassificering 

soramoreeni 
grusmorän 
hiekkamoreeni 
sandmorän 
silttimoreeni 
si llmorän 

Karkearakeiset kerrostumat 
kerrostuman pääsines 
<l>mm 

Grovkorniga avlagringar 
.vlagringens huvudlraktion 

lohkaree!, isot kivet lohkareet, kivet 
yli 60 över block, stora stenar block, stenar 

60-2 plenet kivet. sora 
sma stenar, grus 

sora 
grus 

2,0-0.2 

0,2-0,06 

hiekka 
sand 

karkea hieta 
grovmo 

jiätikköjokimuodostuma, harju, 
delta ym" kuvioerottelu muodos · 
tuman pääainetsen mukaisesti 

kark .. · ja keskihiekka 
grov· och mellansand 

hienohiekka 
linsand 

isälvslormation, äs. d.lta mm .. 
~3~:~n~:::~ra~ enligt formationens 

Hienorakeiset kerrostumat Finkorniga avlagringa r 

0,06-0,02 

0,02-0,002 

yli 30 % aineks.sta 

~~:r °:lBO~ av mate· 
riale! und er 0,002 

hieno hieta 
finmo 
hiesu 
mjäla 
savi 
lera 

karkeasiltti 
grovsilt 
keski · ja hienosiltti 
m.lI.n· och finsilt 
savi 
lera 

humuspitoisuus 2-6 % osoitetaan lisätunnuksella Lj lesim, LiSal 
humushalt 2~6 % anges med Ulläggsbeteckningen LII t " lJSal 

Eloperäiset kerrostumat Organogena avlagringar 
lieju, humuspitoisuus yli 6 % 
gyttja, humushalt över 6 % 

saraturve. rahkaturve 
starrtorv, vitmosslorv 

Maalajikerrosten kuvaus Avbildning av jordartslagren 
kalliota, J'onka päällä alle 1,0 m,n maakerros, yleensä moreeni. 
berggrun en övarl.grad av jordl.ger I 1,0 m, i allmänhat morän 

plnlSmaa 0.4 m saraturvetta, pohJamaa savea 
ytlagret 0,4 m starrtorv, bottenlagret lara 

ohut peittävä kerros I 
Iyleensä alle 0(3 ml 
Irn~II~~~~~~' un?~r 

rahkaturvett. 
hienoa hiataa 
vitmosstorv 
finmo 

rahkaturveua 
karkeaasilttiä 
vitmosstorv 
grovSlIt 

0.3 ml 
täytemaa 
Iyllnadsjord 

Hydrogeologiset tiedot Hydrogeologiska uppgifter 

lähde nro 501 , virtaama m3/ vrk 
källa nr 501, vatt.nlöring mJ/ dygn 

pOhhaav:a~~~t~~::es~:~ ntail~~~~~a m grundiv~t~~~~!~~io~~~gr , iarbklut~~ m 

pohjaved.n suoj.·alu.en tai tärkeän poh,avesialueen raja 
pohlavedenottamo, antolSuus mJ/ vrk 
gräns för grund"lInets skyddsomräd •• lIer viktrgt grundvattenomrAde 
grundvattentäkt, uttag mJ/dygn 

Geologiset lisätiedot Geologiska tilläggsuppgifter 
uurresuunta, moreenimuotojen 
suuntaus. moreenin kivjaineksen 
suuntaus. muina isuoma 
dy.yn i. muinaisranla , rantavalli . 
erllYlsmuodostuma 

painokairaus nro 301 
kujvakuoren paksuus m 

~:~r~~~;e~'[:~~i:~mrs'skySV~~~ 

räffelriktnmg. moränformalionernas 
ulslräckning, moränmaterialets 
onentering . fornsmältvattensfAra 
dyn, fornstrand , str.nd"l!. 
sp.c,,11 bildning 

vlktsondering nr 301 
torrskorpans tjocklek m 
mjuklagrets tjocklek 
.vslutat borrningsdjup 

on tärykairaus, pisto· tai Iyöntikairaus, Vibrations" stick· ellar slagsondering; 
siipikairaus vrngsondaring 

näyneenottokairaus 
häiriintyn~t maanäyte 
häiriintymatän maanäyte 
kallion.ytakairaus 

suokairaus nra 401 

provtagnlng 

~~~Ö~I Jj~~S~~riv 
bergprovborrnrng 

torvborrning nr 401 

401 @ 30 
5.0 

turpeen raak. I H 1-4 I pinta
kerros m 

torvens IAghumifiarade IH 1-4 I 

turpeen paksuus 

372 saisminen luotaus nro 372 
•• >----il-~..... maakerroksan paksuus m 

80 100 7.0 
Viljavuusnäyte Bördighetsprov 

r~~~~:~ra~s tlockl.k 

saismisk und.rsökning nr 372 
jordlagrelS tjockl.k m 

nro 101 sav,, ·% nr 101 larh.It·% pA 
101 X 15 

20 
25 

Kuva 15 fig. 

0-0,2 m,n syvyyd.ssä 
0,3-0,4 m,n syvyyd"sä 
1 m,n syvyydessä 

0-0,2 m,. djup 
0,3-0,4 m,s djup 
\,0 m,S djup 
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Kuva 16. Maaperäkartta 1:50000, koekartta vuodelta 1977, 3444 03 
Fig. 16. Jordartskarta 1 :50 000, provkarta tran ar 1977 

Kuva 17. Maaperäkartta, 1 :50 000, koekartta vuodelta 1977, 374202 
Fig. 17. Jordartskarta, 1 :50 000, provkarta trän är 1977 
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Kuva 18. Moroa terveen rapakivikallion pinnalla. Rapautunut kallio on kartassa kuvattu Rp-tunnuksella. Moron rapautumisas
te on rakennusgeologisen kallioluokituksen mukaan Rp2. 3024 05 C, Ruotsinpyhtää, Hirvivuori. Kuva R. Pollari. 
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Kuva 19. Avokallioiden reunustama moreenikalotti Hirvivuoren laella ylimmän rannan (kartassa kuvattu muinaisrantana) 
yläpuolella. Kartassa on luola kuvattu erityismuodostuman merkillä ja tekstillä (Iuola). 2142 09 D, Juupajoki, Hirvivuori. 
Kuva H. Sulkava. 
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Kuva 20. Drumliinimaastoa. Valokuvassa karttakuvan suurin drumliini. 3231 08 D, Juva, Vuorenmaa. Kuva J. Tikkanen. 
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Kuva 21 . Moreenipeitteinen vaara. Lakiosa vedenkoskematonta maata. Valokuva etelärinteestä, jossa on mannerjäätikön 
sulamisvesien uoma (kartassa kaarevat nuolet). Uomien kohdalla on kallio paikoin huuhtoutunutesiin . 312209 D, Joutsa, 
Tammimäki. Kuva J. Tikkanen. 
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Kuva 22. Mannerjäätikön sulamisvesien kuluttamia uomia Keski-Suomen reunamuodostumaan kuuluvan hiekkavaltaisen 
deltan (kartassa vihreä alue) pinnalia. Uomien pohjalie on kerrostunut saraturvetta (Ct). Pohjavesi purkautuu maanpintaan 
lähteinä (merkitty karttaan) deltan laitamilla. 2142 03 A, Tampere, Jakamakangas. Kuva H. Sulkava. 
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Kuva 23. Hietavaltaisia rantakerrostumia (kartassa keltainen, viivoittamaton alue) harjun (kartassa vinoviivoitettu alue) liepeil
Iä. Valokuvan keväisellä pellolla näkyy harmaan savikon vaihettuminen ruskeaksi hietamaaksi. Karttakuvasta ilmenee 
kuolleen jään kuoppien eli suppien (Supanmäki) runsaus erityisesti harjun leveimmällä alueella. 2132 11 A, Hauho, Ruskean
mullan harju. Kuva H. Caven. 
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Kuva 24. Keski-Suomen reunamuodostumaan kuuluva soravaltainen sanduri-delta (kartassa vihreä alue), jonka proksimaali
osaa (kartan luoteisosassa vinoviivoitettu alue) peittää 1-1,5 m:n paksuil]en moreenikerros. Seismisten tutkimusten mukaan 
(kartassa luotauslinja, maakerrosten paksuudet dm) Särkikankaan kerrospaksuudet ovat paikoitellen yli 30 m. Valokuva 
otettu reunamuodostuman ja turvekerrostuman vaihettumisvyöhykkeestä, joka on kartassa merkitty pintamaan ja pohjamaan 
raitakuvauksella. 2142 03 8- D, Ruovesi, Särkikangas. Kuva H. Sulkava. 
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Kuva 25. Moreenipeitteinen harju (0,8 Mr /HkM). Vanhan harjun hiekkainen aines on puristunut jäätikön ja sen kerrostaman 
moreenin painosta niin, että siihen on syntynyt häiriörakenteita. 2431 08 C, Yliv ieska, Alasenojankangas. Kuva J. Kurkinen. 
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Kuva 26. Sarja perättäisiä Itämeren Ancylusjärvivaiheen aikana muodostuneita rantavalleja Säkylänharjun (kartassa vinovii
voitettu alue) pohjoisrinteellä. Maastossa selvimmin erottuvat vallit on kuvattu kartassa rantavallin merkein. Korkeuskäyrät 
paljastavat valleja olevan merkittyä runsaammin. 2112 01 A, Köyliö, Säkylänharju. Kuva M. Haavisto. 
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Kuva 27. Savikkoa peittäviä pintamaita (kartassa raitakuvaus) Kokemäenjokilaaksossa. Valokuvassa näkyy vaaleana saven 
päälle kerrostunut hieno hieta, jonka tumma pintaosa on multavaa muokkauskerrosta. 1134 12 A- C, Kokemäki , Rajaoja. 
Kuva M. Haavisto. 

24 



Kuva 28. Dyynejä Korkeakosken deltan (kartassa vinoviivoitettu alue) pinnalla. Dyynien aines on joko hienoa hiekkaa tai 
karkeaa hietaa. Valokuvan vasemmassa osassa on dyynin poikkileikkaus ja oikeassa lähikuva dyynin kerroksellisesta 
hienosta hiekkaisesta aineksesta, jossa erottuu myös ristikerroksellista rakennetta. Karttaan on merkitty Vatiharjun (vihreä 
alue) eteläpäässä sijaitseva pohjavedenottamo, jonka antoisuus on 1500 m3 lvrk ja jonka käytössä oleva osuus on 70%. 
Karttaan on myös merkitty Mäkelän talon kaivosta mitattu pohjavedenpinnan syvyys (2,5 m) maanpinnasta. 2142 06 C, 
Juupajoki, Vatiharju. Kuva H. Sulkava. 
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Kuva 29. Etelä-Suomen rahkaturpeinen (St) keidassuo (kohosuo). Saraturpeinen (Ct) reunalaide on otettu viljelykseen. 
Isosuon turvekerrostuman suurin paksuus keidassuon keskustassa on suokairauspisteiden mukaan 7 m, josta suurin osa 
(6,5 m) on heikosti maatunutta turvetta. 2112 07 C-D, Punkalaidun, Isosuo. Kuva C.-G. Steln. 
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Kuva 30. Hiesumaata (kartassa vaaleansininen alue), joka on kuivien kevätsäiden aikana halkeillut. Kuohkeaksi muokattu 
hiesupelto on aikaisemmin keväällä kostunut liikaa ja hiesun pinnalla nähdään vielä ylimääräisen veden erottumisesta 
johtuvia " Iasehtimisen" merkkejä. Kartan viljavuusnäytepisteistä voidaan yhtä lukuun ottamatta todeta Onnistaipaleen alu
een hiesun savilajitteen osuuden olevan pieni. 2142 05 C, Orivesi, Onnistaipale. Kuva H. Sulkava. 
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Kuva 31 . Rahkaturve peittää ohuesti (kairausten mukaan 0,2-0,4 m) hietavaltaisen deltan (kartassa vinoviivoitettu alue) 
pintaa. Vaikeasti rajattava, paksuudeltaan vaihteleva (yleensä alle 0,3 m:n) maakerros kuvataan kartassa suorakaiteen sisällä 
olevalla maalajimerkinnällä rn. 2142 05 8-D, Orivesi, Haisevansuo. Kuva H. Sulkava. 
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Kuva 32. Ohuen moreenikerroksen peittämää kalliomaata. Kallion päällä alle metrin kerroksena oleva moreeni kuvataan 
kartassa tummemman punaisella värillä. Avokalliot on kuvattu peruskartan merkein. 2142 04 B, Orivesi , Kylmäkorpi. 
Kuva H. Sulkava. 
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Kuva 33. Louhikkoista kumpumoreen imaastoa (MrM). Pääosa moreenikumpareista on syntynyt sulavan mannerjäätikön 
säteensuunt;3isiin railoihin (vrt. uurresuuntaa osoittava nuoli kartassa), osa taas jäätikön reunansuuntaisiin railoihin . 
2112 06 0 , Aetsä, Pieskanoja. Kuva M. Haavisto. 
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Kuva 34. Jäätikön kulutuksen merkkejä: uurteita ja kouru, jossa pirstekaarteita. Kynän kärki osoittaa jään liikkeen suuntaa. 
Poikkeuksellisen selvät jäätikön kulutuksen merkit on kuvattu kartassa nuolen lisäksi erityismuodostuman merkillä ja 
tekstillä (uurteita). Oriselän lahdenpohjukan pehmeiköstä on tehty runsaasti pohjatutkimuksia (painokairauksia) rautatielin
jausta suunniteltaessa. 214207 S, Orivesi, Vehkalahti. Kuva H. Sulkava. 
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Kuva 35. Maalajien ominaisuudet ja soveltuvuus eräisiin käyttötarkoituksiin. 

Keml8l1lset ~ fySlkaallset Soveltuvuus maa- Ja metsa- Soveltuvuus rakennustarkOJtukSiln LuokltuS3stelkot 
omlO81suudet talouteen 

Maaperakartan Maalajit Happa- Ravln- Vesi- Muok- Vlljan- Laidun- Juun- Metsa- Kanta- Rauti - Kaivu- Veden- Tekni- Pchja-
tyyppi muuS teisuus ta leus kaus- viljely taleus kasvien taleus "IUUS \lUUS luokka läpaise- nen veden 

omina;- Ja rehun- ja peru- vyys kaytlb saanti 
suudet tuatanto nan vil-

'el 

A I B Luokltusasl81kon V31hteiuraJat 0-5 0-5 0-5 0-5 0-5 0-5 0-5 0-5 t -3 +.- t -3 t-3 1-3 

Raekoko AT -luokltus GEO-Iuokllus Kemialliset ja fysikaaliset 
ominaisuudet sekä sovel-

Moreeni tuvuus maa- ja 

C) ~ kalliola, jonka päällä alle 1.0 m:n maakerros, yleensä moreenia Riippuu kali iota peittävän maakerroksen paksuudesta ja lajittuneisuudesta 
metsätalouteen 

~ ISrMrl soramoreem soramoreem 2 1 1-2 0 0 0 0 2 + 2 h 2 0= eriMin huono tai sopimalon 

D ~ 1-2 
1 = huono tai huonosli sopiva 

hlekkamoreem hlekkamoreenl 3 2 2-3 0-1 0-1 1 1-2 3-4 +,- 1-2 el 2 = välttävä lai välttä.än sopiva 
3 = tyydytlävä tai sopiva 

[BJ ~ hlenoalnekslnen Sllttimoreenl 3-4 2-3 2-4 0-3 1-3 1-4 2-5 2-5 3 M1-M3 1 el 1 4 = hyvä lai hyvin sopiva 
moreem (h,ela·. hle- 5 = eriltäin hyvä lai erittäin sopiva 
SU-, saVlmoreenl ) 

0 e> moreenimuodosluma: reunamoreeni . drumliini ym. 2-3 1-2 1-3 0-1 0-1 0-1 0-2 2-4 +.- 1-2 hei 1-2 Soveltuvuus 
rakennustarkoituksiin 

Jäätikköjokimuodostumat 
Kantavuus 

~ 
Bmm 

lohkareei. ISOI k,vel lohkareel k,vel 1-2 1 1 0 0 0 0 0-1 3 + K3 3 th 3 KIM yli 60 1= pieni 

~ 60-2 plenel k,vel so ra 1-3 1-2 1-2 0 0 0 0 1-2 2-3 K2 3 athi 3 
2 = kohlalainen 

M sora + 3= suuri 
• = painuminen suuri 

~ I HkM I 
2.0-0.2 hlekka karkea- la keskl ' 2-3 1-3 1-3 4-5 1-2 1-2 1-3 2-4 2-3 + K1 3 dthik 3 

hlekka Roulivuus: 

~ ~ 0.2-0.06 karkea h,eta hlenohlekka 3-4 2-3 2-4 3-5 2-4 2-4 3-5 4-5 2 +.- K1 2 bdik 2 + = routimaton 
· :: routiva 

Ranta-. ;oki- tai tuulikerrostumat Kaivuluokka: 

[ill Cill yli 60 lohkareet. ISOt k,vel lohkareet. k,vel 1-3 1 1 0 0 0 0 0-1 3 + K3 3 th 1 M = Moreenimaalajil 
K = Karl<earakeisel maalajil 

G [B 60-2 plenet klvet. so ra sora 2-3 1-2 1-2 0 0 0 0 1-2 2-3 + K2 3 athi 3 H= Hienorakeisel maalajil 
E= Eloperäisel maalajil 

Cl ~ 2.0--0.2 hlekka karkea- la keskl' 3-4 1-3 1-3 4-5 1-2 1-2 2-3 2-5 2-3 + K1 3 dthik 3 Vedenläpäisevyys. 
hlekka 

CJ ~ 
l = pieni 

0.2-0.06 karkea h,ela hlenohlekka 3-4 2-3 2-4 3-5 2-4 2-4 3-5 4-5 1-2 +.- K1 2 bdik 2 2 = kohlalainen 
3= suuri 

Hienorakeiset kerrostumat Tekninen käytlö: 

CJ lliillJ 0.00--0.2 h,eno h,ela karkeasll ill 3-5 2-4 3-4 3-5 4-5 4-5 4-5 4-5 a = beloni (runkoaines) 

CJ ~ 
1-2· H2. H3 2 ij 1-2 b = beloni (filleri) 

0.02-0.002 hlesu keskl' ja hlenosllnl 3-5 3-4 1-3 1-2 1-3 2-4 1-3 2-4 c = kasvullJrve 
d = lasileollisuus 

CJ ~ yli :J) % .,neksesta saVI 5aVI 3-5 3-5 2-3 1-3 2-5 3-5 2-4 2-5 1· H1 . H3 1 ei 1 e = maapadol lIiivisle) 

alle 0.002 f = maapadol (suodatin) 

~ ILjHHtl humuspltolsuus 
9 = pohtollJrve 

Iielumen hleno hteta h = liellfakennus (päällysrak.) 
2-li % i = tienrakennus (penkereel) 

[]] I LjHs I 
heJumen SIIIII 1-3 2-4 2-4 3-4 2-4 3-4 2-4 1-3 1· H1 1 1 

heluhlesu j = liilileollisuus 
k = valuhiekka 

[10 I LjSa I heJusavl heJulnen saVI 1-3 3-4 3-5 3-4 2-4 3-4 2-4 1-3 1· H1 1 1 Pohjaveden saanli: 

1 = huono 
Eloperäiset kerrostumat 2 = kohtalainen 

~ W humUspltolsUUS yli 6 % helu heJu 1-3 2-3 2-4 2-3 2-4 2-3 1-3 1-3 · H1 . E1 1 1 
3= hyvä 

~ ~ saraturve saralurve 2-3 2-4 3-4 3-4 1-3 3-4 2-3 2-4 · E2-E3 1-2 9 1 

[}Q 0 rahkalurve rahkaturve 1-2 1-2 3-4 2-4 0-2 0-2 0-2 1-2 · E2-E3 1-2 c 1 



2 MAAPERÄ JA MAALAJIT 

2.1 Suomen maaperän synty, geologiset 
muodostumat ja niiden rakenne 

2.1.1 Yleistä 

Suomen maankamara koostuu kahdesta toisistaan 
selvästi eroavasta osasta, kallioperästä ja maaperästä. 
Kallioperämme on maapallon vanhimmilta kausilta, pre
kambri -ordovikikausilta ja iältään 3000-500 miljoo
naa vuotta, kun taas maaperämme on syntynyt nuorim
man kauden, kvartäärikauden, viimeisinä kymmeninä 
tuhansina vuosina (taulukot 1 ja 2) (3). 

Geologisesti Iyhyen ajan, noin 2 miljoonaa vuotta kes
täneen kvartäärikauden aikana maapallon ilmasto on 
ollut poikkeuksellisen kylmä, ja siinä on tapahtunut usei
ta Iyhytaikaisia muutoksia. Pohjois-Euroopassa laajat 
alueet joutuivat toistuvasti mannerjäätikön peittoon (ku
va 36). Jäätikön ollessa laajimmillaan sen reuna ulottui 
Keski -Eurooppaan saakka, ja jäätiköitymisalueen kes
kiosissa, kuten Suomessa, jäätikön paksuus oli yli 2 km. 
Mannerjäätikön painon vaikutuksesta maankuori painui 
alaspäin ja jään peräännyttyä se on palautumassa aikai-

Taulukko 1. Geologinen jako ja Suomen muodostumat. 

Maailmankaudet Kaudet milj. v. 

nykyaika 

Kenotsooinen 
Kvartäärikausi - 2 

maailmankausi 
Tertiäärikausi - 70 

Liitukausi - 130 
Mesotsooinen Jurakausi -180 
maailmankausi Triaskausi - 230 

Permikausi -270 
Paleotsooinen Kivih iilikausi -350 
maailmankausi Devonikausi -400 

Siluurikausi - 440 
Ordovikikausi - 500 
Kambrikausi - 600 

Proterotsooinen - 1300 
maailmankausi 

Prekambri - 1500 

Arkeeiset - 3000 
maailmankaudet 

sempaan asemaansa (maankohoaminen, kuva 37) ai
heuttaen rannan siirtymistä meri- ja järvialueilla. Jää
kausien välillä oli jäättömiä interglasiaaliaikoja, jolloin 
ilmasto oli nykyisen kalt.ainen tai suotuisampikin. 

Maaperään kuuluu kallioperää maalla ja vesistöjen 
pohjalla peittävä irtomaakerros, jonka pääosa koostuu 
murskautuneesta ja hienontuneesta kiviaineksesta eli 
kivennäismaalajeista. Niitä ovat mm. moreeni, sora, 
hiekka ja savi. Maaperään kuuluvat lisäksi eloperäisestä 
aineksesta syntyvät turve ja lieju sekä maaperässä ole
va vesi. Maaperä on syntynyt geologisten prosessien -
rapautumisen sekä mannerjäätikön, virtaavan veden ja 
tuulen toiminnan - tuloksena. Nykyisessä maaperässä 
on sekä ennen kvartäärikautta kallioperästä rapautunei
ta aineksia että moneen kertaan uudelleen kerrostuneita 
kvartäärikauden kerrostumia. 

Muodostumat 

Suomen maaperä 

Soklin karbonatiitti 

Lounais-Suomen, Selkämeren ja 
Käsivarren sedimenttikivet 

Satakunnan ja Muhoksen sedimenttikivet 

Suomen peruskallio 

Vanhimmat graniittigneissit 
(Itä-Suomi, Pudasjärvi , Pohjois-Lappi) 

Taulukko 2. Jääkauden jälkeiset ilmastolliset kaudet rinnastettuina Itämeren kehitykseen . 

Vaiheet 

Flanderi 

Myöhäis
Veiksel 

IImastolliset kaudet 

Subatlanttinen kausi 

Subboreaalikausi 

Atlanttinen kausi 

Boreaalikausi 

Preboreaalikausi 

Nuorempi dryaskausi 

Allerödkausi 

Vanhempi dryaskausi 

Ajoitus Itämeren kehitys 

2500 

5000 Litorinameri 

7000-7500 
8000 

Ancylusiärvi 

9000 

10000 
Yoldiameri 

11000 Baltian jääjärvi 

11800 

12000 
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Kuva 36. Mannerjäätikön laajuus viimeisen jääkauden aikana. 
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Kuva 37. Nykyinen maankohoaminen (millimetreinä vuodessa) 
Suomessa. Kartan laatinut A. Kiviniemi 1981 . 

34 

2.1.2 Rapautuminen 

Kallioperän muuttuminen maaperäksi alkaa mekaani
sella rikkoutumisella, fysikaalisella rapautumisella. Siitä 
hyvinä esimerkkeinä Suomessa ovat rapakivimoron ja 
Lapin tuntureiden rakkojen synty. Rapakivi on raken
teeltaan sellainen, että se lämpötilan vaihtelujen takia 
hajoaa helposti mineraalirakeiksi (kuva 18, s. 15). Lapin 
tuntureiden laajat kivikot ja louhikot, rakat, ovat synty
neet tuhansien vuosien kuluessa, kun kallioperän hius
halkeamiin joutunut vesi on toistuvan jäätymisen ja su
lamisen vaikutuksesta vähitellen ri kkonut kallion pinta
osaa (pakkasrapautuminen). 

Mekaanisesti särkyneeseen kiviainekseen vaikutta
vat veteen liuenneet suolat helpommin kuin ehjään kalli
oon, ja näin alkaa hidas muutosprosessi, kemiallinen 
rapautuminen, jolloin kallio vähitellen pintaosastaan 
muuttuu irtaimeksi maaksi. Maassamme oli ennen jää
kautta yhtenäinen ja paikoin huomattavan paksu rapau
tumakerros, jonka synty oli vaatinut vuosimiljoonia ja 
nykyistä lämpimämmät olosuhteet. Jäänteitä vanhasta 
rapaumasta on säilynyt erityisesti Pohjois-Suomessa, 
mutta niitä tavataan myös muualla Suomessa jäätikön 
kulutukselta säästyneissä paikoissa. Rapaumakerrok
sen paksuus on yleensä muutamia metrejä, poikkeuk
sellisesti kymmeniäkin metrejä. 

2.1.3 Jäätikön kulutus 

Kun jäätikkö saavuttaa riittävän paksuuden, se alkaa 
virrata sitkaan nesteen tavoin. Lapin jäänjakaja-aluetta 
ja Pohjanmaata lukuun ottamatta Suomi kuuluu jäätikön 
voimakkaasti kuluttamaan vyöhykkeeseen, jossa maan
kamara yleensä puhdistui rapautumattomaan kallioon 
asti. Virtaava jäätikkö kuljetti ja kerrosti ennen jääkautta 
syntynyttä irtainta maata kohti uloimpia vyöhykkeitään. 
Niinpä Keski -Euroopan pohjoisosasta saakka on tavat
tu Suomesta peräisin olevia kiviä ja lohkareita. 

Jäätikön kulutus ei muuttanut suuresti maamme kallio
perän topografiaa. Mannerjään on arvioitu kuluttaneen 
kali iota keskimäärin 7 m. Kohoumat hioutuivat ja pai
nanteet syvenivät niin, että paikalliset kallioperän kor
keuserot voimistuivat jonkin verran. Jäätikön hioessa 
kalliokohoumia syntyivät erityisesti rannikkoseutujen 
peruskallioalueille tyypilliset virtaviivaiset muodot, silo
kalliot, joilla on sileä jään tulosuunnan puoleinen sivu eli 
vastasivu ja rosoinen, jäätikön louhima suojasivu, josta 
on irronnut kiviä ja lohkareita. Silokallion muoto antaa jo 
käsityksen jäätikön yleisestä kulkusuunnasta, mutta tar
kempia tietoja jään liikkeen suunnasta saadaan niistä 
kulutusmerkeistä, jotka syntyivät mannerjäätikön poh
jalla olleiden kivien ja lohkareiden naarmuttaessa kalIi
on pintaa. Yleisimmät kulutuksen jäljet ovat uurteet ja 
kourut, mutta niiden lisäksi on sirppimurroksia, pirste
kaarteita, sirppikouruja ja simpukkamurroksia (kuva 38). 
Jäätikön eri virtausvaiheiden aikana syntyi erisuuntaisia 
kulutuspintoja. Nuorempien virtausvaiheiden aikana jää 
kulutti vanhempia pintoja niin, että ni istä on vain osia 
jäljellä kulutukselta suojaisissa paikoissa. Erisuuntaisia 
ja eri-ikäisiä virtaussuuntia kuvastavia uurteita samalla 
kali ion pinnalla kutsutaan ristiuurteiksi. Kuva 39 esittää 
yleisimpiä uurresuuntia Suomessa. 



2.1.4 Jääkauden aikaiset muodostumat 

2.1.4.1 Moreenimuodostumat 

Maamme yleisin maalaji, moreeni, on sekalajitteista 
kivimurskaa, jossa esiintyy kaikkia raekokoja savesta 
lohkareisiin. Se on syntynyt jäätikön kallioperästä irrot
tamasta, murskaamasta ja hiomasta kiviaineksesta. Sii -
hen on sekoittunut myös kall ioperän rapautumistuottei- -
ta ja jääkautta edeltävän maaperän aineksia. Moreeni 
sisältää vanhaa rapaumaa runsaimmin Keski-Lapissa 
eli samalla alueella, missä rapakalliotakin on säilynyt 
moreenin alla yleisimmin (vrt. s. 34). Vanhasta maape
rästä peräisin olevien lajittuneen aineksen laattojen ja 
linssien lisäksi moreeni voi sisältää myös lajittunutta 
ainesta, joka on sekoittunut moreeniin kulkeutumis- ja 
kerrostumisolosuhteissa. Rapautumattoman, tuoreen 
kiviaineksen runsaus viittaa kuitenkin siihen, että var
haisempien jääkausien virtaukset kuluttivat huomatta-

Kuva 38. Jäätikön kulutusmerkkejä kali ion pinnassa. 
1 = kouru; 2 = uurre; 3 = sirppimurros; 4 = 
pirstekaarre; 5 = sirppikouru; 6 = simpukkamurros; 
7 = ristiuurteita vanhemmalla kulutuspinnalla. 
Nuoli osoittaa jään liikkeen suuntaa. 

9 5,0 190 15,okm Geologinen tutkimuslaitos 1982 

Kuva 39. Yleisimmät uurresuunnat Suomessa. Poikkiviivalla varustetut nuolet edustavat jäätikön vanhempia etenemissuuntia. 
Muut ristiin piirretyt nuolet edustavat jäätikön liikesuuntien paikallisia vaihteluita. 
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Kuva 40. Kuusamon Lämsänkylän drumliinikenttä, jossa moreenin pinnan vakoutumat osoittavat moreenimuotojen suuntausta. 
Drumliinikenttää leikkaa kuvan alaosassa kaareileva harju , joka erottuu poikkeavan suuntauksensa vuoksi ympäristöstään. 
Kuvan pystysivut pohjois-eteläsuunnassa. Kuvan leveys 2,7 km. Maanmittaushallituksen kuva, julkaisulupa nro 326 / 1308. 

van osan vanhasta rapaumasta, joten viimeisen jääkau
den aikana kulutus pääsi kohd istumaan rapautumatto
maan kallioon. Moreenin alkuperäinen muuttumaton vä
ri (harmaan eri vivahteet) vastaa Suomen kallioperän 
mineraaleista niiden esiintymissuhteessa jauhetun se
oksen väriä. 

Mannerjäätikön pohjaosissa kulkeutunut moreeni 
kerrostui pOhjamoreenina, joka peittää melko yhtenäi
senä kerroksena kallioperää ja tasoittaa sen epätasai
suuksia. Paikoin pOhjamoreenia kuitenkin kerrostui 
paksuina laaja-alaisina laattoina, joita voidaan pitää it
senäisinä moreenimuodostumina. Yleensä kohoumille 
kerrostui vähemmän moreenia kuin laaksopaikkoihin. 
Veden peittämillä eli subakvaattisilla alueilla rantavoi
mat huuhtoivat kohoumien rinteiltä ohuen moreenipeit
teen kokonaan tai osittain pois, jolloin kalliopinta paljas
tui tai moreenin kivistä muodostui rantakivikoita. Näillä 
alueilla pohjamoreenipeitteen rikkonaisuus on siis osit
tain kerrostumisen jälkeisen kehityksen tulos. Jos ko
houman lakiosa ulottui ylimmän rannan yläpuolelle, säi
Iyi siellä avokallioiden tai kivikoiden reunustama moree
nikalotti (kuva 19, s. 16). 
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Voimakkaasti virtaavan, aktiivisen jäätikön alueille, 
kuten Järvi-Suomeen, Kuusamoon ja pohjoisimpaan 
Lappiin , syntyi pohjamoreeniaineksesta pitkänomaisia 
virtaviivaisia selänteitä, drumliineja (kuva 20, s. 17), jotka 
moreenin ohella sisältävät myös lajittuneen aineksen 
kerroksia. Luonteenomaista drumliineille on kalliosy
dän, joka sijaitsee useimmiten joko jäätikön tulosuun
nan puoleisessa päässä tai keskellä. Drumliinit esiinty
vät lähes yhdensuuntaisina viuhkamaisina parvina ja 
kuvastavat synnyttäneen jäätikön virtauksen luonnetta. 
Yleistä on myös pienimuotoinen moreenipinnan juovik
kuus, vakoutuminen (eng!. fluting), jota on drumliinienkin 
pinnalla (kuva 40). IImiönä se on rinnastettavissa silo kal 
lioiden uurteisiin (vrt. s. 34). 

Jäätikön sisällä ja päällä kulkeutunut kiviaines rikastui 
jäätikön sulaessa sen pinnalle. Kun jää suli , kerrostui 
kiviaines vähitellen pohjamoreenin päälle ablaatiomo
reenipeitteeksi. Syntytapansa vuoksi ablaatiomoreeni 
on pohjamoreenia löyhempää ja raekoostumukseltaan 
vaihtelevampaa, usein karkeampaa ja runsaammin lajit
tunutta ainesta sisältävää. Ablaatiomoreenikerroksen 
paksuus on yleensä 0-1 m, mutta saavuttaa joskus 



Kuva 41 . Reunamoreenival leja Vaasan saa ristossa Raippaluodossa. Vallien korkeudet valhtelevat 2:sta 5:mlln . pituudet muuta
mista kym menistä metreistä satoihin metreihin ja välimatka 50:stä 200 m:iin . Kuvan pystysivut pohjols-eteläsuunnassa. Kuvan 
leveys 4.0 km. Maanmittaushal lituksen kuva, ju lka isulupa nro 326/ 1308. 

useiden metrien, poikkeuksellisesti jopa kymmenien 
metrien paksuuden. Näin ollen ablaatiomoreenistakin 
voi syntyä itsenäisiä moreenimuodostumia. 

Mannerjäätikön reunan eteen kerrostui jäätikön pus
kemasta tai jäätiköltä valuneesta tai varisseesta moree
niaineksesta reunamoreeneja, jotka syntytapansa vuok
si sisältävät vaihtelevassa suhteessa pohjamoreenia, 
ablaatiomoreenia tai jäätikön etumaaston lajittuneita 
maalajeja jäätikön uudelleen kerrostamana ja poimutta
mana, deformoimana. Mannerjäätikön sulaessa synty
neet pienet reunamoreenivallit esiintyvät peräkkäisten 
vallien parvina ja kuvastavatjäätikön reunan jokatalvista 
pysähdystä tai pientä siirtymistä. Niiden synnyn kytke
minen vuodenaikojen vaihteluihin on antanut aiheen 
kutsua niitä vuosimoreeneiksi tai de Geer -moreeneiksi 
ajatuksen eSittäjän mukaan. Englannin kielestä kään
netty nimitys "pyykkilautamoreeni" kuvaa myös hyvin 
reunamoreenivalleja, sillä pyykkilautaa ne todella kartta
kuvassa tai ilmakuvassa muistuttavat (ku va 41). Man
nerjäätikön reunan pysyessä pitkään samalla paikalla 
kerrostui sen eteen sekä moreenia että mannerjäätikön 
sulamisvesien kuljettamaa lajittunutta, glasifluviaalista 

ainesta. Tämänkaltaista reunamoreenia on meillä alettu 
kutsua reunamuodostumaksi, koska moreeni-nimitys 
viittaa liikaa ainekseen . Salpausselät, jotka ovat Suomen 
ja ehkäpä koko maailman tunnetuimmat kvartäärikau
den muodostumat, koostuvat pääasiassa lajittuneesta 
aineksesta (vrt. s. 40). 

Ablaatiomoreenista koostuvia kumpareikkoja, kum
pukuoppamaastoja ja moreenimäkimaastoja kutsutaan 
yhteisellä nimellä: kumpumoreenit. Kumpumoreenit 
ovat pinnanmuodoiltaan hyvin erilaisia: pitkänomaisia 
selänteitä sekä pyöreähköjä tasalakisia, kartiomaisia tai 
kekomaisia kasoja (kuva 42). Ne esiintyvät useimmiten 
laajoina kenttinä, jotka ovat tunnistettavissa pohjakartan 
korkeuskäyristä. Yhteistä kumpumoreeneille on ainek
sen suuri vaihtelu. Niissä saattaa olla moreenin ohella 
huonosti lajittunutta hiekkaa ja soraa. Runsas pintaloh
kareisuus on niin ikään ominaista useimmille kumpu
moreenityypeille (kuva 33, s. 30). Kumpujen korkeus 
vaihtelee 5:stä 25 m:in, mutta on kuitenkin yleensä alle 
10 m. Tavallisin kumpumoreenityyppi on joukko jäätikön 
reunan- ja säteensuuntaisesti järjestyneitä epämääräi
sen muotoisia selänteitä, jotka muodostavat heikosti 
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Kuva 42. Utsjoen Paddaskaidin kumpumoreenikenttää, jonka puljumoreeneiden muotoja syksyinen lumi korostaa. 
Kuva R. Poliari. 

verkkomaisen pohjakuvioituksen. Laaksopaikoissa se
länteillä on taipumus suuntautua laakson poikki. On il
meistä, että tähän järjestyneisyyteen ovat syynäjäätikön 
reunan- ja säteensuuntaiset railot sekä jäätikön sisäiset 
hiertopinnat, jotka ovat ohjanneet moreeniaineksen ri
kastumista jäätikön sisällä ja pinnalla. 

2.1.4.2 Jäätikköjokimuodostumat 

Mannerjäätikön sulaessa siitä vapautui valtavat mää
rät vettä. Nämä sulamisvedet virtasivat sekä jäätikön 
pinnalla että onkaloissa ja tunneleissa sen sisällä ja 
pohjalla. Virratessaan sulamisvedet muodostivat jäätik
köjokia ja kuluttivat jäätikköä ja sen alustaa. Jäätikköjo
kien kuluttava toiminta oli voimakkainta jäätikön piirissä 
ja jäätikkökielekkeiden sivuilla, missä veden virtausno
peus oli suurin. Jäätikköjokien kulutuksen merkkejä on 
eniten Lapissa, mutta paljon myös Keski- ja Itä-Suomen 
vedenkoskemattomilla alueilla. Jäätikön sulamisvedet 
synnyttivät huuhtoutumisrajoja ja huuhtoutumisvyöhyk
keitä, jotka näkyvät maastossa paljaina kallioina. Tär
keimpiä sulamisvesien kulutuksen merkkejä ovat erilai
set uomat, kurut ja virtatörmät (kuva 21 , s. 18). Uomia 
ovat esimerkiksi Lapissa tavattavat ns. lieveuomat, jotka 
syntyivät sulavan jäätikkökielekkeen ja tunturin rinteen 
rajalle. Uomia ja virtatörmiä syntyi myös jäätikköjoki
muodostumien pinnalle (kuva 22, s. 19). 
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Sulamisvesistä kertyneet jäätikköjoet synnyttivät ku
lutusmuotojen lisäksi kasaantumismuotoja. Virtaava ve
si kulutti, pyöristi ja lajitteli mukana kuljettamaansa ai
nesta. Jäätikköjokimuodostumien aines on siten puh
taaksi peseytynyttä hiekkaa ja soraa sekä pyöristyneitä 
kiviä ja lohkareita. Suomessa tyypillisin ja yleisin jäätik
köjokien kerrostama muodostuma on harju, joka lähes 
symmetrisenä selänteenä saattaa jatkua yhtenäisenä 
kymmeniä kilometrejä (kuva 43) [4). Harjujaksossa voi 
myös olla rinnakkaisia selänteitä tai se voi levittäytyä 
laaja-alaisiksi kentiksi , joihin hautautuneet, jäätiköstä ir
ronneet jäälohkareet muodostivat sulaessaan soikeita 
tai lähes pyöreitä kuoppia eli suppia (kuva 23, s. 20). 
Näistä umpilaskeumista käytetään myös nimityksiä luk
ko, vati, onsi ja kaivo. Harjujaksot muistuttavat karttaku
vassa jokisysteemejä (vrt. kuva 43). Samoin kuin jokiin 
tulee sivujokia, harjuihinkin saattaa liittyä sivuhaaroja. 
Harjujen kulku on yleensä sama kuin jäätikön viimeinen 
virtaussuunta, mistä johtui aikaisempi pitkittäisharju-ni
mityksen käyttö. Harjujen järjestymisestä kuvastuvat 
mm. suuret viuhkamaiset jääkielekkeet. 

Harjujen kerrostuminen alkoi jäätikön sisällä tai poh
jalla oleviin tunneleihin, jotka sulamisen ja jäätikön ohe
nemisen edistyessä saattoivat aueta pintaan saakka rai
loiksi ja kasvaa edelleen jäätikkölahdiksi. Kapean ja 
jyrkkärinteisen harjun synty on tapahtunut kapeassa rai
lossa tai tunnelissa, jossa jäätikköseinämät säätelivät 



kerrostumista. Leveät ja loivarinteiset harjut syntyivät 
jäätikön reunaosien avoimiin railoihin ja jäätikkölahtiin. 
Harju voi olla muodostunut myös perättäisistä erillisistä 
kummuista. Tällöin kerrostuminen tapahtui jäätikköjoen 
suulle jään reunan eteen. Sulamisen edistyessä reuna 
sii rtyi , jolloin harjujaksoon syntyi uusi kumpare. 

Sulavaa ja siitä syystä perääntyvää jäätikköä reunusti 
Etelä-Suomessa yleensä meri. Jäätikköjoen laskiessa 
mereen saattoi sen suuhun kerrostua suisto, delta, ku
ten nykyisten jokien suihin. Jos jäätikköjoen kuljettamaa 
ainesta, hiekkaa ja soraa, oli riittävästi ja jäätikön reuna 
perääntyi hitaasti , niin delta kasvoi vedenpinnan tasoon 
saakka. Hyvin kehittyneessä reunadeltassa, jollaisia on 
runsaasti Salpausselkien reunamuodostumissa, erote
taan jyrkkä jäätikön puoleinen eli proksimaalinen ns. 
jäänkontaktirinne, josta deltan pinta viettää loivasti jääti
köstä poispäin eli distaalisuuntaan. 

Jäätikköjoen purkautuessa jäätikön reunalla maalle, 
kuten vedenkoskemattomalla alueella esimerkiksi La
pissa, syntyi ns. kuivanmaan delta eli sanduri. Sanduri 
on muodoltaan viuhkamainen, ja sen pinnalla on toisi
aan leikkaavia uomia, mikä ilmentää sulamisvesivirtojen 
vaihtelua muodostuman kerrostuessa ja kasvaessa. 
Deltan ja sandurin proksimaaliosissa voi olla suppia, 
mikä osoittaa, että kerrostuminen on tapahtunut osittain 
myös jään päälle. 

Huomattavia sulamisvesien kerrostamia muodostu
mia ovat reunamuodostumat (vrt. s. 37 , moreenimuo
dostumat), joita Suomessa ovat mm. Salpausselät (I Ss, 11 
Ss ja 111 Ss) ja Keski-Suomen reunamuodostuma (vrt. 
kuva 43). Reunamuodostumat syntyivät jään reunan 

o 50 100 150 km 
~, -~'--~' -~, Geologinen tutkimuslaitos 1980 

Kuva 43. Suomen sora- ja hiekkamuodostumat. Pääosa kartan muodostumista on harjuja tai reunamuodostumia ja vain pieni osa 
ranta- , joki- tai tuulikerrostumia. Kartta perustuu Geologisen tutkimuslaitoksen tutkimusraporttiin n:o 42, 1979. 
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Kuva 44. Ensimmäisen Salpausselän (Lohjanharju, vrt. kuva 43) distaaliosan leikkaus Vihdin Ojakkalassa. 
Kuva J. Niemelä. 

Kuva 45. Kames-maastoa Toisen Salpausselän proksimaaliosassa Puumalan Eräjärvellä. Kuva M. Haavisto. 

eteen rinnakkaisina deltoina tai sandureina tai niiden 
yhdistelminä, sanduri-deltoina (kuva 24, s. 21). Salpaus
selät, joista Ensimmäinen ja Toinen kulkevat kahtena 
rinnakkaisena selänteenä Etelä-Suomen pOikki, ovat 
tällaisia kompleksireunamuodostumia. Salpausselkien 
proksimaaliosissa on moreenia ja usein myös suppia, 
kun taas distaaliosissa on pääasiassa lajittunutta aines
ta, jonka paksuus voi olla useita kymmeniä metrejä (ku
va 44). Salpausselkien syntyessä 11 200-10250 vuotta 
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sitten jäätikön reuna pysyi kummankin reunamuodostu
man kerrostuessa paikallaan pari sataa vuotta. 

Jäätikköjokimuodostumiin kuuluvat myös pääasiassa 
Lapissa tavattavat laaksontäytteet, jotka ovat sulamisve
sien jäästä vapautuneen alueen laaksoihin kerrostamia 
hiekka- ja soratasanteita, sekä Lounais-Suomelle tyy
pilliset Iievemuodostumat, jotka ovat kalliomäkien etelä
tai kaakkoisrinteiden kapeita hiekka- ja sorareunuksia. 



Kuva 46. Kerrai li sta eil lustosavea Tuusulan Jokelassa. Kuva J. Nlemela. 

Reunamuodostumien tai harjujen yhteydessä tavatta
vaa kumpujen ja selänteiden muodostamaa maastoa 
kutsutaan kames-maastoksi (kuva 45). Harjuja ja jäätik
köjokiaineksen reunamuodostumia saattaa peittää jOko 
kokonaan tai osaksi vaihtelevan paksuinen moreeniker
ros. Reunamuodostumavyöhykkeillä jään reuna liikkui 
edestakaisin, jolloin moreenia kerrostui laattoina sekä 
lajittuneen aineksen sisälle että muodostuman päälle 
(kuva 24, s. 21). Pohjanmaalla ja Lapissa moreeni taas 
voi peittää viimeistä jäätiköitymistä edeltävien jäätiköity
misten aikana kerrostuneita vanhoja harjuja (kuva 25, s, 
22). 

2.1.4.3 Kerralliset hienorakeiset kerrostumat 

Jäätiköltä tulleet sulamisvesivirrat, jotka kerrostivat 
karkearakeista ainesta jäätikön tunneleihin tai sen eteen 
jäätikköjokimuodostumiksi, kuljettivat jäätikön ulkopuo
lelle hienorakeisemman aineksen, jota kerrostui veden 
peittämille alueille noin 10-20 m:n syvyydestä alkaen. 
Tämä hienorakeinen liete, joka sisälsi savea sekä hie
sua ja hienoa hietaa (silttiä), laskeutui veden virtauksen 
lakattua pohjaan ja muodosti perääntyvän jäänreunan 
edustalle paksuja kerrostumia kerrallista eli lustosavea 
eli glasiaalisavea (kuva 46). Lustorakenne kuvastaa vuo
denaikojen vaihtelua. Keväällä ja kesällä nopean sula
misen aikaan pohjaan painuneet, runsaasti karkeampaa 
ainesta (silttiä) sisältävät kerrokset vuorottelevat syksyl
lä laskeutuneiden, jäätikön reunalta kauimmaksi kul
keutuneen hienoimman aineksen, savikerrosten kans
sa. Luston jyrkkä yläraja seuraavaan lustoon nähden 
osoittaa kerrostumisen lakanneen lähes kokonaan tal
vella. 

Sauramon [5] lustosaviin perustuvan ajanlaskun ns. 
savikronologian mukaan jäätikön reunan perääntymi 
nen Kaakkois-Suomesta Perämeren rannikolle tapahtui 
noin 2800 vuodessa. Niemelän [6] tarkistaman savikro
nologian mukaan mannerjäätikön reuna oli Suomen 
etelärannikolla noin 11 850 vuotta sitten. Ensimmäinen 
Salpausselkä syntyi 11 200-10950 vuotta sitten, Toi
nen Salpausselkä 10450-10250 vuotta ja Lounais
Suomeen kerrostunut Kolmas Salpausselkä 10050-
9950 vuotta sitten . 

Muinaiseen Itämereen kerrostuneet savet ovat yleen
sä hienorakeisempia kuin paikallisiin Iyhytaikaisiin jää
järviin syntyneet hienorakeiset kerrostumat, jotka ovat 
pääasiassa hiesua (hienosilttiä). 

2.1.5 Jääkauden jälkeiset muodostumat 

2.1.5.1 Rantakerrostumat 

Kun jäätikkö oli hävinnyt Suomesta, jäivät laajat alueet 
veden peittoon ja nousivat maankohoamisen johdosta 
vasta myöhemmin Itämerestä (kuva 47, s. 43). Veden peit
tämän alueen laajuus on selvitetty määrittämällä ylimmän 
rannan asema eri alueilla rantavoimien jättämien merk
kien perusteella. Aallokon ja tyrskyn kuluttava ja kasaa
va toiminta on aiheuttanut erilaisten rantakerrostumien 
synnyn. Lisäksi jää ja tuuli ovat muokanneet rantaa. 

Moreenimaastossa ylin ranta näkyy huuhtoutumisra
jana, jonka yläpuolella moreeniaines on vedenkoske
matonta ja alapuolella pintaosastaan huuhtoutunutta tai 
vaihtelevan paksuisten rantakerrostumien peittämää 
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(vrt. moreenikalotti, s. 36). Moreenialueilla ylintä rantaa 
osoittavat usein lohkarevyöt, joita on myös ylimmän ran
nan alapuolella. Tyrskyn lisäksi on jään työntö muodos
tanut meren ja järvien rannoille kivi- ja 10hkarejonoja, 
palJekivikoita. Jää on kasannut kivien ja lohkareiden 
lisäksi rantaa vasten myös maavalleja, rantapalteita. 

Ylimmän rannan asemaa osoittavat niin ikään jäätik
köjokideltojen pinnat. Vedenpinnan laskun eli regressi
on aikana syntyi eri korkeuksille rantakerrostumia. Lajit
tuneeseen ainekseen syntyi kulumalla rantatörmiä, ja 
niiden alapuolelle kerrostui rantaterasseja, joiden ker
rokset viettävät törmästä alaspäin. Aineksessa olleet ki
vet ja lohkareet kerääntyivät vyöksi jyrkän törmän alapuo
lelle. Törmän juuren taso vastaa muinaisen vedenpin
nan asemaa. Reunamuodostumien ja suurten harjujen 
liepeillä rantakerrostumat saattavat olla hyvin laajoja, ja 
ne peittävät syvään veteen kerrostuneita hienorakeisia 
maalajeja (kuva 23, s. 20), joita on vain ylimmän rannan 
alapuolella. Rannikoillamme vedenpinta laski useimmi
ten tasaisesti ja jatkuva aineksen kulutus ja uudelleen 
kerrostuminen muuttivat aikaisemmin syntyneitä muo
dostumia. Tämän seurauksena tavataan sarja rantaval
leja (kuva 26, s. 23), joiden harja on yleensä ulottunut 
keskivedenkorkeuden yläpuolelle. Vedenpinnan ala
puolelle syntynyttä vallia nimitetään särkäksi. 

2.1.5.2 Jokikerrostumat 

Monet Suomen suuret joet virtaavat ennen jääkautta 
muodostuneissa eli preglasiaalisissa kalliolaaksoissa, 
joihin jääkauden aikana kasaantui erilaisia maakerrok
sia. Mm. Kemijoen laaksosta on moreenin alta löytynyt 
viimeistä jäätiköitymistä vanhempia jOkikerrostumia. 

Virtaava vesi kulutti syviä uomiajäätikköjokien toimin
nan tuloksena syntyneisiin laaksontäytteisiin ja siirsi 
suuria määriä hiekkaa jokisuille suistokerrostumiksi, 
deltoiksi. Mannerjäätikön sulaessa kasvoi maa-ala no
peasti; syntyi järviä ja näille laskujokia. Niistä muodostui 
vesistöjä, jotka purkautuivat mereen. Maankohoamisen 
vaikutuksesta syntyi jokilaaksoihin yhä uusia suistoker
rostumia, jotka muodostavat jatkuvan sarjan ylimmän 
rannan tasosta nykyiseen merenpinnan tasoon. Suu
rimman maankohoamisen alueella, PohjanmaaliajaSa
takunnassa, jokien kaltevuuden pieneneminen aiheutti 
yhä enemmän jokakeväisiä tulvia. Niiden peittämille 
alueille laskeutui humuspitoista hietaa (kuva 27, s. 24) ja 
veden tuomaa orgaanista lietettä tulvakerrostumiksi. 

Joki ei aina pysy alkuperäisessä uomassaan, vaan 
hakee uuden uoman, jolloin vanha jää kuivilleen. Yhtenä 
syynä uomanmuutoksiin on meanderointi, joen kulutus
toiminnasta aiheutuva kaareilu. Tätä tapahtuu tasaises
sa maastossa, kun hitaasti virtaava vesi hakeutuu uo
man toiseen laitaan ja aiheuttaa siellä kulutusta ja vasta
rannalla kasaantumista. Virran vuolteen heilahdellessa 
laidasta toiseen joki alkaa mutkitella. Jokiuomien siirty
miseen vaikuttavat olennaisesti myös maankohoami
sesta johtuneet virtaussuuntien ja laskukynnysten 
muutokset. 

2.1.5.3 Tuulikerrostumat 

Ennen kuin kasvillisuus sitoi jäätiköstä vapautuneen 
maaperän, oli tuulen helppo kuljettaa raekooltaan sopi-
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vaa ainesta. Myöhemmin tuulen toiminta on kohdistunut 
sellaisiin ranta-alueisiin, joilla oli paljon hienoa lajittu
nutta ainesta ja joiden sijainti oli vallitsevalle tuulen 
suunnalle edullinen. 

Tuulikerrostumien aines on peräisin jo aiemmin lajit
tuneesta aineksesta, kuten ranta-, joki- tai jäätikköjoki
kerrostumista. Siitä on muodostunut lentohiekkakinok
sia eli dyynejä tai tasaisia lentohiekkakerroksia, jotka 
peittävät alleen muut maalajit. Harjujen ja reunamuo
dostumien pinnalla ja lähimaastossa on usein vanhoja 
dyynejä (kuva 28, s. 25). Dyynit ovat useimmiten U-muo
toisia dyynejä, joiden kovera puoli aukeaa vastatuuleen. 
Nämä ovat saattaneet kaaren kohdalta katketa, jolloin on 
muodostunut tuulen suuntaisia pitkittäisdyynejä. Ranto
jen läheisyydessä dyynit ovat muodostuneet rannan 
suuntaisiksi selänteiksi. 

Dyyniaines on hyvin lajittunutta karkeaa hietaa tai 
hienoa hiekkaa (0 0,06-0,6 mm). Dyynin rakenne on 
kerroksellinen. Kerrokset ovat yleensä suojapuolen rin
teen suuntaisia. Kerrosrakenne on kuitenkin hyvin vaih
televa, koska tuulen suunnan muutokset ovat aiheutta
neet ns. ristikerrokselli,suutta (vrt. kuva 28, s. 25). 

Salpausselkien alueilla esiintyy paikoittain tuulen ker
rostamaa hienoa hietaa (0 0,02-0,06 mm), lössiä,jonka 
raekoostumus on lähes samanlainen kuin Keski-Euroo
pan lössikerrostumien (0 0,01-0,05 mm). 

2.1.5.4 Hienorakeiset kerrostumat 

Jäätikön reunan perääntyessä kohti Keski-Suomea 
väheni jäätiköltä tulevien sulamisvesien vaikutus Etelä
Suomen rannikkoalueella, jolloin saviin ei enää syntynyt 
lustorakennetta ja kerrallisten savien päälle alkoi ker
rostua tasakoosteista eli homogeenista savea eli post
glasiaalisavea. Sen aines on suureksi osaksi peräisin 
glasiaalisavista, jotka maankohoamisen vuoksi nousi
vat rantavyöhykkeeseen ja joutuivat aallokon kulutta
miksi ja kerrostuivat uudelleen syvempään veteen tasa
koosteisiksi saviksi. Joetkin kuluttivat ja kuljettivat me
restä kohonneiden savikoiden ainesta takaisin mereen. 
Tässä on hienorakeisista kerrostumista käytetty yleisni
mitystä savi , vaikka osa kerrostumien aineksesta on 
rakeisuudeltaan hiesua tai hienoa hietaa (silttiä). 

Savien uudelleen kerrostuminen väheni rannikkove
sien mataloituessa ja kasvillisuuden peittäessä maape
rää. Tällöin savien sekaan kerrostui orgaanista ainesta 
ja syntyi liejusavea. Varsinkin Pohjanmaan postglasiaa
lisavet sisältävät runsaasti orgaanista ainesta, jonka ai
heuttamat sulfidiyhdisteet ovat värjänneet kerrostumat 
mustiksi sulfidisaviksi. 

Rannikoilla on melko yhtenäisiä savikoita, joista har
jujaksot ja osittain moreenin peittämät kalliokohoumat 
pistävät esiin . Savikerrostumien paksuus saattaa olla 
useita kymmeniä metrejä. 

2.1.5.5 Eloperäiset kerrostumat 

Eloperäisiä maalajeja alkoi muodostua noin pari sa
taa vuotta mannerjäätikön sulamisen jälkeen. Suomen 
eteläosien järvien ja soiden kerrostumat edustavat 
usein lähes 10000 vuotta käsittäviä kerrossarjoja, joi
den avulla voidaan tutkia kasvillisuuden ja ilmaston ke
hitystä. 



Eloperäiset kerrostumat jaetaan kahteen pääryh
mään: liejut ja turpeet. Liejut, joissa on alloktonista eli 
muualta tullutta ainesta, ovat useimmiten kerrostuneet 
avoveteen. Turpeet koostuvat autoktonisesta ainekses
ta eli paikalla kasvaneen kasvillisuuden jäänteistä. Maa
peräkartassa turpeet jaetaan sara- ja rahkaturpeisiin 
(ks. turpeiden luokitus, 2.2.1.2). 

Soistuvan maan osuus lisääntyi sitä mukaa kuin maa 
nousi merestä. Kivennäismaan soistuminen on Suo
messa huomattavasti yleisempää kuin järvien umpeen
kasvusta johtuva soistuminen. IImastollisten tekijöiden, 
riittävän sademäärän, alhaisen lämpötilan ja vähäisen 
haihdunnan lisäksi soiden esiintymiseen vaikuttavat 
maaston pinnanmuodot ja soistumiselle altis maaperä. 

Suot ja soistumat peittävät yli 30 % Suomen maapinta
alasta, mutta soiden jakautuminen maamme eri osien 
kesken on hyvin epätasaista (kuva 48, s. 45) [7]. 

Suot voidaan jakaa kahteen päätyyppiin niiden hydro
logiasta johtuvan ravinnetalouden mukaan: ombrotrofi
set suot saavat vähäiset ravinteensa pääasiassa sade
veden mukana, kun taas minerotrofiset suot saavat ne 
kivennäismailta valuvista vesistä. Minerotrofinen suo 
voi olla oligo-, meso- tai eutrofinen (ravinteisuudeltaan 
niukka, keskinkertainen tai runsas) riippuen suoaltaan 
ja sitä ympäröivän maaperän ravinteisuudesta. Etelä
Suomessa on enimmäkseen ombrotrofisia keidassoita 
eli kohosoita (kuvat 53 S, s. 49 ja 29, s. 26) ja Keski- ja 
Pohjois-Suomessa minerotrofisia aapasoita (kuva 53 A, 
s. 49). Keidassoiden keskusta on yleensä rahkaturvetta 
ja laide saraturvetta. Aapasuot ovat pääosin saraturvetta. 

1 -2 D 
3 [J] 

4 8 

100km 

Kuva 47. Veden peittämän (subakvaattisen) ja vedenkoskemattoman (supra-akvaattisen) 
maa-alan jakautuminen Suomessa. 1 = supra-akvaattinen alue; 2 = subakvaattinen 
alue; 3 = jäänpatoamia järviä; 4 = Baltian jääjärven peittämä alue. Viivat ovat ylimmän 
rannan isobaaseja. Kartan ovat laatineet M. Eronen ja H. Haila Suomen Kartaston V 
laitosta, vihkoa 123-126, varten. Kartta on julkaistu maanmittaushallituksen luvalla. 
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2.1.6 Itämeren kehitysvaiheet Suomen rannikolla 

Itämeren rantaviivan muuttumiseen Suomen rannikol
la ovat vaikuttaneet sekä maankohoaminen että valta
merenpinnan vaihtelut. Koko Itämeren piirissä tapahtu 
neet muutokset, etenkin yhteys valtamereen, ovat olleet 
riippuvaisia edellisten tekijöiden lisäksi perääntyvän 
mannerjään reunan asemasta (kuvat 49 A-D). Taulu
kossa 2 (sivu 33) on esitetty Suomessa erotetut Itämeren 
kehitysvaiheet rinnastettuina jääkauden jälkeisiin ilmas
tollisiin kausiin. 

Eem-meri, ennen viimeistä Veiksel-jääkautta ollut 
merivaihe, peitti ilmeisesti Suomen läntisimmät ja eteläi
simmät osat. Eem-meren pinta ulottui Itämeren piirissä 
nykyistä vedenpintaa korkeammalle. Fennoskandia oli 
tällöin saari, ja leveät salmet yhd istivät Itämeren sekä 
Tanskan salmien että Vienanmeren kautta valtamereen. 

Veiksel-jääkauden keskivaiheilla olleen jäättömän 
kauden, Peräpohjola-interstadiaalin aikaista merenpin
nan asemaa ei oie voitu Suomesta määrittää. 

Mannerjäätikön sulamisvaiheen aikaiset vedenpin-

BALTIAN JAAJÄRVI 

ANCYLUSJARVI 

1.0 
2. 0 
3. § 

L.. CI 
5. ~ 

c 

nan korkeudet on määritetty Suomessa suureksi osaksi 
Salpausselkien deltatasojen perusteella. Salpausselät 
muodostuivat Itämeren ollessa patoutuneena Baltian 
jääjärveksi (kuva 49 A). Sitä mukaan kuin jään reuna pe
rääntyi Etelä-Ruotsissa, Baltian jääjärvi peitti yhä suu
rem man alueen ja ulottui vähitellen myös Suomenlahteen 
ja Laatokkaan. Samalla sille avautui Ruotsin kautta uusia 
lasku-uomia. Baltian jääjärvi -vaihe päättyi noin 10200 
vuotta sitten, kun Billingenin salmi Keski -Ruotsissa 
avautu i ja jääjärven pinta aleni Iyhyessä ajassa 26-28 
metriä valtameren tasoon. 

Yhteys valtamereen parani jään reunan peräännyttyä 
Ruotsissa pohjoisemmaksi. Samalla valtameren suolai
nen vesi pääsi tunkeutumaan Itämereen. Tätä vaihetta 
on kutsuttu Yoldiamereksi (kuva 49 B). Baltian jääjärven 
aikana oli Itämeren pi irissä kerrostunut yksinomaan lus
tosavea, mutta Yoldia-vaiheen aikana kerrostui ensin 
lustosavea ja sitten tasakoosteista savea. 

Jäätikön hävitessä Itämeren altaasta kohosi Billinge-

YO LDIAMERI 
10000 8_P 

1.0 
2. 0 
J a 
L.. D 
5. ~ 

UTORINAMERI 
lS00-7000 8 P 

1. 0 
2. 0 
3. § 

5. ~ 

'----'-~ 
200 km 

~ 

200k", 

B 

D 

Kuva 49. A- D. Itameren kehitysvaiheet 1 = maata; 2 = suolaista vetta; 3 - makeaa vetta 4 - Jaata ; 5 = Isobaaslt (m mpy.). Kar 
takkeet ovat M. Erosen ja H. Hailan laatimia Suomen Kartaston V laitosta, vihkoa 123- 126, varten. Kartta on julkaistu maan-· 
mittaushallituksen luvalla. 
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nin salmen kynnys maankohoamisen vaikutuksesta ve
denpinnan yläpuolelle ja yhteys valtamereen katkesi. 
Noin 9500 vuotta sitten patoutunutta järveä kutsutaan 
Ancylusjärveksi (kuva 49 C), jonka alkuvaiheessa vielä 
osa Fennoskandiaa oli jäätikön peitossa. Ancylusjärvel
le avautui uusi lasku-uoma Dana-joen kohdalle. Virtaa
vat vedet kuluttivat vähitellen lasku-uoman kynnystä, 
jolloin Ancylusjärven pinta aleni. Samalla valtameren
pinta nousi, ja noin 7500 vuotta sitten syntyi Tanskan 
salmien kautta suora yhteys valtamerestä Itämereen, 
jossa alkoi Litorinameri-vaihe (kuva 49 D). 

Valtamerenpinnan noustessa Tanskan salmet leveni
vät niin, että suolainen vesi alkoi vaikuttaa Litorinameren 
pohjakerrostumiin (Iiejusaviin, vrt. s. 51) ja eläimistöön. 
Valtamerenpinnan nousu oli vielä yli 6500 vuotta sitten 
ni in nopeaa, että maankohoamisalueen reunaosissa, 
mm. Kaakkois-Suomen rannikolla, vedenpinta nousi eli 
tapahtui transgressiota. On arvioitu, että valtamerenpin 
ta saavutti korkeimman tasonsa - kolmisen metriä ny
kyistä pintaa ylempänä - noin 5000 vuotta sitten, minkä 
jälkeen se on vähitellen laskenut nykyiseen tasoonsa. 
Itämeren lahdissa on vedenpinta maankohoamisen 
vuoksi näennäisesti laskenut paljon enemmän. 

1. Lounainen saaristo ja 
rannikko 

2. Lounaismaa 
3. Järvi-Suomi 
4. Keski-Savo 
5. Etelä-Pohjanmaa 
6. Keski-Pohjanmaa 
7. Suomenselkä 
8. Maanselkä 
9. Pohjois-Karjala 

10. Kainuu 
11 . Pohjois- Pohjanmaa 
12. Taivalkoski-Sotkamo 
13. Kuusamo 
14. Perä-Pohjola 
15. Metsä-Lappi 
16. Ou nasjakso 
17.ltä-Lappi 
18. Taka-Lappi 
19.1nari 
20. Enontekiö 

9 5,0 190 15,okm 

Kuva 48. Soiden ja soistumien alueellinen levinneisyys sekä geologisten ja geomorfologisten tekijöiden perusteella erotetut 
suoalueet (V. Valovirta 1976). 
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2.2 Maalajit 

2.2.1 Maalajien luokitus 

Suomen maaperän peruskartassa maalajit kuvataan 
RT -Iuokituksen (rakennusteknisen luokituksen) mukai
sesti , mikä vastaa maa- ja metsätaloudessa käytettävää 
maalajiluokitusta (8). Sen rinnalla esitetään myös GEO
luokitus (geotekninen luokitus) (9), joka on laadittu lähin
nä rakennustekniikan käyttöön. 

2.2.1.1 Kivennäismaalajien luokitus 

Lajittuneissa kivennäismaalajeissa on vallitsevana 
yksi tai enintään kaksi päälajitetta. Taulukossa 3 esite
tään sekä RT - että GEO-Iuokitusten mukaiset lajittunei
den kivennäismaalajien lajitteet raekokoineen. 

Sekalajitteiset maalajit, kuten moreenit, sisältävät toi
siinsa sekoittuneena useita eri lajitteita savesta lohka
reisiin saakka. RT-Iuokituksessa moreenit jaetaan vii
teen ryhmään, sora-, hiekka, hieta-, hiesu- ja savimo
reeneihin, kun taas GEO-Iuokituksessa ne jaetaan kol
meen ryhmään, sora, hiekka- ja silttimoreeneihin. Suo
men maaperän peruskartoituksessa moreenit on jaettu 
vuoteen 1981 asti kahteen ryhmään: sora- ja hiekkamo
reenit sekä hienoaineksiset moreenit (taulukko 4). 

Yhdessä Tampereen teknillisen korkeakoulun raken
nusgeologian osaston kanssa on 1980-luvun alusta 
selvitetty maaperän peruskartoituksen tarpeisiin sovel-

tuvinta moreeniluokitusta (10) ja päädytty seuraavaan 
kolmijakoon: 

soramoreeni SrMr 
hiekkamoreeni HkMr (kartassa Mr) 
hienoaineksinen moreeni HMr 

Näiden moreenien luokitteluperusteet ja rajat ovat 
seuraavat: soramoreeni määritetään dso-menetelmän 
mukaan (ks. s. 47), mutta lisäksi siinä saa olla enintään 5 
painoprosenttia läpimitaltaan alle 0,06 mm:n ainesta (ku
va 50). Täten määritelty soramoreeni on RT -Iuokituksen 
mukaista soramoreenia, jos hienoaineksen osuus ei oie 
edellä esitettyä suurempi , ja vastaa täysin GEO-Iuoki
tuksen soramoreenia. Hiekkamoreeni rajautuu soramo
reeniin ja hienoaineksiseen moreeniin. Hienoaineksi
sessa moreenissa tulee olla yli 30 painoprosenttia läpi
mitaltaan alle 0,06 mm:n ainesta ja lisäksi vähintään 5 % 
tai sitä enemmän läpimitaltaan alle 0,002 mm:n ainesta 
eli savilajitetta. Hienoaineksinen moreeni on siis RT
luokituksen mukaista savi- , hiesu- tai hietamoreenia, jos 
savilajitetta on riittävä määrä. Kaikki GEO-Iuokituksen 
mukaiset silttimoreenit kuuluvat myös tähän luokkaan. 
Luokituksen rajausta ei kuitenkaan voitu tehdä silttimo
reenin (dso) mukaan, koska useattekijät, kuten routivuus, 
kapillaarisuus ja adsorptio, muuttavat moreenin ominai
suuksia jo silloin, kun hienoainesmäärä on 30-50 %. 

Uusi moreeniluokitus on otettu käyttöön kenttäkau-

Taulukko 3. Maalajiluokitukset. Lajittuneiden kivennäismaalajien lajitteet. 

RT -Iuokitus 
maalaji lajitteet rakeiden läpimitta, mm 

> 600 
lohkareet lohkareet 

600-200 

isot kivet 200-60 
kivet 

pienet kivet 60-20 

karkea sora 20-6 
sora 

hieno sora 6-2 

karkea hiekka 2--0,6 
hiekka 

hieno hiekka 0,6-0,2 

karkea hieta 0,2-0,06 
hieta 

hieno hieta 0,06-0,02 

karkea hiesu 0,02-0,006 
hiesu 

hieno hiesu 0,006-0,002 

savi savi < 0,002 

Taulukko 4. Moreenimaalajien luokitus. 

Maaperäkartoituksessa 
1982-

soramoreeni 

hiekkamoreeni 

hienoaineksinen moreeni 
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Maaperäkartoituksessa 
1972- 1981 

sora- ja hiekkamoreeni 

hienoaineksinen moreeni 

GEO- Iuokitus 
lajitteet maalaji 

lohkareet lohkareet 

isot kivet 
kivet 

pienet kivet 

karkeasora 

keskisora sora 

hienosora 

karkeahiekka 

keskihiekka hiekka 

hienohiekka 

karkeasiltti 

keskisiltti siltti 

hienosiltti 

savi savi 

RT -Iuokitus 

soramoreeni 

hiekkamoreeni 

hietamoreeni (karkea) 
hietamoreeni (hieno) 
hiesumoreeni 
savimoreeni 

GEO-Iuokitus 

soramoreeni 

hiekkamoreeni 

silttimoreeni 



GEO Savi 

RT Savi 

Siltt i Hlekka Sora 

(SiMr) (HtMr) 

~// V / 

~~:. ....... // Hk Mr/ SrMr 

V ..... ~ .... 
.. ... --

0.002 0.006 
Hiesu 

0.02 

- -----0.06 
Hieta 

V 
v 

0.2 0.6 
Hiekka 

2 6 
So ra 

Kiviö 
100 
% ;u 
9) 0 

<1> 
3 
0 ' 
0 ' -, 

70 0 ' 

u 
0 
::J 
0 

50 u 
0 
U1 
<1> 

~ 
30 in 

5· 
0 

10 

20 60mm 
Kiviö 

Kuva 50. Maaperäkartoituksessa vuonna 1982 käyttöön otetun moreeniluokituksen rakeisuusrajat. Vertailun vuoksi on 
RT-Iuokituksen mukaisen hietamoreenin (HtMr) koostumus esitetty katkoviivalla ja GEO-Iuokituksen mukaisen siltti
moreenin (SiMr) koostumus pisteviivalla. 

GEO Savi Siltti 

0.002 
RT Savi 

Kuva 51 . Maalajien rakeisuuskäyriä. 

0.06 
Hieta 

2 6 20 
Sora 
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% ;u 
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<1> 
3 
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70 0: 
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LiSa = lihava savi; LaSa = lai ha savi; saHs = savinen hiesu (GEO: savinen siltti); Ht = karkea hieta (Geo: hienohiekka); 
HMr = hienoaineksinen moreeni ; srHk sorainen hiekka; HkMr = hiekkamoreeni ; Sr = sora. 

o '-----'''-----'''-----'''-----'''--_1-_''-_''-_''-_'''------> 100 
100 90 80 70 60 50 ~o 30 20 10 

+- hletoa JO hlekkao (>0 02mmJ 

desta 1982 lähtien, joten uuden luokituksen mukaan 
tehtyjä maaperäkarttoja alkaa ilmestyä painosta noin 
vuodesta 1985 lähtien. 

Geologisessa tutkimuslaitoksessa kivennäismaalajit 
savea lukuun ottamatta nimitetään d60-menetelmän 
avulla. Maalajin nimi määräytyy sen päälajitteen mu
kaan, jonka alueella maalajin rakeisuuskäyrän läpäisy
prosenttia 50 vastaava raekoko sijaitsee (kuva 51). Savet 
jaotellaan savilajitteen määrän perusteella. Saveksi sa
notaan maalajia, joka sisältää savilajitetta eli savesta 
vähintään 30 painoprosenttia. 

Maatalouden tutkimuskeskuksen maantutkimuslai
toksessa karkeat maalajit nimitetään sen lajitteen mu-

Kuva 52. Maalajikolmio. Maalajin nimittäminen maalajikol
mion avulla perustuu raekoon jakauma-analyysin tuloksiin. 
Esimerkkeinä näytteet: 1 = aitosavi (savea 65%, hiesua 25% 
ja hietaa 10%); 2 = hiesu (savea 25 %, hiesua 60% sekä hie
taa ja sitä karkeampia lajitteita 15%) ja 3 = karkea hieta (sa
vea 10%, hiesua 15% sekä hietaa ja hiekkaa 75%). 
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kaan, joka on kulloinkin vallitsevana. Hiesu ja savet on 
määritetty maalajikolmion avulla (kuva 52, s. 47). Maini
tuista määritysmenetelmistä aiheutuu pieniä nimitysero
ja, minkä vuoksi yhteistyönä tapahtuvan maaperäkartoi
tuksen tuloksia esitettäessä myös maataloudellisten 
näytteiden nimitykset viljavuusnäytteitä lukuun ottamat
ta muutetaan dso-menetelmän mukaisiksi. 

Maalajien raekoon lisäksi eloperäisen aineksen 
osuus eli humuspitoisuus vaikuttaa maan kemiallisiin ja 
fysikaalisiin ominaisuuksiin. Humuspitoisuuden perus
teella jaotellaan hienorakeisia maalajeja seuraavasti: 

Humuspitoisuus, 
paino-% 
kivennals
maalajlsta 

AT -Iuokllus GEO-luoklluS 

2- 6 liejuinen hieno hieta\ 
liejuhiesu liejuinen siltti 

liejuinen savi 
silttinen lieju \ 
savinen lieju 
lieju 

6-20 

> 20 

liejusavi 
lieju 

lieju 

Turpeiden humuspitoisuus on yli 40 %. Maataloudel
listen lisätietojen yhteydessä viljavuusnäytteistä ilmoite
taan humuspitoisuuden perusteella muokkauskerrok
sen (eli pintamaan) multavuus seuraavasti: 

Kiven näi smaat 
vähämultainen 
multava 
runsasmultainen 
erittäin runsasmultainen 

Multamaat 
Turvemaat 

2.2.1.2 Turpeiden luokitus 

Humus-% 

< 3 
3-6 
6-12 

12-20 

20-40 
> 40 

Maaperän peruskartoituksessa turpeet jaetaan kah
teen ryhmään, sara- ja rahkaturpeisiin. 

Turpeiden luokituksessa on yksityiskohtaista suo
tyyppijakoa [11] lähtökohtana käyttäen ryhmitelty suot 
kuuteen ravinteisuutta kuvaavaan luokkaan. Kolmen 
runsasravinteisimman luokan suot kuvataan kartassa 
saraturpeena (Ct) ja kolmen vähäravinteisimman luokan 
suot rahkaturpeena (St) (kuva 53). Jokaisella ravintei
suusluokalla on omat tunnuskasvinsa, joiden mukaan 
suot luokitellaan seuraavasti : 

Suon Aavi nteisuu s- Tunnuskasvit 
turvelaJi luokka 

Sara- 1 Lettomaisuus ruskosammaleet, kataja, 
turpeet saniaiset, lettorikko, letto-
(Ct) villa 

2 Ruohoisuus järvi- ja suokorte, luhtarölli, 
kurjenjalka, suoputki, villa-
pääluikka, raate, maarian-
kämmekkä, järviruoko, 
monitähkävilla 

3 Saraisuus pullosara, jouhisara, juurto-
sara 

Rahka- 4 Lyhytkortisuus paliosara, tupasvilia, tupas-
turpeet luikka, rahkasara, leväkkö 
(St) 5 Isovarpuisuus suopursu, juolukka, kaner-

va, vaivaiskoivu, vaivero 
6 Rahkaisuus ruskea rahkasammal 

vallitsevana 
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2.2.2 Maalajien kuvaus ja soveltuvuus 
maa- ja metsätalouteen 

Kivennäismaalajeissa kivennäisaines on lähes yksin
omaisena aineksena ja eloperäisen aineksen osuus on 
hyvin pieni. Kivennäismaalajit jaetaan kahteen ryhmään: 
moreenimaalajit ja lajittuneet kivennäismaalajit. Maalajit 
saavat nimensä sen maalajitteen tai niiden maalajittei
den mukaan, jotka ovat vallitsevina. Eloperäiset maalajit 
koostuvat pääasiallisesti eloperäisistä aineksista tai si 
sältävät eloperäistä ainesta yli 6 painoprosenttia. Yh
teen veto maalajien soveltuvuudesta eri käyttötarkoituk
siin esitetään kuvassa 35, s. 32. 

2.2.2.1 Moreenimaalajit 

Moreeni on Suomen yleisin maalaji. Siinä on kaikkia 
tai useita lähikokoisia lajitteita keskenään sekoittunee
na. Moreeni on väriltään harmaata tai harmaanruskeaa. 
Moreenin rakeet ovat särmikkäitä tai vain vähän särmil
tään kuluneita. Moreenissa on yleensä kiviä ja lohkarei
ta, joista löytyy jäätikön aiheuttamia uurteita ja hioutu 
mia. Moreenin aines on savilajitteen takia tahraavaa ja 
kivien pinnat hienoaineksen peittämiä. Runsaasti hieno
ainesta sisältävä moreeni onkin kuivana pölyävää. Mo
reenialueilla pohjavesi on yleensä lähellä pintaa maala
jin huonon vedenläpäisevyyden vuoksi. 

Soramoreenit 
Soramoreenin (SrMr) osuus maamme moreeneista on 

noin 10 %. Se on yleensä vähäravinteinen maalaji , jossa 
metsän kasvu on heikko ja joka on viljelysmaaksi 
kelpaamatonta. 

Hiekkamoreenit 
Maamme moreeneista noin 75 % kuuluu uuden luoki

tuksen mukaan hiekkamoreeneihin (Mr). Se on sopi
vaa metsämaata ravinteisuutensa ja kosteussuhteiden
sa vuoksi. Viljelysmaaksi karkeimmat hiekkamoreenit 
ovat liian kuivia ja hienommatkin hiekkamoreenit sovel
tuvat tähän tarkoitukseen vain siinä tapauksessa, ettei
vät oie liian kivisiä. 

Hienoaineksiset moreenit 
Hienoaineksisten moreenien (HMr) osuus maamme 

moreeneista on noin 15 %. Hienoaineksiseen moreeniin 
kuuluvat maataloudellisen luokituksen mukaiset hieta-, 
hiesu- ja savimoreenit Näistä hietamoreeni on metsän
kasvulle edullisinta. Sen kosteus- ja ilmavuussuhteet 
sekä ravinnetilanne ovat keskimäärin parhaat mahdolli
set. Hietamoreeni kuuluu ns. hikeviin maihin ja on siten 
myös viljelysmaaksi sopivaa. Hiesumoreenissa hiesula
jitteen huonot ominaisuudet ovat sitä tuntuvampia, mitä 
suurempi hiesun osuus on. Siinä esiintyy mm. metsäta
louden kannalta haitallisen voimakasta rousteen muo
dostusta. Ravinnetilanne on edullisempi kuin karkea-ai
neksisissa moreeneissa, mutta ilmavuus- ja kosteus
suhteet ovat huonot. Noin 3-5 painoprosenttia savilaji
tetta sisältävän moreenin vedenläpäisevyys on jo huo
mattavan heikko. Savimoreenin esiintymisestä Suomes
sa on vain vähän tietoja. Viljelysominaisuuksiltaan se 
vastaa lähinnä hieta- ja hiesusavia, sillä savimoreenin 
kivisyyskin on yleensä vähäistä. 



A 

B 

Laide I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I . 
I 

Reunametsä 

Lettomaisuus 
Eutrofinen 

7 

pH 7.0 

SARASUO 
Carex-turvetta. Ct 

Ct 

Avosuo 

Ruohoisuus 
Mesotrofinen 

RAHKASUO 
Sphagnum -turvetta. St 

Saraisuus 
Oligotrofinen 

pH 5.5 pH 4.0 - 4.5 

Reunametsä (räme) Keskustasanne ( neva ) 

I sovarpuisuus Lyhytkortisuus Rahkaisuus 

mätäs 

St pH 3.0 - 4.0 

Ct 

Kuva 53. A-B. Kaavakuvat sarasuon ja rahkasuon kasviyhdyskuntatyypeistä ja ravinteisuudesta. 

Kuvan A sarasuo esittää kaaviota minerotrofisesta aapasuosta. Suon reunalla on kapea korpivyöhyke; laaja keskiosa on avosuota. 
Aapojen pienmuotoja ovat rimpi ja jänne, joista jälkimmäinen kuivana kohomuotona on usein rahkaturvetta. 

Kuvan B rahkasuo esittää kaaviota keidassuosta (kohosuosta). Suon pääosan muodostaa reunoja korkeammalla oleva ombrotrofi
nen keskustasanne, joka on avointa nevaa. Keskustaa ympäröivä metsäinen reunaluisu on mäntyä kasvavaa rämettä, joka viettää 
kohti suon ympäristöä matalammalla olevaa minerotrofista laidetta. Keidassuon yleisimmät pienmuodot ovat l<ermi, kulju ja allikko. 
Ombrotrofiset keidassuot ovat kehittyneet minerotrofisesta suosta, jota edelleen edustaa saraturvetta kasvava laide. Niin ikään 
keskustasanteen pohjakerrostumat ovat usein saraturvetta. 

1 kataja; 2 kuusi ; 3 rauduskoivu; 4 tervaleppä; 5 pajut; 6 lettorikko; 7 lettovilla; 8 villapääluikka; 9 korte; 10 maariankämmekkä; 11 
luhtarölli; 12 pullosara; 13 järviruoko; 14 jouhisara; 15 raate; 16 monitähkävilla; 17 vaivaiskoivu; 18 mänty; 19 suopursu; 20 juolukka; 
21 suokukka; 22 kanerva; 23 tupasluikka; 24 tupasvilla; 25 variksenmarja; 26 leväkkö; 27 mutasara; 28 ruskea rahkasammal; 29 
vaalea piirtoheinä. 

2,2.2.2 LajiHuneet kivennäismaalajit 

Louhikot ja kivikot 
Louhikoiden ja kivikoiden vallitsevana aineksena ovat 

lohkareet tai kivet (Ki). joiden läpimitta on yli 60 mm 
(RT -Iuokitus: lohkareet ja isot kivet, GEO-Iuokitus: loh
kareet ja kivet). Lohkareet ovat tavallisesti särmikkäitä. 
kun taas kivet ovat kulmistaan pyöristyneitä. Maa- ja 
metsätalouden kannalta louhikot ovatjoutomaita, kivikot 

puolestaan joko joutomaita tai huonokasvuisia 
metsämaita. 

Louhikoita ja kivikoita on erityisesti vedenjakajaseu
duilla, vaarojen laella rakkana, harjujen ja reunamuo
dostumien liepeillä vanhoissa rantavyöhykkeissä sekä 
vesiväylien uomissa. 
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Soramaat 
Soramaiden vallitsevana aineksena ovat soralajitteet 

(0 60-2 mm, RT-Iuokitus: pienet kivet, sora, GEO-Iuo
kitus: sora). Soramaat sisältävät tavallisesti myös kivi - ja 
hiekkalajitteita, toisinaan myös hienompaa ainesta. 

Sora (Sr) on hienoista lajitteista puhtaaksi peseytynyt
tä ainesta. Kivistä ja runsaskivistä (10- 50 painopro
senttia kiviä) soraa sanotaan someroksi. Someroon sel
västi kerroksellista ja hyvin vettä läpäisevää. Someroa 
on harjujen ja muiden jäätikköjokimuodostumien ydino
sassa. Sen kivet ja sorarakeet ovat pyöristyneitä ja puh
daspintaisia. So ra on kuivaa ja siten useimmiten huono
kasvuista metsämaata. Lisäksi sen soveltuvuutta puus
ton kasvualustaksi heikentää soramuodostumien 
jyrkkärinteisyys. 

Hiekkamaat 
Hiekkamaiden vallitsevana aineksena ovat hiekkala

jitteet (0 2,0-0,2 mm, RT -Iuokitus: hiekka, GEO-Iuoki
tus: karkea- ja keskihiekka). Hiekan (Hk) rakeet ovat 
selvästi paljain silmin nähtäviä ja sormin eroteltavia, 
puhtaita, sisältämiensä mineraalien värisiä ja maasäl
vän takia tavallisesti punertavia. Hiekkamaiden aines on 
yleensä löyhää. Se läpäisee hyvin vettä, joten veden 
nousu ja pidättyminen niissä on vähäistä. Sen ilmavuus 
on suuri, mutta ravinnemäärä yleensä pieni. 

Karkea hiekka on suurimmalta osaltaan karkean hiek
kalajitteen (0 2,0-0,6 mm) muodostamaa. Se on vilje
Iysmaaksi kelpaamatonta ja kuuluu metsämaanakin 
huonoimpiin tuottoluokkiin. Hieno hiekka (GEO-Iuoki
tus: keskihiekka) on usein lähes kokonaan muodostunut 
hienommasta hiekkalajitteesta (0 0,6-0,2 mm). Se so
veltuu jotenkuten maanviljelykseen, jos hiekkakerros tii
viin pohjamaan päällä on alle 0,5 m ja maa on multavaa. 
Muussa tapauksessa se on poutivaa. 

GEO-Iuokituksen mukaan hiekkoihin kuuluisi myös 
hienohiekkalajite (0 0,2-0,06 mm), jota RT-Iuokituksen 
mukaan nimitetään karkeaksi hiedaksi. Sitä käsitellään 
hietamaiden yhteydessä. 

Hietamaat 
Hietamaiden vallitsevana aineksena ovat hietalajitteet 

(0 0,2-0,02 mm, RT -Iuokitus: karkea ja hieno hieta, 
GEO-Iuokitus: hienohiekka, karkeasiltti). Hietamaat ovat 
parhaita viljelysmaita, hikeviä maita. 

Karkean hiedan (Ht) (GEO-Iuokitus: hienohiekka) ra
keet ovat paljain silmin nähtäviä. Siinä on usein run
saasti myös muita hiekkalajitteita ja yleensä alle 10 
painoprosenttia savilajitetta. Maalaji on väriltään kellan
ruskeaa ja rakenteeltaan tavallisesti irtonaista ja kuoh
keaa, joskus löyhästi kokkareista. Vesi nousee pohjave
denpinnasta melkoisen korkealle. Maalaji läpäisee vettä 
melko hyvin, mutta myös pidättää sitä. Kosteussuhteil
taan maa on hyvää viljelysmaata ja parhaita metsämai
tamme, mutta ravinteiden pidättyminen on huonoa. Ojat 
pysyvät verraten hyvin kunnossa. 

Hienon hiedan (HHt) (GEO-Iuokitus: karkeasiltti) hiuk
kasia on vaikea erottaa paljain silmin. Siinä on usein 
runsaasti myös karkeampaa hietaa ja karkeampaa hie
sulajitetta sekä yleensä myös savilajitetta, useimmiten 
kuitenkin alle 20 painoprosenttia. Maalaji on väriltään 
kellanharmaata, rakenteeltaan löyhästi kokkareista ja 
pehmeää. Veden nousu on hyvä. Hieno hieta läpäisee 
vettä huonosti ja pidättää sitä melko runsaasti. Maa on 
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tavallisesti sopivan kosteata, riittävän ilmavaa ja ravin
teita pidättyy yleensä hyvin. Hienolla hietamaalla on jon
kinverran "juoksuominaisuuksia"; ojien luiskat eivät 
kestä kovin hyvin. 

Hiesumaat 
Hiesu (Hs) (GEO-Iuokitus: keski- ja hienosiltti) (kan

sanomaisia nimityksiä: juoksu-, hylly- , liehusavi sekä 
aulu) sisältää vallitsevana aineksena hiesulajitetta (0 
0,02-0,002 mm). Savilajitteen määrä on tavallisesti 20-
30 painoprosenttia niin kuin myös hienon hiedan osuus. 

Hiesun rakeita ei voida erottaa paljain silmin. Maalaji 
on väriltään valkeanharmaata ja hieman perunajauhon 
kaltaista. Kuivana tiiviin ja kovan kappaleen saa sormin 
hienonnetuksi "Iiukkaaksi" jauhoksi , joka on erittäin pö
lisevää ja takertuvaa. Tuore hiesukappale voi aluksi olla 
kova ja hauras, mutta se muuttuu taputtelemalla ja ve
nyttämällä helposti hytkyväksi, kittimäiseksi. Hiesu ei oie 
muovailtavaa eikä sitkeätä. Kuivuessaan hiesumaa hal
keilee jonkin verran (kuva 30, s. 27). Hiesussa veden 
nousu on huomattavasti hitaampi kuin hienossa hiedas
sa ja pieni vesimäärä tekee sen juoksevaksi massaksi. 
Kuohkeaksi muokattu hiesumaa kostuu sateella hel
posti liikaa, jolloin se "Iasehtii " tiiveimpään mahdolli
seen hiukkasasentoon ja ylimääräinen vesi erottuu 
maan pinnalle kuin hera juustosta. 

Hiesumaa soveltuu huonosti maanviljelykseen. Se 
kovettuu ja kuivuu liian tiiviiksi ja on vaikeaa muokata. 
Ojat juoksevat helposti umpeen. Ravinteita hiesumaat 
sisältävät luonnostaan enemmän kuin hietamaat ja pi
dättävät niitä myös hietamaita paremmin. 

Savimaat 
Savimaa (Sa) sisältää savilajitetta (0 < 0,002 mm) 

vähintään 30 painoprosenttia. Kark~ampi savilajite (0 
0,002-0,0002 mm) on vaaleanharmaata, "juoksevaa" ja 
kuivana kovaa, mutta hieman jauhoavaa. Hienompi savi
lajite (0 < 0,0002 mm) sitä vastoin on väriltään tumman 
ruskeanharmaata, sitkeää, kuivana erittäin kovaa ja jau
hoamatonta. 

Savimaan yleistuntomerkkejä ovat kosteana muovail
tavuus ja sitkeys sekä kuivana kovuus ja huomattava 
halkeilu. Kuivaa savipalasta ei sormin saa kokonaan 
jauhoksi, vaan se jää muruiksi ja siruiksi. Vesi nousee 
savimaissa hitaasti ja vettä pidättyy runsaasti. Huomat
tavan halkeilun ja kestävien murujen muodostumisen 
vuoksi savimaa läpäisee vettä helpommin kuin hiesu
maa. 

Maatalouden käytännön tarpeita varten savet jaetaan 
kolmeen ryhmään, hieta-, hiesu- ja aitosavet. Hietasa
ven savilajitteen määrä on yleensä 30-40 painopro
senttia ja hietalajitetta on keskimäärin yli 20 painopro
senttia. Hietasavi on selvästi hietaista, helposti epä
säännöllisiksi palasiksi murenevaa, kevyttä muokata 
sekä kosteus- ja ilmavuussuhteiltaan hyvin edullista vil
jelysmaata. Veden nousu on suhteellisen nopea ja ra
vinteiden pidättyminen hyvä. Hietasavi on maanviljelyk
sen kannalta paras savimaalajimme. 

Hiesusaven savilajitteen määrä on 40-60, hiesulaji
tetta on yli 30 ja hietalajitetta alle 20 painoprosenttia. 
Hiesusavi on väriltään tavallisesti hyvin vaaleanharmaa
ta, mutta Keski- ja Pohjois-Pohjanmaalla punertavaa. 
Sillä on hiesun huonoja juoksuominaisuuksia, mutta se 
on hyvin muovailtavaa. Kuivuessaan se halkeilee ja ko-



vettuu erittäin kestäviksi kokkareiksi, jotka käsiteltäessä 
jauhoavat. Syvemmällä hiesusavi on tavallisesti kerral
lista. Muokkaus on vaikeaa ja sopiva muokkausaika 
Iyhyt. Kasvien juurten hapensaanti on tavallisesti huo
noa, koska maa sateella helposti kuorettuu ja kovettuu. 
Hiesusavi onkin maanviljelyksen kannalta huonoin 
savimaalajimme. 

Aitosaven savilajitteen määrä on vähintään 60, mutta 
voi olla jopa 95 painoprosenttia. Hiesulajitetta on noin 20 
painoprosenttia ja hietalajitetta vain nimeksi. Aitosavi on 
väriltään tummanharmaata, usein ruskehtavaa (suk
laanruskeaa). Aitosavet ovat useimmiten lustosavia ja 
ni iden kerrallisuus näkyy värierona (ruskea ja vaalean
harmaa). Tuore aitosavi on hyvin muovailtavaa(muovai
lusavea). Kuivuessaan aitosavi kutistuu huomattavasti, 
ja maa halkeilee usein metrien syvyyteen. Pell on pintaja 
ojien luiskat ovat pouta-aikoina täynnä suuria risteileviä 
rakoja. Saven kostuessa halkeamat taas turpoavat ja 
liettyvät umpeen. Kuivana aitosavi lohkeilee helposti 
särmäisiksi muruiksi. Kuiva savikappale on erittäin kova, 
se ei jauhoa, mutta leikattaessa tai hangattaessa sen 
pinta tulee kiiltäväksi. Sopivin aitosaven muokkausaika 
on yleensä hyvin Iyhyt. Vettä ja ravinteita pidättyy aitosa
veen runsaasti, eikä happamuus luonnostaan oie haital
lista. Pohjamaa on yleensä lievästi hapan tai jopa neut
raali (pH 7). Vesi nousee erittäin hitaasti. Jäykkä aitosavi 
ei "juokse", vaan ojat pysyvät auki eikä maan pinta 
kuoretu. 

GEO-Iuokituksessa savet jaetaan lihaviin ja laihoihin 
saviin. Lihavassa savessa on savilajitetta yli 50 paino
prosenttia, ja siitä saadaan kierittämällä millimetriä ohu
empi rihma. Laihoista savista (savilajitetta 30-50 paino
prosenttia) saa noin millimetrin paksuisen rihman, en
nen kuin se katkeaa. 

Eloperäistä ainetta sisältävistä hienorakeisista kiven
näismaalajeista liejuinen hieno hieta (LjHHt) on useim
miten hyvää viljelysmaata. Liejuisuus tekee hiesun 
(LjHs, liejuhiesu) kuivana kovemmaksi, lisää sen rakoi
lua ja edistää mururakenteen muodostumista. Litorina
kaudella syntyneet liejuiset kerrostumatovat usein sulfi
dipitoisia ja liian happamia, mikä huonontaa näiden lie
juisten maiden viljelyskelpoisuutta. 

Liejusavi (LjSa) on usein varsin suolapitoista, erityi
sesti rauta-, alumiini- tai rikkipitoista. Tuore liejusavi 
on väriltään ruskehtavan tai vihertävän harmaata, peh
meätä, jossain määrin muovailtavaa, mutta yleensä 
muovailtaessa ja murrettaessa helposti repeilevää. Kui
vuessaan se kutistuu huomattavasti ja halkeilee sekä 
murenee tasapintaisiksi, suorasärmäisiksi, koviksi kap
paleiksi ja muruiksi, joiden pintaa tavallisesti peittää 
pOhjavedestä erottunut ruskea ruoste. Kappaleet eivät 
jauhoa. Päinvastoin kuin aitosaven liejusaven rakoilu on 
yleensä pysyvää ja murut vedessä kestäviä. Liejusavi
alueilla on pohjavesi tavallisesti kirkastaja usein hapan
tao Liejusavimaan muokkausaika on pitkä ja muokkaus 
helppoa. Liian kosteana muokattaessa liejusavi on kui
tenkin hyvin takertuvaa. 

2.2.2.3 Eloperäiset maalajit 

Liejut 
Lieju (Lj) on veteen kerrostunut kasvi- ja eläinjääntei

den (humuspitoisuus 6-40 painoprosenttia) sekä hie
nojen kivennäisainesten seos. Siihen kuuluvat myös 

paikalleen kerrostuneet kasvi- ja eläinjäänteet. Lieju on 
tuoreena hieman vihertävää ja juustomaista. Se ei oie 
muovailtavaa, vaan murtuu ja repeilee helposti. Kuivu
essaan se kutistuu huomattavasti, mutta ei turpoa uu
delleen kostuessaan. Kuiva lieju on kovaa, sarvimaista 
ja kevyttä. Lieju on fysikaalisilta ominaisuuksiltaan help
pOhoitoista viljelysmaata. Usein liejumaat ovat kuitenkin 
luonnostaan liian happamia. 

Järvimuta on pääasiassa veden mukana kulkeutunut
ta, tummien vesien pohjalle kerrostunutta ja saostunutta 
humusta. Kivennäisaineksen määrä järvimudassa on 
yleensä pienempi kuin liejussa. Järvimuta säilyttää tum
man värinsä kuivanakin. Järvimutaa esiintyy suurten suo
alueiden vesistöissä ja umpeen kasvaneiden lampien 
turvekerroksen ja liejukerroksen välissä. Maaperän pe
ruskartoituksessa järvimuta yhdistetään liejuun, kuten 
muutkin makean veden järvikerrostumat (kalkkilieju, pii
levälieju ja levälieju). Sama koskee myös murto- tai suo
lai seen veteen kerrostunutta simpukkamaata eli kuori
merkeliä. 

Saraturpeet 
Saraturpeet (Ct) ovat muodostuneet sarakasvien, leh

tisammalten, heinien ja ruohojen jäänteistä. Saratur
peissa voi lisäksi olla kortteen varsia, sarojen pähkylöitä 
ja raatteen siemeniä. Silmävaraisesti määritettävinä ai
neksina turpeessa voi olla myös pu iden ja varpujen 
jäänteitä. Sarojen juurihuovasto tekee turpeen huopa
maiseksi, ja juurien hienot päät näkyvät murtopinnalla 
ohuina vaaleina rihmoina. Saraturpeissa on runsaasti 
typpeä, ja niiden kalsiumpitoisuus on suurempi ja pH 
korkeampi kuin rahkaturpeiden [12). Saraturpeita ovat 
ruskosammalsaraturve, eutrofinen rahkasaraturve, sara
turve, metsäsaraturve ja rahkasaraturve. Saraturpeet 
ovat viljelys- ja metsäojituskelpoisia. Maatunut saratur
ve soveltuu erityisen hyvin polttoturpeeksi. 

Rahkaturpeet 
Rahkaturpeet (St) ovat muodostuneet vaatimattomista 

rahkasammalista ja saroista sekä varvuista. Raa'assa 
rahkaturpeessa ovat sammalien lehdet ja pehmeät var
ret sekä varvut selvästi tunnistettavissa. Turve on väril
tään vaaleaa. Kosteassa maatuneessa turpeessa on rah
kan saippuamaisuus ja liukkaus hyvä tuntomerkki. Kui
vuessaan rahkaturve tulee sarvimaisen kovaksi ja tum
maksi. Rahkaturpeita ovat mm. sararahkaturve, metsä
rahkaturve, tupasvillarahkaturve ja rahkaturve. Rahka
turpeet ovat vähäravinteisia ja happamia. Maatumatto
mista rahkaturpeista saadaan hyvää kasvuturvetta ja 
turvepehkua. 

2.2.3 Maalajien soveltuvuus tekniseen käyttöön 
ja rakentamiseen 

Maankäytön kannalta tärkeimpiä maalajien ominai
suuksia ovat raekoostumus, tiiviys, kivi- ja lohkarepitoi
suus, vesipitoisuus ja eloperäisen aineksen määrä. 
Maan rakennuskelpoisuuteen vaikuttavat lisäksi maa
perän kerrosjärjestys, kantavuus, kaivettavuus, routi
vuus, vedenläpäisevyys (vrt. kuva 35, S . 32) sekä pinnan
muodot ja pohjavedenpinnan korkeusvaihtelut. Raken-
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nuskelpoisuuden selvittämiseksi tarkkaa maankäyttö
suunnitelmaa varten tarvitaan siis tieto rakennusalueen 
geologisesta rakenteesta ja siitä, mihin maalajiryhmiin 
maaperän aines kuuluu. Teollisuuden raaka-aineeksi 
kelpaavien maalajien on myös usein täytettävä tiukat 
laatuvaatimukset (aineksen puhtaus, mm. humuksetto
muus). Maalajien kaivuvaikeutta kuvaamaan on eri maa
lajiryhmille määritetty omat kaivultJokkansa (vrt. kuva 35, 
s. 32) [13], joiden luokitusperusteisiin ovat vaikuttaneet 
kaivettavuus, kaivuvastus sekä maapohjan kantavuus. 

GEO-Iuokituksessa on maalajien geologisen syntyta
van, raekoostumuksen ja humuspitoisuuden perusteel
la muodostettu neljä maalajiryhmää: moreenimaalajit, 
karkearakeiset maalajit, hienorakeiset maalajit ja elope
räiset maalajit. Moreeni - ja karkearakeisia maalajeja 
kutsutaan myös kitkamaalajeiksi, joissa maalajien lu
juus aiheutuu pääasiassa rakeiden välisestä kitkasta, 
kun taas hienorakeisilla eli koheesiomaalajeilla lujuus 
aiheutuu enimmäkseen rakeiden välisistä kiinnevoimis
ta, koheesiosta. 

2.2.3.1 Moreenlt ja karkearakeiset maalajlt 
eil kitkamaalajit 

Moreenimaalajeista soramoreenia voidaan pitää 
koostumuksensa takia teknisesti arvokkaana so raa kor
vaavana materiaalina, joka kivisyydestä ja lohkareisuu
desta riippuen voi olla myös murskauskelpoista. Hiek
kamoreenia ja hienoaineksista moreenia käytetään 
maapatojen tiivistemateriaalina sekä tienrakennukses
sa penkereisiin. Karkearakeisista maalajeista louhikot ja 
kivikot soveltuvat murskeen raaka-aineeksi , jos esiinty
mät ovat riittävän laajoja ja kuljetuksen kannalta edul'i 
sia. Soralla on suuri tekninen käyttöarvo sekä betoniteol
lisuudessa betonin runkoaineksena että karkean hie
kan kanssa rakennusmateriaalina teiden päällysteisiin 
ja penkereisiin sekä maapatojen suodatinaineksena. 
Hiekkaa käytetään lisäksi lasiteollisuuden raaka-ainee
na ja valuhiekkana. Hienoa hiekkaa tarvitaan mm. beto
nin valmistuksessa fillerinä, kalkkihiekkatiilien pääraa
ka-aineena sekä kattohuopateollisuudessa huovan pin
nan sirotteena. 

2.2.3.2 Hienorakeiset maalajit eil koheesiomaalajit 

Hienorakeisten maalajien tärkein käyttö on tiiliteolli
suuden raaka-aineena. Raaka-aineeksi soveltuvien sa
vien on oltava riittävän muovautuvia eikä niiden kuivu
mis- tai pOlttokutistuma saa olla suuri. Silttiä käytetään 
tiiliteollisuudessa laihduttamaan liian lihavia savia. Ra
kennusmateriaalina hienorakeisilla maalajeilla on vä
häisempi käyttö. Savea käytetään jossain määrin maa
patojen tiivisteenä ja silttiä teiden penkereisiin. 

2.2.3.3 Eloperäiset maalajit 

Turvetalous jakautuu poltto- ja kasvuturpeen korjuu
seen. Maatuneiden saraturpeiden lämpöarvo on korke
ampi kuin rahkaturpeiden , joten ne sopivat erittäin hyvin 
polttoturpeeksi. 
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Maatunutta rahkaturvetta voidaan käyttää myös polt
toturpeena. Sen sijaan heikosti maatunut rahkaturve so
veltuu kasvuturpeeksi puutarhoihin ja kasvihuoneisiin 
sekä edelleen imeytysaineeksi öljysaasteiden torjun
taan. 

Turpeen energiakäytön ohella on viime aikoina kiin
nitetty huomiota turpeen jatkojalostukseen (am mo
niakki , metanoli, hartsit). Muista eloperäisistä maalajeis
ta mainittakoon monikäyttöinen piimaa, jota käytetään 
raaka-aineena mm. suodattimia, mineraalitäytteitä ja 
eristysaineita valmistettaessa. 

2.2.3.4 Maalajit rakennuspohjana 

Moreenimaalajit ovat yleensä rakennuskelpoisia. 80-
ramoreeni on routimaton hyvä rakennuspohja, jonka 
haittapuolena saattaa olla runsaskivisyys ja -Iohkarei
suus. Hiekkamoreenin ja etenkin hienoaineksisen mo
reenin routimisherkkyys huonontaa niiden rakennus
kel po i su utta. 

Karkearakeiset maalajit ovat hyvä rakennuspohja. 
Routimista ei esiinny. Rakentamista vaikeuttavina teki
jöinä ovat sora- ja hiekkamuodostumien usein jyrkät 
rinteet sekä niiden liepeille kiilautuvat siltti- ja savilinssit. 

Hienorakeiset maalajit ovat rakennuskelpoisuudel
taan huonoa maata pienen kantavuutensa ja routivuu
tensa vuoksi. Vähintään metrin paksuinen kuivakuori 
lisää kuitenkin siltti- ja savialueiden kantavuutta niin, 
että ne ovat kohtuullisia pientalojen rakennuspohjia. 

Hienorakeisten maalajien sekä runsaasti hienoa ai 
nesta sisältävien moreenien maarakennusominaisuu
det riippuvat myös vesipitoisuudesta. Jos näiden maala
jien vesipitoisuus on suuri , niin ne muuttuvat kaivun 
yhteydessä vaikeasti käsiteltäväksi massaksi. Sateet ja 
roudan sulaessa vapautuva ylimääräinen vesi pahenta
vat edelleen tilannetta. 

Eloperäisille maalajeille on ominaista suuri painumi
nen ja routivuus. Ne ovatyleensä rakennuspohjaksi kel
paamatonta maata, etenkin silloin kun eloperäisen ker
rostuman alla jatkuu toinen pehmeikkö kuten savipohja. 
Sen sijaan ohut eloperäinen kerrostuma voidaan pois
taa kantavamman maapohjan päältä ja korvata täyte
maalla, jolloin maapohjasta saadaan rakennuskelpoi
nen. 

2.2.4 Maalajien määritysmenetelmät 

2.2.4.1 Aistihavaintoihin perustuvat menetelmät 

Maalajit voidaan likimain määrittää aistihavainnoin. 
Tällöin ki innitetään huomiota mm. väriin, kovuuteen, sit
keyteen, rakeisuuteen ja kasvinjäänteisiin. Maastossa 
kivennäismaalajien määrittäminen tapahtuu erilaisilla 
käsin suoritettavilla tunnistamiskokeilla, joista yleisim
mät ovat taulukossa 5 [9] . Turpeiden luokittelu perustuu 
suurelta osin turvetta muodostavien kasvien ja niiden 
jäänteiden tunnistamiseen. 



2.2.4.2 Laboratoriomenetelmät 

Maalajien tarkka määritys tapahtuu laboratoriossa. 
Geologisen tutkimuslaitoksen ja Maatalouden tutkimus
keskuksen laboratorioiden lisäksi on maaperäkartoituk
sessa käytetty myös kenttälaboratorioita varmistamaan 
maastossa tehtyä hienorakeisten maalajien arviointia ja 
niiden humuspitoisuutta. 

Raekoon jakauma-analyysi tehdään karkean hiedan 
(00.06-0.2 mm, GEO: hienohiekka) ja sitä karkeampien 
lajitteiden osalta seulomalla. Hienon hiedan (GEO: kar
keasiltti) ja sitä hienompien lajitteiden (0 < 0,06 mm) 
analyysi perustuu laskeutumisnopeuteen vedessä. Geo
logisen tutkimuslaitoksen maaperäosaston laboratori 
ossa käytetään areometrimenetelmää, jossa maahiuk-

kasten laskeutumisnopeus todetaan määrittämällä liet
teen tiheys tietyin aikavälein määräsyvyydeltä. Vuonna 
1981 on Geologiseen tutkimuslaitokseen hankittu au
tomaattinen partikkelianalysaattori, joka perustuu no
peutettuun sedimentaatioon ja röntgensäteen käyttöön. 
Maatalouden tutkimuskeskuksen maantutkimuslaitok
sessa taas on käytössä pipettimenetelmä, jossa liet
teestä otetaan pipetillä näyte määräsyvyydeltä tietyin 
aikavälein. Näistä näytteistä tehdään kuiva-ainemääri
tykset, joista lasketaan eri lajitteiden prosenttiosuudet. 

Maanäytteiden eloperäisen aineksen pitoisuus (hu
muspitoisuus) määritetään kummassakin edellä maini
tussa laboratoriossa ns. märkäpolttomenetelmällä, jos
sa hapettimena on kaliumbikromaattiliuos. Pitoisuus 
määritetään kolorimetrillä värin voimakkuudesta. 

Taulukko 5. Humuksettomien kivennäismaalajien tunnistaminen. 

Tu nnistamismenetelmä 

Maalajiryhmä Maalaji Silmävarainen 
rakeisuus 

Kierityskoe Ravistuskoe 

Moreeni
maalajit 

Karkea
rakeiset 
maalajit 

Hieno
rakeiset 
maalajit 

(GEOI (rihman paksuus) (reagoi) 

soramoreeni rakeisuus voidaan ei sovellu 
hiekkamoreeni likimäärin arvioida ei sovellu 
silttimoreeni silmävaraisesti n. 4-6 mm 

50 ra yksittäiset rakeet 
hiekka voidaan erottaa 
silttinen hiekka silmävaraisesti 

hiekkainen siltti yksittäisiä 
siltti rakeita ei 
savinen siltti voida 
la iha savi erottaa 
lihava savi silmävaraisesti 

ei sovellu 

n. 4-6 mm 
n. 3-6 mm 
n. 2-3 mm 
n. 1 mm 
< 1 mm 

heikosti 
kohtalaisesti 
helposti 

ei sovellu 

helposti 
helposti 
kohtalaisesti 
ei reagoi 
ei reagoi 

KUivaluluus 

ei sovellu 

ei sovellu 

hyvin pieni lujuus 
pieni lujuus 
kohtalainen lujuus 
suuri lujuus 
hyvin suuri lujuus 

Kiilto 

ei sovellu 

ei sovellu 

jauhomainen 
jauhomainen 
himmeä 
puolikiiltävä 
kiiltävä 

Pölyäminen 
(pölyää) 

heikosti 
kohtalaisesti 
runsaasti 

ei pölyä 
ei pölyä 
kohtalaisesti 

kohtalaisesti 
runsaasti 
kohtalaisesti 
heikosti 
ei pölyä 
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3 POHJAVESI 

3.1 Pohjaveden synty ja esiintyminen 

Maankamaraan varastoitunut osa sadevesistä ja lu
men sulamisvesistä on joko maavettä tai pohjavettä. 
Maanpinnan ja pohjavedenpinnan välisessä maavesi
vyöhykkeessä vesi täyttää maaperän huokostilat ja kallio
perän hiushalkeamat vain osittain, sen sijaan pohjave
denpinnan alla olevassa maankamarassa ne ovat koko
naan veden täyttämiä. Pohjavesivyöhykkeessä pohja
vesi virtaa painovoiman vaikutuksesta lähimaastoon 
alimpien kohtien suuntaan ja purkautuu paikka paikoin 
maanpintaan tai vesistöihin painovoiman tai paineen 
vaikutuksesta. 

Pohjavedenpinta on Suomessa yleensä 1-4 metrin, 
harjuissa ja kallioperässä kuitenkin jopa 20 metrin sy
vyydessä maanpinnasta. Ylimmillään pohjavedenpinta 
on keväällä, kun lumet ja routa ovat sulaneet, ja alimmil
laan kevättalvella. Sen vuotuiset korkeusvaihtelut ovat 
yleensä 0,1-1 ,0 metriä, mutta voivat pOikkeustapauk
sissa olla useitakin metrejä. 

Esiintymispaikan tai -tavan mukaan pohjavesi on sa/
pavettä, vapaata pohjavettä tai orsivettä (kuva 54). Sal
pavesi on vettä pidättävän maakerroksen (esim. saven) 
alaista paineellista pohjavettä maaston alimmissa koh
dissa. Kun pidättävä kerros puhkaistaan, pohjavesi nou
see - paineen suuruudesta riippuen - jopa yli maan
pinnan. Tästä on esimerkkinä ns. arteesinen kaivo,josta 
vesi nousee omalla paineellaan. Suurin osa Suomen 
pohjavesistä on vapaata pOhjavettä, jota "salpakerros" 
ei peitä. Orsivesi on eristävän maakerroksen päällä ole
vaa vapaata pohjavettä. Orsivesikerrokset saattavat 
ajoittain kuivua toisin ku in syvemmällä olevat vapaan 
pohjaveden tai salpaveden kerrokset. 

Vesihallituksen tutkimusten mukaan on maammetaa
jamien vesihuollolle tärkeiden pOhjavesialueiden antoi
suus 1720000 m3/ vrk [14). Vuonna 1977 kunnallisten 
vesilaitosten pohjavedenotto ol i 460000 m3 /vrk, joten 
käyttöaste oli vain 27 %. Lisäksi taajamien ulkopuolelle 
jää suuria pohjavesialueita. Suomen pohjavesivaroja 
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arvioitaessa on otettu huomioon ne esiintymät, joiden 
virtaama on yli 250 m3 /vrk, ja saatu koko maan pohjave
sivaroiksi 3518000 m3 /vrk [15). 

3.2 Maaperän pohjavesi 

Vuotuisesta sadannasta eli sademäärästä kertyy poh
javedeksi eri maalajeihin nollasta yli viiteenkymmeneen 
prosenttiin. Maalajien raekoostumuksen lisäksi määrä 
riippuu kerrosrakenteista, maan pinnanmuodoista ja 
kaltevuudesta sekä kasvillisuudesta. 

Pohjaveden hankinnalle tärkeimpiä ovat karkean lajit
tuneen aineksen kerrostumat - jäätikköjokisyntyiset 
harjut tai reunamuodostumat sekä sora- , hiekka- ja hie
tavaltaiset ranta- ja jokikerrostumat - joissa hienon 
aineksen osuus on alle 10 %. Karkea lajittunut ja huuh
toutunut aines on löyhää, joten huokostilat ovat suuria ja 
pääosa näiden muodostumien pohjavedestä pääsee 
liikkumaan helposti. Pohjaveden kierto on nopeaa, joten 
se sisältää runsaasti happeaja rakeiden pyöristyneisyy
den takia suolojen liukeneminenkin on vähäistä. 

Veden peitossa aikoinaan olleiden alueiden jäätikkö
jokimuodostumien reunoja peittää usein savi, minkä 
vuoksi pohjavedenpinta voi olla ympäristön maanpintaa 
korkeammalla. Muodostuman savenalainen lieve onkin 
usein alue, josta pohjavesi on helpoimmin saatavissa, ja 
mm. suurimmat lähteet sijaitsevat jäätikköjokimuodos
tumien liepeillä. Savikerroksen alla olevissa karkean la
jittuneen aineksen kerrostumissa pohjavesi viipyy pi
tempään, jolloin sen happipitoisuus laskee ja liuennei
den suolojen määrä kasvaa. Raudan ja mangaanin 
määrä saattaa myös olla niin suuri , että vesi ei sovellu 
talouskäyttöön. 

Moreenikerrostumien vedenantoisuus riippuu mo
reenin rakenteesta ja aineksen raekoostumuksesta. 
Moreenin hienoaines vähentää muodostuvan pohjave
den määrää, kun taas karkean lajittuneen aineksen lins
sit ja kerrokset lisäävät moreenikerrostumien antoisuut
ta; myös rinteillä olevien moreenien huuhtoutunut pinta
kerros lisää vedenjohtavuutta. Moreenirinteiden pohja-
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Kuva 54. Kaavio pohjaveden esiintymisestä. 1 = kallioperä, halkeamia; 2 = moreenia, 3 = soraa ja hiekkaa; 4 = savea; 5 = turvetta. 
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vesi on syntynyt paikallisesti ja on selvästi liikkeessä. 
Siksi sen pinnankorkeus vaihtelee nopeasti sään mu
kaan. Näissä pienialaisissa moreenikerrostumissa vesi 
virtaa Iyhyen matkan, jolloin pohjaveteen liukenee vain 
vähän suoloja. Vesi on yleensä myös happipitoista, ei
vätkä rauta ja mangaani oie haittana. Laajojen moreeni
muodostumien pohjaveden pinnankorkeuden vaihtelu 
on vähäistä. Veden laatu on yleensä melko huono, sillä 
vesi viipyy niissä kauemmin kuin pienialaisissa kerros
tumissa. Lisäksi niiden moreeniaines on huuhtoutuma
tonta, joten liukenemiskykyisten ionien määrä on suuri. 
Kokonaissuolapitoisuus on usein yli 200 mg/I. Vesi on 
vähähappista, ja rauta- ja mangaanipitoisuudet ylittävät 
suositeltavat rajat. Suurin osa maaseudun haja-asutuk
sen talouskaivoista on moreenikerrostumissa. Näiden 
kaivojen antoisuus on yleensä alle 24 m3 /vrk, joka riittää 
yksityiseen käyttöön. Vedenottamoiden tarpeisiin mo
reenikerrostumien vedenantoisuus on riittämätön. 

Laaksojen pohjalla savenalaisissa moreenin tai lajittu
neen aineksen kerrostumissa pohjavesi on salpavettä. 
Pohjaveden virtaaminen on lähes poikkeuksetta hidas
ta, ja vesi on usein täysin hapetonta. Kokonaissuolapi
toisuus on korkeahko, ja sekä rauta- että mangaanipitoi
suudet ovat niin suuret, että vesi ei oie talousvedeksi 
kelpaavaa. 

Vähiten pohjavettä muodostuu huonosti vettä läpäi
seviin hienorakeisiin savi- ja hiesukerrostumiin. Vesi 
seisoo niissä, ja raepintojen suuren kokonaismäärän 
takia myös suoloja liukenee helposti pohjaveteen, joka 
ei siten sovellu talousvedeksi. 

Turvekerrostumien vedenjohtavuus riippuu ensisi
jassa turpeen maatuneisuudesta ja on yleensä pinta
osaa lukuun ottamatta pieni. Soiden käytön talousve
denottoon estää myös niiden veden humushapoista 
johtuva huono laatu. 

3.3 Kallioperän pohjavesi 

Maamme kallioperä on lähes kokonaan kiteistä pe
ruskalliota, jonka kiviaines on vähähuokoista ja siten 
vettä johtamatonta. Kallioperän pohjavesi virtaakin ruh
jeiden, siirrosten ja rakojen muodostamissa tiloissa. 
Kallioperän rikkonaisuus vaikuttaa siten ratkaisevasti 
pohjaveden määrään kallioperässä. Kallioperä on rikko
naisinta pintaosissaan, mutta suurimmaksi osaksi rik
konaisuus riippuu kivilajista, erityisesti kivilajin rakoilu
ominaisuuksista. Siksi liuskealueiden kalliokaivot ovat 
antoisimpia (keskimäärin 24-48 m2 /vrk). 

Kallioperän rikkonaisen pintaosan pohjavesi on sa
mankaltaista kuin siihen yhteydessä oleva läheisten 
maaperäkerrostumien pohjavesi. Syvällä oleva kalliope
rän pohjavesi on yleensä vanhaa, koska vesi virtaa vä
hän tai ei ollenkaan. Tällöin on pOhjaveteen vaikuttanut 
muinaisista merivaiheista peräisin olevien vesien suola
pitoisuus. Kallioperän kivilajien vaikutus suolaisuuteen 
on myös huomattava. Liuskejaksoissa ja emäksisissä 
kivilajeissa pohjavesi on suolaisempaa kuin happamis
sa kivilajeissa. Kalliopohjavesi on emäksisempää kuin 
saman alueen maaperän pohjavesi ja pintaosia lukuun 
ottamatta vähähappista tai hapetonta. Kokonaissuolapi
toisuus vaihtelee pintaosien 50 milligrammasta mui
naisten merivaiheiden reliktisen pohjaveden useisiin tu
hansiin milligrammoihin litraa kohden. Yli 50 metriä sy
vissä kaivoissa veden suolapitoisuus on yleensä 300-

1000 mg / I. Kalliopohjavesi on useimmiten myös kovaa, 
koska liuenneiden kalsium- ja magnesiumsuolojen 
määrä on suuri. 

3.4 Talousveden laatuvaatimukset 

Pohjavesi on helposti pilaantuva luonnonvara, ja sen 
laatuun vaikuttavat sekä luonnon olot että ihmisen ai
heuttamat tekijät ja niiden välinen vuorovaikutus. Ihmi
sen oma toiminta on suurin haitta, ja siksi pohjaveden
suojelu on osaksi järjestetty lainsäädännölliseksi mm. 
rajoittamalla pohjavettä saastuttavia toimintoja pohjave
denottamoiden suoja-alueilla. 

Terveydellisesti kelvollisen veden takaamiseksi lää
kintöhallitus on yleiskirjeessään n:o 1701 / 1980 määri
tellyt talousveden laatuvaatimukset ja -tavoitteet [16]. 
Taulukossa 6 on esitetty talousveden käyttökelpoisuu
teen vaikuttavien ai neiden ja ominaisuuksien enimmäis
pitoistJudet ja suositeltavat vaihteluvälit. Pohjaveden ke
miallisista haitoista ovat yleisimpiä suuret rauta- ja mag
naanipitoisuudet, jotka usein ylittävät taulukossa esitetyt 
laatutavoitteet. Vesijohtoverkon veden pH-arvoa suosi
tetaan korkeaksi vesilaitosmateriaalien korroosion es
tämiseksi. Pohjaveden pH-arvo on useimmiten näitä 
suositeltavia arvoja alempi. Taulukossa 6 mainittujen 
aineiden lisäksi on seuraavista yleisesti esiintyvistä, ter
veydelle haitallista aineista määritetty hyväksyttävät 
(pienempi arvo) ja tilapäisesti sallittavat (suurempi arvo) 
enimmäispitoisuudet : 

Aine 

Fluoridi F 
Nitraatti N03 
Nitriitti N02 

Enimmäispitoisuudet 

1,5 
30 

0,2 

3,0 
50 

1,0 

Myrkyllisille raskasmetalleille (arseeni, elohopea, 
kadmium, kromi ja Iyijy) ja veden radioaktiivisuudelle on 
ni in ikään määritetty erittäin alhaiset enimmäispitoisuu
det, jotka luonnonvaraisissa pohjavesissä ylittyvät hyvin 
harvoin. 

Maaperäkartan selitysvihkoissa annetaan tiedot poh
javesitutkimuksista ja arvioidaan pohjavesiesiintymien 
käyttökelpoisuutta. 

Aine tai ominaisuus Enimmäispitoisuus 

Vesilaitokset Muu 
yli 200 talousvesi 
käyttäjää 

Alumiini AI mg / l 0,3 1,0 
Ammoniakki NH4 mg / l 0,5 1,5 
Kloridi CI mg / l 100 400 
Kupari Cu mg / l 0,3 1,0 
Mangaani Mn mg / l 0,1 0,5 
Rauta Fe mg / l 0,3 1,0 
Sinkki Zn mg / l 1,0 3,0 
Anioniaktiiviset 
detergentit mg / l 0,2 1,0 
Mineraaliöljy1 mg / l 0,05 0,05 
Permanga-
naattiluku KMnO, mg / l 15 30 
pH 7,0-9,0 6,0-9,5 
Sameus FTU 1 5 
Väri Pt mg / l 15 30 
Haju ja maku Ei selvää vierasta hajua tai makua 

Taulukko 6. Talousveden laatutavoitteet. Käyttökelpoisuuteen 
vaikuttavien aineiden ja ominaisuuksien enimmäis
pitoisuudet ja suositeltavat vaihteluvälit. 
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4 ARKISTOT 

4.1 Kairausarkisto 

Maaperäkairauksia tekevät monet valtion virastot ja 
laitokset, kaupungit ja muut kunnat sekä lukuisat yksityi
set insinööritoimistot. Päällekkäisen työn välttämiseksi 
perustettiin Geologisen tutkimuslaitoksen maaperä
osaston kairausarkisto 1970-luvun alussa. Niiltä alueil
ta, jOilla osaston kartoituksia ja tutkimuksia tehdään, 
kerätään muista virastoista ja laitoksista kairaustiedot ja 
lisäksi arkistoidaan osaston omat kairaukset. 

Vuoden 1982 alussa maaperäosaston kairausarkisto 
käsitti noin 19000 kairaustietoa, jotka on merkitty au
tomaattista tietojenkäsittelyä varten suunnitellulle lomak
keelle (Iiite I, s. 75, 76). 

Maaperäosastossa on alettu koota myös seismisten 
luotausten tuloksia arkistoksi , johon tullaan liittämään 
maaperäkartassa 1 :20 000 kuvattujen seismisten luo
tauslinjojen tiedot. 

4.2 Suoarkisto 

Geologinen tutkimuslaitos aloitti systemaattiset turve
tutkimukset 1940-luvun alussa. Selvityksiä on sittemmin 
tehty pääasiassa laitoksen suorittamiin maaperäkartoi
tuksiin liittyvinä turvetutkimuksina, mutta myös turve
teollisuuden, läänien teollistamistoimikuntien, kuntien, 
seutukaavaliittojen tms. tarpeita suoranaisesti palvelevi
na selvityksinä. Tehtävänä on ollut selvittää poltto- ja 
kasvuturpeen määrä, laatu ja tuotantoon soveltuvat 
suot. Turvetutkimusta on viime aikoina tehostettu, ja 
vuosittaisissa tutkimusten aluevalinnoissa noudatetaan 
turpeen käytön valtakunnan tasolla tapahtuvan suunnit
telun määräämää alueellista kiireellisyysjärjestystä. 

Vuoteen 1982 mennessä on arkistoitu tiedot noin 
4350 suon turvevaroista yhteensä noin 783000 suo
hehtaarin alalta. Kun mukaan luetaan ns. orientoivasti 
tutkitut suot, on arkistotietoja noin miljoonan hehtaarin 
alueelta. Maaperäosaston suoarkistossa on tietoja 
myös muiden organisaatioiden tutkimista soista yhteen
sä noin 15000 kortilla. Tiedot turvetutkimuksista on mer
kitty automaattista tietojenkäsittelyä varten suunnitelluil
le lomakkeille (Iiite 11 , A ja B, s. 77, 78) [17), joista A-Io
makkeelle merkitään suokohtaiset tiedot valtakunnallis
ta suorekisteriä varten ja B-Iomakkeelle pistekohtaiset 
tiedot. 
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4.3 Pohjavesiarkisto 

Geologisen tutkimuslaitoksen maaperäosastossa 
tehdään ja tallennetaan maaperäkartoituksiin liittyviä 
pohjavesitutkimuksia. Suomen pohjavesien hydrogeo
kemiallinen tutkimus antaa yleiskuvan pohjaveden laa
dusta ja määrästä eri alueilla. Näytetiheys on suunnil
leen kaksi näytettä jokaista peruskarttalehteä kohti. 
Näytekortti (Iiite 111 , s. 79) sisältää tiedot mm. geologisesta 
ympäristöstä, mahdollisesta ihmistoiminnan vaikutuk
sesta, säätekijöistä, näytepaikasta (Iähde, kuilukaivo, kal
lioporakaivo), veden lämpötilasta, sähkönjohtokyvystä, 
pH:stä sekä happi- ja hiilipitoisuudesta. Täydellinen ke
miallinen analyysi sisältää myös raskasmetallipitoisuu
det. Aineisto käsitellään tietokoneella korrelaatioiden ja 
anomalioiden selvittämiseksi. 

Maaperäosastoon on kerätty myös porakaivoarkis
toa, joka ei kuitenkaan oie systemaattinen eikä kattava, 
sillä Suomessa - toisin kuin monissa muissa maissa
ei kaivoporareilla vielä oie velvollisuutta ilmoittaa 
tuloksistaan. 

Kohdissa 4.1-4.3 käsiteltyjä Geologisen tutkimuslai
toksen tekemiä ja keräämiä maa- ja turvekerrostumien 
kairaustuloksia sekä pohjavesitietoja julkistetaan maa
peräkartassa 1 :20 000 lisätietoina, näiden karttojen seli
tysvihkoissa sekä geologisen maaperäkartan 1:100000 
selityskirjoissa. 

4.4 Viljavuustiedot 

Maan viljavuustiedoilla tarkoitetaan maanäytteiden 
viljavuusanalyysistä saatuja ravinnearvoja (ks. 5.3.2, 
s. 63). Viljavuusanalyysit on tehty Maatalouden tutki 
muskeskuksen maantutkimuslaitoksen laatimien maa
taloudellisten maaperäkarttojen (191 kpl , 1 :20 000) alueil
ta ja analyysitulokset on julkaistu selityskirjoissa 131 
karttalehden alueelta. Eri mittakaavaisina julkaistujen, 
aiemmin laadittujen maaperäkarttojen selityskirjoja on 
maantutkimuslaitos julkaissut 13. Kaikkien näiden vilja
vuusanalyysien tulokset samoin kuin tehtyjen raekoon 
jakauma-analyysien tulokset ovat saatavissa Maatalou
den tutkimuskeskuksen maantutkimuslaitoksen arkis
tosta Jokioisilta. 

Viljavuuspalvelu Oy julkaisee viisivuotiskausittain ti
lastot Suomen peltojen viljavuudesta. Tilastot perustu
vat analyyseihin , joita tehdään vuosittain noin 100000 
näytteestä. Näiden tietojen paikannus on kunta- ja tila
kohtainen, eikä koordinaatteihin pOhjautuva, mikä rajoit
taa niiden käyttöä. 



Merkintöjä varten 
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5 MAAPERÄN PERUsKARTTA 

Geologinen tutkimuslaitos ja maanmittaushallitus 
ovat 27.12.1979 tehneet Suomen maaperän peruskar
toitusta koskevan yhteistyösopimuksen. Laitosten yh
teistyötoimikunnan laatima valtakunnallinen maaperä
kartoitussuunnitelma [2) on tarkoitus toteuttaa noin 30 
vuodessa peruskartan uudistuksen ja ajantasaistuksen 
yhteydessä. 

Käytännön kartoitustyön tekevät maanmittaushalli
tuksen kartoitustoimiston ja kartastoyksiköiden sekä 
Geologisen tutkimuslaitoksen kartoittajat. Välittömästä 
työnjohdosta ja laadun valvonnasta vastaavat maanmit
tausteknikot. Geologisen tutkimuslaitoksen henkilöstö 
vastaa työn ohjauksesta ja tarkastuksesta lähinnä geo
logisten muodostumien sekä geologisten ja hydrogeo
logisten erityistietojen osalta. Geologinen tutkimuslaitos 
hyväksyy kartat painettaviksi, julkaisee 12 karttalehden 
aluetta koskevat selitysvihkot ja vastaa karttalehtikoh 
taisten selitysten laatimisesta. Maatalouden tutkimus
keskus ja Metsäntutkimuslaitos osallistuvat mahdolli
suuksiensa mukaan kartoitustyöhön kyseisten laitosten 
yhteistyösopimuksen liitteessä mainittujen kartoituk
seen liittyvien tehtäviensä osalta. 

5.1 Pohjakartta 

Maaperä on yksi maaston teema, ja sen kartografisen 
esityksen johdonmukainen tarkastelu edellyttää pohja
kartan käyttöä. Maaperäkartan käyttötarkoitusten kan
nalta [1) pohjakartaksi soveltuu parhaiten 1 :20 000 -mit
takaavainen peruskartta. Maanmittaushallitus tuottaa 
peruskartat. Geodeettisen toimiston tekemien runkomit
tausten jälkeen ilmakuvatoimisto suorittaa kartoitusalu
een kuvauksen, runkopisteistön tihennyksen sekä tar
peellisten ilmakuvien valmistuksen. Kartoituskuvauk
sissa ollaan siirtymässä 1 :31000 -kuvauskaavasta 
1 :17 500 -kuvauskaavaan. Lentokorkeuden alentami
nen parantaa kartoituskuvien laatua, mikä osaltaan hel
pottaa peruskartan täydennystyötä. Kuvat valmistetaan 
maastotöitä varten 1:10000 -kaavaisiksi suurennoksik
si. Maaperäkartoituksen pohjana on sama ilmakuva-ai
neisto kuin peruskartoituksessakin. Kartoitustoimisto ja 
kartastoyksiköt tekevät tarvittavat maastotyöt. Peruskar
tat piirretään puhtaaksi piirustustoimistossa. Karttojen 
painamisen ja sitä edeltävät kopiointityöt tekee kartta
paino. 1:10000 -mittakaavassa suoritettujen työvaihei
den jälkeen valmis peruskartta painetaan viisivärisenä 
mittakaavassa 1 :20 000. 

5.2 Maaperäkarttatyypit 

Maaperäkartta 1 :20 000 valmistetaan kokonaisuudes
saan peruskartan valmistusprosessin yhteydessä. Tä
män takia maaperätiedoista valmistetaan 1:10000 -
kaavainen originaaliaineisto, josta on saatavana kopioi
ta jo kenttätöiden jälkeisenä talvena. Valmis maaperäai
neisto julkaistaan peruskarttalehdittäin mittakaavassa 
1 :20 000 tai 1 :50 OOO-kartan lehdittäin mittakaavassa 
1 :50 000. Painatus tapahtuu vastaavan 1 :20 000- tai 
1 :50 OOO-kartan painatuksen yhteydessä. 

Julkaisuasun ja mittakaavan perusteella erotetaan 
toisistaan A- ja B-tyyppi 1 :20 000 sekä C- ja D-tyyppi 
1 :50 000. A- ja B-tyypin kuvausohjeet ovat kohdassa 5.3. 
C- ja D-tyypin osalta on kehittämistyö vielä osittain kes
ken. 

Suunnitelmien mukaan A-tyypin maaperäkarttaa val
mistetaan laajalta yhtenäiseltä alueelta Etelä-Suomesta, 
B-tyypin karttaa muualta Etelä-Suomesta, Oulun läänis
tä ja osasta Lapin lääniä sekä C- ja D-tyypin karttoja 
muualta Lapin läänistä. C- ja D-tyypin alueesta val miste
taan myös yksittäisiä 1 :20 000 -mittakaavaisia maaperä
karttoja. 

Maanmittaushallituksen kartoitustoimisto ja kartasto
yksiköt valmistavat vuosittain 60-70 A- tai B-tyypin 
1 :20 000 karttalehteä sekä Geologinen tutkimuslaitos 
10-15 A- tai B-tyypin 1:20000 ja 4-5 C- tai D-tyypin 
1 :50 000 karttalehteä. 

Maaperäkartta A 1:20000 
Maaperäkartan A-tyyppi (kuvat 10 ja 11 s. 12; näyte

kartta 2023 05 tai 06 oppaan takakannen taskussa) on 
kuusivärinen. POhjakarttana on kolmivärinen peruskart
ta (musta = pOhjakuviot, ruskea = korkeuskäyrät ja pu
nainen = kiinteistörajat, autotiet ja yhtenäiskoordinaatis
to). Maaperätiedot esitetään neljää painoväriä käyttäen. 
Maalajeja kuvaavat värisävyt on saatu aikaan käyttämäl
lä punaisen, sinisen ja keltaisen painovärin erilaisia ras
teriyhdistelmiä. Maalajikuvioiden ja muodostumien rajat 
sekä geologiset lisätiedot esitetään violetilla painoväril
lä. Kartan merkkienselitys on kuvassa 12, s. 12. 

Maaperäkartta B 1:20000 
Maaperäkartan B-tyyppi (kuvat 13 ja 14, s. 13; näyte

kartta 2231 01 tai 02 oppaan takakannen taskussa) on 
kuusivärinen. Pohjakarttana on viisivärinen peruskartta 
(musta = pohjakuviot, ruskea = korkeuskäyrät, punai 
nen = kiinteistörajat, autotiet ja yhtenäiskoordinaatisto, 
sininen = vedet sekä keltainen = pellot). Maaperätietous 
painetaan violetilla pohjakartan päälle. Kartan merk
kien sei itys on kuvassa 15, s. 13. 

Maaperäkartat C ja 0 1 :50000 
Vuonna 1980 laaditussa maaperäkartoitussuunnitel

man luonnoksessa [2) on maaperäkartan C-tyyppi kaa
vailtu painettavaksi peruskartan pienennöksen 1 :50 000 
päällepainatuksena ja D-tyyppi topografisen kartan 
1 :50 000 päällepainatuksena (kuva 17, s. 14) violetein 
maaperätiedoin. Karttojen merkkienselitys olisi sama 
kuin B-tyypin, kuva 15, s. 13. 

Vuonna 1978 Kankaanpäässä sekä vuonna 1981 Kai
nuussa ja Kuusamossa tehdyt koetyöt (yhteensä noin 
1000 km 2) osoittivat selvästi, että 1 :50 OOO-mittakaavas
sa ei voida esittää maaperäkuvioita riittävän yksityiskoh
taisesti, jos kuvaus tehdään päällepainatuksena violetil
la. Yhteistyötoimikunta päätti 26.8.1 981, että maaperä
kartat - Lapin läänin pohjoisia osia lukuunottamatta -
julkaistaan 1 :20 OOO-mittakaavassa. 

Vuosina 1981-82 mittakaavaa 1:50000 silmälläpitä
en tehdyt koekartoitukset Muoniossa ja Kittilässä (yh
teensä noin 1800 km2) osoittivat, että aiemman suunni
tel man mukainen päällepainatus violetilla ei tarjoa mah
dollisuutta riittävän yksityiskohtaiseen kuvaukseen, 
mistä syystä saattaa olla tarkoituksenmukaista painaa 
sekä C- (kuva 16, s. 14) että D-tyypin kartat monivärise
nä kuten A-tyypin kartat. Vuoden 1983 aikana valmiste
taan painoasultaan sekä yksi- että monivärinen koekart
ta, joista tullaan pyytämään kartankäyttäjien arvioinnit. 

59 



Merkintöjä varten 

60 



5.3 Maaperäkartan kuvaüsohjeet 

5.3.1 Kartoitusperusteet 

Maaperäkartan kuvausohjeissa esitetään, miten ku
vaus tapahtuu ja mitä kartassa on kuvattu. Maastotyös
sä käytetään seuraavia kartoitusperusteita: 

1) Kuvattavien maaperäkuvioiden vähimmäiskoko on 
yleensä 2 ha. Erityisissä tapauksissa tästä poiketaan. 
Pintamaan ja pohjamaan raitakuvauksessa tai peittä
vän maakerroksen suorakaidekuvauksessa on kar
tan selvyyden takia pienin kuvio yleensä 4 ha. 

2) Saarten maalajit kuvataan niiden koosta riippumatta. 

3) Saaria lukuun ottamatta on kuvion kapein kohta kar
toitusmittakaavassa (1 :10000) vähintään 3 mm. 

4) Maalajikerrosten kuvaus: 
- Pohjamaana kuvataan noin metrin syvyydessä 

vallitseva maalaji. 
- Pintamaana kuvataan pohjamaasta poikkeava, 

yleensä vähintään 0,4 m:n (0,4-0,9 m) vahvuinen 
maakerros. 
Peittävänä kerroksena kuvataan alueeltaan vai
keasti rajattava paksuudeltaan vaihteleva (yleen 
sä alle 0,3 m:n) maakerros. 

5) Avokallio, louhikko, kivikko, suo ja soistuma kuvataan 
peruskartan merkein. 

6) Kalliota peittävä alle 1,0 m:n moreenikerros kuvataan 
omalla merkinnällään. Muut kali iota peittävät maa
kerrokset kuvataan kohtien 1 ja 4 mukaisesti. Kallio, 
jonka rapautumisaste on rakennusgeologisen kallio
luokituksen mukaan Rp2 tai Rp3, kuvataan rapautu
neena kalliona [18]. 

7) Suot, ojikot, suomuuttumat, turvekankaat ja turve
pellot kuvataan sara- tai rahkaturpeena, jos turve
kerroksen paksuus on vähintään metri. Liejualueet 
kuvataan kuten mineraalimaat. 

Luonnontilaisten soiden turpeen laji päätellään 
pintakasvillisuuden perusteella (ks. tunnuskasvit, 
s. 48). 

Ojikoiden, suomuuttumien ja turvekankaiden tur
vetta määritettäessä otetaan huomioon myös ojituk
sen, lannoituksen ja hakkuiden vaikutus. Luokituk
sen tueksi otetaan kaikki mahdolliset vihjeet, kuten 
pintakasvillisuus, ojien luiskien turve, korkeus
suhteet, sekä lisäksi puusto ja puuston kasvu, joiden 
perusteella ratkaistaan turpeen laji. 

Turvepeltojen turvetta määritettäessä otetaan 
huomioon kasvuston erot sekä peltojen sijainti ym
päristöönsä nähden (esim. keidassuon reunat) ja 
korkeussuhteet. 

Jos saraturpeen päällä on selvästi todettu ohuehko, 
yleensä yli 0,2 m:n rahkaturvekerros, käytetään peit
tävän kerroksen kuvaustapaa. Pintamaan kuvausta 
ei turvelajien kesken käytetä, mutta alle metrin pak
suisen turvekerroksen alla oleva muu maalaji , myös 
lieju, kuvataan kartoitusohjeiden mukaan. 

Turvetuotantoalueet rajataan kartoitusajan tilan 
teen mukaisesti. Niiden turvelajeja ei kuvata, mutta 
ympäröivien suoalueiden turvelajit kuvataan. 

8) Täytemaa-alue, esim. kaatopaikka, kuvataan erillise
nä kuviona omalla merkinnällään kartoitusajan tilan
teen mukaisesti. 

9) Taajaan rakennettu tai muu alue, jonka alkuperäistä 
maalajia ei voida määrittää, jätetään kuvaamatta. 

10) Aineksenottoalue kartoitetaan kartoitusajan tilan
teen mukaisesti. 

11) Geologiset ja hydrogeologiset lisätiedot kuvataan 
erityismerkein. 

5.3.2 Maaperäkartan merkit 

Maaperäkartan karttamerkkejä on koetyövaiheen ai
kana muutettu kartankäyttäjien toivomalla tavalla, joten 
vuoteen 1982 mennessä on painettu asultaan kolmen
laisia maaperäkarttoja. Se näkyy myös tämän opaskirjan 
esimerkkikuvista. Uusimmat maaperäkartan merkit ovat 
käytössä vuodesta 1982 (kuvat 12, s. 12 ja 15, s. 13). 

Maalajit, muodostumat ja maalajikerrostumat 
A-tyypin kartassa maatajit kuvataan värein . Moreeni

maiden alajako ja eloperäisten kerrostumien jako osoi
tetaan lisäksi kirjaintunnuksilla. Myös karkean aineksen 
kerrostumat, joiden pääaines on läpimitaltaan yli 60 mm, 
erotetaan tunnuksella Ki sorakerrostumista. 

B-tyypin kartassa maalajit kuvataan sovituilla kirjain
tunnuksilla. 

Kummankin tyyppisissä kartoissa liejuisuus kuvataan 
tunnuksella Lj ja muodostuma tunnuksella M. Ne merki
tään A-tyypin kartassa maalajikuvioon ja liitetään B-tyy
pin kartassa maalajin tunnukseen (esim. LjSa, SrM). 
Muodostuman reuna kuvataan 0,5 mm:n levyisellä 
viivalla. 

Maalajikerrosten kuvauksessa karttaan merkitään 
pintamaakerroksen paksuus, joka kartoitusperusteiden 
mukaan on yleensä 0,4-0,9 m. POikkeustapauksessa 
(esim. moreenipeitteinen jäätikköjokimuodostuma) voi
daan pintamaana kuvata myös metriä paksumpi kerros. 
A-tyypin kartassa pintamaa kuvataan kyseisen värisellä 
leveällä raidalla ja pohjamaa kapealla raidalla (kuva 27, 
s. 24). B-tyypin kartassa molemmat esitetään kirjaintun
nuksilla (esim. 0,8 Mr / HkM, kuva 25, s. 22). Ohutta peit
tävää (yleensä alle 0,3 m) maakerrosta kuvaa suorakai
de, jonka sisällä on maalajia kuvaava väri A-tyypin kar
tassa (kuva 31 , s. 28) ja kirjaintunnus B-tyypin kartassa. 
Rapautunut kallion pintakerros kuvataan tunnuksella 
Rp (kuva 18, s. 15). Kalliota peittävä alle 1,0 m:n moreeni
kerros kuvataan A-tyypin kartassa omalla värillään (ku
va 32, s. 29) ja B-tyypin kartassa kirjaintunnuksella Ka. 
Täytemaa-alue kuvataan sekä A- että B-tyypin kartassa 
vaakaviivoitu ksella. 

Hydrogeologiset tiedot 
Kartoitettavia pOhjavesitietoja ovat lähteitä, pohjave

denottamoita, pohjaveden pintahavaintoja, pohjavesien 
tarkkailuasemia sekä suoja-alueita koskevat tiedot. 
Pohjaveden suoja-alueella tarkoitetaan vesioikeuden 
tärkeiden pohjavesialueiden ympärille vahvistamia suo
javyöhykkeitä, joihin liittyy maankäyttöä rajoittavia mää
räyksiä. 
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Lähteet merkitään karttalehdittäin numerosta 501 al
kaen. Lähdemerkin oikealla puolella oleva luku ilmoittaa 
lähteen virtaaman kuutiometreinä vuorokaudessa. Läh
devyöhyke, jossa itsenäisiä lähteitä on vaikea erottaa 
pohjaveden tihkuessa useista paikoista, kuvataan yh
dellä maaperäkartan lähteen merkillä ja ilmoitetaan yh
teisvirtaaman määrä. Laaja-alainen lähdevyöhyke voi
daan rajata katkoviivalla. Lähde ja lähdevyöhyke, esim. 
kulttuurihistoriallisesti arvokas lähde, voidaan kuvata 
myös erityismuodostuman merkillä ja tekstillä. Pohjave
denpinta havaintoputkessa ja kaivossa ilmoitetaan met
reinä maanpinnasta. POhjavedenottamoista ilmoitetaan 
niiden antoisuus kuutiometreinä vuorokaudessa (kuva 
28, s. 25). Pohjavedenottamon ympärille varatun suoja
alueen raja esitetään tiheällä vinoviivoituksella. 

Geologiset lisätiedot 
Erilaisia geologisia tietoja inventoidaan kartoituksen 

yhteydessä. Tällöin myös kaikkea aikaisempaa tutki
musaineistoa käytetään hyväksi. Näitä tietoja ovat 

- mannerjäätikön liikesuuntia osoittavat uurteet; ha
vaintopaikka nuolen poikkiviivan kohdalla (kuva 33, 
s. 30) 

- moreenimuotojen suuntausta osoittavat moreenin 
pinnan vakoutumat (kuva 40) 

- jäätikön liikkeen suuntaisiksi järjestyneistä moreeni
aineksen kivistä tehdyt suuntauslaskut 

- jäätikön sulamisvesien kuluttamat uomat; katkoviivat 
osoittavat uoman leveyden ja kapea uoma kuvataan 
pelkällä uoman kulkua osoittavalla nuolella (kuva 
21 , s. 18) 

- tuulen kerrostamasta aineksesta syntyneet dyynit; 
merkin pisteytys on oletetun tuulen puolella (kuva 28, 
s. 25) 

Itämeren tai jääjärvien eri vaiheiden muinaisrannat; 
merkin hammastus osoittaa oletetun veden puolelle 
(kuva 26, s. 23) 
muut erityismuodostumat; selvennetään merkin li
säksi tekstillä, kuten hiidenkirnu, luola, lähdevyöhy
ke, uurteita, ym. (kuvat 19, s. 16 ja 34, s. 31). 

Kairaustiedot 
Maaperäkartan kairaustiedot ovat pistekohtaisia 

maakerroksen laatua ja paksuutta ilmaisevia tietoja. Eri 
kairaukset (painokairaus, tärykairaus, pisto- tai Iyöntikai
raus, siipikairaus, näytteenottokairaus) on kuvattu eri
tyismerkeillä, joita käytetään myös geoteknisessä kai
raussymboliikassa [19] . 

Kivennäismaiden kairauspisteet numeroidaan kartta
lehdittäin alkaen numerosta 301 (kuva 34, s. 31). Pisteen 
vieressä oleva numerosarja ilmaisee seuraavat tiedot: 

- ylin luku = kuivakuoren paksuus metreinä 
Jos tällä paikalla on viiva, se tarkoittaa, ettei kuiva
kuorta oie pystytty määrittämään tai sitä ei oie. 
keskimmäinen luku = pehmeän kerroksen alaraja 
Kyseessä on siis koheesiomaan - hienorakeisten 
maalajien - paksuus maanpinnasta lukien, ja se 
sisältää kuivakuoren paksuuden. Tämä luku ilmai
see samalla kitkamaan - moreenin tai karkearakei
sen maalajin - pinnan tason maanpinnasta. 

- alin luku = kairauksen kokonaissyvyys. 
Eräillä alueilla on kairauksia tehty niin runsaasti, että 

kaikki kairauspisteet eivät oie mahtuneet 1 :20 000 -mit
takaavaiseen maaperäkarttaan. Kartassa esitettyjen li-

säksi muita kairaustietoja saa Geologisen tutkimuslai
toksen maaperäosaston kairausarkistosta. 

Suokairauspisteet numeroidaan karttalehdittäin alka
en numerosta 401 . Kartassa on kuvattu, onko eloperäi
nen kerrostuma rahkaturvetta (St) tai saraturvetta (Ct) vai 
onko se liejua (Lj). Suokairauspisteen viereisistä nume
roista ylempi ilmaisee heikosti maatuneen (H1 - 4) eli raa
an pintakerroksen paksuuden ja alempi koko kerrostu
man paksuuden metreinä (kuva 29, s. 26). Tiedot kai raus
pisteen turvelajeista, maatumisasteesta, kosteudesta 
yms. on saatavissa Geologisen tutkimuslaitoksen maa
peräosaston suoarkistosta. 

Seisminen luotauslinja osoitetaan kartassa erityismer
killä. Seismiset linjat numeroidaan karttalehdittäin kai
rauspisteiden jälkeistä numeroa seuraavan kymmenlu
vun alusta. Linjan viereinen numerosarja ilmoittaa linjan 
päissä ja poikkiviivojen kohdilla olevien maakerrosten 
kokonaispaksuudet (kuva 24, s. 21). 

Viljavuustiedot 
Viljavuusnäytepisteet numeroidaan karttalehdittäin 

alkaen numerosta 101 . Jos näytteestä on tehty raekoon 
jakauma-analyysi, merkitään näytteenottokohdan oike
alle puolelle näytteiden savesprosentit. Ylin luku osoittaa 
muokkauskerroksesta (0-0,2 m), keskimmäinen jan
kosta (0,3-0,4 m) ja alin pohjamaasta (1 m:n syvyydes
tä) otettujen näytteiden savesprosentteja. Kivennäismai
den viljavuusnäytteistä määritetään raekoon jakauma 
ainakin yhdestä kerroksesta. 

Maatalouden tutkimuskeskuksen maantutkimuslai
toksessa raekoon jakauma määritetään useimmiten 
vain jankkonäytteestä, jolloin muokkauskerroksen hu
muspitoisuus ei häiritse analysointia (kuva 30, s. 27). 
Geologisessa tutkimuslaitoksessa tehdään pohjamaan 
raekoon jakauma-analyysit. 

Viljellyillä alueilla pyritään ottamaan vähintään 40 näy
tettä karttalehteä kohti. Vuoteen 1980 asti maantutki
muslaitos otti näytteitä myös metsämaista, joissa näyt
teenottosyvyydet olivat seuraavat: pintanäyte kangas
humuksesta, toinen näyte kangashumuksen alta alle 0,2 
m:n syvyyteen ja kolmas näyte joko 0,2-0,4 tai 0,3-0,5 
m:n syvyydeltä. 

Metsäntutkimuslaitoksen maantutkimusosasto on 
vuodesta 1980 lähtien ryhtynyt ottamaan metsämaiden 
osalta eräiltä kartoitusalueilta 15-20 näytettä karttaleh
teä kohti. Näytteet otetaan humuskerroksesta ja kiven
näismaasta; viimeksi mainitusta syvyyksiltä 0-0,3 m ja 
0,7 -1,0 m. Näytteiden raekoon jakauma määritetään 
Geologisessa tutkimuslaitoksessa. 

Maaperäkarttaan merkittävien tietojen lisäksi Maata
louden tutkimuskeskuksen maantutkimuslaitoksessa 
määritetään viljavuusnäytteistä myös kalsium, kalium, 
magnesium ja fosfori [20], joiden pitoisuudet ilmaistaan 
milligrammoina litrassa ilmakuivaa jauhettua maata [21], 
sekä happamuus, joka ilmoitetaan pH-asteikolla. Ylim
mästä maakerroksesta analysoidaan myös typpi ja or
gaaninen hiili (vrt. kohta 4.4). 
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5.4 Selitysvihko 

Maaperäkartoista julkaistaan selitysvihko Geologi
sen tutkimuslaitoksen "Maaperäkarttojen selitykset 
(1:20000)" -julkaisusarjassa kunkin 1:100000 -mitta
kaavaisen topografisen karttalehden alueesta (normaa
litapauksessa kahdentoista maaperäkarttalehden 
1:20000, 30 X 40 km = 1200 km2 suuruinen alue). 

Selitysvihkossa annetaan yksityiskohtaista tietoa teh
dyistä maaperään ja pOhjaveteen kohdistuneista tutki
muksista. Siinä selvitetään maalajien esiintymistä ja ja
kaumaa, maalajien kemiallisia ja fysikaalisia ominai
suuksia, maaperän kerrostumien ja muodostumien ra
kennetta ja paksuutta sekä pohjaveden esiintymistä ja 
laatua. Lisäksi esitetään arvioita maaperän maa- ja met-

6 MAAPERÄKARTAN TULKINTA 

Maaperäkartan tehokas hyväksikäyttö perustuu toi
saalta pohjakartan ja maaperää koskevien merkintöjen 
lukemiseen (kartanluku) sekä toisaalta näiden tietojen 
toisiaan täydentävään tulkintaan (kartantulkinta). Kar
tankäyttäjällä on mahdollisuus poimia ja yhdistellä kar
toista omia tarpeitaan koskevia tietoja maaperästä ja 
pohjavedestä. 

6.1 Pohjakartan lukeminen ja tulkinta 

Pohjakartan tietosisältö voidaan jaotella pOhjakuvio-, 
korkeus- ja kiinteistörajatietoihin [22). Pohjakuvioiden 
ensisijainen merkitys on graafisessa muodossa olevan 
teema-aineiston, maaperätietouden, paikantamisessa. 
Lisäksi pohjakuvioaineisto sisältää runsaasti sellaisia 
maaperätietoja, joita ei oie otettu varsinaiseen teema
aineistoon (avokalliot, pienet alle 2 ha:n suot, ohutturpei
set alle 0,4 m:n soistumat sekä kivikot ja louhikot). Kor
keustiedot täydentävät olennaisesti maaperätietoja. 
Korkeuskäyrien muodot antavat viitteitä maaperämuo
dostuman synnystä, josta voidaan edelleen tu lkita muo
dostuman rakennetta ja ainesta. Käytännön sovellutuk
sissa tarvitaan käyräkuvausta mm. rakennelmien sijoit
telussa ja perustamisessa sekä kivennäisraaka-aineva
rojen massamääriä arvioitaessa. Kiinteistörajat osoitta
vat taas alueiden omistussuhteet. Näillä tiedoilla on mer
kitystä mm. kaavoituksessa sekä erilaisissa maankäy
tön ja suojelukohteiden suunnittelutehtävissä. Lisäksi 
pohjakartan nimistö saattaa antaa viitteitä maaperän 
laadusta (esim. Pirttikorvenkalliot, Pernunnummi, Särki
kangas, Ruskeanmullanharju, Erkylän lukot, Hietala, Sa
vela, Suopelto, Isorahka jne.). 

Maan kasvipeitteen, tekomuotojen ja aineksenotto
alu eiden kuvaaminen peruskartassa on muodostumien 
ja maalajien kuvauksen ohella hyvänä apuna arvioitaes
sa kartan perusteella maaperän kosteutta ja maakerros
ten paksuutta [23]. 

64 

sätaloudellisesta käytöstä, sen soveltuvuudesta raken
tamiseen, käyttökelpoisista raaka-ainevaroista ja maa
perägeologisten kohteiden suojeluarvosta. Selitysvih
koissa painotetaan kunkin alueen geologisia erityispiir
teitä. 

Vuoden 1982 aikana on kehitelty karttalehtikohtaisten 
maaperä- ja pohjavesitietojen esittämistä taulukonomai
sesti kartan merkkienselitysosan taustapuolella. Täl
löin yksittäisen peruskartan alueen maaperätietous tuli
si selitysvihkoa nopeammin palvelemaan kartankäyttä
jiä. Nämä karttalehtikohtaisesti painettavat maaperätie
dot antavat osaltaan aihetta myös selitysvihkojen sisäl
lön täsmentämiseen. 

Mäntyä kasvava maa on yleensä sora- tai hiekkamo
reenia, so raa tai hiekkaa. Pohjavesi on yleensä niin sy
vällä, ettei se vaikeuta maankaivua. Kuusta kasvava 
maa on yleensä hiekka- tai hienoaineksista moreenia, 
hietaa, hiesua tai savea. Pohjavesi on lähellä maanpin
taa. Havusekametsien osalta on vallitsevana maalajina 
hiekka- tai hienoaineksinen moreeni, hiekka tai hieta. 
Niissä pohjavesi on lähempänä pintaa kuin puhtaissa 
mäntymetsissä. Lehtimetsät sekä lehti- ja havupuita 
kasvavat sekametsät ja notkojen luonnonniityt ovat kos
tean maaperän tunnusmerkkejä. Vallitsevana maalajina 
on hienoaineksinen moreeni, hieta, hiesu tai savi. Kartas
sa soistumina ja osittain turvepeitteisinä kuvatut kuu
simetsät, korvet, samoin kuin mäntyvaltaisina kuvatut 
suot, rämeet, ovat yleensä ohutturpeisempia kuin pää
osa puuttomista, vetisistä soista, nevoista ja letoista. 
Rantojen kaislikot ilmentävät moreeni- , hiesu- tai savi
pohjaa, jota yleensä peittää liejukerros. 

Kartassa kuvatut tekomuodot ovat usein yhdistettä
vissä tiettyihin maaperän kerrostumiin tai muodostu
miin. Vanhat tiet seuraavat harjuja tai reunamuodostu
mia. Urheilukentät, raviradat, sairaala- tai laitosalueet 
sekä tiheä teiden ja polkujen verkko ovat useimmiten 
sora- ja hiekkakankailla (deltat, sandurit). Maa-aineksen 
ottoalue ilmaisee usein muodostuman, josta kuoppa on 
vain osa. Toisinaan kartassa kuvatut pienet sora- ja 
hiekkakuopat ovat osoituksena moreenimäkien rintei
den ohuista rantakerrostumista, kun taas teiden ja rau 
tateiden maaleikkaukset ovat osoituksena paksummista 
maakerroksista sekä kallioleikkaukset kallioista. 

Pellot ovat yleensä savikoita ja hiesu- tai hietamaita. 
Yksittäiset maatalot talousrakennuksineen ovat hieno
rakeisten maalajien ympäröimillä kallioilla, moreeni-, 
sora- tai hiekkakumpareilla tahi rinteillä. Viljelemätön 
kohta pellossa on osoitus kalliosta tai moreenista. Pelto
jen reunat yhtyvät usein maalajirajoihin tai niiden vaihet
tumisvyöhykkeisiin, joita maaperäkartassa kuvaa pinta
ja pohjamaan raidoitus. Itä-Suomessa vedenkoskemat
tomien alueiden mäkien ja vaarojen lakiosiin raivatut 



Kuva 55. Kaavio kallioperää (1) peittävän maaperän rakenteesta. Nuoli ja silokallio (2) osoittavat mannerjääti
kön liikkeen suunnan. Ylimmän rannan merkkinä on paljaaksi huuhtoutunut kallio (3). Maaperän kerrostu
mat ja muodostumat (4-12) sekä ni iden maalajikoostumus esitetään alla olevassa taulukossa. 

GEOLOGISET MUODOSTUMAT MAALAJIT 

RT -Iuokitus GEO-Iuokitus 

JÄÄKAUDEN AIKAISET MUODOSTUMAT 

Moreeni (4) 
- pohjamoreeni, pintamoreeni sora-, hiekka-, hienoaineksinen moreeni sora-, hiekka-, silttimoreeni 

Moreeni/TIuodostumat (5) 
- reunamoreenit, drumliinit, kumpumoreenityms. sora-, hiekka-, hienoaineksinen moreeni sora-, hiekka-, silttimoreeni 

Jäätikköjokimuodostumat (6) 
- harjut, deltat yms. kivet, sora, hiekka, karkea hieta kivet, sora, hiekka 

Hienorakeiset kerrostumat (7) 
- kerralliset savet hieno hieta, hiesu, savi siltti, savi 

JAAKAUDEN JÄLKEISET MUODOSTUMAT 

Rantakerrostumat (8) 

Jokikerrostumat 

kivet, sora, hiekka, karkea hieta kivet, sora, hiekka 

hiekka, siltti hiekka, karkea hieta, hieno hieta, hiesu 

(sisältävät usein humusta) 

Tuulikerrostumat hiekka, karkea hieta, hieno hieta hiekka, karkeasiltti 

Hienorakeiset kerrostumat (9) hieno hieta, hiesu, savi siltti, savi 

(sisältävät usein humusta) 

Eloperäiset kerrostumat (10, 11 ,12) 
- suot lieju, sara-, rahkaturve lieju, sara-, rahkaturve 

pellot antavat viitteitä hienoaineksisesta moreenista. 
Suohon liittyvät suoraviivaiset ja -kulmaiset peltokuviot 
ovat usein kokonaan suoviljelyksiä. Suolla olevat ladot 
ilmaisevat usein turvepehkuksi soveltuvan, heikosti 
maatuneen rahkaturpeen esiintymän. 

6.2 Maaperätietouden tulkinta 

Maaperän kerrosrakenteen ja muodostumien tulkinta 
maaperäkartasta perustuu maamme jääkauden aikai
sen ja senjälkeisen geologisen kehityksen tuntemiseen 
(vrt. kohta 2.1). Oheinen kaavio (kuva 55) antaa yksinker-

taistetun kuvan kallioperää peittävän maaperän raken
teesta aiemmin veden peitossa olleilla alueilla. 

Vedenkoskemattomilta alueilta puuttuvat savetja ran
takerrostumat. Näillä alueilla jäätikön sulamisvaiheen 
aikana tapahtuneet jäätikön reunan paikalliset etenemi
set ovat aiheuttaneet kaaviokuvasta poikkeavia kerros
järjestyksiä. 

Koska pohjamaan maalajikuvaus perustuu metrin sy
vyydeltä tehtyihin havaintoihin, jää tieto syvemmällä ole
vista kerrostumista tulkinnan varaan, ellei alueelta oie 
suoritettu kairauksia tai seismisiä luotauksia. Muodos
tumien kuvauksessa noudatetaan niiden synnyn mu
kaista luokittelua. Niinpä myös maanpintaan näh den ne-
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gatiiviset muodostumat, kuten Pohjanmaan tasaisten 
savikoiden peitossa olevat jäätikköjokimuodostumat, 
kuvataan muodostumina (esim. 1,5 Sa/HkM). Morfologi
nen muoto on ainoastaan tulkitsijan apukeino muodos
tumien alajaottelussa. 

Maaston topografia on kallioperän ja maaperän muo
tojen yhdistelmä. Näistä kallioperä vaikuttaa enemmän 
korkokuvaan. Laajoilla alueilla ohuet maaperäkerrostu
mat vain myötäilevät kallioperää, joka peittyy paksujen 
maakerrosten alle vain savi- ja hiesutasangoilla tai jää
tikköjoki- ja moreenimuodostumien yhteydessä. Kallion 
läheisyyttä osoittavat karttakuvassa mm. avokallioiden 
runsas esiintyminen, jyrkänteet, jyrkkäpiirteiset laaksot, 
korkeuskäyrissä havaittava pientopografian aiheuttama 
"suorakulmainen" rakenne, puron- ja joenuomien kos
ket ja nivat sekä muinaisrantoina merkityt kalottimäkien 
huuhtoutumisvyöhykkeet, ylin ranta. Lisäksi kallioko
houman vastasivun puoleinen maapeite on erittäin ohut, 
ellei kallio oie kokonaan paljastunut. Kohouman suoja
sivun puoleinen maapeite on yleensä paksu. Irtomaan 
peitossa olevalle alueelle merkitty uurrenuoli ilmaisee 
sen poikkiviivan kohdalla olevan pienen kalliopaljastu
man. Kallioköyhillä alueilla tavattavia pieniä kallioha
vaintoja varten on suunnitteilla oma erityismerkkinsä. 

Karttaan merkityillä jäätikön liikesuunnan tiedoilla on 
keskeinen merkitys morfologialtaan erilaisten muodos
tumien tunnistamisessa. Koska maaperämuodostumien 
synty liittyy joko jäätikön etenemiseen tai sen sulamis
vaiheen aikaisiin liikkeisiin tai pysähtymisiin, niin muo
dostumat ovat yleensä järjestyneet joko jäätikön reunan 
tai säteen suuntaisesti. 

Yleispiirteissään jäätikön liikesuunta ilmenee kallio
perän suurmuodoissa vesistöjen suuntauksena. Man
nerjää kulutti eniten liikkeensä suuntaisia kallioperän 
heikkousvyöhykkeitä, joissa sijaitsevat nykyiset järvem
me. Yksityiskohtaista alueellista tietoa jäätikön liikkeistä 
antavat kartan geologiset lisätiedot, silokallioiden uur
teita, moreenin pinnan vakoutumista ja moreeniainek
sen kivien suuntausta osoittavat karttamerkit. Tieto jääti
kön liikesuunnasta auttaa kartankäyttäjää seuraamaan 
katkeilevia muodostumajaksoja tai jäljittämään maape
rästä löydettyjen malmilohkareiden emäkallion. 

Kallioperän ja maaperän muotojen suuntauksien yh
tyminen vaikeuttaa maaperän muodostumien tunnista
mista. Tulkintaa helpottavat kartan pOhjakuvioina esite
tyt aineksenottopaikat tai geologisina lisätietoina merki
tyt maakerrosten paksuutta osoittavat kairaukset ja seis
miset luotaukset. 
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Kaikkia maaperämuodostumia ei oie merkitty karttaan 
muodostuman kuvauksella joko ni iden pienen koon tai 
runsauden takia, tahi sitten ne eivät oie maastossa tar
peeksi selvästi havaittavissa. Kartan korkeuskäyräku
vauksen perusteella ne saattavat kuitenkin olla tulkitta
vissa erillisiksi muodostumiksi (pienet päätemoreenise
länteet, dyynit ja rantavallit) . 

Maalajikuvauksen kannalta huomattavin erD RT- ja 
GEO-Iuokituksen kesken on hienorakeisissa kerrostu
missa (vrt. taulukko 3, sivu 46). Yhdistämällä maaperä
kartassa kuvatut hieno hieta- ja hiesualueet saadaan 
rajatuiksi silttialueet geoteknistä käyttöä varten. Liejui
nen siltti koostuu liejuisesta hienosta hiedasta ja 
liejuhiesusta. 

Viljavuusnäytepisteiden savipitoisuustiedoista on 
hyötyä maatalouden ohella mm. tiilisavien inventoinnis
sa. 

Suokairauspisteiden turpeen paksuutta ja maatunei
suutta ilmaisevat luvut antavat viitteitä turpeen käyttö
mahdollisuuksista. Jos turvekerrostuman huonosti 
maatunut pintakerros on ohut tai puuttuu kokonaan ja 
kokonaispaksuus on yli 2 m, niin suo saattaa soveltua 
polttoturvetuotantoon. Kasvuturvetta voidaan puoles
taan ottaa soista, joissa on paksu heikosti maatunut 
kerros. Turvetuotannon käyttöön jo otetut alueet on kar
toissa rajattu ja merkitty tekstillä: Turvetuotantoalue. 

Lähteitä eli pohjaveden purkautumispaikkoja kuva
taan maaperäkartassa sekä pohjakartan merkein että 
hydrogeologisina maaperätietoina. Lähteen merkitse
minen hydrogeologisena tietona edellyttää, että lähtees
tä tai lähdevyöhykkeestä virtaa selvästi vettä ja että sen 
virtaama on vähintään 15 m3 Ivrk eli yli 10 I Imin . Lisäksi 
lähteen lämpötilan tulee olla matala sekä veden kirkasta 
ja juomakelpoista. Jäätikköjokimuodostumiin liittyvät 
lähteet täyttävät parhaiten nämä vaatimukset. On kuiten
kin muistettava, että maaperäkartassa esitetyt lähteiden 
virtaamat osoittavat mittaushetken tilanteen, ja niitä voi
daan käyttää antoisuutta arvioitaessa ainoastaan suun
taa antavina. Pohjavedenpinnan tason arvioinnissa an
tavat viitteitä - kaivoista ja havaintoputkista mitattujen 
pohjavedenpinnan korkeuksien lisäksi - harjulampien 
ja sorakuoppien pohjavesilammikoiden vedenpintojen 
korkeudet. 

Kartantulkinta on paljon taitoa ja kokemusta vaativaa 
työtä. Hyväksi tulkitsijaksi voi kehittyä henkilö, jolla on 
riittävät teoreettiset tiedot ja joka hankkii pitkäaikaisen 
maastokokemuksen mahdollisimman monilla geologi
sesti erilaisilla alueilla. 
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8SANASTO 

aapasuo 

ablaatiomoreeni 

adsorptio 

agrogeologinen 

aitosavi 

ajoitus 

allerödkausi 

allikko 

alloktoninen 

Ancylusjärvi 

anomalia 

antoituus, tuotto 

arteesinen kaivo, 
pa ineellinen kaivo 

atlanttlnen kausi 

autoktonlnen 

Baltian jääjärvi 

boreaallkausi 

Carex 

d.o-menetelmä 

deglaslaatio 

delta 

detrituslleju 

diataktinen savi 

d istaallnen 

drumlllni 

dryaskaudet 

dystroflnen 

dyynl 

Eem-merl 

eksentrlnen 

Keski- ja Pohjois-Suomessa vallitsevana 
esiintyvä, yleensä aukea suoyhdistelmä, 
joka saa vetensä suureksi osaksi ympä
röiviltä mineraalimailta (vrt. keisassuo) 

moreenikerrostuman ylin osa (pintamo
reeni), joka on jäätikön sulaessa kerros
tunut pohjamoreenin päälle jäätikön si 
sällä ja päällä kulkeutuneesta kiviainek
sesta ja joka usein sisältää lajittuneita 
osueita 

jäh meiden kappaleiden kyky tiivistää tai 
kiinnittää pinnalleen nesteissä tai kaa 
suissa olevia aineita 

maatalousgeologinen 

maatalousgeologinen termi ; savi jossa 
on yli 60 % savilajitetta eli savesta 

iänmääritys (ks. radiohiiliajoitus, -ikäys) 

Veiksel -jäätiköitym isvaiheen lopulla val 
linnut suotuisan ilmaston kausi 

keidassuon avovesikulju, turvepohjainen 
suolampi (ks. kulju) 

kerrostumispaikaltaan siirtynyt (vrt. au
toktoninen) 

Itämeren jääkauden jälkeinen järvivaihe 

poikkeama 

pohjavedestä: vesimäärä joka aikayksi 
kössä (esim. m'/vrk) voidaan ottaa jatku
vasti pohjavesikerroksesta 

salpaveteen yltävä kaivo, josta pohjavesi 
pulppuaa maanpinnan yläpuolelle tai 
eristekerroksen pohjan yläpuolelle 

jääkauden jälkeinen lämpökilUsi , jolle 
on ominaista lehtimetsien ja jalojen lehti 
puiden esiintyminen 

esiintymispaikallaan kerrostunut (vrt. al
loktoninen) 

Itämeren myöhäisjääkautinen järvivaihe 

preboreaalikauden ja atlanttisen kauden 
välinen ilmaston vaihe, jolle on ominaista 
mäntymetsien esiintyminen 

sara 

käytetään maalajien nimittämisessä ra
keisuuskäyriltä; maalaji määräytyy sen 
päälajitteen mukaan, jonka alueella ra
keisuuskäyrän läpäisyprosenttia 50 vas
taava raekoko sijaitsee 

jäätikön häviäminen 

joen tai jäätikköjoen suisto, suistomaa, 
jäätikköjoen veteen kerrostama lajittu 
neen aineksen muodostuma (vrt. 
sanduri) 

el iöiden jäänteistä veteen kerrostun ut 
sedimentti 

suolattoman veden kerrallinen eli lusto
savi; kussakin lustossa voidaan erottaa 
vaalea hiesu- ja tumma saviosa (vrt. sym
miktinen savi) 

muodostuman tai kerrostuman se osa, 
joka on tai on ollut kauempana muodos
tuman tai kerrostuman aiheuttajasta; 
esim. jäätiköstä: poispäin suuntautunut 
(vrt. proksimaalinen) 

mannerjään virtauksen suuntainen poh
jamoreenista syntynyt selänne 

vanhempi dryaskausi ja nuorempi dryas
kausi ; Veiksel-jäätiköitymisvaiheen 10-
pulla vallinneet kylmän ilmaston kaudet, 
joille on ominaista tundrakasvillisuus 

niukkaravinteinen, ruskeavetinen , hu
muspitoinen 

lentohiekkakinos 

viimeistä jäätiköitymistä, Veiksel-jää
kautta, edeltäneen interglasiaalikauden 
aikainen Itämeren merivaihe 

keidassuosta: epäkeskinen, pinnaltaan 
kalteva 

eolinen 

erooslo 

eustaattinen 

eutroflnen 

filleri 

Flanderi 

fossiili 

geneettinen 

glaslaalinen 

glaslaatio 

glasifluviaalinen 

glasigeeninen 

harju 

hiidenkirnu 

hivenalne 

homogeeninen savi 

humus 

huuhtoutumisraja 

hydrogeologia, 
pohjavesigeologia 

ikäys 

interglaslaali 

interstadiaali 

isobaasl 

jankko 

joutomaa 

juoksuominalsuus 

juoksuraja 

juottl 

jänne 

jääkausl 

jäänjakaja 

jäätikköjokl 

jäätlkköjokimuodostuma 

tuulen aiheuttama, tuulen kuljettama 

jäätikön, virtaavan tai aaltoilevan veden, 
tuulen tms. aiheuttama kulutustyö, kulu 
minen 

valtamerien pinnan noususta tai laskusta 
johtuva 

runsasravinteinen, ravinteikas 

täyteaine; hienorakeinen aines, jota lisä
tään valuasfalttiin tai betoniin 

Pohjois-Euroopassa käytetty nimitys vii
meisen jäätiköitymisvaiheen (Veiksel) 
jälkeisestä geologisesta vaiheesta 

jäänne; muinaisen eliön tai sen osan ki
vettymä tms. 

syntyperän mukainen, synty-, syntyta 
paan perustuva 

jääkautinen, jäätikkö-

jäätiköityminen 

jäätikön sulamisvesivirtojen muodosta
ma, jäätikköjoki-

jäätikkösyntyinen, jäätikön aiheuttama 

jäätikköjokien kuljettamasta aineksesta 
kerrostunut selänne tai kumpujono 

virtaavan veden kuljettaman kiviaineksen 
kall ioon kovertama pyöreäpohjainen on
telo 

alkuaine joka on pieninä määrinä kasvul
le ja kehitykselle välttämätöntä 

tasakoosteinen savi, kerraton savi (vrt. 
kerrall inen savi) 

maaperän sisältämä orgaaninen el i elo
peräinen aines 

osoittaa tasoa, jonka yläpuolella maape
rä on ollut vedenkoskematonta ja ala
puolella veden peitossa ja on siten pin
taosastaan huuhtoutunutta 

maanpinnan alaista vettä, sen esiinty
mistä, liikkumista, geokemiaa ja sen suh
detta geologiseen ympäristöön tutk iva 
tiede 

iänmääritys (ks. radiohiiliajoitus , -ikäys) 

kahden jäätiköitymisvaiheen välinen 
lämpimämpi kau si 

samaan jäätiköitymisvaiheeseen liittyvä 
jäätikön osittaisen perääntymisen kausi 

maankohoamisen tai -Iaskeutumisen sa
manarvonkäyrä 

peltomaan muokkauskerroksen alla oleva 
yleensä kova kerros 

maa- ja metsätalouteen kelpaamaton, 
asumis- ym. tarkoituksiin käyttämätön 
maa 

veden kyllästämän maan taipumus muut
tua juoksevaksi massaksi 

vesipitoisuus jossa maalaji muuttuu plas
tisesta juoksevaksi 

suosta: pitkänomainen, kapea suoalue, 
suojuotti 

aapasuon samansuuntaisina kulkevia, 
pitkänomaisia, veden valumissuuntaa 
vastaan kohtisuoria, usein rahkaisia mä
täsmuodostumia, syn. kaarto (vrt. rimpi) 

kausi jolloin huomattava osa maapallos
ta oli jäätikköjen peittämä 

mannerjäätikön keskusalue, jossa jää ei 
juuri liikkunu~ mutta josta jään liike suun
tautui säteittäisesti reunoja kohti 

jäätikön piirissä toimiva ja jäätikön sula
misesta vetensä saava joki 

jäätikköjokien kuljettaman ja kerrosta
man lajittuneen aineksen muodostuma 
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kallloperä 

kames-maasto 

kapillaarisuus 

kapillaarivesi 

keidassuo eli 
kermlkeldas 

kerml 

kerrallinen savi 

kerralllsuus 

kerroksellisuus 

keskusta eli 
keskustasanne 

kieritysraja 

kitkamaalaji 

kivennäismaa 

kivilaji 

kivilasku 

koheesiomaalaji 

kohosuo 

konsolidaatio 

konsentrinen 

korpi 

korrelaatio 

kovuus 

kuilukaivo 

kuivakuorikerros 

kulju 

kumpumoreeni 

kuru 

kutistumisraja 

kvartäärigeologia 

kvartäärikausi 
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kivilajeista muodostunut maankamaran 
kiinteä yhtenäinen alaosa, joka kalliopal
jastumien kohdalla on näkyvissä 

reunamuodostumien ja harjujen liepeille, 
kuolleen jään alueelle syntynyt lajittu
neen aineksen kumpujen ja selänteiden 
muodostama maasto 

hiushuokoisuus, hiusputki-ilmiö, hieno
rakeisten maalajien huokosissa tapahtu
va veden nousu 

kapillaarivoimien eli hiusputki-ilmiön vai 
kutuksesta maaperän kyllästymättömäs
sä vyöhykkeessä oleva ves, 

Etelä-Suomessa vallitsevana esiintyvä 
yleensä keskiosastaan ympäristöään 
korkeammalle kohoava suoyhdistymä, 
joka saa vetensä pääasiassa sateesta 
(vrt. aapasuo) 

rämekasvill isuutta kasvava keidassuon 
kuivahko pitkänomainen mätäs (vr!. kul
ju) 

jäätikön sulamisvesien syvään suolatto
maan tai vähäsuolaiseen veteen kerros
tama sedimentti, diataktinen tai symmikti
nen lustosavi (ks. lusto) 

raesuuruuden vaihtelun luonnehtima 
kerroksellisuus; lustorakenne 

raekoon , koostumuksen tms. kerrokselli
nen ominaisuuden vaihtelu 

keidassuosta: se suurmuoto-osa, joka 
muodostaa suon pääosan ja on yksis
tään sadeveden mukanaan tuomien ra
vinteiden varassa 

vesipitoisuus jossa maalaji muuttuu plas
tisesta puolikiinteäksi 

moreeni- ja karkearakeiset maalajit, joita 
pitää koossa rakeiden välinen kitka 

kallioperästä geologisten prosessien tu
loksena syntynyt irtomaa 

kivilaji koostuu yhtä tai useampaa mine
raalilajia olevista rakeista, jotka ovat liitty
neet lujasti toisiinsa; kivilajit muodostavat 
kall ioperässä laajoja, verraten tasalaa
tuisia massoja 

maalaj in kivilajisuhteiden määritys 

hienorakeiset maalajit, joita pitää koossa 
rakeiden välinen kiinnevoima (koheesio) 

keidassuosta aiemmin käytetty nimitys 

kuormituksen aiheuttama maaperän tii
vistyminen ja lujittuminen 

keidassuosta: samakeskinen 

kuusta tai koivua kasvava suo 

vastaavuussuhde, vastaavuus 

vedestä: ominaisuus joka johtuu pääasi
assa liuenneiden kalsium- ja mag ne
siumsuolojen kokonaismäärästä 

kaivamalla tehty läpimitaltaan suurehko 
kaivo 

pohjavedenpinnan yläpuolella oleva, mi
neraalirakeiden kuivumiskutistuman ai 
heuttama kantavampi hienolajitteisen 
maalajin pintakerros 

keidassuon kermien välinen vetinen, ne
vakasvillisuutta kasvava pinta (vr!. kermi) 

yleensä ablaatiomoreenista koostuva 
vaihtelevan muotoinen kumpare tai 
selänne 

rotkolaakso, tunturirotko 

vesipitoisuus jossa maalaji n kiinteystila 
eli konsistenssi muuttuu puolikiinteästä 
kiinteäksi 

tiede joka tutkii maapallon kehityshistori
an kahden vi ime vuosimiljoonan geologi
sia ilmiöitä 

kahden viime vuosimiljoonan aikainen, 
Alppien poimuttumisen jälkeinen geolo
ginen kau si , jonka aikana on vallinnut 
useita jääkausia ja mm. ihminen on kehit
tynyt 

laaksontäyte 

laide 

lajittunut maalaji 

lello 

lievemuodostuma 

lieveuoma 

limninen 

Litorinameri 

lohkarevyö 

lusto 

lustosavl 

lähde 

lähdevyöhyke 

lössi 

(maa)lajite 

maalaji 

maankamara 

maankohoaminen 

maannos 

maaperä 

maatumlnen 

maatuneisuusaste 

maavesi 

malmi 

meanderi 

mesotrofinen 

mikrofossiili 

mineraall 

mineraalimaa 

minerotrofinen 

sulamisvesien jäätiköstä vapautuneen 
alueen laaksoihin kerrostama lajittuneen 
aineksen tasanne 

keidassuosta: suon reuna-alueen se 
suurmuoto-osa, joka saa ravinteensa 
pääasiassa ympäristön kivennäismailta 
valuvien vesien mukana 

tiettyä raekokoa eil lajitetta oleva maalaji , 
tasarakeinen maalaji 

puuton, vetinen suo; esiintyy siellä missä 
kallioperässä on runsaskalkkista kivilajia 

kalliomäkien etelä- ja kaakkoisrinteiden 
kapea lajittuneen aineksen reunus 

sulavan jäätikkökielekkeen ja tunturin 
rinteen rajalle syntynyt uoma 

makean veden pohjalle syntynyt, järviin 
kuuluva, järviä koskeva, järvi-

jääkauden jälkeisen lämpökauden aikai
nen Itämeren vaihe 

moreenialueen rantavaihetta osoittava 
vyöhyke, jossa moreenipeitteestä on jää
nyt jäljelle lohkareet aallokon huuhdottua 
hienomman aineksen alemmalle tasolle 

kerrallisen maalajin, esim. jääkauden ai
kana kerrostuneen saven, vuodessa 
muodostama kerros (vrt. diataktinen savi, 
symmiktinen savi) 

kerrallinen savi (vrt. homogeeninen savi) 

paikka jossa pohjavesi virtaa luonnon
oloissa kallio- tai maaperästä maanpin 
nalle tai vesistöjen pohjalle 

alue jossa pohjavesi tihkuu maanpinnal
le pieninä määrinä useasta kohdasta 

tuulen kerrostama hienorakeinen (0 
0,01 - 0,05 mm) maalaji 

tietyn kivennäismaalajin tiettyä raekokoa 
oleva ainesosa 

geologisen prosessin tuloksena syntynyt 
maakerrostumatyyppi; vrt. kivilaji 

koostuu kallioperästä ja maaperästä 

maankuoren palautuminen mannerjääti
kön aiheuttamasta painumisesta en
tiseen asemaansa 

biologisten, kemiallisten ja fysikaalisten 
tekijäin vaikutuksesta muuttunut luon
nontilaisen maan pintakerros; maannok
sessa erotetaan yleensä A-horisontti 
(humuskerros ja vaalea uuttunut kerros) 
ja B-horisontti (rikastumiskerros), jonka 
alla on C-horisontti (muuttumaton pohja
maa) 

kallioperää verhoava maapeite kaikkine 
aineksineen 

eloperäisessä kerrostumassa kasvimas
saa muuttavat biologiset, kemialliset ja 
fysikaaliset tapahtumat 

eli turpeen huminositeetti (H) ilmoitetaan 
von Postin kymmenasteikolla niin, että H, 
on maatumatonta turvetta ja H,o täysin 
maatunutta turvetta -

maanpinnan ja pohjavedenpinnan väli
sessä vyöhykkeessä sitoutuneena ja va
paana oleva vesi 

metallin raaka-aineeksi taloudellisesti 
käyttökelpoinen kiviaines 

tasankojoessa esiintyvä mutka tai mutka
sarja, tasankojoen kiemura 

ravinteisuudeltaan keskinkertainen 

mikroskooppisen pieni « 1 mm) jäänne, 
esim. siitepölyhiukkanen 

elottomassa luonnossa, useimmiten kivi
lajien rakenneosasena, esiintyvä ja luon
nonilmiöiden tuloksena muodostunut al 
kuaine tai kemiallinen yhdiste, syn. kiven 
näinen 

ks. kivennäismaa 

suosta: ravinteensa ympäröiviltä kiven
näismailta valuvista vesistä saava (vrt . 
ombrotrofinen) 



moreeni 

moreeniaineksen 
suunlaus 

moreenikalolli 

moreenimuodosluma 

moro 

muinaisuoma 

muinaisranla 

muokkauskerros 

mullamaa 

mullavuus 

murroslaakso 

murrosvyöhyke 

myöhäis-Veiksel 

märkäraja 

neva 

nivoo 

ojikko 

oligolrofinen 

ombrolrofinen 

orgaaninen 

orsivesi 

oskillaatio 

pallekivikko 

pakkasrapauluminen 

pa Isa 

pehmeikkö 

pH-arvo 

piilevä 

piimaa 

pinlamoreeni 

plaslisuusluku 

pohjamoreeni 

pohjavedenjakaja 

pohjavesi 

pohjavesiesiintymä 

jäätikköjen kuljettamista, kasaamista ja 
kerrostamista aineksista syntynyt seka
lajitteinen maalaji 

moreeniaineksen kivien järjestäytyminen 
jäätikön iiikkeen suuntaisiksi (vrt. suun
tauslasku) 

ylimmän rannan yläpuolella oleva, ko
houman laella sijaitseva, avokallioiden tai 
kivikoiden reunustama moreenikerros
tuma 

moreenista muodostunut omamuotoi
nen, paksuhko kasauma 

karkearakeisten kivilajien, etenkin rapa
kiven rapautumissora 

jäätikön sulamisvesien kuluttama uoma 

Itämeren tai jääjärvien eri vaiheita osoit
tava rannan merkki 

pellon kyntösyvyyteen ulottuva pintaosa, 
kyntökerros 

viljellyn maan 20-40 % humusta sisäl
tävä pintakerros 

maan humuspitoisuus 

kallioperän murtumiskohtaan kulunut 
pitkänomainen painanne 

kallioperän sisäisen jännityksen purkau
tuessa syntynyt murtuma-alue 

viimeisen eli Veiksel-jäätiköitymisen 
loppuvaihe 

raja johon kapillaarisesti nouseva pohja
vesi kostuttaa maan (ks. kapillaarivesi) 

puuton, avoin suo (vrt. letto) 

taso 

äskettäin ojitettu suo, jonka puuston kas
vu ei oie vielä elpynyt eikä pintakasvilli
suus oie vielä sanottavasti muuttunut 

niukkaravinteinen 

suosta: ravinteensa pääasiassa sadeve
den mukana saava (vrt. minerotrofinen) 

eloperäinen 

varsinaisen pohjavesiesiintymän ylä
puolella olevan eristävän maakerroksen 
pidättämä vapaa pohjavesikerros 

jäätiköstä: jään reunan edestakainen liike 

aallokon ja talvisen jään työnnön kasaa
ma rantaviivan suuntainen kivi- ja lohka
rejono, jossa kivet ja lohkareet ovat aset
tuneet poikittain jään työntöä vastaan 

lämpötilavaihteluiden ja jäätyvän veden 
aiheuttama kivilajin löyhtyminen 

Pohjois-Lapin soiden suurmätäs, jonka 
sisällä on routaa, syn. kirsiturvekukkula 

hienorakeisten jaltai orgaanisten maa
lajien peittämä, rakentamiseen huonosti 
soveltuva alue 

happamuus, maan vetyionien määrän mitta 

piikuorinen yksisoluinen levä, joka esiin 
tyy mikrofossiilina mm. liejussa ja kertoo 
sen kerrostumisen aikana vallinneista 
oloista: ilmastosta, suolaisuudesta, ra
vinteisuudesta ym. 

piilevien kuorista syntynyt maalaji 

ks. ablaatiomoreeni 

maalajin juoksurajan ja kieritysrajan 
erotus 

mannerjään alaosassa kulkeutunut, tii
viiksi pakkautunut, usein runsaasti hie
noainesta sisältävä, sekalajitteinen maa
laji 

kahden pohjavesiesiintymän muodostu
misalueen välinen raja 

maankamaran vapaa vesi vyöhykkeessä, 
jossa maaperän huokostilat ja kalliope
rän hiushalkeamat ovat veden täyttämiä 

pohjavettä sisältävä maankamaran osa, 
jonka rajat ja pohjaveden muodostumis
ja purkautumisalueet voidaan määrittää 

pohjavesikerros 

poslglasiaalinen 

preboreaalikausi 

preglasiaalinen 

proksimaalinen 

radiohiillajoitus, 
-ikäys 

raekoon jakauma 

rakeisuuskäyrä 

rakka 

ranlapalle 

ranlalerassi 

ranlalörmä 

ranlavalli 

rapakivi 

rapauluminen 

raviini 

regressio 

relikli 

reunaluisu 

reunamoreeni 

reunamoreenivalll 

reunamuodosluma 

rimpi 

roula 

roulIminen 

räme 

sadanla, sademäärä 

salpakerros 

salpavesi 

sanduri 

maa- tai kivilajiesiintymä, joka varastoi 
ja johtaa vettä niin hyvin, että siihen teh
dystä kaivosta saadaan vettä (akviferi) 

jääkauden jälkeinen, jääkautta myöhempi 

varhaisin jääkauden jälkeinen ilmaston 
vaihe, jolle on ominaista koivumetsien 
esiintyminen 

jääkautta edeltävä, jääkautta vanhempi 

muodostuman tai kerrostuman osista: jääti
kön puoleinen (vrt. distaalinen) 

hiili-isotoopin 14C hajoamiseen perustu
va eloperäisen aineen iänmääritys eli 
ikäys 

maalajien tiettyjä raekokoja olevien eri 
lajitteiden jakauma 

maalajien eri lajitteiden prosenttisesta 
jakaumasta piirretty summakäyrä 

Lapissa pakkasrapautumisen seurauk
sena kalliosta syntynyt kivikko tai lou
hikko 

aallokon ja talvisen jään työnnön kasaa
ma rantaviivan suuntainen maavalli tai 
-penger 

rantatörmän alapuolella oleva tasanne, 
jonka uudelleen kerrostunut lajittunut 
aines on peräisin aallokon kuluttamasta 
törmästä 

aallokon lajittuneeseen ainekseen kulut
tama törmä (vrt. rantaterassi) 

rantaviivan suuntainen valli , joka on syn
tynyt aallokon kuluttaessa ja uudelleen 
kerrostaessa lajittuneen aineksen muo
dostuman rinnettä; vedenpinnan jatkuva 
lasku synnytti sarjan rantavalleja 

helposti rapautuva, moroutuva, karkea 
graniitti 

prosessi jonka vaikutuksesta kiinteä kal
lio hajoaa mekaanisesti jaltai kemialli
sesti 

veden uurtama kapea ja syvä laakso, syn. 
kursu 

vedenpinnan lasku, rannan siirtyminen 
vesialueelle päin (vrt. transgressio) 

jäänne, jäännös, säilymä 

keidassuosta: suon suurmuoto-osa, joka 
on kaikkein viettävin ja sijoittuu laiteen ja 
keskustan väliin 

jäätikön reunaan syntynyt reunan suun
tainen moreeniselänne 

jäätikön reunaan syntynyt reunan suun
tainen pieni moreenivalli, joita tavallisesti 
on peräkkäisten vallien muodostamina 
parvina (vuosimoreeni, de Geer -moreeni) 

jäätikön reunaan syntynyt, joko moreenia 
jaltai lajittunutta ainesta sisältävä reu
nan suuntainen muodostuma 

aapasuon vetinen, suonpinnan keskita
soa alempana oleva pienmuoto (vrt. 
jänne) 

maassa olevan veden jäätymisen takia 
kovettunut maakerros 

roudan syntyessä tai sulaessa tapahtuva 
maanpinnan liikkuminen tai maan fysi
kaalisten ominaisuuksien muuttuminen 
siinä määrin, että erilaisille rakennelmille 
aiheutuu vaurioita 

metsäinen suo, jonka puustona on etu
päässä mänty 

tietyssä aikayksikössä (esim. mm / vrk) 
pinta-alayksikölle sataneen veden mää
rä 

yhtä tai useampia pohjavesikerroksia ra
joittava eristävä maakerros 

vettä pidättävän kerroksen alainen pai
neellinen pohjavesi 

jäätikköjoen maalle kerrcistama laj ittu
neen aineksen muodostuma, kuivan 
maan delta 
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saves 

sedimentaatlo 

sedimenttl 

seisminen 
(refraktlo)luotaus 

silrtolohkare 

sllrrosvyöh yke 

siitepölyanalyysi 

silokallio 

sollfluktio 

somero 

Sphagnum 

stratigrafla 

subakvaattlnen 

subatlanttlnen kausi 

subboreaallkausl 

subglaslaalinen 

suhteistunut 

sulfidisavl 

(suo)muuttuma 

suoyhdlstymä 

suppa 
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savilajite, raekoostumukseltaan alle 
0,002 mm 

sedimentoituminen, laskeutuminen, ker
rostuminen 

kivennäis- tai eloperäinen ainesosa, joka 
on siirtynyt paikaltaan jään, veden tai 
tuulen vaikutuksesta ja kerrostunut uu
delleen maanpinnalle tai veden pohjaan 

maakerrosten paksuuksia tutkittaessa 
käytetty geofysikaalinen menetelmä,joka 
perustuu täryaaltojen erilaiseen etene
misnopeuteen eri maakerroksissa ja aal
Ion taittumiseen kerrosten välisessä ra
japinnassa 

mannerjään tai vedessä ajelehtineen 
jäävuoren kuljettama loh kare 

kalliossa oleva murtumapinta tai ruhje
vyöhyke, jota pitkin toisen puolen siirty
minen toiseen nähden on tapahtunut 

kvartäärigeologiassa käytetty kerrostu
man siitepölykoostumukseen perustuva 
ajoitusmenetelmä 

jäätikön virtaviivaiseksi hioma kallio, jos
sa on loivasti kohoava, sileä vastasivu ja 
jyrkkä rosoinen suojasivu 

vettyneen rinnemaan valuminen 

pyöreäkivinen sora 

rahkasammal 

kerrosjärjestys, kerroskuvaus 

vedenpinnan alapuolella syntynyt, veden 
alla ollut, veden peittämä, vedenkoskema 
(vr!. supra-akvaattinen) 

jääkauden jälkeisen lämpökauden jälkei
nen ilmaston vaihe, jolle on ominaista 
kuusen ja männyn esiintyminen 

jääkauden jälkeisen lämpökauden lop
pupuoli 

jäätikön alainen, jäätikön pohjassa 
tapahtuva 

maalajista: sellainen maalaji, jossa pienet 
rakeet täyttävät isompien väliset liIat, joka 
on tiivis ja jolla on suuri tilavuuspaino 

eloperäistä ainesta sisältävä savi, jonka 
rikkiyhdiste, rautasulfidi, on värjännyt 
mustaksi 

alue jolla puuston kasvu on ojituksen ta
kia selvästi elpynyt ja pintakasvillisuuden 
muutos on ehtinyt pitemmälle kuin oji
kossa 

suokokonaisuus jota luonnehditaan 
suon pinnanmuotojen, yleisen suotyyp
pikoostumuksen ja kosteussuhteiden 
perusteella; Suomen suoyhdistymissä 
erotetaan kolme päätyyppiä: keidas- , 
aapa- ja palsasuot 

jäätiköstä irtautuneen ja maaperään 
hautautuneen suuren jäälohkareen su
laessa maaperään muodostunut soikea 
tai lähes pyöreä kuoppa 

supra-akvaattlnen 

suuntauslasku 

symmiktinen savi 

sähkönjohtavuus eli 
ominaissähkönjohtokyky 

särkkä 

transgresslo 

turvekangas 

uurresuunta 

vajovesl 

vakoutumlnen 

valuma-alue eli 
sadealue 

vapaa pohjavesi 

vedenjakaja 

vedenjohtavuus, 
vedenläpäisevyys 

vlljavuus 

virtaama 

Veiksel 

vulkaaninen 

ylin ranta 

Yoldiameri 

zooni 

vedenpinnan yläpuolella syntynyt, jää
kauden jälkeen vedenpinnan yläpuolelle 
jäänyt, vedenkoskematon (vrt. subak
vaattinen) 

moreeniaineksen kivien suuntauksien 
mittaaminen 

vähäsuolaisen veden (murtoveden) ker
rallinen eli lustosavi, jonka lustoissa sa
vi- ja hiesurakeet ovat koaguloituneet, 
liittyneet toisiinsa, jolloin yksittäinen lusto 
on kerraton, mulla päällekkäiset lustot 
muodostavat kerrallisen rakenteen (vrt. 
diataktinen savi) 

vedestä: veden sisältämän elektrolyytti
määrän säätelemä sähkönjohtavuus 

vedenpinnan alapuolelle syntynyt ranta
valli 

vedenpinnan nousu, rannan siirtyminen 
maalle päin (vrt. regressio) 

alue jolla puusto on tavallisen talous
metsän kaltaista ja jonka pintakasvilli
suus on saavuttanut suhteellisen pysy
vän, suokasvillisuudesta selvästi poikke
avan ja kangaskasvillisuutta muistutta
van koostumuksen 

mannerjäätikön kallion pintaan uurta
mien naarmujen ja kourujen suunta, joka 
ilmoitetaan jäätikön tulosuunnan pohjois
lukuna 

kyllästymättömässä vyöhykkeessä pai
novoiman vaikutuksesta liikkuva vesi 

pienimuotoinen, jäätikön virtauksen ai
heuttama moreenipinnan juovikkuus 
(engl. fluting) 

alue jolta vedet kerääntyvät samaan koh
taan 

pohjavesi jota ei yläpuolella rajoita eris
tävä maakerros eli salpakerros 

valuma-alueiden raja, selänne jolta ve
det virtaavat eri suuntiin (pohjavedenja
kaja ei aina yhdy pintavedenjakajaan) 

maa- tai kivilajiesiintymän kyky johtaa 
vettä 

maan kasvukunto, ravinteisuuden ja fy
sikaalisten tekijöiden yhteisvaikutus 

aikayksikössä (m3 /vrk tai I/min) tapah
tuva vesimäärän virtaus 

Pohjois-Euroopassa käytetty nimitys vii
meisestä jäätiköitymisvaiheesta 

tulivuoren toimintaan liittyvä, tuliperäinen 

muinaisen vedenpinnan ylintä asemaa 
osoittava rannan merkki 

Itämeren jääkauden jälkeinen merivaihe 

siitepölyvyöhyke 



9 RESUME 

Grundkartläggningen av Finlands jordarter 

Finlands jordarter har planmässigt kartlagts allt sedan 
1870-talet av Geologiska forskningsanstalten och frän 1920-
talet av Lantbrukets forskningscentral. Största delen av kar
torna publicerade av dessa institutioner har tryckts vid lant
mäteristyrelsens karttryckeri . 

Att känna jordarterna inom rikets omräde är nödvändigt för 
samhällsutvecklingen samt skötseln och utnyttjandet av na
turtillgängarna. pä lantmäteristyrelsens initiativ tiIIsattes är 
1972 en samarbetskommitte för Geologiska forskningsan
stalten, lantmäteristyrelsen och Lantbrukets forskningscentral 
för att utreda frägan. Möjligheterna att genom samarbete 
effektivera jordartskartläggningen verkade lovande - man 
räknade med att första skedet av grundkartläggningen 
1:10000/1 :20 000 skulle slutföras och ajourhällandet av 
kartorna päbörjas i slutet av 1970-talet. 

Enligt samarbetskommittens plan skall jordartskartlägg
ningen utföras närmast i samband med ajourhällandet av 
grundkartan 1:10000/ 1 :20 000, varvid kartans grafiska ut

seende har planerats sä, att kartan kan tryckas samtidigt och 
med samma tryckfärger som grundkartan. Ar 1977 blev sam
arbetskommittens utredning om grundkartläggningen av 
Finlands jordarter färdig [1] . pä basen av inhämtade utlätan
den frän olika häll utvecklades jordartskartan vidare. 

Geologiska forskningsanstalten och lantmäteristyrelsen 
undertecknade 27.12.1979 ett samarbetsavtal angäende 
grundkartläggningen av Finlands jordarter. Avtalsparterna 
försöker fä Lantbrukets forskningscentral och Skogsforsk 
ningsinstitutet att delta i samarbetet. 

Geologiska forskningsantalten s och lantmäteristyrelsens 
samarbetskommitte godkände 26.8.1981 ett förslag till kart 
läggningsplanen. Fram till är 2006 skall en jordartskarta av 
typen A 1 :20 000 framställas över ett vidsträckt enhetligt om
räde i södra Finland , en karta av typen B 1 :20 000 över resten 
av södra Finland, Uleäborgs län och en dei av Lapplands län, 
samt kartor av typerna C och 0 1 :50 000 över resten av Lapp
lands län. Över C- och D-omrädet skall även separata jord
artskartor i skala 1 :20 000 framställas. Mälet är att utvidga 

GEOLOGISKA AVLAGRINGAR (se fig . 55, s. 65) 

AVLAGRINGAR FRÄN ISTIDEN 

Morän (4) 

RT -klassificering 

jordartskartläggning sä, att 70-80 kartblad i skala 1 :20 000 
och 4-5 kartblad i skala 1 :50 000 kunde framställas varje är. 

Jordartskartan av typen A 1 :20 000 (fig. 10 och 11, s. 12)är i 
sex färger: svart - grundkartans plan bild, brun - höjdkurvor, 
röd - fastighetsgränser och vissa jordartsuppgifter samt gul, 
blä och violett - vissa jordartsuppgifter. Kartans teckenför
klaring ingär i fig 12, s. 12. 

Jordartskartan av typen B 1 :20 000 (fig. 13 och 14, s. 13) är i 
grundkartans fem färger: svart - grundkartans plan bild , brun 
- höjdkurvor, röd - fastighetsgränser, gul - äkrar, blä -
vattenomräden samt jordartsuppgifterna i violett. Kartans tec
kenförklaring ingär i fig . 15, s. 13. 

I fräga om jordartskartor av typen C och 0 har utvecklings
arbetet nyl igen inletts. Som provarbete kartlades i östra och 
norra Finland mera än 2000 km 2 ärena 1981-82. Förminsk 
ningen av grundkartan 1 :50 000 används som baskarta för 
typen C och den topografiska kartan 1 :50 000 för typen 0 (fig . 
17, s. 14). Jordartsuppgifterna skall beträffande bäda kartorna 
tryckas i violett. Kartans teckenförklaring ingär i fig. 15, s. 13. 

Själva kartläggningen utförs av lantmäteristyrelsens och 
kartverksenheternas kartläggare. Lantmäteriteknikerna sva
rar för den direkta arbetsledningen och kvalitetskontrollen. 

Personalen vid Geologiska forskningsanstalten svarar för 
handledn ingen och granskningen av arbetet när det gäller 
geologiska formationer samt geologiska och hydrogeologis
ka specialuppgifter. Geologiska forskningsanstalten god
känner kartorna före tryckningen samt publicerar beskriv
ningshäften över 12 kartblad . 

Jordarterna äterges enligt det RT -klassificering [8] , som 
motsvarar jordartsklassificeringen i jord- och skogsbruket. 
Därtill framställs även GEO-klassificeringen [9], som närmast 
används inom byggnadstekniken. 

Kartorna trycks i lantmäteristyrelsens karttryckeri och säl
jes i lantmäteristyrelsens kartcentral , PB 85, 00521 HELSING
FORS 52 Besöksadress: Semaforbron 12 B Tel. 90-1541 
(växel) Telex: 125254 map sf. 

JORDARTER 

GEO-klassificering 

- grundmorän, ytmorän grus-, sand-, finkornig morän grus-, sand-, siltmorän 

Moränavlagringar (5) 
- ändmoräner, drumliner, moränkullar 0 sv 

Isälvsavlagringar (6) 
- äsar, deltan 0 s v 

Finkorniga avlagringar (7) 
- sedimentär lera 

AVLAGRINGAR EFTER ISTIDEN 

Strandavlagringar (8) 

Älvavlagringar 

Vindavlagringar 

Finkorniga avlagringar (9) 

Organogena avlagringar (10, 11, 12) 
- myrar 

grus-, sand-, finkornig morän grus-, sand-, siltmorän 

stenar, grus, sand, grovkornig mo stenar, grus, sand 

finkornig mo, mjäla, lera silt, lera 

stenar, grus, sand, grovkornig mo stenar, grus, sand 

sand, grovkornig mo, finkornig mo, mjäla sand, silt 

(innehäller ofta humus) 

sand, grovkornig mo, finkornig mo 

finkornig mo, mjäla, lera 

sand, grovkornig silt 

silt, lera 

(innehäller ofta humus) 

gyttja, starr-, vitmosstorv gyttja, starr- , vitmosstorv 
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SUMMARY 

Basic Mapping of Quaternary Deposits in Finland 

Systematic mapping of the Quaternary deposits of 
Finland has been carried out by the Geological Survey 
of Finland ever since the 1870s and by the Agricultural 
Research Centre since the 1920s. Most of the maps 
published by these two institutions have been printed by 
the Publications Division 01 the National Board of 
Survey. 

Knowledge of Quaternary deposits is essential lor 
town and country planning and lor managing and utiliz
ing natural resources. A joint committee composed of 
members of the Geological Survey, the National Board 
of Survey and the Agricultural Research Centre was 
formed on the initiative of the National Board of Survey in 
1972. A basis for cooperation was created when the first 
stage of basic mapping at a scale of 1:10,000/1:20,000 
was completed and the updating of maps started at the 
end of the 1970s. 

The committee planned that the mapping of the 
Quaternary deposits should proceed concurrently with 
the updating of the Basic Map 1:10,000/1:20,000. The 
graphic design 01 the map is such that it can be printed at 
the same time as the Basic Map by using the same colours. The 
joint committee linished the preliminary work on the mapping 01 

the Quaternary deposits in Finland in 1977 (1). The comments 
01 various users 01 the map were taken into consideration in the 
next stages 01 the project 

On December 27,1979, the Geological Survey and the Nati
onal Board 01 Survey concluded an agreement concerning 
collaboration in the mapping 01 the Quaternary deposits. The 
parties to the agreement aim to procure the collaboration 01 the 
Agricultural Research Centre and the Forest Research Institute 
as weil. 

The joint committee appointed by the Geological Sur
vey and the National Board 01 Survey approved the draft 
01 a mapping schedule on August 26,1981 . Bytheyear2006, an 
A-type map 01 the Quaternary deposits will have been prepared 
at a scale 01 1 :20,000 01 an extensive, continuous area in south
ern Finland, aB-type map at 1 :20,000 01 the rest 01 southern 
Finland, the county 01 Oulu and part 01 the county 01 Lappi, and 
C- and D-type maps at 1 :50,000 01 the rest 01 the county 01 

GEOLOGICAL FORMATIONS (see lig. 55, p. 65) 

GLACIAL FEATURES 
Till (4) 

RT classilication 

Lappi. Also separate maps 01 the Quaternary deposits will be 
made at the 1 :20,000 scale 01 C- and D-type areas. One goal is 
to increase the mapping 01 Quaternary deposits so that Irom 
seventy to eighty 1 :20,000 and from four to five 1 :50,000 map 
sheets can be prepared each year. 

The A-type (Fig. 10 and 11, p. 12) 1 :20,000 map ofthe Quater
nary deposits is in six colours: black - planimetric details 01 

the Basic Map; brown - contour lines; red - cadastral bounda
ries and certain soil data; yellow, blue and violet - data on the 
Quaternary deposits. Key to the legend (Fig. 12, p. 12). 

The B-type (Fig. 13 and 14, p. 13) 1 :20,000 map ofthe Quater
nary deposits is in the live colours 01 the Basic map: black -
planimetric details; brown - countour lines; red - cadastral 
boundaries; yellow - lields; blue - bodies 01 water; and the 
data on the Quaternary deposits are overprinted in viole!. Key to 
the legend (Fig. 15, p. 13). 

The C- and D-type maps are still atthe initial stage. In eastern 
and northern Finland there were mapped experimentally more 
than 2000 sq. km in 1981-82. The C-type will probably be 
printed as an overprint 01 a 1:50,000 Reduction 01 the Basic 
Map, and the D-type (Fig. 17, p. 14) as an overprint 01 a 1 :50,000 
Topographic Map, with the data on the Quaternary deposits 
marked in violet. Key to the legend (Fig. 15, p. 13). 

The actual mapping will be done by the topographers 
01 the National Board 01 Survey and its Mapping Units. The 
operations will be in the hands 01 surveying technicians, who 
will also be responsible lor the quality 01 the work done. 

The work will be directed and inspected by staff 01 the Geolo
gical Survey, whose main concern will be geological lormati
ons and specialized geological and hydrogeological data. The 
Geological Survey will pass on the maps lor printing, in addition 
to wh ich it will publish booklets, each explaining 12 map 
sheets. 

The types 01 deposits are described according to the RT 
classilication (technical classilication) (8) , which corresponds 
to the soil classilication applied in agriculture and lorestry. The 
GEO classilication (9), wh ich has been prepared mainly lor use 
in engineering geology, is being published in conjunction with 
the technical classilication. 

The maps shall be printed by the Publications Division 01 the 
National Board 01 Survey, and sold by the Map Center 01 the 
National Board 01 Survey. Box 85, 00521 HELSINKI 52 Visitors: 
Opastinsilta 12 B Tel. 90-1541 (exchange) Telex: 125254 
map sI. 

SOlL TYPES 
GEO classilication 

- basal till, ablation till gravelly, sandy, line-grained till gravelly, sandy, silty till 

Moraines (5) 
- end moraines, drumlins, hummocky 

moraines, etc. 

Glaciofluvial lormation (6) 
- eskers, deltas, etc. 

Fine-grained deposits (7) 
- varved clays 

POSTGLACIAL FEATURES 
Shore deposits (8) 

Fluvial deposits 

Aeolian deposits 

Fine-grained deposits (9) 

Organic deposits (10, 11, 12) 
- mires 
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gravelly, sandy, line-grained till 

pebbles, gravel, sand, line sand 

coarse silt, line silt, clay 

pebbles, gravel, sand, line sand 

sand, line sand, coarse silt, li ne silt 

gravelly, sandy, silty till 

pebbles, gravel , sand 

silt, clay 

pebbles, gravel , sand 

sand, silt 

(often containing humus) 

sand, line sand, coarse silt 

coarse silt, line silt, clay 

sand, coarse silt 

silt, clay 

(often containing humus) 

mud, Garex peat, Sphagnum pe at mud, Garex peat, Sphagnum peat 



10 LlITTEET Li ite I 

Geologinen tutkimusla itos. Maaperäkairausten arkistoint ilomake 

Ap. vuosi . lom. n:o 

Karttalehti 

X-koordinaatti 

Y - koordinaatt i 

Z-koordinaatti (m) 

1) Muodostuma tai kerrostuma 

2) Tutkimuksen suorittaja 

3) Tutkimuksen tarkoitus 

4) Tutkimustapa 

Pohjaveden pinta maanpinnasta (m) 

Kuivakuoren paksuus (m) 

Pehmeikön alaraja (m) 

Maapeitteen kokonaispaksuus (m) 

5) Kairauksen päättymisen syy 

Kall i oon kairattu osuus (m) 

Kairauksen /luotauksen kokonaissyvyys 

Näytteiden lukumäärä 0 - 9 

1) MUO DOST U MA 

Muodostuma t a i kerrostuma 
1. kallio 2. louh ikko 3. rapakallio 

Mor een l muodostu mat 
4. pohjamoreeni 5. reunamoreeni 
6. drumll ini 7. kump...lmoreeni 8. muu 

Glasifluviaal iset muodostumat 
9. harju 10. delta 11. sanduri 12. reunate r assi 

13. kumpukuoppamaasto 

Muut laj ittuneet muodostumat 
14. rantamuodostuma 15. jokikerr ostuma 
16. tuulikerrosturna 17. seisovan veden kerrostuma 

Eloperäiset muodostumat 
18. turve 19. muta 20. muu 

2) TUTKIMUKSEN SUORITTAJA 
kääntöpuolella 

3) TUTKIMUKSE N TARKOITUS 

1 Geokemiallinen näytteenotto 
2 Maapeitteen paksuus ja kerrosjärjestys 
3 Malmitutkimus 
4 Pehmelkkötutkimus 
5 Pohjavesitutkimus 

kairauspisteen n: 0 1: 20 000 karta l la L-....L._'--...J 

[TI 
I I I 

D 
[TI 
I I 1 1 

CD 
1 1 1 

1 1 1 

D 
1 1 1 

( m ) L-I ....L.I --,1'----1...1 -...J 

o 

4 ) T UTKI MUSTAPA 

1 seisminen luotaus 
2 sähköinen luotaus 

Z arvlOltu = A 
Z vaaittu = V 

3 rad i ometr inen luotaus 
4 foliokairaus 
5 heijarikairaus 
6 kierrekairaus 
7 lyöntikairaus 
8 mäntäkairaus 
9 paineilmakairaus 

10 pistokairaus 
11 p.Jristinkairaus 
12 siipikairaus 
13 timanttikairaus 
1 4 tär yka iraus 
1 5 ka i v i nkon ekuop pa 
16 muu koekuoppa 
17 sorakuoppa tai leikkaus 

5) KAlRAUKSEN PÄÄTTYMI SEN SYY 

1 = Kalllo 
2 = Kallio tai lohkareita 
3 = Lohkareita 
4 = Rapakall io 
5 = Ei päästy syvemmälle 
6 = Ei kairattu syvemmälle 

ap = arkistoint ipaikka 
E = Espoo 
K = KUOPIO 

R = Rovanierr.i 

6) KERRO SJÄR JESTYS 
Maalaj I syvyys (m) 

6) MAALAJILY HEN TEET 

SrMr = soramore eni 
HkMr = hiekkamoreen i 
SiMr = sil tt imoreeni 

Sr = sora 
Hk = hiekka 
Si = siltti 
5a = savi 

LjSa = liejusavi 
Lj = lieju 
Tu = turve 
Ki = kivet, l ohkareet 

RpMr = rapakalliomoreeni 
Rp = rapakallio 
Ka = kallio 

L OMAK KEEN TÄY TTÄJ Ä 
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2)AT 
EA 
GKgt 
GKrg 
GS 
GTgf 
GTgk 
G'Ti<'L 
Gn<m 
GTml 
GTniP 
GTyl 
HKgt 
HKme 
HYgf 
HYgm 
HYgp 
HYmt 
HYse 
IV 
~ 
KJme 
KMtt 
KT 
LKge 
LKty 
LR 
LV 
MKlu 
MV 
~ 
~hl 
OKhm 
OKke 
OKko 
OKme 
OKok 
OKps 

OKsä 
OKva 
OKvl 
OKvr 
OYgf 
OYgl 
OYmt 
PKge 
PKlh 
PL 
PSmt 
PV 
PÄve 
RlV\ke 

~ 
RRmv 
RRom 
RRrv 
RS 
SA 
SK 
SM 
ss-
TKvt 
TLmt 
'i"'frt 
TYgm 
TYmp 
TYmt 

illhe 
VHka 
VHko 
VHks 
VHku 
V:-iky 
VHla 
VHml 

VHou 
VHpk 
VHta 
VHtu 
VHva 
VM 

~ 
VRrg 
VTgt 
VTtl 
VU 
YI 
AAgm 
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Atrl Oy 
Emil Aaltosen säätiö 
Geotek Oy, geotekninen osasto 
Geotek Oy, rakenrusgeologinen osasto 
Suomen Geologinen Seura 
Geologlnen tutkimuslaitos, geofysilkan osasto 
Geolog.nen tutkimuslai tos, geokemlan osasto 
Geologlnen tutki muslaltos, kalI ioperäosasto 
Geologinen tutkimuslaitos, kemian osasto 
Geologinen tutkimusLaitos, maLmiosasto 
Geologlnen tutklmuslaitos, maaperäosasto 
Geologinen tutkimuslaltos, yleinen osasto 
Helsingin kaupungin geoteknlnen tolmisto 
Helsingin kaupungin metrotoimisto 
Helsingin ylioplsto, geofysiikan laitos 
Helsingin yliopisto, geologian ja minerologian laitos 
Helsingin yliopisto, geologian ja paleontologian laitos 
Helsingin ylioplsto, maantieteen laitos 
Helsingin yl ioplsto, seismologian laitos 
Imatran Voima Oy 
KM Insinöörltoimisto Oy 
Kajaani Oy, malminetsintä 
Kauppa- ja teolLisuusministeriö, teollisuusosaston tarkastustoimisto 
Kunnallistekniikka Oy 
Lohjan kalkkitehdas Oy, geologinen osasto 
Lohjan kalkkitehdas Oy, Tytyrin kaivos 
Lapin rautamalmien horisonttisidonnaisuusprojekti 
Suomen luonnonvarain tutkimussäätiö 
Malmlkaivos Oy, Luikonlahden kaivos 
Maa ja Vesi Oy 
Neste Oy 
Outokumpu Oy, Hituran kaivos 
Outokumpu Oy, Hammaslahden kaivos 
Outokumpu Oy, Kemin kalvos 
Outokumpu Oy, Kotalahden kaivos 
Outokumpu Oy, malminetsintä 
Outokumpu Oy, Outokummun kaivos 
Outokumpu Oy, Pyhäsalmen kaivos 

Outokumpu Oy: n säätiö 
Outokumpu Oy, Vammalan kaivos 
Outokumpu Oy, Vihannin kaivos 
Outokumpu Oy, Virtasalmen kaivos 
Oulun yliopisto, geofysiikan laitos 
Oulun yliopisto, geologian laltos 
Oulun yliopisto, maantieteen laitos 
Partek Oy, geologinen oE'asto 
Partek Oy, Ihalaisten louhos 
Puolustuslaitos 
Pohjois-Suomen malmigeologinen toimikunta 
'Pohjolan Voima Oy 
Pääkaupunkiseudun Vesl Oy 
Ruskeatan fv\armori Oy, Kerimäen '<aivos 
Rautaruukki Oy, malminetsintä 
Rautaruukki Oy, Mustavaaran kaivos 
Rautaruukkl Oy, Otanmaen kaivos 
Rautaruukki Oy, Rautuvaaran kaiv0s 
Renlundin säätiö 
Suomen Akatemia 
Suunnittelukeskus Oy 
Suomen Malmi Oy 
Sohlbergin säätiö 
Tekni llinen korkeakoulu, vuoriteoll isuusosasto 
Tie- ja vesir:-akennuslait.Js, maatutkimustoimisto 
Tampereen teknilLinen korkeal<oulu, rakennusteknlikan osasto 
Turun yliopisto, geoLogian ja --nineralogian Laitos 
Turun y liopisto, maaperägeologian laitos 
Turun yliopisto, maantieteen laitos 
Vesir.allitus, Helsingin vesipiiri 
VesihalLitus, ylimääräinen Kainuun vesipiiri 
Vesihallitus, Kokkolan vesipiiri 
Ves ihaLLitus, Keski-Suomen vesipiiri 
VesihaLlitus, Kuopion vesipiiri 
VesihaLLitus, Kymen vesipiiri 
Vesihallitus, Lapin vesipiiri 
Vesihallitus, ylimääräinen Mikkelin vesipliri 
Veslhallitus, Oulun vesipiiri 
Vesihallitus, Pohjois-Karjalan vesipiiri 
VesihaLlitus, Tamperee., ves ipiiri 
VesihalLitus, Turun v esipiiri 
Vesihallitus, Vaasan vesi pilri 
Vuorimiesyhdistys 
Vesihydro Oy 
Valtion rautatlet, rakennustoimiston geotekni II inen jaosto 
Valtion teknill inen tutkimuskeskus, geotekniikan laboratorio 
Valtion teknillinen tutkimuskeskus, tie- ja llikennelaboratorio 
Vuoksenniska Oy 
YLeinen Insinööritoimisto Oy 
Abo Akademi, geologisk-mineralogiska institutIonen 
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Lisätietoja 
POHJAMAAN LAATU: 

TURVEKERROS: KESKIMÄÄRÄINEN SYVYYS m 
KESKIM. MAAT. ~ 0.3m ~lm ~2m 

H1_t.1 I I I H1_41 I I I H1-d I I I H1_t.1 I I I 
HS- 10 I I I I Hs--101 I I I ~-101 I I I H5-10\ I 1 I 
H, -101 I 1 1 H1-101 I 1 I H1_10\ I I 1 

H1_10 1 I 1 I 

TURVELAJIT: 

% 
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TURPEE N MÄÄRÄ : 
\ 1 1 1 I 1 milj . m3 I Heikosti maat . 

Paremmin maat. \ I I I I I I milj . m3 

Yhteensä \ 1 1 I I I 1 milj . m3 

LlEKOISUUS : 

= = = I I I Hl > rTlL : H: 'T: 
-~-

MÄTTÄISYYS: 

MUITA HAVAINTOJA: 
SUON KÄYTTÖKELPOISUUS: 

LAB. ANALYYSIT: 

KARTTA : PROFIILI : 

LI SÄTI ETOJA: 

TÄYTTÖOHJE: Kirjaimet vasemmalta, numerot oikealta, kuhunkin ruutuun vain yksi kir-

jain tai numero, 1=yksi, '7-=seitsemän, Sch=SH, Phr=PR, H,o-:o 

PÄÄTURVELAJIT: 5, CS, 85, C, SC, BC, B, SB, CB 
Huom. Koko suon pa tarkoittaa suon tutkitun alueen pinta-alaa . 

Jatkuu seur. lom. 0 



GEOLOGINEN TUTKIMUSLAITOS. 
Maaperäosasto 

VESINÄYTE 

No. LI ~~~~~L-~~ pv __ -1/ ___ kk 

rn° ° rn 
Karttalehti x-koord . Leveys y-koord . PIIUUS z-koord . 

Karttalehti Kunta. kylä. tila ______________________ _ 

Havainto- tai näytepaikka Tarkempi kuvaus ________ _______ _ 

Vedenpinnan syvyys maanpinnasta (dm) Kaivon kokonaissyvyys (dm) 

Maaperän paksuus (dm) Vesimäärä (m3/vrk) 

Näytteenottotapa Lisätietoja _________________ _ 

YMPÄRISTÖTEKIJÄ T 

Aluetekijä 

Kallioperä 

Ihmistoiminta 

rn 
1 I 1 

[TI 

KENTT ÄMÄÄRITYKSET 

Väri D 
pH I 1 

Sähkönjohtokyky. IlS/cm 

Happi . O2 

Redox. mV 

Vapaa hiilihappo. CO 2 • mg/I 

Lisätietoja 

Aika- ja ilmastotekijä rn Maaperämuodostuma rn M aal a j i t 1,---,-----,------,----, 

Kivilajit Lisätietoja _______________ _ 

Kaivon kunto D Lisätietoja ___________________ _ 

Sameus D Lisätietoja __________________ _ 

Mittausarvo ___ -I °C Kennovakio __ _ 

Lämpötila (näytepaikalla) 

1 1 Mittausarvo ______________ _ _ 

LABORATORIOMÄÄRITYKSET 

Väri. mg Pt/I I 
pH I 
Sähkönjohtokyky. IlS/ cm I 
Haponkulutus mval 1 

Kokonaiskovuus dHo I 
KMnO.-kulutus mg/I I 
Ammoniakki. NH. mg/I I I 
Nitriitti. N0 2 mg/I I I 
Nitraatti . N0 3 mg/I 1 I 
Kloridi. CI mg/I I I 
Fluoridi. F mg/I 

Sulfaatti. SO. mg/I I 
Fosfaatti. PO. mg/I I 
Piidioksidi. Si0 2 mg/I I 
Kalsium. Ca mg/I I 
Magnesium. Mg mg/I I 
Natrium. Na mg/I I 
Kalium. K mg/I I 
Rauta. Fe mg/I I 
Mangaani. Mn mg/I I 
Sinkki. Zn Ilg/ 1 ! 
Kupari. Cu Ilg/ 1 ! 
Nikkeli. Ni Ilg/1 I 
Lyijy. Pb Ilg/ 1 ! c: 

~ 

CU = 
Kadmium. Cd Ilg/1 

1877005692-85/8973 







MAAPERÄKARTAN 

Taulukko l. M8s1ajien lev inneisyys hehtasreina ja prosent teina ma8-

pinte-sIesta. 

Ka Mr MrM SrM HkM Ht M Sr Hk Ht 

ha 1980 2020 47 324 65 109 1706 

% 26 28 4 1 0 2 24 

HHt Hs 5a C t 5t Ct/Ht 5t/Ht Ht/Hs 

ha 82 80l 109 35 20 9 

% 11 2 0 0 

C t /Hs Tä Vesi 

ha 30 13 2726 

% 0 0 

KIVEI'I'IÄISMAALAJIT (Pentti Llndrooa GTL) 

KO"'~teet 

Karttalehden alue on Keski-Suomen mäkimsata, missä suhteelliset kor

keuserot ovat keskimäärin 20-50 metriä . Suurimmillaan korkeuserot ovat 

ka rtle- s lueen koilliso88ssa: 60-80 metriä. Sie llä on myös slueen korkein 

kohte , nain 200-metr inen Heinämäki. Ruoveden pinte on 96 metrin taselle. 

KaJllomaat 

Alueen kohomuodot ja mäet ovat yleensä kallioperusteisia. Kalliomaiden 

pints-elasta Bvokalliota on yli puoJet 160 metrin korkeustason alapuolelJa. 

Main itun korkeustason yläpuolella esiintyy vedenkaskematonta moreenia 

paikoin alle metrin paksuudelta. Täl1öin kuvion tunnus on Ka, esimerkiksi 

Heinämäki ja Metsomäki ka r tan koillisosassa. 

Uurresuunnat osoittevat jäätikön liikkuneen viime vaiheessa Jähes pohjoi

sesta etelään. Tä tä vanhempa8 e t enemistä osoittavat uur resuunnat 3300
-

340°. 

Moreenikerrostumat 

Karttalehden alueella tavattava moreeni on kalliota ohuesti verhoavaa 

pohjamoreenia, jonka paksuus on yleensä 1~3 metriä. Se on koostumuksel

taan yleensä hiekkamoreeni8. Vedenkoskematon moreeni 160 metrin tason 

yläpuo lella, kuten esimerkiksi Tapionmäellä, sisältää enemmän hienoa 

ainesta ku in veden huuhtoma moreeni. 

Alueella on vain pari moreenimuodostumaa. Kautun kanavan koillispuolel

la on pienehkö jäätikön reunan suuntainen puskumoreeni ja Joensuun kylän 

eteläpuole lla on drumliinimainen muodostuma. Murtolamm in ete läpuo lella 

moreeni on keskimääräistä paksumpaa, 2-5 metriä. 

Jiätlkköiold~tumat 

Kart talehden a lueen poikki ku lkee Virtain-Ruoveden pitkä harjujakso. 

Pääjakson Hittyy Koivionniemen kohdal1a pienempi sivuhaara, jonka osia 

ovat mm. Häyhiöt, Santakari (pääasiassa veden alla) ja Hietaniemi. Harjun 

aines on enimmäkseen hiekkavalta ista. Korkeimmilla kohdilla tavatean 

myös sOfvavalteista ainesta esimerkiksi Poukanharjun je Kautunharjun 

väii llä. Ruhalan tienoilla harju on lähes tasoittunut ja aines on hieta- ja 

hienohiekkavaltaista. 

Kairauksissa todetut suurimmat hiekan paksuudet ovat 20-25 metriä. 

Kairaukset on tehty yleensä tasaisilta kohdilte. Harjun korkeimmilla 

kohdilla aineksen peksuus lienee 30-40 metriä. 

Rantakerrootumat 

Harjujakson li epeillä on laajelt i hietavaltaisia rant akerrostumia, noin 

neljännes maapinta-alasta. Rantakerrostumien hieta ja hiekka on peräisin 

har justa, mistä ne ovat huuhtoutuneet alueen kohotessa meres tä jäätikön 

suJamisen jälkeen. 

Hiedan ja hiekan alla esiintyy niiden synnyn johdosta hienorake isia maaJa

jeja, hiesua ja hienohietsa. Harjun liepeeHä on yleensä seuraava kaBva

mainen kerrosjärjestys: pinnal1a 1-4 metriä hietaa, sen alla ohut (0,2-2 m) 

hiesukerros ja alinna hiekkaa tai hietaa. Täl1aisen kerrostuman kokonais

paksuus on esimerkiksi Ruhalan tienoilla 15-17 m. Rantakerrostuman alla 

säännön mukaan esiintyvä hienorakeinen kerros on syytä ottaa huomioon 

esimerkiksi rakentamisen pohjaratkaisuja suunniteltaessa. 

Kartan koillisosan pääasiassa hiekkavaltaiset ja pienet rantakerrostumat 

ovat syntyneet moreenista huuhtoutumisen tuloksena. 

Joki- ja tuulikerrostumia ei alueella tavata. 

Hierorakeiaet kerroatumat 

Karttalehtialueen hienorakeinen maaIaji on pääasiassa hiesua, jota esiin

tyy yleensä alavalla ranta .... yöhykkeellä 100-120 metrin korkeustasolla. 

Hiesun savespitoisuus vaihtelee 8:sta 24 %:iin ja on keskimäärin 17,5 %. 

Kartoituksen yhteydessä otettiin hienorakeisista maalajeista noin 25 näy

tettä, jotka jakautuivat seuraavasti: savia 1 kpl, hiesuja 21 kpl ja 

hienohietoja 4 kp l. Hienorakeisten kerrostumien paksuus vaihtelee kai

raustietojen perusteeUa 2,5:stä 4,5 metriin. 

POHJAVESI (Matti Taka GTL) 

Karttalehtialueen kautta ku lkevassa harjujaksossa muodastuu pohjavettä 

noin 3 300 m3/vrk. Harjun molemmilla puolil1a on hieta-alueita, joiden 

alle harjun karkea aines paikoin jatkuu. Suurin tällainen alue on Ruhalassa, 

missä jopa yli kymmenmetrinen hiekka- ja sorakerros on hienompien 

sedimenttien a11a. Kautunvuolteen pohjoispuolella olevien laajojen hieta

alueiden vedenhankinnallisen merkityksen arvioiminen on vaikeata. Siellä 

ei hiekka· ja sorakerroksia ale kairauksissa löytynyt. Karkean hiedan 

vedenjohtBvuUS on siinä määrin suuri, että siihen tehdyistä kaivoista 

voidaan saada vettä useita m 3/h t mutta hienon hiedan vedenjohtavuus on 

jo niin pieni, että kaivojen antoisuus jää hyvin .... ähäiseksi. Vedenhankintaa 

hiedssta haittas vielä sitä enimmältään peittävä hieno pintakerros, joka 

vähentää veden vajontaa pohjavedeksi. 

2231 02 SELITYS 

Harjun liepei llä on kaksi suurehko lähdettä . Kolmas Ruoveden kirkonkylän 

vedenottamon yhteydessä ollut lähde on vedenoton johdosta kui .... unut. 

Runebergin lähteen virtaama on 450 m3/vrk. Tämä kulttuurihistoriallisesti 

tunnettu lähde on pohjana laululle "Sua lähde kaunis ka t selen ..... . .. . 

Harjujakson ulkopuoliset sora - ja hiekka-a lueet ovat siinä määrin pieni

a laisia , että nii l1ä on merkitystä en intään hyvin pieneen yhteiseen veden

ottoon. Niiden antoisuus on yleensä alle 100 m3/vrk. 

Moreeni on enimmäkseen kallioiden reunoja peittävää pohjamoreenia. 

Siihen tehdyt kaivot riittävät yleensä vain yksityista louksien vedenhankin

taan. 

Kvartsi~ ja granodioriitti ovat alueen yleisimmät kivilajit , mutta siellä on 

myös graniittia ja porfyyrigraniittia, d ioriittia, gabroa ja peridotiittia. 

Näihin kivilajeihin parattujen kaivojen antoisuus, kun paikkaa ei oie 

valittu geologis in perustein, on enintään keskinker tainen. Keskimääräinen 

antoisuus nain 1 m3/h. Kallioperän liuskeisuus on pysty ta i hyvin jyrkkä. 

Kaivojen todennäköisyys osua liuskeisuuden aiheuttamiin rakotiloihin on 

siksi pieni, ja kalliokaivojen antoisuus iää pieneksi. Parhaita alueita 

kalliokaivoille ovat ruhjeet, joita karttatulkinnan mukaan on useita. 

Vesianalyysejä alueelta on ollut käytettävissä vain kalme. Määrä on liian 

pieni yleistysten tekemiseen, mutta analyysien mukaan veden laatu on 

e ri nomainen. 

Taulukko 2. Pohjaveden 188tu 

Maa- pH 5ähkön- Alkali- Kok. NO
J Cl F 

laji johlav. teotti kovuus 
mS/cm mekv/I dH<> mg/I mg/I mg/I 

Ruhala Mr 6,B 26,9 2,4 7,5 5,0 6,0 < 0,1 
kaivo 
Runebergin Hk 6,J 14,9 0,6 J ,B 9,4 22,2 < 0,1 
lähde 
Ruovesl kk Hk 6,B J,2 0,7 1,0 4 
vedenottamo 

Mas- 504 Cs Mg Na K Fe Mn 
laji 

rng/I mg/I mg/I mg/I mg/I mg/I mg/ I 

Ruhsla Mr 12,0 46,2 4,J 5 ,0 5,5 0,05 0,02 
kaivo 
Runehergin Hk 7,4 12,8 B,7 9,5 1,9 0,05 0,01 
lähde 
Ruovesi kk Hk J 0,05 < 0,01 
vedenottamo 

ELOPERÄISET KERROSTUMA T (Carl-Göran St6n ja Lasse Svahnbäck GTL) 

Karttalehden suot ovat pieniä ja suokuviot rikkonaisia vaihtelevan topo

grafian vuoksi. Soilla ei ale tehty yksityiskohtaisia turvetutkimuksia. 

Alueen suot ovat pääosin saravaltsisia, ja ne sijaitsevat Järvi-Suomen 

eksentrisel1ä kerrnikeidesalueella. Suurin osa alueen soista on ojitettu 

metsänkasvatusta varten. 

Rahkavaltaiset suot (St ) 

Vii metrin paksuisia rahkaturvevaltaisia saita on 35 ha eli 0,5 % maa

elasta. Rahkavaltaiset turpeet ovat muodostuneet ravinteiltaan vaatimat

tomista rahkasammalista ja lisäksi mukana on usein tupasvillojen, varpu

jen ja sarojen jäänteitä. Heikosti maatunut rahkaturve on väri ltään 

vaaleankellertävää, ja siinä ovat kasyien osat selvästi tunnistettavissa. 

Heikosti maatuneesta rahkaturpeesta saadaan kasvuturvetta ja turvepeh

kua. Hyvin maatuneessa rahketurpeessa kasvinjäännökset eivät ale enää 

tunnistettavissa. Turve on saippuamaisen liukasta, väri ltään tummanrus

keaa ja soyeltuu pO lttoturpeeksi. 

Saravaltaiset ouot (Ct) 

VIi metrin paksuisia saraturvevaltaisia soita on 109 ha eli 1,5 % maa -

alastR. Heikosti maatunut saraturve on vaaleanharmahtavaa. ja se on 

muodostunut sarojen selvästi havaittavissa olevasta juurihuovastosta. 

Hyvin maatuneessakin sa raturpeessa kasvinjäännökset voivet ol1a havait

taviSsB, ja ne tuntuvat karhean leikkaavilta. Hyvin maatunut sa raturve 

soveltuu polttoturpeeksi. 

V1LJEL YSMAAT (Raimo Erv iö MTTK) 

Karttalehtialueella on viljelykelpoiseksi katsottavaa maalajia, hietaa, 

hiesua, savea tai saraturvetta 38 % pinta-alasta. Tästä al asta on otettu 

viljelyyn noin kaksi kolmasosaa. Viljelykelpoiseste maa-alasta on karkeata 

hietaa valtaosa, nain 63 %, ja hietaa 28 %. Muita maalajeja esiintyy varsin 

vähän, hienoa hietaa 3 % ja saraturvetta nain 6 % tästä pinta-elasta. 

Nykyisissä peUoissa karkean hiedan js hiesun jakauma lienevät yhtä 

suuret, koska hiesualueita on otettu enemmän viljelyyn kuin hietas. 

Viljelymaita 21 pisteestä tehdyistä lajitekoostumusanalyyseistä savea oH 

va in yksi Pappilankulmalta otettu näyte. Yhdessä muussa näytteessä oli 

savesta yli 20 %. Vil jelymaat ovat siten pääasiallisesti hiesuisia ja 

hietaisia maita. Tutkituissa näytteissä oll yhden savinäytteen lisäksi 11 

hiesua, 7 hienoa hietaa ja 2 karkeata hietaa. Suurin hiesumäärä 07 %) 

todettiin Vuolleniemeltä otetusta näytteestä . Kivennäismaiden muokkaus

kerroksen keskimääräinen humuspitaisuus on 4,8 % mutta 22 näytteestä 

15:ssä se oli vähemmän kuin 5 %. 

Peltojen muokkauskerroksen ravinteista kalsium-, kalium- ja fosforipitoi

suudet ovat keskimäärin tyydyttävällä ja magnesiumpitoisuus välttävällä 

tasolla. Jankkokerroksen Ca-, K- ja Mg-pitoisuudet ovat keskimääräisesti 

huonohkoja. 



LlITTEET 

Liite 1 
Liite 11 

Liite 111 

Maaperäkairausten arkistointilomake (s. 75, 76) 
Suoarkiston lomakkeet: Turve A ja Turve B 
(s. 77, 78) 
Pohjavesiarkiston vesinäytelomake (s. 79) 

NÄYTEKARTAT 

Maaperäkartan käyttöoppaan takakannen taskussa 
Maaperäkartta A 1 :20 000 2023 05 tai 06 
Maaperäkartta B 1 :20 000 2231 01 tai 02 
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