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1 JOHDANTO 

1980-1uvun alussa valmisteilla ollut maa-aines
laki her ätti rannikkokunnissa kiinnostuksen me
renalaisten maa-ainesten hyödyntämiseen. Suo
menlahden rannikon seutukaavaliitot esittivät 
kauppa- ja teollisuusministeriölle (KTM) ja Geo
logian tutkimuskeskukselle (GTK) toivomuksen 
Suomenlahden merenpohjan geologisen kartoituk
sen aloittamisesta, yhtenä tavoitteena selvittää ve
denalaisten hiekka- ja soraesiintymien laajuus ja 
käyttökelpoisuus. 

GTK:n ja Kymenlaakson seutukaavaliiton ke
väällä 1983 tekemällä yhteistyösopimuksella käyn
nistettiin merenpohjan maa-ainesesiintymien hyö
dyntämiseen tähtäävä merenpohjan geologinen 
kartoitus- ja tutkimustyö kesällä 1983. Tavoitteena 
oli kartoittaa itäisellä Suomenlahdella Kotkan ta
lousalueen saaristovyöhykkeen merenpohjan maa
lajit Pyhtään, Kotkan ja Vehkalahden kuntien alu
eella. Ympäristöministeriö asetti työryhmän koor
dinoimaan Kotkan edustan merihiekkatutkimuk-

sia ja arvioimaan merihiekan noston vaikutuksia 
meriympäristöön (Lassig et al. 1987). 

Vuosina 1983 - 1985 ja 1991 Kotkan talous
alueella suoritetut merigeologiset tutkimukset 
osoittivat, että maa-ainesesiintymien kartoitukses
sa voidaan samanaikaisesti yhdistää sekä yhteis
kunnan käytännön tarpeet että tutkimustyön tie
teelliset tavoitteet. GTK:n tutkimustulosten perus
teella aloitettiin vuonna 1985 Pitkäviirin saaren 
pohjoispuolisella merialueella 100 000 proomu
m3:n koeluonteinen hiekan nosto, jonka tavoittee
na oli selvittää merihiekan noston ympäristövai
kutukset. 

Varsinainen merihiekan nosto Pitkäviirin alueel
la tehtiin vuonna 1989. Hiekkaa nostettiin 864 000 
proomu-m3 (Partanen et al., 1990). Kotkan 
kaupunki on GTK:n tekemien selvitysten 
perusteella käyttänyt 1980-1uvun loppupuolella 
rakentamiseen noin 1,8 milj. m3 merihiekkaa. 
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2 TUTKIMUSALUE 

Kotkan talousalueella suoritettu merenpohjan 
tutkimus rajoittuu koordinaattien 60° 11 ,6' -
60 0 30'P ja 26°27,2' - 27°21,7'1 osoittamalle alu
eelle. Kartoitetun merenpohjan kokonaispinta-ala 
on noin 1 000 km2

• Merenpohjan maaperätutkimus 
suoritettiin neljässä vaiheessa. Sopimuksen mu
kaan vuonna 1983 kartoitettiin Kotkan ja Pyhtään 
rannikkoalueen 1 : 20 000 -mittakaavaiset kartta
lehdet 3023 04, 05, 06, 07, 08 ja 09 (kuva 1). Toi-

sessa vaiheessa vuonna 1984 kartoitettiin Pyhtään, 
Kotkan ja Vehkalahden kunnan rannikkoalueen 
karttalehdet 3023 10, 11 ja 12 sekä 3041 02 ja 03. 
Kolmannessa vaiheessa vuonna 1985 tehtiin täy
dennystutkimuksia mainittujen karttalehtien alu
eella. Vuonna 1991 suoritettiin lehdellä 3041 01 
täydennystutkimuksia, joilla täydennettiin meren
pohjan maaperäkartan (liite 1) kartoittamattomia 
alueita. 

3 TUTKIMUSMENETELMÄ T 

3.1 Tutkimusalukset ja kenttätyöskentely 

Tutkimuksissa GTK käytti omia tutkimusaluk
siaan, tutkimusvene Kaitaa (pituus 12,7 m, leveys 
3,5 m, syväys 0,9 m)(kuva 2) sekä tutkimuslautta 
Geolaa (pituus 40 m, leveys 8 m, syväys 2,5 m)(ku
va 3). Kaidalla suoritettiin merenpohjan kaikuluo-

Kuva 1. Luotauslinjat Kotkan ja Pyhtään tutkimusalueilla. 

tausta ja akustis-seismistä luotausta. Geolalla tul
kittiin samanaikaisesti luotausprofiilit alustavas
ti ja otettiin näytteitä merenpohjasta tärykairalla. 

Kesäkuukausien kenttätyöskentelyyn oli valmis
tauduttu edellisenä talvena laatimalla käytettävissä 

Fig. 1. Map showing projiling fines in [he Kotka and Pyhtää study areas. 
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Kuva 2. Geologian tutkimuskeskuksen tutkimusvene Kaidalla käytössä olevat tutkimuslaitteet ja niiden 
soveltaminen merenalaisen harjumuodostuman luotaukseen. 
Fig. 2. Schematic drawing showing the GSF research vessel Kaita exploring a submarine esker. 

olevan aineiston perusteella tutkimusalueen me
renpohjan syvyyssuhteita kuvaavat kartat mitta
kaavassa 1 :20 000. Syvyystiedot otettiin julkais
tuista merikartoista, merenkulkuhallitukselta saa
duista luotauskartoista sekä GTK:n omista mit
tauksista. Laaditut syvyyskartat helpottivat oleel
lisesti kesäkaudella tutkimusvene Kaidalla suori
tettavia akustis-seismisiä luotauksia, luotauslinjo
jen suunnittelua sekä navigointia tutkimusalueel
la. Luotaus suoritettiin peruskarttalehdittäin pää
asiassa nopeudella 10 km/ t itä-Iänsisuuntaisesti 500 
metrin välein, paikoin jopa 250 metrin välein (kuva 
1). Merenpohjaa luodattiin yhteensä noin 2 200 
kilometriä. Kaidalla saatujen luotaustulosten pe-

rusteella valittiin suoritettavat näytteenotot. 
Kuvassa 2 on esitetty tutkimusvene Kaidan käyt

tämät tutkimus- ja paikanmääritysmenetelmät. 
Tutkimusveneen suorittaessa mittausajoa kaikki 
kuvan esittämät luotausmenetelmät ovat samanai
kaisesti käytössä lukuun ottamatta merenpohjan 
näytteenottoa. 

Tutkimuskalustoon kuuluvat piirturit rekisteröi
vät paperille merenpohjan syvyyden vaihtelut se
kä tietoa pohjan kerrostumista luotausprofiileina. 
Näistä tulkitut merenpohjan syvyys-, topografi
set ja morfologiset tiedot, merenpohjan pintamaa
lajit ja -rakenteet, merenpohjan maalajimuodos
tumat, kerrospaksuudet ja -rakenteet siirrettiin 
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luotauslinjoittain syvyyskarttapohjalle. Syvyyskar
tan sama-arvokäyrien ja tulkittujen merenpohjan 
pintamaalajitietojen avulla merenpohjasta laadit
tiin pintamaalajikartat. Karttapohjana oli perus-

Kuva 3. Tutkimuslautta Geola näytteenotos , a. 
Fig. 3. GSF research vessel Geola raking bottom sampIes. 

-kartta mittakaavassa 1 : 20000. Tulkinnan paik
kansapitävyys tarkistettiin koko tutkimusalueen 
kattavalla pohjanäytteenotolla. 

3.2 Paikanmääritys 

Paikanmäärityksessä pyrittiin hyvään tarkkuu
teen. Luotausajossa tutkimusvene Kaita käytti 
Motorola Minira!lger -paikanmäärityslaitteistoa, 
jonka tarkkuus on muutamien metrien luokkaa. 
Tutkimusveneen kulkema ajoreitti piirtyi suoraan 
peruskartan mittakaavassa (1 : 20 000) paikanmää
rityslaitteiston reittipiirturin paperille. Lisäksi pai
kanmääritystiedot tallentuivat yhdessä merenpoh-

jan syvyystietojen kanssa magneettinauhalle, josta 
ne aineiston jälkikäsittelyvaiheessa tulostettiin tut
kimuslautta Geolan tietokoneella. Geolalla käy
tettiin paikanmäärityksessä sekä tutkaa että seks
tanttia. Tutkapaikannuksen tarkkuus on noin 50 
metriä, kun taas sekstantin tarkkuus on sama tai 
jopa parempi kuin Miniranger-laitteiston tark
kuus. 

3.3 Akustiset menetelmät 

Tutkimuksissa käytettiin kolmea erilaista akus
tista tutkimuslaitetta, joiden lähettimien värähte
lytaajuudet ovat: 
1. Atlas Deso 10, kaikuluotain (30 ja 210 kHz) 
2. Klein, viistokaikuluotain (100 ja 500 kHz) 
3. Elma, reflektioseisminen luotain (400-900 Hz) 

Käytettyjen laitteiden lähettämillä äänipulsseilla 
on erilainen kyky tunkeutua ja heijastua takaisin 
merenpohjan rakenteista. Merenpohjan pinnasta 
ja pohjan eri kerroksista vastaanottimiin palan
net,( kaiut (paineaallot) muutetaan sähköisiksi 
pulsseiksi, jotka rekisteröityvät kunkin laitteiston 



piirturille jatkuvina merenpohjaprofiileina tutki
musveneen kulkemalla luotauslinjalla. 

3.3.1 Kaikuluotaus 

Tutkimuksissa käytettiin Atlas Deso 10 -kaiku
luotainta, jonka 30 kHz:n ja 210 kHz:n taajuu
della värähtelevät anturit Kaidan pohjassa toimi
vat sekä kaikupulssin lähettimenä että vastaanot
timena. Kaikuluotain mittaa merenpohjan syvyy
den sen ajan perusteella, jonka äänipulssi tarvit
see kulkeakseen anturista merenpohjaan ja takai
sin. Luotain rekisteröi mittaustuloksen piirturin 
paperille merenpohjaprofiilina. 

Kaikuluotaimen molemmat anturit toimivat sa
manaikaisesti antaen toisiaan täydentäviä tietoja 
merenpohjasta. Korkealla taajuudella 210 kHz 
erottuvat merenpohjan pienimmätkin rakenteel
liset yksityiskohdat sekä tutkimusveneen alla ole
van merenpohjan syvyys. Matalataajuinen ääni
puls si 30 kHz tunkeutuu osittain merenpohjan löy
himpiin maalajikerroksiin, saviin, rekisteröiden sa
vien paksuuksia ja rakenteita. 

Piirturin paperille rekisteröimästä merenpohja
profiilista voidaan selvittää merenpohjan syvyys 
ja pinnan muodot luotauslinjalla suoraan tutki
musveneen alapuolella. 

Kaikuluotauksella on tutkimusalueella läpäisty 
yli 15 m paksuja savia. Merenpohjan pinnasta tai 
maalajikerroksesta piirtynyt kaiku on sitä tum
mempi, mitä voimakkaampi takaisin heijastumi
nen on. Esimerkiksi löyhä vesipitoinen savi tai lieju 
heijastaa heikosti siihen osuneen aallon ja piirtyy 
paperille vain hyvin heikkona kaikuna, kun sitä 
vastoin hiekkainen tai kivinen maalaji antaa voi
makkaan heijasteen, joka piirtyy profiiliin hyvin 
tummana. Näin ollen profiilista voidaan tulkita 
pintamaalajin laatu, lohkareisuus ja rakenne se
kä saada tietoa sedimentaatio- ja eroosio-olosuh
teista, virtausten vaikutuksesta jne. 

3.3.2 Viistokaikuluotaus 

Viistokaikuluotain on merenpohjan pinnan 
muotojen (morfologian) kartoitukseen kehitetty 
laite, jolla saadaan merenpohjasta ilmakuvaa tai 
tutkakuvaa muistuttava graafinen kuva, tutkimus
veneen luotauslinjan kummaltakin sivulta kymme
nien tai satojen metrien levyiseltä kaistalta. 

Käytössä oli Klein viistokaikuluotain 100 kHz:n 
tai 500 kHz:n anturein. Anturit sijaitsevat luotai
men lähetin-vastaanotin-yksikössä, ns. kalassa, jo
ta hinataan merenpinnan alapuolella veneen pe
rässä sellaisella syvyydellä, jolla merenpohjan ra
kenteet piirtyvät parhaiten. Anturit, pietsosähköi
set keraamiset värähtelijät, lähettävät korkeataa-
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juisia äänipulsseja kalan kummallekin sivulle koh
tisuorassa kulkusuuntaa vasten. Äänipulssit hei
jastuvat pohjan epätasaisuuksien vastasivuilta ta
kaisin. Anturin vastaanottamat kaiut muutetaan 
sähköisiksi signaaleiksi, jotka piirtyvät laitteiston 
piirturin paperille pohjan heijastuskykyä vastaa
valla tummuudella muodostaen pohjasta eräänlai
sen varjoista ja valoista koostuvan kuvan. Viis
tokaikuluotaimen piirtoasteikko voitiin valita re
kisteröimään kuvaa merenpohjasta vaihtoehtoises
ti 90, 175 tai 350 metrin leveydeltä luotauslinjan 
kummaltakin puolelta. 

Yleisesti kallio-, moreeni-, hiekka- ja kivikko
pohjat piirtyvät viistokaikuluotainprofiilissa suh
teellisen tummana, kaiun voimakkuuden vuoksi, 
kun taas savi- ja liejupohjat piirtyvät vaaleina alu
eina. Vaaleina alueina piirtyvät myös ns. akusti
set varjot, jotka ovat anturin näkökentän ulko
puolelle jääviä alueita. 

Viistokaikuluotainprofiilista tulkittiin meren
pohjan ominaisuuksia mm lohkareisuutta, meri
virtojen ja aallokon aiheuttamia virtausrakentei
ta ja maalajien levinneisyyttä luotauslinjan kum
maltakin puolelta. 

3.3.3 Akustinen reflektioluotaus eH ARL 

Akustinen reflektioluotain on merenpohjan ker
rosten rakenteiden, paksuuden ja laadun tutkimi
seen kehitetty tutkimusväline. Laitteisto käsittää 
tutkimusveneen perässä hinattavan lähettimen 
(esim Elma 400 - 900 Hz) ja sarjahydrofonin, jo
ka toimii vastaanottimena. Hydrofonin merenpoh
jasta ja merenpohjan eri kerroksista vastaanotta
mat kaiut piirtyvät veneen vastaanotinlaitteiston 
piirturin paperille ARL-profiilina. Profiili kuvaa 
luotauslinjan alapuolella olevan merenpohjan 
maalajien kerrospaksuuksia ja -rakenteita meren
pohjan pinnasta jopa peruskallioon asti. Menetel
mä soveltuu merenpinnan aHa olevan kallion si
jainnin tutkimisen lisäksi myös peruskaHion tek
tonisten elementtien, kuten esim. siirrosten ja ruh
jevyöhykkeiden havaitsemiseen. 

3.4 Näytteenotto 

Pohjanäytteenoton tarkoituksena oli ensisijai
sesti varmistaa profiilien tulkinnan paikkansapi
tävyys ja toisaalta antaa tietoja maalajien raekoos
tumuksesta, tiiveydestä, mikrorakenteista jne. 
Pohjanäytteitä otettiin tutkimusalueella sekä 
koheesio- että kitkamaalajeista, kaikkiaan 120 pis
teessä. Näytteenotto tapahtui tärykairalla 6 met
rin ja 12 metrin kairaputkilla. Kitkamaalajeissa 
käytettiin halkaisijaltaan 110 mm:n ja koheesio
maalajeissa halkaisijaltaan 63 mm:n kairaputkea. 
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4 TUTKIMUSAINEISTON TULKINTA JA KÄSITTELY 

4.1 Tulkinta 

MKH:n luotausaineiston ja tutkimusvene Kai
dan kaikuluotausprofiilien syvyystietojen perus
teella laadittu 1 : 20 000 -mittakaavainen meren
pohjan syvyyskartla (10 metrin syvyyskäyrin) toimi 
tulkintapohjana merenpohjan maalajikarttaa laa
dittaessa. Syvyyskartta (kuva 4) oli avuksi luoki
teltaessa pohjaa sen muotojen perusteella. Syvyys-

karttaan siirrettiin profiileista tulkitut maalajitie
dot ajolinjoittain. Syvyyskartan laajat tasaiset alu
eet edustavat yleensä savi- ja liejupohjaa. Savilla 
on taipumus tasata alla olevan pohjan epätasai
suuksia. Peruskallioalueilla pinnan muodon rik
konaisuus näkyy syvyyskäyrien runsaampana 
esiintymistiheytenä syvyyskartalla. 

4.2 KarUojen laatimisperusteet 

Merenpohjan pintamaalajit ajolinjoja pitkin 
jaettiin kuvan 5 mukaisesti kahdeksaan eri luok
kaan. Lisäksi profiileista tulkittiin eräitä meren
pohjan pinnan ominaisuuksia, kuten lohkareisuut
ta ja aallonmerkkejä, jotka kuvattiin symbolein. 
Värein ja symbolein kuvatut maalajitiedot siirret
tiin ajolinjoittain syvyyskarttapohjalle. Käyttämäl-

lä hyväksi syvyyskartan tietoja syvyyssuhteista ja 
merenpohjan morfologiasta sekä viistokaiku
luotaimen tuloksia interpoloitiin ajolinjojen välit 
merenpohjan pintamaalajeja kuvaaviksi kartoik
si. Liitteenä oleva merenpohjan maalajikartta 
1 : 100 000 (liite 1) on yhdistelmä kahdestatoista 
1 : 20000 -mittakaavaisesta maalajikartasta. Kar-
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CJ Resentti liejusavi - Recent clays and muds (active sedimefltation) 

o Postglasiaalisavi - Postglacial clays and muds ("basin fiJl"), subrecent, non-deposition 

Glasiaalisavi - Glacial clays and silts (homogenous and varved), erosion and/or non-deposition 

Moreeni ja glasiaalisavi jäänteitä - Ti" and glacial clay erosional remains 

D Huuhtoutunut hiekka - Outwash sands 

o Hiekka ja sora - Glaciofluvial sand and gravel 

D Moreeni - Ti" 

o Kallio - Bedrock outcrops 

Kuva 5. Merenpohjan profi ilien tulkinnassa käytetty maalajien tulkintamalli . 
Fig. 5. Schematic geological profile indicating the c1assification utilized in the interpretation of botlom deposifs. 

tan yksittäisten pienehköjen maalajimuodostumien 
rajat saattavat yksityiskohdittain poiketa todelli
sista, harvahkon luotauslinjavälin vuoksi. Maa
lajien esiintymistapa selviää parhaiten erikseen esi
tetyistä luotausprofiileista (kuvat 6-10, 12-15, 
17-22). 

Tutkimusaineiston luonteen ja kartografisten 

seikkojen takia maalajien rajoja on pidettävä usein 
viitteellisinä. Maalajimerkintä tulkitussa profiilissa 
ja kartassa kuvastaa pohjan ylintä kerrosta (l -
2 m) eikä pintaa sellaisenaan. Erityisesti savi- ja 
silttialueilla pohjan pintaa peittää yleensä sentti
metrien tai desimetrien paksuinen hiekkainen tai 
jopa sorainen pintakerros (eroosiojäänne). 

5 MERENPOHJAN SYVYYSSUHTEET JA MORFOLOGIA 

Tutkimusalue sijaitsee sisäsaariston ja ulkome
ren välisellä alueella itäisen Suomenlahden poh
joisrannikolla, missä Kymijoki haaroineen laskee 
Suomenlahteen. Noin 10 km:n levyisellä rannik
kokaistalla ovat tyypillisiä syvät lahdet ja niemet. 
Suomenlahden pohjoisrannikon merenpohja on 
loivasti etelään viettävä rikkonainen prekambri
nen kiteisen kallioperän peneplaanipinta, joka 
Suomenlahden eteläosassa, lähellä Viron rannik
koa sukeltaa paleotsooisen sedimenttikiven alle. 

Suomenlahden pohjoisrannikon ja etelärannikon 
rantaviivojen muotojen erilaisuus johtuu tästä ki
vilajien eroavaisuudesta. Toisin kuin Viron ran
nikon loivat muodot, aiheuttaa Suomenlahden 
pohjoisrannikon peruskallion rikkonainen rakenne 
epätasaisen rantaviivan ja suuret topografiset erot 
merenpohjassa. 

Suomenlahti on matala merialue, jonka syvim
mät (yli 100 m) kohdat ovat Suomenlahden suul
la lännessä. Tutkimusalueen syvyydet vaihtelevat 
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Kuva 6 . Kaikuluotainprofiili karttalehdeltä 3023 07. Kuvassa peruskallion aiheuttama rikkonainen pohjatopografia. Irtomaapeite on vä
häinen. Kallioiden välissä on pieniä savialtaita. Kohoumien päällä on irtolohkareita. Veden syvyys on I - 32 m. 
Fig. 6. Eehosounding projile aeross typieal irregular bedroek topography with seattered minor c1ay deposits (map 3023 07). Erratie boul
ders Iitter the topographie highs. Water depth varies jrom I m to 32 m. 
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Kuva 7. Kaikuluotainprofiili 7 A ja A RL profiili 7B merenpohjan savialtaasta lehdeltä 3023 07, 40 - 50 m syvyydestä, missä voimakkaat 
pohjavirtaukset kuluttavat uomia pohjaan. Savirakenteissa on havaittavissa katkeilua. Sedimenttien suuri paksuus ja kaikuluotaimen puls
sin a lhainen energia estävät peruskalliota näkymästä. Sen sijaan ARL-profiilista voidaan tulkita eri-ikäisten savien lisäksi moreenipatjoja 
sekä perus kali ion pintaa. Kuvassa 7B on paksuimmillaan 45 m irtomaita. 
Fig. 7. Combined eehosounding projile 7A and CSP-projile 7B jrom a elay basin, 40-50 meters deep, on map sheet 3023 07. Strong 
bottom eurrents have scoured ehannels in the sea jloor, truneating c1ay horizons and preventing sedimentation. The thiekness oj sediments 
and low energy oj the eehosounding method limits penetration 10 Ihe clay beds. In the lower CSP-projile the thickness oj the c1ay, sill 
and lill deposils attain a maximum Ihickness oj 45m and the deplh oj the bedrock can be measured. 

O:sta 50 metriin. Suurimmat syvyydet sijaitsevat 
pääasiallisesti tutkimusalueen eteläisimmillä kart
talehdillä. Syvyyskartan sama-arvokäyrät (kuva 4) 

osoittavat selvää pohjamuotojen suuntautumista, 
pohjoisluode-eteläkaakko. Suuntaus on selvästi 
havaittavissa alueen syvimmissä pitkänomaisissa 
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Kuva 8. Kaikuluotainprofiili 8A ja ARL-profiili 8B selväpiirteisestä merenalaisesta Längön harjusta, jonka laki kohoaa 9 m ympäröivän 
savipohjan pinnan yläpuolelle. Savipohjan pintaa peittää ohut hiekka- ja hiesukerros, joka suojaa pohjaa jatkuvalta eroosiolta. ARL-pro
fiilista voidaan mitata harjun ja savikerrosten paksuuksia. 
Fig.8. Combined echosounding- 8A and CSP-projile 8B across the submarine »Löngö» esker, the crest oj which rises 9 m above the sur
rounding c/ay deposits. The latter are covered with a thin veneer oj sand and sill. The thickness oj lhe esker and c/ay beds can be measured 
jrom the CSP-projile. 

altaissa, kuten myös niiden välissä olevi~sa meren
pohjan selänteissä. Suunnat ovat samat kuin ran
nikon saarissa ja lahtien rantaviivoissa todettavat 
suunnat, jotka kuvastavat viimeisen jäätikön kul
kusuuntaa. 

Peruskalliosta johtuva rikkonainen pohjatopo
grafia näkyy kaikuluotainprofiilissa (kuva 6) leh
den 3023 07 pohjoisosassa. Kuvan profiilissa sy
vyys vaihtelee 1 :stä 32 metriin. Pohjan epätasai
suuksia tasaavia savia on hyvin vähän, ja näin ol
len merenpohjan topografia kuvastaa peruskalli
on pinnanmuotoja. 

Syvyyskartalla näkyvät yli 50 metrin syvänteet 

(kuva 4) ovat tasahkoon savipohjaan meriveden 
virtausten ansiosta muodostuneita kulutusuomia. 
Tällainen uoma näkyy esimerkiksi kaikuluotain
profiilissa (kuva 7 A) lehdeltä 3023 07. Kuvasta 7 A 
ei selviä peruskallion sijainti. Samanaikaisesta seis
misestä profiilista (kuva 7B) on tocettavissa pe
ruskallion pinnan olevan 70 - 90 metrin syvyy
dellä merenpinnasta. Merenpohja on hyvin tasai
nen, mikä johtuu tasoittavista savikerrostumista. 

Syvyyskartan (kuva 4) kapeat selvästi suuntau
tuneet selänteet erottuvat morfologialtaan melke 
tasaisen pohjan yläpuolelle työntyvinä muotoina 
kaikuluotainprofiilissa (kuva 8A), ns. Längön har-
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Kuva 9. Kaikuluotain- (9A) ja ARL-profiili (9B) drumliinimaisen selänteen poikki karttalehdeltä 3023 10. Selänteen pinta on lohkareinen . 
ARL-profiilista on mitattavissa moreenimuodostuman paksuudeksi 10 - 20 m. 
Fig. 9. Echosounding· (9A) and CSP-profile (9B) across a drumlinoid till formation whose surface is littered with boulders. 

ju peruskartalta 3023 08, Kuvan 8B seisminen pro
fiili osoittaa, että kyseessä on harju eikä kallio tai 
moreeniselänne. 

Syvyyskartan pitkistä, leveistä selänteistä antaa 
kaikuprofiili (kuva 9A) oivan kuvan. Morfolo
gialtaan selänne vaikuttaa harjulta, jonka pinnalla 
on jonkin verran lohkareita. Vastaavan seismisen 
profiilin perusteella (kuva 9B) on peruskalliopin
nan havaittu olevan tässä yli 20 m selänteen pin
nan alapuolella. Näytteenoton perusteella kyseessä 
on kuitenkin moreeniselänne, 

Syvyyskartan alueet, missä syvyyskäyrät ovat 
harvassa, löytyvät sekä sisäsaaristosta että myös 

ulkomereltä. Alueet ovat pohjamuodoltaan hyvin 
tasaisia kuten profiilista saariston sisältä (kuva 12) 
3023 08 -lehden alueella, sekä profiilista ulkome
ren alueelta (kuva 7) lehdeltä 3023 07 on havait
tavissa. Merenpohjan pinnan tasaisuus ei välttä
mättä aina johdu savipohjasta. Pohjan tasaisuus 
voi myös johtua hienosta hiekasta, kuten profii
lista (kuva 10) Pitkäviirin saaren eteläpuolelta on 
todettavissa. Kyseessä on laakea kohouma. Me
ren virtaus ja aallokon kulutus aiheuttavat jatku
via muutoksia syvyyssuhteissa sekä vaikuttavat eri
laisten eroosio- ja kerrostumisrakenteiden synty
miseen. 
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Kuva 10. Kaikuluotain- (lOA) ja ARL-profiili (lOB) sileäpintaisesta hiekkapohjasta Pitkäviirin saaren eteläpuolelta lehdeltä 3023 07. Ku
van oikeassa reunassa on lohkareinen moreenipohja. Matala vesi ja kova pohja vaikeuttavat ARL-profiilin tulkintaa . 
Fig. JO. Echosounding- JOA and CSP-projile across a smooth seajloor consisting oj outwash sand, south oj Pitkäviiri island on map sheet 
302307. The rugged area in the right hand part oj the jigure is due to a boulder-strewn ti/l bottom. Reverberation due io sha/low water 
and the hard bottom hinder interpretation oj the CSP-projile. 

6 KALLIOPERÄ 

Tutkimusalueen kallioperä on rapakivigraniit
tia. Tämä näkyy sekä alueen kalliorannoissa että 
runsaissa lohkareissa. Merenpohjan maalajikart
taan on merkitty punaisella sellaiset alueet, missä 
peruskalliopinta on paljaana tai hyvin ohuen maa
lajikerroksen peitossa. Kuvan 6 kaikuprofiili esit
tää tutkimusalueelle tyypillistä peruskalliotopo
grafiaa sellaisella alueella, missä moreenipeite on 
ohut tai puuttuu kokonaan. Lisäksi kuvan 6 pro
fiilissa on havaittavissa merenpohjan runsas loh-

kareisuus, mikä on tutkimusalueelle tyypillistä. 
Maalajikartan muilla alueilla peruskallio on vaih
televan paksujen maalajikerrosten peitossa. Pak
suimmillaan maalajipeitteen on todettu olevan 
noin 45 metriä (kuva 7). Peruskalliopinnan syvyys 
ja morfologia ovat parhaiten tulkittavissa ARL
profiileista. Tärykairalla kaUiosta saatu näyte 
(karttalehti 3023 07) oli hieman rapautunutta tum
maa viborgiittia (taulukot 1 ja 2). 
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7 MAAPERÄ 

7.1 Yleistä 

Mannerjää irrotti peruskallioalustasta runsaasti 
kiviainesta, jonka se möyhensi ja kerrosti perus
kallion päälle paksuiksi moreenikerrostumiksi, 
drumliinimaisiksi selänteiksi sekä kallioperän muo
toja myötäileviksi ohuiksi kerrostumiksi. Nämä 
kerrostumat voidaan tulkita seismisistä profiileista 
(kuvat 9 ja 17). 

Mannerjäätikön sulamisvedet kuljettivat ja la
jittelivat maa-ainesta harjumuodostumiksi. Jää-

tikön eteen kerrostui silttiä ja savea pohjanmyö
täisesti glasiaali- ja myöhäisglasiaaliaikana. Myö
häisempinä Itämeren järvi- ja merivaiheiden aika
na kerrostui pohjan epätasaisuuksia tasaavia 
postglasiaalisia ja resenttejä savia ja liejusavia. 

Selännemäiset moreenimuodostumat ja harjut 
muodostavat tutkimusalueella selväpiirteisiä mor
fologisia kokonaisuuksia. 

7.2 Moreeni 

7.2.1 Moreenikerrostumat 

Tutkimusalueen kallioperä on laajoilla alueilla 
vaihtelevan paksuisen moreenikerrostuman peitos
sa. Moreenin yleisyys ja paksuus vaihtelee paljon 
tutkimusalueen eri osissa. Merenpohjassa moree
ni esiintyy sekä pitkänomaisina pohjois-eteläsuun
taisina tai luode-kaakkosuuntaisina selänteinä että 
epämääräisinä moreenikumpuina. Moreenin pin
ta on tutkimusalueella yleisesti hyvin lohkareinen. 
Savikerrostumien peittämät moreeniselänteet ja 
-kerrostumat voidaan tunnistaa ARL-profiileista. 
Kaiku- ja ARL-profiilien avulla on havaittu myös 
pieniä jäätikön reunan suuntaisia moreenivalleja 
Pyhtään Parlahdella. 

Näytteenkäsittelyssä erotettiin kaksi toisistaan 

Näyte 

55A/ 84 
55B/ 84 
56A/ 84 
56B/ 84 
56C/ 84 
56E/ 84 

Syvyys 

250 
350 
220 
310 
320 
340 

Maalaji 

Mr 
RpKiMr 
Mr 
RpKiMr 
RpKiMr 
RpKi 

selvästi poikkeavaa moreenityyppiä. Löyhäraken
teinen, vesikyllästetty rusehtava pintamoreeni (ab
laatiomoreeni) sekä tiivis betonimainen ruskean
harmaa hietainen pohjamoreeni. Pintamoreenis
sa tavataan melko usein lajittuneita hiekka- ja so
rakerroksia. Pintamoreeni esiintyy yleensä 1 - 3 
metriä paksuna kerrostumana. Tärykairan toimin
taa estivät toisinaan moreenissa olevat näyteput
ken halkaisijaa suuremmat kivet. 

Näyttenoton yhteydessä tavattiin myös tutki
musalueelle tyypillisestä moreenista poikkeavaa ns. 
rapakivimoreenia mm. Pitkäviirin karttalehden 
(3023 07) luoteisosassa sekä Reipoon karttalehden 
(3023 10) pohjoisosassa pienehköillä alueilla. 

Rapakivimoreeni on voimakkaan ruosteenrus
keata hiekkamoreenia, joka sisältää savikokkarei-

MineraalikooslUmus 

biotiitti, iddingsiitti, maasälvät, serpentiniitti, kvartsi 
biotiitti, maasälvät, illiitti, serpentiniitti, kvartsi 
biotiitti , maasälvät , illiitti, serpentiniitti, kvartsi, amfiboliitti 
biotiitti, illiitti, maasälvät, kvartsi, kloriitti 
biotiitti, maasälvät, kvartsi, kloriitti, illiitti 
biotiitti, kvartsi, maasälvät, kloriitti, illiitti 

Taulukko I. Moreenin savifraktiosta määritetty mineraalikoostumus. 
Tabte 1. Mineral contents in the clay fraction of till sampies. (biotite, iddingsite, feldspar, serpentinite, amphibolite, chlorite, illite) 

Näyte Syv . Maalaji Si02 AI20 l Fe20l MgO CaO Na20 K20 MnO Ti02 P20, Summa 0/0 

55A/ 84 250 Mr 68.47 14.27 4.67 1.08 2.44 0.79 4 .99 0.06 0.54 0.16 97.48 
55B/ 84 350 RpKiMr 71.10 12.83 3.47 0.76 1.14 1.36 5.94 0.04 0.37 0.11 97.12 
56A/ 84 220 Mr 72.92 13.50 2.91 0.80 1.65 3.45 4.23 0.03 0.37 0.09 99.94 
56B/ 84 310 RpKiMr 70.71 13.67 3.86 0.68 0.50 0.76 7.17 0 .00 0.38 0.12 97.85 
56C/ 84 320 RpKiMr 70.76 13.59 3.57 0.79 0.50 4.81 6.81 0.00 0.35 0.11 101.28 
56E/ 84 340 RpKi 70.70 13.80 3.92 0.65 0.79 1.47 6.11 0.04 0.37 0.09 97.94 

Mr = moreeni, RpKiMr = rapakivimoreeni, RpKi = rapakivi (Näyte 56E/ 84) 
= till rapakivitill = rapakivigranite 

Taulukko 2. Kemiallinen analyysi moreenista sekä rapakivinäytteestä. 
Table 2. Chemical analyses from sampies of lill and rapakivilill. 
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SAVI/CLAY SILTTIISILT HIEKKA ISA ND SORA/GRAVEL 

1t-----1-----t-----t----~----4_----~~~~~~~~--~--_4490 

1t------t-----i------t-----+------~~~~~~~~--~----~~----~70 

1t------i------r------r-----~~~~~ __ ~------+_----~------~----++ 50 

1t------i------r--~~~~L-~~--~----_+------+_----~------~----++30 

60~ 2mm 

SAVII C L AY SILTTI/SILT HIEKKA ISAND SORA/GRAVEL 

1t------t-----t-----~----_+------~----~----~~~~~~~------~90 

rt------t-----t-----~----_+------~~~~~~~~~~----~------~70 

rt------~-----r----~--~~~~~~~~_+----~~----~------~----JL150 

~----~~~~~~~----+_----_4------_+------~------+_----_4------_4------_L~10~o 

60~ 2mm 

Kuva 11 . Kotkan alueen pintamoreenin IIA , pohjamoreeni- ja rapakivimoreenin (R) IIB rakeisuuskäyriä. 
Fig. 11. Grain size dislribulian curves [ar ablalian Iil/ IIA , basal till and rapakivi till (R) IIB. 

ta, hienoa moroa sekä moroutuneita kiviä. Mo
routuneiden kivien ympärillä esiintyy usein vaa
lea savirengas. Näytteenotossa tavatut rapakivi
moreenikerrostumat olivat noin 2 metriä paksuja 
ja esiintyivät rapakivikallion päällä. Pitkäviirin 
alueella moreenin päälle oli kerrostunut pari metriä 
silttiä ja hiekkaa. Koska veden syvyys kyseisellä 
näytteenottoalueella on 20 - 25 metriä, on ainek
sen täytynyt kulkeutua mannerjäätikön mukana 
maalta merenpohjalle. 

Moreenin savifraktiosta tehty mineraalikoostu
mus on esitetty taulukossa 1. Lisäksi tehtiin ke
miallinen analyysi sekä moreenista että kalliosta 
saadusta rapakivinäytteestä (taulukko 2). Koos
tumukset eivät juuri eroa toisistaan. Hieman suu
rempi natriumpitoisuus näytteissä 56 A ja 56 C voi 
johtua merivedestä. Kyseinen moreeni on A. Ke
josen mukaan (suullinen tiedonanto 1985) suun
nilleen samanlaista kuin lähimantereellakin tavat
tu. Löydetty moreeni saattaa koostumuksen pe-

rusteella olla syntynyt joko rapakivestä, pegma
tiittisesta graniitista tai mikrokliinigraniitista. Tau
lukoissa ja rakeisuuskäyrissä on kyseistä moree
nia kutsuttu rapakivimoreeniksi (RpKiMr). 

Moreenien rakeisuuskäyrät on esitetty kuvassa 
11 . Moreenit eivät rakeisuudeltaan kovin paljon 
poikkea toisistaan . 

7.2.2 Pitkittäiset moreenimuodostumat 

Pitkänomaiset moreenimuodostumat suuntau
tuvat lähinnä mannerjäätikön pääliikesuunnan 
mukaisesti, 3500 

- 3600
• Muodostumien muoto 

on joko kapeahko drumliinimainen tai laaja-alai
nen pitkänomainen moreenikerrostuma. Pitkän
omaisten kapeiden muodostumien erottaminen 
harjumuodostumista on joissakin tapauksissa han
kalaa ilman näytteenottoa. Näytteenottoa vaikeut
taa moreenimuodostumien runsas lohkareisuus . 
MoreeniainekSen paksuus vaihtelee parista metris-
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Kuva 12. Kaikuluotainkuva sisäsaaristosta, missä tapahtuu sekä aktiivista sedimentaatiota että eroosiota. Glasiaalisavessa on havaittavissa 
säännönmukainen rakenne, joka kuvastaa alla olevan moreenin pintamuotoja. 
Fig. 12. An eehosounding profile from the inner arehipelago showing results of both sedimentation and erosion. Arhythmie strueture 
in the glaeial elay re fleets the surfaee forms of the underlying till. 

PYHTÄÄ - PARLAHTI 
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Glasiaalisavi - glacial clay G Resentti liejusavi - recent mud Cl Kallio - bedrock 

o Moreeni - till D Postglasiaalisavi - postglacial clay 

Kuva 13 . Kuvassa 12 olevaa kaikuprofiilia vastaava tulk ittu ARL-profiili Parlahdesta . Moreenissa on havaittavissa ns. de Geer-tyyppisiä 
rakenteita. 
Fig. 13. An interpreted aeoustie refleetion profilefrom the bay Parlahti, same loeation as in fig 12. The rhythmie strueture originalesfrom 
the underlying tillstrueture, possibly representing de Geer moraines. 

tä useaan kymmeneen metriin. Joistakin ARL-pro
fiileista voidaan havaita moreenin kerrostuneen 
»patjoittain» . 

7.2.3. Reunamoreenit 

Reunamoreenit ovat yleensä kapeita, jyrkkäreu
naisia ja lohkarepintaisia (Niemelä 1979). Kuvas
sa 12 on esitetty kaikuluotainprofiili, jossa savis
sa näkyvät aaltomaiset rakenteet kuvastavat aHa 
olevan moreenin pinnan muotoja. Samanlaista 
moreenista johtuvaa pintamuotoa on havaittavissa 
Parlahdessa useassa rinnakkaisessa luotausprofii
lissa. Kyseessä lienevät vuosimoreeniselänteet, jot-

ka ovat muodostuneet jään liikesuuntaa vastaan 
kohtisuorina harjanteina enemmän tai vähemmän 
tasaisin välein. Parhaiten merenalaiset vuosimo
reenit näkyvät tulkitusta ARL-profiilista (kuva 13). 
Tutkimusalueen muissa osissa ei vastaavanlaisia 
rakenteita oIe tavattu. Tämä johtunee siitä, että 
kyseisiä rakenteita ei merenpohjan uloimmilla alu
eilla esiinny. Kun rakenteet ovat samansuuntaisia 
luotauslinjojen kanssa, ne jäävät luotauslinjojen 
väliin tai tulevat profiileista virheellisesti tulkituik
si. Huomattakoon, että merenpohjan geologiset 
rakenteet, jotka esiintyvät tutkimusalueeHa man
nerjään kulkusuunnassa tulevat itä-Iänsisuuntai
sissa profiileissa parhaiten esille. 
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7.3 Sora ja hiekka 

7.3.1 Harjut 

Eräs tutkimuksen tärkeimmistä tavoitteista oli 
paikallistaa mantereella ja meren saarissa todet
tujen glasifluviaalisten eli harjumuodostumien me
renalaiset jatkeet. Mantereella tärkeimmät harju
jaksot ovat (Lahermo 1971, Koho 1973): a) 17 ki
lometrin pituinen Pyhtäänharju, joka mereIlä jat
kuu Pitkäviirin saaren muodostumana, b) Silta
kylän harju, johon meren saarissa liittyvät Kouk
kusaari ja Kaunissaari, c) Kyminlinnan harju puo
lestaan jatkuu merellä Lehmäsaaren muodostuma
na, d) Neuvottoman harjulle ei meren saarissa löy
dy jatketta. Todetut merenalaiset harjumuodostu
mat näkyvät liitteenä olevasta merenpohjan maa
lajikartasta (liite 1). Merenpohjassa on myös useita 
pieniä harjujaksoja, joilla ei oIe selvää yhteyttä 
edeIlä mainittuihin mantereella ja meren saarissa 
tunnettuihin muodostumiin. KarttalehdeIlä 3041 02 
Kirkonmaan saaresta noin 5 kilometriä kaakkoon 
merenpohjalla esiintyvä harjujakso saattaa olla 
Neuvottoman harjun merenalainen jatke. 

Mantereella harjut ovat 1 - 20 metrin korkui
sia, kapealakisia ja katkeilevia (Valovirta 1972) ja 
niiden suunta on sekä luoteesta kaakkoon että 
pohjoisesta etelään. Rannikkovyöhykkeen harju
jaksoja luonnehtivat varsin leveät, loivarinteiset 
selänteet, selännelaajentumat ja muodoiltaan epä
määräiset harjulaajentumat (Kontturi ja Lyytikäi
nen 1985). Iisalon (1979) mukaan rannikon lähei
syydessä harjujen on todettu levinneen rantaker
rostumiksi, ja mantereella esiintyvät harjut ovat 
rakenteeltaan hyvin vaihtelevia. Harjuydin tai 
ydinvyöhyke on karkeaa kivistä soraa, jota hie
nompi lajite peittää. 

7.3.2 Harjujen merenalaiset jatkeet 

Merenalaiset harjumuodostumat erottuvat mo
reeniselänteistä kaikuluotain- ja ARL-profiileissa 
lähinnä morfologian ja yleisesti vähäisemmän pin
talohkareisuuden perusteella. Harjujen paksuus 
voidaan määrittää ARL-profiileista (kuva 14) ja 
kulkusuunta viistokaikuluotainprofiileista. Kuvas
sa 14 on esitetty kaikuluotain-, ARL-, sekä viis
tokaikuluotainprofiilit karttalehden 3023 10 kah
desta harjusta. Molemmat harjut, jotka sijaitse
vat 40 metrin syvyydessä, kohoavat kuvassa 4 met
riä merenpohjan savikerrostumien pinnan yläpuo
lelle. Kuvan vasemmanpuoleisen harjun muoto on 
hyvin selväpiirteinen, ja se on huomattavasti oi
keanpuoleista sileämpi. Näin se viittaa samalla la
jittuneeseen ainekseen harjun pinnassa. Kuvan 14C 
viistokaikuluotainprofiilista on harjujen kulku-

suunta merenpohjassa selvästi nähtävissä. 
Jyrkän primaarimuodon säilyttäneitä harjuja ta

vataan etupäässä graniittisen kallion alueella. Täl
laiset harjut ovat melko yleisiä varsinkin itäiseIlä 
Suomenlahdella (Nuorteva 1988). 

Liitteessä 1 esitetyt tutkimusalueen merenalai
set harjumuodostumat esiintyvät sekä matalassa 
että syvässä vedessä ja noudattavat mannerjääti
kön yleistä kulkusuuntaa 3500 

- 3600
• Tutkimus

alueen ARL-profiilit toivat esiin myös harjumuo
dostumia, joita paksut savikerrostumat peittivät. 
Matalassa alle 20 metriä syvässä vedessä harjujen 
primaarimuoto on osittain hävinnyt, kun me ren 
aallokko ja virtaukset ovat kuluttaneet ja tasoit
taneet harjun pintaa. Hienoin aines on kulkeutu
nut harjun liepeille, ja karkea aines muodostaa 
harjun karkean eroosiolta suojaavan selän. 

Pitkäviirin - pyhtään harjun jatke 

Pitkäviirin - Pyhtään harjujaksoon kuuluva 
merenalainen muodostuma (kuva 15) Byön saa
ren eteläpuolella kohoaa kaikuluotainprofiilin pe
rusteella noin 3 metriä ympäröivän savipohjan ta
son yläpuolelle. Muodostuman pinnassa on eroo
siojäänteitä glasiaalisavesta, joka myötäilee sään
nönmukaisesti harjun pinnan muotoja. Kyseinen 
muodostuma poikkeaa Längön selväpiirteisestä 
harjumuodostumasta ja on tätä huomattavasti le
veämpi ja pinnaltaan lohkareisempi, kuten saman
aikaisesta viistokaikuluotainprofiilista on voitu to
deta. Kuvan 15 B ARL-profiilin perusteella muo
dostuman leveys vaihtelee 100 - 1 000 metriin, 
jos harjun reunavyöhykkeet luetaan mukaan. 
Muodostuman paksuus Pitkäviirin saaren pohjois
puolella on noin 20 metriä ja muodostuman ydin 
on karkeata soraa. Reunavyöhyke koostuu hienos
ta ja karkeasta hiekasta (kuva 23). Byön saaren 
eteläpuolella harjumuodostumaksi tulkittu jatke 
sisältää näytteenoton perusteella sekä moreenia et
tä soraista hiekkaa. 

Merenpohja on hiekkainen Pitkäviirin saaren 
eteläpuolella. Kuvan 10 kaikuluotainprofiilista voi 
todeta, kuinka tämä hiekkainen merenpohja on 
pinnaltaan sileä verrattuna kuvan itäpään lohka
reiseen moreenipeitteeseen. Meren virtaus ja aal
lokko saaren rantavyöhykkeessä on kuluttanut 
harjumuodostumaa ja levittänyt hiekkaa laajalle 
saaren ympäristöön. Kuvan seismisestä profiilis
ta on mitattavissa muodostuman kokonaispak
suus. 

Siltakylän harjun jatke 

Siltakylän harjujaksoa voidaan seurata meren 
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Kuva 14. Kaikuluotain- (A), ARL- (B) ja viistokaikuluotainprofiili (C) kahdesta merenalaisesta harjumuo
dostumasta, jotka kohoavat noin 4 m savipohjan yläpuolelle (lehdellä 3023 10) . Harjut erottuvat tummasä
vyisinä ja savipohja tasaisen harmaana. Harjujen kulkusuunta ja leveys ovat mitattavissa profiileista . 
Fig. 14. Echosounding (A), acouslic rejleclion (8) and side scan sonar projile (C) across lwo submarine es
kers on map sheel 3023 10. 80th the width and lhe direClion oj lhe esker can be measured jrom lhe projiles. 
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Kuva 15. Kaikuluotain- (A) ja ARL-profiili (B) Pitkäviirin - Pyhtään harjuun liittyvästä merenalaisesta muodostumasta, jota glasiaalisavi 
ohuesti peittää. Aineksen laatu ei selviä kaikuluotainprofiilin perusteella. Muodostuman paksuus on mitattavissa ARL-profiilista. 
Fig. 15. Echosounding (A) and esp (8) profile across a submarine part of the Pitkäviiri-Pyhtää esker. The formation is covered by glacial 
c/ay remnants. The quality of the material can not be deduced from the echosounding profile but the thickness of the formation can be 
measured from the esp profile. 
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Kuva 16. Kotkan, Pyhtään ja Vehkalahden merenalaisten harjujen rakeisuuskäyriä. I = Pitkäviirin - Pyhtään harjun jatke, 2 = Siltaky
län harjun jatke, 3 = Kyminlinnan harjun jatke, 4 = Längön harjun jatke, 5 = Mustaviirin eteläpuolella oleva harju. 
Fig. 16. Grain size distribution curves for submarine eskers offshore from Kotka, Pyhtää and Vehkalahti. 

saarissa, Koukkusaaressa, Kaunissaaressa ja Ris
tisaaressa. Karkearakeinen harjuydin ei ilrneises
ti oIe kovin Ieveä, noin 100 rnetriä. Harjun Ieveä 
reunavyöhyke on koosturnukseItaan hienorakei
sernpi. Pintaosiltaan harju on hyvin Iohkareinen, 
rnikä vaikeutti näytteenottoa. Näytteitä on saatu 
Koukkusaaren eteIäiseltä ja Kaunissaaren pohjoi-

seIta rnerenaIaiseIta jatkeelta. Aines on pääasiaI
lisesti soraista hiekkaa (kuva 1(5). MerenaIaista jat
ketta Iöytyy rnrn. Kaunissaaren pohjoispuoIella se
kä Kaunissaaresta kaakkoon Ristisaarta kohti. 
Kaunissaaren pohjoispuoIella oIeva jatke on noin 
2 kilornetriä pitkä. Harju on osittain savien pei
tossa. 
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Kyminlinnon horjun jatke 

Kyminlinnan harju jatkuu merellä Lehmäsaa
ren muodostumana Kukourin saaren pohjoispuo
lelta Lehmäsaaren eteläpuolelle Hietakareille asti 
ja edelleen Haapasaaren saariston länsipuolelta 
etelään. Lehmäsaaren muodostuma, saari mukaan 
luettuna, on noin 7 kilometriä pitkä. Leveys vaih
telee muutamasta kymmenestä metristä useaan sa
taan metriin. Muodostuman pohjoispuolella on 
tehty vain kaikuluotainprofiileja. Profiileista ei 
voida arvioida harjuaineksen määrää. Lehmäsaa
ren länsipuolella on merenpohjassa luotausten yh
teydessä havaittu vanhoja ruoppauskuoppia (ks. 
luku maa-ainesvarat). ARL-luotausten perusteel
la on harjun paksuus tällä alueella 5 - 15 met
riä. Näyttenotossa saatiin tasarakeista, hienoa ja 
keskikarkeaa hiekkaa (kuva 16). 

Neuvottoman harjun jotke 

Mantereella esiintyvä Neuvottoman harju ei jat
ku meren saarissa. Kirkonmaan saaresta kaakkoon 
(ks. maalajikartta, liite 1) merenpohjassa esiintyy 
kaksiosainen harjumuodostuma, joka saattaa liit
tyä Neuvottoman harjuun. Merenalaisten jakso
jen pituudet ovat 1 000 ja 2 000 metriä, leveydet 
vaihtelevat 50:stä 100 metriin. Harjun paksuus on 
20 - 30 metriä. ARL -profiilit osoittavat, että ky
seinen merenalainen harju on pääasiassa savien 
peitossa, eikä sen kulkua näin ollen voi seurata me
renpohjan maalajikartalla. 

Langön horjun jotke 

Kaunissaaren ja Pitkäviirin saaren puolivälissä 

karttalehdellä 3023 08 tavataan merenpohjalla pro
fiilien tulkinnan perusteella yli 5 kilometrin pitui
nen Langön harju (kuva 8). Kuvan 8 kaikuluo
tainprofiilista on todettavissa harjun kohoavan 9 
metriä ympäröivän merenpohjan yläpuolelle 24 
metrin syvyydestä 15 metrin syvyyteen. Kuvan 8 
ARL-profiilista havaitaan, että harjun kokonais
paksuus on noin 20 metriä. Langön harjumuodos
tuman eteläpuolelta savipohjalta otettu näyte si
sälsi 1,5 metriä savea, jonka alla oli 2,5 metriä hie
noa hiekkaa (kuva 16). 

Tutkimusalueen merenpohjan maalajeja kuvaa
vassa kartassa (Iiite 1) on esitetty merenpohjan ta
sossa ja merenpohjan yläpuolella esiintyvät me
renalaiset harjujaksot. Kartasta voi todeta, miten 
harjujen pituuksissa ja leveyksissä on suuria vaih
teluja, kuten mantereellakin. Merenalaisten selän
teiden pituudet vaihtelevat sadasta metristä use
aan kilometriin ja leveys muutamasta kymmenestä 
useaan sataan metriin. Osa tutkimusalueen har
juista on kokonaan merenpohjan savien peittämiä. 
Esimerkkinä kokonaan saven peittämästä harju
muodostumasta on kuvan 17 kaikuluotainprofii
lissa näkyvä harju karttalehdellä 3023 11 Rankin 
saaresta noin 5 kilometriä etelään. Yli 10 kilomet
rin pituisen drumliinimaisen moreeniselänteen itä
puolella saven sisältä pistää esiin selväpiirteinen 
harju. Tutkimalla saman kohdan ARL-profiilia 
kuvassa 17 havaitaan harjun muodostuneen me
renalaisen moreeniselänteen kylkeen. ARL - pro
fiilien perusteella harjun pituus on noin kilomet
ri, ja se seuraa koko pituudeltaan merenalaista mo
reeniselännettä. 

7.4 Hienorakeiset kerrostumat 

7.4.1 Yleistä 

Merenpohjan maalajikartasta (Iiite 1) voidaan 
todeta tutkimusalueen merenpohjan olevan pää
asiallisesti eri-ikäisten savien peitossa. Merenpoh
japrofiilien ja näytteenoton perusteella savet on 
jaettu kolmeen eri luokkaan, jotka kartassa on ku
vattu kolmella eri värillä. Iältään vanhimmat jää
kauden aikaiset, glasiaaliset ja myöhäisglasiaali
set siltit ja -savet on väritetty harmaalla, postgla
siaaliset tummansinisellä ja nuorimmat resentit lie
jusavet vaaleansinisellä värillä. Stratigrafisesti gla
siaaliset sedimentit ovat alimpana, postglasiaali
set seuraavina ja resentit ylimpänä. 

7.4.2 Glasiaalisiltit ja -savet 

Mannerjäätikön perääntyminen alkoi Itämeren 
eteläosissa noin 15 000 vuotta sitten ja Suomen-

lahdella arviolta noin 12 000 vuotta sitten (Nie
melä 1971, Winter halter et al. 1981). Aluksi Itä
merellä ei ollut yhteyttä valtamereen. Tämän Bal
tian jääjärvivaiheen aikana kerrostui sekä Itäme
reen että Suomenlahteen glasiaalisia silttejä ja sa
via, joille on ominaista enemmän tai vähemmän 
selvä lustorakenne. Lustojen paksuudet Kotkan 
edustalla vaihtelevat 5 - 20 millimetriin. Kaiku
luotainkuvasta (kuva 12) voidaan havaita glasiaa
lisiltin ja -saven kerrostuneen konformisesti, ts. 
savikerrokset seuraavat tasapaksuina alla olevan 
pohjan muotoja. Kerrosten rajapinnat kuvastuvat 
tummina heijastumina kaikuluotainkuvassa. Gla
siaalisaven paksuus on usein alle 10 m, mutta saat
taa paikoin oHa enemmänkin (Nuorteva 1988). 
Merenpohjan maalajikartasta voidaan havaita että 
glasiaalisaveksi tulkittua maalajia esiintyy meren
pohjan pintaosissa melko runsaasti. Tämä johtuu 
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Kuva 17. Kaikuluotain- ja ARL-profiili Rankin saaren eteläpuolella karttalehdellä 3023 II olevan drumliinimaisen moreeniselänteen poik
ki. Muodostuman kupeessa saven sisällä on selväpiirteinen harjumuodostuma. 
Fig. 17. Echosounding and esp pofile across an extensive til/ formation south of the island Rankki on map sheet 3023 11. A weil defined 
esker, completely masked by clay deposits can be seen on the right flank. 

siitä, että merenpinnan alenemisen myötä aiem
min syvällä olleet merenpohjan maalajit ovat ma
taloitumisen myötä joutuneet yhä voimakkaam
man eroosion vaikutukselle alttiiksi, jolloin sekä 
meren aallokko että pohjavirtaus on kuluttanut 
savikerrostumia ja kuljettanut ainesta virtausolo
suhteiltaan rauhallisempiin meren altaisiin. Gla
siaalisavikerroksen on todettu tulevan merenpoh
jan pintaan pääasiallisesti voimakkaan pohjaeroo
sion vyöhykkeessä matalikkojen ympärillä 10 -
20 metrin syvyydessä sekä paikoin merenpohjan 
uomissa, missä pohjavirtaukset ovat kuluttaneet 
merenpohjalle kerrostuneita savia jopa yli 40 met
rin syvyydessä (kuva 7) . 

7.4.3 Postglasiaalisavet 

Glasiaalisaven ja -siltin päälle kerrostui homo
geenista mustaa sulfidipirotteista savea, jossa on 
vielä havaittavissa glasigeenisiä piirteitä. Tämä 
saattaa viitata Yoldiamerivaiheeseen, joka Don
nerin (1978) mukaan alkoi Itämerellä noin 10200 
vuotta sitten. Baltian jääjärvivaiheen vaihettumista 
Ancylusjärveksi on Suomenlahdella vaikea piile
vätutkimuksen perusteella tarkkaan määrittää, sil-

lä myöhäisglasiaalisissa sedimenteissä on joko hy
vin vähän tai ei ollenkaan piileviä. Lisäksi piile
vät saattavat olla uudelleen kerrostuneita (Aker 
et al. 1988). 

Ancylusvaiheen aikana kerrostui Itämereen ho
mogeenista, harmaata, sinertävää heikosti kerrok
sellista savea. Tätä savea on Kotkan edustalla näyt
teenoton yhteydessä tavattu paksuimmillaan noin 
3,5 metriä. Tästä savesta on (Grönlundin mukaan 
GTK, suullinen tiedonanto 1985) löydetty joita
kin Ancylusjärvivaiheen piileviä. 

7.4.4 Resenttiset Iiejusavet 

Noin 7 000 vuotta sitten alkaneeseen suolaiseen 
Litorinamereen (Hyvärinen 1984, Ignatius et al. 
1980) kerrostui löyhää, hienokerroksellista lieju
savea. Väriltään savi on oliivinvihreätä ja savesta 
lähtee voimakas rikkivedyn haju. Orgaanisen ai
neksen määrä (hehkutushäviq) on tässä Litorina
sekä nuoremmassa Postlitorinasavessa 8,0 -
8,9070. Litorinasavea on näytteenoton yhteydessä 
tavattu 1,5 metriä. Tämä savi erottuu kaikuluo
tainkuvassa sävyltään muuta savea tummempana 
kerrostumana (kuva 12). Litostratigrafinen raja-



24 

pinta alla olevaan Ancylussaveen on yleensä erit
täin selvä. 

Stratigrafiassa ylinnä esiintyy paikoin nk. most 
recent mud, rautamonosulfidin värjäämä musta 
liejusavi . Kotkan edustalla sitä on tavattu enintään 
noin metrin paksuna kerrostumana. Saven orgaa-

nisen aineksen pitoisuus vaihtelee 9, 7:stä - 11 pro
senttiin. 

Resenttistä liejusavea esiintyy (ks. liite 1, maa
lajikartta) lähinnä saariston suojassa sekä ulko
merellä olosuhteissa, joissa ei oIe aallokon ja vir
tausten kuluttavaa vaikutusta. 

8 MERENPOHJAN EROOSIO- JA SEDIMENTAATIO-OLOSUHTEET 

Tutkimusalueen merenpohjan maalajikartta, sy
vyyskartta, luotausprofiilit sekä pohjanäytteet ku
vastavat nykyisin ja myös aiemmin merenpohjal
la vallinneita eroosio- ja sedimentaatio-olosuhteita. 

Merivirrat ja aaltoliike kuluttavat merenpohjaa 
ja estävät nuorien savisedimenttien kerrostumisen 
etenkin matalassa vedessä ja ulappaolosuhteissa. 
Ignatius et al (1980) mukaan aaltoliikeen vaiku
tus avomerialueilla riittää estämään nuorien savi
sedimenttien kerrostumisen 50 - 70 metriä ma
talammassa vedessä . 

Merenpohjan maalajikartassa (liite 1) havaitaan 
resenttejä sedimenttejä sisäsaaristossa sekä ulko
merellä meren aallokolta ja pohjavirtauksilta suo
jassa olevilla alueilla. Kuvassa 12 voidaan havai
ta 0,5 - 1,0 metriä paksu resentti pintakerros. Re
sen tin sedimentin paksuus on tutkimusalueen si
säsaaristossa sekä erityisesti ulkomerellä hyvin 
ohut. 

Suspensiona vedessä oleva mineraali- tai orgaa
ninen aines kerrostuu merenpohjalle. Kerrostuva 
sedimentti on joko jokien tuomaa, merivirtojen 
ja aallokon merenpohjasta irrottamaa tai muual
ta tuulen mukana kulkeutunutta ja merenpohjal
le laskeutunutta ainesta. 

Tutkimusalueen nykyisiin ja varhaisempiin 
sedimentaatio- ja eroosiotapahtumiin on vaikut
tanut ensisijaisesti meren syvyys ja merenpohjan 
topografia. Merenpohja muuttuu jatkuvasti 4 -
5 mm:n suuruisen vuotuisen maankohoamisen 
vuoksi. Maalajikartan ja profiilien perusteella voi
daan eroosion todeta nykyisin vaikuttavan suurim
malla osalla tutkimusalueen merenpohjaa. 

Merenpohjalla vallitsevat eroosio-olosuhteet nä
kyvät profiileissa eri tavoin, esimerkiksi sediment
tirakenteiden katkeiluna, sedimenttien puuttumi
sena sekä erikokoisina jäännösrakenteina meren
pohjan pinnassa. Eroosion vaikutuksesta sedi
menttialtaiden pintaosia peittää monin paikoin 

ohut karkearakeisempi pintakerros. Eroosion vai
kutus näkyy merenalaisten harju- ja moreenimuo
dostumien hienoimman aineksen kulkeutumisena 
muodostumien liepeille. Harjun liepeillä olevan se
kundaarisen hiekan pinnassa tavataan usein aal
lonmerkkejä. Karkein aines on jäänyt primaari
muodostuman pintaan. 

Merenpohjan topografian vaikutus eroosioon 
näkyy karttalehtien 3023 07 ja 08 syvyyskartan 
pohjoisluode-eteläkaakko suuntaisesta syväntees
tä, jossa sama-arvokäyrissä havaitaan selvä suun
tautuminen. Kuvan 7 kaikuluotainprofiilissa voi
daan erottaa, kuinka kyseisen syvänteen suuntai
nen pohjavirta on kovertanut selvän uoman poh
jasedimentteihin 50 metrin syvyydessä. Sediment
tien rakenteissa havaitaan katkeilua. Kuvassa 18 
pohjavirtaukset ovat myötäilleet harjun suuntaa 
ja eroosio on kuluttanut harjun lakea. 

Tutkimusalueen merenpohjan syvyys on yleen
sä vähemmän kuin 50 metriä. Meren eroosion vai
kutus näkyy useimmissa profiileissa sedimenttien 
vähäisyytenä erityisesti matalassa vedessä saaris
ton ulko-osissa ja avomerellä. Kuvan 6 perus kal
liohuippujen välissä on sedimenteistä hyvin vähän 
jäänteitä. 

Tutkimusalueen moreeniselänteiden pintaosis
sa on aines lajittunut aallokon ja virtausten vai
kutuksesta. Selänteiden pinnalla tavataan hiekkai
sia alueita, joissa on aallonmerkkejä. 

Tutkimusalueen maalajien kerrosrakenteet ku
vastavat Itämeren altaan kehityshistorian järvi- ja 
merivaiheiden eri sedimentaatio-ja eroosiotapah
tumia viimeisen jääkauden aikaisen mannerjääti
kön deglasiaatiovaiheista nykyiseen merivaihee
seen. Veden pinnan korkeus on aina vaikuttanut 
merenpohjan sedimentaatioon ja eroosioon. Ker
rostuneen aineksen määrä ja kerrostumistapa eri 
aikoina on tutkittavissa luotausprofiileista ja poh
janäytteistä. 
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Kuva 18. Kaikuluotainprofiili savialtaasta ulkomerellä karttalehdellä 3023 07 . Merenpohja n virtaukset ovat kuluttaneet savipohjaa harju
muodostuman laen kohda lla 40 metrin syvyydessä. 
Fig. 18. Echosounding profile f rom an offshore clay basin on map sheet 3023 07. Seafloor currenrs moving parallelto the esker ridge 
have eroded the clay deposits covering the esker formation, where the ridge itse/j happens 10 be depressed and covered by sediments. 

9 MAA-AINESV ARA T 

9.1 Harjut 

Merenalaiset harjut muodostavat taloudellisesti 
tärkeän maa-ainesreservin. GTK:n tutkimusten an
siosta tutkimusalueen merenalaiset harjut meren
pohjalla saatiin kartoitettua (Häkkinen 1984, 1985, 
1986, 1987) . Harjujen kulkusuunnan lisäksi voi
tiin määrittää niiden pituus, leveys sekä paksuus. 
Profiilien perusteella voitiin harjujen morfologi
asta ja pinta-aineksen laadusta tehdä johtopäätök
siä. Pohjanäytteiden avulla määritettiin harjuai
neksen lajittuneisuus rakeisuuden perusteella. 

Kotkan talousalueen saaristovyöhykkeestä pai-

kannettiin yhdeksän erillistä harjualuetta mahdol
lista merihiekan koenostoa silmälläpitäen. Kysei
set yhdeksän harjumuodostumaa on kuvattu Kot
kan kaupungille toimitetuissa erillisraporteissa 
(Häkkinen 1984, 1985, 1986). GTK:n suorittamien 
tutkimusten tavoitteena oli geologisten muodos
tumien ja niiden rakenteiden kartoittaminen ja me
renpohjalla vallitsevien prosessien tutkiminen. 
Maa-ainesten teollisen käytön suunnittelu ei kuu
lu nut varsinaiseen tutkimusohjelmaan. 

9.2 Koenostoalue 

Pitkäviirin saaren pohjoispuoleinen harjumuo
dostuma (Kuvat 19 ja 20) kuuluu Pyhtään harjun 

merenalaiseen jatkeeseen. Kotkan kaupunki valitsi 
talvikairausten perusteella 14 hehtaarin suuruisen 
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Kuva 19. Kaikuluotainprofiili A-A' harjumuodostuman poikki Pitkäviirin saaren pohjoispuolelta. 
Fig. 19. Echosounding profile A-A ' across an esker formation north of the island of Pitkäviiri. 
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Kuva 20 Tulkittu ARL-profiili A-A' 
Pitkäviirin saaren pohjoispuolelta, se
kä lähialueen merenpohjan maalaji
kartta näytepaikkoineen (NI ja N2) . 
Fig. 20. CSP-profile interpretation A
A ' for the formation in Fig. 19. and 
Quaternary map of the seafloor in the 
vicinity of the island of Pitkäviiri 
swowing sampie sites (NI and N2). 

hiekka-alueen 300 metrin etäisyydellä Pitkäviirin 
saaresta pohjoiseen 100 000 m3 :n koenostoa sil
mällä pitäen. Varsinainen nostoalue oli suuruu
deltaan 3 hehtaaria, ja ottosyvyys vaihteli 4,5 met
ristä 17,5 metriin (Välinoro 1987). Nostossa käy
tettiin 480 proomukuutiometrin vetoista hiekkai
mulaivaa, jonka maksimitoimintasyvyys oli 20 
metriä. Nosto tapahtui 15.5 - 25.9.1985. 

Koenostoalueen valintaan vaikuttivat muodos-

tuman sijainti saariston suojassa, muodostuman 
koko, rakenne, lohkareisuus sekä kalataloudelli
set ja veden laatua koskevat tutkimukset. Kuvas
sa 19 on esitetty kaikuluotainprofiili ja kuvassa 20 
tulkittu ARL-profiili (A - A') ja merenpohjan 
maalajikartta Pitkäviirin saaren pohjoispuolelta. 
Tulkitusta ARL-profiilista ja maalajikartasta on 
havaittavissa hiekan levinneen matalassa vedessä 
olevasta primaarimuodostumasta laajalle alueel-
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Kuva 21. Kaikuluotainprofiili B-B' harjumuodostuman poikki Lehmäsaaren länsipuolelta karttalehdeltä 3023 12. 
Fig. 21. Echosounding profile B-B' across an esker formation west of the island of Lehmäsaari on mapsheet 3023 12. 
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Kuva 22. Tulkittu ARL-profiili B-B' 
harjumuodostuman poikki sekä lähi
alueen merenpohjan maalajikartta 
näytepaikkoineen (N3 ja N4). 
Fig. 22. CSP-profile interpretation 
B-B' across rhe esker formation in Fig. 
21, wirh Qualernary seafloor map 
showing sampie sires (N3 and N4). 
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le glasiaalisaven päälle. Tulkinnan mukaan har
jun paksuus on profiilin kohdalla noin 15 metriä 
ja leveys noin 200 metriä. Harjumuodostuman 
molemmin puolin kalliopintaa peittää vaihtelevan 
paksuinen moreenipatja. Kaikuluotainprofiilista 

N4 
Gravet and sand 6700 

T!I t N3 

Bedro ck 

(kuva 19) voi todeta merenpohjan pintaan ulot
tuvan moreenipatjan runsaan lohkareisuuden, kun 
taas harjumuodostuman pinta on selvästi vähäloh
kareinen (sileä). 

9.3 Vanhat ruoppausjäljet 

Merenalaisia harjuja on Kotkan talousalueen 
saaristovyöhykkeessä ruopattu ainakin Kukourin, 

Lehmäsaaren ja Hietakarin läheisyydessä. Tutki
musprofiileissa paljastuvat niin luvalliset kuin lu-
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Kuva 23. Raekoon jakaumat näytteistä NI ja N2 Pitkäviirin pohjoispuolelta näytteistä N3 ja N4 Lehmäsaaren länsipuolelta. 
Fig. 23. The grain-size distribution diagrams for sand and gravel sampIes NI and N2 from north of the island of Pitkäviiri, and sampIes 
N3 and N4 from west of the island of Lehmäsaari. 

vattomatkin ruoppausalueet. Lehmäsaaren länsi
pu oIen harjumuodostuman ruoppauskuoppien 
(kuvat 21 ja 22) kaltevuuksien on profiilien ja su
kellushavaintojen perusteella todettu vaihtelevan 
10 - 45° (Äker et al., 1990). Sukellushavainto
jen perusteella aineksen valuminen kuopan reu
noilta kuopan pohjalle on hyvin hidasta. Aines on 

pääosin suhteellisen hienoa ja karkeaa hiekkaa 
(kuva 23). Kuvan 22 tulkitusta profiilista näkyy 
muodostumassa jäljellä olevan aineksen paksuus. 
Ruoppauskuoppien pohjalle on paikoin kerrostu
nut jopa 1,4 metriä erittäin löyhää resenttistä lie
jusavea. 

10 SUMMARY: QUATERNARY SEAFLOOR DEPOSITS OFFSHORE FROM KOTKA, PYHTÄÄ 
AND VEHKALAHTI 

The lack of sand and gravel reserves in the co ast
al areas of southern Finland stimulated geologi-

cal seafloor mapping in the eastern part of the Gulf 
of Finland during 1983-1985. The coastal stretch 



off greater Kotka was chosen in particular for 
detailed study. 

The Geological Survey of Finland (GSF) per
formed echo-sounding, side scan sonar, continu
ous seismic profiling and sampie co ring through
out an area of about 1 000 km 2

• As a result of this 
work the bathymetry and the distribution of the 
Quaternary seafloor deposits were delineated, and 
are presented here. 

The Gulf of Finland is a shallow sea, with a 
maximum depth of ab out 100m, while in the area 
investigated depths vary between 0 m and 50 m. 
Bathymetric contours show a preferred NNW -SSE 
orientation, due to the dominant flow direction 
of the continental ice sheet during the Pleistocene. 
The morphology of the northern part of the Gulf 
of Finland is characterized by rugged rocky areas 
in the shallow zone alternating with late and post
glacial clay- and silt sediment infill in the deeper 
parts. 

The crystalline bedrock consists principally of 
rapakivi granite. Basal till and ablation till 
deposits, drumlins and end moraines are typical 
glacial deposits in the area. Meltwater streams 
from the continental ice sheet gave rise to eskers 
and ice marginal deltas while the finer material was 
deposited as varved silt and clay. The late-glacial 
sediments conformably overlie their substrate, 
while postglacial sediments exhibit a basin fill type 
of deposition. 

The seafloor geological map shows the distri
bution of Quaternary deposits, based on the in
terpretation of acoustic profiles (echo-sounding, 
side scan sonar, continuous seismic profiling) and 
confirmed by core sampies from 120 sites. The fol
lowing classification has been used: 

1. Bedrock outcrops 
2. Till, rocks and boulders 
3. Glaciofluvial accumulations (primary deposits) 
4. Sands (secondary deposits) 
5. Erosional remnants of glacial clay, lag sedi-

ments 
6. Glacial clays and silts 
7. Postglacial clays (basin fill type), subrecent 
8. Recent gyttja-banded clays and muds (active 

sedimentation) 

Besides various colours corresponding to differ
ent deposits of soil material, some characteristics 
interpreted from profiles have been indicated on 
the map by special symbols as, for instance, areas 
with abundant boulders or sandwaves. 
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The distribution and the total thickness of the 
Quaternary sediments varies considerably through
out the area, depending on erosional and deposi
tional conditions during and after deglaciation. 
Due to crustal uplift, the regression is 4-5mm/ a, 
leading to continuous changes in current patterns 
which in turn affect the deposition - erosion con
ditions . Active sedimentation took place in areas 
inshore from islands and in deeper water protect
ed from open water wave action and bottom cur
rents. In other pi aces either erosion or nondepo
sition prevailed. As a result of erosion, beds of 
fine grained sediments have truncated, exposed 
and scoured, while coarser materials was not af
fected. 

Both from a geological and an economical point 
of view, one of the most important tasks of this 
investigation was to locate submarine sand and 
gravel deposits within the study area. The investi
gation showed that some, but not all of the eskers 
known on land have submarine continuations. On 
the other hand previously unknown, although 
rather small, submarine eskers with no connections 
to land deposits were found. In shallow water the 
eskers were often found to protrude above the sur
rounding sea floor while others, especially those 
in deeper water, were often found to be covered 
by thick c1ay beds . 

Based on the survey results, the Kotka authori
ties chose, from the ni ne sites suitable for dredg
ing, an area north of the esker island of Pitkäviiri, 
for a proposed test operation involving the con
trolled retrieval of about 100000 m3 of aggregate 
material to study both the economical and environ
mental aspects. During the summer of 1985 a to
tal of 100000 m3 of sand was retrieved from a site 
on the eastern flank, where the secondary sand 
deposits were at their thickest. The retrieval depth 
varied between 4.5-17.5 m. In 1989 a total of 864 
000 barge m 3 sand was dredged from the same 
place. 

Based on the recommendations of the GSF sur
veys, the city of Kotka made use of 1.8Ma m3 sub
marine sand during the latter part of the 1980's. 

Quaternary seafloor mapping undertaken dur
ing the years 1983-1985 and 1991 in the eastern 
part of the Gulf of Finland proved that it is pos
sible, in Quaternary seafloor mapping, to simul
taneously satisfy both the practical requirements 
of the community and scientifical aims of research
ing work . 
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