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1 JOHDANTO 

 

Espoon kaupunginvaltuusto valitsi syyskuussa 2006 tunnelissa sijaitsevan metron Espoon eteläosien 
joukkoliikennejärjestelmän runkoratkaisuksi. Tämän jälkeen Helsingin kaupunginhallitus esitti Es-
poon kaupungille, että Helsinki ja Espoo käynnistäisivät yhdessä metron Ruoholahti-Matinkylä 
yleissuunnitelman laatimisen. Neuvotteluissa liikenne- ja viestintäministeriön kanssa on sovittu val-
tion osallistumisesta suunnittelu- ja rakennuskustannuksiin. Suunnittelun valmistelu aloitettiin lop-
puvuodesta 2006. 
 
Geologian tutkimuskeskuksessa oli vuosina 1999-2002 tutkimus- ja kehityshanke "Kallioperän ra-
kennettavuusmalli taajamiin", joka käsitti Helsingin, Espoon, Kauniaisen ja Vantaan alueet. Tätä 
tietoa päätettiin hyödyntää metron kallioperätutkimusten ja suunnittelun yhteydessä, ja Geologian 
tutkimuskeskukselta pyydettiin tarjoutumista asiantuntijatehtävään. Tehtävän sisällöksi rajattiin täs-
sä vaiheessa suunnittelualueen kallioperän syntyhistorian kuvaus, rakennettavuusluokittelu ja hei-
kosti tunnettujen kohteiden määrittely.  
 

Helsingin kaupungin kaupunkisuunnitteluviraston yleissuunnitteluosasto pyysi loppuvuodesta 2006 
Geologian tutkimuskeskusta tarjoutumaan em. asiantuntijatyöhön. Geologian tutkimuskeskus tarjou-
tui tehtävään 7.12.2006. Geologian tutkimuskeskus laati työohjelman ja tarjouksen sen mukaisen 
työn tekemisestä 8.2.2007. Sopimusneuvottelujen jälkeen  (15.1.2007) työ käynnistettiin vähitellen, 
varsinainen aloituskokous pidettiin 16.3.2007. 

Työn tavoitteena on kuvata alueen kallioperän kehityksen luonteenomaiset piirteet ja sen rakentami-
selle oleelliset kallioperän rakenteet. Tavoitteena on edesauttaa Ruoholahden - Matinkylän metrolin-
jauksella tehtävien jatkoselvitysten ohjausta ja ongelmakohtien määrittämistä. Työ perustuu olemas-
sa olevaan vanhaan aineistoon, maastossa ei ole suoritettu tehtävään liittyen uutta havainnointia. 

Raportti on jaettu kahteen osaan. Osassa I on annettu varsin seikkaperäinen selvitys monimutkaises-
ta kallioperän rakenteen kehityshistoriasta, sellaisena kuin tänä päivänä tutkijat sen näkevät. Kehi-
tyshistorian ymmärtäminen vaatii hyvää syventymistä kehityshistorian vaiheisiin, ja on tarkoitettu 
alan asiantuntijoille. Raportissa kuvataan  lisäksi lähtöaineistot ja käsittelyprosessit. Osassa II on 
esitetty kuvaukset mahdollisista kalliorakentamiseen liittyvistä ongelmakohdista ja esitetty rakoi-
luominaisuudet yhtenäisille kalliolohkoille metrolinjauksella.  

Selvitys on tehty Geologian tutimuskeskuksen Etelä-Suomen yksikössä, jossa työhön ovat osallistu-
neet: 
 

- Ossi Ikävalko, projektin päällikkö, geotekniset aineistot, kallionpintamalli  
- Matti Pajunen, Marit Wennerström, kallioperän geologisen kehityksen kuvaus, hierto- ja 

siirrosvyöhykkeiden kuvaus ja luokittelu, rakoilu, kalliolohkojen ominaisuudet, ongel-
makohtien määrittely 

- Hilkka Arkimaa, geofysiikka 
- Pekka Wasenius, kallioperätietojen kokoaminen ja käsittely 
- Mirjam Ajlani, GIS –työskentely 
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Työn ohjausta ja seurantaa varten muodostettuun ryhmään ovat osallistuneet: 
 

- Jukka Tarkkala, Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston yleissuunnitteluosasto 
- Pekka Raudasmaa,  Helsingin kiinteistöviraston geotekninen osasto 
- Risto Niinimäki, Helsingin kiinteistöviraston geotekninen osasto 
- Harri Tanska, Espoon kaupunki, geotekniikkayksikkö 
- Raimo Viitala, Espoon kaupunki, geotekniikkayksikkö 
- Jouni Rautiainen, Espoon kaupunki, geotekniikkayksikkö 
- Juha Salmelainen, Kalliosuunnittelu Oy 
- Kari Äikäs, Saanio & Riekkola Oy 
 

2 YLEISTÄ 

 

Kallioperän rikkonaisuustulkintojen perustana tulee olla on syvälliseen tutkimustietoon pohjautuva 
käsitys kallioperän geologisesta kehityksestä, sillä kalliomassojen ominaisuudet ovat (lähes) täysin 
geologisen kehityksen seurausta. Kallioperän kehitysprosessi on määritellyt niin kivilajien jakautu-
mista ja ominaisuuksia, kuin niissä ilmenevien rakennepiirteidenkin luonnetta. Tärkeää on tuntea  
alhaisessa lämpötilassa syntyneiden, hauraiden kehitysvaiheiden tuottamat rakenteet, kuten siirrokset 
ja rakoilu (heikkousvyöhykeongelmat, kalliomassojen stabiliteetti, veden liikkeet jne.).  Kallioperän 
hauraiden rakenteiden ja korkeassa lämpötilassa ja paineessa syntyneiden muovautuvien, duktiilien, 
rakenteiden välisistä yhteyksistä on saatu viime vuosina uutta tietoa ja todisteita duktiilien rakentei-
den ohjailevasta vaikutuksesta hauraiden rakenteiden kehittymisessä. Erityisesti svekofennisen oro-
genian viimeisimpien duktiilien poimutus- ja liikuntovaiheiden (esim. duktiilit hiertovyöhykkeet) on 
todettu säätelevän svekofennisen orogenian loppuvaiheiden ja sitä seuranneiden hauraiden rakentei-
den syntyä.  
 
Geologian tutkimuskeskuksessa (GTK) on vuodesta 1998 lähtien kehitetty kallioperägeologisen tut-
kimustiedon hyödyntämistä kallioperän rikkonaisuuskuvan arvioimiseksi. Tutkimukset aloitettiin Po-
rin ympäristössä vuosina 1998-2000 (Pajunen ja muut 2001a).  GTK on jatkanut kehitystyötä yhteis-
työssä paikallistahojen kanssa Satakunnassa edelleen keskittyen erityisesti hauraiden rakenteiden ke-
hitykseen ajan funktiona (2006-). Pääkaupunkiseudulla GTK suoritti "Kallioperän rakennettavuus-
malli taajamiin" tutkimus- ja kehityshankkeen (jatkossa PS -hanke) vuosina 1999-2002 kuntien (Es-
poo, Helsinki ja Vantaa), suunnitteluyritysten (Kalliosuunnittelu Oy ja Viatek Oy) ja Tekesin tuke-
mana (Pajunen ja muut 2000, 2001b, c, 2002a, b ja c). Kartoitus- ja kehitystyötä jatkettiin GTK:n 
toteuttamassa Taajamakartoitushankkeessa  (jatkossa TK -hanke) pääkaupunkiseudun ympäristökun-
nissa (Sipoo, Kerava, Järvenpää, Tuusula, Nurmijärvi, Hyvinkää ja Kirkkonummi) vuosina 2003-
2006 (Wennerström ja muut 2006). Taajamahankkeissa tuotettua ja analysoitua, sovellettavaksi 
muokattua aineistoa on tarkoitus jakaa käyttäjille mm. GTK:n ”Geotieto” -tietojärjestelmän kautta 
(Kuivamäki 2006). Geologisesti rakennepiirteiden luokittelua on pyritty muokkaamaan sovelluskäyt-
töön yhdistämällä tektonisten rakenteiden ominaisuuksia olemassa oleviin rakennusgeologisiin luo-
kitteluihin, kuten RG- ja Q-luokittelut. 
 
Tutkimusmenetelmiä ja kallioperän kehityshistoriaaon kuvattu yksityiskohtaisesti edellä mainituissa 
raporteissa ja kyseessä olevan raportin osassa I, joten niitä ei toisteta tässä kuin työn edellyttämiltä 
osin. 
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3 TUTKIMUSALUE JA AINEISTOT  

 
Tulkinnat  on esitetty 1:5 000 mittakaavassa kilometrin levyiseltä vyöhykkeeltä metrolinjauksen ym-
päriltä. Tulosteet on esitetty Espoon kaupungin koordinaatistossa. Kallioperän ongelmakohtien ja 
kalliolohkojen rakoiluominaisuuksien  kuvauksiin on käytetty  raportin I –osassa esitettyä laajaa geo-
logista aineistoa ja siihen perustuvaa käsitystä kallioperän kehityksestä. Muun tutkimusaineiston on 
muodostanut: 
 

Kairaustiedot 

Selvitystä varten oli käytössä pohjatutkimustiedot Espoon kaupungin Geotekniikkayksiköltä 
ja Helsingin kaupungin Geotekniseltä osastolta n. 2 km leveältä vyöhykkeeltä metrolinjauk-
sen ympäriltä. 

 
Maastomalli ja kantakartat 

  
Selvitystyössä oli käytettävissä Espoon ja Helsingin kaupunkien kantakartat digitaalisessa 
muodossa (3 –D). 

 
Kalliopinnan muotoa kuvaava malli 1: 5 000 (kartta 1a-c)  tuotettiin perustuen kaupunkien pohjatut-
kimusaineistoihin, maaperäkarttoihin ja maastomallitietoihin (kantakartat). Malliin poimittiin pora-
konekairauksista kalliopintahavainnot sekä ”kevytkairauksista” ne kairaukset, joiden päättymistapa 
oli kallio tai kivi/tai kallio. Mallissa oli pohjatutkimuspisteitä yhteensä 30 770 kpl alla olevan taulu-
kon mukaisesti 
 

 Espoo Helsinki Yht 

Porakone 3323 7883  

Kevytkair. 11860 7704  

Yht 15183 15587 30770 

 

Lisäksi malliin huomioitiin kantakartan maanpintakäyrästöt niiltä osin kuin niiden katsottiin hyvin 
kuvastavan kalliopinnan muotoa, ts. missä maaperäkartan perusteella oli kalliota (ohuen maapeitteen 
verhoama) tai kallio oli tulkittavissa (ei kairauksia) olevan hyvin pinnassa.  

Lisäksi malliin huomioitiin merialueilla suoritettujen seismisten luotausten ja akustisseismisten luo-
tausten perusteella tulkitut kallionpinnat. 

Kalliopinnan muotoa kuvaava 3-D –aineisto interpoloitiin ArcGIS –9 ohjelmiston Spatial Analyst –
laajennuksen TopoGrid –tool ohjelmistolla. Mallin ruutukokona käytettiin 2 x 2 m. 

Mallista on syytä huomioida, että se ei edusta tarkkaa kallionpintamallia, koska osa kairaustiedosta 
edustaa kairauksen päättymissyvyyttä eikä todellista kalliopintaa.   

Kalliopinnan muotomallin perusteella tarkennettiin hierto- ja siirrosvyöhykkeiden sijaintia ja tulkit-
tiin lisää mahdollisia pienempiä painanteissa esiintyviä rikkonaisuusalueita. Tämän jälkeen laadittiin 
alueellisen geologisen rakennetulkinnan ja kalliopinnan muotomallin perusteella  tulkinta mahdolli-
sista ongelmakohdista (kartta 1a-c) . 
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4 HIERTO- JA SIIRROSVYÖHYKKEIDEN LUOKITTELU  

 
Yleistäen siirroskivet voidaan jakaa syntytapansa mukaan duktiileissa oloissa hiertyneisiin gneisseihin ja 
myloniitteihin, hauraasti rikkoutuneisiin, mutta koheesisiin breksioihin ja hauraasti rikkoutuneisiin ei -
koheesisiin siirrosbreksioihin. Tässä tutkimuksessa käytetään taulukossa 1 esitettyä luokittelua ja ter-
minologiaa. Tarkemmat kuvaukset hierto- ja siirrosvyöhykkeistä on esitetty raportin osassa I. 
 
Taulukko 1. Siirroskivien rakenteellinen luokittelu. Luokitteluperusteina ovat rakenteen suuntaus, 

tektoninen virtausrakenne, hienontuneen perusmassan ja fragmenttien määräsuhde sekä kiven 

kohesiivisuus.  

 
Suun-
taus 

Siirrosrakenne Perusmassan ja porfyroklastien/fragmenttien suhde Ko-
hee-
sio 

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 %, perusmassan raekoko < 0.5 mm 

5 pseudotakyliitti - lasia t. uudelleenkiteytynyttä lasia 

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

   
   

K
oh

es
iiv

is
et

 

8 siirrosbreksia - kulmikkaita fragmentteja > 30 % hienossa perusmassassa 

 
Suun-
tautu-
matto-
mat 

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

i-
ko

h.
 

 

 
 
Geologisin perustein luonnehditut siirrosrakenteet (taulukko 2) on luokiteltu taulukossa 3 esitettyjen 
ominaisuuksiensa perusteella kolmeen rakennettavuutta kuvastelevaan luokkaan (taulukko 4) yhdistä-
mällä geologisesti kuvattujen vyöhykkeiden ominaisuuksia aiemmin rakennusgeologisesti luokiteltuihin  
heikkousvyöhykkeisiin PS -hankkeessa kuvatulla tavalla.  
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Taulukko 2. Siirrosten geologinen maastohavaintoihin pohjautuva luokittelu (PS-hanke). 

 
SZ1 
Duktiilit hierrot ja siirrokset  

SZ2 
Vaihettuvat siirrokset 
 

SZ3 
Hauraat  

jyrkät siirrokset, 

SZ-luokka 
   ja 
Luonne 

Porkkala-

Mäntsälävyöhyke 

(PM) monivaiheinen 

Duktiili���� 

hauras a 

ENE-suun- 

taiset 

b 

E-W-suunta 

monivaiheinen 

a 

NE-suuntaiset 

semiduktiilit 

b 

N-S-suuntaiset 

semihauraat 

a 

NW-suunta 
 

b 

N-S-suunta 

SZ4 
Hauraat 

loivat  

siirrokset 

Siirroskiven 
rakenne 
Muuttuminen 

myloniittigneissi 
hauras breksia 
muuttumista, 
rapautumista, 
haarniskapinnat 

myloniitti 
 
 
haarniskapinnat 

myloniitti  
+breksia  
 
jauho, siirrosvaha, 
"linssit" 

myloniitti ����  ultra-
myloniitti  
 
haarniskapinnat, 
epidoottibreksiat 

ultramyloniitti, 
pseudotakyliitti 
 
haarniskapinnat 

breksia, 
siirrosbreksia 
rakotihentymät, 
rikkonaisuus 

siirros-
breksia 
 
rako-
tihentymät 

siirrosbreksia 
 
muuttumista, 
rapautumista 

Päävyöhyk-
keiden suunta 
ja kaade 

SW-NE 
pystyhköjä 

WSW-ENE 
pystyhköjä 

E-W 
pystyhköjä 

NE-SW 
pystyhköjä 

NNE-SSW ja N-S  
pystyhköjä 

NW-SE ja WNW-
ESE 
pystyhköjä 

N-S 
pystyjä 

10/45, 100/45, 
190/45, 280/45 
kaateet 45° ja alle 

Rakenteelliset 
ja litologiset 
suhteet 

suuri rakenteiden 
taipuma, rapakivien 
purkautumiskanava, 
myös rapakiveä 
leikkaavia 

liuskeisuus 
vahvistuu 
hierroksi tai taipuu 
vyöhykkeeseen 

vanha rakenne: 
liuskeisuus taipuu 
vyöhykkeeseen. 
Nuoremmat siirrokset 
leikkaavat sitä 

leikkaa liuskeisuutta  
Suuriin siirroksiin liittyy 
vyöhykkeen suuntaisia 
pitkiä suoria rakoja 

liuskeisuus taipuu suurissa 
vyöhykkeissä, 
pienemmissä siirrroksissa 
havaittavissa vain nuori 
leikkaava vaihe 

leikkaa duktiileja ja 
vaihettuvia 
rakenteita, osin 
yhteydessä 
diabaasijuoniin 

leikkaa 
duktiileja ja 
vaihettuvia 
rakenteita 

leikkaa ainakin 
vaiheita SZ1-SZ3a 
(myös subjotunista 
diabaasijuonta)  

Ikä monivaiheinen: 
svekofennisesta 
ainakin post-
jotuniseen 

myöhäis-
svekofenninen 

monivaiheinen: 
myöhäissvekofenninen, 
sen päällä usein SZ3a 

myöhäis-svekofenninen 
(Vuosaari - Korso -
rakenne)  

monivaiheinen, vaihettuvan 
rakenteen päällä usein 
SZ3b; ikä kuten SZ3a 

subjotuninen   nuorempi 
kuin SZ1a-
SZ2b 

nuorempi kuin SZ1a-
SZ2b. 
kaledonidinen? 
 

Pituus  > 20 km 
vyöhyke 

< 10 km, 
muutama yli 

keskim. 1-2 km 5-15 km, pitkät 
vyöhykkeet osina 

keskim. 10 km 
myös pidempiä 

keskim 4 km 
10 km asti 

rakenteita ei 
eritelty 
SZ2b:stä 

ei tietoa 

Leveys 
 

<1 km, sis. ehjiäkin 
osueita 

ei tunneliha-
vaintoja 

yleensä < 2 m > 2 m 
myös pienempiä 

0-5 m 2 m 
useita 5-20 m 

 1.5 – 4 m (jopa 11 
m) yleensä 

Esiintyminen duktiili:Kirkko-
nummen Upin-
niemeltä Seutulaan, 
hauras: Mäntsälään 

paikoissa, joissa 
liuskeisuus on 
ENE-suunnassa, 
erityisesti PM-
vyöhykkeen 
tuntumassa E-
puolella 

paikoissa, joissa 
liuskeisuus on E-W-
suuntainen ja 
voimistunut, 
enimmäkseen alueen 
 S-osissa 

pari pidempää vyöhykettä 
halki alueen, pienempiä 
koko alueella 

muutama koko aluetta 
leikkaava vyöhyke (suurin 
Vuosaari-Korso), 
pienempiä koko alueella 

koko alueella, 
erityisen vahva 
Espoon rannikolla. 
(Vuosaari E liusk. 
suunta) 

koko 
alueella 

hajahavaintoja koko 
alueelta 
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Taulukko 3. Heikkousvyöhykkeen rakennettavuusluokan lähtöarvo määritetään vyöhykkeen  

geologisen luokituksen ja dimension mukaan ottaen huomioon rapautumis,- rikkonaisuus- ja  

vesivuototiedot, jotka on saatu tunneleista. Yksittäisen vyöhykkeen luokkaa heikentää mm. 

 laaja rapautuminen, suuri vedenjohtavuus tai vyöhykkeiden risteävyys (PS -hanke). 
 
 

SZ1a SZ1b SZ2a SZ2b ja 

SZ3b 
SZ- 
luokka 

PM-
vyö-
hyke     

SZ3a SZ4 

RG-
luokitus 

Rp1-3 
RiIII-IV 

Rp1-2 
 (3) 
RiII 
 / IV 

Rp0-2 
RiIV-V 

Rp1-2 
RiIII-IV 

Rp0-2 
RiI-V 

vesi-
vuoto 

erittäin 
rapau-
tunutta 
ja 
rikko-
naista 

ei tun-
neli-
lävis-
tyksiä 

vähäistä kohta-
laista 

vähäis-
tä 

melko runsasta melko 
runs. 

Ulottu-
vuus→→→→ 
Rakennet
-tavuus- 
luokka↓↓↓↓ 

  
Pituus 

 
Leveys 

 
Pituus 

 
Pituus 

 
Pituus 

 
Leveys 

 
Pituus 

 
Leveys 

1  2-5 km < 2 m < 2 km 2-5 km 2-5 km < 2 m < 2 km < 1 m 

2  > 5 km 2-5 m 2-5 km > 5 km > 5 km 2-5 m 2-5 km 1-2 m 
3  

aina 
lk 3 

> 5 km 
+ hei-
kentä-
viä te-
kijöitä  

> 5 m > 5 km > 5 km 
+ hei-
kentä-
viä te-
kijöitä 

> 5 km 
+ hei-
kentä-
viä te-
kijöitä  

> 5 m > 5 km > 2 m 

Muuta (laatu 
saatu 
kai-
raus-
tiedois-
ta) 

lisäksi 
tarv. 
maasto
hav. 
haurais
ta ra-
kent. 

Tieto siirrosbrek-
siasta, vahvasta 
muuttumisesta ja 
rapautumisesta 
nostaa dimension 
mukaista luokan 
lähtöarvoa 1:llä 
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Taulukko 4.  Heikkousvyöhykkeille tyypilliset rakenteet rakennettavuusluokissa. 1 on  

luokittelussa ehjin ja 3 rikkonaisin vyöhyke. Tunnukset Rp ja Ri RG-luokituksen mukaan  

(PK-hanke). 

 
Kalliorakenteet, jotka vaikuttavat lähinnä Luokka 

Louhintaan  Lujitukseen Tiivistykseen 
 
 
     1 

Kivilaatu rapautumaton tai vähän 
rapautunut, (Rp0-1) 
Raot avonaisia tai savitäytteisiä 
Haarniskarakoja 
Pienet rakoavaumat (<2 mm) 
Kalliolaatu RiIII-RiIV 

Kohtalainen lohkarekoko, (>30 dm3) 
Rakosysteemi selvästi todettavissa 
Pienet vyöhykedimensiot, (<2m)  

Rakoilun veden-
johtavuus heikkoa 
Pienet pohja-
vesipaineet 

 
 
 
     2 

Kivilaatu vähän tai runsaasti ra-
pautunut, (Rp1-2) 
Raot avonaisia tai savitäytteisiä 
Haarniskarakoja 
Kohtalaiset rakoavaumat (2-5 
mm) 
Kalliolaatu RiIV 

Kohtalainen - pieni lohkarekoko, (30-10 
dm3) 
Rakosysteemi todettavissa heikosti 
Kohtalaiset vyöhykedimensiot, (2-5 m) 

Rakoilun veden-
johtavuus kohta-
laista 
Kohtalaiset pohja-
vesipaineet 

 
 
     3 

Kivilaatu runsaasti tai täysin ra-
pautunut, (Rp2-3) 
Raot muru- tai savitäytteisiä 
Suuret rakoavaumat (>5 mm) 
Kalliolaatu RiIV-RiV 

Pieni lohkarekoko (<10 dm3) 
Rakosysteemi ei todettavissa 
Suuret vyöhykedimensiot (>5m) 

Rakoilun veden-
johtavuus suurta 
Suuret pohja-
vesipaineet 

 
 
 
SZ1, rakennettavuus  
 
Duktiilit  SZ1a  (NE - tai ENE –siirrokset) - ja SZ1b ( E-siirrokset) -siirrokset  edustavat  vahvasti hierty-
neitä svekofennisen orogenian aikana syntyneitä hiertovyöhykkeitä. Ne seuraavat tai leikkaavat vain lie-
västi liuskeisuutta (alueellinen deformaatio konsentroituu niissä vyöhykkeiseksi). Paljastumilla tavattu-
jen siirrosten leveydet vaihtelevat välillä 0.5-3 m. 
 
Kuntainliitontunneli lävistää laajojakin ENE -suuntaisia painanteita, mutta tunnelissa ei ole niiden koh-
dalla tavattu heikkousvyöhykkeitä. Maastossa on kuitenkin paikoin havaintoja kiillepitoisista vyöhyk-
keistä, jotka ovat rapautumisen heikentämiä sekä biotiittijuovaisista kivistä, jotka ovat liuskeisuuden 
suunnassa helposti lohkoutuvia. Karttaan on merkitty heikkousvyöhykkeinä tällaisia ENE -suuntaisia 
vyöhykkeitä. Rakennettavuusluokaksi on tulkittu 1. 
 
E-suuntaisista heikkousvyöhykkeistä on useita havaintoja kuntainliitontunnelin piirustuksissa: useimmat 
ovat 1,5-3 m:n levyisiä, rapautuneisuusarvoiltaan Rp1-3, rikkonaisuusrakenteeltaan luokkaa RiIII - RiIV. 
Yhdessä ruhjerakenteisessa vyöhykkeessä veden virtaukseksi on merkitty 0.5 l/min. SZ1b yhdessä SZ3a:n 
kanssa ovat siirrosvyöhykkeistä rakennettavuudeltaan huonoimpia. 
 
 
SZ2, rakennettavuus 
 
Vaihettuvat  SZ2-luokan siirrokset ovat pääasiassa NE - (SZ2a) (kuva 13) ja N-suuntaisia (SZ2b) ja ne 
leikkaavat varhaisempia svekofennisiä rakenteita. 
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Havaitut siirroskivet ovat ultramyloniitteja, mutta usein SZ2-siirroksiin liittyy myös ortomyloniittia ja/tai 
breksiarakenteita. Siirrosten leveydet paljastumilla vaihtelevat suuresti; senttimetrin levyisistä saumoista 
metreihin. Siirrosten läheisyydessä esiintyy usein samansuuntaisia rakoryhmiä. Suuriin vyöhykkeisiin 
liittyy pitkiä suoria rakoja ja haarniskapinnat ovat yleisiä. Tiivis myloniitti on puolestaan usein rakoillut 
vyöhykkeen poikkisuunnassa. Ilmeisesti vahvan poikkirakoilun ansiosta siirrosten levein ydinvyöhyke 
on hyvinkin rikkonaisena kulunut pois ja kapeampia siirrosjälkiä löytyy vain painanteiden reunamilta. 
Epidoottiutuminen on yleistä koillissuuntaisissa siirroksissa. Vanhempien rakenteiden ollessa koillis-
suuntaisia on kivilajikontakteissa toisinaan kloriittiutuneita ultramyloniittisaumoja. Kloriittiutuneet kivi-
lajikontaktit lohkeavat helposti siirrossaumasta. Myös pseudotakyliitteja on tavattu N-S-suuntaisista 
siirrosrakenteista. 
 
Metroalueella NE -suuntaisia SZ2a-siirroksia esiintyy useita ja ne leikkaavat metrolinjausta useissa koh-
din. N-suuntaisia SZ2b-siirroksia on erityisesti metroalueen itäosassa Salmisaari - Lauttasaari -salmen 
alueella. Salmisaaren tunnelista onkin todettu ko. suuntaisia heikkousvyöhykkeitä, joissa esiintyy hier-
toa, rakoryhmiä, ja paikoin tippuu vettä. 
 
Kuntainliittotunneliaineiston perusteella NE -suuntaisten heikkousvyöhykkeiden leveys on useimmiten 
parin metrin luokkaa, suurimpien ollessa 15 ja 30 metrin levyisiä. Rapautumisaste on yleensä Rp1-2, 
paikoin Rp3 ja rikkonaisuusarvot lähes kaikissa RiIII tai RiIV. Vesivuotoa 0.5 l/min esiintyy monessa 
vyöhykkeessä. N-suuntaisia vyöhykkeitä ei tunneliaineistossa ole erotettu myöhäisemmistä hauraista 
SZ3b-rakenteista, jotka ovat saman suuntaisia. Kaikki N-suuntaiset vyöhykkeet ovat keskimäärin ka-
peampia, 0.1-5 m, ja myös rapautuneisuus ja vesivuodot ovat vähäisempiä kuin SZ2a:ssa. Rikkonaisuu-
sarvot ovat keskimäärin RiIV-V.  
 
 
SZ3, rakennettavuus 
 
Kiviaines on hauraissa SZ3a  siirroksissa heikkoa. SZ3a-siirrokset jakaantuvat kolmeen eri suuntaiseen 
ryhmään; WNW - ESE, NW - SE ja NNW - SSE. Kuntainliiton tunneliaineistossa NW -suuntaiset heik-
kousvyöhykkeet ovat enemmistönä. Rapautumisarvot ovat tavallisesti Rp1-2 ja rikkonaisuus Ri III-IV. 
Useiden heikkousvyöhykkeiden leveys on viiden ja 20 metrin välillä, mutta tavallisimmin leveys on pa-
rin metrin luokkaa. Tunnetut Kluuvin ruhje-havainnot ovat osittain NNW – SSE -suuntaisia, osin N – S -
suuntaisia. Vesivuodot ovat yleisimpiä ja runsaimpia  näissä rakenteissa (>0.5 l/min yleinen). 
 
N – S -suuntainen SZ3b on pienipiirteisempää ja vaikuttaa paikoin vahvasti paikallistopografiaan. Haurai-
ta SZ3b (N –siirrokset) - siirroksia ei tunneliaineistosta voi erottaa N- suuntaisista SZ2b-rakenteista, koska 
tunneleiden heikkousvyöhykkeistä ei ollut toistaiseksi käytettävissä geologista tietoa.  
 
Paljastumilla, lähinnä tieleikkauksissa tavatut hauraat vyöhykkeet ovat toisinaan useitakin metrejä levei-
tä. Hauraissa siirroksissa (breksiat, kataklasiitit, siirrosbreksiat ja siirrosvahat) kiviaines on rikkoutunut 
mekaanisesti. Breksioissa ja kataklasiiteissa on kulmikkaita kappaleita hienommassa aineksessa, joka on 
myöhemmin iskostunut kiinteäksi. Siirrosbreksioissa ja siirrosvahassa tätä iskostumista ei ole tapahtunut 
vaan murskaantunut kiviaines on jäänyt irtonaiseksi. Fragmentteja iskostavana mineraalina on useimmi-
ten kvartsia, epidoottia tai prehniittiä. Helsinkiitti -tyyppisten breksioiden lähellä kiilleliuskeet (tai -
sulkeumat) ovat usein kloriittiutuneet ja silppuuntuneet linssimäiseksi ja kloriittiset haarniskapinnat ovat 
yleisiä. Fluidien aiheuttama muuttuminen on yleistä SZ3a-vyöhykkeissä, samoin siirrostumiseen liittyvä 
rakoilu on voimakasta. SZ3a-breksioita tavataan myös rapakivissä ja diabaaseissa. 
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SZ4, rakennettavuus 
 
Hauraat loivat siirrosrakenteet  SZ4  ovat nuorimpia ja ovat syntyneet lähellä pintaa. SZ4-vyöhykkeet 
ovat hauraita, pääasiassa irtonaisia siirrosbreksioita ja -mikrobreksioita. Rakenne on usein myös linssi-
mäistä ja rapautuminen ja muuttuminen voimakasta.  
 
Loivat heikkousvyöhykkeet ovat rakentamisessa ongelmallisia. Saatujen tietojen perusteella niissä on 
laadullisesti paljon vaihtelua. Keskimäärin vyöhykkeet ovat puolestatoista neljään metriä leveitä. Eräs 
yksitoistametrinen vyöhyke on merkitty. Rapautuneisuusluokat ovat Rp0-2 ja rikkonaisuudet RiI-RiV. 
Vyöhykkeissä esiintyy siten myös runsaasti kalliosavea. Vesivuotoja (0.1-0.5 l/min ja >0.5 l/min) on 
myös ollut useissa kohdin. 
 
 

5 ONGELMAKOHTIEN MÄÄRITTELY JA KALLIOALUEIDEN KUVAUS 

 

5.1 Kohdennetut heikkousvyöhykekuvaukset  

 
Heikkousvyöhykkeet jaettiin luokkiin 1-3 edellä esitetyin perustein (taulukot 1 - 4). Vyöhykkeitä kuvaa-
van luokittelun luotettavuutta kuvataan kartalla 1a-c kahdella viivasymbolilla sen perusteella, minkälais-
ta lisätietoa heikkousvyöhykkeestä oli käytettävissä: a) todetut vyöhykkeet, joista on olemassa siirrosra-
kennehavaintoja paljastumilta ja käytettävissä RG -luokiteltua tulkintatietoa rakennettavuudesta vastaa-
vista vyöhykkeistä tunneleissa Helsingissä, sekä b) tulkitut vyöhykkeet, jotka perustuvat aineistojen in-
tegrointiin (topografia, geofysikaalinen aineisto, havainnot vastaavista rakenteista). Sikäli kuin paljastu-
milla havaittiin runsaasti kiven laatua heikentäviä ominaisuuksia (laaja rapautuminen, vettä vuotavat 
raot, vyöhykkeiden risteäminen), luokkaa heikennettiin. Varmistetuista heikkousvyöhykkeistä tulkinta 
on tehty huonoimman odotettavissa  olevan kalliolaadun  mukaisesti. Muilla  alueilla  rakennettavuus-
luokan tulkinta on varovainen;  mikäli  minkäänlaista laatutietoa  ei ollut käytettävissä, on luokitus pe-
ruskriteerien (taulukko 3) mukainen. Kaikkien Kartassa 3, Osa I,  esitettyjen vyöhykkeiden kaateet ovat 
yli 45 astetta. Loivat rakenteet eivät erotu kartalla lineaarisina vyöhykkeinä ja niiden tulkintakin on on-
gelmallisempaa – metroalueelta loivia maastosiirroshavaintoja ei ole tehty, mutta sitä vastoin vaakoja 
rakotihentymiä esiintyy paikoittain ja niitä kuvataan rakoilun yhteydessä. 
 
Kohdekuvaukset on sidottu metrolinjauksen paalulukuihin. Siirrosvyöhykkeiden ominaisuudet on kuvat-
tu edella ja raportin osassa I. Viittaammekin kohdekuvauksissa niihin geologisen siirrosluokituksen (SZ -
luokitus) mukaisesti. Huom.1. rakoiluominaisuuksia on kuvattu tarkemmin kallioaluekuvauksissa. 
Huom.2. Esimerkiksi loivat rakoiluhavainnot muualta tehtyjen paljastumahavaintojen perusteella liitty-
vät toisinaan myös loiviin siirrosrakenteisiin, joista metroalueella ei mm. harvan havaintopisteverkon 
takia ole havaintoja. 
 
 
1) Suomenojan laaja painanne, noin 500m PL0:n W-puolella:  
 
Suomenojan painanne on rakenteeltaan kompleksilla alueella, jossa duktiilien poimuvaiheiden pai-
nannekohdissa on tapahtunut myöhemmin voimakkaita hauraita siirroksia. 
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Aluetta luonnehtivat ENE-suuntaiset tektoniset allas - doomirakenteet ovat syntyneet myöhään sve-
kofennisessä evoluutiossa ja siksi niiden muodostamat rakenteet ovatkin merkittävästi säädelleet 
myös hauraiden rakenteiden ohjautumista. Doomirakenteissa poimuttuu alueen vanhimpien raken-
teiden lisäksi (ns. vanhat allas - doomirakenteet) myös monilla alueilla merkittävin, alun perin vaa-
ka-asentoinen ekstensioliuskeisuus, johon liittyy usein voimakkaitakin hiertopintoja (ekstensiosiir-
rokset, ks. Osa I kuva 7a). Kohteessa useiden doomirakenteiden NE -reunat painuvat deklinaatioon 
(”poimukuopalle”) muodostaen NW -suuntaisen laajan alankoalueen, Suomenojan painanteen. Alu-
eella on kallioperäkartalla NE -suuntaisia amfiboliitteja, jotka varsinkin voimakkaasti deformoitues-
saan usein biotiittiutuvat ja lisäävät kiven deformaatioalttiuitta. Tektonisen tulkinnan mukaan on hy-
vin todennäköistä, että ko. amfiboliittivyöhykkeet poimuttuvat doomirakenteen mukana ja saattavat 
olla doomien NE -deklinaatioissa myös kallioperän laatua heikentävänä tekijänä. 
 
Ekstensiovaiheen jälkeen aluetta puristettiin kompressiossa ko. ENE -poimurakenteille ja tähän poi-
mutukseen liittyy alueen graniittisissa kivissä näkyvä voimakas akselitaso liuskeisuus NE -
suunnassa (itse asiassa se on em. ekstensio- ja ENE -poimutukseen liittyvien liuskeisuuksien sum-
ma) – liuskeisuus on pysty tai kaatuu jyrkästi pohjoiseen. Liuskeisuus kehittyy paikoin myloniitti-
seksi hiertorakenteeksi, SZ1a ja mahdollisesti myös SZ1b. Liuskeisuus on altis myöhäiselle reaktivaa-
tiolle ja siihen liittyville muuttumisilmiöille. Näin ollen myös ko. ENE -poimujen ENE -suuntaisille 
kylkialueille syntyi otollisia vyöhykkeitä myöhäisemmille reaktivoitumisille. 
 
Ongelmallisimmat hauraat siirrosrakenteet on useimmiten sidottavissa kinemaattisesti tensionaali-
siin tai transtensionaalisiin rakenteisiin. PS-hankkeen tutkimuksissa ja tunnelikorreloinneissa osoit-
tautuivat NW -suuntaiset SZ3a-siirrokset usein ongelmallisiksi – ne ovat hauraita breksiarakenteisia 
siirroksia, joissa koheesio on usein säilynyt, mutta ovat myös mitä otollisimpia kaikille seuranneille 
kuoren liikunnoille. Suomenojan hauta oli mitä otollisimmassa suunnassa ko. NW -siirroksille, jotka 
kuitenkin ovat leikkaavassa kulmassa vanhan tektonisen doomideklinaatiosauman suuntaan nähden. 
Tunneleissa on odotettavissa, että rakenteet ovat usein avoimia ja niissä esiintyy vesivuotoja. 
 
Suomenojan painanteesta on olemassa vähän tietoa kalliolaadusta. Kahdessa vyöhykkeeseen tehdys-
sä kairauksessa on todettu rikkonaista kalliota, joka aiheutuu hyvin tiheästä, mutta melko tiivistä ra-
koilusta (porakaivoreikä, Suomenojan puhdistamo). Suomenojan painanteeseen liittyen on todettu 
savikerrosten alaisia karkeita maalajeja, joissa esiintyy huomattava pohjaveden paine ja tuotto. 
 
 
2) Tiistilän painanne, noin 150 m PL 0:n W-puolella: 
 
Geologisesti kohde on duktiilien SZ1a ENE -deformaatiosaumojen luonnehtimalla graniittisten kiven 
(amfiboliitti- ja kiillegneissisulkeumia) alueella – voimakas liuskeisuus ja alueen painanteet ovat ko. 
suunnassa. Kohteessa kyseistä rakennetta leikkaa NE -suuntainen SZ2a siirros, jotka yleensä ovat 
luonteeltaan vaihettuvia myloniittisarjan siirroksia. Siirrosten rapautumisaste on yleensä heikko, rik-
konaisuusarvot keskitasoa ja joissakin vyöhykkeissä on todettu vähäistä vesivuotoa. Tunnelihavain-
tojen perusteella SZ1a siirrokset ovat usein pystyhköjä ja usein kapeahkoja, parin metrin tietämissä – 
suurimmat noin 15-30m. 
 
Kohteen ympäriltä on useita havaintoja haarniskapintaisista raoista suunnissa NW ja E-W -
suunnissa, joista osa on lähes vaaka-asentoisia. Läheisellä kallioalueella SE:ssä on kivi todettu rik-
konaiseksi erisuuntaisten rakovyöhykkeiden leikatessa toisiaan. 
 
Topografisen aineiston perusteella kohteessa saattaa olla myös hauras SZ3a-siirros. 



Länsimetro  11 
Kallioperäselvitys 
 

      
  

 
3) Matinkylän painanne, Ison Omenan S-puolen painanne, PL 400-900: 
 
ENE -suuntainen painanne on graniittisella alueella, jossa kartoituksen perusteella esiintyy kiille-
gneissisulkeumia. Painanne liittyy kohteessa 1 kuvatun kaltaisen ENE -suuntaisen tektonisen allas-
doomirakenteen kylkialueelle. Liuskeisuus on alueella pysty tai jyrkkä kaatuen pohjoiseen, ja se 
saattaa kehittyä voimakkaaksi ko. painanteessa. Lähialueilta on paljon paljastumahavaintoja voi-
makkaasti hiertyneistä gneissirakenteisista, kymmeniä metrejä leveistä kiillevaltaisista vyöhykkeis-
tä, joissa hiertodeformaation rakenteet näkyvät vahvana varhaisempien rakenteiden pirstoutumisena. 
Esimerkkejä tällaisista kivistä on nähtävillä mm. Nöykkiöntien tunnelin alueen paljastumissa ja ka-
peampina Länsiväylän leikkauksissa. Graniittisissa kivissä voimakas pysty liuskeisuus on samanlai-
nen kuin kuvattiin kohteen 1 yhteydessä ja suuntaan saattaa liittyä myloniittisia siirroskiviä.  
 
Lähikallioalueilla on useita havaintoja WNW ja NE –suuntaisista rakotihentymistä.  Alueen kallioil-
ta on todettu mm. NW -suuntaisia karbonaattitäytteisiä nuoria rakoparvia, ja onkin odotettavissa, 
että ko. rakoparvien ja SZ1a-siirrosten leikkauskohtiin syntyisi ongelmallisia rakenteita. Usein voi-
makkaasti liuskeiset SZ1a-rakenteet ovat myös tiheään liuskeisuustason mukaisesti rakoilleita ja 
muuttuneita. Tällaisia ongelmapaikkoja saattaisi esiintyä kalliopintamallilla esiintyvien likimain N-
suuntaisten ja ko. ENE -suuntaisen painanteiden leikkauskohdissa. 
 
Matinkylän painanteen tekee erityisen huomionarvoiseksi sen samansuuntaisuus metrolinjauksen 
kanssa. 
 
4) Länsiväylän-Kehä II:n risteysalueen painanne, PL 1350-1600: 
 
Kohde on rakenteellisesti alueella, jossa on ENE -poimutuksen deklinaatioalue ja rakenteeseen vai-
kuttaa myös etelämpänä voimakkaammin esiintyvä N-akselitasoinen svekofennisen orogenian nuo-
rimpaan poimutukseen tulkittava poimurakenne. 
 
Alueen rikkonaisuutta määrittelevät myös useissa aineistoissa erottuvat NE -suuntainen vaihettuva 
SZ2a- ja NW -suuntainen hauras SZ3a-siirrosrakenne (ks. siirroskuvaukset). Kohde on ko. rakentei-
den leikkauskohdassa. Länsiväylän leikkauksessa Kehä II risteyksessä on paljastuneena ko. NW -
siirrosrakenteita.  
 
Alueella on syytä huomioida mahdollinen lähes metrolinjauksen suuntaisten rikkonaisuusrakentei-
den esiintyminen. 
 
5) Niittykumpu, Niittykuja, Länsiväylän N-puoli, PL 1900-2200: 
 
Kohteessa on vastaavanlainen NE -suuntaisen vaihettuvan SZ2a- ja NW -suuntaisen hauraan SZ3a-
siirroksen leikkauskohta kuin kohteessa 4. Kohde sijoittuu myös ENE -suuntaiseen painanteeseen, 
joka on rakenteelliselta asemaltaan kuten edellä kuvatussa kohteessa 3. 
 
6) Niittykumpu, Paloasema, PL 2450-2650:  
 
ENE -liuskeisessa kivessä on useita heikosti topografisesti erottuvia heikkousrakenteita, jotka raken-
teellisesti korreloituvat NNE - ja NW -suuntaisiin lineaarisiin painannerakenteisiin (kallionpintamal-
li).  
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Kohteiden 6, 7 ja 8 alueilla tapahtuu kalliopinnan topografiassa ENE -suuntainen korkeustason muu-
tos, joka yhtyy suunnaltaan Laajalahden - Mankkaan alueelta kaartuvien poimutuksen akselitasora-
kenteiden/-liukujen yhtyessä voimakkaaksi liuskeisten kivien luonnehtimaksi vyöhykkeeksi (kartta 
9). Laajalahden - Mankkaan alueella taipuva akselitaso on pysty tai kaatuu jyrkästi länteen. Pystyt 
liuskeisuudet rakenteen suuntaisissa vyöhykkeissä viittaavat pystyyn asentoon myös kyseisten koh-
teiden alueella. Taipuvassa rakenteessa poimuttuvat loiva-asentoiset suurrakenteet (graniitit kontra 
pintakivialueet). Onkin hyvin todennäköistä, että loivat suurrakenteet määrittelevät, lukuun ottamat-
ta voimakkaimpia pystyn liuskeisuuden vyöhykkeitä, säilyneempien granitoidisten kivien rakennet-
ta. Tällöin vaakarakenteisiin liittyvät myöhäisemmän ekstensiovaiheen aikana syntyneet hiertora-
kenteet ja kivilajikontrastit (ks. Osa I, Kuva 7a) suosivat vaakoja heikkousrakenteita, esimerkiksi 
rakoiluvyöhykkeitä. Tämänkaltainen rakenne selittää Niittykummun laajat alamaat. ENE -
vyöhykkeeseen liittyy myös muutos homogeenisten graniittien alueesta pohjoisessa sulkeumista rik-
kaampien graniittien esiintymiseen etelässä.    
 
Alueella on syytä huomioida mahdollinen lähes metrolinjauksen suuntaisten rikkonaisuusrakentei-
den esiintyminen. 
 
 
7) Niittykumpu, Niittymaantie, Paloasema, PL 2750-2950: 
 
Ks. myös kohdekuvaus 6. 
 
Kohde on ENE -suuntaisessa vyöhykkeessä NE -suuntaisen vaihettuvan SZ2a- ja N-suuntaisten vai-
hettuvan SZ2b- tai usein edellistä reaktivoivan hauraan SZ3b-siirosten leikkauskohta. Tällaiset N-
suuntaiset siirrosvyöhykkeet on tunneleissa yleensä kapeita, pystyjä, yksittäisiä ja saattavat olla pai-
koin pitkiä. Rapautuminen ja vesivuodot on tunneleissa todettu vähäisemmiksi kuin NE -
suuntaisissa SZ2a-vyöhykkeissa. Rikkonaisuus on sen sijaan voimakasta. Kohteessa ko. rakenteet 
leikkaavat, joten paikallisia ongelmia saattaa esiintyä.  
 
Alueella on syytä huomioida mahdollinen lähes metrolinjauksen suuntaisten rikkonaisuusrakentei-
den esiintyminen. 
 
 
8) Niittymaa, metroaseman alue,  PL 3100-3450  
 
Ks. myös kohdekuvaus 6. 
 
Kohde on ENE -suuntaisessa vyöhykkeessä, jossa hieman alueen eteläpuolelta on havaintoja my-
loniittisista SZ1a-siirroksista. Niittykummun aseman läheisyydessä metrolinjauksen leikkaa usean 
suuntaisia rakenteita, kuten NW -suuntainen hauras SZ3a-vyöhyke, jotka usein tunneleissa on todettu 
ongelmallisiksi. Alueen läpi on tulkittu kulkevaksi myös N-suuntaisten siirrosrakenne, jotka usein 
ovat vaihettuvan SZ2b- ja edellistä reaktivoivan hauraan SZ3b-siirosten yhteistulosta – alueelta ei 
näistä ole kuitenkaan maastohavaintoja tulkinnan tueksi. 
 
Alueella on syytä huomioida mahdollinen lähes metrolinjauksen suuntaisten rikkonaisuusrakentei-
den esiintyminen. 
 
 
9) Jousenkaari, Puhuripolku - Tykkitie, Merituulentien N-puoli, PL 3750-4200:  
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Alue on pääsääntöisesti eheää kiveä, mutta kallioalueen eteläpuolella on rakenteellisen tulkinnan 
mukaan ENE -suuntainen SZ1a-vyöhyke. Alueella on runsasta vaakaa rakoilua, mikä osin selittyy 
kohteessa 6 esitetystä rakenteesta (ekstensiohierrot).  
 
10) Tapiola W,  PL 4300-4450 
 
Kohde on etelästä koilliseen taipuvan laajan poimualueen harja-alueella, jossa on odotettavissa SZ1a-
tyyppisten liukupintojen esiintymistä. Alueella on rakenteellinen kontrasti, joka liittyy ko. taipuman 
ja ENE -suuntaisen rakenteen kontaktialueeseen. Lisäksi metrolinjausta leikkaa heikkoja NE -
suuntaisia lineaarisia rakenteita, jotka rakenteellisesti on sidottavissa SZ2a-rakenteisiin. 
 
11) Tapiola, Kirkko, Silkkiniitty,  PL 4750-5000:  
 
Etelästä taipuva voimakkaan liuskeisuuden ja liukupintojen vyöhyke – ns. Etelä-Suomen hierto-
vyöhyke, joka kohteella keskittyy suurien taipuneiden poimurakenteiden kylkialueelle. Taipunut 
liukurakenne on luonteeltaan duktiili ja rakenteeltaan ja ominaisuuksiltaan SZ1a-tyyppinen. Alueen 
kallioperän rikkonaisuuteen vaikuttavat lisäksi muutkin heikkousvyöhykerakenteet – alue on heik-
kousvyöhykkeiden risteysaluetta. Merkittävimmät rakenteet ovat NW -suuntainen SZ3a-siirros ja N-
suuntaiset SZ2b- ja SZ3b-tyyppiset hauraat siirrosrakenteet.   
 
Alueella on todettu seismisissä luotauksissa huomattavan alhaisia kallionopeuksia. 
 
12) Itä-Tapiola, Mäntyviita, PL 5150-5400: 
 
Alue on edellisessä kohteessa kuvatun kaartuvan poimutuksen kyljellä, ja siihen on todennäköisesti 
ohjautunut nuori hauras N-siirros (ks. edellä). 
 
Alueella on syytä huomioida erityisesti mahdollinen lähes metrolinjauksen suuntaisen rikkonaisuus-
rakenteen esiintyminen. 
 
 
13) Metrolinjaus - Kehä I risteys, PL 5550-5650: 
 
 
Kohteella edellä kuvattuja kylkiliukuja ja N -siirrostusta leikkaa hauras NW -suuntainen SZ3a-
siirros. 
 
14) Otaniemen ostoskeskus, PL 6300-6350: 
 
Metrolinjausta leikkaa NNE -suuntainen ilmeisesti Laajalahden laajan taipuneen poimurakenteen 
akselitasoon liittyvä hierto-siirrosvyöhyke, joka vastaa luonteeltaan kohteissa 11 ja 12 olevia raken-
teita  – kartalla tulkittu vaihettuvaksi SZ2a-siirrokseksi.  
 
15) Otaniemi, Otaranta, PL 6750-6820: 
 
Otaranta on voimakkaan kivilajikontrastin ja nuoremman ekstensioliuun luonnehtiman Lehtisaari - 
Kuusisaari NE -rantaviivan jatkeella. Liuskeisuushavaintojen perusteella rakenteet saarissa ovat pys-
tyhköjä, jolloin odottaisi myös kohteella esiintyvän pystyhkö siirrosrakenne, mistä ei pintamallin 
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mukaan ole kuitenkaan kysymys. Onkin todennäköisempää, että ko. alue edustaa enemmänkin suh-
teellisen vaakaa ekstensioliukurakennetta, jossa voimakkaita painanteita ei synny, mutta vaakara-
kenteisia heikkousvyöhykkeitä kehittyy helpommin – näistä onkin olemassa viitteitä mm. Otanie-
men tunneleista.  
 
16) Otaniemi, Keilaniemi, PL 7200-7300: 
 
Metrolinjausta leikkaa NW -suuntainen hauras SZ3a-siirros, joka yhdessä taipumapoimutukseen ja 
kivilajikontrasteihin (kohteen alueella on rakennetulkinnan mukaan vanha poimunharja) yhdistetty-
nä saattaa aiheuttaa komplekseja rakenteita ja mahdollisesti rakenteellisesti heikkoja rakenteita. 
 
Alueella on syytä huomioida myös mahdollisten lähes metrolinjauksen suuntaisten rikkonaisuusra-
kenteiden esiintyminen. 
 
17) Keilalahden mutka, PL 7900-8150: 
 
Taipuman harjalla EW -suuntainen kivilajikontrasti, johon saattaa liittyä heikkousrakenteita. Alue 
on laajan ns. Keilaniemi- taipuman ”sylissä”. Satunnaiset keskinkertaisen kaateen (55 astetta) poi-
muakselihavainnot viittaavat siihen, että poimurakenne viettää kohti koillista. Taipumassa poimut-
tuvat voimakas kivilajikontrasti ja nuorempi ekstensioliuskeisuus tuottavat otollisen rakennekom-
binaatin erittäin kompleksien lohkoutumisrakenteiden kehittymiselle. Alueelta onkin havaintoja eri-
laisista siirrosrakenteista kuten NW -suuntainen rakosiirros ja NE -suuntaisia rakoiluvyöhykkeitä 
(Kartta3).  
 
18) Karhusaari, PL  8350-8400:  
 
Painanne, johon liittyy ilmeisimmin NE -suuntainen vaihettuva SZ2a-siirros. Deformaatiota on ta-
pahtunut saumassa useassa vaiheessa, sillä siitä on havaintoja semiduktiilista myloniittirakenteesta 
ja hauraista breksioista ja rakotihentymistä. Nämä rakenteet leikkaavat voimakasta E-suuntaista liu-
kua – Etelä-Suomen hiertovyöhyke, joten leikkauskohdassa on odotettavissa heikkolaatuisia kiviä. 
 
19) Karhusalmi, PL 8700-8800:  
 
Rakenteeltaan samankaltainen kuin 18, mutta kallioalueelta Karhusalmen kohteen itäpuolella on ha-
vainto NNE-suuntaisesta pystystä myloniittirakenteesta – lisäksi alueella on N-suuntaisia jyrkkiä 
rakotihentymiä. Ne viittaavat hauraisiin rakenteisiin Karhusalmessa kuten myös kohteessa 20.  
 
Tästä kohteesta Karhusaaren ja Lauttasaareen välissä kallioperän rakennetta metrolinjauksella luon-
nehtivat N-suuntaisen nuoren svekofennisen poimurakenteen harja-alueet (Osa I, Kartta 9). Paljas-
tumahavaintoja rakenteen tueksi on niukasti, mutta rakenteen esiintymiseen viittaavat N-suuntaiset 
liuskeisuudet Lauttasaaressa ja toisaalta satunnaiset loivahkot pohjoiseen kaatuvat liuskeisuusha-
vainnot. Myös aeromagneettinen aineisto tukee ko. piirrettä.   
 
20) Koivusaari W salmi, PL 9100-9170:  
 
Ks. myös havaintokohde 19. 
 
NE -suuntainen vaihettuva SZ2a-siirros, joka leikkaa vanhaa E-rakennetta.  
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21) Vaskilahti, PL 9720-9850: 
 
Ks. myös havaintokohde 19. 
 
Lauttasaaren länsireuna: alueen läpi kulkee Vuosaari - Korsorakenteeseen liittyvä N-suuntainen siir-
ros, joka erottuu hyvin ja pitkänä lineaaarisena rakenteena mm. aeromagneettisessa aineistossa. Siir-
ros on luoteeltaan vaihettuva, mutta rakotihentymähavainnot kielivät myös hauraista rakenteista ko. 
kohteessa. Havainto rikkonaisesta kivestä linjauksen lounaispuolella. Kivessä on useita tiheitä rako-
ryhmiä (NE - ja E – W -suunnissa) ja niiden risteyskohdassa kivi on rikkonaista.   
 
22) Myllykallio W, PL 10300-10400: 
 
Kohteella NE -suuntainen vaihettuva SZ2a-siirros leikkaa metrolinjausta Katajaharjun alueella. 
Maastosiirroshavainto on Lemissaaresta vaihettuvasta NE -suuntaisesta myloniitista. Toisaalta eräät 
rakotihentymät yhtyvät ko. rakenteen suuntaan ja kertovat siihen liittyvän myös haurasta rakennetta. 
 
 
23) Lauttasaari, Lahnalahdenpuiston painanne,  PL 10900-11150: 
 
Heikkousrakenne Lahnalahdenpuiston kohdalla liittyy N-suuntaiseen poimutukseen ja siihen liitty-
vään akselitasoliukuun, joka on yhdistettävissä Vuosaari – Korso -rakenteeseen. Rakenteista ei ole 
toistaiseksi siirroshavaintoja. 
 
24) Lauttasaari Tallbergin puistotie, Linjauksen eteläpuolella, PL 11200-11700: 
 
E – W -suuntainen tasainen alue saattaa liittyä loiviin, myöhempiin ekstensiorakenteisiin, jotka ovat 
myöhemmin myös poimuttuneet N-suuntaisen akselin ympäri. Metroalueelta on havaintoja, joissa 
ko. tyyppiseen rakenteeseen liittyy esktensiohierron suuntaista heikkousrakennetta, joka graniittisis-
sa kivissä usein ilmenee rakovyöhykkeinä. Tässä tapauksessa niiden voidaan olettaa olevan loivah-
koja. Näiden rakenteiden olemassaolo tulisi tarkistaa Pohjois - Lauttasaaren kallioalueilta. Huomaa 
myös vaa´at rakenteet Salmisaaren alueella.  
 
 
25) Salmisaaren tunneli,  PL 12000-12800: 
 
Salmisaaren tunnelialue on N-suuntaisen Vuosaari – Korso -rakenteen akselitasoalueella ja siihen 
liittyy tätä rakennetta luonnehtivia heikkousvyöhykkeitä.  
 
Salmisaaren tunnelissa tavattiin rakennegeologisen kartoituksen (GTK, 1999 - 2000) aikana joitakin 
heikkousvyöhykkeitä (esitetään paalulukemien avulla lännestä itään, Kuva 1): 
 
- välillä 1120-1110 on useita rakoryhmiä, joista tippui vettä, suunnat 41/63, 330/82, 29/64  
- välillä 1050- 1010 on rakoryhmiä ja rakoja, joista tippuu vettä, suunnat 123/85, 60/81, 240/84 sekä 
vaakarakoilua, havaittu myös katossa 
- 990 kohdalla on ruhjoutunutta kiveä, suunta 48/55 ja rakoryhmiä, suunnat 341/85, 95/60, 320/12, 
59/54  
- välillä 775-763 ruhjevyöhyke, jossa hiertoa ja rakoryhmiä, suunnat 213/75, 15/78, 110/80, 352/30, 
näistä tippuu vettä  
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- 710-698 kivi rikkonaista, hiertoa suunta 71/70, avoimia rakoja suunta 357/35, tippuu vettä suunnat 
244/50, 41/85 
- n. 650 kohdalla kivi rikkonaista, rakoryhmiä suunnat 17/80, 240/30, haarniskapintoja, hiertoa, Ri 
III-IV, runsasrakoinen lk 3, (betonoitu) 
- 650-595 betonoitu 
- 610 kohdalla ruhje, suunta 55/80, tippuu vettä, Ri IV, runsasrakoinen (aiempi havainto) 
- 605 kohdalla keskellä kattoa poikkisuunnassa n. 0,5-2 m leveä, hyvin rikkonainen kohta, josta tip-
puu vettä, ristikkäiset rakosuunnat, korppukiveä (aiempi havainto) 
- n. 590 kohdalla hiertynyttä kiveä, jossa avoimia rakoja ja rakoryhmiä, suunnat 126/6, 76/46 
- n. 564 ruhjehierto, suunta 40/90, leveys n. 10 metriä 
- n. 390 kohdalla 10-20 cm leveä hiertovyöhyke suunnassa 258/40, kivi osittain pientä silppua 
- 194-165 välillä (ongelma-alue 26) haarniskapintaisia rakoja suunnassa 23/46 
- 190 kohdalla (ongelma-alue 26) vaaka, savitäytteinen rakoilu 
 
Hyvin yleinen suunta hierrolla, ruhjoutumisella ja kiven rikkoutumisella on NW (Kuva xxx). Tässä 
suunnassa olevista raoista on havaittu tippuvan myös vettä. NW -suunta on myös yleinen haarniska-
pintaisten rakojen suunta, eli myös semihaurasta hiertoa on tapahtunut tässä suunnassa. Myös N-
suunnassa on haarniskapintaisia rakoja ja rakoryhmiä, osoittaen semihauraiden hiertorakenteiden 
reaktivaatiosta. NE -suuntaan kulkevia ja itä-läntisiä haarniskarakoja on myös havaittu jonkin verran 
Salmisaaren tunnelissa. Savitäytteisiä rakoja on havaittu runsaassa 10 kohdassa tunnelilinjalla (kuva 
1). 
 
Vaakarakoilua esiintyy koko tunnelin matkalla aina ajoittain (Kuvassa 2 rakosuunnat stereografisella 
projektiolla esitettyinä). 
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Kuva   1. Salmisaaren tunnelin rakennegeologiseen kartoitukseen perustuvia kallioperän heikkous-

rakenteita.  

 

 
 
Kuva 2a ja b. Salmisaaren tunnelista kootut havainnot rakosuunnista stereografisella projektiolla 

(alapalloprojektio). Havaintoaineisto on jaettu Lauttasaaren osaan (a) ja Salmisaaren osaan (b) 

keskelle salmea tulkitun heikkousvyöhykkeen kohdalta. 
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26) Ruoholahti, Itämerenkatu W-pää, PL 12900-13000 
 
NW -suuntainen heikkousvyöhyke, jossa ovat olleet ohjaavina tekijöinä likimain NW -suuntaiset 
liuskeisuusrakenteet ja poimuakselitasot. Heikkousvyöhykkeistä vuotavia rakenteita on kuvattu 
Salmisaaren tunnelin yhteydessä. 
 
 

5.2 Kallioalueiden rikkonaisuuden kuvaus 

 
 
Metrolinjauksen kohdalta n. 1000 metrin levyiseltä vyöhykkeeltä kuvataan kallioperän rikkonaisuu-
sominaisuuksia kallioalueittain taulukossa 5. Kuvaukset perustuvat alueelta oleviin maastohavain-
toihin GTK:n kallioperäkartoitusohjelmasta, Helsingin kaupungin kallioperäkartoituksesta sekä 
GTK:n Kallioperän rakennettavuusmalli taajamiin –hankkeen havaintoihin. Lisäksi käytössä on ollut 
Espoon kaupungilta kallioperän eri rakenteiden suuntahavaintoja. Jotkin alueet sijaitsevat etäämmäl-
lä metrolinjasta, mutta ne liittyvät rakenteellisesti linjan kohdalla sijaitseviin kiviin. 
 
Kallioalueet on rajattu selvityksen aikana tuotetun kallionpintamallin avulla ja huomioiden GTK:n 
esittämien heikkousvyöhykkeiden sijainti. Kallioalueista on tarkoituksella muodostettu melko suu-
ria, koska hyvin pienipiirteiseen tarkasteluun ei tässä vaiheessa ole ollut resursseja. Eri havaintoai-
neistojen tiedot on yhdistetty ja pyritään esittämään mahdollisen monipuolinen kuva alueista. Taulu-
kossa esitettävät Q-luokituksen parametrien ominaisuudet on saatu GTK:n Kallioperän rakennetta-
vuusmalli taajamiin –hankkeen havainnoista, osa laskennallisesti. Havainto on tehty kalliopaljastu-
malta tai tieleikkauksesta ja paljastuma-alueelta on valittu mahdollisimman hyvin kallioperää edus-
tava kohde havainnointiin. Koko paljastuma-alue on käyty läpi ennen havainnointikohdan valintaa. 
 
 
Selvityksessä käydään läpi kallion rakoilun parametrejä, jotka soveltuvat käytettäväksi Q-luokitusta 
tehtäessä. Jokaista esitettyä ominaisuutta kuvataan tarkemmin vastaavan kartan (mittakaava 1:20 
000) yhteydessä. Taulukossa 5 kuvataan metrolinjauksen läheisyydessä sijaitsevat kallioalueet, nii-
den kivilajit, rakenne ja rakoiluominaisuudet. 
 

6 SUOSITUKSET JATKOSELVITYKSISTÄ 

 

Metron kalliorakentamisen kannalta merkittävimmät kallioperän riskikohdat sijoittuvat alueille, jois-
sa rakennetaan suuren jännevälin tiloja tai alueille, joissa risteää tunneleita. Varsinainen ratatunneli 
on jänneväliltään melko pieni, joten vähäiset ratatunnelia leikkaavat heikkousvyöhykkeet eivät tuota 
merkittäviä ongelmia. Suurimpia ongelmia ratatunnelissa syntyy alueilla, joissa pitkällä matkalla 
kalliolaatu on heikkoa. Tällaisia ovat erityisesti alueet, joissa heikkousvyöhykkeet kulkevat yhden-
suuntaisesti tunnelilinjauksen kanssa, tai joissa laaja-alaisen rikkonaisuusalueen muodostavat useat 
erisuuntaiset leikkaavat heikkousvyöhykkeet. Suuren jännevälin halleissa ja risteysalueilla rakoilun  
ja vähäistenkin heikkousvyöhykkeiden suhde vallitsevaan jännitystilaan ja tilan geometriaan saattaa 
aiheuttaa ongelmia. 
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Kalliolaatua varmentavina tutkimuksina ehdotetaan ensimmäisessä vaiheessa määritellyissä ongel-
makohdissa kalliolaadun tunnustelua pystyillä tutkimusrei’illä (porakonekairaukset, reikävideoin-
nit). Rei’istä tulkitaan mahdolliset tunnusmerkit alueellisille heikkousvyöhykkeille. Lisäksi on hyvä 
suorittaa tarkentavia seismisiä luotauksia. 

 

Toisessa vaiheessa ehdotetaan tarkentavia porakonekairauksia ja kallionäytekairauksia erityisesti 
ensimmäisen vaiheen kohteissa, joissa saatiin viitteitä mahdollisista alueellisista heikkousvyöhyk-
keistä. Näihin kohteisiin voi tarkentaa seismisiä luotauksia. Kallionäytekairauksella olisi hyvä pyr-
kiä lävistämään erityisesti mahdollisia linjauksen suuntaisia  rakenteita. Pystyillä tutkimusrei’illä 
saadaan hyvää informaatiota lisäksi ongelmallisesta voimakkaasta vaakarakoilusta ja loiva-
asentoisista rakenteista, jollaisia esiintyy ainakin Otaniemen ympäristössä. 

 

Kalliolaatua varmentavia tutkimuksia suositellaan suoritettavaksi erityisesti Matinkylän metroase-
man ja ratatunnelin osalta (mahdollinen linjauksen suuntainen kallioperän rakenne), painanteissa 
välillä PL 1400  - PL 3400, Tapiolan aseman ja sen itäpuoleisen painanteen alueella, metrolinjauk-
sen suuntaisessa rakenteessa PL 5400 alueella, Keilalahden aseman ja Nokian rakennusten alueen 
painanteissa, merialueen painanteissa, Lauttasaaren painanteessa PL 11000 ympäristössä sekä Ruo-
holahden alueen huonosti tunnetuissa painanteissa. 

 

 

LIITTEET 

 
Kartat 1a - c. Kalliopinnan muotomalli sekä ongelmakohdat ja kalliolohkot. 
Taulukko 1. Kallioaluekuvaukset metrolinjaukselta. 
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Kallioalue nro Kivilajit % Rakenne Siirros/Heikk.vyöh. Rakoväli (m) Jn RQD Suhteell. Jr Ja Muuta 

      (kahden päärako-    lohkare- 
Pintojen 
muoto 

Muuttu-
neisuus 

  

Päärakoilu     suunnan geomet-    koko 
Pintojen 
karheus 

Rakotäyte   

        rinen ka.)         
Rakotyyp-

pi 
  

                 

1 Graniitti 100 punertava           ei rapautumista eikä 

Päärakosuunta:  homogeeninen           rikkonaisuutta 

50/90                     

                 

2 Graniitti 100 punainen Pieniä rakoryhmiä: 2,4 6 100 19 
Aaltoileva 
tai suora 

Paikoin 
hem+savim

in. 
ei rapautumista eikä  

Päärakosuunnat:  keskirakeinen 138/82, 65/90, 228/78       
heikosti 
karhea 

Ei rako-
täytettä 

rikkonaisuutta 

138/82, 65/90, 90/90;  heikko-kohtalainen Paikoittaisia ruhje-         Tiivis   

pitkiä 138/82;  liuskeisuus vyöhykkeitä 60/90            

vaakarakoilua    Rapautunut myloniitti:            

      117/82               

                 

3 Graniitti 100 Suuntautunut           Hyvin laaja paljastuma 

Päärakosuunnat: punaista               

235/65, 120/80                

                      

4 Graniitti 100 homogeeninen, Paikann. ruhjeet: 0,78 9 100 11 
Aaltoileva 
tai suora 

Ei muuttu-
mista 

Rikkonaista, 

Päärakosuunnat:  heikosti suuntautunut 20/90, 150/63 vaakarakoilu 0,4     
Heikosti 
karhea 

Ei rakotäyt-
teitä 

kun rakoryhmät 

308/77, 234/76, vaaka    Rakoryhmät:         
Tiivis, vaa-

karak. 
avoin 

leikkaavat toisiaan 

näissä pitkiä rakoja,    234/76, 308/77            

285/90                     

                 

5 Graniitti 100 keskirakeinen 1.5 m leveä jauhautunut 0,94 15 100 7 
Aaltoileva 
tai suora 

Ei muuttu-
mista 

Tieleikkaus 

Päärakosuunnat:  suuntautunut vyöhyke suunta 346/70       
sileä tai 

heik. kar-
hea 

218/15 
kaol+ 

  

128/36, 218/15, 3/72,     Haarniskapintoja:         
smekt/verm

ik (röntg) 
  

140/90, 242/55    128/36, 03/72         
Tiivis tai 

täytteinen 
  

pitkiä rakoja 128/36                     
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Kallioperäselvitys 

      
  

Kallioalue nro Kivilajit % Rakenne Siirros/Heikk.vyöh. Rakoväli (m) Jn RQD Suhteell. Jr Ja Muuta 

      (kahden päärako-    lohkare- 
Pintojen 
muoto 

Muuttu-
neisuus 

  

Päärakoilu     suunnan geomet-    koko 
Pintojen 
karheus 

Rakotäyte   

        rinen ka.)         
Rakotyyp-

pi 
  

 

6 Graniitti 100 Melko homogeeninen           Laaja, moniosainen  

Päärakosuunnat:  keski-karkearakeinen           kalliokko 

125/90, 60/65, 245/85  kvartsirikas             

95/80, vaaka                     

                 

7 Graniitti 70 keskirakeinen pieniä rakoryhmiä: 0,53; 12 99 8 Aaltoileva 
yleensä ei 
muuttumis-

ta 
Kokonaisuudessaan eheää  

Päärakosuunnat: amfiboliitti 30 suuntautunut 47/86, 138/83 Paikoin     
heikosti 
karheita 

58/75 karb-
täytt.rakoja 

  

40/10, 46/90, 316/84  paikoin voim. suunt. ja haarniskapintoja: vaakarakoilu 0,33       
(20 kpl/ 30 
m) +hemat 

  

150/90, vaaka   ruhjoutunut (kulku 40°) 318/86, 115/82           tiivis   

                 

8 Graniitti 100 Karkea muuttunut siirroskivi:         Rakotäyte: Kivi rapautunut  

Päärakosuunnat:  heikosti suuntautunut 143/85 klo+hem         
248/77, 

86/52 karb 
Länsiväylän tieleikkauksissa 

70/80, 270/85, 350/85    Ruhjeet:         ja hematiitti   

240/45, vaaka (mit. 
itäos) 

    0/80, 345/85               

                 

9 Graniitti 100 Keski-karkearakeinen Pieniä rakoryhmiä: 1,15 12 100 9 
suora-

aaltoileva 
ei muuttu-

mista 
Eheä kivi 

Päärakosuunnat:  suuntauksen voimakk. 44/79       
heikosti 
karhea 

ei täytteitä   

44/79, 310/80, 32/24,  vaihtelee: heikko-          
yl. tiivis, 

loiva avoin 
  

235/85, 265/85   pilstenen             
rakoilu 
suunta 
32/24 

  

                 

10 Granitti 100 Karkearakeinen             

Päärakosuunnat:  selvästi suuntautunut             

160/90, 35/70, 225/85,                

65/40, vaaka                     
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Kallioperäselvitys 

      
  

Kallioalue nro Kivilajit % Rakenne Siirros/Heikk.vyöh. Rakoväli (m) Jn RQD Suhteell. Jr Ja Muuta 

      (kahden päärako-    lohkare- 
Pintojen 
muoto 

Muuttu-
neisuus 

  

Päärakoilu     suunnan geomet-    koko 
Pintojen 
karheus 

Rakotäyte   

        rinen ka.)         
Rakotyyp-

pi 
  

 

11 Graniitti 70 Keski-karkearakeinen  2,7 4 100 28 suora 
ei muuttu-

mista 
  

Päärakosuunnat: 
kiilleliuske, 
amfiboliitti- 

suuntautunut,         
heikosti 
karhea 

Ei rakotäyt-
teitä 

  

60/80, 210/60, 330/80, 
ja 

kv.ms.gneissi 
linssejä 

paikoin pilstenen          Tiivis   

95/75, vaaka                     

                 

12 Graniitti karkearakeinen             

Päärakosuunnat: 
liuske- ja am-

fiboliitti- 
suuntautunut             

60/90, 315/75, 85/67, 
linssejä ja 
jäänteitä 

              

172/90                     

                 

13 Graniitti 100 pilsteinen             

Päärakosuunta:                

70/70,                      

                 

14 Graniitti 99 tasarakeinen Pieniä rakoryhmiä sekä  1,41 6 100 18 aaltoileva 
Ei muuttu-

mista 
  

Päärakosuunnat:  lähes suuntautumaton  haarniskapinta 318/76       
heikosti 
karhea 

Ei rakotäyt-
teitä 

  

318/76, 229/82                 Tiivis   

                 

15 Graniitti 100 keskirakeinen  1,46 12 100 9 aaltoileva 
Ei muuttu-

mista 
  

Päärakosuunnat:  tasarakeinen        
heikosti 
karhea 

Ei rakotäyt-
teitä 

  

158/78, 286/30, 
233/62, 

 suuntautunut          Tiivis   

330/25, vaaka                     

                 

16 Graniitti 100 karkearakeinen             

Päärakosuunnat  melko suuntaukseton             

325/90, 70/80                     

 
 
 

               



Länsimetro       Taulukko 1. Kallioaluekuvaukset metrolinjaukselta.       24 
Kallioperäselvitys 

      
  

Kallioalue nro Kivilajit % Rakenne Siirros/Heikk.vyöh. Rakoväli (m) Jn RQD Suhteell. Jr Ja Muuta 

      (kahden päärako-    lohkare- 
Pintojen 
muoto 

Muuttu-
neisuus 

  

Päärakoilu     suunnan geomet-    koko 
Pintojen 
karheus 

Rakotäyte   

        rinen ka.)         
Rakotyyp-

pi 
  

17 Graniitti 90 Graniitti tasarakeinen Rakoryhmiä: 0,84 ja 1,74 
12 ja 
15  

100 7 ja 9 
Aaltoileva, 

suora 

Heikkoa 
rapautumis-

ta 
  

Päärakosuunnat: 
sar-

viv.gneissi+kiil
le- 

heikosti suuntautunut, 56/78, 156/83       
heikosti 
karhea 

liusk. suunt. 
raoissa 

  

56/78, 156/83, 335/76, 
gneis-

si+amfiboliitti 
10 

muut liuskeisia Haarniskapintoja:         
Ei rakotäyt-

teitä 
  

212/36, vaaka    156/83         Tiivis   

pitkiä rakoja 56/78, 
vaaka 

               

ja 212/36                     

                 

18 Graniitti Karkea             

Päärakosuunnat: 
joitakin amfi-

boliitti- 
 suuntautunut,             

225/90, 320/80, 
355/85 

patjoja (n. 1 m 
lev) 

paikoin pilsteinen             

vaaka                     

                 

19 Graniitti Keskirakeinen Rakoryhmiä: 1,81 ja 2.0 6 100 18 ja 19 
Aaltoileva, 

suora 
Ei muuttu-

mista 
  

Päärakosuunnat:  yl. suuntautumaton, 238/87, 155/76       
heikosti 
karhea 

Ei rakotäyt-
teitä 

  

238/87, 155/76, 
310/90, 

 jaksottain ruhjeliuskei-          Tiivis   

255/60, 310/50, vaaka  nen suunta 140/75             

230/35                     

                 

20 Graniitti Migmatiitti  2,68 6 100 19 suora 
Punerrus  
hematiittia 

  

Päärakosuunnat: 
Kiillevaltaisia 

sulkeumia 
         

heikosti 
karhea, 

lius- 
kvartsi   

141/78, 230/65, 
300/85, 

amfiboliittia 
(vähän) 

         
keisuuden 
suuntainen 

tiivis tai 
täytteinen 

  

 vaaka           
paikoin 
sileä 

   

Pitkiä rakoja:  141/78                     
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Kallioperäselvitys 

      
  

Kallioalue nro Kivilajit % Rakenne Siirros/Heikk.vyöh. Rakoväli (m) Jn RQD Suhteell. Jr Ja Muuta 

      (kahden päärako-    lohkare- 
Pintojen 
muoto 

Muuttu-
neisuus 

  

Päärakoilu     suunnan geomet-    koko 
Pintojen 
karheus 

Rakotäyte   

        rinen ka.)         
Rakotyyp-

pi 
  

21 Graniitti Punertava  1,34 12 100 9 
Aaltoileva, 

suora 
Ei muuttu-

mista 
  

päärakosuunnat: 
itäreunassa 

gabro- 
paikoin gneissimäinen        

heikosti 
karhea 

Ei rakotäyt-
teitä 

  

95/90, 325/86, 225/83, amfiboliittia tai pilsteinen          Tiivis   

45/60, 170/90, vaaka                     

                 

22 Graniitti 100 Punainen Rakoryhmiä: 1,25 12 100 9 Aaltoileva 
Ei muuttu-

mista 
  

Päärakosuunnat:  keski-karkearakeinen 317/81       
heikosti 
karhea 

Ei rakotäyt-
teitä 

  

317/81, 254/34, 43/81,  voimakk. suuntautunut          Tiivis   

   Hiertovyöhykettä,             

    suunta 171/77                 

                 

23 Graniitti karkea Rakoryhmä:  2,5 12 100 9 suora 
Ei muuttu-

mista 
  

Päärakosuunnat: 
W-osassa 

amfiboliittia 
epähomogeeninen 23/82       sileä 

Ei rakotäyt-
teitä 

  

96/71, 23/82, 334/56, 
hapan liuske 

(vähän) 
pilsteinen Biotiittirikkaat kohdat         Tiivis   

65/45, 245/55, vaaka    selvästi liuskeisia            

                 

                      

24 
Pohj:ssa gra-

niitti, 
Pohj:ssa heik. suunt. Hiertosuunta 159/80, 0,94-1,43 

Pohj:ss
a 4,   

100 Po:ssa 28,  Suoria 
Ei muuttu-

mista 
Pegmtiitti hiertynyttä, 

Päärakosuunnat: 
etelässä : 

graniitti 50, 
Etelässä: suuntautunut, klor+epid-saumoja,   

eteläs-
sä 12 

  Ete:ssä 9 
Pohj. kar-

hea, 

joskus 
hem, epid, 

karb 
hemat.pigm,  

159/80, 233/73, 
330/85, 

kiillegneissi 
30, pegm 20 

hiertynyt kontaktit tektonisesti       
etelässä 

sileä 
Tiivis tai 

täytteinen 
helsinkiittimäinen 

190/60, 30/35, 0/0    hiertyneet            

     Rakoryhmät:            

      233/73, 159/80, 167/27               

 
 
 
 
 
 
 

               



Länsimetro       Taulukko 1. Kallioaluekuvaukset metrolinjaukselta.       26 
Kallioperäselvitys 

      
  

Kallioalue nro Kivilajit % Rakenne Siirros/Heikk.vyöh. Rakoväli (m) Jn RQD Suhteell. Jr Ja Muuta 

      (kahden päärako-    lohkare- 
Pintojen 
muoto 

Muuttu-
neisuus 

  

Päärakoilu     suunnan geomet-    koko 
Pintojen 
karheus 

Rakotäyte   

        rinen ka.)         
Rakotyyp-

pi 
  

25 
N-osassa kv-
ms-gneissi 

Gneissi hienorakeinen Gr+amfib-kontaktissa 2,98 6 100 19 
Suora, 

aaltoileva 
Ei muuttu-

mista 
  

Päärakosuunnat: 
kiillegn. ja 

amfiboliittia 
Graniitti  punertava 135/75 raot voimakk.         

joskus 
hem, epid, 

karb 
  

135/75, 66/79, 75/60 
S-osassa 
graniittia 

keski-karkearakeinen          
Tiivis tai 

täytteinen 
  

180/60, vaaka   suuntautunut                 

                 

26 
N-osassa 
graniitti 

graniitti punertava, Liusk. suunnassa 1,05 ja 1,55 
12 ja 
15 

100 7 ja 9 
aaltoileva, 

suora 

Heikkoa 
muuttumis-

ta 
  

Päärakosuunnat: 
SW-osassa 
amfib. + gr 

suuntautunut raoissa haarniskapint.       
sileä tai 

heik. kar-
hea 

ei täytettä   

110/86, 56/41, 19/82, 
S-osassa 

kiillegneissi 
Kiillegn. suonigneissi suunta 110/86         

liusk. suunt. 
avoin 

  

202/64, 55/80, 91/30, 
ja 

kv.ms.gneissi 
  Rakoryhmiä: 56/41            

vaaka                     

                 

27 
S-osassa 
graniittia 

Graniitti gneissimäinen  1,79 4 100 28 
Suora, 

aaltoileva 
Ei muuttu-

mista 
Tunnelissa loivat rakovyö- 

Päärakosuunnat: 
N-osassa 
granaatti- 

gneissi suonigneissiä        
heikosti 
karhea 

ei täytettä hykkeet: 330/10, 60/32, 

238/81, 152/90, 
280/80, 

kiillegneissi 
70%+ graniitti 

           
liuskeisuu-
den suunt. 

haarniskap: 322/67, 272/67 

vaaka                 
152/90 
avoin 

  

                 

28 Graniitti n. 80 harmaanpunertava Rakosiirros:  0,89 ja 1,5 9 ja 12 100 9 ja 12  Suora 
Ei muuttu-

mista 
  

Päärakosuunnat: 
kiillegneis-
siosueita 

keskirakeinen 245/84       karhea ei täytettä   

324/83, 211/85, 
240/80, 

 selvästi suuntautunut,          
liuskeisuu-
den suunt. 

  

220/60, vaaka   jopa liuskeinen             
324/83 
avoin 
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Kallioperäselvitys 

      
  

Kallioalue nro Kivilajit % Rakenne Siirros/Heikk.vyöh. Rakoväli (m) Jn RQD Suhteell. Jr Ja Muuta 

      (kahden päärako-    lohkare- 
Pintojen 
muoto 

Muuttu-
neisuus 

  

Päärakoilu     suunnan geomet-    koko 
Pintojen 
karheus 

Rakotäyte   

        rinen ka.)         
Rakotyyp-

pi 
  

29 Graniittia Suonigneissi-migma- Rakoryhmiä: 0,44 ja 2,89 3 ja 6  100 19 
Suora, 

aaltoileva 
Pikallisesti 

heikkoa 
Paikoin rikkonaisuus  

Päärakosuunnat: 
kvartsi-

maasälpä-
gneissi 

tiittisia 48/72       
heikosti 
karhea, 

ei täytettä kohtalaista 

48/72, 152/88, 18/85 
kiilleliuske-
kiillegneissi, 

         
paikoin 
sileä 

tiivis   

240/40, 00/75, vaaka amfiboliitti                   

                 

30 Amfiboliitti migmatiittinen  1,83  100  aaltoileva 
Ei muuttu-

mista 
Paikoin vain liuskeisuuden  

Päärakosuunnat. kiillegneissi raekoon vaihtelua        sileä ei täytettä suuntainen rakoilu selkeä 

312/76, 220/56, 35/30,             
liuskeisuu-
den suunt. 

mitattavaksi 

190/60, vaaka                 
312/76 
avoin 

  

                 

31 
kvartsi-

maasälpä-
gneissi 

suonigneissiä haarniskapintoja: 1,82 12 100 9 Aaltoileva 
Ei muuttu-

mista 
  

Päärakosuunnat: graniitti epähomogeenista 43/81       
heikosti 
karhea 

ei täytettä   

43/81, 336/90, 180/90 amfiboliitti            tiivis   

120/88, 100/90, vaaka                     

                 

32 amfiboliitti suonigneissimäinen haarnisakpintoja: 5/85 0,94; 1,33 ja 3,05 
9, 12 ja 

15 
100 7, 9 ja 12 

Suora, 
aaltoileva 

Ei muuttu-
mista 

Kiillegneissi paikoin rikko- 

Päärakosuunnat: 
kvartsi-

maasälpä-
gneissi 

graniitin osuus vaihtelee  (liusk. suunt.+kontaktis)       
heikosti 
karhea, 

ei täytettä naista, amfiboliitissa kalkki- 

5/85, 64/86, 
273/74,40/30 

graniitti graniitti gneissimäinen rakoryhmiä:       
paikoin 
sileä 

Liuskeisuu-
den suunta 

välikerroksia, rakoilu muut- 

125/81, 95/75, vaaka    64/86, 95/75, 5/85         
ja vaaka 

avoin 
tuu intensiivisemmäksi  

pitkiä rakoja: 5/85                   rantaa kohti 
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Kallioperäselvitys 

      
  

Kallioalue nro Kivilajit % Rakenne Siirros/Heikk.vyöh. Rakoväli (m) Jn RQD Suhteell. Jr Ja Muuta 

      (kahden päärako-    lohkare- 
Pintojen 
muoto 

Muuttu-
neisuus 

  

Päärakoilu     suunnan geomet-    koko 
Pintojen 
karheus 

Rakotäyte   

        rinen ka.)         
Rakotyyp-

pi 
  

33 
N-osa graniit-

tia 
graniitti voim suunt.  Rakoryhmiä: 1,34 ja 3,54 9 ja 15 100 7 ja 12 suora 

punertava 
pinta 

  

Päärakosuunnat: 
S-osa gabro-

amfiboliitti 
jopa liuskeinen 262/80 + pun silppua       

heikosti 
karhea 

ei täytettä   

274/87, 14/66, 135/88,  gabro karkea          tiivis   

60/90, 160/90, vaaka                

pitkät raot: 274/87, 
14/66 

                    

                 

34 Graniitti Gr keskirakeinen Mylon. ja mikrobrek- 1,54 9 ja 15 100 7 ja 12 suora 
hematiitti-
pigmenttiä 

N-S-suuntainen rakoilu 

Päärakosuunnat: 
Gabro-

amfiboliitti (N) 
suuntautunut siaa 132/71, jossa myö-       

heikosti 
karhea 

ei rako-
täytettä 

vallitseva ja huomattava 

273/87, 325/68, 12/48,  Gabro karkeaa, paikoin hempää rakoilua ja ra-         avoimia   

35/85, vaaka  homogeenista koryhmä; rakoryhmiä            

      myös 273/87 (N-S)               

                 

35 Graniitti  Gr keskirakeinen Hauras hierto: 268/88  0,77 ja 1,26 
12 ja 
15 

100 7 ja 9 suora 
heikko 

punerrus 
W-reunassa N-S rakoilu 

268/88, 198/8, 335/70 
amfiboliitti  (N-

osa) 
suuntautunut ja rakoryhmiä;       

heikosti 
karhea 

ei täytettä dominoi + rakoryhmiä 

245/60, vaaka      rakoryhmä 198/08           
tiivis, avoin 

344/82 
  

                 

36 Graniitti Gr epähomogeeninen Hiertoa, mylon. 25/64, 1,88 ja 2,74 4 ja 9 100 13 ja 28 suora 
Ei muuttu-

mista 
Kalliot ehyitä 

Päärakosuunnat amfiboliitti osin voimakas liuskeis. 313/81       
heikosti 
karhea 

ei täytettä   

284/86, 234/74, 
335/89 

 amfiboliitti raitainen          tiivis   

pitkiä rakoja 284/86                     

                 

37 Graniitti punertava Rakoryhmiä: 1,02 ja 1,16 9 ja 12 100 9 ja 12 suora 
Ei muuttu-

mista 
Tiheä rakoilu, kivi rikkonaista 

Päärakosuunnat:  epähomogeeninen 133/64, 183/24       
heikosti 
karhea 

ei täytettä rakoryhmien yhteydessä 

133/64, 183/24, 62/61  liuskeinen          tiivis   

239/85                     
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Kallioperäselvitys 

      
  

Kallioalue nro Kivilajit % Rakenne Siirros/Heikk.vyöh. Rakoväli (m) Jn RQD Suhteell. Jr Ja Muuta 

      (kahden päärako-    lohkare- 
Pintojen 
muoto 

Muuttu-
neisuus 

  

Päärakoilu     suunnan geomet-    koko 
Pintojen 
karheus 

Rakotäyte   

        rinen ka.)         
Rakotyyp-

pi 
  

38 Amfiboliitti Amf. raitainen Rakoryhmiä: 
0,25-1,69 (tiheä 

N:ssa) 
4 ja 9 100; 9,12,28 suora 

Ei muuttu-
mista 

Pohjoisosassa varsin  

Päärakosuunnat: 
Graniitti (NE-

osa) 
Gr punertava, epähom. 251/59, 139/73, 58/82    

84 
(N:ssa

) 
 

heikosti 
karhea 

ei täytettä rikkinäinen paljastuma 

122/73, 58/82, 16/81  suuntautumaton hauras breksia:         tiivis   

239/76, 188/71, 
251/59 

    111/30               

                 

39 Graniitti punertava Rakoryhmiä: 1,37-1,71 9 ja 12 100 9 ja 12 
suora, 

aaltomai-
nen 

Ei muuttu-
mista 

Kokonaisuudessaan varsin 

Päärakosuunnat:  ositt. epähomogeeninen 305/79       karhea ei täytettä ehyt kivi 

184/84, 301/83, 
120/90, 

 migmatiittinen hiertoliuskeisuus:          
tiivis, 0/0 

avoin 
  

vaaka (joskus avoi-
mia) 

   73/78            

pitkiä rakoja 184/84                     

                 

40 Amfiboliitti Amf. keskirakeinen Hiertovyöhyke: 1,6 9 100 12 
suora, 

aaltomai-
nen 

hiertovyöh. 
yhteydessä 

Alueen S-puolella graniitti 

Päärakosuunnat: graniitti migmatiittinen 115/75, hierron yhtey-         
Ei rakotäyt-

teitä 
liuskeinen, suunta 80/90 

144/88, 115/70, 21/73    dessä raot punertavia,         Tiivis   

     Rakoryhmiä:            

     144/88            

                      

41 Graniitti 100 Suuntautumaton tai Rakoryhmät: 1,29-2,53 4, 6,  100 28, 18, Suoria 
Ei muuttu-

mista 
Eheitä kallioita 

Päärakosuunnat: 
harmaa-

punertava 
suuntautunut,  276/63, 148/88,    

W-
osassa 

12 
  W.ssä 9 

Karhea tai 
heik. kar-

hea 

Ei rakotäyt-
teitä 

  

341/76, 276/63, 0/0, 
vesitornilla 

korppukiveä 
migmatiittinen 341/71, 232/86         Tiivis   

156/83, 180/90, 44/76                

                 

Pitkiä rakoja: 276/63,                

156/83, 0/0, 44/76                     
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Kallioperäselvitys 

      
  

Kallioalue nro Kivilajit % Rakenne Siirros/Heikk.vyöh. Rakoväli (m) Jn RQD Suhteell. Jr Ja Muuta 

      (kahden päärako-    lohkare- 
Pintojen 
muoto 

Muuttu-
neisuus 

  

Päärakoilu     suunnan geomet-    koko 
Pintojen 
karheus 

Rakotäyte   

        rinen ka.)         
Rakotyyp-

pi 
  

42 Graniitti harmahtava Rakoryhmiä:  1,89-2,61 9 ja 12 100 9 ja 12 
suoria, 

aaltoilevia 
Ei muuttu-

mista 
  

Päärakosuunnat:   keskirakeinen 66/77 (E-rannassa),        karhea 
Ei rakotäyt-

teitä 
  

66/77, 144/84, 243/74   suuntautunut 144/84, 243/74        
vaaka 
avoin 

  

12/74, vaaka    Haarniskaraot:            

pitkät raot 66/77 
(=liusk) 

    144/84               

                  

43 Graniitti Graniitti punertava   0,92 9 100 11 aaltoileva 
oranssin-

pun. 109/53 
Laattarakoilu 

Päärakosuunnat: 
amfiboliitti 

(määrä vaih- 
epähomogeeninen          

Ei rakotäyt-
teitä 

  

139/82, 109/53, vaaka 
telee, joskus 
pääkivilaji) 

keskirakeinen          
vaaka 
avoin 

Salmisaaren tunnelin 

pitkiä vaakarakoja                suuaukko 

                  

                      

           
 


