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JOHDANTO 

Merenpohjan kartoitus on viime vuosina tullut yhä tärkeämmäksi. Hiekka- ja soravarojen ehty
minen maa-alueilta on suunnannut tutkimukset yhä enenevässä määrin merialueille. Merenpohjan 
tarkan topografian tunteminen ja pohjan laadun kartoittaminen on edellytyksenä merenpohjan mi
neraalivarojen hyödyntämiselle sekä kaikenlaiselle pohjan käyttöä ja pohjarakentamista koskevalle 
suunnittelulle ja käytännön toteuttamiselle. Merenpohjassa tapahtuvan eroosion ja sedimentaation 
selvittäminen on myös tärkeää edellä mainituille toimenpiteille. Merenpohjan kvartäärigeologinen 
tutkimus on maanpäällisen geologisen tietouden soveltamista meriympäristöön. 

Akustiset luotausmenetelmät on kehitetty, jotta saataisiin havainnollinen kuva merenpohjan mor
fologiasta ja pintakerrosten stratigrafiasta. Menetelmät ovat olleet käytössä viime vuosikymmeninä. 
Koska nykyään on käytettävissä erittäin tarkkoja radiopaikantamislaitteita, on merenpohjan yksi
tyiskohtainen tutkiminen ja kartoittaminen akustisesti näytteenotoilla varmistettuna tullut tehok
kaaksi menetelmäksi nopeutensa ja tulostensa havainnollisuuden vuoksi. 

Merigeologiassa yleisesti käytössä olevat akustiset luotausmenetelmät - kaikuluotaus, viistokai
kuluotaus ja akustinen reflektioluotaus - on otettu käyttöön Geologian tutkimuskeskuksessa jo 
1960-1uvulla. GTK on kehittänyt pitkäaikaisten kokeilujen ja kehittämistyön tuloksena Suomen oloihin 
erittäin hyvin sopivan akustisen reflektioluotauskaluston ELMAn. Merenpohjan geologi~ia tutki
muksia on tehty GTK:ssa akustisilla menetelmillä, ja tutkimuksia on täydennetty näytteenotoilla (Ig
natius 1958b, C, 1966, Ignatius & Tulkki 1970, Ignatius et al. 1970, 1980, 1981, Winterhalter 1969, 
1972, 1976, 1979, 1981 ja Häkkinen 1982) sekä etupäässä pohjanäytteisiin perustuen (Veltheim 1962, 
1969 ja Tulkki 1977). Ruotsissa julkaistuista tärkeimmistä merigeologisista tutkimuksista mainitta
koon Floden (1980), Axberg (1980) ja Fält (1982). 

Tämän raportin tarkoituksena on eräiden esimerkkien avulla kuvata akustisten luotausmenetel
mien soveltuvuutta merenpohjan kvartäärikerrostumien tutkimisessa. Työssä käytetty akustinen luo
tausaineisto on pääosin kerätty vuosina 1983-1986. Tutkimusaluksina ovat olleet etupäässä VL TAVI 
ja mfa TAUVO. Merellä luotausajossa on ollut käytössä yhtäaikaisesti kaikuluotain, viistokaikuluo
tain ja akustinen reflektioluotain, jotta merenpohjan tulkinta yksinomaan akustisista profiileista 
olisi ollut mahdollisimman luotettavaa. Paikanmääritys on tehty Trisponder-järjestelmällä, jonka 
absoluuttisen paikanmääritystarkkuuden on käytännössä havaittu olleen parempi kuin ±20 m. 

Perustiedot merigeologiasta, akustisista luotausmenetelmistä, niiden käytöstä ja profiilien tulkin
nasta oien saanut GTK:n meriryhmässä työskennellessäni. Työssä saamastani koulutuksesta ja tues
ta tätä kirjoitusta tehdessäni oien suuresti kiitollinen tohtori Heikki Ignatiukselle ja tohtori Boris 
Winterhalterille. Kiitän myös kaikkia henkilöitä, jotka ovat osallistuneet vuosittaisiin tutkimusluo
tauksiin VL TAVIlla ja mfa TAUVOlla, sekä esimiestäni everstiluutnantti Jorma Vuohelaista siitä, 
että oien saanut vapaasti käyttää tähän työhön nykyisessä työpaikassani Pääesikunnan rannikkoty
kistätoimistossa virkatyässäni keräämää luotausaineistoa. 

AKUSTISET LUOIAUSMENETELMÄT 

Kaikuluotaus 

Kaikuluotauksella saadaan selville veden syvyys mittaamalla kulkuaika pinnalta lähetetyn Iyhyen 
akustisen pulssin ja merenpohjasta palaavan kaiun välillä. Menetelmän tarkoituksena on antaa tut
kimuskohdasta syvyyskuva, sekä tietoa pohjan päällimmäisten kerrosten rakenteesta ja pohjan ylei
sestä topografiasta. 

Kaikuluotauksessa äänipulssin lähetysenergia on "monokromaattista". Tutkimuskaikuluotaimis
sa jaksoluku eli lähetystaajuus on yleensä n. 30 kHz tai sen alle. Joskus käytetään samassa kaiku
luotaimessa kahta lähetintä: matala- ja korkeajaksoista lähetintä. Matalat taajuudet tunkeutuvat hyvin 
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pohjaan, mutta niillä on heikko erotuskyky. Vastaavasti korkeilla taajuuksilla on hyvä erotuskyky 
mutta heikko penetraatio (äänen tunkeutumiskyky). Käyttämällä samanaikaisesti sekä korkea- että 
matalajaksoista lähetintä saadaan hyvä erottelukyky ja kohtalainen penetraatio pehmeissä sedimen
teissä. 

Tässä tutkimustyössä on käytetty lähes yksinomaan 28 kHz:n taajuudella toimivaa FURUNO 
FE-88! -kaikuluotainta sekä vähäisessä määrin myös ATLAS DESO 10 (30 ja 210 kHz) ja ATLAS 
ECHOGRAPH 470 (33 ja 210 kHz) kaikuluotaimia. Rekisteröinnit on tehty sähköherkälle kuivapa
perille. FURUNO-luotaimessa ei ollut äänennopeuden kalibrointimahdollisuutta, vaan kalibrointi 
tehtiin jälkikäteen graafisesta tulostuksesta. 

Viistokaikuluotaus 

Viistokaikuluotain (side scan sonar) on hyvin käyttökelpoinen laite muodostettaessa akustista ku
vaa merenpohjasta. Viistokaikuluotauksella saadaan akustinen varjokuva tutkimusaluksen ajolin
jan molemmilta sivuilta. Side scan sonar -systeemi koostuu kolmesta osasta: vedessä kaapelin varas
sa hinattavasta lähettimestä eli kalasta, kaksikanavapiirturista ja elektronisesta lähetin/ vastaanotti
mesta sekä kaapelista, jonka varassa kalaa hinataan ja jota pitkin sähköiset pulssit kulkevat. 

Viistokaikuluotaimen lähetinkiteet sijaitsevat hydrodynaamisesti muotoillun kalan molemmilla si
vuilla, ja niiden keilat on suunnattu vinosti pohjaa kohti ja kohtisuoraan aluksen kulkusuuntaa vas
ten. Heijastuneet kaiut vahvistetaan ja tulostetaan graafisesti kaksikanavapiirturilla. Alkuperäinen 
lähetyspulssi piirtyy paperin keskelle, ja piirtokynä etenee paperin molemmille reunoille. Heijastu
vat kaiut synnyttävät sähköjännitteen piirturin elektrodeissa, joista se paperin läpi kulkiessaan polt
taa sitä tummemman jäljen, mitä voimakkaampi tulosignaali on ollut. Viistokaikuluotaimen ero
tuskyky on riippuvainen lähetyssignaalin keilan leveydestä ja piirturin tekniikasta. 

Viistokaikuluotaimia on erityyppisiä ja eri tarkoituksiin sopivia (esim. Leenhardt 1974 ja Kolouch 
1984). Suomessa on ollut käytössä vain kahden eri valmistajan ns. tutkimusviistokaikuluotaimia: 
EG & G Mark !B ja KLEIN Hydroscan 520. Tässä tutkimustyössä on käytetty ainoastaan EG & 
G:n viistokaikuluotainta. Sen lähetystaajuus on 105 kHz, keilan leveys horisontaalisuunnassa n. 1 ° 
ja vertikaalisuunnassa 20°. 

Akustinen reflektioluotaus (ARL) 

Tutkittaessa merenpohjan kerrostumia syvemmältä (jopa satoja metrejä) akustisen äänilähteen taa
juutta on alennettava kaikuluotaimiin verrattuna, jotta penetraatio kasvaisi. Jotta samalla saataisiin 
myös kohtalainen erottelukyky, on kehitetty laajaspektrisillä äänilähteillä toimivia akustisia reflek
tioluotaimia (ARL). 

ARL-Iaitteistoon kuuluvat energiayksikkö, seisminen äänilähde, hydrofonisto, vahvistin- ja suo
datinyksikkö ja piirturiyksikkö. Tavallisimpina äänilähteinä käytetään korkeapaineilmalla toimivia 
ilmatykkejä (air guns) (Giles 1968), sähköpurkausperiaatteella toimivia elektrodeja (esim. SPAR
KER) ja sähkömekaanisia lautasia (esim. BOOMER ja ELMA). 

Tässä työssä käytettiin Geologian tutkimuskeskuksen (GTK) kehittämää ja rakentamaa akustista 
reflektioluotainkalustoa ELMAa. Sen äänilähde on halkaisijaltaan n. 40 cm:n mittainen, vedessä 
kellukkeiden varassa hinattava ns. sähkömagneettinen lautanen. Lautasen sisällä olevasta kahdesta 
sähkömagneetista alempi magneettilevypinta muodostaa äänilähteen liikkuvan osan. Aluksessa ole
vasta energiayksiköstä johdetun lyhyen sähköpulssin (n. 1 ns) ansiosta magneetit vetävät toisiaan, 
jolloin alempi lautanen liikkuu n. 0,5 mm. Liikkeen nopeuden ansiosta tapahtuu kavitoimista, joka 
muodostaa varsinaisen paineaallon. Energiayksikössä oleva matalapainekompressori muodostaa tar
vittavan ylipaineen (0,1 bar) lautasten erottamiseksi uutta äänipulssia varten. Näin laite voidaan lau
kaista uudelleen esim. 2-3 kertaa sekunnissa. 

Heikkojen kaikujen (eli paineaaltojen) vastaanottamista varten käytetään laivan perässä hinatta
vaa hydrofonistoa. Se koostuu muoviletkun sisään sijoitetuista useammasta pietsosähköisestä akus
tisesta kiteestä. Kytkemällä useita vastaanottimia (hydrofonikiteitä) peräkkäin sarjahydrofoniksi voi
daan systeemin suuntaherkkyyttä parantaa siten, että hydrofoniston pituussuunnassa tuleva ääni vai
menee, kun sen sijaan kohtisuorassa tuleva ääniaalto vahvistuu. Hydrofoniston avulla voidaan siis 
tehokkaasti vähentää laivan aiheuttamaa melua. Tässä työssä on ollut käytössä 25- ja 50-osaisia sar
jahydrofoneja. 
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Kaapelia pitkin hydrofonistosta tulevat sähköiset signaalit suodatetaan ja vahvistetaan ennen kuin 
ne tulostetaan piirturilla. Suodatuksella poistetaan liian korkeat ja liian rnatalat taajuudet ja pyri
tään kulloinkin löytärnään se jaksolukualue, joka parhaiten tunkeutuu pohjaan. Suodatuksessa on 
rnuistettava, että rnatalat taajuudet tunkeutuvat hyvin pohjaan, rnutta niillä on huono erotuskyky. 
Vastaavasti korkeilla taajuuksilla on hyvä erotuskyky, rnutta huono penetraatio. 

ELMAssa pyrittiin löytärnään kornprornissi penetraation ja erotuskyvyn välillä, joten siinä käy
tettiin yleensä 280-750 Hz:n taajuuksia. Koska optirnierotuskyky vaihtelee välillä 1/4-1/10 aal
lonpituudesta (Winterhalter 1969), niin 280 Hz:llä erotuskyky pehrneissä sedirnenteissä on n. 0,5-
1,3 rn ja 750 Hz:llä vastaavasti n. 0,2-0,5 rn. Käytännössä erotuskyky jäi usein heikornrnaksi ääni
lähteen an tarn an äänipulssin pituudesta johtuen. Suodatetut ja vahvistetut signaalit tulostettiin yk
sikanavaisella EPC-piirturilla kuivahiilipaperille. 

AKUSTISTEN LUaTAUSDIAGRAMMIEN TULKINTA 

Kaikugrammien tulkinta 

Akustisten diagrarnrnien synty perustuu fysiikan yleisiin lakeihin. Äänen nopeuden rnuutos eri 
sedirnenteissä aiheuttaa sen, että osa ääniaallosta taittuu ja osa heijastuu ta kais in synnyttäen ns. 
rajapinnan. Rajapinnat kuvastavat rnuutosta sedirnenttifasieksessa. Akustisten diagrarnrnien tulkinta 
perustuu näin ollen fysikaaliseen ja geologiseen tietouteen, joka on sidottu käytäntöön pohjanäyt
teenotoilla. 

Kaikugrarnrnilta eli -profiililta saadaan helposti luettua veden syvyys, rnikäli äänen nopeus vedes
sä on tulostuksessa oikein kalibroitu. Tulkinnassa on syytä rnuistaa käytetystä paperin syöttönopeu
desta Ga ajonopeudesta) johtuva vertikaalinen vääristyrnä, jolloin rnerenpohjan kaltevuudet rekiste
röityvät usein todellista jyrkernpinä (kuva 1), sekä ns. akustinen vääristyrnä, jolloin kaltevuudet re
kisteröityvät todellisuutta loivernpina; ts. palautuvat kaiut tulevat lyhintä tietä ja rekisteröityvä sy
vyys on rinteessä hieman todellista pienernpi. Jos rnerenpohjan kaltevuus on yli 15°, ei rinteestä saa-
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Kuva I. Kaikuprofiili alueelta, jossa on jyrkkiä korkeusvaihteluja. Kalliohuippujen väliset notkelmat ovat yleensä savien tai 
liejujen (Ij) peitossa. Ka = kalliota, mr = moreenia ja pgl = postglasiaalisavea. 
Fig. 1. An eeho-sounding profile from an area eharaeterized by topographie variation. The valleys between bedroek outerops 
are generally eovered by c/ay or mud. Ka = bedroek, mr = till and pgl = postglaeial mud. 



8 

SOOm . 

Kuva 2. Kaikugrammi SuomenlahdeIta. Rinteellä oleva eroosio on kuluttanut sedimenttejä ja paljastanut eri maalajeja. Ka 
= kali iota, mr = moreenia, gl = glasiaalisavea, pgl = postglasiaalisavea ja re = resenttistä, nykyään kerrostuvaa liejua 
ja liejusavea. 
Fig. 2. An echo-sounding profile from the Gu/f of Finland. Sediment has been eroded from the slope has exhumed a variety 
of underlying depositional units. Ka = bedrock, mr = till, gl = glacial c/ay, pgl = postglacial mud and re = recent mud 
wilh aclive sedimentation. 
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Kuva 3. Kaikuprofiili matalan veden alueelta, jossa on vallalla eroosio. Pohjan topografian muodostavat kallio (ka) ja moree
nimuodostumat (MrM). Huippujen välisissä notkelmissa on vielä jäljellä glasiaalisavea (gi), tai se on kulunut lähes koko
naan pois moreeni n päältä (er) . Moreeni on paljastuneena kohdassa mr. 
Fig. 3. &ho-sounding profile from an area of shallow water in which erosion is dominant. The bollom topography consists 
of bedrock (ka) and till ridges (MrM). Glacial c/ay and sill (gI) is in some cases preserved in depressions but has commonly 
been almost eroded away (er). Till (mr) is also locally present. 
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da yleensä kaikua. Kulmikkaat muodot, kuten siirrokset ja pohjassa olevat esineet, pyöristyvät kai
kugrammeissa. Vääristymien korjaamiseksi on pyritty käyttämään mahdollisimman kapeakeilaisia 
antureita. 

Kaikugrammeilta voidaan erottaa kovat ja pehmeät merenpohjat toisistaan (kuva 2). Mitä peh
meämpi pohja on, sitä paremmin kaikupulssi tunkeutuu pohjaan. Tosin hyvin orgaanispitoinen lie
ju aiheuttaa kaiun oskilloimista ilmakuplissa, jolloin penetraatio voi jäädä hyvinkin pieneksi. 28 kHz:n 
kaikuluotaimella on päästy jopa yli 30 metrin tunkeutumissyvyyteen pehmeissä postglasiaalisissa 
savisedimenteissä. Postglasiaaliset savet ja liejut näkyvät kaikugrammeissa vaaleina, ja niissä voi il
metä enemmän tai vähemmän sisäisiä rakennepiirteitä. Ancylussavet, jotka sisältävät usein sulfidia 
(Ignatius et a/. 1968), kuvautuvat useimmiten vähän tummempina, ohuina kerroksina. Glasiaalisa
vet ja -siltit näkyvät tummahkoina, selvästi kerroksellisina. Hiekka-, moreeni- ja kalliopohjia ei kor
keajaksoinen kaikupulssi läpäise, ja pulssi heijastuu voimakkaana ja aiheuttaa kaikugrammiin tum
man "pintaviivan". Moreenipohjan topografia on pikkupiirteissään epätasaista, ja pinnalla voi olla 
lohkareita. Kallioperän pinta heijastuu samanlaisena, mutta peruskallioalueilla pohjan topografia
vaihtelut ovat usein voimakkaita. Hiekkapinta kuvastuu tasaisena tummana viivana. Hiekan pak
suutta ei voida kaikugrammeista arvioida, sillä arviolta jo 20 cm:n paksuinen hiekkakerros pohjalla 
riittää täysin palauttamaan ääniaallon takaisin. Vahvasti erodoituneen glasiaalisaven pinnalla on usein 
sen verran hiekkaa, ettei kaiku läpäise savea (kuva 3). Muutaman sentin paksuiset hiekkakerrokset 
tai kivet savipohjan pinnalla aiheuttavat kaikugrammeihin "suttuisen" jäljen. 

Sonogrammien tulkinta 

Sonogrammi on viistokaikuluotaimen rekisteröintilaitteen piirtämä akustinen varjokuva meren
pohjasta lähettimen molemmilta sivuilta. Sonogrammilla signaali rekisteröityy sitä tummempana, 
mitä voimakkaammin ääni heijastuu pohjasta. Kivikko-, hiekka-, kallio- ja moreenipohjat ovat hy
vin ääntä heijastavia, ja ne näkyvät sonogrammissa tummina alueina. Savi- ja liejupohjat heijasta
vat ääntä huonosti ja piirtyvät vaaleina alueina (kuva 4). Kalliokumpareet, samoin ku in yksittäiset 

' . 
Kuva 4. Sonogrammi eli varjokuva aluksen ajolinjan sivuilta. I = aluksen ajolinja, 2 = merenpohja aluksen aHa, ka = 
kalliota, mr = moreenia, er = eroosiopinta, jossa moreenin päällä on jäänteitä glasiaalisavesta, gl = glasiaalisavea, pg = 
postglasiaalisavea ja hk = hiekkaa. 
Fig. 4. Sonogram covering both sides 0/ a survey vessel 's track. I = ship's track, 2 = sea /Ioor below the ship, ka = bedrock, 
mr = moraine, er = eroded sur/ace and remnants 0/ glacial si/t and c1ay, pg = postglacial mud and hk = sand. 
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Kuva 5. Kohteen korkeuden ja todellisen etäisyyden määrittäminen sonogrammista (Flemming 1976 mukaan) . H, = koh· 
teen korkeus, Rh = kohteen todellinen etäisyys sivusuunnassa. 
Fig. 5. Determination 0/ the height and real distance 0/ the target /rom the sonogram (according to F1emming 1976). H ( 
= height 0/ the target, Rh = real lateral distance to target. 

lohkareet ja suuret kivet, näkyvät sonogrammeissa tummina alueina, joiden taakse jää valkoinen 
ns. akustinen varjo. Vastaavasti valkoinen varjo piirtyy kuoppien etuosaan. Varjon pituus riippuu 
äänilähteen korkeudesta pohjan yläpuolella ja esteen korkeudesta. Akustisen varjon pituudesta voi
daan geometrisesti laskea kohteen korkeus vaakasuoralla merenpohjalla (kuva 5). 

Sonogrammit vääristyvät pituus- ja sivusuunnassa (kuva 6). Pituussuunnan vääristyminen riip
puu käytetystä mitta-asteikosta, paperin syöttönopeudesta ja aluksen kulkunopeudesta. Sivusuun
tainen vääristymä riippuu luotaimen korkeudesta merenpohjasta. Todelliset matkat lähietäisyydellä 
kalasta Iyhenevät ja kaukoetäisyydellä lähestyvät todellista. Vääristymät voidaan korjata tulostamalla 
sonogrammi uudelleen atk:ta apuna käyttäen. Tässä työssä ei sonogrammeja oie jälkikäsitelty. 

Sonogrammeista voidaan erottaa ainoastaan pohjan pintamaalajit luotaimissa käytetyn korkean 
jaksoluvun (100-500 kHz) ja pohjan vinon kuvautumisen takia. Tulkintaa haittaavat usein erilaiset 
häiriöt, jotka sekoittavat sonogrammien akustista kuvaa. Näitä voivat olla esim. seisminen luotaus, 
sakea hiukkaskerros vedessä, erilaiset virtaukset, aallokko, aluksen ja lähettimen keinuminen, ve
den kerrostuneisuus ja äänen taittuminen peilityynestä merenpinnasta. Tulkinnan tueksi on hyvä ajaa 
lähekkäisiä luotauslinjoja, jotka "peittävät" osittain toisensa. Vertailemalla vierekkäisiä profiileja 
ja yhdistämällä niitä toisiinsa ns. "mosaiikkikuviksi" (Mudie et al. 1970) voidaan tulkinnan luotet
tavuutta parantaa. 

ARlrprofiilien tulkinta 

ARL-profiilien eli seismogrammien (kuva 7) tulkinta on monessa mielessä vaikeampaa kuin kai
kugrammien tai viistokaikuluotaimen sonogrammien tulkinta. Äänilähde on ARL:ssa suuntaama
ton. Tämä aiheuttaa sen, että pohjasta palautuu yhden tai muutaman "kaiun" lisäksi useita erilai
sia kaikuja laajalta alueelta. Näin ollen profiilien luettavuus vaikeutuu. 

Eri heijasteet voidaan erottaa vertikaalisuunnassa. lokaisen pohjan kerroksen rajapinta heijastaa 
aallon, joka on riippuvainen rajapinnan fysikaalisista ominaisuuksista. Kova pohja aiheuttaa hyvän 
heijastuksen ja pehmeät kerrokset heikkoja heijastuksia, mutta heijastusten voimakkuus saattaa muut
tua jopa keskellä samaa rajapintaa. 
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Kuva 7. Esimerkki ARL-profiilista. 
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Fig. 7. Example of an acouslic reflection profile (seismic profile). 

Kuva 6. Esimerkki sonogrammin vääristymien 
korjauksesta. Laivan nopeus = 6 solmua, mit
ta-asteikko = 100 m, kalan korkeus pohjasta 
= 20 m. 

; Fig, 6, Converting a sonograph (above) into an 
isometric chart (below). Ship's speed = 6 knots, 
range = JOO m, fish height above bottom = 
20m. 

kerranrl2is-- , 
kaikuja 

-~ 

500m 
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, 
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Explanalions: "veden pinta" = water surface, "meren pohja" = sea floor, "suorat heijastukset hydrofoneihin" = direct 
reflecrions 10 hydrophones, "kal/io" = bedrock, "sedimenllikerroksia" = sedimentary layers and "kerrannaiskaikuja" = 

mulriple bol/om reflecrions. 
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Kuva 8. Kaikuprofiili vedenalaisen harjun yli (HkM). Pohjasta heijastuu vain yksi voimakas, tumma viiva, sillä korkeajak
soinen ääni ei pysty läpäisemään hiekkaa. Eroosiopinta (Er) ja moreeni aiheuttavat kaikugrammiin suttuisen jäljen. 
Fig. 8. Echo-sounding profile across a submerged esker (HkM). Only one strong black 'line' is reflected back, because the 
highfrequency signal is unable to penetrate the sand. Eroded surface (Er) and moraine leave obscure traces on the echogram. 

i 
15m 

.L 

Kuva 9. ARL-profiili samasta harjusta, mikä paljastaa kyseisen kumpareen harjuksi (ääni läpäisee hiekkakerrokset ja heijas
tukset tulevat kalliosta asti; kai . Muodostuma loppuu vasemmalla puolella kalliokohoumaan. 
Fig. 9. Acoustic re fleet ion profile across Ihe same area as in Fig 8. Because seismic signals penelrale Ihe sand layers and 
also generale bedrock reflexions, this reveals the true esker nature of the hili. The formation terminates against an outcrop 
of bedrock (ka) at the teft. 



13 

Savikerrosturnat näkyvät profiileissa vaaleina ilrnan rnerkittäviä sisäisiä heijastuksia, glasifluvi
aaliset rnuodosturnat kuvautuvat turnrnernpina ja "läpinäkyvinä" ja rnoreenirnuodosturnissa on li
säksi vielä runsaasti sisäistä rakennetta. Riittävällä teholla saadaan eroteItua sedirnenttikivikerros
turnat perus kali ion päältä. Ohuita rnoreenikerroksia on sitä vastoin vaikea erottaa epätasaisesta kal
lioperästä, sillä äänen suuntaarnattornuus aiheuttaa profiiliin runsaasti sivukaikuja. 

ARL-profiileista ei voida rnitata tarkasti veden syvyyttä tai pohjarnuotojen kaltevuutta. Suuntaa
rnaton äänilähde loiventaa pohjan topografiaa eikä jyrkistä rinteistä tule hyvää heijastusta. Lisäksi 
äänilähteen pulssi on niin pitkä, että sarnasta rajapinnasta syntyy useita heijasturnia. Koska erotus
kyky on huonornpi kuin kaikuluotairnella, ei ohuita päällekkäisiä kerroksia voida erottaa toisistaan 
ARL-profiileista. Sen sijaan varsinkin paksujen rnoreeni- ja glasifluviaalisten rnuodosturnien tul
kinta ja erottarninen kallioperästä on ARL-profiileista tehtynä usein varrnernpaa kuin kaikuprofii
leista tehtynä (kuvat 8 ja 9). 

Suurirnrnat vaikeudet ARL-profiilien tulkinnassa ilrnenevät niissä profiileiss~, jotka on ajettu hy
vin rnatalassa vedessä. Vedenpinnan ja pohjan väliin oskilloirnaan jäävä kaiku peittää syvernrnistä 
pohjakerrosturnista tulevia heikkoja kaikuja. Näin syntyvät kerrannaiskaiut (kaksois-, kolrnoiskai
ku jne.), joita syntyy varsinkin kovista, karkearakeisista pohjista. I1rniö on sitä haitallisernpi, rnitä 
parernrnin pohjan pinta heijastaa ääniaallon ja rnitä pienernpi on syvyys. Matalassa vedessä olevat 
paksut rnoreenipatjat antavat harvoin tulkintakelpoisia profiileja (kuva 10). 

Kuva 10. ARL-profiili , jossa pohjan kovuudesta, liiasta vahvistuksesta ja veden mataluudesta johtuvat kerrannaiskaiut (mer
kitty nuolilla) vaikeuttavat tulkintaa. 
Fig. 10. Acoustic reflection profile. The multiple reflexions caused by shallow water and hard bottom surface make interpre
tation difficult. 

Kaiku vairnenee nopeasti kaasupitoisessa kerroksessa, jolloin havaittava penetraatio jää hyvin pie
neksi (kuva 11). Niin ikään ARL-profiileissa voi joskus näkyä ns. varjoilrniö, jossa kerrokset yhtäk
kiä häviävät ja profiili turnrnuu "epäselväksi". Ilrniön voivat aiheuttaa rnetaanikaasun (Hovland 1983) 
lisäksi rnrn. sirnpukat, sora tai poikkeuksellisen suuri sedirnentin kerrosturnisnopeus (van Weering 
1975). 

ARL-profiilien tulkinnan yhteydessä voidaan laskea rnyös eri kerrosturnien todellinen paksuus (kuva 
12). Koska syvyysasteikko ARL-profiileissa on aikarnuodossa, niin diagrarnrneissa kerrosturnat piir-
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Kuva 11. Orgaanipitoisessa pohjassa kaasukuplat aiheuttavat kaiun vaimene
mista (nuoli) ja penetraatio jää pieneksi . 
Fig. J J. Gas pockels in organic-rich sediments cause echo allenuation and limited 
penetration. 

tyvät usein "todellisuutta ohuempina" verrattaessa niitä esimerkiksi vesikerroksen paksuuteen. Ää
nen nopeus eri sedimenteissä vaihtelee riippuen sedimentin rakenteesta ja huokoisuudesta. Eri sedi
menteille on saatu seismisillä refraktioluotauksilla seuraavanlaisia äänennopeuksia: 
- "holoseeniset liejut" 1300-1480 m / s (Sviridov 1977) 
- postglasiaali- ja glasiaalisavet 1500-1700 m /s (Solheim & Gremlie 1983) 
- myöhäisglasiaalisavet 1350-1720 m / s (Sviridov 1977) 
- glasiaalisavet ja hiekat 1800 m / s (Floden & Brännström 1965) 
- hiekat 1700-1800 m / s (Bell & Porter 1974) 

1750 m / s (Chapman & Ellis 1980) 
Vertailun vuoksi mainittakoon, että äänen nopeus Länsi-Atlantin pehmeissä savi- ja liejukerrok

sissa on 1520 m / s (Houtz & Ewing 1963, 1964). Moreenikerroksista on saatu varsin vaihtelevia ää
nennopeuksia: 
- Itämeren itäosat ja Riianlahti 1500-1800 m / s, keskiarvo 1690 m / s (Sviridov 1977) 
- Itämeren alue 1650-1750 m / s (Floden et al. 1979) 
- Skotlannin edusta 1900 m / s keskimäärin (Chapman & Ellis 1980) 
- Pohjois-Amerikka 2100-2300 m / s (Wold et al. 1982) 

Itämeren alueella on mitattu nuoremman moreenipeitteen alla selvästi erillisen moreenikerroksen 
äänennopeudeksi jopa 3 000 m / s. On mahdollista, että kyseessä on rikkonainen sedimenttikiviker
rostuma (Floden et al. 1979). Suomen oloissa voidaan äänennopeutta moreenissa arvioida luvulla 
1700-1800 m / s, joskin betonimaisessa pohjamoreenissa se on todennäköisesti suurempi. 
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Kuva 12 a ja b. Yläkuvassa ARL-profiili vedenalaisesta harjusta. Alakuvassa sama profiili tulkittuna ja kerrospaksuudet kor
jatt una, 1 = kalliota. 2 = moreenia. 3 = glasi flu viaalinen muodostuma (harju), 4 = glasiaalisavi ja -siltti ja 5 = postglasi
aalisavi. 
Figs. I2a and b. An aeouslie refleelion profile aeross an esker. In Ihe lower pielure Ihe same profile has been interpreted 
and [he sedimenl Ihieknesses have been eorreeled. 1 = bedroek, 2 = lill, 3 = glaeiofluvial deposit (esker), 4 = glaeial c/ay 
and sill and 5 = posiglaeial elay. 



Kuva 13a. Syvyyskäyräkarttaa (käyräväli 2 m). Tasaiset alueet ovat savikkoja (käyriä harvassa), vaihtelevat ja tiheät käyrät 
kuvastavat pohjan epätasaisuutta ja lohkareisuutta. Nämä alueet ovat etupäässä moreeni-, kallio- ja harjupohjia. Kuvan kes
kellä pitkänomainen selänne on harju. 
Fig. 13a. Bathymetric contourmap (contour distance 2 m). Smooth areas indicate clay bottoms (contours sparse), while closely 
spaced and irregular contours correspond to uneven and bolder-strewn terrain. These regions are principally till bottoms 
with rock outcrops or glacioj/uvial deposits. In the middle 01 the picture an esker is evident. 

0 0 0 0 

0 
() () 

0 

0 • 
~--~~.- - -- --- - - - - - - - - - - - - --------------

0 
0 

0 
0 

0 
0 " 0 

o 0 0 C> 0 

0 c 
0 

" 0 

o 0 " 0 0 
0 0 

" 0 

- - - - - - - -

o 

1 km 

[~ 2 1000eoi 3 Cd 4 §s 1--:1 7 

Kuva 13b. Saman alueen kvartäärikerrostumat. 1 = kalliota, 2 = moreenia, 3 = glasifluviaalisia muodostumia, 4 = levin
nyttä hiekkaa ja soraa, 5 = glasiaalisavea ja -silttiä, 6 = postglasiaatisavea ja 7 = resenttistä liejua. 
Fig. /3b. Quaternary sediments in the same area (as in lig. /3a). 1 = bedrock, 2 = glacial till, 3 = glaciolluvial deposits, 
4 = secondary sand deposit, 5 = glacial clay and silt, 6 = postglacial clay and 7 = recent mud. 
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ERÄITÄ AKUSTISILLA MENETELMILLÄ SAATUJA TUWKSIA 

Syvyyskartat, pohjan topografia ja morfologia 

Akustisten luotausten perusteella voidaan laatia syvyyskarttoja. Pohjan topografisten ja morfo
logisten piirteiden korostamiseksi kar tat on yleensä laadittu 10- tai 2-metrin syvyyskäyrillä. Paikan
määritystarkkuuden on tällöin oltava riittävän hyvä. Kokemus on osoittanut, että Suomen oloissa 
vaihtelevilla syvyyksillä suhteellisen tarkkuuden on oltava parempi ku in ± 20 m. VaItaosassa meren
kulkuhallituksen syvyysluotauksissa absoluuttinen paikanmääritystarkkuus on käytetystä järjesteI
mästä johtuen no in ± 200 m. Tällaisen aineiston pohjalta ei aina voida tulkita pohjan pieniä morfo
Iogisia rakenteita, eikä syvyyskarttoja saada vaihteIevalla pohjalla pikkupiirteissään oikeiksi. Viisto
kaikuluotaus parantaa kuitenkin huomattavasti pohjasta syntyvää morfologista kuvaa, ja sen avulla 
voidaan huonoa paikantamistarkkuutta jossain määrin korjata. 

Suomen merialueiden syvyyssuhteet ovat alkujaan kallioperän rakenteesta aiheutuvia. Nykyisiin 
syvyyssuhteisiin on vaikuttanut mannerjäätikön kuluttava ja kasaava vaikutus (glasiaalieroosio ja 
gIasigeeniset muodostumat) sekä postgIasiaalinen sedimentaatio, joka on etupäässä pyrkinyt tasoit
tamaan pohjan epätasaisuuksia (kuvat 13 a ja b). Peruskallioalueilla pohjan muotoa hallitsevat kaI
Iioperän rikkonaiset rakennemuodot enemmän kuin mannerjäätikön synnyttämät ja kasaamat gla
sigeeniset muodot. lääkauden jälkeen jatkunut hienorakeisten sedimenttien kerrostuminen ei oIe usein
kaan riittänyt peittämään alleen näitä peruskallion topografisia muotoja. Sedimenttikivialueilla sitä 
vastoin topografiset piirteet ovat lähinnä glasigeenisia muodostumia ja ne ovat selvästi havaittavissa 
(kuva 14). 

o km 

Kuva 14. Syvyyskäyrät voivat kuvastaa myös kallioperän topografiaa ja rikkonaisuutta. Kuvan alaosa on rikkonaista graniit
tista peruskallioa1uetta suurine syvyysvaihteluineen; pohjan topografia on kallioperän säätelemää. Katkoviivan yläpuolinen 
osa on tulkittu hiekkakivialueeksi (lgnatius & al. 1981), jossa kvartäärikerrostumat säätelevät voimakkaasti topografiaa. (Ah
veoanmeren kaakkoisosa) . 
Fig. 14. Depth eontours ean also rejleet bedroek topography and jraeture patterns. The lower part oj the pieture reeords 
a jraetured granite substrate with great variations in depth; bottom topography is due to the bedroek itselj. The portion above 
the broken line has been interpreted as a sandstone area (aeeording 10 Ignatius et a1. 1981), whieh typieally shows bottom 
smoothness; topographieal jeatures are eaused by Quaternary deposits. (Southeastern part oj the Äland Sea). 

------------------ - - - - -
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Glasifluviaaliset muodostumat 

Glasifluviaaliset muodostumat voidaan erottaa akustisilla menetelmillä lähinnä niiden rakenteen 
ja muodon avulla (esim. Needell et al. 1983). Muodostuma on melko hel post i tunnistettavissa, mi
käli se on hienolajitteinen ja selväpiirteinen, eikä sen pinnalla oie isoja lohkareita. Pelkästään akus
tisilla luotauksilla todetut mahdolliset epäsäännölliset hiekkakasautumat, sandurit ja deltat, sekä 
kuoppaiset, katkonaiset ja poikkeuksellisiin suuntiin kulkevat harjujaksot ovat ilman näytteenottoa 
vaikeasti erotettavissa moreenista. Tulkintaa on myös vaikeampi tehdä, mikäli muodostumat ovat 
savipeitteen alla. 

Suurimmat ja selvimmät merenalaiset glasifluviaaliset harjujaksot, kuten esimerkiksi Porin edus
tan merenalainen harjujakso (Kukkonen 1969), Lohtajan harju (Tulkki 1977) ja Upsalan harju (Hoppe 
1961), tulevat hyvin esiin pohjamorfologisissa kartoissa. Sen sijaan lohkareisten harjujen (esim. itäi
sellä Suomenlahdella) toteaminen on vaikeampaa. Harjut ovat syntyneet yleensä mannerjäätikön 
sisällä tai sen aHa oleviin subglasiaalisiin tunneleihin, joissa sulavesivirrat ovat kuljettaneet ja ker
rostaneet glasifluviaalista ainesta. Glasifluviaaliset muodostumat ovat pyrkineet syntymään erikoi
sesti murrosvyöhykkeiden yhteyteen. 

Harjujen primäärimuoto riippuu suuresti harjun sisältämän glasifluviaalisen aineksen koostumuk
sesta. Hiekkakivialueilla, joilla voimakkaasti erodoituva hiekkakivi on synnyttänyt poikkeukselli
sen suuria määriä lajittunutta hiekkaa, on syntynyt hyvin loivapiirteisiä harjumuodostumia. Loiva
piirteisyys johtunee aineksen hienosta koostumuksesta. Loivapiirteisiä harjuja on etenkin Peräme
ren pohjalla. Myös Upsalan harjun merenalainen jatke on paikoin levinnyt jopa 3-4 km leveäksi 
tasanteeksi (Hoppe 1961), samoin Porin edustan harjujakso (Kukkonen 1969). Noin 40 metriä ma
talammassa rantavyöhykkeessä ei Porin harjujakso enää oIe morfologisesti havaittavissa. 

Harjujen alkuperäisen muodon myöhemmän loivenemisen on voinut aiheuttaa myös liikkuvan 
veden erodoiva vaikutus, sillä Granön (1977) mukaan harjujen muodot loivenevat veden syvyyden 

Ku va 15 . ARL-profiili itäiseltä Suomenlahdelta tyypillisen harjun yli. Harjun paksuus on n. 30 m . 
Fig. 15. Seismic refleclion profile across a Iypical esker in Ihe Gulf of Finland. fIs Ihickness is aboul 30 m. 
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vähetessä (maankohoamisen vuoksi), jolloin 1ähellä veden pintaa eroosiota aiheuttavat ainoastaan 
virtaukset. Se1västi jyrkän primäärimuotonsa säilyttäneitä harjuja tavataan etupäässä graniittisen 
peruskallion a1ueella. Tällaiset harjut ovat me1ko y1eisiä varsinkin itäisellä Suomen1ahdella (kuva 
15). 

G1asifluviaalisten harjumuodostumien paksuus on hyvin y1eisesti useita kymmeniä metrejä. Po
rin harjun jatkeessa kerrospaksuus on paikoitellen 1ähes 100 m (Ignatius et a/. 1980). Vertauksen 
vuoksi mainittakoon, että Got1annin koillispuo1ella olevan harjun paksuudeksi on mittauksissa saa
tu jopa 120 m (Mörner et a/. 1977). 

Salpausselät 

Suomen suurimmat reunamuodostumat - Sa1pausse1ät - kuvautuvat merenpohjan akustisissa 
1uotausdiagrammeissa useimmiten harjujen ka1taisina. Häkkinen (1982) on ttitkinut ensimmäisen 
Sa1pausse1än jatketta Hankoniemeltä 10unaaseen. Muodostuma voidaan jakaa kahdeksi a1ueeksi: 
se1änne- ja kumpua1ueeksi. Hankonieme1tä suuntaan 2500 jatkuva 28 km pitkä harjumainen se1än
ne on 1-2 km 1eveä muodostuma. Se katkeaa Bengtskärin kohdalla ja jatkuu sen 10unaispuo1ella 
suuntaan 235 0 noin 2 km 1eveänä kumpumaisena muodostumana. Muodostuman paksuudeksi on 
mitattu jopa 50 m. 

Tämän tutkimuksen yhteydessä on havaittu ensimmäisen Sa1pausse1än jatkuvan Bengtskärin 10u
naispuo1ella noin 5 km:n matkan suuntaan 215 0 ja sen jä1keen suuntaan 237 0 (kuva 16). Toisen Sa1-
pausse1än jatke on tavoitettu n. 25 km:n päässä Utöstä ete1äkaakkoon (kuva 17). 
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Ku va 16. Tulkittu seisminen luotausprofiili (ARL) ensimmäisen Salpausselän jatkeelta (SSI). Muodostuma on jo levinnyt 
1- 2 km leveäksi ' kumpumaiseksi ' alueeksi. 
Fig. 16. lnterpreted seismie refleetion profile aeross the first Salpausselkä (SSI). The formation has spread to form an un
dulaling area 1-2 km broad. 
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Kuva 17. Kaikugrammi toisen Salpausselän jatkeesta 25 km Utöstä eteläkaakkoon. Luotauslinja ei oie aivan kohtisuoraan 
muodostuman poikki, joten se näyttää tavallista leveämmältä. Kuvasta on kuitenkin selvästi nähtävissä loivempi distaalirinne 
(vasemmalla) ja jyrkähkö proksimaalipuoli. 
Fig. /7. Echogram across the continuation of the second Salpausselkä 25 km SSE of Utö. The profile intersects theformation 
obliquely, so that it seems to be wider than in reality. However, the picture clearly shows the slightly inclined distal slope 
(on the left) and steeper proximal side. 

Merenkurkun moreenimuodostumat 

Merenkurkun alueella merenpohja on suhteellisen tasaista, matalaa ja moreenin peittämää. Voi
makkaat merivirtaukset ja aaltoliike ovat kuluttaneet lähes kaikki savikerrostumat. Merenpohjaa 
leimaavat runsaat moreenimuodostumat, joissa on selvästi havaittavissa kaksi pääsuuntaa: kaakko
luodesuuntaiset moreeniselänteet sekä koillinen--lounaissuuntaiset nuoremmat ja pienemmät De Geer 
-moreenimuodostumat. Nämä harjanteet tulevat myös merenpinnan yläpuolella selvästi ilmi mm. 
ilmavalokuvista. Muodostumat jatkuvat meren peittämillä alueilla sekä Vallgrundista pohjoiseen että 
länteen Merenkurkkuun. 

Pitkittäismoreenit 

Kaakko-luodesuuntaiset pitkittäismoreenit ovat yleensä suurempia ja iältään vanhempia kuin De 
Geer -muodostumat. Ne eivät oie kuitenkaan läheskään yhtä pitkiä kuin Raippaluodossa tavatut 
vastaavat muodostumat, joiden pituudeksi Zilliacus (1981) mainitsee jopa 15 km. Useimmiten ne 
ovat vain 300-600 m pitkiä ja 50-100 m leveitä. Muodostumien pituutta ei voitu varmuudella mää
rittää, sillä luotauslinjojen välimatka (400 m) oli tähän tarkoitukseen liian pitkä. Näitä kaakko
luodesuuntaisia muodostumia esiintyy runsaimmin Valassaarten pohjoispuolella ja niiden lukumäärä 
vähenee tultaessa Vallgrundin länsipuolelle. 

Pitkittäiset moreeniselänteet ovat todennäköisesti syntyneet jäätikön etenemisvaiheessa pohjamo
reenista deformoitumalla liikkuvan jään alla; selänteet ovat nimittäin lähes poikkeuksetta yhden
suuntaisia. Tätä tukisi myös havainto, että näiden päälle ovat syntyneet koillinen- lounassuuntaiset 
De Geer -moreenit. Moreeniselänteiden suuntauksessa Uoka kuvastaa jäätikön etenemissuuntaa) on 
paikallisia vaihteluja. Seuraavassa taulukossa on ryhmitelty eri alueilla esiintyvien moreeniharjan
teiden suuntaukset eli jäätikön etenemissuunnat. Tulkinta on tehty laskennollisesti viistokaikuluo
taimen sonogrammeilta: 
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Taulukko I. Jäätikön etenemissuunnat Merenkurkun alueella. 
Tabte I. Directions of ice sheet advance in the Quark. 

Vallgrundin 
länsipuolinen alue 

Area west of 
Val/grund 

Jäätikön pääetenemissuunta - 135 0 

Main direction 
Vaihtelurajat - 301 0 - 331 0 

Range 
Laskettuja havaintoja - 12 kpl 
Number of observations 

De Geer -moreenit 

Vallgrundin Valassaarten 
luoteispuoleinen alue pohjoispuoleinen alue 

Area northwest of Area north 
Val/grund of Valassaaret 

303 0 3200 

282 0 - 323 0 309 0 -328 0 

19 kpl 21 kpl 

Vaasan saaristossa sijaitsevaa Suomen suurinta De Geer -moreenialuetta ovat kuvanneet mm. Ig
natius (1949), Aartolahti (1972) sekä yksityiskohtaisesti Zilliacus (1981, 1987). De Geer -moreenit 
ovat yleensä alle 15 m korkeita ja alle kilometrin pitkiä. Ne ovat usein teräväharjaisia. De Geer -mo
reenien synnystä on olemassa useita eri teorioita. Ne ovat syntyneet joko poikittaisrailoihin puristu
neina (Hoppe 1952) tai ne ovat muodostuneet pohjassa kiinni olevan jään alla. De Geer -moreenit 
esiintyvät kohtisuoraan jään liikesuuntaa vastaan enimmäkseen tasaisin välein, minkä johdosta nii
tä yleisesti pidetään vuosimoreeneina. Zilliacuksen (1981) mukaan Vaasan saariston moreeniharjan
teissa on suurehkoja selänteitä, jotka voivat olla vuosittain syntyneitä. Näiden välissä on 3-6 pie
nempää selännettä, jotka ovat interannuaalisia. 

Tätä tutkimusta varten luodatusta aineistosta Löytyi Merenkurkusta runsaasti De Geer -moreene
ja, ja niitä on voitu parhaiten tutkia viistokaikuluotaimella (kuva 18). Ne ovat syntyneet osittain 
pitkänomaisten moreeniselänteiden päälle ja kuvastanevat siten mannerjäätikön häviämistä alueel
tao Muodostumat ovat 40-400 m pitkiä ja 10-20 m leveitä; korkeutta niillä on tavallisesti alle 2 m, 
useimmiten 0,5-1,5 m. De Geer -moreenit näyttävät esiintyvän etupäässä painanteissa, mutta ei oie 
harvinaista, että ne ovat muodostuneet paksujen moreenikasautumien päälle. 

Kuva 18. Viistokaikuprofiili Merenkurkun alueelta , jossa näkyy runsaasti De Geer -moreeneja. Harjanteiden välinen alue 
on peittynyt osittain erodoituneen glasiaalisaven alle. 
Fig. 18. Side scan sonar profi/efrom the Quark, showing numerous De Geer moraines. The area between the ridges is covered 
partly by eroded glacial clay. 
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De Geer -harjanteiden välimatkaa ei oIe tarkemmin laskettu, siUä ne ovat toisin paikoin hautautu
neet erodoituvan glasiaalisaven alle tai niitä on vaikeahkoa erottaa akustisesti kovasta moreenipoh
jasta. Tiheimmissä paikoissa harjanteiden välimatka on kuitenkin noin 40-70 m ja isojen harjan
teiden (vuosimoreenit?) välimatka on 100-130 m, mikä on suunnilleen sama kuin Vaasan saaristos
sa tavattu (Zilliacus 1981, 1987). 

Merenkurkun De Geer -moreeneista ei oIe otettu pohjanäytteitä, mutta on ilmeistä, että niiden 
aines kuvastaa kallioperän laatua ja on likimain samanlaista hiekkaista moreenia, jota Zilliacus (1981) 
kuvaa Raippaluodon alueeUa. Viistokaikuluotaimen sonogrammeja tulkitessa huomaa, että muo
dostumissa esiintyy myös lohkareita, mutta niitä on vähän ja ne ovat pieniä. Reflektioluotauksessa 
muodostumilla on hyvin epäsäännöUisiä, voimakkaita heijastuspintoja ja vähän sisäisiä heijasteita, 
mikä viittaa niiden alkuperän olevan päätemoreeneja (esim. Molnia & Carlson 1978). 

De Geer -moreenien suuntauksissa on paljon vaihteluja. Pääsääntöisesti moreenit kulkevat kui
tenkin koillinen-Iounassuunnassa; vaihtelurajat ovat 19°/199°-58°/238°. Moreenien on todettu muo
dostavan poikittaisia selänteitä (kuten esim. Ignatius 1958), joiden pituus voi oUa parikin kilo met
riä, mutta sitten ne taas katoavat. De Geer -moreenit esiintyvätkin etupäässä "parvina" ja ne voivat 
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Kuva 19. De Geer -moreeneja Merenkurkun alueella. Asteluvut kuvaavat muodostumien pääsuuntia ja suluissa olevat luvut 
vaihtelurajoja. Moreenit suuntautuvat enemmän ylöspäin kohti pohjoista länteen ja pohjoiseen päin mentäessä. Kuvaan on 
merkitty myös päinvastaiseen suuntaan kulkevia "De Geer -moreeneja". 
Fig. 19. De Geer moraines on the Quark. Degree readings rejer 10 Ihe predominanl trends oj thejormalions and the numbers 
within parenlheses Ihe limits oj the variation. The moraines are directed more toward the north when going to the west and 
10 the north. I1 is also marked to the pielure "De Geer moraines" which are going 10 opposite direction. 
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olla myös mutkaisia, jolloin niiden "yhdistäminen" pitkiksi jäänreunan perääntymistä edustaviksi 
selänteiksi on epävarmaa. De Geer -moreeneja esiintyy eniten Vallgrundin länsipuolella, josta ne 
vähitellen vähenevät tultaessa Valassaarten pohjoispuolelle. Täällä tavattava pintamoreeni on kasau
tunut etupäässä ablaatiomoreeniksi drumlinisoituneen alueen päälle. 

De Geer -moreeneista on voitu laskea mannerjäätikön jäänreuna-asemia eri paikoissa (kuva 19). 
Merenkurkun alueen De Geer -moreeneista laskettuna (yhteensä mitattu 119 kpl) on pääsuunnaksi 
saatu Valassaarten pohjoispuolella 46° (vaihteluväli 35 °-58°), Valassaarten länsipuolella 31 ° 
(19°-38°) ja Vallgrundin länsi-luoteispuolella 49° (34°-59°). Tutkitun alueen luoteispäässä De Geer 
-moreenit kääntyvät pohjoiskoilliseen, mikä viittaisi jään reunan perääntyneen siellä länsiluoteeseen. 
Vertauksen vuoksi mainittakoon, että idempänä Raippaluodon maa-alueella De Geer -moreenit kään
tyvät edelleen itäänpäin, jossa niiden suuntaus on keskimäärin 65 ° (50°-80°); Zilliacus (1981) . 

Valassaarten pohjoispuolella koilliseen päin kulkevat De Geer -moreenit vähenevät selvästi ja poh
jalla esiintyy enemmän kaakko-lounassuunnassa kulkevia moreenimuodostumia. Nämä on tulkit
tu suurimmaksi osaksi drumliinimaisiksi muodostumiksi, mutta joukossa on runsaasti reunamoree
nityyppisiä harjanteita, jotka ovat iältään jopa nuorempia kuin koilliseen päin kulkevat muodostu
mat. De Geer -muodostumien suuntaus kääntyy Raippaluodon itäosissa kohti itää ja myöhemmin 
kohti kaakkoa (Aartolahti 1972). Valassaarten pohjoispuolen merenpohjalla ei muodostumissa ha
vaittu mitään selvää taipumista tai käännekohtaa, vaan De Geer -moreeneissa esiintyy selvästi kaksi 
pääsuuntaa, jotka ovat lähes kohtisuorassa toisiaan vastaan. 

Merenkurkun alueelta on tavattu tätä tutkimusta tehtäessä myös kumpumoreeneja sekä erilaisiin 
suuntiin kulkevia kapeita "moreenireunoja". lälkimmäiset ovat mahdollisesti syntyneet poikivien 
jäälauttojen raapiessa pohjaa mannerjäätikön sulaessa (Belderson & Wilson 1973, Eisma et al. 1979). 
On myös mahdollista, että ne olisivat virtausten kasaamia hiekkalineaatioita. Samanlaisia kapeita 
harjanteita on nimittäin tavattu viistokaikuluotaimella Lake Superior -järven pohjasta (Flood & lohn
son 1984), missä lineaatioiden suuntaukset noudattavat pohjavirtausten suuntia. 

Savi- ja liejukerrostumien kuvautuminen akustisissa profiileissa 

Savikerrostumat voidaan jakaa akustisten ominaisuuksien perusteella seuraavasti: 1) glasiaalisavi 
ja -siltti, 2) AY-savi (Ancylus-Yoldia, "transition clay") ja 3) postglasiaalisavi (marine mud) (esim. 
Kögler & Larsen 1979). Tässä tutkimuksessa on savet jaettu siten, että glasiaalisaviin kuuluvat varsi
naiset lustosavet ja postglasiaalisaviin kaikki nuoremmat savet, siltit ja liejut. (Vaihettuminen eri 
alueilla on ollut metakroonista). Hyvin löysä, vesipitoinen nuori sedimentti on erotettu omaksi re
senttiseksi sedimentiksi silloin, kun se akustisesti on ollut todettavissa. 

Viistokaikuluotauksessa savikerrostumat kuvautuvat sitä vaaleampina mitä huokoisempia ne ovat. 
Mitä tiiviimpiä savet ovat, sen tummemmaksi vakiovahvistuksella akustinen kuva muodostuu. Gla
siaalisavet erottuvat sonogrammeista tummina alueina. Mahdolliset akustiset varjot tai kivet pin
nalla osoittavat glasiaalisaven jo erodoituneen. Erodoituneelle pinnalle on monin paikoin kerrostu
nut rauta-mangaanisaostumia (esim. Ingnatius et al. 1980, Winterhalter 1981), varsinkin Pohjanlahc 

della. Nämä konkreetiot eivät yleensä erotu viistokaikuluotaimella, mutta lisäävät pohjan heijasta
vuutta . 

Kaikuluotaimella saadaan ohuet savikerrostumat parhaiten esille (kuva 20). Glasiaalityyppiset sa
vet ja siltit kuvautuvat tummanharmaina ja kerroksellisina. Ne myötäilevät lähes aina alla olevan 
pohjan topografiaa ja näkyvät 5-8 "raitaa" käsittävänä tummana vyönä. "Raidat" edustavat har
voin heijastavia kerroksia (rajapintoja) vaan ne ovat todennäköisesti useiden heijastusten interfe
renssi (Kögler & Larsen 1979). Glasiaalisavia on kerrostunut runsaimmin kallioperän ja moreenika
sautumien välisiin painanteisiin. Glasiaalisaven paksuus on usein alle 10 m, mutta se voi olla pai
koin jopa kymmeniä metrejä, etenkin Pohjois-ltämerellä. Käytössä olleella kaikuluotaimella on päästy 
harvoin tällaisiin läpäisysyvyyksiin. Postglasiaalisavet piirtyvät kaikugrammeihin vaaleina ja melke 
homogeenisina. loskus niissä on juovikkuutta, jonka saattavat aiheuttaa raekoostumuksen muutos 
tai eroosiopinnat. Usein postglasiaalisavien alaosassa erottuvat Ancylus-sedimentit tummina raitoi
na. Ancylus-sedimentit ovat vain 1-2 metrin paksuisia. Erittäin hyvin nämä sedimentit tulevat esil
le-itäisen Suomenlahden kerrostumissa (kuva 20). Ancylus/ Litorina-raja on hyvin selvä esimerkiksi 
Selkämerellä (Ignatius et al. 1980). Resenttinen, pintaosiltaan löyhä liejusedimentti kuvastuu usein 
hyvin vaaleana kerroksena postglasiaalisavien päällä. 

Postglasiaalinen kerrostuminen on pyrkinyt täyttämään pohjan epätasaisuuksia. Useimmiten post-
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Kuva 20. Savikerrostumien näkyminen kaikugrammissa (itäinen Suomenlahti). B = glasiaalisavea, Y, A ja L = postglasiaa
lisavea, R = resenttinen lieju; Mr = moreenia. Tulkinta perustuu GTK:n meriryhmän samoilta alueilta tekemiin näytteenot
toihin. 
Fig. 20. Claysedimenls on the eehogram (eastern Gu/j oj Finland). B = glaeial e/ay and sill, Y, A and L = postglacial e/ay 
and mud, R = reeent mud; Mr = {ill. The interpretation is based on sampIes obtained jrom the same area by Geologieal 
Survey oj Finland. 

___ .... ~ .. , .f .. , 0--'""..-:.. ...... .... ..... 

Kuva 21. Savikerrostumien kuvautuminen ARL-profiilissa. G = glasiaalisavea ja silttiä, P = postglasiaalisavea ja R = post
glasiaalisaven nuorempi kerros, jonka yläpinnassa tapahtuu nykyään kerrostumista. (M = moreenia). 
Fig. 21. Clay deposits in an acoustie rejleetion projile. G = glaeial e/ay and silt, P = postglaeial e/ay and mud and R 
the younger layer oj {he poste/aeial mud, where the sedimentation is still eontinuing. (M = till). 
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glasiaaliset savet ja liejut ovatkin kerrostuneet etupäässä merenpohjan painanteisiin. Täällä ne voi
vat muodostaa yhdessä glasiaalisavien kanssa jopa yli 100 metriä paksuja kerrostumia. Merivirrat 
ovat säädelleet tehokkaasti kerrostumista ja toisin paikoin voi loivien kohoumienkin pääUä oUa useiden 
metrien paksuisia postglasiaalikerrostumia. Lisäksi esimerkiksi Perämerellä sekä alueilla, joissa ha
lokliini on kaukana pohjasta (esim. Gotlannin syvänteessä) myös postglasiaalisedimentit mukailevat 
pohjamuotoja (Ignatius & Niemistö 1971). 

Akustisen reflektioluotauksen seismogrammeissa savikerrostumat näkyvät vaaleina ja useimmi
ten ilman sisäistä rakennetta. Kuvan 'selvyys' johtuu menetelmän huonosta erottelukyvystä. ARL
luotauksessa tulostettiin suodatuksen jälkeen n. 280-750 Hz:n taajuudet. Pulssin pituuden vuoksi 
ei alle 1-2 m:n paksuisia huonosti heijastavia kerroksia pystytty erottamaan. ARL-profiileissa nä
kyvätkin vain selvimmät rajapinnat. Profiileista voidaan kuitenkin laskea savikerrostumien paksuu
det ja ARL:lla päästään läpäisemään myös kaikkein pohjimmaisia glasiaalisavia. Nämä erottuvat
kin usein ARL-profiileissa hyvin (kuva 21). 

ARL-profiileista voidaan päätellä myös pohjan sedimenttien orgaanispitoisuutta. Hyvin orgaa
nispitoinen lieju on usein kaasuuntunut ja äänipulssin oskilloiminen ja vaimeneminen kaasukuplis
sa estää matalaakaan ääntä läpäisemästä kerrosta, joten alla olevista rajapinnoista ei saada näkyvää 
kuvaa. 

Sedimentaatio ja eroosio merenpohjalla 

Nykyinen sedimentaatio 

Suomen merialueilla sedimenttien kerrostumista avomerellä tapahtuu nykyisin lähinnä syvissä pai
nanteissa yli 60 metrin syvyyksissä ja joillakin alueilla saariston suojassa matalammassakin. Ker
rostuva aines on lähinnä eroosion rannoilta ja merenpohjasta irrottamaa, merivirtojen kuljettamaa 
tai orgaanista ainesta. 

,., 
Eroosioalu e t ta Sedimentaatioaluetta Eroosioaluetfu' 

Kuva 22. Kaikugrammi merenpohjasta, jossa tapahtuu kerrostumista ja kulumista. Merivirrat ohjaavat tehokkaasti hiukkas
laskeumaa ja nykyisin kerrostumista tapahtuu vain notkelman pohjan oikealla sivustalla (= sedimentaatioaluetta). Muualla 
kuvan alueella on vallalla merenpohjan kuluminen (= eroosioaluetta) tai sedimentin "by-passing". 
Fig. 22. Echo-sounding profilefrom the seaj700r subject to both deposition and erosion. Sea currents direct partic/e sedimentation 
effectively and nowadays sedimentation takes place only on the right side of the depression ("sedimentaatioaluetta"). Else
where in the picture erosion ("eroosioaluetta") or sediment by-passing prevails. 
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Pohjan topografiaerot säätelevät voimakkaasti hiukkaslaskeumaa. Sedimentaatio pyrkii keskitty
mään painanteisiin ja syvänteisiin (kuva 22). Tosin pohjanläheiset merivirtaukset säätelevät paikoin 
voimakkaastikin laskeumaa, mikä aiheuttaa differentiaalista kerrostumista. Esimerkiksi Sei käme
rellä paksuimmat savikerrostumat voivat olla pitkänomaisten selänteiden rinteillä (Ignatius et al. 1980) 
Kuenenin (1950) mukaan veden maksimaalinen liikenopeus, jotta hiukkanen laskeutuisi pohjaan ja 
pysyisi siinä, on savihiukkasilla 1 mm/ s, 0,1 mm:n suuruisilla raehiukkasilla 0,7 em/s, 1 mm:n suu
ruisiUa hiukkasilla 8 em/s ja 10 mm:n suuruisilla hiukkasilla 0,7 m/s. Jo kerrostuneen sedimentin 
eroosio sen sijaan vaatii huomattavasti suurempia virtausnopeuksia. 

Koko Itämeren vuotuinen kerrostumismäärä eli "sedimenttilisäys" on n. 45,7 miljoonaa tonnia, 
joka vastaa koko alueeUa likipitäen 0,08 mm:n paksuista kerrosta (Pusterlnikov 1977). Selkämeren 
alueella vuotuinen kerrostumisnopeus on postglasiaaliajalla ollut keskimäärin 0,27 mm kaikugram
meista laskettuna (Winterhalter 1972). Edellä luetelluista syistä kerrostuminen on erisuuruista eri 
paikoissa. Niiden pohja-alueiden koko, jossa pysyviä sedimenttejä vielä nykyään muodostuu, on melke 
vähäinen. Ignatius & Niemistö (1971) sekä Niemistö & Voipio (1974) ovat saaneet nykyiseksi sedi
menttien paksuuskasvuksi Gotlannin syvänteessä n. 1 mm/v. Vuotuinen kerrostumisnopeus voi muissa 
syvänteissä oUa joskus jopa 2 mm/v (Ignatius 1958 b, e), ja esim. Bornholmin altaassa se on nykyi
sin jopa 2,7 mm/v (Kögler & Larsen 1979). Kerrostumisnopeus Perämeren sedimentaatioalueilla on 
0,6-1,2 mm/v (Tulkki 1977) ja koko Pohjanlahdella keskimäärin 0,2-0,3 mm/v (Ignatius et al. 
1980). Suojaisissa merenlahdissa voi kerrostumisnopeus oUa huomattavasti edeUä lueteltuja arvoja 
suurempi. (Esimerkiksi Pohjois-Amerikan suurten jäätiköiden lähettyvillä nykyinen sedimentaatio
nopeus voi oUa jopa 3-9 rn/v, Molnia 1983). 

Nykyisin rannikkoalueilla syntyvä resenttinen ja vesipitoinen liejusedimentti (savisedimentti) on 
löyhää ja pyrkii sekoittumaan syysmyrskyjen aikana uudeUeen veteen. Sedimentaatiossa voi näin 
olla suuriakin taukoja. Maankohoamisen jatkuessa saariston suojaan jääneissä merenlahdissa ker
rostuminen alkaa uudeUeen (kuva 23). Näin resenttinen sedimentti voi muodostua suoraan esimer
kiksi glasiaalisaven pääUe. Savisarjoissa saattaa oUa tuhansienkin vuosien aukkoja. 

o 
\ 
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40m 

o SOOm , I 

Kuva 23. Kaikugrammi sisäsaaristosta. Saarten suojaamassa merenlahdessa on alkanut uudelleen kerrostuminen. Kerrostuva 
aines on löyhää liejua ja se erottuu nu oIen kohdalla vaaleana kerrostumana. 
Fig. 23. Echo-sounding profile from Ihe inner islands of Ihe archipelago. Sedimenlation has resumed in Ihe bay prolecled 
by Ihe islands. The material deposiled is watery mud and iI is dislinguished as a lighler horizon (arrow). 
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AaItojen ja merivirtausten aiheuttama eroosio 

Itämeren pohjoisosissa tapahtuvan maankohoamisen vuoksi merenpohja joutuu veden madaltuessa 
rantavoimien aiheuttaman eroosion kohteeksi. Aikaisemmin syntyneet kerrokset pyrkivät irtautu
maan veteen ja huuhtoutumaan muualle. Aaltoliikkeen aiheuttama eroosio voi syysmyrskyjen aika
na ulottua jopa 40 m:n syvyyteen asti. Tämän lisäksi se estää nuorien savisedimenttien kerrostumi
sen ulappaoloissa 50-70 m matalammassa vedessä (lgnatius et al. 1980). Niinpä rannikon edustalla 
on laaja syvyysvyöhyke, jossa aaltoliike on riittävän suuri estämään uuden, hienolajitteisen aineksen 
kerrostumisen, mutta liian pieni pystyäkseen nopeasti kuluttamaan aikaisemmin syntyneitä kerros
tumia. 

Hienorakeisissa sedimenteissä partikkelien väliset koheesiovoimat kasvavat raekoon pienentyessä. 
Niinpä aivan pienimpien hiukkasten liikuttamiseen jo syntyneestä kerrostumasta tarvitaan suurem
pia virtausnopeuksia kuin suurempien hiukkasten liikuttamiseen. Merenpohjan sedimentit ovat usein 
sekoituksia, joissa on usean kokoisia hiukkasia. Niinpä Tulkin (1977) oletuksen mukaan Perämeren 
pohjan siltti- ja savikerrostumat lähtevät erodoitumaan, kun veden virtausnopeus on n. 0,5-2,0 m/ s. 
Tiiviit glasiaalisavet kestävät virtaavan veden erodoivaa vaikutusta paremmin kuin liejusavet tai kar
keampi hietainen tai hiekkainen aines. Usein kuluneiden postglasiaalisedimenttien alta paljastunut 
tiivis savikerrostuma on hidastanut tai pysäyttänyt eroosion edistymisen. 

Erodoituva saven pinta on joskus peittynyt aaltoliikkeen ja virtausten kuljettamaan hiekkaan. Eten
kin Perämerellä ja Merenkurkussa on saven pinnalla jopa muutaman kymmenen sentin paksuinen 
hiekkakerros (lgnatius et al. 1980). Ohuella hiekkakerroksella on savea eroosiolta suojaava vaiku
tus. 

Merenpohjan akustisissa profiileissa eroosiokohdat näkyvät selvästi sedimenttien kulumisina ja 
kerrosten katkeamisina (kuvat 24 ja 25). Erodoitunut glasiaalisavi, jossa on pinnalla huuhtoutunut
ta hiekkaa, piirtyy kaikugrammiin tummana ja tuhruisena. Matalilla paikoilla eroosiota aiheuttavat 
myös ahtojäävallit talvisaikaan. Näitä "raapimisjälkiä" voi parhaiten nähdä viistokaikuluotaimel
la. 

Merivirtausten nopeudet vaihtelevat eri paikoissa, mutta ne voivat olla jopa 1 m/s, kuten Meren
kurkun alueella (Tulkki 1977). Virtaukset voivat kuluttaa merenpohjaa huomattavasti. Ahvenanme
ren syvimmässä kohdassa on vanhaa glasiaalisavea paljastuneena uoman syvimmässä osassa n. 

Kuva 24. Erodoitunutta merenpohjaa. Kulumisen huomaa savikerrosten katkeamisena ja kulumisena. 
Fig. 24. Eroded sea boltom indicated by truncation and discontinuity 0/ clay /ayers. 
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Kuva 25 . Moreenipohjaa, jonka päällä on vahvasti erodoitunut glasiaalisavikerros; paikoin savi on kulunut jo kokonaan pois. 
Fig. 25. Till bottom with strongly eroded glaeial clay layer; in many plaees the clay has been totally eroded. 
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Kuva 26. Tasaisella pohjalla kulkeva paikallinen merivirtaus on kuluttanut nuoria savisedimenttejä 
ja pohjaan on syntynyt lähes 15 m syvä "uoma". 
Fig. 26. A loeal sea eurrent has eroded younger clay deposits and seoured a ehannel, almost 15 meters 
deep, within a jormerly smooth topography. 

280 m:n syvyydessä. (Vertauksen vuoksi mainittakoon, että Norjan länsirannikoUa siltin ja saven 
eroosio jatkuu vielä nykyäänkin 300-400 m:n syvyyksiin asti, Holtedahl & Bjerkli 1982). Merivir
tausten eroosio voi oUa hyvin paikaUista ja vähäistä (kuva 26) tai laaja-alaista, kuten esim. Meren
kurkussa . 
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LOPPUPÄÄTELMÄT 

Tässä raportissa on pyritty selvittämään akustisilla menetelmillä saatua kuvaa merenpohjan kvar
täärikerrostumista. Luotausmenetelmät ovat osoittautuneet tehokkaiksi nopean yleiskuvan saami
seksi merenpohjasta, sillä luotausajossa saadaan n. 10 km merenpohjaprofiilia tunnissa. Akustisia 
luotausmenetelmiä on käytetty GTK:ssa jo 1950-luvun lopusta ja puolustusvoimissa 1980-luvun alusta. 

Työssä pääasiallisesti käytetty FURUNO FE-881 -kaikuluotain täytti sille asetetut vaatimukset. 
Sekä kyky tunkeutua pehmeisiin sedimentteihin että erottelukyky olivat riittäviä, joskin luotaimen 
käytössä ilmeni pieniä teknisiä puutteita. 

Viistokaikuluotaimen käyttö on osoittautunut erittäin hyödylliseksi akustisissa luotauksissa. Sen 
antaman akustisen kuvan perusteella on voitu laskea mm. Oe Geer -moreenien suuntauksia ja arvi
oida pohjan lohkareisuutta. Työssä käytetty EG & G -mallinen viistokaikuluotain ei vanhentuneen 
tekniikkansa vuoksi kuitenkaan täysin vastannut sille asetettuja vaatimuksia. 

Matalajaksoisen reflektioluotaimen (ELMA) taajuus on riittävän alhainen, jotta ääni läpäisee käy
tännössä kaikki Suomen merialueella esiintyvät kvartäärikerrostumat. Sedimenttien paksuudet on 
laskettavissa äänen etenemisnopeuden perusteella ARL-profiileista. GTK:n suorittamat näytteenotot 
ovat varmistaneet, että diagrammien tulkinta on melke luotettavaa. 

Suurimmat vaikeudet luotausmenetelmien käytössä ilmenevät itse luotaustapahtumassa. Veden ker
roksellisuus haittaa joskus kunnollisen akustisen kuvan saamista varsinkin viistokaikuluotauksella. 
Merenkäynti aiheuttaa rajoituksia luotaustapahtumalle, samoin toisinaan sattuvat laitteistohäiriöt 
("tekniikka pettää"). Akustisen reflektioluotaimen erottelukyky ei aina oIe riittävä; varsinkin ohui
ta moreenikerroksia on useimmiten melke mahdotonta erottaa. Myös hyvin matalissa vesissä tehdyt 
luotaukset samoin kuin orgaanispitoinen lieju pohjalla antavat harvoin tulkintakelpoisia profiileja. 
Tulkinnan helpottamiseksi pohjanäytteitä tulee mahdollisuuksien mukaan ottaa vaikeista kohdista. 

Summary: 

THE STUDY OF QUATERNARY MARINE DEPOSITS BY ACOUSTIC METHODS 

The main purpose of echo sounding is to precisely define the bathymetry of a given research area. 
By lowering the frequency of the echo sounder, sound penetration into soft layers of the sea floor 
can be increased, enabling interpretation of the general topography of the sea floor, distinction be
tween soft and hard substrates, and elucidation of the internal structure of clay deposits. The FURUNO 
FE-881 -echo sound er (28 kHz) has been used almost exclusively throughout this investigation. 

The side scan sonar represents a high-resolution acoustic tool that provides coverage of both sides 
of a survey vessel's track and is very practical for obtaining an acoustic picture of the sea floor. 
The sideways directed transducers are housed within a fish, which is towed behind a survey vessel. 
The recorded echoes produce an acoustic picture of the morphology and texture of the sea floor 
as a function of acoustic reflectivity. In this study the EG & G Mark 1B (105 kHz) side scan sonar 
system has been used. 

Where better penetration into sediments is desirable, an acoustic reflection system, ELMA - con
structed at the Geological Survey of Finland - has been used. It consists of a high-resolution elec
tromagnetic sound source (main frequencies 280-750 Hz), a single channel hydrophone streamer 
consisting of 25 or 50 piezo-electric elements, apower source and an amplication and filtering cir
cuitry. For recording analog seismic signals a single channel EPC graphic recorder with dry paper 
has been used. 

The interpretation of acoustic profiles is based on physical and geological data, which have been 
confirmed by bottom sampling (mostly by the Geological Survey of Finland). From echo profiles 
one can separate hard and soft substrates. Postglacial clays and muds give lighter reflexions in echo 
sounding profiles and they can also show internal structures. Sulphide-bearing Ancylus clays are 
reflected as thin, dark layers and glacial clays and silts are seen as dark, clearly varved layers. Sand, 
till and rock bottoms are opaque to the echo sounder. 

As the strength of bot tom reflexions increases, the side scan sonograph registers correspondingly 
darker acoustic signals. Thus, clay and mud bottoms are lighter in colour than boulder fields, sand 
and till bottoms. Variations in elevation can be geometrically calculated from the acoustic shadows 
recorded by the sonograph. 
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Good penetration in coarse soils as weil renders acoustic reflection profiles more interpretable. 
The real thickness of different Quaternary deposits can be determined from acoustic diagrams by 
using the known sound velocities in different horizons. Disadvantages of interpreting the acoustic 
reflection profiles (seismic profiles) are poor resolution and thick multiple echoes which cover thin 
overlapping strata, particularly in profiles acquired in areas of shallow water. 

On the basis of acoustic soundings, bathymetric maps and different kinds of Quaternary deposits 
maps can be prepared, assuming that positioning errors do not exceed ± 20 m; in most instances 
location is even more precisely defined. The variation in morphology of the bottom is often caused 
by bedrock topography in the areas of basement and by glacial formations in areas underlain by 
sedimentary rocks (Fig. 14). 

Glaciofluvial eskers are easily distinguishable especially from acoustic reflection profiles. These 
are particularly prominent in the eastern part of the Gulf of Finland. The greatest of the marginal 
formations - the Salpausselkä formations - acoustically resemble eskers. The continuation of the 
first Salpausselkä has been examined SW of Bengtskär, where it continues as an undulating area 
for about 5 km in a direction of 215° and then in a direction of 237°. The continuation of the second 
Salpausselkä has been found 25 km SSE of the island Utö (Fig. 17). 

Numerous small till ridges have been found from the Quark region and have been interpreted as 
De Geer moraines because of their similarity to ridges occurring in the Vaasa archipelago; in addi
tion, SE-trending longitudinal moraines have been identified. Side scan sonar profiling has been 
the most succesful method for examining the till ridges. They are partly covered with eroded clay 
deposits. On the basis of the longitudinal moraines the main advancing direction of the ice sheet 
has been estimated, and varies between the limits of 300°-320°. Available data show that the dis
tance between De Geer moraines is 40-70 m and the distance between big crests is 100-130 m. 

The formations are often 40-400 m long and their height is 0.5-1.5 m. The orientations of De 
Geer moraines have been caiculated and are presented in Fig. 19. 

On the basis of acoustic profiles, clay deposits can be divided into glacial and postglacial clays. 
Typical varved clays (and silts) are classified as glacial, and can be seen in the diagrams as laminated 
units, typically less than 10 m thick, closely following the bottom topography. In depressions, however, 
the thickness of glacial clay may exceptionally be up to several tens of meters. All the younger clay, 
silt and mud deposits, which are seen as acoustically lighter and more homogeneous than glacial 
clays have been classified as postglacial in origin. A thin, strong dark reflector can commonly be 
identified in the lower part of postglacial clay which has been interpreted as Ancylus clay. Similarly, 
a poorly consolidated, water-rich mud can be separated acoustically. The thickest clay and mud 
deposits have been found in the North Baltic Sea from basement depressions where the total thick
ness exceeds 100 m. 

By using acoustic methods both sediment deposition and erosion on the sea floor can also be 
examined. Sedimentation takes place at present in wide areas where water depth exceeds 60 m and 
also in shallower pi aces which are protected by archipelago. Bottom erosion takes place over most 
of the sea floor when water depth is under 40 m, but is has also been found that sea currents at 
very great depths can cause erosion. Over wide areas where water depth is 40-70 m sediment by
passing is dominant; no sedimentation and erosion is found in such circumstances. 
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