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1. JOHDANTO 
 
Etelä-Suomessa alueiden kaavoittamis- ja rakentamispaine lisääntyy työpaikkojen ja asutuksen 
keskittyessä suuriin taajamiin ja niiden haja-asutusalueille. Uudisrakentaminen kohdistuu 
vääjäämättä myös vaikeammin rakennettavissa oleville, pääosin hienorakeisia maalajeja 
sisältäville pehmeille savimaille. Mahdollisimman monipuolinen perustietämys pehmeikköjen 
ominaispiirteistä ja maalajien kerrosjärjestyksestä edesauttaa aluesuunnittelua, maa-alueiden 
käyttöönottoa sekä kustannustehokasta rakentamista lyhyellä ja pitkällä aikavälillä. 
Pehmeikköjen ominaisuuksien tunteminen on merkittävää pohjarakennustoimenpiteiden 
onnistumiseksi. Rakennusten perustamiseksi on usein tunnettava kovan pohjan syvyys. Myös 
saven lujuusominaisuuksien tunteminen on tärkeää, jotta maakerroksille koituvat kuormitukset 
hallitaan ja rakennusten, katualueiden sekä virkistysalueiden sijoittaminen voidaan tehdä 
kustannustehokkaalla ja järkevällä tavalla. Saven ominaispiirteet kuten vesipitoisuus, koostumus 
ja rakenne vaikuttavat mm. painumien syntyyn, maaperän stabiloitumiseen, sekä paalujen ja 
maanvastaisten rakenteiden pysyvyyteen. Esimerkiksi runsaasti rikkiä sisältävät savi- ja 
liejusavikerrokset muodostavat luontaisesti tai rakentamisen yhteydessä muokkaantuvassa 
ympäristössä mahdollisen uhan rakennusmateriaalien pysyvyydelle (mm. Törnqvist, 2008). 

Geologian tutkimuskeskus on aikaisemmin tutkinut ja raportoinut Espoon ja Vantaan kaupunkien 
tilauksesta pehmeikköjen ominaispiirteitä ja kerrosjärjestystä käsitteleviä raportteja mm. Espoon 
Suurpellon (Ojala et al., 2007) ja Äijänpellon (Ojala, 2007b) alueilta, sekä Vantaan Hiekkaharjun 
alueelta (Ojala, 2007a). Tämän työn tarkoituksena oli täydentää ymmärtämystä tulevaisuudessa 
rakennettavien pehmeikköjen luonteesta ja hienorakeisten maalajien kerrosrakenteista kahdella 
uudella alueella Espoon Perkkaalla ja Mustalahdella.  Selvitys tehtiin huolella valituista 
näytepisteiltä tehdyin sedimenttisarjojen kuvauksin sekä niiden fysikaalisin ja kemiallisin 
laboratorioanalyysien avulla. Tuloksia verrattiin samoista pisteitä tehtyihin geoteknisiin 
pohjatutkimuksiin jotta voitiin tarkastella geologisten yksiköiden roolia ja merkitystä 
rakennustekniseltä kannalta.  

 

2. TUTKIMUSALUEET JA -AINEISTOT 

 

Perkkaa, Espoo 

Perkkaan tutkimusalue sijoittuu Espoon itärajalle, Vermon raviradan eteläpuolelle. Eteläosasta 
tutkimusalue rajautuu E-18 moottoritiehen ja Iso Huopalahteen ja idästä Helsingin ja Espoon 
rajalle sijoittuvaan 1960- ja 1970 luvulla käytössä olleeseen Iso Huopalahden kaatopaikka- ja 
täyttöalueeseen (kuvat 1 ja 2). Tutkimusalueen maaperä koostuu hienorakeisesta maalajista, jota 
verhoaa lähes kauttaaltaan ohuehko turvekerros. Espoon kaupungin aikaisempina vuosina 
tekemien pohjatutkimusten mukaan pehmeikön paksuus on useissa kohdissa yli 15 metriä ja 
paksuimmillaan alueen eteläosassa olevissa painaumissa noin 21-22 metriä (Geotekninen osasto, 
Espoo, 1986). Alueen pohjoisosassa Vermon raviradan ympäristössä pehmeikön paksuus on 
pääosin alle 10 m.  Pehmeikkö rajautuu pohjoisessa Puustellinmäen ja Vermonrinteellä 
esiintyviin kalliopaljastumiin ja moreenin peittämiä kallioon.  Tutkimusalueen länsipuolella 
hienorakeisen maalajin kerrostumat jatkuvat Leppävaaran suuntaan kaakko-luode suuntaista 
kallioperän ruhjevyöhykettä mukaillen (Pajunen et al., 2007). Tutkimusalueen eteläreunalla 
esiintyy niin ikään kalliopaljastumia sekä moreenikerrostumia.  



Hienorakeisten maalajien kerrosjärjestys: Perkkaa ja Mustalahti   
P 22.4/2009/58 
 
 

  5 

Korkeussuhteiltaan Perkkaan tutkimusalue on kokonaisuudessaan alle 2 metriä nykyistä Itämeren 
vedenpintaa ylempänä (m m.p.y.). Iso Huopalahtea lähinnä oleva Suurhuopalahden alue on alle 
metrin korkeustasossa. Tutkimusalue on kuroutunut Itämeren piiristä viimeisimpien vuosisatojen 
kuluessa (katso mm. Hyvärinen, 1999). Tutkimusalueen itäosassa sijaitseva täyttöalue kohoaa yli 
20 m merenpinnan yläpuolelle (Talinhuippu), ja Vermonrinteellä saavutetaan 10 m m.p.y. 
korkeustaso heti tutkimusalueen pohjoisrajalla. Tutkimusalueen läpi virtaa Vermonoja 
Leppävaaran suunnasta, ja se laskee nykyisellään Iso Huopalahteen täyttöalueen länsisivustaa 
myötäillen. Lisäksi alueella on muutama kaivettu oja joiden avulla alueen maaperää on pyritty 
kuivaamaan. 

Raportissa käsiteltävien hienorakeisten maalajikerrostumien (pehmeiköt) tutkimusaineisto 
sisältää Perkkaan alueelta kolme näytepistettä: Perkkaa 1, Perkkaa 2 ja Perkkaa 3, jotka 
sijoitettiin alueelle siten, että ne muodostavat pohjois–etelä -suuntaisen linjan tutkimusalueen 
keskellä (kuva 2, taulukko 1). Tutkimuspisteiden valinnassa huomioitiin myös, että ne edustavat 
eri paksuisia hienorakeisen maalajin kerrostumia ja sijaitsevat eri korkeustasolla suhteessa 
nykyiseen Itämeren vedenpintaan. Tutkimuspisteet sijaitsevat lisäksi paikoissa joissa ei tällä 
hetkellä ole aktiivista maankäyttöä, ja niissä kasvaa heinikkoa (paikoin rantakaislaa) ja hentoa 
pajukkoa. Tutkimuspisteillä tehtiin GTK:n toimesta kairauksia toukokuussa 2008 
sisäputkinäytteenottimella (mäntäkaira) (Lehto, 2003), jota operoitiin Espoon kaupungin 
monitoimikairakoneella (kuva 4). Jatkuva näytesarja otettiin kustakin pisteestä metrin pituisiin 
putkiin. Näytesarjojen kokonaispituus vaihteli 8 ja 17 metrin välillä. Samoista pisteistä tehtiin 
myös geoteknisiä pohjatutkimuksia Espoon kaupungin toimesta. Tutkimuksessa hyödynnettiin 
niin ikään aikaisempia Espoon kaupungin Perkkaan alueelta tekemiä pohjatutkimuksia. 

 

 
Kuva 1. Tutkimusalueiden sijainti Espoossa 
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Kuva 2. Perkkaan tutkimusalueen maaperän pääpiirteet ja tutkimuspisteiden sijainti. 
 

Mustalahti, Espoo 

Mustalahden tutkimusalue sijoittuu Espoon länsirajalle Kurttilan alueelle, Espoonlahden 
pohjoispuolelle. Tutkimusalue rajautuu luoteisosasta pehmeikön läpi virtaavaan Espoonjokeen 
joka alkaa entisen Kirkkojärven alueelta, ja itäpuolelta Åminneen sekä lounaasta Luomanlahteen 
(kuvat 1 ja 3). Tutkimusalueen maaperä koostuu hienorakeisesta maalajista, jonka paksuus 
vaihtelee pääosin 10 ja 25 metrin välillä. Paksuimmillaan hienorakeista maalajia esiintyy yli 25 
metrin paksuudelta tutkimusalueen keskiosassa. Saven päällä esiintyy monin paikoin turvetta 
tai/ja liejua erityisesti alueen keskiosassa. Tutkimusalueen Itäreunalla kohoaa kallio- ja 
moreenivaltainen mäki jopa 40 metriä nykyistä Itämeren vedenpintaa ylemmäksi. Niin ikään 
alueen eteläpuolella kohoavat moreeni- ja hiekkavaltaiset mäet ja meren rannassa Espoonjoen 
itäpuolella sijaitseva kalliopaljastuman korkeustaso on yli 10 m m.p.y. Tutkittava pehmeikkö 
sijaitsee näiden kahden kalliopaljastuman välissä korkeustasolla 0-3 m m.p.y. 

Raportissa käsiteltävien hienorakeisten maalajikerrostumien (pehmeiköt) tutkimusaineisto 
sisältää Mustalahden alueelta kolme näytepistettä: Mustalahti 4, Mustalahti 5 ja Mustalahti 6 
(taulukko 1). Pisteistä otettujen näytesarjojen pituus vaihtelee 12 ja 25 metrin välillä ja ne 
valittiin siten, että niiden hienorakeisesta maalajista koostuvat kerrosyksiköt kuvastavat alueen 
hienoainessedimenttien kerrostumisympäristöä mahdollisimman monipuolisesti. Näytepisteet 
sijoittuvat aktiivisessa viljelykäytössä olevalle pellolle (Mustalahti 4 ja 5) sekä tien viereiselle 
heinää kasvavalle alueelle (Mustalahti 6). Näytesarjat kairattiin niin ikään GTK:n 
sisäputkinäytteenottimella toukokuussa 2008, ja täsmälleen samoista näytepisteistä tehtiin 
pohjatutkimuksia Espoon kaupungin toimesta.  
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Kuva 3. Mustalahden tutkimusalueen maaperän pääpiirteet ja tutkimuspisteiden sijainti. 
 

Taulukko 1. Mustalahden ja Perkkaan tutkimusalueiden näytepisteiden sijainti, korkeudet merenpinnasta, sekä 
kustakin näytteestä tehdyt analyysit 
 
Näyte piste Perkkaa 1 Perkkaa 2 Perkkaa 3 Mustalahti 4 Mustalahti 5 Mustalahti 6

Sijainti (X / Y) 2546358 / 6678072 2546351 / 6678236 2546375 / 6678607 2532592 / 6673960 2532491 / 6673863 2532491 / 6673758
Korkeus (m m.p.y.) +0.68 +0.88 +1.15 +0.81 +1.38 +2.91
Sedimenttisarjan pituus (m) 16.5 14.6 6.72 24.04 14.66 12
*Analyysit K,W,L,S,G,M K,W,L,S,G K,W,L,S,G K,W,L,S,G,M K,W,L,S,G K,L,S,G

* K=sedimenttistratigrafinen kuvaus, W=vesipitoisuus, L=L.O.I., S=suskeptibiliteetti, G=geokemiallinen analyysi
M=muut mineraalimagneettiset analyysit (IRM, ARM, SIRM, S-parametri), 

 
 

 

3. TUTKIMUSMENETELMÄT 

 

Sisäputkinäytteet tutkittiin laboratoriossa kustakin kuudesta (taulukko 1) näytepisteestä 
Näytteistä tutkittiin hienorakeisen maalajin koostumus ja ominaispiirteet tutkittiin standardien, 
meri- ja järvisedimenttien tutkimuksissa yleisesti käytettyjen sedimentogisten tutkimus ja loggaus 
-menetelmien avulla (mm. Håkansonin & Janssonin, 1983; Berglund, 1986; Last & Smol, 2001). 
Metrin pituiset näyteputket avattiin yksi kerrallaan sahaamalla ne pituussuunnassa kahteen 
puoliskoon, mikä mahdollisti sedimenttien kerrosrakenteiden ja koostumuksen yksityiskohtaisen 
tarkastelun sekä osanäytteenoton. Näytteet kuvattiin niiden ominaisuuksien osalta Troels-Smith 
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luokitteluperiaatteiden mukaisesti (Troels-Smith, 1955) 1:1 mittakaavassa mm-paperille 
kiinnittämällä erityistä huomiota mm. sedimentin rakenteeseen, välikerroksiin, koostumukseen 
(Sa, Si, Lj), sekä mahdollisiin muihin ulkoisiin piirteisiin. Tämän jälkeen sedimenttisarjoista 
mitattiin magneettinen suskeptibiliteetti Bartington MS2E1 pinta-anturilla ja 1-3 cm resoluutiolla 
näytteen ominaisuuksista riippuen. Mittausten jälkeen sedimenttisarjasta otettiin osanäytteet 
fysikaalisten ominaispiiteiden analysointia varten 10-20 cm resoluutiolla, jälleen sedimentin 
koostumuksesta riippuen. Vesipitoisuus (water content=WC) mitattiin kaikista muista sarjoista 
paitsi Mustalahti 6 näytesarjasta kuivaamalla punnittua näytettä uunissa 105 ºC lämpötilassa 
yliyön ja punnitsemalla näytteet sitten uudelleen. Hehkutushäviö eli orgaanisen aineksen 
pitoisuus (loss on ignition=LOI) mitattiin kaikista kuudesta näytesarjasta samoista näytteistä 
polttamalla kuivattuja näytteitä 2 tuntia 550 ºC lämpötilassa. Kuivairtotiheys määritettiin 
laskennallisesti käyttämällä Håkansonin & Janssonin (1983) määrittelemää kaavaa, jossa 
mineraaliaineksen tiheydeksi oletetaan 2,6 g cm-3.  

Mineraalimagneettiset tutkimusmenetelmät kertovat minkälaisissa kerrostumisoloissa ja 
prosesseissa sedimentit ovat muodostuneet ja mahdollisesti mistä kerrostuva aines on lähtöisin 
(mm. Sandgren & Snowball 2001). Mineraalimagneettisia tutkimusmenetelmiä sovellettiin 
näytesarjoihin Perkkaa 1 ja Mustalahti 4, joiden perusteella erotettiin erilaisia 
kerrostumisympäristön muuttujia. Näytteistä määritettiin parametrit ARM (anhysteretic remanent 
magnetization), SIRM (saturation isothermal remanent magnetization), ja S-parametri (IRM -100 
mT/IRM +1000 mT), jotka kertovat magneettisen aineksen laadun, raekoon ja konsentraation 
muutoksista (mm. Sandgren & Snowball 2001). Määritykset tehtiin Suprajohtavalla SQUID 
magnetometrillä, sekä Molspin magnetometrillä GTK:ssa. 

Geokemiallisiin analyyseihin lähetetyt näytteet valittiin sedimenttistratigrafian mukaisesti siten, 
että ne edustivat mahdollisimman monipuolisesti sedimenttisarjojen eri kerrosyksiköitä. Kustakin 
sedimenttisarjasta analysoitiin 5-10 näytettä riippuen sedimenttisarjan pituudesta ja 
sedimenttistratigrafian monimuotoisuudesta. Näytteet analysoitiin geoanalytiikkaan 
erikoistuneessa ja akreditoidussa Labtium Oy tutkimuslaboratoriossa (liite 1). Näytteet 
kuivatettiin <40ºC lämpötilassa, jonka jälkeen ne jauhettiin akaattijauhinastiassa. Sen jälkeen 
näytteet uutettiin 0.01 M CaCl2:lla ja niistä mitattiin pH potentiometrisesti. Tämän jälkeen niille 
tehtiin typpihappoliuotus mikroaaltouunissa, jota seurasi monialkuainemääritys joko ICP-MS tai 
ICP-AES tekniikalla. Elohopean kokonaispitoisuus määritettiin näytteestä pyrolyyttisesti Hg-
analysaattorilla ja hiilipitoisuus hiilirikkianalysaattorilla (Eltra CS500). 
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Kuva 4. Jatkuvan sedimenttisarjan näytteenottoa sisäputkeen. Vasemmalla sisäputkeen otetun näytteen käsittelyä, 
oikealla ylhäällä otettu jatkuva sedimenttisarja ja oikealla alhaalla maaputken sisälle asetettu näytteenottoputki. 
 

 

4. TULOKSET JA TULKINTA 

 

Hienorakeisten sedimenttisarjojen rakenne fysikaaliset ominaispiirteet 

 

Perkkaa, Espoo 

Perkkaan alueelta tehtyjen sedimenttistratigrafisten tutkimusten perusteella päähuomio kiinnittyy 
hiekka- ja silttikerroksiin, joita esiintyy kaikissa kolmessa tutkimuspisteessä (Perkkaa 1, 2 ja 3) 
läpi koko hienorakeisen maalajikerroksen. Nämä karkeamman aineksen kerrokset ovat 
paksuimmillaan noin 50 cm, kuten pisteessä Perkkaa 1 syvyydessä 1100-1150 cm maanpinnan 
alapuolella, sekä monin paikoin 5-10 cm paksuja, kuten pisteessä Perkkaa 1 syvyydessä noin 200 
ja 1000 cm sekä Perkkaa 2 syvyydessä noin 300 ja 850 cm maanpinnan alapuolella. Monin 
paikoin kerrokset ovat vähintään senttimetrien luokkaa ja ne on merkitty kuvaan 5 mustilla 
sahalaitaisilla viivoilla. Paikoitellen karkeamman aineksen materiaali esiintyy sedimenttisarjoissa 
pikemminkin sekaisina linsseinä kuin varsinaisina kerroksina, tyypillisesti kuvassa 5 
kellertäväksi merkityn liejusaven (LjSa) kerrosyksikössä sekä välittömästi sen alapuolella. 
Hiekkakerrokset ja hiekkaiset linssin hienoainessedimentin seassa kuvastavat usein massiivista 
sedimentaatiota, kerrostumistapahtumaa johon liittyy vedenpinnan voimakasta vaihtelua sekä 
sedimentin kulumista (eroosiota) ja uudelleenkerrostumista. 
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Perkkaan tutkimuspisteiden stratigrafia on jaettu muutamaan isompaan pääluokkaan niiden 
koostumuksen, lähinnä orgaanisainespitoisuuden (Sa: LOI <2%, LjSa: LOI 2-6%, SaLj: LOI 6-
15%, Lj: LOI >15%), sedimentin ulkoisten piirteiden ja hienorakeisen maalajin silmämääräisesti 
arvioidun raekoon perusteella (kuva 5). Samaa jakoa toteutettiin myös Mustalahden alueelta 
tutkittujen pisteiden (Mustalahti 4, 5 ja 6) kohdalla.  

Pisteessä Perkkaa 1 alimmainen pehmeikköön laskettava kerroskyksikkö (1580-1660 cm) on 
hiekkakerroksellista silttiä, jonka alapuolella on hiekkaa. Saveksi luokiteltu kerrosyksikkö 
sijoittuu välille noin 760-1580 cm, ja se koostuu pääpiirteittän kolmesta osasta. Alimpana on 
rakenteeton savi joka sisältää vajokiviä (engl. dropstone) ja Hk-kerroksia, keskellä 
kerrosrakenteinen lustosavi ja ylimpänä Hk/Si –linssejä sisältävä sekainen ja häiriörakenteinen 
savi. Selkeästi erottuva 50 cm paksu hiekkakerros syvyydessä 1100-1150 cm on havaittavissa 
myös sedimentin fysikaalisissa suureissa, kuten vesipitoisuus (WC), hehkutushäviö (LOI) ja 
magneettinen suskeptibiliteetti. WC ja LOI putoavat huomattavasti, kun taas suskeptibiliteetin 
arvot kohoavat noin 40:stä yli 100:aan SI (×10-5) yksikköön (kuva 6). Vastaavalla tavalla näkyy 
syvyydessä 980 cm oleva hiekkakerros. Välikerrokset aiheuttavatkin suuret vaihtelut sedimentin 
hehkutushäviössä ja vesipitoisuudessa koko saveksi luikitellun kerrosyksikön sisällä, ja 
paikoitellen se voitaisiin luokitella jopa liejusaveksi. Saven päällä on noin viitisen metriä 
liejusavea (LjSa) (200-760 cm), joka sisältää niin ikään runsaasti 1-5 cm paksuja  Hk/Si –
kerroksia sekä paikoin sulfidirakeita. Liejusaven alarajalla ilmenevä karkeampi aines näkyy 
jälleen selvästi sedimentin fysikaalisten ominaisuuksien muutoksena (kuvat 6 ja 7). Esimerkiksi 
SIRM:n voimakas kohoaminen indikoi selvää muutosta sedimentin laadussa ja siten 
sedimentaatioympäristössä (kuva 7), joka johtuu todennäköisesti muinaisen Itämeren 
vedenpinnan voimakkaasta muutoksesta ja siitä johtuneesta aineksen uudelleenkerrostumisesta. 
Karkeamman aineksen kerroksia lukuun ottamatta LOI on tässä yksikössä noin 3% ja WC 80-
110%. Perkkaan 1 tutkimuspisteen ylimmät kerrokset koostuvat Saviliejusta (SaLj) (50-200 cm) 
ja muokatusta pintamaasta (ylin noin 50 cm) joka koostuu isolta osin turpeesta. Saviliejun LOI 
kohoaa nopeasti noin 10%:iin ja WC noin 150%:iin magneettisen suskeptibiliteetin painuessa alle 
viiteen. Ylin 2 metriä edustaa todennäköisesti vaihetta jolloin alue oli kuroutumassa Itämerestä, 
ennen ja jälkeen. 

Perkkaan tutkimuspiste Perkkaa 2 sedimenttistratigrafia noudattelee hyvin samanlaista 
kerrosjärjestystä ja sedimentin koostumusta sekä rakennetta kuin tutkimuspiste Perkkaa 1. 
Fysikaaliset parametrit, LOI, WC ja magneettinen suskeptibiliteetti eivät tosin indikoi yhtä 
voimakasta vaihtelua kuin Perkkaa 1 tutkimuspisteen kohdalla. Alimpana on Hk-kerroksellinen 
siltti, jonka päälle on noin 6 metrin paksuudelta savea. Savikerros on alaosasta Hk/Si-
kerroksellinen, keskeltä lustorakenteinen ja yläosasta suurelta osin rakenteeton. Ylimmän 
rakenteettoman saven LOI kohoaa jo yli 2%, mutta on aines on visuaalisesti tarkasteltuna 
harmaata ja savimaista hienorakeista sedimenttiä. Liejusavi tämä päällä (230-810 cm) on 
fysikaalisten suureiden perusteella jaettavissa kahteen osaan. Alempi osa (noin 400-810 cm) on 
sulfidiraitaista ja Hk/Si –kerroksellista ainesta, jonka LOI on noin 4% ja WC 100-130%. 
Ylemmässä osassa (noin 230-400 cm) on selvästi alhaisempi LOI 2-3% ja WC 70-100 %. 
Liejusaven päällä on noin 230 cm:n paksuudelta hiekkakerroksellista saviliejua ja muokattua 
pintamaa. 

Perkkaan tutkimuspisteistä matalin, Perkkaa 3 sijaitsee kauimpana nykyisen Itämeren 
rantaviivasta ja ylimpänä sen vedenpinnasta (1.15 m m.p.y.), on noin 7 metriä syvä. Tästä 

pisteestä otettiin maanäytteet myös metallisella halkaistavalla sisäputkella muoviseen sisäputkeen 
tehdyn näytteenoton alapuolelta syvyydeltä 670-800 cm. Sen perusteella syvyydessä 740-800 cm 
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maanpinnan alapuolella esiintyy soraa (Sr) ja sen päällä hiekka (670-740 cm). 
Hiekkakerroksellista savea esiintyy syvyydessä 550-670 cm, jonka päällä on noin metri 
lustosavea. Liejusavea esiintyy välillä 200-460 cm, ja se sisältää niin ikään Hk/Si –kerroksia sekä 
vähäisiä määriä sulfidirakeita. Tämän päällä esiintyy massiivinen 30 cm paksu hiekkakerros noin 
kahden metrin syvyydessä. Pinta on pisteiden Perkkaa 1 ja 2 tapaan saviliejua ja muokattua 
maata (osin turvetta), mutta eritoten vesipitoisuus on tutkimuspisteiden Perkkaa 1 ja 2 pintaosia 
alhaisempi (noin 100 %). Tämä sedimenttikerrostuman ”kuivuus” oli havaittavista myös 
sedimenttisarjoja avattaessa koko stratigrafian matkalta ja liittynee pisteen Perkkaa 3 sijaintiin ja 
korkeuteen nykyisestä merenpinnasta. 

 

 
Kuva 5. Perkkaan pisteiden Perkkaa 1, 2 ja 3 sedimenttistratigrafia. Kuvaan on kirjattu sedimentin koostumus, 
rakenteiden pääpiirteet ja eri kerrosyksiköiden syvyys suhteessa maanpintaan. Musta sahalaitainen viivoitus indikoi 
karkeamman aineksen (Hk/Si) välikerrosten sijaintia sedimenttistratigrafiassa, ja mustat pisteet sulfidin esiintymistä.  
Geokemialliset näytepisteet on merkitty kuvaan punaisilla tähdillä. 
 

 
Kuva 6. Sedimentin fysikaaliset indeksiominaisuudet Perkkaan tutkimuspisteissä. Tulokset perustuvat 
sisäputkinäytteenottimella kairattuihin näytteisiin ja niistä tehtyihin analyyseihin. 
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Kuva 7. Tutkimuspisteistä Perkkaa 1 ja Mustalahti 4, jotka edustavat kummankin tutkimusalueen syvimpiä pisteitä, 
mitattiin sedimenttikerrostumien mineraalimagneettisia ominaisuuksia. Mittausten avulla voidaan analysoida 
muutoksia kunakin aikana kerrostuneen sedimentin fysikaalisissa ominaispiirteissä (kuten konsentraatio, raekoko 
jne.), joiden avulla voidaan edelleen pohtia sedimentaatioympäristön vaihtelua menneinä aikoina. 
Mineraalimagneettiset parametrit auttavat erottamaan eri kerrosyksiköitä toisistaan, sekä havaitsemaan sedimentistä 
sellaisia piirteitä joita silmin on vaikea havaita. Tästä esimerkkinä Perkkaa 1 sedimenttisarjassa syvyydellä noin 700 
cm esiintyvä piikki joka näkyy myös LOI:n ja WC:n muutoksena. 
 

Mustalahti, Espoo 

Mustalahden sedimenttisarjat Mustalahti 4, 5 ja 6 luokiteltiin samaan tapaan Perkkaan 
sedimenttisarjojen kanssa. Sedimenttisarjat olivat Perkkaan vastaavia hiukan pidempiä, mutta 
edustivat kukin Perkkaan tutkimuspisteiden tapaan eri syvyyksisiä ja eri korkeustasoilla olevia 
näytepisteitä. Mustalahden näytepisteiden sedimenttistratigrafiset ominaispiirteet on esitetty 
kuvassa 8.  

Tutkimuspisteen Mustalahti 4 sedimenttitratigrafia ulottuu noin 25 metrin syvyyteen maan 
pinnasta, jonka alapuolella havaittiin moreenia sekä geoteknisin pohjatutkimuksin että 
sisäputkinäytteenoton yhteydessä. Syvyystaso noin 2400-2500 cm koostui hiekasta. 
Hiekkakerroksen päällä esiintyi savea noin 10 metriä paksuna kerroksena. Saven alaosa koostuu 
paksuista, paikoin Si-pitoisista lustoista, jotka jatkuvat aina noin 1950 cm syvyystasolle asti. 
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Kerrostumat sisältävät paikoin ohuita Hk/Si –pitoisia välikerroksia sekä pieniä vajokiviä. LOI ja 
WC indikoivat paikallista maksimia noin 2000 cm:n syvyydessä, kun taas vastaavasti tiheydessä 
ja mineraalimagneettisissa parametreissa on tällä syvyydellä paikallinen minimi. Horisontti 
liittynee Baltian jääjärven ja Yoldiameren vedenpinnan vaihteluihin, mahdollisesti siihen 
tapahtumaan kun Baltian jääjärvi purkautui Pohjois-Atlantille noin 11600 vuotta sitten ja alkoi 
Yoldiameri vaihe Muinaisen Itämeren kehityshistoriassa. Sedimenttisyvyydessä 1400-1950 cm 
maanpinnasta savi on ominaispiirteiltään harmaata ja rakenteetonta tai heikosti laminoitunutta, ja 
sen LOI kasvaa 2%:sta noin 3%:iin käyden noin 1600 cm:n syvyydessä hivenen tätä 
korkeammalla.  

 

 
Kuva 8. Mustalahden pisteiden Mustalahti 4, 5 ja 6 sedimenttistratigrafia. Kuvaan on kirjattu sedimentin koostumus, 
rakenteiden pääpiirteet ja eri kerrosyksiköiden syvyys suhteessa maanpintaan. Musta sahalaitainen viivoitus indikoi 
karkeamman aineksen (Hk/Si) välikerrosten sijaintia sedimenttistratigrafiassa, ja mustat pisteet sekä musta väri 
sulfidin esiintymistä.  Geokemialliset näytepisteet on merkitty kuvaan punaisilla tähdillä. 
 

Vastaavalla tavalla WC kohoaa tässä yksikössä noin 40%:sta noin 70%:iin ylöspäin mentäessä. 
Hienorakeinen maalaji on liejusavea Mustalahti 4 tutkimuspisteen stratigrafiassa välillä 630-1400 
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cm. Alaosasta LjSa on heikosti kerrallista, keskivaiheilta rakenteetonta ja yläosasta 
sulfidipitoista. Sedimenttikerrostuma on erityisen voimakkaasti sulfidien mustaksi värjäämä  
metrin paksuudelta noin 600 cm:n syvyydessä, kohdasta joka todennäköisesti edustaa 
Litorinameren varhaisinta vaihetta Muinaisen Itämeren kehityshistoriassa. Saviliejusta 
koostuvassa kerrosyksikössä sedimentin orgaanisen aineksen määrä kasvaa tasaisesti 4%:sta 
6%:iin vesipitoisuus 70%:sta 120%:iin. Mitään merkittäviä rakenteita tai aineksen 
vaihettumishorisontteja sedimentissä ei näy, eikä hiekka- tai silttivaltaisia välikerroksia esiinny. 
Mustalahden näytepisteen 4 ylin osa koostuu enemmän orgaanista ainesta sisältävästä 
vihertävästä ja pääosin rakenteettomasta saviliejusta (SaLj) (50-500 cm) sekä viljelyn yhteydessä 
muokatusta pintamaasta. LOI on tässä ylimmässä sedimenttiyksikössä 6-10% ja WC 110-150% 
(kuva 9).  

 

 
Kuva 9. Sedimentin fysikaaliset indeksiominaisuudet Mustalahden tutkimuspisteissä. Tulokset perustuvat 
sisäputkinäytteenottimella kairattuihin näytteisiin ja niistä tehtyihin analyyseihin. 
 

Mustalahden tutkimusalueen kahden muun näytepisteen, Mustalahti 5 ja 6, sedimenttistratigrafia 
on hyvin samankaltainen näytepisteen Mustalahti 4 kanssa. Mustalahti 5 ja 6 ovat syvyydeltään 
noin 14.5 ja 12.5 metriä ja kummankin pohjimmaisena maalajina on todettu moreeni. Mustalahti 
5 näytepisteessä alimmaisena olevan savesta koostuvan kerrosyksikön paksuus on noin 450 cm ja 
LOI sekä WC vaihtelevat välillä 2-3% ja 40-70%, aivan kuten pisteessä Mustalahti 4 (kuva 9). 
Yläpuolisen liejusaven (350-1000 cm) sulfidien mustaksi värjäämä kerros esiintyy 
sedimenttisyvyydessä 380-470 cm. Sen alapuolella liejusavi on rakenteetonta tai/ja heikosti 
sulfidiraitaista. Tutkimuspisteessä Mustalahti 5 ylimmän SaLj:sta koostuvan kerroksen paksuus 
on kolme metriä, ja sen päällä on ihmisen muokkaama viljelykerros. SaLj sisältää puunkappaleita 
ja sulfidipitoisia laminaatioita. Mustalahden näytepistettä 5 kairatessa havaittiin paineellinen 
pohjavesi, joka tulvi kairareiästä maan pinnalle kun 14.5 metrin savikerros oli kokonaan 
puhkaistu (kuva 10). Piste sijaitsee loivassa, pohjoiseen päin viettävässä rinteessä.  

Tutkimuspiste Mustalahti 6 on alueen eteläisin piste joka sijaitsee välittömästi tien vieressä. 
Sedimenttistratigrafia on edellisten kaltainen, paitsi että liejusavikerrostumasta ei tavattu 
sulfidien mustaksi värjäämää sedimenttiä. Alimpana kerrosjärjestyksessä on lustosavi joka 
vaihettuu rakenteettoman saven kautta heikosti laminoituneeksi kerralliseksi saveksi noin 850 cm 
syvyydessä. Savilieju on lähes täysin rakenteetonta, mutta sisältää paikoitellen heikkoja 
sulfidilaminaatioita ja –rakeita. Saviliejukerroksen paksuus on noin 150 cm (syvyydessä 50-200 
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cm), sisältää runsaasti orgaanisen aineksen linssejä sekä puun kappaleita ja on koostumukseltaan 
häiriintynyttä ja kuivaa (kuva 8). 

 
Kuva 10. Mustalahden tutkimuspistettä 5 tutkittaessa paineellinen pohjavesi purkautui maan pinnalle tutkimusreiän 
ulotuttua saven alapuolelle yli 14.5 metrin sedimenttisyvyyteen. 
 

Hienorakeisten sedimenttisarjojen geokemialliset ominaispiirteet 

 

Tässä raportissa käsitellään esimerkinomaisesti 9 alkuaineen (ja pH) pitoisuusvaihteluita 
sedimenttistratigrafisissa näytepisteissä Perkkaa 1 ja Mustalahti 4 (kuva 11). Kuvassa esitettävät 
alkuaineet on valittu pääsääntöisesti sen perusteella, mitä Ojala et al. (2007) ovat Espoon 
Suurpellon alueelta aikaisemmin karakterisoineen. Kuvissa 5 ja 8 on lisäksi esitetty, että 
muistakin tutkituista näytepisteistä on tehty geokemiallista analytiikkaa, ja näiden tulokset sekä 
joukko muita geokemiallisen alkuainepitoisuuksia em. pisteistä on esitetty kokonaisuudessaan 
liitteessä 1.  

Sedimenttien kemiallinen koostumus vaihtelee hienorakeisten maalajien kerrostumissa pääasiassa 
kerrostumisenaikaisissa sedimentaation-olosuhteissa tapahtuneiden muutosten ja vaihettumisien 
seurauksena (Ojala et al., 2007). Alkuaineiden ilmeneminen nyt tutkituissa sedimenteissä on 
riippuvainen siitä, ovatko kerrostumat pohjavesipinnan alapuolella (pelkistävät olosuhteet) vai 
sen yläpuolella, jolloin ne ovat usein tekemisissä hapellisen ympäristön kanssa. Ihmisen 
maankäyttö tyypillisesti muuttaa näiden hapetus-pelkistys olosuhteiden ilmenemistä (mm. 
Törnqvist, 2008), jolloin puolestaan maaperän geokemiallinen ympäristö mahdollisesti muuttuu. 

Perkkaa 1 näytepisteen ylin 2 metriä (ylin geokemiallinen näyte) ja Mustalahti 4 näytepisteen 
ylin noin 5 metriä (kolme ylintä geokemiallista näytettä) ovat saviliejuja jotka sisältävät 1-2% 
rikkiä. Tämä pitoisuus on hyvin samankaltainen kuin on aikaisemmin kuvattu mm. Suurpellon ja 
Äijänpellon alueita Espoosta (Ojala et al., 2007; Ojala, 2007a), ja rikki on todennäköisesti 
osittain sitoutuneena sedimentin orgaaniseen ainekseen osittain sulfideina. Rikkipitoisuus 
korreloi hiilipitoisuuden kanssa voimakkaasti. Perkkaan näytepisteen ylimmässä analyysissä pH 
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on noin 4, joka viittaa siihen, että sulfidit ovat hapettuneet ja maaperä on siten muotoutunut 
happamaksi. Sama ilmiö on havaittavissa näytepisteen Mustalahti 4 syvyydellä 450 cm. Se, onko 
tämä em. kerrosyksiköiden alhainen pH syntynyt jo maaperässä itsessään vai vasta näytteenoton 
ja näytteiden säilytyksen yhteydessä jäi tässä tutkimuksessa epäselväksi. Edellä mainittua 
alemmissa kerrostumissa Perkkaa 1 ja Mustalahti 4 näytepisteissä rikkiä esiintyy vain vähäisiä 
määriä. 

Raskasmetallien pitoisuus sedimenttikerroksissa on vähäistä ja analyysitulokset vertautuvat niin 
ikään erittäin hyvin Suurpellon alueen sedimenttitutkimuksiin (Ojala et al., 2007). Rautapitoisuus 
vaihtelee Perkkaa 1 ja Mustalahti 4 näytepisteissä 40000 mg kg-1 tietämillä, kuparipitoisuus 40 
mg kg-1 molemmin puolin, ja arseenipitoisuus on noin 5-10 mg kg-1 tietämillä. Joitakin muutoksia 
raskasmetallipitoisuuksien vaihtelussa on havaittavissa sedimenttistratigrafian suhteen, mutta 
pääsääntöisesti vaihtelu on kovin vähäistä. Perkkaa 1 pisteen syvyydessä noin 700 cm tapahtuva 
pitoisuuksien alenema johtunee sedimentissä olevasta karkeamman aineksen kerrostumasta. 
Elohopeapitoisuus oli kaikissa näytteissä alle määritysraja 0.04 mg kg-1. 

 

 
Kuva 11. Joitakin geokemiallisia alkuaineita syvyyden suhteen esitettynä tutkimuspisteiden Perkkaa 1 ja Mustalahti 
4 sedimenttistratigrafiassa. 
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Taulukossa 2 on tarkasteltu kaikkien kuuden nyt tutkitun näytepisteen alkuainepitoisuuksia 
suhteessa uusimpiin Espoon alueelta tehtyihin geokemiallisiin taustapitoisuuksiin (Tarvainen, 
julkaisematon). Tarvainen et al. (2006) on aiemmin tutkinut myös muualta pääkaupunkiseudulta 
ja sen kehyskunnista pintamaalajeista tehtyjä maaperän taustapitoisuuksia. Antimonia lukuun 
ottamatta Mustalahden ja Perkkaan hienoainesedimentistä määritettyjen näytteiden pitoisuudet 
ovat varsin hyvin vertailukelpoisia muualta Espoon alueelta tehtyjen analyysien kanssa. 
Lukuarvot ovat hyvin samankaltaisia sekä keskimäärin että maksimipitoisuuksiltaan. 

 

Taulukko 2. Mustalahden ja Perkkaan hienoainesedimentistä otettujen näytteiden geokemialliset tunnusluvut.  
Taulukon oikeassa laidassa Espoon savi/silttinäytteiden tunnusluvut vuoden 2009 kartoituksesta taajamien 
ulkopuolelta, jotka perustuvat analyyseihin pintamaasta 0-25 cm (humuksen alta) ja pohjamaasta noin 50-70 cm 
syvyydeltä. Perkkaa ja Mustalahti perustuvat väkevään typpihappouuttoon, Espoon näytteet kuningasvesiuuttoon.  
(Tarvainen, julkaisematon). 
 

Espoo savet

pH 27 6.4 6.8 7.4 22 6.6 7.1 7.5 24 5.4 5.6 6.6
Hg (mg/kg) 27 <0,04 .02 22 <0,04 .02 24 0.039 0.013 .202
Ag (mg/kg) 27 0.316 0.300 0.460 22 0.311 0.325 0.470 24 0.182 0.130 1.01
As (mg/kg) 27 7.48 6.58 11.7 22 7.01 7.31 11.0 24 9.04 8.78 16.6
B (mg/kg) 27 20.3 16.9 45.1 22 15.7 15.7 40.8 24 7.67 7.39 13.8
Ba (mg/kg) 27 240 242 366 22 225 237 399 24 166 158 303
Be (mg/kg) 27 1.76 1.78 2.31 22 1.59 1.77 2.27 24 1.81 1.67 3.51
Bi (mg/kg) 27 0.452 0.440 0.560 22 0.407 0.440 0.610 24 0.338 0.355 0.450
Cd (mg/kg) 27 0.170 0.160 0.450 22 0.160 0.155 0.390 24 0.185 0.150 0.400
Co (mg/kg) 27 20.3 19.0 29.1 22 20.0 20.6 29.4 24 19.2 18.3 30.9
Cr (mg/kg) 27 87.4 82.9 137 22 85.0 80.8 137 24 68.3 64.1 113
Cu (mg/kg) 27 45.4 38.9 73.7 22 47.6 44.4 76.5 24 32.0 28.8 75.8
Li (mg/kg) 27 60.7 58.0 80.3 22 58.6 63.8 81.3

Mo (mg/kg) 27 0.731 0.420 2.63 22 0.698 0.430 2.18 24 1.18 1.05 2.05
Ni (mg/kg) 27 49.6 45.9 76.7 22 49.6 49.1 79.5 24 31.7 29.2 61.6
Pb (mg/kg) 27 17.4 16.6 24.6 22 16.5 17.0 24.5 24 18.6 17.0 43.1
Rb (mg/kg) 27 93.6 92.2 123 22 86.6 88.7 125 24 90.4 90.2 150
Sb (mg/kg) 27 <0,02 <0,02 22 <0,02 .02 24 0.238 0.195 0.610
Se (mg/kg) 27 <0,5 1.17 22 <0,5 1.08 24 0.453 0.420 0.750
Sr (mg/kg) 27 40.7 37.2 78.9 22 38.0 39.1 51.3
Th (mg/kg) 27 18.3 17.3 26.3 22 18.5 18.0 26.0 24 14.3 14.0 24.4
Tl (mg/kg) 27 0.718 0.690 0.940 22 0.676 0.770 0.950 24 0.493 0.540 0.700
U (mg/kg) 27 4.63 4.21 7.54 22 4.99 4.49 10.00 24 4.61 4.16 9.31
V (mg/kg) 27 92.5 86.8 135 22 89.9 92.6 135 24 93.1 88.0 177.0
Zn (mg/kg) 27 121 116 160 22 121 123 265 24 99.3 94.4 157
Al (mg/kg) 27 33667 32500 48900 22 32373 32250 48400 24 29404 30250 48400
Ca (mg/kg) 27 6640 6120 12000 22 6578 7025 9410 24 4664 4525 8390
Fe (mg/kg) 27 54419 52500 76000 22 53125 53300 76800 24 41571 39400 72300
K (mg/kg) 27 11270 11000 16800 22 10838 11050 17200 24 6448 6460 12800

Mg (mg/kg) 27 16000 15100 24900 22 16013 16050 25200 24 10666 10800 19900
Mn (mg/kg) 27 630 590 1190 22 577 611 872 24 485 507 998
Na (mg/kg) 27 2477 2270 4050 22 2642 2660 4890 24 348 304 875
P (mg/kg) 27 837 816 1260 22 838 863 990 24 550 520 1320
S (mg/kg) 27 4595 446 22800 22 4373 921 24800 24 133 96.5 352
Si (mg/kg) 27 1201 1190 2120 22 930 954 1210
Ti (mg/kg) 27 2090 2010 2860 22 2064 2085 2860 24 2075 2100 3140

C (%) 27 1.16 0.697 3.46 22 .8220 0.426 3.35 24 1.44 0.738 4.03

Mediaani Maksimi
Mustalahti Perkkaa

N Keskiarvo Mediaani Maksimi N Keskiarvo N Keskiarvo Mediaani Maksimi
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Kerrosyksiköiden ominaisuudet ja geotekniset pohjatutkimukset 

 

Sedimenttistratigrafisten tutkimusten lisäksi alueelta on Espoon kaupungin toimesta tehty 
geoteknisiä pohjatutkimuksia. Tutkimusraportin tässä luvussa tarkastellaan sedimentin 
kerrosrakenteiden ja koostumuksen vertautumista näytepisteistä Perkkaa 1, 2 ja 3 sekä Mustalahti 
4, 5 ja 6 tehtyihin painokairauksien tuloksiin (kuva 12).  

 

Perkkaa, Espoo 

Kaikki Perkkaan alueen kolme tutkimuspistettä koostuvat geologisesti ja geoteknisesta 
vaihtelevasta sedimenttistratigrafiasta jossa alimmaisena kerroksena on hiekka tai sora, sen päällä 
siltti tai silttikerroksellinen savi, sitten savi, ja ylimmäisenä pehmeämpi liejusavi ja/tai savilieju. 
Näiden kerrosyksiköiden paksuus vaihtelee karkeasti yleistäen samassa suhteessa (n. 10% Si-
kerroksellinen savi, 40-50% savi ja 40-50% LjSa/SaLj) riippumatta 
hienoainessedimenttikerroksen kokonaispaksuudesta. 

Perkkaan alueelta tutkituissa näytepisteissä hienoainessedimentin yläosa on pehmeää liejusavea 
tai saviliejua. Stratigrafisesti kuvatut hiekkakerrokset näkyvät paikoitellen selvästi myös 
painokairausdiagrammeissa. Erityisesti tutkimuspisteessä Perkkaa 1 syvyydellä 1100-1150 cm 
(maanpinnasta) esiintyvän Hk/Si –kerroksen kohdalla painokairaus menee reilusti kierron 
puolelle. Niin ikään tutkimuspisteessä Perkkaa 3 syvyydellä noin 200 cm oleva hiekkakerros 
aiheuttaa kuormituksen lisäämisen kairausdiagrammissa, mutta toisaalta pisteen Perkkaa 1 
syvyydellä noin 200 cm olevat karkeamman aineksen 5-10 cm paksut välikerrokset eivät näy 
kairausdiagrammissa ollenkaan. Tutkimuspisteessä Perkkaa 2 on painokairauksessa havaittavissa 
useita pykäliä joissa kuormitusta on hivenen lisätty, mutta nämä syvyystasot eivät 
säännönmukaisesti noudattaneet niitä syvyystasoja joista karkeamman mineraaliaineksen 1-5 cm 
paksujen välikerroksia stratigrafisesti kuvattiin. Pääsääntöisesti voidaan siis sanoa, että 
painokairauksen avulla on mahdollista havaita sedimenttisarjassa esiintyvät karkeammasta 
aineksesta koostuvat välikerrokset silloin kun ne ovat tarpeeksi paksuja ja koostuvat 
karkeammasta aineksesta. Lisäksi, syvyyden kasvaessa painokairauksen tarkkuus heikkenee 
kairaustankoihin kohdistuvan vaippavastuksen kasvaessa. Vaippavastus aiheutuu tekijöistä ja 
voimista, jotka kohdistuvat kairaustankoihin kairauskärjen yläpuolella. Pehmeikköjen 
geoteknisten ominaisuuksien ja geologisten tekijöiden tarkempi vertailu edellyttää sellaisia 
geoteknisiä tutkimusmentelmiä, jotka on kehitetty erityisesti pehmeikköolosuhteisiin tai joiden 
herkkyys soveltuu pienipiirteisten erojen tarkasteluun. Tälläisiä tutkimusmenetelmiä voisivat olla 
esimerkiksi CPT/CPTU-kairaukset, sippikairaukset, 3-Aksiaalikokeet ja Ödometrikokeet. 

Perkkaan alueella hienorakeisen maalajin alimmat kerrosyksiköt, jotka koostuvat 
silttikerroksellisesta savesta tai siltistä (esim. Perkkaa 2 1280-1470 cm) aiheuttavat selvästi 
suuremman vastuksen painokairauksissa. Näissä kerrostumissa painokairaus etenee ainoastaan 
kairaa kiertämällä (lujuusominaisuuksien muutos) ja siksi niiden syvyystaso erottuu 
pohjatutkimuksissa erityisen hyvin. Pisteessä Perkkaa 3 tämä ei ole yhtä selvästi nähtävillä, vaan 
kerrostuman lujuusominaisuudet muuttuvat vasta Hk- ja Sr-kerrosyksiköiden kohdalla. Toisaalta 
Si-pitoinen kerrosyksikkö on Perkkaa 3 sarjassa kovin ohut. 
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Kuva 12. Tutkimuksessa verrattiin kuinka hyvin stratigrafiset tyyppikuvaukset kussakin tutkimuspisteessä 
vertautuvat painokairauksien maakerroksista antamaan informaatioon. 
 

Mustalahti, Espoo 

Mustalahden hienoainessedimenttisarjat sisältävät niin ikään sedimenttistratigrafian jossa 
kuvastuvat alueen geologinen kehityshistoria aina jääkauden kerrostumista (Mr) deglasiaation 
kautta (Hk) Muinaisen Itämeren vaiheisiin (Si, Sa, LjSa, SaLj). Mustalahden alueelta tutkituissa 
pisteissä (Mustalahti 4, 5 ja 6) liejusavesta ja saviliejusta koostuvan pehmeämmän saven osuus 
on prosentuaalisesti suurempi kuin Perkkaan alueen vastaava, ollen prosentuaalisesti 50-70% 
hienoainessedimentin kokonaispaksuudesta. Esimerkiksi tutkimuspisteessä Mustalahti 5 ylin noin 
10 metriä sedimenttikerrostumista voidaan luokitella orgaanisainespitoisuuden ja rakenteen 
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perusteella Litorina- ja Ancylusvaiheissa kerrostuneeksi saviliejuksi ja liejusaveksi. Sen 
alapuolella esiintyy savea noin 4 metrin paksuudelta jonka alapuolella on moreeni.   

Silttipitoinen kerrostuma puuttuu kokonaan tutkimuspisteistä Mustalahti 5 ja 6, mutta pisteessä 
Mustalahti 4 hienoaineskerrostuman alaosa koostuu silttikerroksellisista lustoista. 
Painokairauksissa tämä näkyy selvästi siten, että pisteissä Mustalahti 5 ja 6 painokairaus loppuu 
hyvin pian saven alapuolella moreeniin, mutta pisteen Mustalahti 4 kairausvastus suurenee 
vaiheittaisesti syvyystasolta noin -16 m alaspäin. Edelleen, Si-pitoiset paksummat kerrokset 
näkyvät pisteessä Mustalahti 4 erittäin selvästi myös painokairausdiagrammissa syvyydellä noin -
21 m, mutta ylempänä olevien kairavastuksen suurenemista indikoiville piikeille (noin -14 m, -12 
m, -8 m ja 6 m) ei havaittu selvää sedimentologista vastetta. Sedimenttisarjoista tehtyjen 
fysikaalisten indeksiominaisuuksienkin perusteella (kuva LOIdata perkkaa ja mustalahti) 
Mustalahden alueella hienoainessedimenttien rakenne ja koostumus ovat huomattavasti 
stabiilimpia kuin Perkkaan alueella. Mustalahden sedimenttisarjoja luonnehtii laskevat tai 
nousevat trendit kun taas Perkkaan alueen sedimentisarjojen indeksiominaisuudet vaihtuvat 
epäsäännöllisemmin. Tämä näkyy myös pohjatutkimusten tuloksissa. 

 

 

5. JOHTOPÄÄTÖKSET JA YHTEENVETO 

 

Tähän yhteenvetoon on koottu tärkeimmät havainnot niistä asioista – alueen maaperäkerrosten 
geologisista ja geoteknisistä ominaisuuksista – jotka nyt tehtyjen tutkimusten perusteella 
mahdollisesti vaikuttavat maankäytön suunnitteluun ja alueiden rakennettavuuteen sekä 
rakennustoiminnasta mahdollisesti aiheutuvaan ympäristön tilan muutoksiin. 

 

Perkkaa, Espoo 

1) Alueelta tutkituissa pisteissä ei todettu esiintyvän runsaasti rikkiä sisältävää hienorakeista 
maalajia siinä määrin kuin sitä on aikaisemmissa tutkimuksissa tavattu esimerkiksi Suurpellon 
alueelta (Ojala et al., 2007). Varsinaista sulfidisavea ei esiintynyt yhdessäkään kolmesta 
Perkkaan alueelta tutkituista näytepisteistä, mutta pinnassa esiintyvän SaLj:n (ylin noin 200 cm) 
rikkipitoisuus oli kaikissa näytepisteessä välillä 1.5-2.5 % ja pH selvästi alapuolisia kerrostumia 
alhaisempi noin 3.5-5. Jäi epäselväksi tässä tutkimuksessa, oliko maaperä happamoitunut 
paikallaan vai maanäytteet säilytyksessä ennen laboratorioanalyysejä .  

2) Kaikki tutkitut näytepisteet sisältävät runsaasti Hk/Si –välikerroksia koko 
sedimenttistratigrafian matkalta. Tämä viittaa aktiiviseen aineksen erodoitumiseen ja 
uudelleenkerrostumiseen koko geologisen historian aikana, mukaan lukien viimeiset sadat 
vuodet. Eräs tämänkaltaista voimakasta uudelleenkerrostumista aiheuttava tekijä on vedenpinnan 
voimakas vaihtelu, mikä tulisikin ottaa huomioon Perkkaan alueen maankäytön suunnittelussa ja 
rakentamisessa. Alueen reliefi on hyvin tasainen ja lähellä nykyistä Itämeren vedenpintaa ja 
tuloksissa esitettyjen todisteiden valossa alue saattaa olla poikkeuksellisen herkkä äkkinäisille 
meriveden pinnanvaihteluille mm. myrskyjen yhteydessä.  

3) Paksuimmat sedimenttistratigrafissa esiintyvät Hk/Si –kerrokset näkyvät painokairauksessa 
kairavastuksen lisääntyvinä arvoina, mutta monin paikoin esiintyvät 1-10 cm paksut karkeamman 
aineksen välikerrokset eivät painokairauksissa näy. Karkeammasta aineksesta koostuvilla 
välikerroksilla saattaa olla merkitystä maaperän rakennettavuuden kannalta. Maakerrokset 
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mahdollisesti kuormitettaessa leikkaantuvat murtumahetkellä helpommin näitä koheesiota vailla 
olevia pintoja pitkin. 

4) Enemmän eloperäisestä aineksesta (SaLj, turve) koostuvat pintakerrokset ovat kussakin 
kolmessa tutkitussa pisteessä noin 2 metriä paksuja, mutta niiden vesipitoisuus vaihtelee 
huomattavasti. Kauimpana nykyisen Itämeren rantaviivasta ja ylimpänä sen vedenpinnasta 
sijaitsevassa tutkimuspisteessä Perkkaa 3 pintakerroksen vesipitoisuus oli noin alhaisin (noin 
100%), kun taas lähimpänä ja alimpana olevassa pisteessä se suurin. Tämä pintasedimentin 
”kuivuus” (tai ”märkyys”) oli havaittavissa myös kenttätutkimuksin. 

 

Mustalahti, Espoo 

1) Kaikissa kolmessa näytepisteessä sedimentin orgaanisainepitoisuus ja vesipitoisuus kohoavat 
tasaisesti sedimenttisarjassa ylöspäin, ja vastaavasti tiheydellä on hitaasti laskeva trendi.  

2) Tutkimuspisteessä Mustalahti 5 havaittiin paineellinen pohjavesi, joka tulvi kairareiästä maan 
pinnalle kun 14.5 m paksu hienoainessedimentti läpäistiin. Piste sijaitsee loivasti pohjoiseen päin 
viettävässä rinteessä.  

3) Tutkimuspisteissä Mustalahti 4 ja 5 havaittiin sulfidien mustaksi värjäämää sedimenttiä noin 
viiden-kuuden metrin syvyyksillä maanpinnasta alaspäin, sekä lievästi kohonneita sedimentin 
rikkipitoisuuksia myös orgaanisainespitoisessa saviliejussa. Törnqvist (2008) on tutkinut Espoon 
Suurpellon alueella vastaavanlaisten runsaasti rikkiä sisältävien hienoainessedimenttien 
mahdollisista vaikutuksista paalujen ja maanvastaisten betonilaattojen kestoikään ja pysyvyyteen. 

4) Lujuusominaisuuksiltaan yleensä orgaanisainespitoisempia liejusavia vahvemmat ja 
paremmin kuormitusta kestävät silttikerrokselliset glasiaalisavet (mm. Korhonen & 
Gardemeister, 1975) puuttuvat tutkimuspisteistä Mustalahti 5 ja 6 sedimenttisarjojen alaosista 
kokonaan tai lähes kokonaan. 
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