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Geological studies, whose aim was to assist in spatial municipal planning, were carried 
out in three projects entitled GeoPori, GeoSatakunta and InnoGeo from 1999–2009. The 
study areas were focused in the coastal region between the cities of Pori and Rauma, and 
especially in the environs of the city of Pori. Topics covered within the projects included 
the past and future development of the Kokemäki river and its delta, the evolution of the 
bedrock and especially of brittle deformation, the thickness and composition of the soil, 
the present movements and equilibrium, the stage of the bedrock, and the formation of 
wetlands and settled areas associated with the uplift of the bedrock following the last Ice 
Age. New methods for municipal planning have also been developed within the projects. 
Gravity measurements and a study of the regional stress field have produced some new 
fundamental information on the thickness of the soil, the topography and the structure of the 
bedrock. For the measurement of current bedrock movements and accurate determination 
of the coordinates, an extensive GPS network was constructed, which has been connected 
with the network in the Olkiluoto area. Construction features of the soil were studied based 
on available knowledge at the general plan level. Geological information was produced for 
the natural trail on the island of Kuuskajaskari and the Jotuni Rock Garden in the city of 
Pori. Most of the fundamental research objectives were accepted by the working group of 
the project. In these meetings, specialists from the following organisations participated: the 
Finnish Geodetic Institute, the Geological Survey of Finland, the City of Rauma and Pori, 
Posiva Oy, the University Consortium of Pori, Rockplan Ltd and the Satakunta Museum. 
Specialists from different organisations participated in the research, and the activities of the 
project were supervised by a management group.     
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Yhdyskuntasuunnittelua palvelevia geologisia tutkimuksia tehtiin GeoPori-, GeoSatakunta- 
ja InnoGeo-hankkeissa vuosina 1999–2009. Tutkimusalueet keskitettiin rannikkoseudulle 
Porin ja Rauman välille sekä erityisesti Porin kaupungin ympäristöön. Hankkeissa tutkittiin 
Kokemäenjoen ja sen suiston kehityshistoriaa sekä ennustettiin suiston tulevaisuutta, selvi-
tettiin kallioperän kehitystä ja erityisesti haurasta deformaatiota, maapeitteiden rakenteiden 
koostumusta ja paksuuksia, kallioperän nykyliikuntoja ja tasapainotilaa sekä kosteikkojen 
syntyä ja asutushistorian kehitystä liittyen jääkauden jälkeiseen maankohoamiseen. Hank-
keessa kehitettiin myös uusia tutkimusmenetelmiä yhdyskuntasuunnittelua varten.  Paino-
voimamittaukset sekä kallioperän alueellisen jännitystilan selvittäminen ovat tuottaneet 
uutta perustietoa maapeitteiden paksuudesta ja kallioperän topografiasta ja rakenteista. 
Kallioperän liikkeiden seurantaa ja tarkan koordinaatiston määrittämistä varten pystytet-
tiin kattava GPS-verkosto, jolla on yhteys vastaavaan verkostoon Olkiluodossa. Maaperän 
rakennettavuusominaisuuksia selvitettiin saatavissa olleen tiedon perusteella yleiskaavata-
solla. Geotietoa Satakunnasta tuotettiin Kuuskajaskarin geologista luontopolkua ja Porissa 
sijaitsevaa Kivipuisto Jotunia varten. Tutkimusten keskeiset kohteet hyväksyttiin projektin 
työryhmän neuvotteluissa, joihin osallistuivat asiantuntijat seuraavista organisaatioista: 
Geodeettinen laitos, Geologian tutkimuskeskus, Porin ja Rauman kaupunki, Posiva Oy, 
Porin yliopistokeskus, Kalliosuunnittelu Oy ja Satakunnan Museo. Tutkimuksiin osallistui 
asiantuntijoita eri organisaatioista ja projektin toimintaa valvoi johtoryhmä. 
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GeoPori-, GeoSatakunta- ja InnoGeo-projekteissa 
pyrittiin selvittämään, missä määrin tutkimukseen 
perustuvaa geologista tietoa voidaan hyödyntää yh-
dyskuntasuunnittelussa. Tutkimusalueeksi valittiin 
Satakunta, jossa kivilajeiltaan ja rakenteiltaan vaih-
televa 1 900–1 800 miljoonan vuoden ikäinen perus-
kallio on hyvin edustettuna. Peruskalliota leikkaavat 
rapakivet, ja sen päälle on kerrostunut Satakunnan 
jotuninen hiekkakivi, jota vuorostaan leikkaavat oli-
viinidiabaasit. Missään muualla Suomessa ei satoja 
miljoonia vuosia peruskalliota nuorempi jotuninen 
kallioperä ole niin laaja-alainen kuin Satakunnassa. 

Satakunnan rannikon maisemia on muokannut tu-
hansia vuosia jääkauden jälkeinen maankohoaminen, 
joka edelleen siirtää rantaviivaa merelle päin. Porin 
edustalle on muodostunut Euroopan merkittävimpiin 
kuuluva Kokemäenjoen suisto, jonka kehitysvaiheita 
geologit ovat kuvanneet jo 7 000 vuoden takaa. Ol-
kiluodossa taas on maailmanlaajuisesti merkittävä 
kalliorakennuskohde käytetyn ydinpolttoaineen si-
joittamiseksi kallioperään. Näin ollen Satakunnan 
vaihteleva geologia tarjoaa otolliset lähtökohdat 
tutkimuksen toteuttamiselle.

GeoPori-hankkeessa tehdyn esiselvityksen perus-

teella valittiin seuraavat aiheet tutkimuskohteiksi: 
kallioperän kehitys ja rakenteet sekä niissä erityisesti 
heikkousvyöhykkeiden, hauraiden rakenteiden ja ra-
kojen kehitys, kallioperän alueellinen jännityskenttä, 
Kokemäenjoen ja sen suiston kehitys menneisyydestä 
tulevaisuuteen, jääkauden jälkeisen maankohoamisen 
mekanismit, kallioperän topografian merkitys yhdys-
kuntasuunnittelussa, hyperspektrilennot rannikkoseu-
dun saastumisen selvittämiseksi, painovoimalennot, 
kattavan GPS-verkoston pystyttäminen kallioperän 
nykyliikuntojen ja koordinaatiston määrittämistä 
varten, soiden monikäyttö ja suojelu sekä asutushis-
torian kehitys ja Satakunnan geologian tunnetuksi 
tekeminen.

GeoSatakunta-projektin toimintaan on osallistunut 
asiantuntijoita seuraavista organisaatioista:

Porin ja Rauman kaupungit, Porin yliopistokeskus, 
Posiva Oy, Satakunnan Museo, 
Kalliosuunnittelu Oy, Geodeettinen laitos ja Geolo-
gian tutkimuskeskus. 
Projektien valvojina ovat toimineet Satakuntaliiton 
edustajat sekä projektien johtoryhmä.

1 TAUSTAA

Geologisen tiedon tarve lisääntyi Suomessa vuosi-
tuhannen vaihdetta lähestyttäessä. Erityisesti tällaista 
tietoa tarvitsi yhdyskuntasuunnittelua palveleva toi-
minta, muun muassa rakentaminen, ympäristönhuolto 
ja kaatopaikkojen suunnittelu. Geologian tutkimus-
keskuksessa muutosta vauhditti valtiovallan vaati-
mus siirtyä osittaiseen tulosvastuuseen. Vaatimuksen 
mukaan budjettirahoituksen lisäksi piti saada varoja 
ulkopuolisista lähteistä maksullisen palvelutoiminnan 
avulla. Näihin tavoitteisiin vastattiin perustamalla 
uusia tulosyksiköitä sekä organisaatiouudistuksella.

Yli 100 vuotta kestäneet systemaattinen geologi-
nen kartoitus ja tutkimustyö antoivatkin hyvät läh-
tökohdat selviytyä soveltavan geologian haasteista. 
Tutkimuskeskukseen perustettiin useita ulkopuolisen 

rahoituksen avulla yhteiskuntaa hyödyntäviä hank-
keita. Sellaisia olivat muun muassa kiviaines- ja ra-
kennuskiviprojektit. Samalla osallistuttiin aktiivisesti 
soiden ja turpeen monikäyttöä selvittäviin tutkimuk-
siin. Geologista tietoa hyväksi käyttävät organisaatiot 
ja yhteisöt tilasivat tutkimuskeskukselta selvityksiä 
geologisten ongelmien ratkaisemiseksi. 

Sovelluksia tuottavat toiminnat olivat kuitenkin 
usein keskitetty vain yhden ongelman ratkaisuun. 
Edelleen oli epäselvää, missä määrin perustutki-
muksen tuloksia kallio- ja maaperän kehityksestä 
voitaisiin laaja-alaisesti hyödyntää yleisellä tasolla, 
siksi oli aiheellista selvittää perustutkimusten sovel-
tamismahdollisuuksia. Tämän ongelman ratkaisua 
alettiin vuosituhannen vaihteeseen tultaessa selvittää.
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2 ALUEEN VALINTA JA KÄYTÄNNÖN TOIMINNAN ALOITTAMINEN

Selvitys geologisen tiedon laaja-alaisesta hyödyn-
tämisestä edellytti sopivaa kohdealuetta. Tavoitteena 
oli löytää sellainen geologisesti merkittävä kohde, 
jonka maa- ja kallioperä olisi mahdollisimman mo-
nipuolinen. Sopivaksi kohteeksi todettiin Satakunta. 
Alueella on hyvin edustettuna kivilajeiltaan ja raken-
teiltaan vaihteleva peruskallio, jolle on kerrostunut 
jotunista Satakunnan hiekkakiveä. Lisäksi siellä on 
rapakiveä sekä subjotunisia ja postjotunisia diabaa-
seja. Missään muualla Suomessa ei ole näin laaja-
alaisia jotunisia muodostumia, jotka ovat peruskalli-
ota satoja miljoonia vuosia nuorempia. Satakunnan 
kallioperä poikkeaa geologisilta ominaisuuksiltaan 
täysin 1 900–1 800 miljoonan vuoden ikäisestä pe-
ruskallioalueesta.  

Lisäksi rannikon maisemia on tuhansia vuosia 
muovannut jääkauden jälkeinen maankohoaminen, 
joka edelleen siirtää rantaviivaa merelle päin.  Porin 
ympäristössä on Euroopan merkittävimpiin kuuluva 
Kokemäenjoki ja sen suisto, jonka kehitysvaiheita 
geologit ovat kuvanneet seitsemän tuhannen vuoden 
ajalta. Olkiluodossa on myös meneillään maailman-
laajuisesti merkittävä kalliotilojen rakennushanke 
käytetyn ydinpolttoaineen sijoittamiseksi kalliope-
rään. Alueelta on käytettävissä suhteellisen tuoreet 
maa- ja kallioperäkartat. Syväseisminen luotaus on 
paljastanut, että kun hiekkakivi- ja rapakivialuetta 
lähestytään, niin kivilajien koostumuksissa ja muis-
sa ominaisuuksissa näyttää peruskallion alueella 
tapahtuvan merkittäviä muutoksia, muun muassa 
kalipitoisten graniittien määrän kasvua. 

Hyvät perustiedot auttoivat hankkeen alkuvaihees-
sa tutkimuksen suunnittelua. Yhteistyö Posiva Oy:n 
tutkijoiden kanssa auttoi ymmärtämään nimenomaan 
rakennegeologian ja erityisesti hauraan deformaation 
perustutkimuksen merkitystä yhdyskuntasuunnitte-
lussa. 

Ennen hankkeen aloittamista neuvoteltiin lähes 
kaikkien Satakunnan kuntien edustajien kanssa geo-
logisen tiedon tarpeista yhdyskuntasuunnittelussa. 
Neuvottelujen perusteella saatiin kattava yleiskuva 
tilanteesta. Yleensä kunnissa geologisen tiedon lisää-
miseen suhtauduttiin positiivisesti. Entistä enemmän 
geologista tietoa toivottiin varsinkin rakentamiseen ja 
vesihuoltoon. Myös kritiikkiä esitettiin, koska jotkin 
aikaisemmat geologiaan perustuvat hankkeet eivät 
olleet johtaneet konkreettiseen lopputulokseen. 

Kuntakierroksen jälkeen hanke päätettiin aloittaa 
Porin kaupungin alueella ja sen lähiympäristössä. 
Rahoituksen saamiseen myötävaikuttivat maakun-

tajohtaja Pekka Turunen, kaupunginjohtaja Martti 
Sinisalmi ja kaupunginhallituksen puheenjohtaja 
Timo Koivisto. Myös Posivan tutkijat halusivat uutta 
tietoa Satakunnan geologiasta Olkiluodon ympäris-
töä laajemmalta alueelta. Rahoituksen saaminen oli 
periaatteessa Satakuntaliiton johtajan Pekka Turusen 
vallassa, koska toimintaa suunniteltiin rahoitettavaksi 
EU:n tuella. 

Neuvottelujen perusteella päätettiin aloittaa ensin 
esiselvitysvaihe eli GeoPori-hanke, jonka puitteis-
sa selvitettiin tutkimuksen avainkohteet. Alusta-
vissa keskusteluissa oli nimittäin todettu puutteita 
geologisen tiedon hyödyntämisessä, muun muassa 
kaavoituksessa ja Kokemäenjoen suiston alueella. 
GeoPori-hankkeen jälkeen siirryttiin konkreettiseen 
toimintaan, ensin GeoSatakunta-hankkeen ja viime 
vaiheessa InnoGeo-hankkeen puitteissa. Jatkossa 
hankkeen kuvauksessa on selvyyden vuoksi käytetty 
pääasiassa nimitystä GeoSatakunta-hanke. Siihen 
osallistuneet organisaatiot ja asiantuntijat on esitetty 
johdannon lopussa.

Satakunnalla on ollut merkittävä asema myös asus-
tushistorian tutkimuksessa. Alueen erikoislaatuinen 
geologia on vaikuttanut myös ihmisen toimintaan 
jääkauden jälkeen. Arkeologian professori Unto Salo 
ja geologi, fil. tri Irmeli Vuorela ovat aloittaneet pio-
neerityönsä arkeologian ja geologian suhteista juuri 
Satakunnassa. Siellä asutuksen leviämisen yhteys 
aikaan ja paikkaan on voitu yhdistää jääkauden jäl-
keiseen maankohoamiseen ja maiseman muutokseen.

Hankkeen valmisteluvaiheessa neuvoteltiin Kallio-
suunnitelu Oy:n edustajien kanssa geologisen tiedon 
hyväksikäytöstä maanalaisten kalliotilojen rakenta-
misessa. Keskusteluissa tuli esiin sellaisia geologisia 
tutkimuskohteita, joiden selvittäminen ulottui kallio-
tilojen rakentamisen lisäksi yhdyskuntasuunnittelun 
lähes kaikille osa-alueille.  Merkittäväksi koettiin 
erityisesti maapeitteiden paksuuden määrittäminen 
ja alueellisen jännityskentän selvittäminen.  

GeoPori-hankkeessa tehdyn esiselvityksen pe-
rusteella seuraavat aiheet nousivat avainasemaan: 
kallioperän kehitys ja rakenteet sekä niissä erityisesti 
heikkousvyöhykkeiden, hauraiden rakenteiden ja ra-
kojen kehitys, kallioperän alueellinen jännityskenttä, 
Kokemäenjoen ja sen suiston kehitys menneisyydestä 
tulevaisuuteen, jääkauden jälkeisen maankohoamisen 
mekanismit, kallioperän topografian merkitys yhdys-
kuntasuunnittelussa, hyperspektrilennot rannikkoseu-
dun saastumisen selvittämiseksi, painovoimalennot, 
kattavan GPS-verkoston pystyttäminen kallioperän 
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nykyliikuntojen ja koordinaatiston määrittämistä 
varten, soiden monikäyttö ja suojelu sekä asutushis-
torian kehitys ja Satakunnan geologian tunnetuksi 
tekeminen.

GeoSatakunta-hanke käynnistyi vuonna 2002 
ja jatkui InnoGeo-hankkeena vuosina 2008–2009. 
Hankkeiden toimintaan on osallistunut asiantun-
tijoita Porin ja Rauman kaupungeista, Porin yli-

opistokeskuksesta, Satakunnan maakuntamuseos-
ta, Posiva Oy:stä, Kalliosuunnittelu Oy Rockplan 
Ltd:stä, Geodeettisesta laitoksesta ja Geologian 
tutkimuskeskuksesta. Hankkeiden valvojina ovat 
toimineet Satakuntaliiton edustajat sekä hankkeiden 
johtoryhmät. Hankkeiden tuloksista on raportoitu 
symposiomonisteina sekä Porin kaupungin julkai-
susarjoissa ja GTK:n raportteina.



SATAKUNNAN HIEKKAKIVEN HAURAIDEN RAKENTEIDEN KEHITYKSESTÄ

Summary: Development of brittle structures in the Satakunta sandstone



Pajunen, M. & Wennerström, M. 2010. Satakunnan hiekkakiven hauraiden rakenteiden 
kehityksestä. Summary: Development of brittle structures in the Satakunta sandstone. Geo-
logical Survey of Finland, Report of Investigation 183, 11–63, 55 figures. 

The increase in underground construction in urban areas has additionally necessitated more 
precise and reliable information on the bedrock, for instance, for underground planning and 
ground water studies, as well as studies on the dispersion of contaminated materials and on 
ground source heat. The Geological Survey of Finland has investigated zones of weakness in 
Satakunta since 1997. In this report, the evolution of brittle structures, faults and fractures in 
the Satakunta sandstone basin are described. The results are based on fieldwork carried out 
in 2007–2009. The young post-Svecofennian rocks in Satakunta, consisting of sandstone, 
olivine diabase and rapakivi granite, are relatively homogeneous in structure and are thus 
favourable for studying the fractures caused by the latest movements in the bedrock. 

Only a few fault observations have been gathered from the Satakunta sandstone, mostly 
close to the contacts with diabase. Fracture (joint) observations have been grouped into joint 
sets on the basis of parallelism: J

H
 follows the bedding, J

A
 is the oldest fracture, and in order 

of decreasing age the younger ones are J
B
, J

C
 and J

D
… By means of the structures in one joint 

generation, fracture surface structures and structures composed of two or more fracture sets, 
the development of brittle structures and stress states during breakage have been examined.

Four sites, Karhusuo (site 7), Knapernummi (site 15), Leistilänjärvi (site 4) and Harjavalta 
(site 5), represent the prime structural targets with which 11 other targets might be compared. 
The Satakunta sandstone is often layered with cross-bedding structures and includes thin 
siltstone layers. At the Karhusuo site, extensional J

A
 and J

B
 extension joints form an orthogo-

nal structure. At Knapernummi, almost coeval J
A1

 and J
A2

 form an orthogonal pattern and 
perpendicular J

B1
 and J

B2
 joints are also orthogonal and oblique to the J

A1
-J

A2
 pattern. At the 

Leistilänjärvi site, extensional J
A
 joints and J

B
, perpendicular to the J

A
 joints, are vertical and 

J
C1

 and J
C2

 joints form a later vertical diamond structure. At Harjavalta, J
A
 and J

B
 are nearly 

perpendicular. J
B
 joints are shear joints and cut the blocks formed by long, extensional J

A
 

joints. The later J
C
 joints with carbonate infilling are related to the gentle sinistral fault seams. 

The evolution of the brittle structures in sandstone provides information on the evolution 
of the sedimentary basin itself. The earliest oblique extension occurred in a SW-NE/S-N 
direction; this stage is represented by the J

A
 and J

B
 structures. The extensional structures 

acted as channels for diabase magmas that spread into large lopolithic structures. During the 
later extension, represented by the J

C1-2 
structures, the minimum stress was rotated into an 

E-W direction, and the later diabase phase used the extension structures as magma channels. 
Information on the characteristics of the brittle structures and their kinematics in sandstone 

can be of benefit when interpreting the brittle structures in earlier rocks. It also gives better 
possibilities to predict and interpret the problem structures in bedrock, for instance, in the 
planning stage of underground construction.

Keywords (GeoRef Thesaurus, AGI): sandstone, sedimentary structures, faults, fractures, 
joints, structural analysis, brittle deformation, tectonics, Proterozoic, Satakunta, Finland
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Pajunen, M. & Wennerström, M. 2010. Satakunnan hiekkakiven hauraiden rakenteiden 
kehityksestä. Geologian tutkimuskeskus, Tutkimusraportti 183, 11–63, 55 kuvaa.

Kalliorakentamisen lisääntyminen kasvukeskuksissa edellyttää yhä tarkempaa ja luo-
tettavampaa tietoa kallioperästä hyödynnettäväksi mm. maanalaisessa kaavoituksessa ja 
rakentamisessa, pohjaveden ja likaavien ainesten kulkeutumisselvityksissä sekä maa-
lämmön käyttöönottotutkimuksissa. Geologian tutkimuskeskus on tutkinut kallioperän 
heikkousvyöhykkeitä Satakunnassa vuodesta 1997 lähtien. Tässä artikkelissa kuvataan 
Satakunnan hiekkakivialtaan hauraiden rakenteiden, siirrosten ja rakoilun, kehitystä. Työ 
perustuu kesien 2007–2009 aikana tehtyihin maastotutkimuksiin. Nuoret Satakunnan post-
svekofenniset kivet, hiekkakivi, oliviinidiabaasi ja rapakivi, ovat rakenteeltaan suhteellisen 
homogeenisia ja siten otollisia kallioperän viimeisimpien liikuntovaiheiden tutkimiseen. 

Satakunnan hiekkakivestä on vähän siirroshavaintoja, ja ne ovat lähinnä diabaasien 
kontaktivyöhykkeistä. Rakohavainnot on ryhmitelty rakoparviin yhdensuuntaisuuden 
perusteella; J

A
 on vanhin rakoilufaasi ja sitä nuoremmat ovat J

B
, J

C
 ja J

D
… Likimain 

hiekkakiven kerroksellisuuden, S
0
, suuntaista rakoilua merkitään symbolilla J

H
, vaikka 

se olisikin nykyisellään kallistuneessa asennossa. Rakorakenteiden, rakojen pintaraken-
teiden sekä kahden tai useamman rakosuunnan muodostamien rakoilurakenteiden avulla 
on selvitetty hauraiden rakenteiden kehitystä ja jännitysolosuhteita hauraan deformaation 
tapahtumahetkellä.

Neljä kohdetta, Karhusuo (kohde 7), Knapernummi (kohde 15), Leistilänjärvi (kohde 4) 
ja Harjavalta (kohde 5), edustavat rakenteeltaan tyyppikohteita, joihin muut 11 kohdetta 
ovat rinnastettavissa. Hiekkakivi on usein virtakerroksellista ja sisältää ohuita savikiviker-
roksia. Karhusuon kohteessa J

A
- ja J

B
-vetoraot muodostavat kohtisuorassa toisiaan vastaan 

ortogonaalisen rakenteen. Knapernummella lähes samanikäiset J
A1

- ja J
A2

-raot ja vastaavasti 
J

B1
- ja J

B2
-raot muodostavat kaksi ortogonaalista rakoilurakennetta, jotka sijaitsevat vinosti 

toisiinsa nähden. Leistilänjärven kohteessa J
A
-vetoraot ovat pystyjä, J

B
-raot muodostavat 

poikkirakoja ja J
C1

- ja J
C2

-raot muodostavat pystyn vinoneliörakenteen. Harjavallassa 
pitkien J

A
-vetorakojen muodostamia lohkoja katkovat likimain kohtisuorassa J

B
-raot. 

Näitä myöhäisemmät, karbonaattitäytteiset J
C
-raot ovat vasenkätisesti kerrosrakennetta ja 

varhaisempia rakorakenteita lävistäviä leikkausrakoja. Harjavallassa kerroksellisuus, S
0
, 

ja kerrosmyötäinen J
H
 ovat kallistuneet n. 40° kohti lounasta, kun taas muissa kohteissa 

S
0
 ja J

H
 ovat lähes vaaka-asentoisia.

Hiekkakiven hauraista rakenteista tehty tulkinta kuvastelee hiekkakivialtaan kerrostumisen 
ja diageneesin jälkeistä rakenteellista kehitystä. Varhaisimmat rakoilurakenteet J

A
 ja J

B
 ovat 

syntyneet lievän leikkausjännityksen vallitessa ja rakenteista tulkittu vino ekstensio (oblique 
extension) oli SW-NE-/S-N-suuntainen. Vinoekstensiorakenteet toimivat oliviinidiabaasien 
purkautumiskanavina, joista magma on levinnyt laajoiksi lopoliiteiksi. Myöhäisempi eks-
tensio, jota edustavat mm. J

C1-2
-rakoilut, oli kääntynyt likimain E-W-suuntaiseksi. Myös 

Harjavallan karbonaattitäytteiset J
C
-raot liittyvät E-W-suuntaiseen vinoekstensioon. Nuo-

remmat diabaasit käyttivät syntyneitä N-S-suuntaisia rakenteita purkautumiskanavinaan; 
juonien yhteyteen liittyy usein myös myöhäisempiä hauraita siirrosliikuntoja.

Tietoa hiekkakiven hauraiden rakenteiden luonteesta, asemasta ja niiden syntyyn 
vaikuttaneista jännitystiloista voidaan hyödyntää tulkittaessa varhaisemmin syntyneiden 
kivien haurasta rakennekehitystä. Rakenteiden kokonaisvaltainen tuntemus alueellisesti 
antaa paremmat mahdollisuudet ongelmarakenteiden tunnistamiselle ja ennustamiselle 
esimerkiksi jo maanalaisen rakentamisen suunnitteluvaiheessa.

Asiasanat (Geosanasto, GTK): hiekkakivi, sedimenttirakenteet, siirrokset, murrokset, 
raot, rakenneanalyysi, hauras deformaatio, tektoniikka, proterotsooinen, Satakunta, Suomi
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1 JOHDANTO

Infrastruktuurisuunnittelun ja -rakentamisen li-
sääntynyt tarve kasvukeskuksissa, erityisesti Etelä-
Suomessa, edellyttää entistä enemmän ja luotetta-
vampaa tietoa kallioperästämme. Kalliorakentamis-
ta toteutetaan mm. liikenne- ja huoltotunneleina, 
pysäköintiluolina, vapaa-ajan tiloina tai erilaisten 
jätehuoltotoimintojen varastoina ja prosessitiloina 
(mm. Roinisto 1986, Rönkä & Ritola 1997, Rito-
la 2001). Maanalaisessa kaavoituksessa voitaisiin 
nykyistä enemmän käyttää hyväksi tietoa kalliope-
rän rakenteista (Tarkkala 2004, Helsingin kaupun-
ki 2008). Tietoa rakenneominaisuuksista tarvitaan 
myös selvitettäessä pohjavesien tai ongelmaliuosten 
kulkeutumista kallioperässä (mm. Mälkki 1999, 
Asikainen & Kahlos 1979). Kalliokiviainesten kar-
toituksessa ja rakennus- eli luonnonkivien etsinnässä 
(mm. Selonen & Suominen 2003, Kuula-Väisänen & 
Uusinoka 2001, Nurmi ym. 2001) hyödynnetään kal-
lioperän heikkousrakenteiden tutkimuksia. Uusimpia 
selvityksiä kohdistetaan maalämmön tuotantoon 
(mm. Rybach & Burkhard 2000) ja hiilidioksidin 
varastointiin kallioperään (mm. Savolainen 2008). 
Kaikissa mainituissa kallioperän käyttömuodoissa 
on oleellista tietää, miten eheää tai rikkonaista kal-
lioperä on, ts. missä kallioperän heikkousvyöhykkeet 
sijaitsevat ja minkälaisia avoimia verkostoja rakoilu 
muodostaa. Geologisessa tutkimuksessa on viimei-
sen kymmenen vuoden aikana ryhdytty aiempaa 
painokkaammin selvittämään kallioperän hauraiden 
rakenteiden, siirrosten ja rakoilun, sijaintia ja omi-
naisuuksia.

Satakunnan alueella Geologian tutkimuskeskus 
(GTK) on ollut mukana Olkiluodossa tehdyissä käyte-
tyn ydinpolttoaineen loppusijoitukseen liittyvissä tut-
kimuksissa (Anttila ym. 1999, Paulamäki ym. 2006, 
Mattila ym. 2008) ja on selvittänyt myös Olkiluodon 
lähiympäristön geologiaa (mm. Paulamäki 2007, 
Mattila 2009). GTK aloitti kallioperän alueelliset 
heikkousvyöhyketutkimukset Satakunnassa vuonna 
1997 (Pajunen ym. 2001a ja b). Vuodesta 1999 kallio-Pajunen ym. 2001a ja b). Vuodesta 1999 kallio-
perän hauraan rakenteen sovelluskehitystutkimuksia 
jatkettiin Espoon, Helsingin ja Vantaan alueilla kunti-
en, Tekesin ja yritysten välisenä yhteistyönä (Pajunen 
ym. 2002a ja 2008b). Viimeaikaisissa selvityksissä 
on kehitetty siirrosten ja rakoilun havainnointime-
netelmiä kallioperän rikkonaisuuden/eheyden kar-
toittamiseksi Satakunnassa ja pääkaupunkiseudulla 
(Pajunen ym. 2002a ja 2008b, Wennerström ym. 
2006a, Elminen ym. 2007). Hankkeiden tuloksia on 
käytetty pääkaupunkiseudulla mm. Länsi-Metron 

suunnitteluvaiheessa (Pajunen ym. 2008b, Ikävalko 
ym. 2008, Ikävalko & Mattila 2008) sekä Helsingin 
maanalaisessa yleiskaavassa 2007 (Tarkkala 2004, 
Helsingin kaupunki 2008).

Siirros- ja rakorakenteiden sijoittumista kallio-
perään ohjaavat usein jo aiemmissa maankuoren 
liikunnoissa syntyneet suuntautuneet rakenteet, mm. 
hiertovyöhykkeet ja liuskeisuus. Esimerkiksi Suomes-
sa svekofennisen vuorijonomuodostuksen aikana noin 
1 900–1 800 miljoonaa vuotta (Ma) sitten syntyneet 
rakenteet ovat merkittävästi ohjailleet 200–300 Ma 
nuorempien rapakivien asettumista (Pajunen ym. 
2001a ja b, 2008a ja b, Elminen ym. 2008). Siksi 
onkin tärkeää tuntea kallioperän monivaiheisen ke-
hityksen varhaisemmat vaiheet. 

Nuoremmat, post-svekofenniset rakenteet kehit-
tyivät Satakunnassa pääasiassa noin 1 570–1 200 Ma 
sitten. Satakunta tarjoaakin Suomen olosuhteissa erin-
omaiset mahdollisuudet nuorten post-svekofennisten 
kivien, kuten subjotunisten rapakivien, jotunisen hiek-
kakiven ja postjotunisten oliviinidiabaasien, rakentei-
den tutkimiseen; käytämme tässä raportissa näistä pa-
leo-/mesoprotero tsooisista kivistä niiden perinteisiä, 
suomalaisessa geologisessa kirjallisuudessa vakiintu-
neita nimityksiä. Näissä kivissä ovat parhaiten esillä 
viimeisimpiä liikuntoja maankuoressamme edustavat 
hauraat siirros- ja rakorakenteet, jotka määrittelevät 
kallioperän rikkonaisuuden luonnetta. Nämä post-
svekofenniset kivet ovat erinomainen rakenteellisen 
tutkimuksen ja kinemaattisen analyysin kohde myös 
siksi, että kivet ovat primääriltä rakenteeltaan homo-
geenisia ja suhteellisen tasarakeisia, jolloin hauraat 
rakenteet esiintyvät niissä systemaattisemmin ja nii-
den korrelointi on helpommin hallittavissa. 

Tutkimusalueelta on lisäksi käytettävissä hyvää tut-
kimustietoa, kuten GTK:n tuottamat yksityiskohtaiset 
1:100 000-mittakaavaiset kallioperäkartat. Sieltä on 
tehty myös mittava rakennegeologinen pohjatyö, mm. 
Pietikäisen (1994) väitöskirjassa ja GGT-projektissa 
(Korsman ym. 1999). Vuosien 1997–2000 aikana 
GTK tutki svekofennisiä kiviä pohjois- ja koillis-
Satakunnassa (Pajunen ym. 2001a ja b ja 2008a). 
Käynnissä olevassa tutkimuksessa Satakunnan kal-
lioperän tektonisesta kehityksestä hyödynnetään näitä 
selvityksiä. Ne toimivat pohjana koottaessa kokonais-
kuvaa kallioperän rikkonaisuusominaisuuksista, nii-
den jakautumisesta ja ennustettavuudesta peitteisille 
alueille ja syvemmälle kallioperään.

Tämä Satakunnan hiekkakivimuodostumaa kä-
sittelevä työ on ensimmäinen osa tutkimusta, joka 
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Kuva 1. ”Hiertovyöhyketutkimus ja kalliorakentaminen” (Pajunen ym. 2001a), ”GeoSatakunta”- ja ”InnoGeo” -tutkimushankkeiden 
aikana tehdyt maastohavainnot svekofennisistä kivistä, rapakivestä, hiekkakivimuodostumasta ja oliviinidiabaaseista Satakunnan 
kallioperäkartalla (Korsman ym. 1997, Nironen ym. 2002). Pohjakartta © Maanmittauslaitos, lupanro MML/VIR/TIPA/217/10.
Figure 1. Field observations in the projects ‘Shear zone research and rock engineering’, ‘GeoSatakunta’ and ‘InnoGeo’ on the bed-
rock map of Satakunta. Basemap © National Land Survey of Finland, licence no. MML/VIR/TIPA/217/10.
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Kuva 2. Tutkitut hiekkakivikohteet kallioperäkartalla. 1. Viasvesi, 2. Metsäkulma, 3. Kuokkamaa, 4. Leistilänjärvi, 5. 
Harjavalta, 6. Voitoinen, 7. Karhusuo, 8. Kiperi, 9. Kiperoja, 10. Kiukainen, 11. Vähä-Saarenmaa, 12. Naskalinkallio, 
13. Lammila, 14. Määrvuori ja 15. Knapernummi. Pohjakartta © Maanmittauslaitos, lupanro MML/VIR/TIPA/217/10.
Figure 2. Studied sandstone sites on the bedrock map. 1. Viasvesi, 2. Metsäkulma, 3. Kuokkamaa, 4. Leistilänjärvi, 5. 
Harjavalta, 6. Voitoinen, 7. Karhusuo, 8. Kiperi, 9. Kiperoja, 10. Kiukainen, 11. Vähä-Saarenmaa, 12. Naskalinkallio, 
13. Lammila, 14. Määrvuori and 15. Knapernummi. Basemap © National Land Survey of Finland, licence no. MML/
VIR/TIPA/217/10.



17

Geologian tutkimuskeskus, Tutkimusraportti 183 – Geological Survey of Finland, Report of Investigation 183, 2010                                                                                         
Satakunnan hiekkakiven hauraiden rakenteiden kehityksestä

2 SATAKUNNAN GEOLOGINEN YMPÄRISTÖ

kuvaa kallioperän hauraiden rakenteiden kehitystä 
Satakunnassa (Kuvat 1 ja 2). Kuvaamme Satakun-
nan hiekkakiven rakenteita, joita selvitettiin kesien 
2007–2009 kenttätöiden aikana. Tutkimusta tullaan 
jatkamaan oliviinidiabaasien ja rapakivien rakentei-
den selvityksellä. Tarkoituksena on muodostaa käsitys 
hauraiden rakenteiden tektonisesta ja kinemaattisesta 
kehityksestä. Tavoitteena on saada hyödynnettäväksi 
tietoa, jonka avulla kallioperän nuorimpien liikun-

tovaiheiden vaikutuksesta syntyneiden siirrosten ja 
rakojen sijaintia ja ominaisuuksia voidaan ymmärtää 
entistä paremmin ja helpottaa ongelmien tai hyöty-
näkökohtien ennustamista. Satakunnassa analyysi 
tuottaa epäilemättä myös uutta tietoa nuorista geo-
logisista prosesseista, kuten Satakunnan hiekkaki-
vialtaan kehityksestä, maapeitteiden paksuuksista, 
Kokemäenjoen asemasta tai jopa jääkauden jälkeen 
tapahtuneista liikunnoista.

Etelä-Suomen kallioperä on muodostunut noin 
1 900–1 800 Ma sitten ns. svekofennisessa vuo-
rijonomuodostuksessa, jossa svekofenninen saa-
rikaarikompleksi törmäsi yli 2 500 Ma vanhaan, 
Itä- ja Pohjois-Suomessa säilyneeseen arkeeiseen 
mantereeseen (mm. Lahtinen 1994, Korsman ym. 
1999, Lahtinen ym. 2005). Svekofenninen orogenia 
(vuorijonopoimutus) oli vino törmäys, jossa lyhenty-
mis- ja ekstensiovaiheet seurasivat toisiaan aiheuttaen 
kallioperäämme hyvin monimutkaisen tektonisen 
rakenteen (Pajunen ym. 2008a). Törmäyksissä maan 
kuori lyhentyi ja paksuuntui, mikä ilmenee mm. pysty-
akselitasoisina poimurakenteina ja kuorta vahventavi-
na ylityöntö- ja käänteissiirroksina. Ekstensiossa maan 
kuori venyi ja oheni tuottaen vaaka-asentoisia litisty-
misrakenteita, kuten vaaka-akselitasoista poimutusta 
ja vaakaa liuskeisuutta sekä normaalisiirrostumista. 
Kuoren yläosissa ekstensio ilmeni sedimentaatioaltai-
den kehittymisenä, ja usein ekstensioon liittyi myös 
magmaattista ja vulkaanista toimintaa. Kallioperän eri 
kehitysvaiheisiin liittyi niitä luonnehtivien magmaat-
tisten kivien asettumista. Etelä-Suomessa magmakivet 
ovat pääasiassa koostumukseltaan vaihtelevia syväki-
viä, jotka ovat kiteytyneet syvällä maankuoressa tai 
jo osin jäähtyneen kallioperän rakoihin tunkeutuneita 
juonikiviä. Sivuttaissiirrostektoniikan (strike-slip tec-
tonics) vallitsemilla alueilla vinopuristusta ja -vetoa 
tapahtui usein samanaikaisesti, jolloin lyhene mis- ja 
ekstensiorakenteita kehittyi vuorottaisesti deformaati-
on edetessä samoillakin alueilla (Pajunen ym. 2008a).

Svekofennisen orogenian aikana Etelä-Suomessa 
metamorfoosin huippulämpötila kohosi monin paikoin 
jopa 750–800 °C:een. Kivilajien mineraaliseurueista 
määritetyt 5–6 kbar:n kiteytymispaineet vastaavat 
10–15 km:n tapahtumissyvyyttä kuoressa (Korsman 
ym. 1999). Metamorfiset olosuhteet (paine- ja lämpö-
tilaolosuhteiden vaihtelu) määrittelivät deformaation 
luonnetta kallioperän kehityksen eri vaiheissa. Defor-
maatio oli muovautuvaa (duktiilia) tai haurasta, muu-
toksia tapahtui kivilajien mineraalikoostumuksissa 
(metamorfisissa mineraaliseurueissa) ja mikroraken-
teissa, ja kivet sulivat osittain (migmatiittiutuminen).

Svekofennistä vuorijonopoimutusta seurasi nopea 
kallioperän jäähtyminen ja maankuoren hakeutumi-
nen kohti isostaattista tasapainoa. Tasapainottumi-
seen liittyvät mittavat tektoniset liikunnot ja eroosio 
aktivoivat uudelleen varhaisempia siirrosrakenteita ja 
ilmeisimmin myös uusia hauraita rakenteita syntyi. 
Aktiivisen vuorijonopoimutuksen jälkeen tunkeutui 
kuoreen ns. post-orogeenisia magmakiviä, kuten 
pienehköjä noin 1 800 Ma:n ikäisiä graniittisia int-
ruusioita ja diabaasijuonia (Suominen 1991, Vaasjoki 
1995, Pajunen ym. 2008a). Post-orogeenisen graniitin 
ympäriltä (kontaktiaureolista) todetun metamorfisen 
kiteytymispaineen (3 kbar; Rastas 1990) perusteella 
tektonista eroosiota tapahtui lyhyessä ajassa jopa 
6–9 km svekofennisen orogenian loppuvaiheissa ja 
sen päätyttyä. 

Merkittävimmät svekofennisen orogenian jälkeiset 
tektoniset liikunnot liittyivät rapakivigraniittien tunkeu-
tumiseen 1 650–1 550 Ma sitten, noin 1 400–1 300  Ma 
vanhojen jotunisten sedimenttikivien täyttämien altaiden 
syntyyn ja 1 270–1 250 Ma:n ikäisten postjotunisten 
oliviinidiabaasien asettumiseen. Rämö (1991) antaa esi-
merkkejä 1 650–1 550 Ma:n ikäisten rapakivigraniittien 
muodostumisympäristöistä sekä kuvaa rapakivien yhte-
yksiä mafisiin komplekseihin ja juoniin. Korja ja Heik-
kinen (1995) kuvasivat heijastusseismisten tutkimusten 
pohjalta, mm. loiva-asentoisten, alaspäin loivenevien 
(listristen) ekstensiosiirroksien ohjaavaa vaikutusta 
rapakivien asettumiseen. Pajunen ym. (2008a) esittivät 
rapakivien asettuneen vahvasti svekofennisten rakentei-
den ohjaamina. Noin  1 400–1 300  Ma:n ikäisten hiek-
kakivien sedimentologisia piirteitä, allastektoniikkaa ja 
niihin tunkeutuneiden oliviinidiabaasien asettumista on 
kuvattu usein, mutta maastohavaintoihin pohjautuvia 
hauraan rakenteen tektonisia analyysejä ei Satakun-
nasta ole julkaistu. Satakunnassa tehtyjen havaintojen 
perusteella svekofenniset rakenteet ovat ainakin osittain 
ohjailleet nuorien hauraiden rakenteiden esiintymistä ja 
määritelleet niiden ominaisuuksia (Pajunen ym. 2001a). 
Nuoret tektoniset tapahtumat keskittyivät lähinnä van-
hoihin kallioperän heikkoussaumoihin (Elminen ym. 
2008, Pajunen ym. 2008a). 
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Nuoriin, fanerotsooisiin sedimenttikiviin liittyviä 
tektonisia tapahtumia ovat selvittäneet mm. van Ba-
len ja Heeremans (1998) ja Heeremans ja Wijbrans 
(1999). Paleomagneettisia määrityksiä nuorista raken-
teista Suomessa ovat tehneet Mertanen ym. (2004 ja 
2008). Kuivamäki ym. (1998) ovat kuvanneet post-
glasiaalisiirroksia. Todennäköisesti kaledonidiseen 
vuorijononpoimutukseen noin 400 Ma sitten liittyi 
liikuntoja myös Suomen alueella (mm. Vaasjoki ym. 
2002), ilmeisimmin aktivoiden uudelleen vanhoja 

heikkoussaumoja, mutta rakenteellinen tulkinta näistä 
liikunnoista toistaiseksi puuttuu. Haastetta svekofen-
nisen orogenian jälkeisten noin 1 800 Ma:n aikana 
syntyneiden kallioperärakenteiden tutkimuksessa on-
kin riittämiin. Kokemuksemme hauraiden rakenteiden 
selvitystyössä on osoittanut, että helppoja ratkaisuja ei 
ole olemassa luotettavan tiedon hankkimiseksi vaan 
sovellustarpeet huomioiva kehitystyö vaatii monipuo-
lisen lähestymistavan lisäksi pitkäjänteistä panostusta 
rakenteiden analyysiin.

2.1 Tutkimusalueen kuvaus 

Satakunnan hiekkakivi muodostaa n. 90 km pitkän 
ja 20 km leveän kiilamaisen svekofennistä kallioperää 
halkovan altaan. Pohjoisessa allasta rajaa NW-SE-
suuntainen pystyhkö siirrosvyöhyke (mm. Kahma 
1951, Amantov ym. 1996), joka erottuu selkeästi mm. 
aeromagneettisella kartalla.  

Kairausten, painovoimamittausten ja seismisten 
heijastusmittausten perusteella allas ohenee lounasta 
kohden (Elo 1976 ja 1982, Korsman ym. 1999) syvim-
pien kairaustulosten ollessa 591 m Porin eteläpuolella 
(Kohonen ym. 1993). Puranen (1963) tulkitsi mag-
neettisten aineistojen perusteella hiekkakiven paksuu-
deksi 1–1,4 km, ja vuosina 1961 ja 1962 suoritetuissa 
seismisissä luotauksissa havaittiin heijastuspinta 1,5 
km:n syvyydessä (Puranen 1963). Laurén (1970) arvi-
oi hiekkakiven pohjoisosan suurimmaksi syvyydeksi 
jopa 4–5 km. Elon (1976) tulkinnan mukaan Porin 
länsipuolelta hiekkakiven yli mitatun poikkileikka-
uksen suurin syvyys on 1,8 ± 0,4 km ja keskisyvyys 
1,3 ± 0,3 km. Elo ym. (2010) ovat tulkinneet Porin 
kaakkoispuolella, hiekkakivialtaan alla, olevan ra-
pakivimuodostuman paksummaksi kuin aiemmissa 
tulkinnoissa, jolloin hiekkakivimuodostuman vahvuus 
olisi vain 600–650 m. Hiekkakiven syvyysvaihteluis-

ta NW-SE-suuntaisilta profiileilta ei ole tehty tähän 
mennessä tulkintoja.

Satakunnan hiekkakivien litologiaa, sedimenttira-
kenteita, paleovirtausanalyyseja ja kerrostumisympä-
ristöä on kuvattu useissa julkaisuissa (mm. Laitakari 
1925, Hämäläinen 1985, Kohonen ym. 1993, Aman-
tov ym. 1996, Pokki 2007). Virtakerrosrakenteet hiek-
kakivessä osoittavat hienoaineksen kuljetussuunnan 
olleen luoteeseen (Kohonen ym. 1993). Tektoninen 
rakenneanalyysi hiekkakivestä puuttuu. 

GeoSatakunta-/Innogeo-projektien tutkimusaluee-
na on ollut koko Satakunnan alue, ja se tarjoaa hyvät 
edellytykset svekofennistä orogeniaa nuorempien 
hauraiden tektonisten vaiheiden analyysille. Vuonna 
2001 raportoidussa esiselvityshankkeessa keskityttiin 
ainoastaan svekofennisiin kiviin karttalehtien 1141, 
1142, 1143 ja 1144 alueilla Satakunnan hiekkakiven 
pohjoispuolella (Pajunen ym. 2001a). GeoSatakunta- 
ja InnoGeo-hankkeissa tutkimusaluetta laajennettiin 
käsittämään koko Satakunnan alue. Projektien aikana 
tehtyjen maastohavaintojen paikat on esitetty Kuvassa 
1 luokiteltuna svekofennisistä kivistä, subjotunisista 
rapakivistä, jotunisesta hiekkakivestä ja postjotunisis-
ta oliviinidiabaaseista tehtyihin havaintoihin.

3 TUTKIMUSMENETELMÄT JA AINEISTOT

3.1 Taustaksi

Tutkimus pohjautuu ensisijaisesti hauraista raken-
teista eli siirroksista ja raoista tehtyihin maastoha-
vaintoihin ja niiden analyysiin. Jo alustavat havain-
tomme osoittavat, että svekofennisten kivien hauraat 
rakenteet ovat huomattavasti kompleksisempia kuin 
esimerkiksi Satakunnan rapakivissä tai hiekkakives-
sä. Eräs päämääristämme onkin selvittää kallioperän 
rakenteiden kehittymistä ajan funktiona paneutumalla 
ensivaiheessa Satakunnan nuorien oliviinidiabaasien, 
hiekkakiven ja rapakivien hauraisiin rakenteisiin. 
Niiden rakennehistoria pyritään selvittämään mah-
dollisimman yksityiskohtaisesti, sillä niistä todettavat 

deformaatiotapahtumat ovat rekisteröityneet myös 
varhaisemmin syntyneisiin kiviin. Nuorien kivien 
rakenteita tutkimalla saadaan perustyökaluja var-
haisemmin kehittyneiden kivien rakennekehityksen 
avaamiseen, joten tutkimussarja on jatkettavissa lo-
pulta svekofennisissä kivissä esiintyvien hauraiden ta-
pahtumien analyysiin. Tutkimusprosessi ei ole toteu-
tettavissa nopeasti. Pitkäjänteistä tutkimustoimintaa 
hauraiden rakenteiden kehittymisen ymmärtämiseksi 
on kuitenkin perusteltua jatkaa luotettavien sovel-
lusratkaisujen kehittämiseksi kasvavan kallioperän 
hyödyntämisen tueksi.
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Kallioperän rikkonaisuutta tutkittaessa lähtökoh-
tana on usein ns. lineamenttitulkinta, joka pohjautuu 
topografisiin ja geofysikaalisiin aineistoihin. Linea-
mentiksi tulkitaan topografiassa pitkänomainen pai-
nanne tai ympäristöstään magneettisesti poikkeava, 
suoraviivainen piirre. Usein lineaaristen piirteiden 
tulkinta rinnastetaan suoraan heikkousvyöhyke- tai 
siirrosrakenteisiin. Lineamenttitulkinnat antavat pal-
jastuneilla alueilla jonkinlaisen käsityksen kalliope-
rän rakenteesta, kuitenkin edellyttäen, että alueen 
kallioperän rakennekehitys tunnetaan hyvin. Peittei-
sillä alueilla, kuten Satakunnassa, tilanne on toinen. 
Lineaarisia piirteitä topografiassa ovat muovanneet 
muutkin kuin kallioperätekijät, kuten glasiaaliset 
tapahtumat. Lineamenttikartat eivät sisällä juurikaan 
tietoa rakenteiden todellisesta luonteesta, niiden 
kaateista tai keskinäisistä suhteista. Nämä ominai-
suudet ovat kuitenkin erityisen tärkeitä erilaisissa 
sovellusratkaisuissa. Mikäli halutaan paneutua en-
tistä luotettavammin hauraiden rakenteiden sijaintiin 
ja ominaisuuksiin kallioperässä, on tutkittava eri 
rakenteiden kinemaattisia piirteitä suhteessa niiden 
kehityshistoriaan. Lähes kaikkien sovellusten kannal-
ta on olennaista, miten nämä rakenteet käyttäytyvät 
kallioperämme nykyjännitystilassa. Nykyjännityk-
seen vaikuttavat regionaalisen jännityksen ohella mm. 
kivilajien tiheyskontrasteista aiheutuvat jännitystila-
anomaliat (vrt. Elo ym. 2007). 

Kiven särkymistä on tutkittu laboratoriokokein ja Ol-
kiluodossa on käytetty mm. kallion pistekuormituskoetta 
(Pohjanperä ym. 2005). Laboratoriokokeet tehdään 
yleensä pienistä kivinäytteistä, ja vaikka pistekuormi-pistekuormi-

tuskokeiden avulla tilastollisesti tutkitaan laajojenkin 
kalliomassojen ominaisuuksia, eivät ne huomioi kiven 
suuntautuneisuutta (Pohjanperä ym. 2005). Kokeellis-(Pohjanperä ym. 2005). Kokeellis-. Kokeellis-
ten mittaustietojen hyödyntämiseksi kallion lujuuden 
ennustamiseksi tarvitaan maastohavaintoihin pohjau-
tuva kallioperän alueellinen rakenteellinen tulkinta. 

Kansainvälisesti rakoilu on kiinnostanut rakenne-
geologeja jo kauan ja siitä on kirjoitettu runsaasti (mm. 
Pollard & Aydin 1998, Dyer 1988, Dunne & Hancock 
1994, Marrett & Peacock 1999). Suomessa rakojen 
rakennegeologinen tulkinta ja niiden käyttö kinemaat-
tisena indikaattorina on lähes puuttunut. Maassamme 
on tutkittu kallioperän rakoilua lähinnä tilastollisesti 
tai on selvitetty yksittäisten rakojen ominaisuuksia 
useimmiten kohteellisissa projekteissa. Suomen van-
haa kallioperää monine deformaatioineen on pidetty 
liian hankalana tutkimuskohteena. Alueellista aineis-
toa rakoilusta on Suomessa koottu myös toistaiseksi 
vähänlaisesti, eikä rakoilun alueellisia kinemaattisia 
analyyseja ole julkaistu. Hauraiden siirrosten kine-
maattisia tulkintoja sen sijaan on julkaistu mm. pää-
kaupunkiseudun svekofennisistä kivistä (Elminen ym. 
2008) ja paikallisemmin Olkiluodosta (Mattila ym. 
2008, Paulamäki 2007, Mattila 2009).

Pääkaupunkiseudulla toteutetussa ”Kallioperän ra-
kennettavuusmalli taajamiin” -hankkeessa tutkittiin 
maastossa hauraiden rakenteiden suhdetta toisiinsa 
ja vanhempiin duktiileihin (muovautuviin) raken-
teisiin (Pajunen ym. 2002a ja 2008b). Rakoilu- ja 
siirrosrakenteiden perusteella luotiin kuva kallioperän 
rikkonaisuudesta sovellustarpeita, erityisesti kalliora-
kentamista, varten. 

3.2 Rakorakenteet

Kallioperän rakojen syntyyn ja sijaintiin vaikut-
tavat kallioperän jännitysolosuhteet, kivilajijakauma 
ja kiveen aiemmin syntyneet tektoniset rakenteet. Eri 
vaiheissa syntyneiden rakofaasien keskinäisiä suh-
teita sekä rakopinnoilta ja rakorakenteista havaittuja 
ominaisuuksia käytetään hyväksi kohteellisten jän-
nitystilojen määrittämiseksi. Kohteellisia tulkintoja 
eri alueilta yhdistämällä voidaan koota kuva alueel-
lisista jännitystilan vaihteluista ja hauraan rakenteen 
kehityksestä. Tässä työssä hyödynnetään ainoastaan 
hiekkakivestä tehtyjä havaintoja, joten regionaali-
nen analyysi jää ymmärrettävästikin vajavaiseksi. 
Alueellisen kokonaisrakenteen tulkintaan voidaan 
luotettavammin ryhtyä vasta, kun myös diabaasien, 
rapakivien ja svekofennisten kivien hauraiden raken-
teiden kuvaukset ja tulkinnat on liitetty rakenteen 
kokonaiskäsitykseksi.

3.2.1 Rakosuunta ja rakorakenteet

Kiven murtumistapaa ja suuntaa  määrittelevät 
jännityskentän pääakseleiden σ

1, 
σ

2  
ja

 
σ

3
 keskinäiset 

suhteet niin paikallisesti yksittäisten rakojen ke-
hittymisessä kuin alueellistenkin rakoilurakentei-
den synnyssä. Tässä tutkimuksessa rakoja käsiteltiin 
maastossa yhdensuuntaisina rakoparvina, joiden kul-
mapoikkeamaksi hyväksyttiin kulkusuunnassa ±15° 
ja kaateen suunnassa ±20° (vrt. Pajunen ym. 2002a). 
Rakosuuntia tulee kuitenkin selvittää tarkemmin, sillä 
systemaattinen muutos rakojen sijainnissa rakoparven 
sisällä pitää sisällään tietoa jännitystilan vaihtelusta ja 
sen rotaatiosta rakojen synnyn aikana. Paljastumilla 
esiintyviä merkittäviä rakosuuntia on nimetty symbo-
lein J

A
, J

B
, J

C
 jne. Mikäli rakojen ikä suh teita on pystyt-

ty todentamaan maastohavainnoin, nimetään vanhinta 
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Kuva 3. Tyypillinen vetorako asvaltissa. Raon kärkien lähestyessä raot taipuvat toisiaan kohden muodostaen koukkura-
kennetta. Vetorakojen taipuminen on otettava huomioon rakoaineistojen tilastollisessa käsittelyssä.
Figure 3. A typical extension joint in asphalt. Joints bend towards each other when their heads approach and form a hook 
pattern. Bending in extensional joints should be taken into account in statistical analysis.

rakosuuntaa symbolilla J
A
 ja nuorempia vastaavasti J

B
, 

J
C
… Samanikäisiä erisuuntaisia, esimerkiksi konju-

gaattirakoja, merkitään J
A1

 ja J
A2

. Tässä tutkimuksessa 
hiekkakiven kerroksellisuuden, S

0
, suuntaista rakoilua 

merkitään symbolilla J
H
 (horisontaalinen), vaikka se 

olisikin kallistunut.
Kallioperän murroksia syntyy tektonisten liikun-

tojen vaikutuksesta (tectonic joints), hydrostaattisen 
paineen vaikutuksesta (hydraulic joints) ja kivimas-
san vapauduttua yläpuolella olevan massan painosta. 
Kallion pintaosissa avautuu vaakarakoja (un loading 
joints) sekä varhaisempia loivia/vaakarakenteita seu-
raavia rakoja (release joints). Erästä päällä olleen 
massan vapautumisesta seurannutta rakoilutyyppiä 
edustavat neotektoniset rakenteet, joissa lateraalinen 
puristus on vapautunut kalliolohkojen vertikaalisten 
liikkeiden seurauksena.

Syntyneen raon etenemiseen vaikuttavat paikal-
lisen jännityskentän ominaisuudet. Ekstensiorako 
eli vetorako etenee kohtisuorassa raon seinämiä ja 

σ
3
 vastaan. Puhtaat vetoraot ovat usein aaltoilevia 

tai kaarevia, ja kaarevuus voi usein vierekkäisissä 
raoissa olla vastakkaissuuntaista. Niin kauan kuin 
jännityskentän suunta ei muutu raon kärjessä (tip), 
rako etenee suoraviivaisesti (Engelder 1994). Kuvassa 
3 on esimerkki asfaltissa esiintyvästä kaareilevasta 
vetorakoilusta, ja rakojen päiden lähestyessä toisiaan 
raot kaareutuvat toisiaan kohden. Yhdensuuntaisten 
rakojen edetessä lähellä toisiaan rakojen toisiinsa 
kohdistama mekaaninen vaikutus vetää rakoja yhteen 
(ks. Twiss & Moores 2006, Kuva 9.12, s. 249). Syntyy 
koukkurakenteita (hook-shaped paths), jotka ovat 
mittasuhteiltaan hyvin erilaisia, kuten mikroraot, raot, 
juonet ja jopa valtameren keskiselänteen rakenteet 
(Pollard & Fletcher 2006). Koukkurakenteen muodos-
tavat raot kuuluvat samaan rakoiluvaiheeseen. Mikäli 
pitkä kaareva rakosuunta on vain osin paljastuneena, 
samastakin raosta mitattu suunta saattaa poiketa siinä 
määrin, että mittaukset eri kohdilta saatetaan tulkita 
eri vaiheita edustaviksi raoiksi. 
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Kuva 4. a. Kaareilevasti aukeneva rakosysteemi Leistilänjärven laskuojassa (kohti NE). Kuva: Matti Pajunen. b. Raon 1 aukenemiseen 
liittyvä rotaatio-/aukenemisakseli (kuvassa myötäpäiväinen aukeneminen) ja Raon 2 kaarevuusakseli.
Figure 4. a. Curved jointing at the Leistilänjärvi site (looking towards NE). Photo: Matti Pajunen. b. A rotation/opening axis of joint 
1 (in the figure, dextral opening) and the curving axis of joint 2.

Tässä tutkimuksessa olemme todenneet käyttö-
kelpoiseksi tiedoksi yleisen rakosuunnan lisäksi 
kyseisen kaareutumisen akselin (Kuva 4a ja b), joka 
asettuu likimain yhden pääjännitysakselin suun-
taisesti: σ

3
 on likimain kohtisuorassa rakopintaa 

vastaan, σ
2
 on kaarevuusakselin suuntainen ja σ

1 

on edellisiä vastaan kohtisuorassa. Mikäli rakoilun 
kaareilu on yksisuuntaista ja rakoilun kaateen suunta 
muuttuu johdonmukaisesti raon edetessä, on usein 
kyseessä leikkausjännityksen seurauksena syntynyt 
rakoilurakenne (Kuva 4b). Pollardin ja Fletcherin 
(2006) mukaan raon kaarevuuden perusteella voidaan 
kuitenkin olettaa, että pääjännitysakselien suunnissa 
on tapahtunut raon aukenemisen edetessä pientä 
muutosta. 

Mikäli rako joutuu leikkausjännitykseen, rakotaso 
kääntyy uuteen ekstensiota vastaan kohtisuoraan 
suuntaan (Engelder 1994). Tätä muutosta on kahta 
tyyppiä: kiertyminen (twist) ja taipuminen (tilt). 
Taipuminen tapahtuu rakorintaman suuntaisen ak-
selin ympäri ja kiertyminen rakorintamaa vastaan 
kohtisuorassa olevan akseli ympäri. Taipumisen yhte-Taipumisen yhte-
ydessä rako jatkuu aikaisemmasta murroksesta, mutta 
kiertymisen seurauksena rako katkeaa ”en échelon” 
-rakosarjaksi (Engelder 1994). 

Mikäli vanhassa raossa tapahtuu leikkausjännitystä 
nuoremman raon syntyvaiheessa, syntyy siipi- (wing 
fracture) ja hevosenhäntärakenteita (horsetail fractu-
res) (Kuva 5), joista voidaan päätellä tektonisen liik-

keen suunta (Cruikshank & Aydin 1995). Uuden vai-
heen murros voi myös katketa sarjaksi ”en échelon” 
-rakoja paikallisen jännityskentän kiertyessä ja uusien 
rakojen asettuessa kohtisuoraan σ

3
 vastaan (Cruiks-

hank & Aydin 1995). Siipi- ja hevosenhäntärakenteet 
kehittyvät leikkausjännityksen jatkuessa ja rakojen 
yhdistyessä vinoneliö- (Kuva 6a) ja kiilarakenteiksi 
(Kuva 6b) ja avautuvat toisinaan muodostamaan 
"pull-apart" -rakenteita (Kuva 7). Rakenteista voidaan 
tulkita aukenemiseen liittyvän liikunnon suunta, ja 
jännityksen jatkuessa rakenteet kehittyvätkin usein 
hauraiksi siirroksiksi.  

3.2.2 Rakopinnat

Suhteellisen homogeenisissa kivissä, kuten sedi-
menttikivissä, voidaan erottaa rakojen pinnoilla line-
aarisia tai kaareutuvia viiruja, jotka kertovat rakojen 
kehitysvaiheista ja avautumissuunnista. Suoraviivaiset 
rakenteet osoittavat raon etenemissuunnan (σ

1
) ja 

kaareutuvat rakenteet kehittyvät kohtisuoraan raon 
etenemissuuntaan nähden (Dunne & Hancock 1994). 
Muodostuu höyhenrakenne (plumose structure), joka 
koostuu selkeistä, yhden vaiheen avaumarakenteista 
(Kuvat 8a ja b) tai kiertyvistä (twist) rakenteista (ks. 
Dunne & Hancock 1995, Kuva 5.35, s. 115). Rako-
parvessa usein vain osassa raoista on havaittavissa 
tällaisia pintarakenteita. Peräkkäisistä höyhenraken-
nesarjoista voidaan arvioida raon etenemisjaksojen 
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Kuva 5. Siipirakenne ja hevosenhäntärakenne, joissa liikunto 
alkuperäisessä raossa on aiheuttanut uuden rakovaiheen 
synnyn (Cruikshank & Aydin 1995).
Figure 5. A wing fracture and a horsetail fracture in which 
movement in the previous fracture has caused the initiation 
of a new fracture phase (Cruikshank & Aydin 1995).

Kuva 6. a. Siipirakenteesta kehittynyt oikeankätinen “pull-apart” 
-rakorakenne hiekkakivessä Harjavallassa. b. Oikeankätinen 
leikkausrakoilurakenne oliviinidiabaasissa Knapernummella. 
Kuvat: Matti Pajunen.
Figure 6. a. A pull-apart fracture pattern developed from a wing 
fracture in sandstone at Harjavalta. b. A dextral shear fracture 
pattern in olivine diabase at Knapernummi. Photos: Matti Pa-Photos: Matti Pa-
junen.

lukumäärä. Raon kasvu on joksikin aikaa pysähtynyt 
ja jatkuu muuttuneessa jännityskentässä (Kuva 9). 
Yleensä jaksoja havaitaan vain muutama, ja tästä on 
arvioitu, että pääjännitysakselit eivät käänny merkittä-
västi yhden raon edetessä (Dunne & Hancock 1994).

Leikkausrakojen (shear fracture) pinnalla esiintyy 
useanlaisia viivaus- ja murrosrakenteita, joiden perus-
teella voidaan mitata rakopintojen liikettä toistensa 
suhteen (Twiss & Moores 2006). Kuvassa 10 on 
esitetty portaittaisuuden perusteella raon aukene-
misen suunta ja aukenemiseen liittyvä avautumis-/
kiertoakseli (rotaatioakseli). Portaittaisuus on tulkit-
tu leikkausjännityksestä aiheutuvaksi rakenteeksi, 
joka syntyy mm. ”en échelon” -rakojen murtuessa 
avoimiksi raoiksi. Vastaavanlaisen rakoilun aukene-
misakselin voi mitata myös hevosenhäntämäisistä 
leikkausrakenteista (Kuva 4b, Rako 1). Koska vain 
harvoilta paljastumilta on suoraan tulkittavissa porras-
rakenteiden tai vastaavanlaisten leikkausrakenteiden 
yhteyksiä suurempaan rakenneyhteyteen, esimerkiksi 

siirroksiin, on paljastumilta pyritty jäljittämään eri 
rakogeneraatioihin liittyviä portaittaisuuden/auke-
nemisen kiertoakseleita. Sitomalla niitä alueelliseen 
rakennetulkintaan on mahdollista saada lisätietoa 
rakenteiden syntyyn vaikuttaneen regionaalisen jän-
nityskentän pääkomponenttien suunnista.

3.2.3 Rakotäyte

Rakotäyte kiteytyy aiempaan tai avautuvaan mur-
rokseen (Dunne & Hancock 1994). Sen koostumus voi 
kertoa kiven rikkoutumisen aikaisista metamorfisista 
olosuhteista. Vetoraoissa mineraalikiteet kasvavat 
usein kohtisuorassa raon seinämiä vastaan, yhden-
suuntaisesti σ

3
:n kanssa (Dunne & Hancock 1994). 

Leikkausvetoraoissa täytemineraalin kasvusuunta 
saattaa olla vinosti rakopintaan nähden ja indikoida 
aukenemisen suuntaa. Rakotäytteitä voidaan käyttää 
myös määritettäessä rakojen syntyjärjestystä; nuo-
remman raon täyte leikkaa vanhemman raon täytettä 
(Kuva 11).
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Kuva 7. "En échelon" -rakenne on kehittynyt ”pull-apart” -rakorakenteeksi oliviinidiabaasissa Porin Kallossa (kohti W). 
Kuva: Matti Pajunen.
Figure 7. An en échelon structure has developed into a pull-apart structure in olivine diabase at Kallo in Pori (looking 
towards W). Photo: Matti Pajunen.

Samaan rakovaiheeseen liittyvät raot esiintyvät 
usein lähes yhdensuuntaisina parvina tai erisuun-
taisina yhtäaikaisina rakenteina, kuten konjugaat-
tiraot. Rakojen pituudet ja suunnat voivat vaihdella 
tietyissä rajoissa. Rakojen samanaikaista kehitystä 
voidaan usein tulkita niiden pintarakenteista, ne voi-
vat esiintyä ryhmässä lähes samanpituisina, sisältää 
samoja rakotäytteitä tai rakopintojen muuttuminen 
on luonteeltaan samanlaista. Systemaattinen rakojen 
suunnan kääntyminen rakoparven sisällä osoittaa 
paikallisesta jännityskentän kääntymisestä rakojen 
syntyvaiheessa.

Pääosa raoista on vetorakoja, joiden rakoparven 
muodostavien rakojen välinen 2Ɵ-kulma on 1–10° 
(ks. Dunne & Hancock 1994). Samassa vaiheessa 

syntyvissä, toisiaan leikkaavissa konjugaattiraoissa-
hybridiraoissa 2Ɵ-kulma on edellistä suurempi. Kun 
2Ɵ-kulma on n. 60°, konjugaatti-leikkausraot ovat 
syntyneet tasaisessa jännityskentässä, jolloin σ

1
 puo-

littaa terävän kulman, σ
3
 puolittaa tylpän kulman ja 

σ
2
 on rakojen leikkausakselin suuntainen (Dunne & 

Hancock 1994). Konjugaateissa esiintyviin erilaisiin 
rakennevaihtoehtoihin vaikuttavat myös litologia ja 
kiven varhaisemmat rakenteet.

Lähes kohtisuorassa toisiaan vastaan sijaitsevat 
ortogonaaliset raot muodostavat tikapuurakenteen 
(ladder-like pattern), jossa pitkät systemaattiset ve-
toraot ovat yhdensuuntaisesti ja niiden välitiloihin 
on murtunut lyhyitä poikkirakoja suorassa kulmassa 
pitkiä vastaan (Kuva 12a). Kohtisuorat raot voivat 

3.3 Rakoilurakenteet
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Kuva 8. a. Höyhenrakenne vetoraossa - yhden vaiheen avautuminen. Pääjännityskomponenttien (σ
1
,
 
σ

2
,
 
σ

3
) suunnat esitetty 

nuolilla. b. Höyhenrakenne Leistilänjärven hiekkakiven J
A
-rakopinnalla (kohti S). Kuva: Matti Pajunen. 

Figure 8. A plumose structure in an extension joint – opening in one stage. Orientations of the principal axes are shown 
by arrows. b. A plumose structure on the J

A
 joint plane in the sandstone at Leistilänjärvi. (Looking towards S). Photo: 

Matti Pajunen.
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Kuva 9. Höyhenrakenne oliviinidiabaasissa Interrockin louhoksella Eurajoella. Rakopinnalla näkyy myös keskiosan 
alapuolella suuria ”fringe”-rakenteita ja kynnysmäisiä rakenteita, joissa raon eteneminen on välillä pysähtynyt; 
kynnyksiä on mm. kuvan vasemmassa reunaosassa. Raon avautumissuunta on myös muuttunut raon avautumisen 
edetessä kuvassa oikealle. Kuva: Matti Pajunen.
Figure 9. A plumose structure in olivine diabase at the Interrock quarry in Eurajoki. Beneath the main joint plane, 
fringe fractures and step-like fractures in which propagation of the joint has interrupted are seen, for instance in the 
left corner. The opening direction has changed during the propagation of the joints to the right. Photo: Matti Pajunen.

Kuva 10. Rakopinnalla esiintyvän portaittaisuuden tulkinta ja aukenemiseen liittyvä rotaatioakseli. Katkoviivalla 
on esitetty lohkon taakse jäävää akselin jatketta.
Figure 10. Interpretation of the stepped structure on the fracture plane and the rotation axis. Continuation of the 
axis behind the block is marked by a dashed line.
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Kuva 11. Varhaisempi amfiboli- (musta) ja nuorempi prehniittirakotäyte (vaalea) oliviinidiabaasissa Lapin louhoksella. Kuva: 
Matti Pajunen.
Figure 11. An earlier amphibole (black) and younger prehnite fracture infilling in olivine diabase in the quarry of Lappi. Photo: 
Matti Pajunen.

Kuva 12. Ortogonaalisen rakorakenteen syntytapa: a. Varhaisempaa systemaattista pitkää rakoilua on seurannut myöhäisempi lyhyiden 
poikkirakojen sarja muodostaen tikapuurakennetta. b. Pääjännitysakselien suuntien vaihtelusta johtuva vuorottainen rakojen päättymi-
nen toisiinsa. c. Kahden pääjännityskomponentin ollessa horisontaalisia ja likimain saman suuruisia on seurauksena rakoilurakenne, 
jossa raot päättyvät toisiinsa satunnaisessa järjestyksessä. Myös kehittyvien rakojen suunnat voivat vaihdella merkittävästi, esim. 
ulkoisten tekijöiden, kuten kompetenssierojen seurauksena.
Figure 12. Origin of an orthogonal structure. a. An earlier systematic long fracture phase is followed by later short cross joints 
forming a ladder-like pattern. b. Rotation of the orientations of the principal axes causes the termination of fractures at each other 
in turn. c. When two principal axes are horizontal and equal, the fractures terminate at each other in a random order. The orienta-
tions of propagating fractures may markedly change, for instance as a result of external factors such as differences in competence.
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syntyä myös lähes samanaikaisesti. Tällöin raoilla 
on yhteneväiset ulottuvuudet, ne päättyvät toisiinsa 
vuorotellen ja ovat tulosta kahden pääakselin (σ

2
 ja σ

3
) 

vuoroittaisesta 90°:n suunnanvaihdoksesta (Bai ym. 
2002) (Kuva 12 b). Mikäli σ

2
 ja σ

3
 ovat samansuu-

ruiset, vetorakoilua kehittyy satunnaiseen suuntaan 
ja samanaikaisesti syntyneet raot leikkaavat toisiaan 
satunnaisesti (Kuva 12c). 

Rakojen päättymisrakenteiden perusteella voidaan 
selvittää eri rakovaiheiden ikäjärjestystä. Nuorem-
pi rako päättyy vanhempaan rakoon, joko taipuen 
varhaisemman raon suuntaiseksi, tai suuntautuen 
lähestyessään varhaisempaa rakoa vastaan kohtisuo-

rasti (Cruikshank & Aydin 1995). Leikkaussuhteen 
luonteeseen vaikuttaa alueellisen jännityskentän pää-
komponenttien, stressitrajektorien, suunnat. Nuorem-
man raon taipuminen on seurausta sen kaartumisesta 
kohtisuoraan pienintä pääjännityskomponenttia vas-
taan, suuntaan, jossa leikkausjännitys on 0 (Twiss & 
Moores 2006, Kuva 9.12 s. 249).

Rakoilu voi edetessään ja rakosuuntien käänty-
essä jännityskomponenttien suuntien muuttumisen 
kautta vähitellen kehittyä hauraaksi siirrokseksi tai 
heikkousvyöhykkeeksi (mm. Myers & Aydin 2004). 
Hauraat siirrokset kallioperässä edistävät rapautumis-
ta ja heikentävät kallion laatua.

3.4 Aineisto

Harvapisteaineiston keruumenetelmä, jota on käy-
tetty selvittämään kallioperän rakennettavuutta, on 
kuvattu aiemmissa raporteissa (Pajunen ym. 2002a, 
Wennerström ym. 2006a, Pajunen ym. 2008b). Kal-
lion rakenneanalyysiin tarvittavaa aineistoa on tässä 
tutkimuksessa koottu geologisten tekijöiden määrit-
telemänä. Rapakivistä ja oliviinidiabaaseista saatava 
aineisto poikkeaa luonteeltaan hiekkakivistä saata-
vasta aineistosta, joten mitattavalle aineistolle ei ole 
luotu systemaattista kokoamiskaavaa. Aineistosta 
on tarkoitus saada mahdollisimman monipuolinen 
kuva hauraiden rakenteiden kehittymisestä ja kine-
matiikasta.

Esiselvityshankkeessa (Pajunen ym. 2001a) koot-
tiin aineistoa svekofennisistä kivistä hiekkakivialtaan 
pohjoispuolella. Tämä alueellinen havaintoaineisto 
koottiin harvapisteverkkona. Aineistoa kerättiin sys-
temaattisesti siten, että havaintoverkko kattaa eri-
laiset tektoniset ja litologiset osa-alueet sekä alueen 
erityisrakenteet (esim. Kynsikankaan siirrosvyöhyke 
ja hiekkakiven reuna). Aineistoa on toistaiseksi kä-
sitelty vain hyvin pintapuolisesti. GeoSatakunta- ja 
InnoGeo-hankkeissa koottiin kesien 2006–2007 aika-
na esiselvityshavaintoihin nähden korrelaatiokelpoista 
aineistoa svekofenniseltä alueelta. Havainnointime-
netelmää tosin kehitettiin pääkaupunkialueella toteu-
tettujen hankkeiden aikana (Pajunen ym. 2002a ja b, 

Wennerström ym. 2006a). Siirrosten osalta olemme 
käyttäneet perinteisiä rakenneanalyysimenetelmiä, ja 
maastosta koottu aineisto tässä raportissa seurailee 
mm. Elminen ym. (2008) ja Pajunen ym. (2008b) 
menetelmiä. Vastaava aineisto koottiin myös post-
svekofennisistä kivistä.

Regionaalisen aineiston lisäksi on koottu linja-
aineistoa (scanline) rakoilusta 38 linjalta harvapiste-
verkkoaineiston kalibroimiseksi. Linja-aineisto koot-
tiin kattamaan mahdollisimman hyvin rakenteellisin 
perustein erotettavat tektoniset yksiköt/lohkot sekä 
post-svekofenniset kivet.

Yllä mainittujen Satakuntaa käsittelevien projek-
tien aikana on tehty runsaasti paljastumahavaintoja 
(Kuva 1). Posiva Oy:n tukemana kesällä 2009 täy-
dennettiin varhaisempia aineistoja post-svekofen-
nisistä kivistä. Satakunnan hiekkakivestä tutkimme 
kaikki tiedossa olevat (Hämäläinen 1985), edelleen 
kartoituskelpoiset paljastuma-alueet (Kuva 2), joita 
löydettiin 15. Osa niistä on havainnoinnin kannalta 
niin pieniä tai huonossa kunnossa, että niistä saatiin 
mitattua vaatimaton aineisto tai päärakosuunnat. 
Paljastumilta tehtiin noin 500 tektonista mittausta. 
Aineistoa täydennettiin myös rapakivien ja diabaasien 
osalta kesien 2008–2009 aikana. Havaintoja muista 
kuin hiekkakivestä hyödynnettiin tässä tutkimuksessa 
vain satunnaisesti.
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4 HIEKKAKIVIKOHTEIDEN HAURAISTA RAKENTEISTA 

Hiekkakivikohteet on esitetty kartalla Kuvassa 2. 
Ensin kuvataan Karhusuon, Knapernummen, Leisti-
länjärven ja Harjavallan kohteet, jotka edustavat ra-

4.1 Tyyppikohteet

Kohde 7: Karhusuo (x = 1569670, y = 6776960)

Karhusuon (Murronmäen) hiekkakivikohde sijaitsee 
Köyliön keskustasta noin 1,5 km WSW (Kuva 2). Se on 
noin 11 m x 2 m x 1,5 m:n kokoinen paljastuma, joka 
ei juurikaan kohoa maanpinnan yläpuolelle (Kuva 13). 
Kohteesta on louhittu hieman kiveä, joten se on nykyi-
sellään havainnoitavissa. Hiekkakivi on kerroksellista ja 
karkea-hienorakeista, kerrospaksuus vaihtelee 15 cm:stä 
25 cm:iin (Kohonen ym. 1993) ja paikoin esiintyy virta-
kerrosrakennetta (Marttila 1969, Hämäläinen 1985). Ki-
vessä on ohuita tummanharmaita savisia välikerroksia.

Paljastumaa luonnehtii kolme toisiaan vastaan 
kohtisuoraa rakosuuntaa J

H
, J

A
, J

B
 ja yksi vaatimat-

tomampi vinorakosuunta J
C
. Kerroksellisuus S

0 
on 

likimain vaaka.
J

H
 on vaaka-asentoinen, ja rakotiheys vaihtelee pys-

tyrakojen erottamissa lohkoissa niin, että metrillä on 
keskimäärin 3 rakoa. Rakoilu seurailee usein savisia 
kerroksia, ja rakopinnat ovat epätasaisia. 

J
A
-rakoilu muodostuu keskimäärin kahden metrin 

ja pisimmillään 5 metrin pituisista, E-W-suuntaisista 
pystyistä raoista (Kuva 13), jotka ovat vastakkaisiin 
suuntiin kaareilevia (kaarevuusakseli on likimain 

115°/70°) ja paljastuman pituussuunnassa rakennetta 
hallitsevia. Kyseessä on melko puhdas vetorakoilu, 
jossa on kuitenkin merkkejä heikosta myötäpäiväisen 
rotaation vaikutuksesta. Rakopinnoilla on vetoraoille 
tyypillinen epäsäännöllinen porrasrakenne. Heikko li-
kimain vaaka-asentoinen viirukkeisuus viittaa rakojen 
vaaka-asentoiseen aukenemiseen.

J
B
-raot ovat kaareilevia ja likimain N-S-suuntaisia, 

ja niiden kulkusuunnat vaihtelevat noin 25°. Raot 
kaatuvat pystyn molemmin puolin ja muodostavat 
kiilarakennetta (Kuva 13). Rakoväli on noin 30 cm, 
ja raot ovat lyhyitä ja muodostavat pitkien J

A
-rakojen 

kanssa tikapuurakennetta, joskin paikoin leikkaussuh-
teissa on vuorottaisuutta J

A
-rakoihin nähden (Kuva 

14). Raot muodostavat paikoin 10–20 cm leveitä 4–5 
raon muodostamia rakoryhmiä. Jotkin J

B
-raoista ovat 

sileitä ja punaisen pigmentin värjäämiä. Toisinaan raot 
muodostavat oikeankätistä porrasrakennetta (en éche-
lon). Usein J

B
-rakojen kaareilu on kuitenkin vastakkais-

ta ja viittaa melko puhtaaseen vetorakoiluun. J
A
-rakojen 

välissä on paikoin vinosti J
C
-rakoja (Kuva 15).

Rakorakenteet ja niiden kinemaattinen tulkinta on 
esitetty Kuvan 16 stereograafisissa projektioissa. Ra-
korakenne edustaa vaaka-asentoisessa hiekkakivessä 

Kuva 13. Karhusuon hiekkakiven päärakosuunnat. J
H
 on vaakarakoilu ja J

A
-raot ovat pitkiä E-W-suuntaisia vetorakoja. N-S-suuntaiset 

J
B
-raot (rakopituutta ei voi mitata peitteisyyden takia) ovat J

A
-rakoja vastaan kohtisuorasti ja muodostavat paikoin kiilamaista raken-

netta. Kuva: Matti Pajunen.
Figure 13. The main joint sets in sandstone in Karhusuo. J

H
 is horizontal and J

A 
 joints are long extension fractures in an E-W direc-

tion. N-S trending J
B 

 joints (the trace length is not measurable because of soil coverage) cross the J
A 

 joints perpendicularly and 
locally form wedge-shaped structures. Photo: Matti Pajunen.

korakenteiltaan erilaisia tyyppikohteita. Muut tutkitut 
kohteet ovat rakenteiltaan rinnastettavissa näihin, ja 
ne kuvataan numerojärjestyksessä.
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Kuva 14. Karhusuon hiekkakiven (kohti E) J
A
- ja J

B
-rakoilun keskinäiset päättymissuhteet vaihtelevat viitaten niiden melko saman-

aikaiseen kehittymiseen. Kuvassa J
B
-rako jatkuu suoraviivaisesti J

A
-raon poikki. Kuva: Matti Pajunen.

Figure 14. The termination relationships of J
A
 and J

B 
 joints in sandstone (looking towards E) at Karhusuo vary, showing an almost 

coeval development. In the figure, the J
B 

 joint crosses the J
A 

 joint in a straight line. Photo: Matti Pajunen.

Kuva 15. Karhusuon hiekkakiven J
C
-raot ovat vinosti J

A
-rakojen välitiloissa päättyen niihin. Kuva: Matti Pajunen.

Figure 15. J
C 

 joints in sandstone at Karhusuo are situated obliquely between J
A 
 joints and terminate at them. Photo: Matti Pajunen.
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melko puhtaiden J
A
-vetora ko jen ja hieman myö-

häisempien paikoin leikkausrakenteita osoittavien 
J

B
-rakojen muodostamaa verkkoa. Tikapuurakenne 

viittaa siihen, että J
A
-raot ovat yleensä hieman J

B
-

rakoja varhaisempia. Kinemaattisesti J
A
-raot selittyvät 

likimain E-W-suuntaisella σ
1
-pääjännitysakselilla. σ

3
 

oli horisontaalisesti likimain rakotasoa vastaan kohti-
suorassa. J

A
-rakoihin nähden vinot J

C
-raot ja satunnai-

set oikeankäden leikkaukseen viittaavat J
B
-rakenteet 

viittaavat jännitysakselien olleen, tai kääntyneen, hie-
man vinoksi päärakosuuntiin nähden. Kaareutumisen 
yksisuuntaisuus  J

B
-raoissa ja ”en échelon” -rakenteet 

viittaavat myötäpäiväiseen rotaatioon hyvin pystyn 
päärakojen leikkausakselin ympäri. 

Kohde 15: Knapernummi (x = 1532610, y = 
6810525)

Knapernummen hiekkakiveä ovat kuvanneet Koho-
nen ym. (1993) aikana, jolloin se oli vielä näkyvillä 
3,3 m korkeana leikkauksena yli 20 m:n matkalla 
hiekkakuopassa, Luvian Niemenkylältä noin 2 km 
koilliseen (Kuva 2). Heidän mukaansa kerroksellinen, 
karkea–hyvin karkearakeinen hiekkakivi sisältää 
”savikivi-intraklasteja”, ja sedimenttirakenteiden 
perusteella kivi jakautuu erilaisiin litofasieksiin. 
Hiekkakivessä on havaittavissa erilaisia virtakerros-
rakenteita (Kohonen ym. 1993). 

Kesällä 2009 tämä hiekkakivileikkaus oli kooltaan 
enää 11 m x 4 m ja korkeudeltaan 1,5 m (Kuva17). 
Se muodostuu porrasmaisesti, kerrospintoja mukaile-
vista, horisontaalisista tasoista, joita vaakaraot J

H
 seu-

raavat. Paljastuma on hyvin rikkonainen taipuilevien, 
lyhyiden rakojen pilkkoessa kiveä pieniksi lohkoiksi. 

Raot eivät jatku useinkaan vertikaalisesti hiekkakivi-
kerroksesta toiseen. Ortogonaalinen rakoilurakenne 
J

A1
-J

A2
 ja tätä diagonaalisesti leikkaavat raot J

B1
 ja J

B2
 

(Kuva 18) on havaittu kuitenkin eri hiekkakivikerrok-
sissa ja koko paljastuman alueella. 

Lähes E-W-suuntaiset J
A1

- ja N-S-suuntaiset J
A2

-ve-
toraot päättyvät toisiinsa vuorotellen, eli ne ovat lähes 
samanikäisiä. Ne muodostuvat vastakkaisiin suuntiin 
kaareilevista rakojaksoista. J

A1
-rakojen kaarevuusakse-

liksi on mitattu 342°/77°. Raot ovat pisimmillään vain 
1 m; keskimäärin ne ovat 0,3 m. Rakopinnoilla on pai-
koin harmaanvihertävää mineraalien muuttumistulosta.

NE-SW-suuntaiset J
B1

-raot leikkaavat vinosti orto-
gonaalista rakennetta, ja ne ovat usein suoria, hyvin 
lyhyitä, pinnaltaan heikosti karheita murroksia. J

B2
-

raot (NW-SE) ovat J
B1

-rakoja heikommin kehittyneitä, 
hyvin lyhyitä ja lähes kohtisuorassa J

B1
-rakoja vastaan. 

Paljastumalla on kaksi konjugaatisti esiintyvää 
murrosvyöhykettä suunnissa 210°/85° ja 351°/88° 
(Kuva 19). Nämä murrosvyöhykkeet ovat kehitty-
neet hyödyntäen olemassa olleita päärakosuuntia. 
Vyöhykkeet muodostavat epäsäännöllisiä kiilamaisia 
lohkoja. Murrosvyöhykkeet ovat siis nuorempia kuin 
päärakosuunnat. 

Kuvatun paljastuman läheisyydessä on Knaper-
nummella löytynyt erillisiä pieniä paljastumia. Ku-
vassa 20 on pieni 3 m x 1,3 m:n kokoinen paljastuma 
(x = 1532614 ja y = 6810355) hieno-keskirakeista 
vaaleanpunertavaa hiekkakiveä, jossa on n. 1 cm:n 
vahvuisia tumman lilanruskeita savikivikerroksia (S

0
 

= 83°/3°). Kivessä on selkeä sileistä raoista koostuva 
vaaka rakosuunta J

H
. Raot ovat maksimissaan kolme 

metriä pitkiä, ja rakotiheys on 4 rakoa/0,5 m. Pystyt 
rakosuunnat muodostavat toisiaan vastaan kohtisuoran 

Kuva 16. Karhusuon hiekkakiven rakosuuntien stereografinen alapalloprojektio (kaikkien kuvien projektiot ovat pintatarkkoja ja 
projisointi on suoritettu alapallolle). Vasemman puoleisessa kuvassa on esitetty kaikki raot rakotason projektiona, keskimmäisessä on 
rakosuuntien napojen samanarvokäyrät ja oikealla rakosuuntien keskiarvosuunnat ja niiden rakenteista tehty kinemaattinen tulkinta.
Figure 16. A stereographic projection of joint sets in sandstone at Karhusuo (all are equal area, lower hemisphere projections). On 
the left are presented all the joints as planes, in the centre the contours of poles to joint set planes, and on the right the mean orienta-
tions of joint sets and a kinematic interpretation of the structures.
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Kuva 17. Yleiskuva Knapernummen hiekkakivipaljastumasta. Paljastuman pituus on noin 11 m ja kuva on kohti 
N. Kuva: Matti Pajunen.
Figure 17. An overview of the sandstone outcrop at Knapernummi. The length of the outcrop is circa 11 metres 
and the figure is taking towards N. Photo: Matti Pajunen. 

rakoilurakenteen suunnassa, joka vastaa pääkohteella 
todettua J

B1
-J

B2
-rakorakennetta. J

A1
-raot ovat NE-

SW-suuntaisia, n. 1 metrin pituisia. Rakotiheys on 
9 rakoa/3 m. Sileät J

A2
-raot ovat NW-SE-suuntaisia, 

korkeintaan 1,5 m pitkiä portaittaisia rakoja, joiden 
rakotiheys on 9 rakoa/1,3 m.

Knapernummen paljastuman hauraiden rakenteiden 
stereografiset projektiot on esitetty Kuvassa 21. Rako-
rakenteet J

A1-2
 ja J

B1-2
 todettiin maastossa toisiaan vuo-

roittaisesti leikkaaviksi ja täten hyvin samanikäisiksi. 
Tässä ne on kuitenkin symboloitu omiksi faaseikseen, 
koska kyseisten rakogeneraatioiden leikkaukset eivät 
yhdy. Tämä on kuitenkin selitettävissä normaalin 
rakosuuntien kaareilun ja suuntien vaihtelun aiheutta-
mana hajontana leikkausviivojen keskiarvosuunnissa. 
Rakoilurakenteen samanaikainen synty on tulkitta-
vissa ekstensionaalisen jännitystilan aiheuttamana 
rakenteena, jossa σ

1
 on ollut pystyasentoinen ja kaksi 

pienempää pääjännityskomponenttia σ
2  

ja σ
3
 ovat 

olleet horisontaalisia ja likimain samansuuruisia.
Myöhäisemmät murtuilemisvyöhykkeet ovat käyt-

täneet hyväkseen varhaisempia rakosuuntia. Voimak-
kaimmat pystyt vyöhykkeet muodostavat konjugaatti-
rakenteen, jonka terävä kulma, ja täten σ

1
, on likimain 

WNW-ESE-suuntainen. σ
2
 oli rakenteen syntyessä 

pysty ja σ
3
 rakenteiden tylpän kulman puolittajalla 

likimain SSW-NNE-suunnassa.
Knapernummen hiekkakivi on voimakkaasti ja hete-

rogeenisesti rakoillut, ja pystyraot eivät useinkaan jatku 
kerrospintojen yli. Verrattaessa paljastumaa esimerkiksi 

Harjavallan paljastumaan (ks. alla) se on huomattavasti 
epäsäännöllisemmin ja tiheämmin rakoillut. Harjaval-
lan paljastuman rakoilu on sen sijaan systemaattista 
ja homogeenista läpi koko paljastuman. Tämä ero on 
tulkittavissa siten, että Knapernummen paljastuman 
rakoilun kehitys edustaa pinnallisempaa prosessia kuin 
Harjavallassa. Tulkintaa tukevat myös lähistön diabaa-
seista tehdyt havainnot jäähtymisrakoilusta.

Kohde 4: Leistilänjärvi (x = 1550945, y = 6805103; 
kanavaleikkauksen itäpää)

Leistilänjärven hiekkakivikohde Nakkilassa, 
Leistilänjärven kuivatusojassa, sijaitsee suuren oli-
viinidiabaasilopoliitin NE-kontaktissa (Kuva 2). 
Kuivatusojan kaivaminen aloitettiin jo 1770-luvun 
loppupuolella, se valmistui 1864–1867 ja lopullinen 
kuivatus saatiin tehtyä 1940-luvulla (Innamaa 1968; 
ks. Hämäläinen 1985 ja Nakkila; http://www.nakkila.
fi/?lang=fi&url=muut/nahtavyydet.xml). Hiekkakiveä 
on paljastuneena noin 40 m:n matkalla 150 m pitkän 
kallioleikkauksen itäpäässä (Kuva 22). Kuivatuska-
nava on noin 6 m leveä, ja seinämäkorkeus on 5–6 m. 
Leikkauksen länsipää koostuu keskirakeisesta olivii-
nidiabaasista. Paljastuma on yksi parhaista kohteista 
hiekkakiven hauraiden rakenteiden selvittämiseksi, 
mutta sen havainnointi onnistuu vain veneellä. Tässä 
projektissa tehtiin paljastumalla havaintoja kahdella 
käynnillä kesinä 2008 ja 2009.

Hiekkakivi on hyvin lajittunutta, hienorakeista ja 
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Kuva 18. Knapernummen hiekkakiven päärakosuunnat. J
A1

-, J
A2

-, J
B1

- ja J
B2

-raot päätyvät toisiinsa vuorotellen ja epä-
säännöllisesti, viitaten pystyyn suurimpaan pääjännityskomponenttiin σ

1
, vaaka-asentoisten pääjännitysakseleiden σ

2
 ja 

σ
3
 ollessa likimain saman suuruiset. Kuva: Matti Pajunen.

Figure 18. The main joint sets in sandstone at Knapernummi. Joints J
A1

, J
A2

, J
B1

 and J
B2

 terminate at each other in turn 
and irregularly, showing the vertical σ

1
 and horizontal, almost coeval σ

2
 and σ

3
. Photo: Matti Pajunen.

Kuva 19. Konjugaattisesti esiintyvä hauras murrosrakenne Br
1
-Br

2
, joka on kehittynyt käyttäen hyväksi olemassa olleita 

rakosuuntia J
A1

 ja J
B2

. Kuva: Matti Pajunen.
Figure 19. Conjugate brittle zones Br

1
-Br

2
 have developed using previously existing fractures J

A1
 and J

B2
. Photo: Matti 

Pajunen.
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Kuva 20. Knapernummen pääkohteen läheisyydessä on pieni hiekkakivipaljastuma, jossa pystyjä päärakosuuntia on vain kaksi ja ne 
vastaavat pääkohteen J

B1
- ja J

B2
-rakoja. Kuva: Marit Wennerström.

Figure 20. A small sandstone outcrop exists near the main outcrop at Knapernummi, including two vertical joint sets that correspond 
to orientations J

B1
 and J

B2
 in the main outcrop. Photo: Marit Wennerström.

Kuva 21. Knapernummen hiekkakiven stereografisen projektiot (ks. selitys Kuva 16).
Figure 21. Stereographic projections of joint sets in sandstone at Knapernummi (see the more detailed explanation in Figure 16).

sisältää kulmikkaita savikivi frag mentteja (Hämäläi-
nen 1985, Kohonen ym. 1993). Primäärirakenteet 
ovat heikosti näkyvissä, ja kerroksellisuus (S

0
) onkin 

parhaiten seurattavissa vaa’an J
H
-rakoilun perusteel-

la. Kerrokset ovat likimain horisontaalisia (kaade 
4°–6°) ja yli puoli metriä paksuja, joskin sisäiseltä 
rakenteeltaan heikosti erottuvia. Kerroksellisuus on 

avoimesti taipunut F
1
-poimutuksessa poimuakselin 

painuessa loivasti kaakkoon (akselitaso S
1
 = 265°/90° 

ja poimuakseli F
1
 = 160°/3°; huom. kulmaero avoi-

men poimutuksen akselitason ja poimuakselin välil-
lä johtuu vaikeista mittausolosuhteista) (Kuva 23). 
Poimutuksen aallonpituus on noin 20 m. Kerros-/
kerrosrako pinnoilla on hyvin heikosti erottuva mutta 
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systemaattinen viivaus (L
1
 = 135°/3°). Poimurakenne 

on deformoitunut myöhäisemmissä hauraissa tapah-
tumissa (ks. alla).

Paljastumalla on nähtävissä hiekkakiven ja oli-
viinidiabaasin terävä magmaattinen kontakti, jossa 
hiekkakivi on muuttunut kontaktimetamorfoosin ja 
myöhäisemmän hauraan deformaation seurauksena 
(Kuva 24). Diabaasissa on tiivis jäähtymisreunus. 
Paikoin diabaasissa on haamumaisia vaaleita laikkuja, 
jotka ovat mahdollisia hiekkakiven sulamisreliktejä. 
Diabaasin aiheuttamaa kontaktimetamorfoosia Leisti-
länjärven hiekkakivessä ovat aikaisemmin kuvanneet 
Sederholm (1911) ja Laitakari (1925). Laitakarin 
(1925) mukaan Leistilänjärven hiekkakivi on muut-
tunut kovaksi ja lasimaiseksi diabaasin kontaktissa. 
Kontaktin läheisyydessä on hiekkakiveen tunkeutunut 
lähes vaaka-asentoisia, 10–20 cm leveitä diabaasi-
juonia, jotka yhtyvät W-puolella olevaan diabaasiin 
kontaktivyöhykkeessä (Kuva 24).

Hiekkakiven ja diabaasin kontakti on ohjaillut nuo-
rempien siirrosrakenteiden asettumista. Nykyisellään 
kontaktia luonnehtii hauras, ei-koheesinen, voimak-
kaasti rapautunut, NNW-suuntainen breksiasiirros 
(kanavan S-seinämällä 258°/78° ja N-seinämällä 
285°/75°). Kanavan S-seinämällä, siirroksen W-reu-
nalla, on diabaasiin kehittynyt lähes vaaka-asentoinen 
porrasrakenne (Kuva 24), joka viittaa itäpuolen pai-
nuneen alas länsipuoleen nähden; myös N-seinämän 
breksiavyöhykkeessä E-puoli on painunut alas suh-
teessa W-puoleen. Hauraat siirrokset deformoivat 
myös Leistilänjärven diabaasia. Ne ovat likimain 
kontaktisiirroksen suuntaisia. Kuvissa 25a ja b on 
esimerkki hieman kontaktin länsipuolella olevasta 
noin metrin leveästä hauraasta siirroksesta (265°/75°), 
jossa siirrosviivaus (slickenline lineation = 144°/31°) 
kaatuu loivasti kaakkoon.  Myös tässä hieman vi-
nossa, oikeankätisessä kulkusiirroksessa (strike-slip 
fault) itäpuoli on painunut suhteessa länsipuoleen. 
Siirrostumisen liikuntosuunta on tulkittu desimetri-
mittaisista S-C-rakenteista. Paikoin siirroksiin (mm. 
hauras siirros = 290°/70° ja siirrosviivaus = 178°/10°) 
on kiteytynyt alhaista kiteytymislämpötilaa indikoivaa 
prehniittiä. Sen esiintyminen diabaasia leikkaavis-
sa siirroksissa viittaa hydrotermiseen tapahtumaan, 
joka on tapahtunut diabaasien asettumisen jälkeen, 
joko diabaasien jäähtymisvaiheessa tai myöhemmin. 
Prehniittiä esiintyy myös svekofennisiä kiviä defor-
moivissa hauraissa siirroksissa (Pajunen ym. 2001a) 
ja onkin todennäköistä, että kyseessä on sama, laaja-
alainen hydroterminen prosessi.

Paljastumalla on todettavissa viisi merkittävää 
rakosuuntaa, jotka voidaan jakaa rakenteensa perus-
teella neljään rakoilurakenteeseen J

H
, J

A
, J

B
 ja J

C1-2
. 

J
H
-rakoilu muodostuu likimain kerroksellisuuden 

suuntaisista hyvin pitkistä ja avoimista raoista (Kuva 

22). Rakotiheys on yleensä 1–2 rakoa/m, mutta pai-
koin se on tiheämpi, noin 5 rakoa/m (rakoväli on 
15–60 cm, ka. 30 cm). Raot ovat kaareilevia ja muo-
dostavat paikoin vaaka-asentoisia, hyvin teräväkul-
maisia kiilarakenteita (Kuva 26). Diabaasin kontaktin 
läheisyydessä vaakarakoilu on heikosti erottuva.

E-W-suuntainen pysty päärakoilu J
A
 on merkit-

tävin rakosuunta läpi hiekkakivikohteen (Kuva 22). 
Rakosuunnissa on lievää vaihtelua ja paikoin rakoilu 
muodostaa teräväkulmaista kiilamaista rakennetta. 
Rakoväli on 20–30 cm. Raoissa on tavattu höyhenra-
kennetta (plumose structure) (Kuva 27), joka viittaa 
vaakaan aukenemiseen. Siihen viittaavat myös pysty 
kaarevuusakseli sekä rakopintojen kätisyydeltään 
vaihteleva, pystyakselinen portaittaisuus. Edellä ku-
vatut rakenteet viittaavat J

A
:n vetorakoluonteeseen. 

Raot ovat hyvin samankaltaisia Harjavallan kohteella 
esiintyvien pitkien vetorakojen J

A
 kanssa (ks. alla). 

Lyhyet, pystyt J
B
-raot ovat likimain suorakulmai-

sesti J
A
-rakoiluun nähden, J

A
-rakojen välitiloissa. 

J
B
-rakojen erottaminen on paljastumalla voimakkaan 

myöhäisemmän J
C1-2

-rakoilun takia useimmiten on-
gelmallista.  

Tiheä, säännöllinen päärakosuunta J
C1

 on N-S-
suuntainen ja kaatuu vaihtelevasti länteen. Rakoväli 
on 30 cm. Se muodostaa samansuuntaisten mutta 
itään kaatuvien J

C2
-rakojen kanssa vinoneliöraken-

teen (Kuvat 26 ja 27). Rakoparin J
C
 muodostaman 

terävänkulman halkaisija on kallistunut noin 6° itään. 
Suorien J

C
-rakojen rakoväli vaihtelee, 10–70 cm. J

C
-

kiilaraot ovat kehittyneet pääasiallisesti J
A
-rakojen 

muodostamiin lohkoihin. J
C1

-rakoilu voimistuu ja 
jyrkkenee hieman kohden diabaasin kontaktia. J

C
-

rakojen tiheys kasvaa kontaktin läheisyydessä, ja 
paikoin raot muodostavatkin murrosvyöhykkeen, joka 
pilkkoo mm. vaaka-rakoilua (J

H
) ja kerroksellisuutta 

(S
0
) (Kuva 28). J

C
-kiilarakoilu pilkkoo myös poimu-

rakennetta F
1
. Kiilarakoilun synty on siis J

A
- ja J

H
-

rakoiluja ja F
1
-poimurakennetta nuorempi tapahtuma. 

Hauraat siirrosrakenteet ovat paljastumalla likimain 
J

C1
-rakojen suuntaisesti.
Rakoilurakenteet on eritelty stereografisissa pro-

jektioissa Kuvassa 29. J
A
-rakoilurakenteet, kuten 

vaaka-aukenemista indikoiva höyhenrakenne ja 
vastakkaissuuntaiset porrasrakenteet sekä pystyhkö 
kaarevuusakseli osoittavat J

A
:n vetorakoluonnetta. 

J
A
-rakoilun kehittyessä suurin pääjännitysakseli, σ

1
, 

oli vaaka-asentoinen ja E-W-suuntainen, σ
2
 pysty 

ja σ
3
 kohtisuorassa rakotasoa vastaan (vrt. Kuva 8). 

J
B
-rakoilun ja J

C1
-rakojen stereografiset napaprojek-

tiokäyrät asettuvat päällekkäin. 
F

1
-poimutuksen pysty, likimain N-S-suuntainen 

akselitaso viittaa E-W-suuntaiseen lyhentymiseen. 
Vaaka-asentoisen J

H
-rakoilun kehittyessä σ

3
 on il-

meisimmin ollut pystyasentoinen sekä σ
1
 ja σ

2
 vaaka-
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Kuva 22. Yleisnäkymä Leistilänjärven kuivatuskanavan hiekkakiven rakoilusta laskuojan S-seinämällä. Kuva: Matti Pajunen.
Figure 22. An overview of the jointing in sandstone at Leistilänjärvi on the southern wall of the ditch. Photo: Matti Pajunen.

Kuva 23. Avointa poimutusta hiekkakivessä Leistilänjärven laskuojassa. Kuva: Marit Wennerström. 
Figure 23. Open folding in sandstone at Leistilänjärvi. Photo: Marit Wennerström.
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Kuva 24. Hiekkakiven (Hk) ja diabaasin (Db) kontakti Lestilänjärven laskuojan S-seinämällä. Siihen on kehittynyt hauras 
siirros. Portaittaisuus diabaasin kontaktisaumassa indikoi E-alas (kuvan vasen puoli) leikkausliikuntoa. Hiekkakivessä 
on lähes vaaka-asentoinen kapea diabaasijuoni kuvan vasemman puolen keskivaiheilla. Kuva: Matti Pajunen.
Figure 24. The contact of sandstone (Hk) and olivine diabase (Db) on the southern wall of the ditch, where a brittle 
fault has developed. The stepped structure in the contact seam indicates the E-side on the left downward movement. The 
sandstone is cut by a thin diabase dyke in the central left part of the figure. Photo: Matti Pajunen.

Kuva 25. a. Hiekkakiven ja oliviinidiabaasin kontaktisiirroksen suuntainen vinosiirros oliviinidiabaasissa kontaktin 
läheisyydessä Leistilänjärven laskuojan N-seinämällä. b. Siirroslineaatio Kuvan 25a siirroksessa. Kuvat: Matti Pajunen.
Figure 25. a. An oblique fault parallel to the contact fault in olivine diabase near the contact on the northern wall of 
the Leistilänjärvi ditch. b. A fault lineation on the fault plane in Figure 25a. Photos: Matti Pajunen.
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asentoisia, mutta jälkimmäisten suuntia ei ole pystytty 
määrittämään. Kerrosrakenteet ovat ilmeisesti ohjail-
leet J

H
:n asettumista, mutta paikoin esiintyvät kiila-

rakenteet näyttäisivät hyljeksivän kerrosrakennetta.
Kuvasta 28 voidaan todeta J

C1-C2
-kiilarakenteen ja 

niistä kehittyneen murrosvyöhykkeen deformoivan 
vaakarakoilurakennetta J

H
. Vaakarakoilu on heikko 

hiekkakiven ja diabaasin kontaktissa. Hiekkakivestä 
on kuvattu kontaktimetamorfisia hitsautumisrakentei-
ta (Laitakari 1925), ja onkin mahdollista, että hiek-
kakiven vaakarakoilu olisi osin hävinnyt ko. hitsau-
tumisprosessin seurauksena. J

H
-rakojen mahdolliseen 

esiintymiseen ennen diabaasien asettumista viittaavat 
vaaka-asentoiset kapeat diabaasijuonet (Kuva 24), 
jotka ovat kuitenkin J

C
-kiilarakoilun deformoimia. 

Ilmeisesti vaakarakoilu on siis diabaasien asettumista 
varhaisempaa. Kiilarakoilu selittyy ekstensionaalisel-
la pääjännitystilalla, jossa suurin pääjännitysakseli σ

1a
 

on ollut J
C1

-J
C2

-tasojen puolittajalla vertikaalisessa 
asennossa, σ

3a
 likimain E-W- ja σ

2a
 N-S-suuntainen.

Kohde 5: Harjavalta (x = 1559809, y = 6803922)

Harjavallan voimalaitoksen alapuolella, Kokemä-
enjoen Lammaistenkoskessa (Kuva 2), on noin 300 
m x 120 m laaja paljastuma arkoosista hiekkakiveä 
(Kuva 30) (Marttila 1969, Hämäläinen 1985). Harja-
vallan kohde on lähellä hiekkakiviallasta svekofenni-
siin kiviin rajaavaa siirrosta, joka ilmenee hiekkakiven 
pohjoispuolisissa svekofennisissä kivissä mm. kapei-
na kataklasiitti- ja pseudotakyliittisaumoina (Pajunen 
ym. 2001a). Paljastuman sedimenttirakenteita on 
kuvattu useissa julkaisuissa (mm. Hämäläinen 1985, 
Kohonen ym. 1993, Pokki 2007). Kerroksellisuus 
on suhteellisen suoraviivaista ja virtakerrokselliset 
rakenteet ovat tyypillisiä. Kerrospaksuus vaihtelee 4 
ja 30 cm:n välillä (Hämäläinen 1985). Hiekkakivessä 
on myös savisia kerroksia (Kuva 31).

Muihin tutkittuihin hiekkakivipaljastumiin ver-
rattuna Harjavallan hiekkakivi on poikkeuksellinen 
sikäli, että sen kerroksellisuus on kallistunut kohti 
länsilounasta noin 40°:een kulmassa (Kuvat 30 ja 31). 
Laitakari (1937 ja 1938) on todennut kairauksista, että 
kerroksellisuuden kaade on loivempi Kokemäenjoen 
pohjoisrannalta noin 200 m etelään.

Paljastumalla on kolme selkeästi erottuvaa päära-

koilua J
A
, J

B
 ja J

H
, jotka ovat likimain kohtisuorassa 

kulmassa toisiaan vastaan. Kerroksellisuuden suun-
nassa oleva rakoilu on paikoin melko selvästi erottuva, 
mutta toisinaan se on todettavissa ainoastaan kerrok-
sellisuuden suuntaisena murtuilemisena. Sitä vastoin 
kaksi kerroksellisuutta vastaan likimain kohtisuoraa 
rakosuuntaa ovat hyvin kehittyneitä (Kuva 32).

NW-SE-suuntaiset, koilliseen kaatuvat J
A
-raot ovat 

pitkiä ja kaareilevia, ja niissä rakopintojen kaarevuus-
akseli on likimain kohtisuorassa kerroksellisuutta vas-
taan. Rakojen kaareilu on usein vastakkaissuuntaista 
ja muistuttaa Kuvassa 3 esitettyä asfaltin vetorakoi-
lua. Rakopinnoilla näkyy pystyä porrasrakennetta, 
jossa portaat ovat paikoin vastakkaiskätisiä (Kuva 
33a). Porrasrakenne ja vaaka uurteisuus rakopinnoilla 
viittaavat raon kulun suuntaiseen aukenemiseen. Ra-
koilu on tulkittavissa lähes puhtaaksi vetorakoiluksi, 
joka on syntynyt alun perin likimain vaakatasoisessa 
(kerroksellisuustason S

0
 suuntaisessa) ekstensiossa. 

Kun kerrokset projisoidaan vaaka-asentoisiksi, on 
ekstensio ollut likimain SW-NE-suuuntainen.

Pitkien J
A
-rakojen muodostamia lohkoja katkovat 

likimain pystyt, suorat ja lyhyet J
B
-raot (Kuvat 31 

ja 32); ne ovat likimain kohtisuorassa J
A
-rakoja ja 

kerroksellisuutta (S
0
) vastaan. Haaroittumis-, siipi-, 

”en échelon”- ja ”pull-apart” -rakenteet (Kuvat 6a 
ja 33b) J

B
-raoissa osoittavat niiden olevan vasenkäti-

siä vastapäiväisesti auenneita leikkausrakoja, joskin 
paikallisesti on myös myötäpäiväisesti auenneita 
oikeankätisiä aukenemisrakenteita. Toisinaan vie-
rekkäiset raot yhtyessään muodostavat vetoraoille 
tyypillistä koukkurakennetta. Rakopinnoilla on liki-
main kerroksellisuuden suuntaista uurteisuutta, joka 
viittaa S

0
:n suunnassa tapahtuneeseen aukenemiseen. 

Siihen viittaavat myös ”en échelon” -murtumiseen 
liittyvät porrasrakenteet, joiden kiertoakselit ovat 
likimain kohtisuorassa kerrosrakennetta vastaan. J

B
-

raot eivät yleensä jatku yhtenäisesti J
A
-rakojen poikki, 

eikä systemaattista tikapuurakennetta ole kehittynyt. 
J

B
-rakojen on tulkittu syntyneen pääosin hieman J

A
-

rakoja myöhemmin. J
A
-rakojen kanssa hyvin saman-

kaltaiset rakojen pintarakenteet, kuten uurteisuuden 
luonne, viittaavat J

A
- ja J

B
-rakojen syntyneen samassa 

tektonisessa tapahtumassa. Ne ovat myös kallistuneet 
samassa tektonisessa tapahtumassa kerrospinkkojen 
(S

0
) kanssa.
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Kuva 26. Lestilänjärven hiekkakiven vaaka-asentoiset J
H
-raot muodostavat keskenään teräväkulmaisen kiilarakenteen ja J

C1-2
-rakopinnat 

muodostavat vinoneliörakenteen J
A
-tasolle laskuojan S-seinämällä. Kuva: Marit Wennerström.

Figure 26. The horizontal J
H
 joints form acute-angled wedge-shaped structures and the J

C1-2 
 joints form diamond-shaped blocks seen 

on J
A
 planes on the southern wall of the Lestilänjärvi ditch. Photo: Marit Wennerström. 

Paljastumalla on edellisten rakojen kehittymistä 
myöhäisemmäksi tulkittuja pystyasentoisia, lähes 
N-S-suuntaisia, karbonaattitäytteisiä J

C
-rakoja (Kuva 

34a, J
C1

 Kuvassa 35). Rakoväli on useita metrejä, ja 
raot ovat usean metrin pituisia, maksimissaan 15 m. 
Karbonaattitäyte on paksuimmillaan noin 12 mm ja 
hiipuu ohueksi silaukseksi kohden rakojen kärkiä ja 
rakojen kaartuessa likimain kerrosten suuntaiseksi 
(J

C3
 Kuvassa 35). Raot ovat nykyleikkauksessa pys-

tyssä asennossa (Kuva 34), joskin karbonaattia on 
asettunut myös muiden rakojen (esim. J

C2
 Kuvassa 

35), kerrostasojen (S
0
) sekä virtakerrosten etumusla-

minaattien (foreset lamination) suuntaisesti. Esimer-
kiksi pitkissä J

A
-raoissa paikoin esiintyvä hyvin ohut 

karbonaattisilaus osoittaa J
A
-rakojen olleen karbonaat-

tia saostavien liuosten liikkuessa likimain suljetussa 
tilassa. Karbonaatti esiintyy J

C
-raoissa paikoin ”pull-

apart”-avautumina (Kuva 34b).
Hiekkaisissa kerroksissa on paikoittain kapeita 

1–3 cm leveitä deformaatiosaumoja (Kuvat 34c ja 
d), jotka leikkaavat loivassa kulmassa kerrosraken-

netta (S
0
). Siirrokset ovat rakenteellisesti sidoksissa 

karbonaattitäytteisiin J
C
-rakoihin. Saumat yhdistävät 

rakoja toisiinsa ja usein niihinkin on asettunut ohuelti 
karbonaattia (Kuva 34d). Siirrossaumoissa on länteen 
painuvia siirrosviivausrakenteita (slickenlines) (Kuva 
34c ja keskimmäinen diagrammi Kuvassa 35). N-S-
suuntaiseen J

C
-rakoon kehittynyt karbonaattilineaatio 

kaatuu sitä vastoin etelään raon suuntaisesti (Kuva 
34e, lineaatiot ympyröity keskimmäisessä diagram-
missa Kuvassa 35). Liikesuunnan tulkinta viivausten 
avulla osoittautui paljastumalla ongelmalliseksi. 
Haarautumis- ja ”pull-apart”-avautumien perusteella 
J

C
-raot on tulkittu vasenkätiseen liikuntoon liittyvik-

si leikkausraoiksi. Lähes kerrosten, S
0
, suuntaiset 

siirrossaumat on tulkittu likimain E-W-suuntaiseen 
ekstensioon liittyviksi vinoiksi siirroksiksi; tulkinta 
rakenteesta on esitetty Kuvassa 34f. Karbonaattitäyt-
teiset J

C
-raot on tulkittu syntyneen kerrosten ollessa 

jo kallistuneena ja hiekkakiven ollessa jo painunut 
ekstensionaalisen liikunnon seurauksena syvemmälle 
kuoreen. Harjavallan hiekkakivessä ei ole todettu 
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Kuva 27. Höyhenrakennetta  hiekkakivessä J
A
-tasolla Leistilänjärven laskuojan S-seinämällä (ks. myös Kuva 8). Kuva: Marit Wen-Kuva: Marit Wen-

nerström.
Figure 27. A plumose structure on a J

A  
 joint plane in sandstone at Leistilänjärvi on the southern wall of the ditch (see also Figure 

8). Photo: Marit Wennerström. 

merkittäviä myöhäisempään kuoren lyhentymiseen 
liittyviä taipumia, kuten Leistilänjärvellä. 

Kuvatut rakenteet on esitetty stereografisessa pro-
jektiossa Kuvassa 35. Kuvattujen rakenteiden perus-
teella voidaan tulkita, että vanhimmat J

A
- ja J

B
-raot 

syntyivät vinossa ekstensiossa vain heikon vasenkäti-
sen (vastapäiväisen) leikkausliikunnon vallitessa. Vi-
noekstension suunta, σ

3
, oli likimain WSW/SW-ENE/

NE-suuntainen, σ
1
 oli NNW/NW-SSE/SE-suuntainen 

ja σ
2
 pysty. Verrattaessa kohteen vaakarakoilun J

H
 

luonnetta muihin, nykyisellään vaaka-asentoisiin 
hiekkakiviesiintymiin, eroaa Harjavallan paljastuman 
kerrosmyötäinen rakoilu muita kohteita heikommin 
kehittyneenä. Ilmeisimmin Harjavallan hiekkakivi on 
ollut jo kallistunut silloin, kun vaakarakoilu kehittyi 
muilla kohteilla. Vaaka-rakoilua aiheuttaneet ho-
risontaalijännitykset ovat Harjavallassa purkautuneet 
vinosti esimerkiksi kerrospintoja pitkin.

Kerrosten kallistuttua vasenkätinen likimain E-W-
suuntainen vinoekstensio aiheutti karbonaattirakojen 
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Kuva 28. Leistilänjärven hiekkakiven J
C1

-J
C2

-rakoilurakenteet ovat kehittyneet murrosvyöhykkeeksi, joka hävittää varhaisempaa J
H
-

rakoilurakennetta laskuojan N-seimämällä. Kuva: Matti Pajunen.
Figure 28. The J

C1
-J

C2 
 jointing structures have developed into a fracture zone that has destroyed the earlier J

H 
 structure on the 

northern wall of the ditch. Photo: Matti Pajunen.

Kuva 29. Leistilänjärven laskuojan hiekkakiven hauraiden rakenteiden stereografinen projektio (ks. selitys Kuva 16).
Figure 29. Stereographic projections of brittle structures in sandstone at Leistilänjärvi (see the more exact explanation in Figure 16).
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Kuva 30. Harjavallan hiekkakivipaljastuma kuvattuna kohti länttä. Kuva: Matti Pajunen.
Figure 30. The sandstone outcrop at Harjavalta photographed looking towards the W. Photo: Matti Pajunen.

J
C
 asettumisen. Karbonaattitäytteisen rakoilun on 

tulkittu syntyneen pääjännityskomponenttien olles-
sa vinosti J

C
-rakoihin nähden likimain seuraavissa 

suunnissa: σ
1a

 oli pysty, σ
2a

 NNW-SSE-suuntainen 

ja σ
3a

 WSW-ENE-suuntainen. Karbonaattirakojen 
kehittyminen saattaa liittyä samaan E-W-suuntaiseen 
ekstensioon on kuin J

C1
-J

C2
 kiilarakoilurakenne Leis-

tilänjärvellä.

4.2 Muut kohteet

Kohde 1: Viasvesi (x = 1534530, y = 6816271)

Viasveden hiekkakivikohde sijaitsee Viasveden 
kyläkeskuksesta noin 2 km koilliseen (Kuva 2). Hiek-
kakivi on paljastuneena kahdessa kohtaa muutaman 
neliömetrin laajuisena vertikaalileikkauksen ollessa 
1,2 m. Hiekkakivi on pieni-keskirakeista ja sisältää 
savikivifragmentteja. Punertavan hiekkakiven 15–20 
cm paksut virtakerrokselliset kerrospatjat ovat liki-
main vaaka-asentoisia (S

0
 =328°/6°).   

Paljastuman pienuuden takia (Kuva 36) rakoilun 
kuvaus pohjautuu vähäiseen aineistoon, mutta tarkka 
rakorakenteiden analyysi antaa kuitenkin viitteitä ra-
kojen suhteista toisiinsa. Paljastumalla on todettavissa 
kolme päärakosuuntaa J

A
, J

B
, vaaka J

H
 ja satunnainen 

J
C
, jotka on esitetty stereografisessa projektiossa 

Kuvassa 37.
Vaaka-asentoinen J

H
-rakoilu on kerrosrakenteen 

säätelemä, ja rakopinnat ovat epätasaisia mm. rakoi-
lua ohjailleen virtakerrosrakenteen vuoksi. Rakoja 
on 4–5 metrillä, ja yhtenäinen pituus suurimmillaan 
on noin 6 m. J

A
-rakoilu on NNW-SSE-suuntaista ja 

kaatuu useimmiten jyrkästi koilliseen. Raot ovat pal-

jastumalla näkyvissä maksimissaan metrin matkalta, 
ja rakotiheys on 8 rakoa/5 m. J

A
-rakoiluun, joka on 

paikoin epämääräisen murtuilevaa, liittyy vertikaa-
lileikkauksessa heikosti kehittynyttä ”en échelon” 
-tyyppistä rakennetta, mikä viittaa SW-ylös liik-
keeseen. NE-SW-suuntaiset J

B
-raot, J

A
-rakojen vä-

litiloissa, ovat korkeintaan 0,5 m pitkiä ja kaarevia 
(kaarevuusakseli = 47°/73°). Ne kaartuvat paikoin 
ilman terävää kulmaa J

A
-rakoihin, ja ne on tulkittu 

J
A
-rakoja nuoremmiksi. Rakotiheys on noin 4 rakoa 

metrillä. Satunnaisiin NW-SE-suuntaisiin J
C
-rakoihin 

liittyy paikoin ”en échelon” -tyyppistä vinorakoilua, 
joka viittaa oikeakätiseen leikkausjännitykseen. 

Asultaan paljastuman rakoilu muistuttaa paljon 
Knapernummen esiintymää, joskin kinemaattista 
tulkintaa ei voi tehdä luotettavasti. Myös Viasveden 
hiekkakiven rakoilun luonne (vrt. Knapernummi) on 
kehittynyt melko pinnallisissa olosuhteissa.

Kohde 2: Metsäkulma (x = 1537178, y = 6815536)

Metsäkulman hiekkakivi, Viasveden keskustasta  
4 km itään (Kuva 2), on näkyvissä kolmessa muuta-
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Kuva 31. Metrin vahvuinen savinen horisontti Harjavallan hiekkakivessä. Kuvassa on näkyvissä hiekkakiven kolme päärakosuuntaa. 
J

H
-rakoilu on kerroksellisuuden suuntaista ja J

A
-raot ovat pitkiä vetorakoja, joiden poikkirakoina ovat J

B
-raot. Kuva: Matti Pajunen.

Figure 31. A clayey horizon of one metre in thickness in sandstone at the Harjavalta site. Three main joint sets of the sandstone are 
shown in the figure. J

H
 joints are parallel to the bedding and J

A
 joints are long extension fractures with J

B
 joints as crossjoints. 

Photo: Matti Pajunen.

man neliömetrin kokoisessa paljastumassa tasaisena 
pintana (Kuva 38). Hiekkakivi on vaaleanpunertavaa 
ja pienirakeista, ja siinä on paikoin ohuita (3cm), 
lähes vaaka-asentoisia (S

0
 = 357°/12°) savikiviker-

roksia.
Hiekkakivi on rikkonaista, tiheään rakoillutta, ja 

sen päärakosuunnat J
A
 ja J

B
 muodostavat ortogonaa-

lisen rakenteen paljastumalla (Kuva 38). Vaakarakoi-
lusta J

H
 ei voida tehdä mittauksia pystyleikkauksen 

puuttuessa. J
A
 on paljastumaa voimakkaimmin luon-

nehtiva N-S-suuntainen rakoilu. Raot ovat keskimää-
rin kahden metrin pituisia, maksimissaan jopa neljä 
metriä pitkiä. Rakotiheys on kolme rakoa metrillä ja 
raot ovat melko suoria.

J
B
-rakoilu on E-W-suuntaista ja J

A
 -rakoja hei-

kommin kehittynyttä. Rakopituus on noin 1 m, mak-
simissaan kolme metriä. Rakotiheys on 2 rakoa/m. 
Raot ovat aaltoilevia ja paikoin epäsäännöllisesti 
murtuilevia. Ne muodostavat kiilamaisen hevosenhän-
tärakenteen (horsetail structure). Hevosenhäntäraken-
teet viittaavat vastapäiväiseen rotaatioon rakenteen 
syntyessä. J

B
-raot ovat ilmeisesti hieman J

A
-rakoja 

myöhäisempiä, koska ne yleensä muodostavat tika-
puurakenteen poikkiraot.

Lisäksi paljastumaa luonnehtivat J
A
-

 
ja

 
J

B
-rakoihin 

nähden vinot rakoilut J
C
, joiden yksittäiset raot ovat 

kaarevia ja luonteeltaan epämääräisesti murtuilevia 
ja suunniltaan vaihtelevia. Rakenne kehittyy paikoin 
10–20 cm leveiksi murtumavyöhykkeiksi (Kuva 39), 
joka käyttää hyväkseen myös varhaisempia J

B
-rakoja.

Kohteen rakoilun stereografinen projektio on esi-
tetty Kuvassa 37. Rakojen aukenemiseen liittyvät ha-
vainnot sekä kinemaattinen tulkinta jäävät avoimiksi, 
koska rakopintojen ominaisuuksia ei voitu tarkastella 
kuin vaakaleikkauksesta. Asultaan Metsäkulman 
paljastuman rakoilu muistuttaa Knapernummen ja 
Viasveden pinnallisiksi tulkittuja rakoja.

Kohde 3: Kuokkamaa (x = 1546835, y = 6804566)

Kuokkamaan hiekkakivipaljastuma Nakkilassa, 
Leistilänjärven länsireunalla (Kuva 2), on matalien 
ja pienien paljastumien muodostama ojanpiennar-
leikkaus noin 30 m:n matkalla (Kuva 40). Vaaka-
leikkauksessa hiekkakiveä on näkyvissä ainoastaan 
noin 20 cm:n leveydeltä, ja vertikaalisesti leikkaus 
on vain puolen metrin korkuinen. Hiekkakivi on hie-
norakeinen, vaaleanpunertava, ja kerroksellisuus (S

0
) 
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Kuva 32. Harjavallan hiekkakiven pitkät J
A
-vetoraot ovat kaareilevia ja niitä katkovat lyhet J

B
-poikkiraot. Ne leikkaavat kohtisuorasti 

kerroksellisuutta ja J
H
-rakoilua, joka on kallistunut lounaaseen. Kuva: Matti Pajunen.

Figure 32. The long J
A
 extension joints are curved and cut by short J

B
 crossjoints. These perpendicularly cut the bedding and J

H
 

joints, which have tilted to the SW. Photo: Matti Pajunen.

Kuva 33. Porrasrakennetta a. J
A
-rakopinnalla ja b. J

B
-rakopinnalla. Kaarevilla J

A
-pinnoilla portaittaisuus on vetoraolle tyypillistä, vas-

takkaissuuntaista. J
B
-rakojen portaittaisuus on tässä syntynyt raon auetessa vastapäiväisen kiertymisen aikana. Kuva: Matti Pajunen.

Figure 33. A stepped structure on a. the J
A

 fracture plane and b. the J
B

 fracture plane. The opposite stepping on the curved J
A
 planes 

is typical for extension fractures. Stepped structures on J
B

 planes have developed during the opening of fractures in counter-clockwise 
rotation. Photo: Matti Pajunen.

on heikosti erottuva ja vaaka-asentoinen. Kivessä on 
ohuita savikivikerroksia.

Kivi on rikkonaista ja kaareilevien rakojen pirs-
tomaa. Paljastumalta on erotettavissa kolme päära-
kosuuntaa J

A
,
 
J

B 
ja

 
J

H
, joista J

H
 on kerroksellisuuden 

suuntainen ja muut pystyjä. Laaja-alaisemmin rakojen 

dimensioista tai rakoilurakenteesta ei saa pieneltä 
paljastumalta luotettavaa kuvaa. Kerroksellisuuden 
suuntaisten J

H
-vaakarakojen rakoväli vaihtelee ja on 

pienimmillään noin 20 cm. Rakopinnat ovat epätasai-
sia ja epäjatkuvia. NNW-SSE-suuntaiset J

A
-raot ovat 

suoria ja näkyvissä vain hyvin lyhyelti. Pystyt J
B
-raot 
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Kuva 34. Hauraaseen karbonaattitäytteiseen rakoiluun J
C
 liittyviä rakenteita (ks. teksti). 

Kuvat: Matti Pajunen.
Figure 34. Structures related to brittle joints J

C
 with carbonate infilling (see the text 

for further explanation). Photos: Matti Pajunen.

Kuva 35. Harjavallan hiekkakiven hauraiden rakenteiden stereografiset projektiot (ks. selitys Kuva 16). Keskimmäisessä diagrammissa 
karbonaattitäytteisten J

C
-rakojen tiheyskäyrät on esitetty käyräviivoin ja muut päärakosuunnat harmaasävyin.

Figure 35. Stereographic projections of brittle structures in sandstone at Harjavalta (see the more detailed explanation in Figure 16). 
In the middle, density contours of J

C
 joints with carbonate infilling are shown as curved lines and the other main joint sets in greyscale.
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ovat NNE-SSW-suuntaisia ja kaarevia, ja kaarevuusak-
seli on keskimäärin pysty. Rakopinnoilla on hienoinen 
pintasilaus vihertävää kiillemineraalia ja punertavaksi 
oksidoitunutta materiaalia, ja paikoin rakosuunnassa 
on auennut lyhyitä, noin 5 cm pitkiä rakoja vasenkä-
tisenä ”en échelon” -rakoparvena. J

B
-raot kaareutuvat 

J
A
-rakoihin, ja paikoin saa käsityksen, että J

B
-raoissa 

oleva ”en échelon” -rakenne kehittyisi raon aukenemi-
seen liittyvän kaareutumisen kautta J

A
-raoiksi.

Kinemaattisesti paljastuman rakenteet viittaavat 
vastapäiväisen rotaation vaikutuksessa tapahtunee-
seen rakojen aukenemiseen lähes pystyn akselin ym-
päri (kaarevuusakseli); myös J

B
-rakoilussa esiintyvä 

”en échelon” -rakenne on vasenkätistä. Kuokkamaan 
stereografinen projektio on esitetty Kuvassa 37.

Kohde 6: Voitoinen (x = 1566539, y= 6791603)

Voitoisen hiekkakivipaljastuma Kokemäeltä n. 4 
km lounaaseen (Kuva 2) on pieni 1 m x 1 m kokoinen 
kallionnokka punertavaa, keskirakeista hiekkakiveä 
(Kuva 41). 

Paljastumalta on mitattu kolme toisiinsa nähden li-
kimain kohtisuoraa rakosuuntaa (Kuva 37), joista J

H
 on 

vaaka-asentoinen ja J
A
 ja J

B
 pystyjä. Vaakapinnoilla on 

ohuelti savikiveä, ja pinnat ovat sileitä, osin vihertävän 
kloriitin peitossa. Muut rakopinnat ovat epätasaisia.

Kohde 8: Kiperi (x= 1562237, y= 6774549)

Kiperin tieleikkaus on Euran eteläpuolella noin 2 
km Mestilän kylältä pohjoiseen (Kuva 2). Tieleik-
kaus koostuu useista paljastumista noin 30 m x 3 m 
kokoisella alueella. Paljastumalla on hiekkakiven ja 
oliviinidiabaasin kontakti, joka ei ole paljastuneena 
mutta on arvioitavissa likimain 325°/10°-suuntaisek-
si. Hiekkakivi on harmaanpunertavaa, kerroksellista, 
hieno-karkearakeista, ja kerrosten paksuus vaihtelee 
5 ja 13 cm:n välillä.

Hiekkakivi on melko vahvasti lohkoutunut, ja siinä 
on kolme selvää päärakosuuntaa J

A
,
 
J

B
 ja J

H
 (Kuva 

42). J
H
-rakoilu on lähes vaakaa ja kerrossuuntaista. 

Rakopinnat ovat aaltoilevia, ja pituus on paljastumalla 
maksimissaan noin neljä metriä. Rakopintoihin liittyy 
muuttumista, punertavaa oksidoitumista, joka paikoin 
muodostaa 2–3 cm leveitä vyöhykkeitä. Hiekkakivi-
diabaasikontakti on todennäköisesti likimain vaaka-
rakoilun ja kerroksellisuuden suuntainen. Kauempa-
na kontaktista lähes vaakana esiintyvä rakosuunta 
jyrkkenee kohti diabaasin kontaktia ja on suunnassa 
287°/27° aivan kontaktin vieressä.

J
A
-raot ovat WNW-ESE-suuntaisia, suoria, maksi-

missaan 1,5 m:n mittaisia ja kvartsitäytteisiä (Kuva 
43). Rakotiheys on 20 rakoa/15 m. Rakopinnalla on 
punertavaa muuttumista oksidoitumisen seurauk-

Kuva 36. Viasveden hiekkakiven päärakosuunnat ja niiden pintaprojektio. Kuva: Marit Wennerström.
Figure 36. The main joint sets in sandstone at Viasvesi and the surface projection of them. Photo: Marit Wennerström.
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Kuva 37. Kaikkien hiekkakivikohteiden stereografiset alapalloprojektiot. Kuvissa on esitetty päärakosuuntien keskiarvosuunnat ja 
kerroksellisuus (katkoviiva). 1. Viasvesi, 2. Metsäkulma, 3. Kuokkamaa, 4. Leistilänjärvi, 5. Harjavalta, 6. Voitoinen, 7. Karhusuo, 
8. Kiperi, 9. Kiperoja, 10. Kiukainen, 11. Vähä-Saarenmaa, 12. Naskalinkallio, 13. Lammila, 14. Määrvuori ja 15. Knapernummi.
Figure 37. Stereographic projections of joint sets at all the sandstone sites (all are equal area, lower hemisphere projections). The 
mean orientations of the main joint sets and bedding (dashed line) are presented in the figure. 1. Viasvesi, 2. Metsäkulma, 3. Kuokka-
maa, 4. Leistilänjärvi, 5. Harjavalta, 6. Voitoinen, 7. Karhusuo, 8. Kiperi, 9. Kiperoja, 10. Kiukainen, 11. Vähä-Saarenmaa, 12. 
Naskalinkallio, 13. Lammila, 14. Määrvuori and 15. Knapernummi.
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Kuva 38. Metsäkulman hiekkakiven päärakosuunnat J
A

 ja J
B
 muodostavat suorakulmaisen rakoiluverkon (kohti S). Kuva: Matti Pajunen.

Figure 38. The main joint sets in sandstone at Metsäkulma. J
A
 and J

B
 form an orthogonal fracture net (looking towards S). Photo: 

Matti Pajunen.

Kuva 39. Metsäkulman hiekkakiven päärakosuuntia leikkaavat J
C
-raot - murrosvyöhykkeet, jotka osin käyttävät hyväksi varhaisemman 

rakoilun J
B
 suunnassa olevaa hevosenhäntämäistä rakennetta (kohti W). Kuva: Matti Pajunen.

Figure 39. J
C
 joints – fracture zones cut the main joint orientations in sandstone at Metsäkulma. They partly use the horse tail struc-

ture in the earlier J
B
 joint orientation (looking towards W). Photo: Matti Pajunen.
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Kuva 40. Kaareilevia rakopintoja Kuokkamaan hiekkakiven matalassa tieleikkauksessa (kohti NW). Kuva: Marit Wennerström.
Figure 40. Curved fracture planes in the flat road cut in sandstone at Kuokkamaa (looking towards NW). Photo: Marit Wennerström.

Kuva 41. Voitoisten hiekkakivikohteen pieni kallionokka (kohti E). Kuva: Marit Wennerström.
Figure 41. A small outcrop of sandstone at Voitoinen (looking towards E). Photo: Marit Wennerström.

sena. J
A
-rakojen kaadekulmien vaihtelu muodostaa 

kiilarakennetta rakoja vastaan kohtisuoralla pinnalla, 
ja rakosuunta loivenee tultaessa lähelle diabaasin 
kontaktia. J

A
-rakoilun suunnassa diabaasissa on voi-

makkaasti rapautuneita breksiavyöhykkeitä.
Likimain N-S-suuntaiset J

B
-raot ovat kaareilevia, 

suunnaltaan ja kaateeltaan vaihtelevia, toisiinsa yh-
tyviä ja kvartsitäytteisiä vetorakoja. Niissä on epä-
säännöllistä porrasrakennetta viitaten vetorakoiluun. 
Raot ovat maksimissaan noin neljän metrin mittaisia, 
ja rakoväli on noin 1 m. Rakoilun kaarevuusakseli 

on pysty, ja paikoin rakopinnoilla on heikko loiva 
viivaus (347°/5°). Suunnassa 108°/73°, siis likimain 
J

B
-rakojen suunnassa, on koheesinen breksiavyöhyke, 

jossa hiekkakivifragmentit ovat kvartsi-iskoksessa.
Kiperin stereografinen projektio on esitetty Kuvas-

sa 37. Rakenteeltaan paljastuma muistuttaa Karhu-
suon paljastumaa kolmine päärakosuuntineen, mutta 
rakojen kvartsitäytteisyys on Kiperin paljastumaa 
luonnehtiva piirre. J

A
- ja J

B
-raot ovat pintaraken-

teeltaan samankaltaisia ja onkin todennäköistä, että 
niiden synty liittyy samaan tektoniseen vaiheeseen. 
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Rakosuuntien keskinäisten leikkaussuhteiden mää-
rittäminen ei paljastumalta onnistu, koska J

A
 on vain 

kapeasti tarkasteltavissa. Rakosuunnissa on tapahtu-
nut myöhempää deformaatiota ja muuttumista.

Kohde 9: Kiperoja (x = 1561954, y = 6774240)

Kiperojan (Myllyojan) hiekkakivikohde on Kiper-
järven laskuojassa, joka on louhittu osin kallioon jo 
1800-luvun alkupuolella (Kuva 2). Ojaa levennettiin 
ja syvennettiin nykyiselleen vuonna 1935 (Tiitinen 
2007). ESE-suuntainen oja on noin 200 m pitkä, ja 
syvyys on enimmillään noin 9 m. Paljastuma on voi-

makkaasti sammaloitunut ja jäkälöitynyt. 
Hiekkakiven primäärirakenteet ovat jäkälöitymi-

sen takia heikosti näkyvissä, joskin paikoin voidaan 
erottaa karkeita klastisia ja savisia kerroksia. Ker-
roksellisuuden suunta on hyvin heikosti erotettavissa 
hiekkaisista osista, mutta kapeat saviset horisontit 
ovat likimain vaaka-asentoisia, S

0 
= 218°/12°. Las-

kuojan itäpäässä on hiekkakiveä paljastuneena yli 
10 m:n matkalla.

Hiekkakivi rajautuu oliviinidiabaasiin hauraan siir-
rosrakenteen välityksellä (Kuva 44). Kontaktisiirros 
(SZ

1
; katso stereografinen projektio Kuvassa 45) on 

likimain pohjois-eteläsuuntainen, ja siirrospinnalla 

Kuva 42. Kiperin hiekkakivileikkauksen päärakosuunnat (kohti W). Kuva: Matti Pajunen.
Figure 42. The main joint sets of sandstone at Kiperi (looking towards W). Photo: Matti Pajunen.

Kuva 43. Kvartsitäytteinen J
B
-rakopinta hiekkakivessä Kiperin tieleikkauksessa (kohti SW). Kuva: Marit Wennerström.

Figure 43. The J
B

 joint plane with quartz infilling in sandstone at Kiperi (looking towards SW). Photo: Marit Wenner-Photo: Marit Wenner-
ström.



50

Geologian tutkimuskeskus, Tutkimusraportti 183 – Geological Survey of Finland, Report of Investigation 183, 2010
Matti Pajunen ja Marit Wennerström

näkyy loiva siirrosviivaus (L
SZ1

), joka viittaa kulkusiir-
rokseen (strike-slip). Nykyisellään siirros on rapautu-
nut, muuttunut ja täyttynyt irtaimella maa-aineksella. 
Rakenteeltaan siirros on lähinnä breksia tai mikrobrek-
sia, ja siihen liittyy myös savitäytettä. Kontaktista noin 
10 m länteen on diabaasissa simpukkamaisia pintoja 
sisältävä likimain kontaktin suuntainen hauras siirros 
(SZ

2
), jossa on hyvin kehittynyt pohjoiseen painuva 

siirrosviivaus (L
SZ2

) (Kuva 46). Siirrosviivauksesta 
ja desimetrimittaisesta S-C-rakenteesta tulkittuna 
kyseessä on vasenkätinen kulkusiirros.

Laitakari (1925) ja Kahma (1951) ovat kuvan-
neet diabaasin kontaktivaikutuksia hiekkakiveen 
Kiperojalla. Laitakari (1925) kuvaa hiekkakiven 
muuttuneen kontaktin läheisyydessä lasimaiseksi. 
Kahman (1951) kuvauksen mukaan diabaasin kon-
taktimetamorfinen vaikutus hiekkakivessä, kontaktin 
läheisyydessä, ilmenee kvartsikiteiden uudelleen ki-
teytymisenä hampaallisiksi, hienorakeisen iskoksen 
samalla vähentyessä. Noin 5 m:n päässä kontaktista 

raereunat ovat tasaiset ja suurien rakeiden välitilois-
sa on hienorakeisia kvartsi-kloriitti-serisiittiaggre-
gaat teja, jotka kontaktissa ovat lämpötilan kohoami-
sen seurauksena hajonneet (Kahma 1951). Serisiitin 
ja kloriitin tilalle kontaktissa on kasvanut biotiittia. 
Maasälvän kaksostusta ja pertiittirakennetta ei ole 
myöskään todettu kontaktin läheisyydestä. Laitakari 
(1925) ja Kahma (1951) kuvaavat myös Tuiskulan 
kylältä Köyliönjokivarren diabaasista hiekkakivif-
ragmentteja, jotka Kahma (1951) tulkitsee mahdol-
lisiksi horisontaalisen hiekkakivipatjan jäänteiksi. 
Niissä mm. klastinen rakenne on säilynyt tunnis-
tettavana, joskin toisinaan se on palingeenisesti 
sulanut.

Savisesta kerroksesta, alle 10 metriä diabaasin 
kontaktista otetusta näytteestä, tutkittiin mineraa-
likoostumus röntgendiffraktiolla (GTK/ M. Tiljan-
der). Pulverinäytteestä tunnistettujen mineraalien 
semikvantitatiiviset osuudet (w-%) Philipsin X’Pert 
HighScore -tulkintaohjelman mukaan (± 5 % tarkkuu-

Kuva 44. Hiekkakiven (vasemmalla) ja oliviinidiabaasin kontakti Kiperojan kohteella (kohti S). Kuva: Matti Pajunen.
Figure 44. The contact between sandstone (left) and olivine diabase at the Kiperi site (looking towards S). Photo: Matti Pajunen.
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Kuva 45. Kiperojan hiekkakiven hauraiden rakenteiden stereografinen projektio. 
Figure 45. Stereographic projection of brittle structures in sandstone at Kiperi (equal area, lower hemisphere projection).

Kuva 46. Hiertoviivaus (350°/16°) ja simpukkamaisia murroksia vasenkätisessä hauraassa siirroksessa Kuvassa 44 olevan kontaktin 
läheisyydessä oliviinidiabaasissa Kiperojalla. Kuva: Matti Pajunen.
Figure 46. A slickenline (350°/16°) and shell-like fracturing in a sinistral brittle fault near the contact shown in Figure 44 in olivine 
diabase at Kiperoja. Photo: Matti Pajunen.
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Kuva 47. Kaareileva J
A
- ja J

B
-rakoilu Kiperojan N-seinämällä. Kuva: Matti Pajunen.

Figure 47. A curved J
A

 jointing and oblique J
B

 jointing on the northern wall of the Kiperoja. Photo: Matti Pajunen.

Kuva 48. Kiukaisten hiekkakiven päärakosuunnat (kohti E). Kuva: Matti Pajunen.
Figure 48. The main joint sets in sandstone in Kiukainen (looking towards E). Photo: Matti Pajunen.
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Kuva 49. Vähä-Saarenmaan hiekkakivi paljastuu ainoastaan pellon valtaojan pohjalla pieninä kerroksellisuuden suuntaisina portaina 
(kohti NW). Kuva: Marit Wennerström.
Figure 49. Sandstone in Vähä-Saarenmaa outcrops only as small steps parallel to the bedding in a ditch (look to NW). Photo: Marit 
Wennerström.

Kuva 50. Yleiskuva Naskalinkallion hiekkakivipaljastumasta (kohti NE), jossa on vetorakoja J
A
-suunnassa ja vaakarakoilua J

H
-

suunnassa. J
B
-raot ovat J

A
-rakoihin nähden kohtisuorassa ja J

C
- ja J

D
-raot ovat vinosti J

A
-rakoihin nähden. Kuva: Matti Pajunen.

Figure 50. An overview of the sandstone outcrop (looking towards NE) in Naskalinkallio with J
A
 extension fractures and horizontal 

J
H
 fractures. J

B
 joints are perpendicular to J

A
, and J

C
 and J

D
 are situated obliquely to J

A
 joints. Photo: Matti Pajunen.
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della) ovat seuraavat: kalimaasälpä (ortoklaasi) (60 
%), sillimaniitti (20 %), kordieriitti (10 %) ja kiille 
(10 %). Mineraalikoostumuksen perusteella savinen 
kerros on kokenut kontaktimetamorfoosin keskiasteen 
lämpötilaolosuhteita vastaavissa oloissa.

Kiperojalla on erotettavissa kaksi likimain toisiaan 
vastaan kohtisuoraa rakosuuntaa J

A
 ja J

B
 sekä vinora-

kosuunnat J
C1

 ja J
C2

 (Kuvat 37 ja 45). Vaakarakoilu J
H
 

on Kiperojan hiekkakivessä heikosti kehittynyt piirre 
(Kuva 47). NW-SE-suuntaiset pitkät J

A
-raot kaatuvat 

pystyhkösti itäkoilliseen. Ne ovat kaarevia rakoja. Ra-
kojen kaareilun suunta vaihtelee, ja paikoin raot muo-
dostavat kiilamaisia rakenteita. Kaarevuuden akselit 
kaatuvat pystyhkösti rakokaateiden suuntaan viitaten 
vaa’ahkoon aukenemiseen; ilmeisimmin kyseessä on 
vetorakoilu. J

A
-rakojen muodostamia lohkoja katkovat 

niitä vastaan likimain kohtisuorassa lyhyet, kaakkoon 
kaatuvat, pystyhköt J

B
-raot, minkä perusteella J

A
-raot 

on tulkittu J
B
-rakoja varhaisemmiksi. Lyhyet NNE-

SSW-suuntaiset vastakkaisiin suuntiin kaatuvat J
C1

- ja 
J

C2
-raot muodostavat kiilarakoilurakenteen, jonka 

terävän kulman puolittaja on suunnassa 105°/90°.
J

A
-J

B
-rakoilurakenne muistuttaa Harjavallan koh-

teella varhaisessa vaiheessa kehittynyttä suorakul-
maista rakoilurakennetta, mutta se on hieman kallis-
tunut kohti itää, mikä on tulkittavissa muun muassa 

J
A
- ja J

B
-rakojen leikkauksen suunnasta. Varhaisem-

maksi tulkitut J
A
-vetoraot ovat todennäköisesti syn-

tyneet SW-NE-ekstension seurauksena σ
3
:n ollessa 

rakosuuntaa vastaan kohtisuorassa ja σ
1 

likimain 
horisontaalisesti rakoilun suuntainen. Sen sijaan 
J

C1 
-J

C1
-kiilarakoilun puolittaja on pystyasentoinen. 

Kiilarakoilu muistuttaa Leistilänjärven hiekkakiven 
J

C1-2
-rakoilua. J

C1-2
-rakoilun terävän kulman puolittaja 

on likimain pysty ja N-S-suuntainen. Rakenne viittaa 
pystyyn pääjännitysakseliin σ

1
, σ

2
 on vaaka ja N-S-

suuntainen ja σ
3
 tylpän kulman puolittajalla likimain 

E-W-suunnassa.

Kohde 10: Kiukainen (x = 1556583, y = 6789657)

Kiukaisten hiekkakivipaljastuma on Pori–Laitila-
tien varrella noin kaksi kilometriä Kiukaisten kylältä 
länteen (Kuva 2). Paljastuma on pieni, noin 1 m:n 
korkuinen ja 3 m pitkä leikkaus (Kuva 48). Hiekkakivi 
on pieni-keskirakeista ja kerroksellista.

Leikkauksessa on havaittu kaksi pystyä rakosuun-
taa J

A
 ja

 
J

B
 lähes kohtisuorassa toisiaan vasten ja 

N-S-suuntainen rakoilu J
C
. Lisäksi on ilmeisesti ker-

roksellisuutta seuraileva vaakarakoilu J
H 

 (Kuva 37). 
J

A
-rakoja paljastumalla on vain yksi, ja se käy läpi 

paljastuman. Sen pinnalla on epäselvä vastapäiväinen 

Kuva 51. J
C
-rakoilu Naskalinkalliolla muodostaa hevosenhäntärakenteita sekä kiilarakennetta J

D
-rakojen kanssa (pohjoinen oikealla). 

Kuva: Matti Pajunen.
Figure 51. In Naskalinkallio, J

C
 joints form horse tail structures and wedge-shaped structures with J

D
 joints (N to the right). 

Photo: Matti Pajunen.
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porraslohkeilu. Pystyt, NE-SW-suuntaiset J
B
-raot 

kaareilevat pystyhkön kaakkoon kaatuvan kaarevuus-
akselin ympäri. Niiden ja J

A
-rakojen välistä leikkaus-

suhdetta ei paljastumalta näy. J
C
-raot ovat kaarevia ja 

päättyvät J
B
- ja J

A
-rakoihin, ja niiden kaarevuusakseli 

osoittaa pystyhkösti lounaaseen. Rakopinnalla on 
epäsäännöllistä porrasrakennetta.

Kohde 11: Vähä-Saarenmaa (x = 1552030, y 
= 6793512)

Panelian kylästä noin 2 km pohjoiseen sijaitse-
van, peltoaukeata halkovan valtaojan pohjalla on 
Vähä-Saarenmaan hiekkakivipaljastuma (Kuva 2). 
Noin 22 m:n matkalla kivi muodostaa porrasmaisia 
tasanteita, jotka seurailevat lähinnä vaaka-asentoisia 
kerrospintoja (S

0
 = 240°/3°). Paljastuman leveys on 

maksimissaan neljä metriä. Hiekkakivi on punahar-
maata ja sisältää ohuita savikivikerroksia. Paljastuma 
oli havainnoitaessa pääosin veden alla (Kuva 49).

Paljastumalta on mitattu päärakosuunnat J
A
,
 
J

B 
ja

 

J
H 

(Kuva 37), joista J
H
 on kerrosmyötäinen ja kaksi 

pystyä (J
A
 ja J

B
) liki kohtisuorassa toisiaan vastaan. 

J
H
-vaakarakoja on noin 10 cm:n välein, rakopinnat 

ovat epätasaisia ja raot ovat noin 1 metrin mittaisia. 
J

A
 on lähes WNW-ESE- ja J

B
 NE-SW-suuntainen. 

J
A
:n rakoväli on noin 1 m ja J

B
:n 0,5 m. J

A
- ja J

B
-raot 

ovat lyhyitä (40–50 cm:n pituisia), ja pinnat ovat 
portaittaisia.

Rakenteiden tulkinta ei ole mahdollista tämän 
aineiston perusteella.

Kohde 12: Naskalinkallio (x = 1536902, y = 
6801211)

Naskalin hiekkakivipaljastuma, Luvian kirkolta 
noin 5 km SE (Kuva 2), on paljastuneena noin 50 
m x 40 m:n suuruisella alueella useassa pienessä 
kallionokassa. Kallioalueelta on otettu kiveä pieni-
muotoisesti rakennustarpeisiin, jolloin paljastumassa 
on paikoitellen jopa 2 m:n vertikaalileikkauksia. 
Luonnontilaisena paljastumat ovat vertikaalisuuntai-
sina näkyvissä enimmillään 1 m:n korkuisia. Hiekka-
kiven erityispiirteitä ovat kuvanneet mm. Laitakari 
(1925), Hämäläinen (1985) ja Kohonen ym. (1993). 
Paljastuma on laajojen oliviinidiabaasipaljastumien 
läheisyydessä, mutta kontakti ei ole näkyvissä.

Hiekkakivi on paikoin karkearakeista karkeiden 
ja hienompien kerrosten vaihdellessa kerrallistyyp-
pisesti ja myös virtakerroksellisuusrakennetta on 
tunnistettavissa. Savikiveä on vain ohuelti, noin 2 
cm:n paksuisena kerroksena, ja konglomeraattisia 
osia esiintyy linssimäisesti hiekkaisten kerrosten 
lomassa (Kohonen ym. 1993). Kerroksellisuus on 
kaatunut loivasti koilliseen (S

0
 = 55°/13°) ja on avoi-

mesti aaltoilevaa.
Paljastumalla on yksi kerroksellisuuden suuntainen 

rakoilu J
H
 ja neljä pystyä rakosuuntaa J

A
-J

D
 (Kuvat 37 

ja 50). J
H
-raot ovat epätasaisia, osittain virtakerrosra-

kenteen säätelemiä ja paikoin portaittaisia.
J

A
-rakoilu on likimain N-S-suuntaista ja kaatuu 

jyrkästi länteen. Raot kaareilevat vastakkaissuuntiin 
osoittaen vetorakoluonnetta. Kaarevuusakseli on 

Kuva 52. Lammilan hiekkakivi on rikkonaista ja rakosuunnat hyvin vaihtelevia (kohti N). Kuvassa J
A
-rakoja vastaan kohtisuorassa 

leikkauksessa on näkyvissä epämääräinen vaakarakoilu J
H
 ja tiheä pysty J

B
-rakoilu. Kuva: Matti Pajunen.

Figure 52. Sandstone in Lammila is fractured and joint orientations vary (looking towards N). In the figure, on the cut perpendicu-
lar to J

A
 joints, an unformed horizontal jointing J

H
 and dense vertical J

B
 joints are seen. Photo: Matti Pajunen.
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Kuva 53. Maastosketsi Lammilan J
A
- ja J

B
-rakoilusta. Raot ovat kaareilevia ja muodostavat hevosenhäntärakennetta, jolloin rakojen 

muodostamat lohkot ovat hyvin epäsäännöllisen muotoisia (ks. Kuva 54).
Figure 53. A sketch drawn in the field of J

A
 and J

B
 joint sets in Lammila. The joints are curved with horse tail structures and form 

very indistinct blocks (see Figure 54).

Kuva 54. Lammilan päärakoilurakenteet muodostavat (ks. ed.) hyvin rikkonaisessa kivessä epämääräisen muotoisia lohkoja. Kuva: 
Matti Pajunen.
Figure 54. Structures in the main joint sets in Lammila form indistinct blocks in fractured rock. Photo: Matti Pajunen.
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pystyhkösti länteen. J
A
 on vallitsevin ja tihein ra-

koilu, jossa rakoväli on keskimäärin 0,4 m, ja se on 
paljastuman topografiaa määrittelevä piirre. J

A
-raot 

ovat pidempiä kuin muut pystyt raot, joista J
B
 ja J

D 

ovat pääasiassa J
A
-rakojen väleissä. J

A
-rakojen pystyt 

murtumisportaat viittaavat vasenkätiseen aukenemi-
seen, ja vaa’at aukenemisuurteet J

A
-raoissa osoittavat 

vetorakojen auenneen vaaka-asentoisesti, ts. suurin 
pääjännitysakseli, σ

1
, oli horisontaalisesti likimain 

J
A
:n suunnassa, σ

2
 pysty ja σ

3
 kohtisuorassa rako-

pintaa vastaan. Heikosti kehittynyt E-W-suuntainen 
J

B 
muodostaa kaarevia poikkirakoja kohtisuorassa 

olevan J
A
-rakoilun välitiloihin ja on ilmeisesti J

A
:ta 

nuorempi.
NE-SW-suuntaiset J

C
-raot leikkaavat J

A
- ja J

B
-

rakoja vinosti ja päättyvät vastapäiväisesti avautu-
vaan hevosenhäntärakenteeseen (Kuva 51). Ne ovat 
kaarevia, kaarevuusakselin osoittaessa pystysti poh-
joiseen. J

D
-raot ovat sijoittuneet NW-SE-suunnassa 

J
A
-rakojen välitilaan päättyen niihin ja paikoin myös 

J
C
-rakoihin. J

D
-raot muodostavat J

C
-rakojen kanssa 

vinoneliörakenteen.

Kohde 13: Lammila (x = 1539462, y = 6803052)

Lammilan hiekkakivikohde on Metsäkulmalla, 
noin 5 km Luvialta kaakkoon (Kuva 2). Se paljastuu 
puron pohjalla, ja rakenteita voidaan havainnoida n. 
20 m:n matkalla matalasta paljastumasta (Kuva 52). 
Raekoko vaihtelee hienorakeisesta karkeaan ja pai-
koin esiintyy virtakerroksellisuutta. Kerroksellisuus 
S

0
 on likimain vaaka-asentoista.
Hiekkakivessä on erotettavissa kolme päärako-

suuntaa: vaaka J
H
 ja kaksi pystyä, suorakulmaisesti 

esiintyvät J
A 

ja J
B
.
  
J

H
-rakoilu on kerroksellisuu-

den suuntaista. Sekä E-W-suuntaiset J
A
- että N-S-

suuntaiset J
B
-raot ovat suunniltaan vaihtelevia ja 

voimakkaasti kaareilevia ja muodostavat hevosen-
häntämäisiä rakenteita (Kuva 53). Molempien rako-
jen rakoväli on pieni, keskimäärin vain noin 20 cm, 
joten seurauksena on hyvin rikkonainen kivi, joka 
muodostuu vaihtelevan muotoisista pienistä loh-
koista, kiiloista ja suorakulmioista, suunnikkaista ja 
monisärmiöistä (Kuva 54). Paikoin raot ovat suoria, 
joskin lyhyitä (Kuva 52), ja raot päättyvät toisiinsa 
vuorotellen, joskin J

B
-raot useammin J

A
-rakoihin 

muodostaen epämääräistä tikapuurakennetta, kuin 
päinvastoin. Rakopinnat ovat heikosti karheita, ja 
paikoin niissä on ohut punertava pintasilaus. J

A
-rako-

jen kaareilu on usein vastakkaista ja kaarevuusakseli 
pysty (208°/84°). Satunnaiset avautumiseen liittyvät 
viivaukset ovat vaaka-asentoisia (8°/11°) ja portait-
taisuus pystyä (paikoin myötäpäiväisestä kierrosta 
indikoivaa), joten kyseessä on pääasiallisesti vetora-
ko. J

B
-raoissa on paikoin vaakaportaita (004°/06°) ja 

pystyhkö aukenemisviivaukseksi tulkittu lineaatio.
Kohteen stereografinen projektio on esitetty Ku-

vassa 37. Havainnot viittaavat E-ylös aukenemiseen, 
mutta huomautettakoon kuitenkin, että kivi on koko-
naisuudessaan hyvin rikkonaista ja leikkausjännityk-
sestä indikoivia havaintoja on paljastumalta vähän.

Kohde 14: Määrvuori (x= 1538146, y = 6804778)

Määrvuoren hiekkakivikohde sijaitsee Luvian kir-
kolta noin neljä kilometriä itäkaakkoon (Kuva 2). 
Kohde koostuu likimain paikallaan olevista 2–4 m2:n 
suuruisista vaaka-asentoisista hiekkakivilohkareista 
noin 14 m x 3 m2:n laajuisella alueella. Lohkareet ovat 
hiukan irrallaan toisistaan, mutta niiden reunapinnat 
muodostavat toistuvia rakosuuntia, joten paikalta 
saadaan likimääräistä suuntatietoa. Hiekkakivi on 
hieno-keskirakeinen ja väriltään vaaleanpunertava. 
Hämäläinen (1985) kuvaa siitä raekokovaihtelua, joka 
viittaa mahdolliseen kerralliseen rakenteeseen.

Kohteelta on todettu neljä rakosuuntaa, joista kol-
me on likimäärin kohtisuorassa toisiaan vastaan: J

H
 on 

vaaka-asentoinen, J
A 

ja J
B
 ovat lähes pystyjä ja lisäksi 

on yksi lähes pysty vino rakosuunta J
C 

(Kuva 37).
Vaakarakoilun J

H
 esiintymistä voi päätellä lähinnä 

lohkojen muodoista, ja vain kaksi 10–20 cm pitkää 
lohkojen sisäistä vaakarakohavaintoa on tehty. J

A
-raot 

ovat noin metrin pituisia. Niitä on noin 1 rako/m ja ne 
ovat portaittaisia. J

B
-raot ovat vain noin puolen metrin 

mittaisia ja niiden tiheys on 1 rako/m ja rakopinnat 
ovat myös portaittaisia. Vinot J

C
-raot ovat myös por-

taittaisia ja 1–0,5 m:n mittaisia.
Rakorakenteista on tulkittavissa, että kohteen ker-

rospatjat ovat likipitäen horisontaalisessa asennossa ja 
J

A
-J

B
-rakoilurakenne on samankaltainen esimerkiksi 

Harjavallan varhaisemman tai Karhusuon kohtisuo-
rien rakoilurakenteiden kanssa.
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5 YHTEENVETOA JA JOHTOPÄÄTÖKSIÄ

Satakunnan kallioperää luonnehtii laaja NW-SE-
suuntainen hiekkakiviallas, joka on perinteisesti tul-
kittu vajoama-altaaksi (rift) (Kohonen ym. 1993, Ko-
honen & Rämö 2005). Tässä raportissa on kuvattu 
hiekkakiven hauraita rakenteita perustuen aineistoon, 
joka koottiin kaikilta tuntemiltamme hiekkakivipaljas-
tumilta. Kokonaisvaltainen altaan synnyn kinematiikan 
ja rakennekehityksen selvittäminen edellyttäisi myös 
oliviinidiabaasien ja rapakivien hauraiden rakentei-
den tutkimista ja niiden sitomista svekofennisten 
kivien hauraiden rakenteiden kehitykseen. Myöskään 
alueelliseen karttatulkintaan hauraiden rakenteiden 
ennustettavuuden tueksi ei tämän aineiston varassa ole 
mahdollista toistaiseksi ryhtyä. Kuitenkin tutkituilta, 
vaatimattomiltakin hiekkakivipaljastumilta tehdyt 
havainnot pitävät sisällään sellaista tietoa, jota yh-
disteltäessä muodostuu kohtuullisen yhtenäinen kuva 
hauraiden rakenteiden kehitysvaiheista hiekkakivessä.

Hiekkakivipaljastumia luonnehtii useimmiten 
kolme toisiaan vastaan kohtisuoraa rakoilua: vaaka-
asentoinen J

H
 ja pystyt J

A
 ja J

B
. Lisäksi on luonteeltaan 

vaihtelevia J
A
-ja J

B
-rakoihin nähden vinoja pystyjä 

rakoilusuuntia, J
C
, J

D
… Yleensä vinoraot ovat lyhyitä 

J
A
- ja J

B
-rakojen muodostamissa lohkoissa. Harjaval-

lan paljastumalla on pitkiä karbonaattitäytteisiä rakoja 
J

C
, ja Leistilänjärven ja Kiperojan kohteilla esiintyy 

konjugaattinen vinorakoilu J
C1-2

. Hiekkakivipaljastu-
mat sijaitsevat yleensä oliviinidiabaasien kontaktien 
läheisyydessä, jossa ne ovat säilyneet paremmin nä-
kyvillä kovien diabaasien suojaamina. Hiekkakivestä 
on vähän siirroshavaintoja; diabaaseissa on siirroksia 
paljastuneena runsaammin, ja niitä on hyödynnetty 
tulkinnassa.

J
A
-raot ovat pitkiä vastakkaisiin suuntiin kaareilevia 

vetorakoja, ja niiden muodostamia lohkoja katkovat 
lyhyemmät J

B
-poikkiraot, jotka ovat usein luonteel-

taan leikkausrakoja, mistä indikoivat mm. siipi-, 
”pull-apart”- ja ”en échelon” -rakenteet. Useimmiten 
J

B
-raot eivät jatku yhtenäisesti J

A
-rakojen poikki viita-

ten J
B
-rakojen hieman myöhäisempään avautumiseen, 

joskin paikoin rakojen päättymissuhteissa on todettu 
myös vuoroittaisuutta. Rakopintojen samankaltaisuus 
viittaa J

A
- ja J

B
-rakojen syntyneen samassa tektonises-

sa tapahtumassa. J
A
-J

B
-rakoparin leikkaus on useim-

miten pysty ja kohtisuorassa kerroksellisuutta, S
0
, 

vastaan. Harjavallassa S
0
 on kallistunut noin 40°:een 

kulmassa kohti lounasta. Vastaavasti kerroksellisuutta 
vastaan kohtisuorassa esiintyvien J

A
- ja J

B
-rakojen 

leikkaus ja J
B
-rakojen avautumiseen liittyvät kierto-

akselit ovat kallistuneet koilliseen. J
A
-ja J

B
-raot ovat 

syntyneet todennäköisimmin jo ennen hiekkakiven 
kallistumista. Myös Kiperojalla, N-S-suuntaisen siir-
roksen läheisyydessä, J

A
-J

B
-leikkaus on kallistuneessa 

asennossa, mutta siellä S
0
 on vaaka-asentoinen. Muil-

la tutkituilla kohteilla J
A
-J

B
-leikkaus on yleensä pysty 

ja S
0
 lähes vaaka-asentoinen.

Voimakkain vetorakoilu J
A
 on muutamaa poikkeusta 

(joko pieniä paljastumia, jolloin suhteiden määrittä-
minen on mahdotonta, tai kohteita, joissa J

A
 ja J

B
 ovat 

vuorottaisesti toisiinsa päätyviä) lukuun ottamatta NW-
SE-/E-W-suuntainen. Se indikoi pienimmän pääjänni-
tyskomponentin σ

3
:n, ts. ekstension, suunnan olleen 

varhaisvaiheessa likimain SW-NE-/N-S-suunnassa. 
Havaitut rotaatiosuunnat ovat useimmiten vastapäiväi-
siä, joten ekstensiosuunta on ollut J

A
-rakoiluun nähden 

hieman vastapäiväisesti kiertynyt (Kuva 55).
Vain harvoilla paljastumilla voi vaakoja J

H
-rakoja 

seurata yhtenäisesti niiden rakenteen luonnehtimi-
seksi. Leistilänjärven laskuojassa J

H
-raot ovat pitkiä, 

kaateeltaan hieman vaihtelevia ja muodostavat kiila-
maisia rakenteita. Tulkitsemme raot pääosin päällä 
olleen kuormituksen ohenemisesta (esim. tektonisesta 
eroosiosta) tai vaakajännityksen aiheuttamasta kuoren 
lyhentymisestä (vrt. poimurakenne Leistilänjärvel-
lä) seuranneiksi rakenteiksi. Leistilänjärvellä sekä 
F

1
-poimurakenne että J

H
-vaakarakoilu leikkautuvat 

J
C1-2

-rakoihin. Harjavallassa vaakarakoilu on muita 
kohteita selvästi heikommin kehittynyt. Harjavallan 
kerrospinkat ja varhaisimmat J

A
- ja J

B
-rakoilut olivat 

jo kallistuneet vaakarakojen syntyessä muualla. Vaa-
kajännitys purkautui kohteella mm. kerrospinkkojen 
suuntaisena liukuna ja epämääräisenä murtuilemi-
sena.

Luonteeltaan vaihtelevat J
C-D

-rakoilurakenteet ovat 
J

A
-J

B
-rakenteita nuorempia. Harjavallassa hiekkakiven 

jo kallistuttua syntyi karbonaattitäytteisiä pystyrako-
ja, J

C
, jotka ilmentävät kinemaattisesti vasenkätistä 

leikkausjännitysrakennetta, jossa suurin pääjännitys-
akseli oli pysty ja ekstension suunta likimain WSW/
SW-ESE/SE. Karbonaattitäytteisyyden perusteella 
on tulkittavissa hiekkakiven olleen rakojen syntyes-
sä painuneena jo syvemmälle kuoressa. Varhaisiin 
rakoihin, J

H
 ja J

A
, on myös paikoin asettunut vain  

hienoinen silaus karbonaattitäytettä, mikä osoittaa 
rakojen olleen lähes sulkeutuneessa tilassa ja kallis-
tuneena nuorempien, vasenkätiseen vinoekstensioon 
liittyvien J

C
-rakojen syntyessä.

Leistilänjärvellä on konjugaattinen vinorakoilu, 
J

C1-2
, joka muodostaa pystyasentoisia vinokulmio-

rakenteita. Tämän rakoilun tunnistaminen pienistä 
paljastumista on sattumanvaraista, mutta kinemaat-
tisesti rakenne on kuitenkin merkittävä. Rakojen 
muodostama terävä kulma on likimain pysty; Leis-
tilänjärvellä se on noin 6° kallistunut kohti itää. 
Rakorakenne viittaa synnyn aikaiseen jännitystilaan, 
jossa pääjännitysakseli σ

1
 oli likimain pystyasen-
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toinen, σ
2
 J

C1
- ja J

C2
-rakojen leikkauksen suunnassa 

ja pienin pääjännitys, σ
3
, eli ekstension suunta, oli 

rakoparin muodostaman tylpän kulman puolittajalla 
E-W-suunnassa, siis likipitäen samassa suunnassa 
kuin Harjavallan J

C
-rakojen syntyessä. Leistilänjärven 

kohteella J
C
-rakojen suunnassa on tapahtunut myös 

mm. vaakarakoilua deformoivaa siirrostumista. Myös 
diabaasia leikkaavat samansuuntaiset ja -luonteiset 
siirrokset, joten ne ovat myös suuria oliviinidiabaa-
silopoliitteja myöhäisempiä.

Jotta rakoilua hiekkakiveen voisi ylipäänsä syntyä, 
on hiekkakiven täytynyt läpikäydä diagenesis eli 
kivettyminen. Täten kuvatut hauraat rakennepiirteet 
kuvaavat jo kerrostuneeseen ja kovettuneeseen hiek-
kakiveen syntyneitä deformaatiovaiheita. Verrattaes-
sa mitattuja hiekkakiven päärakosuuntia (Kuva 55; 
rakoruusudiagrammi) altaan muotoon sekä diabaa-
simassojen esiintymissuuntiin on pääteltävissä, että 
varhaisimmat rakoilusuunnat (J

A
 ja J

B
) ovat määritel-

leet myös hiekkakivialtaan varhaisempaa kehitystä. 

Svekofennisistä kivistä tekemiimme havaintoihin ja 
siirroshavaintoihin (mm. Pajunen ym. 2001a) verrat-
taessa on kuvatuilla haurailla rakenteilla vastineita 
myös laaja-alaisemmin. Tulkintamme mukaan voi-
daan hiekkakiven hauraita rakenteita hyödyntää myös 
hiekkakivialtaan varhaisempien vaiheiden ja synnyn 
tulkinnassa.

Maastohavaintoihin perustuvaa hiekkakivialtaan 
kinemaattista tulkintaa ei ole aikaisemmin esitetty, 
mutta yleistynyt käsitys on, että kyseessä on hauta-
vajoama-allas (esim. Kohonen ym. 1993, Kohonen & 
Rämö 2005). Altaan reunoilta on kuvattu porrasmai-
nen rakenne (Kohonen & Rämö 2005), mikä viittaisi 
normaalisiirrostumiseen altaan reunoilla ja täten 
NE-SW-suuntaiseen ekstensioon (riftimalli). Tässä 
tutkimuksessa ei ole tehty havaintoja normaalisiir-
roksista ko. suunnissa. Niitä on havaittu satunnaisesti 
likimain E-W-suuntaisesti, ja ne liittyvät diabaasia 
nuorempiin tapahtumiin. Porrasrakenne ei myös-
kään ilmene Kohosen ja Rämön (2005) viittaamasta 

Kuva 55. Satakunnan hiekkakivialtaan tektoninen tulkinta.
Figure 55. Tectonic interpretation of the Satakunta sandstone basin.
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Laurénin (1970) geofysikaalisesta tulkinnasta; ko. 
julkaisun porrasrakenteet (Laurén 1970, s. 26 Kuvat 
4a ja b) ovat seurausta mallinnusmenetelmästä. Lähes 
kaikki tekemämme siirroshavainnot ovat hyvin pys-
tyjä, likimain N-S-suuntaisia kulkusiirroksia (strike-
slip), joissa liikesuunta on lähes horisontaalinen. 
Varhaisvaiheen J

A
-J

B
-rakoilurakenne on syntynyt 

pystyyn asentoon rakojen leikkauksen ollessa alun 
perin pysty (Harjavallassa se on sittemmin kallistu-
nut). Myös rakoilujen kaarevuusakselit ovat likimain 
pystyjä, ja useat havainnot ”en échelon” -rakenteis ta 
ilmentävät niiden syntyneen jännitysleikkauksessa, 
joka ilmentää kulkusiirrostektoniikkaa. Päärakojen 
rakopintarakenteissa todetut aukenemisen suuntaan 
viittaavat rakenteet, kuten höyhenrakenteet ja viiruk-
keisuudet, ovat usein vaaka-asentoisia. Kaikki nämä 
rakenteet viittaavat siihen, että hauraiden rakentei-
den kehittyminen liittyy mieluumminkin rotaatioon 
pystyn akselin ympäri, ts. kulkusiirrostektoniikkaan 
(strike-slip tectonics). Vaikka havaintomme kaipaa-
vatkin tuekseen myös muista post-svekofennisistä 
ja svekofennisistä kivistä tehtyjä analyysejä, tukevat 
hiekkakiven hauraista rakenteista tehdyt havainnot 
melko monitahoisesti tulkintaa hiekkakivialtaan vi-
novetoallasluonteesta (oblique pull-apart basin).

Pääosa varhaisista rakenteista voidaan selittää 
likimain N-S-suuntaisen kulkusiirrostektoniikan ai-
heuttamaksi. Useimmin varhaisista rakorakenteista 
havaittu rotaatio on vastapäiväistä. Siirrosrakenteista 
tulkitut siirrossuunnat kuitenkin vaihtelevat. Osin 
tämä voi johtua siitä, että siirroksista havaitut liikunto-
suunnat edustavat erilaista deformaatioajankohtaa. On 
todennäköistä, että siirrokset ovat toimineet pitkään 
altaan kehittymistä ja myöhemmin diabaasien muo-
toja määrittelevinä rakenteina. Diabaasilopoliittien 
rakenteet osoittavat, että niksahtelua on tapahtunut 
sekä oikea- että vasenkätisesti lopoliittien reunoilla; 
myös maastohavainnot diabaaseja leikkaavista siir-
roksista ovat kätisyydeltään vaihtelevia.

Rakorakenteet J
C1

-J
C2

 Leistilänjärvellä ja Kipero-
jalla sekä J

C
 Harjavallassa osoittavat likimain E-W-

suuntaista ekstensiota. Leistilänjärvellä ja Kiperojalla 
rakenteet leikkaavat myös diabaasilopoliitteja. Tässä 
projektissa tehdyissä maastohavainnoissa todettiin 
tutkimusalueen eteläosassa kapeita hienorakeisia 
nuoria diabaasijuonia (Kuva 55), jotka leikkaavat 
magmaattisin, terävin kontaktein suuria diabaasilopo-
liitteja. Diabaasijuonien magmaattiset kontaktit ovat 
paikoin säilyneet, mutta usein diabaasirakenne on 
toiminut myöhäisemmän liekkausliikunnon kanavana. 
Alustavan paleomagneettisen määrityksen (GTK/ S. 
Mertanen) perusteella ne ovat likimain lopoliittidia-
baasien ikäisiä. Onkin ilmeistä, että niiden asettumi-
nen liittyy samaan ekstensiovaiheeseen kuin em. J

C
-

rakoilut. Nuorempi ekstensio on seurannut melko no-
peasti varhaisempaa SW-NE-/S-N-ekstensiovaihetta. 

Nuoremmat deformaatiorakenteet ja N-S-suuntaiset 
nuoret juonet esiintyvät runsaammin alueen itäosassa. 
Deformaatio on todennäköisesti käyttänyt hyväkseen 
jo svekofennisenä aikana syntyneitä rakenteita, sillä 
syntyneet rakenteet esiintyvät tyypillisimmillään 
Kynsikankaan siirrosvyöhykkeen eteläisillä mutta 
hiekkakiven peittämillä jatkeilla.

Edellä mainitut havainnot viittaavat myös siihen, 
että hiekkakiven paksuus ja täten myös maapeit-
teitten paksuusvaihtelut määrittyvät enemmänkin 
E-W-suuntaista ekstensiota ilmentävien rakenteiden 
kuin altaan reunojen suuntaisesti. Aikaisempi tulkinta 
on ollut voimakkaasti määrittelemässä myös sitä, 
miten esimerkiksi seismisiä, painovoima- tai muita 
geofysikaalisia linjoja on alueelle asetettu. Tämän 
rakennegeologisen tulkinnan nojalla uskoisimmekin, 
että NW-SE-suuntaiset linjat jatkossa tuottaisivat 
enemmän uutta aineistoa tulkintojen tueksi.

Nämä alustavatkin analyysit osoittavat, että hau-
raan rakenteen tarkka analyysi tuottaa hyvillä paljas-
tumilla tietoa niiden synnyn aikaisesta kinematiikasta 
ja jännitystilasta. Kuten edellä on todettu, syvällisten 
rakenteellisten havaintojen luonnetta määrittelevät 
paljolti itse kallioperä ja sen ominaisuudet. Alustavat 
havaintomme oliviinidiabaasien rakoilurakenteista 
osoittavat, että niiden rakoilurakenteita määrittelevät 
erilaiset tekijät kuin hiekkakiven tapauksessa; niissä 
jäähtymisraot paikoin määrittelevät myöhäisempiä 
rakoilurakenteita, ja jäähtymisraotkin näyttävät synty-
neen alueellisen jännitystilan määritteleminä ainakin 
paljastumamittakaavassa melko systemaattisiksi. 
Alueilla, joissa nykyinen oliviinidiabaasi edustaa alun 
perin syvempää leikkausta kuoressa, myös oliviini-
diabaasien rakoilun kehittyminen on puhtaammin 
alueellisen jännitystilan aiheuttama. Hiekkakivissä 
primääriä kuivumisrakoilua ei sen sijaan tunnistettu, 
vaan tutkitut rakoilurakenteet ovat sidottavissa alu-
eelliseen jännitystilaan ja sen muutoksiin.

Jatkotutkimuksen kannalta on tärkeää selvittää, 
miten diabaaseissa todettavat selvästi tektonisiksi tun-
nistettavat rakenteet ovat sidottavissa hiekkakivessä 
näkyviin rakenteisiin ja miten rapakivien rakoilura-
kenteet liittyvät edellä kuvattujen geotektonisten ta-
pahtumien kulkuun. On selvää, että svekofennisten ki-
vien hauras historia sisältää sellaisia tapahtumia, jotka 
eivät ole rekisteröityneet nuorempiin muodostumiin. 
On toistaiseksi täysin arvailujen varassa, missä määrin 
rakoilugeometriaa niissä säätelevät svekofenniseen 
orogeniaan ja sen jäähtymis- ja tasapainottumisvai-
heisiin liittyvät tapahtumat ja mikä on nuorien, myös 
mesoproterotsooista vaihetta nuorempien, deformaa-
tioiden osuus niiden hauraassa rakenteessa.

Sovellusratkaisujen kannalta on merkityksellistä, 
miten hauraiden rakenteiden ennustaminen on toteu-
tettavissa paljastumattomille alueille ja myös paljastu-
neilla alueilla syvyyssuunnassa ja miten hauraisiin ra-
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kenteisiin liittyvät rako- ja siirrosominaisuudet, jotka 
ovat oleellisia sovellusratkaisuissa, ovat liitettävissä 
osaksi kallioperän kinemaattista rakennekehitystä. 
Ainakin hiekkakivestä tehdyt alustavat havainnot 
tukevat mallia kokonaisvaltaisen ja yhtenäisen hau-

raan rakenteen olemassaolosta. Se, miten rakenteiden 
vaihtelu ja jännitystilatulkinnat poikkeavat alueelta 
toiselle ja miten ne liittyvät alueelliseen kokonaiske-
hitykseen, selvinnee intensiivisempien ja toivottavasti 
vahvemmin tuettujen jatkotutkimuksien aikana.
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SATAKUNNAN PAINOVOIMATUTKIMUKSET

Summary: Gravity investigations in Satakunta



Elo, S. & Pirttijärvi, M. 2010. Satakunnan painovoimatutkimukset. Summary: Gravity 
investigations in Satakunta. Geological Survey of Finland, Report of Investigation 183, 
65–104, 33 figures and 5 tables.

In the GeoSatakunta project, the Geological Survey of Finland has measured 2 832 new 
gravity stations in Satakunta and produced a set of gravity maps based on 5 234 observations 
of the Finnish Geodetic Institute, 30 279 observations of the Geological Survey of Finland 
and an airborne gravity survey of 198 line-km. New methods to process and model the 
overburden thickness and the effect of density variations on regional stress in the bedrock 
were developed. The thickness and contacts of overburden, sandstone, rapakivi granites 
and diabase sills were modelled. Sääksjärvi meteorite crater, intrusions, and bedrock blocks 
delineated by shear and fracture zones are also visible on the gravity anomaly maps.

Interpreted from the gravity anomaly of about -30 mGal, the rapakivi granites extend to a 
depth of at least 8 km. They extend beneath the sandstone formation from Kokemäki to the 
coast of Pori and from the southwestern side of the sandstone to its northeastern side. Over 
the course of years, the deep structure of the rapakivi granites has been modelled in various 
ways. The fact is that no completely unique solution is possible, as different assumptions 
lead to different models. The common features of the various models should be emphasized 
in order to identify the criteria for choosing the correct alternative.

Based on gravity modelling, the average thickness of the sandstone formation is 1 300 
± 300 m in the Pori region and decreases towards the southeast. The outcropping or nearly 
outcropping diabase sills cover about 850 km2 of the map area and their total thickness is in 
places at least 400 m. The Sääksjärvi meteorite crater is 4 800 m in diameter and over 200 m 
deep. The crater is surrounded by fractured bedrock with a density clearly lower than that of 
the intact host rock. As compared to the theoretical crater models, only the lowermost part of 
the Sääksjärvi crater remains. Along the northern contact of the sandstone formation there is 
a bedrock valley filled with overburden, the thickness of which is commonly 50 to 100 m.

The maximum effect of lateral density variations on the horizontal stress in the uppermost 
crust in Satakunta is estimated to be 8.5 MPa (maximum stress minus minimum stress). This 
is a substantial part of the estimated total regional stress in the bedrock.

The standard difference of the geoid observed by the city of Pori and the geoid derived 
from the regional gravity measurements is ±3.8 cm.  The computational geoid can be utilized 
as such or used as a control for other geoid determinations. 

Keywords (GeoRef Thesaurus, AGI): gravity methods, gravity anomalies, sandstone, ra-
pakivi, diabase, overburden, thickness, meteor craters, density, stress, Satakunta, Finland
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Elo, S. & Pirttijärvi, M.  2010. Satakunnan painovoimatutkimukset. Geologian tutkimus-
keskus, Tutkimusraportti 183, 65–104, 33 kuvaa ja 5 taulukkoa.

GeoSatakunta-projektissa Geologian tutkimuskeskus on kartuttanut Satakunnan paino-
voimamittausaineistoa 2 832 pisteellä.  Painovoimamittaustuloksista on laadittu karttasarja, 
joka perustuu 5 234:ään Geodeettisen laitoksen ja 30 279:ään Geologian tutkimuskeskuksen 
havaintoon ja 198 linjakilometriin lentogravimetrausta. Projektissa kehitettiin uusia tulos-
tenkäsittely- ja tulkintamenetelmiä irtomaan paksuuden mallintamiseen ja tiheysvaihtelui-
den aiheuttaman jännityskentän laskentaan. Painovoima-anomalioista tulkittiin irtomaan, 
hiekkakiven, rapakivigraniittien ja diabaasilaattojen paksuutta sekä kontakteja. Painovoima-
anomaliakartoilla näkyy selvästi myös Sääksjärven meteoriittikraatteri, intruusioita sekä 
hierto- ja murrosvyöhykkeitä ja näiden rajaamia kallioperälohkoja.

Rapakivigraniitit aiheuttavat noin 30 mGalin negatiivisen painovoima-anomalian ja 
ulottuvat vähintään 8 km:n syvyyteen. Rapakivimuodostuma ulottuu hiekkakiven alla 
Kokemäeltä Porin rannikolle ja hiekkakiven lounaispuolelta sen koillispuolelle.  Vuosien 
varrella rapakiven syvärakenteesta on esitetty erilaisia malleja. Totta onkin, että täysin yk-
sikäsitteistä mallia ei voida olemassa olevan aineiston pohjalta ratkaista. Erilaiset ratkaisut 
johtuvat erilaisista lähtöoletuksista. On painotettava kaikille malleille yhteisiä piirteitä ja 
haettava kriteereitä, joilla valita poikkeavista piirteistä oikeat.

Painovoimatulkintojen perusteella hiekkakiven poikkileikkauksen keskipaksuus Porin 
seudulla on 1 300±300 m pienentyen kohti kaakkoa. Lähellä maanpintaa sijaitsevia jo-
tunisia diabaaseja on kartta-alueella noin 850 km2, ja niiden kokonaispaksuus on paikoin 
vähintään 400 m. Sääksjärven impaktikraatterin ja halkaisija on 4 800 m ja syvyys yli 200 
m. Itse kraatteria ympäröi särkynyt kallioperä, jonka tiheys on ehjää isäntäkiveä pienempi. 
Teoreettisiin malleihin verrattuna kraatterista on vain pohjimmainen osa jäljellä. Satakunnan 
hiekkakiven pohjoisreunalla on irtomaan täyttämä kalliopinnan painauma, jossa irtomaan 
paksuudet ovat yleisesti 50–100 m.

Satakunnan 3D-tiheysmallin vaikutus kallioperän yläosan jännitystilaan on suurimmil-
laan 8,5 MPa (maksimi- ja minimijännityksen erotus), joka on huomattava osa kallioperän 
yläosan alueellisesta horisontaalisesta kokonais jännityksestä.

Porin kaupungin geoidihavaintojen ja painovoimahavainnoista johdetun laskennallisen 
geoidin erotuksen keskihajonnaksi saatiin ±3,8 cm.  Laskennallista geoidia voidaan käyttää 
joko yksinään tai kontrollina muille geoidihavainnoille.

Asiasanat (Geosanasto, GTK): painovoimamenetelmät, painovoima-anomaliat, hiekkakivi, 
rapakivi, diabaasi, maapeite, paksuus, meteoriittikraatterit, tiheys, jännitys, Satakunta, Suomi
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1 JOHDANTO

Painovoimamittausten avulla tutkitaan maapal-
lon muotoa, koostumusta ja rakennetta. Kokonais-
painovoimaan vaikuttavat maapallon litistyneisyys, 
maanpinnan topografia ja maapallon pyöriminen. 
Painovoimaan vaikuttavat havaittavasti myös mit-
tauspisteiden lähiympäristön kivi- ja maalajit. Näiden 
tiheysvaihteluiden aiheuttamista painovoiman muu-
toksista voidaan tulkita muodostumien koostumusta, 
sijaintia, muotoa ja rakennetta kuvaavia suureita.

Painovoimatutkimuksissa mittaustulokset muu-
tetaan painovoima-anomaliaksi, jotta tutkimuksen 
kannalta oleelliset piirteet tulisivat mahdollisimman 
havainnollisesti esille. On määritelty useita erilaisia 
anomalioita, joista yksi on geologisissa tutkimuksissa 
paljon käytetty Bouguer-anomalia, jonka tarkoitus 
on kuvastaa kallio- ja maaperän sisäisiä tiheysvaih-
teluita.  Bouguer-anomalian vaihtelua voidaan edel-
leen havainnollistaa erilaisten johdannaissuureiden 
avulla, jotka auttavat painovoimaan vaikuttavien 
geologisten muodostumien ja rakenteiden havaitsemi-
sessa, paikantamisessa, rajaamisessa ja luokittelussa. 
Tällaisia johdannaissuureita ovat esimerkiksi Bou-
guer-anomalian vertikaali- ja horisontaaliderivaatat, 
Bouguer-anomalian pseudomagneettinen muunnos ja 
vinovalaistu Bouguer-anomalia.

Painovoima-anomalia on usean eri tekijän summa, 
jonka purkaminen osiin on vaikeaa. Vaikka minkä 
tahansa tunnetun massajakauman vaikutus painovoi-
maan voidaan laskea, ei pelkästä mitatusta painovoi-
masta voida yksikäsitteisesti johtaa sen aiheuttajaa. 
Mahdollisuuksien rajaamiseen on käytettävä muuta 
tietoa. Mitä syvemmällä painovoimaan vaikuttava 
kivilajiyksikkö sijaitsee, sitä vaimeampi ja leveämpi 

sen vaikutus on. Kartoilla piirteiden yksityiskohtai-
suus riippuu havaintojen määrästä, ja kartat tarken-
tuvat havaintojen määrän kasvaessa varsinkin lähellä 
maanpintaa sijaitsevien rakenteiden osalta. Tullakseen 
havaituksi anomaalisen massan on oltava sitä suurem-
pi, mitä syvemmällä se sijaitsee.

Painovoimakarttojen tulkinta edellyttää eri anoma-
liatyyppien perusteiden ymmärtämistä, tietoja maa-
pallon rakenteesta sekä kivi- ja maalajien tiheyksistä 
ja menetelmiä erilaisten mallien painovoimavaiku-
tuksen laskemiseksi.

Gravimetrisen osaprojektin päätavoitteet olivat 1) 
kartuttaa Satakunnan alueellista painovoima-aineis-
toa, 2) tulkita painovoima-anomalioiden geologista 
merkitystä, 3) laatia Satakunnan alueen maankuoren 
yläosan tiheysmalleja sekä arvioida niiden vaikutusta 
Satakunnan kallioperän yläosan jännitystilaan ja 4) 
verrata painovoiman vaihtelusta johdettua laskennal-
lista geoidia Porin kaupungin mittaamaan geoidiin. 

Satakunnasta on olemassa luonnollisesti myös 
muuta geofysikaalista aineistoa, kuten GTK:n ae-
rogeofysikaalisten ja petrofysikaalisten kartoitusten 
tulokset, GGT-projektin (Global GeoTransect Project) 
seismiset refraktioluotaukset ja muut geofysikaaliset 
mittaukset (Korsman ym. 1999), GTK:n HIRE- tutki-
musohjelman ”High Resolution Reflection Seismics 
project” seismiset heijastusluotaukset (Kukkonen ym. 
2009) ja runsaasti eri menetelmin mitattua kohteellista 
geofysiikkaa. Ydinjätteen sijoituspaikkatutkimuksissa 
Olkiluodossa on käytetty lähes kaikkia mahdollisia 
geofysiikan menetelmiä (Mattila ym. 2008). Kaikki 
yhdessä kertovat paljon maa- ja kallioperän pinnan-
alaisista rakenteista ja koostumuksesta.
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2 KARTAT

Seuraavat painovoima-anomaliakartat perustuvat 
yhteensä 35 513 painovoimamittaukseen, joista 5 234 
kpl on tehnyt Geodeettinen laitos (Kääriäinen & Mä-
kinen 1997) ja 30 279 kpl Geologian tutkimuskeskus. 
GeoSatakunta-projektin aikana Geologian tutkimus-
keskuksen (GTK) mittauksia kertyi yhteensä 2 832 
kpl. Lisäksi toinen GTK:n vuonna 2009 teettämistä 
lentogravimetrauskokeiluista sijoittui Satakunnan 
alueelle, ja siellä lennettyjen linjojen yhteispituus 
oli 198 km. Kyseisestä painovoiman gradienttien 
(tensorin) lentomittauksesta saadun aineiston yhdis-

Kuva 1. Painovoimahavaintojen sijainti. Geodeettisen laitoksen havainnot (5234 kpl) sinisellä, Geologian tutkimuskeskuksen Geo-
Satakunta-projektien aikaiset havainnot (2832 kpl) punaisella ja GTK:n aikaisemmat havainnot (27447 kpl) ruskealla sekä GTK:n 
vuonna 2009 teettämän lentogravimetrauskokeilun mittauslinjat (198 km) mustalla.
Figure 1. The location of gravity observations. The 5234 gravity stations of the Finnish Geodetic Institute in blue, the 2832 stations 
measured by the Geological Survey of Finland (GTK) during the GeoSatakunta projects in red, the earlier 27447 measurements by 
GTK in brown, and the flight lines (198 km) of the airborne gravity trial survey in black.

tämistä maanpinnan Bouguer-aineistoon on käsitel-
ty tuoreessa pro gradu -tutkielmassa (Kallo 2010). 
Bouguer-anomalian ja valittujen johdannaisten lisäksi 
esitetään mittauspisteiden sijaintikartta sekä vertailua 
varten GTK:n matalalentoihin perustuva magneetti-
nen anomaliakartta, Maanmittauslaitoksen aineistoon 
perustuva maanpinnan korkeuskartta sekä GTK:ssa 
valmistetut kallioperäkartta ja maaperäkartta, kaikki 
projisoituna painovoima-anomaliakarttojen ruuduk-
koon. Kaikki kartat on esitetty kansallisen KKJ-
karttakoordinaattijärjestelmän 1. kaistan mukaisesti.
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Kuva 2. Satakunnan painovoima-anomaliakartta (Bouguer-anomalia, valaistus ylhäältä). Maanpintamittauksia on täydennetty len-
tokoneella mitatusta painovoiman vertikaaligradientista johdetulla painovoima-anomaliaa vastaavalla komponentilla.
Figure 2. Gravity anomaly map (Bouguer anomaly, lighting from above) of Satakunta. Ground gravity data have been supplement-
ed by a vertical gravity anomaly component derived from airborne gravity gradient data.
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Kuva 3. Bouguer-anomalian harmaasävykartta (valaistus ylhäältä), joka on laskettu kuvan 2 aineistosta. 
Figure 3. Greyscale shaded relief of Bouguer anomaly (lighting from above) calculated from the data of Figure 2.
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Kuva 4. Bouguer-anomalian toinen vertikaaliderivaatta, joka on laskettu kuvan 2 aineistosta. 
Figure 4. Second vertical derivative of Bouguer anomaly calculated from the data of Figure 2.
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Kuva 5.  Bouguer-anomalian horisontaaligradientti (valaistus ylhäältä), joka on laskettu kuvan 2 aineistosta. 
Figure 5. Horizontal gradient of Bouguer anomaly (lighting from above) calculated from the data of Figure 2.
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Kuva 6. Magneettinen anomaliakartta GTK:n matalalentoaineistosta projisoituna painovoima-anomaliakarttojen ruudukkoon.
Figure 6. Aeromagnetic anomaly map from the GTK low-altitude data projected onto the grid of the gravity anomaly maps.
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Kuva 7. Korkeusmalli 50 m x 50 m Maanmittauslaitoksen datasta projisoituna painovoima-anomaliakarttojen ruudukkoon. Pohjakartta 
© Maanmittauslaitos, lupanro MML/VIR/TIPA/217/10.
Figure 7. Digital elevation model 50 m x 50 m from the data of the National Land Survey projected onto the grid of the gravity anomaly 
maps. Basemap © National Land Survey of Finland, licence no. MML/VIR/TIPA/217/10.
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Kuva 8. Satakunnan kallioperäkartta projisoituna painovoima-anomaliakarttojen ruudukkoon, GeoSatakuntaprojekti © Geologian 
tutkimuskeskus, korkeusmalli- ja pohjakartta-aineisto © Maanmittauslaitos lupanro MML/VIR/TIPA/217/10.
Figure 8. Bedrock map of Satakunta projected onto the grid of the gravity anomaly maps, GeoSatakunta project © Geological Survey 
of Finland, digital elevation model and basemap © National Land Survey of Finland, licence no. MML/VIR/TIPA/217/10. 
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Kuva 9. Satakunnan Maaperäkartta projisoituna painovoima-anomaliakarttojen ruudukkoon © Geologian tutkimuskeskus, korkeus-
malli- ja pohjakartta-aineisto © Maanmittauslaitos, lupanro MML/VIR/TIPA/217/10. Aineiston prosessointi Hanna Virkki, GTK, 
Etelä-Suomen yksikkö 7.5.2007.
Figure 9. Quaternary map of Satakunta projected onto the grid of the gravity anomaly maps. © Geological Survey of Finland, digital 
elevation and base map, digital elevation model and basemap © National Land Survey of Finland, licence no. MML/VIR/TIPA/217/10. 
Map processing Hanna Virkki, GTK, Southern Finland Office 7.5. 2007.
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Kuva 10. Tiheällä pistevälillä mitattuja gravimetrisia profiileja. Punaisella GTK:n kallioperätutkimusta tukevat, ruskealla irtomaan 
paksuuden arviointia varten mitatut, vihreällä Kolsi-Kauttua tunnelilinjauksen tutkimuksia varten mitatut ja sinisellä Posiva Oy::n 
tilaamat painovoimaprofiit. Rantaviiva on merkitty ohuella harmaalla viivalla ja maakuntaraja paksulla harmaalla viivalla.
Figure 10. Gravity profiles measured at closely spaced points. Profiles measured for bedrock investigations in red, for estimating 
overburden thickness in brown, for Kolsi-Kauttua tunnel line investigations in green and for Posiva Oy in blue. The coastline is de-
noted by a thin grey line and the county border by a thick grey line.
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GeoSatakunta-projektissa painovoima-anomaliois-
ta tulkittiin irtomaan, hiekkakiven, rapakivigraniit-
tien ja diabaasilaattojen paksuutta sekä kontakteja. 
Painovoima-anomaliakartoilla näkyy selvästi myös 
Sääksjärven meteoriittikraatteri, hierto- ja murros-
vyöhykkeitä ja näiden rajaamia kallioperälohkoja 
sekä intruusioita.  Uutena sovelluksena on arvioitu 
maankuoren tiheysjakauman vaikutusta kallioperän 
pintaosan jännitystilaan. 

Keski-Suomen granitoidikompleksiin kuuluvassa 
alueessa painovoima-anomaliakartan koillisosassa 
(lohko A kuvassa 12) paikalliset painovoima-anoma-
liat, jotka johtuvat graniiteista, mafisista vulkaniiteista 
ja mafisista intruusioista, ovat suurempia ja selkeäm-
piä kuin tonaliittiseen migmatiittivyöhykkeeseen 
kuuluvassa kartan keskiosassa (lohkot C, D, E, F, G). 
Migmatiittivyöhyke on voimakkaasti deformoitu-
nut siten, että paikalliset painovoima-anomaliat ovat 
lukuisia ja pieniä (esimerkiksi lohko C). Toisaalta 
vyöhykettä luonnehtivat laaja-alaiset alueelliset pai-
novoimamaksimit, jotka johtuvat korkeamman meta-
morfoosiasteen ja/tai mafisuuden takia kohonneesta 
maankuoren yläosan keskitiheydestä.  Aeromagneet-
tisella kartalla migmatiittivyöhykkeellä (esimerkiksi 
lohko C) on kapeita paikallisia magneettisia anoma-
lioita lukuisina luikeroina, kun taas Keski-Suomen 
granitoidikompleksin (lohko A) alueellinen magneet-
tinen taso on korkeampi ja yksittäisiin muodostumiin 
liittyvät magneettiset anomaliat voimakkaampia kuin 
migmatiittialueella. Monimutkaiset hiertovyöhykkeet 
(vyöhyke 1 kuvassa 12) erottavat migmatiittialu-

Kuva 11. Tekstiä selventävä hahmotelma 
(vertaa myös kuviin 2-9). A, B, C, D, E, 
F, G, H, I, J: Kallioperälohkoja; 1, 2 ja 3 
rajavyöhykkeitä, 4 hiekkakiven koilliskon-
takti, 5 irtomaan täyttämä kalliolaakso. 
Figure 11. A sketch to clarify the text 
(also compare to figures 2-9). A, B, C, 
D, E, F, G, H, I, J: Bedrock blocks. 1, 2 
and 3 boundary zones, 4 NE contact of 
sandstone, 5 bedrock valley filled with 
overburden.

een granitoidikompleksista. Selvempi hiertovyöhyke 
(vyöhyke 2) jakaa migmatiittialueen erillisiin loh-
koihin. Hiertovyöhyke on karttojen keskellä luode-
kaakkosuuntainen, mutta kartan luoteisosassa se ja-
kautuu pohjois-eteläiseen ja luode-kaakkoiseen haa-
raan (vyöhykkeet 2 ja 3). Painovoima-anomaliakartan 
lounaisosaa (lohko I) luonnehtivat rapakivigraniittien, 
hiekkakiven ja paksujen irtomaiden aiheuttamat pai-
novoima-minimit ja jotunisten diabaasien aiheutta-
mat painovoimamaksimit. Erityisen selvästi näky-
vät rapakivigraniittien ja diabaasien kontaktit sekä 
hiekkakiven koilliskontakti (raja 4), joka seurailee 
irtomaan täyttämää kalliolaaksoa (vyöhyke 5). Kartan 
eteläreunassa keskellä erottuu pienehkö alue (lohko 
H), joka kuuluu kaligraniittiseen migmatiittialueeseen 
ja jonka magneettiset ja painovoima-anomaliat ovat 
tyypiltään samankaltaisia kuin kartan koillisosassa.  
Yleensä hierto-, murros- ja siirrosvyöhykkeet voivat 
erottua kartoilla 1) sarjana porrasmaisia anomalioita, 
2) katkoksena tai äkillisenä muutoksena anomalioi-
den suuntauksissa tai rakenteessa, 3) pitkittäisinä tai 
nauhamaisina Bouguer-anomalian minimeinä, joita ai-
heuttavat särkyneet ja rapautuneet siirrosvyöhykkeet, 
irtomaan täyttämät kalliopainanteet, paineminimeihin 
tunkeutuneet graniitti-intruusiot tai syvien hierto- ja 
siirrosvyöhykkeiden kontrolloima graniittiutuminen, 
4) kapeina lineaarisina Bouguer-anomalian minimei-
nä tai maksimeina, joita voivat aiheuttaa esimerkiksi 
siirros- tai rakovyöhykkeisiin muodostuneet grafiitit 
tai serpentiniitit tai niihin tunkeutuneet pegmatiitit 
tai diabaasit.
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3 RAPAKIVIGRANIITIT,  HIEKKAKIVI JA DIABAASIT

Satakunnan hiekkakivien ja rapakivigraniittien sy-
vyysulottuvuutta on selvitelty geofysikaalisesti noin 
viidenkymmenen vuoden ajan. Ensimmäisen geofy-
sikaalisen tutkimuksen julkaisi Puranen (1963), jota 
koko tämä kappale referoi. Tutkimuksen lähtökohta 
oli vuonna 1960 kairattu, Porista 6 km lounaaseen 
sijaitseva reikä, joka lävisti 26 m irtomaata ja sen 
alla 591 m hiekkakiveä mutta joka ei saavuttanut 
hiekkakiven pohjaa. Geologinen tutkimuslaitos GTL 
(nykyisin Geologian tutkimuskeskus GTK) oli tehnyt 
alueella aeromagneettisen korkealentokartoituksen. 
Aeromagneettisilla kartoilla näkyi hiekkakivialueel-
la maanpintaa lähellä sijaitsevien diabaasilaattojen 
reunojen aiheuttamia teräviä anomalioita, jotka koos-
tuvat positiivisesta  osasta ja usein itseisarvoltaan 
positiivista osaa suuremmasta negatiivisesta osasta, 
sekä myös kaksi vaimeaa positiivista anomaliaa, 
jotka tulkittiin hiekkakiven alla peruskalliossa (sve-
kofennisessä kallioperässä) sijaitsevien magneettisten 
muodostumien aiheuttamiksi. Yksinkertaisten mal-
lien avulla laskettiin magneettisten muodostumien 
sijaitsevan syvyydellä 1 210–1 610 m. Kesällä 1961 
GTL teki lähellä kairausreikää seismisen luotauksen, 
jossa havaittiin yksi heijastava pinta noin 1 500 m:n 
syvyydessä. Se tulkittiin joko hiekkakiven pohjaksi 
tai hiekkakiven sisäiseksi rakenteeksi. Geodeettisen 
laitoksen painovoima-anomaliakartalla huomattiin 
voimakas negatiivinen rapakivigraniitteihin ja hiek-
kakiveen liittyvä anomalia suuruudeltaan -40 mGal, 
joka tulkittiin rapakiven ja hiekkakiven yhteisvaiku-
tukseksi. Puranen toteaa, että hiekkakiven paksuuden 
laskeminen on tuskin mahdollista, jos hiekkakiven 
alla on rapakivigraniittia. Rapakiven ja hiekkakiven 
yhteispaksuuden arvioitiin olevan useita kilometrejä. 
Artikkelissa oli myös petrofysikaalisia tietoja, joiden 
mukaan hiekkakiven keskitiheys on 2 550, rapakiven 
2 610, oliviinidiabaasin 2 990 ja svekofennisten kivien 
2 710 kg/m3. 

Satakunnan alueen aeromagneettisista anomali-
oista ja niiden tulkinnasta on tehty myös diplomityö 
(Kivekäs 1970).

Seuraavaksi rapakivigraniittiin ja hiekkakiveen liit-
tyvää painovoima-anomaliaa tulkitsi Laurén (1970). 
Tulkinta, jota tässä kappaleessa referoidaan, perustui 
Geodeettisen laitoksen painovoima-anomaliakarttaan 
(Honkasalo 1962) ja Aarhusin yliopiston 2-dimen-
sionaaliseen gravimetriseen mallinnusohjelmaan. 
Rapakiven ja hiekkakiven anomaliat erotettiin graa-

fisesti olettaen, että hiekkakiven vaikutus on selvästi 
kapeampi ja jyrkkäpiirteisempi kuin rapakiven vai-
kutus. Rapakiven vaikutukseksi enimmillään saatiin 
-30 mGal ja hiekkakiven vaikutukseksi enimmillään 
-20 mGal.  Diabaasin vaikutusta pidettiin merkityk-
settömänä paitsi ehkä kahden syvimmän painovoi-
maminimin välissä sijaitsevan paikallisen maksi-
min kohdalla. Tulkinnassa Laurén käytti seuraavia 
keskitiheysarvoja: hiekkakivi 2 580, rapakivi 2 610 
ja svekofenninen kallioperä 2 710 kg/m3. Laurénin 
tulkinnan mukaan hiekkakivi on paksuimmillaan 4–5 
km ja hiekkakiven lounaispuolella paljastunut rapaki-
vi ulottuu pinnanalaisena hiekkakiven koillispuolelle 
kasvattaen paksuuttaan lounaasta koilliseen ja ollen 
paksuimmillaan 18–20 km hiekkakiven koilliskontak-
tin tuntumassa. Rapakiven kapeahko ja syvä juuriosa 
ulottuu Kokemäeltä luoteeseen meren alle. Tässä on 
huomautettava, että koska käytetty algoritmi perus-
tui mallikappaleisiin, joissa saa olla vain vaaka- tai 
pystysuoria rajapintoja, syntyy lopputuloksena suora-
kulmainen porrasmainen malli. Porrasmainen rakenne 
ei siis välttämättä merkitse siirroksia vaan johtuu 
mallinnustekniikasta. Kaiken kaikkiaan rapakivelle 
saadaan Laurénin mukaan lakkoliittimainen muoto, 
joka syntyy, kun nouseva magma kohtaa jäykän ja/tai 
tiheydeltään magmaa kevyemmän kerroksen ja alkaa 
levitä etupäässä vaakasuunnassa. 

1970-luvulla silloinen Geologinen tutkimuslai-
tos alkoi tihentää Geodeettisen laitoksen harvahkoa 
painovoimahavaintoverkkoa. Yksi ensimmäisistä 
tihennyskohteista oli profiili Satakunnan hiekkaki-
ven yli Luvian Iso-Pietarista Pomarkun Sikanevalle 
(x=6804020,y=1520440 – x=6836490, y=1558460). 
Tässä tutkimuksessa (Elo 1976) hiekkakiven vai-
kutus erotettiin kokonaisanomaliasta graafisesti ja 
mallinnettiin 2-dimensionaalisten monikulmioiden 
painovoima-anomalian laskevalla tulkintaohjelmalla. 
Hiekkakiven oletettiin sijaitsevan kokonaan rapaki-
vigraniittien yläpuolella. Mallinnuksessa käytettiin 
sekä vakiotiheyskontrastia että kerroksellisia tiheys-
kontrasteja jakamalla malli irtomaahan ja seitsemään 
hiekkakivikerrokseen (katso taulukkoa 1). Huoma-
taan, että hiekkakiven pohjakerrosten tiheys on hyvin 
lähellä rapakivigraniittien tiheyttä. Lopputuloksena 
kyseessä olevan 20 km leveän hiekkakivileikkauksen 
maksimipaksuudeksi saatiin 1,8±0,4 km ja keskipak-
suudeksi 1,3±0,3 km. Tulkinta perustui aikaisempaa 
tiheämpiin painovoimahavaintoihin ja aikaisempaa 
runsaampiin tiheysmäärityksiin.
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Taulukko 1. Satakunnan kivilajien tiheyksiä (Elo 1976).
Table 1. Densities of rocks in Satakunta (Elo 1976).

Kivilaji 
Keskiarvo 

(kg/m3)
Keskihajonta

(kg/m3)
Näytteiden  

lukumäärä (kpl)

Svekofenniset kivet 2770  70 27
(pääasiassa kiillegneissejä)
Diabaasit 2990  30  7

Hiekkakivi (kairasydännäytteet)

Syvyys (m) Keskiarvo (kg/m3) Vaihtelualue (kg/m3) Näytteiden lukumäärä (kpl)

30–100 2550 2470–2610 15
100–200 2540 2510–2570 20
200–300 2550 2520–2590 19
300–400 2580 2530–2620 20
400–500 2590 2530–2630 20

Taulukko 2. Satakunnan kivilajien tiheyksiä (Elo 1981).
Table 2. Densities of rocks in Satakunta (Elo 1981).

Kivilaji Karttalehti Keskiarvo 
(kg/m3)

Keskihajonta 
(kg/m3)

Näytehajonta 
kpl

Lähde

Rapakivi 1042, 1044 2630 20  84 GTL:n 
petrofysiikan 

arkisto
Rapakivi 1131, 1133, 2112 2640 10  12 -”-
Väkkärän rapakivi 1132 2610 20  63 -”-
Tarkin graniitti 1132 2690 20   5 -”-

Svekofenniset kivet 1132, 1134, 1141
1142, 1143, 1144 2750 90  87 -”-

Diabaasi 1132, 1134, 1141

1142, 1143 3000 30 35 -”-

Rapakivi 2610 10 Puranen 1963

Teollisuuden Voima Oy tilasi Geologiselta tutki-
muslaitokselta painovoimakartoituksen Olkiluodon 
alueelle v. 1981 (Elo 1981). Tavoitteena oli paikantaa 
ja tulkita mahdolliset painovoima-anomaliat, jotka voi-
sivat johtua aikaisemmin tuntemattomista Olkiluodon 
alueella lähellä maanpintaa sijaitsevista rapakivigra-

niiteista. Mitatussa aineistossa näkyy vain Väkkärän 
rapakivigraniitin länsikontakti, joka 2-dimensionaali-
sen tulkinnan mukaan painuu länteen svekofennisten 
kivien alle 40 asteen kaateella ja ulottuu ainakin noin 2 
km:n syvyyteen. Tiedonannossa julkaistiin myös lisää 
alueen kivilajien tiheyksiä (Taulukko 2).

Olkiluodon gravimetrista tutkimusta täydennettiin 
vuonna 1982 uudella tiedonannolla (Elo 1982). Siinä 
yhdistettiin kaikki silloiset Geodeettisen laitoksen ja 
Geologisen tutkimuslaitoksen painovoimahavainnot 
sekä esitettiin yhteenveto alueen kivilajien tiheyksistä.  
Tässä on huomautettava, että hiekkakiven pohjoispuo-
len tonaliittisten migmatiittien tiheys näyttäisi olevan 
hieman suurempi kuin hiekkakiven lounaispuolisten 
migmatiittien. Hiekkakiven keskitiheydeksi otettiin 
edellä mainittujen kairasydäntiheyksien perusteella 
2 570 kg/m3. Laitilan rapakivi tulkittiin vähintään 6,5 
km paksuksi muodostumaksi, joka painuu hiekkaki-
ven alle ja ulottuu hiekkakiven pohjoispuolelle suh-
teellisen lähellä maanpintaa. Väkkärän rapakivigra-

niittia (sijainti kuvassa 12) pidettiin Laitilan rapakiven 
reunalla ja päällä sijaitsevana erillisenä vähintään 3 
km:n syvyyteen ulottuvana intruusiona, jonka tilavuus 
on noin 75 km3. Tiedonannossa tulkittiin Väkkärän int-
ruusion länsi-, lounas- ja eteläkontaktit (Taulukko 3). 
Hiekkakiven syvyysulottuvuudeksi tulkittiin uusilla 
reunaehdoilla edellä mainitulla Luvia–Pomarkku-
profiililla enimmillään 2,4 km ja Pyhäranta–Lavia-
profiililla (x=6770000,y=1515000 – x=6830100, 
y=1575100) enimmillään 1,2 km.

Myöhemmin Olkiluodossa kairattujen reikien kai-
rasydämien tiheyksistä julkaistiin taulukossa 4 esitetyt 
tiedot (Lindberg & Paananen 1991).
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Taulukko 3. Väkkärän rapakivigraniitin gravimetrisesti tulkitut kontaktit ja kaateet (Elo 1981).
Table 3. Contacts and their dips of the Väkkärä rapakivi granite from gravity modeling.

x/km/kkj y/km/kkj kaade/aste

6789.00 531.50 43 länteen
6787.79 532.79 30 lounaaseen
6786.38 537.00 37 etelään

Taulukko 4. Satakunnan kivilajien tiheyksiä (Lindberg & Paananen 1991).
Table 4. Densities of rocks in Satakunta (Lindberg & Paananen 1991).

Kivilaji keskiarvo (kg/m3) keskihajonta (kg/m3) näytemäärä (kpl)

OL-KR1…KR5 (kaikki) 2718 65 255
OL-KR1…KR5 (graniitti) 2635 30 53
OL-KR1…KR5 (kgn/mgt) 2740 45 190

1990-luvulla Satakunnassa tehtiin gravimetrisia 
lisätutkimuksia myös GGT-projektin yhteydessä 
(Korsman ym. 1999). GGT (Global Geoscience 
Transect) -projekti toteutettiin 1990-luvulla ja siinä 
tutkittiin litosfäärin yläosan rakennetta ja evoluu-
tiota pitkin ns. geotransekteja. Yksi transekteista 
kulki Suomen poikki Ahvenanmaan ja Satakunnan 
kautta koilliseen Kuhmon alueelle. GTK mittasi 
tiheällä pistevälillä pitkin GGT-transektia Lounais-
Suomessa painovoimaprofiilin, jonka sijainti kal-
lioperäkartalla on esitetty kuvassa 12A. Profiilin 
tulkinnassa erotettiin trondhjemiittisen migmatiit-
tilohkon, Laitilan rapakiven, jotunisen hiekkakiven, 
postjotunisten diabaasilaattojen ja hiekkakiven koil-
lisreunan murtumalaaksoon kertyneiden paksujen 
irtomaiden vaikutukset toisistaan. GeoSatakunta-
projektissa päivitetyn kuvassa 12B esitetyn tulkin-
nan mukaan rapakivigraniitit ulottuvat lounaasta 
hiekkakiven alitse sen koillispuolelle ja saavuttavat 
lähes pystyn koilliskontaktin tuntumassa ainakin 
noin 10 km:n syvyyden. Hiekkakiven paksuudeksi 
tällä profiililla tulkittiin enimmillään noin 550 m.  
Hiekkakiven koilliskontaktissa on noin 70 metriä 
paksuilla irtomailla täyttynyt murroslaakso. Tällä 
profiililla diabaasit muodostavat laajan, vain osit-
tain paljastuneen, keskimäärin 250 metriä paksun 
ja 36 km leveän, lähes vaakasuoran laattamaisen 
kokonaisuuden. Edellä esitettyjen geofysikaalisten 
karttojen ruudukon alueella paljastuneiden tai mel-

kein paljastuneiden diabaasien pinta-alaksi tulkittiin 
ainakin 850 km2..

Mafisten (emäksisten) magmojen tiheys riippuu 
niiden koostumuksesta, lämpötilasta ja vesipitoisuu-
desta (Best 1982) ja vaihtelee yleensä välillä 2 600 
kg/m3 (korkea lämpötila, märkä, raudasta köyhä) ja 
2 780 kg/m3 (alhainen lämpötila, kuiva, rautarikas). 
Mafisen magman saavuttaessa esimerkiksi graniitti- 
tai sedimenttikivikerroksen, jonka tiheys on magman 
tiheyttä pienempi, nostevoima pienenee tai häviää 
kokonaan ja magma pyrkii leviämään vaakasuunnas-
sa ja muodostamaan vaakasuoria suhteellisen ohuita 
laattoja, mitä edesauttaa se, että mafisten magmojen 
viskositeetti on pienempi kuin graniittisten magmo-
jen. Kiteytyneen diabaasin tiheys on suurempi kuin 
itse magman, ja siksi paikalleen asettuneet diabaasit 
aiheuttavat positiivisia painovoima-anomalioita.

GeoSatakunta-projektissa tulkittiin myös tiheällä 
pistevälillä mitattu Leistilänjärven yli kulkeva gravi-
metrinen profiili B-B’ (Kuva 13). Tulkinnan mukaan 
hiekkakivi ulottuu liki 700 m:n syvyyteen ja hiek-
kakiven koilliskontaktin päällä sijaitseva irtomaa on 
noin 50 m paksu. Rapakivi ulottuu ainakin yli 6 km:n 
syvyyteen. Tulkinnassa rapakiven koilliskontakti on 
oletettu lähes pystyksi, kuten se on profiililla A-A’, 
millä oletuksella rapakiven yläpinnan on sijaittava 
syvemmällä kuin profiililla A-A’. Leistilänjärvellä 
diabaasi muodostaa hiekkakiven ja irtomaan täyttä-
män allasmaisen rakenteen.
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Kuva 12. a) Profiilin A-A’ sijainti kallioperäkartalla (Korsman ym. 1997). b) Gravimetrisen mallinnuksen tulos. Katkaistun 2-D 
poikkileikauksen pituus on 40 km. Alin poikkileikkaus on pystysuunnassa liioiteltu kuvaus mallin keski- ja yläosasta.
Figure 12. a) The location of the profile A-A’ on a bedrock map (Korsman et al. 1997). b) The result of the gravity modeling. The 
length of the 2-D cross-section is 40 km. The lowermost section is a vertically exaggerated central part of the top of the model.

Kuva 13. a) Profiilin B-B’ sijainti kallioperäkartalla (Korsman ym. 1997). b) Gravimetrisen mallinnuksen tulos. Katkaistun 2-D  
poikkileikauksen pituus on 40 km. Alin poikkileikkaus on pystysuunnassa liioiteltu kuvaus mallin keski- ja yläosasta.
Figure 13. a) The location of the profile B-B’ on a bedrock map (Korsman et al. 1997). b) The result of the gravity modeling. The 
length of the 2-D cross-section is 40 km. The lowermost section is a vertically exaggerated central part of the top of the model.

GGT-projektissa GTK tutki paikallisesti hiekka-
kiveä ja diabaaseja seismisillä ja SAMPO- sähkö-
magneettisilla luotauksilla kuvassa 14 esitetyissä 
kohteissa. Soininen ja Jokinen (1991) ovat kuvanneet 
lyhyesti SAMPO-järjestelmän periaatetta. SAM-
PO-mallinnuksissa (Jokinen, Soininen & Oksama 
1994, Jokinen 2009)  hiekkakiven pohja on 390–600 
metrin syvyydellä ja hiekkakiven ominaisvastus 
vaihtelee 175 ja 400 Ωm:n. välillä.Diabaasilaatto-
jen paksuuksiksi saatiin 190 m ja 435 m. GTK:ssa 

tehtyjen laboratoriomittausten mukaan Porin reiän 
(muodostuman luoteisosassa) kairasydänten ominais-
vastuksen keskiarvo on 525 Ωm ja keskihajonta 306 
Ωm. Yläneen reiän (muodostuman kaakkoispäässä) 
kairasydänten ominaisvastuksen keskiarvo on 132 
Ωm ja keskihajonta 41 Ωm. Diabaasien ja sveko-
fennisten kivien ominaisvastus on moninkertainen 
hiekkakiveen verrattuna. Kuvassa 15 on esimerkki 
SAMPO-tulkinnasta ja kuvassa 16 yhteenveto tul-
kintatuloksista. 
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Kuva 14. a) SAMPO sähkömagneettisten luotausten kohteet (a, b, c), seismisten luotausten kohteet (d,e)  ja gravimetristen profiilien  
(3,4) kallio-peräkartalla (Hämäläinen 1994).
Figure 14. a) The targets of SAMPO electromagnetic soundings (a, b, c), the targets of seismic soundings (d,e) and the gravimetric 
lines (3,4) on the bedrock map (Hämäläinen 1994).

Kuva 15. Esimerkki SAMPO sähkömagneettisten luotausten kolmikerrosmallinnuksesta, kohde b kuvissa 14 ja 16, (Jokinen ym. 
1994, Jokinen 2009). 
Figure 15. An example of three-layer modelling of SAMPO electromagnetic sounding, target b in Figures 14 and 16, (Jokinen et 
al. 1994, Jokinen 2009).
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Kuva 16.  SAMPO sähkömagneettisten luotausten tulokset kohteittain (mallinnus Jokinen ym. 1994, Jokinen 2009). 
Figure 16. The results of SAMPO electromagnetic soundings by targets, hiekkivi = sandstone, diabaasi = diabase, Svecofenninen 
kallioperä = Svecofennian bedrock, (modelling Jokinen et al. 1994, Jokinen 2009).

GTK:n petrofysiikan laboratoriossa tehtyjen hiek-
kakiven huokoisuusmääritysten (Kivekäs 1994) pe-
rusteella Porin reiän kairasydämien huokoisuusmää-
ritysten (39 kpl) keskiarvo on 3,5 % ja vaihtelualue 
0,9–7,5 %, ja Yläneen reiän kairasydämien huo-
koisuusmääritysten (46 kpl) keskiarvo on 5,9 % ja 
vaihtelualue 3,0–10,1 %. Huokoisuuden kasvaessa 
ominaisvastukset pienenevät.

Hiekkakivessä seismisen P-aallon nopeus vaihte-
lee välillä 1 500–4 600 m/s (Puranen 1963, Kivekäs 
1994). Jukka Lehtimäen (1995) julkaisemattoman 
seismisen tutkimuksen mukaan Säkylässä (kohde d), 
jossa hiekkakiven alla on vanha peruskallio, hiek-
kakivessä havaitaan 2-kerrosrakenne, jonka pohja 
on noin 210 metrin syvyydessä. Tämä sopii hyvin 
gravimetrisiin mallinnuksiin (Elo ym. 1993a), jois-
sa hiekkakiven paksuudeksi kuvassa 15 esitetyillä 
linjoilla (3 ja 4) tulkittiin 180–195 m. Lähempänä 
GGT-transektin keskilinjaa (kohde e) tavattiin selvä 
heijastaja 145 metrin syvyydessä. Tämä heijastaja tul-
kittiin hiekkakiven sisäiseksi rakenteeksi (esimerkiksi 
diabaasikerros) sillä perusteella, että gravimetrisissa 
ja sähkömagneettisissa tulkinnoissa hiekkakiven poh-
ja on 300–500 metrin syvyydessä. 

1990-luvulla Turun Seudun Vesi Oy:n toimek-
siannosta GTK tutki painovoimamittauksin yksi-

tyiskohtaisesti diabaasi- ja hiekkakivirakenteita Kol-
si–Kauttua-tunnelilinjauksen yhteydessä (Elo ym. 
1993a, Kurimo ym. 1992a,  Kurimo ym. 1992b). 
Mittausprofiilien sijainnit on esitetty kuvassa 10. 
Mainituissa raporteissa on tulkintoja diabaasien, 
hiekkakiven ja irtomaan paksuuksista ja kontakteista 
useissa eri kohteissa, esimerkiksi edellisessä kappa-
leessa mainitut tulkinnat hiekkakiven paksuudesta 
Säkylässä.

2000-luvulla jatkettiin painovoimamittauksia Po-
siva Oy:n tilauksesta Olkiluodossa ja Eurajoella (Elo 
2001, Paulamäki ym. 2002). Näiden tuloksena syntyi 
Väkkärän rapakivesta ja sitä ympäröivistä diabaa-
seista yksityiskohtaisempi kuva, josta esimerkkinä 
etelä-pohjoissuuntainen poikkileikkaus kuvassa 17. 
Väkkärän graniittia kiertävän Tarkin graniitin vai-
kutus painovoima-anomaliaan on varsin vähäinen, 
koska sen tiheys on lähes sama kuin ympäröivien 
migmatiittien tiheys.

Posiva Oy:n toimeksiannosta on Olkiluodossa 
käytetty lähes kaikkia mahdollisia geofysiikan me-
netelmiä. Niiden ja yksityiskohtaisten geologisten 
tutkimusten perusteella on Olkiluodon ja sen ym-
päristön kallioperästä muodostettu poikkeuksellisen 
monipuolinen ja yksityiskohtainen malli (Paulamäki 
ym. 2002, Mattila ym. 2008).
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Kuva 17. Bouguer-anomaliaprofi iliin C-C’ perustuva Väkkärän rapakivigraniitin ja sen pohjoispuolella sijaitsevien diabaasien 2-di-Bouguer-anomaliaprofiiliin C-C’ perustuva Väkkärän rapakivigraniitin ja sen pohjoispuolella sijaitsevien diabaasien 2-di-
mensionaaliset mallit. Kuvaan on piirretty vihreällä viivalla vastaavan Väkkärän rapakiven 3-dimensionaalisen mallin ääriviivat. 
Kallioperäkartta (Suominen & Torssonen 1993). 
Figure 17. Two-dimensional models of the Väkkärä rapakivi granite and the diabase sills on its northern side based on the Bouguer 
anomaly profile C-C’. The outline of the corresponding three-dimensional model of the Väkkärä rapakivi granite is shown in green. 
Bedrock map  (Suominen & Torssonen 1993).

4 SÄÄKSJÄRVEN IMPAKTIKRAATTERI

Yksi Satakunnan kallioperän erikoispiirteitä on 
500–600 miljoonaa vuotta vanha meteoriittikraat-
teri, jonka tunnistamista ja geologiaa ovat kuvan-
neet Papunen (1969), Mutanen (1979), Müller ym. 
(1990), Elo ym. (1992) sekä Kinnunen ja Lindqvist 
(1998).  Sääksjärven impaktikraatteri erottuu geo-
fysikaalisilla kartoilla magneettisesti piirteettömä-
nä, sähköä johtavana ja tiheydeltään ympäristöään 
pienempänä muodostumana (Elo ym. 1992a), jonka 
ominaisvastus on 10–50 Ωm ja joka aiheuttaa -6,5 
mGalin painovoima-anomalian. GeoSatakunta-
projektissa laadittiin Sääksjärven 3-dimensionaa-
linen gravimetrinen malli, joka selittää mitatun 
painovoima-anomalian pääpiirteet. Kuvassa 18 on 
painovoima-anomaliakartta yhdessä kallioperäkar-
tan kanssa. Mallinnus perustuu kairanreiästä SJ2 
GTK:ssa tehtyihin petrofysikaalisiin laboratorio-
mittauksiin (Kivekäs 1993), joista on yhteenveto 
taulukossa 5.  Mallinnuksen tulokset on esitetty 

kuvassa 19. Lähes pyöreän varsinaisen kraatterin 
halkaisijaksi saatiin 4 800 m. Kraatterin täyttää pää-
asiassa impaktibreksia, sueviittibreksia ja sueviitti. 
Kraatteria ympäröi särkynyt kallioperä, jonka tiheys 
on tervettä isäntäkiveä pienempi. Tämä selittää mi-
tatun painovoima-anomalian loivasti keskustaa kohti 
laskevat liepeet ja sopii hyvin kairanreiästä tehtyihin 
petrofysiikan määrityksiin. Teorian mukaan (Melosh 
1989) pienehkön kiteiseen kallioperään syntyneen 
kraatterin syvyys on noin 1/3 kraatterin halkaisijasta 
ja kraatteri on puoliksi breksian täyttämä. Kai-
rauksella varmennettu kraatterin pohja on 230 m:n 
syvyydessä, mikä on vain 1/20 kraatterin nykyisestä 
halkaisijasta. Tämän mukaan kraatterista on kulunut 
suurin osa pois.  Hyvin säilyneiden kraattereiden 
reunojen kaltevuus on 40°–50°, mutta tulkittu kal-
tevuus on huomattavasti loivempi eli 5°–10°, mikä 
sekin tukee sitä käsitystä, että kraatterista on enää 
pohjimmainen osa jäljellä.
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Taulukko 5. Sääksjärven impaktirakenteen kivilajien keskitiheyksiä kairareiän SJ2 näytteistä (Kivekäs 1993).
Table 5. Mean densities of rocks from SJ2 drill hole in the Sääksjärvi impact structure (Kivekäs 1993).

Kivilaji märkätiheys (kg/m3) huokoisuus (%) näytemäärä (kpl)

Breksiasueviitti 2280 15.1 20

Sueviitti 2170 19.9 8

Impaktibreksia 2343 13.0 10

Muuttunut kiillegneissi 2597 6.6 10

Kuva 18. Sääksjärven meteoriittikraatterin tulkintaprofiilin d-d’ sijainti Bouguer-anomaliakartalla ja kallioperäkartalla (Pihlaja 1994). 
Figure 18. The location of the interpretation profile d-d’ across the Sääksjärvi meteorite crater on a Bouguer anomaly map and a 
bedrock map (Pihlaja 1994).
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Kuva 19. Sääksjärven impaktikraatterin 3-dimensionaalinen tulkintamalli. Yllä perspektiivikuva mallista ja ylöspäin jatketun 
Bouguer-anomalian toisesta vertikaaliderivaatasta. Alla mallin poikkileikkaus profiililla d-d’. Tiheys 2740 kg/m3 vastaa ympäröiviä 
kiillegneissejä, 2600 kg/m3 muuttuneita kiillegneissejä ja 2300 kg/m3 sueviitin ja breksian täyttämää kraatteria. Kuvaan on merkitty 
myös kairausreiän SJ2 projisoitu sijainti.
Figure 19. 3-dimensional model of the Sääksjärvi impact crater. Above a perspective picture of the model and of the 2nd vertical 
derivative of the upward continued Bouguer anomaly. Below is a cross-secton of the model along the profile d-d’. The density 2740 
kg/m3 represents the surrounding mica gneiss, 2600 kg/m3  the altered mica gneiss, and the 2300 kg/m3 the actual crater filled with 
suevite and breccia. The figure also shows the projected location of the drillhole SJ2.
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5 IRTOMAAN PAKSUUSTULKINNAT

Painovoimamittauksia voidaan käyttää myös irto-
maan paksuuden ja tiheyden määritykseen (Carmicha-
el & Henry 1977, Anfiloff 1981,  Kick, 1985). Ensim-
mäisiä kokemuksia Suomessa saatiin Satakunnasta. 
Kallioperäkartoituksen tukemiseksi 1980-luvulla 
Kokemäen Pitkäjärven poikki mitatulla gravimet-
risella profiililla havaittiin anomalia, jota ei voitu 
selittää muulla kuin irtomaan paksuusvaihtelulla. 
Kivilajien tiheyseroilla tulkittuna saavutettiin kyllä 
oikeankokoinen anomalia mutta aivan liian loivalla 
gradientilla tai oikeansuuruinen gradientti mutta ai-
van liian suurella anomalialla. Irtomaan paksuudeksi 
tulkittiin 90–100 m. Profiilin sijainti ja tulkintatulos 

Kuva 20. Irtomaan paksuuden tulkinta profiililla e-e’. a) Profiilin sijainti maaperäkartalla (Lindroos 1974), b) gravimetrinen mallinnus: 
mitattu anomalia punaisilla ympyröillä, laskettu anomalia vihreällä viivalla ja lasketun anomalian nollataso vihreillä ympyröillä, ja 
c) mallin silloinen visalisointi: maanpinta väreillä, kallionpinta harmaasävyillä. Profiilin päätepisteiden sijainti kartalla on merkitty 
punaisilla ympyröillä.
Figure 20. Interpretation of the overburden thickness along the profile e-e’: a) The location of the profile on a map of quaternary 
deposits, b) gravity modeling: observed anomaly by red circles, calculated anomaly by green line, the zero level of the calculated 
anomaly by green circles, and c) visualization at that time: ground surface in color and bedrock surface in shades of grey. The red 
circles mark the locations of the end points of the profile.

on esitetty kuvassa 20. Kokemäen Pitkäjärven tulkinta 
johti tarkempiin selvityksiin painovoimamittausten 
mahdollisista sovelluksista maaperägeologiassa (Elo 
1991, Mattsson 1991). Selvityksiä seurasivat GTK:lta 
tilatut työt Varsinais-Suomessa ja Satakunnassa (Elo 
ym .1992b ja c, 1993b ja c, 1994a ja b, Elo 1998, 
Mattsson ym. 1992, Mattsson 1996 ja 1999, Valli 
2003, Valjus 2006). Irtomaan paksuuden arvioimisek-
si Satakunnassa mitattujen gravimetristen profiilien 
sijainnit on esitetty kuvassa 10. Yksi edistysaskel 
mallinnustekniikassa oli irtomaan jakaminen kuivaan 
ja veden kyllästämään kerrokseen, josta kuvassa 21 
on esimerkki (Elo 1995). 
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Kuva 21. Gravimetrinen irtomaan paksuuden tulkinta Oripään kankaalla sijaitsevalla profiililla (x=6750960-6752460, y=1430200-
1433090), jossa irtomaa on jaettu seismisellä refraktioluotauksella määritetyn pohjavedenpinnan yläpuoliseen ja alapuoliseen osaan 
(Elo 1995). Profiilin päätepisteiden sijainti kartalla on merkitty punaisilla ympyröillä.
Figure 21.  Interpretation of the overburden thickness along a profile (x=6750960-6752460, y=1430200-1433090) in Oripää, in 
which the overburden has been divided into two parts: one above and the other below the seismically determined ground water level 
(Elo 1995). The red circles mark the locations of the  end points of the profile.
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GeoSatakunta-projektin yhteydessä Markku Pirt-
tijärvi laajensi blokkimalliin perustuvaa Grablox-
mallinnusohjelmaansa 2- ja 3-dimensionaaliseen 
irtomaan paksuuden tulkintaan (Pirttijärvi & Elo 
2006). Ohjelman kehitystä on sittemmin jatkettu 
Oulun yliopistossa. Viimeisin irtomaan paksuuden 
tulkintaan soveltuva Grablox-versio 1.6 (Pirttijärvi 
2008) on ladattavissa Markku Pirttijärven www-
kotisivuilta osoitteesta http://www.cc.oulu.fi/~mpi/
Softat/Grablox.html. Ohjelmalla voidaan nopeasti 
ratkaista painovoima-anomaliaan sopiva 2- tai 3-di-
mensionaalinen irtomaamalli optimoiden samanai-
kaisesti sovituksen hyvyyttä ja mallin tasaisuutta.  
Ohjelma on parhaimmillaan silloin, kun irtomaata 
kuvataan yhdellä kerroksella ja anomalian nolla-

Kuva 22. Säkylän harjun yli kulkevan painovoimaprofiilin tulkinta Grablox-ohjelmalla. Vasemmalla profiilin f-f’ sijainti korkeus-
mallilla (pohjakartta © Maanmittauslaitos, lupanro MML/VIR/TIPA/217/10), oikealla gravimetrinen irtomaan paksuuden tulkinta.
Figure 22.  Grablox interpretation of a gravity profile across the Säkylä esker. On the left, the location of the profile f-f’ on a digital 
elevation model (basemap © National Land Survey of Finland, licence no. MML/VIR/TIPA/217/10), on the right the gravimetric 
interpretation of the overburden thickness.

tasona voidaan käyttää alhaisen asteluvun polyno-
mia. Kuvassa 22 on esimerkki Grablox-ohjelman 
käytöstä Säkylän harjun paksuuden kaksiulotteisesta 
tulkinnasta, kun käytettävissä on 20 m:n pistevä-
lillä maastossa mitattu painovoimaprofiili. Kuvissa 
23 ja 24 on esimerkki Grablox-ohjelman käytöstä 
irtomaan paksuuden 3-dimensionaalisessa tulkin-
nasta Porin alueella, kun käytettävissä on keskimää-
rin puolen kilometrin pistevälillä mitatut alueelliset 
painovoimahavainnot. Jälkimmäisessä tapauksessa 
regionaali-anomalia määritettiin ModelVision ohjel-
malla  (Encom Technology, http://www.encom.com.
au/) polynomipintana. Vähentämällä polynomipinta 
mitatuista arvoista saatiin residuaalianomalia, joka 
tulkittiin Grablox-ohjelmalla. 
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Kuva 23. Porin alueen 3-dimensionaalinen irtomaan paksuuden tulkinta alueellisten painovoimamittausten perusteella. A: mitattu 
painovoima-anomalia ja havaintopisteiden sijainti, B: regionaalianomalia, C: residuaalianomalia, D: mallinnettu residuaalianomalia, 
E: irtomaan paksuus (maksimissaan noin 75 m); F: alueen GT-tiekartta (Karttakeskus).
Figure 23. Three-dimensional interpretation of overburden thickness in Pori area based on regional gravity measurements. A: meas-
ured gravity anomaly with location of observation points , B: regional gravity anomaly, C: residual anomaly, D: modeled residual 
anomaly, E: overburden thickness (at maximum 80 m); F: GT road map of the area (Karttakeskus).
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Kuva 24. Profiili Y=6820250 Porin alueen 3-dimensionaalisesta mallinnuksesta.
Figure 24. Profile Y=6820250 from 3-dimensional modeling of the Pori area.

Edellä mainittujen ja muualla tehtyjen töiden an-
siosta gravimetriset menetelmät ovat vakiinnuttaneet 
asemansa maaperätutkimuksissa osana monivaiheista 
usean menetelmän kokonaisuutta. Muita geofysikaa-
lisia menetelmiä ovat magneettiset ja sähkömagneet-
tiset lentomittaukset, sähkömagneettiset maastomit-
taukset, maatutka- ja seismiset luotaukset. 

Maaperätutkimukset edellyttävät tiheitä havain-
toaineistoja. Systemaattinen mittaus on kaikkein 
paras. Systemaattiset mittaukset tehdään säännöllisin, 
tavallisesti 20, 50 tai 100 m:n, linjavälein, pistevälin 
ollessa linjoilla 5, 10 tai 20 m. Säännölliseen piste-
verkkoon voidaan soveltaa monipuolinen numeeristen 

menetelmien arsenaali, eikä aineistossa ole tulkintaa 
vaikeuttavia aukkoja. Huono puoli on mittausten 
kustannukset. Kustannuksiltaan edullisempia mutta 
vaikeammin yleistettäviä ovat hajaprofiilimittaukset 
5, 10, 20 tai 40 m:n pistevälillä.

Gravimetrisissa tulkinnoissa ensimmäiset mallit 
ovat suhteellisen karkeita ja epätarkkoja, mutta mo-
nivaiheisen tutkimusprosessin jatkuessa mallit tarken-
tuvat niin tarkoiksi kuin taloudelliset ja aikaresurssit 
antavat myöten. Useissa tapauksissa karkeankin mal-
lin antama kuva irtomaan paksuuden vaihteluista on 
tärkeä jatkotöitä ohjaava tieto.
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Gravimetrinen tutkimus koostuu seuraavista 
vaiheista:

• Mittausten suunnittelu
• Kenttätyöt ja mittausaineiston peruskäsittely
• Mittaustulosten muuttaminen painovoima-ano-

maliaksi
• Topografisen korjauksen laskeminen
• Anomalioiden esittäminen karttoina ja kuvaajina
• Kallioperän ja maaperän tiheysvaihteluiden ana-

lysointi
• Regionaalianomalian määrittäminen
• Alustava tulkinta
• Tulosten kontrollointi muilla menetelmillä ja 

tiedoilla
• Tulkinnan parantaminen
• Lopullisten tulosten raportointi
• Tulosten tallettaminen seuraavia tutkimusvai-

heita varten.

Maaperätutkimuksissa topografinen korjaus on 
tärkeä osa onnistunutta painovoimatulkintaa. Paras 
topografinen korjaus saadaan 3-dimensionaalisen tar-
kan korkeusmallin avulla. Laskentasäteen tulee olla 
suhteellisen tasaisellekin maastolle ainakin 3,5 km. 
Toistaiseksi saatavilla olevat valtakunnalliset korkeus-
mallit eivät ole sisältäneet riittävän tarkkoja tietoja 
laskentapisteiden lähimmästä ympäristöstä. Nämä 
tiedot on joko itse kerättävä tai saatava muista lähteis-
tä. Uudet, laserkeilaukseen perustuvat korkeusmallit 
tulevat parantamaan tilannetta merkittävästi. 3-dimen-
sionaalista topografista korjausta ei aina voida laskea 
varsinkaan hajaprofiilimittausten tuloksille. Tällaisessa 
tapauksessa lasketaan 2-dimensionaalinen korjaus. 
Profiilit on syytä suunnitella siten, että niissä on tietoa 
oleellisista topografisista piirteistä ja että ne kulkevat 
mahdollisimman kohtisuoraan korkeuskäyriä vasten.

Maaperätutkimuksissa tulkitsija tarvitsee tietoja 
profiilien ylittämistä tai ohittamista maaston luon-
nollisista erikoispiirteistä ja ihmisten rakennelmista. 
Gravimetrauksen ja korkeusmittauksen virhearviot 
ovat tärkeä lähtökohta kohinan suodattamisessa. Ny-
kyisillä digitaalisilla gravimetreilla saadaan jokaiselle 
mittauspisteelle keskivirhearvio, joka auttaa pistekoh-
taisten lukemapoikkeamien merkityksen arvioinnissa.

Regionaali-residuaalianalyysissä paikallinen eli re-
siduaalianomalia erotetaan anomalian laaja-alaisesta 
vaihtelusta eli regionaalianomaliasta. Mittausaineis-
ton tulee ulottua tutkittavaa kohdetta laajemmalle 
alueelle, jolloin kohteesta riippumaton laaja-alaisempi 

vaihtelu (trendi) voidaan interpoloida kohdealueelle. 
Hajaprofiilit pitäisi suunnitella siten, että ne kulkevat 
mahdollisimman monen kalliopaljastuman kautta. 
Erityisesti alku- ja loppupisteiden tulisi sijaita kallio-
paljastumilla. Sama koskee säännöllisen pisteverkon 
nurkkia ja reunoja. Olisi lisäksi hyvä, jos profiilit kul-
kevat ristiin, jolloin profiilien leikkauspisteet auttavat 
regionaalitason määrittämisessä (ja myös kenttämitta-
usten laadun arvioinnissa). Usein on myös olemassa 
alueellista tai muuta aikaisempaa mittausaineistoa 
(hajapisteitä), joka helpottaa regionaalianomalian 
määrittämistä.

Jos kallioperässä on välittömästi irtomaan alla 
pienimuotoista tiheydenvaihtelua, ei sen vaikutuk-
sen ennustaminen kohteen ulkopuolella sijaitsevista 
havainnoista välttämättä onnistu. Tällöin tarvitaan 
muunlaista kontrollitietoa, esimerkiksi joitakin kai-
raamalla tai seismisillä luotauksilla selvitettyjä irto-
maapaksuuksia. Tällainen tilanne on yleinen esimer-
kiksi leveillä harjujaksoilla.

Irtomaan paksuuden tulkinta on teoriassa yksiselit-
teistä, jos irtomaan ja kallioperän tiheydet ovat tun-
nettuja vakioita, irtomaan syvyys tunnetaan vähintään 
kahdessa pisteessä ja painovoima-anomalian tausta-
vaihtelu on lineaarista. Tällaista tilannetta lähestytään 
esimerkiksi silloin, kun mitataan kalliopaljastumalta 
toiselle, jolloin irtomaan paksuus on nolla sekä alku- 
että loppupisteessä ja regionaalianomalia on suora 
viiva alku- ja loppupisteen välillä. Todellisuudessa 
kuitenkin sekä kallioperän että irtomaan tiheydet 
vaihtelevat ja regionaalianomalia on epälineaarinen. 

Pohjaveden yläpuolisen maaperän tiheys on pie-
nempi kuin pohjaveden täyttämän maaperän. Tämä 
tiheysero voidaan arvioida ja pohjavedenpinta si-
sällyttää malliin. Maaperässä hienommat ja karke-
ammat osat vaihtelevat. Näistä irtomaan sisäisistä 
tiheysvaihteluista voidaan painovoima-anomalioiden 
tulkinnassa saada viitteitä, mutta yhtä useamman 
rajapinnan syvyysvaihtelua ei voida yksikäsitteisesti 
tulkita, elleivät rajapinnat tunnetulla tai oletetulla 
tavalla riipu toisistaan. Yhtä irtomaan tiheysarvoa 
käytettäessä annettua arvoa pienemmän tiheyden 
kerros (esimerkiksi savikerros) tulkitaan todellis-
ta paksummaksi (kallionpinta painuu syvemmälle 
kuin todellisuudessa) ja suuremman tiheyden kerros 
(esimerkiksi harjun karkea ydin) tulkitaan todellista 
ohuemmaksi (kallionpinta nousee korkeammalle kuin 
todellisuudessa).

Kallioperätietojen avulla voidaan malliin ottaa 
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mukaan myös kivilajivaihteluita, mutta parhaiten 
irtomaanpaksuuden tulkinta onnistuu, kun kallioperä 
irtomaan alla on mahdollisimman homogeeninen.

Irtomaan paksuuden suuret muutokset usein kui-

6 TIHEYSVAIHTELUIDEN VAIKUTUS KALLIOPERÄN YLÄOSAN JÄNNITYSTILAAN 
SATAKUNNASSA

GeoSatakunta-projektissa kehitettiin Grablox- ja 
ABAQUS Finite Element Analysis (FEA) -ohjelmis-
toon (Dassault Systémes Simulia, http://www.simulia.
com/) perustuva menettely arvioida maankuoren 
tiheysvaihteluiden vaikutusta kallioperän yläosan 
jännitystilaan (Elo ym. 2007). Kehitystyöhön osallis-
tuivat Seppo Elo, Markku Pirttijärvi, Jari Eskelinen 
ja Ville Sipola.

2-dimensionaalisessa tapauksessa gravimetrisel-

Kuva 25. Laitilan-Kokemäen rapakivigraniitin vaikutus kallioperän horisontaalijännitykseen. Anomaalinen massa tässä 2-dimensionaa-
lisessa analyysissä aiheuttaa horisontaalista venytystä enimmillään 3.5 MPa (vaaleat sävyt) ja horisontaalista puristusta enimmillään 
2.0 MPa (tummat sävyt). Rapakiven kontaktit on esitetty paksulla mustalla viivalla.
Figure 25. The effect of the Laitila-Kokemäki rapakivi granite on the horizontal stress in bedrock. The anomalous mass in this 2-di-The anomalous mass in this 2-di-
mensional analysis causes a maximum extensional stress of 3.5 MPa (light shades) and a maximum compressional stress of 2.0 MPa 
(drak shades). The bold black line represents the contacts of the rapakivi granite.

tenkin hallitsevat Bouguer-anomalian lyhytaaltoista 
vaihtelua, koska irtomaan ja kallioperän tiheysero on 
suuri ja rajapinta sijaitsee lähempänä mittauspisteitä 
kuin kallioperän sisäiset tiheysvaihtelut.

la mallinnusohjelmalla ratkaistu kallioperän tihe-
ysvaihteluita kuvaava monikulmiomalli siirretään 
ABAQUS-ohjelmalle, jolla ratkaistaan tiheysvaih-
teluiden vaikutus kallioperän jännitystilaan. Ku-
vassa 25 esitetään 2-dimensionaalinen analyysi 
Laitilan–Kokemäen rapakivigraniitin vaikutuksesta 
kallioperän horisontaalijännitykseen. Rapakiven 
poikkileikkaus on yksinkertaistus kuvassa 12 esite-
tystä mallista.

http://www.simulia.com/
http://www.simulia.com/
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3-dimensionaalisessa analyysissä Grablox-ohjel-
malla muodostetaan painovoimahavainnoista kal-
lioperän tiheysvaihteluja kuvaava blokkimalli, joka 
muunnetaan ABAQUS FEA -ohjelmalla sopivaksi 
finite element -malliksi, jonka avulla vaikutus kal-
lioperän jännitystilaan lasketaan. 

Satakunnassa Pirttijärven (2004) suorittaman paino-
voimamallinnuksen lähtökohta on Geodeettisen ja Geo-
logian tutkimuskeskuksen havainnoista 5 km x 5 km:n 
hilaan interpoloitu Bouguer-anomaliaverkko (Kuva 26). 

Satakunnan 3-D-tiheysmalli koostuu viiteen ker-
rokseen jaetuista 5 km x 5 km:n suuruisista tilavuu-
selementeistä. Kerrosten korkeudet ovat pinnalta 
pohjalle 2, 4, 6, 8 ja 10 km. Mallin elementtien ko-
konaismäärä on 35 x 35 x 5, joten koko malli kattaa 
175 km x 175 km:n suuruisen alueen ja ulottuu maan-
pinnasta 30 km:n syvyyteen. YKJ-koordinaatistossa 

Kuva 26. Geodeettisen laitoksen ja Geologian tutkimuskeskuksen havainnoista interpoloituun 5 km x 5 km verkkoon perustuva 
Bouguer-anomalia-kartta. Satakunta ja kivilajiyksiköt on rajattu mustilla viivoilla. (Pirttijärvi 2004).
Figure 26. Bouguer anomaly map based on 5 km x 5 km grid interpolated from the data of the Finnish Geodetic Institute and the 
Geological Survey of Finland. The black lines represent the boundaries of the Satakunta province and main geological units. (Pirt-
tijärvi 2004).

malli rajoittuu alueelle y= 3 150 – 3 225 km ja x= 6 
750 – 6 925 km. 

Satakunnan tiheysmallin ratkaisussa käytetty re-
gionaalianomalia (Kuva 27) laskettiin aikaisemman 
koko Suomen kattavan tiheysmallin (Kozlovskaya 
ym. 2004) avulla, josta oli poistettu Satakunnan mallia 
vastaava osa, eli regionaalimalli huomioi tiheyden 
vaihtelut Satakunnan 3-D-mallin ulko- ja alapuo-
lella. Mainittu koko Suomen malli koostuu kuuteen 
kerrokseen jaetuista 25 km x 25 km:n suuruisista 
elementeistä niin, että malli ulottuu syvyyssuunnassa 
seismisen Mohon alapuolelle.

Todettakoon, että kyseinen mallinnus on tehty 
käyttämällä Grabloxin vanhempaa versiota 1.5, jonka 
tuottama tiheysmalli on huomattavasti tasaisempi 
kuin ohjelman uudemmat versiot tuottaisivat (Pirt-
tijärvi 2009).
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Kuva 27.  Satakunnan 3-D painovoimatulkinnassa käytetty regionaalianomalia (Pirttijärvi 2004).
Figure 27. Regional anomaly used in the 3-D gravity interpretation of Satakunta area (Pirttijärvi 2004).

Käyttämällä 5 km x 5 km:n hilaan interpoloitua 
havaittua painovoima-anomaliaa ja edellä kuvattua 
regionaalianomaliaa saatiin Grablox-ohjelmalla Sa-
takunnan 3-D-tiheysmalli, joka on esitetty kuvissa 
28 ja 29.

Tiheysmallin vaikutus maankuoren yläosan jän-
nitystilaan laskettiin ABAQUS FEA -ohjelmiston 
avulla. ABAQUS on varustettu helppokäyttöisellä 
graafisella käyttöliittymällä CAE (Complete Aba-
qus Environment), joka mahdollistaa 3D-mallien 
joustavan luonnin, modifioinnin ja laskennan. Graa-
fisen käyttöliittymän kautta paikasta riippuvien eli 
jakautuneiden kuormitusten syöttö ohjelmaan on 
kuitenkin liian työlästä laskentaverkon ollessa tiheä. 
Verkko voi koostua jopa sadoista tuhansista soluista, 
joista jokaisen kuormitus pitäisi antaa CAE:n avulla. 
Toinen tapa mallin luontiin ja jakautuneiden kuormi-
en määrittelyyn on malli- ja syöttötiedostot (*.inp), 
jollaisen ABAQUS luo myös CAE-mallista analyysin 
yhteydessä. GeoSatakunta-projektissa Jari Eskelinen 
(2007) toteutti Python-kielisen DISTRLOAD-ohjel-
man, joka luo ABAQUS-ohjelmalle laskentahilan 

(solmut ja elementit) ja jakautuneiden kuormien mää-
rittelyt sisältävän syöttötiedoston, kun lähtötietoina on 
annettu Grablox-ohjelmalla mallinnetut tiheysarvot. 
DISTRLOAD-ohjelmalla luotujen syöttötiedostojen 
perusteella ABAQUS-ohjelma ratkaisee tiheysvaih-
teluiden vaikutuksen jännityskenttään, ja analyysin 
tuloksista saadaan CAE:n avulla haluttuja graafisia 
esityksiä (esimerkiksi kuvat 30 ja 31) ja jännitystilaa 
kuvaavia numeroarvoja. Kallioperä oletetaan täysin 
elastiseksi ja reunaehdot asetetaan mallin sivuille ja 
pohjalle.

Mallinnuksen perusteella tiheysvaihtelut vaikutta-
vat kallioperän yläosan jännitystilaan enimmillään 8,5 
MPa (maksimi- ja minimijännityksen erotus), mikä 
on huomattava osa kallioperän yläosan alueellisesta 
horisontaalisesta kokonaisjännityksestä. Vertauksen 
vuoksi Euroopan manneralueella alueellisen horison-
taalijännityksen on arvioitu olevan suuruudeltaan 
10–30 MPa, laadultaan puristusta ja suunnaltaan 
yleensä NW-SE, mutta paikalliset tekijät voivat vai-
kuttaa huomattavasti jännityskentän suuruuteen ja 
orientaatioon (Gölke & Goblenz 1996).
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Kuva 28. Satakunnan 3-D tiheysmallin vaakaleikkaukset. (Pirttijärvi 2004).
Figure 28. The horizontal cross-sections of the Satakunta 3-D density model. (Pirttijärvi 2004)
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Kuva 29. Yhdistelmä Satakunnan 3-D tiheysmallin vaaka- (pohja) ja pystyleikkauksia. Väriskaala 2580 – 2760 kg/m3. (Pirttijärvi 2004).
Figure 29. Compilation of horizontal (bottom) and vertical cross-sections of the 3-D density model of Satakunta area. The color scale 
ranges between 2580 and 2760 kg/m3. (Pirttijärvi 2004).

Kuva 30. Horisontaalijännityskomponentit S11 (itä-länsi) ja S22 (pohjois-etelä) mallin ylimmässä kerroksessa. Negatiiviset arvot 
(siniset alueet) edustavat puristusta ja positiiviset arvot (punaiset alueet) edustavat venytystä. Elementtien horisontaalinen koko on 
5 km x 5 km, kartan alue on x(YKJ)= 6750-6925 km ja y(YKJ)=3150-3325 km.
Figure 30. Components of horizontal stress S11 (east-west) ja S22 (north-south) in the topmost layer of the model. Negative values 
(blue) represent compression and positive values (red) represent extension. The horizontal size of elements is 5 km x 5 km, the area 
of the map is x(YKJ)= 6750-6925 km and y(YKJ)=3150-3325 km.
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Kuva 31. Vasemmalla minimi- ja maksimijännitysten suunnat mallin ylimmässä osassa. Puristus on esitetty tummilla ja venytys 
vaaleilla viivoilla.  (Puristus tai venytys on viivojen suuntaista), oikealla alueen kallioperäkartta (Korsman et al. 1997). Koordinaatit 
[m] kkj-järjestelmän kaistassa 3.
Figure 31. On the left, the direction of minimum and maximum stress in the uppermosta part of the model, compression by dark 
lines and extension by light lines, on the right the bedrock map of the area (Korsman et al. 1997). The coordinates [m] in the sector 
3 of the Finnish kkj system.

7 PAINOVOIMAN VAIHTELUSTA JOHDETTU LASKENNALLINEN GEOIDI

Kuvassa 1 esitetyistä painovoimahavainnoista in-
tegroitiin painovoiman potentiaali, josta johdettiin 
laskennallinen geoidi havaintojen kattamalle alueelle. 
Laskennallinen geoidi sovitettiin Porin kaupungin 
havaitsemiin geoidikorkeuksiin neljän parametrin 
avulla, jotka ratkaistiin lineaarisella regressioanalyy-
sillä. Porin kaupungin geoidihavaintojen (Kuva 32) ja 

Kuva 32. Geoidi, joka perustuu Porin kaupungin kaupunkimittauksen toimiston mittauksiin kartalle merkityissä pisteissä.
Figure 32. Geoid based on the observations by the technical services of Pori City. The measurement points are shown on the map.

lopullisen laskennallisen geoidin (Kuva 33) erotuksen 
keskihajonnaksi saatiin ±3,8 cm. Virhe on jaettava 
Porin kaupungin korkeudenmääritysten ja painovoi-
ma-arvoista johdetun laskennallisen geoidin kesken. 
Joka tapauksessa laskennallinen geoidi on yllättävän 
tarkka, ja sitä voitaisiin käyttää sellaisenaan tai kont-
rollina korkeuden mittauksista johdetulle geoidille.
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Kuva 33. Painovoimahavainnoista johdettu laskennallinen geoidi, joka on sovitettu Porin kaupungin kartalla merkityillä pisteillä 
tehtyihin havaintoihin.
Figure 33. Calculated geoid based derived from gravity observations. The geoid has been fitted at shown locations to the observa-
tions of Pori City. 

8 PÄÄTELMIÄ

GeoSatakunta-projektissa Geologian tutkimus-
keskus on kartuttanut Satakunnan alueellista paino-
voimamittausaineistoa 2 832 pisteellä. Satakunnan 
ja ympäristön alueellisista painovoimamittaustulok-
sista on laadittu karttasarja, joka perustuu 5 234:ään 
Geodeettisen laitoksen ja 30 279:ään Geologian 
tutkimuskeskuksen havaintoon ja 198 linjakilometrin 
lentogravimetraukseen.

Projektissa kehitettiin uusia tulostenkäsittely- ja 
tulkintamenetelmiä irtomaan paksuuden tulkintaan 
ja tiheysvaihteluiden aiheuttaman jännityskentän 
laskentaan. 

Painovoima-anomalioista tulkittiin irtomaan, hiek-
kakiven, rapakivigraniittien ja diabaasilaattojen pak-
suutta sekä kontakteja. Painovoima-anomaliakartoilla 
näkyy selvästi myös Sääksjärven meteoriittikraatteri, 
hierto- ja murrosvyöhykkeitä ja näiden rajaamia kal-
lioperälohkoja sekä intruusioita. 

Rapakivigraniitit ulottuvat vähintään 8 km:n sy-
vyyteen ja aiheuttavat noin 30 mGalin negatiivisen 

painovoima-anomalian. 
Rapakivimuodostuma ulottuu hiekkakiven alla Ko-

kemäeltä Porin rannikolle.  Vuosien varrella rapakiven 
syvärakenteesta on esitetty varsin erilaisia malleja. 
Tosiasia on, että yksikäsitteistä mallia ei voidakaan 
käytettävissä olevien mittaustulosten perusteella rat-
kaista vaan erilaiset ratkaisut johtuvat erilaisista läh-
töoletuksista. Kannattaa painottaa kaikille malleille 
yhteisiä piirteitä ja hakea kriteereitä, joilla valita 
poikkeavista piirteistä oikeat.

Painovoimatulkintojen perusteella hiekkakiven 
poikkileikkauksen paksuus Porin seudulla on 1,3±0,3 
km ja pienenee kohti kaakkoa.

Aeromagneettisten ja painovoimatulkintojen pe-
rusteella lähellä maanpintaa sijaitsevia jotunisia dia-
baasilaattoja on kartta-alueella noin 850 km2 ja niiden 
paksuus on paikoin jopa 400 m. Uuden gravimetrisen 
tulkinnan mukaan esimerkiksi Leistilänjärven alueella 
diabaasi muodostaa hiekkakiven täyttämän yhtenäisen 
allasmaisen rakenteen.
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Gravimetrisen tulkinnan mukaan Sääksjärven im-
paktikraatterin syvyys on yli 200 m ja halkaisija 4 800 
m.  Itse kraatteria ympäröi särkynyt kallioperä, jonka 
tiheys on ehjää isäntäkiveä pienempi. Teoreettisiin 
malleihin verrattuna kraatterista on vain pohjimmai-
nen osa jäljellä. 

Satakunnan hiekkakiven pohjoisreunalla on irto-
maan täyttämä kalliopinnan painauma, jossa irtomaan 
paksuudet ovat yleisesti 50–100 m.  

Maankuoren yläosan tiheysvaihteluiden vaikutus 
kallioperän yläosan jännitystilaan on suurimmillaan 
8,5 MPa (maksimi- ja minimijännityksen erotus), 
mikä on huomattava osa kallioperän yläosan alu-
eellisesta horisontaalisesta kokonaisjännityksestä. 

KIITOKSET

Haluamme erityisesti kiittää kenttähenkilöstöä, 
jotka ovat suorittaneet painovoimamittaukset, Geo-
deettista laitosta luvasta käyttää sen painovoima-
aineistoa, Tarmo Jokista SAMPO-tulkinnoista, Jukka 
Lehtimäkeä seismisistä luotauksista, Jari Eskelistä 

Vertailun vuoksi Euroopan manneralueella alueellisen 
horisontaalijännityksen on arvioitu olevan suuruudel-
taan 10–30 MPa, laadultaan puristusta ja suunnaltaan 
yleensä NW-SE, mutta paikalliset tekijät voivat vai-
kuttaa huomattavasti jännityskentän suuruuteen ja 
orientaatioon.

Porin kaupungin geoidihavaintojen ja painovoima-
havainnoista johdetun laskennallisen geoidin erotuksen 
keskihajonnaksi saatiin ±3,8 cm.  Virhe on jaettava 
Porin kaupungin korkeudenmääritysten ja painovoima-
arvoista johdetun laskennallisen geoidin kesken. Joka 
tapauksessa laskennallinen geoidi on yllättävän tarkka, 
ja sitä voitaisiin käyttää sellaisenaan tai kontrollina 
korkeuden mittauksista johdetulle geoidille.

DISTRLOAD-ohjelman laatimisesta, Kalevi Korsma-
nia, Riitta Korhosta ja Kalle Salosta tuesta ja kannus-
tuksesta sekä Tapio Ruotoistenmäkeä käsikirjoituksen 
arvioinnista ja korjausehdotuksista.
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KOKEMÄENJOEN SUISTON KEHITYS JA TULEVAISUUS

Summary: The past and future of the Kokemäki river



Huhta, P. & Räsänen, M. 2010. Kokemäenjoen suiston kehitys ja tulevaisuus. Summary: 
The past and future of the Kokemäki river. Geological Survey of Finland, Report of Inves-
tigation 183, 105–114, 8 figures.

The bedrock topography has contributed in a decisive way to the development of the 
Kokemäenjoki river and its estuary. The river is partly located in the contact of the crystalline 
bedrock and sandstone. In the SE section it follows the sandstone and bedrock contact and 
then breaks away in its own channel along the sandstone deep. Gravity line interpretations 
have been used to help in determining the thickness of the Quaternary cover. Interpretations 
have established that the surface of the sandstone varies quite considerably, and the deepest 
depressions are up to 100 m in depth.

The development of the current Kokemäenjoki delta began at the same time as Kokemäenjoki 
river itself about 6 500 years ago, when Liekovesi at Vammala broke out of the sea. The new 
river immediately began to erode the surface and deposit sediments at the mouth of the river. 

Uplift in the Satakunta region has been steady, and not have taken unexpected increase 
in the sea level. The estuary was located in Harjavalta about 4 000 years ago, in Nakkila 
about 2 000 years ago and in Pori about 500 years ago. At present, the Pori region is rising 
by about six millimeters per year.

Between the 17th and 19th centuries the main channel advanced about 20 m per year. The 
rapid movement (about 80 m / year) in 1905–1947 was mainly due to the fact that sedimen-
tation in the delta took place through the narrow passage of Kivini. Delta sediments had 
little room to settle in the narrow gap and rapidly progressed further into Pihlavanlahti bay. 
Calculated from topographical maps, the channel advanced about 40 m per year between 
1958–1982, and about 30 m per year from 1981 to 2001. The progress of delta sedimentation 
to the northwest and to the sea is largely determined by how wide and through how many 
channels the delta sedimentation takes place. 

To determine the future of Kokemäenjoki delta, the old delta deposits should be examined 
in order to determine the rate of sedimentation in different parts of the estuary. Dredging and 
other activities also require the determination of heavy metal concentrations. 

A forecast map has been constructed for Pihlavanlahti bay, in which the situation in the 
year 2200 is presented. On the basis of this forecast, the Kolpanlahti–Pihlavanlahti region 
will become an inland lake as the land will have risen in the Reposaari road and embank-
ment road areas. The Kokemäenjoki river will flow through the gap between Reposaari and 
Mäntyluoto. 

Keywords (GeoRef Thesaurus, AGI): rivers, estuaries, genesis, bedrock, topography, uplifts, 
sedimentation, Kokemäenjoki River, Satakunta, Finland
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Huhta, P. & Räsänen, M. 2010. Kokemäenjoen suiston kehitys ja tulevaisuus. Geologian 
tutkimuseksus, Tutkimusraportti 183, 105–114, 8 kuvaa.

Kallioperän topografia on vaikuttanut ratkaisevalla tavalla Kokemäenjoen ja sen suiston 
kehitykseen. Kokemäenjoki sijaitsee osin peruskallion ja hiekkakiven kontaktissa. Joki 
noudattelee Porin alueella SE-osassa hiekkakiven ja peruskallion kontaktia ja eroaa sitten 
omaksi uomakseen hiekkakiven syvännettä myöten. 

Sijainnin tulkinnassa käytettiin apuna painovoimamittauslinjoja, joissa on selvitetty maa-
peitteiden paksuuksia. Tulkinnoista selviää, että hiekkakiven pinnan taso vaihtelee melko 
voimakkaasti ja syvimmät painaumat ovat jopa 100 metrin syvyisiä.

Kokemäenjoen nykyisen suiston synty ja kehitys alkoi samalla kun Kokemäenjoki itsekin 
noin 6 500 vuotta sitten, jolloin Liekovesi Vammalassa kuroutui irti merestä. Syntyvä joki 
alkoi heti kuluttaa irtaimia maalajeja ja kerrostaa niitä suupuolelleen. Satakunnan alueella 
maankohoaminen on ollut tasaista, eikä välillä ole tapahtunut meren pinnan äkillisiä ko-
hoamisia. Harjavallassa jokisuu oli noin  4 000 vuotta sitten, Nakkilassa noin 2 000 vuotta 
sitten ja Porissa noin 500 vuotta sitten. Nykyisin maa kohoaa Porin seudulla noin kuusi 
millimetriä vuodessa. 

1600–1800-luvuilla silloisen moniuomaisen suiston pääuoman etenemisvauhti oli noin 
20 metriä vuodessa. Suuret suiston pääuoman (n. 80 m/vuodessa) etenemisvauhdit vuosina 
1905–1947 johtuivat pääosin siitä, että suiston kärkiosan kerrostuminen pakkautui Kivinin 
kapeikkoon. Suiston sedimenteille ei ollut kapeikossa paljon tilaa ja eteneminen pidemmälle 
Pihlavanlahteen oli nopeaa. Peruskartoista laskettuna eteneminen on ollut vuosien 1958–1982 
välillä noin 40 metriä vuodessa ja vuodesta 1981 vuoteen 2001 noin 30 metriä vuodessa. 
Suiston etenemisvauhti luoteeseen merelle päin määräytyy paljolti sen mukaan, kuinka 
laajalle ja kuinka monen suiston uoman kautta kerrostuminen tapahtuu.

Kokemäenjoen suiston tulevaisuuden selvittämiseksi olisi tutkittava vanhoja suiston 
kerrostumia, jotta saataisiin selville aineksen kerrostumisnopeudet suiston eri osissa.  Ruop-
paukset ja muu toiminta suistossa edellyttävät myös maaperän raskasmetallipitoisuuksien 
määrittämistä.

Pihlavanlahdesta on tehty ennustekartta, joka esittää arvioitua tilannetta vuonna 2200. 
Ennusteen perusteella Kolpanlahden Pihlavanlahden alueesta on tullut sisäjärvi, kun maa on 
kohonnut  Reposaaren tien ja pengertien alueella. Kokemäenjoki kyllä virtaa kohti Reposaaren 
ja Mäntyluodon välistä aukkoa. Ahlaisiin päin virtaus näyttää loppuvan.

Asiasanat (Geosanasto, GTK): joet, suistot, geneesi, kallioperä, topografia, maankohoaminen, 
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1 JOHDANTO

GeoSatakunta- ja InnoGeo-projektien eräänä 
osatavoitteena oli selvittää Kokemäenjoen sijaintia 
kallio- ja maaperän suhteen. Tutkimusten mukaan 
Kokemäenjoki sijaitsee paksuimpien maapeitteiden 
kohdalla osin peruskallion ja hiekkakiven kontaktis-
sa (Kuva 1). Tulkinnassa Porin kaupungin alueella 
käytettiin apuna Porin Vedelle tehtyjen painovoima-
mittauslinjojen tulkintoja, joissa oli selvitetty kalli-
opinnan tasoa ja maapeitteiden paksuuksia. Lisäksi 
käytettiin eri lähteistä saatua tietoa maapeitteiden 
paksuudesta ja kerrosjärjestyksestä. Tulkinnoista 

selviää, että hiekkakiven pinnan taso vaihtelee 
melko voimakkaasti ja syvimmät painanteet ovat 
jopa 100 metrin syvyisiä nykyisen maanpinnan 
alapuolella. 

Kuvassa 2 kallioperän elementti tukee käsitys-
tä, että joki noudattelee kuvan yläosassa (SE-osa) 
hiekkakiven ja peruskallion kontaktia ja eroaa sitten 
omaksi uomakseen hiekkakiven syvännettä myö-
ten. Kuvista näkyy, että kallioperän topografia on 
vaikuttanut ratkaisevalla tavalla joen ja sen suiston 
kehitykseen. 

Kuva 1. Profiilikuva eri elementeistä tarkasteltuna meren suunnasta. Katkoviivat kertovat painovoimalinjojen sijainnin ja esimerkkinä 
painovoimalinja 5. Piirros Harri Kutvonen, GTK.
Figure 1. A profile of the different elements seen from the sea to the east. The dotted lines are gravimetric measurement lines, and 
gravity line number 5 is presented as an example. Drawing by Harri Kutvonen, GTK.

1 = peruskallio, 2 = hiekkakivi, 3 = moreeni/hiekka, 4 = siltti/savi
1 = crystalline bedrock, 2 = sandstone, 3 = till/sand, 4 = silt/caly
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Kuva 2. Painovoimamittaustulkintojen perusteella tehdyt havainnekuvat Kokemäenjoen sijainnista projisoituina eri maakerroksiin 
ja kallioperään. Piirros Harri Kutvonen, GTK.
Figure 2. Illustrative picture of Kokemäenjoki river projected on different earth layers and bedrock. The data are taken from the 
gravimetric measurements. Drawing by Harri Kutvonen, GTK.

1 = peruskallio, 2 = hiekkakivi, 3 = moreeni/hiekka, 4 = siltti/savi
1 = crystalline bedrock, 2 = sandstone, 3 = till/sand, 4 = silt/caly
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2 KOKEMÄENJOEN NYKYISEN SUISTON SYNTY JA ALKUVAIHEEN KEHITYS

Viimeisimmän mannerjäätikön sulaessa noin 
11 000 vuotta sitten koko Satakunta jäi meren alle 
(Ojala ym. 2006). Lähin kuivan maan alue oli Vam-
malan Jyränvuorella, jonka huippu kohosi saarena 
merestä. Maankohoamisen johdosta Kokemäenjoen 
suisto alkoi kehittyä samalla kun Kokemäenjoki itse-
kin noin 6 500 vuotta sitten, jolloin Liekovesi Vam-
malassa kuroutui irti merestä (Kuva 3). Syntyvä joki 
alkoi heti kuluttaa irtaimia maalajeja ja kerrostaa niitä 
suupuolelleen. Joen uoma kului aluksi meren pohjaan 
jäätikön perääntymisen jälkeen kerrostuneeseen Lito-
rina-vaiheen saveen ja mahdollisesti sen alla olevaan 
Ancylus-vaiheen saveen, jossa oli kerrostuneena mus-
tia rautasulfidijuovia. Rautasulfidin ja eloperäisen ai-
neksen määrä kohosi huomattavasti Litorina-vaiheen 
savissa. Vanhimmat Ancylus-vaiheen savikot ovat 
nykyisin yli 100 metrin korkeudella merenpinnasta 
johtuen voimakkaasta maankohoamisesta. Muinaisen 
Itämeren Ancylus-Litorina vaiheiden välinen raja on 
noin 7 700-8 300 vuotta vanha eli vanhempi kuin 
Kokemäenjoki.

Satakunnan alueella maankohoaminen on ollut 
tasaista, eikä välillä ole tapahtunut meren pinnan 

äkillisiä kohoamisia. Kokemäenjoen suu on vähitellen 
siirtynyt nykyiselle paikalleen. Harjavallassa jokisuu 
oli noin 4 000 vuotta sitten, Nakkilassa noin 2 000 
vuotta sitten ja Porissa noin 500 vuotta sitten. Nykyi-
sin maa kohoaa Porin seudulla noin kuusi millimetriä 
vuodessa (Virkkala 1946). 

Alla olevissa rannansiirtymiskuvissa (Kuvat 4–7) 
on käytetty ikämääritysten laskemiseen keskimää-
räistä 6.6 millimetrin vuotuista maankohoamista, 
joka on saatu Olkiluodossa tehdyistä tutkimuksista 
(Mäkiaho 2005). 

 1600–1800-luvuilla silloisen moniuomaisen suis-
ton pääuoman etenemisvauhti oli noin 20 metriä vuo-
dessa. Tällöin moniuomainen suisto eteni avartuvaan 
ja kohtalaisen leveään Pihlavanlahden edeltäjään 
nykyisen Porin keskustan ja Kivinin välillä. Suuret 
suiston pääuoman (n. 80 m/vuodessa) etenemisvauh-
dit vuosina 1905–1947 johtuivat pääosin siitä, että 
suiston kärkiosan kerrostuminen pakkautui Kivinin 
kapeikkoon, jossa kallioperä on lähellä maanpintaa. 
Suiston sedimenteille ei ollut kapeikossa paljon 
tilaa ja eteneminen pidemmälle Pihlavanlahteen oli 
nopeaa.

Kuva 3. Meren rantaviivan asema Kokemäenjoki laaksossa 1 000 vuoden välein. Virkkalan 1946 mukaan.
Figure 3. The coastline in the Kokemäenjoki valley from 6 500 BP to 500 BP, after Virkkala 1946.
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Kuva 4. Porin rannikko 1 200 BP eli noin vuonna 800 j.a.a. (Kalevi Hokkanen, GTK).

Figure 4. Pori coastal area in 1 200 BP (Kalevi Hokkanen, GTK).

Kuva 5. Porin rannikko 900 BP eli noin vuonna 1100 j.a.a. (Kalevi Hokkanen, GTK). 
Figure 5. Pori coastal area in 900 BP (Kalevi Hokkanen, GTK).
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Kuva 6. Porin rannikko 600 BP eli noin vuonna 1400 j.a.a. (Kalevi Hokkanen, GTK).
Figure 5. Pori coastal area in 600 BP (Kalevi Hokkanen, GTK).

Kuva 7. Porin rannikko 300 BP eli noin vuonna 1700 j.a.a., kun Porin kaupunki oli jo perustettu (Kalevi Hokkanen, GTK).
Figure 7. Pori coastal area in 600 BP, after the town of Pori had been founded (Kalevi Hokkanen, GTK).
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3 KOKEMÄENJOEN SUISTON TULEVA KEHITYS

Suiston etenemisvauhti luoteeseen merelle päin 
määräytyy paljolti sen mukaan, kuinka laajalle ja 
kuinka monen suiston uoman kautta kerrostuminen 
tapahtuu. Nykytilanteessa sedimentit leviävät Puus-
san ja Soodeen saarten ja Pihlavan väliselle alueel-
le, joka on jossain määrin ahtaampi kuin 1600- ja 
1700-lukujen Pihlavanlahtea edeltänyt lahdelma. 
Tämä saattaa osaltaan selittää kohtuullisen nopeat 
deltan etenemisen arvot 1900-luvulla ja nykyisin. 
Peruskartoista laskettuna eteneminen on ollut vuosien 
1958–1982 välillä noin 40 metriä vuodessa ja vuo-
desta 1981 vuoteen 2001 noin 30 metriä vuodessa. 
Tällä hetkellä pääosa Kokemäenjoen kuljettamista 
sedimenteistä kerrostuu Skolpan saaren ja suiston 
suuosan väliselle alueelle. Tulevaisuudessa Pihlavan-
lahti avartuu laajempana luoteeseen etenevän suiston 
edustalla (Cripps ym. 2010, painossa). 

Jos suisto kehittyisi luonnontilaisena, aiheuttaisi sen 
sedimentaatiotilan kasvu avartuvaan Pihlavanlahteen 
suiston etenemisvauhdin hidastumisen ja deltan muut-
tumisen moniuomaiseksi. Tällöin saatettaisiin tulla lä-
hemmäs 20 metrin vuotuisen etenemisen vauhtia, joka 
muistuttaisi tilannetta 1600-luvulla Porin edustalla.

Suiston tekeminen kaivuoperaatioiden avulla mo-
niuomaisemmaksi on erittäin haasteellista. Nykyinen 
pääuoman koillispuoli Pihlavanlahdesta on hyvin 
matalaa. Jos osa nykyisen pääuoman virtauksesta 
haluttaisiin suunnata tälle alueelle, se edellyttäisi 

tilanteen tarkkaa mallintamista, jotta järjestelystä tu-
lisi pysyvä. Virtauksen vastuksien ollessa kaivetuissa 
uomissa liian suuria, tällaiset uomat sedimentoituvat 
nopeasti umpeen.

Kokemäenjoen suiston tulevaisuuden selvittämi-
seksi olisi tutkittava vanhoja suiston kerrostumia, 
jotta saataisiin selville aineksen kerrostumisnopeudet 
suiston eri osissa.  Ruoppaukset ja muu toiminta 
suistossa edellyttävät myös maaperän raskasmetal-
lipitoisuuksien määrittämistä.  Toiminta ilman näitä 
määrityksiä merkitsee riskinottoa. 

Suiston tulevaisuudesta on tehty ennustekartta 
(Kuva 8), joka esittää arvioitua tilannetta vuonna 
2200. Kartta on tehty merikortista saatujen syvyys-
tietojen ja InnoGeo-hankkeessa tehtyjen kaikuluo-
taushavaintojen perusteella. Ennusteen perusteella 
Kolpanlahden-Pihlavanlahden alueesta on tullut 
sisäjärvi, kun maa on kohonnut Reposaaren tien ja 
pengertien alueella. Kokemäenjoki kyllä virtaa kohti 
Reposaaren ja Mäntyluodon välistä aukkoa. Ahlaisiin 
päin virtaus näyttää loppuvan. 

Ennustetta laadittaessa on otettu huomioon vain 
yhden metrin maankohoamisen aiheuttama rannan 
siirtyminen vuodesta 2000 lähtien. Joen tuoma maa-
aines ja kasvillisuuden lahoaminen paikalleen pie-
nentävät vesialuetta entisestään. Ennuste perustuu 
rajoitettuun luotausaineistoon, joten jatkotutkimuksia 
varten Pihlavanlahti olisi luodattava tarkemmin.

Kuva 8. Pihlavanlahti vuonna 2200.
Figure 8. The bay of Pihlavanlahti in the year 2200.
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PORIN ALUEEN MAAPERÄN RAKENNETTAVUUSSELVITYS

Summary: Construction conditions in the Pori region



Laakso, K., Säävuori, H. & Jarva, J. 2010. Porin alueen maaperän rakennettavuusselvitys. 
Summary: Construction conditions in the Pori region. Geological Survey of Finland, Report 
of Investigation 183, 115–139, 16 figures and 2 tables. 

An investigation of the suitability for construction in the Pori region has been carried out 
within the InnoGeo project. Geological characteristics affecting construction conditions 
have been studied based on existing geological maps and data. The Quaternary geological 
mapping data of GTK, drilling data and geophysical surveys, as well as the airborne 3D 
laser scanning data of the National Land Survey of Finland have been used. The thickness of 
fine-grained sediments has been estimated based on drilling data and airborne geophysical 
surveys. Slope steepness has been calculated according to the airborne 3D laser scanning data.

The topography of the Pori region is very plain. Till is the dominant soil type and 
comparatively few bedrock areas with outcrops exist in the study area. Estimations of the 
thickness of fine-grained sediment revealed sediment layers about 30 m thick. The thickest 
fine-grained sediment layers are found in the surroundings of the Kokemäenjoki river. The 
average thickness of fine-grained sediments in the Pori region is about 9 m.

The construction conditions of the Pori region are mainly good. Only about a quarter of the 
study area has poor or demanding construction conditions. It was not possible to estimate the 
construction conditions for nearly 17% of the entire study area due to a lack of information 
or the existence of special features such as man-made soils.
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Laakso, K., Säävuori, H. & Jarva, J. 2010. Porin alueen maaperän rakennettavuusselvitys. 
Geologian tutkimuskeskus, Tutkimusraportti 183, 115–139, 16 kuvaa ja 2 taulukkoa.

Porin kaupungin alueen maaperän rakennettavuusselvitys on tehty osana InnoGeo-hanketta. 
Maaperän rakennettavuusselvityksessä on tarkasteltu tutkimusalueen yleisiä maaperägeolo-
gisia ominaisuuksia ja niiden vaikutusta rakentamiseen. Tutkimuksessa hyödynnettiin 
GTK:n maaperäkartoitusaineistoja, maaperäkairauksia sekä geofysikaalisia mittausaineis-
toja. Lisäksi käytössä oli Maanmittauslaitoksen laserkeilausaineisto. Arvio alueellisista 
hienoainessedimenttikerrosten paksuuksista tehtiin kairaustietojen ja aerogeofysikaalisten 
lentomittaustietojen perusteella. Alueelliset rinnekaltevuudet laskettiin Maanmittauslaitoksen 
laserkeilausaineistosta.

Porin alue on topografialtaan tasaista. Tutkimusalueen vallitseva maalaji on moreeni. Kal-
lioalueita tutkimusalueella on suhteellisen vähän. Tässä selvityksessä tehdyn hienoainessedi-
menttikerrosten paksuustulkinnan mukaan pehmeikköjen paksuudet yltävät tutkimusalueella 
noin 30 metrin syvyyteen. Paksuimmat hienoainessedimenttialueet sijaitsevat Kokemäenjoen 
ympäristössä. Hienoainessedimenttien keskimääräinen paksuus Porin alueella on noin 9 metriä.

Porin alueen maaperä on rakennettavuusominaisuuksiltaan pääasiassa hyvää tai normaalia. 
Tutkimusalueen pinta-alasta noin neljännes on rakennettavuusominaisuuksiltaan keskin-
kertaista, melko vaativaa tai vaativaa. Alueesta jätettiin luokittelematta 17 % puutteellisten 
tietojen tai muiden erityisominaisuuksien, kuten täytemaiden, vuoksi.
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1 JOHDANTO

Porin kaupungin alueen maaperän rakennettavuus-
selvitys on tehty osana InnoGeo-hanketta. Maaperän 
rakennettavuusselvityksessä on tarkasteltu tutkimus-
alueen (Kuva 1) yleisiä maaperägeologisia ominai-
suuksia ja niiden vaikutusta rakentamiseen. Selvitys 
perustuu olemassa olevaan geologiseen tutkimus- ja 
kartoitusaineistoon. Maaperän geoteknisiä ominai-
suuksia, kuten kokoonpuristuvuutta ja vesipitoisuutta, 
ei tässä yhteydessä ole tarkasteltu. Käytetty maaperä-
aineisto perustuu GTK:n tuottamaan 1:20 000 maa-
peräkarttaan. Ko. kartta-aineisto kuvaa pääosin maa-
perän ylintä metriä. Porin kaupungin tutkimusalueen 
osalta on huomioitava, että Kokemäenjoen suiston 
sedimenttien paksuutta ja kerrosrakennetta ei ole 
tämän mittakaavan rakennettavuustarkastelussa voitu 
huomioida. Myöskään pohjaveden pinnan korkeutta 
ja pinnan korkeuden muutoksia ei ole tässä tarkaste-
lussa otettu huomioon. Selvityksessä ei myöskään ole 
otettu kantaa tutkimusalueen muihin rakentamisen 
reunaehtoihin, kuten luonto- tai kulttuuriarvoihin tai 
mahdollisesti pilaantuneeseen maaperään. Tulva-
herkät alueet on käsitelty omana kokonaisuutenaan. 
Tässä esitetyn maaperän rakennettavuusselvityksen 
tuloksia voidaan käyttää apuna maankäytön yleiskaa-
vatasoisessa suunnittelussa. Asemakaavatasoisessa 
suunnittelussa ja ennen varsinaisten rakennustöiden 
aloittamista tulee aina tehdä tarkempia tutkimuksia 
rakennusalustan laadun ja kantavan pohjan syvyyden 
selvittämiseksi.

Maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) tavoit-
teena on edistää ekologista, taloudellista sekä sosi-
aalisesti ja kulttuurillisesti kestävää kehitystä. Ra-
kennuspaikan tulee olla tarkoitukseen sovelias ja ra-
kentamiseen kelvollinen. Maaperän rakennettavuutta 

määriteltäessä keskeisiä tekijöitä ovat maa-aineksen 
kokoonpuristuvuus, kaivettavuus, kuljetettavuus ja 
läjitettävyys (Kauranne ym. 1972). Maan kaltevuu-
della on merkitystä erityisesti suuria pintoja raken-
nettaessa, jolloin maan tasaustarve on suuri (Suomen 
Geotekninen Yhdistys Ry 1986). Kaltevat savirinteet 
ovat herkkiä sortumiselle. Erityisen ongelmallisia 
ovat savikkojen reuna-alueet sekä vesiuomiin rajoit-
tuvat savirinteet.

Tiiviit pohjamoreenikerrokset ovat rakennetta-
vuudeltaan Suomen parhaita maakerroksia, joskin 
hiekka- ja silttimoreenin routivuus huonontaa näi-
den maalajien rakennettavuusominaisuuksia (Kau-
ranne ym. 1972, Johansson 2005). Kovan pohjan 
syvyyden tunteminen on tärkeää pohjarakennus-
toimenpiteiden onnistumiseksi (Ojala ym. 2007). 
Hiekka- ja soraesiintymät ovat yleisesti ottaen 
rakennettavuudeltaan hyviä. Kalliomaat ovat on-
gelmattomia rakentamisen kannalta kantavuutensa 
ja routimattomuutensa vuoksi (Johansson 2005), 
mutta kallioalueet ovat haasteellisia kunnallisteknii-
kan rakentamisen kannalta. Liejukerrostumat ovat 
rakennusteknillisesti vaikeita (Kauranne ym. 1972). 
Liejun lisäksi turvekerrokset ovat lähes käyttökel-
vottomia rakennusalustana huonon kantavuutensa 
ja suuren kokoonpuristuvuutensa vuoksi. Hienora-
keisten maalajien ongelmana on niiden routivuus ja 
huono läjitettävyys (Salonen ym. 2002, Johansson 
2005). Savi- ja silttimaiden rakennettavuutta pa-
rantaa kuivakuoren muodostuminen kerrosten pin-
nalle (Johansson 2005). Toisaalta rannikkoalueiden 
savikot sisältävät usein runsaasti sulfideja, mikä 
tulee ottaa huomioon pohjanvahvistustoimenpiteitä 
suunniteltaessa (Ojala ym. 2007).
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Kuva 1. Maaperän rakennettavuusselvityksen tutkimusalue. Karttojen koordinaatisto: KKJ. Karttojen ulkoasu: Kirsti Keskisaari, GTK. 
Figure 1. Location of the study area for the construction suitability research. Reference system of the maps: Finnish National 
Coordinate System, KKJ. Map layouts Kirsti Keskisaari, GTK.
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2 TUTKIMUSALUEEN GEOLOGIA

Tutkimusalueen keskikorkeus on noin 12,5 m mpy. 
Sekä etelä- että pohjoisosissa tutkimusaluetta korkeus-
arvot yltävät paikoin noin 50 metriin (mpy). Suuri osa 
tutkimusalueesta, joka sijoittuu Kokemäenjoen suis-
toalueelle, on melkein merenpinnan tasolla (Kuva 2).

Ihmisen toiminta ja maankäyttö näkyvät laserkei-
lausaineistojen perusteella muodostetussa korkeus-

2.1 Korkeus ja topografia

mallissa ja siten myös korkeusaineiston perusteella 
lasketussa rinnekaltevuusmallissa (Kuva 6 ja luku 
3.2). Rinnekaltevuusmallin jyrkimmät kohdat ovat 
antropogeenisiä rakenteita, lähinnä teitä ja taloja. 
Koska korkeusmallissa näkyy infrastruktuuri, olisi 
korkeusmallin sijaan oikeampaa tässä tapauksessa 
puhua pintamallista (digital surface model, DSM).

2.2 Kallioperä

Tutkimusalueen pinta-alasta noin 4 % on kal-
lioalueita eli avokallioita ja sellaisia alueita, joilla 
kalliota peittää alle 1 metrin paksuinen maakerros. 
Tutkimusalueen kallioperä on suurimmaksi osaksi 
Satakunnan hiekkakiveä. Se muodostaa luode-kaak-
ko-suuntaisen altaan, joka on syntynyt maankuoren 
lohkojen välisten siirrosten seurauksena. Hiekka-
kivimuodostuman tiedetään kairausten perusteella 
ulottuvan ainakin 591 metrin syvyyteen (Kohonen 
ym. 1993). 

Satakunnan hiekkakiveä leikkaavat nuoremmat, 
pääosin kerrosmyötäisesti sijoittuneet oliviinidia-
baasipatjat ja ohuet oliviinidiabaasijuonet (Vaasjoki 
1996). Kuvassa 3 esitetyssä kallioperäkartassa näkyy 
oliviinidiabaasin leikkaussuhde hiekkakiveen tut-
kimusalueen eteläosissa. Tutkimusalueesta länteen 
sijaitsevassa Reposaaressa on rapakivigraniittia 
(Kohonen ym. 1993). Tutkimusalueen pohjoisosia 
hallitsevat muita kivilajeja vanhemmat, svekofenni-
set granodioriitit ja kiillegneissit (Kuva 3). 

Kuva 2. Tutkimusalueen maanpinnan korkeus (m mpy). Esityksen solukoko on 2 m. Korkeusjärjestelmä: N2000.
Figure 2. Topography of the study area (height above sea level, m). Grid cell-size 2 m. Height system, datum: N2000.
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Kuva 3. Porin alueen kallioperä GTK:n 1:100 000 kallioperäkartan mukaan. 
Figure 3. A geological map of the Pori study area. The map is based on 1:100 000 bedrock mapping data of GTK.
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2.3 Maaperä

Tutkimusalueen maaperäkartta on esitetty kuvassa 
4. Tutkimusalueen maaperästä noin 45 % on moree-
nia (Taulukko 1). Porin alueella moreenikerrostumat 
ovat tyypillisesti 1–6 metriä paksuja pohjamoreeneja 
(Kejonen ym. 1988a, Kejonen ym. 1988c, Kejonen 
ym. 1988f, Kukkonen ym. 1988a, Kukkonen ym. 
1988d, Kukkonen ym. 1988e), joiden savespitoisuus 
on tutkimusalueen länsi- ja eteläosissa alle 5 % (Ke-
jonen ym. 1988a, Kejonen ym. 1988b). Lattomeren ja 
Vähärauman alueella on myös pieniä kumpu- ja reu-
namoreeniesiintymiä (Kejonen ym. 1988c, Kejonen 
ym. 1988f). Porin eteläpuolella pohjamoreenin päällä 
on 1–2 metriä paksuja ablaatiomoreenikerroksia 
(Kejonen ym. 1988b). Yyterin alueella moreeniker-
rosten paksuus on 6–9 metriä ja moreeni on löyhää 
hiekka- ja soramoreenia (Kukkonen ym. 1988c). 
Myös tutkimusalueen keskiosissa moreenin vallitse-
vana raekokofraktiona on tehtyjen kenttätutkimusten 
perusteella hiekka. Tutkimusalueen pohjoisosien mo-
reenimuodostumissa on paikoin runsaasti pintalohka-
reisuutta ja -kivisyyttä (Kielosto ym. 1988a, Kielosto 
ym. 1988c). Porin keskustan alueen moreenit on 
kartoituksessa todettu normaalikivisiksi (Kejonen 
ym. 1988f). Moreenialueiden pintaosat ovat osin 
huuhtoutuneita, jolloin on muodostunut pienialaisia 
louhikkoja (Kejonen ym. 1988c).

Yyterinniemi on ekologisesti ja geologisesti tärkeä 
”hotspot”-alue (Hiedanpää ym. 2007). Yyterin hiekat 
ovat kerrostuneet tuulen voimasta dyyneiksi. Hiekan 
keskimääräinen raekoko vaihtelee 0,2 ja 2,0 mm:n vä-
lillä (Kukkonen ym. 1988c). Koko Porin maaperästä 
noin 9,8 % on hiekkaa ja noin 9,2 % karkeaa hietaa. 
Osa hiekan raekokofraktion maalajitteista on peräisin 
Säkylä–Harjavalta–Pori-harjumuodostumasta (Tikka-

Taulukko 1. Porin alueen pohjamaalajien (~ 1,0 m) prosentuaa-
linen jakauma.
Table 1. The distribution of soil types in the Pori study area. 

Maalaji = soil type; %-osuus pinta-alasta = % of an area

Maalaji %-osuus pinta-alasta 

Kallioalue 4,4
Kartoittamaton 0,5
Sora 0,4
Moreeni 45,3
Hiekka 9,8
Karkea hieta 9,2
Hieno hieta 3,7
Hiesu 8,4
Savi 10,5
Rahkaturve 1,3
Saraturve 1,2
Täytemaa 0,3
Lieju 2,5

Vesi 2,6

nen 1981), jonka tarkkoja rajoja ei tunneta.
Alueen suot ovat syntyneet vesistöjen umpeen-

kasvun tai metsämaan soistumisen myötä. Porin 
alueen maaperästä noin 1,3 % on rahkaturvetta ja 
noin 1,2 % saraturvetta. Porin koillispuolella tava-
taan tyypillisesti kilpi- ja viettokeitaita (Kejonen 
ym. 1988d). Nopea maankohoaminen paljastaa uutta, 
soistumiselle altista maa-alaa merestä jatkuvasti lisää 
(Virtanen ym. 2000). Eloperäisiä liejukerrostumia on 
muodostunut kuroutumisen jälkeisenä kehityksenä 
lahdenpohjukoihin sekä järvien umpeenkasvun myötä 
(Kielosto ym. 1988a).

Nykyisin maaperä kohoaa Porin alueella vuodes-
sa noin 6 mm (Johansson ym. 2004), minkä vuoksi 
ranta-alueen olosuhteet muuttuvat näkyvästi jo yhden 
sukupolven aikana. Edellisen jääkauden jäätikkö suli 
tutkimusalueelta nykyisen Itämeren Ancylusvaiheen 
alussa (Kejonen ym. 1988a) noin 11 000 vuotta sitten 
(Saarnisto & Saarinen 2001, Ojala ym. 2006). Porin 
keskusta-alue kuroutui merestä lopullisesti vasta 
muutama sata vuotta sitten (Kejonen ym. 1988f). 
Maankohoamisen vuoksi Kokemäenjoen suistoalueen 
sijainti on muuttunut ja muuttuu jatkuvasti.

Tutkimusalueesta noin 10,5 % on savea ja noin 
3,7 % hienoa hietaa. Porin alueen savikot ovat 
kerrostuneet Itämeren Ancylusjärvi- ja Litoriname-
rivaiheiden aikana viimeisten vajaan 11 000 vuoden 
aikana. Alueen ylimmät hienon hiedan ja hiesun 
raekokofraktion kerrokset ovat sedimentoituneet 
suistoalueella Kokemäenjoen tuomasta mineraaliai-
neksesta. Kokemäenjoen lähialueet ovat muinaista 
suistomaata, joka ulottuu 1–4 km päähän nykyisestä 
pääuomasta (Kejonen ym. 1988f).

Porin alueen maaperästä noin 2,5 % on liejua ja 
liejusavea. Maan kohotessa matalissa rannikkovesissä 
kerrostui liejusavea. Kerrostumisen aikaisen orgaani-
sen aineksen suhteellisen suuren pitoisuuden vuoksi 
postglasiaalisavissa on tyypillisesti suuri vesi- ja 
humuspitoisuus (Gardemeister 1975), minkä vuoksi 
ne ovat lujuusominaisuuksiltaan heikkoja. Postglasi-
aalisavet sisältävät monin paikoin runsaasti sulfideja, 
jotka hapettuessaan sulfaatiksi syövyttävät terästä 
(van Mensvoort & Dent 1997) ja betonia (Hyyppä 
1977). Porin alueen hienoainessedimenttikerrosten 
pintaosan on kartoituksessa todettu olevan raken-
teeltaan humuspitoista ja homogeenista (Kejonen 
ym. 1988f).

Porin eteläpuolella tehtyjen maaperätutkimusten 
perusteella hienoainessedimenttikerrosten paksuus 
vaihtelee keskimäärin 3 ja 7 metrin välillä (Kejonen 
ym. 1988b, Kejonen ym. 1988e), kun taas Porin 
keskustan alueella suurimmat todetut paksuudet ovat 
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Kuva 4. Porin alueen maaperä GTK:n 1:20 000 maaperäkartoituksen mukaan. 
Figure 4. A map of the Quaternary deposits in the Pori study area. The map is based on 1:20 000 Quaternary mapping data of 
GTK.

25–30 metriä (Kejonen ym. 1988f). Kuvassa 10 on 
esitetty kairaustietojen ja aerogeofysikaalisten tulkin-
tojen perusteella muodostettu hienoainessedimentti-
kerrosten paksuusmalli. Paksuimmillaan hienoaines-
sedimenttikerrokset ulottuvat tässä tutkimuksessa 
esitetyn mallin mukaan arviolta noin 30 metrin syvyy-

teen Kalaholman, Murtosenmutkan ja Vähärauman 
alueilla. Ohuimmillaan hienoainessedimenttikerrosten 
paksuus on alle 1 metrin. Paksuimmat sedimentti-
kerrokset sijaitsevat lähellä Kokemäenjoen uomaa, 
mikä kuvastaa pitkään jatkunutta sedimentaatiota, 
erodoitumista ja aineksen uudelleen kerrostumista.
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2.4 Tulvaherkät alueet

Kokemäenjoen suisto on ekologisesti ja geologi-
sesti merkittävä alue sekä kansallisella että kansain-
välisellä tasolla (Hiedanpää ym. 2007). Maanko-
hoamisen ja sedimentaation vuoksi joen pohja nousee 
noin yhden senttimetrin vuodessa delta-alueella. 

Koska Porin alue on tulvaherkkää, tulvat tulee ottaa 
huomioon alueen yhdyskuntasuunnittelussa. Suurtul-
vatilanteessa jopa 15 000 asukasta on evakuoitava ja 
taloudelliset vahingot voivat nousta suuriksi. Porissa 
on ollut pahoja tulvia vuosina 1951, 1974–1975 sekä 
2004–2005 (Koskinen 2006). Tulvatilanteen aiheut-
tamien vahinkojen laajuus riippuu joen virtaamasta, 
mahdollisen jääpadon sijainnista sekä meriveden 
korkeudesta. Pahimmat tulvatilanteet ovat jääpadon 
muodostumisesta johtuvia, mutta merkittäviä vahin-
koja voi aiheutua myös joen virtaaman ollessa suuri. 
Erityisesti talvisin jokeen muodostuu hyydepatoja, 
joiden vuoksi joki tulvii. Jääpadon muodostuminen 
Porin keskustan alueelle voi aiheuttaa laajoja tulva-
vahinkoja.

Osaan Kokemäenjokea on rakennettu tulvasuo-
jelurakenteita. Alun perin pengerrykset on tehty 

maatalouden suojaksi, mutta nykyään ne suojaavat 
myös asutusta ja infrastruktuuria. Tulvapenkereitä on 
Porissa 20 km, ja ne suojaavat noin 50 km2.

Kuvassa 5 on visualisoitu kolme tulvaskenaariota 
(Koskinen 2006) (alun perin N60-järjestelmän kor-
keusarvoihin on lisätty 30 cm, jotta ne vastaisivat 
N2000-järjestelmän arvoja mahdollisimman hyvin):
• Skenaario 1: Virtaama: 1 110 m3/s. Meriveden-

korkeus: +70 cm (N2000-järjestelmä). Tulva-
alue: 2 000 ha. Esiintyminen: keskimäärin kerran 
sadassa vuodessa. 

• Skenaario 2: Virtaama: 1 225 m3/s. Meriveden-
korkeus: +170 cm (N2000-järjestelmä). Tulva-
alue: 3 600 ha. Esiintyminen: keskimäärin kerran 
250 vuodessa.

• Skenaario 3: Virtaama: 1 225 m3/s. Meriveden-
korkeus: +170 cm (N2000-järjestelmä). Penke-
reet pettävät. Tulva-alue: 4 100 ha. Esiintyminen: 
keskimäärin kerran 250 vuodessa.

Tässä esitettyihin tulvaskenaarioihin ei ole otettu 
mukaan mahdollisen ilmastonmuutoksen tulevaisuu-
dessa aiheuttamaa merenpinnan nousua.

Kuva 5. Porin alueen kolmen erilaisen tulvaskenaarion laajuus. Kartta on georeferoitu ja approksimoitu alkuperäisestä sarjajulkaisusta 
(Koskinen 2006).
Figure 5. Three alternative flood scenarios for the Pori study area. The map is geo-referenced and approximated according to an 
original publication (Koskinen 2006).
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Kuva 6. Alueellinen rinnekaltevuusmalli (asteina). Esityksen solukoko on 2 m. Tutkimusalueen rinnekaltevuus on keskimäärin 3,5 
astetta. Keskiarvoa nostavat antropogeeniset rakenteet, joiden kaltevuus on paikoin hyvinkin jyrkkä. Alueen yleisimmät rinnekaltevu-
udet esiintyvät arvovälillä 0,5° < x < 1,5°, kun x= rinnekaltevuus.
Figure 6. Slope steepness (in degrees) of the Pori study area. Grid cell-size 2 m. The average slope steepness in the study area is 
3.5 degrees. Anthropogenic structures, whose slope can be very steep, heighten the average steepness. In general, slope steepness 
varies from 0.5° to 1.5°.

3 TUTKIMUSMENETELMÄT JA KÄYTETYT AINEISTOT

3.1 Maastotutkimukset

Tässä esitetty Porin kaupungin maaperän rakennet-
tavuusselvitys perustuu olemassa oleviin geologisiin 
aineistoihin, ja maastotutkimuksia tehtiin ainoastaan 
kahtena päivänä. Tutkimusalue on kooltaan 495 km2. 
Merialueet ja saaristo on jätetty tarkastelun ulkopuolel-
le kyseisten alueiden erityispiirteiden takia. Maastotut-
kimuksissa tarkasteltiin Porin keskustan lähialueiden 

morfologiaa, maaperän sähkönjohtavuusominaisuuk-
sia sekä moreenialueiden koostumusta. Lisäksi ver-
rattiin laserkeilausaineistojen vastaavuutta maaston 
muotoihin. Sähkönjohtavuusmittausten perusteella 
arvioitiin savikkojen alueellisia sähkönjohtavuuksia, 
joita puolestaan hyödynnettiin aerogeofysikaalisiin 
mittauksiin perustuvassa paksuustulkinnassa (luku 3.4)

3.2 Korkeus- ja rinnekaltevuus

Rakennettavuusselvityksessä esitetty maanpinnan 
korkeusmalli (Kuva 2) on laadittu Maanmittauslaitok-
sen laserkeilausaineiston pohjalta. Korkeudet on esi-
tetty N2000-korkeusjärjestelmässä (Poutanen 2006) 
Maanmittauslaitokselta saatujen arvojen mukaisesti. 
Korkeusmalli on laskettu GTK:ssa Maanmittauslai-
toksen luokitellusta, binäärimuotoisesta datasta. 

Laserkeilausaineistojen pistetiheys on vähintään 
0,5 pistettä/m2 (Maanmittauslaitos 2007). Laserkei-
lausaineistojen primääridatan korkeustarkkuus on 

noin 15 cm ja tasotarkkuus 60 cm yksiselitteisillä 
pinnoilla. Yksiselitteiset pinnat ovat pintoja, joiden 
päällä voi olla puustoa, mutta rakenne itsessään 
on selkeä ja joissa on hyvin vähän tai ei ollenkaan 
kasvillisuutta.

Rakennettavuusselvitystä varten laadittu alueel-
linen rinnekaltevuusmalli (Kuva 6) on laskettu kor-
keusmallin pohjalta ArcMapTM-sovelluksen Slope-
toiminnolla. Rinnekaltevuusmallin arvot on ilmoitettu 
asteina (degrees). 
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3.3 Maaperä

Rakennettavuusselvityksessä käytetyt maaperä-
aineistot on koottu GTK:n tuottamista, 1:20 000 
maaperäkartoista (Kejonen ym. 1988a, Kejonen ym. 
1988b, Kejonen ym. 1988c, Kejonen ym. 1988d, 
Kejonen ym. 1988e, Kejonen ym. 1988f, Kielosto 
ym. 1988a, Kielosto ym. 1988b, Kielosto ym. 1988c, 
Kukkonen & Backman 1988, Kukkonen ym. 1988a, 
Kukkonen ym. 1988b, Kukkonen ym. 1988c, Kuk-
konen ym. 1988d, Kukkonen ym. 1988e). Tutkimus-
alueen maaperäkartta on esitetty kuvassa 4. GTK:n 
maaperäkarttojen maalajien luokituksena on käytetty 

mukautettua rakennusteknistä maalajiluokitusta (Sa-
lonen ym. 2002, Haavisto-Hyvärinen & Kutvonen 
2007). Tässä esitettävässä Porin kaupungin maaperän 
rakennettavuusselvityksessä hienoainessedimentillä 
tarkoitetaan saven, hiesun ja hienon hiedan raekoko-
fraktion maalajeja. Näistä maalajeista koostuvia alu-
eita kutsutaan pehmeiköiksi tai hienoainessediment-
tialueiksi. Lieju, liejusavi sekä rahka- ja saraturve 
ovat puolestaan orgaanisia maalajeja. Kallioalueilla 
tarkoitetaan avokallioita ja sellaisia alueita, joilla 
kalliota peittää alle 1 metrin maakerros.

3.4 Pehmeikköjen alueellinen paksuus

Maaperän hienoainessedimenttikerrosten alueel-
linen paksuus on arvioitu käytettävissä olleiden kai-
raustietojen ja aerogeofysiikan aineistojen avulla.

Porin alueella on tehty paino-, porakone- ja tärykai-
rauksia (P. Huhta, suullinen tiedonanto). Kairauksia 
ovat tehneet vuosien 1965–1986 aikana ainakin GTK 
sekä Tie- ja vesirakennushallitus (nykyisin Destia/
Tiehallinto). Maaperän hienoainessedimenttikerrosten 
paksuustulkinnassa käytettiin 380 tutkimusalueella 
sijaitsevaa kairauspistettä. Näistä 27 perustui geologi 
Pekka Huhdan (GTK) tekemään tulkintaan Tie- ja 
vesirakennushallitukselta saaduista kairausdiagram-
meista.

Kairaustietoihin perustuvassa hienoainessediment-
tikerrosten paksuustulkinnassa (Kuva 7) huomioitiin 
pehmeikön paksuus, jos se oli määritetty. Jos pehm-
eikön paksuus ei ollut tiedossa, käytettiin tulkinnassa 
kairauksen päättymissyvyyttä. Pisteistä 6,6 %:ssa 
pehmeikön arvioitu paksuus oli sama kuin kairauksen 

päättymissyvyys. Ainoastaan neljässä kairauspistees-
sä oli tehty kalliovarmistus

Maaperän hienoainessedimenttikerrosten alueel-
linen paksuustulkinta tehtiin kairaustietojen lisäksi 
aerogeofysiikan aineiston avulla. Tutkimusalueella 
on tehty lentomittauksia vuosina 1975, 1985 ja lisäksi 
vuonna 2006, jolloin mittaukset kohdistuivat pääasi-
assa meri- ja saaristoalueisiin. Tehty tulkinta perustuu 
vuosien 1975 ja 1985 mittauksiin.  Lentokorkeus ja 
mittauslinjojen väli on ollut eri vuosina sama (len-
tokorkeus noin 40 m ja linjaväli 200 m, Kuva 8), 
mutta mittaukset on tehty erilaisilla laitteistoilla ja 
eri lentokoneella. Lennoilla on tehty magneettisia, 
sähkömagneettisia ja radiometrisiä mittauksia. Tässä 
selvityksessä esitetty hienoainessedimenttikerrosten 
alueellinen paksuustulkinta perustuu sähkömagneet-
tisiin lentomittauksiin, jotka kuvastavat parhaiten 
maaperän ominaisuuksien vaihtelua (Puranen ym. 
1999a).
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Kuva 7. Kairaustietoihin perustuva hienoainessedimenttikerrosten paksuustulkinta. Kuvassa esitetyt, kairausten avulla arvio-
idut pehmeikköjen paksuudet on muodostettu ArcMapTM-sovelluksen Topo to raster -työkalulla 100 metrin solukoolla ilman, 
että laskennallisia painanteita (sinks) olisi tasoitettu. Näin saatu interpoloitu malli on leikattu 1 km säteelle kairauspisteistä. 
Koska kallioperän pinnan topografiassa ja maalajikerrosten jatkuvuudessa voi olla pienipiirteistä vaihtelua, näin muodostettua 
paksuustulkintaa tulee pitää vain suuntaa-antavana.
Figure 7. Thickness of fine-grained sediments in the Pori study area. In this map, estimation of sediment thickness is based on 
the interpretation of drilling data. Interpolation of drilling data was performed using the Topo to raster tool of the ArcMapTM 
application. A grid cell size of 100 m was used in the interpolation. A buffer distance of 1 km around the drilling points was 
calculated for the final interpretation. The estimation of thickness is indicative. The bedrock topography and the continuity of 
soil layers may vary within a short distance.
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Kuva 8. Aerogeofysikaalisten tutkimusten lentolinjat. 
Figure 8. A map illustrating the line spacing of airborne geophysical surveys in the Pori study area.

Sähkönjohtavuudet ovat suuruudeltaan erilaisia 
eri maalajeissa, mutta myös eri alueilla samoissakin 
maalajeissa. Tämän vuoksi aerogeofysiikan tulkinnan 
tarkkuutta voidaan parantaa maastossa tehtävien in situ 
-mittausten avulla. Aerogeofysiikan tulkinnassa käy-
tettiin apuna GTK:n joulukuussa 2008 tekemiä mit-
tauksia maaperän alueellisista sähkönjohtavuuksista. 

Aerogeofysiikan sähkömagneettisten mittaustulos-
ten perusteella laskettua pehmeikköjen paksuusmallia 
(Kuva 9) verrattiin kairausten avulla muodostettuun 
pehmeikköjen paksuusmalliin (Kuva 7). Aerogeofy-

siikan mittausten perusteella tehty tulkinta vastasi 
kairaustietoja pääasiassa hyvin. Aerogeofysiikan 
mittausten ja kairaustietojen perusteella laskettu 
alueellinen hienoainessedimenttikerrosten paksuus-
malli on esitetty kuvassa 10. Niillä alueilla, joissa 
aerogeofysiikan mittausaineistosta tehty tulkinta 
on antanut pienemmän kerrospaksuuden kuin kai-
raustieto, pehmeikön paksuus on ilmoitettu kaira-
ustiedon perusteella. Muuten paksuus on ilmoitettu 
aerogeofysiikan mittausaineiston perusteella kuvaan 
10 merkityillä alueilla.
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Kuva 9. Aerogeofysiikan sähkömagneettisten mittaustulosten perusteella laskettu pehmeikköjen paksuusmalli. Kuvassa on esitetty 
aerogeofysiikan mittausaineistoon perustuva tulkinta pehmeikön paksuudesta, kun laskennassa on käytetty keskimääräistä pehmeikön 
johtavuutta (200 mS/m). Laskenta on tehty ArcMapTM-sovelluksen Topo to raster -työkalulla 100 metrin solukoolla ilman, että lasken-
nallisia painanteita (sinks) olisi tasoitettu. 
Figure 9. The thickness of fine-grained sediments in the Pori study area. In this map, the estimation of sediment thickness is based 
on data from airborne electromagnetic geophysical surveys. The average regional conductivity of 200 mS/m has been used to 
calculate the thickness of fine-grained sediments. Interpolation was carried out using the Topo to raster tool of the ArcMapTM ap-
plication. A grid cell size of 100 m was used in the interpolation.
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Kuva 10. Aerogeofysiikan mittausten ja kairaustietojen perusteella laskettu alueellinen hienoainessedimenttikerrosten paksuusmalli. 
Kuvassa esitetty maaperän paksuusmalli on muodostettu ArcMapTM-sovelluksen Topo to raster -työkalulla 1 metrin solukoolla ilman, 
että laskennallisia painanteita (sinks) olisi tasoitettu. Paksuustulkinnasta on poistettu vesistöt ja alueet, joissa maalaji on hiekkaa tai 
moreenia tai alue on kartoitettu kallioalueeksi. Tulkinta on rajattu 1 km päähän kairauspisteistä. Aerogeofysiikan mittausaineiston 
perusteella tehdystä tulkinnasta malliin on otettu mukaan ne alueet, mistä ei ollut kairaustietoa tai missä tulkinta ei ollut ristiriidassa 
kairaustietojen kanssa. Alueet, joiden laskennassa on käytetty kairaustietojen lisäksi aerogeofysikaalista tulkintatietoa, on merkitty 
kuvaan katkoviivalla. 
Figure 10. The thickness of fine-grained sediments in the Pori study area. In this map, the estimation of thickness is based both on 
airborne electromagnetic geophysical surveys and on drilling data. Interpolation was carried out using the Topo to raster tool of 
the ArcMapTM application. A grid cell-size of 1 m was used in interpolation. The estimation of thickness only applies to areas cov-
ered with fine-grained sediments. A buffer distance of 1 km around the drilling points was calculated for the final interpretation. 
Estimations based on airborne electromagnetic geophysical surveys have been used if they were parallel to the drilling data, or if 
drilling data did not exist. The dashed line indicates areas where estimations from airborne electromagnetic geophysical surveys 
have been taken into account.
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Kuva 11. Pehmeikköjen paksuudet arvioituna painovoimamittausten perusteella. Esityksen solukoko on 100 m. Rajaus: 1 km mit-
tauspisteestä. 
Figure 11. The thickness of fine-grained sediments in the Pori study area. In this map, the estimation of thickness is based on geo-
physical gravity measurement. A grid cell size of 100 m was used in interpolation. A buffer distance of 1 km around the measure-
ment points was calculated for the final interpretation.

Sähkömagneettisen lentomittausaineiston käyttö 
pehmeikköjen paksuuden arvioimisessa perustuu hie-
norakeisten maalajien ympäristöään parempaan sähkön-
johtokykyyn. Savikoiden johtavuus vaihtelee Suomessa 
rannikon merellisten savien noin 500 mS/m:tä sisämaan 
Itämeren järvivaiheiden savikerrostumien noin 10 mS/m 
arvoihin. Karkeiden maalajien johtavuudet ovat tyypil-
lisesti 1–10 mS/m, ja kallioperä on useimmiten vielä 
selvästi resistiivisempää eli arvot ovat tätäkin pienem-
piä (Puranen ym. 1999b). Tulkinnan edellytyksenä 
on, että lentokorkeuden lisäksi tunnetaan maaperän 
johtokyky. Tarkempien maastomittausten puuttu-
essa joudutaan käyttämään arvioita, joiden avulla 
saadaan yleiskuva pehmeikköjen paksuusvaihtelus-
ta. Tutkimusalueella käytettiin pehmeikkökerrosten 
keskimääräisenä johtavuuden arvona 200 mS/m, 
mikä useimmilla alueilla antaa tulokseksi lähinnä mi-
nimiarvion pehmeikön paksuudesta. Tulkinta vastaa 
kuitenkin kohtuullisesti etenkin jokiuoman alavilla 
alueilla kairauksilla todettuja pehmeikköpaksuuksia. 
Pehmeikköjen johtavuuteen vaikuttaa maa-aineksen 
laadun lisäksi sen kosteus. Kuivat pintakerrokset 
johtavat sähköä selvästi huonommin kuin pohjaveden 
pinnan alapuoliset kerrostumat. Sähkömagneettisiin 

mittaustuloksiin sisältyy myös erilaisten metallira-
kennelmien, kuten sähkölinjojen ja rautateiden, sekä 
suurten teollisuushallien aiheuttamia häiriöitä. Näistä 
aiheutuu paikallisia virheitä myös tulkintatulokseen 
(Kuivamäki 2006, Kuivamäki 2009).

Tutkimusalueella on lisäksi tehty maastossa pai-
novoimamittauksia yhteensä noin 27,5 km. Paino-
voimamittausten perusteella arvioidut pehmeikköjen 
paksuudet on esitetty kuvassa 11. Vertailtaessa 
painovoimamittausten perusteella muodostettua 
arviota pehmeikköjen paksuuksista (Kuva 11) ae-
rogeofysiikan mittaustulosten ja kairausten perus-
teella arvioituun hienoainessedimenttikerrosten 
paksuuteen (Kuva 10) voidaan todeta, että pai-
novoimamittausten avulla saadut arviot hienoai-
nessedimenttikerrosten paksuuksista ovat hieman 
pienempiä. Molempien tutkimusten perusteella 
paksuimmat hienoainessedimenttikerrokset ovat 
kuitenkin muutaman kilometrin säteellä Kokemä-
enjoen nykyisestä uomasta. Painovoimamittauksien 
perusteella irtomaan kokonaispaksuuden on tulkittu 
tällä alueella olevan lähes 80 metriä (Mattsson 1999, 
Elo & Pirttijärvi, tässä julkaisussa, Huhta & Räsä-
nen, tässä julkaisussa).
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3.5 Rakennettavuustulkinta 

kossa 2 on esitetty, miten luokitus on tehty näiden 
parametrien avulla. Käytetty luokitus on laadittu 
Suomen Geoteknillisen Yhdistyksen vuonna 1992 
julkaiseman Kunnallistekniikan pohjatutkimusohjeet 
-teoksen pohjalta.

Tulkinta maaperän rakennettavuusominaisuuksista 
(Kuva 12) muodostettiin maaperätietojen (Kuva 4), 
hienoainessedimenttikerrosten arvioitujen paksuuk-
sien (Kuva 10) sekä korkeusaineistosta muodostetun 
rinnekaltevuusmallin (Kuva 6) perusteella. Taulu-

Kuva 12. Porin alueen maaperän rakennettavuus. 
Figure 12. The suitability for construction of the Pori study area.
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4 MAAPERÄN RAKENNETTAVUUSOMINAISUUDET

4.1 Yleiskuvaus

Porin seudun maaperästä noin 57 % on luokittelun 
mukaan rakennettavuusominaisuuksiltaan joko hyvää 
(28 %) tai normaalia (29 %). Maaperästä noin 9 % on 
rakennettavuusominaisuuksiltaan keskinkertaista tai 
melko vaativaa. Tutkimusalueesta noin 8 % luokittuu 
rakennettavuusominaisuuksiltaan vaativaksi ja noin 

Taulukko 2. Yhdistelmätaulukko rakennettavuusluokista ja niiden ominaisuuksista.
Table 2. Construction suitability classes and their characteristics. Maalaji = soil type; Rinnekaltevuus = slope steepness; Paksuus 
= thickness of fine-grained sediments

Maalaji Rinnekaltevuus Paksuus

Rakennettavuusominaisuudet hyvät Hiekka, moreeni ≤  3° -

Rakennettavuusominaisuudet normaalit Hiekka, moreeni > 3-8° -
Hieta, hietamuodostuma ≤ 8°
Hienoainessedimentti - ≤ 2,5 m

Rakennettavuusominaisuudet keskinkertaiset Hiekka, moreeni > 8-17° -
Hieta, hietamuodostuma > 8-17° -
Hienoainessedimentti - > 2,5-4,5 m
Orgaaninen maalaji - ≤ 2,5 m

Rakennettavuusominaisuudet melko vaativat Hienoainessedimentti - > 4,5-13 m
Orgaaninen maalaji - > 2,5-4,5 m

Rakennettavuusominaisuudet vaativat Hiekka, moreeni > 17° -
Hieta, hietamuodostuma > 17° -
Hienoainessedimentti - > 13 m
Orgaaninen maalaji - > 4,5 m

Ei arvoa Kallioalue, 
kartoittamaton, täytemaa, 
vesistö, ei-luokittuva muu 
arvo

- -

17 % kategoriaan ei arvoa. Vesistöt, kallioalueet, 
kartoittamattomat alueet, täytemaa-alueet sekä hieno-
ainessedimenttialueet, joiden paksuudesta ei pystytty 
tekemään paksuustulkintaa, luokittuvat kategoriaan 
ei arvoa.  Maaperän rakennettavuusominaisuuksien 
prosentuaaliset osuudet on esitetty kuvassa 13.

Kuva 13. Porin tutkimusalueen maaperän raken-
nettavuusominaisuudet ja niiden jakautuminen 
eri luokkiin.
Figure 13. A pie diagram illustrating the distri-
bution of construction suitability classes within 
the Pori study area.
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4.2 Porin pohjoisosa

Porin pohjoisosan maaperän pinta-alasta noin 58 % 
on moreenia, noin 7,5 % kallioalueita ja noin 3,3 % 
vesistöjä. Maaperästä noin 11 % on savea, hiesua tai 
hienoa hietaa, noin 10 % turvetta tai liejua ja noin 9 % 
on karkean hiedan, hiekan tai soran peitossa. Alueen 
keskimääräinen rinnekaltevuus on 4,5°.

Porin pohjoisosan maaperän rakennettavuus (Kuva 
14) on enimmäkseen normaalia (~ 30 %) tai hyvää (~ 
25 %). Alueesta noin 12,7 % on rakennettavuusomi-
naisuuksiltaan keskinkertaista. Kaikkiaan noin 30 % 
alueesta luokittuu kategoriaan ei arvoa ja noin 2,4 % 
kategoriaan vaativa. Kategoriaan ei arvoa luokittuvat 
vesistöt ja kallioalueet sekä pehmeiköt, joiden paksuut-
ta ei ole pystytty tulkitsemaan. Ei arvoa -kategorian 

osuutta kokonaispinta-alasta voidaan pitää melko 
suurena. Nk. luokittumattomien maa-alueiden suuri 
osuus johtuu mm. kallioalueiden alueellisesti suuresta 
määrästä. Luokittelematta jätettiin myös täytemaat 
ja kartoittamattomat alueet, joita oli noin 1,3 % 
pohjoisosan kokonaispinta-alasta. Lisäksi Porin kau-
pungin pohjoisten osien hienoainessedimenttialueiden 
paksuuksista ei ollut selvitystä tehtäessä kattavia 
tietoja – alueelta oli käytettävissä ainoastaan kolme 
kairaustietoa. Tehdyt arviot pehmeikköjen paksuuk-
sista (Kuva 10) perustuvat aerogeofysikaaliseen len-
tomittaustulkintaan. Aerogeofysikaalisen tulkinnan 
perusteella alueella on hienoainessedimenttikerroksia, 
jotka ulottuvat enimmillään noin 15 metrin syvyyteen.

Kuva 14. Porin pohjoisten osien rakennettavuus 
Figure 14. Construction conditions in the northern part of the Pori study area.
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Kuva 15. Porin keskiosien rakennettavuus. Pistekuviolla merkityillä alueilla pintamaalajina on hiekkaa tai karkeaa 
hietaa, mutta pehmeikköjen paksuustulkinnan mukaan hieta- ja hiekkakerrosten alla on mahdollisesti yli 2,5 metriä 
paksuja hienoainessedimenttikerroksia. Näillä alueilla rakennettavuusominaisuudet voivat olla karttaesitystä vaa-
tivampia ja niissä tulee tehdä lisätutkimuksia kantavan pohjan syvyyden määrittämiseksi.
Figure 15. Construction conditions in the central part of the Pori study area. The dotted pattern indicates areas 
where the topsoil is mainly sand or fine sand, but fine-grained sediments over 2.5 m thick may exist underneath 
the coarse-grained sediment layers. The construction conditions in these areas can be more demanding than 
what is shown on the map. More detailed investigations are needed, especially in these areas, to define the depth 
of the bearing layer. 

4.3 Porin keskiosa

Porin kaupungin keskusta-alue sijaitsee tutkimus-
alueen keskiosissa. Aluetta halkoo Kokemäenjoki, 
jota reunustavat paksut jokisedimentit. Tämän vuoksi 
Porin keskusta-alue luokittuu rakennettavuusominai-
suuksiltaan monin paikoin vaativaksi (14 %) tai mel-
ko vaativaksi (13 %). Rakennettavuusominaisuuksil-
taan vaativimmat alueet sijaitsevat tutkimusalueen 
keskiosien itäisillä, hienoainessedimenttivaltaisilla 
alueilla. Sen sijaan läntisten osien moreeni- ja hiekka-
valtaiset alueet luokittuvat rakennettavuudeltaan pää-
asiassa hyväksi tai normaaliksi (molemmat noin ~30 
% kokonaispinta-alasta). Tutkimusalueen keskiosista 
noin 35 % on karkeaa hietaa, hiekkaa tai soraa ja 29 
% moreenia. Kuvaan 15 on merkitty pistekuviolla 
ne alueet, joissa pintamaalajina on hiekkaa tai kar-
keaa hietaa, mutta pehmeikköjen paksuustulkinnan 
(Kuva 10) mukaan hieta- ja hiekkakerrosten alla on 
mahdollisesti yli 2,5 metriä paksuja hienoaines-
sedimenttikerroksia. Koska pintahiekan paksuus 
voi tällä alueella olla 0–7 metriä ja pintahiekan alla 

olevan hienoainessedimentin raekoko usein hienonee 
syvemmälle mentäessä, perustamissyvyyteen on 
kiinnitettävä erityistä huomiota rakennettaessa. Lisä-
tutkimukset rakentamisolosuhteiden selvittämiseksi 
ovat aina tarpeen.

Tutkimusalueen keskiosista noin 10 % luokit-
tuu rakennettavuusominaisuuksiltaan kategoriaan 
ei arvoa.  Nämä alueet ovat vesistöjä (2,9 % ko-
konaispinta-alasta), täytemaata, kartoittamattomia 
alueita, kallioalueita (2,6 % kokonaispinta-alasta) 
tai pehmeikköjä, joiden paksuudesta ei ole arviota. 
Alueesta noin 1 % on turpeen ja noin 30 % hiesun, 
hienon hiedan tai saven peitossa. Paksuimmillaan 
hienoainessedimenttikerrokset ovat alueen itäisissä 
keskiosissa, jossa ne yltävät noin 30 metriin.

Tutkimusalueen keskiosista noin 5 % luokittui 
rakennettavuusominaisuuksiltaan keskinkertaiseksi. 
Keskimäärin alue on rinnekaltevuuksiltaan tasaista 
(2,7°) siten, että kaltevuusarvot kasvavat lännestä 
itään.
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4.4 Porin eteläosa

Tutkimusalueen eteläosista noin 27 % luokittuu 
rakennettavuusominaisuuksiltaan normaaliksi, noin 
31 % hyväksi ja noin 7 % keskinkertaiseksi. Alueen 
kokonaispinta-alasta noin 48 % on moreenia ja noin 
13 % karkeaa hietaa tai hiekkaa. Alueen läntisiä osia 
leimaa moreenivaltaisuus, kun taas itäosissa vallit-
sevina maalajeina ovat hienoainessedimentit: savi, 
hiesu ja hieno hieta (36 % kokonaispinta-alasta). Sen 
sijaan orgaanisia maalajeja eli liejua ja turvetta on 
vain noin 1,3 % kokonaispinta-alasta.

Tutkimusalueen eteläosasta noin 4 % luokittuu ka-
tegoriaan ei arvoa. Alueesta noin 0,3 % on täytemaata 
tai vesistöjä ja noin 1 % kallioalueita.

Rakennettavuusominaisuuksiltaan vaativat (~ 12 %) 

ja melko vaativat (~ 19 %) alueet sijoittuvat itäosan hie-
noainessedimenttivaltaisille alueille. Tutkimusalueen 
eteläosan pehmeiköt ovat tehtyjen tulkintojen mukaan 
enimmillään noin 20 metriä paksuja.

Alueen keskimääräinen rinnekaltevuus on 2,7°. 
Rinnekaltevuudet kasvavat hieman idästä länteen. 

Kuvaan 16 on merkitty pistekuviolla ne alueet, 
joissa ylimpänä maalajina on hiekkaa tai karkeaa 
hietaa, mutta pehmeikköjen paksuustulkinnan mu-
kaan (Kuva 10) hieta- ja hiekkakerrosten alla on 
mahdollisesti yli 2,5 metriä paksuja hienoainesse-
dimenttikerroksia. Tällaisille alueille rakennetta-
essa perustamissyvyyteen on kiinnitettävä erityistä 
huomiota.

Kuva 16. Porin eteläisten osien rakennettavuus 
Figure 16. Construction conditions in the southern part of the Pori study area.
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5 YHTEENVETO 

Tässä esitetty tulkinta Porin kaupungin alueen 
maaperän rakennettavuusominaisuuksista tehtiin 
GTK:n maaperätietojen, hienoainessedimenttikerros-
ten arvioitujen paksuuksien sekä Maanmittauslaitok-
sen korkeusaineistosta muodostetun rinnekaltevuus-
mallin perusteella. Käytetty maaperäaineisto perustuu 
GTK:n tuottamaan 1:20 000 maaperäkarttaan, joka 
kuvaa maaperän ylintä metriä. Porin kaupungin alu-
eelta tehdyssä yleiskaavatason rakennettavuustulkin-
nassa ei ole voitu huomioida Kokemäenjoen suiston 
sedimenttien kokonaispaksuutta ja kerrosrakennetta 
tai rakentamisolosuhteisiin vaikuttavia erityispiirtei-
tä. Esitetty tulkinta ei sovellu asemakaavatasoiseen 
suunnitteluun, ja ennen varsinaisten rakennustöiden 
aloittamista tulee aina tehdä tarkempia tutkimuksia 
rakennusalustan laadun ja kantavan pohjan syvyyden 
selvittämiseksi.

Porin seudun maaperä on rakennettavuusominai-
suuksiltaan pääasiassa hyvää tai normaalia. Raken-
nettavuusominaisuuksiltaan haastavimmat alueet 
sijaitsevat tutkimusalueen etelä- ja keskiosissa. Näillä 
alueilla on jokien ja meren kerrostamia paksuja ja 
laajoja hienoainessedimenttikerroksia. Porin seutu on 
topografialtaan pääasiassa tasaista ja kallioalueita on 
suhteellisen vähän. Tutkimusalueen pohjoisosissa on 
paljon hyvin kantavia maalajeja, mutta siellä jyrkät 
rinnekaltevuudet heikentävät alueen rakennettavuus-
ominaisuuksia.  Rinnekaltevuudet ovat hieman suu-
rempia tutkimusalueen itäisissä ja pohjoisissa osissa. 
Näillä alueilla on myös suhteellisesti enemmän kal-

liopaljastumia kuin tutkimusalueen eteläisimmillä 
alueilla.

Tässä selvityksessä tehdyn hienoainessedimentti-
kerrosten paksuustulkinnan mukaan pehmeikköjen 
paksuudet yltävät tutkimusalueella jopa 30 metrin sy-
vyyteen. Paksuimmat hienoainessedimenttialueet si-
jaitsevat Kokemäenjoen ympäristössä joen nykyisestä 
uomasta muutaman kilometrin säteelle. Hienorakeisia 
jokisedimenttejä verhoavan pintahiekan paksuus voi 
näillä alueilla olla 0–7 metriä, ja pintahiekan alla 
olevan hienoainessedimentin raekoko usein hienonee 
syvemmälle mentäessä. Lisätutkimukset rakentamis-
olosuhteiden selvittämiseksi ovat näillä alueilla aina 
tarpeen. Kokemäenjoen suisto on lisäksi ekologisilta 
ja geologisilta arvoiltaan kansallisesti ja kansainväli-
sesti merkittävä alue. Toisaalta Kokemäenjoki lisää 
alueellista tulvariskiä. Rakennettavuusselvityksessä 
ei tarkasteltu tulvien tai luonnonarvojen merkitystä 
alueen rakennettavuuteen, vaan selvitys tehtiin geo-
logisten tietojen ja tulkintojen perusteella.

Tutkimusalueen pohjoisosien hienoainessediment-
tialueiden paksuustulkinnat on tehty aerogeofysiikan 
perusteella. Alueelta ei ollut käytössä kairaustietoja. 
Kaikille pohjoisosan pehmeikköalueille ei pystytty 
tekemään paksuustulkintaa, joten kyseiset alueet 
on luokitettu kategoriaan ei arvoa. Suunniteltaessa 
näiden alueiden maankäyttöä nykyistä rakennetta-
vuustulkintaa tulisi tarkentaa kairaustietojen, maas-
totarkastelujen ja mahdollisesti maastogeofysiikan 
mittausten avulla. 



138

Geologian tutkimuskeskus, Tutkimusraportti 183 – Geological Survey of Finland, Report of Investigation 183, 2010
Kati Laakso, Heikki Säävuori ja Jaana Jarva

KIRJALLISUUSLUETTELO

Gardemeister, R. 1975. On engineering-geological properties of 
fine-grained sediments in Finland. Espoo: Valtion teknillinen 
tutkimuskeskus. 91 s.

Haavisto-Hyvärinen, M. & Kutvonen, H. 2007. Maaperäkartan 
käyttöopas. Geologian tutkimuskeskus. 61 s. Saatavissa: http://
fi.gtk.fi/export/sites/fi/kartoitus/maapera/MP_21_6.pdf

Hiedanpää, J., Käki, T. & Ojanen, M. 2007. Towards Transactive 
Scenario Planning - The river Kokemäenjoki and scenarios for 
Meri-Pori. Julkaisussa: Leal, W., Hellsten, S., Krahn, D., Ulvi, 
T. (toim.) Baltic River Basin Management handbook: strategies 
for sustainable river basin management. Hamburg: TuTech 
Innovation, 101–112.

Hyyppä, J. 1977. Porin seudun sedimenttien kokonaisrikkipitoi-
suuden ja niiden huokosveden SO

4
-2-pitoisuuden vertikaalisista 

vaihteluista ja betonia syövyttävistä ominaisuuksista. Geologi 
29 (2), 13–17. 

Johansson, P. 2005. Maaperä rakennusalustana. Julkaisussa: 
Pohjois-Suomen maaperä: maaperäkarttojen 1:400 000 selitys. 
Espoo: Geologian tutkimuskeskus, 183–184.

Johansson, M., Kahma, K., Boman, H. & Launiainen, J. 2004. 
Scenarios for sea level on the Finnish coast. Boreal Environment 
Research 9 (2), 153–166.

Kauranne, L., Gardemeister, R., Korpela, K. & Mälkki, E. 
1972. Rakennusgeologia II. Otaniemi: Teknillisen korkeakoulun 
ylioppilaskunta. 530 s.

Kejonen, A., Stén, C.-G. & Backman, B. 1988a. Lankoori. 
Suomen geologinen kartta 1:20 000, maaperäkartta, lehti 1141 
08. Geologian tutkimuskeskus.

Kejonen, A., Stén, C.-G. & Backman, B. 1988b. Luvia. Maa-
peräkartta 1:20 000, lehti 1141 10. Geologian tutkimuskeskus.

Kejonen, A., Stén, C.-G. & Backman, B. 1988c. Viasvesi. Suo-
men geologinen kartta 1:20 000, maaperäkartta, lehti 1141 11. 
Geologian tutkimuskeskus.

Kejonen, A., Stén, C.-G., Moisanen, M. & Paukola, T. 1988d. 
Palus. Suomen geologinen kartta 1:20 000, maaperäkartta, lehti 
1143 06. Geologian tutkimuskeskus.

Kejonen, A., Stén, C.-G. & Paukola, T. 1988e. Leistilänjärvi. 
Suomen geologinen kartta 1:20 000, maaperäkartta, lehti 1143 
01. Geologian tutkimuskeskus.

Kejonen, A., Stén, C.-G. & Paukola, T. 1988f. Pori. Suomen 
geologinen kartta 1:20 000, maaperäkartta, lehti 1143 02. 
Geologian tutkimuskeskus.

Kielosto, S., Stén, C.-G. & Backman, B. 1988a. Ahlainen. 
Suomen geologinen kartta 1:20 000, maaperäkartta, lehti 1142 
11. Geologian tutkimuskeskus.

Kielosto, S., Stén, C.-G. & Backman, B. 1988b. Saantee. Suo-
men geologinen kartta 1:20 000, maaperäkartta, lehdet 1142 
08+ 05. Geologian tutkimuskeskus.

Kielosto, S., Tuittila, H., Lehmuskoski, K. & Backman, B. 
1988c. Isojärvi. Suomen geologinen kartta 1:20 000, maape-
räkartta, lehti 1144 02. Geologian tutkimuskeskus.

Kohonen, J., Pihlaja, P., Kujala, H. & Marmo, J. 1993. 
 Sedimentation of the Jotnian Satakunta sandstone, western 
Finland. Geological Survey of Finland, Bulletin 369. 35 s.

Koskinen, M. (toim.) 2006. Porin tulvat – hallittuja riskejä. 
Suomen ympäristö 19. 82 s.

Kuivamäki, A. (toim.) 2006. GeoTIETO-informaatiojärjestelmän 
kehittäminen yhdyskunta- ja ympäristösuunnittelua sekä 
rakentamista varten. Vaihe II: Geo TIETO-käyttöliittymän ja 
1:20 000 rakennettavuusmallien viimeistely sekä 1:50 000 ra-
kennettavuusmallien kehittäminen. Geologian tutkimuskeskus, 
arkistoraportti K 21.42/2006/2. 166 s. + 29 liitettä.

Kuivamäki, A. (toim.) 2009. Tampereen seudun taajama-
geologinen kartoitus- ja kehittämishanke (TAATA). Vaihe 
I: Tampereen seudun taajamageologinen kartoittaminen ja 
GeoTIETO-käyttöliittymän kehittäminen 1.3.2007–31. 3. 2009. 
Geologian tutkimuskeskus, arkistoraportti K21.42/2009/15. 
84 s. + 16 liitettä.

Kukkonen, M. & Backman, B. 1988. Mäntyluoto. Suomen 
geologinen kartta 1:20 000, maaperäkartta, lehdet 1142 07+04. 
Geologian tutkimuskeskus.

Kukkonen, M., Stén, C.-G. & Backman, B. 1988a. Kellahti. 
Suomen geologinen kartta 1:20 000, maaperäkartta, lehti 1142 
10. Geologian tutkimuskeskus.

Kukkonen, M., Stén, C.-G. & Backman, B. 1988b. Pihlava. 
Suomen geologinen kartta 1:20 000, maaperäkartta, lehti 1141 
12. Geologian tutkimuskeskus.

Kukkonen, M., Stén, C.-G. & Backman, B. 1988c. Yyteri. 
Suomen geologinen kartta 1:20 000, maaperäkartta, lehti 1141 
09. Geologian tutkimuskeskus.

Kukkonen, M., Stén, C.-G. & Paukola, T. 1988d. Ruosniemi. 
Suomen geologinen kartta 1:20 000, maaperäkartta, lehti 1143 
03. Geologian tutkimuskeskus.

Kukkonen, M., Tuittila, H., Lehmuskoski, K. & Backman, 
B. 1988e. Noormarkku. Suomen geologinen kartta 1:20 000, 
maaperäkartta, lehti 1144 01. Geologian tutkimuskeskus.

Maanmittauslaitos. 2007. Määrittelyt maanmittauslaitoksen 
maastotietojärjestelmän osana olevalle korkeuspisteaineistolle 
ja korkeusmallituotteelle sekä niiden laadulle ja metatiedoille. 
Saatavisa: http://www.maanmittauslaitos.fi/

Mattsson, A. 1999. Painovoimamittaukset Porin kaupungissa. 
Geologian tutkimuskeskus, Tilaustyöraportti.

van Mensvoort, M. E. F. & Dent, D. L. 1997. Acid sulfate soils. 
Julkaisussa:  Lal, R., Blum, W. H., Valentin, C. & Stewart, B. A. 
(toim.) Methods for assessment of soil degradation. Advances 
in Soil Science. CRC Press, 301–335.

Ojala, A. E. K., Virkki, H., Palmu, J.-P., Hokkanen, K. & 
Kaija, J. 2006. Regional development of river basins in the 
Olkiluoto-Pyhäjärvi area, SW Finland, 2000 BP - 8000 AP. 
Tiivistelmä: Olkiluodon Pyhäjärven alueen valuma-alueiden 
alueellinen kehittyminen 2000 BP - 8000 AP. Posiva. Working 
report 2006-113. Olkiluoto: Posiva. 97 s.

Ojala, A. E. K., Ikävalko, O., Palmu, J.-P., Vanhala, H., Val-
jus, T., Suppala, I., Salminen, R., Lintinen, P. & Huotari, 
T. 2007. Espoon Suurpellon alueen maaperän ominaispiirteet. 
Geologian tutkimuskeskus, arkistoraportti P22.4/2007/39. 51 s.

Poutanen, M. 2006. Suomen uusi korkeusjärjestelmä N2000. 
Maankäyttö 4, 9–12.

http://www.maanmittauslaitos.fi/
http://www.maanmittauslaitos.fi/


139

Geologian tutkimuskeskus, Tutkimusraportti 183 – Geological Survey of Finland, Report of Investigation 183, 2010                                                                                              
Porin alueen maaperän rakennettavuusselvitys

Puranen, R., Sahala, L., Säävuori, H. & Suppala, I. 1999a. 
Airborne electromagnetic surveys of clay areas in Finland. 
Julkaisussa: Autio, S. (toim.) Geological Survey of Finland, 
Current Research 1997–1998. Geological Survey of Finland, 
Special Paper 27, 159–171.

Puranen, R., Säävuori, H., Sahala, L., Suppala, I., Mäkilä, 
M. & Lerssi, J. 1999b. Airborne electromagnetic mapping 
of surficial deposits in Finland. First Break 17 (5), 145–154.

Saarnisto, M. & Saarinen, T. 2001. Deglaciation chronology 
of the Scandinavian Ice Sheet from the Lake Onega Basin to 
the Salpausselkä End Moraines. Global and Planetary Change 
31, 387–405.

Salonen, V.-P., Eronen, M. & Saarnisto, M. 2002. Käytännön 
maaperägeologia. Turku: Kirja-Aurora, Turun yliopisto. 237 s.

Suomen geoteknillinen yhdistys r.y. 1992. KUPO-92. Kun-
nallistekniikan pohjatutkimusohjeet. Helsinki: Rakennustieto 
Oy. 65 s.

Suomen Geotekninen Yhdistys ry. 1986. ALPO-86. Aluesuun-
nittelun pohjatutkimusohjeet. 83 s.

Tikkanen, M. 1981. Georelief, its origin and development in the 
coastal area between Pori and Uusikaupunki, south-western 
Finland. Fennia 159 (2), 253–333.

Vaasjoki, M. 1996. Explanation to the geochronological map 
of southern Finland: the development of the continental crust 
with special reference to the Svecofennian orogeny. Geologian 
tutkimuskeskus, Tutkimusraportti 135. 30 s.

Virtanen, K., Hänninen, P., Kallinen, R.-L., Vartiainen, S., 
Herranen, T. & Jokisaari, R. 2003. Suomen turvevarat 2000. 
Summary: The peat reserves of Finland in 2000. Geologian 
tutkimuskeskus, Tutkimusraportti 156. 101 s. + 7 liitettä.





MAANKUOREN LIIKETUTKIMUKSET SATAKUNNASSA GPS-MITTAUSTEN AVULLA

Summary: Crustal deformation studies in Satakunta region using GPS measurements



Poutanen, M. & Ahola, J. 2010. Maankuoren liiketutkimukset Satakunnassa GPS-mittausten 
avulla. Summary: Crustal deformation studies in Satakunta region using GPS measurements. 
Geological Survey of Finland, Report of Investigation 183, 141–166, 10 figures and 3 tables.

The Finnish Geodetic Institute (FGI) has performed GPS measurements in the Satakunta 
region since the mid-1990s. Crustal deformation studies at Olkiluoto nuclear power station 
have been conducted since 1995 based on a contract with Posiva Oy. In an area covering a 
few square kilometres, the accuracy achieved in ten years with semi-annually repeated GPS 
measurements is about 0.2 mm/y. In the mid-1990s, the FGI also established a permanent 
national GPS network, FinnRef®. This forms the basis for the Finnish reference frame, and 
offers a seamless connection to the European and global frames. The network can addition-
ally be used for deformation studies, especially land uplift studies on a country-wide scale. 
FinnRef® also forms a basis for this research, as the observations are tied to it.

One of the goals of the InnoGeo (formerly GeoSatakunta) project has been to retrieve 
information on the contemporary crustal deformations in the province of Satakunta. The 
GPS technique provides the best tools for observing horizontal movements over a larger 
area. The measurements started in 2003 in an area that differs from both the Olkiluoto local 
network and the national network. The Satakunta network is first of its kind in Finland, and 
in addition to the deformation studies, it was planned to be used by cities and municipalities 
in the area for surveying and cadastral tasks.

 Sites for the observation pillars were selected in co-operation with the Geological Survey 
of Finland, considering the variable geological structures of the area. The surveyors of the 
City of Pori made the final choices of sites, based on local conditions and land-ownership 
issues. They also casted the observation pillars. The original network consisted of seven 1.4 
m tall concrete pillars. On the top of each pillar there is a stainless steel plate for mounting 
an antenna. In 2005-2006, the network was expanded with six new pillars towards the city 
of Rauma, which joined the project. Currently, the network consists of 14 pillars, including 
the permanent GPS point OLKI, which is a part of the FinnRef and Olkiluoto networks (see 
also Figure 1 and Table 1).

The Satakunta network has been measured three times per year since January 2003 in 
co-operation between the FGI and the City of Pori, and since 2005, also with the City of 
Rauma. Ashtech Z12 or mZ dual frequency GPS receivers and Ashtech Choke Ring anten-
nae have been used in all campaigns, each lasting at least 24 hours. Vectors, ranging from 
10 to 55 km, have been computed with Bernese 5.0 software using double differenced 
observables, an ionosphere-free QIF algorithm (Dach ym. 2007) and IGS precise orbits for 
GPS satellites. We consider only pillar-to-pillar distances, because they are more robust in 
GPS computation than height differences.

Some outliers in the time series and sites with an abnormally large scatter were detected, 
and these require further study. As an overall conclusion, no large movements have been 
observed, and all detected movements have been below 0.2 mm/y. However, such small rates 
are not statistically significant, and longer time series are therefore needed to improve our 
accuracy. We intend to continue our observations every 2–3 years in the future.

Keywords (GeoRef Thesaurus, AGI): crust, bedrock, horizontal movements, measurement, 
monitoring, Global Positioning System, Satakunta, Finland
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Poutanen, M. & Ahola, J. 2010. Maankuoren liiketutkimukset Satakunnassa GPS-
mittausten avulla. Geologian tutkimuskeskus, Tutkimusraportti 183, 141–166, 10 kuvaa 
ja 3 taulukkoa.

Geodeettinen laitos on monitoroinut kallioperän liikkeitä GPS-mittausten avulla Posiva 
Oy:n tilaustutkimuksena Olkiluodon alueella vuodesta 1995 lähtien. GPS-mittauksia on 
tehty muutaman neliökilometrin alueella kahdesti vuodessa ja runsaan kymmenen vuoden 
aikasarjoissa on tarkkuudessa päästy alle 0,2 mm/v. GeoSatakunta-projektiin liittyvät 
GPS-mittaukset alkoivat vuonna 2003, ja mittausten yhtenä tavoitteena on ollut saada 
tietoa Satakunnan kallioperän nykyhetken liikunnoista. Vuosina 2008–2009 tutkimus 
tehtiin InnoGeo-projektin alaisena. Alue poikkeaa pinta-alaltaan valtakunnan laajuisesta 
sekä Olkiluodon paikallisesta tutkimusverkosta, eikä vastaavaa alueellista tutkimusta ole 
Suomessa aiemmin tehty. Olkiluodon verkko kuuluu osana Satakunnan alueen verkkoon, 
mutta Olkiluodon mittauksia ei käsitellä tässä yhteydessä.

Tässä julkaisussa kuvataan Satakunnan alueen GPS-verkko, sen rakentaminen, mittaukset 
ja GPS-mittausten ensimmäiset tulokset. Mittausten perusteella suuria, millimetriluokkaa 
olevia liikkeitä ei ole havaittavissa. Suurimmat pilarien väliset liikkeet ovat luokkaa 0,2 
mm/v, mutta tähänastisista aikasarjoista ei voi määrittää tilastollisesti luotettavasti näin 
pieniä liikkeitä.

GPS-verkon mittauksia on tarkoitus jatkaa myös tulevaisuudessa. Vuoteen 2008 saakka 
mittauksia on tehty kolme kertaa vuodessa, mutta tulevaisuudessa mittaukset tehdään 2–3 
vuoden välein. Monitoroinnilla voidaan selvittää pitkäaikaiset liikunnot nykyistä tarkem-
min, mutta ei esimerkiksi äkillisten liikkeiden tarkkaa ajankohtaa.

Asiasanat (Geosanasto, GTK): maankuori, horisontaaliset liikunnot, mittaus, seuranta, 
GPS-järjestelmä, Satakunta, Suomi
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1 JOHDANTO

Geodeettinen laitos on tehnyt GPS-mittauksia 
Satakunnan alueella jo 1990-luvulta lähtien. Olki-
luodossa kallioperän liikkeitä on monitoroitu Posiva 
Oy:n tilaustutkimuksena vuodesta 1995 (Chen & 
Kakkuri 1995). GPS-mittauksia on tehty muutaman 
neliökilometrin alueella kahdesti vuodessa, ja run-
saan kymmenen vuoden aikasarjoissa on päästy noin 
0,2 mm/v:n tarkkuuteen (Ahola 2008).

Koko Suomen alueen liikkeitä on monitoroitu Geo-
deettisen laitoksen pysyvän GPS-verkon, FinnRef“, 
avulla (Ollikainen 1997) 1990-luvun puolivälistä läh-
tien. Pysyvä GPS-verkko muodostaa Suomen koordi-
naattijärjestelmän rungon, ja sitä kautta kansallinen 
koordinaattijärjestelmä on liitetty eurooppalaiseen 
järjestelmään. FinnRef-verkkoa käytetään myös Suo-
men maankuoren liikkeiden, erityisesti maannousun 
tutkimukseen. Useiden vuosien aikasarjojen perus-
teella asemien suhteelliset liikkeet on voitu määrittää 
±0,3 mm:n tarkkuudella ja suurimmat liikkeet ovat 
olleet noin 6 mm vuodessa (Mäkinen 2003).

GeoSatakunta-projektin mittaukset alkoivat vuonna 
2003, ja mittausten yhtenä tavoitteena on ollut saada 
tietoa Satakunnan kallioperän nykyhetken liikunnoista 
(Ahola & Poutanen 2006). Vuosina 2008–2009 tutki-

mus tehtiin InnoGeo-projektin alaisena. Alue poikkeaa 
pinta-alaltaan valtakunnan laajuisesta sekä paikallises-
ta tutkimusverkosta, eikä vastaavaa alueellista tutki-
musta ole Suomessa aiemmin tehty (Poutanen 2010). 

Satakunnan alueen havaintopilarit päätettiin raken-
taa 10–15 km:n välein. GPS-verkon perustaminen 
aloitettiin vuonna 2002 valitsemalla sopivat paikat 
yhteistyössä Geologian tutkimuskeskuksen kanssa. 
Pisteiden valinnassa otettiin huomioon mm. geolo-
ginen rakenne. Alueella sijaitsevat Kynsikankaan 
ruhjevyöhyke sekä Satakunnan hiekka kivi alueen 
pohjois reuna. Porin kaupunki teki varsinaisen pistei-
den rakennuspaikkojen valinnan maastossa ja neuvot-
teli pilareiden perustamisesta maanomistajien kanssa 
sekä rakensi havaintopilarit Geodeettisen laitoksen 
ohjeiden mukaisesti (Ahola & Poutanen 2006).

Alkuperäistä verkkoa laajennettiin vuosina 2005–
2006 Eurajoelle ja Raumalle viidellä uudella pila-
rilla. Samalla yhteistyöhön saatiin mukaan Rauman 
kaupunki. Uudet pilarit yhdistävät myös Olkiluodon 
paikallisverkon Satakunnan verkkoon. Lopullinen 
verkko käsittää kaikkiaan 14 pistettä, joista OLKI 
on FinnRef-verkon pysyvä asema ja alkuperäinen 
Olkiluodon verkon piste (Taulukko 1, Kuva 1).

Taulukko 1. Satakunnan verkon pisteet.
Table 1. Points of the Satakunta network.

Site Name Year of establishment

OLKI Olkiluoto 1994
1 Tahkoluoto 2002
2 Kivini 2002
3 Peräkulma 2002
4 Kuorila 2002
5 Nakkila 2002
6 Sääksjärvi 2002
7 Järventausta 2002
8 Huikko 2006
9 Monna 2005
10 Virovuori 2006
GPS11 Kuivalahti 2003
GPS14 Hankkila 2005
GPS15 Taipalmaa 2005
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Kuva 1. Satakunnan verkon pisteet. Pisteet 1–7 muodostavat alkuperäinen vuonna 2002 perustetun verkon. Lisäksi Olkiluodossa on 
Geodeettisen laitoksen jatkuvasti rekisteröivä GPS-asema (OLKI), joka kuuluu osana koko Suomen kattavaan pysyvien GPS-asemien 
FinnRef–verkkoon. Havaintoverkkoa on laajennettu vuosina 2005–2006 viidellä pilarilla (8,9,10, GPS14, GPS15). Pisteet GPS11 ja 
GPS12 kuuluvat Posivan Olkiluodon verkkoon). Pohjakartta  Maanmittauslaitos, lupanro MML/VIR/TIPA/217/10.
Figure 1. Points of the Satakunta network. Points 1–7 belong to the original network, established in 2002. In addition to these, the 
permanent GPS station OLKI belongs to the national GPS network FinnRef, maintained by the FGI. Five new pillars (8, 9, 10, GPS14, 
GPS15) were established in 2005–2006. Points GPS11 and GPS12 are a part of the Olkiluoto network. Basemap © National Land 
Survey of Finland, licence no. MML/VIR/TIPA/217/10.
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Kuva 2. Satakunnan verkon havaintopisteet.  a) 1 Tahkoluoto on avoin piste lähellä rantaa. b) 2 Kivini sijaitsee luonnonsuojelu-
alueella ja pisteen lähellä on muutamia puita. c) 3 Peräkulma on laajan hakkuu¬aukon keskellä. d) 4 Kuorila on avoimen kallioisen 
mäen huipulla.
Figure 2. Points of the Satakunta network. a) 1 Tahkoluoto is an open site near the shoreline. b) 2 Kivini is located in a nature re-
serve and there are some trees near the pillar. c) 3 Peräkulma is in the middle of an open area where the trees have been felled. d) 
4 Kuorila is on the top of an open rocky hill.

a) b)

c) d)
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Kuva 2. (Jatkuu). e) 5 Nakkilan piste on lähellä vanhaa navettarakennusta. Sekä rakennus että ympäröivä kasvullisuus häiritsevät 
havaintoja, eikä piste ole sovelias tarkkuus-GPS-mittauksiin.  f) 6 Sääksjärvi on pienellä hakkuaukealla. g) 7 Järventausta on kallio-
isen mäen huipulla. h) 8 Huikko on tienristeyksessä olevalla luonnollisella aukealla.
Figure 2. (Continued). e) 5 Nakkila is close to an old cow shed. Both the building and the surrounding vegetation disturb observa-
tions and the site is not suitable for precise GPS measurements. f) 6 Sääksjärvi is in a small opening where trees have been felled. 
g) 7 Järventausta is on the top of a rocky hill. h) 8 Huikko is in an open area at a crossroad.

e) f)

g) h)
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Kuva 2. (Jatkuu). i) 9 Monna sijaitsee suoraan sähkölinjan alla.  j) 10 Virovuori on avoimella kalliolla. k) GSP11 Kuivalahti on 
avoimella kalliolla. Piste kuuluu Olkiluodon paikallisverkkoon ja siellä on myös absoluuttipainovoimapiste. l) GPS14 Hankkila on 
sähkölinjan alla
Figure 2. (Continud). i) 9 Monna is under an electrical power line. j) 10 Virovuori is on open bedrock. k) GPS11 kuivalahti is on 
open bedrock. This point belongs to the Olkiluoto network, and there is also an absolute gravity point. l) GPS14 Hankkila is under 
an electrical power line.

i) j)

k) l)
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Kuva 2. (Jatkuu). m) GPS15 Taipalmaa on kallioisen mäen huipulla. n) OLKI Olkiluoto on FinnRef® -verkon pysyvä asema. Kuvat: 
Joel Ahola.
Figure 2. (Continued). m) GPS15 Taipalmaa is on top of a rocky hill. n) OLKI Olkiluoto belongs to the FinnRef® permanent GPS 
network. Photos: Joel Ahola.

2 MITTAUSKAMPANJAT

Satakunnan GPS-havaintoverkko on mitattu yh-
teistyössä Geodeettisen laitoksen ja Porin kaupungin 
kanssa kolme kertaa vuodessa tammikuusta 2003 läh-
tien (Taulukko 2). Vuodesta 2005 lähtien yhteistyössä 
on ollut mukana myös Rauman kaupunki. Mittaukset 
on tehty Geodeettisen laitoksen Ashtech Z12- ja mZ-
kaksitaajuusvastaanottimilla ja Ashtech Choke Ring 
-antenneilla. Havainnot on rekisteröity 30 s:n välein 
käyttäen 5 asteen katkaisukulmaa, eli aivan horisontin 
tuntumasta tulleet signaalit on jätetty rekisteröimättä. 
Mittaukset on tehty vähintään 24 tunnin sessioina.

Antenni on kiinnitetty suoraan pilarin kiinteään 
antennialustaan erikoisvalmisteisella pultilla ilman 
keskistyksestä ja tasaamisesta aiheutuvia virheitä 
(Kuva 3). Antennien yksilöllisistä ominaisuuksista 

johtuvat virheet on pyritty eliminoimaan suuntaa-
malla antenni aina samaan asentoon ja käyttämällä 
kaikissa mittauskampanjoissa samaa antennia samalla 
pilarilla. Akut ja vastaanotin ovat ketjulla ja lukolla 
pilariin kiinnitetyssä lämpö eristetyssä kalusto laati-
kos sa. Laatikon lämpöeristeet ovat välttämättömiä, 
koska mittauksia on tehty myös talvella.

Vuonna 2006 pilareille rakennettiin varamerkit, 
jotka mitattiin Wildin T2002+DI2002 -takymetrilla. 
Varamerkkien tarkoituksena on turvata mittausten 
jatkuvuus, jos pilareille tapahtuu esim. onnettomuus, 
jonka seurauksena menetetään kiinnityspisteen tarkka 
paikka. Aika-ajoin toistettavilla keskistysmittauksil-
la voidaan myös kontrolloida pilarien mahdollista 
liikettä.

m) n)
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Kuva 3. Parhaimman tarkkuuden saavuttamiseksi antenni kiinnitetään suoraan pilarin alustaan ilman keskistyksestä ja tasaamisesta 
johtuvia virheitä. Lisäksi antenni suunnataan aina samaan asentoon ja jokaisella pisteellä käytetään samaa antennia kaikissa mit-
tauskampanjoissa. Kuva: Joel Ahola.
Figure 3. The antenna is directly attached onto the static stainless steel plate without additional uncertainties from centring or level-
ling. Antennae are oriented in the same way, and in each campaign the same antenna is used on the same pillar. Photo: Joel Ahola.

Taulukko 2. Satakunnan verkon havainnot. Vuoden 2009 kampanja on suunnitelma. Tässä julkaisussa havaintojen laskenta ja analyysi 
on tehty vuoden 2008-1 kampanjaan saakka. 
Table 2. Observations in the Satakunta network with a plan for a campaign in 2009. In this publication, the data were processed 
up to [2008-1/January 2008].

Kampanja Aika Havaintopisteet

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 14 15 OLKI

2003-1 21.-25.1. x x x x x x x x

2003-2 2.-3.6. x x x x x x x x

2003-3 20.-21.10. x x x x x x x x

2004-1 10.-11.2. x x x x x x x x

2004-2 8.-9.6. x x x x x x x x

2004-3 20.-21.10. x x x x x x x x

2005-1 8.-9.2. x x x x x x x x

2005-2 1.-2.6. x x x x x x x x

2005-3 17.-20.10. x x x x x x x x x x x x

2006-1 6.-9.2. x x x x x x x x x x x x

2006-2 29.5.-1.6. x x x x x x x x x x x x x

2006-3 23.-26.10. x x x x x x x x x x x x x x

2007-1 5.-8.2. x x x x x x x x x x x x x x

2007-2 4.-7.6. x x x x x x x x x x x x x x

2007-3 15.-18.10. x x x x x x x x x x x x x x

2008-1 11.-14.2. x x x x x x x x x x x x x x

2008-2 6. x x x x x x x x x x x x x x

2008-3 10. x x x x x x x x x x x x x x

2009-1 10. x x x x x x x x x x x x v x
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3 LASKENTA JA TULOKSET

Mittauskampanjoiden laskenta on tehty Bernin 
yliopiston kehittämällä tieteellisellä Bernese 5.0 -oh-
jelmistolla (Dach 2007). Lasketut vektorit ovat olleet 
pituudeltaan 10–55 km. Vektorin pituuden kasvaessa 
yli kymmeneen kilometriin parhaaseen tulokseen 
päästään käyttämällä GPS-havaintojen molemmista 
vaiheista (L1 ja L2) muodostettua ionosfääri vapaata 
lineaarikombinaatiota (QIF-algoritmi). Satelliittien 
rataelementteinä on käytetty kansainvälisten lasken-
takeskusten määrittämiä tarkkoja ratoja (IGS-radat). 

Laskennassa on jätetty pois kaikki 20° korkeuskul-
man alapuolelta tulleet havainnot, koska peitteisillä 

havaintopaikoilla matalilla korkeuskulmilla olevat ha-
vainnot ovat katkonaisia tai puuttuvat kokonaan. Myös 
ilmakehän vaikutus (troposfääri ja ionosfääri) kasvaa 
voimakkaasti lähellä taivaanrantaa, jossa GPS-signaali 
joutuu kulkemaan pitkän matkan ilmakehän läpi.

Laskennassa on ratkaistu pilarien väliset vekto-
rit. Tämän jälkeen on tehty verkkotasoitus, jossa 
Olkiluodon pysyvän GPS-aseman koordinaatit ovat 
olleet kiinnitettyinä. Tuloksena on saatu jokaiselle 
mittauskampanjalle pisteiden koordinaatit, ja niistä 
on laskettu pilareiden väliset etäisyydet. Tulokset on 
esitetty taulukossa 3 sekä kuvissa 4, 5 ja 6.

Taulukko 3. Pisteiden väliset etäisyydet [m]. 
Table 3. Pillar distances [m]. 

2003-1 2003-2 2003-3 2004-1 2004-2 2004-3 2005-1 2005-2

Date 21.-25.1. 2.-3.6. 20.-21.10. 10.-11.2. 8.-9.6. 20.-21.10. 8.-9.2. 1.-2.6.

DOY 021-025 153-154 293-294 041-042 160-161 294-295 039-040 152-153
Time 2003.0630 2003.4210 2003.8040 2004.1140 2004.4400 2004.8070 2005.1080 2005.4180

1 1-2 19763.7532 19763.7537 19763.7527 19763.7522 19763.7527 19763.7514 19763.7562 19763.7539

2 1-3 28408.6103 28408.6110 28408.6094 28408.6094 28408.6102 28408.6091 28408.6153 28408.6106

3 1-4 36885.8928 36885.8909 36885.8882 36885.8885 36885.8898 36885.8884 36885.8929 36885.8903

4 1-5 47058.5561 47058.5557 47058.5526 47058.5538 47058.5539 47058.5531 47058.5593 47058.5538

5 1-6 40976.1752 40976.1796 40976.1767 40976.1777 40976.1781 40976.1756 40976.1794 40976.1788

6 1-7 55753.9417 55753.9427 55753.9398 55753.9393 55753.9410 55753.9392 55753.9431 55753.9419

7 1-OLKI 43820.4439 43820.4454 43820.4439 43820.4435 43820.4437 43820.4432 43820.4505 43820.4447

8 2-3 14111.5549 14111.5555 14111.5550 14111.5558 14111.5544 14111.5548 14111.5548 14111.5547

9 2-4 17158.7966 17158.7943 17158.7925 17158.7934 17158.7940 17158.7940 17158.7935 17158.7934

10 2-5 27709.0398 27709.0390 27709.0369 27709.0388 27709.0378 27709.0388 27709.0396 27709.0369

11 2-6 22605.1957 22605.1982 22605.1965 22605.1980 22605.1984 22605.1969 22605.1975 22605.1976

12 2-7 36373.0607 36373.0605 36373.0587 36373.0585 36373.0601 36373.0596 36373.0595 36373.0596

13 2-OLKI 36202.8729 36202.8765 36202.8747 36202.8746 36202.8731 36202.8730 36202.8741 36202.8744

14 3-4 16304.9889 16304.9871 16304.9858 16304.9859 16304.9865 16304.9867 16304.9862 16304.9868

15 3-5 21961.2184 21961.2170 21961.2156 21961.2164 21961.2164 21961.2154 21961.2161 21961.2152

16 3-6 27990.8806 27990.8804 27990.8793 27990.8813 27990.8800 27990.8785 27990.8798 27990.8801

17 3-7 36921.4297 36921.4270 36921.4263 36921.4257 36921.4264 36921.4262 36921.4263 36921.4266

18 3-OLKI 22780.0857 22780.0892 22780.0876 22780.0867 22780.0869 22780.0862 22780.0873 22780.0877

19 4-5 11246.1856 11246.1870 11246.1864 11246.1875 11246.1860 11246.1879 11246.1889 11246.1862

20 4-6 12932.6596 12932.6580 12932.6583 12932.6602 12932.6584 12932.6567 12932.6585 12932.6580

21 4-7 20933.0805 20933.0806 20933.0811 20933.0803 20933.0805 20933.0801 20933.0807 20933.0805

22 4-OLKI 36140.8976 36140.9012 36140.8981 36140.8971 36140.8980 36140.8973 36140.8979 36140.8992

23 5-6 19783.5746 19783.5702 19783.5698 19783.5726 19783.5695 19783.5718 19783.5737 19783.5704

24 5-7 18288.0318 18288.0278 18288.0287 18288.0283 18288.0274 18288.0306 18288.0308 18288.0291

25 5-OLKI 35454.2816 35454.2851 35454.2818 35454.2808 35454.2825 35454.2784 35454.2795 35454.2815

26 6-7 15793.6775 15793.6747 15793.6743 15793.6737 15793.6744 15793.6744 15793.6744 15793.6746

27 6-OLKI 48999.6476 48999.6504 48999.6476 48999.6485 48999.6476 48999.6451 48999.6475 48999.6484

28 7-OLKI 53602.2584 53602.2584 53602.2562 53602.2544 53602.2555 53602.2543 53602.2555 53602.2563
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Taulukko 3. Pisteiden väliset etäisyydet [m]. 
Table 3. Pillar distances [m]. 

2005-3 2006-1 2006-2 2006-3 2007-1 2007-2 2007-3 2008-1

Date 17.-20.10. 6.-9.2. 29.5.-1.6. 23.-26.10. 5.-8.2. 4.-7.6. 15.-18.10. 11.-14.2.

DOY 290-293 037-040 149-152 296-299 036-039 155-158 288-291 042-045
Time 2005.8000 2006.1040 2006.4110 2006.8164 2007.1041 2007.4274 2007.7945 2008.1205

1 1-2 19763.7532 19763.7528 19763.7542 19763.7545 19763.7523 19763.7532 19763.7525 19763.7519
2 1-3 28408.6103 28408.6106 28408.6109 28408.6104 28408.6097 28408.6112 28408.6105 28408.6098
3 1-4 36885.8903 36885.8889 36885.8901 36885.8896 36885.8877 36885.8901 36885.8898 36885.8889
4 1-5 47058.5566 47058.5618 47058.5700 47058.5538 47058.5522 47058.5551 47058.5541 47058.5548
5 1-6 40976.1795 40976.1751 40976.1824 40976.1768 40976.1768 40976.1780 40976.1782 40976.1779
6 1-7 55753.9427 55753.9378 55753.9417 55753.9417 55753.9393 55753.9417 55753.9420 55753.9415
7 1-OLKI 43820.4431 43820.4442 43820.4440 43820.4442 43820.4432 43820.4448 43820.4449 43820.4448
8 2-3 14111.5549 14111.5568 14111.5544 14111.5539 14111.5558 14111.5544 14111.5558 14111.5570
9 2-4 17158.7941 17158.7933 17158.7928 17158.7919 17158.7924 17158.7938 17158.7943 17158.7941
10 2-5 27709.0407 27709.0465 27709.0522 27709.0360 27709.0366 27709.0388 27709.0386 27709.0405
11 2-6 22605.1993 22605.1943 22605.2011 22605.1953 22605.1968 22605.1980 22605.1983 22605.1976
12 2-7 36373.0612 36373.0564 36373.0591 36373.0593 36373.0585 36373.0603 36373.0611 36373.0608
13 2-OLKI 36202.8729 36202.8752 36202.8739 36202.8729 36202.8735 36202.8735 36202.8753 36202.8768
14 3-4 16304.9868 16304.9859 16304.9856 16304.9870 16304.9862 16304.9862 16304.9865 16304.9870
15 3-5 21961.2171 21961.2224 21961.2313 21961.2162 21961.2167 21961.2150 21961.2161 21961.2165
16 3-6 27990.8821 27990.8779 27990.8828 27990.8785 27990.8799 27990.8795 27990.8809 27990.8800
17 3-7 36921.4283 36921.4242 36921.4258 36921.4286 36921.4261 36921.4258 36921.4277 36921.4275
18 3-OLKI 22780.0860 22780.0863 22780.0876 22780.0866 22780.0855 22780.0873 22780.0877 22780.0877
19 4-5 11246.1897 11246.1950 11246.1994 11246.1866 11246.1885 11246.1882 11246.1866 11246.1892
20 4-6 12932.6603 12932.6572 12932.6612 12932.6561 12932.6579 12932.6581 12932.6593 12932.6573
21 4-7 20933.0820 20933.0788 20933.0809 20933.0821 20933.0807 20933.0804 20933.0818 20933.0814
22 4-OLKI 36140.8975 36140.8971 36140.8982 36140.8984 36140.8968 36140.8985 36140.8989 36140.8994
23 5-6 19783.5760 19783.5759 19783.5752 19783.5687 19783.5668 19783.5731 19783.5715 19783.5722
24 5-7 18288.0324 18288.0266 18288.0194 18288.0308 18288.0251 18288.0300 18288.0297 18288.0305
25 5-OLKI 35454.2794 35454.2830 35454.2930 35454.2816 35454.2830 35454.2798 35454.2822 35454.2808
26 6-7 15793.6750 15793.6736 15793.6715 15793.6747 15793.6738 15793.6754 15793.6754 15793.6748
27 6-OLKI 48999.6489 48999.6453 48999.6508 48999.6456 48999.6460 48999.6477 48999.6493 48999.6480
28 7-OLKI 53602.2568 53602.2537 53602.2560 53602.2579 53602.2539 53602.2552 53602.2575 53602.2566
29 1-9 59730.1618 59730.1624 59730.1633 59730.1634 59730.1607 59730.1632 59730.1646 59730.1647
30 1-11 44418.3778 44418.3778 44418.3788 44418.3785 44418.3770 44418.3797 44418.3792 44418.3792
31 1-14 49372.2188 49372.2190 49372.2189 49372.2196 49372.2179 49372.2207 49372.2214 49372.2205
32 1-15 49423.0455 49423.0457 49423.0456 49423.0461 49423.0446 49423.0470 49423.0473 49423.0469
33 1-10 64755.6755 64755.6744 64755.6729 64755.6759 64755.6752 64755.6747
34 1-8 53857.9834 53857.9792 53857.9809 53857.9834 53857.9822
35 2-9 50054.3829 50054.3851 50054.3851 50054.3836 50054.3830 50054.3837 50054.3868 50054.3885
36 2-11 33088.8494 33088.8510 33088.8506 33088.8489 33088.8498 33088.8503 33088.8519 33088.8536
37 2-14 38980.2819 38980.2835 38980.2816 38980.2815 38980.2818 38980.2829 38980.2854 38980.2858
38 2-15 40850.6370 40850.6387 40850.6386 40850.6366 40850.6372 40850.6375 40850.6398 40850.6410
39 2-10 50167.4952 50167.4923 50167.4934 50167.4947 50167.4956 50167.4966
40 2-8 36810.3380 36810.3357 36810.3354 36810.3406 36810.3405
41 3-9 35971.5248 35971.5251 35971.5276 35971.5264 35971.5240 35971.5261 35971.5279 35971.5283
42 3-11 18981.5398 18981.5395 18981.5415 18981.5403 18981.5393 18981.5411 18981.5414 18981.5419
43 3-14 24897.3348 24897.3346 24897.3350 24897.3354 24897.3339 24897.3364 24897.3375 24897.3366
44 3-15 27015.0762 27015.0761 27015.0788 27015.0765 27015.0755 27015.0773 27015.0783 27015.0781
45 3-10 36953.5671 36953.5657 36953.5648 36953.5666 36953.5665 36953.5666
46 3-8 25514.6009 25514.5976 25514.5978 25514.6006 25514.6002
47 4-9 45551.0845 45551.0848 45551.0876 45551.0868 45551.0845 45551.0863 45551.0879 45551.0888
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Taulukko 3. Pisteiden väliset etäisyydet [m]. 
Table 3. Pillar distances [m]. 

2005-3 2006-1 2006-2 2006-3 2007-1 2007-2 2007-3 2008-1

Date 17.-20.10. 6.-9.2. 29.5.-1.6. 23.-26.10. 5.-8.2. 4.-7.6. 15.-18.10. 11.-14.2.

DOY 290-293 037-040 149-152 296-299 036-039 155-158 288-291 042-045
Time 2005.8000 2006.1040 2006.4110 2006.8164 2007.1041 2007.4274 2007.7945 2008.1205

48 4-11 29588.5429 29588.5426 29588.5445 29588.5439 29588.5429 29588.5440 29588.5448 29588.5456
49 4-14 35292.3789 35292.3786 35292.3787 35292.3801 35292.3784 35292.3807 35292.3816 35292.3811
50 4-15 38862.1895 38862.1892 38862.1927 38862.1904 38862.1892 38862.1906 38862.1917 38862.1921
51 4-10 39777.9979 39777.9956 39777.9950 39777.9965 39777.9964 39777.9969
52 4-8 24125.7113 24125.7065 24125.7055 24125.7114 24125.7109
53 5-9 40912.2097 40912.2121 40912.2218 40912.2148 40912.2159 40912.2119 40912.2160 40912.2141
54 5-11 27435.1286 27435.1321 27435.1422 27435.1313 27435.1335 27435.1289 27435.1323 27435.1308
55 5-14 32190.3217 32190.3245 32190.3324 32190.3251 32190.3265 32190.3232 32190.3264 32190.3235
56 5-15 36546.8152 36546.8183 36546.8305 36546.8181 36546.8202 36546.8160 36546.8195 36546.8176
57 5-10 31389.7053 31389.7035 31389.7059 31389.7016 31389.7045 31389.7017
58 5-8 15248.7297 15248.7276 15248.7206 15248.7301 15248.7264
59 6-9 58285.5126 58285.5100 58285.5161 58285.5108 58285.5100 58285.5122 58285.5150 58285.5137
60 6-11 42484.3346 42484.3312 42484.3369 42484.3313 42484.3321 42484.3334 42484.3354 42484.3342
61 6-14 48182.8621 48182.8588 48182.8626 48182.8591 48182.8591 48182.8616 48182.8638 48182.8612
62 6-15 51794.4209 51794.4174 51794.4249 51794.4176 51794.4182 51794.4198 51794.4221 51794.4204
63 6-10 50981.0218 50981.0160 50981.0164 50981.0187 50981.0198 50981.0178
64 6-8 34861.2105 34861.2065 34861.2161 34861.2137 34861.2108
65 7-9 58813.0617 58813.0601 58813.0645 58813.0645 58813.0598 58813.0609 58813.0645 58813.0636
66 7-11 45700.5848 45700.5821 45700.5849 45700.5861 45700.5827 45700.5829 45700.5861 45700.5853
67 7-14 50457.7754 50457.7728 50457.7738 50457.7770 50457.7727 50457.7743 50457.7772 50457.7752
68 7-15 54834.7591 54834.7565 54834.7615 54834.7604 54834.7569 54834.7575 54834.7607 54834.7596
69 7-10 47082.5549 47082.5538 47082.5504 47082.5510 47082.5536 47082.5521
70 7-8 31781.4960 31781.4884 31781.4865 31781.4954 31781.4932
71 OLKI-9 16092.4122 16092.4107 16092.4115 16092.4117 16092.4099 16092.4108 16092.4121 16092.4123
72 OLKI-11 8478.2671 8478.2665 8478.2663 8478.2669 8478.2660 8478.2675 8478.2666 8478.2665
73 OLKI-14 7852.3758 7852.3750 7852.3756 7852.3754 7852.3748 7852.3758 7852.3761 7852.3761
74 OLKI-15 5704.0552 5704.0543 5704.0538 5704.0547 5704.0541 5704.0551 5704.0551 5704.0548
75 OLKI-10 27100.0322 27100.0330 27100.0321 27100.0337 27100.0329 27100.0329
76 OLKI-8 27206.4586 27206.4589 27206.4515 27206.4583 27206.4585
77 9-11 17027.3973 17027.3978 17027.3984 17027.3984 17027.3970 17027.3974 17027.3987 17027.3987
78 9-14 11075.0389 11075.0394 11075.0414 11075.0399 11075.0390 11075.0386 11075.0393 11075.0406
79 9-15 10391.0057 10391.0061 10391.0073 10391.0067 10391.0056 10391.0055 10391.0067 10391.0072
80 9-10 17904.7404 17904.7414 17904.7409 17904.7418 17904.7413 17904.7415
81 9-8 27559.7667 27559.7689 27559.7720 27559.7670 27559.7681
82 11-14 6005.9732 6005.9732 6005.9715 6005.9733 6005.9727 6005.9736 6005.9741 6005.9728
83 11-15 9358.3632 9358.3632 9358.3651 9358.3632 9358.3630 9358.3634 9358.3636 9358.3632
84 11-10 21541.0657 21541.0656 21541.0658 21541.0657 21541.0658 21541.0655
85 11-8 18826.6385 18826.6396 18826.6403 18826.6385 18826.6386
86 14-15 4762.6585 4762.6586 4762.6630 4762.6584 4762.6591 4762.6582 4762.6588 4762.6596
87 14-10 19249.6821 19249.6832 19249.6828 19249.6836 19249.6825 19249.6824
88 14-8 21326.2359 21326.2372 21326.2400 21326.2359 21326.2355
89 15-10 22885.0984 22885.0965 22885.0965 22885.0968 22885.0966 22885.0967
90 15-8 26086.6692 26086.6711 26086.6730 26086.6695 26086.6699
91 10-8 16147.7634 16147.7679 16147.7706 16147.7640 16147.7650
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Kuva 4. Lähipisteiden väliset etäisyydet, poikkeama keskiarvosta.
Figure 4. Distances between neighbouring pillars, deviation from the mean. 
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Kuva 4. (Jatkuu). Lähipisteiden väliset etäisyydet, poikkeama keskiarvosta.
Figure 4. (Continued). Distances between neighbouring pillars, deviation from the mean. 
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Kuva 4. (Jatkuu). Lähipisteiden väliset etäisyydet, poikkeama keskiarvosta.
Figure 4. (Continued). Distances between neighbouring pillars, deviation from the mean. 
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Kuva 4. (Jatkuu). Lähipisteiden väliset etäisyydet, poikkeama keskiarvosta.
Figure 4. (Continued). Distances between neighbouring pillars, deviation from the mean. 
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Kuva 4. (Jatkuu). Lähipisteiden väliset etäisyydet, poikkeama keskiarvosta.
Figure 4. (Continued). Distances between neighbouring pillars, deviation from the mean. 
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Kuva 5. Muutamien ei-naapuripisteiden välisiä etäisyyksiä, poikkeama keskiarvosta.
Figure 5. Distances between some non-neighbouring points, deviation from the mean.
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Kuva 5. (Jatkuu). Muutamien ei-naapuripisteiden välisiä etäisyyksiä, poikkeama keskiarvosta.
Figure 5. (Continued). Distances between some non-neighbouring points, deviation from the mean.
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Kuva 5. (Jatkuu). Muutamien ei-naapuripisteiden välisiä etäisyyksiä, poikkeama keskiarvosta.
Figure 5. (Continued). Distances between some non-neighbouring points, deviation from the mean.
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 Pisteiden väliset etäisyydet ovat kaikkein sta-
biileimpia GPS-laskennan ratkaisuissa. Niissä mm. 
koordinaatistoissa tapahtuvat muutokset, muutokset 
laskentastrategiassa tai GPS-satelliittien konstel-
laatioiden kautta mahdollisesti tulevat muutokset 
näkyvät vähiten. Tämä johtuu siitä, että useimmissa 
tapauksissa vaikutus on samansuuruinen molempiin 
pisteisiin, jolloin muutos katoaa erotuksesta. Kor-
keuskomponentti on pisteiden välisessä vektorissa 
vaakakoordinaatteja heikompi, mm. sen vuoksi, että 

ilmakehän vaikutus on suurin juuri korkeuskompo-
nenttiin.

Kuvissa 4–5 olevista aikasarjoista havaitaan, että 
joillakin pisteillä sessioiden välinen hajonta on kes-
kimääräistä suurempi. Erityisesti tämä on havaitta-
vissa pisteellä 5, joka näiden tulosten perusteella on 
havainto paikkana tarkkuusmittauksiin soveltumaton. 
Piste 5 erottuu erityisen hyvin kuvissa 7 ja 8, joissa 
on esitetty keskihajonnat vektorin pituuden funktiona 
ja sessioittain.

Kuva 6. Lähipisteiden välisten etäisyyksien poikkeamia.
Figure 6. Scattering of distances between neighbouring points.
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Kuva 7. Havaintojen keskihajonnat vektorin pituuden funktiona. Keskihajonta noudattaa normaalia etäisyysriippu-
vuutta (siniset vinoneliöt). Ruskeilla neliöillä kuvatut havainnot poikkeavat yleisestä trendistä. Kolmea havaintoa 
lukuun ottamatta kaikki poikkeavat havainnot ovat pisteelle 5. Tämän perusteella piste 5 on soveltumaton tämän 
tyyppisin tarkkuusmittauksiin, vaikka muutoin sitä voidaan käyttää GPS-mittausten kiintopisteenä.
Figure 7. Standard deviation of distances as a function of vector length. The standard deviation shows normal distance 
dependency (blue squares). Brown squares show values that deviate from the general trend. Apart from three of them, 
all are from point 5. Based on this, one can conclude that point 5 is unsuitable for high-precision measurements of 
this type, but it can otherwise be used as a GPS reference point.

Kuva 8. Havaintojen keskihajonnat eri sessioissa. Avoimet ympyrät sisältävät pisteen 5 havainnot, siniset vinoneliöt 
kuvaavat hajontaa kun piste 5 on poistettu aineistosta. Ero on erityisen suuri kesähavainnoissa, jolloin rakennuksen 
lisäksi lähistön puut aiheuttavat signaalin heikkenemistä.
Figure 8. Session-wise standard deviations. Open circles include point 5, while blue squares show the standard 
deviation with point 5 excluded. The difference is especially high in summer data, where in addition to the building, 
nearby trees cause signal deterioration.
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Kuva 9. Esimerkki hyvästä ja ongelmallisesta aikasarjasta. Ensimmäistä havaintoa lukuun ottamatta pisteiden 3 ja 4 välimatka pysyy 
±1 mm tarkkuudella samana. Sen sijaan pisteelle 5 mitatun vektorin pituuden vaihtelut ovat useita millimetrejä, eikä tällaisesta ai-
kasarjasta voida määrittää luotettavasti mahdollisia liikuntoja.
Figure 9. An example of good and problematic time series. Excluding the first observation, all measurements between points 3 and 
4 give the same distance within ±1 mm. The deviation to point 5, however, is several millimetres from campaign to campaign, and 
such time series are not suitable for deformation studies.

Kuva 10. Aikasarja 4-OLKI osoittaa 0.2 mm/v muutosta, mikäli sarjan toinen piste katsotaan virheel-
liseksi. Jos se otetaan mukaan, tai jos sarjan kaksi viimeistä havaintoa poistetaan, ei mitään liikettä 
havaita. Tämä osoittaa aikasarjojen problemaattisuuden, ja sen että luotettavan tuloksen saamiseksi 
tarvitaan hyvässäkin tapauksessa nykyistä pitemmät aikasarjat. 
Figure 10. Time series 4-OLKI shows a 0.2 mm/y annual trend if the second observation in the 
series is removed. If it is included, or if the last two observations are removed, no trend is apparent. 
This illustrates the problems with the time series, and even in an ideal case, longer time series are 
needed to obtain statistically reliable values.
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Mittausten aikasarja erityisesti myöhemmin raken-
nettujen pisteiden osalta on vielä liian lyhyt mahdol-
listen kallioperän deformaatioiden määrittämiseen. 
Kuvissa 9 ja 10 on varsin tyypillinen tilanne. Kuvassa 
9 olevasta huonosta aikasarjasta (2–5) ei liikettä 
pysty määrittämään. Myös hyvän aikasarjan (3–4) 
kaksi ensimmäistä havaintoa ovat liian dominoivia 
liike nopeutta määritettäessä. Kuvassa 10 aikasarjaan 
sovitetun suoran mukaan pilarien välinen etäisyys 
kasvaa 0,2 mm vuodessa, jos sarjan toinen havainto 
jätetään ottamatta huomioon. Jos se otetaan mukaan 
tai sarjasta puuttuisi kaksi viimeistä havaintoa, ei 
liikettä havaittaisi lainkaan. Vaikka tulokset ovatkin 

lupaavia, millimetriluokkaa pienempien deformaati-
oiden luotettavaan määrittämiseen tarvitaan nykyistä 
pitempiä aikasarjoja.

Yksittäiset huonot arvot sekä mahdolliset mittakaa-
van pienet muutokset heikentävät myös erotuskykyä. 
Koko aineiston uudelleenlaskenta ja -analysointi on 
tarkoitus tehdä lähitulevaisuudessa. Erityistä huomio-
ta on kiinnitettävä yksittäisten pisteiden poikkeamiin 
ja siihen, voidaanko niitä pienentää tai poistaa. Myös 
koko verkon mittakaava näyttää vaihtelevan hieman. 
Deformaatioanalyysi on suunniteltava niin, etteivät 
pienet muutokset mittakaavassa pääse vaikuttamaan 
tuloksiin. 

4 JATKOTUTKIMUKSET JA YHTEENVETO

Mittausten perusteella suuria, millimetriluokkaa 
olevia liikkeitä ei ole havaittu. Kyse on myös liike-
mekanismista. Jos liikunnot tapahtuvat nykäyksittäin, 
ei liikahdusten välisenä aikana havaitakaan mitään. 
Myös sen vuoksi monitorointia on syytä jatkaa tu-
levaisuudessa. Parhaista aikasarjoista havaittavat 
suurimmat pilarien väliset liikkeet ovat luokkaa 0,2 
mm/v, joka on selvästi enemmän kuin on odotettavissa 
maannousun aiheuttaman vaakaliikkeen perusteella. 
Nykyisistä aikasarjoista ei kuitenkaan voi määrittää 
tilastollisesti luotettavasti näin pieniä liikkeitä.

GPS-verkon mittauksia on tarkoitus jatkaa myös 
tulevaisuudessa. Vuoteen 2008 saakka mittauksia on 
tehty kolme kertaa vuodessa, mutta tulevaisuudessa 
mittaukset tehdään vain kerran vuodessa ja myöhem-
min 2–3 vuoden välein. Näin harvalla monitoroinnilla 
voidaan selvittää pitkäaikaiset liikunnot mutta ei esi-

merkiksi mahdollisten äkillisten liikkeiden tarkkaa 
ajankohtaa.

Tähänastiset mittaukset lasketaan ja analysoidaan 
uudelleen, jolloin saadaan jo kuuden vuoden yhtenäinen 
aikasarja. Deformaatioanalyysi saattaa antaa jo tilastol-
lisesti luotettavia arvoja verkon pohjoisosan vanhoille 
pisteille. Erityistä huomiota kiinnitetään poikkeavien 
havaintojen käsittelyyn ja poikkeamien syihin. 

Perustettua mittausverkkoa käytetään tulevaisuu-
dessa myös alueen kuntien ja kaupunkien paikallisena 
kiintopisteverkkona. Verkon julkisuus ja pilarien 
avoin rakenne mahdollistavat sen hyödyntämisen, 
ja verkkoa on jo käytetty varsin laajasti. Se on tar-
kimmin mitattu ja tunnettu alueellinen GPS-verkko 
Suomessa, ja sitä voidaan hyödyntää sidottaessa 
paikallisia mittauksia valtakunnan järjestelmään. 
Myös siksi sen ylläpitäminen on jatkossakin tärkeää.
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PAIKKATIEDON MALLINNUS JA VISUALISOINTI SATAKUNNASSA

Summary: Modelling and visualization of the GIS data in Satakunta region



Lipping, T., Turunen, J., Tuominen, J. & Pohjola, J. 2010. Paikkatiedon mallinnus ja visu-
alisointi Satakunnassa. Summary: Modelling and visualization of the GIS data in Satakunta 
region. Geological Survey of Finland, Report of Investigation 183, 167–175, 7 figures. 

With the development of remote sensing technology, the amount of data measured from 
the Earth’s surface as well as from below the surface has increased explosively. The in-
terpretation and analysis of such large amounts of data poses a challenge and calls for the 
development of versatile ways of representing and modelling the data. Laser scanning has 
become a routine tool in modelling the Earth’s surface, urban structures and vegetation. A 
digital elevation model produced by laser scanning can be dynamically represented in various 
ways, depending on the required level of detail. In this article, methods are presented for the 
automatic interpretation of street networks, employing elevation and intensity information 
in LIDAR data, as well as for creating models of river systems, combining LIDAR data 
with sonar measurements.
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1 JOHDANTO

Uusien mittausmenetelmien ja erityisesti kaukokar-
toituksen kehityksen myötä sekä maan pinnalta että 
pinnan alta mitattavan aineiston määrä on kasvanut 
huikeasti. Yhä tärkeämpään rooliin nousee tässä yhte-
ydessä aineiston sekä sen pohjalta tehtyjen tulkintojen 
visualisointi ja mallinnus. Satakunnan alue on moni-
puolisen geologiansa ja luontonsa ansiosta erityisen 
mielenkiintoinen kohde mallinnuksen kannalta. Alu-
eelta on kerätty monipuolinen digitaalinen aineisto 
käsittäen laserkeilausta, kaikuluotauksia, stereoilma-
kuvausta, hyperspektrikuvausta, gravimetrisiä sekä 
geodeettisiä mittauksia jne. Aineiston hankintaan ovat 
osallistuneet mm. Porin kaupunki, Maanmittauslaitos, 
Geodeettinen laitos, Posiva Oy, Geologian tutkimus-

keskus sekä Pöyry Environment Oy.  Aineistomäärät 
ylittävät yhteensä useamman teratavun, ja niiden 
käsittely vaatii huomattavaa laskentakapasiteettia.

Artikkelissa esitellään Tampereen teknillisen yli-
opiston Porin yksikössä InnoGeo-hankkeen puitteissa 
tehtyjä analyysejä, jotka pohjautuvat pääasiallisesti 
laserkeilausaineistoon. Työn tulokset osoittavat di-
gitaalisen laserkeilausaineiston käyttökelpoisuutta 
monenlaisiin eri tarkoituksiin, kuten tieverkoston 
automaattiseen analyysiin ja jokimallinnukseen. Pää-
tarkoitus on ollut lähdeaineiston tuottaminen Porin 
kaupungin tulvasuojeluhankkeen käyttöön, mutta 
kehitetyt menetelmät soveltuvat laserkeilausaineiston 
analyysiin myös laajemmin.

2 LASERKEILAUSAINEISTO

Tässä työssä esitetyt analyysit pohjautuvat Maan-
mittauslaitoksen mittaamaan laserkeilausaineistoon. 
Aineisto on hankittu osana laajempaa hanketta, jonka 
tarkoituksena on laatia koko Suomen kattava tarkka 
korkeusmalli. Korkean tulvariskin takia Porin alue 
laserkeilattiin ensimmäisten joukossa 1.6.2008. Mit-
taukset toteutettiin lentokoneesta käyttäen Leican 
LIDAR skanneria ALS50-II. Lentokorkeus oli 1,4 
km. Aineiston maastoresoluutio on keskimäärin 0,76 
mittauspistettä neliömetriä kohtaan. Korkeustarkkuu-
den keskivirheeksi on Maanmittauslaitos määritellyt 
15 senttimetriä ja tasotarkkuuden keskivirheeksi 60 
senttimetriä. Vertailu tarkkoihin DGPS-mittauksiin 
kuitenkin osoitti, että aineiston tarkkuus on käytän-
nössä huomattavasti tarkempi: korkeustarkkuus on 
noin 5 senttimetrin luokkaa.

Laserkeilauksessa mittalaite lähettää kohdetta koh-
ti lasersäteitä ja mittaa kohteesta heijastuneita kaiku-
ja. Mikäli lasersäteen matkalle osuu useita heijastuvia 
pintoja, esimerkiksi puuston oksisto, rekisteröidään 
samasta lasersäteestä useita kaikuja. Yleisin laser-
keilausaineiston siirtoformaatti on ns. LAS-tiedosto. 
Vastakohtana säännölliseen rasterimuotoiseen aineis-
toon, laserkeilauksen avulla saatava data sijoittuu 
paikan funktiona epäsäännöllisesti muodostaen ns. 
pistepilven. Tämän takia LAS-tiedostossa anne-
taan jokaisesta mittauspisteestä x- ja y-koordinaatit 
sekä korkeusarvo. Viimeinen lasketaan heijastuk-
sen viiveen perusteella. Jokainen heijastus kirjataan 

LAS-tiedostoon omana tietueena, joka sisältää li-
säksi tietoa mm. heijastuksen voimakkuudesta (ns. 
intensiteettitieto), tarkasta ajankohdasta ja luokasta 
(esim. heijastus maan pinnalta, kasvillisuudelta tms.). 
Kattava tietolähde laserkeilauksen periaatteesta ja 
aineiston jatkokäsittelystä on esitetty Shan & Tothin 
artikkelissa vuonna 2009.

LAS-tiedostoja voidaan lukea ja käsitellä useilla 
paikkatieto-ohjelmistoilla. Tässä artikkelissa kuvatun 
työn yhteydessä LAS-muotoisen aineiston käsitte-
lyssä käytettiin ENVI-ohjelmistoa (Environment for 
Visualizing Images, Research Systems Inc.). Digitaa-
lisen maastomallin (DEM, Digital Elevation Model) 
luominen pitää sisällään LAS-datan luokittelun eli 
maan pinnalta heijastuneiden kaikujen erottelun 
sekä interpoloinnin niin, että tuloksena on säännöl-
linen dataverkko. ENVI-ohjelman avulla saadaan 
myös LAS-tiedostossa olevasta intensiteetti-tiedosta 
säännöllinen rasteri. Koska koko aineisto oli mitattu 
samalla lentokorkeudella ja samaa laserskanneria 
käyttäen, intensiteettidataa ei ollut tarvetta kalibroida 
vaan luokittelussa käytettiin heijastusten suhteellista 
intensiteettiä. 

Maastomallin lisäksi laserkeilausaineistoa voidaan 
hyödyntää laajasti suodattamalla pistepilvestä esi-
merkiksi kasvillisuudesta tai rakennetuista kohteista 
heijastuneet kaiut. Laserkeilausaineiston yhdistämi-
nen esimerkiksi ilmakuvien tai karttatiedon kanssa 
lisää sovellusmahdollisuuksia entisestään (Kuva 1).  
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Kuva 1. Laserkeilausaineiston hyödyntämismahdollisuudet 
Figure 1. Applications of LIDAR data.

Kuva 2. Kokemäenjoen ja Pihlavanlahden luotausaineisto. Luotaukset vuodelta 2003 on merkitty punaisella, luotaukset vuodelta 
2008 sinisellä ja luotaukset vuodelta 2009 vihreällä värillä.
Figure 2. The sonar data from the Kokemäki river and Pihlavanlahti bay. The sonar data from 2003 are in red, from 2008 in blue 
and from 2009 in green.
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3 MUU AINEISTO

Jokimallin luomisessa käytettiin laserkeilausai-
neiston lisäksi kaikuluotausaineistoa, joka mitattiin 
Suomen Ympäristökeskuksen toimesta v. 2003. Kai-
kuluotauksia on myöhemmin täydennetty Pihlavan-
lahden osalta vuosina 2008 ja 2009. Joen luotaus on 
toteutettu poikittaisina linjoina n. 50 metrin välein 
(Kuva 2). Pitkin linjaa mittauspisteiden välimatka on 
n. 25 cm. Luotausaineisto saatiin käyttöön pistetie-
tona (shape-muotoisena tiedostona), jossa jokaisesta 
pisteestä oli annettu sen x- ja y-koordinaatit sekä 
syvyystieto. 

Viimeisessä kappaleessa esitetty kalliopinta-ap-

proksimaatio on tulkittu painovoimamittauksista, 
jotka on toteutettu viitenä linjamittauksena Geo-
logian tutkimuskeskuksen toimesta vuonna 1999. 
Painovoimamittausten avulla voidaan tutkia tihe-
ydeltään ympäristöstä poikkeavien muodostumien 
paksuutta ja tilavuutta. Koska maapeitteen tiheys 
on huomattavasti pienempi kuin kallioperän tiheys, 
voidaan painovoimamittauksia käyttää maapeitteen 
paksuuden ja kallioperän syvyyden arviointiin. Li-
sätietoa painovoimamittauksista Satakunnan alueella 
ja niiden tulkinnasta on Seppo Elon artikkelissa tässä 
raportissa.

4 SOVELLUKSET JA MENETELMÄT

4.1 Tulvapatojen tarkastelu digitaalisesta maastomallista

Laserkeilausaineistosta saatava digitaalisen raste-
rin muodossa oleva korkeusmalli on jo sellaisenaan 
hyvin joustava ja tarjoaa mahdollisuuksia esittää ai-
neisto käyttötarkoitukseen sopivalla tavalla. Kuvassa 
3 on esitetty kaksi esimerkkiä, joista vasemmanpuo-
leisessa korkeusmallin arvot -1–15 m on esitetty 64 
harmaasävytasolla. Kuvasta nähdään selvästi ojien, 
teiden ja vallien sijainti sekä kuivunut jokiuoma. 
Mutta ENVI-ohjelmiston avulla toteutettu pistepil-
ven suodatus eli maan pinnalta heijastunut kaikujen 
erottelu ei ole onnistunut täysin moitteettomasti 
muutaman rakennuksen kohdalla.  

Kuvan 3 oikeanpuoleisen esitystavan tarkoitus oli 

tuoda esiin mahdollisimman hyvin Kokemäenjoen 
tulvapatojen tilanne. Siinä maaston korkeudet 1,4–3,0 
metriä on jaettu tasaisesti kahdeksaan korkeusväliin 
(jokainen väli vastaa 20:tä senttimetriä), jotka on 
esitetty eri väreillä. Mainitun korkeusalueen ulkopuo-
lelle jäävät pikselit on esitetty harmaasävyillä. Suu-
rennetusta kuvasta nähdään, että kyseisessä kohdassa 
tulvapato pettää, jos veden korkeus joessa ylittää 
2,6 metriä. Digitaalisen rasterimuotoisen aineiston 
tapauksessa värikoodausta voidaan joustavasti muut-
taa aineiston käyttötarkoituksen mukaan. Kyseistä 
esitystapaa käytetään parhaillaan tulvapatojen kor-
jaustöiden suunnittelussa Porin kaupungissa.

Kuva 3. Laserkeilauksen avulla luodun maastomallin esitystapoja.
Figure 3. Various representations of the LIDAR-based digital elevation model.
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5 TIEVERKOSTON AUTOMAATTINEN ANALYYSI

LAS-muodossa olevat laserkeilausaineistot pys-
tytään tulkitsemaan, kun tiedetään heijastuneiden 
lasersäteiden intensiteetti. Menetelmä sopii erittäin 
hyvin esimerkiksi asfalttialueiden ja tieverkoston au-
tomaattiseen tunnistamiseen. Ongelmana tällaisessa 
analyysissä on intensiteettidatan korkea kohinataso. 
Luotettavan tuloksen saamiseksi dataa on suodatet-
tava ennen kuvapikseleiden luokittelua.

Yksinkertaisin tapa poistaa kohinaa kuvadatasta 
on korvata jokainen pikseli sen ympärille jäävien 
pikselien arvojen keskiarvolla. Tällaisen suodatuksen 
puutteena kuitenkin on, että kuvan yksityiskohdat 
sumentuvat, ja koska tie saattaa olla vain muutaman 
pikselin levyinen, sen rajaviivojen sumentuminen 
saattaa helposti johtaa katkonaiseen tieverkostoon 
tunnistustuloksessa. Ratkaisuna on tarjottu erityyp-
pisiä suodatinalgoritmeja, kuten kuvankäsittelystä 
tuttu Kuwahara-suodin (Astola & Kuosmanen 1997, 
sivut 105−107). Kuwaharan algoritmi jakaa pik-
selin neliskulmaisen naapuruston (ts. suodattimen 
ikkunan) joko neljään tai kahdeksaan ali-ikkunaan. 
Suotimen ulostulona on sen ali-ikkunan pikselien 
arvojen keskiarvo, jossa pikselien arvojen varianssi 
on kaikkein pienin. Kuwaharan suodinta voidaan 

käyttää laserkeilausdatan analyysissä joko niin, että 
suodin kohdistetaan pelkästään intensiteettikuvaan, 
tai niin, että ali-ikkunoiden varianssien tarkastelus-
sa ja pienimmän varianssin ali-ikkunan valinnassa 
käytetään korkeusarvoja, mutta tällöin suotimen 
ulostulo on kyseisen ali-ikkunan intensiteettiarvo-
jen keskiarvo. Tällaisen suodatuksen tapauksessa 
suotimen ikkunan keskipisteessä oleva pikseli tulee 
luokiteltua yleensä tieverkostoon kuuluvaksi, mikäli 
ainakin yksi ali-ikkuna osuu tien alueelle. Näin ollen 
teiden reunat tulevat tunnistustuloksessa esille hyvin 
selkeäpiirteisinä. Kuwahara-suotimen eri versioiden 
toimivuutta tieverkoston automaattisessa analyysissä 
on testattu artikkelissa (Tuominen & Lipping 2009). 

Tieverkoston automaattisen analyysin mahdolli-
sia sovellusalueita ovat esimerkiksi tulvatilanteiden 
analyysi ja mallinnus. Kun tulvan vuoksi vesi leviää 
yli jokipengerten, muodostavat padotut tiet altaita, 
joihin vesi kerääntyy. Tieverkoston automaattisen 
analyysin tuloksena saadaan teiden sijainnin lisäksi 
tieto niiden korkeudesta (koodattu väreillä kuvassa 
4a). Tällaisen tiedon avulla voidaan helposti selvittää 
kunkin tulva-altaan matalin reuna ja mallintaa tulva-
veden kulkemista.

Kuva 4. Tieverkosto tulkittuna laserkeilausaineistosta käyttäen sekä korkeus- että intensiteettitietoa. Teiden korkeudet on koodattu 
väreillä. Oikeanpuoleinen ilmakuva on vuodelta 2005 ennen Lukkarinsillan ja Noormarkuntien rakentamista 
Figure 4. A street network interpreted from the LIDAR data employing elevation as well as intensity information. The street eleva-
tion is coded in colour. The aerial photo on the right panel was acquired in 2005, before the construction of the Lukkarinsilta 
bridge and the Noormarkku road.
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6 KOKEMÄENJOEN SUISTON KOLMIULOTTEINEN MALLINNUS

Veden virtauksen ja sedimenttien liikkumisen 
mallintamiseen tarvitaan kolmiulotteinen pintamalli 
jokipohjasta sekä jokea ympäröivästä maastosta. Täl-
laista mallinnusta on Suomessa tähän asti tehty vain 
hyvin suppeille jokisegmenteille (Alho ym. 2009). 
Kokemäenjoen suiston virtauksien mallinnuksella 
on hyvin suuri käytännön merkitys, koska se tuottaa 
oleellista tietoa tulvasuojelutoimenpiteiden suunnit-
teluun. On selvää, että näin isoa aluetta ei pystytä 
mallintamaan kovin tarkalla resoluutiolla.

Jokisuiston pintamallin luominen toteutettiin yh-
distelemällä laserkeilausaineistoa jokipohjan kaiku-
luotausaineiston kanssa. Pintamallin luominen käsitti 

seuraavat työvaiheet:
jokiympäristön erottaminen laserkeilausaineistosta 

ArcGIS-ohjelmistoa käyttäen
itse jokeen kohdistuvien pisteiden poistaminen 

laserkeilausaineistosta ja korvaaminen kaikuluotaus-
aineiston pisteillä 

uuden pinnan sovittaminen käyttäen thin-plate-
spline-interpolointimenetelmää  MatLab-ympäris-
tössä.

Työn tuloksena saatiin yhtenäinen tasaisella 2,5 x 
2,5 m tarkkuudella rasteri, josta visualisointia varten 
tuotettiin myös TIN (Triangulated Irregular Network) 
-malli (Kuva 5).

Oleellisin askel jokisuiston mallin luomisessa on 
interpolointi, koska se määrää mallinnetun pinnan 
ominaisuudet. Maastomalli eli DEM on yleisimpiä 
paikkatietomuotoja, ja sen takia sen luomiseen epä-
säännöllisesti sijoittuneiden datapisteiden pohjalta in-
terpolointia käyttäen on kehitetty useita menetelmiä. 
Melko yksinkertainen menetelmä on IDW (Inverse 
Distance Weighting), jossa interpoloinnissa jokaisen 
maastomallin pisteen arvo lasketaan sen naapurus-
toon jäävien datapisteiden arvojen painotettuna sum-
mana. Painoina käytetään datapisteiden käänteisiä 
etäisyyksiä maastomallin  siitä pisteestä, jonka arvoa 
lasketaan. Jos halutaan, että etäisyyden kasvaessa 
datapisteiden painoarvo pienenee nopeammin kuin 
lineaarisesti, voidaan käänteisiä etäisyyksiä korottaa 
toiseen tai kolmanteen asteeseen. Tilastollisen maas-
tomallin luomisessa yleisin menetelmä on kriging, 
jossa myös maastomallin pisteiden arvot saadaan 
datapisteiden arvojen painotettuna summana, mutta 
painot lasketaan datapisteiden arvojen keskinäisen 
korrelaation perusteella käyttäen semivariogrammia. 
Tämän menetelmän tuloksena saadaan jokaiselle 
maastomallin pisteelle suoraan myös luotettavuus-
väli. Maastomallin virheiden arviointia on käsitelty 
esimerkiksi työssä (Oksanen & Sarjakoski 1996).

Kokemäenjoen suiston pintamallin luomisessa 
käytettiin edellä esitettyjen menetelmien sijasta thin-
plate-spline-interpolointitekniikkaa. Valinta perustui 
aikaisemmin toteutettuun Olkiluodon alueen maas-
tomallin luomiseen, jonka yhteydessä tarkasteltiin 
eri interpolointimenetelmien tuottamien pintojen 
laatua ja ominaisuuksia (Pohjola ym. 2009). Thin-
plate-spline-menetelmän tuottama pinta osoittautui 
muodoltaan luonnollisimmaksi ja näin ollen soveltuu 
parhaiten virtausmallinnuksen pohjaksi. Menetelmä 
perustuu polynomi-funktioilla (ns. splaineilla) esite-
tyn pinnan sovittamiseen tarkastelualueen datapistei-
den yli niin, että virhe minimoidaan. Virhe koostuu 
kahdesta osasta ja voidaan ilmaista seuraavasti:

pE(ƒ)+(1–p)R(ƒ)

jossa E(ƒ) ilmaisee sovitetun pinnan ja datapistei-
den välisen neliövirheen ja R(ƒ) ilmaisee sovitetun 
pinnan epätasaisuutta. Parametria p säätämällä voi-
daan joko pakottaa sovituksen tarkasti seuraamaan 
datapisteitä (p=1) tai toisena ääripäänä käyttämään 
lineaarista sovitusta (p=0). Thin-plate-spline-mene-
telmän heikkoutena on jyrkkien maastomuutosten yh-
teydessä esiintyvät ylilyönnit. Tätä ongelmaa voidaan 

Kuva 5. Otteita Kokemäenjoen suiston kolmiulotteisesta mallista. Korkeusarvoja on kerrottu kertoimella 5 jotta ne tulisivat parem-
min esille.
Figure 5. Snapshots from the 3D model of the Kokemäki river. The elevation values are scaled by a factor of 5 for visual purposes.
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lievittää säätämällä algoritmin p -parametrin arvoa 
maaston muodon, kuten tarkastelualueen datapistei-
den varianssin, mukaan.

Testien yhteydessä kävi ilmi, että mikäli datapis-
teet sijoittuvat hyvin epätasaisesti, on tarkastelualu-
een (eli kyseisen maastomallin pisteen laskemisessa 
käytettävän datapistejoukon) valinnalla suuri mer-
kitys. Laserkeilausaineiston tapauksessa datapisteet 
sijoittuvat epäsäännöllisesti mutta tasaisesti; keski-
määräinen pistetiheys on 0,76 pistettä neliömetriä 
kohtaan. Ongelmia syntyy kuitenkin jokireunoilla ja 
joen alueella. Mikäli esimerkiksi jokireunalla tarkas-
telualue valittaisiin pelkästään mallinnettavan pisteen 
lähiympäristöön jäävien datapisteiden lukumäärän 
perusteella, sijoittuisivat luotauslinjojen välikohdissa 
kaikki tarkastelualueen pisteet yhdelle puolelle mal-
linnettavaa pistettä, maan alueelle, ja malliin syntyisi 
epäjatkuvuuskohtia. Tämän välttämiseksi tarkaste-
lualueen valinnassa otettiin huomioon datapisteiden 
määrän ja etäisyyden lisäksi myös se, että jokaisesta 
suunnasta olisi datapisteitä edustettuna. Näin ollen 
tarkastelualue muodostui tällaisissa pisteissä hyvin-
kin monimuotoiseksi. 

Luotu jokisuiston kolmiulotteinen malli on osoit-
tautunut hyödylliseksi jokiprofiilin tarkastelun yh-
teydessä. Mallin perusteella on tuotettu Kokemä-
enjoen uomasta poikkileikkauksia, joita on käytetty 
jokireunan stabiliteettianalyysissä. Analyysi liittyy 
Kokemäenjoen patojen korjaussuunnitelmien laa-
timiseen Porin kaupungin alueella. Jatkossa mallia 
tullaan käyttämään joen virtauksen ja sedimenttien 
liikkumisen mallintamiseen sekä erilaisten tulvatilan-
teiden, kuten rankkasateiden, jää- tai hyydepatojen, 
meriveden nousun simulointiin.  

Erityisen mielenkiintoista on kolmiulotteisen 
mallin ’jatkaminen’ maan alle käyttäen digitaalista 
aineistoa maan pinnan eri kerrosten paksuudesta. Yh-
tenä oleellisena lähtöaineistona tässä ovat painovoi-
mamittaukset. Kuvassa 6 on esitetty Porin keskustan 
maastomalli yhdistettynä GeoSatakunta-hankkeen 
puitteissa mitatun ja tulkitun painovoimamittausai-
neiston kanssa. Jälkimmäisestä on interpoloimalla 
muodostettu kalliopinnan malli. Kolmiulotteista 
maaperän mallinnusta tullaan jatkamaan mm. hiljat-
tain toteutetun gravimetrilennon tuottaman aineiston 
perusteella.

Kuva 6. Maastomalli ja kalliopinta (harmaasävypinta) tulkittuna gravimetri-mittauksista. Korkeuksia on kerrottu kertoimella 10.
Figure 6. The digital elevation model and the bedrock surface interpreted from the gravimeter data. The elevation values are 
scaled by a factor of 10.  
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KUUSKAJASKARIN GEOLOGINEN LUONTOPOLKU

Summary: The geological trail of the Kuuskajaskari isle



Korsman, K. & Korhonen, R. 2010. Kuuskajaskarin geologinen luontopolku. Summary: 
The geological trail of the Kuuskajaskari isle. Geological Survey of Finland, Report of 
Investigation 183, 177–188, 3 figures and 4 appendices.

 One of the important targets of the projects GeoSatakunta and InnoGeo has been to produce 
information on the geological features of the province of Satakunta. In connection with this 
theme, the Jotuni Rock Garden was established, which includes typical rock samples from 
Satakunta with descriptions. The Rock Garden is a part of the Arkki Natural House situated 
in the city of Pori. On Kuuskajaskari, a young island near the city of Rauma, a geological 
trail has been constructed, including maps with explanations.

After the last Ice Age, Kuuskajaskari first rose above the sea level about 2 000 years 
ago. The bedrock is still rising at a rate of about 6 mm per year, continuously changing the 
landscape. The rocks of Kuuskajaskari represent typical bedrock of southern Finland. The 
oldest rocks, gneisses and granites, crystallized some 1 900–1 800 million years ago. The 
bedrock is cut by Kuuskajaskari diabase dikes, which are a hundred million years younger 
than the gneisses and granites. The most typical dikes of Satakunta are the olivine diabases, 
which are about 1 270 million years old. However, Kuuskajaskari diabase differs chemically 
and mineralogically from olivine diabase.  Kuuskajaskari diabase dikes are visible in many 
places on the island of Kuuskajaskari. 

On outcrops near the shoreline it is possible to see polished rock surfaces and striations 
caused by the ice sheet. It is also possible to observe boulders of sandstone and limestone 
carried by the ice sheet. The youngest geological occurrence situated by the side of the 
geological trail is a small mire with a peat layer of 70 cm. According to radiocarbon dating, 
the peat of the mire started to accumulate about 200 years ago.

Link: http://www.rauma.fi/ymparisto/kuuskajaskaripolku.htm

Keywords (GeoRef Thesaurus, AGI): geologic sites, bedrock, diabase, glacial erosion, er-
ratics, mires, nature trails, Kuuskajaskari, Rauma, Finland
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Korsman, K. & Korhonen, R. 2010. Kuuskajaskarin geologinen luontopolku. Geologian 
tutkimuskeskus, Tutkimusraportti 183, 177–188, 3 kuvaa ja 4 liitettä. 

GeoSatakunta- ja InnoGeo-projektien eräänä tärkeänä tehtävänä oli tehdä tunnetuksi Sa-
takunnan geologiaa. Tällä teemalla toteutettiin Porissa luontotalo Arkin kivipihaan näyttely 
Satakunnan kivilajeista esitteineen ja Rauman edustalla olevaan Kuuskajaskariin luontopolku, 
jonne tuotettiin geologisia opasteita ja karttoja.

Kuuskajaskari on nuori saari, jonka ensimmäinen luoto on kohonnut merestä noin 2 000 
vuotta sitten. Maanpinta kohoaa alueella noin 6 mm vuodessa, joten maisema muuttuu edel-
leen. Kuuskajaskarin maankamara edustaa tyypillistä Etelä-Suomen kallioperää. Graniiteista 
ja gneisseistä muodostunut peruskallio on kiteytynyt 1 900–1 800 miljoonaa vuotta sitten. 
Peruskalliota leikkaavat sitä satoja miljoonia vuosia nuoremmat diabaasijuonet, joista Sata-
kunnalle tyypillisimpiä ovat 1 270 miljoonan vuoden ikäiset oliviinidiabaasit. Kuuskajaskarin 
diabaasijuonet poikkeavat kuitenkin kemialliselta koostumukseltaan ja mineralogialtaan oli-
viinidiabaaseista. Kuuskajaskarin diabaasijuonet ovat näyttävästi esillä luontopolun varrella.

Diabaasijuonien lisäksi saaren rantakallioilla on nähtävissä silokallioita ja mannerjään 
tekemiä uurteita samoin kuin jäätikön kuljettamia hiekkakivi- ja kalkkikivilohkareita. 
Kallioiden välissä oleva pieni suo esitellään nuorimpana geologisena muodostumana. Ra-
diohiiliajoituksen mukaan suon turve on alkanut muodostua noin 200 vuotta sitten ja sitä 
on tähän mennessä kertynyt noin 70 cm.

Asiasanat (Geosanasto, GTK): geologiset nähtävyydet, kallioperä, diabaasi, glasiaalieroosio, 
siirtolohkareet, suot, luontopolut, Kuuskajaskari, Rauma, Suomi
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Geologian tutkimuskeskus
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1 JOHDANTO 

GeoSatakunta- ja InnoGeo-projektien eräänä tär-
keänä tehtävänä oli tehdä tunnetuksi Satakunnan geo-
logiaa. Tällä teemalla toteutettiin Rauman edustalla 
olevaan Kuuskajaskarin saareen luontopolku, jonne 
tuotettiin geologisia opasteita ja karttoja. Saaren 
historiasta kertova kartta esittelee saaren lähialueen 
maannousua viimeisen 2 000 vuoden ajalta, ja tule-
vaisuuskartta ennustaa alueen maiseman kehityksen 
vuoteen 4 000 saakka. Näiden lisäksi saarella esitel-
lään karttoina Satakunnan maaperää ja kallioperää 
sekä koko Suomen kallioperän erityispiirteitä.

Kuuskajaskarin kehityshistoriasta kertova kartta 
tuotettiin GTK:ssa maannousun nopeus huomioi-
den. Laskelmien perusteella ensimmäinen luoto on 
kohonnut merestä noin 2 000 vuotta sitten. Maan-
pinta kohoaa alueella nykyisin noin 6 mm vuodessa, 
joten maisema muuttuu edelleen. Saaren tulevaisuus-
kartta tuotettiin Posivan geologien toimesta. GTK 
on tutkinut saaren kallioperää vuosina 1990–1997.  
Luontopolun kartoituksen yhteydessä polun varrella 

sijaitseva suo tutkittiin ja pohjaturpeesta teetettiin 
radiohiiliajoitus. 

Kuuskajaskarin maankamara on esimerkki tyypil-
lisestä Etelä-Suomen kallioperästä. Graniiteista ja 
gneisseistä muodostunut peruskallio on kiteytynyt 
1 900–1 800 miljoonaa vuotta sitten. Peruskalliota 
leikkaavat sitä satoja miljoonia vuosia nuoremmat 
diabaasijuonet, joista Satakunnalle tyypillisimpiä 
ovat 1 270 miljoonan vuoden ikäiset oliviinidiabaasit. 
Diabaasijuonet näkyvät saarella harvinaisen hyvin 
monessa eri kohdassa, ja ne olivat lähtökohtana 
luontopolun perustamiselle.  

Diabaasijuonet ovat myös tieteellisesti kiinnos-
tavia, sillä niiden avulla on mahdollista selvittää 
kallioperän nuoria liikuntoja. Tällainen selvitys antaa 
arvokasta tietoa muun muassa kalliorakentamiseen.

 Viimeisimmän jääkauden jäljet näkyvät selvimmin 
saaren rantakallioilla, joissa on nähtävissä silokalli-
oita ja mannerjään tekemiä uurteita samoin kuin jää-
tikön kuljettamia hiekkakivi- ja kalkkikivilohkareita. 

2 KALLIOPERÄ

Kuuskajaskarin saaren kallioperä on pääasiassa 
karkearakeista eli pegmatiittista graniittia. Karkeu-
den lisäksi sille on tunnusomaista vaaleanpunainen 
tai lähes valkoinen väri. Kivi muodostuu pääasiassa 
yhdestä mineraalista: kalimaasälvästä. Lisänä on 
pieniä määriä kvartsia eli “ukonkiveä”. Hakemalla 
saattaa pegmatiitista löytää vielä suomumaista kiil-
lettä, tummaa biotiittia ja vaaleaa muskoviittia eli 
katinkultaa. Pegmatiitti muodostaa ikään kuin pohjan 
kaikille muille saarella oleville kivilajeille.

Saaren länsirannalla on trondhjemiittia. Se on 
väriltään yleensä vaaleanharmaata, hyvin tasalaa-
tuista ja mineraalirakeet ovat kooltaan noin 2 mm. 
Trondhjemiitti on särkynyt muutaman neliömetrin 
kokoisiin, pyöristyneisiin kappaleisiin, jotka “uivat” 
pegmatiitissa. Murskalerakennetta, jossa vanhempaa 
sementoi nuorempi kivi, kutsutaan breksiaksi.

Trondhjemiittikappaleiden lomassa pegmatiitin 
seassa esiintyy melko yleisesti migmatiittia, joka 
on muodostunut useasta kivilajista. Maanpinnalle 
ja mereen kerrostuneet sedimentit ja vulkaanispe-
räiset kivet sekä mahdollisesti vanhimmat granii-

tit ovat kallioperän liikunnoissa joutuneet syvälle 
maankuoreen.  Siellä ne ovat korkeassa lämpötilassa 
kiteytyneet uudelleen eli metamorfoituneet. Vulkanii-
teista ja sedimenteistä on metamorfoosissa syntynyt 
kiillegneissejä.  Kivet ovat jopa osittain sulaneet, 
jolloin kiillegneisseistä on erkaantunut graniittia. 
Paljastumilla nähdään edellä kuvatun metamorfoosin 
tuloksena usein vain vähäisiä jäänteitä sulaneesta 
kiillegneissistä. Kuuskajaskarin migmatiitit ovat 
syntyneet 1 900–1 800 miljoonaa vuotta sitten. Vie-
lä 1800–1900-lukujen vaihteessa geologit olivat 
ymmällään migmatiittien kanssa. Niiden syntyyn 
haettiin mystisiä selityksiä ja arveltiin, että ihminen 
ei kykene niiden alkuperää ymmärtämään. Geologi J. 
J. Sederholm selvitti kuitenkin migmatiittien mystee-
rion yksityiskohtaisesti vuonna 1907.  Sederholmin 
tutkimus avasi geologien silmät näkemään maailman 
vanhimpien mantereiden kehitystä uudella tavalla. 
Sederholmin työ vaikutti jopa filosofien ja kirjaili-
joiden käsityksiin maapallon synnystä ja ihmisen 
mahdollisuuksiin selvittää käsittämättömiltä vaikut-
tavia ilmiöitä. 
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Kaikkia edellä mainittuja kiviä leikkaavat terävästi 
mustat diabaasijuonet.  Ne ovat kallion rakoihin sy-
vältä maan sisuksista purkautunutta kivisulaa, jonka 
kylmä sivukivi on jäähdyttänyt hyvin nopeasti. Kiteet 
eivät ole ehtineet kasvaa, vaan diabaasi on lähes lasi-
maisen tiivistä.  Diabaasi on käyttökelpoista koru- tai 
kiuaskiveä, kunhan siinä ei ole kiisuja.

Diabaasit ovat huomattavasti nuorempia kuin gra-
niiteista ja migmatiiteista muodostunut peruskallio. 
Satakunnan tyypillinen diabaasi on oliviinidiabaasi.  
Sitä paikkakuntalaiset kutsuvat marekiveksi, koska 
sen pinta sateella muistuttaa mateennahkaa. Olivii-

nidiabaasien ikä on noin 1 270 miljoonaa vuotta, 
ja ne ovatkin Suomen kallioperän nuorimpia kiviä. 
Rauman kallioperäkarttalehden selityksen mukaan 
Kuuskajaskarin juonet eivät kuitenkaan kemiallisen 
koostumuksen perusteella ole oliviinidiabaaseja, vaan 
ne näyttävät olevan vielä  nuorempia.  Diabaasijuonien 
ikäerojen avulla voidaan selvittää kallioperän nuoria 
liikuntoja, joten Kuuskajaskarin juonet ovat avain-
asemassa kallioperän myöhäisten kehitysvaiheiden 
liikuntojen selvittämisessä. Kallioperän nuorten lii-
kuntojen tutkimus on merkittävää myös useille sovel-
luksille, kuten kalliotilojen rakentamisessa. (Kuva 1.)

Kuva 1. Diabaasijuoni migmatiittisessä gneississä. Kuva: Riitta Korhonen.
Figure 1. A diabase dike in the migmatic gneiss. Photo: Riitta Korhonen.
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3 JÄÄKAUDEN JÄLKIÄ 

Varsinkin saaren länsiluoteis- ja pohjoisrannoilla 
on runsaasti hyvin muodostuneita mannerjäätikön 
hiomia silokallioita. Silokallioiden pinnoilla on mo-
nin paikoin ristiuurteita, joista vanhempien vallit-
seva suunta on luoteinen 330 astetta ja nuorempien 
länsiluoteinen 300 astetta. Kaikkein edustavimmat 
ja selvimmät ristiuurteet ovat näkyvissä saaren län-
si- ja pohjoisrannan diabaasijuonissa. Eri-ikäisten 
ristiuurteiden runsaus samoilla kalliopinnoilla on 
osoituksena jäätikön erittäin heikosta kulutuksesta. 
Molemmat uurresuunnat lienevät peräisin viime 
jääkauden sulamisvaiheesta siten, että vanhemmat 
luoteiset uurteet ovat peräisin Salpausselkävaihetta 
edeltäneestä mannerjäätikön virtausvaiheesta ja nuo-
rimmat ovat Salpausselkävaiheen ja sitä nuoremman 
jäätikön virtauksen aiheuttamia. (Kuva 2.)

Kuuskajaskarin rannoilla nähdään mannerjäätikön 
kuljettamina osittain harvinaisiakin peruskalliota 
nuorempia sedimenttikivilohkareita. Länsirannan ki-
vikoissa on punaista Satakunnan jotunihiekkakiveä ja 
vaaleanharmaata kambrihiekkakiveä. Kaikkia edellä 
mainittuja näkee yhdessä paikassa, ampumaradan 
vallin merenpuoleisessa päässä, vallin pohjoispuolel-
la.  Kookkaimpia jotunihiekkakivilohkareita tavataan 
saaren länsirannalla, jossa isoimpien lohkareiden 
läpimitta on 50–60 cm. Saaren länsirannan rantaki-

vikosta tehdyissä kivilaskuissa fraktiossa 6–20 cm 
jotunihiekkakivien osuus on 5–7 % ja fraktiossa 2–6 
cm 17 %, joten jotunihiekkakivi on selvästi rikastunut 
minikivifraktioon. Saaren pohjoisrannalla on halkai-
sijaltaan 45 cm:n laattamainen hiekkakivilohkare, 
jossa näkyy aallonmerkkejä. 

Jotunihiekkakiveä nuorempaa kambrihiekkakiveä 
esiintyy runsaimmin saaren länsi-, etelä- ja kaakkois-
rannoilla. Kookkaimmat kambrihiekkakivilohkareet 
tavattiin länsirannalta, ja niiden halkaisijat ovat 20–25 
cm. Länsirannan minikivifraktiossa 2–6 cm kambri-
hiekkakiven osuus on 10 %. Kambrihiekkakivien 
näin runsas esiintyminen ja kivilajin ominaisuudet 
huomioiden näinkin kookkaiden lohkareiden esiin-
tyminen voisi viitata siihen, että kohtalaisen lähellä 
merialueella nuorimman jäätikön tulosuunnassa voisi 
olla kambrihiekkakivilähde.

Pieniä, vain muutaman senttimetrin kokoisia or-
dovikikalkkikiviä on löydetty saaren kaakkois- ja 
etelärannalta. Kolme kivistä on ns. Lumparn-tyyppiä 
ja kolme ns. Segelskär-tyyppiä. On mielenkiintoista, 
että Lumparn-tyyppiä on tähän mennessä tavattu 
ainoastaan Lumparnissa Ahvenanmaalla ja Segelskär-
tyyppiä vain Tvärminnen edustalta. Kummastakin on 
aika pitkä matka Kuuskajaskariin ja vieläpä jäätikön 
kuljetussuuntiin nähden ”vastavirtaan”. 

Kuva 2. Uurteita silokalliossa Kuva: Markus Torssonen.
Figure 2. Glacial striae in the glaciated rock. Photo: Markus Torssonen.
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4 RIITAN SUO – NUORIN MUODOSTUMA

Nuorimpana geologisena muodostumana luonto-
polulla esitellään kallion halkeamaan muodostunut 
pieni suo, joka on nimetty Riitan suoksi. Se on 
alkanut muodostua kallioperän kohottua riittävästi 
merenpinnan yläpuolelle. Alussa kallion kolossa on 
ollut vesilampi, jonka vesi on mataloitunut maan-
nousun myötä ja jonne suokasvit ovat ilmestyneet 
vasta noin 200 vuotta sitten alkaen täyttää vesiallasta 
ja muodostaa turvetta. Pohjaturpeen iäksi saatiin ra-
diohiiliajoituksella 190 vuotta (cal.ikä; Poz-27111). 

Umpeenkasvun alkuvaiheessa suon pohjalle on muo-
dostunut ohut mutakerros. Nyt suossa on turvetta 
keskimäärin 70 cm. Pohjimmainen 20 cm on hyvin 
maatunutta saraturvetta, joka vaihettuu pintaa koh-
ti heikosti maatuneeksi sara-rahkaturpeeksi. Suon 
pintakasvillisuutta ravitsevat kallioilta valuvat mi-
neraalipitoiset vedet. Suolla kasvaa muun muas-
sa pullosaraa, raatetta, suokurjenpolvea, karpaloa, 
juolukkaa sekä rahka- ja karhunsammalia (Kuva 3). 
Kuuskajaskarissa on muitakin pienialaisia soita. 

Kuva 3. Riitan suo sijaitsee kallion kolossa. Kuva: Riitta Korhonen. 
Figure 3. Riitta’s mire is located on the crevasse of the rock. Photo: Riitta Korhonen.

LIITTEET: 1. Kuuskajaskari – Merentytär 
2. Kuuskajaskari tulevaisuudessa 
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Hankkeiden tuloksia on esitelty useissa julkai-
suissa, seminaareissa ja tiedotusvälineissä. Vaikka 
hankkeen tutkimuskohteet ovat ensitarkastelulla sir-
palemaisia, ne muodostavat yhtenäisen yhdyskunta-
suunnittelua palvelevan kokonaisuuden.  Porissa ja 
sen ympäristössä yhdyskuntasuunnitteluun vaikutta-
vana tekijänä on Kokemäenjoen ja sen suiston kehitys 
yhdistettynä jääkauden jälkeiseen maankohoamiseen 
sekä kallioperän nykyliikuntoihin vaikuttaviin tekijöi-
hin. Rauman ympäristöä taas luonnehtii rikkonainen 
kallioinen maasto. Satakunnan asutuksen kehitys on 
suurelta osin ollut riippuvainen tuhansien vuosien 
ajan joen ja sen suiston kehityksestä sekä jääkauden 
jälkeisestä maankohoamisesta. Kehitys jatkuu ja 
esimerkiksi kosteikkoja syntyy suiston ja tulvavesi-
en virtauksien muutoksien sekä maankohoamisen 
seurauksena. Laadittaessa ennusteita suiston kehityk-
sestä on otettava huomioon myös ihmisen toiminta. 

Asutushistorian tutkimuksessa on jo tehty uraa-
uurtavaa työtä Satakunnassa, mutta lisätutkimusten 
avulla voitaisiin entistä paremmin ymmärtää ihmisen 
käyttäytymistä muuttuvissa luonnonoloissa ja selvit-
tää menneiden aikojen ilmastonmuutoksia sekä nii-
den vaikutusta merenpinnan vaihteluihin. Kallioperän 
liikunnot ennen jääkautta ja sen jälkeenkin ovat muo-
vanneet kallioperän topografiaa ja säädelleet irtomai-
den kerrostumista vaikuttaen myös Kokemäenjoen 
uoman muotoutumiseen ja jokisuiston kehitykseen 
muuttuvissa luonnonoloissa. Maaperän ominaisuudet 
ovat kaiken aikaa olleet tiukasti kytköksissä kallio-
perän kehitykseen jääkaudesta nykypäivään saakka. 

Tulevaisuudessa Porin ympäristöstä pitäisi pai-
novoimamittausten avulla saada kattava ja entistä 
tarkempi kuva kallioperän topografiasta ja maapeittei-
den paksuuksista. Selvityksen avulla voidaan tarken-
taa yksityiskohtaista käsitystä Kokemäenjoen suiston 
kehityksestä, mikä vuorostaan helpottaa kaavoitusta 
ja esimerkiksi tulvansuojelun kannalta riskialttii-
den savikkojen kartoittamista. Painovoimalentojen 
jatkuminen Satakunnassa vaikuttaisi merkittävällä 
tavalla selvitysten nopeutumiseen. Kallioperän ja 
maapeitteiden symbioosin merkitys on tullut esiin 
rakennettavuuskarttojen laadinnassa ja siihen liitty-
vissä keskusteluissa. Vaikka Porissa on tehty runsaasti 
maakairauksia, niin niihin liittyvät tiedostot ovat 
puutteellisia, mikä omalta osaltaan haittaa luotettavan 
rakennettavuuskartan laadintaa.

Kallioperän rikkonaisuutta käsittelevien tutki-
musten mukaan Suomen kallioperässä on tapahtunut 
voimakasta pirstoutumista lähes kahden tuhannen 
miljoonan vuoden takaa meidän päiviimme saakka 
(Mattila ym. 2008, Pajunen & Wennerström, tässä 
julkaisussa). Koska Satakunnassa on mittavia kallio-
rakennushankkeita ja jos tulevaisuudessa myös Po-
rissa on syytä kaavoittaa kallioalueille, pitäisi entistä 
tarkemmin selvittää yksityiskohtaisesti kallioperän 
rikkonaisuuden syitä ja muodostaa kokonaiskuva 
alueellisista selvityksistä. Hankkeissa on tässä asiassa 
edetty merkittävästi selvittämällä painovoimamitta-
uksilla tiheyserojen vaikutusta kallioperän alueel-
liseen jännityskenttään. Alueellisen jännityskentän 
selvittäminen on kansainvälinen ongelma. Tässä 
mielessä Seppo Elon tutkimus on kansainvälisesti 
merkittävin tulos hankkeen tutkimuksissa.  Paino-
voimamittauksiin perustuvassa alueellisessa jänni-
tyskenttätutkimuksessa on todettu kallioperän tihey-
seroista johtuvan jännityskentän olevan Satakunnassa 
suurimmillaan 8,5 Mpa (maksimi- ja minimijänni-
tyksen erotus), mikä on huomattava osa kallioperän 
yläosan jännityskentästä (Elo, tässä julkaisussa). 
Hankkeiden avainalueella Porin ja Rauman välillä 
tiheyserot ovat suuret, kun otetaan huomioon myös 
Selkämeren poikkeuksellinen geologinen rakenne 
negatiivisine painovoima-anomalioineen. Jännitys-
kenttätutkimuksen tuloksiin pitäisi kytkeä havainnot 
myös kallioperän rakenteista ja rikkonaisuudesta. Se 
edellyttää geofysikaalisten ja rakennegeologisten tut-
kimusten yhteen sovittamista. Työ on korkeatasoista 
ammattitaitoa vaativaa, mutta se on erittäin tarpeel-
linen vaativien kalliotilojen rakentamisessa. Maasta 
ja lentokoneesta tehdyillä painovoimamittauksilla on 
myös todettu Satakunnan hiekkakivialueen pinnan 
syvyyden vaihtelevan voimakkaasti. Hiekkakivialue 
on siirrosten pirstoma. Satakunnan maankamaran 
tasaisuuden syy poikkeaa näin ollen aikaisemmasta 
olettamuksesta, että se aiheutuisi yksinomaan hiek-
kakiven pinnan vaakakerroksellisuudesta ja manner-
jäätikön kulutuksesta.

Painovoimatutkimuksen avulla hankkeessa on sel-
vitetty käsitystä geoidista, jonka avulla saadaan tietoa 
myös kallioperän tasapainotilasta ja nykyliikunnoista. 
Jotta voitaisiin tarkastella kallioperän nykyliikuntoja 
ja erityisesti jääkauden jälkeistä maankohoamista, 
mittauksiin perustuva nykyinen verkosto jääkauden 
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jälkeisestä maankohoamisesta on aivan liian harvalla 
pistevälillä tehty. Ensiarvoisen merkittävää yhdys-
kuntasuunnittelun kannalta olisi mittausverkoston 
tihentäminen siten, että suunnittelussa huomioidaan 
kallioperän rikkonaisuus ja alueellinen jännityskent-
tä. Merkittävä parannus kallioperän nykyliikuntojen 
ja geoidin selvittämisessä on hankkeen ulkopuolella 
vuonna 2009 suoritettu laserkeilaus, jonka avulla 
maanpinnan ja Kokemäenjoen topografiasta on saatu 
ratkaisevalla tavalla entistä tarkempi käsitys. 

Voimakas maankohoaminen ja Kokemäenjoen 
suiston kehitys muuttavat maisemaa jatkuvasti. Men-
neiden aikojen geologian tuntemus auttaa laatimaan 
yhdyskuntasuunnittelua varten välttämättömiä tule-
vaisuuden ennusteita. Tämä edellyttää geologisten 
tapahtumien selvittämistä ja numeeriseen aineistoon 
perustuvia mallinnuksia sekä kaavoittajien, geoteknii-
kan asiantuntijoiden, ympäristöhuollosta vastaavien 
ja geologien tiivistä yhteistyötä. Geologinen asiantun-
temus olisi syytä kytkeä päivittäiseen maankamaraan 
kohdistuvaan suunnitteluun ja toimintaan.

Riittävän kattavaa numeerista aineistoa ei aina 
ole saatavilla, mutta geologit pystyvät tulkitsemaan 
maankamaraa ja sen ominaisuuksia geologisten ha-
vaintojen perusteella. Näin on havainnollistettu esi-
merkiksi Kokemäen suiston kehitystä ja laadittu ra-
kennettavuuskarttoja, mutta suunnittelijoiden näyttää 
olevan vaikea ymmärtää geologiseen kuvaukseen 
perustuvaa tietoa. Siksi yhteistyötä on syytä kehittää 
edelleen. 

Kattavia numeerisia aineistoja tarvitaan luotettavan 
mallinnuksen pohjaksi, mutta geologista perustietoa 
tarvitaan tulosten tulkintaan. Maailmalta on konk-
reettinen esimerkki geologisen tiedon laiminlyön-
nistä.  New Orleansissa satoja miljardeja dollareita 
maksaneet tulvavallit luhistuivat, koska geologista 
perustietoa ei huomioitu. Porin keskusta on raken-
nettu entiselle suistomaalle, jolle on kerrostunut 
rakentamisen kannalta haitallisia savikkoja. Suiston 
kehityksen geologinen mallinnus ja kalliopinnan 
topografian määrittäminen saattaisivat estää mahdol-
listen uhkatilanteiden kehittymistä.  

Hankkeista tiedottaminen on tapahtunut raporttien 
lisäksi keskusteluissa, symposioissa ja useissa lehdis-
tötilaisuuksissa. Hankkeiden raportit ovat käytännön 
läheisiä, koska tavoitteena on ollut tuottaa geologista 

tietoa yhdyskuntasuunnittelun avuksi. Geologiaan 
kohdistuva mielenkiinto on selkeästi lisääntynyt Sata-
kunnassa hankkeiden toiminnan aikana näyttelyiden, 
yleisötilaisuuksien ja lehtiartikkeleiden ansiosta. Tä-
hän tulokseen ei olisi päästy pelkästään akateemisilla 
julkaisuilla, jotka täyttävät tarpeet tietyssä ympäris-
tössä. Hankkeessa, jossa tutkijoiden on tuotettava 
nopeasti tietoa soveltajille selkeässä muodossa, on 
olosuhteet huomioitava myös julkaisupolitiikassa.

Satakunnan erikoislaatuinen prekambrinen kal-
lioperä ja suistoaleen maaperäkerrostumat tarjoavat 
ainutlaatuiset mahdollisuudet selvittää geologian 
merkitystä yhdyskuntasuunnittelussa maakunnal-
lisesti, valtakunnallisesti ja koko EU:n puitteissa. 
Usein unohdetaan, että Suomen maaperä ja prekam-
brinen kallioperä ovat Euroopan maista näkyvimmin 
edustettuina Suomessa ja niiden ominaisuuksia ja 
kehitystä on systemaattisesti selvitetty yli 100 vuo-
den ajan. 

Kattavan GPS-verkoston pystyttäminen Satakun-
nan rannikkoseudulle on pitkälti hankkeessa työsken-
nelleiden Porin kaupungin vastuuhenkilöiden ansiota. 
Hankkeiden yhteistyö Porin yliopistokeskuksen ja 
Posivan tutkijoiden kanssa on ollut aktiivista ja mo-
nipuolista ja ulottunut kallioperän rikkonaisuuden 
selvittämisestä matemaattisiin mallinnuksiin. Olki-
luodossa tehdyt geologiset selvitykset ovat perus-
tutkimuksen luonteisia ja uusia uria aukovia, ja niitä 
tuloksia voidaan hyödyntää myös Olkiluodon ulko-
puolella. Posivan ja GTK:n geologit laativat kattavan 
selvityksen Satakunnan kallioperästä vuonna 2002 
(Paulamäki ym.). Uusia tuloksia on tullut niin run-
saasti, että vastaavanlaisen yhteenvedon laatiminen 
olisi paikallaan kallioperän lisäksi myös maaperästä. 

GeoPori-, GeoSatakunta- ja InnoGeo-hankkeet 
ovat tuottaneet merkittävää tietoa yhdyskuntasuun-
nittelun työkaluiksi, mutta Satakunnan monipuolisen 
geologian selvittäminen vaatii edelleen lisätutkimuk-
sia ja myös uusien, yhdyskuntasuunnittelua entistä 
paremmin palvelevien tutkimusmenetelmien kehit-
tämistä. Tutkimuksia suunniteltaessa on geologien 
ja geologista tietoa tarvitsevien syytä keskustella 
keskenään, kuten pyrittiin tekemään näissä hank-
keissa. Silloin, kun tiedontuottajat ja sovelluksista 
vastaavat toimivat yhteistyössä, tiedon tuottamisesta 
muodostuu suora toimintalinja sovelluksille ja raja 
perustutkimuksen ja sovellusten välillä hälvenee. 
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Hankkeet ovat saaneet rahoitusta EU:n aluekehi-
tysrahastosta (GeoSatakunta) ja Vipuvoimaa EU:lta 
-ohjelmasta (InnoGeo). Hankkeen alkamiseen ja ra-
hoituksen saamiseen myötävaikuttivat merkittävästi 
maakuntajohtaja Pekka Turunen, kaupunginjohtaja 
Martti Sinisalmi ja kaupunginhallituksen puheen-
johtaja Timo Koivisto. Heille esitämme parhaat 
kiitokset tuesta. Projektin suunnitteluun vaikuttivat 
merkittävästi johtaja Jarmo Roinisto ja geologi Juha 
Saarelainen Kalliosuunnittelu Oy:stä. Jarmo Roinisto 
osallistui GeoPori-esiselvitysvaiheeseen toimien työ-
ryhmän puheenjohtajana, ja Kalliosuunnittelu Oy:n 
henkilöstö oli aktiivisesti mukana GeoSatakunta-pro-
jektin alkuvaiheessa. Heille kaikille esitämme par-
haat kiitokset. Ensimmäisen vaiheen EU-rahoituksen 
saaminen oli paljolti maakuntajohtaja Pekka Turusen 
ansiota. Kotimainen rahoitus järjestyi jo projektin 
alkuvaiheessa Posiva Oy:stä ja Porin kaupungista. 
Rahoituksen järjestämisestä ja hyvästä yhteistyöstä 
kiitokset kuuluvat johtavalle geologille Liisa Wik-
strömille sekä muille Posivan geologeille. Porista 
hankkeeseen ovat myötävaikuttaneet kaupunkisuun-
nittelupäällikkö Olavi Mäkelä ja apulaiskaupun-

ginjohtaja Kari Hannus. Insinööri Pekka Salminen 
toimi puheenjohtajana GeoPori-hankkeessa, ja hänen 
jälkeensä GeoSatakunta- ja InnoGeo-projekteja on 
koordinoinut ja niiden työskentelyyn osallistunut 
merkittävästi kaupungingeodeetti Kalle Salonen. 
Heille kaikille esitämme suuret kiitokset. Rauman 
kaupunki on ollut mukana hankkeessa vuodesta 
2003, ja hankkeen työskentelyyn ovat osallistuneet 
kaupungingeodeetti Markku Vähä-Sipilä ja ympä-
ristöjohtaja Pekka Korpinen. Heille myös parhaat 
kiitokset. Projektin työskentelyä ovat valvoneet ja 
auttaneet merkittävästi suunnittelujohtaja Jukka 
Tuominen ja ympäristösuunnittelija Anne Savola 
Satakuntaliitosta – heille kuuluu erityiset kiitokset 
projektien onnistumisesta. 

Projektityöskentelyyn johtoryhmässä ja projekteis-
sa on osallistunut merkittävä joukko maamme johta-
via asiantuntijoita mukana olleista laitoksista. Heille 
kaikille esitämme parhaat kiitokset. Projekti on tehnyt 
uraauurtavaa yhteistyötä ja saavuttanut merkittäviä 
tuloksia, joiden pohjalta on hyvä jatkaa Satakunnan 
ainutlaatuisen geologisen luonnon ominaisuuksien 
tutkimusta ja tulosten hyväksikäyttöä.
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Maankamaran geologisten ominaisuuksien tuntemus on järkevän yhdys-
kuntasuunnittelun peruslähtökohta. Satakunnan kallioperän monimuo-
toisuus asettaa haasteita kalliorakentamiselle ja voimakas, edelleen jatkuva 
jääkauden jälkeinen maannousu muuttaa maisemaa erityisesti Porin seu-
dulla ja Kokemäenjoen suistoalueella, jossa joudutaan huomioimaan joen 
tulvat, suiston tulevaisuus ja pehmeikköjen vaativat rakentamisolosuhteet.
Geotietoa Satakunnasta -raportissa kerrotaan kymmenen vuotta jatkuneen 
projektin tuloksia hiekkakiven hauraista rakenteista, painovoimatutki-
muksista, maapeitteiden paksuuksista, Kokemäenjoen suiston kehityksestä 
ja tulevaisuudesta, maaperän rakennettavuusominaisuuksista ja maan-
kuoren liiketutkimuksista. Lisäksi esitellään paikkatietojen mallinnusta ja 
visualisointia sekä Kuuskajaskarin geologinen luontopolku.

Knowledge of the features of the bedrock and soil is a rational basic 
starting point for urban spatial planning. The diversiform bedrock of the 
Province of Satakunta poses challenges for construction, and the strong 
continuing postglacial uplift of the bedrock is still changing the landscape. 
This is especially the case in the environs of the city of Pori and on the 
delta of the Kokemäki river, where the flooding of the river, the future of 
the delta and the muddy soils should be taken account in spatial plan-
ning and construction. This publication reports the results of a 10-year 
project in the Province of Satakunta concerning the development of brittle 
structures in the Satakunta sandstone, gravity surveys, the thickness of the 
soil, the past and future development of the Kokemäki river, construction 
features of the soil, and the measurement of current bedrock movements. 
The modelling and visualization of GIS data for the Satakunta region, as 
well as a geological trail on the island of Kuuskajaskari are also presented.
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