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1 JOHDANTO 
Maanalainen rakentaminen lisääntyy Etelä-Suomen taajaan asutuilla alueilla kiihtyvällä vauhdil-
la. Kulku- ja huoltoyhteyksiä, pysäköinti- ja vapaa-ajanhalleja rakennetaan yhä enemmän kallio-
perään. Myös kalliokiviaineksen ja luonnonkiven käyttö lisääntyvät. Luotettava tieto kalliore-
surssien käyttökelpoisuudesta on ensiarvoisen tärkeää. Kalliorakennuskohteen käynnistämisen 
kannalta tärkeimmät päätökset tehdään hankkeen alkuvaiheessa, esimerkiksi kustannusten suh-
teen. Riittävät perustiedot kallioperän rakennettavuudesta antavat hyvän pohjan suunnitteluvai-
heeseen. 

Suomen kallioperän kehityshistoriasta on runsaasti tutkimustietoa (Pajunen ja muut 2002a). Tä-
mä kehitys on kirjattu kalliopaljastumille kiven tektonisina, metamorfisina ja magmaattisina ra-
kennepiirteinä. Pajusen ja muiden (2001) vuosina 1998-2000 suorittamissa esitutkimuksissa Po-
rin alueella todettiin, että noin 1.89-1.8 miljardia vuotta sitten tapahtuneen svekofennisen oro-
genian aikaiset duktiilit deformaatiorakenteet kontrolloivat sekä nuorempien siirrosvyöhykkei-
den että rakoilun asemaa kallioperässä. Siirrosten ikä ilmenee kivien ominaisuuksissa; vanhat 
siirrokset ovat tiiviitä ja kovia ja sopivat usein kiviainekseksi, kun taas nuoret hauraat siirrokset 
ovat kalliorakentamisen suunnittelulle ja ohjaukselle ongelmallisia heikkousvyöhykkeitä.  

Kallioperän pitkän kehityshistorian eri vaiheissa syntyneet kivet ja tektoniset rakenteet ovat siis 
luonteeltaan ja sisäisiltä rakenteiltaan toisistaan poikkeavia ja täten myös teknisiltä ominaisuuk-
siltaan erilaisia. Kivilajien ja rakenteiden syntyhistoria on näin ollen merkittävä kallioiden tek-
nisten ominaisuuksien indikaattori. Useimmilla sovellusaloilla kallioiden hyödynnettävyyttä 
määrittää paljolti kallioperän rikkonaisuus tai eheys. Heikkousvyöhykkeiden ja rakoilun luonteen 
riittävä tuntemus on kallioperäsovellusten perusta.  

Helsingin seudun taajamakartoitus -hankkeessa kartoitettiin kallioperän kivilajeja ja rakenteita 
Sipoon, Keravan, Järvenpään, Tuusulan, Nurmijärven, Hyvinkään ja Kirkkonummen kuntien 
alueella vuosina 2003-2006. Hanke oli Geologian tutkimuskeskuksen (GTK) budjettirahoitteinen 
hanke, ja sen toiminta sidottiin kiinteästi TEKES-johtoiseen KallioInfo –hankkeeseen (Kuiva-
mäki 2006). Pääasiallisesti kenttätyöt tehtiin vuosina 2003-2004. Kesän 2005 aikana tehtiin tar-
kempi kartoitus Nurmijärven Klaukkalan alueella, joka on raportoitu KallioInfo -hankkeen ra-
portissa (Kuivamäki 2006). Havaintoja tiivistettiin v. 2005 myös Järvenpään Ristinummi-Kyrölä 
alueella, Tuusulan Maantienkylä-Ruotsinkylä välisellä alueella, Hyvinkään Kaltevan alueella ja 
Sipoon Nikkilän alueella sekä kartoitettiin Kirkkonummen alue. Vuonna 2006 tehtiin vielä vä-
häistä tarkennuskartoitusta Kirkkonummen, Tuusulan ja Sipoon alueilla. 

2 TUTKIMUSALUE 
Helsingin seudun taajamakartoitusalueeseen kuuluivat Sipoon, Keravan, Järvenpään, Tuusulan, 
Nurmijärven, Hyvinkään ja Kirkkonummen kunnat (Kartta 1). Alue on laaja, eikä kokonaisuute-
na varsinaista taajama-aluetta. Alue on kuitenkin vahvaa kasvualuetta ja rakentamista tälle alu-
eelle suuntautuu voimakkaasti. Seuraavassa kuvausta siitä, miten kunnat itse kertovat asuinalu-
eestaan (kuntien kotisivut internetissä).  

Sipoo on maaseutukunta. Keski-Sipoolle ovat ominaisia kumpuilevat peltoalueet, joiden halki 
Sipoonjoki laaksoineen ulottuu etelään kohti Suomenlahtea. Kunnan keskus Nikkilä sijaitsee 
Keski-Sipoossa. Nikkilästä noin 10 km etelään sijaitsee Etelä-Sipoon paikalliskeskus Söderkulla. 
Myös Lounais-Sipoossa sijaitseva Itäsalmi on kehittymässä taajama-alueeksi sinne rakennettavi-
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en uusien asuinalueiden myötä. Väestönkasvu (n. 2 % vuodessa) tulee sijoittumaan Nikkilän ja 
Söderkullan alueille. 

Kerava on väestöltään tasapainoisesti ja hallitusti kasvava kaupunki. Kaupungin elinkeinojen 
kehittymisen perusta on keskeinen sijainti maan vilkkaimmin liikennöidyn rautatien ja moottori-
tien sekä kansainvälisimmän lentokentän läheisyydessä. Moderni kaupunkirakenne ja arkkiteh-
tuuri luo esteettisen ja houkuttelevan, ihmisläheisen viher- ja puistokaupungin.  

Järvenpään kaupunki on elinvoimainen kulttuurikaupunki. Kulttuuri lähtee vahvasta historialli-
sesta taustasta. Järvenpää on vireä ja monipuolisesti verkottunut osaamisen ja kulttuurin kaupun-
ki. Sijaintia hyödynnetään osana Helsingin seutua. 

Tuusula on hallitusti kasvava, viihtyisä kunta Helsingin seudulla. Tuusulan kuntamaisema vesis-
töineen perustuu kehittyvien keskusten ja vireän maaseudun vuorovaikutukseen. Tuusulan yli-
voimatekijöitä ovat hyvät yhteydet, kulttuuri, pientalovaltaisuus, laadukas ympäristö ja seudulli-
nen yhteistyö. Tuusulan on kasvava ja kehittyvä Helsingin seudun kehyskunta. 

Nurmijärvi on maaseutumainen kasvukunta Suur-Helsingin alueella (pitkään yksi Suomen no-
peimmin kasvaneista kunnista, kasvu yli 2 %/v).  Siellä on hyvät virkistys- ja vapaa-
ajanmahdollisuudet ja puhdas luonnonympäristö.  Nurmijärvellä on hyvä sijainti, kulttuuriperintö 
(Aleksis Kivi) ja vireä kulttuuritoiminta. 

Hyvinkää on viihtyisä, hallitusti kasvava, kilpailukykyinen ja uudistuva  kaupunki, jossa arvoste-
taan tietoa ja osaamista. Hyvinkäätä kehitetään omaleimaisena talousalueensa keskuksena, osana 
Uuttamaata ja Helsingin seutua. Perustarkoituksen toteuttamisessa otetaan huomioon kansainvä-
listymisen vaatimukset ja sitoudutaan kestävään kehitykseen. 

Kirkkonummen maantieteellinen sijainti ja viihtyisä asuinympäristö ovat merkinneet lähes yhtä-
jaksoista väestömäärän kasvua viimeisten viiden vuosikymmenen aikana. Pelkästään 2000-
luvulla kirkkonummelaisia on tullut lisää yhden keskikokoisen kunnan asukasluvun verran eli 
noin 5.500 asukasta. Siellä nähdään tärkeänä asema Helsingin seudulla. 

Kartoitusalue on maastoltaan hyvin monimuotoinen. Kallion osalta lähes paljastumattomat pel-
toalueet kattavat laajoja osia keskisestä Uudestamaasta. Toisaalta korkeussuhteiltaan jyrkät kal-
lioalueet, kuten "Hyvinkään gabron" alue erottuvat hyvin maisemassa. Voimakkaan kehittämisen 
seurauksena kalliorakentaminen ja kallion merkitys yhdyskuntien vesi- ja ympäristöhuollossa 
lisääntyy tulevaisuudessa. Erityisesti taajaan asutuilla alueilla, kuten Helsingin seudulla kalliore-
surssien hyötykäyttö tulee kasvamaan. Perustieto kallioperän ominaisuuksista luo pohjaa maan-
kamaran kestävälle käytölle ja kallioaineksen suuntaamiselle oikeaan käyttötarkoitukseen.   

3 AINEISTO JA MENETELMÄT 
Hankkeen kulku seurasi pääsääntöisesti vuonna 2002 päättyneen Kallioperän rakennettavuus-
malli taajamiin -hankkeessa kehitettyä toimintatapaa (Pajunen  ja muut 2002a, Raportti 1, s. 82). 
Maastotöihin valmistauduttiin tutustumalla olemassa olevaan materiaaliin alueelta ja hahmotet-
tiin kallioperän rakenteita etukäteen. Havainnot koottiin kahdessa aiemmassa vastaavantyyppi-
sessä hankkeessa kehitettyyn havaintolomakkeeseen (Pajunen ja muut 2001, Pajunen  ja muut 
2002a), jota muokattiin vähäisessä määrin v. 2004 (Havaintolomake, Liite1A ja kartoitusohje 
Liite1B). Maastohavainnot tallennettiin Kallioperän rakennettavuusmalli taajamiin -hankkeessa 
rakennettuun Helsinginseutu Access -tietokantaan, joka on yhteensopiva GTK:ssa käytössä ole-
van Oracle -tietokannan kanssa. 
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3.1 Alueellinen geofysiikka 
Alueellista geofysikaalista tutkimustietoa käytettiin kallioperän rakenteiden ja geofysikaalisesti 
erilaisten osa-alueiden kartoittamisessa. Lentogeofysikaalisten aineistojen perusteella tulkittiin 
siirros- ja heikkousvyöhykkeiden alueellista jakautumista, niiden sijaintia, ryhmittymistä ja yleis-
tä suuntautuneisuutta. Kallioperän osa-alueiden geofysikaalinen erilaisuus liittyy niiden kivilaji-
koostumuksen ja rakenteellisten piirteiden eroihin ja siten mahdollisesti myös kallioperän eri 
osa-alueiden erilaisiin rikkoutumisominaisuuksiin. Lentogeofysiikan perusteella tulkituista siir-
rosvyöhykkeistä valituissa kohteissa mitattiin painovoimamenetelmällä maastoprofiileita, joilta 
tulkittiin siirrosvyöhykkeiden leveyttä, syvyysulottuvuutta, kaadekulmaa ja kalliopinnan syvyyt-
tä.   

Helsingin seudun taajamakartoitusalueen alueellisessa geofysikaalisessa tulkinnassa aeromag-
neettinen aineisto oli avainasemassa. Hankkeen yksi päätavoitteista oli tulkita kallioperän raken-
teita ja rikkonaisuutta, joiden kuvaamisessa magneettinen menetelmä on korvaamaton kattavuu-
tensa ja yksityiskohtaisuutensa takia. Taajamakartoituksessa hyödynnetään myös muita alueelli-
sia geofysikaalisia aineistoja: esimerkiksi muita lentogeofysikaalisia aineistoja, alueellista paino-
voima-aineistoa, petrofysikaalista aineistoa (potentiaalikenttien mallinnus ja tulkinta), paleo-
magneettista aineistoa (mm. tektonisten tapahtumien suhteellinen ajoitus) sekä maastogeofysiik-
kaa kontaktien ja rakenteiden geometrian tulkitsemiseksi. 
Geofysikaalisten aineistojen perusteella tuotettiin alustavat luokittelukartat kenttätöiden suunnit-
telua varten. Tulkinta toteutettiin vaiheittain: 
1) Geofysikaalinen data-analyysi 
- ei-geologisen signaalin tunnistaminen ja tarvittavat toimenpiteet 
- geofysikaalisten osa-alueiden luokittelu ja rajaaminen  
- magneettisten lineamenttien analyysi: suuntaukset, vyöhykkeellisyys, pituudet 
   a) alueelliset lineamentit (poimutukseen liittyvät, siirrokset, hiertovyöhykkeet) 
   b) pienet lineamentit (rakoilu-, hierto- ja siirrosvyöhykkeet) 
- magneettisten lähteiden geometrinen analyysi: syvyysulottuvuus, kaadearvio, päällekkäisyys. 
2) Integrointi muihin geoaineistoihin 
- geologiset syyt havaituille geofysikaalisille anomalioille 
   a) kallioperän / maaperän anomaliat 
   b) rakenteiden jatkuvuus ja vyöhykkeellisyys 
   c) magneettisten osa-alueiden sisäinen rakenne: poimutus, rikkonaisuus jne. 
- geologisten maastohavaintojen korrelointi geofysiikkaan. 

3.2 Havaintoaineisto 
Helsingin seudun taajamakartoitus -hankkeessa koottiin runsaasti tietoa kallioperän rakenteista ja 
selvitettiin erityisesti kallioperän rikkonaisuutta. Havainnot pyrittiin tekemään kaikista erilaisista 
kivilajiryhmistä ja rakenteellisesti erilaisista yksiköistä. Hankkeessa koottiin tietoa myös kiven 
lujuudesta havaintopisteittäin ja kivilajeittain. Rakoilun suhdetta muihin deformaatiorakenteisiin 
ja rakorakenteita pyrittiin kartoittamaan edellisiä hankkeita tarkemmin. Eri teemat: litologia, tek-
toniset havainnot, rakenne, siirrokset, heikkousvyöhykkeet ja rakoilun avulla luokitellut tektoni-
set osa-alueet, esitetään kartoilla mittakaavassa 1:250 000. Lisäksi kiviaineksista ja luonnonki-
vistä esitetään karttoina kunnittain havainto-, louhimo- ja louhostietoa. 
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Maastohavaintoja kertyi Access -tietokantaan 1390 pisteestä  (Kartta 1) yhteensä 10272 tietuetta. 
Havaintoalueiden koot vaihtelivat hyvin pienistä suuriin paljastettuihin, louhinnan alla olleisiin 
kallioalueisiin (Taulukko 1). Kaikista havaintokohteista ei ollut kokoa mitattuna. 

KARTTA 1.   Kartoitusalueen havainnot.    

Taulukko 1.   Havaintoalueiden koot. 

      

Havainnoista 1115 on kalliopaljastumilta, 243 tieleikkauksista ja 40 louhoksista (Kartta 1). Ha-
vaintokohteista tehtiin geologinen yleiskuvaus ja mittaukset ja kuvaukset eri osateemojen pohjal-
ta havaintolomakkeen mukaisesti (Liite 1A,B.). Taulukossa 2. on havaintojen määrä parametreit-
täin esitettynä. Jokaisesta kivilajista on lisäksi lujuusarvio. Havaintokohteittain on arvioitu kalli-
on laatua ja kiven mahdollisuutta luonnonkiveksi. 

Taulukko 2.   Havaintoparametrejä. 

      

3.3 Muut aineistot 
GTK:n kallioperäkartat 1:100 000 ja niiden selitykset olivat lähtöaineistona hankkeessa (Härme 
1953, 1954, 1969, 1978, Kaitaro 1956, Laitala 1960, 1961, 1967, 1991, 1992, 1994). Pääkau-
punkiseudun veden, GTK:n kartoittaman Päijännetunneli -aineiston raportista tallennettiin kivila-
ji-, tektoniikka-, heikkousvyöhyke- ja rakotietoja hankkeen käyttöön (Suominen, GTK, julkai-
sematon raportti). Pohjakartoissa ja topografian tulkinnoissa on käytetty Maanmittauslaitoksen 
maastotietokannan aineistoja, lupa nro 13/MYY/06. Kalliokiviainestutkimuksia tehtäessä käytös-
sä olivat alueella aiemmin tehtyjen kalliokiviainesinventointien aineistot (Kiviainekseltaan ar-
vokkaiden kallioalueiden inventointiprojekti ja Poskiprojekti). 

3.4 Helsinginseutu -tietokanta 
Hankkeessa kerättiin runsaasti maastotietoja havaintolomakkeen avulla (Liite 1A). Tektoniset 
suureet, erityisesti siirrokset ja rakoilu, kuvataan tarkemmin kuin GTK:n muissa geologisissa 
tietokannoissa. Siksi havaintoaineisto tallennettiin omaan Microsoft Access 2000 tietokantaan. 
Tietokannan kohdemalli ja tietosisältö määriteltiin ja kanta rakennettiin Kallioperän heikkous-

Havaintotyyppi Havaintoja

Kivilaji 2725
Näyte 465
Liuskeisuus 1258
Lineaatio 70
Poimuakseli 217
Siirros 369
Rakoparvi 2980

Havaintoalueen koko (m2)
N= 1148
Minimikoko 1
Maksimikoko 330000
Mediaani 1500
Moodi 5000

K21.42_2006_6kartat/KARTTA1.pdf
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vyöhyke- ja rakennettavuusmallin kehittäminen taajamaympäristöön -hankkeessa (Pajunen ja 
muut 2000). Tietokanta voidaan konvertoida myöhemmin Oracleen tai SQL-serveriin. 

Projektin aikana tietokannan käytettävyyttä on parannettu lisäämällä toimintoja, jotka helpottavat 
tallentamista, hakuja ja tietojen yhdistämistä. Tallennuskäyttöliittymää on muokattu havaintolo-
makkeeseen tehtyjen muutosten mukaiseksi. Kivilajitiedon käytettävyyttä lisättiin laskutoimin-
nolla, joka hakee kannasta havaintopisteen pääkivilajin (maksimiosuus) omaan sarakkeeseen ki-
vilajitauluun. 

Kantaan on toteutettu Visual Basic sovelluksia, joilla voidaan hakea kannasta tarvittavat ominai-
suudet ja laskea halutut parametrit esimerkiksi rakotiheydestä (kahden päärakosuunnan rakoväli-
en geometrinen keskiarvo) ja suhteellisesta lohkarekoosta (RQD/Jn). Laskennalliset paljastuma-
kohtaiset parametrit voidaan tallentaa suoraan kantaan erillisiksi tauluiksi. Tiedot voidaan nyt 
lukea suoraan Access-kannasta ArcMap -paikkatieto-ohjelmistoon. 

4 HELSINGIN SEUDUN KALLIOPERÄN KEHITYKSEN PÄÄPIIRTEET -
KIVILAJIT JA TEKTONINEN RAKENNE 

Etelä-Suomen 1.9-1.8 miljardia vuotta vanha Svekofenninen kallioperä on monivaiheisen kuoren 
törmäys- ja ekstensiotektoniikan, siis maan kuorta vahventaneiden ja ohentaneiden tektonisten 
liikuntojen, ja niihin liittyneiden metamorfisten (kivien rakenteen ja mineraalikoostumuksen 
muuttuminen kiteytymisolosuhteiden vaikutuksesta; kiven mineraalikoostumukseen ja asuun 
vaikuttavat fysikokemialliset tekijät kuten kiven kokonaiskoostumus, p/T, fluidipaine ja -
koostumus, hapetustila jne.) ja magmaattisten prosessien tulos. Kallioperää kartoittamalla sekä 
selvittämällä kivien ja tektonisten rakenteiden keskinäisiä ikäsuhteita maastotutkimuksin saadaan 
käsitys kallioperän ja sen rakenteiden kehittymisestä ja syntyjärjestyksestä. Kivien metamorfisis-
ta syntyolosuhteista saadaan tietoa kiven mineraalien välisiä reaktioita ja tasapainoisia mineraali-
seurueita tutkimalla. Sidottaessa metamorfisia olosuhteiden vaihteluita magmakivivaiheisiin ja 
kivien tektoniseen kehitykseen voidaan tehdä tulkintoja kivien tektonisista syntymiljöistä. Iso-
tooppigeologisin menetelmin on mahdollista iätä magmaattisia, metamorfisia ja jopa sedimentti-
en kerrostumistapahtumia, joten geologinen kehityshistoria saadaan näin kohtalaisen tarkasti 
ajallisesti täsmennettyä.  

Tutkimusalue on ENE-suuntaisella, graniittisten syväkivien luonnehtimalla, noin 100 km leveäl-
lä Etelä-Suomen granitoidivyöhykkeellä (Kuva 1, SFGZ). Granitoidivyöhyke leikkaa varhai-
semmin Svekofennisessä orogeniassa syntyneitä vyöhykkeitä, kuten tonaliittimigmatiittivyöhy-
kettä (Kuva 1, TMB) sekä graniittimigmatiittivyöhykettä (Kuva 1, GMB). Pohjoisessa tonaliitti-
migmatiittivyöhykkeellä (TMB) voimakkaat tektoniset liikunnot hiipuivat pääosin jo noin 1.88 
miljardia vuotta sitten. Graniittimigmatiittivyöhykkeellä (GMB) kuoren terminen kehitys jatkui 
tonaliittimigmatiittivyöhykettä hieman pitempään, koska kuoren stabiloiduttua pohjoisessa voi-
makkaimmat kuoren törmäystapahtumat siirtyivät etelämmäksi. Etelä-Suomen granitoidi-
vyöhykkeellä (SFGZ) lämpövuo jatkui korkeana pitkään normaalivahvuisen kuoren (n. 45 km) 
stabiloiduttua vasta noin 1.80 miljardia vuotta sitten. 
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Kuva 1.   Etelä-Suomen geotektoniset alueet. Lyhenteet: SFGZ= Etelä-Suomen granitoidivyöhyke, CFGC=Keski-Suomen gra-
nitoidikompleksi, TMB=tonaliittimigmatiittivyöhyke, GMB=graniittimigmatiittivyöhyke, SSB=Savon liuskevyöhyke, 
RSB=Rantasalmi-Sulkava alue, TSB=Tampereen liuskevyöhyke, VMB=Vammalan migmatiittivyöhyke, HVB=Hämeen vulkaniit-
tivyöhyke, HGB=Hyvinkään gabro-vulkaniittivyöhyke, WUC=Länsi-Uusimaan granuliittikompleksi, SVB=Eteläinen vulkaanis-
sedimenttinen vyöhyke, RGB=Riihimäen granitoidikompleksi, EGC=Espoon granitoidikompleksi, PGC=Perniön granitoidi-
kompleksi, Po=Pomarkun lohko, Nu=Nuuksion alue, Va=Vaasan alue, Lo=Loimaan alue, As=Askolan alue, Tu=Turun alue, 
Ri=Riihimäen alue, Re=Rengon alue, Pe=Pellingin alue , In=Inkoon alue, Or=Orijärven alue, Ju=Jussarön alue, Jo=Jokelan 
suprakrustinen assosiaatio, Ti=Tiirismaan kvartsiitti, Ra=Rantasalmen alue, Su=Sulkava, Ta=Talikkalan alueella oleva supra-
krustinen sulkeuma rapakivessä; Rapakivigraniitit: 1=Viipuri, 2=Onas, 3=Bodom, 4=Obbnäs ja 5=Suomenniemi. (Julkaisusta 
Pajunen et al., tekeillä). 
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Irtaimien maapeitteitten läpi pilkistävät peruskalliopaljastumat ilmentävät useimmiten kalliope-
rän duktiilisti muovautuneita kehitysvaiheita, siis Svekofennisen orogenian aikana syntyneitä 
piirteitä. Pääsääntöisesti jo Svekofennisen orogenian aikana muotoutui kallioperän nykyinen ki-
vilajijakauma sekä kivilajien anisotropiaominaisuudet, joihin vaikuttavat mineraalikoostumuksen 
lisäksi mm. liuskeisuus- ja lineaatio-ominaisuudet, poimurakenteet, metamorfiset piirteet jne. 
Kallioperäämme luonnehtivat kompleksiset, eriasteisesti sulaneet migmatiitit, seoskivet, sekä 
suuntautuneet gneissit. Niiden primääri alkuperä on hyvin vaihteleva. Laajoilla alueilla on syväl-
lä maan kuoressa kiteytyneitä magmaattisia syväkiviä, joiden koostumus vaihtelee mm. niiden 
tektonisen aseman ja iän mukaisesti. Runsaimmin on felsisiä graniittisia, granodioriittisia ja tona-
liittisia syväkiviä. Tummia, mafisia syväkiviä, jotka alueella ovat lähinnä gabroja, on vähän, jos-
kin Hyvinkään laaja-alaiset gabromassiivit ovat poikkeus.  

Huomattavaa ekshumaatiota, päällä olevan kuoren ohentumista, tapahtui lähinnä tektonisen 
eroosion seurauksena heti Svekofennisen orogenian päätyttyä ja kallioperän alkaessa jäähtyä. 
Tätä todistavat posttektoniset, orogenian jälkeen intrudoituneet, noin 1.8 miljardia vuotta vanhat 
graniitit, jotka tunkeutuivat jo kaksi-kolme kilometriä "kohonneeseen" kuoreen.  

Kallioperän rakennetta ovat muokanneet useat Svekofennisen vuorijonomuodostuksen jälkeiset, 
postorogeeniset, pääosin jäähtyneessä kallioperässä tapahtuneet tektoniset liikunnot ja magma-
vaiheet. Merkittävä magmavaihe tapahtui noin 1.65-1.5 miljardia vuotta sitten, jolloin kuoreen 
tunkeutui paljon graniittista rapakivimagmaa ja siihen liittyviä tummia diabaasijuonia. Rapakivet 
tunkeutuivat noin 5 kilometrin syvyyteen. Tutkimusalueella tästä esimerkkinä on Obbnäsin rapa-
kivi-intruusio. Ympäröivän kallioperän deformaatio oli tähän aikaan jo huomattavasti osittunut 
semihauraisiin ja hauraisiin siirroksiin. Kallioperän rakoilun synty on osin sidottavissa jo näihin 
1.65 miljardia vuotta vanhoihin tapahtumiin.  

Rapakivivaihetta seurasi kuoren hautavajoamaan kerrostuneiden hiekkakivien ja niihin tunkeu-
tuneiden diabaasien synty noin 1.25 miljardia vuotta sitten. Nämä nuoret sedimentit ja diabaasit 
ovat säilyneet Porin alueella, mutta niiden synnyn aikaiset tektoniset tapahtumat näkyvät myös 
tutkimusalueella lähinnä varhaisempien svekofennisten rakenteiden uudelleenaktivoitumisena. 
Nuorista liikunnoista on merkkinä mm. selkeästi post-svekofennisen kvartsiklastisen hiekkaki-
ven esiintyminen raon täytteenä Vuosaari-Korso siirroksen yhteydessä.  

Alueella on todisteita myös noin 450 miljoonaa vuotta sitten tapahtuneen kaledonidisen vuori-
jononpoimutuksen aikaisista liikunnoista ja fluidiliikeistä. Resentit kallioperän värähtelyt, joita 
rekisteröidään mm. heikkoina maanjäristyksinä osoittavat, ettei ikivanha kallioperämme ole vie-
läkään täysin vapauttanut jännitystilan vaihteluistaan.  

Kallioperäsovelluksille merkittävimpiä rakenteita ovat hierto- ja siirrosvyöhykkeet, jotka edusta-
vat usein kallioperän heikkousvyöhykkeitä sekä rakoilu, joka määrittelee kalliomassojen rikko-
naisuutta tai eheyttä. Nämä kalliomassojen anisotropiaa määrittelevät rakenteet ovat paljolti syn-
tyneet kallioperän hauraiden, post-svekofennisten kehitysvaiheiden aikana. Hauraiden rakentei-
den kehittymistä säätelevät kuitenkin huomattavassa määrin kallioperän varhaiset, duktiilin vai-
heen rakennepiirteet. Siksi sovellustutkimuksen perustana perusteellinen tieto kuoren svekofen-
nisestä kehityshistoriasta on välttämätöntä.  

Seuraavassa on lyhyt yhteenveto tutkimusalueen Svekofennisen kallioperän litologiasta, duktiili-
en vaiheiden rakenteista ja niiden kehittymisestä sekä niiden määrittelemistä kehitykseltään eri-
laisista kallioperän osa-alueista. Tutkimuksia tehtiin Sipoon, Keravan, Tuusulan, Järvenpään, 
Nurmijärven, Hyvinkään ja Kirkkonummen kuntien alueella, joskin myös aikaisemmin pääkau-
punkialueella tehtyjen tutkimuksen aineistoja on analysoitu tutkimuksessa saadun uuden tiedon 
valossa. Tulkinta perustuu monipuoliseen maastoaineistojen tulkintaan, geofysikaalisten ja topo-
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grafisten aineistojen analyysiin ja ennen kaikkea tarkkoihin analyyseihin kallioperärakenteiden 
ikäsuhteista ja kinematiikasta kalliopaljastumilla. Tämä yhteenveto pohjautuu toistaiseksi julkai-
semattomiin tutkimustuloksiin (Pajunen et al., tekeillä); ko. tutkimukseen on myös koottu katta-
vasti alueelta aikaisempien julkaisujen tuloksia, joten tähän kirjoitukseen olemme sisällyttäneet 
vain keskeisimmät työssä käytettyä aineistoa käsittelevät kirjallisuusviittaukset. 

4.1 Tutkimusalueen kivilajeista 
Tutkimusalueen kallioperä (Kartta 2) koostuu suurimmaksi osaksi graniittisista, tonaliittisista ja 
granodioriittisista syväkivistä sekä lähes poikkeuksetta migmatiittiutuneista pintasyntyisistä, sup-
rakrustisista gneisseistä, joita edustavat kiillegneissit, kvartsi-maasälpägneissit, pyrokseenigneis-
sit ja amfiboliitit. Hyvinkään pohjoisosissa on huomattava gabro-ultramafiittimassiivi ja pieniä 
metagabroesiintymiä on eri puolilla tutkimusaluetta. Lisäksi pääasiassa suprakrustisten kivien 
seassa on vähäisiä karbonaattikiviesiintymiä, kiisuuntumia ja rautamuodostumia ja Jokelan poh-
joispuolella on pienehkö kvartsiittiesiintymä. Kirkkonummen lounaisosaa hallitsee Obbnäsin ra-
pakivigraniitti-intruusio, ja post-svekofennisiä diabaasijuonia ja rapakivimagmatismiin liittyviä 
kvartsiporfyyrijuonia on eri puolilla aluetta. 

KARTTA 2. Tutkimusalueen litologinen kartta (muokattu alueen kallioperäkartoista hankkeen 
maastohavaintojen perusteella, viitteet kohta 3.3, s. 4). 

Kivilajien esiintymistavalle on tyypillistä huomattavan monimutkainen vaihtelu jo pienilläkin 
alueilla. Selvää on, ettei tällaista vaihtelua voida esittää pienimittakaavaisilla kuten esimerkiksi 
1:100 000 mittakaavaisilla kallioperäkartoilla (Laitala 1960; 2034, Laitala 1967; 2041, Laitala 
1994; 2042, Härme 1953; 2043, Härme 1969; 2044, Kaitaro 1956). Niillä onkin esitty alueen 
vallitsevin kivilaji ja vähäisempiä komponentteja on kuvattu päällemerkinnöillä (välikerros, sul-
keuma, suoni tai juoni). Päällemerkinnöin on kuvattu myös merkittävien metamorfisten indeksi-
mineraalien, kuten granaatti- ja kordieriittiporfyroblastien, tai malmiutumien esiintymistä. Puner-
tavanruskea granaatti onkin alueella yleinen ja helposti tunnistettava mineraali, jota tavataan kiil-
legneissien ja niitä migmatisoivien pegmatiittisuonten ja juonten yhteydessä. Perusteelliset kivi-
lajikuvaukset tunnusomaisine piirteineen ja mineraalikoostumuksineen on kattavasti esitetty kal-
lioperäkartan selityksissä (Härme 1978, Laitala 1961) ja useissa alueelta julkaistuissa raporteissa 
ja julkaisuissa, joten tässä yhteydessä käsitellään vain alueen litologisia pääpiirteitä. 

4.1.1 Pintakivet - vulkaanis- ja sedimenttisyntyiset gneissit ja migmatiitit 
Alueen vanhimmat kivet ovat suprakrustisia, pintasyntyisiä, vulkaanisia ja sedimenttisiä kiviä, 
joiden primääriassosiaatiot kuvastelevat erilaisia, noin 1.9-1.87 miljardia vuotta vanhoja kerros-
tumis- ja synty-ympäristöjä. Kerrostumisensa jälkeen suprakrustiset kivet ovat voimakkaasti 
muuttuneet, metamorfoituneet ja tektonisoituneet migmatiiteiksi ja gneisseiksi. Vulkaanista al-
kuperää edustavat amfiboliitit ja intermediaariset gneissit, joissa paikoin on tavattavissa primää-
rin vulkaanisen toiminnan aikana syntyneitä rakenteita, kuten tyynylaava-, murskalelaava-, heit-
tele- ja agglomeraattirakenteita (Kuva 2a, b, d). Myös osa raitaisista, kvartsista ja maasälvistä 
koostuvista, felsisistä gneisseistä (Kuva 2c) on todettu vulkaanisperäisiksi. Vulkaanisiin assosi-
aatioihin liittyy varhaisia emäksisiä juonikiviä. Orijärven alueella on myös felsisiä syväkiviä, 
jotka on ajoitettu vulkanismin ikäisiksi. Ilmeisen  
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Kuva 2.   a. Kerroksellinen poimuttunut mafinen vulkaaninen kivi, jossa lapillituffirakennetta voimak-
kaasti suuntautuneena poimutuksen akselitason suunnassa (Suomaantie, Hyvinkää). Kuva M. Vaarma. b. 
Mafista, osittain fragmenttista metavulkaniittia Hyvinkään gabro-vulkaniittialueelta. (Mustajoki, Hyvin-
kää). c. Poimuinterferenssistä johtuvaa pienimuotoista doomi-allas -rakennetta felsisessä gneississä Hy-
vinkään gabro-vulkaniittialueen ja Länsi-Uusimaan granuliittikompleksin rajavyöhykkeellä. (Valkea-
lammi, Hyvinkää). d. Voimakas lineaatio amfiboliitissa Hyvinkään gabro-vulkaniittialueelta. (Astrakan, 
Hyvinkää). Valokuvat b-d, M. Pajunen (Pajunen et al., tekeillä). 
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samanaikaisesti tai jopa vulkaanisia kiviä varhemmin kerrostui merellisiä sedimenttejä, jotka ny-
kyisellään ovat pääasiassa erilaisia kiillegneissejä. 

Sedimenttiset ja vulkaaniset kivilajit vuorottelevat usein keskenään, joskin nykyisellään varsin-
kin jäykemmät emäksiset vulkaniitit ovat monesti särkyneinä murskaleina duktiilimmin käyttäy-
tyneiden sedimenttisyntyisten migmatiittisten kiillegneissien joukossa. Kiillegneisseissä on toisi-
naan erotettavissa primääri kerrosrakenne, joka on monivaiheisesti poimutettu ja fragmntoitu, 
eikä primäärin kerrostumisen suunta ole siten enää pääteltävissä. Tutkimusaluetta luonnehtivat 
peliittiset, saviperäiset kiillegneissit, joissa on runsaasti hiekkaisia, psammiittisia kerroksia. Pal-
jastumilla psammiittiset kerrokset ovat säilyneet paremmin. Lämpötilan kohoamista seurannut 
kiven sulaminen, trondhjemiittisen-graniittisen suoniaineksen synty, keskittyi pääasiassa kiille-
gneissien peliittisiin kerroksiin (Kuva 3). Migmatiittiutumisen edettyä voimakkaaksi graniitti-
nen-trondhjemiittinen syväkivi-/suoniaines on korvannut gneissin lähes täydellisesti ja gneissistä 
on jäänteinä vain mustia biotiittirikkaita juovia kivessä. Usein kiven varhaisempi alkuperä on 
täysin tuhoutunut; kivet on primäärialkuperästään riippumatta merkitty kallioperäkartoille syvä-
kiven, kuten graniitin värillä - esim. schlierenmigmatiitit (Kuva 4c). Runsas biotiittijuomujen 
esiintyminen heikentää kiven lujuusominaisuuksia mm. synnyttäen siihen helposti lohkoutuvia 
sileitä pintoja. Toisaalta primäärikiven korvautumista graniittisella aineksella voi tapahtua myös 
metasomaattisesti, kivessä liikkuneiden fluidien välityksellä tapahtuneiden reaktoiden kautta. 
Kuvassa 4a-b on esimerkki metasomaattisesta muuttumisesta kiillegneississä graniittisen rako-
juonen ympärillä. Vastaavanlaisia metasomaattisia muutoksia on tapahtunut myös hauraampien 
rakenteiden ympärillä, jolloin ne saattavat merkittävästikin muuttaa kiven lujuusominaisuuksia. 
Migmatiittisia gneissejä esiintyy runsaimmin Kirkkonummen etelä- ja kaakkoisosissa sekä Nur-
mijärven ja Tuusulan alueilla ja myös Sipoon eteläosissa. 

 

Kuva 3.   Migmatiittista granaattikiillegneissiä. Kuvassa a on eroteltuina eri deformaatiovaiheisiin liitty-
viä liuskeisuuksia ja akselitasosuuntia sekä poimutusvaiheita ja migmatisaatiopulsseja. b. Tiukkaa, var-
haista litistymispoimutusta kiillegneissin trondhjemiittisissa neosomi-suonissa; kuva on osasuurennus 
kuvasta a. c. Ekstensionaaliseen deformaatiovaiheeseen liittyviä sulafraktioita kiillegneississä.Valokuvat 
M. Pajunen ( Pajunen et al., tekeillä). 
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Kuva 4.   a. Graniittiutunutta granaattipitoista kiillegneissiä graniittisen rakojuonen ympärillä. Tässä 
osasuurennoksessa kuvasta b on muuttuneessa osassa gneissin varhaisempi rakenne vielä haamumaisesti 
näkyvissä. b. Migmatiittinen granaatti-kiillegneissi, jossa rakojuonen ympärillä on tapahtunut graniittiu-
tumista; detaljikuvan a sijainti on esitetty suorakaiteella. (Nikkilä, Sipoo). c. Sulaminen ja graniittiutumi-
nen voi olla lähes läpikotaista schlieren-tyyppisissä kiillegneisseissä (Nurmijärvi, Klaukkala). Valokuvat 
M. Pajunen (Pajunen et al., tekeillä). 

Kiillegneissit reagoivat herkästi lämpötila- ja paineolosuhteiden muutoksiin. Niiden mineraali-
seurueiden avulla onkin kallioperämme metamorfoosin aikaisista kiteytymisoloista saatu suhteel-
lisen kattava käsitys. Alueen tyypilliset peliittiset granaatti- ja kordieriittipitoiset, migmatiittiset 
gneissit edustavat korkeaa metamorfoosiastetta. Granaattia on toisinaan runsaasti kiillegneissien 
tummissa mesosomijuovissa ja vaaleissa graniittisissa neosomisuonissa. Kuvassa 5 on esimerk-
kejä korkean metamorfoosiasteen migmatiittisista granaatti- ja kordieriittipitoisista gneisseistä, 
joissa lämpötilan kohotessa graniittinen aines on lähtenyt myös liikkeelle esiintyen leikkaavina 
juonina gneississa (5 a ja c); syklittäisten magmapulssien seurauksena syntyneessä raitaisessa 
graniittisessa syväkivijuonessa on paikoin satunnaisia kiillegneissireliktejä näkyvissä (5c). Al-
haisemman metamorfoosiasteen gneissejä, joissa myös kiven alkuperäiset rakenteet ovat hyvin 
säilyneet, on alueella vain satunnaisesti. 

Matalaan veteen saostuneet kalkkipitoiset savet ja liejut metamorfoituivat edelleen kalkkikiviksi 
(Kuva 6), karsikiviksi ja pyrokseenipitoisiksi gneisseiksi (Kuva 7). Niissä on paikoin mm. ker-
rosrakenne tunnistettavisissa. Pyrokseenigneissit ja amfiboliitit ovat migmatiittiutuneet lievim-
min. Niissä tavattava suoniaines on lähes poikkeuksetta pegmatiittista ja se on tunkeutunut ulkoa 
päin suonittamaan ja juonittamaan kiveä, joka muuten on voimakkaasti liuskeista ja melko ho-
mogeenistakin, joskin selkeä koostumusraitaisuus antaa eloisaa vaihtelua. Pyrokseenigneissejä 
on laajemmin ja yhtenäisemmin tutkimusalueen pohjoisosissa Nurmijärvellä ja Hyvinkään etelä- 
ja itäosissa. Kalkkikivet ovat yleensä melko epäpuhtaita ja sisältävät siksi yleensä karsittuneita 
osueita tai väliraitoja. Esiintymät ovat pieniä ja useimmiten ne ovat vaihettuvarajaisina väliosu-
eina pyrokseenipitoisten gneissien seassa, mutta helposti mobiloituvina karbonaatit ovat usein 
myös tektonisissa tapahtumissa asettuneet ja kiteytyneet uudelleen kallioperän rakoihin ja mui-
hin paineminimeihin. Poikkeus on Sipoon Kalkkirannan kalkkikivikaivos (Kuva 6).  
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Kuva 5.   a. Granaattipitoinen tonaliitti leikkaa voimakkaasti migmatiittiutunutta kiillegneissiä, josta 
varhaiset deformaatiorakenteet ovat tuhoutuneet. Kivi on edelleen loivasti poimuttunut ja poimutuksen 
akselitasoon on muodostunut graniittia. b. Ekstensioon liittyvästä laajentumisesta johtuva magmaattinen 
kerroksellisuus granaattipitoisessa tonaliitissa osoittaa NW-suuntaista avautumista (valkoiset nuolet). c. 
Kuvan b tonaliitin sijainti on osoitettu punaisella laatikolla; tonaliitilla on samanlaiset kontaktisuhteet  
kuin kuvan a kapeammalla tonaliittijuonella osoittaen samaa ekstensioon liittyvää magmatismia. Oikea-
kätinen duktiili leikkausliikunto on myös tulkittu saman deformaation aikaiseksi. (Hyrylä, Tuusula). Valo-
kuvat M. Pajunen (Pajunen et al., tekeillä). 
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Kyseisten matalaan veteen kerrostuneiden kalkkikivien lisäksi samantapaista kerrostumis-
ympäristöä ilmentävät myös satunnaiset sulfidimalmiesiintymät ja rautamuodostumat (Kuva 8), 
jotka luonnehtivat eteläisimmän Suomen suprakrustisia vyöhykkeitä. 

 

Kuva 6.   Karsiraitainen kalkkikivi Kalkkirannan kalkkikivikaivoksessa. (Kalkkiranta, Sipoo.) Valokuva 
M. Pajunen. 

 

 

Kuva 7.   Voimaakkaasti ja suoraviivaisesti liuskettunutta pyrokseenigneissiä Länsi-Uusimaan granuliit-
tikompleksin alueelta. (Ylimmäinen, Vihtijärvi, Karkkila). Valokuvat M.Pajunen (Pajunen et al., tekeillä). 

Eräistä sedimenteistä, kuten Tiirismaan kvartsiitista, on iätty niinkin nuoria kuin 1.87-1.86 mil-
jardin vuoden ikäisiä klastisia zirkonikiteitä, joten niiden kerrostumisen täytyy olla tätä nuorem-
paa. Vastaavanlaisia kvartsiitteja on myös tutkimusalueen pohjoisosassa (Kuva 9 a, c ja d). Joke-
lan pohjoispuolella oleva kvartsiittiesiintymä on läpikotaisesti ja voimakkaasti tektonisoitunut. 
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Kuva 8.   Raitainen runsaasti granaattia sisältävä silikaattifasieksen rautamuodostuma. (Espoo, Nöyk-
kiö). Valokuva M.Pajunen (Pajunen et al., tekeillä). 

Vain paikoin on säilynyt jäänteitä sedimenttirakenteista, kuten kerroksellisuutta ja virtakerrosra-
kenteita. Muodostuman itäkontaktin tuntumassa on yhdellä paljastumalla todettu pienipalloista 
konglomeraattia (Kuva 9b), mutta muuten kiven tekstuuri on granoblastinen, eikä alkuperäinen 
klastinen rakenne ole enää erotettavissa. Lisäksi kivi sisältää paikoin melko runsaasti sillimaniit-
tia. Tämän kvartsiittiesiintymän ympäristön sedimenttisten kivien seassa on myös vulkaanisia 
emäksisiä kerroksia, joten ne edustavat huomattavan nuorta, alle 1.86 Ga ikäistä, Svekofennistä 
vulkaanista toimintaa. 
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Kuva 9.   a. Voimakkaasti liuskeinen kvartsitti, jossa myös oikeankätinen duktiili hiertosauma. Valokuva 
R. Niemelä. b. Konglomeraattivälikerros kvartsiitissa.  c. Kvartsiitin ja kiillegneissin välinen kerrostumis-
raja. d. Mikroskooppivalokuva kvartsiitista (Sil = sillimaniitti ja Qtz = kvartsi). (Myllykylä, Hyvinkää). 
Valokuvat b-d M. Pajunen (Pajunen et al., tekeillä). 
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4.1.2 Magmaattiset syväkivet 
Tutkimusalueella magmaattisia syväkiviä on intrudoitunut tektonisen kehityksen useissa vaiheis-
sa. Vanhemmat syväkivet ovat usein voimakkaastikin tektonisoituneita. Ne ovat läpikäyneet 
useita poimutusvaiheita. Ne ovat voimakkaasti suuntautuneita ja liuskettuneita ja niiden mineraa-
liseurueet ja mikrorakenteet heijastelevat niiden läpikäymiä metamorfisia olosuhteita. Tyypillistä 
vanhoille felsisille syväkiville, jotka ovat pääosin gneissimäisiä tonaliitteja, on uudelleensulami-
sen seurauksena syntyneet graniittiset suonet, juonet ja epämääräisen muotoiset graniittiset osu-
eet; sulamisen yhteydessä on monesti syntynyt granaattia. Erilaiset nuoremmat siirrosrakenteet 
(shear bands) ja  metamorfisen erkautumisen seurauksena syntyneet koostumukseltaan vaihtele-
vat viirut, liekkimäiset juovat ja jopa kerroksellisuutta muistuttava raitaisuus ovat niissä tyypilli-
siä (Kuvat 10, 11 ja 12).  

Tektonisen kehityksen myöhäisemmissä vaiheissa intrudoituneet syväkivet ovat sitävastoin säi-
lyttäneet hyvin primäärin magmaattisen rakenteensa ja koostumuksensa. Ne ovat heikosti suun-
tautuneita ja paikoin suuntaus edustaakin magmaattisen virtauksen synnyttämää pilsteisyyttä; 
harvoin alueen syväkivet ovat täysin suuntautumattomia. 

 

Kuva 10.  a.  Voimakkaasti litistynyt primäärikontakti migmatiittisen granaatti-kiillegneissin ja gneissimäisen tona-
liitin välillä. Kontaktivyöhykkeen voimakasta litistymistä ovat vahvistaneet myöhemmät deformaatiovaiheet; vertaa 
kuvan vasemman reunan gneissiä paremmin varhaiset rakenteensa säilyttäneeseen gneissiin kuvassa 3 samalta pal-
jastumalta. b. Myöhäisempi tonaliittigeneraatio intrudoi kuvassa a olevaa gneissimäistä tonaliittia. Muuttuminen 
kontaktivyöhykkeessä osoittaa intrudoitumisen tapahtuneen jäähtyneessä ympäristössä. Tämäkin tonaliitti on voi-
makkaasti liuskeinen ja poimuttui edelleen avoimesti myöhäisimpien svekofennisten deformaatiovaiheiden aikana. 
(Vilonoja, Pornainen). Valokuvat M. Pajunen (Pajunen et al., tekeillä). 
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Kuva 11.   a. Tonaliitin ja granodioriitin uudelleensulaminen on aiheuttanut raitaisen asun, mikä on tyy-
pillistä Espoon granitoidialueella, mm. Nuuksiossa. (Ämmässuo, Espoo). b. Vaaleita, graniittisia sula-
pesäkkeitä uudelleensulaneessa granodioriitissa/tonaliitissa. Lähinnä biotiitin hajoamisen seurauksena 
on syntynyt granaattia, kordieriittia ja graniittista sulaa. (Solvalla, Espoo). c. Tonaliittia deformoiva eks-
tensionaalinen leikkaushiertorakenne; graniittia on tunkeutunut leikkaustasoon. (Selkäkallio, Espoo). 
Valokuvat M. Pajunen (Pajunen et al., tekeillä). 
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Kuva 12.   Lievästi gneissiytyneitä granodioriittisia fragmentteja nuoremmassa, koostumukseltaan gra-
niittisemmassa, lähes sulassa tilassa mobiloituneessa syväkivessä. (Jamppa, Järvenpää). Valokuva M. 
Pajunen. 

Mafisia syväkiviä on alueella melko vähän. Hyvinkään pohjoisosissa on suuri Hyvinkään ker-
roksellinen gabromassiivi (Kuva 13a), joka sisältää myös ultramafisia, peridotiittisia osia. Mas-
siivi on läpikäynyt monivaiheisen deformaation ja metamorfoosin (Kuva 13b,c), mutta siitä huo-
limatta alkuperäinen mineralogia ja magmaattiset rakenteet, kuten magmaattinen kerroksellisuus, 
ovat usein hyvin säilyneet varsinkin massivin sisäosissa. 

Muualla gabroa on pienehköinä metamorfoituneina intruusioina tai usein sitä tavataan voimak-
kaasti tektonisoituneina kerrosmaisina intruusioina granitoidien seassa. Ne ovat usein deformoi-
tuneet linssimäisiksi tai esiintyvät budinaasifragmentteina migmatiittisten gneissien ja graniittien 
seassa (Kuva 14). 

Alueen valtakivilajeina ovat happamat ja intermediaariset syväkivet, graniitit, granodioriitit ja 
tonaliitit. Osa syväkivistä on luonteeltaan diateksiitteja, eli ne ovat syntyneet vanhemmasta sup-
rakrustisesta aineksesta, pääasiassa kiillegneisseistä, uudelleensulamisen ja hyvin pitkälle kehit-
tyneen migmatiittiutumisen seurauksena. Niissä on toisaalta syväkiville tyypillisiä piirteitä, kuten 
mineraalikoostumus, karkeus, homogeenisuus ja rakenne, mutta toisaalta niissä tavataan haa-
mumaisia gneissi- ja migmatiittijäänteitä. Toisaalta kivet myös esiintyvät intrusiivikivien tapaan 
ja migmatisoivat suprakrustisia kivilajeja. Paikoin niitä on paljastuneena jylhinä kallioina ja ne 
osoittavat silloin selvempää intrusiiviluonnetta. Tällaisia kiviä on runsaasti Kirkkonummen kes-
kiosissa ja Sipoon alueilla. Monin paikoin etenkin granodioriittiset tyypit sisältävät granaattia. 
Paikoin myöhemmät magmaattiset, metamorfiset ja tektoniset tapahtumat ovat edelleen muo-
kanneet myös näitä hyvin kompleksisen kehityshistorian kokeneita kiviä. Kirkkonummen poh-
joisosissa, Sipoon alueilla ja Hyvinkään eteläosissa on lisäksi melko laaja-alaisia mineralogisesti 
jokseenkin homogeenista punertavaa mikrokliinigraniittia ja sen pegmatiittisia ja karkeaporfyyri-
siä muunnoksia. 
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Kuva 13.   a. Magmaattista kerroksellisuutta Hyvinkään gabro-ultramafiitti-intruusiossa. Kivessä on 
leikkaavia graniittijuonia ja semihauraita siirroksia. b. Voimakkaasti deformoitunut ja poimuttunut gabro 
Hyvinkään gabro-ultramafiitti-intruusion kaakkoispuolelta. c. Mikrovalokuva kuvan b poimusta. Uusi 
mineraalikasvu poimutuksen akselitasossa  osoittaa keskinkertaisissa metamorfoosiolosuhteissa tapahtu-
nutta poimutusta. (Kytäjä, Hyvinkää). Valokuvat M. Pajunen (Pajunen et al., tekeillä). 
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Kuva 14.   Keskirakeista gabroa likimain konformina patjana graniitin seassa. Kiven avoin poimuraken-
ne viittaa sen melko myöhäiseen intrudoitumiseen tektonisessa evoluutiossa (Karhunkorpi, Nurmijärvi). 
Valokuva M. Vaarma. 

Pegmatiittisia graniitteja tavataan alueen kaikissa osissa. Niitä voi esiintyä laajoinakin kalliomas-
soina ja ne ovat osaksi sukua em. mikrokliinigraniiteille, mutta yleensä esiintymistapa on juoni-
mainen. Ne ovat vaaleita tai punertavia kvartsi- ja kalimaasälpävaltaisia, yleensä erittäin kar-
kearakeisia kiviä. Vaihtelevan kokoisia granaattiporfyroblasteja on paikoin silmiinpistävän run-
saasti. Myös suuret tummat biotiittisuomupinkat täplittävät kiveä. Pegmatiitteja on syntynyt tai 
tunkeutunut alueen kivilajeihin useissa eri vaiheissa. Vanhimmat generaatiot ovat olleet mukana 
useissa deformaatioissa ja ovat intensiivisesti poimuttuneet ja budinoituneet. Nuorimmat pegma-
tiittigeneraatiot esiintyvät leikkaavina juonina eikä niissä ole juurikaan merkkejä deformaatiois-
ta.  

Laajoilla alueilla, jotka ovat välttyneet nuorimmilta graniitti-intruusioilta, tavataan intermediaa-
risia juonia, jotka leikkaavat selkeästi gneissien ja varhaisten tonaliittien tektonisia rakenteita ja 
satunnaisesti pegmatiittijuoniakin. Juonia on tunkeutunut termiseen kehitykseen nähden erilaisis-
sa olosuhteissa, joten ne ovat paikoin selvästi metamorfoituneita, kun taas jotkut juonet edustavat 
lähes primääriasuaan. Ne ovat harmahtavaa hienorakeista, melko tasarakeista ja homogeenista, 
ehjää ja rakenteetonta kiveä. Esimerkiksi Hindsbyn gneissimäiseen tonaliittiin tunkeutuneet juo-
net (Kuva 15) ovat asettuneet svekofennisen orogenian keskivaiheessa hauraasti käyttäytyvään 
ympäristöön; juoni on edelleen deformoitunut siten, että siihen on syntynyt lähes juonen suuntai-
nen liuskeisuus ja metamorfinen mineraaliseurue. Lisäksi alueella on muutamia diabaasimaisia 
amfiboliittijuonia, joista ainakin osa edustaa svekofennisen orogenian viimeisimpiä magmavai-
heita. 
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Kuva 15.   a. Gneissimäinen tonaliitti, jota leikkaa intermediäärinen mikrotonaliittijuoni. b. Yksityiskohta 
mikrotonaliittijuonen kontaktista, jossa erottuu tummempi jäähtymisreunus. Se indikoi juonen tunkeutu-
mista jo jäähtyneeseen kiveen. c. Tonaliittifragmentti intermediäärisessä juonessa. Liuskei-
suusrakenteiden erot isäntätonaliitissa ja siitä irtautuneessa fragmentissa osoittavat juonen tunkeutu-
neen jo deformoituneeseen kiveen; koko assosiaatio koki edelleen voimakkaan nuoremman deformaa-
tion, joka liusketti isäntäkiven lisäksi myös juonta. (Hindsby, Sipoo). Valokuvat M. Pajunen (Pajunen et 
al., tekeillä). 

Kirkkonummen lounaisosaa hallitsee postorogeeninen Obbnäsin rapakivigraniitti-intruusio. Se 
koostuu pääasiassa karkearakeisesta punertavasta pyterliitistä ja sisältää paikoin myös wiborgiit-
tisia osia tai sitten wiborgiittisluonteisia plagioklaasin mantteloimia kalimaasälpähajarakeita 
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esiintyy harvakseltaan valtaosaltaan pyterliittisen tyypin seassa. Paikoin kivi on jonkin verran 
suuntautunutta. Intruusion eteläosassa on myös pienialaisesti tasarakeista punertavaa muunnosta.  

Rapakiviin liittyy myös satunnaisesti pienialaisia kvartsi-maasälpäporfyyrijuonia. Rapakivivai-
heisiin liittyvät mafiset diabaasijuonet ovat sitävastoin laajemmalle levinneitä ja paikoin muuta-
mia metrejä leveitä terävästi svekofennisia kiviä leikkaavia. 

4.2 Kallioperän tektonis-metamorfinen kehitys 
Seuraava kuvaus pohjautuu kirjoitukseen Pajunen et al. (tekeillä).  

Vanhimmat tektoniset rakenteet on tunnistettu vanhoista sedimentti- ja vulkaanissyntyisistä ki-
vistä, jotka on rinnastettavissa nykyisillä saarikaarilla syntyviin kivilajiassosiaatioihin (Kuva 
16a). Vanhimmat tunnistetut rakenteet ovat isokliinisten poimujen juurettomia reliktejä, jotka 
eivät paljoakaan kerro niiden geotektonisesta merkityksestä. Varhaisimmista syväkivistä ei näitä 
rakenteita ole tunnistettu, mutta homogeenisina kivinä ne ovatkin saattaneet joko säilyä lähes 
deformoitumattomina tai vain heikosti suuntautua näissä liikunnoissa. Rakenteiden ja kivilajien 
nykyistä asemaa tarkastelemalla on käynyt ilmeiseksi, että erilaisista geotektonisista primää-
riympäristöistä peräisin olevat kivet kulkeutuivat jo tässä varhaisessa vaiheessa toistensa yhtey-
teen heterogeenisiksi kivilajipinkoiksi, mahdollisesti laaja-alaisten ylityöntöjen seurauksena (to-
disteita ylityöntörakenteista ei Svekofennisen alueen eteläosasta kuitenkaan tunneta) (Kuva 16b). 

 

 
 

Kuva 16.   a. Varhaisimmat Svekofenniset kivet edustanevat saarikaaren erilaisissa geotektonisissa ym-
päristöissä syntyneitä vulkaanisia, magmaattisisa ja sedimenttisiä yksiköitä. b. Varhaisimmat tektoniset 
tapahtumat ovat nykykallioperässä näkyvissä vain relikteinä; todennäköisesti ne kasasivat erilaisisista 
geotektonisista miljöistä peräisin olevia kiviä kasaantui toistensa yhteyteen. 

Primääriassosiaatioiden painuessa tektonisissa liikunnoissa syvemmälle maan kuoreen, lämpötila 
kohosi ja kivissä alkoivat metamorfiset muuttumisilmöt. Niihin syntyi uusia mineraaliseurueita, 
ne kiteytyivät karkeammiksi ja edelleen lämpötilan kohotessa ne koostumuksesta riippuen alkoi-
vat sulaa. Deformaatioden aikana tunkeutui kuoreen myös runsaasti deformaation aikaisia (syn-
tektonisia) magmaattisia syväkiviä (Kuvat 10a ja 15a), jotka sekoittuivat gneisseihin, tunkeutui-
vat niihin juonina tai muodostavat laaja-alaisia itsenäisiä syväkivimassoja. Koostumukseltaan ne 
ovat usein tonaliitteja ja granodioriiteja, joskin myös mafisia intruusioita, kuten Hyvinkään ga-
bromassat (Kuva 13a), intrudoitui. Vaiheen rakenteita luonnehtivat alunperin liki vaaka-
asentoisiksi kehittyneet isokliiniset ja tiukat poimut (Kuva 3b), runsas trondhjemiittisen ja gra-
niittisen neosomin muodostus (Kuva 3a) sekä voimakas mineraaliliuskeisuus (Kuvat 2a, b ja 3a), 
mikä kehittyi myös varhaisimpiin syntektonisiin granitoideihin (useimmiten liuskeisuus niihin 
kehittyi vasta seuraavissa puristusvaiheissa), jotka on voitu ajoittaa noin 1.88-1.87 miljardin 
vuoden ikäisiksi.  
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Tektonisista rakenteista tehtyjen kinemaattisten analyysien perusteella edellä kuvattuja varhaisia 
ylityöntörakenteita (?) seurannut kuoren litistyminen on tulkittu johtuvan kasaan puristetun saa-
rikaaren romahduksesta. Romahdus on seurausta subduktoituvan merellisen laatan (Kuva 16a) 
katkeamisesta ja vajoamisesta mantteliin, jolloin alakuori ohenee ja korvautuu alhaalta kohoaval-
la kuumalla astenosfäärisellä kiviaineksella. Yläkuoressa tämän johtaa kuoren leviämiseen, eks-
tensioon, ja voimakkaaseen lämpövuon lisääntymiseen. Kokonaisuudessaan kuori oli tämän ro-
mahduksen aikana puristustilassa. Tämän tektonisen vaiheen rakenteita on hahmoteltu Kuvassa 
17. 

 

 

Kuva 17.   Noin 1.88-1.87 miljardia vuotta sitten tapahtuneen kuoren romahdusrakenteen rakenteita ja 
magmatismia esittelevä hahmotelma. 

Voimakasta litistymisvaihetta seurasivat kompressio, joka poimutti edellä syntyneen alueellisen 
vaakaliuskeisuuden pystyasentoisemmaksi (Kuva 3a). Rakenteellisten tutkimusten perusteella 
kompressionaalisia rakenteita syntyi sekä varhaisemman N-S-puristuksen että sitä seuranneen 
SW-NE-suuntaisen vinopuristuskentän tuloksena, jolloin varsinkin varhaisimpien primääristen 
pintakiviassosiaatioiden vallitsemille alueille kehittyi tektoninen allas-doomirakenne. Tämä ny-
kyisellään tiukkaan puristettu allas-doomirakenne kuitenkin muokkautui voimakkaasti vielä nuo-
rempien tapahtumien aikana. Monesti sen tunnistaminen on vaikeaa tai jopa mahdotonta; kallio-
paljastumilla se on todettavissa pieninä lähes isokliinisina allas-doomirakenteina (Kuva 2c). Osa 
magneettisilta kartoilta tulkittavista tiukoista soikeista interferenssikuvioista on jo näin varhaista 
alkuperää, sillä niissä on paikoin nähtävissä nuorempien deformaatioden aiheuttamia taipumia. 
Kaikki vanhemmista pintakivistäkään eivät joutuneet tässä vaiheessa kuoressa vielä niin syvälle, 
että korkean  metamorfososiasteen olot niitä muokkasivat; tällaisissa kivissä onkin todettavissa 
hyvin kehittyneinä vain nuorempien alla kuvattavien kuoren kehitysvaiheiden tuottamat raken-
teet.  

Pohjois-eteläinen puristus seurasi nopeasti tai oli samanaikainen edellä kuvattuun saarikaaren 
romahduksen kanssa. Jännityskenttä kääntyi nopeasti lounaiseksi johtuen lähinnä suurrakenteel-
lisista kompetenssieroista ja saarikaaren vinosta törmäyksestä arkeeista mannerta vastaan. Vino-
puristuksesta seurauksena oli jännityksen epätasainen jakautuminen, jolloin kuoren toisaalla pu-
ristuessa ja muodostaessa likimain N-S-suuntaisia poimurakenteita, se toisaalla koki tensiota ja 
syntyneisiin paineminimeihin purkautui granitoideja, lähinnä tonaliitteja (Kuvat 5 a,c, 10b ja 12). 
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Näiden  granitoidien intrudoituminen noin 1.86-1.87 miljardia vuotta sitten edustaa Etelä-
Suomen granitoidivyöhykkeen kehittymisen alkuvaihetta. Vaiheen kompressionaalisia rakenteita 
on luonnoksena Kuvassa 18. 

 

Kuva 18.   Varhainen tektoninen allas-doomirakenne, joka syntyi Kuvassa 17 esitettyjen rakenteiden pu-
ristumisesta kasaan aluksi N-S-suuntaisessa kompressiossa ja sittemmin seuranneessa SW-NE-
vinopuristuksessa. 

Ikämääritykset osoittavat, että Etelä-Suomen kallioperään tunkeutui magmaattisia syväkiviä, to-
naliitteja, granodioriittteja ja graniitteja (Kuvat 10b, 11a-c, 12 ja 14) sekä vähäisesti myös gabro-
ja (Kuva 14) lähes yhtäjaksoisesti edellä kuvatun vinopuristuksen jälkeen noin 70 miljoonan 
vuoden aikana. Tänä ajanjaksona kallioperä toisaalla jäähtyi ja koki hauraita deformaatiovaihei-
ta, kun taas toisaalla tensionaalisiin vyöhykkeisiin keskittynyt voimakas lämpövuo aiheutti voi-
makasta sulamista, duktiilia deformaatiota ja magmatismia. Se, missä terminen tapahtuma on 
kulloinkin valloillaan, on riippuvainen mm. kallioperän suurkinemaattisesta tilasta - ekstensio-
naalisessa tilassa kuoren lämpötila kasvaa paineen laskiessa ja seurauksena on kivien sulamispis-
teen aleneminen ja osittainen sulaminen ja lopulta magmatismi.  

"Uuden" termisen pulssin alkamista enteilivät kallioperän hauraisiin rakoihin asettuneet juoniki-
vet, terävästi leikkaavat mikrotonaliittijuonet (Kuva 15a-c). Juonien intrudoituminen tapahtui 
kallioperän ekstensiossa syntyneisiin rakoihin. Prosessin edetessä ja lämpövuon voimistuessa 
muodonmuutos vaihettui duktiilimmaksi. Kuori litistyi ja kiviin kehittyi uusi liuskeisuus olemas-
sa olleen 1.87-1.88 miljardia vuotta vanhan liuskeisuuden päälle. Litistymisen lisääntyessä kivi-
en sulaminen myös eteni ja syväkivien koostumus muuttui graniittisemmaksi. Intensiivisimmil-
lään tämän ekstensioprosessin tuotteet ovat nähtävillä Espoon granitoidivyöhykkeessä, joka jo 
varhaisemmin oli kehittynyt ilmeisen selväksi kuoren heikkousvyöhykkeeksi; varhaisemman 
romahduksen tuotteet ja jopa tämän ekstensiovaiheen varhaisemmat magmakivet migmatisoitui-
vat ja sulivat nyt uudelleen (Kuvat 11b ja 12). Deformaation ja intensiivisen lämpövuon epäta-
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saisesta jakautumisesta on osoituksena toisaalla intermediaaristen granitoidi-intruusioiden esiin-
tyminen, kun toisaalla liki samanaikaisesti kylmähköön kallioperään tunkeutui terävästi leikkaa-
via juonia (Kuva 15a-c).  

Rakenteellisesti tähän vaiheeseen liittyy voimakasta kuoren litistymistä ja ekstensionaalista liu-
kua (SE-suuntaista), joka on ohentanut kuorta. Nurmijärven eteläosissa kallioperän metamor-
foosiaste vaihettuu alhaisemmasta Espoon granitoidivyöhykkeestä Länsi-Uudenmaan granuliitti-
alueeseen, joka edustaa havaittujen rakenteiden perusteella syvempää kuoren leikkausta. Defor-
maatio särki varhaisen allas-doomirakenteen paikoitellen tyystin muodostaen laajoilla alueilla 
vallitsevan lähes vaaka-asentoisen liuskeisuuden (Kuva 7), joka on poimuttunut edelleen laaja-
alaisissa ja melko avoimissa poimutuksissa. Tällöin muodostui nuorempi avoimempi tektoninen 
allas-doomirakenne. Sen synty on tulkittu samanaikaiseksi em. ekstensiorakenteiden kehittymi-
sen kanssa (transpressio - poimutus/transtensio - litistyminen ja sulaminen).  

Ekstension rakenteet ovat alueella heterogeenisesti jakautuneet. On alueita, jossa ne ovat niin 
voimakkaita, että varhaisen tapahtuman merkit ovat vain vaivoin tunnistettavissa. Usein esimer-
kiksi alueen kiillegneisseissä on kuitenkin havaittavissa kaksi migmatiittiutumispulssia, joista 
nuorempi ei ole kokenut niin monivaiheista deformaatiohistoriaa kuin varhaisempi. Paikoin, ku-
ten esimerkiksi Espoon saaristossa on vyöhykkeitä, joissa nuorempi pulssi on tunnistettavissa 
lähinnä vain graniittisten, pegmatiittisten juonien esiintymisenä, mutta litistymisrakenteet eivät 
ole kehittyneet voimakkaiksi. Tämä viittaa siihen, että lämpövuo ja deformaatio ovat keskitty-
neet tietyille kuoren osa-alueille, toisten alueiden edustaessa enemmänkin termisen pulssin reu-
na-alueita. Ekstensionaalisia, laaja-alaiseen vinopuristukseen liittyviä rakenteita on koottu Ku-
vaan 19. Myös nuoret sedimentit ja vulkaniitit (Kuva 9), joiden kerrostumisaltaat syntyivät näis-
sä ekstensioprosesseissa, kokivat ensimmäisen tektonis-metamorfisen tapahtumansa. Eräät ha-
vainnot viittaavat siihen, että osa alueen vanhoista gneisseistä metamorfoitui vain heikosti var-
haisessa tektonis-termisessa tapahtumassa ja kokivat voimakkaimman metamorfisen muutoksen-
sa vasta tässä nuoremmassa pulssissa. Kokonaisuudessaan tämä heterogeeninen terminen vaihe 
oli laaja-alainen, sillä vastaavanlaisista termisistä tapahtumista on merkkejä myös pohjoisempaa 
Itä-Suomen arkeeiselta alueelta ja Lapista. 

 

Kuva 19.   Etelä-Suomen granitoidivyöhykkeen ekstensionaalisia rakennepiirteitä. Ekstensiossa syntynee-
seen altaaseen syntyivät ns. Jokelan suprakrustisen assosiaation nuoret sedimentit ja vulkaniitit. 

Svekofennisen orogenian loppuvaiheissa puristuskenttä kääntyi lähes itä-läntiseksi, jonka aikana 
mm. tutkimusaluetta luonnehtiva laaja-alainen kallioperän rakenteiden taipuma kehittyi. Tähän 
vaiheeseen liittyi myös Porkkalan-Mäntsälän ja Vuosaaren-Korson hiertovyöhykkeiden kehitty-
minen, joskin esimerkiksi Porkkalan-Mäntsälän vyöhykkeen "juuret" ovat kehittyneet jo huomat-
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tavasti varhaisemman kehityksen tuotteena (Kuva 20). Tällainen stressikentän kääntyminen ete-
nevän deformaation aikana aiheuttaa hyvinkin komplekseja rakenteita. Alueella niiden kehitty-
mistä on voitu havainnoida magmaattisten, lähinnä graniittisten juonikivien asettumisen avulla. 
Terminen vuo jatkui pitkään, sillä nuorimmankin N-S-suuntaisen poimutuksen akselitasoon liit-
tyi vielä graniittisen juoniaineksen asettumista. Viimeisimmät heikot merkit duktiilista taipumi-
sesta likimain E-W-suuntaisen akselitason ympäri viittaavat puristuksen jatkuneen vielä likimain 
N-S-suunnassa hyvin myöhään Svekofennisen orogenian loppuvaiheessa. 

 

 

Kuva 20.   Porkkala-Mäntsälä siirrosvyöhykkeen rakennepiirteitä. Rapakivien asettumista alueella sääte-
lee svekofennisen orogenian aikana syntyneet tektoniset kuoren heikkousrakenteet.(Pajunen et al., tekeil-
lä) 

Svekofennisen orogenian päättyminen on Suomessa tapahtunut noin 1.80 miljardia vuotta sitten, 
mikä on alueelta tavattavien ns. post-tektonisten, tektonisten prosessien jälkeisten, graniitti-
intruusioiden ikä. Pegmatiittisia graniitteja tunkeutui kuoreen vielä myöhemminkin, noin 1.79 
miljardia vuotta sitten. Maamme eteläpuolella Virossa on metamorfisten mineraalien ikämääri-
tyksin todettu merkittäviä termisiä tapahtumia vielä em. post-tektonisten graniittien intrudoitu-
misen jälkeenkin, joten näitä merkkejä on odotettavissa paljastuviksi jatkotukimuksissa myös 
Suomesta. Vaikka merkit duktiileina rakenteina Suomessa olisivatkin vaatimattomia, kasvaa 
niistä seuranneiden hauraiden liikuntojen merkitys olennaiseksi tapahtumien raja-alueilla ollen 
tärkeitä mm. kiven sovellettavuutta tarkatessa.  

Noin 1.65 miljardia vuotta vanhojen subjotunisten rapakivigraniittien asettumista ovat säädelleet 
Svekofennisen orogenian aikana syntyneet rakenteet (Kuva 20). Sekä Obbnäsin että Bodomin 
rapakivet ovat Porkkalan-Mäntsälän vyöhykkeellä, ja jo pitkään on niiden tunkeutuminen tulkittu 
ko. siirrosrakenteen säätelemäksi. Jo post-tektonisten graniittien tunkeutuessa oli kuori kohonnut 
svekofennisen orogenian huippuvaiheiden aikaisesta syvyydestään, noin 12-15 km (4-5 kbar), 
noin 10 km:n syvyyteen (3 kbar). Rapakivien asettuminen on tapahtunut kontaktimetamorfisten 
olosuhdemääritysten perusteella noin 5 km:n syvyydessä (noin 2 kbar).  Tästä seuraa, että subjo-
tunisessa vaiheessa ja sen jälkeenkin on tapahtunut merkittäviä kuoren liikuntoja. Rakenteellises-
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ti näiden semiduktiilien-hauraiden rakenteiden erottaminen Svekofennisen vaiheen loppuvaiheen 
rakenteista on ilman erityisikämääritysmenetelmiä mahdotonta. Paleomagneettiset tutkimukset 
ovat osoittaneet, että tällaisissa siirroksissa on useimmiten tapahtunut nuoria, jopa Kaledonidisen 
vuorijonopoimutuksen aikaisia liikuntoja. 

4.2.1 Tektonisten suuryksiköiden erityspiirteistä 
Kuten edellä kuvatusta ilmenee on kivilajien nykyinen asema (Kartta 2) toistensa suhteen moni-
en orogeenisten tapahtumien summa. Hankkeen aikana tutkimusalueelta koottiin runsaasti uutta 
tektonista tietoa, jonka täydellinen hyödyntäminen lyhytkestoisissa projekteissa on useimmiten 
mahdotonta; tektonisten peruselementtien (liuskeisuudet - Kartta 3, lineaatiot -Kartta 4 ja poimu-
akselit - Kartta 5) lisäksi alueelta tehtiin hyvinkin detaljeja rakennetutkimuksia keskittyen avain-
kalliopaljastumiin, joissa rakenteiden ja kivilajien keskinäiset suhteet ovat hyvin nähtävillä (tut-
kimusalueen tiheään rakennettavilla taajama-alueilla useat merkittävää geologista informaatiota 
sisältävät kallioalueet puristuvat valitettavan usein rakentamisen paineisiin).  

 

KARTTA 3. Tutkimusalueen liuskeisuushavainnot 

 

KARTTA 4. Tutkimusalueen lineaatiohavainnot 

 

KARTTA 5. Tutkimusalueen poimuakselihavainnot 

 

Yleistäen kallioperän kehitys tutkimusalueella on jaettavissa varhaiseen vaiheeseen, jolloin var-
haiset tektoniset doomi-allasrakenteet muodostuivat ja kallioperä koki ensimmäisen voimakkaan 
metamorfoitumisensa. Tätä vaihetta seurasi kuoren monimutkainen oheneminen ja ekstensio 
korkean lämpövuon vaikutuksessa. Voimakas terminen vaihe taittui Svekofennisen orogenian 
lopuksi monivaiheisten kompressionaalisten ja sivuttaispuristusten luonnehtimiksi poimutusta-
pahtumiksi, joissa kallioperä muokattiin lähes siihen asuunsa kuin se on nykyisellään paljastu-
neena.  

Nykyisellään tutkimusalueen kallioperä voidaan jakaa kivilajiassosiaatioiltaan erilaisiin osa-
alueisiin (Kartta 6), joita useimmiten rajaavat voimakkaan muodonmuutoksen tektoniset vyö-
hykkeet, siirros- ja hiertovyöhykkeet. Horisontaalitason lisäksi kuori jakautuu erilaisiin osa-
alueisiin myös vertikaalisesti johtuen mm. varhaisista loiva-asentoisista tektonisista liikunnoista, 
esimerkiksi kuorta vahventaneiden ylityöntösiirroksien tai sitä ohentaneiden ekstensionaalisten 
liikuntojen seurauksena. Myös lämpövuon kasvu alaspäin aiheuttaa erilaistumista mm. metamor-
fisten vyöhykkeiden jakautumiseen. Kallioperän jako tektonisiin osa-alueisiin onkin näin hieman 
mielivaltaista, varsinkin kun huomioidaan kallioperän erilaistumista tapahtuneen myös ajallisen 
kehityksen seurauksena; esimerkiksi toisaalla kivet ovat kokeneet voimakasta metamorfoosia 
sulamisineen, kun vastaavaan aikaan maanpinnalla tapahtui vielä kerrostumista, tai kauempana 
termisestä keskuksesta kivet säilyttivät vanhan asunsa. Myöhäisemmät tektoniset liikunnot saat-
toivat sittemmin kuoren erilaista leikkausta ja syntyikää edustavat osat toistensa yhteyteen. 
Näinollen toisia osa-alueita luonnehtivat erilaisten magmaattisten tai suprakrustisten kivilajias-
sosiaatioiden yhtenäisyys, kun taas toiset ovat rakenteiden tai metamorfisten kiteytymisolojen 
luonnehtimia; onkin paljolti kysymys sovellustarpeesta, minkä kokoisiksi osa-alueet halutaan 
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rajata. Hauraiden rakenteiden luonnetta säätelevät kallioperän alueelliset litologiset ja tektonis-
metamorfiset piirteet, mikä on ollut ohella esitetyn yleistetyn osa-aluejaon perustana. 

 

KARTTA 6. Tutkimusalueen tektoninen rakenne ja suurosa-aluejako. 

 

Osa-alueita rajaavat usein voimakkaan muodonmuutoksen hiertovyöhykkeet ja siirrokset, joista 
alueen tärkeimmät ovat Porkkalan-Mäntsälän sekä Vuosaaren-Korson siirros-/hiertovyöhyke. 
Etelä-Suomen siirros-/hiertovyöhyke rajaa itä-länsisuuntaisena tutkimusalueen granitoidialueita 
ja pintasyntyisten kivien vyöhykkeitä alueen eteläosassa. Siirros-/hiertovyöhykkeet ovat komp-
leksisia muodostuen useista rinnakaisista siirroksista. Länsi-Uudenmaan granuliittialue ja Es-
poon granitoidikompleksi rajautuvat pohjoisessa monivaiheiseen, E-W-suuntaiseen Hyvinkään 
voimakkaan deformaation vyöhykeeseen, jonka rakennetta luonnehtivat voimakas pystyliuskei-
suus ja duktiilista hauraaseen vaihtelevat hiertorakenteet (Kuva 21). Itäpäässä se taipuu NE-SW-
suuntaiseksi Hyvinkää-Lahti siirros-/hiertovyöhykkeeksi. Lisäksi alueella on useita hierto-
vyöhykkeitä ja hauraita siirrosrakenteita, jotka jakavat edellä kuvattuja osa-alueita pienempiin 
tektonisiin yksiköihin. Rakoiluun perustuvassa osa-aluejaossa on perustana kallioperän raken-
teellinen kehitys - siinä aluejakoa on kuitenkin huomattavasti tarkennettu, jotta mahdollisimman 
hyvin kutakin aluetta kuvastelevat rikkonaisuusominaisuudet saatiin riittävällä tarkkuudella pai-
kannettua.   

1)  Eteläiselle vulkaanis-sedimenttiselle alueelle on ominaista voimakkaasti deformoituneiden, 
metamorfoituneiden ja migmatiittiutuneiden pinnallisten kivien esiintyminen. Tämän vyöhyk-
keen kiviä esiintyy tutkimusalueella pääasiassa Kirkkonummen alueella ja aivan Sipoon etelä-
osissa, jossa on laajahko NW-akselitasoinen poimurakenne, joka poimuttaa sekä kivilajien kul-
kua että varhaisia tektonisia allas-doomirakenteita. Vyöhyke on häiriintymättömänä liki itä-
länsisuuntainen, mutta Vuosaaren-Korson ja Porkkalan-Mäntsälän siirrosvyöhykkeiden tuntu-
massa vyöhyke on voimakkaasti uudelleensuuntautunut svekofennisen orogenian viimevaiheen 
deformaatioissa. Tutkimusalueen lähialueilla, Pellingin  saaristossa ja Vuosaaren alueella, kivet 
ovat heikommin tektonisoituneita ja migmatiittiutuneita, jolloin mm. kerroksellisuus, tyynylaa-
va- tai agglomeraattirakenteet ovat kauniisti säilyneet. Eteläisellä vyöhykkeellä kivet ovat voi-
makkaasti litistyneet ja rakennetta luonnehtivat varhaiset, pystyasentoiset ja tiukat allas-
doomirakenteet. Usein kivissä on voimakas pystyhkö lineaatio. Kirkkonummen alueella vyöhyke 
rajautuu Porkkalan-Mäntsälän vyöhykkeeseen ja kääntyy sen suuntaiseksi ja jatkuu sen länsipuo-
lella edelleen liki itä-läntisenä. Porkkalan-Mäntsälän vyöhykkeen läheisyydessä kiviä luonnehtii 
erityisen voimakas muodonmuutos, litistyminen, mikä ilmenee mm. hyvin tiukkoina varhaisina 
allas-doomirakenteina.  

2)  Etelä-Sipoon migmatiittialueen rakennetta luonnehtivat voimakkaasti liuskeiset pystyt vyö-
hykkeet ja niiden välissä olevat paremmin säilyneet loiva-asentoiset alueet, joissa esiintyy tyypil-
linen soikiomainen tektoninen allas-doomirakenne. Allas-doomirakenne määrittää lähinnä kivila-
jien jakautumista, mutta alueen voimakkain liuskeisuus on kuitenkin rakennetta leikkaava ja pys-
ty ENE-suunnassa. Alueella on enemmän pintakiviä, lähinnä kiillegneissejä, kuin pohjois-  

K21.42_2006_6kartat/KARTTA6.pdf


 29 
  
 
 

      
  

 

Kuva 21.   a. Useassa vaiheessa deformoitunut Hyvinkään siirrosvyöhyke kiillegneississä. (Ylimmäinen 
Karkkila). b. Hyvinkään siirrosvyöhykkeen kinemaattinen tulkinta. c. Sillimaniittipitoinen gneissi Hyvin-
kään siirrosvyöhykkeessä. (Palopuro Hyvinkää). d. Pystyleikkaus NE-suuntaisesta siirrosksesta Hyvin-
kään siirrosvyöhykkeessä. (Vaskijärvi, Karkkila). Valokuvat M. Pajunen (Pajunen et al., tekeillä). 
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Sipoon alueella. Etelässä kompleksi rajautuu voimakkaan hiertovyöhykkeen välityksellä eteläi-
seen sedimenttis-vulkaaniseen alueeseen.  

3)  Pohjois-Sipoon granitoidialuetta luonnehtivat useassa vaiheessa intrudoituneet graniittiset 
syväkivet sekä varhaisempien pintasyntyisten ja tonaliittisten syväkivien voimakas uudelleensu-
laminen. Valtakivilajeina alueella ovat happamat ja intermediaariset syväkivet, graniitit, grano-
dioriitit ja tonaliitit. Varsinkin alueen keskiosia luonnehtivat voimakkaasti migmatiittiutuneet 
gneissit, paikoin ns. schlieren gneissit, joissa vanhempi gneissiaines muodostaa vain epämääräi-
siä jäänteitä suuntautuneiden graniittien seassa. Alueen pohjoisosassa, Sipoon alueella, on 
enemmän paremmin säilyneitä migmatiittisia gneissejä varhaisten gneissimäisten tonaliittien ja 
nuorempien graniittien seassa. Pohjoisosassa ovat tyypillisiä laaja-alaiset ja loiva-asentoiset, tai-
puneet tektoniset antiformi-synformirakenteet. Antiformien kekustoissa (risteävien poimuraken-
teiden muodostamissa doomeissa - poimuharjojen akselikulminaatioissa) on paikoin paljastunee-
na Länsi-Uudenmaan granuliittikompleksin kaltaisia korkean metamorfoosiasteen kiviä. Niissä 
tosin korkean asteen mineraaliseurueet ovat usein hajonneet myöhäisemmän metamorfisen puls-
sin seurauksena.  

4)  Tuusulan migmatiittialue on oikeastaan Länsi-Uusimaan granuliittialueen ja Pohjois-Sipoon 
granitoidialueen välinen vaihettumisvyöhyke, jolle omia erityispiirteitään antaa lisäksi Porkka-
lan-Mäntsälän ja Vuosaaren-Korson siirrokset ja niiden sivuhaarakkeet. Alueen länsiosia luon-
nehtivat korkean asteen gneissit ja migmatiitit ja itäosissa vallitsevat graniittiset syväkivet. Eri-
tyisen runsaasti on graniittisia pegmatiitteja, jotka sisältävät paikoin runsaasti granaattia. Tällä 
alueella tektonisten rakenteiden kuten poimutuksen kulku kääntyy pohjoissuuntaiseksi ja eksten-
sioliuskeisuuden kaade on poimuttuneet usein lähes pystyksi. Suurten ruhjeiden tuntumassa 
gneissit ja erityisesti pegmatiitit voivat olla voimakkaan ruhjeisia ja tummat biotiittirikkaat ka-
saumajuovat ovat yleisiä. Myös hematiitin punaiseksi värjäämät ruhjeraot ovat paikoin tyypilli-
siä.  

5)  Länsi-Uudenmaan granuliittialue (WUC), on laaja yhtenäinen korkean metamorfoosiasteen 
alue, jota luonnehtivat mm. voimakkaasti migmatiittiutuneet granaatti- ja kordieriittipitoiset kiil-
legneissit sekä pyrokseenipitoiset mineraaliseurueet kalkkirikkaammissa pintakivissä sekä inter-
mediaarisissa syväkivissä. Vastaavanlaisia pienempiä korkean metamorfoosin alueita esiintyy 
myös idempänä mm. Sipoon alueen tektonisissa antiformirakenteissa, joissa kuoren alemmat ho-
risontit paljastuvat vastaavasti nykyeroosiotasolle. Granuliittialueen tektoniikalle on ominaista 
nuoremman tektonisen vaiheen aikana syntyneet laaja-alaiset tektoniset allas-doomi-
interferenssikuviot, jotka ilmenevät mm. magneettisten anomalioiden muodostamina soikiokuvi-
oina. Aluetta luonnehtii usein hyvin loiva-asentoinen voimakas liuskeisuus, joka on syntynyt 
myöhään tektonisessa evoluutiossa ja on hävittänyt usein edeltävät rakenteet usein kokonaan.  

6)  Espoon granitoidialuetta luonnehtivat useassa vaiheessa intrudoituneet graniittiset syväkivet 
sekä varhaisempien pintasyntyisten ja tonaliittisten syväkivien voimakas uudelleensulaminen. 
Valtakivilajeina alueella ovat happamat ja intermediaariset syväkivet, graniitit, granodioriitit ja 
tonaliitit. Espoon granitoidikompleksin alue on rakenteeltaan loiva-asentoinen varsinkin Nuuksi-
on alueella. Itäosassaan granitoidivyöhyke taipuu Porkkalan-Mäntsälän ja Vuosaaren-Korson 
hiertovyöhykkeiden alueella ja muodostaa laajan poimurakenteen. Alueen rakenteet ovat lähes 
täysin svekofennisen orogenian myöhäisen vaiheen aikana syntyneitä.  

7) Hyvinkään gabro-vulkaniittivyöhykettä luonnehtivat laaja-alaiset gabroalueet ja niitä ympä-
röivät emäksiset ja intermediääriset vulkaaniset ja vähäisemmin sedimenttiset gneissit. Alueen 
eteläreunassa on vyöhyke, taipuen gabromassiivin itäpuolella koillissuuntaiseksi, jossa on laajal-
la alueella graniitteja; ne ovat paikoin rakenteeltaan porfyyrisiä. Rakenteeltaan alue on komplek-
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sinen johtuen lähinnä suurista kompetenssieroista 1.88 miljardia vuotta vanhojen gabrojen ja nii-
tä ympäröivien gneissien välillä. Hauraammat siirrosrakenteet keskittyvät usein gabroihin ja voi-
makas duktiili muodonmuutos keskittyi ympäröiviin suprakrustisiin kiviin. Hyvinkää-Lahti hier-
tovyöhykkeen itäpuolella, Askolan alueella, jatkuvat Hyvinkää-tyyppiset vulkaaniset ja gabroidi-
set vyöhykkeet, mutta ne ovat vahvemmin deformoituneita kiertäen tektonisia doomirakenteita. 
Doomien keskustat ovat nykyeroosiotasolla paljastuneita kuoren alempia horisontteja. Pintakivi-
en luonnehtimilla alueilla voimakas litistyminen ja tiukat varhaiset tektoniset allas-
doomirakenteet ovat tyypillisiä. Alue rajautuu etelässä useiden hierto- ja siirrosvyöhykkeiden 
kautta Länsi-Uudenmaan granuliittialueeseen, joka on nuoren SE-NW-vinopuristuksen aikana 
painunut Hyvinkään vyöhykkeen alle.  

8) Subjotuniset diabaasit ja rapakivet ovat alueen nuorimpia magmaattisia kiviä. Tutkimusalueel-
la on vain yksi, Obbnäsin rapakivi-intruusio Kirkkonummen lounaisosassa, ja lähialueilla lisäksi 
Bodomin ja Onaksen massiivit. Rapakivet ovat 1.65 miljardia vuotta vanhoja homogeenisia gra-
niitteja, jotka ovat paikoin reunaosistaan suuntautuneita, mutta keskiosat ovat usein täysin mas-
samaisia ja tasalaatuisia.  

Subjotuniset diabaasijuonet ovat hienorakeisia ja kapeita, mutta paikoin esiintyy myös useita 
metrejä leveitä keskirakeisia diabaasijuonia, kuten diabaasijuoniparvissa Nuuksion graniittialu-
eella. 

Tutkimusalue on hyvin monivaiheisen ja kompleksisen tektonis-termisen kehityksen tulos. Pro-
sessien ajallinen ja alueellinen jakautuminen määrittelee sen, missä minkäkinlainen kallioperä 
esiintyy. Näin tutkimusalue on jaettavissa erilaisiin osiin, ja eri osia luonnehtivat eri tektonisten 
tapahtumien aikana syntyneet rakenteet. Esimerkiksi Hyvinkään vyöhykettä luonnehtivat pää-
sääntöisesti jo varhaisimmassa tektonis-termisessä vaiheessa syntyneet rakenteet. Näin on tilanne 
myös suprakrustisten kivien vallitsemalla Pellingin vyöhykkeellä. Sitävastoin Espoon granitoidi-
vyöhyke on pääsääntöisesti nuorempaa ja on täten kokenut vain nuoremman tektonistermisen 
pulssin tapahtumat. Siksi se onkin rakenteeltaan yksinkertaisempi vaaka-asentoinen alue, joka on 
vain loivasti poimuttunut nuorissa vinopuristustapahtumissa. Varhaisia gneissialueita luonnehtii 
siis kompleksi deformaatio- ja metamorfoosihistoria, joka aiheuttaa myös pienipiirteisempää li-
tologian jakautumista. Näin ollen rakenteiden ja myös sovellettavuuden ennustettavuus on huo-
mattavasti hankalampaa. Rapakivet ovat kokeneet vain niiden tunkeutumisen aikaan vallinneen 
stressin vaikutuksen ja vähäisiä myöhäisempiä hauraampia tektonisia liikuntoja. Siksi ne ovatkin 
hyvin homogeenisia ja olleet näin käyttökelpoisia esimerkiksi luonnonkivinä. Niissäkin nuorien 
siirrosten läheisyys ilmenee paikoin hyvinkin rikkonaisena kivenä.  

Kallioperän käyttöä tarkasteltaessa on tärkeää, miten hauraat siirrosrakenteet ja varsinkin rakoilu 
ovat asettuneet vanhaan svekofenniseen rakenteeseen nähden. Pääkaupunkiseudulla toteutetun 
Kallioperän rakennettavuusmalli taajamiin -projektin aikana todettiin, että tällaisia yhteyksiä on 
selvästi havaittavissa. Valitettavaa kuitenkin on, että teeman perusteelliseen tutkimukseen nykyi-
nen suuntaus, lähinnä tietopankkien kartuttaminen, ei luo riittäviä edellytyksiä ja resursseja. Sik-
si, kaukonäköisesti tulevaisuutta silmätessä, geologisten rakenteiden syntyhistorian, kinematii-
kan sekä luonteeltaan erilaisten rakenteiden ja litologian välisten syy-yhteyksien tieteellinen sel-
vittäminen kallioperäominaisuuksien ennustettavuuden parantamiseksi, ja näin myös sen sovel-
lusedellytysten kehittämiseksi, tulisi olla etusijalla. 
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5 SIIRROSRAKENTEET 
Tutkimusalueen siirrostutkimus pohjautuu työhön, joka on tehty Helsinki-Espoo-Vantaa-alueelta 
projektissa ”Kallioperän rakennettavuusmalli taajamiin” vuosina 1999-2002. Alueen kallioperä 
kuuluu samaan Etelä-Suomen granitoidivyöhykkeeseen ja siirrosrakenteet jatkuvat vastaavina 
kuntarajojen yli. Siirrokset on luokiteltu sekä geologisesti syntyperänsä perusteella että raken-
nusgeologisesti arvioiden niiden laatua teknisessä mielessä. Siirrosten geologinen luokittelu on 
täsmentynyt edellisestä projektista ja geologiaa on seikkaperäisesti selvitetty artikkelissa Fault 
structures in Helsinki area, Southern Finland (Elminen ja muut, tekeillä). Heikkousvyöhyke-
luokitus on sama kuin edellisessä projektissa. Se tehtiin alunperin RG-luokitellun tunneliaineis-
ton avulla (Pajunen ja muut 2002a). Koska tutkimusalueella ei ole vastaavaa tunneliaineistoa, 
eikä luokitusta ole päästy testaamaan edellisen projektin jälkeen, on rakennettavuusluokitus vain 
karkea arvio. 
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Kuva 22.   Siirroshavainnot tutkimusalueella. 

5.1 Siirrosten geologinen luokittelu 
Svekofennisen vuorijonon poimutuksen aikana ja jälkeen vuoristoa on kulunut pois ja nykyinen, 
silloin syvällä ollut, vuoriston juuria edustava kalliopinnan leikkaustaso, on kohonnut nyky-
tasoon. Maankuoren pintaosissa olosuhteet ovat erilaiset kuin syvällä ja matkalla ylös paineen ja 
lämpötilan laskiessa kallioperä on muuttunut jäykemmäksi ja hauraammaksi. Tektonisten liikun-
tojen aikana kallioperä on lohkoutunut ja lohkot ovat liikkuneet toistensa suhteen siirroksia pit-
kin. Siirrokset leikkaavat vanhoja syvällä kuoressa syntyneitä duktiileita deformaatiorakenteita 
kuten liuskeisuutta ja poimutusta. Kivimateriaali on reagoinut tektonisiin liikuntoihin eri tavalla 
vaihtuvissa olosuhteissa. Myös jännityskenttä on eri aikoina ollut erilainen vaikuttaen mm. syn-
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tyvien siirrosten suuntauksiin. Mitä hauraammassa tilassa kallioperä on liikuntojen aikana ollut, 
sitä rikkonaisempaa kiveä on syntynyt siirrostumisessa. Eri vaiheissa syntyneet siirrokset voi-
daan erotella niiden erilaisen luonteen mukaan. 

Siirrosten geologisen  luokittelun pohjana olivat kartta-alueelta tehdyt maastohavainnot (Kuva  
22) sekä siirrosrakenteiden julkaistut geologiset luokitukset (Taulukko 3) (Pajunen ja muut 
2002a). Siirrosten tarkastelussa on muodostunut kuva alueelle tyypillisistä rakenteista ja haurai-
den siirrosten historiasta, jossa vanhemmat rakenteet ovat usein ohjanneet nuorempien siirrosten 
sijoittumista. Geologisessa luokituksessa siirrokset on jaoteltu syntyvaiheen mukaan. Siirrosluo-
kat vanhimmasta nuorimpaan ja duktiilista hauraaseen (SZ1-SZ4 ja SZ5) on kuvattu Taulukossa 
4. 

Taulukko 3.   Siirroskivien rakenteellinen luokittelu. Luokitteluperusteina ovat rakenteen suuntaus, tek-
toninen virtausrakenne, hienontuneen perusmassan ja fragmenttien määräsuhde sekä kiven kohesiivisuus. 
(sovellettu Wise ja muut 1984, Higgins 1971). Taulukko raportista Pajunen ja muut 2002a. 

 
 



  35 
  
 
 

       
  

Taulukko 4.   Eri siirrostyypit ja niiden ominaisuuksia. Taulukko on laadittu aiemmissa tutkimuksissa Helsingin seudulta ja samat rakenteet tavattiin nykyiseltä 
tutkimusalueelta. Tunnelitiedot tosin ovat niin paikallisia, että niiden soveltaminen vaatii tarkempaa tutkimusta. Modifioitu taulukosta 2 (Elminen ja muut, tekeil-
lä).  

Luokka ja luonne A.SZ1a ja SZ1b Duktiili 
ENE-SWS ja E-W

B. SZ2. Duktiili - 
semihauras NE-SW

C. SZ3. Hauras NW-SE D. SZ4.SZ2:n hauras 
uudelleen-
aktivoituminen NE-SE

E. SZ5.Hauras N-S F. Hauras E-W G. Hauras 
loivakaateiset

Siirroskivi Myloniitti, myloniittigneissi Myloniitti, useimmiten 
ultramyloniitti

Breksioita ja 
siirrosbreksioita

Breksioita, 
kvartsitäytteitä raoissa

Breksioita, kvartsi- ja 
karbonaattitäytteitä 

Kloriittihaarniskapintoja, 
siirrosbreksiaa, 

Siirrosbreksioita

Metamorfinen fasies Myöhäisin duktiili hierto 
ylempi vihreäliuske - 
alempi amfiboliitti

Amfiboliitti-vihreäliuske, 
jatkuva retrogradinen 
tapahtuma

Hyvin alhainen aste  (prehniitti-pumpellyiitti 
[joitakin prehniitti-
täytteisiä breksioita])

Zeoliitti (laumontiitti, 
analsiimi)

Hyvin alhainen aste Hyvin alhainen aste

Kaade, siirrostyyppi, 
kätisyys

Jyrkkiä (joitakin loivia), 
käänteissiirroksia 
(ylityöntöjä)

Jyrkkä, vino 
käänteissiirros, 
vasenkätinen.

Jyrkkiä vinoja 
normaalisiirroksia.

Jyrkkiä kulku-
liukusiirroksia, 
enimmäkseen 
oikeakätisiä

Pystyjä, kulku-liuku, 
enimmäkseen vasenkät. 
Pienempiä NNW-SSW 
konjugaatteina.

Pystyjä, kulku-liuku, 
vasen- ja oikeakätisiä

Loivia, ylityöntöjä

Kinematiikka Työntö etelästä Työntö idästä-kaakosta N-S suuntainen 
ekstensio, mahdollisesti 
transtensionaalinen 
systeemi

N-S suuntainen 
ekstensio, mahdollisesti 
transtensionaalinen 
systeemi

NNE-SSW suuntainen 
ekstensio

ei tulkintaa Luultavasti eri 
tapahtumiin liittyviä

Rakenteelliset 
suhteet

Deformaatiovyöhykkeissä. 
Myloniitit leikkaavat 
liuskeisuutta lievästi.

Liuskeisuus taipuu 
vyöhykkeeseen mutta 
leikkautuu vyöhykkeessä. 
Siirrokset leikkaavat A-
rakenteita.

Leikkaa duktiileita 
rakenteita, leikkaa 
rapakiveä.

Leikkaa B-rakenteita 
sekä seuraa niitä. 
Leikkaa rapakiveä.

Leikkaa duktiileita 
rakenteita, 
diabaasijuonia, siirrostaa 
C-rakenteita.

Siirrokset liki 
samansuuntaisia, 
leikkaavia A-rakenteisiin 
nähden.

Leikkaavat duktiileja 
rakenteita, jotkut ehkä 
konjugaatteja 
semihauraille B-
rakenteille.

Ikäarvio Svekofenninen Myöhäis-svekofenninen Liittyy rapakiviin Liittyy rapakiviin Rapakiviä myöhempää Rapakiviä myöhempää Rapakiviä myöhempää

Uudelleenaktivoitu-
minen

Uudelleenaktivoituminen F-
tapahtumassa

Uudelleenaktivoituminen 
D:ssä

Horisontaaliset liikunnot 
luultavasti vinojen 
jälkeen

Uudelleenaktivoi B:n Mahdollisesti 
uudelleenaktivoi C:tä ja 
D:tä, ei havaintoja siitä

Uudelleenaktivoi A:ta ja 
C:tä.

Pituus 4 km yleensä, 
pisimmillään 10 km

Päävyöhykkeet 100 km, 
pienemmät 5 -25 km

1-5 km Kuten B 5-15 km Kuten A Ei mitattavissa

Heikkousvyöhyk-
keen leveys, 
tunnelitiedoista

Ei voi erottaa hauraista ja 
uudelleenaktivoituneista 
rakenteista

Yleensä 1-2 m. 
Rikkonaisuus johtuu 
luultavasti myöhemmästä 
uudelleenaktivoitumisesta.
Vyöhykkeistä kapeimpia; 
63% < 2m

Yleensä 2-3 m Yleensä 1-2 m.  
Vyöhykkeistä kapeimpia; 
63% < 2m

Yleensä 1-2 m Yleensä 1-3 m. 
Vyöhykkeistä leveimpiä; 
10% >11 m

Yleensä 1-2 m

Geoteknisiä 
piirteitä, 
tunnelitiedoista

E-W sama kuin hauras E-
W (F), 
uudelleenaktivoitumisen 
takia. ENE-SWS 
heikkousvyöhykkeet 
harvinaisia.

Sama kuin hauras NE-SE 
uudelleenaktivoitumisen 
takia.

Suuri vaihtelu välillä 
Rp0.5 ja Rp2. Ri3-4 
yleinen, Ri3 vallitsee

Rp1 yleisin. Ri3-4 
yleinen. Ri3 vallitsee.

Kaikkein rapautuneimpia 
vyöhykkeitä. 20 % 
rakenteista Rp 2.5 ja 
yli.Enimmäkseen Ri3. 
Ri4.5-5 kuitenkin myös 
yleinen; 17%.

Rp0.5-1yleinen. Rp3 
yleisin (9%) näissä 
vyöhykkeissä. Ri3-4 
yleinen, Ri3 vallitseva

Suuri vaihtelu Rp0.5 ja 
Rp2 välillä. Ri3.5-4.5 
yleisin.

Vesivuoto, 
tunnelitiedoista

Uudelleenaktivoitumisen 
seuraksena kuten F

Uudelleenaktivoitumisen 
seuraksena kuten D

Usein vesivuotoa. 
Tasaisesti jakautuneena 
monilla vyöhykkeillä

Kahdessa suuressa 
vyöhykkeessä vesivuoto 
runsasta, pienemmistä 
puuttuu.

Harvoin vesivuotoja Vähän vesivuotoja Usein vesivuotoja
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Karttakuvaan siirrokset saatiin integroimalla maastohavaintoja, maanpinnan topografiaa (1:50 
000 topografinen kartta) ja magneettista aineistoa (Kartta 7). Siirrokset erottuvat topografiassa 
usein pitkinä laaksoina ja painanteina, kun rikkoutunut irtonainen aines on kulkeutunut pois. 
Myös magneettisessa matalalentoaineistossa tietynlaiset epäjatkuvuudet viittaavat siirroksiin. 
Vaikka rikkonainen siirroskivi onkin usein irtomaalajien peittämä, on laaksojen reunoilla olevilla 
kallioilla paikoin havaittavissa merkkejä siirrosrakenteista, joiden avulla on arvioitu päävyöhyk-
keen rakennetta. 

KARTTA 7. Siirrokset 

5.2 Siirrosluokat 
Siirrosluokkien nimeämisessä on seuraavia muutoksia projektin ”Kallioperän rakennettavuus-
malli taajamiin” geologiseen luokitteluun nähden (Pajunen ja muut 2002a). Luokat SZ1 ja SZ2 
ovat samat kuin aikaisemmin. Aikaisempi SZ3a vastaa nykyistä luokkaa SZ3 ja aikaisempi SZ3b 
vastaa nykyistä luokkaa SZ5. Entistä SZ4, loivat rakenteet, ei ole tässä eroteltu omaksi luokak-
seen. Symboli SZ4 tarkoittaa tässä SZ2:n uudelleenaktivoitumisrakenteita sekä vastaavia siirrok-
sia rapakivissä. 

5.2.1 NE-suuntaiset (SZ1a) ja E-suuntiaset (SZ1b), duktiili  
SZ1 siirroksia esiintyy erityisesti alueilla, joilla liuskeisuuden ja kivilajiyksiköiden kulut ovat E-
W- ja NE-SW-suuntaisia. Maastossa näillä SZ1 vyöhykkeillä löytyviin myloniittisiin rakenteisiin 
voi kuulua eri generaatioita, jopa poimuttuneita faaseja. Kaikki ovat kuitenkin muodostuneet 
svekofennisenä aikana ja ovat SZ2-SZ5 siirrosten deformoimia. 

E-W suuntaiset (SZ1b) rakenteet erottuvat sekä topografisessa että aeromagneettisessa aineistos-
sa. Nuorimmat E-W-suuntaiset myloniitit leikkaavat viistosti E-W- tai NE-SW liuskeisuutta ja 
myös suuntautumatonta graniittia. Isäntäkivi vaihettuu asteittain orto- ja ultramyloniitiksi, jota 
esiintyy puolesta viiteen metriin leveinä vyöhykkeinä (leveämpiä mahdollisesti painanteissa). 
Vyöhykkeiden kaateet ovat 60º-90º etelään ja siirrosten S-puoli on kohonnut N-puoleen nähden. 

Jotkut duktiilissa tilassa syntyneet vanhat itä-läntiset deformaatiorakenteet ovat saattaneet lohjeta 
ja uudelleenaktivoitua myöhäisissä siirrosliikunnoissa, esimerkiksi samaan aikaan, kun luode-
kaakkosuuntaiset SZ3-siirrokset ovat syntyneet. 

E-W-suuntaisista heikkousvyöhykkeistä on useita havaintoja tunneliaineistossa. Useimmat heik-
kousvyöhykkeet ovat kohtalaisen rapautuneita ja rikkonaisia.  

Leikkaavia, pitkiäkin NE-SW rakenteita (SZ1a) erottuu sekä topografisessa että aeromagneetti-
sessa aineistossa, mutta niitä on vaikea yhdistää maastohavaintoihin. Siksi niiden tulkinta jää 
epäselväksi, vaikka lineamentit onkin esitetty kartalla. Tunneliaineistossa SZ1a:n suuntaisia 
vyöhykkeitä ei ole juuri heikkousvyöhykkeinä raportoitu, joten ne eivät liene merkittävästi uu-
delleenaktivoituneitakaan. 

5.2.2 NNE-suuntaiset (SZ2), duktiili-semihauras  
NNE-SSW-suuntaiset siirrokset leikkaavat alueellisia deformaatiorakenteita läpi koko alueen. 
Alueen suurimmat siirrosvyöhykkeet, Porkkala-Mäntsälä (PM) ja Vuosaari-Korso (VK), kuulu-
vat tähän luokkaan (vaikka jälkimmäinen onkin lähinnä N-S suuntainen).  SZ2-siirrokset ovat 
syntyneet myöhäissvekofennisenä aikana. ESE-WNW-suuntaisen puristuksen aiheuttama poi-
muttuminen päättyi retrogradisissa, jäähtyvissä olosuhteissa. Jännitys kuoressa alkoi keskittyä 
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vyöhykkeisiin, joita pitkin se purkautui siirrostumisessa. Laskeva lämpötila näkyy erityisesti 
PM- ja VK- vyöhykkeillä muuttuvissa mineraaliseurueissa, joita on muodostunut tällä ajalla, ki-
nemaattisesti samanlaisena jatkuneissa olosuhteissa. Erityisesti PM- ja VK-vyöhykkeillä siirrok-
set ovat uudelleenaktivoituneet myös paljon myöhemmin hauraissa olosuhteissa ja toisenlaisissa 
jännityskentissä. 

Lineamentit ovat ainakin 5 – 25 km pituisia ja aeromagneettisen aineiston tulkinnan mukaan 
ulottuvat ainakin 2 – 3 km syvyyteen. Siirrosten keskiosat ovat yleensä rapautuneet pois, joten 
topografiassa rakenteet näkyvät n. 100  metriä leveinä laaksoina. Proto- ja ultramyloniittisia ki-
viä esiintyy 1 cm - 10 m leveinä vyöhykkeinä laaksojen lähettyvillä. Kaade vaihtelee välillä 70º 
ja 90º itään. Siirrostapahtumassa itäpuoliset lohkot ovat kohonneet ylöspäin ja liikkeen vaaka-
komponentti, joka on pienempi, on ollut vasenkätinen. 

Helsingin kaupungin tunneliaineistossa NNE-SSW-suuntaiset heikkousvyöhykkeet ovat kohta-
laisesti rapautuneita ja rikkonaisia. Vesivuotoa esiintyy monessa vyöhykkeessä. PM ja VK-
vyöhykkeillä rikkonaisuus on maastohavaintojen perusteella vielä laajempaa.  

5.2.3 NW-suuntaiset (SZ3), hauras 
Luode-kaakkosuuntaiset siirrokset jakautuvat kahteen pääsuuntaan,  joiden kulkusuunnat ovat 
WNW ja NNW. Kaateet ovat 75º – 90º sekä koilliseen että lounaaseen. Rakenteiden geometria 
johtuu niiden syntyolosuhteista. Tämä siirrostuminen liittynee maankuoren aktiivisuuteen rapa-
kivien syntyaikana, n. 1650 miljoonaa vuotta sitten. Silloin kuoreen kohdistui venytys, ekstensio, 
akselilla pohjois-koillinen ja etelä-lounas. Poikittain akseliin nähden muodostui ekstensionaalisia 
normaalisiirroksia, joissa vinon siirroksen kattopuoli liukuu alaspäin. Rakoaineistossa on saman-
lainen jakauma kulkujen suhteen, kaateissa on jyrkkien lisäksi myös loivempia rakoja (Wenner-
ström ja muut, tekeillä). 

Aeromagneettisessa aineistossa saman tapaiset WNW- ja NNW-suuntaiset rakenteet erottuvat 
suoraviivaisina vähäisinä lineamentteina. Ne näkyvät parhaiten prosessoidussa magneettisessa 
aineistossa (Airo ja muut, tekeillä). Topografisessa aineistossa suorat rakenteet ovat hyvin selkei-
tä, erityisesti tasalaatuisten kivilajien alueilla. Useimmiten painanteet ovat suurin piirtein kilo-
metrin pituisia, mutta joskus siirrokset muodostavat suurempia parvia kallioperään, jolloin ra-
pautumisen johdosta on syntynyt suurempiakin laaksoja.  

Hauraat siirrosrakenteet ovat enimmäkseen erodoituneet ja viime jääkauden aikaiset kulutuspro-
sessit suosivat nimenomaan kaakkoissuuntaisia painanteita. Kuitenkin joitakin breksioita ja siir-
rosbreksioita on näkyvissä ja erityisesti tieleikkaukset paljastavat joskus punertavia haarniska-
pintoja. Myös kvartsitäytteisiä avoimia rakoja esiintyy NW-SE-suuntaisina. Jotkut eivät ole ki-
teytyneet täysin umpeen vaan pinnoilla on muutaman mm:n pituisia kvartsikiteitä. Myös karbo-
naattia esiintyy raoissa. 

Rakennettavuuden kannalta luode-kaakkosuuntaiset siirrokset ovat yleensä ongelmallisimpia. 
Vyöhykkeessä on usein useita siirroksia sekä samansuuntaista rakoilua. Samassa vyöhykkeessä-
kin rakenteiden kaateet vaihtelevat molempiin suuntiin ennustamattomasti. Helsingin kaupungin 
tunnelikartoituksissa  havainnot tämän suuntaisista heikkousvyöhykkeistä ovat runsaimpia ja ve-
sivuodot niissä rakenteissa yleisempiä kuin muissa. 

5.2.4 NE-suuntaisten uudelleenaktivoituminen, hauras (SZ4) 
Kirkkonummella Obbnäsin rapakivigraniitin alueella tavataan nuorimpia SZ5 siirroksia, jotka 
ovat N-S-suuntaisia  samoin kuin rapakiven ulkopuolellakin. Myös niitä vanhempia,hauraita 
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NW-SE-suuntaisia breksioita esiintyy ja ne lienevät syntyneet pian rapakiven jäähtymisen jäl-
keen. Sen sijaan rapakiven jäähtymisen aikaiset liikunnot ilmenevät NE-SW-suuntaisina duktii-
leina litistymis- ja venymisrakenteina. Obbnäsin plutoni on tunkeutunut vanhempaan suureen 
PM-siirrokseen ja magmaattisen aktiivisuuden aikana alue on ollut myös tektonisesti aktiivinen. 
Samoihin aikoihin on tapahtunut SZ3-siirrostuminen ja hauraat sivuttaissiirrokset SZ2 rakenteis-
sa (etenkin PM:llä) on tulkittu osin liittyvän samaan tapahtumaan. Kartalla jälkimmäisiä ei ole 
esitetty, koska viivat menisivät päällekkäin SZ2:n kanssa eikä havaintojakaan ole kattavasti. Ra-
pakivessä sitä itseään edeltävää SZ2:a rakennetta ei luonnollisesti esiinny, joten siinä nuoremmat 
NE-SW-painanteet on esitetty erikseen SZ4-siirroksina. 

PM- ja VK -vyöhykkeillä Kirkkonummella ja Keravalla SZ4 esiintyy laaksojen suuntaisina brek-
sia- ja rakorakenteina, jotka leikkaavat vanhempaa myloniittia. Breksioiden iskoksena on yleensä 
kvartsia, joskus epidoottia, prehniittiä tai karbonaattia. Haarniskapintojen hiertoviivaukset ovat 
liki vaakasuuntaisia ja oikeakätiset liikesuunnat ovat vallitsevia. Myöhemmät liikunnot hauraissa 
olosuhteissa ovat siten olleet horisontaalisia tämän suuntaisissa vyöhykkeissä. 

5.2.5  N-suuntaiset, hauras (SZ5) 
Jotkut pohjois-eteläsuuntaiset SZ5-siirrokset ovat toistakymmentäkin kilometriä pitkiä ja har-
vemmassa kuin esim. SZ3-rakenteet. Siirrokset ovat pystysuoria ja liike niissä on tapahtunut si-
vuttaissuunnassa vasenkätisesti. Leikkaussuhteista voidaan todeta, että siirrokset ovat nuorempia 
kuin luode-kaakkosuuntaiset rakenteet. Kuoren jännitysolosuhteet ovat olleet erilaiset. Eksten-
sionaalinen komponentti on ollut koillis-lounassuuntainen eikä yhtä hallitseva kokonaisjännitys-
kentässä. Rakenteisiin liittyy myös uusia NW-SE-siirroksia. 

Pienessä mittakaavassa tarkasteltuna siirrokset ovat jatkuvia, mutta esim. 1: 20 000 topografisel-
la kartalla erottuu, että siirros usein katkeaa ja jatkuu taas 10 – 200 metriä lännempänä tai idem-
pänä edelleen saman suuntaisena. Tämä ei osoita rakenteen myöhempää pilkkoutumista vaan on 
alkuperäinen rakenne. 

Pohjois-eteläsuuntaiset siirrokset ovat melko yksittäisiä ja kapeahkoja. Myös tunnelihavainnoissa 
vastaavat heikkousvyöhykkeet ovat kapeampia ja vesivuodot vähäisiä. 

5.2.6 Loivat siirrosrakenteet 
Alueella esiintyy  myös monentyyppisiä loivakaateisia siirroksia. Useat liittynevät muihin siir-
rossysteemeihin – esim. SZ2:n semihauraaseen vaiheeseen on havaittu liittyvän loivia kloriitti-
pintaisia rakosiirroksia ja breksioita, joiden kaade on itään. Loivien siirrosten vähäisyyden ja 
luonteen vaihtelevuuden takia niitä ei ole voitu tarkemmin määritellä tai ryhmitellä. Myöskään 
topografisessa tai aeromagneettisessa aineistossa loivat rakenteet eivät tule esiin toisinkuin jyrkät 
siirrosrakenteet, joten niitä ei ole voitu esittää karttakuvassa. Kuitenkin rakenteita esiintyy - tun-
neliaineiston perusteella peräti runsaasti -  ja liukkaat kloriittipinnat sekä risaiset siirrosbreksiat, 
joissa on rapautumistuotteina vielä paisuvahilaisia mineraaleja, ovat hyvin haitallisia rakennetta-
essa maanalaisia tiloja. 

5.3 Heikkousvyöhykkeiden rakennusgeologinen luokittelu 
Heikkousvyöhykeluokitus on laadittu aikaisemmassa projektissa  ”Kallioperän rakennettavuus-
malli taajamiin” (Pajunen ja muut 2002a). Sen tarkoituksena on palvella erityisesti kallioraken-
tamisen tarpeita. Heikkousvyöhykkeet jaettiin kolmeen luokkaan, joilla oli vaihtelevat rapautu-
mis- ja rikkonaisuusominaisuudet (Taulukko 5). Näitä RG-luokituksen (Gardemeister ja muut, 
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1976) mukaisia arvoja saatiin Helsingin kaupungin geoteknisen viraston Helsingin alueelle ra-
kennettujen tunneleiden seurantapiirustuksista. Integroimalla maastohavaintoja, tunneliaineistoa 
ja topografisten ja geofysikaalisten karttojen tulkintaa, luotiin yhteys geologisen syntyperän ja 
RG-luokituksen välille. 

Taulukko 5. Heikkousvyöhykkeille tyypilliset rakenteet eri rakennettavuusluokissa. 1 on luokittelussa eh-
jin ja 3 rikkonaisin vyöhyke. Tunnukset Rp ja Ri ovat RG-luokituksen mukaan (Gardemeister ja muut, 
1976).  Taulukko raportista Pajunen ja muut 2002. 

 
 
Rakennettavuusluokituksen mukainen oletusarvo on 1-3 (Taulukko 6). Luokka 1 kuvaa vähiten 
rapautuneita ja rikkonaisia vyöhykkeitä ja 3 puolestaan pahimpia. Heikkousvyöhykkeen luok-
kaan vaikuttaa siirroksen geologinen luokka sekä  siirroksen ulottuvuus (pituus, leveys). Raken-
teista hauraat ja monivaiheiset siirrosvyöhykkeet ovat rikkonaisimpia ja rakennettavuuden kan-
nalta haitallisimpia. 

Tämän tutkimusalueen heikkousvyöhykkeet luokiteltiin edellä esitettyjen taulukoiden mukaan. 
Karttakuvassa pohjana ovat samat lineamentit kuin geologisessa luokittelussa (Kartta 8). Alle 
kilometrin pituisia painanteita ei luokiteltu. Kaikki heikkousvyöhykeluokat ovat arvioita. Kartal-
la esitetyt heikkousvyöhykkeet antavat viitteitä vyöhykkeillä mahdollisista odotettavissa olevista 
kalliorakenteista, jotka vaikuttavat rakennusvaiheen toimenpiteisiin. 

 

KARTTA 8. Heikkousvyöhykkeet 

 

 

K21.42_2006_6kartat/KARTTA8.pdf
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Taulukko 6.   Geologisen ja rakennusgeologisen luokituksen yhdistäminen. SZ-luokitusta on muutettu 
hiukan ja vanhat luokat näkyvät harmaalla ja yliviivattuna (vertaa Pajunen ja muut 2002a), tämän rapor-
tin luokat  mustalla. Heikkousvyöhykkeen rakennettavuusluokan lähtöarvo määritetään vyöhykkeen geo-
logisen luokituksen ja dimension mukaan ottaen huomioon rapautumis- rikkonaisuus- ja vesivuototiedot, 
jotka on saatu tunneleista. Yksittäisen vyöhykkeen luokkaa heikentää mm. laaja rapautuminen, suuri ve-
denjohtavuus tai vyöhykkeiden risteävyys. 
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6 RAKOILU 
Rakohavainnot koottiin samanaikaisesti muiden kallioperäominaisuuksien kanssa. Rakoilua on 
pyritty tarkastelemaan osana rakennegeologista kehitystä ja maastossa selvitettiin rakosuuntien 
suhdetta muihin rakenteisiin. Vuonna 2004 havaintolomake jaettiin kahteen erilaiseen muotoon, 
joista toinen oli supistettu versio. Ominaisuudet, jotka supistetussa lomakkeessa kartoitettiin, on 
rajattu harmaalla liitteenä olevassa lomakkeessa (Liite 1.). Rakoilun osalta tässä versiossa keski-
tyttiin rakosuuntiin, tiheyteen ja rakoilun suhteeseen muihin tektonisiin rakenteisiin. Näiden ha-
vaintojen työstäminen vaatii kinemaattista analyysiä, ja sitä ei ole tämän raportoinnin yhteydessä 
ollut mahdollista toteuttaa. 

Kaikki havaittavissa olevat rakoiluominaisuudet mitattiin 820 havaintopisteestä, yhteensä 2980 
rakosuuntaa. Rakoja tarkasteltiin yhdensuuntaisina rakoparvina (Kuva 23). Samaan rakoparveen 
laskettiin kuuluvaksi raot, joiden suunnat poikkesivat  toisistaan enintään +/-15° kulun suunnassa 
ja +/-20° kaadekulmaltaan. Rakosuunnaksi mitattiin keskiarvosuuntaa edustavan raon suunta. 
Mitatut ja kuvatut ominaisuudet esitetään rakoparven ominaisuutena. Esimerkiksi yhdessä tai 
useammassa rakoparven raossa esiintynyt haarniskapinta tai savitäyte on rakoparven ominaisuus.  

 

Kuva 23.   Kaksi rakopintatyypiltään erilaista rakoparvea. Leikkaussuhteista voidaan päätellä ikäsuhteet. 
Valokuva M. Wennerström.  

Havaintolomaketta muokattiin rakoilun osalta tarkentamalla rakojen ulottuvuutta ja suhdetta 
muihin deformaatiorakenteisiin (Liite 1). En echelon -rakojen suuntien mittaus lisättiin havain-
toihin.  

Rakoparvista 621 on mitattu tieleikkauksista, 77 louhoksilta ja loput 2282 kalliopaljastumilta. 

6.1 Rakosuunnat ja rako-ominaisuudet 

Rakoilua selvitettiin sekä suuntina että rakoparvittain mitattiin monenlaisia ominaisuuksia. Ra-
kotiheyttä, pituutta ja rakosuuntien lukumäärää käytettiin arvioitaessa kallioperän rikkonaisuutta 
(Kartta 9). Lisäksi kartoitettiin useita kallion laatuun vaikuttavia ominaisuuksia, mm. rakopinto-
jen muotoa ja karheutta, sekä rakojen muuttumisastetta, rapautumista ja rakotäytteitä. 
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6.1.1 Rakosuunnat 
Rakosuunnissa on runsaasti vaihtelua, mutta tietyt suunnat ovat kehittyneet toisia vahvemmin 
(Kuva 24). Rakosuunnat on yhdistetty diagrammissa ryhmiin 30 °:n välein. Voimakkaimmin 
ovat kehittyneet luoteeseen, koilliseen ja itään kulkevat rakosuunnat (Kuva 24). 

Kuva 24.    Rakoparvien kaateiden suunnat asteina. Pylväs edustaa rakosuuntia +/-15° lukemasta. 

Pystyt raot ovat selkeästi voimakkaimmin edustettuina havaintoaineistossa (57%) (Kuva 25). 
Kalliopaljastumilla jyrkät raot tulevat selkeimmin esille. Korkeusulottuvuus kalliopaljastumilla 
on yleensä pieni, joten loivien ja vaakarakojen osuus jää jyrkkiä suuntia vähäisemmäksi. Erityis-
tä huomiota on kuitenkin pyritty kohdistamaan loivien ja vaakarakojen havainnointiin. Vaakara-
kojen osuus koko havaintoaineistosta on 4,2% (kaadekulma < 10°) ja loivien osuus (alle 30° 
kaadekulmalla) 6,1 %. Yhteensä ne muodostavat noin 10 % aineistosta (Kuva 25). 

Kuva 25.    Rakoparvien kaadekulmat asteina. Pylväs kuvaa rakojen määrää edellinen lukema +1° arvos-
ta lukeman arvoon. 
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Kuva 26.   Vaakaa-loivaa rakoilua Kirkkonummen Gesterbyssä. Valokuva M. Wennerström. 

Rakosuuntia ja kaadekulman suuruutta käytetään kinemaattisessa kiila-analyysissä (wedge ana-
lysis) ja tuentasuunnittelu -laskelmissa (support design calculations) (Radford ja muut 2002). 

6.1.2 Rakotiheys 
Rakotiheys mitattiin suunnittain rakojen lukumääränä rakosuuntaa vastaan kohtisuorassa olevan 
linjan pituutta kohden. Rakohavaintoalueelta laskettiin kaikki kyseiseen suuntaan kuuluvat raot. 
Ne jaettiin läpikotaisiin, päättyviin ja osittain näkyvissä oleviin rakoihin. 

 

Kuva 27.    Rakoparvien rakojen välit metreinä. Pylväs kuvaa edellinen lukema +0,01 m lukemasta pyl-
vään lukemaan. Rakoväli on kahden päärakosuunnan rakovälien geometrinen keskiarvo. 
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Yleisimmät rakoetäisyydet rakoparvien sisällä ovat >1-2 metriä ja >0,5-1 metriä. Rakovälit 0,5 
metriä tai pienempi edustavat 11,5 % havaintoaineistosta (Kuva 27). Rakotiheyksien jakautumi-
nen rakosuunnissa Helsingin seudun alueella on esitetty kuvassa 28. 

Havaintojen perusteella rakotiheyden kasvu ei liity kivilajiin. Joissakin tapauksissa  tiheä rakoilu 
sijoittuu heikkousvyöhykkeen läheisyyteen joko sen suunnassa tai leikaten sitä. Tektonisten osa-
alueiden rajoilla rakoilu on paikoin tihentynyttä, erityisesti jos raja yhtyy heikkousvyöhykkee-
seen. Kirkkonummella ja Sipoon etelä-osassa tiheää rakoilua esiintyy voimakkaan liuskeisuuden 
yhteydessä. Muualla vastaavaa sijoittumista voidaan havaita vain paikoitellen.     

Rakotiheys esitetään kahden päärakosuunnan rakoväliarvojen geometrisenä keskiarvona. Rako-
väli lukema 0,5 metriä on arvo, johon aineiston tiheimmän 10 % osuus rajoittuu. Tätä rakovä-
liarvoa voidaan pitää yhtenä rakotiheyden luokkarajana.  RG-luokituksen mukaan rakoväli 0,3 
metriä on vielä vähärakoinen (Gardemeister ja muut 1976). Tätä arvoa tiheämpi rakoilu on run-
sasrakoista (Rk3, Gardemeister ja muut 1976), joten tässä työssä arvoa 0,3 m käytetään hei-
koimman kalliolaadun raja-arvona rakoluokituksessa (Taulukko 9.).  

Verrattaessa rakotiheysarvoja havaintotyypeittäin erot kalliopaljastumien ja tieleikkausten välillä 
ovat hyvin pienet (Taulukko 7.). Mediaanin perusteella rakoja on kalliopaljastumilla harvem-
massa. Tieleikkauksissa on yleensä pidempiä yhtäjaksoisia seinämiä, jolloin myös harvemmin 
esiintyvät rakoparvet saadaan mitattua (maksimiarvot). 

 

 

 

 

 

 

 

Taulukko 7.   Rakotiheyden vaihtelu havaintotyypeittäin. 

 

 

Kartoitettaessa rako-ominaisuuksia tieleikkauksissa on kiinnitetty erityisesti huomiota siihen, 
ettei louhinnassa syntyneitä epäsäännöllisiä rakoja huomioida mittauksissa. Taulukon 7 mukaiset 
pienet erot rakotiheyksissä osoittavat, että pyrkimyksessä on onnistuttu hyvin. 

Rakoväli (m):Paljastumat Rakoväli (m):Tieleikkaukset
  N=2024  N=585
Mean 1,63 Mean 1,62
Median 1,25 Median 1,15
Mode 1,00 Mode 1,00
Minimum 0,09 Minimum 0,10
Maximum 20,00 Maximum 27,50
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Kuva 28.   Rakotiheyksien alueellinen jakautuminen rakosuunnissa. 
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6.1.3 Rakopituus 
Rakopituuden mittausta tarkennettiin Espoo, Helsinki, Vantaa -alueen mittauksiin nähden (Paju-
nen ja muut 2002a). Rakotiheyden kohdalla raot eriteltiin rakosuunnittain läpikotaisiin, päätty-
viin ja osittain näkyvissä oleviin. Tätä tietoa käytettiin arvioitaessa sitä, miten hyvin keskiarvo 
(mean) rakopituus edustaa vastaavan suunnan rakopituutta yleensä. 

Taulukko 8.   Rakopituudet kulkusuunnan mukaan eri suuntaryhmissä. 

 

Rakopituuksien tarkastelua varten havaintoaineisto jaettiin kuuteen kulkusuunan mukaiseen 
suuntaryhmään: NNW-, N-, NNE-, NE-, E- ja NW-suunnat (Taulukko 8). Rakopituus mitattiin 
2385 rakosuunnasta. Määrällisesti eniten rakoja oli NNW- ja NE-suunnissa. Jokaisesta rako-
suunnasta mitattiin maksimirakopituus (Max) ja keskiarvorakopituus (Mean). Taulukossa 8. esi-
tetään näistä molemmista parametreista myös keskiarvot (mean) ja mediaanit (med). Maksimipi-
tuudet olivat suurimmat NE- ja NW-suunnissa, kun taas keskiarvopituus oli suurin NNW-
suunnassa. Muuten rakopituuksissa on tilastollisesti hyvin vähän eroja rakosuuntien välillä. 

Pitkiä rakoja, joissa keskiarvorakopituus oli yli 5 m ja erityisesti yli 10 m, esiintyi graniiteissa ja 
granodioriiteissa/tonaliiteissa sekä kiille- ja pyrokseenigneisseissä. Nämä granodioriitit ja tonalii-
tit ovat suurelta osin gneissimäisiä ja kohtalaisesti suuntautuneita. Graniitit ovat valtaosaltaan 
migmatiitteja, joissa erilaiset gneissi- ja liuskejäänteet ovat sijoittuneet liuskeisuuden suuntaan. 
Obbnäsin rapakivessä on hyvin yleisesti pitkiä rakoja. Ne ovat pääsääntöisesti jyrkkiä (72 %:ssa 
kaadekulma on > 75°) ja vain alle 20 % on loivia (kaadekulma < 45°). Loivia pitkiä rakoja koko 
aineistosta on 12 %. 

Rakopituutta mitattaessa mitattiin sen alueen pinta-ala, jolta rakohavainto tehtiin. Verrattaessa 
havaintoalueen koon vaikutusta mitattuun rakopituuteen (keskiarvo eli mean pituus) havaitaan, 
että mittausalueen koon runsaaseen 600 m2  asti havainnot pysyvät hyvin samanmittaisina (Kuva 
29 a,b). Tätä laajempia havaintoalueita on kartoitettu vain 40.  

 

Suunta NNW N NNE NE E NW 

Max (m)  40,0  50,0  60,0 100,0  50,0 100,0 

mean(m)  6,94  6,29  6,84  6,9  6,53  6,44 

med (m)  4,25  4,0  4,0  4,0  4,0  4,0 

Mean(m)  30,0  25,0  25,0  25,0  20,0  20,0 

mean(m)  3,0  2,77  2,99  2,92  3,11  2,70 

med (m)  2,0   2,0  2,0  2,0  2,0   2,0 

Count 503  347  362  485  392  296 

 



  47 
  
 
 

      
  

a) 

b) 

Kuva 29.   Mittausalueen koon (m2) vaikutus rakopituuteen (ka=keskiarvopituus metreinä). 

Niissä havaintopisteissä, joissa raot oli voitu eritellä läpikotaisiin, päättyviin ja osittain näkyvissä 
oleviin läpikotaisten osuus oli keskimäärin kolmannes ja mediaani oli 25 %. Päättyviä oli mita-
tuista runsaat 50 % ja mediaani oli tasan puolet. Tätä erittelyä ei ollut käytettävissä 40 % havain-
noista. Koska keskiarvorakopituudet pysyvät melko vakioina havaintoalueen koon kasvusta huo-
limatta, läpikotaisten rakojen osuus on keskimäärin suhteellisen pieni ja päättyvien taas selkeästi 
suurempi, käytetään kallion tektonisten osa-alueiden rikkonaisuutta tarkasteltaessa rakopituudes-
ta keskiarvopituutta (mean) (osa 6.2). 
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6.1.4 Rakosuuntien lukumäärä 
Rakosuuntien lukumäärä kuvaa kallion rikkonaisuutta yhdessä rakotiheyden ja rakopituuden 
kanssa. Rakosuuntana käsiteltiin selkeästi erottuvaa, yhdensuuntaista rakoparvea. Havaintopis-
teissä oli yleisimmin 2 tai 3 rakosuuntaa (Kuva 30). Kallion rikkonaisuuden luokittelussa (Tau-
lukko 9.) käytettiin Q-luokituksessa määriteltyä rakosuuntien lukumääräätekijää eli Jn-arvoja 
(Barton et al. 1974). 

Kuva 30.    Rakosuuntien lukumäärä havaintopisteissä. Luokat A=1-2 (Jn: 2-4), B=2+sat. tai 3 (Jn: 6-9), 
C=3+sat. (Jn: 12) ja D=4 tai useampia (Jn: 15). Jn viittaa Q-luokituksen rakosuuntien lukumäärään 
(joint set number) (Barton et. al. 1974). Lyhennys sat. viittaa satunnaisten rakojen esiintymiseen. 

6.2 Rakoilun luokittelu 
Rakohavaintojen luokittelussa käytettiin menetelmää, joka kehitettiin Kallioperän rakennetta-
vuusmalli taajamiin -hankkeessa (Pajunen ja muut 2002a), kuitenkin jonkin verran edelleen kehi-
tettynä. Rakotiheys- ja rakosuuntien lukumäärä –parametrien osalta luokittelurajat pidettiin en-
nallaan (Taulukko 9). Rakopituuden kohdalla tarkennettiin luokitusta. Äikäs ja muut (1999) ovat 
esittäneet, että jo rakopituus 5-10 m edellyttäisi rakennettaessa vaativia toimenpiteitä. Helsingin 
seudun taajamakartoitus hankkeen kallion rikkonaisuusluokitteluun rajattiin luokiksi rakopituu-
det (keskiarvo eli mean pituus) alle 5 m ja 5-10 m (Taulukko 9).   

Rakotiheys määritettiin kahden päärakosuunnan rakovälien geometrisena keskiarvona. Rakopi-
tuus on havaintopisteessä kahdesta päärakosuunnasta pidemmän keskiarvo- eli mean pituus. Ra-
kosuuntien lukumäärä kuvaa selkeästi erottuvien rakoparvien määrää havaintokohteittain. Haar-
niskapinta on rakopinta, jolla on tapahtunut kahden kalliolohkon kesken hioutumista ja tuloksena 
on sileä, usein kaareva hiertopinta. Rakotihentymä tarkoittaa rakosuunnassa muusta rakotihey-
destä selkeästi poikkeavaa usean raon muodostamaa vyöhykettä.  

Rikkonaisuusparametrit määritettiin havaintopisteittäin. Rako-ominaisuuksien perusteella lasket-
tua rakennettavuus/rikkonaisuusluokitusta käytettiin arvioitaessa kallion rikkonaisuutta kivila-
jeiltaan ja rakenteeltaan suhteellisen homogeenisissa tektonisissa osa-alueissa (Kartta 9). Kolmen 
pääominaisuuden, rakotiheys, rakopituus ja rakosuuntien lukumäärä, luokista valittiin osa-
alueella vallitsevana esiintyvä luokka (Taulukko 10). Kallion laatua heikentäviä tekijöitä, muut 
rikkonaisuustekijät, käytettiin luokkaa laskevina ominaisuuksina, mikäli niitä esiintyi vähintään 
puolessa osa-alueen havaintopisteistä (Kuvat 31, 32, 33). 
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Taulukko 9.   Rako-ominaisuuksien luokittelu kallioperän rikkonaisuuden kuvaamiseen. 

 

 

 

Kuva 31.   Rakovyöhyke, jossa raot ovat täyttyneet rautaoksideista ja joka on voimakkaasti muuttunut. 
Hyvinkää.Valokuva M. Wennerström. 

KARTTA 9. Kallioperän rikkonaisuus tektonisilla osa-alueilla. 

Luokka         A           B          C           D 

 Rakotiheys(väli)    > 1 m    0,5...1 m    0,3...0,5 m       < 0,3 m 

 Rakopituus   < 5 m   5…10 m   10…20 m       > 20 m 

Rakosuuntien lkm 
(s= satunnaisia)   1-2  (Jn: 2-4)   2+s, tai 3  (Jn: 6-9)   3+s  (Jn: 12)      4 ->  (Jn: 15) 

 
Haarniskapinta      
(voi esiintyä) 

  ei   yksittäisiä   kohtalaisesti       runsaasti 

 
 
Rakotihentymä   ei 

 
  jos vallitsevana 
  luokka laskee 
⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯→ 
 

 
  jos vallitsevana 
 luokka laskee 
⎯⎯⎯⎯⎯⎯→ 

  
  
  

Muut rikkonai- 
suustekijät *   ei 

 
  jos vallitsevana 
  luokka laskee 
⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯→ 
  

 
 jos vallitsevana 
 luokka laskee 
⎯⎯⎯⎯⎯⎯→ 

  
  
  

 
*Rakotihentymät, haarniskapinnat, sileät raot, voimakkaasti muuttuneet tai rapautuneet rakopinnat, savitäytteiset   
  tai rapautuneet raot, voimakkaasti vettä johtavat raot. 
 

K21.42_2006_6kartat/KARTTA9.pdf
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Kuva 32.   Kallion laatua heikentäviä rikkonaisuustekijöitä kartoitusalueella. 
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Kuva 33.   Pitkä haarniskapinta graniitissa. Nurmijärvi. Valokuva M. Wennerström. 

Tektoniset osa-alueet on rajattu rakennegeologisen tulkinnan avulla. Pohjana on maankuoren 
monivaiheinen deformaatiokehitys ja sen eri vaiheissa syntyneet rakenteet ja kivilajiassosiaatiot. 
Kallioperä on syvärakenteeltaan osittunut lohkoihin, joita rajaavat voimakkaat hierto- tai siirros-
vyöhykkeet. Yhdessä lohkossa on pääsääntöisesti melko yhtenäinen kivilajijakautuma ja tektoni-
nen rakenne. Rakoilukuvan hahmottamista vaikeuttava rakenteellinen vaihtelu on näin pyritty 
minimoimaan.  

Tektonisia osa-alueita kartalle rajattaessa tulkittiin geofysikaalisia aineistoja, kuten painovoima-
aineistoa, lentomittauksista saatuja sähkömagneettisia ja gammasäteilyaineistoja, sekä erityisesti 
aeromagneettisesta aineistosta matemaattisesti johdettuja esityksiä: vinovalaistu magneettikenttä, 
analyyttinen signaali ja erilaisia gradientteja. GTK:n kallioperäkartat mittakaavassa 1: 100 000 
sisältävät runsaasti rakennetietoa, jota käytettiin hyväksi jaottelussa. Myös maanmittauslaitoksen 
maanpinnan korkeusaineistoa yhdessä kallioperän siirros- ja heikkousvyöhyketulkinnan kanssa 
käytettiin rajaamaan osa-alueita (Kartta 9).  

Hankkeen aikana tallennettiin GTK:ssa kartoitettua Päijännetunneli aineistoa. Tunnelin linjalle 
osuvien osa-alueiden rajakohdat ovat tunnelissa lähes poikkeuksetta betonoitu. Tämä merkitsee 
sitä, että kallio on näillä kohdin ollut syvemmälläkin rikkonaista.  

Kartassa 9 on esitetty rakohavaintojen perusteella luokiteltu rikkonaisuuskuva tektonisilla osa-
alueilla (katso myös Taulukko 10). Kalliolaadulta heikointa D-luokkaa ei esiinny kartoitusalueel-
la (vertaa Pajunen ja muut 2002b). Vähäistä rikkonaisuutta edustava luokka B on yleisin. Eheitä 
kallion osa-alueita löytyy pääasiassa Nurmijärven, Tuusulan, Keravan ja Kirkkonummen alueil-
ta. Yhtenäinen kohtalaisesti rikkonaisen alue on Sipoon etelä-osassa. Osa-alueilla vallitsevat 
luokat rakotiheyden, rakopituuden ja rakosuuntien lukumäärän osalta on esitetty taulukossa 10. 
Taulukossa on merkitty +-merkillä osa-alueet, joissa muut rikkonaisuustekijät ovat aiheuttaneet 
luokan laskemisen. Hyvä vedenjohtavuus havaittiin 10 rakoparvessa, joista puolet oli vaakarako-
ja, kaksi loivaa ja kolme pystyä rakosuuntaa. 
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Taulukko 10.   Havaintoaineistosta määritetyt rakennettavuusluokat osa-alueittain. Viimeisessä sarak-
keessa on Kartassa 9 käytetty rikkonaisuusluokka ja eri parametreistä vastaavat luokat. Sarakkeen lopus-
sa + -merkki tarkoittaa sitä, että muut rikkonaisuustekijät ovat laskeneet luokan arvoa. Jatkuu seur. sivu.  

           

Osa-alue nro Rakotiheys Rakopituus Rakosuunt.lkm Lk/tekijälkt
1 C A B B/CAB
2 B A C B/BAC
3 B A C B/BAC
4 A A C A/AAC
5 B A C B/BAC
6 B A C B/BAC
7 C A B B/CAB
8 B A C B/BAC
9 B A C B/BAC

10 C A B B/CAB
11 A A C A/AAC
12 A A C A/AAC
13 C A B C/CAB+
14 A A D A/AAD
15 C A B B/CAB
16 B A C B/BAC
17 B A A A/BAA
18 A A C A/AAC
19 B A B B/BAB
20 B A C B/BAC
21 A A C A/AAC
22 A A B A/AAB
23 A A B A/AAB
24 B A B B/BAB
25 A A B A/AAB
26 A A B A/AAB
27 B A B B/BAB
28 B A B B/BAB
29 B A C B/BAC
30 ei mittauksia
31 A A C A/AAC
32 A B B B/ABB
33 A A C A/AAC
34 B A C B/BAC
35 A A C A/AAC
36 A A C A/AAC
37 A A D A/AAD
38 A B B B/ABB
39 A A C A/AAC
40 A B C B/ABC
41 A A C A/AAC
42 A C B/A-C
43 A A C A/AAC
44 A A C A/AAC
45 B A D B/BAD
46 B A D B/BAD
47 B A D B/BAD
48 B A B B/BAB
49 B B D B/BBD
50 A A C A/AAC
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Karttaa 9 kannattaa tarkastella yhdessä kartan 8 kanssa, jossa on esitetty luokiteltujen heikkous-
vyöhykkeiden alueellinen jakautuminen. Kallion rikkoutuminen tapahtuu usein rakenteeltaan jo 
valmiiksi heikkoja tasoja pitkin. Tällöin muodostuu rikkonaisuusvyöhykkeitä, joiden sisällä on 

Osa-alue nro Rakotiheys Rakopituus Rakosuunt.lkm Lk/tekijälkt
51 B B C B/BBC
52 A A C A/AAC
53 B B D B/BBD
54 B A B B/BAB
55 A B D B/ABD
56 B B C B/BBC
57 A C B B/ACB
58 A B C C/ABC+
59 B B B B/BBB
60 B B C B/BBC
61 A A B B/AAB+
62 A B D B/ABD
63 B B B C/BBB+
64 A B B B/ABB
65 A B C B/ABC
66 A C B B/ACB
67 B B C B/BBC
68 B B D B/BBD
69 A C C C/ACC
70 A C C C/ACC
71 A B C B/ABC
72 A B B B/ABB
73 ei mittauksia
74 A C C C/ACC
75 B A A A/BAA
76 B B/-B-
77 A B C B/ABC
78 C B C C/CBC
79 B A C B/BAC
80 B A B B/BAB
81 A A B A/AAB
82 A A B A/AAB
83 A A B A/AAB
84 A B B B/ABB
85 A A B A/AAB
86 B A B B/BAB
87 A A B A/AAB
88 B A B B/BAB
89 A A B A/AAB
90 B B B B/BBB
91 B A B B/BAB
92 A A B A/AAB
93 B B B B/BBB
94 A A B A/AAB
95 A A B A/AAB
96 A D B B/ADB
97 A A B A/AAB
98 A C B C/ACB+
99 C A B B/CAB

100 A B B B/ABB
101 B B B B/BBB
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eheitä kallion osia. Kallion rikkonaisuus ja heikkousvyöhykkeiden ominaisuudet kuvaavat yh-
dessä hyvin kallioperän rakennettavuutta kalliolaadun osalta. 

 

Kuva 34.   Suhteellinen lohkarekoko havaintopisteittäin. 
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6.3 Johdetut parametrit 
Maastohavaintoja hyväksikäyttäen laskettiin paljastumakohtaisesti rakosuuntien lukumäärätekijä 
(Jn), keskimääräinen kokonaisrakotiheys m3:lla (Jv), rakennusgeologinen RQD-luku (%) ja kar-
keahko arvio suhteellisesta lohkarekoosta (RQD/Jn) Barton ja muut (1974, p. 197) mukaan (Ku-
va 34). Laadittiin VisualBasic -sovellus joka täydensi automaattisesti kenttähavaintotiedoston 
paljastumakohtaisia tietoja näillä johdannaissuureilla. Lohkarekoko (RQD/Jn) on keskiarvo tai 
tekijä, joka erityisesti vaikuttaa stabiilisuuteen. Lohkarekoko vaikuttaa etupäässä pintatukemisen 
tyyppiin ja määrään sekä pulttien tiheyteen. Rakotiheyden ja rakosuuntien lukumäärän perusteel-
la määritetty lohkarekoko antaa melko hyvän kuvan kallioperän rikkonaisuudesta (Kuva 34). 
Yleisimmin kartoitusalueella lohkarekoot ovat suurehkoja. Pienempiä lohkarekokoja on Kirk-
konummen eteläisellä gneissivyöhykkeellä ja Porkkala-Mäntsälä-vyöhykkeen yhteydessä, Si-
poon eteläosan gneissivaltaisilla alueilla, jonne sijoittuu kahden tektonisen suuryksikön raja 
(Kartta 9), Vuosaaresta pohjoiseen kulkevan siirrosvyöhykkeen alueella, Hyvinkään eteläosan 
siirrosvyöhykkeessä sekä Nurmijärvellä gneissien taipumarakenteiden yhteydessä.   

6.4 Johtopäätöksiä 
Helsingin seudun taajamakartoitus -hankkeessa on koottu runsaasti ja laajalta alueelta havainto-
aineistoa kallioperän rakoilusta. Aineisto on todennäköisesti tilastollisesti melko merkittävä. Se 
kertoo yleisellä tasolla kallioperän rikkonaisuudesta kalliopaljastumilla ja tieleikkauksissa. Jotta 
kallion laatua rakennettavuuden kannalta voitaisiin arvioida perusteellisemmin, tulisi tuntea kal-
lion eri rakenteiden yhteys toisiinsa. Nyt koottu aineisto antaa mahdollisuuden käsitellä rakopa-
rametreja tilastollisesti ja antaa yleiskuvan kallion rikkonaisuudesta. Tarkempi kallioperän rik-
konaisuuden selvittäminen vaatisi kuitenkin kohteellista rakennetutkimusta alueella. 

Suhteellinen lohkarekoko (RQD/Jn) sisältää kaksi tärkeää parametria rakoiluasteen arviointiin, 
rakotiheyden ja rakosuuntien lukumäärän. Se on osoittautunut varsin käyttökelpoiseksi laajan 
alueen rikkonaisuuden kuvaamiseen. Kuitenkin täytyy kiinnittää vielä enemmän huomiota tark-
koihin rakotiheyksien ja rakosuuntien lukumäärän mittaamiseen. Esimerkiksi rakosuuntana ei 
voida esittää yksittäistä, pitkää rakoa, vaikka se voi olla rakennettavuuden kannalta vaativa. Täl-
lainen informaatio tulee koota lisätietoihin, joita voidaan huomioida erikseen. 

Rakopituus on mitattavista rako-ominaisuuksista vaativin. Nyt käytettiin keskiarvo(=mean)         
-rakopituutta rikkonaisuusluokittelussa. Se vaikutti tekijänä runsaan 30 % osa-alueen rikkonai-
suusluokan muutokseen. Keskiarvopituuden käyttö oli perusteltua, koska sen muutos mittauspin-
ta-alan muutoksen suhteen oli niin vähäinen. Keskiarvo pituuden määrittäminen maastossa on 
kuitenkin melko hankalaa, koska osa raoista jatkuu mittausalueen ulkopuolelle ja osa rakosuun-
nan raoista voi olla hyvinkin lyhyitä. Mittausongelmaan apua voisivat tuoda rakotiheyden yhtey-
dessä eriteltävät läpikotaisten ja päättyvien rakojen osuus havaintoalueella. Tämän aiheen selvit-
tämiseen on kehitetty laskukaavoja, mutta niiden hyödyntäminen vaatii vielä lisätyöstämistä, jot-
ta ne olisivat käytettävissä rakopituuksien arviointiin taajamageologiassa.  

Kallioperän rikkonaisuuden määrittäminen on geologisesti monimuotoinen, useat parametrit sa-
manaikaisesti huomioon ottava prosessi. Helsingin seudun taajamakartoitus -hankkeessa on py-
ritty kokoamaan yhteen aineisto, jonka avulla eri rakenteelliset tekijät voitaisiin yhdistää tällai-
seksi analyysiksi. Tieto on kuitenkin koottu vielä liian erillisinä osina. Esimerkiksi kivilajien ja 
niiden rakenteiden ja rakoilun yhteys ei ole vielä yhdistettävissä näin kootun havaintoaineiston 
perusteella. Havaintojen teon tulisi olla vielä analyyttisempää maastossa. Esimerkiksi kallionlaa-
tua heikentävien tekijöiden, kuten rakovyöhykkeiden, voimakkaasti muuttuneiden ja rapautunei-
den rakoparvien, jatkuvuuden seuraaminen olisi oleellista. 
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Alustava työ ennen maastoon lähtöä tulisi tehdä myös vielä perusteellisemmin. Mahdollisten 
heikkousvyöhykkeiden sijainnin tulkinta entistä tarkemmin helpottaisi rakoilun ja siirrosten yh-
teyden kartoittamista. Geofysikaalisten tutkimusten hyödyntäminen etukäteen entistä tehok-
kaammin auttaisi paremmin hyödynnettävän havaintoaineiston kokoamisessa. Esimerkiksi lento-
geofysiikan mittausaineistosta laskettujen heikkojen magneettisten lineaaristen piirteiden avulla 
voidaan paikallistaa kallion heikkousrakenteita (Wennerström ja muut 2005). 

7 KALLIOKIVIAINEKSET JA LUONNONKIVET 

7.1 Tutkimusperusteet ja kiviaineksen lujuusluokka 

7.1.1 POSKI-projektissa ja Kiviainekseltaan arvokkaiden kallioalueiden inventointipro-
jektissa käytetyt  

Tutkimusalueelta on inventoitu kalliokiviaineksia Kiviainekseltaan arvokkaiden kallioalueiden 
inventointiprojektin (1989-1995) sekä POSKI-projektin (1995-2004) yhteydessä. Näissä projek-
teissa tutkimusmenetelmät ovat olleet samat. Tutkimuksen geologisena tausta-aineistona on käy-
tetty 1 : 100 000 mittakaavaisia kallioperäkarttoja, sekä niiden selityksiä sekä 1: 1000 000 Suo-
men kallioperäkarttaa (Korsman ja muut 1997). Tutkittavien kallioalueiden ulkopuolelle on jätet-
ty ne alueet, joiden etäisyys asutukseen on alle 500 m (suojaetäisyys). Suojaetäisyys suurempiin 
vesialueisiin oli käytännössä 100-300 m alueen topografiasta riippuen. Rantakallioita ja ranta-
maisemaa rajaavia kallioita ei tutkittu. Pieniin metsäjärviin rajoittuvat kallioalueet tutkittiin ko-
konaisuudessaan. Suojelualueet ja pääosin virkistysalueet jätettiin tutkimuksen ulkopuolelle. 
Maanomistusoloja ei kallioaluevalinnassa otettu huomioon. 

Raportissa ja kartoissa esitetyt kallioalueiden laatuluokat perustuvat TVH:n kiviainesten laatu-
luokitukseen vuodelta 1988 täydennettynä TIEL:n vuoden 1991 hioutuvuusarvoilla (taulukko 
11). Laatuluokitus perustuu kiviaineksen fysikaalisten lujuusominaisuuksien (hauraus ja iskun-
kestävyys sekä hioutuvuuskestävyys) määrittelyyn. Tässä tutkimuksessa laatu- ja lujuusluokituk-
sella tarkoitetaan samaa asiaa, joka perustuu teknisiin lujuusmäärityksiin. Nämä määritykset teh-
dään laboratoriotutkimuksin (TVH 1988; Alkio ja Vuorinen 1990). Lujuusluokka määräytyy aina 
heikoimman teknisen parametrin mukaan. Kestävintä on A-luokan kiviaines.   

Tutkimuksessa kallioalueen lujuusluokkaa (lujuusluokkia) määritettäessä on kiinnitetty huomiota 
kallioalueen kivilajivaihteluun, kivilajien raekokoon, rakenteeseen, mineraalikoostumukseen ja 
rapautumisasteeseen, ts. ominaisuuksiin, jotka tutkimuksissa on todettu kivien lujuuden kannalta 
merkittävimmiksi tekijöiksi. Työssä käytettiin apuna myös mikroskooppitutkimuksia.  Ohut-
hietutkimuksia tehtiin kaikista näytteistä, joista oli käytettävissä tekniset lujuusmääritykset. 
Ohuthieitä tutkittiin myös muutamista kallioalueista, joista mikroskooppitutkimukset olivat tar-
peen kivilajimääritysten ja mikrorakenteiden määrittämiseksi. Tätä raporttia kirjoitettaessa olivat 
käytettävissä seuraavat Geologian tutkimuskeskuksessa arkistoituna olevat julkaisemattomat kal-
lion kiviainestutkimusraportit:  Hokkanen 1989, Idman ja Eilu 1990, Mäkitie 1990a, Mäkitie 
1990b, Vuokko 1990 ja 2004. 

7.1.2 Helsingin seudun taajamakartoitus -hankkeessa käytetyt  
Helsingin seudun taajamakartoitus -hankkeessa tutkituista pistemäisistä havaintokohteista on ar-
vioitu kivilajien %-osuudet sekä kivilajeista saatavan kalliokiviaineksen lujuusluokka. Havainto-
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alueiden koot on esitetty taulukossa 1 s. 4. Kiviaineksen lujuutta arvioitaessa on käytetty yksin-
kertaistettua luokitusta, joka perustuu aiemmin yleisesti käytössä olleisiin kiviainesluokituksiin. 

Kalliokiviaines on jaettu kolmeen luokkaan: luja, massa-  ja haitallinen kiviaines (Taulukko 12). 
Jokainen havaintokohteen kivilaji on arvioitu erikseen. Lujien kiviaineksien ja sitä heikompien 
massakiviainesten raja-arvona ovat Los Angeles-luku ≤25 ja kuulamyllyarvo ≤10. Jako on käy-
tännössä sama kuin Uudenmaan Poski-projektissa käytetyssä luokituksessa ja vastaa Tielaitok-
sella 1999 käytössä olleessa luokituksessa päällystekiviaineksilla  kahta parasta luokkaa (kuula-
mylly ≤10) ja samoin kahta parasta luokkaa sitomattoman  kantavan kerroksen kiviaineksille 
(LA ≤25) (Taulukot 13 ja 14).  Jako vastaa Los Angeles-luvun osalta myös kahta parasta luokkaa 
Tielaitoksen 1988 luokituksessa, jota on käytetty Kiviainekseltaan arvokkaiden kallioalueiden 
inventointiprojektissa (1989-1995, Suominen 1990) (Taulukko 11).  

Tämän lisäksi on tutkittu myös  haitallisten kivilajien esiintymistä. Haitallisia kivilajeja ovat 
esimerkiksi radioaktiivisia mineraaleja sisältävät kivilajit ja asbesti- ja arseeni- sekä kiisumine-
raaleja sisältävät kivilajit. 

Taulukko 11.   Murskeiden lujuusluokat ja niiden vaatimusrajat (TVH 1988, täydennettynä TIEH 1991 
hioutuvuusarvoilla). Muotoarvoja ei ole käytetty kallioalueiden luokituksessa. 

 
Lujuus- ja muotoluokka 
 

 
A 

 
I 

 
II 

 
III 

Los Angeles-luku % ≤20 ≤25 ≤30 ≤35 
Parannettu haurausarvo ≤18 ≤22 ≤26 ≤30 
Hioutuvuusluku, cm³ ≤1.8 ≤2.3 ≤2.8 ≤3.3 
Muotoarvo (c/a,b/a) 8 – 12 mm ≤2.5/1.5 ≤2.6/1.7 ≤2.7/1.8 ≤2.9/1.9 

 

Taulukko 12.   Helsingin seudun taajamakartoitus hankkeessa 2003-2006 käytetty luokitus. 
 
Lujuusluokka 
 

 
1 Luja kiviaines 

 
2 Massakiviaines 

 
3 Haitallinen kiviaines 

Los Angeles-luku, % 
Kuulamyllyarvo, % 
Haitalliset mineraalit 

≤25 
≤10 
- 

>25 
>10 
- 

 
 
+ 

 

Taulukko 13.   Päällystekiviainesten laatuluokitus Pohjoismaisen kuulamyllymenetelmän (SFS-EN 1097-
9) perusteella (TIEL 1999). 

 
Laatuluokka 
 

 
I 

 
II 

 
III 

 
IV 

 
V 

 
VI 

Kuulamyllymenetelmän tu-
losten keskiarvo 

≤ 7 ≤10 ≤14 ≤19 ≤30 Ei vaatimuksia 
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Taulukko 14.   Kiviainesten laatuluokitus Los Angeles-kokeen (SFS-EN 1097-2) perusteella. (TIEL 
1999). 

 
Laatuluokka 
 

 
I 

 
II 

 
III 

 
IV 

 
V 

 
VI 

 
VII 

Los Angeleskokeen tulosten 
keskiarvo 

≤20 ≤25 ≤30 ≤40 ≤50 ≤60 Ei vaatimuksia 

 

Lujuusluokkaa määritettäessä on kiinnitetty huomiota havaintopisteessä olevaan kivilajivaihte-
luun, kivilajien raekokoon, rakenteeseen, mineraalikoostumukseen, sekä kivilajin rapautumisas-
teeseen. Näytteistä on tehty ohuthieitä, joista pystytään määrittämään rapautumisherkkien mine-
raalien esiintymistä ja kiven mikrorakenne. Mikrorakenteesta pystytään arvioimaan kivilajista 
saatavan murskeen lujuutta. Näin saadaan kiviaineksen lujuudesta suuntaa antava lujuusmääritys, 
joka kuitenkin aina, varsinkin vaativiin kohteisiin käytettäessä tulee testata kiviaineksen tuote-
standardimenetelmien mukaisesti. 

EU-standardien mukaiset lujuusluokat vaihtelevat käyttökohteittain. Nykyään kalliokiviaineksis-
ta testataan tarpeen mukaan ainakin kiintotiheys, Los Angeles-luku, kuulamyllyarvo ja Micro-
Deval-arvo.  

Vaativiin kohteisiin, kuten vilkasliikenteisten teiden päällysteisiin tai raidesepeliksi  käytettäviltä 
kiviaineksilta vaaditaan lujan kiven ominaisuudet. Massakiveä voidaan käyttää vähemmän vaati-
vissa kohteissa. Haitallisia kivilajeja ei pitäisi käyttää rakentamisessa ollenkaan.  

Tutkimusalueelta on ollut tutkimusta tehtäessä käytettävissä Kiviainekseltaan arvokkaiden kal-
lioalueiden inventointiprojektin yhteydessä tehdyt kalliokiviaineksen testit sekä myös POSKI-
projektin aikana tehdyt testitulokset. Muutamista kiviaineslouhoksista on ollut saatavissa  testitu-
loksia (Taulukko 15). Tiedot perustuvat osittain Kivimieskalentereista kerättyihin tietoihin. 

7.1.3 Luonnonkivitutkimukset 
Helsingin seudun taajamakartoitus -hankkeessa havaintopisteistä määritettiin kivilajien mahdol-
linen soveltuvuus luonnonkiveksi. Tällöin kiinnitettiin huomiota kiven tasalaatuisuuteen, väriin, 
rapautuneisuuteen ja kallioiden rikkonaisuuteen. Koska havainnot yleensä tehtiin suhteellisen 
pieneltä alueelta ja usein myös asutuksen lähellä, ei kuitenkaan pyritty osoittamaan yhtenäisiä 
alueita, jotka soveltuisivat luonnonkivituotantoon. Saatua tietoa voidaan hyödyntää esim. luon-
topoluissa opetustarkoituksessa.  

Tutkimusalueella ei ole toiminnassa olevia luonnonkivilouhimoita. Hankkeen puitteissa käytiin 
vanhoilla louhimoilla Hyvinkäällä, Sipoossa ja Kirkkonummella. Louhimoista arvioitiin niistä 
saatavan kalliokiviaineksen laatua. 

7.2 Tutkimustulokset kunnittain 
Seuraavassa esitetään tutkimusalueen kuntien kallioperän yleispiirteet luokiteltuna suuryksiköi-
hin kiviaineksen lujuuden mukaan. Yksityiskohtaiset tiedot taajamakartoituksen yhteydessä  
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Taulukko 15.   Tutkimusalueella sijaitsevat kalliokiviaineslouhokset ja niiden tekniset tiedot sekä luon-
nonkivilouhimot. Lujalla kivellä Los Angeles-luku on ≤ 25 ja kuulamyllyarvo on ≤ 10. Luja kivi = luokka 
1, massakivi = luokka 2. Testattujen teknisten tietojen puuttuessa lujuus on arvioitu. 

 
Louhos  X  Y Kiintotiheys LA Kuulamylly Lujuus 
Haarumäki, Hyvinkää 6720595 2535035 2.94  5.6 1 
Jukola, Hyvinkää 6719745 2532606  8.9 5.6 1 
Karjulamminvuori, Hyvinkää 6720384 2533275    1 
Getberg, Kirkkonummi 6665996 2520254 2.69 23.4 12.3 2 
Karhunkorpi, Nurmijärvi 6710198 2547661    2 
Rappukallio, Riihimäki 6728325 2543059 3.00 19.0 11.8 2 
Talma, Sipoo 6697262 2564162  29.5 10.9 2 
Mömossen, Sipoo 6695238 2575162    2 
Seepsula, Tuusula 6694810 2551034    2 
Luonnonkivilouhimo X Y    Lujuus 

(arvio) 
Junninkallio, Hyvinkää, pohjoi-
nen 

6721460 2554362    1 

Junninkallio, Hyvinkää, etelä 6721371 2554284    1 
Keinumäki, Hyvinkää 6726026 2543317    2 
Huokola, Hyvinkää 6725691 2543045    2 
Iso-Karhu, Hyvinkää 6725855 2541990    1 
Eestinkylä, Kirkkonummi 6661444 2522987    2 
 

tehdyistä havainnoista sekä aiemmista kiviainestutkimuksista on saatavissa GEOTIETO-
tietokannasta www.gtk/geotieto.fi. Kalliokiviaineslouhokset ja osa vanhoista luonnonkivilouhi-
moista on kuvattu seuraavassa lyhyesti. Louhosten ja louhimoiden paikkatiedot, sekä tekniset 
tiedot niistä, joista ne olivat käytettävissä on esitetty taulukossa 15. 

7.2.1 Hyvinkää 
 

Kallioperän yleispiirteet ja kallion laatu 
Hyvinkään kunnan kallioperä on jaettavissa kiviaineksen lujuusluokituksen kannalta muutamaan 
suuryksikköön: Usmin gabro, läntinen vulkaniittialue, kunnan keskiosassa oleva graniitti-
granodioriitti- vyöhyke, lounainen liuske- ja gneissialue, itäinen liuskealue, ja eteläinen liuske- ja 
gneissialue (Idman ja Eilu 1990, Kuva 35). 

 

Kuva 35.   (Seuraavalla sivulla) Hyvinkään kunnan kiviaineskartta. Kallioperäkartta on piirretty Riihi-
mäen (2044) ja Karkki-lan (2042) kallioperäkarttojen perusteella. Karttaa on täydennetty Helsingin seu-
dun taajamakartoitus-hankkeen yhteydessä saatujen havaintojen perusteella. Lujaa kiviainesta sisältävät 
kallioalueet ja havain-topisteet on merkitty punaisella. Karttaan on merkitty myös toiminnassa olevat kal-
liokiviaineslouhokset ja joitain aiemmin toiminnassa olleita luonnonkivilouhimoja, luonnonkivihavainnot 
sekä Natura-rajaukset. 
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Kuva 35. 
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Usmin gabro 

Kunnan luoteisosassa vallitseva kivilaji on gabro (Kuva 35). Gabro  on väriltään lähes musta tai 
tummanvihreä. Se on  rakenteeltaan massamainen tai heikosti suuntautunut ja raekooltaan jonkin 
verran vaihteleva. Usein raekoko on hieno- ja keskirakeisen rajoilla tai keskirakeista (1 – 2 mm). 
Gabrosta saadaan lujuudeltaan vaihtelevaa, sekä lujaa että massakiveksi soveltuvaa kiviainesta. 
Lujuus vaihtelee vanhan luokituksen (TVH 1988, Taulukko 11, s. 58) mukaan A – II- luokassa 
kiven raekoon mukaan. Hienorakeisimmat tyypit ovat lujimpia. Gabron luonteesta johtuen ki-
viaineksen lujuus saattaa vaihdella huomattavasti pienelläkin alueella. Gabrosta saadaan sitkeää, 
mutta pehmeähköä kiviainesta. Magneettikiisupirote saattaa estää kalliokiviaineksen käytön vaa-
tivissa kohteissa. 

Gabron alueella on yksi toiminnassa oleva kalliokiviaineslouhos (Rappukallio, Kuva 35, Kuvat 
36, 37 ja 38), joka sijaitsee Riihimäellä, lähellä Hyvinkään ja Riihimäen rajaa. Alueella on myös 
useita vanhoja luonnonkivilouhimoita, joista on otettu ainesta  hautakivituotantoon (Kuva 35). 
Usmin gabrosta valtaosa sijaitsee Natura-alueella (Kuva 35). 

 

Läntinen vulkaniittialue 

Kunnan länsiosassa oleva vulkaniittialue koostuu tummasta hienorakeisesta, paikoin tiiviistä in-
termediäärisestä/ emäksisestä vulkaniitista, josta saatavan kiviaineksen lujuus on 1-luokkaa (A – 
I-luokkaa (TVH 1988), kartta ). Heikompaa kiviainesta saadaan vyöhykkeen reunaosista, joissa 
on runsaasti pegmatiitti- ja graniittijuonia. Hyvinkään kunnan lujimmat kiviainekset saadaan täl-
tä alueelta.  

Läntisellä vulkaniittialueella on kolme kalliokiviaineslouhosta. Näistä kauimmin on ollut toi-
minnassa Haarumäki, jossa louhintaa ollaan lopettelemassa. Jukolan louhoksella toiminta on 
aloitettu 2000-luvulla. Karjulammenlouhos on avattu keväällä 2006. Näille kaikille yhteistä on 
louhittava kivilaji, joka on koostumukseltaan ja rakenteeltaan jonkin verran vaihteleva hienora-
keinen, luja vulkaniitti. 

 

Lounainen liuskealue 

Kunnan lounaisosassa olevalla liuske- ja gneissialueella on seoksista kiillegneissiä ja pyrok-
seenipitoisia liuskeita esim. Löytlahden ympäristössä. Liuskeista saadaan paikoin I-luokan ki-
viainesta (TVH 1988, Idman ja Eilu 1990). 

 

Itäinen liuskealue 

Itäisellä liuskealueella on hienorakeisia, kiillepitoisia liuskeita, joissa on amfiboliitti- ja kvartsiit-
tikerroksia. Alueella on myös kiillegneissejä. Liuskeissa ja gneisseissä on runsaasti karkearakei-
sesta graniittisesta aineksesta ja graniittipegmatiitista koostuvia juonia ja pahkuja. Kiillepitoiset 
gneissit ovat yleensä lujuudeltaan lujia (TVH 1988 A-I-luokkaa), mutta pegmatiitti heikentää 
alueelta saatavan kiviaineksen lujuutta monin paikoin. 

Itäisellä liuskealueella, Junninkalliolla, on kaksi vanhaa luonnonkivilouhimoa, jotka molemmat 
sijaitsevat kvartsiitissa (Kuva 35). Kvartsiitista saadaan lujaa kiviainesta (I-luokkaa, TVH 1988). 
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Graniitti-granodioriitti-vyöhyke 

Hyvinkään kunnan alueen poikki ulottuvan 5 – 10 km leveän graniitti – ja granodioriittivyöhyk-
keen ja gabron rajalta on paikoin saatavissa lujaa kiviainesta. Lujinta kiviainesta saadaan Urojär-
ven alueelta, jossa olevat gabrot ja granodioriitit ovat pääosin I-luokkaa (TVH 1988). Hienora-
keisesta kvartsi-maasälpägneissistä saadaan testien mukaan A- I-luokan rajalla olevaa kiviainesta 
(Kuva 35), Idman ja Eilu 1990). Graniitti- ja granodioriittivyöhykkeen kivet ovat lujuudeltaan 
tavallisesti massakiveä (II – III-luokkaa TVH 1988).  

 

Eteläinen liuske- ja gneissialue 

Eteläinen liuske- ja gneissialue on lujuudeltaan yleensä massakiveä. Taajamakartoitus hankkeen 
yhteydessä on löytynyt lujaa emäksistä vulkaniittia Noposta (Kuva 35). Alueella on vaihtelevasti 
pegmatiittigraniittia, joka heikentää alueelta saatavan kiviaineksen lujuutta monin paikoin. 

 

Kalliokiviaineslouhokset 

Rappukallio, Riihimäki 

Rappukallion kalliokiviaineslouhoksen (Kuva 36) pääkivilaji on tummanharmaa,  tasalaatuinen 
ja raekooltaan keskirakeinen gabro (Kuva 37). Gabron lisäksi alueella on muutamia gra-
niittijuonia, joiden yhteydessä on siirrosrakenteita (Kuva 38).  

Louhoksen gabrosta saatavan kiviaineksen lujuus on keskimäärin massakiviainesta. Kovien mi-
neraalien puuttuminen, keskirakeinen raekoko ja yksittäiset suurehkot biotiittisuomut heikentävät 
kiven hioutuvuuskestävyyttä. Hioutuvuuskestävyyttä kuvaava kuulamyllyarvo on kuitenkin lä-
hellä lujan kiven arvoa. Kiven sitkeyttä kuvaava Los Angeles-luku on selkeästi lujan kiven puo-
lella (Taulukko 15). 

 

Kuva 36.   Yleiskuva Rappukallion louhoksesta. Valokuva: S. Grönholm. 
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Kuva 37.   Rappukallion louhoksen gabroa lähikuvassa. Kuvassa on myös joitain kapeita graniittijuonia.                              
Valokuva: S. Grönholm. 

 

 

Kuva 38.   Rappukallion louhoksen seinämää, jossa nähdään gabron lisäksi myös hiertynyttä graniittia.                               
Valokuva: S. Grönholm. 

 

Haarumäki, Hyvinkää 

Haarumäen louhosalueen (Kuva 39) pääkivilaji on koostumukseltaan vaihteleva hyvin hienora-
keinen/tiivis intermediäärinen vulkaniitti. Vulkaniitti on raidallista ja hiertynyttä (Kuva 40). Se 
sisältää paikoin runsaasti vihreää epidoottia. Louhoksen itäosassa on  agglomeraattia, jossa on 
vulkaanisen toiminnan aikana syntyneitä eri kokoisia heitteleitä (Kuva 41). Paikoin vulkaniitti on 
hyvin tiheäraitaista ja emäksiset raidat näkyvät kiven rapautumispinnalla tummanvihreinä. Raito-
jen paksuus on keskimäärin alle 2 cm. Plagioklaasi-porfyriittikerrokset ovat yleisiä. Plagioklaa-
sihajarakeet ovat yleensä pieniä, 1 – 5 mm ja porfyriitin perusmassa on hienorakeista. Paikoin on 
myös harmaata maasälpäporfyyriä joka on alkuperältään mahdollisesti juonikiveä.  
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Intermediääristä tuffia/agglomeraattia leikkaavat monessa kohdassa hienorakeiset emäksiset juo-
net, jotka ovat leveydeltään usein alle 1m. Alueella on myös punertavia graniittijuonia (vrt. Ku-
vat 39 ja 40). Graniitti on keskirakeista – karkearakeista ja siinä on usein vulkaniittisulkeumia. 
Alueen kivilajeista graniittia on noin 5 %.  

Louhokselta saatavan kiviaineksen kuulamyllyarvo on erittäin hyvä (taulukko 15). 

 

Kuva 39.   Yleisnäkymä Haarumäen louhokselta. Kuvassa näkyy vulkaniitin lisäksi myös punertavaa graniittia.                 
Valokuva: S. Grönholm 

 

Kuva 40.   Raidallista ja hiertynyttä intermediääristä vulkaniittia. Kuvassa oikealla on  graniittijuoni. 
Valokuva: S. Grönholm. 
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Kuva 41.   Agglomeraattia. Heitteleet ovat usein kulmikkaita ja hienorakeista perusmassaa vaaleampia. 
Perusmassassa on  muita kiven mineraaleja suurempia plagioklaasi-hajarakeita. Valokuva: S. Grönholm. 

 

Jukolan louhos, Hyvinkää 

Jukolan louhoksen pääkivilaji on koostumukseltaan vaihteleva emäksinen/intermediäärinen vul-
kaniitti, joka muistuttaa edellä kuvattua Haarumäen louhoksella tavattavaa vulkaniittia (Kuvat 
42) 

 

Kuva 42.   Yleisnäkymä Jukolan louhoksesta syksyllä 2006. Valokuva: S. Grönholm 
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ja 43). Kivi on raekooltaan hienorakeinen, joskus tiivis ja se sisältää monin paikoin vihreää epi-
doottia. Epidoottia on erityisesti kapeissa rakojuonissa. Rapautumispinnaltaan vulkaniitti on vaa-
lean vihertävänharmaa ja massamainen. Paikoin on agglomeraattia jossa on plagioklaasiporfyriit-
ti- ja vaaleita kvartsi-pitoisia heitteleitä. Heitteleiden koko on täällä yleensä pienempi kuin Haa-
rumäellä.  

Vulkaniitin lisäksi kallioalueella on parin senttimetrin paksuisia kvartsijuonia sekä  vähän vaalei-
ta graniittijuonia, joiden leveys on 0,5 – 1,0 m. Juonien ympärillä on selvästi muuttunutta ja poi-
muttunutta vulkaniittia, jossa on kloriittia.  

Louhokselta saadaan lujaa (A-luokka, TVH 1988) kiviainesta. Tekniset tiedot  on esitetty taulu-
kossa 15.

 

 

Kuva 43.   Intermediääristä vulkaniittia lähikuvassa. Kuvassa on myös kapea graniittijuoni.                 
Valokuva: S. Grönholm. 

 

Karjulamminvuori, Hyvinkää 

Karjulamminvuoren louhos on avattu keväällä 2006 (Kuva 44). Kallioalueen pääkivilaji on hie-
norakeinen emäksinen vulkaniitti, jossa on samoja piirteitä kuin Haarumäen ja Jukolan louhok-
sissa. Louhosalueelta saadaan arviolta lujaa kiviainesta ( A – I-luokkaa, TVH 1988). 
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Kuva 44.   Yleisnäkymä Karjulamminvuoren louhoksesta syksyllä 2006. Valokuva: S. Grönholm. 

 

Luonnonkivilouhimot 
 

Hyvinkäällä on muutamia vanhoja luonnonkivilouhimoja, joista on louhittu ainesta mm. hauta-
kiviin. Seuraavassa kuvataan esimerkkinä tällaisesta louhimosta Keinukallion louhos (Kuva 35).  

Taajamakartoitushankkeen yhteydessä on löytynyt graniittia, joka saattaa sopia luonnonkiveksi 
(Kuva 35). 

 

Keinukallio, Hyvinkää 

Louhoksen pääkivilaji on tummanvihreä, lähes musta keskirakeinen gabro. Gabro on rikkonaista 
ja lähes vaaka-asentoisten rakojen väli on 0,5 – 1m. Myös pystyrakoja on tiheässä.  Louhittujen 
kappaleiden reunoilla olevilla rakopinnoilla on usein kloriittia ja karbonaattia.  

Gabron lisäksi louhoksessa on pari punaista graniittijuonta, joista levein on lähes 1m leveä. Gra-
niitti on keskirakeista ja hieman porfyyristä.  Louhoksen seinämillä on muutama ruhjevyöhyke, 
joissa graniitti on rikkoutunut (Kuva 45). Louhoksesta saadaan arviolta keskimäärin mas-
sakiviainesta (II-luokka TVH 1988). Magneettikiisupirote saattaa  estää alueelta saatavan ki-
viaineksen käytön vaativimmissa kohteissa. 
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Kuva 45.   Keinukallion louhoksen seinämää kesällä 2004. Gabron lisäksi seinämällä näkyy punertavia 
graniittijuonia. Valokuva S. Grönholm.   

 

Junninkallio, Hyvinkää 

Jokelan pohjoispuolella sijaitsevalla kvartsiittivyöhykkeellä, Junninkalliolla on kaksi vanhaa 
luonnonkivilouhimoa. Näistä eteläisempi on suurempi. Siitä on louhittu kvartsiittia laattakiveksi 
1950-luvulla (Kuva 46).  

  

 

Kuva 46.   Yleisnäkymä Junninkallion eteläosassa sijaitsevasta kvartsiittilouhoksesta.                              
Valokuva: S. Grönholm. 
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Kuva 47.   Punertavaa sillimaniittipitoista kvartsiittia Junninkallion pohjoisosassa sijaitsevassa louhok-
sessa. Valokuva: S. Grönholm. 

Kvartsiitti on punertava, paikoin lasimainen, hienorakeinen, raidallinen ja liuskeinen (Kuva 47). 
Sillimaniitti erottuu kivessä vaaleina täplinä. Raitojen paksuus on 1 – 10 cm.   

Junninkalliolla on vähän pegmatiittijuonia, joilla ei kuitenkaan ole vaikutusta kallioalueelta saa-
tavan kiviaineksen lujuuteen. Kvartsiitista saadaan arviolta lujaa kiviainesta. Samasta muodos-
tumasta on tehty runsaan 0,5 km:n päästä kaksi kiviainestestiä, joiden perusteella kvartsiitin Los-
Angeles-luku on 22 ja 25 (Idman ja Eilu 1990). Kuulamyllyarvo ei ole tiedossa.  

Pohjoisemmassa louhoksessa on tiheä vaakarakoilu. Rakojen väli on 10 – 20 cm, ehjimmillään 
0,5 m. Kvartsiitin rikkonaisuuden vuoksi se ei kelvanne nykyaikaiseen luonnonkivituotantoon. 

 

7.2.2 Järvenpää 
 

 Kallioperän yleispiirteet ja kallion laatu 

 

Tiheän asutuksen vuoksi Järvenpään kunnan alueelta ei ole aikaisemmissa tutkimuksissa inven-
toitu kalliokiviainesalueita. Helsingin seudun taajamakartoitus hankkeen yhteydessä tehtiin noin 
30 kpl pistemäisiä havaintoja.  

Järvenpään kallioperä on granodioriittia ja graniittia, jossa on runsaasti pegmatiittijuonia. Alueel-
la on myös kiillegneissin ja pegmatiitin muodostamaa seoskiveä. Järvenpäästä ei ole löydetty 
lujaa kiviainesta, vaan kaikissa havaintopisteissä kiviaineksen lujuus on massaluokkaa (Kuva 48).
Järvenpäässä ei ole toimivia kiviaines- eikä luonnonkivilouhimoita.  
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Kuva 48.   Tuusulan, Keravan ja Järvenpään kiviaineskartta. Kallioperäkartta on piirretty Riihimäen (2044) ja Keravan 
(2043) kallioperäkarttoja mukaellen. Karttaa on täydennetty Helsingin seudun taajamakartoitus-hankkeen yhteydessä saatujen 
havaintojen perusteella. Lujaa kiviainesta sisältävät havaintopisteet on merkitty punaisella. Karttaan on merkitty myös toimin-
nassa oleva kalliokiviaineslouhos, luonnonkivihavainto sekä Natura-rajaukset. 
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7.2.3 Kerava 
 

Kallioperän yleispiirteet ja kallion laatu 
 

Kunnan pohjoisosan  kallioperä on  gneissimäisiä graniitteja, granodioriitteja sekä tonaliitteja, 
joissa pegmatiittisuonitus on yleistä. Täältä saatavan kiviaineksen lujuus on massakiveä.  

Aiemmissa kiviainesinventoinneissa  kunnan eteläosassa sijaitseva Koukkukallion alue on todet-
tu osittain lujan kiven alueeksi (Mäkitie 1990b). Alueelta testatut gneissimäinen granodioriitti 
(suonigneissi) sekä liuskeet biotiittiplagioklaasiliuske ja biotiittikvartsimaasälpäliuske ovat olleet 
I-luokkaa. Pegmatiittijuonien vaikutuksesta alueelta on kuitenkin arvioitu saatavan II-luokan ki-
viainesta eli massakiveä. Taajamakartoituksen yhteydessä on havaittu yksi pieni myloniittipaljas-
tuma Jokivarren lähellä olevalla Koukkukallion alueella  jossa kiviaines on lujaa (Kuva 48).
  

Kunnan eteläosassa kallioperä on kiillegneissin ja graniittisuonien ja pegmatiitin muodostamaa 
seoskiveä.  Alueella on vähän myös amfiboliittia. Graniitti- ja pegmatiittisuonitus heikentää alu-
eelta saatavan kiviaineksen lujuutta.   

Keravalla ei ole toiminnassa olevia kalliokiviaines- eikä rakennuskivilouhimoita. Kaatopaikan 
yhteydessä on aiemmin ollut kalliokiviaineslouhos. 

 

7.2.4 Tuusula 
 

Kallioperän yleispiirteet ja kallion laatu 
 

Tuusulan kunnan eteläosassa on kiillegneissiä, jossa on vaihtelevasti kvartsi-
maasälpäliuskekerroksia sekä pegmatiitti- ja graniittijuonia. Kiviaines on usein seoskiveä eli 
migmatiittia. Tämä liuskealue jatkuu Keravan kunnan puolelle.  

Kiillegneissivyöhykkeessä on monin paikoin karkeahkorakeista graniittia, granodioriittia ja tona-
liittia, joista saadaan massakiveksi soveltuvaa kiviainesta. Taajamakartoitushankkeen yhteydessä 
on löydetty lujaa tonaliittia ja granodioriittia (Kuva 48).  

Kunnan länsiosassa olevalla liuskealueella on pyrokseenigneissejä, jotka ovat lujuudeltaan arvi-
olta keskimäärin II – III-luokkaa (TVH 1988). Ne ovat jonkin verran muita kivilajeja rapau-
tuneempia niiden sisältämän pyrokseenin takia. Taajamakartoitus hankkeen yhteydessä on löy-
detty lujaa pyrokseenigneissiä (Kuva 48).  

Tuusulan pohjoisosassa on vähän gneissiytynyttä tonaliittia ja amfiboliittia, joista saatavan ki-
viaineksen lujuus saattaa olla paikoin lujaa (I-luokkaa, TVH 1988).  

Tuusulassa on graniittia, jonka on arvioitu sopivan luonnonkiveksi (Kuva 48). 
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Kalliokiviaineslouhokset 
 

Seepsula, Tuusula 

Seepsulan kalliokiviaineslouhoksen pääkivilaji on seoskivi, joka koostuu granaatti- ja kordieriit-
tipitoisesta kiillegneissistä ja graniittisuonista sekä punertavasta pegmatiitista (Kuva 49). Kiille-
gneissi on pääasiassa hieno- ja keskirakeista ja sen kiillepitoisuus vaihtelee. Graniitti on raekool-
taan vaihtelevasti keski- ja karkearakeista. Seoskivi on raidallista ja poimuttunutta ja paikoin sii-
tä on saatavissa kohtalaista kiviainesta (lujuus II, TVH 1988). Pegmatiitti on punertavaa ja siinä 
on joskus useiden metrien suuruisia migmatiittimurskaleita.  

Alueelta saadaan kiviainesta, jonka lujuus vaihtelee pegmatiitin määrän mukaan. Kiviaineksen 
lujuus on arviolta keskimäärin massakiviainesta. 

 

Kuva 49.   Yleisnäkymä Seepsulan louhokselta syksyllä 2006. Etualalla kiillegneissin ja graniittipegmatii-
tin muodostamaa seoskiveä l. migmatiittia. Valokuva: S. Grönholm. 

7.2.5 Kirkkonummi 
 

Kallioperän yleispiirteet ja kallion laatu 
 

Kirkkonummen kunnan kallioperän pääkivilajeja ovat mikrokliinigraniitti, grano- ja kvartsi-
dioriitti, gneissimäinen graniitti, migmatiittiutunut gneissi, amfiboliitti sekä alueen eteläosassa 
sijaitseva Obbnäsin rapakivigraniitti (Kuva 50). Testitulosten perusteella lujinta kiviainesta 
saadaan hienorakeisesta graniitista, granodioriitista ja gneissigraniitista. Lujaa, hienorakeista, 
hiertynyttä 
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Kuva 50.   Kirkkonummen kiviaineskartta. Kallioperäkartta on piirretty kallioperäkarttojen 2032 ja B1 (Laitala 
1960 ja Härme 1958) kallioperäkarttoja mukaellen. Karttaa on täydennetty Helsingin seudun taajamakartoitus-
hankkeen yhteydessä saatujen havaintojen perusteella. Lujaa kiviainesta sisältävät havaintopisteet on merkitty pu-
naisella. Karttaan on merkitty myös toiminnassa oleva Getbergin kalliokiviaineslouhos ja Eestinkylän toimintansa 
lopettanut luonnonkivilouhimo, luonnonkivihavainnot sekä Natura-rajaukset. 
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graniittia on esim. Långvikin kylän eteläpuolella (Hokkanen 1990). Kartalla nämä kivilajit eivät 
erotu  lujan kiven alueina, sillä ne sekoittuvat pieniksi yksiköiksi muiden kivilajien joukkoon. 
Taajamakartoitushankkeen yhteydessä on löytynyt lujaa graniittigneissiä, myloniittiutunutta gra-
niittia ja tonaliittia ja vulkaniittia. Vitträsk-järven pohjoispuolella olevan amfiboliitin lujuus on 
lujan ja massakiven rajamailla. Obbnäsin rapakivigraniitista saadaan massakiviainesta. 

 

Kalliokiviaineslouhokset 

 

Getberg, Kirkkonummi 

Kirkkonummella on toiminnassa yksi kiviaineslouhos, Getberg (Kuva 51). Alueelta on louhittu 
kiviainesta jo 90-luvulta lähtien. Kallioperä on heterogeenista granodioriittia, josta saatavan ki-
viaineksen lujuus on lujan- ja massakiven rajalla (taulukko 15).  

Granodioriitti vaihettuu paikoin harmaaksi graniitiksi (Kuva 52). Kiven raekoko vaihtelee 
hienosta keskirakeiseen, ja  siinä on 1 - 2 cm:n suuruisia punertavia maasälpähajarakeita.  Näitä 
on erityisesti louhoksen pohjoisosassa. Granodioriitti on yleensä heikosti suuntautunut, mutta 
paikoin suuntaus on selvä. Alueella on myös pegmatiittijuonia. Juonet ovat yleensä alle 2 m pak-
suja. Louhosalueella on myös muutamia alle 5 m leveitä,  punaisia keskirakeisia mikrokliinigra-
niittijuonia sekä vähän hienorakeista amfiboliittia juonina ja sulkeumina.  

Louhoksen seinämillä on näkyvissä useita rakosuuntia, joista hallitsevimpia ovat lähes pysty- ja 
vaaka-asentoiset. Rakoja on paikoin tiheästi, jolloin rakopinnat ovat punertavan rautapigmentin 
värjäämiä. Louhosalueella on myös haarniskapintoja, joiden sileäksi hankautuneella pinnalla on 
usein vihertävä kloriittisilaus. 

 

Kuva 51.   Yleisnäkymä Getbergin louhokselta kesällä 2005. Etualalla on maasälpähajarakeita sisältävää 
granodioriittia. Valokuva: S. Grönholm. 
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Kuva 52.   Getbergin louhoksen seinämää. Punertavat juonet harmaassa granodioriitissa  ovat graniitti-
pegmatiittia. Valokuva: S. Grönholm. 

 

Luonnonkivilouhimot 
 

Kirkkonummella ei ollut v. 2006 toiminnassa olevaa luonnonkivilouhimoa. Taajamakartoituksen 
yhteydessä on löytynyt rapakiveä ja graniittia, jotka saattavat sopia luonnonkiveksi (Kuva 50).
 

 

Eestinkylä, Kirkkonummi  

Eestinkylän luonnonkivilouhimosta on louhittu karkearakeista Obbnäsin rapakivigraniittia (Kuva 
53). Kivi on erittäin tasalaatuista ja ehjää, eikä siinä ole sulkeumia. Rapautumispinta on vaalean-
punertava tai vaaleanharmaa ja kivi on suuntautumaton. Rapakivigraniitin  murtopinta on vaa-
leanpunainen. Kalimaasälpähajarakeet ovat punaisia ja raekooltaan keskimäärin useita senttimet-
rejä. Kvartsi on harmaata (Kuva 54). Karkearakeisesta rapakivigraniitista saatava kiviaines sopii 
massakiveksi. Kesällä 2005 louhoksessa ei ollut toimintaa. 
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Kuva 53.   Yleisnäkymä Eestinkylän louhimosta kesällä 2005. Valokuva: S. Grönholm. 

 

 

 

Kuva 54.   Obbnäsin rapakivigraniittia lähikuvassa. Punaiset kalimaasälpärakeet voivat olla useita sent-
timetrejä halkaisijaltaan. Valokuva: S. Grönholm. 
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7.2.6 Nurmijärvi 
 

Kallioperän yleispiirteet ja kallion laatu 
 

Nurmijärven eteläosassa olevalla graniittivaltaisella alueella on keskirakeisen graniitin lisäksi 
runsaasti pegmatiittia sekä kiillegneissisulkeumia (Kuva 56). Graniitin maasälpäpitoisuus 
ja raekoko vaihtelevat ja graniitti vaihettuu joskus granodioriitiksi. Graniitissa on runsaasti pu-
naista granaattia. Graniitti on lujuudeltaan massakiveä, keskimäärin III-luokkaa (TVH 1988). 

Kunnan lounaisosassa on granodioriittia, kvartsidioriittia ja tonaliittia. Ne ovat yleensä raekool-
taan keskirakeisia tai karkeahkorakeisia ja usein granaattipitoisia. Lujuus on keskimäärin III – 
luokkaa, hienorakeisemmat muunnokset II – luokkaa (TVH 1988). Klaukkalassa Pietarinmäellä 
on hieman muita tutkimusalueen kallioalueita homogeenisempi alue. Siellä  on hieno- ja keskira-
keisen rajalla olevaa heikosti suuntautunutta granodioriittia. Täältä voidaan saada kiven raekoos-
ta ja kiillepitoisuudesta riippuen lujuudeltaan paikoin 1 – luokan kiviainesta, joka on  I – II-
luokkaa (TVH 1988). Muuten kallioalueet ovat yleensä heterogeenisia, ja yhtenäiset samaa kivi-
lajia olevat kallioalueet ovat pieniä. Tonaliitista on tehty testi, josta saadun tuloksen perusteella  
kiviaines on III-luokkaa TVH:n 1988-luokituksessa (Vuokko 1990).  

Koillisosassa on granaattipitoista, hienorakeista kiillegneissiä, jossa on graniittisuonitusta, py-
rokseenivälikerroksia ja kvartsimaasälpägneissiä. Kivilajit vaihtuvat nopeasti ja samoin myös 
kivilajien lujuusominaisuudet. Valtakivilajeja ovat gneissimäinen granodioriitti ja tonaliitti, jossa 
on seassa granaattikiillegneissiä, graniittijuonia ja pegmatiittigraniittisuonitusta. Paikoin gneis-
simäinen granodioriitti ja tonaliitti on hienorakeista, jolloin siitä saadaan lujaa kiviainesta. Nämä 
alueet eivät kuitenkaan ole laajoja. Kiillegneissin joukossa on myös hienorakeista kvartsi-
maasälpäliusketta, jolloin kiven lujuus on 1 – ja 2-luokan rajalla. Kiillegneissi on paikoin selvästi 
rapautunutta, ruosteista ja kiisupitoista. Tältä kiillegneissivaltaiselta alueelta saadaan massaki-
viainesta (II – III-luokkaa, TVH 1988). Vaaksinjärven lähistöltä testattu pyrokseenigneissi on II-
luokkaa (TVH 1988), Vuokko 1990 (Kuva 56).  

 

Kuva 55.   Pyrokseenigneissiä Nurmijärven Mäntymäellä. Valokuva: S. Grönholm. 
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Kuva 56.   Nurmijärven kiviaineskartta. Kallioperäkartta on piirretty Härmeen (1958 ja 1969) kallioperäkarttoja yksinkertais-
taen. Karttaa on täydennetty Helsingin seudun taajamakartoitus-hankkeen yhteydessä saatujen havaintojen perusteella. Lujaa 
kiviainesta sisältävät havaintopisteet on merkitty punaisella. Karttaan on merkitty myös toiminnassa oleva Karhunkorven kallio-
kiviaineslouhos, luonnonkivihavainnot sekä Natura-rajaukset. 
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Amfiboliittia on kunnan itä- ja pohjoisosassa ja se on lujuudeltaan yleensä massakiveä, joskin 
hienorakeiset amfiboliitit saattavat olla lujia. Kunnan luoteisosassa on kvartsi-maasälpägneissiä, 
jossa on vaihtelevasti pyrokseenia. Lujuus on lujan ja massakiven välillä, arviolta yleensä II 
(TVH 1988). Pyrokseenigneissit ovat yleensä raekooltaan hieno- tai keskirakeisia ja selvästi 
suuntautuneita. Tällaista pyrokseenigneissiä on nähtävissä Viitastenkulmalla Mäntymäellä, johon 
kesällä 2006 oltiin avaamassa louhosta (Kuva 55). Saatavan kiviaineksen lujuus on arviolta 
1 – 2 luokkaa (Kuva 56).  

Nurmijärven kunnan pohjoisosassa on migmatiittiutunutta kiillegneissiä, joka saattaisi sopia 
luonnonkiveksi. Kunnan eteläosassa on pistemäinen havainto luonnonkiveksi soveltuvasta gra-
niitista. 

 

Kalliokiviaineslouhokset 
 

Karhunkorpi, Nurmijärvi 

Karhunkorven teollisuusalueella on pienehkö kalliokiviaineslouhos (Kuva 57). Louhosalueen 
pääkivilajeja ovat keskirakeinen ja karkeahkorakeinen, punertava graniitti ja seoskivi, jossa on 
kiillegneissiä ja graniittisuonia (Kuva 58). Granaatti on yleistä. Alueella on runsaasti suurikokoi-
sia amfiboliitti-, gabro- ja sarvivälkekiillegneissi-sulkeumia, joissa myös on granaattia ja kiillepi-
toisuutta. Amfiboliitti on selvästi suuntautunut ja paikoin se muistuttaa vulkaniittia.  

Alueelta saadaan massaluokan kiviainesta. Louhosalueella on myös hienorakeista graniittia, josta 
yksistään saataisiin hyvää kiviainesta, mutta se esiintyy niin kapeina kerroksina, ettei sitä voida 
louhittaessa erottaa muista kivilajeista. 

 

Kuva 57.   Yleisnäkymä Karhunkorven teollisuusalueella sijaitsevasta kalliokiviaineslouhokselta syksyllä 
2006. Valokuva: S. Grönholm. 
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Kuva 58.   Karhunkorven louhoksen seinämää, jossa näkyy kiillegneissin ja pegmatiitin poimutusta.    
Valokuva: S. Grönholm. 

 

7.2.7 Sipoo 
 

Kallioperän yleispiirteet ja kallion laatu 
 

Valtaosa Sipoon kunnan kallioperästä on voimakkaasti metamorfoitunutta kiillegneissiä, jossa on 
vaihtelevan levyisiä pegmatiitti- ja graniittijuonia (Kuva 59). Gneissejä on erilaisia tyyppe-
jä, mm. kiilteen määrä ja raekoko vaihtelevat. Myös kvartsin, granaatin ja kordieriitin määrissä 
on eroja. Pegmatiittijuonien leveys vaihtelee muutamista senttimetreistä kymmeniin metreihin. 
Gneissit ja juonet esiintyvät usein yhdessä ja muodostavat näin migmatiittia. Migmatiitit ovat 
lujuudeltaan hyvin vaihtelevia, kuitenkin yleensä massakiviluokkaa. Sipoossa on myös graniitte-
ja, granodioriitteja, tonaliittia sekä vähän gabroa ja metavulkaniitteja.  

Länsi-Sipoossa on runsaasti gneissimäistä tonaliittia, josta saadaan lujaa kiviainesta. Alue on 
Svartböle- Hindsbyn gneissi-tonaliittialue. Suuntautuneet tonaliitit ovat kestävimpiä. Östersun-
domissa on lujaa kiillegneissiä, jonka lujuus on I-luokkaa (TVH 1988). Pegmatiittia on kuitenkin 
niin paljon että lujuus heikkenee TVH 1988-luokituksessa II-luokkaan. Kaakkois-Sipoossa mas-
sakiveä saadaan karkeahkorakeisista graniitista ja granodioriitista. Pohjois-Sipoossa on heikosti 
suuntautunutta granodioriittia ja tonaliittia. Kivilajien raekoko on pienempi kuin Kaakkois-
Sipoossa ja lujuus on arviolta keskimäärin II – luokkaa ja massakiviainesta. Suuntautuneimmista 
tyypeistä saadaan lujaa, I-luokan kiviainesta (Mäkitie 1990a).  

Sipoossa on graniittia, joka saattaisi sopia luonnonkiveksi (Kuva 59). 
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Kuva 59.   Sipoon kiviaineskartta. Kallioperäkartta on piirretty Keravan kallioperäkartan (Härme 1969) 
avulla. Karttaa on täydennetty Helsingin seudun taajamakartoitus-hankkeen yhteydessä saatujen havain-
tojen perusteella. Lujaa kiviainesta sisältävät kallioalueet on merkitty punaisella. Karttaan on merkitty 
myös toiminnassa oleva Talman ja toimintansa jo lopettanut Mömossenin  kalliokiviaines-louhokset, 
luonnonkivihavainnot sekä Natura-rajaukset. 
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Kalliokiviaineslouhokset 
 

Sipoossa oli Taajamakartoitushankkeen alkaessa toiminnassa kaksi kalliokiviaineslouhosta: 
Talma ja Mömossen. Mömossenin louhoksella toimintaa ei ollut kesällä 2006. Sipoossa ei ole 
toiminnassa olevia luonnonkivilouhimoita.  

 

Talma, Sipoo 

Talman louhoksen vallitsevia kivilajeja ovat erilaiset graniitit, granodioriitit ja pegmatiittijuonet 
(Kuva 60). Graniitti on usein väriltään punertava (Kuva 61) ja sen suuntautuneisuus ja raekoko 
vaihtelevat. Joskus siinä on maasälpähajarakeita. Granodioriitti on harmaata ja suuntautunutta. 
Muita kivilajeja ovat useita metrejä leveät amfiboliittisulkeumat, joissa on pyrokseenia. Granii-
teissa on usein kvartsi-maasälpäliuskesulkeumia.  

Louhoksen eteläisellä seinämällä on migmatiittia, joka on raitaista ja hyvin heterogeenista. Alu-
eella on myös punaista graniittia, joka on raekooltaan hieno- ja keskirakeinen. Tämän hienora-
keisen graniitin lujuus on arviolta lujaa I-luokkaa (TVH 1988).  

Alueelta saatavan kiviaineksen lujuus on keskimäärin massakiviainesta. Lujiakin kivilajeja on, 
mutta niiden sekoittuessa heikompiin kivilajeihin louhinnassa niistäkin saatavan kiviaineksen 
lujuus heikkenee. Hienorakeinen graniitti ja keskirakeinen graniitti ovat lujuudeltaan arviolta A – 
II-luokkaa (TVH 1988). Louhoksesta saatavan kiviaineksen lujuustiedot on esitetty taulukossa 
15. 

 

 

Kuva 60.   Yleisnäkymä Talman louhokselta kesällä 2003. Valokuva: S. Grönholm. 
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Kuva 61.   Etualalla suuntautunutta punaista graniittia, jossa on amfiboliittisulkeumia. Talman louhos, 
kesä 2003. Valokuva: S. Grönholm. 

 

 

Mömossen, Sipoo 

Mömossenin kaatopaikan lähellä sijaitsevan louhosalueen (Kuva 62) valtakivi on seoskiveä,  jo-
ka koostuu kvartsi-maasälpä/kiillegneissistä, pegmatiitista ja amfiboliitista.  Gneissi on voimak-
kaasti poimuttunut ja suuntautunut (Kuva 63). Gneissi on väriltään vaihtelevasti punertavaa ja 
harmaata ja sen kiillepitoisuus vaihtelee. Gneissi on raidallista ja se sisältää runsaasti suuriko-
koista granaattia sekä kordieriittia. Raitojen leveys on yleensä alle 1 m. Pegmatiittisuonitus on 
yleistä. Louhoksen seinämillä on näkyvissä useita haarniskapintoja, joissa on kloriittisilaus. Alu-
eella on vähän myös amfiboliittia (Kuva 64).  

Kallioalueelta saadaan lujuudeltaan vaihtelevaa kiviainesta. Lujaa kiviainesta saadaan kvartsi-
maasälpägneissin hienorakeisista osista sekä paikoin myös amfiboliitin hienorakeisimmista juo-
nista. Kallioalueen kivilajit ovat kuitenkin niin sekoittuneet keskenään, että useimmiten lujuus on 
arviolta massakiviaineksen luokkaa. 
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Kuva 62.   Yleisnäkymä Mömossenin kalliokiviaineslouhokselta kesällä 2003. Valokuva: S. Grönholm. 

 

 

 

Kuva 63.   Poimuja migmatiitissa. Tumma kiviaines on kiillegneissiä ja vaalea suonitus on pegmatiittia. 
Laatan pituus on 12 cm. Mömossenin louhos, Sipoo. Valokuva: P. Wasenius. 
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Kuva 64.   Mömossenin louhoksen seinämää. Kuvassa keskellä on tummanvihreää amfiboliittia, reunoilla 
pegmatiittia ja raidallista migmatiittia. Valokuva: S. Grönholm. 

 

7.3 Yhteenveto tutkimusalueen kalliokiviaineksista ja luonnonkivistä 
 

Helsingin seudun taajamakartoitushankkeessa tutkittiin kalliokiviaineksia Hyvinkään, Järven-
pään, Keravan, Kirkkonummen, Nurmijärven, Sipoon ja Tuusulan kunnissa. Tutkimusalueen 
kunnat lukuunottamatta osaa Hyvinkäästä sijoittuvat kallioperältään voimakkaasti migmatiittiu-
tuneelle alueelle, jossa kivilajivaihtelu pienilläkin paljastumilla on suurta. Tyypillinen piirre ovat 
pegmatiitin runsas osuus alueen kivilajeista sekä kiille- ja kvartsimaasälpägneissit, joissa on ti-
heä graniittisuonitus. Tyypillisiä ovat myös voimakkaasti suuntautuneet gneissit, joissa on usein 
granaattia ja kordieriittia. Voimakas deformaatio on paikoin saanut aikaan kivilajissa uudelleen-
kiteytymisen, jonka yhteydessä kiven raekoko ja mikrorakenne ovat muuttuneet lujaksi. Näin on 
käynyt esim. Sipoossa, jolloin seoskiven lujuus saattaa olla paikoin I-luokkaa (TVH 1988). Tut-
kimusalueen lujimmat kalliokiviainekset saadaan hienorakeisista vulkaniiteista Hyvinkäältä. 
Myös Hyvinkään eteläosan kvartsiitti on lujaa. Hienorakeisia liuskeita on jonkin verran myös 
Nurmijärvellä, jossa kvartsi-maasälpäliuskeiden lujuus on joskus I-luokkaa (TVH 1988). Pyrok-
seenigneissit ovat lujuudeltaan lujan ja massakiven välillä. Pyrokseeni kuitenkin aiheuttaa jois-
sain olosuhteissa kiviainekseen rapautuvuutta, joka kannattaa ottaa huomioon näitä kivilajeja 
hyödynnettäessä. Sipoossa on lujaa gneissimäistä tonaliittia. Valtaosa tutkimusalueelta saatavas-
ta kiviaineksesta on lujuudeltaan heikompaa kuin II-luokka (TVH 1988) ja siis massakiviluok-
kaa.  
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Tutkimusalueen kunnissa ei ole toiminnassa olevia luonnonkivilouhimoja. Vanhoja luonnonkivi-
louhimoja on Hyvinkäällä ja Kirkkonummella. Luonnonkiviksi sopivia kivilajeja ovat Hyvin-
käällä gabro, jotkut graniitit ja migmatiitit sekä Obbnäsin rapakivigraniitti.    

8 YHTEENVETO 
Helsingin seudun taajamakartoitus -hankkeessa on koottu runsaasti kallioperäaineistoa, jota hyö-
dyntäen voidaan muodostaa kuva alueen kallioperän rikkonaisuudesta. Kallioperän rakenteiden 
tulkinnassa on käytetty GTK:n lentogeofysikaalisia aineistoja, jotka kattavat koko kartoitusalu-
een. Geofysikaalisten rakenteiden tutkimus toteutettiin pääasiassa aeromagneettisen aineiston 
avulla. Heikosti erottuvien rakennepiirteiden poimimisessa käytettiin magneettisesta aineistosta 
laskettuja gradienttikarttoja, joiden perusteella voitiin hahmottaa niiden yleisiä suuntauksia tai 
trendejä. Geofysikaalisen aineiston käyttö taajamageologiassa on monivaiheista. Sitä voidaan 
käyttää alustaviin rakennetulkintoihin ja työn edetessä kehittää aineistojen tarkkuutta ja käytettä-
vyyttä aina tiettyyn tarvittavaan teemaan sopivaksi. 

Yhteiskuntaa palvelevissa kallioperätutkimuksissa perehdytään erityisesti semiduktiilissa-
hauraassa vaiheessa syntyneisiin kallioperäominaisuuksiin. Taajamageologisissa hankkeissa on 
pyritty hiertovyöhykkeiden ja siirrosten analyyttiseen käsittelyyn. Siirroskivien maastotutkimuk-
siin perustuvia ominaisuustietoja sekä kinemaattista tulkintaa on käytetty kuvaamaan mahdolli-
suuksien mukaan heikkousvyöhykkeiden luonnetta. Alueellisesti luotettavan rakoilukuvan tuot-
taminen edellyttäisi, että hahmotettaisiin tutkimuksen kautta duktiilin rakenteen ja siir-
ros/heikkousvyöhykkeiden muodostama rakenteellinen kehys, johon nähden rakosuuntia ja nii-
den ominaisuuksia voitaisiin tarkastella. Tämä mahdollistaisi rakoilurakenteiden arvioinnin myös 
tutkimusalueen läheisyydessä rakenteiden jatkeilla. 

Heikkousvyöhykkeiden luokitus on tehty luokittelemalla siirroksia ensin geologisen luonteen 
mukaan ja sitten yhdistämällä nämä luokat tunneliaineistoista saatuihin RG-luokiteltuihin heik-
kousvyöhykkeisiin. Yksittäisen heikkousvyöhykkeen rapautumis- ja rikkonaisuusominaisuuksiin 
vaikuttavat lukuisat tekijät. Rakenteen kivilaji, liuskeisuus, uudelleenaktivoituminen ja fluidien 
saatavuus voivat vaihdella samankin vyöhykkeen eri osuuksilla. Laajoilla alueilla, kuten Helsin-
gin seudulla, on satoja heikkousvyöhykkeitä. Nyt tehty luokittelu on tilastollinen ja karkea arvio 
heikkousvyöhykkeiden luonteista. Muodostettu heikkousvyöhykeluokittelu tulisi arvioida koh-
teellisesti. Louhintatyömaat olisivat sopivin kohde ja tehtävään tarvittaisiin sekä luokitukseen 
perehtynyt geologi, että kallion lujuusluokitusta käyttävä henkilö. Geofysikaalisia maastomitta-
uksia voitaisiin tehdä samoista kohteista, jotta niiden käyttökelpoisuutta luokittelussa voitaisiin 
arvioida.  

Toistaiseksi taajamageologisissa hankkeissa on koottu monipuolinen aineisto kallioperän rikkou-
tumista säätelevistä rakenteista. Eri rakenteiden välisistä vuorovaikutuksista on kuitenkin vasta 
alustavaa tutkimustietoa. Aineistot ovat myös vielä liian erillisiä, jotta esimerkiksi kivilajien, tek-
tonisten rakenteiden ja rakoilun yhteys voitaisiin esittää selkeästi. Tämä vaatii vielä runsaasti 
kohteellista ja alueellista tutkimusta. Kartoituksen aikana tulisi maastohavainnot tehdä yhä ana-
lyyttisemmin ja valmentautuminen kenttätöihin tulisi olla perusteellisempaa, hyödyntäen ole-
massa olevaa geologista ja geofysikaalista aineistoa alustaviin tulkintoihin. Rikkonaisuuden kan-
nalta oleellisimpien rakenteiden, kuten erilaisten heikkousvyöhykkeiden, rakovyöhykkeet ja 
voimakkaasti rapautuneet ja muuttuneet vyöhykkeet, jatkuvuuden kartoittaminen olisi tärkeätä. 

Kalliokiviainesinventoinnit, jotka aloitettiin Kiviaineksiltaan arvokkaiden kallioalueiden inven-
tointi-projektissa 1989 - 1995 ja joita jatkettiin POSKI-projektissa (1994 – 2004) antavat tietoa 
pääasiassa taajamien ulkopuolella sijaitsevien kallioalueiden kivilajien lujuudesta. Taajamissa 
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tehtyjen rakennustöiden yhteydessä syntyy runsaasti louhetta, jonka lujuudesta ei usein ole saa-
tavissa ennakkotietoa. Jotta arvokkaat, kallioperässämme suhteellisen harvinaiset, lujat kallioki-
viainekset saataisiin erilleen muusta louheesta, olisi myös taajamissa syntyvän louheen lujuudes-
ta oltava ennakkotietoa. Tätä ennakkotietoa saadaan kun taajamien kallioperää kartoitettaessa 
arvioidaan muiden kallion laatutekijöiden ohessa myös kivilajien lujuutta ja soveltuvuutta raken-
tamiseen. 
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          LIITE 1A 
Helsingin seutu, kallioperä  –  Paljastumalomake               7.4.2004 
 
 
PAIKKATIEDOT:             Pvm:                                      Täydellinen:       
  
 
Tunnus:                                                   Karttal.:                          x:                              y:                            z:_______ 
 
Kohteen nimi: ______________________________  Koko:             *              *              m   
Kulku:_______ 
  
Paljastuman tyyppi:    1  Palj     2 Tiel     3 Louh     4 Tunn     Hav.ulott:  1 = 2-D  2 = 3-D 
 
 
Huom: _______________________________________________________________________________________     
                                                                                                                                                                    
 
PALJASTUMAN YLEISKUVAUS: 
 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
 
_______________________________________________________________________________________________ 
 
 
_______________________________________________________________________________________________ 
 
 
_______________________________________________________________________________________________ 
 
 
_______________________________________________________________________________________________ 
 
 
_______________________________________________________________________________________________ 
 
 
_______________________________________________________________________________________________ 
 
 
_______________________________________________________________________________________________ 
 
 
_______________________________________________________________________________________________ 
 
 
_______________________________________________________________________________________________ 
 
 
_______________________________________________________________________________________________ 
 
 
_______________________________________________________________________________________________ 
 
 
Näytteet: ______________________________________________________________________________________ 


KOH , OH  
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Valokuvat: ____________________________________________________________________________________ 
 
 
KALLION LAATU             Tunnus: __________________________    
                        
Muuttuneisuus:  1 Ei  2 Heikko  3 Kohtal  4 Voim.  Laatu:_______________________________________ 
 
Tektoninen kontakti: ______/_____ Laatu: 1 terve  2 kiint & muutt  3 rak/ murt/ muutt   4= rapaut irton. 
 
Haarniskapintoja:  1  Ei   2  1-3 kpl   3  4-5 kpl   4 Useampia.  Esiintyminen: ________________________ 
                                                                                                              
Uurresuunta: _________    
 
  
KIVILAJITIEDOT 
 
1. Kivilaji:                                                                                                 (          % )    1 Tiiv     2  Hir    3  Ker    4  Kar 


Kiviaines: 1 Luja  2 Massakiviaines  3 Haitallinen.  Louhittavissa erikseen     Testattu     Näyte  
Rakenne, lisätiedot lujuudesta ym. 
_______________________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________Suskis:________ 
 
2. Kivilaji:                                                                                                 (          % )    1 Tiiv     2  Hir    3  Ker    4  Kar 


Kiviaines: 1 Luja  2 Massakiviaines  3 Haitallinen.  Louhittavissa erikseen     Testattu    Näyte  


Rakenne, lisätiedot lujuudesta ym. 
_______________________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________Suskis:________ 
                                                                                                                                                               
3. Kivilaji:                                                                                                 (          % )    1 Tiiv     2  Hir    3  Ker    4  Kar 


Kiviaines: 1 Luja  2 Massakiviaines  3 Haitallinen.  Louhittavissa erikseen     Testattu    Näyte  
Rakenne, lisätiedot lujuudesta ym. 
_______________________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________Suskis:________ 


Mahdollinen rakennuskivi     Koskee kivilajia n:o _________                           
 
 
Juonikivi.  Suunta:______/______   Leveys (cm) :________ Kontaktit:  1Terävä   2 Diff     3 Tekt 
 
 Suskis:________ 
 
Kerroksellisuus. Tyyppi _____________________ Suunta:______/_____Topin suunta _______  
 
Kerrospaksuus (m) ________ 
 
 
 
METAMORFOOSI 
 
Metamorfoosiaste: ______________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________ 
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Migmatiittiutumistyyppi:                                                           Leukosomi:                                     (         %) 
 
DEFORMAATIO                                                                      Tunnus:__________________________ 
                                                                                           
1. Liuskeisuus:          /            ( S       ) Tyyppi: 0 Suuntautumaton.  1 Läpikot. mineraaliliuskeisuus.  2 Pilsteisyys.  
 
3 Krenulaatioliusk.  4  Koostumusraitaisuus.  5  Ruhjeliusk.  Voimakkuus: 1 Ei erotu  2  Heikko  3  Koht.   4  Voim 
 
Lisätietoa: ______________________________________________________________________________________  
                                                                                           
2. Liuskeisuus:          /            ( S       ) Tyyppi: 0 Suuntautumaton.  1 Läpikot. mineraaliliuskeisuus.  2 Pilsteisyys.  
 
3 Krenulaatioliusk.  4  Koostumusraitaisuus.  5  Ruhjeliusk    Voimakkuus: 1 Ei erotu  2  Heikko   3  Koht.   4  Voim. 
                                                                                                                                   
Lisätietoa: ______________________________________________________________________________________ 
 
 
1. Lineaatio:          /           (L      )  Tyyppi:  1 Min.lin.  2 Leik.lin.  3 Venymä   Voimakk:  1 Ei  2  He  3  Ko  4  Vo 
 
2. Lineaatio:          /           (L      )  Tyyppi:  1 Min.lin.  2 Leik.lin.  3 Venymä   Voimakk:  1 Ei  2  He  3  Ko  4  Vo 
 
Lisätietoa:   ____________________________________________________________________________ 
 
 
1. Poimutus:            /           (F       ) AT:          /           Kätisyys: 1 VK   2 OK  Luonne: _______________________  
                                         
2. Poimutus:            /           (F       ) AT:          /           Kätisyys: 1 VK   2 OK  Luonne: _______________________  
                                         
Poimutuksen harjapinta :_____/_____(F      )   Lisätietoa:   _____________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
                                                                                                                                                                    
SIIRROKSET 
 
1. Siirros:            /             (SZ     )   Leveys:               cm   Hiertoviivaus:          _/  _____  Horis.liike:  
 
1 VK  2 OK  Vertik.liike:  1 N   2  E    3 S   4 W   - puoli ylös  Tyyppi: 1 Norm. 2 Käänt. 3 Sivuttaissiirros   
 
Siirtymä:                 cm   Luonne:  1 Dukt   2 Vaihet   3 Hauras   Rakenne: 1 gneissi  2 blastomylon.3 
proto-  
 
ja ortomyl. 4 ultramyl. 5 pseudot.  6 breksia  7 mikrobreksia  8 siirrosbreksia  9 siirrosvaha 10 rakosiirros 
 
Lisätietoa:  _____________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________ 
                                                                                                                                                      
2.  Siirros:            /             (SZ     )   Leveys:               cm   Hiertoviivaus:          _/  _____  Horis.liike:  
 
1 VK  2 OK  Vertik.liike:  1 N   2  E    3 S   4 W   - puoli ylös  Tyyppi: 1 Norm. 2 Käänt. 3 Sivuttaissiirros   
 
Siirtymä:                 cm   Luonne:  1 Dukt   2 Vaihet   3 Hauras   Rakenne: 1 gneissi  2 blastomylon.3 
proto-  
 
ja ortomyl. 4 ultramyl. 5 pseudot.  6 breksia  7 mikrobreksia  8 siirrosbreksia  9 siirrosvaha 10 rakosiirros 
 
Lisätietoa:  _____________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________ 
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RAKOILU                                                                                       Tunnus:________________________ 
                                        
Mittausalueen koko:              *              *               m        Rakosuuntien määrä:            + satunnaisia (      ) 
        
Rakoilun yleiskuvaus:   _____________________________________________________________  
 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
                                                        
________________________________________________________________________________ 
                                                
________________________________________________________________________________ 
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        Tunnus:  ______________________       
RAOT:                  
 
1. Rakosuunta:           /          (J      ) Tyyppi: 1 Tiivis  2 Avoin  3 Täytt.  Avauma:             mm  Haarn. (    )  
 
Rakotäyte: 1 min.                           2 savimin.  3 irtomaa   4 rapaut.               Rakopituus:          /           m  
 
Rakotiheys:            /            m   Läpikotaisten tiheys:         /        m   Päättyvien tiheys:______/______m 
 
Rakovyöhyke: lkm:    _            _   /   _    m,             /    _    m    Rakopinta:  1 suora  2 aalt. 3 port.   
 
R.pintojen  karheus: 1 sileä   2 heik. karh  3 karh R.pintojen muuttuneisuus: 1 ei  2 heik. 3 voim. 4 rapaut 
  
Muutt.vyöh. leveys             tyyppi __________    En echelon rakosyst:   Kaade  _____/___ _   1 VK  2 OK 
 
Suhde rakent: 1 rakosysteemi  2 tektoninen yhteys 3 yhteyttä ei todettu  Veden joht: 1 tiiv 2 heik 3 hyv      
                                         
Lisätietoja:  ____________________________________________________________________________ 
    
_______________________________________________________________________________________ 
 
                                                                                                                                                
2. Rakosuunta:           /          (J      ) Tyyppi: 1 Tiivis  2 Avoin  3 Täytt.  Avauma:             mm  Haarn. (    ) 
 
Rakotäyte: 1 min.                           2 savimin.  3 irtomaa   4 rapaut.               Rakopituus:          /           m  
 
Rakotiheys:            /            m   Läpikotaisten tiheys:         /        m   Päättyvien tiheys:______/______m 
 
Rakovyöhyke: lkm:    _            _   /   _    m,             /    _    m    Rakopinta:  1 suora  2 aalt. 3 port.   
 
R.pintojen  karheus: 1 sileä   2 heik. karh  3 karh R.pintojen muuttuneisuus: 1 ei  2 heik. 3 voim. 4 rapaut 
  
Muutt.vyöh. leveys             tyyppi __________    En echelon rakosyst:   Kaade  _____/___ _   1 VK  2 OK 
 
Suhde rakent: 1 rakosysteemi  2 tektoninen yhteys 3 yhteyttä ei todettu  Veden joht: 1 tiiv 2 heik 3 hyv      
                                         
Lisätietoja:  ____________________________________________________________________________ 
    
_______________________________________________________________________________________ 
 
 
3. Rakosuunta:           /          (J      ) Tyyppi: 1 Tiivis  2 Avoin  3 Täytt.  Avauma:             mm  Haarn. (    ) 
 
Rakotäyte: 1 min.                           2 savimin.  3 irtomaa   4 rapaut  Rakopituus:          /           m  
 
Rakotiheys:            /            m   Läpikotaisten tiheys:         /        m   Päättyvien tiheys:______/______m 
 
Rakovyöhyke: lkm:    _            _   /   _    m,             /    _    m    Rakopinta:  1 suora  2 aalt. 3 port.   
 
R.pintojen  karheus: 1 sileä   2 heik. karh  3 karh R.pintojen muuttuneisuus: 1 ei  2 heik. 3 voim. 4 rapaut 
  
Muutt.vyöh. leveys             tyyppi __________    En echelon rakosyst:   Kaade  _____/___ _   1 VK  2 OK 
 
Suhde rakent: 1 rakosysteemi  2 tektoninen yhteys 3 yhteyttä ei todettu  Veden joht: 1 tiiv 2 heik 3 hyv      
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Lisätietoja:  ____________________________________________________________________________ 
    
_______________________________________________________________________________________ 
                                                                                               Tunnus:  _____________________      
RAOT:                  
 
4. Rakosuunta:           /          (J      ) Tyyppi: 1 Tiivis  2 Avoin  3 Täytt.  Avauma:             mm  Haarn. (    ) 
 
Rakotäyte: 1 min.                           2 savimin.  3 irtomaa   4 rapaut.               Rakopituus:          /           m  
 
Rakotiheys:            /            m   Läpikotaisten tiheys:         /        m   Päättyvien tiheys:______/______m 
 
Rakovyöhyke: lkm:    _            _   /   _    m,             /    _    m    Rakopinta:  1 suora  2 aalt. 3 port.   
 
R.pintojen  karheus: 1 sileä   2 heik. karh  3 karh R.pintojen muuttuneisuus: 1 ei  2 heik. 3 voim. 4 rapaut 
  
Muutt.vyöh. leveys             tyyppi __________    En echelon rakosyst:   Kaade  _____/___ _   1 VK  2 OK 
 
Suhde rakent: 1 rakosysteemi  2 tektoninen yhteys 3 yhteyttä ei todettu  Veden joht: 1 tiiv 2 heik 3 hyv      
                                         
Lisätietoja:  ____________________________________________________________________________ 
    
_______________________________________________________________________________________ 
 
                                                                                                                                                
5. Rakosuunta:           /          (J      ) Tyyppi: 1 Tiivis  2 Avoin  3 Täytt.  Avauma:             mm  Haarn. (    ) 
 
Rakotäyte: 1 min.                           2 savimin.  3 irtomaa   4 rapaut.               Rakopituus:          /           m  
 
Rakotiheys:            /            m   Läpikotaisten tiheys:         /        m   Päättyvien tiheys:______/______m 
 
Rakovyöhyke: lkm:    _            _   /   _    m,             /    _    m    Rakopinta:  1 suora  2 aalt. 3 port.   
 
R.pintojen  karheus: 1 sileä   2 heik. karh  3 karh R.pintojen muuttuneisuus: 1 ei  2 heik. 3 voim. 4 rapaut 
  
Muutt.vyöh. leveys             tyyppi __________    En echelon rakosyst:   Kaade  _____/___ _   1 VK  2 OK 
 
Suhde rakent: 1 rakosysteemi  2 tektoninen yhteys 3 yhteyttä ei todettu  Veden joht: 1 tiiv 2 heik 3 hyv      
                                         
Lisätietoja:  ____________________________________________________________________________ 
    
_______________________________________________________________________________________ 
 
 
6. Rakosuunta:           /          (J      ) Tyyppi: 1 Tiivis  2 Avoin  3 Täytt.  Avauma:             mm  Haarn. (    ) 
 
Rakotäyte: 1 min.                           2 savimin.  3 irtomaa   4 rapaut.               Rakopituus:          /           m  
 
Rakotiheys:            /            m   Läpikotaisten tiheys:         /        m   Päättyvien tiheys:______/______m 
 
Rakovyöhyke: lkm:    _            _   /   _    m,             /    _    m    Rakopinta:  1 suora  2 aalt. 3 port.   
 
R.pintojen  karheus: 1 sileä   2 heik. karh  3 karh R.pintojen muuttuneisuus: 1 ei  2 heik. 3 voim. 4 rapaut 
  
Muutt.vyöh. leveys             tyyppi __________    En echelon rakosyst:   Kaade  _____/___ _   1 VK  2 OK 
 
Suhde rakent: 1 rakosysteemi  2 tektoninen yhteys 3 yhteyttä ei todettu  Veden joht: 1 tiiv 2 heik 3 hyv      
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Lisätietoja:  ____________________________________________________________________________ 
    
_______________________________________________________________________________________ 





		          LIITE 1A 

		Helsingin seutu, kallioperä  –  Paljastumalomake               7.4.2004 

		KALLION LAATU             Tunnus: __________________________                            

		Kiviaines: 1 Luja  2 Massakiviaines  3 Haitallinen.  Louhittavissa erikseen  (   Testattu (    Näyte ( 

		Kiviaines: 1 Luja  2 Massakiviaines  3 Haitallinen.  Louhittavissa erikseen  (   Testattu (   Näyte ( 





		 Suskis:________ 
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          LIITE 1B 
Helsingin seutu, kallioperä -  Paljastumalomakkeen täyttöohje    7.04.2004                     
 
Helsingin seudun kallioperän kartoitusta varten on muokattu lomake kahta eri käyttöä varten. 
Lomake on sama sekä ”täydellisiä”, siis kaikki rako-ominaisuudet ja kallion laatu-tiedot 
sisältäviä, havaintoja sekä tiivistetympää havainnointia varten. Jälkimmäiseen tarkoitukseen 
lomakkeessa on rajattu harmaalla laatikolla kohdat, jotka tulee täyttää. Jos havaintopisteessä  
on muuta lomakkeen aihepiiriin kuuluvaa selkeää ominaisuutta, tulee se tietenkin merkitä ylös.
 


Paljastuman valinta 
- tarkoitus on muodostaa tasainen pisteverkko täydellisistä havainnoista. Aluetta kierrellessä tehdään 


lisäksi ”epätäydellisiä” havaintoja, joissa liuskeisuus ja kivilajitiedot tai jos tulee muuta merkittävää 
vastaan, esim. siirroksia  


- paljastuma-alueelta valitaan mahdollisimman hyvin kallioperää edustava kohde erityisesti rakoilun 
suhteen 


- rakomittaukset tehdään varsinaiselta havaintokohteelta, rajatulta mittausalueelta 
- tektonisia havaintoja voi tehdä koko paljastuma-alueelta. Jos ne ovat kaukana rakomittauksista, 


tehdään niistä omat havainnot omine koordinaattitietoineen (eri lomake) 
- tieleikkaukset katsottava 


 
PAIKKATIEDOT 
 
Täydellinen  Ruksi silloin, kun on täydellinen havainto eli koko lomake käyty läpi. 
Tunnus:  Paljastumalle annetaan kolmiosainen tunnus muotoa ABCD-2003-246, jossa neljä ensimmäistä kirjainta 
ovat havainnon tekijän koodi. Keskiosassa on vuosilukutunnus ja viimeinen numero on paljastuman järjestysnumero.  
Karttalehti: Peruskarttalehden numero, esim. 2034 03 
x, y: Koordinaatit GPS:stä  metrin tarkkuudella (KKJ), rakomittausalueen kohdalta 
z: paljastuman korkeus mpy 
Kohteen nimi: Peruskarttalehdeltä lähin paikan nimi paikantamista varten, esim. Lakeasuo N. Samojakin nimiä voi 
käyttää. 
Koko: pituus * leveys * korkeus. Koskee koko paljastuma-aluetta, mitä havainto edustaa (vrt rakohavaintojen 
yhteydessä erikseen niiden mittausalueen koko). 
Kulku: Pitkänomaisen paljastuman pituussuunta 
 
1 = Paljastuma   2 = Tieleikkaus   3 = Louhos   4 = Tunneli. Ympyröidään paljastumatyyppi. 
Havainnointiulottuvuus:  1= 2-ulotteisella havainnolla tarkoitetaan laakeaa paljastumaa, jolta vaakarakoilun tiheys 


ei ole mitattavissa.  
2= 3-ulotteisessa paljastumassa vaakarakoilun tiheys on mitattavissa. 


  
Huom:  Miten havaintokohde (=mittausalue) edustaa paljastuma-aluetta. Miten olosuhteet mahdollisesti haittaavat 
joidenkin piirteiden huomioimista (esim. jäkäläinen puistokallio). Erityistä huomioitavaa paljastumalla, esim. hyvä 
rakoilupaljastuma, merkittäviä siirroksia ym. Ellei havainto ole täydellinen, niin millainen havainto on kyseessä, 
esim. liuskeisuushavainto. 


 
PALJASTUMAN YLEISKUVAUS 
 
Kallioperän geologiset yleispiirteet. Luonnos paljastumasta kivilajisuhteineen ja rakenteineen viivoitukselle tai 
paperin kääntöpuolelle. Kuvaan mittakaava ja pohjoisnuoli tai muu suuntaa osoittava merkki. Huom! Tässä niin kuin 
muuallakin pitää käyttää asiallista ja ymmärrettävää kieltä. Kartoitustiedot menevät myös ulkopuolisten käyttöön. 


 
Näytteet: Näytteet alueen peruskivilajityypeistä. Epäselvistä rakomineraaleista ja siirroskivistä voi ottaa  
näytteitä tunnistusta varten. Näytteet mielellään suunnattuina; suunnattu näyte kertoo kivestä AINA enemmän kuin 
suuntaamaton. Suunnatusta näytteestä tulee ilmetä vaakataso vähintään kahdella pystypinnalla (!) sekä pohjoisnuoli 
vaakapinnalla. Suunnatut näytteet ovat välttämättömiä, mikäli niihin saadaan tietoa a) duktiilien rakennepiirteiden 
(liuskeisuudet kontra poimurakenteet) luonteesta, b) metamorfisten indeksimineraalien tai sulafraktioiden kasvusta 
tai synnystä  suhteessa rakenteisiin sekä c) siirroskivien luonteesta ja siirtymäsuunnista. Näytteiden numerointi: 
esim. ABCD-2003-246.1, ABCD-2003-246.2… Piirros ja selitys, mistä kivilajista (numero!) ja rakenteesta otettu ja 
miksi. (Huom. kääntöpuolella tilaa!) 
Valokuvat: Valokuvan tulisi kertoa paljastuman yleisilmeestä (tarpeeksi suuri ala).  Siinä tulisi erottua myös 
kivilajeja (ei liian kaukaa) ja esim. mahdollisesta rakennuskivestä voisi ottaa lisäksi lähikuvan. Kuvaan 
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mittakaavaksi jokin vakioesine tai -mitta  ja pohjoissuunnan osoitin (esim. kompassi tai geologivasara). Lohkojen 
sisällä voisi paljastumakuvien lisäksi ottaa kuvia, jotka toisivat esille alueen topografista yleisilmettä. Kuvat 
tallennetaan digitaalisesti jpg-formaattin. Valokuvien numerointi: ABCD-2003-246.a, ABCD-2003-246.b… 
 
Huom! Täytettyäsi access-tietokannassa ”Paljastuma”-lomakkeen, käy edellisessä tai seuraavassa 
Paljastuma-lomakkeessa ennen siirtymistä esim. Kivilaji-lomakkeeseen (vältyt tietyiltä tallennusongelmilta).   
 
KALLION LAATU 
  
Muuttuneisuus: 1 Ei  = ei mineralogista muuttumista 
   2 He = vähän muuttumista esim. juonien tai rakojen yhteydessä 
   3 Ko = vahvasti muuttunutta, terveitä osia jäljellä 


 4 Vo = läpikotaisin muuttunutta kiveä  
 


Muuttuneisuuden laatu: Esim epidoottiutumista, hematiittiutumista, ruosteisuutta, ”korppukiveä”, 
serisiittiytymistä, metasomatoosia. Muuttumisen suhde rakenteisiin, esim. vyöhykesidonnainen tms. 


 
Tektoninen kontakti: tektonisoituneen kivilajikontaktin suunta 
Laatu: 1= terve kontakti 
 2= kontakti kiinteä, mutta rakenne muuttunut 
 3= kontaktissa rakoilua / murtumista / muuttumista 
  4= kontakti täysin rapautunut irtaimiksi  
 
Haarniskapintoja: Haarniskapintojen lukumäärä.  
Esiintyminen: Esiintyvätkö esim. vyöhykkeenä vai läpi koko paljastuman. 
 
Uurresuunta:  Mitataan kallion päältä 
 
KIVILAJITIEDOT 
  
Kivilaji: Kivilajit ikäjärjestyksessä, kenttänimitys  (2. Kivilaji on toiseksi vanhin jne.) 
(      %):  Kivilajin arvioitu prosenttiosuus 


1 Tiivis = rakeet eivät erotu paljain silmin 
2 Hienorakeinen = raekoko alle 1 mm 
3 Keskirakeinen = raekoko 1-5 mm 
4 Karkea = raekoko yli 5 mm. Karkeus arvioidaan vallitsevan koon mukaan. Jos huomattavaa vaihtelua, 
selitys seuraavalla ”Rakenne”-rivillä 


Kiviaines: 
1 Luja 
 raekoko tiivis tai hienorakeinen 
 rakenne tasarakeinen tai hyvin pieniä hajarakeita sisältävä 
 massamainen tai heikosti suuntautunut 
 rapautumaton 
 ei sisällä juurikaan kiisuja (magneettikiisua ei lainkaan), mutta saa sisältää oksideja, esim. magnetiittia. 
 ei sisällä runsaasti kiillettä eikä pehmeitä mineraaleja kuten karbonaattia, kloriittia ja talkkia 
 esimerkiksi happamat ja intermediääriset vulkaniitit, kvartsi-maasälpäliuskeet, hienorakeiset 


diabaasijuonet, myloniitit, kvartsiitit, tonaliitit, granodioriitit ja graniitit  Joskus myös hienorakeiset 
gneissit,  emäksiset vulkaniitit ja hienorakeiset gabrot. 


 usein simpukkamainen murrospinta 
 ”helmiäiskiilto” kiven  tuoreella pinnalla (valo heijastuu pienistä kvartsi- ja maasälpäkiteistä) 
 vasaralla lyötäessä kivestä kuuluu metallinen, kirkas kilahdus 
 jos näytteen saaminen kivestä on vaikeaa → kiviaines on lujaa taikka ainakin sitkeää 


 
2 Massakiviaines  
 tähän luokkaan laitetaan kaikki muut kivilajit paitsi lujat ja haitalliset  
 rakenne tasarakeinen tai keskirakeisia tai suuria hajarakeita sisältävä 
 massamainen tai suuntautunut, hyvin liuskeinen ja rikkonainen 
 heikosti ja selvästi rapautunut, ruosteinen, ruhjeinen 
 saattaa sisältää runsaasti pehmeitä mineraaleja, kiillettä ja kiisuja sekä vähän savimineraaleja 
 keski- ja karkearakeiset graniitit, granodioriitit, tonaliitit, gabrot, amfiboliitit, emäksiset vulkaniitit 


(uraliittiporfyriitit), grauvakat, migmatiitit, pegmatiitit, kalkkikivet, kiilleliuskeet ja voimakkaasti 
ruhjoutuneet kivet.  
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3 Haitallinen 
 mustaliuskeet 
 radioaktiivisia mineraaleja sisältävät kivilajit, käytännössä vain graniitti ja granodioriitti 
 asbesti- ja arseenimineraaleja sisältävät kiviainekset 


Louhittavissa erikseen:  Kivilajin, esim. diabaasijuonen leveys on oltava vähintään 10 m, jotta se voidaan louhia 
erikseen muista kivilajeista niin, ettei siitä saatava kiviaines sekoitu muuhun kiviainekseen.. 
 
Mahdollinen rakennuskivi:  Ruksi, kun on mahdollisesti hyvä rakennuskivi, jolloin 


 kivi on tasalaatuinen  
 rakojen välit yli 1 m 
 kivi on rapautumaton, ei paljoa kiillettä eikä kiisuja   


Koskee kivilajia n:o Kivilajitiedoista k.o. kivilajin numero  (tämä lomakkeessa, tietokannassa ruksi kivilajin 
kohdalle) 
 
Rakenne ym: Tietoja kivilajin tekstuurista (esim. tasarakeinen, porfyroblastinen…), rakenteesta (esim. 
kerroksellisuus, tyynyrakenne…) ja lujuudesta. Alueen samannimisistä mutta eri tyyppisistä kivilajeista huomioita, 
esim. migmatoiva graniitti tai homogeeninen graniitti jne. Jos olet epävarma kivilajin lujuusluokasta, ilmoita se 
tässä.  
 
Suskis: Suskis mitataan kivilajeittain ja kivilajikohtainen keskiarvo tähän. 


 
Juonikivi: Juonimaisista kivistä täytetään lisäksi nämä tiedot silloin, kun juonilla on selvä kontakti ja suunta ja kun 
ne eivät ole poimuttuneet tai suuresti budinoituneet. Kivilajin numero ”juonikiven” eteen. Tietokonetallennuksessa 
joka kivilajin kohdalla on mahdollisuus täyttää juoni- ja kerroksellisuustiedot.  
Suunta: kaateen suunta ja kaade 
Leveys (cm): juonen keskiarvoleveys. Jos useita juonia, selitys rakenne ym. kohtaan 
Kontaktit:  1 Ter= terävä, 2 Diff= diffuusi, 3 Tekt= tektoninen. Jos tektonisoituneesta näkee alkuperäisen kontaktin 
rakenteen ,niin merkataan 3 ja tarkennetaan kohdassa Rakenne ym. 
 
Kerroksellisuus: Kivistä, joissa on todettavissa kerroksellisuutta, täytetään lisäksi seuraavat kohdat. 
Tyyppi:  virtakerroksellisuus, kerrallisuus, aallonmerkit, koururakenne, flute casts, painaumarakenne, kuivumisraot, 
veden purkaumarakenne, stromatoliitti, laavarakenne, magmaattinen rakenne 
Suunta: Kerrostumistason kaateen suunta 
Topin suunta: nuorentumissuunta, astetta 
Kerrospaksuus: Merkitään keskimääräinen kerrospaksuus. Jos paljon vaihtelua, niin kuvataan kohdassa “Rakenne 
ym.” 
 
METAMORFOOSI  
 
Metamorfoosiaste: Metamorfinen fasies, mineraaliseurue, mahdolliset retrogradiset faasit ja rakenteet, esim. 
bitotiitin ympäröimä granaatti 
Migmatiittiutumistyyppi: Mehnertin luokittelun mukaan, ks. liite.  
Leukosomi: Leukosomin kivilaji ja prosenttiosuus 
 
DEFORMAATIO 
 
1. Liuskeisuus: liuskeisuuden kaateen suunta/kaade (asteen tarkkuus kaikkiin suuntamittauksiin). Jos kaateen suunta 
on epäselvä, suunnaksi laitetaan jompi kumpi ja kaade-kohtaan viiva (tietokannassa kaadekohta jätetään tyhjäksi). 
S: Deformaatiofaasin numero. Mikäli faaseista ei ole selvyyttä, tehdään paljastumakohtainen luokitus kirjaimin, 
jolloin varhaisin liuskeisuus on (S a), seuraava (S b) jne. Jos järjestys jää epäselväksi, tunnuskohta jätetään tyhjäksi. 
Tyyppi: Liuskeisuuden tyyppi  
0= Suuntautumaton 
1= Läpikotainen mineraaliliuskeisuus 
2= Pilsteisyys 
3= Krenulaatioliuskeisuus 
4= Koostumusraitaisuus 
5=  Ruhjeliuskeisuus. Protomyloniitti, joka ulottuu läpi paljastuman 
Voimakkuus: 1 Ei erotu= liuskeisuutta ei havaittavissa 


 2 He=  liuskeisuus mitattavissa 
 3 Ko= erottuu selvästi 
 4 Vo= dominoiva piirre 


Lisätietoa: esim. rakenteellinen yhteys Sa= FAT 
 
1. Lineaatio: lineaation kaateen suunta/kaade. Huom. erillisten siirrosten haarniskapintojen hiertoviivaukset 
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esitetään a.o. siirrosten kuvauksen kohdalla 
L:  Numerointi kuten liuskeisuuden kohdalla, myös paljastumakohtaisen luokittelun kirjaimet vastaavat 
liuskeisuuden faaseja 
Tyyppi: 1 Mineraalilineaatio / 2 Leikkauslineaatio / 3 Venymä 
Voimakkuus:  1 Ei = ei erotu 


2 He= erottuu heikosti, L<<S 
3 Ko= L# S 
4 Vo= L>>S 


Lineaation ja poimutuksen kohdalla ”lisätietoa”-kohdassa on mainittava, mitä faasia tieto koskee. Tietokannassa 
lisätietokohta jokaisen faasin kohdalla. 
                                      
1. Poimutus: poimuakselin kaateen suunta/kaade
F: poimufaasi (vrt. S ja L) 
AT: akselitason kaateen suunta/kaade
Kätisyys: 1 = vasenkätinen poimu, 2 = oikeakätinen poimu 
Luonne: poimutyyppi, poimun muoto, koko, liittyykö hiertymiseen ym. 
 
Poimutuksen harjapinta: taso, joka voidaan kuvitella asetettavan ”poimuaallokon” päälle. Normaali tasom 
mittaustapa. 
 
 
 
 
 
SIIRROKSET 
 
Siirrokset käsitellään ikäjärjestyksessä. Jos samassa vyöhykkeessä on selvästi erotettavia eriluonteisia 
komponentteja, niin ne käsitellään eri siirroksina. Esimerkiksi duktiili myloniitti ja sen tasopinnalla 
karbonaattisilaus, jossa hiertoviivaus eri siirroksina (duktiililla ja hauraalla tapahtumalla eri luonne, luultavasti eri 
liikesuunnat jne.). 
 Siirroksen kaateen suunta/kaade  
SZ= Numerointi tai kirjaintunnus vrt. S ja L. 
Leveys: Siirroksen leveys. Jos yli paljastuman levyinen, > merkki eteen . 
 
Hiertoviivaus: kaateen suunta/kaade.  Mitattava samalta tasolta kuin siirroksen kaade!!! Lisätietoihin kuvaus ja 
piirros, jos rakenne on poikkeava. 
Horis.liike: Siirroksen kätisyys vaakapinnalla, 1= vasenkätinen, 2= oikeakätinen 
Vertik.liike: Liikkeen suunta pystytasolla – mikä puoli kohonnut ylöspäin 
Tyyppi: 1 Normaalisiirros = kattopuoli painunut alaspäin ┐‗   liikunnon vertikaalikomponentti suurempi kuin horis. 
  2 Käänteisiirros = kattopuoli työntynyt ylöspäin  ┘     (eli hiertoviivauksen kaade 45 tai yli) 


3 Sivuttaissiirros  = liikunnon horisontaalikomponentti vallitseva 
 
Siirtymä: Todellinen siirtymä siirrostasolla tai jos vain jollakin leikkaustasolla mitattu siirtymä, niin tarkka selitys 
mittaustavasta 
Luonne:1Duktiili = raekoko pienentynyt kideplastisesti, syntektonista toipumista ja uudelleen kiteytymistä, 


tekstuuri suuntautunut 
2 Vaihettuva = rakenteessa sekä plastisia että hauraita piirteitä  
3 Hauras = raekoko pienentynyt kiven rikkoutuessa mekaanisesti, kiinteä tai irtonainen rakenne 
Siirroskiven rakenne: luokittelu seuraavasti (sovellettu Wise & al. 1984, Higgins 1971): 
 


Suun-
taus 


Siirrosrakenne Perusmassan ja porfyroklastien/fragmenttien suhde Koh-
eesio 


1 gneissi - perusmassa uudelleenkiteytynyt lähtökiven raekokoon tai yli 
2 blastomyloniitti 
   silmägneissi 


- perusmassan raekoko > 0.5 mm, porfyroklasteja,  tai        
  porfyroblasteja 


3 proto- ja 
   ortomyloniitti 


- porfyroklasteja > 10 %, perusmassan raekoko < 0.5 mm 


 
Suun- 
tautu- 
neet 


4 ultramyloniitti - porfyroklasteja < 10 %,                    ” 


5 pseudotakyliitti - lasia t. uudelleenkiteytynyttä lasia 


6 breksia - fragmentteja > 30 %  hienossa perusmassassa 
7 mikrobreksia - fragmentteja < 30 %                  ”    


   
   


K
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Suun-
tautu-
matto-
mat 8 siirrosbreksia - kulmikkaita fragmentteja > 30 % hienossa perusmassassa 


  E
i-


ko
h.
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 9 siirrosvaha - fragmentteja < 30 %. Voi olla myös suuntautunutta ja  
   fragmentit linssimäisiä  


     10 Rakosiirros: lohkot liikkuneet rakoa pitkin, ei siirroskiveä, mutta mahd. mineraalitäyte (mainittava) 
 
Lisätietoa: Esim. erityinen rakenne: ”anastomosing” hierto, SC-liuskeisuus, shear band gneississä. Hiertosaumassa 
lähtökivestä poikkeavia mineraaleja (esim. kloriitti, epidootti, punainen rakopinta…) tai segregaatiota. Siirroksen 
yhteys muihin rakenteisiin (S suunt, sijaitsee samassa vyöhykkeessä kuin toinen siirros, juonen kyljessä, raon 
yhteydessä tms.) Tarvittaessa piirros. Ks. Liite 2. 


 
RAOT 
 
Mittausalueen koko: Alue, jolta rakohavainnot ja mittaukset tehdään. Valitaan keskiarvoa edustava paikka – ei 
eheintä tai runsasrakoisinta kohtaa. Pituus * leveys * korkeus. 
Rakosuuntien määrä: Ilmoitetaan niiden selkeästi erottuvien rakosuuntien lukumäärä, joista tehdään tarkemmat 
erittelyt. Käytännössä rakosuuntia on 1 - 4. Saman rakosuunnan rakojen ei tarvitse olla täsmälleen samansuuntaisia, 
vaan noin +/-15o suuntaero on vielä sallittavissa. Kaateen suuruuden kohdalla vaihtelu voi olla +/-20o. Lisäksi voi 
olla muita rakosuuntia, mutta niissä rakojen määrät jäävät selkeästi vähäisemmiksi, joten näistä käytetään termiä 
satunnainen rakoilu (rasti sulkuihin). Jos selkeitä rakosuuntia on enemmän kuin neljä, merkitään lomakkeeseen >4 
ja tehdään erittelyt neljästä selkeimmästä rakosuunnasta. 


 
Rakoilun yleiskuvaus: Lyhyt selostus paljastuman raoista ja niiden keskinäisistä suhteista. Mahdollinen 
ortogonaalinen (kohtisuora) geometria tai muu selkeä rakosuuntien suhde toisiinsa (rakosysteemi, suhde rakenteisiin 
kohdassa, kuvat alla). Onko rakoilu koko paljastumalla homo- vai heterogeenista. Onko laatta- tai kuutiorakoilua 
ym. Jos joku yleinen painannesuunta, jota ei näy rakosuuntana, mitataan ja mainitaan. Luonnosmainen selventävä 
piirros rakoilusta. Mittakaava ja pohjoisnuoli. 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       Ortogonaalinen rakoilu  Vas. en echelon rakoilu ja oik.    Esimerkki konjugaattiraoista 
     yhtenäinen vanhempi ja siihen  
     päättyvät, nuoremmat raot. 
 
1. Rako: (=rakosuunta), kaateen suunta/kaade asteen tarkkuudella (yhdestä raosta, joka edustaa keskiarvoa 
rakoparvesta. Hajonnan voi kuvata kohdassa ”Lisätietoa”) 
J : Rakosuunnat käsitellään tiheysjärjestyksessä (huolimatta pituudesta tms.) tihein saaden numerokseen J 1. 
Tunnuksia käytetään yleiskuvausselostuksessa ja piirroksessa.  
Tyyppi: 1 Tiivis = Avaumaa ei havaittavissa 


2 Avoin = Avoin ja tyhjä tai osittain avoin ja tyhjä 
3 Täytteinen = Täytteinen tai osittain täytteinen  


Jos saman suuntaisissa raoissa on tyyppejä 1 – 3, niin merkitään päätyypin mukaan ja asiaa voi tarkemmin selvittää 
kohdassa ”Lisätietoa”. 
Avauma: raon leveys leveimmässä kohdassa (mm) 
Haarniskapinta: Rasti, jos rakosuunta esiintyy myös haarniskapintana 
 
Rakotäyte: asianomainen rakotäyte ympyröidään ja lisäksi mineraali(e)n nimi kirjoitetaan. 


1 min.= kiinteät mineraalit 
2 savimin.= savimineraalit 
3 irtomaa= irtaimet maalajit 
4 rapaut.= paikallaan rapautunut aines 


Rakopituus: pisin havaittu rakopituus (m)  / keskimääräinen rakopituus (m). Koko pituus mitataan mittausalueen 
ylittävillekin raoille. Myös jos pisin rakopituus on näkyvissä juuri mittausalueen ulkopuolella paremmin, lasketaan 
se sieltä.  
Rakotiheys: Rakojen määrä kohtisuoraan niiden kulkusuuntaa vastaavalla linjalla / linjan pituus. 
Läpikotaisten tiheys: koko havaintoaluetta lävistävien rakojen määrä / linjan pituus (vrt rakotiheyden lasku, sama 
linjapituus). Läpikotaisten rakojen pituudesta ei yleensä ole tietoa, koska havaintoalue useimmiten rajoittuu 
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maapeitteeseen tms.  
Päättyvien tiheys: sama mittaustapa kuin edellä. Päättyvä rako=  raon molemmat päät mittausalueella 
Rakoryhmä: Rakoryhmä (tai rakovyöhyke) on paikallinen rakojen tihentymä (useita rakoja, osin yhteydessä 
toisiinsa), jolloin ryhmän raot on laskettu yhdeksi raoksi rakotiheyden laskussa (ryhmän leveys yleensä alle 1 m).  
Lkm: Paljastumalla olevien tämän suuntaisten rakoryhmien lukumäärä. 
____/____ m: Kustakin rakoryhmästä laskettu tai arvioitu tiheys eli rakojen määrä / rakoryhmän leveys. Mikäli 
esiintyy kahta useampi ryhmä, ne voi mainita kohdassa ”Muuta” -  samoin, jos esiintyy päärakosuunnasta poikkeava 
ryhmä. 
Rakopinta: Rakopinnan tarkastelumittakaava on metri (1 m). 


1 suora= rakopinta  kaareutuu metrin matkalla alle senttimetrin (1 cm). 
2 aaltomainen= kaareutuminen on yli sentin. 
3 portaittainen= rakopinnassa on selkeästi portaita. 


 
Rakopintojen  karheus: Tarkastelun mittakaavana on 10 senttimetriä. Havainto tehdään tälle rakosuunalle 
tyypillisestä kohdasta, ei mistään ääripäistä. 


1 sileä= epätasaisuudet pinnalla ovat alle 1 mm. 
2 heikosti karhea= epätasaisuudet ovat välillä 1 - 3 mm. 
3 karhea= epätasaisuudet rakopinnalla ovat  yli 3 mm. 


Haarniskapinta kuuluu luokkaan sileä, vaikka pinnanmuodot ylittäisivätkin millimetrin rajan. Havaintoja vaikeuttaa 
kalliopaljastuman rapautunut pinta, koska rakopinnan muoto on muuttunut eikä edusta todellista tilannetta. Näissä 
tapauksissa on havainto tehtävä erityisellä huolellisuudella. Apuna voi käyttää vasaraa lyömällä raosta lohkon ja 
tarkastelemalla syvemmältä paljastunutta pintaa. 
Rakopintojen muuttuneisuus: mineralogista muuttumista tai rapautumista raon yhteydessä, silmämääräinen arvio 
voimakkuudesta. 
Muutt.vyöh. leveys: koko vyöhykkeen leveys (cm) kohtisuoraan rakopintaa vastaan 
Tyyppi: muuttumistulos: mineraali tai väri tms.  
En echelon rakosysteemi: mitataan rakojen muodostaman parven suunta ja kätisyys. Jos näkyvissä vain 
pystypinnalla, kätisyyden sijaan katsotaan, kumpi puoli ylös tai mihin suuntaan (vm. vaakasysteeemissä) 
 
 Oikeakätinen 


(OK) 
liikesuunta 


   


Vasenkätinen 
(VK) 
liikesuunta 


rakoparven 
suunta 


raon 
suunta (J)


 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
Suhde rakenteisiin:  
 1 rakosysteemi= rakojen synnyllä yhteys toiseen rakosuuntaan, ks. yllä ortogonaalinen, 
 muodostumisjärjestys, konjugaatit jne. 
 2 tektoninen yhteys= rakojen synnyllä yhteys esim. liuskeisuuteen, siirroksiin, juoniin 
 3 yhteyttä ei todettu= yhteyttä muihin rakenteisiin ei todettu   


 
Veden johtavuus: Tarkastelun kohteena on rakosuunnan rakoilun vedenjohtavuus. Havaintoja on tehtävissä 
kalliopinnalla olevista lätäköistä, seinämissä tapahtuvasta valunnasta, tunnelissa veden tippumisesta yms.  


1 tiivis=  mitään havaintoja veden kulkeutumisesta ei voida tehdä. Usein nämä raot ovat täytteisiä, tai niillä 
on hyvin pieni avauma. 
2 heikosti vettä johtava = merkkejä ajoittaisesta valunnasta, täyte on karkeaa, lätäkköjä ei muodostu 
kalliopinnalle ja raossa voi olla kasveja, tunnelissa rako on kostea tai siitä tippuu vettä. 
3 hyvin vettä johtava= raoissa ei ole täytettä ja avauma on suuri, seinämässä vettä valuu jatkuvasti, 
tunnelissa raosta valuu ”norona” vettä.  


 
Lisätietoa: esim. topografiaa säätelevä rakoilu. Rakennesuhteiden tarkempi selvitys esim. J2 = SZ3 
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LIITE 1.  Migmatiittirakenteita (Mehnert, 1968) 
 


 


 
 
1. Agmaattinen (breksia) 
 
 
2. Diktioniittinen 
 
 
 
 
3. Schollen (lautta)  
 
 
4. Phlebiittinen 
 
 
 
 
 
5. Stromaattinen (kerrosr)  
 
 
6.  Surreiittinen (dilataatio) 
 
 
 
 
 
 
 
7. Poimurakenteinen 
 
 
8. Ptygmaattinen 
 
 
 
 
 
 
9. Ophthalmiittinen (augen) 
 
 
10. Stictoliittinen (täplä)  
 
 
 
 
 
11. Schlieren  
 
 
12. Nebuliittinen  
 


 


 
 
 
sekä homogeeninen, suonigneissi, diateksiitti, metateksiitti, määrittelemätön 





		          LIITE 1B 

		Helsingin seutu, kallioperä -  Paljastumalomakkeen täyttöohje    7.04.2004                     

		 

		 

		PAIKKATIEDOT 

		Täydellinen ( Ruksi silloin, kun on täydellinen havainto eli koko lomake käyty läpi. 

		KALLION LAATU 

		KIVILAJITIEDOT 



		1 Luja 

		2 Massakiviaines  

		3 Haitallinen 

		METAMORFOOSI  





		DEFORMAATIO 

		 

		Voimakkuus:  1 Ei = ei erotu 

		2 He= erottuu heikosti, L<<S 

		3 Ko= L( S 

		 

		SIIRROKSET 


























