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1. Johdanto ja tutkimusten tarkoitus  
 

Espoon kaupunki käynnisti vuonna 1999 Suurpellon alueen osayleiskaavan valmistelun. Suur-
pellon alue sijaitsee Turunväylän eteläpuolella Kehä II:n molemmin puolin. Alueelle on tarkoitus 
sijoittaa huomattava määrä työpaikka-, asunto-, palvelu- sekä virkistys- ja viheralueita. Alueelli-
sen mitoituksen lähtökohdaksi on esitetty yleiskaavaluonnoksen pohjalta 750 000 kerros-m2 ko-
konaismitoitusta.  Asukkaita alueelle sijoittuisi n. 7000 ja työpaikkoja n. 8000. Tavoitteena on 
luoda monipuolinen yrityspuiston, työn, asumisen ja palveluiden, virkistyksen ja kaupunkipuis-
ton yhdistävä uusi kaupunkikokonaisuus. 

Suurpellon alue on suurimmaksi osaksi peltoa, josta valtaosa on ollut jatkuvasti viljelykäytössä. 
Eteläosan pellot ovat pensoittumassa. Aluetta halkoo kaakosta luoteeseen Lukupuron laakso. Itse 
Lukupuro on peltoaukeilla perattu, suoraviivaisesti kulkeva oja.  Suurpellon alue on suurin Etelä-
Espoon vielä rakentamattomia savikkoalueista. Alueella on tehty yleisiä alueellisia maaperätut-
kimuksia kairauksineen Espoon kaupungin geotekniikkayksikön toimesta. Alueella on tehty 
myös systemaattista pohjavesiseurantaa. 
Suurpellon alueen rakentaminen sijoittuu pääosin pehmeille savimaille. Alueen suunnittelun yh-
teydessä on Espoon kaupungin toimesta haluttu selvittää saven ominaisuuksia mahdollisimman 
monipuolisesti ja hyvin. Tämän vuoksi käynnistettiin Suurpellon pehmeikkötutkimusprojekti, 
jossa Espoon kaupungin, Geologian tutkimuskeskuksen, Helsingin yliopiston Maantieteen lai-
toksen ja Teknillisen korkeakoulun Pohjarakennuksen ja maamekaniikan laboratorioiden yhteis-
työnä pyrittiin selvittämään alueen pehmeikköjen syntyhistoria ja rakenne mahdollisimman pe-
rusteellisesti. Saven ominaisuuksien tunteminen on tärkeää pohjarakennustoimenpiteiden onnis-
tumiseksi. Rakennusten perustamiseksi on tunnettava kovan pohjan syvyys. Myös saven lu-
juusominaisuuksien tunteminen on tärkeää, jotta maakerroksille koituvat kuormitukset voitaisiin 
paremmin hallita. Saven vesipitoisuus ja koostumus vaikuttavat lisäksi mm. painumien syntyyn 
ja stabilointien onnistumisen. 

Lisäksi Suurpellon alue muodostaa myös mielenkiintoisen tieteellisen tutkimuskohteen, jossa 
voidaan rakentamisen yhteydessä systemaattisesti selvittää saven geoteknisiä, geologisia ja geo-
fysikaalisia ominaisuuksia kuten kerrosten paksuutta ja luonnetta, sekä rakentamisen jälkeen seu-
rata pohjanvahvistus- ja perustustoimenpiteiden onnistumista.  

Suurpellon kaltaisilla alueilla hienoainessedimenttien indeksiominaisuudet vaihtelevat sekä ver-
tikaalisesti että horisontaalisesti hyvinkin suuresti, minkä takia altaan yksityiskohtainen geologi-
nen tarkastelu on paikallaan. Sen avulla, ns. allasdynaaminen tarkastelu, voidaan mallintaa kol-
miulotteisesti miten saven ominaisuudet muuttuvat esimerkiksi altaan keski-osan paksuimmasta 
kerrostumasta altaan laitamien ohuempiin savisedimentteihin. Pehmeikön eri geologisten yksi-
köiden ominaisuuksien vertaaminen geoteknisillä kairauksilla saatuun informaatioon tuo loogi-
sen jatkuvuuden tähän tarkasteluun, ja se onkin ollut yksi hankkeen keskeisimmistä tavoitteista. 
Lisäksi Suurpellon alueelta on tehty lukuisa joukko erilaisia geofysikaalisia mittauksia, sekä 
maa- että lentogeofysiikan keinoin, joita niinikään verrataan kairauksin saatuun geologiseen ja 
geotekniseen aineistoon. Yhtenä hankkeen tavoitteena on ollut kokeilla ja kehittää uusia tutki-
musmenetelmiä, joiden avulla saadaan avaimia maaperän geoteknisten ominaisuuksien nopeaan 
alueelliseen tarkasteluun ja luokitteluun. Painuma- ja stabiloituvuusominaisuuksista on koottu 
tietoa rakentamisen yhteydessä useita vuosia. Saven geoteknisten ominaisuuksien korrelaatiota 
kerrostumien syntytapaan ja geologiaan ei ole aikaisemmin juuri tutkittu. 
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Tutkimuksen tavoitteena on ollut saada uutta tietoa saven ja savikkojen syntyyn vaikuttaneista 
geologisista kehitysprosesseista sekä tuottaa rakentamista palvelevaa ja kuntalaisia kiinnostavaa 
tietoa Suurpellon alueelta. Hallitsemalla alueiden syntyyn ja kehitykseen vaikuttavat tekijät saa-
daan uutta tietoa geoteknisistä ja geologisista ominaisuuksista ja niiden korrelaatiosta. Kun nämä 
tunnetaan, voidaan myös muiden savialueiden ominaisuudet ennustaa. Toisaalta voimme myös 
takautuvasti paremmin selvittää jo rakennettujen alueiden muutoksia. 

Yhtenä GTK:n tavoitteena on lisäksi ollut taajamageologinen kartoituksen ja –tutkimuksen 
osaamisen parantaminen ja kehittäminen merkittävien yhteistyökumppanien kanssa. Hankkeessa 
on myös testattu ja kehitetty GTK:n Maakairaustietojärjestelmää 
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2. Tutkimusalue ja lähtöaineisto 
 

2.1. Maaperän yleispiirteet 
Suurpellon alueen kallioperä on pääosin graniitteja, gneissejä ja amfiboliitteja. Kallionpinta Es-
poossa on osa eteläisen Suomen muinaista peneplaanitasoa, joka viettää etelään hyvin loivassa 
kulmassa. Kallionpinnan suhteellinen korkeusvaihtelu on noin 50 metriä. Alueen alavissa osissa 
on kalliopinnan päällä pohjamoreenia. Moreenin päällä on jäätikköjokisyntyistä hiekkaa, jonka 
keskipaksuus glasiaalisten lustasavien alla on noin metrin. Lustoisen maakerroksen päällä ovat 
Yoldia-, Ancylus- ja Litorina-vaiheiden hienorakeiset sedimentit (kuva 1).  

Maaperän ylimmät kerrokset ovat enemmän orgaanista ainesta sisältäviä liejuisia savia ja silttejä 
sekä liejuja, erityisesti altaan eteläosassa, alueen pinnan tasoltaan alimmissa osissa. Suurpellon 
alueelle on Itämeren altaan eri kehitysvaiheissa kerrostunut jopa 25 metriä paksu sarja hie-
nosedimenttejä joiden rakenne ja koostumus vaihtelevat vallinneiden kerrostumisympäristön 
olosuhteiden mukaan. Kalliomäkien rinteillä on rantavoimien kerrostamia hiekkoja. 

Pohjaveden pinta on lähellä maanpintaa lähes koko Suurpellon alueella. Suurpellon savikkoal-
taan pinnan tasoltaan alemmissa osissa ei käytännössä tavata kuivakuorta. Syvemmällä altaassa 
hydrogeologisiin olosuhteisiin vaikuttaa hiekkayksikkö hienojen sedimenttien alapuolella. Hiek-
kayksikössä on korkea vedenpaine, joka todettiin myös mäntäkairausten yhteydessä.  

 

 
Kuva 1. Suurpellon alueen maaperä. (Pohjakartta © Maanmittauslaitos, lupa nro 13/MYY/07) 
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Savikronologian mukaan (Sauramo, 1923) Suurpellon alue vapautui mannerjäätikön alta noin 
1300 lustosavivuotta ennen Baltian jääjärven veden pinnan laskua Yoldiameren pinnan tasoon. 
Tämän laskun on ajoitettu tapahtuneen noin 11 600 kalenterivuotta sitten (Saarnisto & Saarinen, 
2001). Edellisen perusteella Suurpellon alueelta mannerjää suli pois lähes 13 000 vuotta sitten. 
Tämän jälkeen alue oli pitkään muinaisen Itämeren vaikutuspiirissä, ensin makeavetisen Baltian 
Jääjärven alla (13 000-11 600 vs.), sitten osana Yoldiamerta (noin 11 600-10 700 vs.) ja Ancy-
lusjärveä (10 700-9 000 vs.), sekä lopulta Litorinameren alla alkaen noin 9 000 vuotta sitten. 

Deglasiaation jälkeen Baltian jääjärven vedenpinnan ylin taso oli pohjoisessa Espoossa noin 120 
metriä nykyisen merenpinnan tason yläpuolella (Eronen, 1990). Yoldiameren aikana maanko-
hoaminen oli nopeaa ja tällöin ylin vedenpinnan taso oli Espoossa 80 metriä nykyisen merenpin-
nan tason yläpuolella (Eronen, 1990) (kuva 2). 

Suurin osa Suurpellon alueesta on nykyisin alle 10 metriä merenpinnan tason yläpuolella (mpy) 
ja alkoi vapautua maankohoamisen seurauksena Litorinamerestä noin 3000 vuotta sitten (Hyvä-
rinen, 1999). Altaan lopullisen kuroutumisen kynnys on tutkimusalueen kaakkoisosassa Lukupu-
ron yläjuoksun kohdalla noin 6 metrin korkeustasossa mpy, josta tutkimusalue kuroutui viimein 
itsenäiseksi altaaksi noin 2000 vuotta sitten (Hyvärinen, 1999).  

On todennäköistä, että Suurpellon alue oli ennen järviallasvaihetta Litorinameren suojainen lahti, 
jossa vallitsivat rauhalliset ja stabiilit kerrostumisolot satojen, jollei tuhansien vuosien ajan. Alu-
etta ympäröivät kalliomäet, joiden laet kohoavat 30-50 metrin korkeuteen mpy. Tämän vuoksi 
alue on ollut suojassa tuulilta ja voimakkailta aalloilta lahtivaiheessa. 

 

 
Kuva 2. Rannansiirtyminen eri korkeustasoilla Espoon alueella viimeisen noin 10 000 vuoden 
aikana. Suurpelto on merkitty karttaan turkoosilla pisteellä. (Pohjakartta © Maanmittauslaitos, 
lupa nro 13/MYY/07) 
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2.2. Geotekniset kairaukset 

Espoon kaupungin geotekniikkayksikkö on vuosikymmenten ajan tehnyt koko Espoon alueella 
savikoiden geoteknisiä kairauksia ja saven ominaisuuksien määritystä laboratoriossa. Niin myös 
Suurpellon alueelta on saatavissa yhteensä yli 3000 havaintoa jotka ovat tallennettuna Espoon 
geoteknisen yksikön tietokantoihin (kuva 3). Tämä aineisto sisältää mm. paino-, heijari-, siipi-, 
täry- ja porakonekairauksia, joista suurin osa on keskittynyt Suurpellon aluetta reunustaville ja 
halkoville tielinjauksille (Kehä II). Myös pehmeikön keskiosan nykyisin viljeltävät tai niittyä 
kasvavat pellot sisältävät satojen pisteiden hajaverkon joiden kairaustulokset ovat olleet tämän 
tutkimuksen käytettävissä. Suurpellon alueelta tehdyistä pohjatutkimuksista valtaosa, noin 80%, 
on painokairauksia.  

 
 

Kuva. 3. Suurpellon alueelta on tehty Espoon kaupungin toimista suuri määrä pohjatutkimuksia. 
Kartta-alueen koko n. 3×2 km.
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2.3 Lentogeofysiikan aineisto  
Lentogeofysiikan kartta-aineisto kattaa yli 95 prosenttia Suomen pinta-alasta. Pääosa lentomitta-
uksista on tehty osana GTK:n kansallista matalalentomittausohjelmaa, joka alkoi vuonna 1972. 
Tässä ohjelmassa maankaran sähkönjohtavuus, magneettisuus ja gammasäteily mitataan noin 30 
metrin korkeudella lentävästä lentokoneesta 200 metrin linjavälillä (ks. esimerkiksi Airo, 2005). 
Suurpellon alue sijoittuu erilliseen, vuonna 1999 mitattuun, pääkaupunkiseudun lentomittausalu-
eeseen, joka lennettiin 100 metrin linjavälillä.   

 

 
Kuva 4. Lentogeofysiikan karttoja Suurpellon alueelta: Ylärivin LFR (matalan taajuuden reaali-
komponentti) ja HFR (korkean taajuuden reaalikomponentti) kuvaavat maankamaran sähkönjoh-
tavuutta, alarivin vasen kuva (totaalisäteily) esittää luonnon gammasäteilyä ja alarivin oikea ku-
va alueen magneettisia ominaisuuksia. Alue on lennetty vuonna 1999 100 metrin linjavälillä. 
(Pohjakartta © Maanmittauslaitos, lupa nro 13/MYY/07) 

 

Geofysiikan lentomittaus on alkujaan kehitetty geologiseen kartoitukseen ja malminetsintään, 
mutta sitä voidaan hyödyntää monipuolisesti myös taajama-alueiden kallioperän ja maapeitteen 
ominaisuuksien kartoittamiseen, kuten esimerkiksi laajassa Kallio-info-hankkeessa (Kuivamäki, 
2006). Lentogeofysiikkaa on käytetty myös pehmeikkö- ja savikkoalueiden kartoittamiseen 
(Suppala ja muut, 2005, Vanhala ja muut, 2004). Kyröjoki-laaksoon Ilmajoelle sijoittuva tutki-
mus osoitti että lento-EM (sähkömagneettinen menetelmä joka mittaa maan sähkönjohtavuutta) 
soveltuu hyvin savikon laajuuden, paksuuden ja rakenteen pääpiirteiden kartoittamiseen. Säh-
könjohtavuutta luotaavien menetelmien soveltuvuus pehmeikkö/savikko-tutkimuksiin perustuu 
ko. materiaalien hyvään sähkönjohtavuuteen.   
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Lentogeofysiikan dataa esittävässä kuvassa 4 kahdessa ylärivin sähkönjohtavuuskartassa Suur-
pellon alue erottuu ympäristöään paremmin sähköä johtavana (punasävyinen alue keskellä). Hy-
vä sähkönjohtavuus liittyy tyypillisesti paksuihin savikoihin ja etenkin ns. sulfidisaviin. Suurpel-
lon alueen sähkönjohtavuusarvot vastaavat edellä mainitulla Ilmajoen tutkimusalueen mitattuja 
sähkönjohtavuusarvoja (Vanhala ja muut, 2004, Suppala ja muut 2005). Ylärivin kuvapari, jossa 
on korkealla ja matalalla taajuudella mitattu sähkönjohtavuus, viittaa paksuun savikkoon ja/tai 
sulfidisavikkoon Suurpellon alueen eteläosassa ja ohuempaan savikkoon alueen pohjoisosassa. 
Säteilykartalla (vasen alakulma) Suurpellon alue erottuu ”ei-säteilevänä”, eli luonnon gam-
masäteilyn intensiteetti on pieni. Pieni intensiteetti johtuu savikkoalueen pinnan korkeasta vesi-
pitoisuudesta joka absorboi säteilyn. Säteilymaksimit sijoittuvat vastaavasti avokallioalueille.  

Rakennukset ja rakenteet voivat rajoittaa lentoaineiston käyttöä. Sähkönjohtavuuskartoissa tihe-
ästi rakennetut alueet näkyvät metallirakenteidensa takia sähkönjohtavuusanomalioina peittäen 
luonnon vaihtelun. Sähkönjohtavuuskuvaparin oikeassa yläkulmassa oleva anomalia aiheutuu 
suljetusta Mankkaan kaatopaikasta. Suurpellon alueella sähkölinjoja ja rakennuksia ei ole ja mit-
tausdata on koko alueella hyvälaatuista.  
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3. Tutkimusmenetelmät 
 

3.1. Kairaukset 
Suurpellon tutkimuskohteella tehtiin GTK:n toimesta kairauksia kahteen otteeseen, syyskuussa 
2005 sekä huhti–toukokuussa 2006. Kairausmenetelminä käytettiin kannukairausta kevyellä ve-
näläisellä suokairalla sekä sisäputkinäytteenotinta (mäntäkaira), jota operoitiin Espoon kaupun-
gin monitoimikairakoneella. Suurpellon alueelta tehdyt tutkimuspisteet näkyvät kuvassa 5, ja 
liitteessä 1 on esitetty niiden syvyydet ja koordinaatit. 

 

 
Kuva 5. Tutkimuspisteiden sijainti Espoo Suurpellon alueella. Sisäputkinäytteenottimen pisteet 
on esitetty punaisilla isommilla palloilla, vihreät kolmiot kuvaavat kannukairapisteitä, ja viinin-
punaiset pienemmät pisteet 3D geologisen mallin muodostamiseksi käytettyjä Espoon kaupungin 
pohjatutkimuspisteitä. (Pohjakartta © Maanmittauslaitos, lupa nro 13/MYY/07) 
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Kannukairausta (kannun pituus 50 cm, halkaisija 5 cm) käytettiin tutkimuksissa lähinnä peh-
meikön sedimenttien visuaalisen kerrosjärjestyksen sekä saven rakenteen ja koostumuksen tar-
kasteluun erityisesti maakerrosten yläosasta (kuva 6). Kannukairauspisteitä tehtiin Suurpellon 
alueelta yhteensä 26 kpl (SU1–SU26), joissa sedimenttikerrosten laatua tarkasteltiin 0,5–1,0 met-
rin välimatkoin. Kannukairalla tehtyjen pisteiden keskimääräinen syvyys oli noin 7 metriä, ja 
syvin pisteistä ulottui noin 14 m maanpinnasta alaspäin. Menetelmän avulla saatiin niinikään ar-
vokasta tietoa sedimentin kerrosyksiköiden horisontaalisista jatkuvuuksista ja epäjatkuvuuspin-
noista. Kannukairauksessa saadut tiedot kirjattiin kenttätutkimuslomakkeelle, johon merkittiin 
mm. kairauksen tunnus, sijainti, sedimenttien kerrosjärjestys sekä laatu kullakin tutkitulla syvyy-
dellä. Tiedot siirrettiin myöhemmässä vaiheessa tietokantaan jota hyödynnettiin maaperän 3D 
mallin muodostamisessa.  

 

 
Kuva 6. Kannukairalla tehtyjen pistemäisten tutkimusten avulla selvitettiin maakerrosten laadun 
ja koostumuksen vaihtelua Suurpellon tutkimusalueen eri osissa ja eri syvyyksillä maan pintaan 
nähden. Sedimentin erottuvat rajapinnat edustavat muutosrajapintoja muinaisen Itämeren kehi-
tyshistoriassa. 

 

Suurpellon alueelta otettiin 6 pitkää ja jatkuvaa näytesarjaa (N1–N6) GTK:n sisäputkinäytteenot-
timella. Näytesarjojen pituus vaihteli 6 ja 22 metrin välillä. Menetelmä on kuvattu tarkalleen 
GTK ympäristönäytteenoton ohjeissa ”Maaperänäytteenotto kairaamalla monitoimikairakoneel-
la mahdollisesti saastuneelta alueelta” (Lehto, 2002)  ja ”Näytteenotto sedimentistä muoviseen 
sisäputkeen” (Lehto, 2003).  Sisäputkikairauksissa jatkuva savinäyte otetaan suoja- ja runkoput-
kien avulla 45/50 mm sisä-/ulkohalkaisijaltaan olevaan muoviputkeen (HDPE), siten että seuraa-
va näyte aloitetaan aina siltä syvyydeltä johon ylempi näyte päättyy. Muoviputken sisällä erilli-
sellä vaijerilla kulkeva mäntä varmistaa sedimentin tasaisen ja häiriöttömän työntymisen putkelle 
sekä sen, että pieni alipaine pitää aineksen putkella sitä ylösnostettaessa. Menetelmän avulla kus-
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takin N-pisteestä otettiin jatkuva näytesarja yhden metrin pituisina pätkinä, jotka tulpattiin ken-
tällä kummastakin päästä ja kuljetettiin laboratorioon avattavaksi ja analysoitavaksi (kuva 7).  

 

 
Kuva 7. Havainne kuvasarja sisäputki- eli mäntäkairauksen eri vaiheista pehmeikkötutkimuksis-
sa. Oikealla alakuvassa näkyy 13 metriä pitkä kairattu näytesarja Suurpellon pisteeltä N6, joka 
on valmiina kuljetettavaksi laboratorioon analysoitavaksi. 

 

3.2. Sedimentologia 
Suurpellon näytesarjat N1–N6 käsiteltiin GTK:n sedimenttitutkimuslaboratoriossa marraskuussa 
2005 sekä huhtikuussa 2006. Ensimmäisenä, putkia avaamatta, niistä mitattiin magneettinen sus-
keptibiliteetti Bartington MS2C luupilla, ja mittauksen tuloksia käytettiin näytesarjojen alustavan 
korreloinnin apuvälineenä. Magneettiinen suskeptibiliteetti, jolla ilmaistaan aineksen kykyä 
magnetoitua, on sedimenttitutkimuksissa informatiivinen ja näytettä häiritsemätön mittausmene-
telmä jonka arvojen vaihtelu on seurausta pääasiassa magneettisen mineraaliaineksen laadun 
(magnetiitti, hematiitti, greigiitti) sekä konsentraation vaihtelusta sedimenttikerrostumissa (mm. 
Sandgren & Snowball 2001). Alustavan korreloinnin avulla päätettiin missä järjestyksessä sedi-
menttisarjat avataan ja mitä fysikaalisia ja kemiallisia analyysejä kustakin näytesarjasta tehdään. 

Näyteputkien avaaminen tapahtui yksi näyteputki kerrallaan. Näyteputki sahattiin pituussuunnas-
sa kahteen puoliskoon (kuva 8), jolloin sedimenttien kerrosrakenteiden ja koostumuksen tarkas-
telu mahdollistui. Avaamisen jälkeen sedimentit kuvattiin ominaisuuksien osalta huolellisesti 
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Troels-Smith luokitteluperiaatteiden mukaisesti (Troels-Smith 1955). Kuvaaminen tehtiin 1:1 
mittakaavassa mm-paperille kiinnittämällä erityistä huomiota mm. kerrosten rakenteeseen (mas-
siivinen vai kerroksellinen), koostumukseen (Sa, Si, Lj), sekä muihin ulkoisiin piirteisiin kuten 
väri, plastisuus ja tiiveys. Tämän jälkeen sedimenttisarjoista mitattiin uudelleen magneettinen 
suskeptibiliteetti, tällä kertaa Bartington MS2E1 pinta-anturilla ja 1 cm resoluutiolla. Mittausten 
jälkeen sedimenttisarjasta otettiin osanäytteet vesipitoisuutta (water content = WC), hehkutushä-
viötä (loss on ignition = LOI) ja tiheysmäärityksiä varten. Tämä tehtiin keskimäärin noin 10 cm 
resoluutiolla. Vesipitoisuus määritettiin kuivaamalla punnittua näytettä uunissa 105 ºC lämpöti-
lassa yliyön ja punnitsemalla näytteet sitten uudelleen. Hehkutushäviö, eli orgaanisainespitoi-
suus, määritettiin samoista näytteistä polttamalla kuivattuja näytteitä 2 tuntia 550 ºC lämpötilas-
sa. Kuivairtotiheys määritettiin laskennallisesti käyttämällä Håkansonin & Janssonin (1983) 
määrittelemää kaavaa, jossa mineraaliaineksen tiheydeksi oletetaan 2,6 g cm-3.  

 

 
Kuva 8. Mäntäkairalla otettujen näytteiden avaaminen ja jatkokäsittely tehtiin GTK:n sedimentti-
tutkimuslaboratoriossa.   

 

Lisäksi sedimenttisarjoista määritettiin muitakin mineraalimagneettisia parametrejä kuten ARM 
(anhysteretic remanent magnetization), SIRM (saturation isothermal remanent magnetization), 
ja S-parametri (IRM -100 /IRM mT +1000 mT), jotka osaltaan kertovat magneettisen aineksen laadun, 
raekoon ja konsentraation muutoksista. Mittausten avulla voidaan päätellä mm. minkälaisissa 
kerrostumisoloissa ja prosesseissa sedimentit ovat muodostuneet ja mahdollisesti mistä kerrostu-
va aines on lähtöisin (mm. Sandgren & Snowball 2001). Näytteet mitattiin Suprajohtavalla 
SQUID magnetometrillä, sekä Molspin magnetometrillä GTK:ssa. 

 

 

 

 

 

 



Pehmeikkötutkimus: Suurpelto, Espoo  12 
2005-2007 
 
 

      
  

3.3. Geofysiikka  
Suurpellon alueella tehtiin kattava geofysikaalinen tutkimus johon kuului  

- painovoimamittaus,   

- (sähköinen)vastusluotaus,  

- sähkönjohtavuuden in-situ-mittauksia,   

-  sähkönjohtavuusmittauksia näytteistä,  

- Lisäksi tutkimuksessa käytettiin muissa yhteyksissä kerättyä lentogeofysiikan aineistoa. 
Geofysiikan linjat, näytteenotto- ja mittauspisteet on esitetty kuvassa 11. Lentomittaus on 
tehty 100 metrin linjavälillä itä-länsi-suuntaisin linjoin.  

 

Geofysiikan mittausten tarkoitus ja tavoitteet hankkeessa voidaan jakaa kolmeen tasoon. 

(a) Toimia geologisen/geoteknisen tutkimuksen tukena 

• pehmeikön ja maapeitteen paksuusmäärityksissä, 

• määritettäessä maalajien kerrosrannetta ja jatkuvuuksia kairauspisteiden välillä ja  

• määritettäessä kalliopinnan topografiaa ja kallioruhjeiden laatua ja sijaintia.   

(b) Muodostaa kohteesta 3D geofysikaalinen (sähkönjohtavuus)malli, jota voidaan käyttää alu-
een geologista mallia muokattaessa. 

(c) Tutkia onko sähkönjohtavuudella ja geologisilla ja/tai geoteknisillä parametreillä merkittäviä 
relaatiota (siis, voidaanko esimerkiksi sähkönjohtavuusmallin avulla ennustaa sulfidisavikerros-
ten laajuutta, paksuutta ja ominaisuuksia (kuten rikkipitoisuus ja vesipitoisuus). 

 

3.3.1 Lentomittaus  

 

 
Kuva 9. Lentogeofysikaalinen mittaus Suurpellon alueella. Sähkönjohtavuutta mittaavan sähkö-
magneettisen järjestelmän lähetin- ja vastaanotinkelat on kiinnitetty lentokoneen siipien kärkiin.    
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Suurpellon alueelta on geofysikaalista lentomittausaineistoa vuodelta 1999 ja 2005. Aiempi lento 
tehtiin ns. pääkaupunkiseutu-hankkeen yhteydessä ja jälkimmäinen uuden 4-taajuus-EM-
laitteiston (EM=sähkömagneettinen) testilentona. Kumpikin mittaus tehtiin 100 metrin linjavälil-
lä.  

GTK:n lentogeofysiikan laitteisto mittaa samanaikaisesti maankamaran magneettisia ja sähköisiä 
ominaisuuksia ja luonnon gammasäteilyä (radioaktiivista säteilyä). Nykyinen lento-
sähkömagneettinen systeemi toimii neljällä taajuudella 900 hertsistä 25000 hertsiin. Jokaisella 
taajuudella mitataan vasteen reaali- ja imaginaarikomponentti (in-phase ja out-of-phase), eli 
kaikkiaan saadaan 8 erilaista karttaa. Kuvassa 4 on esitetty vanhemman 2-taajuussysteemin reaa-
likomponenttikartat taajuudella 3000 Hz (LFR) ja taajuudella 14 kHZ (HFR). Sähkönjohtavuus-
karttojen perustella voidaan suoraan arvioida savikoiden laajuutta, paksuutta ja ominaisuuksia.  

Karttakuvia tarkempi käsitys savikoiden paksuudesta ja rakenteesta saadaan laskemalla mittaus-
tuloksesta maankamaran sähkönjohtavuusmalli. Sähkönjohtavuusmalli tarkoittaa eräänlaista to-
mografiakuvaa, läpileikkausta, sähkönjohtavuuden vaihtelusta. Lentomittauksesta tuotettava 3D-
sähkönjohtavuusmalli perustuu mittauspisteittäin tehtävään 1D-inversioon, jonka tulokset esite-
tään lentolinjoittain (Suppala ja muut 2005). On huomattava että 1D inversiossa on oletuksena 
homogeeninen vaakakerroksellinen maa. Suurpellon alueella, ja savikoilla yleensäkin, rakenne 
on tyypillisesti vaakakerroksellinen ja 1D inversion käyttäminen perusteltua ja johtaa hyvään 
tulkintamalliin.  

 

3.3.2 Painovoimamittaukset 

Maapeitteen paksuusmäärityksiä tehdään hyvin yleisesti painovoimamittausten eli gravimetristen 
mittausten avulla.  Menetelmässä käytetään hyväksi maapeitteen ja kallioperän välistä tiheys-
eroa. Painovoimaa mitataan gravimetrillä, joka on erittäin tarkka vaaka. Lisäksi jokaiselta mitta-
uspisteeltä määritetään korkeus. Näistä tiedoista lasketaan mittauspisteille ns. Bouguer-anomalia, 
jota käytetään maapeitteen paksuuden tulkinnassa. 

Painovoimaprofiilit sijoitettiin maastoon siten, että niiden alku- ja loppupäät olivat kalliolla tai 
paikassa, jossa maapeitteen paksuus tunnetaan (kuvat 10 ja 11). Profiilien on hyvä kulkea tunnet-
tujen pisteiden ja toistensa yli. Näin voidaan arvioida taustavaihtelua (regionaalianomaliaa), joka 
on perustasona maapeitteen paksuustulkinnalle. Kun maapeitteen ja kallion tiheysero tunnetaan, 
voidaan painovoima-anomaliasta laskea maapeitteen paksuus. Maapeitteen todellinen paksuus on 
kuitenkin hyvä selvittää paikka-paikoin muilla menetelmillä mahdollisimman tarkan tuloksen 
varmistamiseksi, koska sekä taustavaihtelu että muodostuman tiheys voivat vaihdella. Paksuuden 
voi selvittää esimerkiksi seismisillä luotauksilla tai kairauksilla. 

Tulosten tulkinta etenee siten, että kustakin mitatusta linjasta muodostetaan tulkintamalli, jonka 
aiheuttama anomalia vastaa mittaustulosta. Mitatuista korkeuslukemista muodostuu mallin ylä-
pinta. Maapeitteelle ja kalliolle arvioidaan tiheysero, jonka oletetaan pysyvän vakiona. Mikäli 
pohjavedenpinnan tasosta on tietoa, käytetään laskennassa kuivalle ja pohjavedenpinnan alapuo-
liselle maapeitteelle eri tiheyttä. Mallin parametreja muuntelemalla päädytään lopulta tilantee-
seen, jossa laskettu ja mitattu anomalia vastaavat toisiaan (kuva 10). 
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Kuva 10. Esimerkki painovoimatulkinnasta.  

 

Tulkitut kallionpinnan tasot yhdistettiin lopulliseen karttatulosteeseen.  Aineistosta laskettiin in-
terpoloimalla sopivalla (150–250 m) ulottuvuudella kallionpinnan tasomalli. Painovoimamittaus-
tulkinnat antavat yleiskuvan kallionpinnan korkeustasosta. Pintamallia tarkasteltaessa on aina 
huomioitava mittaus- ja tulkintamenetelmien rajoitukset. Kallionpinnan korkeustaso on selvillä 
ehdottoman tarkasti vain avokallioilla ja kairauspisteissä. Mallinnusohjelmisto tasoittaa interpo-
loimalla näiden tunnettujen ja tulkittujen kallionpintapisteiden välit. Näin ollen interpoloinnissa 
käytettyjen tasopisteiden välialueilla voi olla kalliokohoumia tai –painanteita, joita ei pintamal-
lissa havaita. Samoin mallin reuna-alueilla saattaa olla laskennasta johtuvia vääristymiä. 

Painovoimamittauksia tehtiin seitsemällä profiililla, joiden yhteispituus oli 4,75 km. Linjojen 
sijainti on merkitty kuvaan 11. Mittauslinjojen päät on sidottu joko kalliopaljastumiin tai kai-
rauspisteisiin, lukuun ottamatta linjojen 5, 6 ja 7 länsipäitä. Näillä linjoilla referenssitietoa tulkin-
toihin saatiin paikoin linjojen päätepisteiden välillä olevista kairauspisteistä sekä linjan 7 länsi-
osassa olevalta kalliopaljastumalta. 

 

3.3.3. Vastusluotaukset 

Vastusluotausmittaus on sähköinen mittausmenetelmä, missä maankamaran sähkönjohtavuus-
vaihteluiden perusteella pyritään määrittämään mm. maalajityypit, pohjaveden pinnan taso, maa-
peitteen paksuus sekä kalliopinnan topografia. Monielektrodivastusluotausmittaukset suoritettiin 
Suurpellon alueella syksyn 2005 sekä kevään ja alkukesän 2006 aikana. Vuonna 2005 oli käytös-
sä AGI:n (Advanced Geosciences Inc.) yksikanavainen Sting/Swift –laite, jossa maan näennäistä 
ominaisvastusta mitattiin 56 elektrodin avulla minimielektrodivälin ollessa 5 metriä. AGI:n lait-
teella mitattiin kolme 275 metrin pituista linjaa ja yksi 205 metrin pituinen linja. Linjat sijaitsivat 
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kairareikien N3-N6 kohdalla (kuva 11). Vuonna 2006 mittauksissa käytettiin loppuvuodesta 
2005 hankittua ABEMin nelikanavaista Terrameter SAS4000 laitetta, jossa maankamaran näen-
näistä ominaisvastusta ja IP-efektiä (Indusoitu Polarisaatio) voidaan mitata jopa 84 elektrodin 
avulla, 0.1-5 metrin minimielektrodivälillä. Käytännössä kohteella käytetyt minimielektrodivälit 
olivat 1 tai 2 metriä linjasta riippuen. Vuonna 2006 mitattiin 6 linjaa (kuva 11), joiden pituus 
vaihteli välillä 160-480 metriä.  Käytännössä laitteiden mittausperiaatteet ovat samanlaiset, mut-
ta mittalaitteiden ominaisuudet eroavat jonkin verran.  

 

 
Kuva 11. Geofysikaaliset mittalinjat Suurpellon alueella. Painovoimalinja L7 sekä vastusluotaus-
linjat VL-linja_ddN6 ja VL-linja_ddN5 ovat tehty samalta linjalta kuin kuvan 17 profiililinja 1. 
(Pohjakartta © Maanmittauslaitos, lupa nro 13/MYY/07) 

 

AGI:n laitteella mitattaessa käytettiin Wenner-mittausjärjestelmää (kuva 12), jossa virran syöttö 
maahan tapahtuu ulompien elektrodien avulla ja maahan syntynyt potentiaaliero mitataan kes-
kimmäisistä elektrodeista. Kuvassa 10 näkyy, että järjestelmässä elektrodit maadoitetaan tasavä-
lisesti maahan. ABEM:in laitteella mitattaessa käytettiin monigradienttimenetelmää (kuva 10), 
joka on pooli-dipoli- ja Schlumberger-järjestelmän eräänlainen yhdistelmä. Järjestelmässä syöte-
tään virtaa maahan kahden ulomman elektrodin avulla ja neljällä elektrodiparilla mitataan synty-
nyttä potentiaalieroa virtaelektrodien välissä.  Kuvasta 12 näemme, että potentiaalielektrodit ei-
vät mittauksessa sijaitse symmetrisesti virtaelektrodien keskellä. Kuvan s-kerroin viittaa mitta-
uksen potentiaalilukemien maksimimäärään yhdellä virran syötöllä. Monielektrodigradienttimit-
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tauksessa suurta määrää virtaelektrodiyhdistelmiä käytetään elektrodilevityksen läpikäymiseen 
usealla eri a:n ja s:n etäisyyksien arvoilla. 

Maaperän näennäiseen ominaisvastukseen vaikuttavat mm. mitattavan maalajin raekoko, vesipi-
toisuus, kemiallisten epäpuhtauksien määrä vedessä sekä elektronisten johteiden määrä (Pelto-
niemi, 1988). 

 

 
Kuva 12. Kaaviossa Wenner mittausjärjestelmä ja monielektrodigradienttimittausjärjestelmä.  
Valokuvassa monielektrodivastusluotaus Suurpellon alueen eteläpäässä. Mittauksessa maadoite-
taan elektrodit suoraan linjaan 1-5 metrin välein. Menetelmällä saadaan hyvin tarkka kuva maa-
perän sähkönjohtavuuden vaihteluista 15-50 metrin syvyyteen elektrodivälistä riippuen. 

 

Vuoden 2005 vastusluotaukset mitattiin kairareikien N3-N6 ylitse tarkoituksena jatkaa kairaustu-
loksia linjojen suunnassa. Vuonna 2006 mittauksia jatkettiin uudella mittalaitteella. Vuoden 
2006 mittauksissa paikattiin vierekkäisten linjojen väliset aukot sekä mitattiin muutama uusi lin-
ja. Linjojen sijainnit on esitetty kuvassa 11. 

 

3.3.4. Ominaisvastus-lämpötilaluotaintulokset, laboratoriotutkimukset 

Geologian tutkimuskeskuksessa on kehitetty suossa ja pehmeissä maalajeissa toimiva ominais-
vastus-lämpötilaluotain (Puranen et al.,1996), jolla voidaan mitata maaperän in-situ –
ominaisvastustusta ja lämpötilaa. Mittaus tapahtuu yksinkertaisesti työntämällä sondia maahan 
halutulla mittaustiheydellä. Tulokset tallennetaan mitattaessa maan pintaan jäävän tallennuslait-
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teen muistiin. Ominaisvastuksen mittaus tapahtuu laitteella 1,5 sentin elektrodivälillä, järjestel-
män ollessa Wenner. Luotaimella saadaan määritettyä häiriintymätön sähkönjohtavuus 5-9 met-
rin syvyyteen. Sondimittausten sijaintipaikat on esitetty kuvassa 11. 

Näytepisteiden N3, N4, N5 ja N6 näytteiden sähkönjohtavuus mitattiin laboratoriossa kahdella 
eri mittauskonfiguraatiolla. Toisessa konfiguraatiossa muoviseen suojaputkeen porattiin reiät, 
joihin elektrodit työnnettiin noin 15 etäisyydelle toisistaan. Toisessa konfiguraatiossa halkaistun 
näyteputken pintaan työnnettiin mittauskampa, jossa elektrodit olivat 1 cm etäisyydellä toisis-
taan.   

 

  

3.4. Geokemia 
Kemialliset analyysit tehtiin yhdestä kairausprofiilista (Suurpelto N4). Tämän katsottiin edusta-
van hyvin kaikkia alueella tavattavia sedimenttikerroksia. 

Kemiallista analyysiä varten vasta-avatusta halkaistusta kairanäytteestä vuoltiin spaattelilla las-
tumainen jatkuva näyte jokaisesta stratigrafisesti määritetystä kerroksesta. Näin analyysiin lähet-
täväksi saatiin 11 näytettä, joiden kunkin paino oli n. 50 g. 

Laboratoriossa näytteet pakastekuivattiin välittömästi. Näytteistä analysoitiin pääsääntöisesti al-
kuaineiden (i) kokonaispitoisuudet, (ii) vahvahappoliukoiset pitoisuudet ja (iii) ravinnepitoisuu-
det.  

Määritettyjä alkuainepitoisuuksia ja muita parametrejä on suurimmillaan yli 50, mutta tässä ra-
portissa esitetään näytekohtaiset pitoisuudet seuraavista alkuaineista ja muista parametreistä: As, 
C, Ca, Cd, Cl-, Co, Cu, Fe, N, Na, P, pH, S. 

pH-määritystä varten näytteet uutettiin 0,01 M CaCl2:lla (uuttosuhde maanäytteen massa m : liu-
oksen tilavuus V = 1:4) ja pH määritettiin Radiometer ion 85 pH-mittarilla GTK:n Kuopion la-
boratoriossa.  

Alkuaineiden kokonaispitoisuudet analysoitiin röntgenfluoresenssispektrometrillä (XRF, Philips 
PW 1480 X-ray spectrometer) puristetuista pelleteistä sekä liuottamalla näytteet fluorivetyhapon 
ja perkloorihapon seokseen ja määrittämällä alkuainepitoisuudet ICP-MS  spektrofotometrillä 
(Perkin Elmer Sciex Elan 6000) tai ICP-AES spektrofotometrillä (Thermo Jarrel Ash, Iris Ad-
vantage (Duo). Tässä raportissa käsitellään vain liuostietä mitattuja alkuainepitoisuuksia. 

Elohopean kokonaispitoisuus määritettiin näytteestä pyrolyyttisesti Hg-analysaattorilla 

(AMA 254) GTK:n Kuopion laboratoriossa ja hiilipitoisuus määritettiin jauhetuista näytteistä 
hiilirikkianalysaattorilla (Eltra CS500) GTK:n Espoon laboratoriossa. 

Suurinta alkuaineiden pitoisuutta, mikä luonnossa maaperästä äärimmäisen happamissa olosuh-
teissa voi liueta, arvioitiin uuttamalla (m:V = 1:6) näytteet kuningasvedellä 90 °C:ssa (AR). Ku-
ningasvesiuutto liuottaa kiteiset saostumamineraalit, sulfidimineraalit, fosfaatit, karbonaatit, 
useimmat suolat, kiilteistä biotiitin ja kloriitin sekä osittain titaniitin, eräät amfibolit ja savimine-
raalit. Oksidit, kvartsi ja maasälvät Ca-rikasta plagioklaasia lukuunottamatta eivät liukene ku-
ningasveteen. Mineraalien rapautuneisuus lisää AR liukoisuutta. AR-liuotetuille näytteille tehtiin 
monialkuaineanalyysit ICP-AES:lla (Thermo Jarrel Ash, Iris Advantage (Duo) ja ICP-MS:lla 
(Perkin Elmer Sciex Elan 5000). As- ja Se-pitoisuudet määritettiin GF-AAS:lla (Perkin Elmer 
SIMAA 6000). Analyysitekniikat ja määritysrajat on esitetty taulukossa 1. 
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Alkuaineiden eliöille käyttökelpoisessa muodossa olevat pitoisuudet määritettiin uuttamalla näy-
te 1 M ammoniumasetaattiliuokseslla, jonka pH oli säädetty arvoon 4,5. Uuton avulla saadaan 
mm. käsitys vaihtuvien emäskationien pitoisuudesta. Uutto liuottaa sekä fysikaalisesti että kemi-
allisesti maarakeiden pintaan adsorboituneet ionit, liukoiset suolat, karbonaatit ja heikosti kiteiset 
raudan, alumiinin ja mangaanin hydroksidisaostumat. Liuoksesta alkuainepitoisuudet määritettiin 
Thermo Jarrell ASh Iris HR Duo laitteistolla, paitsi As Se ja Cd jotka määritettiin grafiittiuuni-
atomiabsortiospektrofotometrillä (Perkin Elmer SIMAA 6000). 

 

Taulukko 1. Alkuaineiden määritysrajat ja analyysilaitteet. Yksiköt mg kg-1, paitsi C %. 

 
 

As 0,1 GF-AAS 
C 0,02 CN-analysaattori 
Ca 50 ICP-AES 
Cd 0,02 ICP-MS 
Cu 0,5 ICP-MS 
Fe 50 ICP-AES 
N  CN-analysaattori 
Na 30 ICP-AES 
P 20 ICP-AES 
S 20 S-analysaattori 
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4. Tulokset ja tulkinta  
 

4.1. Maaperän sisäinen rakenne 
Jäätikön perääntyminen Suomen eteläosista ja muinaisen Itämeren eri kehitysvaiheet ovat selväs-
ti nähtävillä Suurpellon sedimenttisarjan N5 kerrostumaseuraannossa (kuva 13). Alueelle on 
viimeksi kuluneiden reilun 10 000 vuoden aikana kerrostunut jopa 25 metrin paksuudelta hieno-
ainessedimenttejä joiden rakenne ja koostumus vaihtelevat vallinneiden kerrostumisympäristön 
olosuhteiden mukaisesti. Kerrostuneen saven ominaisuuksiin vaikuttaneita tekijöitä ovat olleet 
mm. kerrostumishetkellä vallinneet kemialliset olosuhteet kuten veden suolapitoisuus ja kerros-
tuneisuus, veden syvyys, veden fysikaaliset piirteet kuten lämpötila, virtaama, aallokon toiminta 
ja suspensiossa kulkevan aineksen määrä, sekä vesimassassa tapahtuvan orgaanisen perustuotan-
non voimakkuus. Lisäksi huomattava osa alunperin kerrostuneesta sedimentistä on myöhempinä 
aikoina kulunut pois (eli erodoitunut) ja kerrostunut alueelle uudelleen tai kulkeutunut kauem-
maksi. Kerrostumisen aikaiset sekä jälkeiset ympäristön olosuhteet ovat siis merkittävästi vaikut-
taneet siihen minkälaista hienoainesedimenttiä nykyisin esiintyy eri puolilla Suurpellon tutki-
musalueetta.  

 

 
Kuva 13. Geologinen kehityshistoria, ennen muuta muinaisen Itämeren eri vaiheet, kuvastuu 
Suurpellon näytepisteeltä N5 tehdystä sedimenttistratigrafiasta. Sedimenttisarjan 12 eri kerrosyk-
sikköä on kuvattu Troels-Smith –luokittelun mukaisesti ja joitakin niiden fysikaalisia parametre-
jä on piirretty oheen. 
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Sedimenttisarjan N5 sedimentologisten tutkimusten perusteella määritetty sedimenttistratigrafia 
voitiin jakaa 12 kerrosyksikköön jotka on esitetty kuvassa 13. Kuvassa esitetään myös sediment-
tistratigrafiaan liittyvät Troels-Smith luokitteluun perustuvat koodit sekä sedimenttisarjasta mita-
tut fysikaaliset suureet. Vanhimmat, Baltian jääjärveen kerrostuneet kerralliset savet (kerrosyksi-
köt 1 ja 2) makaavat kerrosjärjestyksessä pohjan tuntumassa kairauksin todetun hiekkakerroksen 
päällä. Kerralliset savet sisältävät runsaasti karkeammasta aineksesta (Hk, Si) koostuvia 1–3 cm 
paksuja horisontaalisia välikerroksia. Kerrallinen rakenne johtuu mannerjäätiköltä tulleiden su-
lamisvesien vuodenaikaisesta syklistä. Jäätikön perääntymisvaiheessa sen sulaminen ja siten 
myös karkeimman aineksen kulkeutuminen ja kerrostuminen tapahtui voimakkaimpien sula-
vesivirtausten aikana kesäisin, kun taas hienojakoisin savi kerrostui veden virtausten heikennyt-
tyä pääsääntöisesti vasta talvella (mm. Sauramo 1923). Paksuimmat, jopa 30 mm paksuiset väli-
kerrokset ja useiden senttimetrien paksuiset lustot esiintyvät kerrosyksikön 1 alaosassa, jolloin 
kerrostumisprosessia luonnehti yleisesti suuremman virtausnopeuden ympäristö koska manner-
jäätikön reuna sijaitsi vielä lähellä Suurpellon tutkimusaluetta. Kerrosyksikössä 1 esiintyy myös 
runsaasti 1–2 cm halkaisijaltaan olevia vajokiviä (engl. dropstone). Suskeptibiliteetti vaihtelee 
voimakkaasti ja siinä on aleneva trendi noin 80–25 SI x10-5. LOI kohoaa noin 1 %:sta noin 2,5 
%:iin ja vesipitoisuus noin 40 %:sta noin 75 %:iin, kun taas tiheys laskee 1,5 g cm-3:iin. Jäätikön 
perääntyessä yhä kauemmaksi kohti jäätiköitymiskeskusta, sulavesien virtausnopeus väheni ja 
suspensiossa kulkevan aineksen määrä ja raekoko pienenivät. Tätä vaihetta edustaa kerrosyksik-
kö 2 joka koostuu paikoin lustorakenteisesta, paikoin massiivisesta kittimäisestä savesta.  

Lustosaven päällä on paikoin häiriintyneet todennäköisesti Yoldiameri –vaihetta edustavat hie-
norakeiset sedimentit, jotka kerrostuivat murtoveteen Muinaisen Itämeren ollessa tilapäisesti yh-
teydessä Atlantille (kerrosyksikkö 3). Kerrosyksikön 3 sedimentit omaavat Suurpellon alueen 
kerrostumaseuraannossa suurimman savespitoisuuden (jopa 80%), kun taas muut fysikaaliset 
indeksiominaisuudet kuten orgaanisen aineksen pitoisuus (LOI), vesipitoisuus ja tiheys pysytte-
levät huomattavan vakioina. Sedimenttikerrostumien suuren savespitoisuuden on jo aikaisemmin 
kuvattu olevan tyypillistä juuri Yoldiavaiheen saville Etelä-Suomessa (Gardemeister, 1975). 
Kerrosyksikön 3 alaosassa esiintyvä suskeptibiliteetin maksimipiikki (1800–1820 cm) saattaa 
edustaa Baltian jääjärven laskua Yoldiameren tasoon jonka yhteydessä tapahtui aineksen huo-
mattavaa ja todennäköisesti myös nopeata uudelleenkerrostumista. Yhdenikäiset, mutta noin 26–
28 m korkeuseron omaavat deltaparit Salpauselkä vyöhykkeessä indikoivat tämänkaltaista nope-
aa veden laskua Baltian jääjärvi–Yoldiameri rajalla noin 11 600 vuotta sitten. 

Tämän yläpuolella on Ancylusjärvi vaihetta edustavat kerrosyksiköt 4–7, jotka koostuvat paikoin 
sulfidirakeisesta savesta. Sulfiideilla tarkoitetaan tässä yhteydessä pelkistyneessä tilassa olevaa 
rikkiä (S), joka hapettuu herkästi joutuessaan tekemiseen ilmakehän kanssa. Kerrosyksiköiden 
kemiallisista ominaispiirteistä ja niiden vaikutuksesta ympäristöön rakennettavuuteen on keskus-
teltu enemmän kappaleessa 5. Ancylusjärvi vaiheessa muinainen Itämeri oli jälleen sulkeutunut 
omaksi altaakseen, ja sen vedenpinnan tasossa tapahtui huomattavia vaihteluja. Kerrosyksikkö 4 
koostuu massiivisesta savesta jota luonnehtii sulfidin esiintyminen saven seassa jopa 4 cm hal-
kaisijaltaan olevina rakeina. Sulfidin määrä vähenee kerrosyksikössä ylöspäin ja yläpuolinen ker-
rosyksikkö 5 sisältää enää vain hivenen sulfidirakeita. Sen sijaan kerrosyksikössä 5 esiintyy sel-
viä 2–5 mm paksuudeltaan olevia Hk/Si –kerroksia, joiden ilmeneminen liittyy todennäköisesti 
Ancylusjärven vedenpinnan vaihteluista aiheutuneeseen aineksen eroosioon ja uudelleenkerros-
tumiseen. Kerrosyksiköissä 6 ja 7 sulfidista ainesta esiintyy uudelleen, mutta ei yhtä massiivises-
sa määrin kuin kerrosyksikössä 4 ja lisäksi kerrosmaisemmassa muodossa. Suurpellon sediment-
tisarjassa Ancylusjärven kerrostumat erottuvat ylä- ja alapuolisista kerrosyksiköistä erittäin hy-
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vin fysikaalisten indeksiominaisuuksien perusteella. Niillä on selvästi alhaisempi vesipitoisuus ja 
hehkutushäviö, kuten totesi myös Gardemeister (1975) aikoinaan, mutta erityisen selvästi tämän 
vaiheen kerrostumat eroavat muista mineraalimagneettisen sisältönsä takia. Magneettinen sus-
keptibiliteetti ja SIRM/ARM suhde viittaavat vahvasti siihen, että kerrosyksiköissä 4–7 magne-
tiitin konsentraatio savisedimentissä kohoaa huomattavasti, ja mahdollisesti myös magnetiitin 
raekoko pienenee. Kerrostumisympäristö poikkeaa siis huomattavasti aikaisemmasta. Yleensäkin 
mineraalimagneettisten analyysien avulla voidaan erinomaisesti erotella erilaisten kerrostumis-
olosuhteiden aikana syntyneet sedimenttikerrostumat toisistaan, kuten on esitetty Suurpellon ta-
pauksessa kuvassa 14. 

 

 
Kuva 14. Mineraalimagneettisten parametrien avulla voidaan tutkia kerrosympäristön muutosta 
tietyssä paikassa ajan suhteen. Kuvassa on esitetty SIRM ja S-parametrien avulla kuinka muinai-
sen Itämeren eri vaiheen muuttavat sedimenttien magneettista sisältöä ja siten kuvastavat altaan 
kehitystä aina Baltian jääjärvestä itsenäiseen umpeen kasvavaan järveen asti. 

 

Merkittävin muutos sedimenttistratigrafiassa tapahtuu kuitenkin kerrosyksiköiden 7 ja 8 välisellä 
rajapinnalla, jolloin sedimentin koostumus muuttuu sulfidin mustaksi värjäämäksi saveksi. Tämä 
rajapinta edustanee muinaisen Itämeren historiassa Litorinamerivaiheen alkua. Tästä rajapinnasta 
ylöspäin myös sedimenttikerrostuman vesipitoisuus ja orgaanisen aineksen pitoisuus kohoavat 
huomattavasti ja jatkavat kohoamista kohti kerrosyksikköä 12. Erityisesti kerrosyksikkö 8 on 
voimakkaasti sulfidien mustaksi värjäämä, joka edustanee Litorinanvaiheen suolaisinta alkuvai-
hetta noin 9000–7000 vuotta sitten. Se vaihettuu ylöspäin heikommin sulfidia sisältäväksi la-
minoiduksi liejusaveksi. Kerrosyksikkö 10 edustaa vaihetta jolloin Suurpellon alue oli vielä yh-
teydessä muinaiseen Itämereen, mutta oli sen sulkeutunut lahden poukama minne ei laskenut 
mantereelta merkittäviä jokia. Tällöin Suurpellon alueella oli jo suhteellisen rauhalliset sedimen-
taatio-olosuhteet ja kerrostuva materiaali sisälsi runsaasti orgaanista ainesta. Kerrosyksikkö 11 
koostuu liejusavesta, paikoitellen jopa saviliejusta, edustaa vaihetta alkaen noin 2000 vuotta sit-
ten, jolloin Suurpellon alue oli kuroutunut muinaisesta Itämerestä itsenäiseksi järveksi. Tätä seu-
rasi umpeenkasvu ja kuivumisvaihe maankohoamisen ja hydrologisen tasapainon seurauksena, 
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johon on todennäköisesti myöhemmin vaikuttanut myös ihmisen toiminta alueella. Kerrosyksik-
kö 12 edustaa tätä viimeistä vaihetta Suurpellon alavimmilla paikoilla, jossa on havaittavissa 
tyypillinen sukkessio saviliejukerrostumasta matalan veden kasvillisuuden kautta suoturpeeksi. 
Tämän pintakerros on tosin monin paikoin ihmisen maankäytön muokkaama kasvu- tai viljely-
kerros. 

Jos tarkastellaan edelleen sedimenttistratigrafiaa sen vesi- ja orgaanisainespitoisuuksien avulla, 
on havaittavissa muutamia mielenkiintoisia seikkoja (kuva 15). Sedimenttipatsas jakaantuu sel-
västi kahteen osaan. Itsenäisessä allasvaiheessa ja Litorinameri –vaiheessa kerrostuneet sedimen-
tit ovat selkeästi vesipitoisempia, niiden WC on pääsääntöisesti >50 %, ja ne sisältävät lisäksi 
huomattavia määriä orgaanista ainesta. LOI vaihtelee välillä 5–20 %, ja näiden yksiköiden sedi-
menttikerrostumissa on havaittavissa useita eri tyyppisiä kerrostumisolosuhteita, jolloin fysikaa-
liset indeksiominaisuudet vaihtelevat suuresti. Aivan toisin, Baltian jääjärven, Yoldiameren ja 
Ancylusjärven sedimenttikerrostumissa on havaittavissa erittäin vahvaa korrelaatiota (r2=0,85) 
vesipitoisuuden ja hehkutushäviön välillä. Muutamaa hajapistettä huomioon ottamatta erityisesti 
Yoldiameri –vaiheen sedimenttikerrostumien ominaisuudet piirtyvät hyvin rajatulle alueelle, 
jonka LOI on noin 4 % ja vesipitoisuus 50 %. 

 

 
Kuva 15. Orgaanisen aineksen määrän (LOI) ja vesipitoisuuden välillä vallitsee vahva korrelaa-
tio Suurpellon sedimenttistratigrafiassa. 

 

4.2. Maaperämalli 
Geologinen 3D tarkastelu kuvastaa Suurpellon altaan kehityshistoriaa jääkauden jälkeisenä aika-
na. Edellä näytepisteestä N5 kuvatut sedimenttien kerrosyksiköt, joista kukin heijastaa omanlais-
ta hienoainessedimenttien kerrostumisympäristöä, ilmenevät myös muissa Suurpellon alueelta 
tutkituissa kairauspisteissä. Kerrosyksiköiden ja niiden rajapintojen tunnistaminen GTK:n toi-
mesta tutkituissa näytepisteissä (kuva 5) tapahtui pääasiassa visuaalisen rinnastamisen sekä mi-
neraalimagneettisten menetelmien avulla. On kuitenkin selvää, että kallioperän topografian, ve-
den suhteellisen syvyyden, sekä kuroutumiskynnyksen sijainnin takia kerrostumisolosuhteet ovat 
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kuitenkin aikojen kuluessa olleet erilaisia eri puolilla Suurpellon allasta. Siksi myös nyt tunniste-
tut kerrosyksiköt ilmenevät eri paksuisina ja hivenen erilaisina eri puolilla tutkimusaluetta. Li-
säksi aallokon ja virtausten erodoiva ja kasaava vaikutus on vaihdellut altaan eri osissa menneinä 
aikoina, joka on myös osaltaan vaikuttanut siihen miten kerrosyksiköt nykyisellään ilmenevät. 
Esimerkiksi erityisen voimakasta aineksen uudelleenkerrostumista tapahtui noin 2000–3000 
vuotta sitten, kun Suurpellon alue oli kuroutumassa muinaisesta Itämerestä. Yksi tämän tutki-
muksen päätarkoituksista olikin selvitellä miten ja minkä paksuisina eri kerrosyksiköt makaavat 
Suurpellon alueella, jotta voitaisiin paremmin ymmärtää tämänkaltaisten savikkojen syntyyn 
vaikuttaneista geologisista kehitysprosesseista, sekä kerätä geoteknisiä ratkaisuja palvelevaa tie-
toa niiden geologista ominaispiirteistä.  

Kuvassa 16 on esitetty sedimenttikairauksista tulkittujen pääkerrosyksiköiden jakaantuminen ja 
paksuusvaihtelu Suurpellon alueella. Pääkerrosyksiköt on kyseisessä tapauksessa ryhmitelty Itä-
meren kehitysvaiheita mukaillen; pintamaa (kerrosyksikkö 12), allasvaihe (kerrosyksikkö 11), 
Litorinameri (kerrosyksiköt 10, 9, 8), Ancylusjärvi (kerrosyksiköt 7, 6, 5, 4), Yoldiameri (ker-
rosyksikkö 3), sekä Baltian jääjärvi (kerrosyksiköt 2, 1). Tämä on perusteltua mm. siksi, että 
näitä päävaiheita luonnehtivat geologisilta ja geoteknisiltä ominaisuuksiltaan toisistaan selvästi 
poikkeavat sedimenttikerrostumat. Nämä käydään seuraavassa läpi nykypäivästä taaksepäin koh-
ti mannerjäätikön vetäytymistä tutkimusalueelta. Pintamaan paksuus Suurpellon alueella vaihte-
lee pääsääntöisesti 60 ja 80 cm välillä. Se koostuu osaksi turpeesta tai liejusta, paikoissa missä 
ihmisen viimeaikainen vaikutus on ollut olematonta tai vähäistä. Toisaalta suurin osa pintamaas-
ta on ihmisen nykypäivänä muokkaamaa peltoa, jossa vuosittain muokattava kasvukerros ulottuu 
useita kymmeniä senttimetrejä maanpinnan alapuolelle. Näiden tutkimusten perusteella pinta-
maata on Kehä II:n rajaamalla tutkimusalueella vajaa miljoona kuutiometriä. 

Pehmeikön nuorimmat luontaiset kerrostumat, jotka edustavat itsenäistä allasvaihetta ja ovat 
koostumukseltaan orgaanisia saviliejuja tai liejusavia ovat keskittyneet alueen eteläosaan joka 
myös nykypäivänä matalimmalla suhteessa merenpintaan. On todennäköistä, että juuri paikoissa 
joissa nämä allasvaiheen kerrostumat ovat paksuimmillaan, eli Suurpellon kaakkois- ja lounais-
osissa maksimissaan noin 4 metrin paksuisina, ovat sijainneet alueen viimeiset umpeenkasvaneet 
kosteikot ja suot. Allasvaiheessa kerrostunutta ainesta on Suurpellon tutkimusalueella reilut mil-
joona m3. Niinikään Litorinavaiheen orgaaniset ja sulfidipitoiset kerrostumat (liejusavi/savi) ovat 
paksuimmillaan Suurpellon alueen alavimmassa eteläosassa. Erityisen paksuja Litorinamereen 
kerrostuneita hienoainessedimenttejä esiintyy alueen lounaisosassa jossa niiden paksuus on 6–8 
m. Alueen eteläosassa, Lukupuron kynnyksen eteläpuolella on myös pienialainen paikka jossa 
Litorinameren orgaanisempia kerrostumia esiintyy, mutta Lukupuron kynnyksen kohdalta ne 
ovat kuluneet pois. Huomattavaa Itämeren myöhäisempien vaiheiden kerrostumien eroosiota on 
niinikään tapahtunut kapealla kaistaleella Lukupuron kynnykseltä aina Suurpellon eteläosassa 
sijaitsevan kalliopaljastuman eteläpuolelle, todennäköisesti aallokon ja veden virtausten takia. 
Myös alueen pohjoisosassa ja altaan kaikilla reunamilla allasvaiheen ja Litorinameren kerrostu-
mat verhoavat massiivisempaa savea vain paikoin ja sittenkin hyvin ohuena ja rikkonaisena ker-
roksena. On todennäköistä että näissäkin osissa on tapahtunut huomattavaa eroosiota ja aineksen 
kulkeutumista altaan keskiosiin jossa se on uudelleen kerrostunut. Tämä osaltaan selittää or-
gaanispitoisempien kerrosten suurta paksuusvaihtelua koko Suurpellon alueen mittakaavassa. 
Litorinameri –vaiheessa kerrostunutta sedimenttiä on Suurpellon alueella kaikkiaan noin 2 milj. 
m3. 
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Kuva 16. Muinaisen Itämeren eri vaiheiden aikana kerrostuneiden sedimenttiyksiköiden paksuu-
det ja jakaantuminen Suurpellon alueella. 
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Ancylusjärvi vaiheen aikana kerrostunut savi ilmenee Suurpellon alueella jo hivenen laajemmal-
le levinneenä, mutta kerrostumat painottuvat niin ikään alueen eteläosiin sekä koillisen puolei-
seen pienempään painanteeseen. Yksikkö on paksuimmillaan noin 5 metriä, ja sen kokonaistila-
vuus on noin 2,5 milj. m3. Vanhemmat, massiivisemmat ja vähemmän orgaanista ainesta sisältä-
vät Yoldiameri ja Baltian jääjärvi vaiheiden kerrostumat esiintyvät laajemmalti Suurpellon alu-
eelle. Erityisesti Baltian jääjärven kerralliset savet muodostavat tasaisen 3-6 m paksun patjan ko-
ko Suurpellon tutkimusalueella. Altaan reunamilla kerralliset savet ovat paljastuneena maan pin-
nalle tai/ja kuuluvat osaksi ihmisen muokkaamaa pintakerrosta. Yoldiameri –vaiheessa kerrostu-
nutta savea on Suurpellon alueella noin 2,2 milj. m3, kun taas Baltian jääjärvi –vaiheessa kerros-
tunutta paikoin heikka-/silttipitoista savea ilmenee noin 4,7 milj. m3.  

Nyt saatujen tutkimustulosten perusteella hienoainessedimenttien kokonaispaksuus Suurpellon 
alueella on keskimäärin 10,6 m, ja se on paksuimmillaan alueen eteläosan kallioperän painan-
teissa yli 25 metriä (kuva 17). Käytetyn aineiston ja kairauspisteiden perusteella 125 ha kokoisel-
la tutkimusalueella on yhteensä noin 13,4 milj. m3 hienoainessedimenttejä jotka ovat kerrostu-
neet tai/ja uudelleenkerrostuneet jääkauden jälkeisenä ajanjaksona. Sedimentin kerrosyksiköiden 
jatkuvuuksia altaan eri osissa voidaan hyvin tarkastella leikkausprofiileista, joista kuvassa 17 on 
esitetty kaksi esimerkkiä. Profiilista 2, joka on altaan pohjoisosasta, nähdään kuinka ohuelti or-
gaanisia pintasedimenttejä esiintyy massiivisemmasta ja kerrallisesta savesta koostuviin muinai-
sen Itämeren aikaisempien vaiheiden kerrostumiin verrattuna. Toisaalta profiililinjalta 1 havai-
taan, että huomattava osa kertymästä on Litorinmeren ja allasvaiheen sedimenttejä erityisesti 
paikoissa joissa pehmeikön paksuus ylittää kokonaisuudessaan 10 metriä. Huomattavaa on myös 
kerrosyksiköiden jatkuvuus altaan reunoja kohti. Esimerkiksi voimakkaan sulfidipitoisuuden 
mustaksi värjäämä Litorina vaiheen alaosan kerrostumat esiintyvät savikon paksuimpien kohtien 
alueella noin 10 metrin syvyydessä, kun taas altaiden laitamilla vain muutamien metrien syvyy-
dessä. 
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Kuva 17. Hienoainessedimenttien kokonaispaksuus Suurpellon alueella perustuen kuvassa 5 esi-
tettyihin näytepisteisiin. Kuvaan on myös piirretty leikkausprofiilit karttaan merkityiltä linjoilta, 
joista näkyy geologisten sedimenttiyksiköiden paksuusvaihtelu ja sijainti maanpintaan nähden. 
Profiililinja 1 vastaa geofysiikan linjoja L7 (painovoima) ja VL-linja_ddN6/VL-linja_ddN5 (vas-
tusluotaus) joiden tuloksia on esitetty kuvissa 18, 20 ja 21. 
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4.3. Geofysiikka 

4.3.1. Painovoimamittaukset 

Kuvassa 18 on esitetty painovoimatulkinnoista laskettu kallionpinnan tasomalli sekä profiilin 7 
(profiililinja 1 kuvassa 17) tulkintatulos. Tasomalli on laskettu kallionpinnan profiilitulkinnoista 
käyttäen interpolointisäteenä 200 metriä. Tulkinnan mukaan alueen eteläosan peltoalueella maa-
peitteet ovat paksuja, kallionpinta vaihtelee välillä -5  –  -20 m mpy tasolla laskien paikoin jopa -
30 metrin tasolle. Keskellä peltoaluetta olevalla metsäsaarekkeella kallionpinta kohoaa maanpin-
nan tasolle. Alueen pohjoisosassa maapeite ohenee ja kallionpinnan tasot vaihtelevat peitteisellä 
alueella noin  -10 – 5 m mpy. 

Suurpellon alueella yleisesti kallionpinnan topografia on vaihtelevaa ja paikoin jyrkkäpiirteistä ja 
maakerroksen paksuusvaihtelut ovat niin ikään suuria.    

 

 
Kuva 18. Painovoimatulkintojen perusteella laskettu kallionpinnan taso väripintaesityksenä. 
Alakuva esittää tulkittua kalliopinnan tasoa ja sedimenttikerroksen paksuutta painovoimalinjalla 
linjalla L7 joka on sama kuin profiililinja-1 kuvassa 17. (Pohjakartta © Maanmittauslaitos, lupa 
nro 13/MYY/07) 
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4.3.1. Geofysikaaliset lentomittaukset 

4-Taajuus-lentosähköisestä datasta laskettiin 3D-sähkönjohtavuusmalli, joka on kuvassa 19.   
Kuvassa näkyy että paksuimmat savipeitteet sijoittuvat tulkitun alueen eteläosiin. Samoin kuvas-
ta näkyy, että alueen eteläosien savien sähkönjohtavuus on parempi kuin pohjoisosassa. Hyvä 
sähkönjohtavuus, eli matala 4 Ωm:n (Ohmi-metriä) luokkaa oleva ominaisvastus, liittyy ns. sul-
fidisaviin. Korkea sähkönjohtavuus selittynee saven korkealla sulfaatti- ja/tai kloridi-
pitoisuudella. Kuvaa 19 voidaan siis tulkita niin että se kuvaa, paitsi savi- ja pehmeikkökerros-
ten alueellista laajuutta ja paksuutta ja kerrosrakennetta, myös sedimenttiaineksen ”sulfidisavias-
tetta”.      

 

 
Kuva 19. Lentomittaukseen perustuva 3D-sähkönjohtavuusmalli Suurpellon alueelta.  Huonosti 
sähköä johtava kallio erottuu sinisenä, hienorakeiset ja hyvin sähköä johtavat sedimentit kuvau-
tuvat puna-keltasävyisenä kerroksena kallion päällä. Korkea sähkönjohtavuus (=matala ominais-
vastus, l. resistivity), liittyy sulfidisaviin. (Twin Otterin 4-taajuus-EM-tulosten tulkinta. Tulkin-
nassa on käytetty alku- ja referenssimalleissa maaperäkartoitus- ja maakairaustietoja sekä gravi-
metrisen mittauksen tulkintaa).  
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4.3.3. Vastusluotaus 

Vastusluotaukset tulkittiin Res2DInv-inversio-ohjelmalla (Loke & Barker 1996). Linjan VL-
ddN6 –tulkintatulos ja kairareikä N6 näkyvät kuvassa 20. Kaikkien linjojen tulkinnat ovat nähtä-
vissä 3D-visualisointi-kuvassa 21, joka on tehty Surpac Vision 3D-ohjelmalla. 

 

 
Kuva 20. Sähkönjohtavuusleikkaus linjalta VL-ddN6 (Vastusluotaus Wenner-konfiguraatiolla 
5m maadoitusvälillä).  Kuvaan on merkitty kairaushavainto pisteeltä N6. Koko sedimenttikerros 
ja etenkin ympäristöään paremmin sähköä johtava Litorina-savikerros kuvautuvat tarkasti. VL-
ddN6 vastaa profiililinjan 1 itäistä osaa joka on piirretty kuvaan 27. 

 

 

 

 
 

Kuva 21. Kaikkien tutkimuksessa tehtyjen vastusluotauksien tulokset. 

 

Suurpellon kohteessa vastusluotausmittaukset kuvaavat erittäin hyvin savia. Kallioperän ja sedi-
menttikerrosten rajapintaa ei aina tuloksista erota selvästi savien paksuudesta ja hyvästä sähkön-
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johtavuudesta johtuen. Samasta syystä kallioperä saa tulkittaessa todellista matalampia ominais-
vastusarvoja.  

Yleisesti vastusluotaustuloksista voidaan todeta, verrattaessa tuloksia kairauksista tulkittuihin 
sedimenttinäytteisiin, että pintaosan johtavimmat vyöhykkeet sijoittuvat allasvaiheen pohjaosan 
ja Ancylus-vaiheen alapinnan väliin (kuva 20). Huonommin johtava pintaosa puolestaan tavalli-
sesti aiheutuu muokatusta pinnasta, alhaisempi vedenkyllästymisaste sekä kasvien juuristoista 
jne. Kaikkein johtavimmilla vyöhykkeillä Suurpellossa sijaitsevat sulfidisavet, joissa sulfaatti ja 
kloridi nostavat johtavuutta.   

 

4.3.4. Ominaisvastus-lämpötilaluotaus, geofysiikan laboratoriomittaukset  

Ominaisvastus-lämpötilaluotaimella saadaan määritettyä maa-aineksen häiriintymätön (todelli-
nen) in-situ sähkönjohtavuus maan pinnasta 5-10 metrin syvyyteen. Tässä tutkimuksessa aineis-
toa on käytetty lisäksi vastusluotaustulkintojen tarkkuuden arvioimiseen (kuva 22).  

 

 
Kuva 22. Yläkuvassa sähkönjohtavuusluotaimella mitattuja sähkönjohtavuuksia vastusluotaus-
linjalla L-11. Alakuvassa vastusluotauksella mitattu sähkönjohtavuusleikkaus linjalla L11. Ylä-
kuvassa ABEM 80-85 m on vastusluotaustulkinnasta poimittu sähkönjohtavuus geologisen ha-
vaintopisteen ja johtavuusluotainpisteen pr_10 kohdalta. Huomaa että johtavuusluotaintulos 
pr_10 ja vastusluotaustulos ABEM vastaavat toisiaan, eli maanpinnalla tehty luotaus antaa in-
situ-reikämittauksen kanssa samanlaisen tuloksen. Korkein johtavuus (alin ominaisvastus, noin 
10 Ohmm) on Litorina-kerroksella.     
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Kuva 23. Sähkönjohtavuus kairauspisteillä N3, N4, N5 ja N6. Mittaus core-sample (1) on tehty 
työntämällä elektrodit näytteen muovisen suojaputken läpi ja kattaa noin 15 cm matkan näytettä. 
Mittaus core sample (2) on tehty työntämällä elektrodit halkaistun näyteputken tasaiseen pintaan, 
mittaus kattaa noin 1 cm matkan näytettä. Pr_1 ja pr_2 ovat johtavuussondimittauksia, jotka teh-
tiin pisteen N6 vieressä.    

 

Kairauspisteillä N3, N4, N5 ja N6 tehdyt laboratorio ja in-situ-mittaukset osoittavat että sedi-
menttikerroksen johtavin osa sijoittuu Litorina-vaiheen (sulfidisavet) kohdalle. Myös johtavuu-
den vaihtelu pisteeltä toiselle on hyvin samankaltainen. Alimmat ominaisvastukset (korkeimmat 
sähkönjohtavuudet), jotka mitattiin siis Litorina-vaiheen sulfidisaville, ovat 2 Ohmimetrin luok-
kaa ja hieman allekin. Sähkönjohtavuudessa ei ole nopeita muutoksia kerrosrajoilla, vaan muu-
tokset tapahtuvat hyvin pehmeästi. Laboratorio- ja in-situ-johtavuusmittauksissa pistekohtaiset 
ominaisvastuksien minimit olivat välillä 1.5 – 15 Ohmm. Sähkönjohtavuusaineistoa ei ole katta-
vasti, mutta näyttää siltä että matalimmat minimiarvot (huonoimman johtavuudet) saadaan sedi-
menttialtaan keskellä paksujen sedimenttien alueella ja korkeimmat minimiarvot (matalimmat 
johtavuudet) altaan reunoilla. Koska kaikissa pisteissä minimiarvo edustaa Litorina-vaiheen sul-
fidisavikerrosta, tulos viittaa siihen että kerroksen ominaisuudet (kloridi ja/tai sulfaattipitoisuus) 
muuttuvat keskeltä reunoille.   
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4.4. Maaperän kerrosyksiköiden geokemialliset ominaisuudet 

4.4.1. Yleistä 

Eri sedimenttiyksiköiden kemiallinen koostumus vaihtelee merkittävästi pääasiassa sedimentaa-
tio-olosuhteissa tapahtuneiden vaihteluiden seurauksena. Aineksen alkuperäisen geologisen 
koostumuksen vaihtelu on vähäistä. Tässä yhteydessä tarkastellaan lähemmin vain sellaisten al-
kuaineiden pitoisuuksien vaihtelua, joilla voi olla merkitystä rakennusteknisesti tai ympäristön 
tilan kannalta. 

Tällä hetkellä koko sedimenttisarja on käytännöllisesti katsoen pohjavesipinnan alapuolella ja 
siten pelkistävissä tai korkeintaan hyvin vähän hapettavissa olosuhteissa. Pohjaveden pinnan las-
ku esimerkiksi ojituksen seurauksena tulee aiheuttamaan olennaisen muutoksen hapetus-
pelkistys olosuhteissa, josta puolestaan seuraa voimakas happamuuden lisääntyminen ja useiden 
alkuaineiden muuttuminen liukoiseen muotoon ja siten eliöille saatavaan muotoon. 

Analyysimenetelmät on yksityiskohtaisemmin kuvattu luvussa 3.4. Geokemian menetelmät, mut-
ta alla on lyhyt kuvaus tärkeimmistä menetelmistä. 

175X totaalipituus määritettynä XRF:llä 

307M totaalipitoisuus HF+H4ClO  -liuotuksesta (määritys ICP-MS:llä)3

511P kuningasvesiliutos(määritys ICP-OES:llä) 

511U totaalipitoisuus GFAAS:llä 

201P hapan ammoniumasetaattiuutto (määritys ICP-OES:llä) 
 

 

4.4.2. Geokemian tulkintaa 

Ylimmät sedimenttikerrokset (Litorina-vaihe ja allasvaihe) ovat tyypillisiä sulfidisavia, jotka si-
sältävät rikkiä 1-2 %. Rikki on osittain sulfideina, osittain sitoutuneena orgaaniseen ainekseen. 
Orgaanisen aineksen määrä (taulukko 2) on kasvanut koko sedimentaatioprosessin aikana ilmas-
ton lämmetessä ja sedimentaatioympäristön muuttuessa. Myös eliötoimintaan läheisesti yhtey-
dessä olevan fosforin, erityisesti sen helppoliukoisen osuuden (S201P, taulukko 3.) pitoisuus on 
kasvanut voimakkaasti nuorempiin sedimenttikerroksiin siirryttäessä. 

Rikki on pääasiassa peräisin eliöistä, jotka ovat eläneet ja kerrostuneet sedimentaatioaltaassa. 
Vähäinen määrä – 100-200 mg/kg – on alkuperäiseen minerogeeniseen ainekseen kuulunutta 
rikkiä, mutta loppu on orgaanista alkuperää. Hapettomat ja hapelliset (pelkistävät ja hapettavat) 
vaiheet vaihtelevat sedimentaatioaltaassa enemmän tai vähemmän säännöllisesti. Pohjan hapet-
tomien vaiheiden aikana alun perin orgaaniset rikkiyhdisteet ovat pelkistyneet sulfideiksi, jotka 
nyt näkyvät sedimentissä mustina raitoina edustaen siten pohjan hapetonta vaihetta. 

Koska pohjaveden pinta on maanpinnan tasossa, pH arvo on nyt n. 7 eli neutraali ja vaihtelut eri 
sedimenttiyksiköiden välillä ovat suhteellisen vähäisiä (taulukko 4). Pohjaveden pinnan laskiessa 
minkä tahansa kaivamisen seurauksena alkavat sulfidit hapettua ja vaiheittain etenevän hapettu-
misprosessin tuloksena on käytännössä rikkihappoa, joka tulee laskemaan sedimenttien ja niiden 
huokosveden pH-arvon 3-4:n vaiheille, eli erittäin happamaksi. Tämä tilanne vaikuttaa välittö-
mästi mm. alumiinin ja eräiden raskasmetallien liukenemiseen, joka puolestaan tulee aiheutta-
maan vaurioita eliöille, kuten kaloille. 
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Taulukko 2. Totaali C (811L) ja orgaaninen C (820L) hiili (C) eri sedimenttiyksiköissä (%), sekä 
totaali typpi (N820L) eri sedimenttiyksiköissä. 

 

 C811L C820L N820L 

    

Suurp.N4-11 4.21 4.12 0.59 

Suurp.N4-10 4.46 4.41 0.65 

Suurp.N4-9 3.70 3.65 0.54 

Suurp.N4-8 2.07 2.06 0.32 

Suurp.N4-7 0.83 0.78 0.17 

Suurp.N4-6 0.58 0.53 0.12 

Suurp.N4-5 0.37 0.35 0.09 

Suurp.N4-4 0.79 0.75 0.11 

Suurp.N4-3 0.43 0.41 0.10 

Suurp.N4-2 0.29 0.27 0.07 

Suurp.N4-1 0.21 0.16 <0.03 

 

 

Taulukko 3. Rikin (S) pitoisuudet eri analyysimenetelmillä määritettyinä eri sedimenttiyksiköis-
sä (mg/kg, paitsi 810L %), sekä ammoniumasetaattiliukoisen pitoisuuden (Na201S) suhde totaa-
lipitoisuuteen (S810L). 

 

 S 810L S 307P S 201P S201P/S810L 
     

Suurp.N4-11 1.97 2330 485 246 

Suurp.N4-10 1.57 3850 955 608 

Suurp.N4-9 1.37 2140 828 604 

Suurp.N4-8 1.03 1220 478 464 

Suurp.N4-7 0.267 281 130 487 

Suurp.N4-6 0.031 172 107 3452 

Suurp.N4-5 0.013 123 68.4 5262 

Suurp.N4-4 0.12 407 403 3358 

Suurp.N4-3 0.022 <100 47.9 2177 

Suurp.N4-2 0.01 <100 21.6 2160 

Suurp.N4-1 0.025 <100 23.3 932 
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Taulukko 4. Sedimentti-näytteiden happamuus (pH). 

 

  

 pH208I 

  

Suurp.N4-11 7.22 

Suurp.N4-10 7.04 

Suurp.N4-9 7.08 

Suurp.N4-8 7.34 

Suurp.N4-7 7.55 

Suurp.N4-6 7.41 

Suurp.N4-5 7.34 

Suurp.N4-4 6.92 

Suurp.N4-3 7.17 

Suurp.N4-2 7.09 

Suurp.N4-1 6.58 

 

 

Suolaisten merivaiheiden aikana sedimenttiin on adsorboitunut natriumia ja kloridia merivedestä 
(taulukot 5 ja 6). Kloridimäärä on suolaisimpien vaiheiden sedimentissä kymmenkertainen ver-
rattuna Baltian jääjärvivaiheen aikaiseen täysin suolattomaan kerrostumisympäristöön. Suolai-
sesta vedestä adsorboituneen natriumin määrää voi arvioida ammoniumasetaattiliukoisen ja to-
taalipitoisuuden suhteella. Korkeimmillaan veden suolapitoisuus on ollut Litorinameri-vaiheen 
aikana laskien maksimistaan allasvaiheen aikana. Yoldiameri-vaiheessa suolaisuus on ollut sel-
västi alhaisempaa. 

 

Taulukko 5. Kloridi (Cl-) pitoisuudet XRF:llä määritettyinä eri sedimenttiyksiköissä, % 

 
Cl- 

 

Suurp.N4-11 0.154 

Suurp.N4-10 0.208 

Suurp.N4-9 0.200 

Suurp.N4-8 0.168 

Suurp.N4-7 0.147 

Suurp.N4-6 0.135 

Suurp.N4-5 0.113 

Suurp.N4-4 0.135 

Suurp.N4-3 0.105 

Suurp.N4-2 0.067 

Suurp.N4-1 0.024 
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Taulukko 6. Natriumin (Na) pitoisuudet eri analyysimenetelmillä määritettyinä eri sedimenttiyk-
siköissä (mg/kg), sekä ammoniumasetaattiliukoisen pitoisuuden (Na201P)  suhde totaalipitoisuu-
teen (Na307P) ja vahvahappoliukoiseen (Na511P) pitoisuuteen. 

 
 

 Na307P +Na511P Na201P Na201P/Na307P Na201P/Na511P 
      

Suurp.N4-11 12400 3040 2130 0.17 0.70 

Suurp.N4-10 13300 3300 2520 0.19 0.76 

Suurp.N4-9 13800 3110 2350 0.17 0.76 

Suurp.N4-8 14600 2660 1870 0.13 0.70 

Suurp.N4-7 14200 2300 1610 0.11 0.70 

Suurp.N4-6 14300 2220 1470 0.10 0.66 

Suurp.N4-5 15400 2050 1240 0.08 0.60 

Suurp.N4-4 15800 2790 1540 0.10 0.55 

Suurp.N4-3 14800 2550 1340 0.09 0.53 

Suurp.N4-2 14800 2020 933 0.06 0.46 

Suurp.N4-1 18800 1060 254 0.01 0.24 

 

 

Raskasmetallien pitoisuuksien vaihtelu koko sedimenttikerroksessa on vähäistä. Eroja eri sedi-
menttiyksiköiden välillä on joillakin raskasmetalleilla havaittavissa, mutta niiden merkitys on 
vähäinen. Tässä esitetään esimerkinomaisesti pitoisuudet eri analyysimenetelmillä raudan, kupa-
rin, ja kadmiumin sekä fosforin, ja arseenin pitoisuudet eri sedimenttiyksiköissä (taulukot 7-12). 

 

Taulukko 7. Raudan (Fe) pitoisuudet eri analyysimenetelmillä määritettyinä eri sedimenttiyksi-
köissä, mg/kg. Menetelmän 175X tulokset  ilmoitetaan Fe2O3:na. 

 
 

 Fe175X Fe511p Fe201p 

    

Suurp.N4-11 7.89 46300 13 

Suurp.N4-10 6.89 38400 127 

Suurp.N4-9 6.98 38700 324 

Suurp.N4-8 7.01 38600 278 

Suurp.N4-7 7.41 41200 310 

Suurp.N4-6 7.68 42200 540 

Suurp.N4-5 7.37 40400 407 

Suurp.N4-4 10.0 60600 2550 

Suurp.N4-3 10.1 62000 416 

Suurp.N4-2 9.22 55900 64.6 

Suurp.N4-1 5.35 27300 90.5 
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Taulukko 8. Kuparin (Cu) pitoisuudet eri analyysi-menetelmillä määritettyinä eri sedimenttiyk-
siköissä, mg/kg. 

 

 Cu307P +Cu511P Cu201P 

    

Suurp.N4-11 30.3 31.2 0.42 

Suurp.N4-10 31 31.4 0.95 

Suurp.N4-9 33 32.3 1.19 

Suurp.N4-8 30.1 32.2 2.36 

Suurp.N4-7 32.4 31.6 5.84 

Suurp.N4-6 35.8 35.3 8.57 

Suurp.N4-5 37.1 36.3 9.79 

Suurp.N4-4 57.6 60.5 14.2 

Suurp.N4-3 56.8 61.5 22.1 

Suurp.N4-2 48.5 53.6 6.93 

Suurp.N4-1 24.7 23 4.28 
 
 
Taulukko 9. Kalsiumin (Ca) pitoisuudet eri analyysi-menetelmillä määritettyinä eri sediment-
tiyksiköissä, mg/kg. 

 
 

 Ca307P Ca+511P Ca201P 

    

Suurp.N4-11 10500 5760 2030 

Suurp.N4-10 10800 5510 1940 

Suurp.N4-9 11200 5370 1730 

Suurp.N4-8 12100 5150 1340 

Suurp.N4-7 11900 5110 1140 

Suurp.N4-6 12000 5620 1110 

Suurp.N4-5 13100 5660 1060 

Suurp.N4-4 13300 7930 1750 

Suurp.N4-3 12100 7480 1620 

Suurp.N4-2 12400 6760 1550 

Suurp.N4-1 17200 5590 595 
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Taulukko 10. Arseenin (As) pitoisuudet eri analyysi-menetelmillä määritettyinä eri sediment-
tiyksiköissä, mg/kg. 

 

 As+511U As201P 

   

Suurp.N4-11 5.36 <2 

Suurp.N4-10 5.32 <2 

Suurp.N4-9 5.62 <2 

Suurp.N4-8 4.62 <2 

Suurp.N4-7 5.77 <2 

Suurp.N4-6 6.0 <2 

Suurp.N4-5 6.6 <2 

Suurp.N4-4 10.3 <2 

Suurp.N4-3 8.65 <2 

Suurp.N4-2 8.15 <2 

Suurp.N4-1 3.36 <2 
 
 
 
 
Taulukko 11. Kadmiumin (Cd) pitoisuudet eri analyysi-menetelmillä määritettyinä eri sediment-
tiyksiköissä, mg/kg. 

 

 Cd307M Cd+511M Cd201P 

    

Suurp.N4-11 0.12 <1 <0.05 

Suurp.N4-10 0.32 <1 0.06 

Suurp.N4-9 0.15 <1 0.06 

Suurp.N4-8 0.29 <1 0.06 

Suurp.N4-7 0.16 <1 0.09 

Suurp.N4-6 0.27 <1 0.12 

Suurp.N4-5 0.16 <1 0.08 

Suurp.N4-4 0.13 <1 0.08 

Suurp.N4-3 0.36 <1 0.05 

Suurp.N4-2 0.14 <1 0.05 

Suurp.N4-1 2.47 <1 <0.05 
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Taulukko 12. Fosforin (P) pitoisuudet eri analyysi-menetelmillä määritettyinä eri sedimenttiyk-
siköissä, mg/kg. 

 

 P307P P+511P P201P 

    

Suurp.N4-11 927 937 85.7 

Suurp.N4-10 828 855 32.4 

Suurp.N4-9 790 785 19.4 

Suurp.N4-8 750 741 18.7 

Suurp.N4-7 701 691 15.3 

Suurp.N4-6 715 735 12.7 

Suurp.N4-5 727 755 11.2 

Suurp.N4-4 798 837 13.3 

Suurp.N4-3 741 773 7.34 

Suurp.N4-2 725 746 9.96 

Suurp.N4-1 709 725 7.36 
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5. Geologisen kehityshistorian vaikutus saven ominaisuuksiin ja rakennet-
tavuuteen 
 

Yleispiirteiltään Suurpellon pohjoisosassa pehmeikön paksuus on selvästi eteläosaa vähäisempi, 
koostuen pääosin massiivisesta tai lihavasta savesta, jonka joukossa esiintyy runsaasti karkeam-
masta aineksesta (siltti, hiekka) koostuvia kerroksia. Pohjoisosan vähän orgaanista ainesta sisäl-
tävät kerrostumat edustavat Itämeren kehityshistorian varhaisimpia vaiheita, erityisesti Yol-
diameren ja Baltian jääjärven kerrostumia, kun taas Suurpellon keski- ja eteläosassa ne ovat peit-
tyneet runsaasti orgaanista ainesta ja rikkiä sisältävällä sedimentillä. On todennäköistä, että Suur-
pellon alueen pohjoisimmat osat ovat vuosituhansien saatossa joutuneet myös huomattavan ran-
tavoimien kulutuksen ja eroosion kohteeksi, erityisesti verrattuna alavammalla maalla sijaitse-
vaan keskiosaan nähden. Altaan reunamilta on kulkeutunut sedimenttiainesta kohti altaan keski- 
ja eteläosia vuosituhansien aikana. Toisin sanoen Suurpellon alueen paksuimmat sedimenttiker-
tymät ovat osaksi eroosion ja uudelleenkerrostumisen aikaansaamaa. 

 
Kuva 24. Kuvassa on esitetty nykyisen maanpinnan (ylin), orgaanis- ja vesipitoisemman al-
las+litorina sedimenttien alapinnan (keskimmäinen) sekä kovan pohjan (alin) syvyydet absoluut-
tisina korkeuksina. (Pohjakartta © Maanmittauslaitos, lupa nro 13/MYY/07) 
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Suurpellon alueen sedimenttien rakenne, alueellinen esiintyminen ja kemiallis-fysikaalinen koos-
tumus vaikuttavat pehmeikön kantavuus- ja stabiloituvuusominaisuuksiin. Esimerkiksi sulfiidista 
rikkiä runsaammin sisältävät kerrostumat sijaitsevat keskimäärin noin 3-9 metrin syvyydellä 
maanpinnasta erityisesti eteläosan sedimenttipainanteissa. Nämä rikkipitoiset kerrostumat tulevat 
hyvin lähelle maan pintaa altaan reunamia lähestyttäessä (kuvat 16 ja 17). Sulfidipitoinen sedi-
mentti on Suurpellon alueen kerrostumista kemiallisesti reaktiivisin mm. pohjanvahvistustoi-
menpiteiden kannalta. Parhaillaan meneillään olevassa VTT:n tekemissä lisätutkimuksissa selvi-
tetäänkin Espoon kaupungin toimeksiannosta rikin ilmenemistä sen eri olomuodoissa Suurpellon 
runsaammin orgaanista ainesta sisältävissä kerrostumissa. Pohjaveden pinnan laskiessa minkä 
tahansa kaivamisen seurauksena alkavat saven sulfidit hapettua ja vaiheittain etenevän hapettu-
misprosessin tuloksena syntyy rikkihappoa. Tämä tulee laskemaan sedimenttien ja niiden huo-
kosveden pH-arvon 3-4:n vaiheille. Happamuus vaikuttaa mm. alumiinin ja raskasmetallien liu-
kenemiseen, joka puolestaan tulee aiheuttamaan vaurioita eliöille, kuten kaloille. Edelleen, näin 
hapan ympäristö on välitön uhka perustusrakenteille, kuten teräs-betonipaalutukselle. Ympäris-
tön happamoituminen tuleekin ottaa huomioon rakenteita suunniteltaessa. 

Litorinameri ja allas –vaiheiden aikana Suurpellon alueelle kerrostuneen aineksen, ts. 1-10 m 
syvyystasoa edustava sedimenttikertymä pisteessä N5 (kuva 13), on huomattavasti humus- ja 
vesipitoisempaa kuin alapuoliset glasiaaliset lustosavet. Litorinameri ja allas –vaiheiden aikana 
kerrostuneet sedimentit ovat tämän vuoksi lujuudeltaan heikompia ja painuvat kuormitettaessa 
enemmän. Niiden levinneisyys ja paksuus näkyy kuvasta 16. Rambollin Suurpellolta vuonna 
2006 tekemässä stabiloituvuustutkimuksessa (Jyrävä, 2006) on selvästi havaittu, että sulfidisavea 
sisältävät kerrostumat lujittuvat kalkki-sedimenttiä sideaineena käytettäessä selvästi heikommin 
kuin alapuoliset vähemmän orgaaniset ja vesipitoiset kerrostumat. Samankaltaisia sulfidien mus-
taksi värjäytyneen saven kerrostumia on sittemmin identifioitu myös Espoon Äijänpellon tutki-
muksissa pisteessä Äijä1 syvyydessä 400-560 cm (Ojala, 2007), ja niidenkin stabiloituvuus on 
todennäköisesti lähellä sitä mitä ko. Rambollin raportissa todetaan. 

Kuvassa 25 on esitetty Itämeren eri kehitysvaiheiden aikana Suurpellon alueelle syntyneiden ker-
rostumien mineraaliaineksen raekokojakaumat. Tuloksista on havaittavissa kuinka Baltian jää-
järven ja Yoldiameren aikana kerrostuneen aineksen raekokojakauma on huomattavasti suppe-
ampi kuin myöhempien vaiheiden kerrostumien. Baltian jääjärven materiaali on suhteellisen ta-
saisesti savea ja silttiä, kun taas Yoldimerivaiheen kerrostumia hallitsee selvästi savesfraktio. 
Tosin kummankaan kerrosyksikön kohdalla raekokoanalyyseihin ei sattunut visuaalisesti havait-
tuja Hk/Si –kerroksia. Litorinameri ja allasvaiheiden sedimenttien raekokojakaumasta löytyy ai-
nesta savesta hienoon hiekkaan. 
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Kuva 25. Suurpellon profiilipisteen N5 eri syvyyksiltä otettujen näytteiden raekokojakaumat. 

 

Kuvassa 26 kairauspisteen N5 sedimenttistratigrafiaa on verrattu saven kairausten perusteella 
arvioituihin saven geoteknisiin ominaisuuksiin, puristinheijarikairaukseen, sekä siipi- ja paino-
kairaukseen. Tuloksista näkyy, kuinka Baltian jääjärven kerrostumissa kärki-ja vaippavastus pie-
nenee kerrosyksikössä alaspäin, kun taas siipikairalla tehdyn häiriintymättömän ja häirityn maan 
leikkauslujuus pysyy lähes vakiona. Itse asiassa kärki-ja vaippavastus saavuttaa maksimiarvonsa 
Yoldiakerrostuman alaosassa noin syvyydessä 1700 cm, paikassa jossa myös huokosveden paine 
on suurimmillaan. Kyseessä olevalla sedimenttisyvyydellä esiintyy eroosiohorisontteja, eli hiek-
kavaltaisia kulumiskerroksia Yoldiakerrostumassa, joka mahdollisesti indikoi muuttunutta sedi-
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mentaatioympäristöä. Huomattavaa on myös, että huokosveden paine kohoaa hivenen Baltian 
jääjärven kerrosyksikössä alaspäin mentäessä. 

Kerrostumaseuraannon lihavimmat savet esiintyvät Yoldiakerrostumissa, jolloin myöskin or-
gaanisaines- ja vesipitoisuus pysyttelevät huomattavan vakioina toisin kuin kärki-ja vaippavastus 
sekä huokosveden paine jotka laskevat. On huomattavaa, että Ancylusjärvi -vaiheen sedimentti-
stratigrafiassa esiintyy selvä notkahdus orgaanisaines- ja vesipitoisuusarvoissa ei näy millään 
tavalla leikkauslujuus eikä painumaominaisuuksissa. Yleisesti sanottuna kerrostuman leikkauslu-
juus pysyy suhteellisen vakiona, noin 30 kPa, läpi varhaisimpien Itämeren vaiheiden kerrostumi-
en eli kairapisteen N5 kohdalla syvyysvälillä n. 9-20 metriä maanpinnan alapuolella.  

 

 

 
 

Kuva 26. Itämeren kehityshistoria noin 13 000 vuoden ajanjaksolta on selvästi nähtävissä Suur-
pellon alueelta tutkitussa 21 metriä syvässä kairapisteessä N5. Sedimenttien geotekniset ominai-
suudet riippuvat niiden geologisista ominaispiirteistä. 
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Kuva 27. Kerrosrakenteiden poikkileikkausten vertautuminen geoteknisiin kairauksiin Suurpel-
lon alueella. 
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Litorinavaiheen sulfidipitoisempi sedimentti erottuu selvästi indeksi-ominaisuuksiltaan ja geo-
teknisiltä ominaisuuksiltaan alapuolisista savespitoisemmista kerrostumista. Vesipitoisuus ja 
LOI kohoavat merkittävästi ylöspäin mentäessä, ja painokairauksen mukaan noin 800 cm syvyy-
deltä ylöspäin kantavuus heikkenee. Niinikään, kärki-ja vaippavastus kuvaaja ilmentää selvää 
notkahdusta Litorinavaiheen kerrostumien alakontaktissa. Litoriinavaiheen yläpuoleinen or-
gaanispitoinen allasvaiheen sedimentti omaa selvästi heikomman leikkauslujuuden ja huonom-
man kantavuuden kuin alapuolinen massiivisempi savi. Kuvassa 27 on kahdessa poikkileikkauk-
sessa esitetty Espoon kaupungin aineistosta otetut geotekniset maaperätutkimukset päällekkäin 
tässä tutkimuksessa identifioitujen maaperän kerrosrakenteiden kanssa. Kuvasta näkyy kuinka 
yhtenäisiä nämä kaksi aineisto ovat eri pisteissä. 

Kuvissa 28-31 on edelleen vertailtu CPT-U kairausten tuloksia samoilta pisteiltä N3, N4, N5 ja 
N6 tehtyihin sedimenttikerrosten stratigrafisiin havaintoihin. Tiiviimpi muokkauskerros ilmenee 
CPT-U kairausdiagrammeissa selvästi suuremman kärki- ja vaippavastuksen arvoina ylimmän 
noin 60-80 cm matkalla kaikissa neljässä pisteessä. Niinikään, savikerrostumille luonteenomai-
sesti kärki- ja vaippavastus kasvavat tasaisesti syvyyden mukaan. On kuitenkin huomattavaa, että 
kärki- ja vaippavastusarvoissa tapahtuu selvä notkahdus Litorinameri- ja Ancylusjärvi –
vaiheiden kerrostumien rajapinnalla. Tällä rajapinnalla enemmän orgaanista ainesta sisältävä lie-
jusavi vaihettuu alaspäin saveksi. Vaippavastuksen arvot ovat suurimmillaan Litorinameri –
vaiheen kerrostumissa, kun taas Ancylusjärvi –vaiheessa kerrostunut savi erottuu selvästi pie-
nemmän vaippavastuksen takia. Ilmiö näkyy kaikissa neljässä näytepisteessä. Kärkivastuksen 
maksimiarvo saavutetaan Yoldiameri –vaiheen kerrostumien alaosassa, mikä on nähtävissä eri-
tyisesti näytepisteissä N3 ja N5 syvyyksillä noin 18 ja 17,5 m maanpinnasta alaspäin. Maksi-
miarvo kuvannee maaperän tiiviyden maksimikohtaa. Niinikään huokosveden paine saavuttaa 
maksimiarvonsa samassa syvyydessä, mikä puolestaan johtunee Yoldiameri –vaiheen savespitoi-
semman aineksen ilmenemisestä. Itäisemmän altaan näytepisteiden N4 ja N6 kairausdiagram-
meissa nämä maksimikohdat ei ole yhtä selvästi nähtävissä. Kärkivastus pienenee alimmassa 
kerrosyksikössä alaspäin mentäessä, kunnes pehmeikön alla olevassa hiekassa sen arvot kohoa-
vat jyrkästi. Huomattavaa on myöskin, että alimmissa kerrosyksiköissä esiintyvät hiekka- ja silt-
tipitoiset 1-2 cm paksut kerrokset eivät ole niin huomattavia, että ne näkyisivät yksittäisinä piik-
keinä CPT-U kairausdiagrammeissa. 
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Kuva 28. Näytepisteen N3 sedimenttistratigrafia ja CPT-U kairauksen tulokset. 

 

 
Kuva 29. Näytepisteen N5 sedimenttistratigrafia ja CPT-U kairauksen tulokset. 
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Kuva 30. Näytepisteen N4 sedimenttistratigrafia ja CPT-U kairauksen tulokset. 

 

 
Kuva 31. Näytepisteen N6 sedimenttistratigrafia ja CPT-U kairauksen tulokset. 
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Geofysiikan aineistoja ja tutkimuksen aikana tehtyjä mittauksia käytettiin ensisijaisesti pehmeik-
köalueen laajuuden, paksuuden ja ominaisuuksien määrittämiseen. Lentosähköisillä kartoilla 
pehmeikköalue rajautuu selkeästi. Samoin ero alueen pohjoisosan ja eteläosan välillä tulee selke-
ästi esille – pohjoisosassa savikerrokset ovat selvästi ohuempia ja huonommin sähköä johtavia 
kuin altaan eteläisissä osissa. Eteläosien korkea sähkönjohtavuus liittyy Litorinameri -vaiheen 
suolaisiin ja rikki-(sulfaatti) pitoisiin kerroksiin.  

Lentogeofysiikka on nähtävä nimenomaan tutkimuksen alkuvaiheen aineistona, jolla saadaan 
nopeasti yleiskuva laajalta alueelta. Tässä tapauksessa lentoaineiston tulkinta toi esille alueen 
pehmeikköjen paksuusvaihtelun ja ennusteen rakentamisen kannalta ongelmallisen rikkipitoisen 
liejun (sulfidisaven) esiintymisestä alueen eteläosissa (kuva 32). 

Painovoimamittauksia käytetään laajasti maapeitteen paksuuden määrittämiseen. Menetelmä on 
tarkka, nopea ja edullinen. Painovoimamittauksin määritetään koko maakerroksen paksuus. Säh-
könjohtavuutta mittaavilla lento- ja maanpintamenetelmillä saadaan vastaavasti määritettyä sa-
ven tai pehmeikön paksuus, mutta ei välttämättä koko maakerroksen paksuutta (hyvin sähköä 
johtavan saven ja kallion välissä olevaa lajittunutta ainesta tai moreenia ei sähköisillä menetel-
millä aina pystytä erottamaan kalliosta). Yhdistämällä painovoimatulkinta ja sähköinen tulkinta, 
saadaan myös savenalaiset lajittuneet ja moreenikerrostumat rajattua.  

Sähkönjohtavuusjakauma syvyyssuunnassa vaihtelee eri luotauslinjoilla ja pisteillä hyvin sa-
mankaltaisesti – johtavuus on suurimmillaan muutaman metrin – kymmenen metrin syvyydellä. 
Korkein sähkönjohtavuus liittyy Litorina-vaiheen kerroksiin (kuva 32). Sähkönjohtavuus-
syvyysjakauman muoto on samankaltainen altaan eri osissa, mutta sähkönjohtavuuden absoluut-
tiarvot vaihtelevat. Litorinakerroksen sähkönjohtavuus on suurimmillaan (ρ ~ 2 Ωm, σ ~ 500 
mS/m) paksuimpien savikoiden alueella ja pienenee (ρ ~ 15 Ωm, σ ~ 70 mS/m) kohti altaan reu-
noja. Koska sulfidisaven anomaalinen sähkönjohtavuus liittyy nimenomaan kohonneeseen suola- 
ja/tai sulfaattipitoisuuteen, heijastaa sähkönjohtavuus paitsi altaan geologista rakennetta, myös 
sedimenttiaineksen kemiallista koostumusta, ja edelleen rakennettavuutta.  

Koska saman kerroksen sähkönjohtavuus vaihtelee altaan eri osissa ja erot esimerkiksi Lito-
rinasavien ja Ancylysjärvi -vaiheen savien välillä ovat pieniä, ei sähkönjohtavuuden arvoa voi 
sellaisenaan pitää indikaattorina tietystä kerroksesta. Sen sijaan, sähkönjohtavuuden rakenne on 
tulkittava tiiviisti yhdessä geologisen mallin kanssa.    
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Kuva 32. Geofysiikan aineistoja ja mittauksia voidaan käyttää savikko- ja pehmeikköalueiden 
alueelliseen kartoitukseen, kuten kuvan vasemmassa yläkulmassa, tai detaljiin kerrosrakenteen 
selvittämiseen, kuten kuvan oikeassa alalaidassa. 
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Liite 1. GTK:n vuosina 2005–2006 tekemien tutkimuspisteiden sijainti ja kairausten syvyydet 
Espoon Suurpellon alueella. 

 

SUURPELTO

Näytepiste X Y Z syvyys maanpinnasta (m)

N1 2540970 6676302 9.1 5.7
N2 2541149 6675796 5.4 11.03
N3 2541046 6675503 5.2 20.9
N4 2541474 6675506 5.2 17.2
N5 2541093 6675403 5.4 21.3
N6 2541469 6675401 5.2 17

SU1 2541584 6675289 5 12.2
SU2 2541599 6675151 5.5 14
SU3 2541630 6674955 6 10
SU4 2541481 6675067 5.7 6.9
SU5 2541365 6675274 6.2 6
SU6 2541386 6675175 6.5 10
SU7 2541224 6675268 6.1 9
SU8 2540984 6675302 6.6 10
SU9 2540810 6675326 6.9 9.8
SU10 2540979 6675506 6 12.5
SU11 2541279 6675464 6 6.5
SU12 2541390 6674984 6.5 6
SU13 2541398 6675035 6.1 12
SU14 2541384 6675010 6.3 6.4
SU15 2541067 6675097 7 7.2
SU16 2540895 6675641 6.5 4.1
SU17 2540913 6675738 6 6.75
SU18 2541275 6675641 5 1
SU19 2541219 6675904 6.4 7
SU20 2541443 6675772 6.2 4.25
SU21 2541298 6676035 8.1 3
SU22 2541222 6676022 7.2 4
SU23 2541168 6676001 7.6 3.8
SU24 2540947 6676009 9.8 2
SU25 2540805 6676020 7.4 4.8
SU26 2540881 6676208 9.5 3.25

 


