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Huotari, T. & Wennerström, M. (eds) 2017. Integroitujen geofysikaalisten ja  
kallioperägeologisten tutkimusmenetelmien kehittäminen yhdyskunta- 
rakentamisen tarpeisiin. Summary: Development of integrated geophysical and 
bedrock geological research methods for civil engineering. Geological Survey of 
Finland, Report of Investigation 231, 140 pages, 145 figures and 7 tables.

In this report, we present the results from the project ‘Intrageo’, in which we 
investigated ground geophysical methods integrated with structural geological 
interpretation of weaknesses in the bedrock. The report first presents the pilot 
study areas that were selected in the first stage of the project. From these pilot 
areas, we selected two test sites: Hannusjärvi and Finnoo from the 2nd phase line 
of the West Metro, as well as the planned new underground wastewater treatment 
plant of HSY (Helsinki Region Environmental Services Authority) water services 
in Blominmäki. Study results from these targets are presented in more detail in 
this report. 

In the Savio case, the curvature analysis tool for locating magnetic minima devel-
oped by the USGS was tested. Correlations were found between verified structures 
and analysis results, but when only using curvature analysis, the location of zones 
of weakness remained unresolved.

In the West Metro 2nd phase targets, data produced in earlier studies on the 
fracturing of the bedrock were utilized, and a small amount of new mapping was 
carried out. From the consulting companies, we obtained bedrock drillings con-
ducted in 2013, and from the Hannusjärvi area, a short segment of engineering 
mapping results from the tunnel (2016). In Hannusjärvi, only narrow weakness 
zones were detected. A variable number of weakness zones exist in Finnoo. Differ-
ent ground geophysical methods were tested at both the Finnoo and Hannusjärvi 
targets, taking into account the characteristics of the methods. The aim was to 
test as many methods as possible along the same survey profiles, to perform in-
tegrated interpretations and to evaluate the usability of different methods in the 
interpretation of fractured bedrock. The fracturing observed in the tunnel at the 
depression site east of Hannusjärvi was also observed in the geophysical measure-
ments. E–W-oriented fracture zones were found in the GPR interpretations and 
corresponded to the trend of the weakness zones in earlier structural geological 
studies. In Finnoo, fracturing of the bedrock was detected with various geophysi-
cal methods, but the orientation of the weakness zones could not be determined.

The results of earlier studies in Blominmäki were obtained from HSY, and the 
ground geophysical tests thus concentrated on drill hole measurements. These 
measurements included temperature, resistance and mise-á-la-masse, as well as 
electrical conductivity, natural gamma, thickness (gamma-gamma) and magnetic 
susceptibility. Petrophysical properties, as well as the rock type and structural 
features, were studied from drill core samples. The broken points in the drill holes 
observed in the measurements corresponded to loose pieces of rock, rock crumbs, 
loss of sample, dense jointing, weathering and fracturing related to breccia and 
micro-breccia. Temperature measurements from the drill holes could be associ-
ated with fractures in the rock, the flow of water in fractures and differentiation 
in the rock type. These can be observed as changes in the temperature gradient, 
in addition, for example, to seasonal variation. Magnetic ground measurements 
using a small line spacing (1–5 metres) provide more detailed information on 
the magnetic changes in the ground. While taking the measurements, particular 
attention should be focused on the measurement techniques. The positioning 
accuracy of GPS is not sufficient in forest areas.

A 3D model was constructed as an example from the Hannusjärvi L1 measure-
ment profile.

The report includes instructions for bedrock fracture studies supporting civil 
engineering. We suggest that these bedrock studies should already be conducted 
in the planning phase of an underground construction project, so that the pitfalls 
and the most expensive parts of the building project could be identified before 
the massive construction process starts. When the rock quality is known before 
the procurement process, the schedule and costs can be better anticipated, and 
various options for the project could be considered.
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Huotari, T. & Wennerström, M. (toim.) 2017. Integroitujen geofysikaalisten  
ja kallioperägeologisten tutkimusmenetelmien kehittäminen yhdyskunta- 
rakentamisen tarpeisiin. Summary: Development of integrated geophysical and 
bedrock geological research methods for civil engineering. Geologian tutkimus-
keskus, Tutkimusraportti 231, 140 sivua, 145 kuvaa ja 7 taulukkoa.

Raportti käsittelee tuloksia Intrageo-projektista, jossa tutkittiin eri maasto-
geofysiikan menetelmiä integroituna kallioperän rakennegeologiseen rikkonai-
suustulkintaan. Raportti esittelee projektin aluksi valitut pilottikohteet. Näistä 
kohteista valittiin yksityiskohtaisempaan testiin Länsimetron 2. vaiheen kohteet 
Hannusjärvi ja Finnoo sekä HSY Vesihuollon uuden jätevedenpuhdistamon suun-
nittelukohde Blominmäki. 

Savion rautatietunnelin kohteessa kokeiltiin USGS:n kehittämää rasteripinnan 
kaarevuusanalyysityökalua. Paikoitellen löytyi yhtäläisyyksiä todennettujen ra-
kenteiden ja analyysitulosten välillä, mutta pelkästään kaarevuusanalyysin pe-
rusteella heikkousvyöhykkeiden sijaintia ei saada selville.

Länsimetron 2. vaiheen kohteilla hyödynnettiin kallioperän rikkonaisuustulkin-
noissa aiemmin tuotettua aineistoa ja tehtiin vähäisessä määrin uutta kartoitusta. 
Konsulttiyrityksiltä saatiin käyttöön vuoden 2013 kallionäytekairaukset sekä Han-
nusjärven alueelta jakso rakennusgeologista kartoitusta Länsimetron tunnelista 
(2016). Hannusjärvellä kairauksissa oli saatu esille vain kapeita heikkousvyöhyk-
keitä. Finnoolla kairasydämissä niitä oli vaihtelevassa määrin. Sekä Finnoolla että 
Hannusjärven alueella mitattiin eri maastogeofysiikan menetelmillä. Pyrkimykse-
nä oli testata mahdollisimman montaa menetelmää samoilla mittausprofiileilla, 
tehdä yhteistulkinta sekä arvioida eri menetelmien käyttökelpoisuutta rikkonaisen 
kallion tulkinnassa. Hannusjärven itäpuolisen painanteen kohdalla tunnelissa 
esille tullut rikkonaisuus oli havaittavissa myös geofysiikan mittaustuloksissa. 
E-W-suuntaiset rikkonaisuusvyöhykkeet tulivat esille maatutkatulkinnassa ja 
vastasivat aiemmin rakennegeologisissa tutkimuksissa esille tulleita heikkous-
vyöhykkeiden suuntia. Finnoolla kallion rikkonaisuus tuli esille eri geofysiikan 
menetelmillä, mutta heikkousvyöhykkeiden suuntia niistä ei juuri voitu osoittaa.

Blominmäellä saatiin käyttöön kohteella aiemmin tehdyt tutkimukset, joten maas-
togeofysiikka keskittyi pääosin reikämittausten testaamiseen ja magneettisten 
mittausten testaukseen pienellä linjavälillä rikkonaisimmalla kallioalueella. Li-
säksi mitattiin kaksi uutta monielektrodiluotauslinjaa. Reikämittaukset sisälsivät 
lämpötilamittauksia, vastusmittauksia, latauspotentiaalimittauksia sekä säh-
könjohtavuus-, luonnon-gamma-, tiheys- sekä magneettisen suskeptibiliteetin 
mittaukset. Kairanrei’istä otetuille kivinäytteille tehtiin petrofysiikan mittauksia ja 
tutkittiin kivilaji- ja rakenneominaisuudet. Kairanreikämittausten tuloksissa esille 
tulleet rikkonaiset kohdat näkyivät kairasydämissä irtokappaleina, kivimuruna, 
näytehukkana, tiheänä rakoiluna, rapautumisena sekä breksiaan ja mikrobrek-
siaan liittyvinä rikkonaisuuksina. Kairanrei’issä tehdyistä lämpötilamittauksista 
voitiin tehdä päätelmiä kiven rikkonaisuudesta, veden virtauksesta raoissa ja 
mahdollisista kivilajimuutoksista. Nämä voidaan nähdä muutoksina reiän läm-
pötilagradientissa mm. vuodenaikaisvaihtelun lisäksi. Magnetometraus pienellä 
linjavälillä antaa yksityiskohtaisempaa tietoa maankamaran magneettisista muu-
toksista. Mittauksia suoritettaessa on mittaustekniikkaan kiinnitettävä erityisesti 
huomiota. GPS:n paikannustarkkuus ei enää riitä metsäisessä maastossa.

Hannusjärven L1 mittausprofiililta tehtiin esimerkinomaisesti 3D-malli. 

Raportti sisältää ohjeistusta yhdyskuntarakentamista tukeviin kallioperän rikko-
naisuustutkimuksiin. Tarkoituksena on, että tutkimukset tehtäisiin jo kalliora-
kentamisen suunnitteluvaiheessa, jotta tiedettäisiin jo ennen massiivisen raken-
tamisprosessin alkua kaikkein hankalimmat ja kalleimmat kohdat suunnitellulla 
kohteella. Tarvittaessa voitaisiin rakentamisessa harkita vielä eri vaihtoehtoja. 
Mikäli kallion laatu on tarkemmin tiedossa ennen projektien kilpailutusta, voidaan 
aikataulut ja kustannukset ennakoida paremmin.
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KÄYTETYT TERMIT JA SUUREET

AS – analyyttinen signaali

B – sähkömagneettisen menetelmän induktioluku, 
r/δ

Breksia – kulmikkaista kivenmurskaleista ja väli-
massasta koostuva siirroskivi

Broadside – kelat mittausprofiilia vastaan kohti- 
suorassa

Bt (nT) – magneettikentän vuontiheys

Budinaasiniska – ympäröiviä kivilajeja lujempi ker-
ros katkeilee budiineiksi (nakkimakkaroiksi); 
ympäröivät kivet muodostavat pituussuunnassa 
budinaasien väleihin venyneen ”niskan”

δ – sähkömagneettisen kentän tunkeutumissyvyys

D (kg/m3) – tiheys

dx – ensimmäisen asteen horisontaaliderivaatta

dz – ensimmäisen asteen vertikaaliderivaatta

Diskordantti – kerrosrajan tai tektonisen pinnan 
erisuuntaisuus viereiseen kerrossarjaan tai  
pintaan nähden

Duktiili – syvemmällä maankuoressa, kohonneen 
paineen ja lämpötilan olosuhteissa syntyvä 
muovautuva deformaatio

E (V/m) – sähkökentän voimakkuus

Ekstensio – yleistermi maankuoressa tapahtuvalle 
venymiselle

εr – suhteellinen permittiivisyys

f (Hz) – sähkömagneettisen kentän taajuus

Haarniskapinta – siirrostaso, jota pitkin on tapah-
tunut hiertoa

Hauras – hauraassa deformaatiossa kivi murtuu ja 
kiveä koossa pitävät sidokset katkeavat

HCP – horizontal coplanar -kelajärjestelmä; vaaka-
asentoiset kelat joko linjaa kohden kohtisuoraan 
tai linjan suuntaisesti

Hiertovyöhyke – hiertovyöhykkeissä deformaatio 
on kohdentunut tiettyyn alueeseen, jossa defor-
maatio on voimakkaampaa kuin ympäröivillä 
alueilla

I (A) – sähkövirta

Im (ppm) – sähkömagneettisen vasteen imaginaa-
rikomponentin anomalia, 90 asteen vaihesiir-
rossa oleva komponentti

In-line – kelat pitkin mittausprofiilia

IP – in-phase-komponentti, reaalikomponentti 

J (A/m2) – sähkövirtatiheys

J (A/m) – remanentti magnetoituma

k – magneettinen suskeptibiliteetti SI-yksikössä

Kataklastinen – kallioperän liikuntojen ja murtu-
misen tuloksena syntynyt ruhjeinen kivi; myös 
tällaisen kiven rakenteen nimitys

Kulkusiirros – siirros, jossa liike tapahtuu vaaka-
tasolla, siirroksen kulun suunnassa

Laahuspoimu – siirroksen taivuttama poimu-
rakenne, unduloiva

μ – väliaineen magneettinen permeabiliteetti

Migmatiitti – seoskivi, jossa vanhempaan kiveen 
(yleensä gneissiin) on magmana tai liuoksina 
tunkeutunut tai vanhemmasta kivilajista meta-
morfoosin yhteydessä sulanut ja erottunut nuo-
rempaa kiveä 

Mikrobreksia – kataklastisesti rikkoutunut, hyvin 
hienorakeinen, kiinteä siirroskivi

Myloniitti – hiertovyöhykkeessä esiintyvä voimak-
kaasti suuntautunut, uudelleen kiteytynyt, kiin-
teä siirroskivi

Normaalisiirros – siirros, jossa siirroksen katto-
puoli siirtyy alaspäin siirroksen jalkapuoleen 
nähden

Pe (%) – huokoisuus

Protomyloniitti – kiinteä siirroskivi, jossa linssi-
mäiset partikkelit myötäilevät aiempaa kiven 
rakennetta

Psammiittinen – metamorfinen kivi, joka on alku-
perältään hiekkaa 

P/T-olosuhteet – paineen ja lämpötilan suhteen 
olosuhteet, jossa kivi deformoituu tai kiteytyy
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Q – imaginaarikomponentti 

Q-arvo – Koenigsbergerin suhde, remanentin ja 
indusoidun magnetismin suhde

r (m) – kelaväli sähkömagneettisessa menetelmässä

ρ (Ωm) – väliaineen ominaisvastus, resistiivisyys

re (ppm) – sähkömagneettisen vasteen reaali-
komponentin anomalia, samanvaiheinen 
komponentti

RG-luokitus – rakennusgeologinen kallioluokitus 
(RIL 1976. Maa- ja kalliorakennus. RIL 98.  s. 
212)

RQD (%) – Rock Quality Designation -luokitus, yli 
10 cm pitkien ehjien kallionäytteiden osuus koko 
kairasydämen pituudesta

σ (S/m) – väliaineen sähkönjohtavuus

S (S) – konduktanssi eli sähkönjohtavuus, σ*t eli 
johtavuuspaksuustulo

Semiduktiili – deformaatiovaihe, joka on muovau-
tuvan ja hauraan vaihettumisvaiheessa 

Semihauras – rakenne, jossa on sekä hauraan että 
muovautuvan deformaation piirteitä

Sivusiirros – toisen asteen siirros, joka linkittyy 
aiemmin syntyneeseen siirrokseen

Sivuttaissiirros – siirrostasot ovat tavallisesti lähes 
pystyjä tai hyvin jyrkkiä ja liikunnot tapahtuvat 
vaakasuunnassa

Svekofenninen – vuorijonopoimutus, joka levittäy-
tyi noin 1 900–1 800 milj. vuotta sitten Suomen 
etelä- ja keskiosien alueille ja ulottui myös 
Etelä-Ruotsiin

TDR – Tilt-derivaatta

TDX – normalisoitu horisontaaliderivaatta 

Tektonis-terminen vaihe – maankuoren kehitys 
jakautuu tektoniikan ja lämpötilan mukaan eri 
deformaatiovaiheisiin

Transpressio – maankuoressa tapahtuva lohkojen 
välinen vino puristus

Transtensio – maankuoressa tapahtuva lohkojen 
välinen vino ekstensio eli venyminen

U (V) – potentiaali

Ultramyloniitti – kiinteä siirroskivi, joka on uudel-
leen kiteytynyt hyvin hienoksi homogeeniseksi, 
ilman rakennesuuntaa

VCP – Vertical coplanar -kelajärjestelmä, jossa kelat 
ovat pystyasennossa linjaa kohden kohtisuoraan 
tai linjan suuntaisesti
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1 JOHDANTO 

M. Wennerström ja T. Huotari

Hankkeen valmistelu aloitettiin ideariihellä syk-
syllä 2012. Ideariihessä kartoitettiin geofysiikan 
käyttömahdollisuuksia yhdyskuntarakentamiseen 
liittyvissä tutkimuksissa. Keskusteluja yhteis-
työn tiivistämisestä ja tarpeista käytiin erikseen 
kallioperägeologien ja maaperägeologien kanssa. 
Kallioperätutkimuksen ja geofysiikan tutkimus-
yhteistyön kehittäminen koettiin ajankohtaiseksi, 
ja hankkeen valmistelu lähti ripeästi käyntiin.

Valmistelujen seurauksena saatiin käynnistettyä 
yksivuotinen projekti, joka koostui esiselvitysvai-
heesta, pilottikohteiden valinnasta esiselvitysten 
perusteella sekä pilottitutkimuksista valituilla 
kohteilla. 

Geologian tutkimuskeskuksessa (GTK) on tehty 
yhdyskuntarakentamiseen liittyviä kallioperätut-
kimuksia pääkaupunkiseudulla, Satakunnassa ja 
Tampereella. Pääkaupunkiseudulla ja Satakunnassa 
tutkimukset ovat liittyneet suuriin rakennus-
hankkeisiin, kuten liikennetunneleihin ja ydin-
jätteen loppusijoituksen yhteyteen alueellisina 
tutkimuksina. Niissä on selvitetty kallioperän 
rakennettavuutta, heikkousvyöhykkeiden sijain-
tia ja ominaisuuksia sekä rakoiluominaisuuksia. 
Perustana on ollut kallioperän kehityshistoria ja 
sen aikana syntyneet rakennepiirteet. 

Rikkonaisuusominaisuuksia selvitettäessä on 
hyödynnetty yleensä lentogeofysiikan aineistoja, 
mutta maastogeofysiikan mahdollisuuksia on 
sovellettu hyvin vähän. Tässä tutkimuksessa tehtiin 
erilaisia maastogeofysikaalisia mittauksia kolmessa 
kohteessa Espoossa: Hannusjärvellä, Suomenojalla 
ja Blominmäellä. Näistä kohteista tarkastellaan geo-
fysiikan tuloksia ja verrataan niitä kallioperän rik-
konaisuudesta olevaan tietoon. Lopuksi pohditaan 
eri geofysiikan mittausmenetelmien tehokkuutta 
kallioperän heikkousvyöhykkeiden paikallistami-
sessa. Siirrosten ja rakoilun kinemaattinen ja tilas-
tollinen tarkastelu eivät kuuluneet tutkimuksen 
aihepiiriin.

Tutkimuksen esiselvitysvaiheessa olivat li-
säksi mukana kohteina Savion rautatietunneli, 
Lauttasaarensalmi ja Satakunta. Savion tunnelissa 
testattiin uusia tulkintamenetelmiä lentomag-
neettisen aineiston hyödyntämiseksi rakenne-
tulkinnassa. Lauttasaarensalmen ja Satakunnan 
tutkimukset jätettiin myöhäisempään vaiheeseen 
ja vähäiset resurssit keskitettiin varsinaiseen kol-
meen yllä mainittuun kohteeseen: Hannusjärvi, 
Suomenoja (Finnoo) ja Blominmäki.

2 ESISELVITYSVAIHE 

Tutkimusten alkuvaiheessa päätettiin perustaa esi-
selvitystyöryhmät viidestä kohteesta, joista GTK:lla 
oli valmiiksi olemassa kallioperägeologista aineis-
toa. Esiselvitystyöryhmät koostuivat geologeista 
ja geofyysikoista, ja ryhmissä oli 3−7 henkilöä. 

Esiselvitystyöryhmissä haarukoitiin, mihin koh-
teisiin kannattaisi keskittyä pilottitutkimuksissa. 
Esiselvityskohteiksi valittiin Savion tunnelikohde, 
Salmisaaren tunnelikohde, Länsimetron 2. vaihe, 
Blominmäki ja Satakunta.
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2.1 Kohteet

2.1.1 Länsimetron 2. vaihe 

M. Wennerström

GTK teki tilaustyönä Espoon kaupungille kallio-
perän rakennettavuusarvioinnin Länsimetron 2. 
vaiheen linjaukselta Matinkylä−Saunalahti vuonna 
2013 (Laine et al. 2013). Selvityksessä koottiin 
yhteen aiempien tutkimusten tulokset, laadittiin 
alueen tektoninen tulkinta ja arvioitiin kallion 
ongelmakohtia laadittujen tulkintojen ja Drillcon 
Smoy:n suorittamien kallionäytekairausten tulosten 
perusteella. 

Aikaisemmin Länsimetron alueen kallioperää on 
tutkittu useassa eri vaiheessa aina 1960-luvulta 
lähtien. GTK on julkaissut alueelta kallioperäkar-
tat mittakaavassa 1:100 000 (Laitala 1960 ja 1967). 
Lisäksi GTK on koonnut useissa erillisissä kartoi-
tushankkeissa tietoa pääkaupunkiseudun kallio-
perästä alueellista rikkonaisuustulkintaa varten 
(Pajunen et al. 2002 ja 2008b, Elminen et al. 2008, 
Wennerström et al. 2008). Tätä tietoa hyödyntäen 

GTK on laatinut arvioita kallioperän rikkonaisuu-
desta Länsimetron alueella (Pajunen et al. 2007, 
Ikävalko 2009). Kallioperätietoja on koottu syste-
maattisesti myös Espoon ja Helsingin kaupunkien 
toimesta. Lisäksi 2000-luvulla pääkaupunkiseu-
dulla on saatu paljon uutta kallioperätietoa uusien 
isojen rakennushankkeiden yhteydessä. 

Länsimetron 2. vaiheesta pilottitutkimuksiin 
valittiin Espoon kaupungin edustajien toivomuk-
sesta Hannusjärvi ja Suomenoja (Finnoo) (kuva 1).

2.1.2 Savio 
H. Leväniemi ja T. Elminen

Johdanto 

Työn tarkoituksena oli etsiä havaintoaineistoon 
vertaamalla uusia menetelmiä lentomagneettisen 
aineiston hyödyntämiseksi rakennetulkinnassa. 
Heikkousvyöhykkeiden paikantaminen mag-
neettisesta aineistosta perustuu magneettisten 

Kuva 1. Pilottitutkimuskohteet. Länsimetron 2. vaiheen linjaussuunnitelma merkitty vihreällä.
Fig. 1. The pilot study areas. The planned route for the 2nd phase of the West Metro line is marked with green lines.
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mineraalien tuhoutumiseen tai muuttumiseen heik-
kousvyöhykkeen syntyyn liittyvissä prosesseissa. 
Tällöin magneettiseen aineistoon oletetaan synty-
vän tunnistettava lineaarinen (heikkousvyöhykkeen 
kulun suuntainen) minimijakso. Koska piirteet ovat 
yleensä amplitudiltaan heikkoja verrattuna ympä-
ristöön, käytetään erilaisia derivaattajohdannaisia, 
jotka korostavat paikallisia piirteitä. 

Lentomagneettinen aineisto tutkimusalueelta 
prosessoitiin uudelleen ja heikkousvyöhykkeiden 
kartoittamiseen testattiin kahta eri automatisoin-
timenetelmää. Heikkousvyöhykkeet oli kartoitettu 
tunnelista 0−60 metrin syvyydeltä.

Alueen geologia

Pohjois-eteläsuuntainen 13,5 km:n pituinen Savion 
rautatietunneli sijaitsee Helsingin ja Vantaan itä-
osassa. Topografialtaan alueen eteläpuoli on 
korkeammalla ja kalliota on kohtalaisesti paljas-
tuneena. Painanteita peittävät hiekka- ja saviker-
rokset. Tunnelilinjan pohjoisosassa maanpinta on 
alempana ja kalliota peittävät savi- ja moreeni-
kerrokset. Risteävät siirrokset ja kallioperän rik-
konaisuus ovat madaltaneet kallionpintaa, ja siksi 
kallionpinta on keskimääräistä syvemmällä.

Alueen kivilajit ovat voimakkaasti metamor-
foituneet ja migmatiittiutuneet. Pääkivilajit, kiil-
legneissi, pegmatiitti ja granodioriitti vaihtelevat 
hyvinkin kapeina yksiköinä. Kivilajiyksiköiden 
suuntaus ja liuskeisuuden kulku on lännempänä 
koillis-lounainen mutta lähestyttäessä tunnelin itä-
puolella olevaa Vuosaari−Korso-siirrosvyöhykettä 
se on kääntynyt pohjois-koilliseen. Pohjois-koillis-
taipumiseen liittyy deformaation osittumista duk-
tiileihin siirrosvyöhykkeisiin, joita osuu myös 
tunnelilinjalle. Nämä rakenteet edustavat sveko-
fennisen deformaation viimeisiä vaiheita (Elminen 
et al. 2008).

Myraksen kohdalla tunneli lävistää edellä mai-
nitun kaltaisen suuren koillissuuntaisen duktiilin 
siirroksen. Länsisalmessa on samansuuntainen pie-
nempi myloniittinen siirros. Myraksen siirros on 
uudelleen aktivoitunut myöhemmissä jännitystilo-
jen muutoksissa ja rikkoutunut hauraasti, jolloin on 
syntynyt kataklastisia rakenteita. Siirrosten kaade 
on pysty tai jyrkkä kaakkoon. (Elminen et al. 2007.)

Tunnelilinjauksessa on tarkoituksellisesti väis-
tetty itäpuolen pohjois-eteläsuuntaista Vuosaari−
Korso-siirrosvyöhykettä. Sen suuntaiset siirros- ja 
rikkonaisuusrakenteet ovatkin tunnelissa melko 

vähäisiä, johtuen ehkä osittain tunnelin yhden-
suuntaisuudesta niiden kanssa.

Seitsemässä kohdassa tunneli lävistää alueelle 
tyypillisiä kaakko-luodesuuntaisten siirrosten 
ryhmiä, jotka leikkaavat diskordantisti duktiileita 
rakenteita. Siirrokset ovat hauraita kataklasiitteja 
ja haarniskapintojen perusteella sekä normaalisiir-
roksia että sivuttaissiirroksia. (Elminen et al. 2007.)

Koillissuuntaisia hauraita siirroksia esiintyy 
tunnelilinjalla muutamia. Muut suunnat tavatuissa 
siirroksissa ovat satunnaisempia. Loivat siirros-
rakenteet tunnelissa ovat melko harvinaisia.

Magneettisen aineiston uudelleen prosessointi

Magneettinen aineisto koottiin ja prosessoitiin 
uudelleen ennen tarkastelun aloittamista.

Työssä käytetty lentomagneettinen aineisto on 
lennetty osana GTK:n matalalentokartoitusohjel-
maa (Hautaniemi et al. 2005). Savion alueen tut-
kimusten yhteydessä tarkastettiin ja uudelleen 
prosessoitiin projektin käyttöön koko pääkaupun-
kiseudun lentoaineisto.

Pääkaupunkiseudun lentoaineisto koostuu kah-
desta erillisestä lentoalueesta: Helsinki (lennetty 
vuonna 1999 itä-länsisuuntaisesti) sekä Porkkala 
(lennetty vuonna 1996 pohjois-eteläsuuntaisesti) 
(kuva 2). Alueet on lennetty n. 35 metrin kor-
keudessa 200 metrin linjavälillä. Lisäksi alueita 
lennettäessä on tehty kaksi tiheämmän linjavä-
lin mittausta (Airo et al. 2008); näitä kutsutaan 
tässä työssä nimellä Tihennys1 ja Tihennys2. 
Tihennysalueilla on lennetty yksi linja normaalien 
kartoituslinjojen väliin, jolloin näillä alueilla on 
päästy 100 metrin linjaväliin.

Korjausprosessissa tehtiin manuaalinen korjaus 
pahimmille linjakohtaisille tasovirheille sekä tar-
kistettiin ja tarvittaessa korjattiin magnetometrian-
tureiden välisiä tasoeroja. Porkkalan lentoalueella 
on ollut käytössä vain yksi magnetometri, joten 
sen suhteen ei ollut juurikaan korjattavaa; sen 
sijaan Helsingin alueella korjattiin tasoeroja kah-
den siivenkärkimagnetometrin sekä mittauslinjojen 
välillä. Tihennysalueiden data jätettiin alkuperäi-
seen kuntoon.

Helsingin lentoalueelle laskettiin ns. pseudolinjat 
(Hardwick 1999), joilla saadaan kahden siivenkär-
kimagnetometrin erotuksen avulla ekstrapoloitua 
mittausaineistoa lentolinjojen väliin, jolloin inter-
polointitulos tarkentuu. Tämän jälkeen aineistot 
yhdistettiin yhdeksi tietokannaksi (jolloin saadaan 
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Kuva 2. Uudelleen kootut ja tarkistetut lentoalueet.
Fig. 2. Newly compiled and revised flying areas.

Kuva 3. Yksityiskohta magneettikenttäaineistosta: vasemmalla korjattu aineisto, oikealla vanha aineisto. Korkeat 
arvot on esitetty tummalla värillä ja alhaiset valkoisella.
Fig. 3. Details from the magnetic field data: the corrected version is on the left and old data on the right. High values are 
presented in a dark colour and low values in white.
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häivytettyä alueiden välistä rajaa) ja interpoloitiin 
rasteriksi. Interpolointi tehtiin erikseen aineis-
tolle, jossa on mukana vain pelkkä kartoitusmit-
tausaineisto, ja aineistolle, jossa on lisäksi mukana 
tihennysmittaukset.

Korjausten jälkeen aineiston laatu parani huo-
mattavasti. Totaalikenttäaineistossa (kuva 3) eri-
tyisesti pienet piirteet erottuvat selvästi tarkemmin 
uudelleen käsitellyssä aineistossa; vanhassa aineis-
tossa piirteet ovat todennäköisesti interpoloinnin 
vuoksi venyneet pohjois-eteläsuunnassa. Myös 
kuvan 3 poikki pohjois-eteläsuunnassa kulkeva 
raja Helsingin ja Porkkalan lentoalueiden välillä 
on kadonnut uudessa aineistossa.

Aineistonkäsittelyn merkitys korostuu, kun 
lasketaan aineistosta kenttäjohdannaisia (deri-
vaattoja). Kuvan 4 esimerkki rakennetulkinnassa 
yleisesti käytetystä TDR-derivaatasta (Verduzco et 
al. 2004) havainnollistaa kohinan vähenemisen ja 
rakenteiden selkeytymisen.

Savion rautatietunnelin heikkousvyöhykehavainnot

GTK:n geologeilla oli mahdollisuus tehdä havain-
toja Savion rautatietunnelista sen louhinnan aikana 
vuosina 2005−2006. Tämä 13,5 km pitkä tunneli 
lävistää peruskalliota Vantaan, Sipoon ja Keravan 
alueella pohjois-eteläsuuntaisesti. Syvimmillään 
tunneli oli 60 m maan pinnan alapuolella (40 m 
kalliota ja 20 m maakerros). GTK sai käyttöön myös 
JP-Suoraplan Oy:n (nykyään Pöyry Finland Oy) 
rakennusgeologiset havainnot tunnelista.

Rakenne- ja rakennusgeologista dataa on tarkas-
teltu raportissa Kallioperän rakennettavuusmallin 
heikkousvyöhyketulkinnan ja Savion rautatietun-
nelin rikkonaisuushavaintojen vertailu (Elminen et 
al. 2013). Kartoitusaineistosta luokiteltiin heikkous-
vyöhykkeeksi 262 rakennetta. Vyöhykkeiden levey-
det vaihtelevat 10 senttimetristä 10 metriin, mutta 
suurin osa on 2 metriä tai sen alle. Vyöhykkeiden 
kaateet ovat enimmäkseen jyrkkiä. Havainnot ovat 
kartalla 10 metrin tarkkuudella. (Kuva 5.)

Kuva 4. Yksityiskohta 70 m ylöspäin jatketun magneettikenttäaineiston TDR-derivaatasta: vasemmalla korjattu 
aineisto, oikealla vanha aineisto. Kuvan rajaus on sama kuin kuvassa 3. Korkeat arvot on esitetty tummalla ja 
alhaiset valkoisella värillä.
Fig. 4. Detail of the TDR derivative from the magnetic field data continued upward by 70 m: new data on the left and old 
data on the right. The area in this figure is the same as in Figure 3. High values are presented in a dark colour and low values 
in white. 



14

Geologian tutkimuskeskus, Tutkimusraportti 231 – Geological Survey of Finland, Report of Investigation 231, 2017
Taija Huotari ja Marit Wennerström (toim.)

Kuva 5. Tunnelissa JP-Suoraplan Oy:n kartoittamat rikkonaisuusvyöhykkeet käsittelemättömällä magneettisella 
pohjakartalla. GTK:n aineisto on jätetty pois useiden päällekkäisten merkintöjen vuoksi.
Fig. 5. Fracture zones in the tunnel mapped by JP-Suoraplan on an unprocessed magnetic basemap. GTK data have been 
omitted from the figure due to several overlapping markings.

Rakennusgeologisesti RG-luokitellut heikkous-
vyöhykkeet (kuvat 5, 10 ja 12) ovat useimmiten 
alueen pääsiirrosrakenteissa, joita ovat siis koillis-
lounaissuuntaiset (NE-SW) monivaiheiset siirrokset 
ja kaakko-luodesuuntaiset (NW-SE) hauraat nor-
maalisiirrosryhmät. (Elminen et al. 2013.)

Tässä työssä etsittiin menetelmää, jolla mag-
neettisesta aineistosta voisi erottaa kallioperän 
rikkonaisia rakenteita.

Käsiteltyä magneettista aineistoa ja kartoitet-
tuja heikkousvyöhykkeitä tarkasteltiin Arc Map- ja 
Geosoft Oasis Montaj -ohjelmilla. 

Magneettikentän johdannaiset

Magneettisesta aineistosta laskettiin erilaisia deri-
vaattajohdannaisia visuaalista tarkastelua varten. 
Derivaattojen merkitystä rakennetulkinnassa on 
havainnollistettu kuvassa 6. Esimerkiksi TDR-
derivaatta korostaa voimakkaasti magneettiken-
tän paikallisia piirteitä, kun taas TDX-derivaatta 
(Cooper & Cowan 2006) saa maksimi-amplitudin 
kappaleen kontaktissa, suskeptibiliteettikontras-
tin kohdalla (jossa alkuperäinen kenttä muuttuu 
nopeinta vauhtia). Lisätietoa magneettisen aineis-
ton prosessoinnista rakennetulkintaa varten löytyy 
esim. lähteestä (Leväniemi 2011).
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Kuvassa 7 on esitetty yksityiskohta aineistosta 
tuotetuista derivaattajohdannaisista. Ennen deri-
vaattojen laskentaa aineistoa on tässä jatkettu ylös-
päin 70 m kohinan vähentämiseksi. Toisen asteen 
TDR (Cooper & Cowan 2006) on yksinkertaisesti 
TDR-filtteri kahteen kertaan käytettynä; pienet 
piirteet korostuvat näin prosessoituna entisestään.
Heikkousvyöhykkeiden kartoittamiseen testattiin 
kahta eri automatisointimenetelmää:

1. TDR-karttojen minimialueiden vektorointi line-
aarisiksi piirteiksi ArcScan-ohjelman avulla

2. minimijaksojen kartoittaminen kaarevuus- 
analyysillä.

Menetelmiä testattiin sekä perusaineistosta että 
70 m ylöspäin jatketusta aineistosta lasketuille 
johdannaisaineistoille.

Testatuista menetelmistä ensimmäinen, TDR-
minimien vektorointi, perustuu TDR-rasterin 
muuttamiseen binääriseksi (0/1) siten, että arvot 
1 kuvaavat minimijaksoja. Tämä aineisto voidaan 
vektoroida ArcScan-ohjelmistolla. Kuvassa 8 on 
esitetty yksityiskohta vektoroinnin tuloksista. 
Vektoroinnilla saadaan kyllä selkeytettyä hyvin 
rakenteellisia piirteitä mutta tulosta ei pidetty 
tämän työn kannalta hyödyllisenä.

Kuva 6. Magneettikentän ja eräiden derivaattajohdannaisten käyttäytyminen kahden pystyn prisman mallin 
tapauksessa (k = kappaleen suskeptibiliteetti). Bt = magneettikentän vuontiheys, dz = ensimmäisen asteen verti-
kaaliderivaatta, dx = ensimmäisen asteen horisontaaliderivaatta, AS = analyyttinen signaali, TDR = tilt-derivaatta, 
TDX = normalisoitu horisontaaliderivaatta. Ulkoisen kentän inklinaatio on 90 astetta.
Fig. 6. Behaviour of the magnetic field and some derivatives in the case of a two-vertical-prism model (k = susceptibility of 
the model). Bt = Flux density of the magnetic field, dz = first-order vertical derivative, dx = first-order horizontal derivative, 
AS = analytic signal, TDR = tilt derivative, TDX = normalized horizontal derivative. The inclination of the external field is 
90 degrees.
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Kuva 7. Vasemmalta oikealle: 70 m ylöspäin jatkettu magneettinen totaalikenttä, TDR-derivaatta ja toisen asteen 
TDR-derivaatta. Korkeat arvot on esitetty tummalla ja alhaiset vaalealla värillä.
Fig. 7. From left to right: 70-m-upward-continued magnetic total field, TDR derivative and second-order TDR derivative. 
High values are presented in a dark colour and low values in white.

Kuva 8. Vasemmalta oikealle: magneettinen totaalikenttä, TDR-derivaatta ja siitä vektoroidut minimit.
Fig. 8. From left to right: Magnetic total field, TDR derivative and vectorized minima from the TDR derivative.

USGS:n kehittämää rasteripinnan kaarevuusa-
nalyysityökalua (curvature analysis) (Phillips et al. 
2007) voidaan käyttää paikallistamaan aineistosta 
jatkuvia minimi- tai maksimijaksoja, ”laaksoja” 
tai ”harjuja” (kuva 9). Ruhjetulkinnan yhteydessä 
haluttiin testata kaarevuusananalyysin käyttöä 
magneettisten minimijaksojen paikallistamiseksi. 

Tulokset tallennetaan pisteinä, joihin liittyy ko. 
rakenteelle kaarevuuden perusteella arvioitu kul-
kusuunta. Pisteet voidaan joko yhdistää viivoiksi, 
jolloin saadaan jatkuvia rakenteita, tai tarkastella 
niitä kulkusuuntien mukaan jaoteltuina, jolloin voi-
daan tehdä erilaisia suunta-analyyseja.
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Kuva 9. Esimerkki kaarevuusanalyysin tuloksesta magneettisten minimijaksojen paikallistamisessa. Punainen 
väri viittaa korkeaan arvoon ja sininen matalaan. (Esimerkki ei ole tämän projektin tutkimusalueelta.)
Fig. 9. An example of a curvature analysis result in locating magnetic minima. High values in red and low values in blue. 
(The example is not from the present study area.)

Kuva 10. Kaksi yksityiskohtaa aineistosta: kaarevuus-
analyysin tulokset värillisinä ja tunnelin heikkousvyö-
hykehavainnot mustalla. Paikoin esiintyy yhtäläisyyk-
siä mutta suurimmalta osin ei. Pohjalla magneettinen 
totaalikenttäaineisto. Magneettinen väriskaala: pienet 
arvot ovat vaalealla ja suuret mustalla. 
Fig. 10. Two details from the data: curvature analysis results 
in colour and fracture zone observations in black. A correla-
tion was observed between the data in some places, but not 
in most of the cases. Magnetic total field map at the bottom. 
Magnetic colour scale: low values in a light colour and high 
values in black.

Magneettinen aineisto ja heikkousvyöhykehavainnot

Kuvassa 10 on esitetty kaarevuusanalyysin pisteitä 
kulkusuuntien mukaan (väritys + suunta) plotat-
tuna ja tunnelissa kartoitettuja heikkousvyöhyk-
keitä. Joissakin paikoissa löytyy yhtäläisyyksiä 
todennettujen rakenteiden ja analyysiviivojen 
sijainnin ja suunnan välillä, mutta kaarevuusana-
lyysin perusteella ei voi arvioida, missä heikkous-

vyöhykkeitä esiintyy. Monet suuretkin tunnelissa 
todetut rakenteet jäävät mallissa näkymättä.

Kaarevuusanalyysin tuloksia analysoitiin myös 
suunnittain. ”Tikut” jaettiin ryhmiin suuntien 
mukaan ArcGISin Natural breaks -jaolla. Maksimit 
esiintyivät samoissa suunnissa kuin tunnelissa kar-
toitetuissa vyöhykkeissä (Elminen et al. 2013) (kuva 
11 ja 12). Paikoin kartalla on molemmissa aineis-
toissa tihentymää samoilla alueilla.



18

Geologian tutkimuskeskus, Tutkimusraportti 231 – Geological Survey of Finland, Report of Investigation 231, 2017
Taija Huotari ja Marit Wennerström (toim.)

Kuva 11. Stereografinen projektio tunnelin siirros- ja rikkonaisuusrakenteista, joiden kaade on yli 44 astetta. 
Rakenteet jakautuivat suuntiensa perusteella ryhmiin. Kuva on raportista Savion rautatietunnelin geologisia ja 
rakennusgeologisia piirteitä; vertailu tunneli-maanpinta (Elminen et al. 2013).
Fig. 11. Stereographical projection of the fault and fracture structures in the tunnel, the dip of which is more than 44 degrees. 
The structures are divided into groups based on their directions. The figure is from the report ‘Geological and engineering 
geological features in the Savio railway tunnel; comparison of the tunnel-ground surface’ (Elminen et al. 2013).

Kuva 12. Esimerkkinä kaksi samansuuntaista ryhmää sekä kaarevuusanalyysin tuloksista että havaituista heik-
kousvyöhykkeistä. Tunnelilinjaus on keskellä. Vaikka sijainnit eivät erityisesti täsmää, niin kaarevuusanalyysi-
aineisto ja havainnot muodostavat maksimeita samoissa suunnissa. Paikoin voi myös erottaa tiheämpiä alueita 
molemmissa aineistoissa samoilla alueilla.
Fig. 12. An example of curvature analysis results and detected fracture zones from two parallel groups. Location of the tunnel 
in the middle. Although the locations do not exactly match, the curvature analysis data and the observations form maxima 
in the same direction. Denser areas can also be distinguished in both data sets in the same areas.



19

Geologian tutkimuskeskus, Tutkimusraportti 231 – Geological Survey of Finland, Report of Investigation 231, 2017 
Integroitujen geofysikaalisten ja kallioperägeologisten tutkimusmenetelmien kehittäminen  

yhdyskuntarakentamisen tarpeisiin

70 m ylöspäin jatketusta magneettisesta aineis-
tosta lasketun TDR-derivaatan kaarevuusanalyysin 
tuloksissa erottuvat suurimmat tunnelilinjaa leik-
kaavat heikkousvyöhykkeet (kuva 13). Kuvassa 13 
heikkousvyöhykkeet on esitetty siirrosrakenteina 
ja niiden jatkuminen tunnelilinjan ulkopuolelle on 
tulkittu topografisen aineiston mukaan. Rakenteet 
tosin erottuvat TDR-aineistossa myös ilman 
kaarevuusanalyysikäsittelyä.

Johtopäätökset

Työssä tarkasteltiin yksityiskohtaisten tunnelissa 
tehtyjen heikkousvyöhykehavaintojen korrelointia 
lentomagneettisen aineiston kanssa. Magneettisen 
aineiston käsittelyssä käytettiin erilaisia rasteriana-
lyysin menetelmiä, joilla pyrittiin tunnistamaan ja 
havaintoaineiston avulla todentamaan aineistosta 
jatkuvat minimivyöhykkeet, jotka saattavat kuvas-
taa kallioperän heikkousvyöhykkeitä. 

Aineistojen välillä on suuri mittakaavaero: Savion 
tunnelissa tehdyt havainnot kuvastavat yksityis-
kohtaista työtä ja pieniäkin piirteitä, kun taas  

lentomittauksessa käytetty 200 metrin linjaväli ja 
interpoloinnin 50 metrin solukoko sopivat parem-
min alueellisiin tutkimuksiin. Pääkaupunkiseudulla 
magneettisen aineiston käyttöön tulee lisähaasteita 
asutuksesta ja infrastruktuurista johtuvista ns. 
sivilisaatiohäiriöistä.

Työssä käytetyt rasterianalyysimenetelmät sopi-
vat magneettisen aineiston alueelliseen tulkin-
taan, mutta yksityiskohtaisten havaintojen kanssa 
käytettäväksi aineisto on liian moniselitteinen. 
Kuitenkin sekä Savion tunnelin heikkousvyöhy-
kehavaintojen suunnat että työssä magneettisen 
aineiston analysointiin pääasiassa käytetyn kaa-
revuusanalyysimenetelmän tulokset jakautuvat 
maksimien perusteella samansuuntaisiin ryhmiin. 
Tämä osoittaa, että suuri osa magneettisen analyy-
sin tuloksista kuitenkin todennäköisesti heijastelee 
lineaarisia kallioperän rikkonaisuusvyöhykkeitä. 
Analyysi voisi toimia parhaiten ensivaiheen mene-
telmänä silloin, kun haetaan heikkousvyöhykkeitä 
hyvin peitteisillä ja laajoilla alueilla, joilla ei vielä 
ole tietoa alueen tyypillisistä heikkousvyöhykkeistä.

Kuva 13. Kaarevuusanalyysin tulokset ja tunnelihavaintojen sekä topografian mukaan tulkittuja siirroksia osalla 
tarkastelualuetta. Suuret rakenteet erottuvat kaarevuusanalyysissa mutta myös alkuperäisessä TDR-aineistossa. 
Valkoinen väri on matala ja musta korkea arvo.
Fig. 13. Curvature analysis results and interpreted fractures according to tunnel observations and topography in part of the 
study area. Large structures can be detected from the curvature analysis, but also in the original TDR data. A white colour 
indicates low and black high values.
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2.1.3 Blominmäki 

T. Huotari, O. Ikävalko ja M. Wennerström

Geofysiikka

Blominmäellä on tehty aiemmin HSY (Helsingin 
Seudun Ympäristöpalvelut) Vesihuollon tilaamana 
seismisiä luotauksia, maatutkaluotauksia sekä 
vastusluotauksia. Aineistot saatiin käyttöön Pöyry 
Oy:ltä sekä Kalliosuunnittelu Oy:ltä.

Kallioperäkartoitus

GTK on julkaissut alueelta kallioperäkartan (Laitala 
1960). Kartta-aineisto on nykyään digitaalisessa 
muodossa GTK:n karttapalvelussa (Suomen kallio-
perä – DigiKP). Kalliosuunnittelu Oy:n päivittämä 
kallioperäkartta saatiin käyttöön pdf-muodossa. 
Pöyry Oy:ltä saatiin käyttöön HSY Vesihuollon teet-
tämät kairasydämet alueelta. Blominmäki valittiin 
yhdeksi pilottikohteeksi. 

2.1.4 Salmisaari 
M. Wennerström 

Salmisaaren kohdealue sijaitsee Helsingissä 
Ruoholahden ja Lauttasaaren välissä. Alueelta on 
olemassa GTK:n ”Kallioperän rakennettavuusmalli 
taajamiin” -hankkeen aikaiset heikkousvyöhyke-
tulkinnat. Jo 2000-luvun alussa louhittiin yhteis-

käyttötunneli Ruoholahdesta Lauttasaareen. GTK 
oli mukana louhinnan aikaisessa tunnelin kallio-
perän kartoituksessa, josta on tallella kartoitus-
tiedot. Länsimetron tunneleita louhittaessa GTK:n 
kartoittajat kävivät tekemässä havaintoja pääasiassa 
heikkousvyöhykkeistä konsulttiyrityksen kanssa 
samanaikaisesti. Salmisaaren kohde raportoidaan 
GTK:n Länsimetron 1. vaiheen kartoitustyön rapor-
toinnin yhteydessä.

2.1.5 Satakunnan kohde 
M. Pajunen

Satakunnan alueen olemassa oleva tieto on koottuna 
tietokantoihin, jotka ovat pääosin excel-muodossa. 
Toistaiseksi tehdyt työt on raportoitu Pajunen et 
al. (2001a), Wennerström et al. (2007), Pajunen & 
Wennerström (2010). Lisäksi alueen yhdyskunta-
suunnittelua palvelevista geologisista tutkimus-
hankkeista vuosina 1999−2009 on koottu Korhosen 
(2010) toimittama tutkimusraportti. Edellä maini-
tuissa julkaisuissa on kuvattu rakenneselvityksen 
perusperiaatteet ja tutkimusmenetelmät sekä jul-
kaistu alustavat tulokset. Olemassa olevien selvitys-
ten ja tutkimusten perusteella alue on ehdottoman 
tärkeä referenssi- ja avainalue kallioperän raken-
nettavuuden sovellusmahdollisuuksien selvittä-
miseksi. Hankkeessa ei ollut riittävästi resursseja 
alueella toimimiseen. 

3 TUTKIMUSALUEEN HEIKKOUSVYÖHYKKEIDEN KEHITYS

M. Pajunen, M. Wennerström ja T. Elminen

Pilottitutkimuskohteiksi valikoituivat kohteet, 
joissa oli mahdollisuus tehdä uusia tutkimuksia 
sekä samalla hyödyntää aiemmin kerättyä aineis-
toa. Tutkimuskohteet sijaitsevat Espoon, Helsingin 
ja Vantaan alueilla: Hannusjärvi, Suomenoja ja 
Blominmäki Espoossa ja esiselvitysvaiheessa 
mukana ollut Savion rautatietunneli pääasi-
assa Helsingissä ja Vantaalla (päättyy Keravalle). 
Kohteiden geologiset piirteet ovat sidottavissa 
kallioperän kivilajien ja tektonisten rakenteiden 

svekofenniseen kehitykseen. Pääkaupunkiseudulla 
ja Satakunnassa aiemmin tehdyissä tutkimuk-
sissa (Pajunen ed. 2008, Pajunen et al. 2002, 2007, 
2008a,b, Elminen et al. 2008, Wennerström et al. 
2008) on selvinnyt, miten svekofennisen kalliope-
rän varhaisemmat duktiilit rakenteet ja kivilajien 
ominaisuudet määrittelevät merkittävästi sovel-
lusten kannalta oleellisten nuorempien, hauraiden 
rikkonaisuusrakenteiden ominaisuuksia ja asemaa.

Svekofenninen tektoninen kehitys

Seuraavassa kuvataan tutkimusalueen rakennekehi-
tystä pohjautuen aiempiin tutkimuksiin (Pajunen et 

al. 2002, Pajunen et al. 2008a, Elminen et al. 2008, 
Wennerström et al. 2008) ja useissa uudemmissa 
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tilaustutkimuksissa kerääntyneisiin tietoihin 
(Elminen et al. 2015, Laine et al. 2013a,b, Ikävalko 
et al. 2009, Laine et al. 2013). Etelä-Suomen sve-
kofennisen (1,9–1,8 miljardia vuotta) kallioperän 
kehitys voidaan jakaa kahteen tektonis-termiseen 
päävaiheeseen (taulukko 1). Ensimmäisen vai-
heen aikana syntyi mantereinen kuori svekofen-
nisen saarikaaren törmättyä vinosti arkeeiseen  
mantereeseen (tektoniset deformaatiovaiheet 
D

A
-D

C-D:n alkuvaihe) 1,90–1,88 miljardia vuotta sitten. 

Toinen vaihe (tektoniset deformaatiovaiheet D
D-H) 

oli seurausta rakenteiden lukkiutumisesta sve-
kofennisen alueen pohjoisosassa 1,87–1,86 mil-
jardia vuotta sitten ja syntyneiden jännitystilojen 
(SW-NE-suuntainen pääpuristus) purkautumisesta 
Etelä-Suomessa.

Pääosa tutkimusalueen rakenteista ja kivila-
jeista kehittyi toisen tektonis-termisen vaiheen 
aikana; varhaisemman vaiheen pinta- ja syväkivet 
ovat hyvin voimakkaasti litistyneinä vyöhykkeinä 
nuorempien kivien yhteydessä. Svekofennisen 
orogenian loppuvaiheen vinon törmäyksen seu-
rauksena eri syvyyksillä kuoressa, vaihtelevissa 
p/T-olosuhteissa, syntyneet kivilajit ja tektoniset 
rakenteet kehittyivät hyvin kompleksiksi koko-
naisrakenteeksi. Jännitystila on vaihdellut ajan ja 
paikan funktiona monimutkaistaen tulkintaa. Vino 
törmäys tuotti samanaikaisesti toisaalla kuoren 
lyhentymistä vinon puristuksen (transpressio) seu-
rauksena ja toisaalla sen ”repeämistä” venytyksessä 

(transtensio). Transtensionaalisilla alueilla tapahtui 
voimakasta magmatoimintaa. 

Liikuntojen lukkiuduttua svekofennisen alueen 
pohjoisosassa 1,87–1,86 miljardia vuotta sitten 
alkoi etelässä ENE-WSW-suuntainen ekstensio 
ja Etelä-Suomen granitoidivyöhykkeen kehitys. 
Kuoreen tunkeutui varhaisempia tonaliitteja ja 
granodioriitteja ja nuorempia graniitteja sekä 
vähäisesti gabbroidisia syväkiviä. Transpression 
alkuvaiheessa, SW-NE-suuntaisen pääpuristuk-
sen (σ1) aikana, syntyivät suuret N-S-suuntaiset 
Kynsikankaan (Satakunnassa) ja Vuosaaren−Korson 
(Itä-Helsinki, Itä-Vantaa, Kerava) hiertovyöhyk-
keet. Vinopuristus purkautui kulkusiirrosliikuntona 
(strike-slip), joka aiheutti kuoren suurimittaista 
N-S-suuntaista lohkoutumista. Ekstension ede-
tessä kuori oheni ja alakuoressa kiviin muodostui 
läpikotainen horisontaalinen liuskeisuus. 

Jatkuvan alueellisen SW-NE-puristuksen seu-
rauksena ekstensionaalinen granitoidivyöhyke 
alkoi puristua kasaan. Tutkimusalueen kivien poi-
murakenteista voidaan tulkita ensin tapahtuneen 
N-S-suuntaista lyhentymistä (DG). Sitä seurasi 
NW-SE-suuntainen (DH) ja lopulta E-W-suuntainen 
lyhentyminen (DI), kuitenkin samanaikaisesti pai-
kallisen ekstension ja magmatoiminnan kanssa. 
Tutkimusaluetta luonnehtivat laaja-alaiset tek-
toniset allas-doomirakenteet (D

G+H+I
). Porkkalan−

Mäntsälän/Korson (DG vyöhyke, joka yhtyy Korson 
alueella Vuosaaren−Korson vyöhykkeeseen) ja 

Ensimmäinen tektonis-terminen vaihe:

Uuden saarikaarikuoren synty ja törmäys arkeeiseen 
mantereeseen

D
A – vanhimmat tunnetut poimureliktit

D
B – intensiivinen kuoren kehitysvaihe tuotti   

 vaaka-asentoisia rakenteita korkeassa lämpö- 
 tilassa 

D
C – N-S-suuntainen puristusvaihe poimutti varhai-  

 semmat D
A+B-vaakarakenteet pystyasentoisiksi  

 E-W-suuntaisiksi poimuvyöhykkeiksi
D

D – n. SW-NE-suuntainen puristus poimutti varhai- 
 set rakenteet tektonisiksi D

D
 allas-doomi- 

 rakenteiksi

Taulukko 1. Etelä-Suomen svekofennisen kallioperän rakennekehitys (modifioitu Pajunen et al. 2008a mukaan).
Table 1. The structural evolution of the Svecofennian bedrock (1.9–1.8 Ga) in southern Finland (modified from Pajunen et 
al. 2008).

Toinen tektonis-terminen vaihe:

Vinopuristusvaihe (transtensio ja transpressio) defor-
moi mantereista D

A
-D

D
-vaiheissa syntynyttä kuorta

D
E – vaaka-asentoisia ekstensiorakenteita ja voima- 

 kasta tonaliittista-graniittista magmatismia;  
 pinnalla samanaikaisesti sedimentaatiota

D
F – paikallisia hiertovyöhykkeitä etelässä; laaja-alaisia  

 lohkoliikuntoja pohjoisessa; E-W-puristus
D

G – suuret alueelliset E-W-akseliset poimut ja  
 NE-SW- ja NW-SE-suuntaiset hiertovyöhykkeet

D
H – suuret alueelliset NE-SW-akseliset poimut ja  

 graniittinen magmatismi
D

I –  suuret alueelliset N-S-/NNE-SSW-akseliset poimut  
 ja graniittinen magmatismi
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Vuosaaren−Korson (DG-DH vyöhyke) suuret hierto/
siirrosvyöhykkeet syntyivät (Pajunen et al. 2008,ks. 
kuva 14). Vuosaaren−Korson vyöhykkeen läheisyy-
dessä varhaisemmat rakenteet taipuivat pohjois-
eteläisiksi suuriksi poimuiksi E-W-suuntaisen 
DH-lyhentymisen seurauksena. Yläkuoressa 
ekstension aktiivisessa vyöhykkeessä tapahtui 
samanaikaisesti haurasta siirrostumista ja maan 

pinnalle kerrostui sedimenttejä ja vulkaanisia kiviä. 
Aktiivisen ekstensiovyöhykkeen reuna-alueilla läm-
pövuo oli alhaisempi ja deformaatio vyöhykkeisempi 
ja hauraampi. Kuoren jäähtyminen tapahtui Etelä-
Suomessa vasta 1,80–1,79 miljardia vuotta sitten, 
jonka jälkeen deformaatiorakenteet syntyivät hau-
raissa olosuhteissa (Pajunen et al. 2008).

Hiertovyöhykeet ja siirrokset 

Pääkaupunkialueen (Espoo, Helsinki, Vantaa) hau-
rasta kuoren rakennetta luonnehtivat neljä mer-
kittävää siirrossuuntaa, E-W–ENE-WSW, NE-SW, 
NW-SE ja N-S, jotka ovat ainakin osin aloittaneet 
kehityksensä jo svekofennisen orogenian loppuvai-
heen aikana (ks. edelle). Suuressa osassa varhai-

sempia rakenteita on havaittavissa monivaiheisen 
deformaatiokehityksen piirteet, jotka osoittavat 
hyvinkin erilaisia jännitystiloja eri siirrosvaiheissa 
(Elminen et al. 2008). Pääkaupunkialueen oleelli-
simmat hierto- ja siirrosrakenteet on koottu tau-
lukkoon 2.

Kuva 14. Etelä-Suomen suurimmat hierto- ja siirrosvyöhykkeet. Aivan etelässä Porkkala−Mäntsälä(/Korso)-
vyöhyke ja Vuosaari−Korso-vyöhyke (julkaisusta Pajunen et al. 2008, kuva 10).
Fig. 14. The main shear and fault zones in southern Finland. The Porkkala-Mäntsälä(/Korso) zone and the Vuosaari-Korso 
zone in the south (from Pajunen et al. 2008, Figure 10).



23

Geologian tutkimuskeskus, Tutkimusraportti 231 – Geological Survey of Finland, Report of Investigation 231, 2017 
Integroitujen geofysikaalisten ja kallioperägeologisten tutkimusmenetelmien kehittäminen  

yhdyskuntarakentamisen tarpeisiin

1. E-W- ja ENE-WSW-hiertovyöhykkeet 
(taulukko 2, tapahtuma 1)

E-W- ja ENE-WSW-hiertovyöhykkeet ovat etelään 
60°–90° kaatuvia voimakkaita, duktiileja, suunnal-
taan vaihtelevia vyöhykkeitä. Aiemmissa tutkimuk-
sissa tunneleista (Elminen et al. 2008) on todettu 
1−3 m leveitä, 10 % havaituista yli 10 m leveitä, 
rikkonaisuudeltaan RiIII-IV E-W- ja ENE-WSW-
suuntaisia vyöhykkeitä. Niihin liittyy usein myös 
voimakas rakoilu.

Vyöhykkeet seurailevat alueella Espoon lohko-
jen rajapintoja, esimerkiksi Suomenojalla (kuva 15). 
Syntyessään ne olivat pääosin lujia myloniitteja ja 
myloniittigneissejä, mutta osa vyöhykkeistä on käy-
nyt läpi myöhäisempiä hauraita kuoren lohkoutu-
misvaiheita, jotka tuottivat hauraita, muuttuneita, 
breksiarakenteisia heikkousvyöhykkeitä. Esimerkki 
duktiilista E-W-hiertovyöhykkeestä, jossa on hau-
raita muuttuneita vyöhykkeitä (kuva 16). Espoon 
lohkojen rajapinnat ovat pitkäaikaisen kehityksen 

Taulukko 2. Svekofenniset ja post-svekofenniset 
hierto- ja siirrostapahtumat tutkimusalueella.
Table 2. The Svecofennian and post-Svecofennian shear 
and fault events in the study area.

1. E-W- ja ENE-WSW-hiertovyöhykkeet  
– leveitä duktiileja monivaiheisia vyöhykkeitä

2. Porkkala−Mäntsälä/Korso-vyöhyke  
– duktiili DG-taipuma, Espoon lohkot ja 
NE-SW-hiertovyöhykkeet; monivaiheisia

3. NE-SW-hiertovyöhykkeet – melko kapeita 
duktiileja-semiduktiileja vyöhykkeitä

4. N-S-hiertovyöhykkeet/-siirrokset  
– toisen asteen hiertoja/siirroksia liittyen 
NE-SW-hiertoihin

5. NW-SE-suuntaiset siirrokset  
– hauraita normaalisiirroksia

6. Loivat siirrokset – suunnaltaan vaihtelevia 
hauraita siirroksia/rakoiluvyöhykkeitä

7. Hauraat murrosrakenteet – N-S-, NE-SW- ja 
NW-SE-suuntaisia myöhäisiä hauraita  
murroksia

Kuva 15. Espoon tutkimuskohteet magneettisella kartalla (magneettikentän voimakkuus: musta alhainen – valkoinen 
korkea). Kuvassa on esitetty Espoon tektoniset lohkot (rajattu tiheällä katkoviivalla) ja tektoniset allas-doomi-
rakenteet (ohut katkoviiva). 1. Porkkala−Mäntsälä/Korso-vyöhyke = duktiili DG-hiertoyöhyke (NE-SW-suuntainen 
paksu katkoviiva) ja 2. E-W- ja ENE-WSW-hiertovyöhykkeet = leveitä duktiileja poimuttuneita ja katkeilleita 
hiertovyöhykkeitä, jotka seurailevat Espoon lohkojen rajapintoja (ohut nuoli).
Fig. 15. The Espoo study sites on the magnetic map (intensity of magnetic field: black = low and white = high). The Espoo 
blocks (tight dashed line) and tectonic dome-and-basin structures (thin dashed line) are shown. 1. Porkkala-Mäntsälä/Korso 
zone – ductile DG-bending (thick broken line), Espoo block and 2. E–W- and ENE–WSW-trending shear zones – wide folded 
and broken ductile zones that follow the borders of the Espoo blocks (narrow arrow).
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tuottamia vyöhykkeisiä rakenteita, joita luonneh-
tii D

E
-ekstension aikana syntynyt horisontaalinen 

liuskeisuus ja vaakaliikunnot, sekä näiden myö-
hemmin pystyhköiksi kääntyneiden rakenteiden 
uudelleen aktivoituminen (Pajunen et al. 2008a).

2. Porkkala−Mäntsälä/Korso-vyöhyke 
(taulukko 2, tapahtuma 2)

Noin 1,85 miljardia vuotta sitten syntyi N-S-
suuntaisen puristuksen seurauksena Porkkala−
Mäntsälä/Korso-hiertovyöhyke (taulukko 2, 
tapahtuma 2), joka on alueen merkittävimpiä siir-

rosrakenteita. Saman jännityskentän vaikutuk-
sessa syntyi myös vähäisemmin NW-SE-suuntaisia 
hiertovyöhykkeitä. Porkkala−Mäntsälä/Korso-
vyöhykkeeseen sisältyy 5–25 km pitkiä topografisia 
painanteita, jotka ovat paikoin jopa 200 m leveitä 
(ks. kuva 17 jäljempänä). Kinemaattiset havainnot 
hiertovyöhykkeestä viittaavat lähes pystyyn vasen-
kätiseen liikuntoon, jossa itäpuoli on kohonnut län-
sipuoleen nähden (subvertical reverse movement) 
(Elminen et al. 2008). Vyöhyke muodostuu leveäm-
mistä gneissimäisistä hiertovyöhykkeistä ja useista 
kapeista ultramyloniittisista ja protomyloniittisista 
siirroksista, jotka ovat paikoin jopa 10 m leveitä. 

Kuva 16. Duktiili E-W-suuntainen hiertovyöhyke/siirros, jossa hauraita muuttuneita vyöhykkeitä. Espoo, Otaniemi. 
Valokuva: Matti Pajunen, GTK.
Fig. 16. Ductile E–W-oriented shear zone/fault with brittle altered zones. Espoo, Otaniemi. Photo: Matti Pajunen, GTK.
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Porkkala−Mäntsälä/Korso-vyöhyke on luonteel-
taan monivaiheinen pitäen sisällään voimakkaasti 
muuttuneita hauraita siirrosvyöhykkeitä. Nopeista 
hauraista liikunnoista ovat merkkinä siirroskitkan 
aiheuttaman sulamisen seurauksena syntyneet 
pseudotakyliitit (Elminen et al. 2008).

Vasenkätiseen Porkkala−Mäntsälä/Korso-
siirros-/hiertovyöhykkeeseen liittyy laahuspoi-
mutusta, joka taivutti lähistön E-W-suuntaiset 
kivilaji- ja rakennevyöhykkeet liikunnon suun-
taan. N-S-puristuksesta seurasi suuriamplitudinen 
E-W/NE-SW-suuntainen poimutus; karttakuvan 
soikeat tektoniset allas-doomirakenteet syntyivät. 
Tutkimuskohteet sijaitsevat Espoon lohkojen alu-
eella ja niiden rajavyöhykkeillä (kuva 15). Espoon 
lohko koostuu tonaliiteista, granodioriiteista ja gra-
niiteista sekä niiden seassa olevista amfiboliitti-, 
kvartsi-maasälpägneissi- ja kiillegneissijäänteistä. 
Espoon lohkot työntyivät kohden pohjoista (δ1 liki-
main N-S-suuntainen) ja rajautuvat pohjoisessa 
Vantaan lohkoon, jossa on heterogeeninen rakenne 
ja runsaasti pegmatiittisia graniittijuonia. Idässä 
Helsingin alueen kivet muodostavat kaarimaisia 
rakenteita, jotka ovat työntyneet etelä-lounaaseen 

pirstoutuen hyvin monimutkaiseksi rakenteeksi 
Espoon lohkon itäpuolella ja Vuosaari−Korso-
vyöhykkeellä (Pajunen et al. 2008).

3. NE-SW-hiertovyöhykkeet  
(taulukko 2, tapahtuma 3)

Likimain Porkkala−Mäntsälä-vyöhykkeen suuntai-
sesti ja siihen tektonisesti liittyvinä esiintyy useita 
vasenkätisiä NE-SW-suuntaisia, usein suoraviivai-
sia vyöhykkeitä (taulukko 2, tapahtuma 3.). Havaitut 
vyöhykkeet ovat usein kapeita (1−2 m leveitä). Ne 
katkovat varhaisempia E-W-suuntaisia hiertosau-
moja sekä allas-doomirakenteita. Tämä näkyy hyvin 
muokatuilla magneettisilla kartoilla teräväpiirtei-
sinä anomalioina (kuva 17). Hiertovyöhykkeissä 
on usein erotettavissa myöhäisempi hauras kom-
ponentti ja kohtalaista muuttumista, varsinkin 
leveämmissä vyöhykkeissä. Rikkonaisuusluokka 
vaihtelee RiIII-IV. Siirroskivirakenne on pääasiassa 
myloniittinen ja käsittää myös ultramyloniittisia 
osia. NE-SW-suuntaisiin myloniittivyöhykkeisiin 
liittyy myös haurasta rakoilua (kuva 18). 

Kuva 17. NE-SW-hiertovyöhykkeet – melko kapeita duktiileja-semiduktiileja vyöhykkeitä prosessoidulla lento-
magneettisella aineistolla.
Fig. 17. NE–SW-oriented shear zones – quite narrow ductile-semiductile zones in the processed aeromagnetic data.



26

Geologian tutkimuskeskus, Tutkimusraportti 231 – Geological Survey of Finland, Report of Investigation 231, 2017
Taija Huotari ja Marit Wennerström (toim.)

Kuva 18. a) NE-SW-suuntainen myloniittinen siirros, jonka reunaosissa on haurasta siirrostumista. b) Kahden 
NE-SW-suuntaisen myloniittisen siirroksen (kuvassa putken takana; piirros - paksut viivat) väliin on kehittynyt 
voimakas rakoiluvyöhyke. Espoo, Kivenlahti. Valokuva: Matti Pajunen, GTK.
Fig. 18. a) NE–SW-oriented mylonitic fault that has a brittle fault in the border zone. b) A strong joint zone has developed 
between two mylonitic NE–SW-oriented faults (behind the pipe; sketch - thick lines). Espoo, Kivenlahti. Photo: Matti Pajunen, 
GTK.

a)

b)
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4. N-S-hiertovyöhykkeet/-siirrokset 
(taulukko 2, tapahtuma 4)

N-S-suuntaiset hiertovyöhykkeet/siirrokset on 
tulkittu NE-SW-suuntaisten hiertovyöhykkeiden 
sivusiirroksiksi (second-order faults). Ne ovat 
luonteeltaan semiduktiileja kapeita myloniittisia 
vyöhykkeitä, jotka erottuvat hyvin topografisessa 
aineistossa usein pitkinä suhteellisen terävinä 
laaksoina. Nämä siirrokset ovat olleet myös moni-
vaiheisia, ja niissä on todettu hauraita rikkonaisia 
siirrosrakenteita ja alhaisen asteen mineraalitäyt-
teitä (mm. laumontiittia, Elminen et al. 2008). 

5. NW-SE-suuntaiset siirrokset  
(taulukko 2, tapahtuma 5)

Koko tutkimusalueelle ovat luonteenomaisia 
NW-SE-suuntaiset semihauraat ja hauraat siir-

rokset (taulukko 2, tapahtuma 5.) (kuva 19), jotka 
leikkaavat myös rapakivigraniitteja (Elminen et 
al. 2008). Siirrokset kaatuvat joko koilliseen tai 
lounaaseen 75°–90°:n kulmalla. Ne ovat paikoin 
jopa 5 km pitkiä ja muodostavat sekä topografisia 
painanteita että magneettisia sublineaarisia ano-
malioita (kuva 19). Kinemaattisten indikaattorei-
den perusteella kyseessä on ekstensionaalinen (δ1 
likimain pystyasentoinen) normaalisiirrosrakenne, 
mikä paikoitellen ilmenee mm. pieninä magneet-
tisina tasoeroina siirrosrakenteen eri puolilla (vrt. 
Pajunen et al. 2001). Paljastumilla siirrokset esiin-
tyvät usein kapeina hauraina siirrossaumoina (kuva 
19). Mikroskooppisesti siirroskivet ovat koheesisia 
mikrobreksioita ja edustavat alle 300°C:n syntyläm-
pötiloja, mutta koska ne hauraina rakenteina ovat 
hyvin herkkiä uudelleen aktivoitumiselle, on niistä 
usein kehittynyt inkoheesisia breksioita ja siirros-
vahoja. Tunnetut vyöhykkeet aikaisemmista tunne-

Kuva 19. NW-SE-suuntaiset siirrokset – hauraita normaalisiirroksia; karttakuvassa oranssilla tulkinta GTK:n 
aeromagneettisesta aineistosta, sinisellä tulkinta MML:n korkeusmalleista; valokuvassa paljastumakuva nor-
maalisiirroksesta (mittalaatta 10 cm ja NW-SE-suuntaisesti). Porkkala−Mäntsälä/Korso-siirroslaakso kuvan 
keskiosassa leikkaa aluetta NE-SW-suuntaisesti. Valokuvan siirrokset ovat NW-SE-suuntaisia. Valokuva: Matti 
Pajunen, GTK. © MML Korkeusmalli LIDAR data 2015.
Fig. 19. NW–SE-oriented faults – brittle normal faults; interpretation from aeromagnetic data (GTK) in orange and from 
LiDAR data in blue (National Land Survey of Finland). In the photo, a normal fault on an outcrop (the scale lath is 10 cm long 
and is set in a NW–SE direction). The Porkkala-Mäntsälä/Korso fault valley cuts the region in the middle part of the figure. 
The faults in the photo are oriented in a NW–SE direction. Photo: Matti Pajunen, GTK. © NLS LIDAR data 2015.
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lihavainnoista viittaavat rikkonaisiin vyöhykkeisiin, 
jotka ovat aina 2 m:iin leveitä, avoimia veden liik-
keille, voimakkaasti muuttuneita ja rikkonaisuudel-
taan luokkaa RiIII-IV (Elminen et al. 2008).

Tutkimusalueelle on tyypillistä myös kyseisten 
siirrosten suuntainen rakoilu (Wennerström et al. 
2008) (kuva 20). Rakopinnat ovat usein muuttuneita 
ja pigmentoituneita ja paikoin avoimiin rakoihin 
on kiteytynyt rakotäytemineraaleina karbonaattia 
tai kvartsia. NW-SE-suuntaiset raot muodostavat 
paikoin rakotihentymiä, jotka ovat erodoituneet 
pitkänomaisiksi painanteiksi. Tällaisia esiintyy 

tutkimusalueella mm. Sammalvuoren alueella, 
Espoossa. Raot muodostavat rakoilurakenteen, jossa 
pystyihin rakoihin liittyy jyrkkä- tai loivakaateisia 
rakoja, ja ne muistuttavat hevosenhäntärakennetta.

6. Loivat siirrokset  
(taulukko 2, tapahtuma 6)

Tutkimusalueella on loiva-/vaaka-asentoisia siir-
rosrakenteita (taulukko 2, tapahtuma 6.), kuten 
esimerkiksi kuvassa 21 Kivenlahdesta, Kauklahden 
väylän risteysalueelta, Espoossa. Alueellisissa tut-

Kuva 20. Normaalisiirroksia ja niihin liittyvää rakoilua. Piirros: Matti Pajunen, GTK.
Fig. 20. Normal faults and related jointing. Sketch: Matti Pajunen, GTK.

Kuva 21. Loiva-asentoinen siirros; leikkaus E-W-suuntainen. Espoo, Kivenlahti, Kauklahdenväylän risteys. 
Valokuva: Matti Pajunen, GTK.
Fig. 21. A gently sloping fault; the outcrop is facing north. Espoo, Kivenlahti, crossing of the Kivenlahdenväylä. Photo:  
Matti Pajunen, GTK.
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kimuksissa (Elminen et al. 2008) on todettu vas-
taavanlaisia hauraita siirroksia esiintyvän useassa 
suunnassa. Regionaaliset kulkumaksimit ovat E-W 
ja N-S. Rakenteet kaatuvat vastakkaisiin suuntiin, 
mutta siirrosten keskinäisistä suhteista tai kinema-
tiikasta ei toistaiseksi ole tietoa. Rikkonaisuudeltaan 
ja muuttumiseltaan ovat vaa’ahkot ja loivat ei-
koheesiset avoimet rakenteet rakennettaessa stabii-
lisuudeltaan ongelmallisia ja toimivat usein veden 
kulkukanavina. 

7. Hauraat murrosrakenteet  
(taulukko 2, tapahtuma 7)

Voimakkaat breksia-/rakoiluvyöhykkeet (tau-
lukko 2, tapahtuma 7.) kuluvat helposti maasto-
painanteiksi, joten niiden löytyminen paljastumilta 
on satunnaista. Kuvassa 22 on esimerkki hau-
raasta NE-SW-suuntaisesta murroksesta Espoon 
Kivenlahden maantietunnelin länsipäästä. Rakenne 
on paljastuneena ko. suuntaisen maastopainanteen 
kyljellä, mutta breksiarakenteen jatkuvuudesta ei 
ole tietoa.

Kuva 22. Hauras breksia-rakoiluvyöhyke. Espoo, Kivenlahti, maantietunnelin länsipää; leikkaus likimain NW-SE-
suuntainen. Valokuva: Matti Pajunen, GTK.
Fig. 22. A brittle breccia fracture zone; the outcrop is facing NE. Espoo, Kivenlahti, the west end of the road tunnel. Photo: 
Matti Pajunen, GTK.
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4 PILOTTITUTKIMUKSET

T. Huotari ja M. Wennerström

Pilottikohteiksi valikoituivat Länsimetron 2. vai-
heen osalta Hannusjärvi ja Suomenoja (Finnoo) 
sekä Blominmäki, jotka ovat aktiivisen tutkimuksen 
kohteena tällä hetkellä ja siten ajankohtaisia. Niistä 
saatiin myös Espoon kaupungin ja HSY Vesihuollon 
aineisto käyttöön ja siten hyödynnettäväksi GTK:n 
tutkimusten kannalta. Blominmäeltä saatiin tutki-
muskäyttöön myös kaksi HSY:n Vesihuollon kesällä 
2013 teettämää kairanreikää, jotka jätettiin täyt-
tämättä tutkimuksia varten. Myös kairasydämet 
saatiin tutkimuskäyttöön.

Savion alueen esitutkimuksesta saatiin tärkeää 
pilottitutkimuksia tukevaa taustatietoa, vaikka sitä 

ei voitu ottaa pilottikohteeksi. Aeromagneettisen 
aineiston uudelleen prosessointi hyödyttää pääkau-
punkiseudun tutkimuksia jatkossakin.

Lauttasaarensalmea ei valittu pilottialueeksi, 
koska alueella ei enää voitu tehdä kohteellisia 
geofysiikan mittauksia. Työtä jatketaan toisessa 
projektissa. 

Satakunnan kohde olisi aikataulullisesti vaatinut 
pidempää projektia, joten se jätettiin tällä kertaa 
pilottitutkimusten ulkopuolelle.

4.1 Maastotutkimukset 

Ohessa on kuvattu Länsimetron 2. vaiheessa sekä 
Blominmäellä toteutetut geofysiikan maastomit-
taukset. Mittaussuunnitelmiin tuli jonkin verran 
muutoksia töiden edetessä erityisesti Länsimetron 
2. vaiheen osalta. Raportissa on esitetty suunni-
telma vain toteutuneista mittauksista.

Geofysiikan maastomittauksia tehtiin Espoon 
kaupungin Geotekniikkayksikön esittämillä alueilla. 
Kallioperäkartoitusta tehtiin tarkennusmielessä vain 
Länsimetron 2. vaiheen kohteissa. Blominmäellä ei 
tehty geologisia maastotutkimuksia. 

4.1.1 Länsimetron 2. vaihe
T. Huotari, M. Wennerström ja M. Vaarma

Geofysiikka

Kuvissa 23 ja 24 on esitetty Hannusjärven ja 
Finnoon alueen mittaussuunnitelmat. Kuvissa on 
näkyvissä myös Pöyryn kairausohjelma sekä pro-
jektin aikainen länsimetron jatkeen linjaussuunni-
telma. Mittaukset koostuvat maatutkaluotauksista, 
vastusluotauksista, painovoimamittauksista, 
sähkömagneettisista mittauksista (EM31=MH ja 
max-min=SL) sekä magneettisista mittauksista. 
Tutkimuksissa käytetyt geofysiikan menetelmät 
ja kallioperän kartoitusmenetelmä on kuvattu tar-
kemmin kappaleessa 4.2.

Linjojen suunniteltuihin paikkoihin vaikuttivat 
referenssidatan olemassaolo sekä mittausolosuh-
teet. Finnoon kosteikko olisi ollut mielenkiintoi-
nen mitata, mutta siellä ei pysty kohtuullisesti 

liikkumaan kuin talvella, jolloin siellä kannattaisi 
tehdä painovoimamittaukset. Espoon kaupunki on 
aiemmin teettänyt Finnoolla seismisiä mittauksia, 
mutta ne eivät kriittisessä kohdassa onnistuneet 
juuri hankalien olosuhteiden vuoksi. 

Mittaussuunnitelmassa otettiin huomioon 
kunkin menetelmän ominaisuudet, joten kaikkia 
menetelmiä ei kannata sijoittaa samoihin koh-
tiin niiden menetelmällisten rajoitusten vuoksi. 
Paljastuneilla alueilla ei kannata käyttää monie-
lektrodivastusluotausta, koska elektrodien maa-
doitus ilman maapeitettä on työlästä ja aikaa 
vievää. Painovoimamenetelmää käytetään perin-
teisesti maapeitteen paksuuden määrittämiseen, 
joten paljastuneille alueille menetelmää ei kan-
nata sijoittaa. Menetelmät, kuten esimerkiksi EM31, 
jossa on huono syvyysulottuvuus, eivät puolestaan 
sovellu peitteisille alueille, jos erityisesti halu-
taan selvittää kallioperän rikkonaisuuspiirteitä. 
Sähkömagneettisten menetelmien käyttö ei ole 
järkevää lähellä voimalinjoja, sillä ne aiheuttavat 
häiriötä mittaustuloksiin. Myös magneettiset mitta-
ukset häiriintyvät lähellä voimalinjaa. Lisähaasteen 
taajama-alueella tuovat erilaiset maahan upotetut 
putkistot jne. Myös niiden sijainti on hyvä olla tie-
dossa ennen mittauksiin lähtöä. Finnoolla sijoitetut 
maatutkalinjat oli suunniteltu sinne testin vuoksi, 
vaikka tiedettiinkin, että menetelmä ei toimi savi-
kolla. Maatutkamittaus paljasti suunniteltujen 
linjojen kohdalta maahan kaivetut putkistot, joten 
esimerkiksi vastusluotauslinjat jätettiin kyseisissä 
kohteissa myös mittaamatta. 
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Monielektrodiluotauslinja L33 sijoitettiin Fin-
noolla Pöyryn kairanreiän SK-101 kohdalle niin 
hyvin, kuin sijoittaminen oli mahdollista (ks. kuva 
24). Monielektrodiluotauslinjaa ei voitu kuitenkaan 
aloittaa riittävän idästä, jotta paras syvyysulottu-
vuus ja kattavuus olisi saavutettu reiän suhteen. 
Kairanreiän SK-101 ominaisuuksia kuvataan kap-
paleessa 4.3.1.

Taajamassa työskenneltäessä on otettava huo-
mioon myös tontinomistajilta pyydettävät luvat 
työskennellä heidän tonteillaan. Kiireisen aika-
taulun vuoksi lupia jouduttiin ensimmäisille vas-

tusluotauslinjoille hankkimaan kesälomakautena, 
jonka takia kaikkia maanomistajia ei tavoitettu. 
Vastusluotauslinjan L4 alkupäätä jouduttiin siir-
tämään muutaman metrin etelämpään, koska linjan 
pohjoispään maanomistajat eivät olleet tavoitetta-
vissa sillä hetkellä, kun mittaukset aloitettiin (ks. 
kuva 23). Pääosa suunnitelluista linjoista kuitenkin 
sijaitsi Espoon kaupungin tontilla, joten esimerkiksi 
maatutkalinjat saatiin mitattua jouhevasti. Luvat 
kaikille linjoille saatiin lopulta ja kenttätyöt saatiin 
Hannusjärvellä toteutettua pääosin suunnitelman 
mukaisesti.

Kuva 23. Hannusjärven alueen geofysiikan mittaussuunnitelma. Sisältää Maanmittauslaitoksen Maastotietokannan 
2013 aineistoa © MML ja HALTIK sekä tietoja Pöyry Oy:n metrolinjaussuunnitelmasta.
Fig. 23. Ground geophysics measurement plan for the Hannusjärvi area. Contains 2013 data from the Topographic Database 
of the National Land Survey of Finland © NLS and HALTIK and the planned metro line from Pöyry Ltd.
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Kallioperäkartoitus

GTK teki tilaustyönä Espoon kaupungille kallio-
perän rakennettavuusarvioinnin Länsimetron 2. 
vaiheen linjaukselta Matinkylä−Saunalahti vuonna 
2013 (Laine et al. 2013a). Tilaaja toivoi lisätutki-
muksia ja integroitua mallinnusta mm. Suomenojan 
ja Hannusjärven alueilta. Tältä pohjalta tarken-
tavan kallioperäkartoituksen kohteiksi valittiin 
Matinkylän läntiset osat, Suomenojan alue ja 
Hannusjärven ympäristö (kuva 25).

Tarkentava kartoitus suoritettiin syksyllä 2013. 
Työssä keskityttiin kallioperän rikkonaisuusominai-
suuksiin. Havaintokohteiksi valittiin Länsimetron 
jatkeen linjauksen suhteen lähimmät kallioalueet. 
Kartoitukseen oli käytettävissä rajattu aika, joten 
kaikkia suunniteltuja kohteita ei ehditty käydä läpi.

Pilottitutkimuskohteeksi kallioperän rakenne-
mallinnukseen valittiin Hannusjärveltä Iivisniemen 

kallioalue, josta tehtiin tarkentava maastotutkimus 
(kuva 25). Länsimetron 2. vaiheen tunnelilinjaus 
kulki Iivisniemen kallioalueen läpi. Kallioalueelta 
hyödynnettiin Maanmittauslaitoksen laserkei-
lausaineistoa heikkousvyöhykkeiden esittämiseen. 
Lisäksi oli käytettävissä Espoon kaupungilta saatu 
kalliokairausaineisto (vuodelta 2013) metrolin-
jauksen kohdalta.

Iivisniemen kallioalueen maastotöissä pää-
paino oli kallioperän rikkonaisuuteen liittyvien 
piirteiden kartoituksessa. Havainnointi keskittyi 
rakoryhmien ja mahdollisten siirrosrakenteiden 
paikallistamiseen. Kivilajimääritykset perustuivat 
silmämääräiseen arviointiin. Näytteenottoa ja ohut-
hietutkimuksia ei Länsimetron 2. vaiheen kohteista 
tehty. 

Kuva 24. Finnoon alueen geofysiikan mittaussuunnitelma. Sisältää Maanmittauslaitoksen Maastotietokannan 
2013 aineistoa © MML ja HALTIK sekä tietoja Pöyry Oy:n metrolinjaussuunnitelmasta.
Fig. 24. Ground geophysics measurement plan for the Finnoo area. Contains 2013 data from the Topographic Database of 
the National Land Survey of Finland © NLS and HALTIK and the planned metro line from Pöyry Ltd.
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4.1.2 Blominmäki

T. Huotari, O. Ikävalko ja M. Wennerström

Geofysiikka

Blominmäellä on HSY Vesihuolto Oy:n tilaamana 
tehty aiemmin seismisiä tutkimuksia, maa-
tutkamittauksia sekä vastusluotausmittauksia. 
Aineistosta tutkitut rikkonaisuustiedot saatiin 
projektin käyttöön. Niitä käytettiin apuna jatko-
tutkimuksia suunniteltaessa. Lisäksi tutkimuk-
set sijoitettiin ottaen huomioon HSY Vesihuollon 
lisätutkimustarpeet alueella sijoitettavan jäteve-
den puhdistamon sijoitustutkimuksissa. Aineistoa 
saatiin niin Pöyryltä Oy:ltä kuin Kalliorakennus 
Oy:ltäkin (nykyään Rockplan Ltd).

Kuvassa 26 on esitetty Blominmäellä pro-
jektin aikana tehtyjen mittausprofiilien sijainti. 
Alueella tehtiin magneettisia mittauksia, vas-
tusluotausmittauksia, latauspotentiaalimittauk-

sia sekä reikämittauksia. Kuvassa näkyy taustalla 
Kalliosuunnittelu Oy:ltä saatu kallioperäkartta sekä 
Maanmittaulaitoksen LiDAR-korkeus.

Magneettiset mittaukset tehtiin overhauser-
magnetometrillä 5 metrin linjavälillä (31 linjaa, 
pituus 80, 90 tai 120 m) sekä lisäksi 20 m x 20 m  
kokoinen alue 1 metrin linjavälillä (21 linjaa). 
Kyseinen alue mitattiin uudestaan myös toiseen 
suuntaan pistemittaustekniikalla hyödyntämällä 
mittanauhaa, jolloin mittauspisteet saatiin tarkasti 
paikalleen 1 metrin välein. Tällöin GPS:n paikan-
nusvirhe saatiin aineistosta pois. 

Alueella mitattiin myös kaksi vastusluotaus-
profiilia, joiden sijainti on esitetty kuvan 26 kar-
tassa. Mittauksissa käytetty minimielektrodiväli oli 
linjoilla kaksi metriä. Linjan 1 kokonaispituus oli  
186 m ja linjan 2 oli 160 m. 

HSY Vesihuolto Oy:llä oli kairausohjelma käyn-
nissä Blominmäellä kesällä 2013, ja heidän kanssaan 
saatiin sovittua, että kaksi reikää jätetään täyttä-

Kuva 25. Kartoitetut kohteet Hannusjärven ja Suomenojan alueilla. Iivisniemen kallioalue on rajattu ympyrällä 
Iivisniemi-tekstin länsipuolella. Kivilajit ovat GTK:n kallioperäkartoituksen 1:100 000 kartasta (Suomen kallio-
perä – DigiKP). © MML Korkeusmalli LIDAR data 2015.
Fig. 25. Mapped sites in the Hannusjärvi and Suomenoja areas. The Iivisniemi area is outlined by a circle to the west of 
the text ‘Iivisniemi’. Bedrock types are according to GTK’s bedrock mapping 1:100000 map (Bedrock of Finland – DigiKP).  
© NLS LIDAR data 2015.
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mättä reikämittauksia varten. Reiät SK-109B ja 
SK-141 jätettiin auki ja niitä hyödynnettiin alueella 
tehdyissä reikämittauksissa sekä latauspotentiaali-
mittauksissa. Latauspotentiaalimittauksissa toinen 
virransyöttöpiste oli kairanreiässä SK-141 ruhjeessa 
syvyydellä 128,5 m ja toinen äärettömän kaukana. 
Tämä määritettiin vastusmittausten yhteydessä 

ja oli kohta, jossa oli pienin vastus. Kairanreikien 
sijainnin määritys oli maastossa hankalaa peit-
teisyyden vuoksi. Kuvassa 26 esitetyt reikien 
sijainnit on määritetty kohteessa mittanauhalla ja 
linjan SK-141 käsi-GPS-koordinaattien perusteella. 
Reikien putkien pään etäisyys oli mittanauhalla vain 
4,11 m. Sijainti oli myös muuttunut alkuperäisestä 

Taulukko 3. Kairanreikien parametrit.
Table 3. Drill hole parameters.

Reikä SK-109B Reikä SK-141
Suunta 47° 346°
Kaltevuus 25° 21°
Reiän pituus 125,05 m 142,15 m
Maaputki 5,1 m 2 m
Maaputki esillä 1 m 0,5 m
Reikä syvyyssuunnassa 52,85 m 50,94 m
Reikä vaakasuunnassa 113,33 m 132,71 m
Reiän halkaisija 56 mm 56 mm

Kuva 26. Blominmäellä toteutetut mittaukset. Taustalla kallioperäkartta ja LiDAR-korkeus (2 m verkko). © MML 
Korkeusmalli LIDAR data 2013. Sisältää Kalliosuunnittelu Oy:n kallioperäkartta-aineistoa. 
Fig. 26. Measurements conducted at the Blominmäki site. The bedrock map is in the background with LiDAR topography 
(2-m grid). © NLS LIDAR data 2013. Contains bedrock map data from Rockplan Ltd.
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suunnitelmasta, koska kairakone olisi uponnut 
pehmeikköön. Reiät olivat siis vierekkäin lähes 
itä-länsisuunnassa. Reikien parametrit on esitetty 
taulukossa 3. Rei’issä tehdyt in situ -mittaukset 

sisälsivät vastusmittauksen, lämpötilamittauksen 
sekä geofysiikan reikämittaukset GTK:n uudella  
reikämittauslaitteistolla (ensimmäinen mittaus- 
kohde).

4.2 Geofysiikan menetelmäkuvaukset

4.2.1 Maatutka

M. Markovaara-Koivisto ja J. Majaniemi 

Maatutkaluotauksessa lähetetään maankamaraan 
sähkömagneettisia aaltoja radiotaajuuksilla (50−1 
600 MHz) ja takaisin heijastuvat aallot (signaa-
lit) kertovat maaperän rakenteista (Annan 2009). 
Maatutkalaitteisto koostuu maatutkan keskusyksi-
köstä, joka mm. tallentaa heijastuvat signaalit tie-
dostoihin, eri taajuuksilla toimivista antenneista, 
joissa on lähetin (transmitter) sekä vastaanotin 
(receiver), sekä mittapyörästä, jolla voidaan mitata 
kuljettu matka. GTK/ESY:n maatutkalaitteisto on 
GSSI-merkkinen, ja kallioperän rakenteiden tut-
kimiseen sopivat parhaiten antennit, jotka toimi-
vat taajuuksilla 200 MHz ja 100 MHz. Tallennetun 
datan tulkitsemiseen käytetään RoadScannersin 
GeoDoctor-ohjelmaa. 

Maatutkan lähettämä signaali heijastuu maanka-
marasta, kun se osuu rajapinnalle, jonka sähköiset 
ominaisuudet (lähinnä suhteellinen permittiivi-
syys εr eli se, kuinka paljon aine vaikuttaa siihen 
kohdistuvaan sähkökenttään) poikkeavat riittävän 
paljon toisistaan. Mitä korkeampi ero on, sitä voi-
makkaampi heijastus syntyy (rajapinnalla korkea 
heijastuskerroin) (Annan 2003). Eri maalajeilla, 
kuten hiekalla, soralla ja moreenilla, on erilainen 
suhteellinen permittiivisyys (Annan 2003). Lisäksi 
maaperän vesipitoisuus vaikuttaa paljon aineksen 
suhteelliseen permittiivisyyteen, koska veden arvo 
on hyvin suuri verrattuna maa-aineksiin. Jos maa-
perä on liian johtavaa (esim. savi), maatutkasignaali 
ei läpäise sitä vaan vaimenee kokonaan (Doolittle 
and Butnor, 2009). Tällöin maatutkaprofiililla ei näy 
heijasteita johtavan maalajin pinnan alapuolelta.

Eri taajuuksilla toimivilla antenneilla voidaan 
kerätä heijasteita eri syvyyksiltä. Mitä pienempi 
taajuus signaalilla on, sitä syvemmälle se pystyy 
tunkeutumaan. Pienempi taajuus kuitenkin johtaa 
auttamatta pidempään aallonpituuteen, mikä vuo-
rostaan johtaa huonompaan syvyys- ja sivuttais-
suuntaiseen resoluutioon. Aalto, jonka pituus on 
suurempi kuin ¼ havaittavan kerroksen paksuu-
desta, ei pysty sitä erottamaan (Annan 2003). Myös 
päällekkäin sijaitsevat objektit, joiden välimatka on 

pienempi kuin ¼ aallonpituus + objektien syvyys 
/ sqrt (εr +1), eivät erotu toisistaan (Annan 2009, 
Pérez-Gracia et al. 2009). 

Heijastuneen maatutkasignaalin amplitudi 
tallennetaan tiedostoon signaalin väliaineessa 
kulkeman ajan funktiona (trace). Maatutkan kesku-
syksikkö kokoaa näistä traceista kuvan piirtämällä 
ne peräkkäin (x-akseli) esim. mittapyörän kerto-
man etäisyyden päähän toisistaan. Maankamaran 
eri kerrosten/rakenteiden rajapintojen aiheuttamat 
heijastukset näkyvät kuvassa kohonneina amp-
litudeina vierekkäin piirretyillä traceilla, ja raken-
netta voi siten seurata silmämääräisesti kuvasta. 
Heijasteen syvyys maankamarassa voidaan laskea 
signaalin kulkemasta ajasta (y-akseli), kun tunne-
taan maatutkasignaalin nopeus sen yläpuolisissa 
maa-aineksissa. Signaalin nopeus määräytyy maa-
aineksen suhteellisen permittiivisyyden mukaan. 

Maatutkamenetelmän vahvuuksia ovat helposti 
tulkittavat poikkileikkauskuvat maankamarasta ja 
helppokäyttöisyys maastossa. Antennit ovat suojat-
tuja, joten sähköjohtojen yms. ei pitäisi vaikuttaa 
kerättävän datan laatuun.

Menetelmän heikkouksia ovat signaalin täysi 
vaimeneminen esim. savikoilla sekä huono syvyys-
ulottuvuus. Alhaisilla taajuuksilla (100 MHz) voi 
päästä esim. 30 metrin syvyyteen, jos mittaus teh-
dään suoraan kallionpinnasta eikä kallioperässä ole 
voimakkaan heijastuksen aiheuttamia rakenteita 
lähellä pintaa.

4.2.2 Vastusluotaus
T. Huotari

Vastusluotausmittauksilla saadaan kartoitettua 
maankamaran ominaisvastusvaihtelua (kään-
teisarvo sähköinen johtavuus) sekä suotuisissa 
olosuhteissa myös kallioperän rikkonaisuutta. 
Maavastusmenetelmä on galvaaninen tasavirta-
menetelmä, jota on Peltoniemen (1988) mukaan 
käytetty perinteisesti maaperä- ja hydrogeologi-
sissa sovelluksissa sekä lisäksi malminetsinnässä 
osana IP-menetelmää (Indusoitu Polarisaatio). 
Yleisimmässä sähköisen mittauksen sovelluksessa 
sähkövirtaa syötetään maahan ja syntynyt jännite-
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ero mitataan maan pinnalla. Sähkönjohtavuuden 
epähomogeenisuudet maassa vaikuttavat saatuun 
tulokseen ja vääristävät normaalipotentiaaleja 
(Sharma 1997). Ominaisvastuksen vaihtelun mit-
taus maassa perustuu tähän edellä mainittuun mit-
tausperiaatteeseen (Sharma 1997). 

Liikkuvat varaukset muodostavat väliaineeseen 
sähkökentän E (V/m) ja sähkövirran I (A), jonka 
suuruus pinta-alayksikköä kohti on sähkövirtati-
heys J (A/m2). Perussuureiden keskinäisen yhteyden 
ilmaisee Ohmin laki:

J = σE   tai    E = ρJ     kun  ρ= 1/σ   (1)

jossa σ = väliaineen sähkönjohtavuus (S/m) ja  
ρ = väliaineen ominaisvastus (ohm-m) (Peltoniemi 
1988).

Monielektrodivastusluotaus on yksi vastus-
luotausmittauksen sovellus. Monielektrodi-
luotauksessa mitataan laitteistolla, joka käy läpi 
mittausohjelman valitulla elektrodijärjestelmällä. 
Laitteen mukaan voidaan mitata yksi mittauspiste 
kerrallaan tai jopa 12-kanavaisena, jolloin saadaan 
12 mittauspistettä maankamarasta yhtäaikaisesti. 
Yksi mittauspiste saadaan esimerkiksi syöttämällä 
virtaa kahdesta elektrodista ja mittaamalla synty-
nyt potentiaaliero kahdesta virtaelektrodien välissä 
olevasta jännite-elektrodista (esim. Wenner-
elektrodijärjestelmä). Mittauksia suunniteltaessa 
pohditaan, mitä maankamarasta halutaan löytää, 
ja valitaan sen perusteella siihen sopiva elektro-
dijärjestelmä. Eri elektrodijärjestelmät korostavat 
hieman eri rakenteellisia piirteitä mitattavasta 
kohteesta. Toiset menetelmät korostavat pystyra-
kenteita, kuten dipoli-dipoli-järjestelmä ja toiset 
taas vaakarakenteita, kuten Wenner-järjestelmä. 
Käyttämällä menetelmiä yhdistäviä elektrodijärjes-

telmiä voidaan saavuttaa tulos, jolla nähdään mah-
dollisesti molempia rakenteita. Myös tulkinnalla 
voidaan vaikuttaa siihen, mitä piirteitä tuloksesta 
painotetaan.

GTK:lla mittaushetkellä käytössä olevassa 
ABEM Terrameter SAS4000 -laitteistossa on lait - 
teistolle erillisesti suunniteltu kaapelijärjes-
telmä (Lung Imaging System), jossa on laitteelle 
ja kaapelistolle optimoitu elektrodijärjestelmä; 
monigradientti (Dahlin & Zhou 2002). Moni- 
gradienttielektrodijärjestelmä on eräänlainen  
Pooli-Dipoli- ja Schlumberger-järjestelmän yh- 
distelmä. Menetelmän periaate on esitetty  
kuvassa 27. 

Järjestelmässä syötetään virtaa maahan kah-
den ulomman elektrodin avulla ja mitataan syn-
tynyttä potentiaalieroa virtaelektrodien välissä 
neljällä elektrodiparilla. Kuvasta 27 näemme, että 
potentiaalielektrodit eivät mittauksessa sijaitse 
symmetrisesti virtaelektrodien keskellä. Kuvan 
s-kerroin viittaa mittauksen potentiaaliluke-
mien maksimimäärään yhdellä virran syötöllä. 
Monielektrodigradienttimittauksessa suurta mää-
rää virtaelektrodiyhdistelmiä käytetään elektrodi-
levityksen läpikäymiseen usealla eri etäisyydellä a 
ja erolla s. 

Maaperän näennäiseen ominaisvastukseen vai-
kuttavat mm. mitattavan maalajin raekoko, vesipi-
toisuus, kemiallisten epäpuhtauksien määrä vedessä 
sekä elektronisten johteiden määrä. Kallioperän ja 
kivilajien näennäiseen ominaisvastukseen vaikut-
tavat puolestaan mm. kemiallisten johteiden määrä 
vedessä ja mineraaleissa, petrografiset ominai-
suudet, lämpötila, paine, elektronisten johteiden 
määrä ja esiintymistapa, rakenne (kuten ruhjeisuus 
ja rakoilu) sekä rapautumisaste. (Peltoniemi 1988.)

Kuva 27. Monigradienttielektrodijärjestelmän periaate. 
Fig. 27. Principle of the multiple-gradient array.
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4.2.3 Painovoimamenetelmä 

T. Valjus

Painovoimamittausten avulla voidaan tutkia tihe-
ydeltään ympäristöstä poikkeavien muodostumien 
paksuutta ja tilavuutta. Koska maaperän tiheys 
on huomattavasti kallioperän tiheyttä pienempi 
(tiheysero noin 1 000 kg/m3), voidaan painovoi-
mamittauksia käyttää myös maapeitteen paksuu-
den arviointiin ja samalla arvioidaan kallionpinnan 
syvyyttä. Myös mittauspisteen korkeusasema pitää 
tuntea. Painovoimamittauksella ei pystytä erotte-
lemaan maaperän eri kerroksia tai pohjavedenpin-
nan tasoa. Muilla tutkimusmenetelmillä tuotettuja 
maaperä- ja pohjavesitietoja (esim. kairaus, seismi-
nen luotaus ja maatutkaluotaus) voidaan kuitenkin 
hyödyntää esimerkiksi siten, että käytetään tulkin-
nassa eri tiheyksiä kuivalle ja veden kyllästämälle 
maa-ainekselle. 

Maapeitteen paksuutta määritettäessä paino-
voimaprofiilit sijoitetaan maastoon siten, että nii-
den alku- ja loppupäät ovat kalliopaljastumilla tai 
kairauspisteissä, joissa kallionpinnan tarkka kor-
keustaso tunnetaan. Lisäksi profiilit voivat kulkea 
ristiin toistensa yli. Näin voidaan arvioida paino-
voimakentän alueellista vaihtelua, jota käytetään 
maapeitteen paksuustulkinnan perustasona. Kun 
maa- ja kallioperän välinen tiheysero oletetaan 
vakioksi, voidaan painovoima-anomaliasta tulkita 
maapeitteen paksuus. Maaperän todellista pak-
suutta on kuitenkin tarpeellista kontrolloida riit-
tävän tiheästi esim. kairaamalla, koska sekä kallion 
tiheydestä riippuva alueellinen painovoimataso että 
irtomaapeitteen tiheys voivat vaihdella mittaus-
linjalla ja siten vaikuttaa tulkintatulokseen. Vaikka 
maapeitteen tulkitussa paksuudessa saattaa refe-
renssitiedon puuttuessa olla kohtuullisen suuriakin 
virheitä, kuvaa tulos yleensä hyvin kallionpinnan 
alueellisen topografian vaihtelua. Jos painovoi-
maprofiileille saadaan myöhemmin uutta kallion-
pintatietoa esim. kairauksilla tai tihennyslinjoilla, 
voidaan maapeitteen paksuustulkintaa tarkentaa 
uudelleentulkinnalla. 

Painovoimamittauslaitteistoon kuuluu gravimetri 
sekä vaaituslaite, yleensä letkuvaaka. Mittaukset 
suoritetaan tasavälistä linjaa pitkin. Pisteväli on 
tyypillisesti 20 metriä, mutta tarkempaa tutki-
musta varten mittausväliä voidaan pienentää. 
Painovoimalinjojen päät sidotaan kalliopaljastumiin 
tai kairauspisteisiin. Linjojen päätypisteiden kor-
keustaso määritetään yleensä VRS-GPS-laitteistolla. 

4.2.4 Magneettiset mittaukset

T. Huotari

Magneettikenttäkartta kuvaa kallioperän erilai-
sia piirteitä, joita ovat mm. rakenne, rikkonaisuus 
sekä kivilajivaihtelu. Magneettisesta aineistosta 
saadaan selville myös kallioperän piirteitä peittei-
siltä alueilta (Airo et al. 2008). Magneettiset line-
amentit voidaan yleensä erottaa magneettiselta 
kartalta ympäristöään heikommin magneettisina 
viivamaisina piirteinä. Heikkousvyöhykkeessä mag-
neettiset mineraalit ovat tavallisesti tuhoutuneet tai 
muuttuneet (ks. myös kappale 2.1.2). Peltoniemen 
(1988) mukaan kallioperän heikkousvyöhykkeissä 
tapahtuu ferrimagneettisten mineraalien muutok-
sia ja sen myötä muutoksia magneettisissa omi-
naisuuksissa. Muutos voi tapahtua siten, että 1) 
magnetiitti tuhoutuu pelkistävän lämpimämmän 
metamorfisen liuoksen kiveen tunkeutumisen 
myötä, eli suskeptibiliteetti laskee, 2) magnetiittiä 
muodostuu hapettavan kylmän liuoksen myötä sen 
tunkeutuessa metamorfoosissa kiveen, eli suskepti-
biliteetti kasvaa tai 3) magnetiitti hapettuu hema-
tiitiksi, eli suskeptibiliteetti laskee ja Q-arvo kasvaa 
kiven rapautumisen myötä. Airo et al. (2008) kuvaa-
vat eri geofysiikan lentomittausaineistojen käyttöä 
kallioperätutkimuksissa. Matalalentomittausten 
magneettisesta aineistosta voidaan erottaa erimit-
takaavaisia piirteitä. Hauraisiin rakenteisiin liittyvät 
magneettiset anomaliat voivat olla erittäin heikkoja, 
paikallisia ja vaikeasti hahmotettavia sekä yhdis-
tyneitä muiden anomalioiden kanssa (Airo et al. 
2008). Magneettisen lineamentin voi aiheuttaa mm. 
siirros- tai hiertovyöhyke, kallioperän kerrokselli-
suus tai liuskeisuus (Airo et al. 2014). Aina lineaa-
risiin piirteisiin ei liity kallioperän rikkonaisuutta, 
vaan kyseessä voi olla plastisen muodonmuutoksen 
aikaansaama magneettinen piirre. 

Magneettinen aineisto koostuu GTK:n mittaa-
masta matalalentoaineistosta, jossa mittausten 
linjaväli on 200 metriä. Magneettisesta aineistosta 
tehtiin johdannaiskarttoja lähtien peruslentota-
sosta ja jatkamalla aineistoa ylöspäin eri korkeuk-
sille. Kaikelle magneettikenttäaineistolle laskettiin 
myös laaksopaikat (troughs) niin sanotulla USGS-
työkalulla (Phillips et al. 2007). Kyseessä on työkalu, 
jolla potentiaalikenttien rasteriaineistolle voidaan 
jäljittää rakenteita kaarevuusanalyysillä. Saatu 
tulos tallentuu pistetiedostoon. Ylöspäin jatketun 
aineiston ja niistä laskettujen laakso-/minimipaik-
kojen avulla on periaatteessa mahdollista päätellä  
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geologisia piirteitä. Aineiston prosessointia on 
kuvattu tarkemmin kappaleessa 2.1.2.

Lentomittausaineiston avulla voidaan yhdyskun-
takohteilla tehdä vain alustavia tutkimuksia, koska 
infra-alueiden läheisyydessä on paljon magneet-
tisia häiriöitä aiheuttavia lähteitä. Lisäksi lento-
aineiston linjaväli on monessa tapauksessa liian 
harva tarkempia tutkimuksia ajatellen. Tästä syystä 
projektissa päätettiin testata tarkempia maas-
tomagneettisia mittauksia tavallista tiheämmillä 
linjaväleillä (ks. seuraava kappale). 

Maastomagneettiset mittaukset tehtiin tässä 
projektissa GEM systemsin GSM19W Overhauser-
magnetometrillä (ks. kuva 28) sekä lisäksi tehtiin 
pieni testaus vanhalla manuaalisella protonimagne-
tometrillä. Overhauser-mittauksissa maa-asemana 
oli Scintrexin Envi-magnetometri.

Maastomagneettisiin mittauksiin pätevät samat 
periaatteet kuin lentomagneettisiinkin mittauk-
siin. Molemmissa käytetään maa-asemaa kor-
jaamaan maan magneettikentän ajallista käyntiä. 
Projektissa testattiin overhauser-tyyppisen jat-
kuvasti totaalikenttää mittaavan magnetometrin 
käyttöä. Mittauksessa ollaan siis jatkuvasti liik-
keessä ja käytössä on myös tarkkuus-GPS. Tällöin 
saadaan hyvin pienipiirteisiä anomalioita esille lin-
jan suunnassa. Magneettisia mittauksia testattiin 
myös perinteisellä laitteistolla, jossa tulos otetaan 
talteen, kun on pysähdytty mittauspisteelle. Tällä 
tavalla voidaan mitata halutulla resoluutiolla tar-

kasti määritetyssä paikassa. Mittaus on kuitenkin 
overhauser-menetelmää huomattavasti hitaampaa. 
Maastomagneettiselle aineistolle voidaan hyödyntää 
samaa USGS-työkalua minimien etsintään. 

4.2.5 Sähkömagneettiset menetelmät
I. Suppala

Tässä kuvataan lyhyesti slingram-tyyppisiä säh-
kömagneettisia mittausmenetelmiä, lähinnä perin-
teistä monitaajuus-slingram-menetelmää (ABEX 
MaxMin) sekä hyvin lyhyen kelavälin slingram-
menetelmää, ns. EM-johtavuusmittaria (EM31). 

Mittausmenetelmässä synnytetään lähetinke-
lalla tietyllä taajuudella värähtelevä dipolaarinen 
magneettikenttä. Tämä primaarimagneettikenttä 
synnyttää maankamaran sähkönjohtavuuden σ, 
magneettisen permeabiliteetin μ sekä dielektrisen 
permittiivisyyden ε mukaan sekundäärisen mag-
neettikentän, joka yhdessä primaarikentän kanssa 
mitataan vastaanotinkelalla. Vastaanotin on kela-
välin r etäisyydellä, kelat samalla tasolla ja mita-
taan yleensä magneettisen lähetindipolin suuntaista 
kenttää. Lähetinkelalta saadaan jatkuvasti primaa-
rikentän voimakkuudesta ja vaiheesta vertailusig-
naalia, jonka avulla muodostetaan mittaussuure, 
maankamaran vaste: sekundäärinen magneetti-
kenttä normeerattuna primaarikentällä jaettuna 
samanvaiheiseen ja 90 asteen vaihesiirrossa olevaan 
osaan (reaali- ja imaginaarikomponentit).

Kuva 28. Magnetometrausta Blominmäellä. Kuvassa Terho Turunen. Kuva: Kai Nyman, GTK.
Fig. 28. Magnetic measurements at the Blominmäki site. Terho Turunen in the picture. Photo: Kai Nyman, GTK.
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Menetelmä on luotu maankamaran johdemuodos-
tumien paikallistamiseen. Primaarimagneettikenttä 
indusoi maankamaran johteisiin pyörrevirtoja, jotka 
synnyttävät anomaalisen sekundäärisen magneet-
tikentän. Mittausmenetelmä on riittävän herkkä 
myös anomaalisen magneettisen permeabiliteetin 
suhteen. Lähetinkentässä magnetoituva maanka-
mara synnyttää lähinnä samanvaiheisen sekundaa-
rikentän, joka on vastakkaissuuntainen johtavuuden 
synnyttämään samanvaiheiseen kenttään nähden. 
Vaihtelu dielektrisessä permittiivisyydessä saattaa 
näkyä, kun maankamara on resistiivinen ja käyte-
tään korkeita taajuuksia (>= 50 kHz).

Kelavälillä r ja taajuudella  mittausmenetelmää 
voi kuvata esimerkiksi induktioluvulla B, joka on 
kelaväli jaettuna EM-kentän tunkeutumissyvyy-
dellä δ, B = r/δ. Tunkeutumissyvyys taajuudella  
kuvaa EM-kentän (tasoaallon) sähköistä vaimene-
mista, Kun mittauksen induktioluku B on riittävän 
suuri, tuo mittaus eri B:n arvoilla eli eri taajuuk-
silla ja kelaväleillä lisää tulkittavaa informaatiota 
maankamarasta. Kun B on paljon pienempi kuin 1, 
sanotaan laitteen toimivan pienen induktioluvun 
alueella (LIN-moodissa). Tällöin kelavälin vaih-
telu (geometrinen luotaus) vaikuttaa mittauksen 
syvyysinformaatioon, mutta mittaus useammalla 
taajuudella ei sen sijaan tuo uutta informaatiota. 

Tässä yhteydessä mittausten tarkoituksena 
on selvittää maankamaran 2D/3D-sähkönjoh–
tavuusrakennetta, mikä tarkoittaa yksinkertai-
simmillaan sähköä johtavien ruhjevyöhykkeiden 
paikallistamista ja pidemmälle vietynä 2D/3D-
johtavuusrakenteen inversiota alueen kartoi-
tusaineiston ja muiden geofysiikan mittausten 
avustamana.

Slingram (ABEX MaxMin)

Slingram-mittaukset tehdään profiileittain, lähe-
tin kulkee edellä ja vastaanotin kelavälin päässä, 
ja mittaukset sopivin välein mittaussysteemin 
ollessa paikallaan. Mittaukset tehdään usealla taa-
juudella, jolloin mittaus on pisteittäin eräänlainen 
taajuusluotaus. Lisää tulkittavaa tietoa saavutetaan 
käyttämällä useampaa kelaväliä (geometrinen luo-
taus). Esimerkiksi ABEX MaxMin I+8s -laite toimii 
taajuuksilla 440, 880, 1 760, 3 520, 7 040, 14 080, 
28 160 ja 56 320 Hz, kelavälivaihtoehtoja on 5 m:stä 
160 m:iin. Etenkin ympäristösovelluksissa vaadi-
taan mittaajilta huolellisuutta ja systemaattista 
toimintaa etenkin häiriöherkimmän korkeimman 

taajuuden 56 320 Hz:n mittauksessa. Virheellisen 
kelavälin vaikutus korostuu pienillä kelaväleillä, 
jolloin se näkyy primaarikentän kanssa samanvai-
heisessa komponentissa. Mikäli käytetään myös 
riittävän pieniä taajuuksia ja laite toimii tällöin pie-
nen induktioluvun alueella, voi todellisen kelavälin 
poikkeaman nimellisestä ottaa huomioon suoraan 
inversiossa. 

Menetelmää käytetään ympäristöään paremmin 
sähköä johtavien vyöhykkeiden paikallistamiseen. 
Havaitseminen riippuu vyöhykkeen sähkönjoh-
tavuudesta ja sen paksuudesta. Mikäli kelaväli on 
selvästi paksuutta suurempi, havaitaan vyöhyke, 
kun sen johtavuuden ja paksuuden tulo on riittä-
vän hyvä. Tämä raja riippuu lisäksi kohinatasosta 
ja varsinkin vyöhykkeen päällä olevan irtomaa-
kerroksen paksuudesta ja sähkönjohtavuudesta. 
Edelleen kelavälin pidentäminen parantaa vyöhyk-
keen paikallistamista, mutta samalla se kasvattaa 
kohinatasoa. Esimerkiksi ohuen maapeitteen alta 
voisi hyvälaatuisesta 40 m:n kelavälillä mita-
tusta MaxMin-tuloksesta havaita 6 m paksu 1 000 
Ωm:n vyöhyke, vastaavasti 60 m:n kelavälillä 4 m 
paksu ja 100 m:n kelavälillä 2 m paksu vyöhyke. 
Edellä olevat rajat ovat viitteellisiä ja maapeitteen 
paksunnokset tekevät tulkinnasta hankalamman. 
Menetelmän syvyysulottuvuus on tarkemmin mää-
riteltävä mitta kohteen koon, muodon, asennon ja 
sen EM-parametrien sekä kohinatason, taajuuksien, 
kelavälin ym. mukaan. Valitulle kohteelle syvyys-
ulottuvuus on kuitenkin teoreettisesti laskettavissa.

Pystyjen ruhjeiden paikallistamiseen riittää visu-
aalinen tulkinta. Tulkintaa voi varmentaa levy-
mallitulkinnalla. Kun on havaittava ruhjevyöhyke 
vaihtelevan paksuisen ja sähköä johtavan maa-
perän alta, vaatii tulkinta 2D- tai 3D-inversiota. 
2D/3D-inversiotulkinta voi perustua numeeriseen 
laskenta-aikaa vievään ”täydelliseen” ratkaisuun, 
jolloin johtavuudet ja johtavuuskontrastit voivat olla 
mielivaltaiset. Pienille johtavuuskontrasteille riittää 
ns. Bornin approksimaatio. Yksinkertaisimmillaan 
laskenta on silloin, kun laite toimii LIN-alueella ja 
on suoritettu pisteittäin ns. geometrista luotausta 
eri kelasysteemeillä.

Yhdyskuntarakentamisen sovelluksissa haittaa 
slingram-laitteiden herkkyys sivilisaatiohäiriöille. 
Menetelmä on kuitenkin kustannustehokas, jos 
hallitaan nopea 2D/3D-tulkinta. Myös eri mitta-
usmenetelmien yhteistulkinta parantaa tulosten 
luotettavuutta.
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EM31

EM-mittalaiteen lähetinkela ja vastaanotinkela ovat 
kiinteästi samassa tasossa 3,66 m:n etäisyydellä 
toisistaan. Käytetty taajuus on 9 800 Hz. Mittaus 
tapahtuu joko vaakakeloilla tai pystykeloilla, eli 
kannettavaa laitetta voi kääntää kyseiseen asen-
toon. Vaakakeloilla laitteen lähetin on vertikaalinen 
magneettinen dipoli ja mitataan vertikaalista mag-
neettikenttää. Laite toimii lähinnä LIN-alueella. 
Laite tuottaa imaginaarikomponentista suoraan 
lasketun näennäisen ominaisvastuksen ja reaali-
komponentin. ”Luotaus” tehdään mittaamalla eri 
korkeuksilla ja vaaka- ja pystykeloilla. Näin saa-
daan eri lailla syvyyspainotettua informaatiota joh-
tavuudesta, ja pisteittäinen kerrostulkinta voi olla 
mahdollista. Kuten varsinaisen slingramin tapa-
uksessa mittausmenetelmän syvyysulottuvuus on 
tarkemmin määriteltävä mitta kohteen jne mukaan. 
Valitulle kohteelle syvyysulottuvuus on mahdollista 
laskea.

Laite soveltuu maankamaran pinnan sähkönjoh-
tavuuden mittaamiseen ja sen alueelliseen kartoi-
tukseen. Laite voi paikallistaa savitäytteisen raon, 
mikäli irtomaakerros on ohut ja raossa on vesipi-
toista savea riittävän paljon. Rakovyöhyke, jonka 
resistiivisyys on pienempi kuin 1 000 Ωm, voi näkyä 
ohuen maakerroksen alta. Tunnelissa laitteella on 
luokiteltu kallion eheyttä (vesi- ja savipitoisuutta). 
Yksittäiseen pinnalliseen rakoon laite on herkim-
millään, kun laitteella mitataan raon suuntaisesti 
kelojen ollessa raon tasossa. Laitteella on määritetty 
maankamaran sähkönjohtavuuden anisotropiaa eli 
kallion rikkonaisuuden pääsuuntia.

Soveltuvuus rakojen ja ruhjeiden paikallistami-
seen riippuu laitteen ja mittauksen kohinatasosta. 
Kiinteä kelaväli muodostuu kolmesta erillisestä 
tangosta. Kelojen koonnin jälkeen laite kalib-
roidaan. Laitteen runko antaa hieman periksi jo 
kalibroinnin yhteydessä, joten tarkka kalibrointi 
on hankalaa. Parhaimpaan tarkkuuteen pääsemi-
nen edellyttäisi erillisiä kalibrointeja vaakakeloille 
ja pystykeloille ennen näillä suoritettavia mit-
tauksia. Mittaustapahtuman alun ja lopun tois-
tomittauksin kontrolloidaan laitteen käyntiä. 
Reaalikomponenttiin syntyy kohinatason ylittävää 
signaalia magnetoituneen ja/tai hyvin johtavan 
muodostuman vaikutuksesta. Oikein kalibroidulla 
laiteella voisi arvioida johtavuuden lisäksi paljas-
tuman tai lähellä olevan muodostuman suskeptibi-
liteettiä. Käytännön mittauksissa kohinataso lienee 
laitteelle ilmoitettua arviota suurempi.

Maankamaran yksiulotteinen (1D) homogeeninen 
malli tai ”luotausdatalla” 1D-kerrosmalli on yleensä 
riittävä geologiselle tulkinnalle. Pinnallisimmat 
ruhjeet ja rakovyöhykkeet näkyvät sen sijaan poik-
keamina 1D-rakenteesta eli 3D-rakenteiden anoma-
lioina. Näin saadaan esim. vaakakeloilla negatiivisia 
näennäisiä ominaisvastuksia. Visuaalisella tul-
kinnalla löytyy selvät ruhjeet, ja mallilaskuilla ja 
mallitulkinnalla päästään vielä kvantitatiivisem-
paan irtomaatulkintaan. Tulkintaa on tehty myös 
3D-inversiolla, jolloin LIN-alueella toimiminen 
nopeuttaa laskentaa.

4.2.6 Reikämittaukset 
T. Huotari ja J. Jokinen

Lämpötilamittaus kallion rikkonaisuustutkimuksessa

Reiästä tehtävässä lämpötilamittauksessa mitataan 
käytännössä reikäveden lämpötilaa. Ehjään kallioon 
tehdyssä reiässä vesi ei liiku eikä siirrä lämpöä mer-
kittävästi, vaan asettuu ympäröivän kallionmassan 
lämpötilaan.

Maankuoren mittakaavassa kallion lämpötila on 
vakaa ja kasvaa hiljalleen mentäessä maanpinnalta 
alaspäin. Blominmäessä kallionpinnan keskiläm-
pötila on mittausten perusteella hieman alle +5 °C. 
Maankuoren alapinnalla lämpötila on noin +1 100 °C,  
joten keskimääräinen lämpötilamuutos alaspäin 
mentäessä on noin 2 °C / 100 m. Maanpinnalla on 
kuitenkin jatkuvaa lämpötilan vaihtelua eri aikas-
kaaloissa. Esimerkiksi edellisen jääkauden vaikutus 
näkyy satojen metrien syvyydellä, kun taas vuoden-
aikojen kierto aiheuttaa edestakaista vaihtelua noin 
20 m:n syvyydelle asti. Ehjässä kalliossa etenevät 
lämpötilamuutokset etenevät hitaasti ja vaimentu-
vat alaspäin mentäessä.

Rikkonaisessa kalliossa vesi voi liikkua kalliora-
oissa ja rikkonaisuusrakenteiden muodostamassa 
verkostossa. Vesi liikkuu aina korkeammasta pai-
neesta pienempään paineeseen ja hakeutuu eteen-
päin kaikkia mahdollisia reittejä pitkin. Pääosa 
vedestä kulkeutuu pintavesinä ja maaperässä, 
mutta pieni osa vedestä kulkeutuu myös kallio- 
rakoja pitkin.

Kallioon tehty reikä voi toimia veden kulkureit-
tinä yhdestä rakovyöhykkeestä toiseen. Virtaus 
reikää pitkin voi tapahtua myös rakovyöhykkeen 
ja maanpinnan välillä. Kun virtaus on voimakas, 
veden lämpötila ei ehdi muuttua reiässä juurikaan. 
Voimakas reiänsuuntainen virtaus havaitaan lämpö- 
tilamittauksessa tasaisen lämpötilan jaksona.
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Joskus reikä lävistää veden kulkureittinä toimi-
van rakovyöhykkeen, mutta rakovyöhykkeessä oleva 
vesi ei lähde kulkemaan reikää pitkin ylös eikä alas. 
Tällainen rakovyöhyke saattaa näkyä lämpötilamit-
tauksessa pienenä tasaisena lämpötilajaksona, joka 
on kylmempi tai lämpimämpi kuin ympärillä oleva 
kallio. Hyvässä tapauksessa havainto antaa tietoa 
rakovyöhykkeessä olevan veden virtaussuunnasta. 
Täydellisen vaaka-asentoisessa raossa virtaavan 
veden lämpötila on sama kuin kallion lämpötila, 
eikä rakoa voida lämpötilamittauksella tunnistaa.

Jos kalliossa on rakovyöhyke, jossa on liikkuvaa 
vettä, sen havaitseminen tiheällä ja tarkalla läm-
pötilamittauksella on melko todennäköistä. Mittaus 
antaa tietoa sekä raon sijainnista että veden vir-
tauksesta. Mitä voimakkaampi virtaus on, sitä 
selkeämpi ja laajempi on sen vaikutus kallioreiän 
lämpötilaan. Suomessa lämpötilaan perustuvaa tut-
kimusta edesauttaa vuodenaikojen lämpötilavaih-
telu sekä vedenpintojen korkeusvaihtelu, joka on 
virtausten pakottava voima ja vaikuttaa virtausten 
suuntaan ja suuruuteen.

Myös ehjä kallio aiheuttaa muutoksia kallioreiän 
lämpötilaan, mutta nämä muutokset eivät poikkeuta 
mittaustuloksia siinä määrin, että ne sekoittuisi-
vat pohjaveden virtauksesta aiheutuviin muutok-
siin. Maankamaran lämpövuo kulkee maan sisältä 
maanpinnalle. Lämmönjohtavuudeltaan parem-
massa kivessä lämpötilagradientti on pienempi kuin 
lämpöä eristävämmässä kivessä. On mahdollista, 
että pystysuuntaisessa rakenteessa jotkin kivila-
jit ovat ympäristöään hieman lämpimämpiä tai 
viileämpiä kuin ympäröivät kivet. Tämän vuoksi 
tulkinnassa voi olla joskus hyvä vertailla lämpöti-
lavaihtelua myös reiän geologiaan.

Tässä tutkimuksessa on käytetty Antares-
mittaria, joka tallentaa veden lämpötila-anturin 
lukeman 1 sekunnin välein laitteen omaan muis-
tiin. Mittauksen jälkeen tallennetut jännitelu-
kemat siirretään tietokoneelle ja muunnetaan 
lämpötila-arvoiksi.

Kallion rikkonaisuustutkimuksessa lämpötilan 
tarkkojen arvojen sijaan huomio kiinnitetään läm-
pötilan vaihteluun. Lämpötilan vaihtelulle pyri-
tään löytämään selitykset tarkastelemalla tuloksia 
yhdessä muun tiedon kanssa.

Vastusmittaus reiässä

Sähköisten ominaisuuksien vaihtelua kalliossa voi-
daan mitata melko yksinkertaisilla menetelmillä 
mittaamalla sähkönjohtavuuden vaihtelua kalli-

ossa sekä raoissa. Menetelmällä voidaan erottaa 
myös vesitäytteiset raot ominaisvastusminimeinä. 
Kiven ominaisvastus saadaan mitattua virta- ja jän-
nite-elektrodit reikään ja maanpinnalle eri tavoin 
sijoitettuna. Saaduista tuloksista saadaan lasket-
tua kallion näennäinen ominaisvastus. (Peltoniemi 
1988.)

Vastusmittaus voidaan suorittaa reiässä monella 
eri elektrodijärjestelmällä. Näissä tutkimuksissa 
käytettiin yksipistejärjestelmää, jonka periaate on 
kuvattu kuvassa 29.

Reikägeofysiikan mittauspaketti

Uusi Vatjus-Micro Oy:ltä GTK:lle hankittu laitteisto 
oli koekäytössä ensimmäistä kertaa tutkimuksissa. 
Laitteisto sisältää neljä eri mittausanturia, jotka 
mittaavat porareiässä in situ magneettista suskep-
tibiliteettiä, ominaisvastusta, tiheyttä ja luonnon 
gammasäteilyä. Laitteistolla mitataan, kun antu-
ria liikutetaan reiässä alas ja ylös. Mittauksen 
aikana matkaa mitataan juoksupyörän avulla. 

Kuva 29. Galvaanisten mittausten yksipiste-elektrodi-
järjestelmä (Poikonen & Hassinen 1982).
Fig. 29. Principle of focused resistivity logging in a drill hole 
(Poikonen & Hassinen 1982).



42

Geologian tutkimuskeskus, Tutkimusraportti 231 – Geological Survey of Finland, Report of Investigation 231, 2017
Taija Huotari ja Marit Wennerström (toim.)

Syvyystiedoissa voi olla jonkin verran heittoa, mutta 
niitä voidaan pitää suuntaa antavina.

Kalibroimattomat mittausyksiköt eri menetel-
mille ovat suskeptibiliteetti mV, luonnon gamma 
p/s, gamma-gammatiheys p/s ja ominaisvastus 
ohm-m. Antureiden halkaisija on noin 42 mm. Eri 
mittausantureiden mittaussyvyys vaihtelee hie-
man: suskeptibiliteetti 10 cm, luonnon gamma  
8 cm, gamma-gammatiheysanturi 6 cm (säteilyläh-
teen liittimestä) ja ominaisvastus 52 cm. Antureiden 
mittaussyvyys on etäisyys anturin pohjasta.

Reikäaineisto pitää yleensä kalibroida kai-
ranreikänäytteistä tehtävien petrofysikaalisten 
mittausten avulla. Kalibrointi on välttämätöntä sus-
keptibiliteetti- ja tiheysaineistolle. Reikämittausten 
suskeptibiliteettitulokset kalibroitiin petrofysiikan 
tulosten avulla. 

Tiheysmittauksen anturissa käytetään anturi-
osan päähän ruuvattavaa gammasäteilylähdettä (Cs 
137). Menetelmässä mitataan reiässä sivulle kallioon 
osuvan γ-säteilyn takaisin sironnutta (Compton 
sironta) säteilyä tuikeilmaisimella. Menetelmän 
tuloksiin vaikuttavat litologinen tiheysvaihtelu ja 
huokoisuusvaihtelu. Kiven suuri huokoisuus pie-
nentää tiheyttä kuten myös kiven rikkonaisuus 
(Peltoniemi 1988). Laitteella mitattavat arvot ovat 
käänteisesti verrannollisia kallioperän tiheyteen, eli 
mitä suurempi säteilyarvo on, sitä pienempi kiven 
tiheys on.

Luonnongammamittaus on yhteneväinen tihe-
ysmittauksen kanssa, vain säteilylähde puuttuu. 
Säteilymittausanturi mittaa luonnon gammasä-
teilyä. Luonnongammasäteilyä voidaan mitata, 
joko totaalisäteilyn tai energiaspektrin muodossa 
(Peltoniemi 1988). Menetelmän tulosten avulla voi-
daan arvioida kallion yleisiä rakenne- ja kivilajio-
minaisuuksia sekä rakotäytteiden laatua. 

Ominaisvastusta mittaava reikäanturi mittaa 
ominaisvastusta Wenner-elektrodijärjestelmällä. 
Mittaustulosten arvot ovat ohmimetrejä eli Ωm. 

Petrofysiikan mittaukset referenssinä  
kairanreikämittauksien kalibrointiin

Reikämittausten kalibrointia varten tarvitaan pet-
rofysikaalisia referenssimittauksia reikänäytteille. 
Airon & Säävuoren (2013) mukaan kivilajin määri-
tyksessä tärkeimmät parametrit ovat näytteen kiven 
tiheys ja magneettiset ominaisuudet. Myös huo-
koisuus antaa tärkeää tietoa kiven rapautumisesta. 
Tavallisimmin mitatut petrofysiikan parametrit 
ovat suskebtiliteetti, remanentti magnetoituma, 

p-aallon nopeus näytteessä, tiheys ja ominaisvas-
tus. Tiheys kuvastaa kiven kokonaismineraalikoos-
tumusta. Magneettinen suskeptibiliteetti heijastaa 
rauta- ja magnetiittipitoisuutta ja remanentti mag-
netoituma muinaisen magnetoituman magnitudia 
kivessä.

4.2.7 Latauspotentiaalimenetelmä 
M. Paananen

Latauspotentiaali on galvaaninen tutkimusmene-
telmä, jota on käytetty perinteisesti paljon mal-
mitutkimuksissa. Menetelmässä virtaelektrodi 
asetetaan kiinnostavaan sähköiseen johteeseen 
yleensä joko kairanreiässä tai johteen maanpinta-
puhkeamassa. Toinen virtaelektrodi (kaukomaa-
doitus) viedään mittauskohteesta niin kauas, ettei 
sillä ole käytännön merkitystä mittauksiin. Kohteen 
mukaan kaukomaadoituksen etäisyyden tulisi olla 
2–3 km. Sähköinen potentiaali mitataan yleensä 
joko kairanreiässä tai maan pinnalla. Mittaus voi-
daan tehdä joko liikkuvan ja kiinteän elektrodin 
välillä (pooli-pooli-järjestelmä) tai käyttäen liik-
kuvaa elektrodiparia (pooli-dipoli-järjestelmä).

Homogeenisessa väliaineessa pistemäisen virta-
lähteen aiheuttamat potentiaalin sama-arvopinnat 
ovat pallomaisia (ks. kuva 30), kun taas maadoi-
tettu, resistiivisessä ympäristössä sijaitseva johde 
muuttaa sama-arvopintoja johteen suuntaisiksi (ks. 
kuva 31). Ideaalisen johteen tapauksessa potenti-
aali on vakio (ekvipotentiaalitila) itse johteessa, 
jolloin johteen lävistys esim. kairanreiässä havai-
taan potentiaalimaksimina ja tasanteena (ks. kuva 
32). Mallinnusten mukaan ekvipotentiaalitila saa-
vutetaan, kun johteen ja ympäristön välinen omi-
naisvastuskontrasti on vähintään kaksi dekadia 
(Eloranta 1984).

Latauspotentiaalimenetelmän käytöstä mal-
mitutkimuksissa on lukuisia esimerkkejä (esim. 
Parasnis 1967 ja Ketola 1972). Menetelmää on 
käytetty myös erilaisissa ympäristökohteissa ja 
paikkatutkimuksissa kallioperän rikkonaisuus-
vyöhykkeiden geometrian selvittämiseksi (esim. 
Poikonen & Hassinen 1983, Paananen 1997, 
Ahokas & Paananen 2010, Ahokas et al. 2014). 
Rikkonaisuusvyöhykkeet ovat usein heikompia 
johteita kuin esim. sulfidimalmit, mikä aiheuttaa 
omat ongelmansa menetelmän soveltuvuudessa ja 
sen tulkinnassa. Jos johteen ominaisvastuskontrasti 
ympäristöön nähden on alle 100, esiintyy potentiaa-
lieroja myös itse johteessa. Tällöin eivät perinteiset 
tulkintasäännöt välttämättä enää päde, ja johteen 
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Kuva 31. Johteen deformoima potentiaalijakauma (Ahokas & Paananen 2010).
Fig. 31. A potential distribution deformed by a conductor (Ahokas & Paananen 2010).
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Kuva 30. Pistemäisen virtalähteen potentiaalijakauma homogeenisessa väliaineessa (Ahokas & Paananen 2010).
Fig. 30. The potential distribution of an electrical point source in a homogeneous medium (Ahokas & Paananen 2010).
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lävistyksen tulkinta potentiaalimaksimin perus-
teella voi johtaa harhaan.

Maadoitetun johteen havaittavuus

Maadoitetun johteen havaittavuutta kairanreikä-
mittauksessa tai maanpinnalla ovat teoreettisesti 
mallintaneet mm. Paananen (1997), Ahokas & 
Paananen (2010) ja Ahokas et al. (2014). Tulosten 
perusteella havaittavuus riippuu useista tekijöistä, 
kuten ominaisvastuskontrastista ja geometriasta. 
Jos geometria on edullinen (etäisyys maadoitukseen 
pieni), voi yli dekadin kontrasti riittää. Tällöin johde 
saattaa kuitenkin näkyä vain potentiaalin gradient-
timuutoksena, ja sen erottaminen maadoittamat-
tomasta johteesta voi olla vaikeaa.

Kuvassa 33 on esimerkkinä maanpintamittauksen 
2D-mallinnustulos kuvan 34 mukaisella geomet-
rialla. Virtalähde sijaitsee oletetussa kairanreiässä 
250 m:n syvyydessä. Mallissa on varioitu johteen 
ominaisvastusta 5 ohm-m:n ja 5 000 ohm-m:n 
välillä (homogeeninen tapaus). Tuloksista näh-
dään, ettei potentiaali eroa oleellisesti homogee-
nisesta tapauksesta, kun johteen ominaisvastus on 
500 ohm-m tai yli. Jo 100 ohm-m:n ominaisvastus 
aiheuttaa pintapuhkeaman kohdalle selkeän gra-
dienttimuutoksen. Tämän perustella 1,5 dekadin 
kontrasti voi riittää johteen havaitsemiseen tällä 
geometrialla, vaikka potentiaalihuippu sijaitsee 
edelleen lähempänä virtamaadoitusta. 

Kuva 32. Hypoteettinen potentiaalijakauma kairanreiässä. Maadoitettu johde (sijainti osoitettu nuolella) erottuu 
potentiaalimaksimina ja tasanteena (Ahokas & Paananen 2010).
Fig. 32. A hypothetical potential distribution in a drill hole. The grounded conductor (location indicated by an arrow) can 
be detected as a flat potential maximum (Ahokas & Paananen 2010).
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Kuva 33. Mallinnettu potentiaalijakauma maanpinnalla, kun maadoitus on sijoitettu loivaan johteeseen  
250 m:n syvyyteen. 2D-malli, jossa johteen ominaisvastusta on varioitu. Ympäristön ominaisvastus 5 000 ohm-m.  
Virtalähde sijaitsee mittauslinjalla kohdassa n. 1 100 m ja johteen pintapuhkeama n. 1 700 metrissä (Ahokas & 
Paananen 2010).
Fig. 33. Modelled potential distribution at the ground surface when grounding is located in a gently dipping conductor at a 
depth of 250 m. A 2D model in which the resistivity of the conductor has been varied. The resistivity of the surroundings is 
5 000 ohm-m. The projection of the current source is located at a distance of c. 1 100 m on the measurement profile, and the 
conductor outcrop at c. 1 700 metres (Ahokas & Paananen 2010).

-6

-5

-4

-3

-2

-1

0

0 500 1000 1500 2000 2500 3000

- P
ot

en
tia

l (
V)

Profile length (m)

Gently dipping conductor, ground survey

Homogeneous 5000 ohmm

Conductor 1000 ohmm

Conductor 500 ohmm

Conductor 100 ohmm

Conductor 50 ohmm

Conductor 10 ohmm

Conductor 5 ohmmConductor location

Kuva 34. Mallinnusgeometria ja homogeenisen mallin vaste väripintaesityksenä ominaisvastuksella 5 000 ohm-m 
(Ahokas & Paananen 2010).
Fig. 34. The modelling geometry and response of the homogeneous model with a resistivity of 5 000 ohm-m as a colour 
map (Ahokas & Paananen 2010).
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Homogeeninen puoliavaruus

Yksinkertaisin teoreettinen malli, jolla mittaus-
tulosta voidaan arvioida, on homogeeninen puo-
liavaruus, ja sen vaste voidaan laskea analyyttisesti. 
Pistemäisen virtalähteen aiheuttama potentiaali 
missä tahansa pisteessä puoliavaruuden sisällä on

U = Iρ/[4π (1/r + 1/r’)]   (2)
 

jossa  
U = potentiaali (V)
I = virta (A)
r = etäisyys havaintopisteestä virtalähteeseen (m)
r’ = etäisyys havaintopisteestä virtalähteen peili-
kuvaan (suhteessa puoliavaruuden yläpintaan, m).

Peilikuva-analogian avulla otetaan huomioon 
puoliavaruuden yläpinnan vaikutus.

4.3 Tulokset ja tulkinta 

Tässä osassa on kuvattu eri geofysiikan mittaus-
menetelmillä saadut tulokset sekä aineistoille tehty 
tulkinta. Kallioperägeologiasta kuvataan tulokset 
tehdystä tarkentavasta kartoitustyöstä yhdistettynä 
konsulteilta saatuihin Hannusjärven ja Finnoon kal-
lioperäaineistoihin. Blominmäen kohteella ei tehty 
geologisia maastotutkimuksia. Työt pohjautuivat 
Espoon kaupungilta käyttöön saatujen kairasydä-
mien tutkimuksiin.

4.3.1 Länsimetron 2. vaihe

Maatutka 
M. Markovaara-Koivisto

Maatutkamenetelmän periaatteet on esitetty kap-
paleessa 4.2.1. Hannusjärven maatutkamittauksissa 
(ks. kuva 35) käytettiin GSSI SIR-3000 -maatutkaa 
kahdella eri antennilla, jotka toimivat 100 MHz:n ja 
200 MHz:n keskitaajuudella. Mittauslinjat L1 ja L5-7 
mitattiin kummallakin antennilla. Maatutkadatan 
keruuta säädettiin maastossa mm. mitattavan taa-
juuden osalta. Maatutkaprofiilien sijainnit (x- ja 
y-koordinaatit) mitattiin GPS:llä siten, että lin-
jalla edettäessä sijainti mitattiin maastossa n.  
5 m:n välein ja tarvittaessa aina, kun maanpinnan 
topografia muuttui. Mittapiste merkittiin samalla 
maatutkaprofiilille, jotta profiili voidaan venyttää 
oikeaan pituuteensa tarvittavan venytyksen vaih-
dellessa profiilin eri kohdilla.

Mittapisteitä käsiteltiin ArcMap:ssa siten, että 
pisteväliä tihennettiin ja tihennetylle pistejoukolle 
määritettiin z-koordinaatit Maanmittauslaitoksen 
tuottaman laserkeilausdatan avulla. XYZ-koordi-
naattitiedolla voidaan tehdä maatutkaprofiileiden 
topografiakorjaus.

Maatutkaprofiilien käsittely tapahtui Road-
scannersin GeoDoctor 2.491 -ohjelmistolla. Maa-
tutkalinjat käännettiin siten, että niiden alkupää 

on joko lännessä tai etelässä, jotta heijasteita on 
helpompi verrata viereisten profiilien heijasteisiin. 
Lisäksi profiilit venytettiin GPS-mittausten mukai-
sesti. Maatutkasignaalien 0-kohta korjattiin alka-
maan ensimmäisestä vastaanotetusta aallosta, joka 
saapui n. 13 ns:n kohdalla. Signaaleista poistettiin 
taustakohina ja signaaleja voimistettiin kertomalla 
signaalin amplitudit kahdella tai kolmella ja suo-
dattamalla signaalista pois taajuudet, jotka ovat 
alle puolet antennin keskitaajuudesta (high pass) 
ja yli kaksi kertaa antennin keskitaajuus (low pass). 
Lopuksi tehtiin topografiakorjaus, jossa käytettiin 
suhteellisena permittiivisyytenä (εr) arvoa 5,5, mikä 
on yleinen arvo graniittisille kiville (Hubbart et al. 
1997).

Kuva 35. Kaitaalla Hannusjärven eteläpuolella 
mitattujen maatutkalinjojen GPR-pisteet. Sisältää 
Maanmittauslaitoksen Maastotietokannan 2013 aineis-
toa © MML ja HALTIK.
Fig. 35. Points representing GPR surveys lines measured 
south of Hannusjärvi at Kaitaa. Contains 2013 data from 
the Topographic Database of the National Land Survey of 
Finland © NLS and HALTIK.
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Rikkonaisuusvyöhykkeet ja mahdollisuuksien 
mukaan kallionpinnan syvyys tulkittiin 100 MHz:n 
ja 200 MHz:n antennilla mitatuilta maatutkapro-
fiileilta. 100 MHz:n profiileita pidettiin tärkeäm-
pinä, koska ne antavat tietoa syvemmältä kalliosta, 
lähempää tulevan metrotunnelin holvin syvyyttä 
maanpinnasta (20−38 m). Heikkousvyöhykkeet 
näkyivät voimakkaina vaakoina tai lievästi kaltevina 
heijasteina tai pystyinä heijasteina, joiden leveys 
profiililla oli enemmän kuin n. 5 m. Kapeammat 
pystyt heijasteet voivat johtua antennin maakos-
ketuksen irtoamisesta tai antennin sivuttaisesta 
kääntyilystä vedettäessä antennia maastossa. 
Vaakasuuntaiset tai lievästi kaltevat vyöhykkeet 
digitoitiin viivoina heijasteen yläreunaan. Pystyt 
vyöhykkeet digitoitiin heijasteen muotoa mahdolli-
suuksien mukaan seuraten. Ohjelma kuitenkin kor-
jaa tulkinnat eteneviksi pistejonoksi, koska ohjelma 
on suunniteltu teiden vaakakerrosten tulkintaan. 
Tämän takia ASCII-muodossa tallennetut digi-
toinnit saattavat olla epäjärjestyksessä tai yksin-
kertaistuksia vyöhykkeen muodosta. Kallionpinnan 
syvyydelle tehtiin tulkintoja lähinnä maatutkalinjo-
jen alku- ja loppupäissä, joissa kallionpinta vajosi 
maakerrosten alle. Savikon alla kallionpinnasta ei 
saatu heijastetta, koska signaali vaimenee koko-
naan johtavassa savessa, mutta esim. metsäpoh-
jan alta kallionpinta erottui, ja kallion sisältä pystyi 
näkemään raoista tulevia heijasteita. Tulkinnassa 
otettiin huomioon myös GPS-pisteitä mitattaessa 
tehdyt maastohavainnot ja tausta-aineistona käy-
tetyt metrolinjan poikkileikkaukset.

Koska maatutkaheijasteiden tulkinnassa kes-
kityttiin suurimpien heikkousvyöhykkeiden digi-
tointiin ja pisteiden tallentamiseen sellaisessa 

muodossa, että niitä voidaan jatkokäsitellä ja 
yhdistellä 3D-rakenteiksi muilla ohjelmistoilla, 
heikkousvyöhykkeiden sisäinen rakenne saattaa 
jäädä huomiotta. Tämän takia maatutkaprofiileista 
tulostettiin 1 000 mm x 200 mm:n TIFF-kuvat, 
joista mahdollinen sisäinen rakenne on nähtävissä. 
Kuvissa väriskaalalla musta esittää heijasteiden 
niin negatiivisia kuin positiivisiakin signaaleiden 
huippuja. Kuvassa 36 on esimerkkinä 100 MHz:n 
antennilla mitattu linja L7, joka kulkee Länsimetron 
jatkeen päällä paalulukujen 6 410–6 815 kohdalla.

Kuvassa 37 on esimerkkinä linjan 5 alkupäässä  
50 m:ssä sijaitseva hauras rakenne, josta on digi-
toitu pystyt vyöhykkeet sekä muutamia vaakasuun-
taisia rakoja, mutta vyöhykkeiden välinen, selvästi 
systemaattinen rakoilu jää huomiotta.

Digitoidut heikkousvyöhykkeet tallennettiin 
ASCII-muodossa ja niistä piirrettiin havainneku-
vaajat. Kuvaajista näkyy hyvin, kuinka kalliomäen 
etelä-länsi-osassa on enemmän heikkousvyöhyk-
keitä kuin mäen pohjois-itä-osassa. Kuvassa 38 on 
100 MHz:n antennilla mitatun linjan L5 havainne-
kuva, josta näkee selvästi pystyrakenteita sekä kal-
lion lakea leikkaavat vaakaraot. 

Finnoolla maatutkalla mitattiin linjalla 32. Linja 
sijaitsee kävelytiellä, ja sen alla kulkee rinnakkain 
kaksi suurta kaukolämpöputkea. Putket aiheuttavat 
niin suuren heijasteen, ettei niiden alta saatu muita 
heijasteita. Kävelytien poikki vedettiin lyhyt maa-
tutkalinja, josta selvisi, että kävelytien kummallakin 
puolella on todennäköisesti savikkoa, joka vaimensi 
maatutkasignaalin kokonaan. Maatutkalinjaa ei 
sen takia kannattanut yrittää vetää kävelytien 
penkereelläkään.

Kuva 36. Koko maatutkalinja L7 topografiakorjauksineen. Linjan pituus on n. 418 m ja topografia vaihtelee  
5 metristä 30 metriin meren pinnan yläpuolella.
Fig. 36. GPR radargram of the whole L7 survey line with topographic corrections. The line length is 418 metres and topog-
raphy varies from 5 to 30 metres above sea level.
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Kuva 37. Yksityiskohta maatutkalinjan L5 45-75 metrin kohdalta, jossa on pystyjä heikkousvyöhykkeitä, joiden 
välissä on systemaattista rakoilua. Maatutkasignaalin positiivinen amplitudi on esitetty valkoisella ja negatii-
vinen mustalla.
Fig. 37. A detail of a GPR radargram from line L5 at 45 to 75 metres, with sub-vertical zones of weakness and systematic 
jointing between. The reflected GPR signal is presented with positive amplitudes in white and negative ones in black.

Kuva 38. Havainnekuva maatutkalinjasta L5. Linjan eteläpää on kuvassa vasemmalla.
Fig. 38. An example of GPR radargram from line L5. South is on the left.
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Monielektrodivastusluotaus 

T. Huotari

Monielektrodivastusluotausmittaukset (lyh. myös 
ERT) tehtiin Finnoolla ja Hannusjärvellä (ks. tar-
kempi kuvaus kappaleesta 4.1.1). Mittauksissa käy-
tetty minimielektrodiväli oli linjoilla 2 tai 3 metriä 
mittaustilan, tarkkuustarpeen sekä syvyysulottu-
vuustarpeen mukaan. Hannusjärven mittauslinjo-
jen L1, L3 ja L4 tulokset (ks. mittaussuunnitelma 
kuvasta 23) on esitetty kuvissa 39 - 41 ja Finnoon 
linjojen L31 ja L33 tulkinnat kuvissa 42 - 43. 
Hannusjärven linjan L1 minimielektrodiväli oli 3 m, 
ja linjojen L3 ja L4 minielektrodiväli oli puolestaan 
2 m. Linjan L1 kokonaispituus oli 273 m ja linjan L3 
160 m. Linjan L4 pituus oli 148 m. Linja L3 joudut-
tiin jättämään hieman suunniteltua lyhyemmäksi, 
koska pohjoisempana olevan tontin omistajaa ei 
tavoitettu ajoissa mittausluvan saamiseksi. Linjan 
L4 pituutta rajoitti tienristeys sekä Hannusjärven 
ranta. Finnoolla linjan L31 kokonaispituus oli 300 m 
(minimielektrodiväli 3 m) ja linjan L33 pituus 160 
m (minimielektrodiväli 2 m). 

Jo heti mittausten alkuvaiheessa ensimmäisten 
tulosten perusteella voitiin todeta, että kallioperän 
rikkonaisuusrakenteita pystyttiin havaitsemaan 
tulkinnoista, kun kallio oli lähellä maanpintaa. 
Jos pinnassa oli johtava savikerros tms., kallion-
pinta saatiin kyllä tulkinnoissa näkyviin, mikäli 

syvyysulottuvuus oli riittävä, mutta kallion sisäistä 
rikkonaisuusrakennetta ei pystynyt kalliosta erot-
tamaan (ks. kuva linjalta L33, kuva 43), vaikka rik-
konaisuusvyöhykkeen sijainti tiedettiin kairausten 
perusteella. Tämän vuoksi mittaussuunnitelmaan 
tehtiin mittausten edetessä muutoksia. Osa linjoista 
päätettiin jättää mittaamatta, koska niistä tuskin 
olisi saatu näkyviin sen enempää kallion sisäistä 
vaihtelua kuin vastaavista muistakaan ja osassa oli 
niin haastava maasto, että mittaaminen päätettiin 
jättää väliin mm. asfaltin ja maanalaisten putkien 
vuoksi (ks. Linjat L31 ja 32 kuvassa 24). Mm. put-
ket havaittiin maatutkalla. Finnoolla oli alun perin 
suunniteltu, että mitataan linjan 33 kanssa saman-
suuntaiset linjat 34 ja 35 linjan L33 molemmin puo-
lin (poistettu suunnitelmakuvasta) sekä linjat L30 
ja L32 (ks. kuva 24). Kyseisissä kohdissa savikko oli 
niin paksua ja linjan levitysmahdollisuus niin lyhyt, 
ettei nähty tarvetta mittaukselle kalliopiirteiden 
havaitsemiseksi. Vastusluotauslinja VL 31 Finnoolla 
alkaa etelästä ja päättyy pohjoisempana ennen joen 
uomaa, joka leikkaa linjaa. Kyseistä linjaa jatkettiin 
suorana niin pitkään kuin mahdollista. 

Hannusjärven linja 1 (ks. kuva 39) alkoi länsipään 
kalliolta ja päättyi itäpäässä tien laitaan. Linjalla 
nähdään tuloksista selkeästi ehjät kallio-osueet 
tasaisen resistiivisinä (sininen). Kyseisellä linjalla 
havaitaan myös syvemmällä johtavampi osio, joka 
johtuu todennäköisesti mittauksen 3D-efektistä. 

Kuva 39. Hannusjärven monielektrodiluotauslinja L1. 
Fig. 39. ERT profile L1 at the Hannusjärvi site.
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Kuva 40. Hannusjärven monielektrodiluotauslinja L3.
Fig. 40. ERT profile L3 at the Hannusjärvi site.

Kuva 41. Hannusjärven monielektrodiluotauslinja L4.
Fig. 41. ERT profile L4 at the Hannusjärvi site.
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Kuva 43. Finnoon monielektrodivastusluotauslinjan 33 tulos.
Fig. 43. ERT profile L31 at the Finnoo site.

Kuva 42. Finnoon monielektrodivastusluotauslinjan 31 tulos. 
Fig. 42. ERT profile L31 at the Finnoo site.
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Tulkinnasta voidaan havaita myös kalliota leik-
kaava johtavampi vyöhyke noin 150 m:n kohdalla. 
Kyseinen piirre on todennäköisesti ruhjeen aiheut-
tama. Linjan itäpäässä resistiivinen kallio katkeaa 
yhtäkkiä, ja sen itäpuolella havaitaan johtavampi 
osio, joka on mahdollisesti silttiä.

Monielektrodiluotauslinja 3 (ks. kuva 40) sijait-
see Hannusjärven itäpuolella ja leikkaa linjaa 4 (ks. 
kuva 41). Linja alkaa kaakosta tien laidasta ja kulkee 
kosteikon poikki kohti luodetta. Linjalla kallion-
pinta on lähellä maanpintaa. Linjan keskipaikkeilla 
nähdään paksumpi johtava pintakerros, joka on 
todennäköisesti savea. Linjalla 40 ja 60 m:n välillä 
nähdään johtavampi rakenne, joka halkoo resistiivi-
sempää kalliota. Tämä saattaa olla merkki ruhjeesta 
kyseisellä linjalla.

Monielektrodilinja 4 kulkee länsi-itäsuuntai-
sesti Hannusjärven itäpuolella leikaten linjaa L3. 
Linjan 4 itäpää sijaitsee kävelytien reunassa ja 
länsipää Hannusjärven rantakosteikossa. Linjan 
itäpää on resistiivinen pintaan asti, joten se kul-
kee todennäköisesti lähellä kallionpintaa. Linjalla 
näkyy 65 ja 100 m:n välillä ohuehko johtavampi 
pintakerros, joka ei vaikuta yhtä paksulta ja johta-
valta kuin linjalla 3. Ero saattaa johtua esimerkiksi 
3D-rakenteesta maankamarassa. Myös linjalla 4 
nähdään kallio-osueessa johtavampia mahdollisia 
ruhjepiirteitä.

Finnoon kohteella linjat L31 ja L33 leikkaavat 
toisiaan siten, että linja L33 leikkaa linjaa L31 noin 
110 m:n kohdalla linjan eteläpäästä ja linja L31 leik-
kaa linjaa L33 noin 60 metriä linjan loppupäästä 
eli noin kohdassa 100 m. Linjan 31 eteläpää lähtee 
liikenteeseen kalliolta, joka nähdään hyvin resis-
tiivisenä osueena. Noin 25 m:n kohdalla linja alku-
päästä pintaosa on hieman johtavampi, mikä voi 
johtua rapaumasta tai rikkonaisuudesta tai myös 
ohuesta peitteestä tässä kohtaa. Noin 50 metriä linja 
eteläpäästä pohjoiseen siirryttäessä pintaosan joh-
tavuus alkaa kasvaa ja siirrytään kosteikkoon, jonka 
pintaosa on maannosta, joka sisältää myös puun 
juuria. Maannoksen alla on erittäin johtava savikko, 
jonka yli ei kokonaisuudessa pystytty mittaamaan, 
eikä siten virransyöttöä saatu linjan loppupäässä 
kalliolle. Johtava savikko muuttaa alla olevan kal-
lion ominaisvastusta, mistä syystä savikon alainen 
kallio vaikuttaa todellisuutta johtavammalta. Virta 
ei myöskään pääse välttämättä niin hyvin kallioon, 
koska se jää paksuun johtavampaan pehmeikköön. 
Johtavan pintaosan vuoksi ei kalliosta voida erottaa 
mahdollisia rikkonaisuusrakenteita.

Linja 33 sijaitsee melko lähellä kalliorinnettä, 
minkä vuoksi kallio nähdään tulkintakuvassa melko 
lähellä pintaa. Myös tällä linjalla kallio vaikuttaa 
melko johtavalta savikon alapuolella ja maannosta 
esiintyy maan pintaosassa puiden juurien lisäksi. 
Kallion topografia on melko tasaista linjan itäpäässä 
(eli loppupäässä), mutta linjan alkupäässä kallio 
nousee syvemmältä (eli lännessä kallio on syvem-
mällä). Lännessä sijaitsee hankala pehmeikköalue, 
jonka yli ei päästy mittaamaan kesäaikaan.

Painovoimamittaukset
T. Valjus

Hannusjärvellä mitattiin kuusi painovoimalinjaa, 
joista tulkittiin maanpeitteen paksuus. Linjojen 
sijainti ja tulkittu kallionpinnan taso näkyy kuvassa 
44. Linjanumerointi poikkeaa muissa mittausme-
netelmissä käytetyistä numeroista. Linjojen päät 
on sidottu avokallioihin, paitsi linjan 7 itäpää maa-
tutkaluotauksesta saatuun kallionpintatietoon. 
Linjoille sijoittuvia maatutkaluotauksia ja kairaus-
tietoja käytettiin tulkinnan tukena. Hannusjärven 
alue on kallioista ja maapeitteen paksuudet mit-
tauslinjoilla ovat yleisesti ottaen 1–5 metriä. 
Paksuimmillaan maapeite on linjojen 3 ja 4 kes-
kivaiheilla (n. 15 m), mikä saattaa indikoida järven 
pohjoisrantaa myötäilevää ruhjevyöhykettä. 

Suomenojalla mitattiin 3 linjaa, joiden sijainti 
näkyy kuvasta 45. Linjojen päät on sidottu kallio-
paljastumiin tai painokairauspisteisiin. Alueella on 
tehty runsaasti kairauksia, joten linjoille sijoittuvia 
kairaustietoja käytettiin tulkinnan tukena. Tälläkin 
alueella maapeite on kauttaaltaan ohut, mutta lin-
joilla 6 ja 8 kallionpinta laskee paikallisesti n. 15 m 
maanpinnan tason alapuolelle. Tulkinnan ja kai-
raustulosten perusteella voi päätellä, että nämä 
painaumat ovat yhteydessä toisiinsa.

Tulkittujen profiilien pystyleikkaukset esitetään 
kuvissa 46−51 (Hannusjärvi) ja 52−54 (Suomenoja). 
Kuvissa näkyy vaaitsemalla mitattu maanpinnan 
taso ja tulkintatuloksena saatu kallionpinnan taso. 
Kuvissa oleva vaakaviiva esittää pohjavedenpin-
nan tasoa, joka on arvioitu luonnonvesipintojen 
mukaan. Tulkinnassa on käytetty pohjavedenpin-
nan yläpuoliselle maa-ainekselle arvioitua tiheyttä 
1,6 kg/m3 ja pohjaveden kyllästämälle kerrokselle 
1,9 kg/m3. Kuvissa olevista koordinaateista puuttuu 
Y-koordinaatin kaistanumero, joka on KKJ 2. 
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Kuva 44. Hannusjärven painovoimamittauslinjojen sijainti. Väripintana on tulkittu kallionpinnan taso ja kairaus-
pisteet merkitty ympyröillä. Sisältää Maanmittauslaitoksen Maastotietokannan 2013 aineistoa © MML ja HALTIK.
Fig. 44. Gravity profiles at the Hannusjärvi site. Colours in the map illustrate the bedrock elevations and drill hole loca-
tions are marked as circles.  Contains 2013 data from the Topographic Database of the National Land Survey of Finland  
© NLS and HALTIK.

Kuva 45. Suomenojan painovoima-
mittauslinjojen sijainti. Väripinta- 
na on tulkittu kallionpinnan taso. 
Sisältää Maanmittauslaitoksen 
Maastotietokannan 2013 aineistoa 
© MML ja HALTIK.
Fig. 45. Gravity profiles at Suomenoja. 
Bedrock elevations are illustrated 
in colour.  Contains 2013 data from  
the Topographic Database of the  
National Land Survey of Finland  
© NLS and HALTIK.
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Kuva 46. Profiilin 1 tulkintakuva.
Fig. 46. Interpretation of profile 1.

Kuva 47. Profiilin 2 tulkintakuva.
Fig. 47. Interpretation of profile 2.
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Kuva 48. Profiilin 3 tulkintakuva.
Fig. 48. Interpretation of profile 3.

Kuva 49. Profiilin 4 tulkintakuva.
Fig. 49. Interpretation of profile 4.
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Kuva 50. Profiilin 5 tulkintakuva.
Fig. 50. Interpretation of profile 5.

Kuva 51. Profiilin 6 tulkintakuva.
Fig. 51. Interpretation of profile 6.
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Kuva 52. Profiilin 7 tulkintakuva.
Fig. 52. Interpretation of profile 7.

Kuva 53. Profiilin 8 tulkintakuva.
Fig. 53. Interpretation of profile 8.
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Magneettiset mittaukset 

T. Huotari

Hannusjärven alueella mitattiin kuusi kappaletta 
magneettisia hajaprofiileja: linjat L1 ja L5−L9 (ks. 
kuva 23), jotka sijaitsevat kuitenkin samoissa pai-
koissa kuin muutkin eri menetelmillä mitatut pro-
fiilit. Finnoolla hajaprofiileja mitattiin 3: L30−L32 
(ks. kuva 24).

Hannusjärven tulokset on esitetty profiili-
muodossa kuvassa 55 ja väripintana kuvassa 56. 
Kuvissa erotetaan mahdolliseen rikkonaisuuteen 
viittaavia minimejä kartta-alueen pohjoisosassa eli 
Hannusjärven päässä. Maksimit osuvat peitteisem-
mille alueille erityisesti alueen eteläpäässä.

Finnoon magneettiset tulokset on esitetty pro-
fiilimuodossa kuvassa 57 ja väripintana kuvassa 

58. Finnoon profiileilla suurimmat minimit ovat 
erityisesti rakennetuilla alueilla. On mahdollista, 
että anomaliat aiheutuvat siis sivilisaatiohäi-
riöistä. Myös terävät positiiviset piikit voivat joh- 
tua sivilisaatiohäiriöistä.

Osa minimeistä on kohdissa, joissa on myös kal-
lioperän rikkonaisuutta. Tätä vertailua käsitellään 
tarkemmin kappaleessa 4.4.

Tiettyjen piirteiden jatkumista linjalta toiselle 
olisi ollut helpompi analysoida, jos esimerkiksi 
Hannusjärven alueelle olisi tehty linjoja tiheäm-
mällä linjavälillä. Magneettinen menetelmä on niin 
nopea, että se olisi ollut helppo ja nopea toteuttaa. 
Projektin pääpainona olivat kuitenkin vertailumit-
taukset, jossa samat linjat pyrittiin mittaamaan 
usealla eri menetelmällä. 

Kuva 54. Profiilin 9 tulkintakuva.
Fig. 54. Interpretation of profile 9.
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Kuva 55 Hannusjärven magneettisten mittausten tulokset profiilimuodossa. Sisältää Maanmittauslaitoksen 
Maastotietokannan 2013 aineistoa © MML ja HALTIK.
Fig. 55. Magnetic results in profile form from the Hannusjärvi site. Contains 2013 data from the Topographic Database of 
the National Land Survey of Finland © NLS and HALTIK.
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Kuva 56. Hannusjärven magneettisten mittausten tulokset interpoloituna. Sisältää Maanmittauslaitoksen 
Maastotietokannan 2013 aineistoa © MML ja HALTIK.
Fig. 56. Results of magnetic measurements illustrated in colour from the Hannusjärvi site. Contains 2013 data from 
the Topographic Database of the National Land Survey of Finland © NLS and HALTIK.
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Kuva 57. Finnoon magneettisten mittausten tulokset profiilimuodossa. Sisältää Maanmittauslaitoksen 
Maastotietokannan 2013 aineistoa © MML ja HALTIK.
Fig. 57. Magnetic results in profile form from the Finnoo site. Contains 2013 data from the Topographic Database of 
the National Land Survey of Finland © NLS and HALTIK.
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Kuva 58. Finnoon magneettisten mittausten tulokset interpoloituna. Sisältää Maanmittauslaitoksen 
Maastotietokannan 2013 aineistoa © MML ja HALTIK.
Fig. 58. Results of magnetic measurements illustrated in colour from the Finnoo site. Contains 2013 data from 
the Topographic Database of the National Land Survey of Finland © NLS and HALTIK.
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EM31

I. Suppala

Mittausten tavoitteena oli testata laitetta rakojen 
ja ruhjeiden paikallistamiseen. Tulokset voisivat 
tuoda lisäarvoa avokallioilla ja ohuiden maapeit-
teiden alueilla. Tuloksia oli verrattava maatutka-
tuloksiin, jotka tuovat hyvin esiin vaakarakoilua, 
kun taas EM31 saattaisi paikallistaa pystyjä ruhjeita. 
Mittaukset EM31:llä tehtiin vain Hannusjärvellä. 
Mittalaitteen ja mittauksen periaatteita on esitetty 
lyhyesti kappaleessa 4.2.5. Mittauslinjojen sijainti 
Hannusjärvellä on esitetty kuvassa 59.

Kuvassa 60 on esitetty teoreettisen EM31:n 
tuloksia ruhjetta kuvaavan sähköisesti ohuen levyn 
yläpuolella. Mittausprofiili kulkee kohtisuoraan yli 
levyn, ja kelat ovat 0,2 m:n korkeudella. Mallin 
oletuksessa riittävän ohuella sähköä johtavalla 
levyllä anomaliaan (vasteeseen) vaikuttaa levyn 
koko, etäisyys ja asento suhteessa lähetin- ja vas-
taanotinkeloihin sekä levyn johtavuus*paksuus 
(σ*t) eli konduktanssi [S]. Kuvassa σ*t on 0,01 S. 

Laskennalliset mittaukset on tehty mahdollisilla 
kelajärjestelmillä eli kelojen asennoilla suhteessa 
ohueen levyyn. HCP eli horizontal coplanar -järjestel- 
mässä kelat ovat vaaka-asennossa, joko linjaa 
kohden kohtisuoraan (broadside) tai linjan suun-
taisesti (in-line). VCP eli vertical coplanar -järjestel- 
mässä kelat ovat pystyasennossa. 

Tässä teoreettisessa tapauksessa pystykeloilla 
kelojen ollessa ruhjeiden suuntaisesti (VCP broad-
side) saataisiin suurin vaste ja pystykelojen ollessa 
ruhjeita vastaan kohtisuorassa (VCP in-line) pie-
nin vaste. Kelajärjestelmällä olisi näin mahdollista 
määrittää myös sähkönjohtavuuden paikallista 
anisotropiaa. Broadside-tyyppinen mittaus, kun 
profiilit ovat rakenteita vastaan kohtisuorassa, 
antaa tarkimman esityksen sähkönjohtavuuden 
vaihtelusta. Oleellista on kuitenkin mittauksen 
kohinataso; laitteen manuaali arvioi kohinatasoksi 
0,1 mS/m (vrt kuva 60). Kuvan esimerkki yli-
arvioi ”yhden” ruhjeen johtavuus-paksuus-tuloa 
(esim. 0,02 S/m * 0,5 m). Tavoitteena oli kuiten-
kin paikallistaa mahdollisia paksuja ruhjeita/ruhje- 

Kuva 59. Hannusjärven maxmin ja EM31-linjojen sijaintikartta. Sisältää Maanmittauslaitoksen Maastotietokannan 
2013 aineistoa © MML ja HALTIK.
Fig. 59. Location map of maxmin and EM31 profiles at the Hannusjärvi site. Contains 2013 data from the Topographic Database 
of the National Land Survey of Finland © NLS and HALTIK.
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Kuva 60. Teoreettisen EM31:n tuloksia ruhjetta kuvaavan sähköisesti ohuen levyn yläpuolella. Kelat ovat 0,2 m:n 
korkeudella, levyn johtavuus*paksuus (σ*t) on 0,01 S. Kelojen asento: HCP = vaaka-asennossa, VCP = pystyasen-
nossa, broadside = kelat mittausprofiilia vastaan kohtisuorassa, in-line = pitkin mittausprofiilia.
Fig. 60. Theoretical EM31 results above an electrically thin plate representing a fracture. Coils are 0.2 metres above the sur-
face, and the conductivity*thickness (σ*t) of the plate is 0.01 S. Coil orientation: HCP = horizontal coplanar, VCP = vertical 
coplanar, broadside = coils are perpendicular to the profile, in-line = coils are parallel to the profile.

vyöhykkeitä, jotka synnyttäisivät anomalian yli 
todellisen kohinatason, joka olisi suurempi kuin 
laitevalmistajan ilmoittama 0,1 mS/m.

Mittaukset suoritettiin neljän metrin pistevälillä 
ja joka pisteessä mitattiin sekä vaakakeloilla että 
pystykeloilla pyörittämällä vaakakelat pystykeloiksi 
ja päinvastoin. Laite oli mittausprofiilia vastaan 
kohtisuorassa (broadside). Paikka kiinnitettiin n. 
100 m:n välein suoritetun GPS-mittauksen avulla. 
Metsässä eteneminen yli 3,66 m pitkän laitteen 
kanssa oli hankalaa. Keloja oikeassa asennossa 
pitävät kolme tankoa tuntuivat joustavan, ja koska 
alkukalibrointi oli tehtävissä tarkasti vain toiselle 
kelajärjestelmälle, tulosten kohinataso oli tieten-
kin suurempi kuin laitevalmistajan ilmoittama,  
0,5 mS/m. Pienempään kohinatasoon olisi saatta-
nut päästä mittaamalla linja kerrallaan vain yhdellä 
kelajärjestelmällä. Näillä testimittauksilla suuret 
poikkeamat samanvaiheisessa (reaali)komponen-
tissa indikoivat sähkökaapeleita, putkia, rautaro-
mua ym. vastaavia häiriökohtia. Ilmeisesti joissain 
kohdin reaalianomalia aiheutui myös kallioperän 
hyvin sähköä johtavasta mineralisaatiosta.

Kuvassa 61 verrataan linjan 7 EM31-tuloksia 
maatutkamittauksista tulkittuihin heijasteisiin, 
jotka kuvaavat kallion rikkonaisuutta ja maapeit-

teen paksuutta. Odotusten mukaisesti maatutkatu-
lokset kuvaavat yksityiskohtaisesti kallion rakoilua 
ja rajapintoja etenkin vaakasuunnassa. Kuvassa 61 
a) on esitetty mittalaitteen tuottama näennäinen 
johtavuus (muunnettu imaginaarikomponentista) 
sekä reaalikomponentin maksimianomaliakohdat 
(kuvaan on merkitty kohdat re < -2 ppt tai re >  
2 ppt). Kuvassa 61 b) on esitetty samalta kohdalta 
tulkitut maatutkaheijasteet ja tulkittu kallionpin-
nan syvyys 100 MHz:n ja 200 MHz:n antenneilla 
sekä magneettinen profiilimittaus (0,001*anomalia 
[nT]).

Kohdassa 815 m on anomaalisesti sähköä joh-
tava vyöhyke, joka synnyttää myös magneettisen 
anomalian. Kyseessä voi olla ohut sulfidiminerali-
saatio, mutta sen rikkonaisuuttakaan ei voi sulkea 
pois. Kuvaan 60 verrattuna nyt myös vaakakelat 
aiheuttavat positiivisen anomalian. Se johtuu joh-
tavamman vyöhykkeen paksuudesta, joka voi olla 
metrin luokkaa. Linjan eteläpäässä näkyy johtavan 
irtomaan vaikutusta. 820 ja 900 m:n välillä EM31:n 
vaste ei ylitä kohinatasoa, kun taas maatutkatu-
loksessa näkyy rikkonaisuutta. Kohdan 900 m jäl-
keen kohinataso nousee tai mittaus alkaa tuottaa 
todellista signaalia yli kohinatason. Kohdassa 905 m 
sijaitsee leveä maastossa havaittava todennäköinen 
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rikkonaisuusvyöhyke. Mittausvaste voisi syntyä rik-
konaisuusrakenteen päällä olevasta (kuivahkosta) 
irtomaasta. Rikkonaisuusvyöhykettä pitkin tehtiin 
mittauslinjan, mutta EM31-tuloksissa kohinataso 
ei ylity kuin yhdessä pisteessä. Kohdassa n. 970 m  
kulkee kallion topografiassa näkyvä ilmeinen 
rikkonaisuusvyöhyke.

Kuvassa 62 esitetään linjan 1 EM31-tuloksia 
monielektrodiluotauslinjalta L1 (a) ja sekä maa-
tutkatuloksia että maanpintamagneettinen mit-
taustulos samalta kohdalta (b). Vastusluotauksen 

inversiotuloksessa kuvassa 39 näkyy, että kohdan 
200 m itäpuolella oleva rajapinta melko resistiivisen 
kallioalueen ja savikko/silttialueen välillä on pysty. 
Rajapinta on pysty myös EM31-tulosten perusteella. 
EM31 on herkimmillään pystyihin johtavuusraja-
pintoihin, kun mittalaite on rakenteen suuntaisesti 
(broadside). Näin EM31-tuloksen johtavuusvaihtelu 
(tai johtavan kerroksen paksuusvaihtelu) savikon/
siltin päällä voi olla todellista eikä vain kohinaa. 
Kohdassa n. 170 m näkyy myös vastusluotaustu-
loksesta tulkittava ruhje. Anomalia on kuvan 60 

Kuva 61. EM31-tuloksia linjalta 7. a) Näennäinen johtavuus sekä reaalikomponentin suurimmat anomaliakohdat. 
b) Tulkitut maatutkaheijasteet ja tulkittu kallionpinnan syvyys 100 MHz:n ja 200 MHz:n antenneilla sekä mag-
neettinen profiilimittaus (0,001*anomalia [nT]).
Fig. 61. EM31 results from profile 7. a) Apparent conductivity and largest anomalies of the in-phase component. b) Interpreted 
GPR reflections and interpreted bedrock depth with the 100 MHz and 200 MHz antennas used, as well as magnetic profile 
measurement (0.001*anomaly [nT]).

a)

b)
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mukaisesti sähköisesti ohuen levyn aiheuttama, 
kun mittalaite on suurin piirtein levyn suuntai-
sesti (broadside). Vastaava kohta näkyy selvästi 
maatutkatuloksista.

EM31:n signaali/kohinataso rajoittaa laitteen 
käyttökelpoisuutta rikkonaisuuden selvittämi-
sessä, jos ruhjeissa ei ole savea. Savitäyteinen 
ruhje voi erottua pelkästään rikkonaisesta raken-
teesta paremman sähkönjohtavuutensa perusteella. 
Tällöin laite tuo lisäinformaatiota esimerkiksi 
maatutkatuloksiin.

Slingram (ABEX MaxMin) 

I. Suppala

Slingram-mittauksissa käytettiin ABEX MaxMin 
I+8s -laitteella sekä Hannusjärvellä että Finnoossa 
(ks kuvat 59 ja 63). Mittaukset tehtiin taajuuksilla 
880, 1 760, 3 520, 7 040, 14 080 ja 28 160 Hz ja 60 
m:n kelavälillä. Finnoon linjalla 30 tehtiin mittauk-
set sekä 60 m:n että 100 m:n kelavälein. Mittausten 
tavoitteena oli paikallistaa pystyt metrin/metrien 
paksuiset ruhjeet ja rikkonaisuusvyöhykkeet, joi-
den paikallistamiseen slingram on hyvä menetelmä. 
Hannusjärvellä linjat ylittivät ohuehkon irtomaan 
peittämää kalliota tai avokalliota. Finnoossa lin-
joilla oli paksuhkot ja hyvin sähköä johtavat 
irtomaakerrokset. 

Kuva 62. EM31-tuloksia linjalta 1 (länsipuolelta monielektrodivastusluotauksen kohdalta, kuva 39). a) Näennäinen 
johtavuus sekä reaalikomponentin suurimmat anomaliakohdat. b) Tulkitut maatutkaheijasteet ja tulkittu kallion-
pinnan syvyys 100 MHz:n ja 200 MHz:n antenneilla sekä magneettinen profiilimittaus,( 0,005*anomalia [nT]).
Fig. 62. EM31 results from profile 1 (west side in the location of the ERT results, Fig. 39). a) Apparent conductivity and largest 
anomaly points of the in-phase component. b) Interpreted GPR reflections and interpreted bedrock depth with the 100 MHz 
and 200 MHz antennas used, as well as magnetic profile measurement (0.005*anomaly [nT]).

a)

b)
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Kuvassa 64 on slingram-mittaustuloksia linjalta 
7 (vrt. kuva 61). Linjan eteläpäässä (ei kuvassa) vas-
teet aiheutuvat johtavasta savipitoisesta irtomaasta, 
jonka alla kulkee mahdollisesti kallioperän pysty 
johde, esim. mineralisaatio, johon saattaa liittyä 

ruhjeita. Linjan alussa näkyy myös sähkölinjan 
aiheuttama häiriöanomalia. Kuvassa esitetty pro-
fiili alkaa linjalla olevalla toisella kallioperän hyvin 
sähköä johtavalla pystyllä muodostumalla. Ohuella 
irtomaalla ja avokalliolla slingram-vasteet ovat 

Kuva 63. Finnoon maxmin-linjojen sijaintikartta. Sisältää Maanmittauslaitoksen Maastotietokannan 2013 aineis-
toa © MML ja HALTIK. 
Fig. 63. Maxmin profiles at the Finnoo site. Contains 2013 data from the Topographic Database of the National Land Survey 
of Finland © NLS and HALTIK.

Kuva 64. Slingram tuloksia linjalta 7. Q = imaginaari ja IP = reaalikomponentti sekä magneettinen profiilimittaus, 
0,005*anomalia [nT]. 
Fig. 64. Slingram results from profile 7. Q = quadrature and IP = in-phase component, as well as magnetic profile measu-
rement, 0.005*anomaly [nT].
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hyvin vaatimattomat. Kohdan 750 m pohjoispuo-
lella kallion pystyt ruhjevyöhykkeet eivät näy eril-
lisinä. Kallion rikkonaisuus näkyy todennäköisesti 
anisotrooppisena sähkönjohtavuutena. Esimerkiksi 
kuvassa esitetyn linjan alkupuolella maatutkatu-
loksissa näkyvä vaakarakoilu voi nostaa efektiivistä 
sähkönjohtavuutta, mikä saattaa aiheuttaa kuvan 
pienen vasteen etenkin korkeimmalla taajuudella. 
Kallioperän johtavuusrakenteiden synnyttämät 
slingram-anomaliat linjan 7 alussa voivat liittyä 
Pajunen et al. (2002) tulkitsemaan heikkousvyö-
hykkeeseen (kuva 76). Pohjoisempaa johtavuusra-
kennetta voi seurata myös EM31-linjoilla.

Slingram-mittausten ongelmana on kelavälin 
vaihtelu. Esimerkiksi kuvan 7 avokallio-osuudella 
korkeus vaihtelee äkillisesti. Tuloksissa näkyi sel-
västi joka taajuudella reaalikomponenteissa sama 
vaihtelu tämän kelavälivirheen vuoksi. Kuvassa 
esitetystä 28 160 Hz:n taajuudella mitatusta reaa-
likomponentista on vähennetty matalimman 
mitatun taajuuden (880 Hz) reaalikomponentti, 
jolla on poistettu kelavälin vaihtelun vaikutusta. 
Reaalivasteen pitäisi olla lähes nolla 880 Hz:n taa-
juudella rikkonaisenkin kallion sähkönjohtavuu-
della. Tulos kertoo myös, että tässä tutkimuksessa 
olisi tarvittu laitteesta saatavaa 56 320 Hz:n tulosta. 

Selkeänä ongelmana näyttää olevan laitteen häi-
riöherkkyys sähkölinjojen lähistöllä. Linjan 1 slin-
gram-tuloksista näkee samoja piirteitä kuin kuvan 
62 EM31-tuloksista sekä kuvan 39 vastusluotausin-
versiotuloksesta. Ilmeisesti linjan suuntainen liian 
lähellä oleva sähkölinja on nostanut reaalikom-

ponenttiarvot ”mahdottomiksi”. Kuitenkin slin-
gramin imaginaarikomponenteista näkyy myös 
gravimetriasta tulkittu saven/siltin peittämä kallio-
painanne (kuva 51), joka voisi olla slingram-tulos-
ten sekä esim. EM31-tulosten perusteella syvempi 
länsipuolella ja loivempi itäpuolella. Linjan jatko 
itään päin kertoo maapeitteen paksuudesta, mutta 
sähkölinjojen ja putkien häiriöt tekevät tulkinnan 
mahdottomaksi. 

Kuvassa 65 esitetään 60 m:n kelavälillä mita-
tut slingram-tulokset ja magnetometraus linjalta 
30. Linja kulkee paksulla hyvin sähköä johtavalla 
savi/liejuirtomaalla. Linja mitattiin myös 100 m:n 
kelavälillä. Molempien mittausten perusteella irto-
maakerros olisi paksuimmillaan kohdassa 250 m 
(ruhje?). Linja päättyy lähelle sähkölinjaa, jonka 
aiheuttama häiriö näkyy ainakin korkeimmalla 
28 160 Hz:n taajuudella. Muutenkaan tasot eivät 
ole kaikilla taajuuksilla kohdallaan. Kvalitatiivisesti 
laite toimi oikein. Magneettisessa mittauksessa 
näkyy ilmeisesti kaksi vierekkäistä putkea kohdassa 
10−30 m ja yksi tai useampi putki (tuloksia puut-
tuu) kohdassa n. 100 m ja siitä itään. Magnetoituva 
kohde antaa suurimman EM-vasteen, kun lähetin- 
tai vastaanotinkela on kohteen yläpuolella. Suuret 
positiiviset reaalianomaliat kohdissa n. 50 ja n. 70 
m ovat magnetoituvien putkien aiheuttamat. Sama 
tilanne on kohdissa 120 m ja todennäköisesti koh-
dassa n. 160 m. Linjalla 32 tulokset ovat sähkölin-
jojen vääristämiä.

Linjalla 31 slingram toimi ilman rakennetun 
ympäristön aiheuttamia häiriöitä. Kuvassa 42 on 

Kuva 65. Slingram tuloksia linjalta 30. Mitattu 60 m:n kelavälillä, Q = imaginaari ja IP = reaalikomponentti sekä 
magneettinen profiilimittaus (0,1*anomalia [nT]).
Fig. 65. Slingram results from profile 30. Measured using 60-m coil spacing, Q = quadrature and IP = in-phase component, 
as well as magnetic profile measurement (0.1*anomaly [nT]).
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esitetty paikalla tehdyn vastusluotauksen inversio-
tulos. Kuvassa 53 on linjan gravimetriset mittaukset 
ja tulkinta. Tavoitteena geofysiikan käytössä oli eri 
menetelmien yhteiskäyttö. Linjalla 31 yksinkertai-
nen yhteistulkinta onnistui. Ajatuksena oli hyö-
dyntää slingramin herkkyyttä pystyille ohuehkoille 
johteille/ruhjevyöhykkeille, vastusluotauksen herk-
kyyttä irtomaan/pintaosan sähköjohtavuusjakau-
malle ja gravimetrauksen herkkyyttä kallioirtomaa 
rajapinnalle. 

Kuvassa 66 esitetään slingram-mittaustulokset 
sekä tulkinta. Ensimmäisessä vaiheessa slingram-
vasteet laskettiin vastusluotauksesta saadulla joh-
tavuusjakaumalla. Kuvan 42 tulos laajennettiin 
koko slingram-linjalle ja kuvattiin/homogenisoitiin 
EH3D-ohjelman 3D-laskentaverkoille (ks. Suppala 
2015). Slingram-vasteet laskettiin taajuuskohtai-
silla laskentaverkoilla; pienimmillään solukoko oli 
korkeimmalla taajuudella. Homogenisoitu vastus-
luotauksesta saatu johtavuusjakauma on esitetty 

Kuva 66. Slingram-tulkinta 
linjalta 31. a) Mitatut (legen-
dan mukaisesti, IP= reaali, 
Q=imaginaari) ja lasketut (vaale-
anpunaisilla symboleilla, ympy-
rällä IP, neliöllä Q). b) Tulkinnan 
lähtötilanne, johtavuus muodos-
tettuna ERT-tuloksesta; katko-
viivalla on merkitty gravimetri-
alla tulkittu irtomaa, yhtenäisellä 
viivalla tulkinnan irtomaaker-
ros. c) Tulkintamalli, irtomaa 
ja mahdolliset ruhjeet (teksti). 
Syvyysasteikko on 4 kertaa 
vaaka-asteikko.
Fig. 66. Slingram interpretation 
from profile 31. a) Measured (legend, 
IP = in-phase, Q = quadrature) and 
calculated (pink symbols, IP = circle, 
Q = square). b) Starting model before 
interpretation, with resistivity com-
piled from ERT results. The dashed 
line illustrates the soil thickness 
interpreted from gravity measu-
rements, and the solid line is soil 
thickness obtained from the inter-
pretation. c) Interpretation model, 
soil thickness and possible fractures 
(see the text). The depth scale is 4 
times the distance scale.

a)

b)

c)
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kuvassa 66b pienimmällä solukoolla. Lasketut 
ja mitatut vasteet olivat kvalitatiivisesti samoja. 
Seuraavaksi rajattiin gravimetrauksella saadulla 
maapeitteen paksuudella johtavuudet kallion puo-
lelta ehjän kallion resistiivisyyttä kuvaaviksi. Kuvassa 
66b on katkoviivalla merkitty gravimetrauksella 
saatu rajapinta. Malli antoi paremman sopivuuden. 
Sopivuutta vielä parantaa alaspäin viettävien rajapin-
tojen jyrkentäminen sekä ruhjevyöhykkeiden lisää-
minen. Kuvaan 66b on merkitty slingram-tuloksiin 
sopivampi rajapinta yhtenäisellä viivalla. Kuvassa 66c 
on saatu tulkinta. Sovitus vaatii laskentamalliin ete-
läisimmän ruhjeen. Toinen ruhje parantaa hieman 
sovitusta, ja sen voi sanoa olevan mahdollinen. Kolmas 
ruhje on liian paksun ja johtavan irtomaapeitteen alla, 
jolloin pelkkä rikkonaisuus (vesipitoisuus) ei tee ruh-
jeesta havaittavaa. 

Kallioperän geologinen kuvaus 

Hannusjärvi
M. Wennerström ja M. Vaarma

Hannusjärven tutkimusalueella tehtiin tarkentavaa 
kartoitusta heikkousvyöhykkeiden sijainnin mää-
rittämiseksi. Länsimetron tunnelilouhinta ei ollut 
edennyt vielä idästä päin Iivisniemen alueelle tut-
kimuksen tekovaiheessa. Kallioperä Hannusjärven 
tutkimusalueella on pääpiirteiltään kaksijakoinen. 
Pohjois- ja eteläosissa vallitsevat koostumuksel-
taan graniittiset kivet ja keskiosissa ohutraitaiset tai 
ohutsuoniset suonigneissit (kuva 67). Suonigneissin 
paleosomi on pääasiassa runsasbiotiittista, psam-
miittista kiillegneissiä ja sisältää paikoin amfi-
boleja. Kiven suuntaus on voimakas, kulultaan 
yleensä itä-läntinen, ja kaade on lähes pysty tai 
jyrkkä. Graniittinen neosomi-suonitus on runsasta, 
30–60 %, ja paikoin siinä on pegmatiittisia piir-
teitä. Suonitus on yleensä ohutta, leveydeltään 1−3 

Kuva 67. Hannusjärven tutkimusalueen kallioperä. Kairauspisteistä numeroitu tekstissä esiintyvät kohteet. Kivilajit 
ovat GTK:n Karttatietokannasta (Suomen kallioperä – DigiKP).
Rajattuna Iivisniemen kallioalue. Sisältää Maanmittauslaitoksen 2008 LIDAR-aineistoa © MML LIDAR-aineisto 
10/2008.
Fig. 67. Bedrock in the Hannusjärvi study area. The drill holes that are described in the text are numbered. Rock types are 
from the map database of GTK (Bedrock of Finland – DigiKP). The Iivisniemi area is outlined. Contains 2008 LIDAR data 
of the National Land Survey of Finland © NLS LIDAR data 10/2008.
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cm ja esiintyy yleensä konformisti liuskeisuuteen 
nähden. Pienpoimutusta tavataan yleisesti, ja se 
poimuttaa sekä liuskeisuutta että neosomisuonia. 
Tihein rakoilu ja rakoryhmät esiintyvät tällaisten 
voimakkaasti suuntautuneiden kivilajien yhteydessä 
ja noudattavat yleensä liuskeisuuden kulkua.

Alueen etelä- ja pohjoisosien vallitseva kivi-
laji on koostumukseltaan graniittia, samaa tyyp-
piä kuin keskiosien migmatisoiva suoniaines. Kivi 
on monin paikoin voimakkaasti suuntautunutta. 
Vähäisessä määrin esiintyy gneissisulkeumia 
tai pitkulaisia kapeita suonigneissiväliosueita. 
Graniittivaltaisilla alueilla kivi on melko ehjää ja 
jokseenkin harvarakoista. 

Heikkousvyöhykkeet ja rakoilu

Hannusjärven alueelta koottiin aiemmin GTK:n 
eri projekteissa maastossa mitattuja ja erilaisten 
aineistojen perusteella tulkittuja heikkousvyö-
hykkeitä kartalle (kuva 68) (Pajunen et al. 2002, 

Elminen et al. 2008). Ruskealla yhtenäisellä viivoi-
tuksella merkityt vyöhykkeet on tavattu maastossa 
ja ruskeat pisteviivoitukset on tulkittu eri lailla pro-
sessoiduista GTK:n lentogeofysiikan aineistoista 
sekä Maanmittauslaitoksen korkeusmaaleista tuo-
tetuista erilaisista muunnoskartoista. 

Oransseilla ja sinisillä pisteviivoilla kuvataan 
NW-SE-suuntaisia hauraita normaalisiirrok-
sia (Elminen et al. 2008, Laine et al. 2013), joihin 
yhdistyy paikoin kulultaan NW-SE-suuntaisia, 
kaateeltaan pystystä loivaan, rakoja ja rakoryhmiä 
(Wennerström et al. 2008). 

Kuva 69 esittää automaattisella haulla proses-
soidusta magneettisesta linja-aineistosta poimi-
tut heikot magneettiset suuntatrendit. Niiden on 
havaittu kuvaavan kallioperässä rapautumisen 
aiheuttamaa pintaosien rikkonaisuutta (Airo & 
Wennerström, 2010, Olesen et al. 2006). Haussa 
käytetyt suuntakulmat on valittu alueellisten tul-
kittujen magneettisten lineamenttien ja aiemmissa 
tutkimuksissa esiin tulleiden pääkaupunkiseudun 
systemaattisten rakosuuntien (Wennerström et al. 
2008) perusteella. Suuntakulmat rajattiin 30°:n 
kulmana NW-SE- ja NE-SW-suunnissa trendin 
kulkusuunnassa. 

Kuva 68. NW-SE-suuntaiset, prosessoiduista magneet-
tisista aineistoista tulkitut siirros-/rikkonaisuusvyö-
hykkeet (oranssit pilkkuviivat), korkeusmalleista tulki-
tut NW-SE-suuntaiset vyöhykkeet (siniset viivat) sekä 
todetut heikkousvyöhykkeet (ruskea yhtenäinen viiva) 
ja tulkitut heikkousvyöhykkeet (ruskea pilkkuviiva). 
Keskellä kuvaa on Hannusjärvi poiketen ympäristöstä 
tasaisena, matalana alueena. Rajatun alueen leveys on 
2,38 km. Sisältää Maanmittauslaitoksen 2008 LIDAR-
aineistoa © MML LIDAR-aineisto 10/2008.
Fig. 68. NW-trending fault and fracture zones interpreted 
from processed aeromagnetic data (orange dotted lines) and 
NW-trending zones interpreted from DTM data (blue dotted 
lines), as well as observed zones of weakness (brown lines). 
In the middle of the figure, Hannusjärvi appears as a low 
even area. The width of the area is 2.38 km. Contains 2008 
LIDAR data of the National Land Survey of Finland © NLS 
LIDAR data 10/2008.

Kuva 69. Heikot magneettiset suuntatrendit: NW-SE- 
(ruskeat) ja NE-SW (vihreät) -suunnissa. Keskellä 
kuvaa on Hannusjärvi poiketen ympäristöstä tasaisena, 
matalana alueena. Rajatun alueen leveys on 2,38 km. 
Sisältää Maanmittauslaitoksen 2008 LIDAR-aineistoa 
© MML LIDAR-aineisto 10/2008.
Fig. 69. Minor magnetic trends; NW–SE (brown) and NE–SW 
(green) orientations. In the middle of the Fig., Hannusjärvi 
appears as a low even area. The width of the area is 2.38 
km. Contains 2008 LIDAR data of the National Land Survey 
of Finland © NLS LIDAR data 10/2008.
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Hannusjärven alueelta tutkittiin kallioperän rik-
konaisuusvyöhykkeitä. Iivisniemen kallioalue (kuva 
67, 68) valittiin tarkennuskohteeksi sen läpi kulke-
van Länsimetron tunnelilinjauksen vuoksi (linjaus 
esitetään kuvassa 23).

Kuvaan 67 on koottu kartoituksen havaintopis-
teet. Kartoituksessa seurattiin kalliopainanteita ja 
topografian vaihtelua ja Iivisniemen kallioalueelta 
mitattiin siirrosrakenteet, rikkonaisuusvyöhyk-
keet ja rakoilu. Kartoitushavaintojen perusteella 
Iivisniemen kallioalueelta tehty heikkousvyö-
hyketulkinta on esitetty kuvassa 70. Kuvassa on 
havaitut erisuuruiset rikkonaisuusvyöhykkeet ja 
havainnoista johdetut, GTK:n aeromagneettista 
aineistoa ja Maanmittauslaitoksen korkeusmalleja 
hyväksi käyttäen tulkitut vyöhykkeet. Pääsuunnat 
ovat pystyt E-W-, NNE-SSW-suuntainen ja lähes 
N-S-suuntainen sekä loiva heikkouspinta länteen.

Vaakarakoilu kuvassa 70 tarkoittaa 0−10°:n kul-
malla kaatuvaa laajahkoa rakopintaa. Pystyt törmät 
nousevat paikalliselta, vallitsevalta kallionpinnan 
tasolta pystynä rakopintana 1 m:n tai sitä korkeam-
pana seinämänä. Loivat rakopinnat ovat ympäris-

töönsä nähden poikkeuksellisen selkeitä, laajoja 
tasopintoja. Rakoryhmien leveydet ovat 0,1−3 m. 
Rakotiheydet niissä ovat enimmillään 20 rakoa/ 
0,5 m, ja yleensä tiheys on suurimmillaan rako-
ryhmän ytimessä. Rikkonaisin vyöhyke on kallio-
alueen pohjoisosassa (kuva 70). Haarniskapintoja 
tavattiin vain kallioalueen luoteisreunalla, mutta 
sileitä rakopintoja liittyi erityisesti pystyyn, lähes 
itäläntiseen pääliuskeisuuden suuntaan.

Kallioperän rakoilu on yksi kalliolaatuun ja kal-
liotilojen louhintaan vaikuttava tekijä. Iivisniemen 
alueelta koottiin 44 havaintopisteestä rakosuun-
nat. Rakohavaintoja kertyi yhteensä 139 (kuvat 
71 ja 72). Jokainen havainto edustaa rakosuuntaa, 
johon kuuluu yksi tai useampi samansuuntainen 
rako. Iivisniemen kallioalueen rakosuunnissa on 
hajontaa, mutta kolme suuntaa erottuu selkeästi. 
Vallitsevia ovat pystyt ENE-WSW- ja NNE-SSW-
suuntaiset ja loivasti keskimäärin länteen kaatuvat 
raot (kuva 71). Suuntaruusussa tulevat esille myös 
N-S-suuntaiset ja NW-SE-suuntaiset pystyt raot 
(kuva 72).

Kuva 70. Erilaisia rikkonaisuusvyöhykkeitä ja rakopintoja kallioperähavaintojen pohjalta tulkittuna Iivisniemen 
kallioalueella. Yhtenäiset viivat ovat havaittuja rakenteita. Rakoryhmät, myloniitit ja haarniskapinta ovat pystyjä 
rakenteita. A ja B osoittavat rikkonaisia vyöhykkeitä. Sisältää Maanmittauslaitoksen 2008 LIDAR-aineistoa © 
MML LIDAR-aineisto 10/2008.
Fig. 70. Different kinds of fracture zones and joint planes based on bedrock observations in the Iivisniemi area. Joint groups, 
mylonites and slickensides are vertical structures. Solid lines are observed. A and B point out fracture zones. Contains 2008 
LIDAR data of the National Land Survey of Finland © NLS LIDAR data 10/2008.
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Kuva 72. Iivisniemen kallioalueen rakosuunnat  
(N= 104) suuntaruusulla.
Fig. 72. Jointing orientations in the Iivisniemi area  
(N= 104) on a rose diagram.

Kuva 71. Iivisniemen kallioalueen rakosuunnat (N= 139) 
stereografisella projektiolla (alapalloprojektio).
Fig. 71. Jointing orientations in the Iivisniemi area (N = 139) 
on a stereographic projection (lower hemisphere projection).

Tulkituissa rikkonaisuusvyöhykkeissä (kuvat 68 
ja 69) suuntavastaavuus rakohavaintoihin tulee 
esille ENE-WSW-suunnassa, joka on vallitseva sekä 
rakoilussa että havaituissa vyöhykkeissä. NW-SE-
suunta tulee hyvin heikosti esille havainnoissa 
verrattuna aiempiin tulkintoihin. GTK:n aiempien 
tutkimusten tulkituissa rikkonaisuusvyöhykkeissä 
(kuvat 68 ja 69) ei ole arvioitu vyöhykkeiden kaa-
teita. Kallioaluetta rajaavien NW-SE-suuntaisten 
vyöhykkeiden (kuvat 68 ja 70) on arvioitu edustavan 
hauraita normaalisiirroksia, joihin liittyy loivia, n. 
länteen kaatuvia rakoja (Elminen 2008, Laine et al. 
2013).

Iivisniemen kallioalueen kohdalla suoritettujen 
kairausten (ennen 13.1.2013) kairasydämissä on 

havaittu jossain määrin rikkonaisuutta (kuva 73 ja 
kuva 74). Kairaukset on tehty Länsimetron 2. vai-
heen suunnitteluvaiheessa, Pöyryn Oy:n kairaus-
ohjelman mukaisesti. Kairauksen ja kairasydänten 
loggauksen suoritti Drillcon Smoy. Lupa kairaus-
aineiston käyttöön on saatu Espoon kaupungin 
Geotekniikkayksiköstä. 

Kairasydänten loggausraporteista ja taulukoista 
koottiin tieto rikkonaisuusvyöhykkeistä ja haar-
niskapinnoiksi tulkituista raoista. Haarniskapinnat 
ovat kairasydämistä otettujen valokuvien (kuvan-
nut Drillcon) perusteella pääasiassa tummia, 
sileitä rakopintoja, jotka voivat aiheuttaa louhit-
taessa lohkareiden liukumista näitä pintoja pitkin. 
Rikkonaisuusvyöhykkeet oli luokiteltu RiII-RiIV. 
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Kuva 73. Kairasydän SK-111. Kivimurua n. 15 m:n ja 18 m:n syvyyksillä (vrt. 26,10 m ja 30 m). Kairaus ja valokuva: 
Drillcon Smoy.
Fig. 73. Drill core from the Iivisniemi area. Small crushed stone at depths of 15 m and 18 m (cf. 26.10 m and 30 m). Drilling 
and photo: Drillcon Smoy.
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Kahdessa loivassa kairanreiässä (SK-111 ja 
SK-112; paikat kuvassa 67), jotka on kairattu kor-
keusmallilla erottuviin painanteisiin, on havaittu 
kapeita luokan RiIII rikkonaisuusvyöhykkeitä. 
SK-111-reiässä on kaksi 20−30 cm leveätä, kivi-
muruiksi rapautunutta vyöhykettä 15 m:n ja 18 
m:n syvyydellä (kuva 73). SK-112-reiässä on aivan 
pintaosien muutaman kapean RiIII-vyöhykkeen 
jälkeen 40−50 m:n syvyydellä neljä alle 1 m leveätä 
RiIII-vyöhykettä, joissa rakojen määrä lisääntyy 
selkeästi ja valtaosassa raoista on täytteitä, jois-
sakin savitäyte. Valokuva kahdesta kapeasta RiIII-
vyöhykkeestä on kuvassa 74.

Finnoo
M. Wennerström

Myös Finnoolla tehtiin vähäisessä määrin tarken-
tavaa kartoitusta heikkousvyöhykkeiden sijainnin 
määrittämiseksi. Siirrosten ja rakoilun kinemaat-
tinen ja tilastollinen tarkastelu eivät kuuluneet 

tutkimuksen aihepiiriin. Länsimetron tunnelin lou-
hintatyöt eivät olleet edenneet tutkimuksen ajan-
kohtana vielä Finnoon alueelle. 

Finnoon alueelta kartoitettiin seitsemältä paljas-
tumalta kivilajit, siirrokset ja päärakosuunnat (kuva 
75). Paljastumista viisi oli kallioleikkauksia. Lisäksi 
käytiin läpi valokuvista viisi Smoy:n loggaamaa 
kairasydäntä, joista kolme on Finnoon itäosasta ja 
kaksi länsiosasta. Kivilaji on Finnoolla pääasiassa 
keskirakeista, punaista graniittia (kuva 82). Kivi on 
paikoin suuntautunutta, ja siinä on ohuita amfibo-
liitti- ja pegmatiittijaksoja, jotka tulivat esille kai-
rasydämissä. Kairasydämissä tavattiin muutama 
kapea myloniittinen vyöhyke. 

Finnoon alueen itä- ja länsireunalta maastossa 
mitattujen siirrosten suuntajakauma on esitetty 
kuvassa 76.

Pystyt NE-SW-suuntaiset rakenteet ovat vaihet-
tuvia tai duktiileja myloniitteja ja ultramyloniitteja. 
Pystyinä NNE-SSW-suuntaisina ovat duktiili mylo-
niitti ja hiertopintoja. ENE-WSW-, NW-SE-, sekä 

Kuva 74. Kairasydän SK-112. RiIII-vyöhykkeet kohdissa 106,61-107,02 m ja 112,84-113,92 m. Kairaus ja valokuva: 
Drillcon Smoy.
Fig. 74. Drill core SK-112. RIII fracture zones in sections 106.61-107.02 m and 112.84-113.92 m. Drilling and photo: Drillcon 
Smoy.
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Kuva 75. Finnoon alueen maastohavainnot ja kairauspisteet. Kivilajit on esitetty kuvassa 82.  Luokitellut heik-
kousvyöhykkeet ovat raportista Pajunen et al. 2002. Luokka 3 on voimakkaimmin rikkoutunut. Pohjakartat ja 
korkeusmalli: sisältää Maanmittauslaitoksen Maastotietokannan 2015 aineistoa © MML ja HALTIK ja LIDAR-
aineisto 2015. 
Fig. 75. Field observation and drilling points in the Finnoo area. Rock types are presented in Figure 82. The classified zones 
of weakness are from Pajunen et al. 2002. Class 3 is the most fractured. Contains data from the National Land Survey of 
Finland Topographic Database © NLS HALTIK and LIDAR data 2015.

WNW-ESE-suuntaiset siirrokset ovat hauraita, joko 
breksiaa tai hiertosaumoja. 

Maastossa mitatut siirrosrakenteet vastaavat 
aiemmassa GTK:n projektissa kuvattuja rakenteita 
(Pajunen et al. 2002, Elminen et al. 2008); NE-SW-
suuntaiset myloniitit sekä ENE-WSW- ja NW-SE-
suuntaiset hauraat rakenteet (kuvat 75 ja 76). 

Kuvassa 77 esitetään Finnoon alueelta mitatut 
päärakosuunnat seitsemältä paljastumalta.

Kairasydämet olivat osittain suunnattuja, ja 
suunnatuista osista oli mitattu rakosuunnat. My- 

loniittirakenteiden ja rikkonaisten vyöhykkei-
den kohdalta ei ollut suunnattua näytettä, joten 
niiden suuntia ei voitu määrittää. Vyöhykkeiden  
välittömästä läheisyydestä rakosuunnista ei myös-
kään ollut pääteltävissä vyöhykkeiden suuntia.

Finnoon länsiosassa kairasydämessä SK-2 (kuva 
75) on myloniittista rakennetta (valokuvien perus-
teella) 74 ja 75,50 m:n välillä (syvyys 33,3−33,98 m). 
Kivi on hiertynyttä, ja siinä on karbonaattitäytteisiä 
rakoja. Kairanäyte ei ole tältä osin suunnattu, joten 
siirrosrakenteen suuntaa ei voitu todeta.
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Kuva 76. Siirrosten suuntajakauma maastomittauksissa. Stereografinen projektio (alapalloprojektio). N= 10.
Fig.  76. Orientations of the faults in the field measurements. Stereographic projection (lower hemisphere projection). N= 10.

Kuva 77. Maastossa mitatut päärakosuunnat Finnoon alueelta. Stereografinen projektio (alapalloprojektio). N= 17.
Fig. 77. The main jointing orientations in the field measurements. Stereographic projection (lower hemisphere projection). 
N= 17.
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Reiässä SK-3 on deformoitunutta pegmatiittia 
21,60 ja 43,75 m:n välillä (syvyys 15,34−31,06 m). 
Kivessä on tällä kohtaa paikoin runsasta rakoilua. 
Reiän loppuosa kohdasta 68 m (syvyys 48,28) läh-
tien on karkearakeista, ja siinä on piirteitä mylo-
niittisesta hiertymisestä (valokuvien perusteella).

Finnoon itäosan reikä SK-101 on alueen rikko-
naisin. Siinä on määritetty Smoy:n loggauksessa 12 
rikkonaisuusvyöhykettä, joista viisi on luokiteltu 
RiIV eli rikkonainen kallio. Kivessä on myloniittisia 
piirteitä (valokuvien perusteella) useassa kohtaa, ja 
välillä 22,60 m:stä 28,20 m:iin (syvyys 15,37-19,18 
m) graniitti on breksioitunutta, rapautunutta ja 
siinä on paikoin pieniä kivenkappaleita ja hienoksi 
rapautunutta ainesta (kuva 78). 29,80−33,45 m:ssä 
(syvyys 20,26−22,75 m) kivi on myös rapautunut 
osittain kivimuruksi. Rakenteiden suuntia on mah-
dotonta määrittää Smoy:n aineiston perusteella. 

Kairasydämistä mitatut rakosuunnat ovat 
kuvassa 79. Tuloksissa näkyy eri kairoissa kairaus- 
suunta toisistaan poikkeavina rakojakaumina. 
Kairaussuunnat ovat taulukossa 4.

Rakosuunnat vaihtelevat melkoisesti, mutta jois-
sakin suunnissa on selkeää keskittymää. Finnoon 
alueen itäpuolella loivat E-W- ja NNW-SSE-
suunnat ovat vallitsevina. Reiässä SK-102 NNW-
SSE-suunnassa on havaittavissa vaihettuminen 
loivista raoista jyrkempiin. NW-suuntaisiin hau-
raisiin siirroksiin liittyy GTK:n aiempien tutkimus-
ten perusteella usein kulultaan samansuuntaisia eri 

kaadekulman omaavia rakoja (Elminen et al. 2008, 
Wenneström et al. 2008). Finnoon alueen keskellä 
kairasydämessä SK-2 on muita reikiä selvemmin 
vallitsevana pystyt, lähes N-S-suuntaiset raot.

Vaaka-loivat rakosuunnat ovat huomattavan 
yleisiä Finnoon alueella (kuva 79). Kairasydämessä 
SK-101 suunnattua näytettä on yhteensä vain  
12,40 m. Tästä näyteosuudesta mitattujen rakojen 
joukossa on runsaasti loivia rakoja. Kairasydämen 
rapautuneessa osassa rakosuunnat vastaavat suu-
relta osin suunnatun osan rakosuuntia eli loivia 
suuntia. Valokuvien perusteella voidaan päätellä, 
että loiva-asentoiset rikkonaisuusvyöhykkeet ovat 
merkittäviä rakenteita kairassa SK-101.

Finnoon alueen keskeisimmissä kairauskohdissa 
(kairat SK-102, SK-1, SK-2) on maapeitteitä 7,7− 
8,9 m. Alueen reunoilla maapeitteet ovat ohuemmat 
kalliokairausten perusteella.

Kalliopaljastumilta ja tieleikkauksista mitatut 
rakosuunnat eivät kaikilta osin vastaa kairasydä-
mistä mitattuja. Maanpinnalta mitattaessa vaakara-
koilua ja loivia rakosuuntia ei aina ole havaittavissa, 
kun taas kairaussuunta vahvistaa joitakin suuntia 
kairasydämissä (kuva 79). Lähes kaikki pinnalta 
mitatut päärakosuunnat esiintyvät kuitenkin alu-
een kairasydämissä. Heikoimmin esiintyy pysty 
NE-SW-suunta, joka taas on pinnalta mitattujen 
siirrosten pääsuunta. Myloniiteista ja rikkonaisuus-
vyöhykkeistä ei ollut kairasydämistä käytettävissä 
suuntatietoa.

Kuva 78. Breksioitunutta ja rapautunutta graniittia reiässä SK-101 22,60 ja 28,20 m:n välillä (syvyys 15,37−19,18 m).
Fig. 78. Breccia structures and weathered granite in core SK-101 between 22.60-28.20 m (depth 15.37-19.18 m).
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Kuva 79. Rakosuunnat kairasydämistä (Smoy:n loggaamat). Kairasydämen suunta on merkitty keltaisella tähdellä. 
Kairasydämet SK-101, SK-102 ja SK-1 ovat Finnoon alueen itäreunalta ja kairasydämet SK-2 ja SK-3 keskeltä ja 
länsireunalta vastaavasti. Stereografinen projektio (alapalloprojektio). 
Fig. 79. Orientations of jointing in drill cores (logged by SMOY). The direction of the drill holes is marked by a yellow star. 
Drill cores SK-101, SK-102 and SK-1 are from the eastern side of the Finnoo area and SK-2 and SK-3 from the middle and 
western area, respectively. Stereographic projection (lower hemisphere projection).

Taulukko 4. Kairanreikien suunnat.
Table 4. Orientations of the drill holes.

tunnus pituus kaadesuunta kaade
SK-1 110,050 234,8 -26
SK-101 47,200 262,1 -43
SK-102 72,500 210,2 -31
SK-2 114,500 72,26 -27
SK-3 72,150 44,9 -45
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4.3.1.1 Integroitu tulkinta; Hannusjärvi

M. Wennerström

Hannusjärven alueelta tehtiin geofysiikan maasto-
mittauksia: maatutka, vastusluotaus, painovoima, 
magneettinen ja sähkömagneettiset. Tulokset 
mittauksista on esitetty yllä kappaleessa 4.3.1. 
Kallioperägeologisessa osuudessa hyödynnettiin 
aiemmin tehtyjä tutkimuksia, tehtiin Iivisniemen 
kallioalueelta maastossa tarkennuskartoitusta ja 
lisäksi oli käytössä kahdeksan Drillcon Smoy:n 
loggaamaa kairasydäntä. Kallioperägeologiset tut-
kimustulokset on esitetty kappaleessa 4.3.1. Vuoden 
2016 lopulla saatiin Länsimetro Oy:ltä Pöyry Oy:n 
tekemä tunnelin rakennusgeologinen kartoitus 
Iivisniemen kallioalueen itäpuolelta. Louhinta 
oli siihen mennessä edennyt tuohon kohtaan. 
Iivisniemen kallioalueen alaista tunneliosuutta ei 
ollut vielä louhittu.

Hannusjärven alue sijaitsee Espoon lohkon eteläi-
sen ja pohjoisen lohkon välisen E-W- ja ENE-WSW-
suuntaisten hiertovyöhykkeiden tuntumassa (kuva 
15). Alueelle on tulkittu aiemmin E-W-suuntaisia 
heikkousvyöhykkeitä (Pajunen et al. 2002, Elminen 
et al. 2008) (kuva 68). Myös Iivisniemen kallio-
alueella havaittiin maastotutkimuksissa E-W- ja 
ENE-WSW-suuntaisia rikkonaisuusvyöhykkeitä 
(kuva 70). 

Hannusjärven alueen aiemmista tutkimuksista 
saatuja tuloksia heikkousvyöhykkeiden sijainnista 
ja maastotutkimuksiin perustuvaa rikkonaisuus-
vyöhyketulkintaa Iivisniemen kallioalueelta ver-
rattiin Länsimetron 2. vaiheen louhinnan aikaisiin 
tunnelikartoitustuloksiin (Pöyry Oy), jotka saatiin 
käyttöön 15.12.2016. Louhinta oli tässä vaiheessa 
edennyt idästä päin Iivisniemen kallioalueen koil-
lispuolelle. Länsimetron Sokopro-datapankissa 
olevasta rakennusgeologisesta karttaesityksestä 
tallennettiin heikkousvyöhyke- ja rakoilutiedot 
excel-tiedostoihin. Rocscience Inc. Dips -ohjel-
malla tuotettiin heikkousvyöhykkeiden ja rakoilun 
suuntadiagrammit.

Kartoitustuloksissa tunnelissa paaluvälillä 
16240−16400 on useita E-W-suuntaisia RiII-RiIV-
heikkousvyöhykkeitä (kuva 80) (lähde: Länsimetro 
Oy, Sokopro-datapankki). Tämä paaluväli vastaa 
Hannusjärven alueella painannetta Iivisniemen 
kallioalueen itäpuolella. Samoin on havaittu NNW-
SSE-suuntaisia heikkousvyöhykkeitä. Tulokset 
vastaavat suuntien suhteen GTK:n aiempia tutki-
mustuloksia (kuva 68). 

Pöyry Oy:n rakennusgeologisen kartoituksen 
hyödynnettävyyttä heikkousvyöhyketulkinnassa 
vähentää niistä puuttuva rakennegeologinen tieto. 
Vyöhykkeet on luokiteltu rakennusgeologisen luo-
kittelun mukaan RiI-RiV. Tämä luokittelu ei anna 
tarkkaa kuvaa vyöhykkeiden luonteesta. Onko 
kyseessä hauras siirros, rakovyöhyke, vyöhykkeen 
monivaiheisuus tai se, mitä mineraalia rakotäytteet 
ovat? Rakennusgeologisen luokittelun perusteella ei 
voida tehdä suoria johtopäätöksiä siitä, vastaavatko 
kalliopaljastumilta tehdyt havainnot tunnelissa 
tavattuja heikkousvyöhykkeitä. Rakennegeologinen 
tieto tunnelista lisäisi vertailun luotettavuutta.  

Tunnelissa havaitut rakosuunnat (lähde: 
Länsimetro Oy, Sokopro-datapankki) vastaavat 
huomattavan hyvin Iivisniemen kallioalueen rakoi-
luhavaintoja (kuva 81a,b). Päärakosuunnat ovat 
ENE-WSW, NNW-SSE, NW-SE ja vaaka-loivat raot 
eri suuntiin. Loivat ja vaa`at raot ovat usein myös 
tunnelissa laajoja pintoja. Tunnelissa on mitattu 
rakosuunnat 5°:n tarkkuudella. Iivisniemen kal-
lioalueen rakosuunnat ovat 1°:n tarkkuudella.

Maatutkalinja L7 kulkee suunnitellun Länsi-
metron 2. vaiheen linjausta pitkin Iivisniemen 
kallioalueen yli koillisesta lounaaseen (kuva 23). 
Linjan L7 heijasteet on esitetty kuvassa 36. Linjalla 
on havaittavissa toistuvana loivia ja vaakoja hei-
jasteita, jotka tulevatkin muita suuntia paremmin 

Kuva 80. Louhinnan aikaisessa tunnelikartoituksessa 
(Pöyry Oy) paaluvälillä 16240−16400 havaitut heik-
kousvyöhykkeet. Suuntaruusu, N=10.
Fig. 80. Zones of weakness observed in the tunnel mapping 
(Pöyry Ltd.) during excavation between the poles 16240-
16400. Rose diagram, N=10.
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esille maatutkalla. Heijasteet voivat viitata loi-
vaan-vaakaan rakoiluun kallioperässä. Iivisniemen 
kallioalueen itäpuolen painanteessa maatutkahei-
jasteeseen tulee häiriöitä eikä selkeitä viitteitä kal-
lioperän rakenteista saada. 

Pöyry Oy:n rakennusgeologisessa kartoituksessa 
tunnelista painanteen kohdalta on mitattu huomat-
tava määrä loivia ja vaakarakoja ja myös laajoja vaa-
karakopintoja. Maatutkatulosten valossa voidaan 
olettaa, että loiva-vaaka rakoilu jatkuu painanteesta 
lounaaseen suunnitellun tunnelilinjan kohdalla.

Maatutkalinja L5 kulkee pohjois-eteläsuunnassa 
Iivisniemen kallioalueen itäreunalla. Kallioalueen 
koilliskulmassa, painanteen reunassa maatutkatul-
kinnassa esiintyy pohjoista kohti jyrkästi kaatuvia 
heijasteita (kuva 38). Nämä voivat viitata aiem-
missa heikkousvyöhyketulkinnoissa esille tulleisiin 
E-W-suuntaisiin heikkousvyöhykkeisiin (kuva 68) 
ja tunnelikartoituksessa esille tulleisiin heikkous-
vyöhykkeisiin (kuva 80). 

Monielektrodivastusluotaus tuo esille kalliope-
rän rikkonaisuutta, kun kallio on lähellä maanpin-
taa. Linjat L3 ja L4 leikkaavat toisensa Iivisniemen 
kallioalueen itäpuolisen painanteen luoteisella 
jatkeella (kuva 23). Molemmilla linjoilla on tavattu 
lähellä leikkauskohtaa kallio-osassa johtavampia, 
mahdollisia ruhjepiirteitä (kuvat 40 ja 41). Tämä 
ennakoi painanteen kohdalle rikkonaisuutta.

Myös painovoimamittauksissa linjoille L7 (muissa 
mittauksissa L1) ja L5 on tulkittu painanteen koh-
dalle ympäristöään paksummat maapeitteet (kuva 
44). Painanteen länsireuna viettää jyrkästi itään, 
ja painanteen leveydeksi voidaan arvioida 30- 
40 m. Erityisen paksut maapeitteet on Hannusjärven 
pohjoisreunassa (kuva 44). Hannusjärven pohjois-
ranta on tulkittu linjoilla L3 ja L4 jyrkäksi, ja ran-
nan kulkusuunta viittaa ENE-WSW-suuntaisteen 
hiertovyöhykkeeseen.

Magneettisissa mittauksissa linjoilla L5, L7, L8, 
L1 ja L9 esille tulleet negatiiviset anomaliat (kuva 
56) saattavat osoittaa kallioperän rikkonaisuutta 
Iivisniemen kallioalueen koillispuolella.

Sähköisissä EM31-tuloksissa (kuva 61) tulevat 
esille kallioperän maastotutkimuksissa havaitut 
vyöhykkeet A ja B (kuva 70). Linjan L1 kohdan 200 
m itäpuolella oleva rajapinta on pysty myös EM31-
mittausten perusteella (kuva 62). Kohdassa 170 m 
näkyy mahdollinen rikkonaisuusvyöhyke, kuten 
vastusluotauksessa vastaavassa kohdassa (kuva 39). 
Vyöhykkeen suuntaa ei voida tulkita mittauksista. 

Iivisniemen kallioalueen koillispuolella slin-
gram-mittausten imaginaarikomponenteista näkyy 
myös gravimetriasta tulkittu saven/siltin peittämä 
kalliopainanne linjalla L1 (kuva 51), joka voisi olla 
slingram-tulosten sekä esim. EM31-tulosten perus-
teella syvempi länsipuolella ja loivempi itäpuolella.

Kuva 81. Louhinnan aikaisessa tunnelikartoituksessa paaluvälillä 16240−16400 havaitut rakosuunnat (a, N=162) 
ja Iivisniemen kallioalueen rakosuunnat (b, N=139). Pintatarkka alapalloprojektio. 
Fig. 81. The joint orientations observed in the tunnel mapping (Pöyry Ltd.) during excavation between the poles 16240-16400 
(a, N = 162) and joint orientations in the Iivisniemi area (b, N = 139). Equal area, lower hemisphere projection.

a) b)
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4.3.1.2 Integroitu tulkinta; Suomenoja

Suomenojan eli Finnoon alue sijaitsee Espoon loh-
kon eteläisen ja pohjoisen lohkon välisessä ENE-
WSW-suuntaisessa hiertovyöhykkeessä (kuva 15). 
Rakennetulkinnan mukaan Suomenojan aluetta 
luonnehtivat myös ENE-suuntaiset tektoniset 
allas-doomirakenteet (kuva 82), jotka ovat synty-
neet myöhään svekofennisessä evoluutiossa, ja siksi 
niiden muodostamat rakenteet ovatkin merkittä-
västi säädelleet myös hauraiden rakenteiden ohjau-
tumista (ks. kappale 3 sekä Pajunen et al. 2007).

Finnoon alue sijaitsee eri rakenteiden risteä-
misalueella ja on rakenteellisesti hyvin kompleksi. 

Alueella on tulkinnan mukaan NE-SW-suuntaisia 
duktiileja ja usein myloniittiutuneita vyöhykkeitä, 
joita leikkaavat NW-SE-suuntaiset ekstensio-
naaliset normaalisiirrokset. Suomenojan alueella 
voi esiintyä myös allas-doomirakenteiden reu-
naan liittyviä loivia liuskeisuus- ja rakorakenteita 
(Pajunen et al. 2007). Tässä tutkimuksessa kairasy-
dämistä tehdyt tulkinnat tukevat aiempaa tulkintaa. 
Erityisesti loivien rakojen osuus on suuri (kuva 79). 
Suomenojan alueella tehdyt seismiset luotauslinjat 
esittävät alueelle paikoin hyvin matalia nopeuksia, 
mikä viittaa rikkonaiseen kiveen (Laine et al. 2013).

Vastusluotaustuloksia Finnoon kohteella linjoilta 
L31 ja L33 on kuvattu tarkemmin jo kappaleen 4.3.1 

Kuva 82. Finnoon alueen kallioperän tektoninen tulkinta (Pajunen et al. 2007). Musta pilkkuviiva on rakenteen 
muotoviiva. Ruskeat viivat osoittavat hierto/heikkousvyöhykkeiden sijaintia. Finnoon alue on rajattu karttaan. 
Kivilajit ovat GTK:n Karttatietokannasta (Suomen kallioperä – DigiKP).
Fig. 82. Tectonic interpretation of the bedrock in Finnoo (Pajunen et al. 2007). The black dotted line represents the structural 
form line. Brown lines indicate shear/weakness zones. The Finnoo area is outlined. Rock types are from the map database 
of GTK (Bedrock of FInland – DigiKP).
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alkupäässä (ks. kuvat 42 ja 43). Finnoon alueen 
itäreunalla linjan L31 eteläpää lähtee kalliopal-
jastumalta (ks. kuvat 42 ja 83). Linjan eteläosassa 
kallio vaikuttaa olevan pinnasta osin rapautunut 
tai muuten rikki (tai ohut maapeite kyseisessä 
kohtaa). Pohjoista kohden linjalla voidaan olettaa 
olevan laajemminkin rikkonainen vyöhyke, joka 
on täyttynyt savella. Kyseisessä kohtaa kalliope-
rän rakenteet saattavat osittain kulkea myös linjan 
suuntaisesti (ks. kuva 82). Tulkinta antaa viitteitä 
hauraasta NW-SE-suuntaisesta normaalisiirrok-
sesta, joka aiempien tulkintojen mukaan edustaa 
rikkonaisuusvyöhykettä luokassa RiIV-V (Pajunen 
et al. 2002). 

Smoy:n kairaustulosten perusteella reiässä 
SK-101 on 12 rikkonaisuusvyöhykettä, joista viisi 
on luokiteltu kalliolaadulta luokkaan RiIV. Kairaus 
lähtee 50 m linjan L31 itäpuolelta suuntaan 262°. 
Kairauksessa on siis todennäköisesti tavattu NW- 
SE-suuntainen heikkousvyöhyke. Valitettavasti 
vyöhykkeen suuntaa on mahdotonta määrittää 
Smoy:n kairaloggausaineiston perusteella.

Vastusluotauslinja 33 (ks. kuvat 43 ja 84) sijaitsee 
melko lähellä kalliorinnettä ja kulkee kairanreiän 
SK-101 kanssa samassa kohtaa. Linjan alkupäässä 
kallio nousee syvemmältä (eli lännessä kallio on 
syvemmällä). Kyseisellä suunnalla sijaitsee toden-
näköisesti laajahko rikkonainen vyöhyke, joka voi 
viitata NW-SE-suuntaiseen heikkousvyöhykkee-
seen. Tällä menetelmällä ei johtavan pintamaan 

vuoksi voida havaita rikkonaisuuden ominaisuuksia.
Painovoimamittausten perusteella Finnoon alu-

eella maapeite on kauttaaltaan ohut, mutta linjoilla 
6 ja 8 kallionpinta laskee paikallisesti n. 15 m maan-
pinnan tason alapuolelle (kuvat 51 ja 53). Tulkinnan 
(kuva 45) ja maaperäkairaustulosten perusteella 
voi päätellä, että ko. painaumat ovat yhteydessä 
toisiinsa.

Kallionpinnan tason muoto molemmilla pai-
naumakohdilla on hyvin samanlainen. Painauman 
reunoilta kalliopinta laskee painaumaa kohden. 
Linjalla L8 painauma on leveämpi ja syvempi (ks. 
kuva 85). Kalliopainanteen eteläreuna vaikuttaa tul-
kinnan perusteella olevan linjalla L8 jyrkempi kuin 
sen pohjoisreunalla. 

Painauman leveys ja rakenne viittaavat joko 
useampaan mahdollisesti yhdensuuntaiseen vyö-
hykkeeseen, tai kyseessä voi olla erisuuntaisten 
rikkonaisuusvyöhykkeiden risteyskohta. Kyseeseen 
tulevat Pajunen et al. (2002) projektissa kuva-
tut ENE-WSW- ja NW-SE-suuntaiset sekä allas-
doomirakenteiden reunavyöhykkeitä myötäilevät 
rikkonaisuusvyöhykkeet. 

Magneettisen profiilin tuloksissa on paljon sivi-
lisaatiohäiriöitä, mutta linjan L31 eteläpäässä voi-
daan nähdä häiriöttömiä anomalioita (kuva 86). 
Kalliolta pohjoiseen siirryttäessä nähdään pieniä 
paikallisia minimejä, jotka saattavat viitata gra-
niitin rikkonaisuuteen. Pehmeikköosassa (ojan 
eteläpuolella) nähdään pientä vaihtelua. Tämä on  

Kuva 83. Finnoon monielektrodivastusluotauslinjan 31 tulos (sama kuin kuva 42).
Fig. 83. Results from ERT profile 31 at the Finnoo site (the same as Figure 42).
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Kuva 84. Finnoon monielektrodivastusluotauslinjan 33 tulos.
Fig. 84. Results from ERT profile 33 at the Finnoo site (the same as Figure 43).  

Kuva 85. Profiilin 8 tulkintakuva.
Fig. 85. Interpretation from gravity profile 8. 
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todennäköisesti kallioperästä lähtöisin olevaa, 
koska muita anomalialähteitä ei maastohavain-
noissa kohdattu; toisaalta vaihtelu on melko pientä. 
Pohjoiseen ojalta siirryttäessä alkaa sivilisaatiohäi-
riö olla vallitsevaa.

Suomenlahdentien länteen päin suuntautuvan 
jatkeen alkupäästä pienestä tieleikkauksesta otet-

tiin graniitista näyte, joka mitattiin GTK:n geofy-
siikan laboratoriossa (taulukko 5). Graniitti on vain 
heikosti magneettinen, mistä syystä se ei toden-
näköisesti aiheuta kuvassa 86 profiililla L31 siinä 
kohdassa näkyvää positiivista anomaliaa. Vaihtelu 
linjan L31 magneettisessa tuloksessa voi johtua kal-
lioperän rikkonaisuuden vaihtelusta.

Kuva 86. Finnoon magneettisten mittausten tulokset interpoloituna. Sisältää Maanmittauslaitoksen 
Maastotietokannan 2013 aineistoa © MML ja HALTIK.
Fig. 86. Magnetic results from the Finnoo site. Contains 2013 data from the Topographic Database of the National Land 
Survey of Finland © NLS and HALTIK.

Taulukko 5. Graniittinäytteen petrofysiikan mittaustulokset.
Table 5. Results of petrophysical measurements of granite samples.

havainto x y kivilaji REALSAMPLECODE M(g) MS(g) H(cm) V(cm3) D(kg/m3) K_V(uSI) J(mA/m) Q Magnetiitti(%)

20-MHW$-2016 373745 6671014 graniitti 20.1-MHW$-2016 475.78 294.42 9.5 182 2616 1295 37 0.70 0.07

        20.2-MHW$-2016 199.72 123.64 7 76 2618 1489 112 1.83 0.08
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Kuvassa 87 on esitetty yhteistulkinta slingram-
mittaustuloksista, vastusluotauksesta ja paino-
voimamittauksesta. Kuvassa 87b on katkoviivalla 
merkitty gravimetrauksella saatu rajapinta. Näin 
malli antoi paremman sopivuuden. Sopivuutta vielä 
parantaa alaspäin viettävien rajapintojen jyrkentä-
minen sekä ruhjevyöhykkeiden lisääminen. Kuvaan 
87b) on merkitty slingram-tuloksiin sopivampi raja-
pinta yhtenäisellä viivalla. Kuvassa 87c) on saatu 

tulkinta. Sovitus vaatii laskentamalliin eteläisimmän 
ruhjeen. Toinen ruhje parantaa hieman sovitusta, ja 
sen voi sanoa olevan mahdollinen. Kolmas ruhje on 
liian paksun ja johtavan irtomaapeitteen alla, jolloin 
pelkkä rikkonaisuus (vesipitoisuus) ei tee ruhjeesta 
havaittavaa. 

Kuvaan 87c tulkitut ruhjeet viittaavat mahdol-
lisesti Espoon lohkon rajapintojen ENE-WSW-
suuntaisiin hiertovyöhykkeisiin. 

Kuva 87. Slingram-tulkinta 
linjalta 31. a) Mitatut 
(legendan mukaisesti, 
IP= reaali, Q=imaginaari) 
ja lasketut (vaaleanpu-
naisilla symboleilla, pal-
lolla IP, neliöllä Q). b) 
Tulkinnan lähtötilanne, 
johtavuus muodostettuna 
ERT-tuloksesta; katkovii-
valla on merkitty gravi-
metrialla tulkittu irtomaa 
ja yhtenäisellä viivalla 
tulkinnan irtomaakerros. 
c) Tulkintamalli, irtomaa 
ja mahdolliset ruhjeet 
(teksti). Syvyysasteikko on 
4 kertaa vaaka-asteikko.
Fig. 87. Slingram inter-
pretation from profile 31. 
a) Measured (according to 
legend, IP = real, Q = imag-
inary) and calculated (pink 
symbols, IP balls, Q square). 
b) Starting parameters for 
the interpretations, conduc-
tivity obtained from the ERT 
results; the dashed line rep-
resents the interpreted soil 
thickness from the gravity 
results and the continuous 
line represents soil thickness 
in the EM interpretation. c) 
Interpretation model, soil and 
possible fractures (see text). 
The depth scale is 4 times the 
distance scale.

a)

b)

c)
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Painauman pohjoisosasta puuttuvat sekä ERT- että 
slingram-tulokset, joten siellä mahdollisesti sijait-
sevia rikkonaisuusrakenteita ei voida tulkita näiden 
aineistojen perusteella. Molemmat linjat loppuivat 
painauman pohjoispäähän, jossa on oja (ks. kuva 58). 

Maatutkamittaukset eivät olleet käyttökelpoisia 
Finnoon alueella putkistojen ym. rakenteiden vuoksi 
sekä aluetta peittävän pehmeikön korkean sähkön-
johtavuuden vuoksi.

4.3.2 Blominmäki 
T. Huotari, M. Wennerström, M. Pajunen ja O. Ikävalko

Geologinen yleiskuva
M. Pajunen

Topografisesti Blominmäki on kallioalue, joka 
peitteisten laaksojen rajaamana kohoaa ympä-
ristöään korkeammalle. Geologisesti se sijaitsee 
välittömästi pääkaupunkialueen merkittävimmän 
siirrosvyöhykkeen Porkkala−Mäntsälä-hierto-/
siirrosvyöhykkeen luoteispuolella (ks. kuva 15). 
Porkkala−Mäntsälä-vyöhykkeen suuntaisia siir-
roksia esiintyy runsaasti varsinkin vyöhykkeen 
kaakkoispuolella. Näihin NE-SW-suuntaisiin siir-
roksiin liittyy toisen vaiheen siirrosrakenteita N-S-
suunnassa. Blominmäen lähelle on tulkittu myös 
runsaasti NW-SE-suuntaisia post-svekofennisiä 
normaalisiirroksia (ks. kuva 19).

Kohdealueella Porkkala−Mäntsälä-vyöhyke erot-
taa vyöhykkeen luoteispuolen vaaka-asentoiset 
graniittiset ja amfiboliittiset kivet, voimakkaasti 
koilliseen suuntautuneista, pystyasentoisista tona-
liittisista gneisseistä, amfiboliiteista ja kiillegneis-
seistä vyöhykkeen kaakkoispuolella (Pajunen et al. 
2008a). Alueen kiviä leikkaavat melko runsaana 
esiintyvät pegmatiittiset graniitit, joko juonina tai 
epämääräisemmän muotoisina esiintyminä (esim. 
budinaasiniskat) (kuva 88). Kohteen koillispuolella 
on 1,6 Ga vanha Bodomin rapakivi, joka on aset-
tunut paikoilleen vahvasti varhaisempien vaaka-
asentoisten rakenteiden ohjaamana. Sitä leikkaavat 
nuoret Porkkala−Mäntsälä-vyöhykkeen suuntaiset 
siirrokset ja luode-kaakkosuuntaiset normaalisiir-
rokset (Elminen et al. 2008).

Kallioperäkartoilla Porkkala−Mäntsälä-
vyöhykkeen luoteispuolella on länteen suuntau-
tuva amfiboliittinen kiila, joka maastohavaintojen 
mukaan kaatuu loivasti pohjoiseen, ns. Espoon 
graniitin alle. Amfiboliitti on voimakkaasti lius-
keinen (ekstensioliuskeisuus SE, katso kappale 3.) 
ja raitainen gneissi, joka on alkuperältään mah-

dollisesti gabbroidinen syväkivi. Kiilan eteläpuo-
lella amfiboliittiin rajautuu poimuinterferenssin 
kulminaatiossa paljastunut graniittinen syväkivi-
alue. Amfiboliitin N-puolella on laaja Espoon gra-
niittialue. Blominmäki sijaitsee amfiboliittikiilan 
E-päässä, kuitenkin siitä NE-SW-suuntaisten siir-
rosten erilleen rajaamalla lohkolla.

Porkkala−Mäntsälä-vyöhyke on vanha hier-
tovyöhyke, joka on alkanut kehittyä noin 1,85 Ga 
sitten (Pajunen et al. 2008a, Elminen et al. 2008). 
Pääliikunto oli vasenkätinen hierto, jonka tuloksena 
vyöhykkeen rakenne kääntyi NE-SW-suuntaiseksi. 
Hiertovyöhyke tuotti erittäin suuren rakenteelli-
sen kontrastin länsipuolen loiva-asentoisten ja 
vyöhykkeen pystyjen kivien välille. Sauma oli altis 
myöhemmille hauraammille siirroksille, ja läpi-
leikkauksessa vyöhykkeestä onkin todettavissa sen 
monivaiheisuus aina duktiileista gneisseistä hau-
raisiin ei-koheesisiin ja muuttuneisiin siirroskiviin 
(Elminen et al. 2008). Vyöhyke on osittunut useiksi 
kapeiksi saumoiksi, joissa kiven rikkoutuminen on 
usein voimakasta.

Blominmäen kohteessa kallioperägeologian 
osuudessa rajoituttiin kahden avoimena olleen 
kairanreiän tutkimuksiin, jolloin geofysiikan mit-
taus- ja tulkintatuloksia voitiin verrata näiden 
kahden reiän kairasydämistä tehtyihin geologi-
siin tutkimuksiin. Kairasydäntutkimukset teki M. 
Wennerström.

Geofysiikan tulosten tulkinta

Blominmäellä mitattiin kaksi uutta monielekt-
rodiluotauslinjaa, overhauser-tyyppistä mag-
netometrausta tiheällä linjavälillä (5 m ja 1 m), 
latauspotentiaalimittauksia sekä useita erityyppisiä 
reikämittauksia kahdessa tutkimusta varten auki 
jätetyssä reiässä. Kartta mittauslinjoista eri mene-
telmillä sekä mittausten tarkemmat parametrit on 
esitetty kappaleessa 4.1.2 ja kuvassa 26.

Monielektrodivastusluotaus
T. Huotari

Monielektrodivastusluotausmittaukset tehtiin 
Blominmäellä ABEM Terrameter SAS 4000 -mitta-
laitteella ja Lund Imaging System -kaapelijärjestel-
mällä. Mittauksissa käytetty elektrodijärjestelmä oli 
monigradienttijärjestelmä. Menetelmän tarkemmat 
periaatteet on kuvattu kappaleessa 4.2.1. Kohteessa 
mitattiin kaksi uutta monielektrodivastusluotaus-
linjaa, jotka sijoitettiin siten, että niistä saataisiin 
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kartoitettua kallioperän rikkonaisuustietoa sekä 
maapeitteen paksuutta. Mittauksissa käytetty mini-
mielektrodiväli linjoilla oli 2 metriä. Linjan 1 koko-
naispituus oli 186 m ja linjan 2 oli 160 m. Linjojen 
sijainti suhteessa kallioperäkarttaan ja tulkittuihin 
rikkonaisuusrakenteisiin on esitetty kuvassa 88. 
Kuvassa myös karttaselitykset.

Linjan 1 tulkintatulos on esitetty kuvassa 89. 
Linjalla näkyy johtavampana kostea pintakerros, 
joka on pääasiassa turvetta. Maapeitteen paksuus 
linjan johtavammassa osassa (näkyy punaisena) 
on suurimmillaan noin 4 m. Ominaisvastusarvojen 
perusteella pintaosassa on myös mahdollisesti 
savea/liejua. Linjalla näkyy noin kohdassa 75 m 

Kuva 88. Monielektrodiluotauslinjat kallioperäkartalla (lähde: Kalliosuunnittelu Oy 2012). Pohjakartat ja korkeus-
malli: sisältää Maanmittauslaitoksen Maastotietokannan 2013 aineistoa © MML ja HALTIK ja LIDAR-aineisto 2013. 
Fig. 88. ERT profiles located on the bedrock map (source: Rockplan Ltd 2012). Contains data from the National Land Survey 
of Finland Topographic Database 2013 © NLS, HALTIK and LIDAR data 2013. 
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syvemmälle jatkuva pystyhkö johtava rakenne. 
Kyseisessä kohdassa on mahdollisesti lähes pys-
tyasentoinen ruhje/rikkonaisuusvyöhyke. Linjan 
loppupäässä (itäpää) näkyy muutama johtavampi 
vyöhyke kohdassa, jossa rinne lähtee nousemaan (n. 
150 m:n kohta). Kyseisessä kohdassa on mahdolli-
sesti myös rikkonaisuutta. Mittauksen syvyysulot-
tuvuus heikkenee kyseisestä kohdasta linjan loppua 
kohden, joten rakenteiden jatkuvuus syvyyssuun-
nassa on epävarma tuloksen perusteella. 

Maapeitteen paksuus linjalla 2 (ks. kuva 90) 
on suurempi kuin linjalla 1. Maapeitteen paksuus 

on suurimmillaan 7−11 metriä. Myös tällä linjalla 
maapeite on pääasiassa turvetta. Kallion päällä voi 
olla myös liejua/savea pienehkön ominaisvastuk-
sen perusteella. Linjan loppupäässä (itäpää) koh-
dasta 80 m eteenpäin maapeitteen paksuus näyttää 
suurenevan huomattavasti. Kyseisessä kohdassa 
on mahdollisesti ruhjekohta (kohta: n. 90−115m). 
Paksuin maapeite on tuloksen perusteella kohdassa 
100 m, ja siinä saattaa kuitenkin olla myös edellä 
mainittu ruhje. Mahdollisen ruhjeen vuoksi maa-
peitteen arviointi kohdassa on hankalaa. 

Kuva 89. Monielektrodiluotaustulkinta linjalta 1.
Fig. 89. ERT interpretation from line 1.
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Kuva 90. Monielektrodiluotaustulkinta linjalta 2.
Fig. 90. ERT interpretation from line 2.

Latauspotentiaalimittaus 

T. Huotari ja M. Paananen

Latauspotentiaalilinjat on esitetty kappaleessa 4.1.2 
sekä menetelmän periaatteet kappaleessa 4.2.1. 
Kuvassa 91 on kuva käytetystä mittalaitteistosta 
(Gefinex 100). Mittaukset on kuvattu tarkemmin 
kappaleessa 4.1.2. Kuvassa näkyy myös kairanreikien 
SK-141 ja SK-109B sijainti maastossa. Linjoja mitat-
tiin yhteensä seitsemän siten, että reikä SK-141 oli 
nollakohta. Linjojen kulma oli noin 340° pohjois-
suunnasta, mutta tiheän metsikön vuoksi ja muiden 
syiden vuoksi linjojen suunnat hieman vaihtelevat. 
Kulma on siis lähellä kairanreiän SK-141 kulku-
suuntaa, joka on 346°. Maadoituspiste oli 128,5 
metrin kohdalla reiässä, eli matka reiän suusta 
on 119,7 m ja syvyys vaakasuorasta 46,05 m. Mäki 
kuitenkin nousee ylös juuri reiän suuntaan, joten 
maadoituksen kohdalla syvyys on todellisuudessa n.  
11,5 m suurempi eli n. 57,5 m. Kuva 92 esittää mittaus- 
tulokset interpoloituna kartalle. Tuloksessa näkyy 
reiän virtamaadoituskohta minimipotentiaalina 

(negatiivisena). Itse potentiaalimittaus suoritet-
tiin siirtämällä toista potentiaalielektrodia kuvassa 
näkyviä linjoja pitkin. Linjalla 1 mittausten pisteväli 
oli 1 m ja muilla linjoilla 2 m mittausten nopeut-
tamiseksi. Vertailupotentiaalielektrodin sijainti oli 
n. 30 metrin päässä reiältä linjalla 6. Linjat 1, 4, 5 
ja 6 olivat 150 m pitkiä, ja linja 2 oli 140 m, linja 3 
oli 162 m ja linja 7 oli 134 m pitkä. Kuva 93 esittää 
potentiaalieroja yhdessä kallioperäkartan ja rikko-
naisuusrakenteiden kanssa. Rikkonaisuusrakenteet 
on tulkittu seismisistä, maatutkatuloksista sekä 
vastusluotaustuloksista aiemmissa tutkimuksissa. 
Aineisto on saatu käyttöön HSY:n vesihuollolta, 
Pöyry Oy:ltä ja Kalliosuunnittelu Oy:ltä. Taustalla 
näkyy myös Kalliosuunnittelu Oy:n kallioperä-
kartta sekä Maanmittauslaitoksen LiDAR-aineistoa. 
Kuvassa näkyy lisäksi alueelle suunnitellun jäteve-
denpuhdistamon vanha sijoituspaikka. Puhdistamo 
ei siis sijoitu tarkalleen kyseiselle paikalle juuri 
pohjoisosassa olevan erittäin rikkonaisen kallio-
osuuden vuoksi.
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Kuva 91. Gefinex 100 latauspotentiaalilaitteisto. Kuva: Kai Nyman, GTK.
Fig. 91. Gefinex 100 mise-á-la-masse measurement system. Picture: Kai Nyman, GTK.

Kuva 92. Latauspotentiaalimittausten reaalin tulos interpoloituna. Sisältää Maanmittauslaitoksen 
Maastotietokannan 2013 aineistoa © MML ja HALTIK.
Fig. 92. Interpolated real component from mise-á-la-masse measurements. Contains data from the National Land Survey 
of Finland Topographic Database 2013 © NLS and HALTIK.
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Kuva 93. Latauspotentiaalin reaali yhdessä kallioperäkartan kanssa. (Ks. selitykset kuvasta 88, lähde: 
Kalliosuunnittelu Oy 2012). Latauspotentiaalimittausten skaala on sama kuin kuvassa 92. Kairanreikien SK-109B ja 
SK-141 aloituspisteet sekä mahdollinen johdevyöhyke on myös merkitty karttaan. Sisältää Maanmittauslaitoksen 
Maastotietokannan 2013 aineistoa © MML ja HALTIK ja LIDAR-aineisto.
Fig. 93. Real component from mise-á-la-masse measurements together with the bedrock map. (See the explanations in 
Figure 88; source: Rockplan Ltd 2012). The colour scale in the measurements is the same as in Figure 92. The starting points 
of drill holes SK-109B and SK-141 as well as a possible conductivity zone are also marked on the map. Contains data from 
the National Land Survey of Finland Topographic Database 2013 © NLS, HALTIK and LIDAR data. 

Linjojen tuloksia mallinnettiin myös homo-
geenisen puoliavaruuden avulla analyyttisesti. 
Linjojen 1−7 mallinnustulokset eri homogeenisen 
puoliavaruuden arvoilla on esitetty kuvissa 94−98. 
Kuvaajissa matka on siten, että positiivinen pää on 
luoteessa ja negatiivinen kaakossa. Mallinnuksen 
periaate on esitetty kappaleessa 4.2.1. 

Linjoilla L1, L2 ja L3 mitattu potentiaaliminimi 
osuu melko lähelle mallinnettua minimiä (lähin 
etäisyys virtalähteeseen), eikä selviä viitteitä gal-
vaanisesta yhteydestä yksittäisillä linjoilla havaita. 
Linjan L4 mittaus poikkeaa huomattavasti homo-
geenisesta mallista, ja erityisesti kiinnittää huo-
miota sivuminimi linjalla kohdassa n. 70 m. Tämä 

voi periaatteessa olla indikaatio galvaanisesta yhte-
ydestä, vaikka vastaavia piirteitä ei nähdä vierei-
sillä linjoilla. Kohdassa 100–110 m havaittu minimi 
taas osuu lähelle geometristä minimiä. Linjalla 7 on 
joitakin kiinnostavia gradienttimuutoksia kohdissa 
n. -40 ja -10 m, jotka voivat numeeristen mallin-
nusten (Ahokas & Paananen 2010) mukaan liittyä 
galvaaniseen yhteyteen. Paras käsitys mahdollisesta 
johteesta saadaan kuitenkin linjojen yhteistarkas-
telulla (kuvat 92 ja 93). Interpoloidun potentiaalin 
sama-arvokäyrät venyvät melko selvästi koillinen-
lounassuunnassa, ja mahdollinen johdevyöhyke on 
hahmoteltu kuvaan 93.
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Kuva 94. Linjojen 1 ja 5 yhdistetty mallinnustulos. Mitattu potentiaali ja homogeenisen puoliavaruuden vaste eri 
ominaisvastusarvoilla. Kairanreikä SK-141 on linjojen 0-kohdassa. Linja 1 on 0−150 m ja linja 5 on -150−0 m. 
Ks. tarkempi sijainti kuvasta 92.
Fig. 94. Modelling result from lines 1 and 5. The measured potential and response of the homogeneous half-space with 
various resistivity values. Drill hole SK-141 is located at the point 0. Line 1 is 0–150 m and line 5 is 150–0 m. For a more 
detailed location of the lines, see Figure 92.

Kuva 95. Linja 2 mallinnustulos. Mitattu potentiaali ja homogeenisen puoliavaruuden vaste eri ominaisvastus-
arvoilla. Ks. tarkempi sijainti kuvasta 92.
Fig. 95. Modelling results from line 2. The measured potential and response of the homogeneous half-space with various 
resistivity values. For the location of the line, see Figure 92.
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Kuva 96. Linjan 3 mallinnustulos. Mitattu potentiaali ja homogeenisen puoliavaruuden vaste eri ominaisvastus-
arvoilla. Ks. tarkempi sijainti kuvasta 92.
Fig. 96. Modelling results from line 3. The measured potential and response of the homogeneous half-space with various 
resistivity values. For the location of the line, see Figure 92.

Kuva 97. Linjojen 4 ja 6 mallinnustulos. Mitattu potentiaali ja homogeenisen puoliavaruuden vaste eri ominais-
vastusarvoilla. Linja 4 on matkalla 0-150 m ja linja 6 matkalla -150-0 m. Ks. tarkempi sijainti kuvasta 92.
Fig. 97. Modelling result from lines 4 and 6. The measured potential and response of the homogeneous half-space with 
various resistivity values. Line 4 is over a distance of 0–150 m and line 6 a distance of 150–0 m. For a more detailed location 
of the lines, see Figure 92.
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Kuva 98. Linjan 7 mallinnustulos. Mitattu potentiaali ja homogeenisen puoliavaruuden vaste eri ominaisvas-
tusarvoilla. Linjan negatiivinen pää (-84) sijaitsee kaakossa ja positiivinen pää luoteessa. Ks. tarkempi sijainti 
kuvasta 92.
Fig. 98. Modelling results from line 7. The measured potential and response of the homogeneous half-space with various 
resistivity values. The negative end (-84) of the line is located in the southwest and the positive end in the northeast. For 
the location of the line, see Figure 92.

Magneettiset mittaukset 

T. Huotari

Magneettisten mittausten tarkemmat tiedot on 
kuvattu kappaleessa 4.1.2 ja menetelmän perusteet 
on kuvattu kappaleessa 4.2.1. Alueella mitattiin 
kaksi erityyppistä overhauser-mittausta. Isompi 
alue mitattiin 5 metrin linjavälillä ja pienempi 1 
metrin linjavälillä. 5 metrin linjavälin mittauksia 
tehtiin 31 linjalla ja 1 metrin linjavälin mittauksia 
20 m x 20 m:n kokoiselle alueelle. 5 metrin linja-
välillä mitattu totaalikentän intensiteetti on esi-
tetty väripintakarttana kuvassa 99. Kuvassa 100 on 
esitetty 5 metrin linjavälillä mitattu magnetomet-
raustulos sekä linjojen sijainti jatkuvassa mittauk-
sessa. Tuloksesta nähdään, että linjat osuvat välillä 

päällekkäin ja välillä joihinkin kohtiin jää pidempi 
väli, josta ei ole aineistoa. Osa johtuu tiheän metsän 
aiheuttamasta paikannusvirheestä GPS-tuloksiin ja 
osa todellisesta paikannusvirheestä. 

Mittaustuloksille laskettiin usgs-työka-
lulla aineiston laaksokohdat (troughs) (Phillips 
et al. 2007). Kyseessä on puoliautomaattinen 
menetelmä paikallisten minimien laskentaan. 
Menetelmää käytettiin, koska mittausten tarkoi-
tuksena oli testata, voidaanko tiheämmällä linja-
välillä havaita kallioperästä rikkonaisuusrakenteita. 
Rikkonaisuusrakenteet havainnoidaan yleensä 
minimeinä. Lasketut usgs-minimit on visualisoitu 
kuvassa 101. Samaan kuvaan on myös merkitty 
näkyviin 20 m x 20 m:n kokoinen testialue, jossa 
mittaukset suoritettiin 1 metrin linjavälillä.
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Kuva 99. Magnetometraustulos 5 m:n linjavälillä. Sisältää Maanmittauslaitoksen Maastotietokannan 2013 aineis-
toa © MML ja HALTIK.
Fig. 99. Results from magnetic measurements as a colour map with a 5-m line spacing between the measurements. Contains 
data from the National Land Survey of Finland Topographic Database 2013 © NLS and HALTIK.
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Kuva 100. Magnetometraustulos 5 m:n linjavälillä ja mittauslinjojen sijainti. Sisältää Maanmittauslaitoksen 
Maastotietokannan 2013 aineistoa © MML ja HALTIK.
Fig. 100. Result from magnetic measurements as a colour map and line paths (blue line), with a line spacing of 5 m between 
the measurements. Contains data from the National Land Survey of Finland Topographic Database 2013 © NLS and HALTIK.
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Kuva 101. Väripintakartta sekä mittaustuloksille lasketut usgs-minimit (Phillips et al, 2007). Sisältää Maan-
mittauslaitoksen Maastotietokannan 2013 aineistoa © MML ja HALTIK.
Fig. 101. Magnetic colour map and USGS minima calculated from the results (Phillips et al. 2007). Contains data from the 
National Land Survey of Finland Topographic Database 2013 © NLS and HALTIK.
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USGS-minimien lisäksi tuloksille laskettiin toi-
sen asteen tilt-derivaatta (TDR2) Geosoft Oasis 
Montaj -ohjelmistossa. Kyseinen menetelmä koros-
taa minimi- ja maksimiarvoja. Kuvista 101 ja 102 
nähdään, että minimit osuvat pääosin samoihin 
kohtiin. Joissain kohdissa voidaan TDR2-tuloksesta 

hahmottaa joitain piirteitä, jotka eivät erotu usgs-
minimeistä. Eri laskentamenetelmiä on analysoitu 
tarkemmin kappaleessa 2.1.2. 

5 metrin linjavälillä saatua magneettiken-
tän totaali-intensiteettitulosta verrattiin 1 met-
rin linjavälillä saatuun tulokseen. Kuvassa 103 on 

Kuva 102. Magneettikentän totaali-intensiteetille laskettu toisen asteen tilttiderivaattakartta (varjostuksena) ja 
USGS-minimit (pisteinä). Sisältää Maanmittauslaitoksen Maastotietokannan 2013 aineistoa © MML ja HALTIK.
Fig. 102. Second-order tilt derivative map calculated from magnetic data (see shadow in the figure) and USGS minima 
(illustrated as dots). Contains data from the National Land Survey of Finland Topographic Database 2013 © NLS and HALTIK.
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havainnollistettu mittaustarkkuusero, kun 1 metrin 
linjavälillä overhauser-menetelmällä saatu mit-
taustulos ja gps-paikannustulos on interpoloitu 
suunnitelluille mittauslinjoille. Tuloksessa saadaan 
näkyviin selkeästi pienempiä piirteitä kuin 5 metrin 
linjavälillä tehdyssä mittauksessa. 

Koska 1 metrin overhauser-tuloksen paikannus-
tarkkuus heittää liian paljon suhteessa linjaväliin, 
haluttiin lisäksi testata ja verrata mittanauhan 
avulla 1 metrin solukoolla tehtyä mittaustulosta 1 
metrin overhauser-tuloksen kanssa. Kuvassa 104 
on havainnollistettu 1 metrin linjavälillä tehdyn 
overhauser-tuloksen ja mittanauhalla mitatut 1 
metrin piste- ja linjavälillä tehdyn mittauksen eroa. 
Nähdään, että overhauser-menetelmässä paikan-
nustarkkuus alkaa sotkemaan tulosta (vertaa kuva 
103 (oikea) ja 104 (vasen). Pistemittaustuloksessa 

(ks. kuva 104 (oikea)) näkyy myös joitain häiriö-
piirteitä, joista ainakin yksi johtui mittauspaikalle 
tuodusta rautaromusta. Rautaromun aiheuttama 
anomalia sotkee mittauksen melko pahasti.

Kuvassa 105 on pyritty havainnollistamaan, 
mistä esimerkiksi 5 metrin linjavälin mittaustu-
loksessa näkyvä minimi voi johtua. Minimin koh-
dalla ei ole ollenkaan mittauslinjaa. Myös kuvassa 
106 on pyritty havainnollistamaan linjojen gps-
paikannuksesta aiheutuva vaikutus tasopintakart-
toihin. 1 metrin overhauser-mittauksessa näkyy 
selkeästi, että linjat kulkevat osittain päällekkäin 
ja toistensa poikki ja osa alueista jää mittaamatta. 
Tämä ongelma saattaa siis selittää osittain erot 
tuloksissa. Kuvassa 107 on lisäksi verrattu linjojen 
sijaintia 5 metrin linjavälin ja 1 metrin linjavälin 
overhauser-mittauksessa.

Kuva 103. Vertailu 5 m:n linjavälillä tehty mittaus (vasen) ja 1 m:n linjavälillä tehty mittaus (oikea). 1 m:n tulokset 
interpoloitu alkuperäisille linjoille.
Fig. 103. Comparison of magnetic measurements with line spacings of 5 metres (left) and 1 metre (right). Results from 1-m 
line-spacing profiles have been interpolated to the original planned lines.

Kuva 104. Vasen on mitattu overhauserilla ja käytetty gps-koordinaatteja. Oikea on mitattu 1 m:n välein mitta-
nauhalla. Oikean kuvan luoteissivun reunassa näkyvä anomaliamaksimi johtui mittausten välillä alueelle tuodusta 
romusta.
Fig. 104. The results on the left were measured using an Overhauser-type magnetometer and located by GPS. The results 
on the right were measured using a manual proton magnetometer with 1-m station spacing and located with a measuring 
tape. The clear positive anomaly detected in the northwest corner of the right-hand image originated from waste brought 
to the site between the measurements.
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Kuva 105. 5 metrin linjavälillä tehdyn overhauser-mittauksen linjojen sijainti 20 m x 20 m:n alueella. Magneettinen 
minimi sijaitsee profiilien välissä ja on pääasiassa seurausta interpoloinnista.
Fig. 105. Location of the Overhauser-type magnetometer measurement lines measured using 5 meters line spacing in the 20 
m x 20 m area. Magnetic minimum is located between the profiles and is originated mostly from the interpolation.

Kuva 106. 1 m:n linjavälillä tehdyn overhauser-mittauksen linjojen sijainti (vasen) ja 1 m:n piste- ja linjavälillä 
tehdyn pistemittauksen linjojen sijainti.
Fig. 106. Overhauser measurement using 1-m line spacing and GPS location (left), and measurement using 1-m line and 
station spacing, as well as location with a measuring tape (right).

Kuva 107. GPS-koordinaatein määritetty linjojen sijainti 5 m:n linjavälin ja 1 m:n linjavälin overhauser-mittauksessa.
Fig. 107. Line locations using 5-m and 1-m line spacing with GPS location in Overhauser-type measurement.
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Kuvassa 108 on kuvattu magneettinen kartta 
alueen tarkennetun kallioperäkartan sekä rikko-
naisuustulkintojen  ja kairanreikien kanssa (lähde: 
Kalliosuunnittelu Oy, Pöyry Oy). Kyseisessä kar-
tassa on myös hahmoteltu näkyviin vedenpuhdis-
tamon pohjapiirustus vuoden 2013 suunnitelman 
mukaisena (ei lopullinen). Kuvassa näkyvät rikko-
naisuustulkinnat on saatu vastusluotaus- ja maa-
tutkatulkinnoista. Magneettisesta kartasta ei pysty 

selkeästi erottamaan vastaavia kallioperäkarttaan 
tulkittuja kivilajirajoja. Kivilajirajat on todennäköi-
sesti tulkittu kairanreikätietojen sekä paljastuma-
tietojen avulla. Todellisuudessa vaihtelu saattaa olla 
pienipiirteisempää kuin kartassa näkyy, jolloin rajat 
menevät todennäköisesti paremmin yhteen myös 
magneettisen kartoituksen kanssa (mikäli kivessä 
magneettiset ominaisuudet muuttuvat kivilajista 
toiseen).

Kuva 108. Magneettinen mittausaineisto yhdessä kallioperäkartan ja rikkonaisuustulkintojen (punainen ristik-
korakenne), kairaustietojen sekä alustavan vedenpuhdistamosuunnitelman kanssa (Ks. selitykset kuvasta 88). 
(Lähde: Kalliosuunnittelu Oy, Pöyry Oy.) 
Fig. 108. Magnetic data measured with a 5-metre line spacing together with a bedrock map, fracture interpretations (red 
cross feature), drill hole data and the preliminary location of the water purification plant (see the explanations in Figure 
88). (Reference: Rockplan Ltd, Pöyry.)
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Reikämittaukset

T. Huotari, J. Jokinen ja M. Wennerström (geologinen 
tarkastelu)

Lämpötilamittaus kallion rikkonaisuustutkimuksessa

Lämpötilamittauksiin sisältyy erilaisia häiriöitä. 
Reikien alussa on voimakas mutta normaali läm-
pötilamuutos (ks. kuva 109). Kesä on lämmittänyt 
maanpinnan, mutta syvemmälle mentäessä läm-
pötila laskee ja vakiintuu normaaliin keskiarvoon. 
Lämmön eteneminen on hidasta. Edellistalven 
kylmyys on aiheuttanut lämpöpulssin, joka etenee 
samalla vaimentuen mittaushetkellä (elokuu 2013) 
lähes 10 m:n syvyydellä maanpinnasta. Kylmäpulssi 
havaitaan 20−25 m:n etäisyydellä reiän alusta (ks. 
kuva 109 ja 110, A). Reikien kaltevuudet poikkeavat 

toisistaan, joten kylmäpulssi näkyy niissä hieman 
eri etäisyydellä.

Reikien kairaus ja kairauksessa käytetty huuhte-
luvesi ovat häirinneet luonnontilaa. Reikien auki-
olon testaus on sotkenut vettä ja lämpötasapainoa. 
Maaputki ulottuu maanpinnan yläpuolelle ja johtaa 
lämpöä alaspäin ympäristöään tehokkaammin.

Lämpötilamittaus on tehty muutama päivä sen 
jälkeen, kun reikien aukiolo on ensin testattu. 
Aukiolon testaus ja mittaus on tehty käyttäen 
muovisia työntötankoja. On vaikea arvioida, kuinka 
paljon eri asiat ovat häirinneet tai tasoittaneet 
mitattuja lämpötiloja luonnontilaan verrattuna. 
Luultavasti terävimmät luonnonmukaiset lämpö-
tilapiikit ovat hieman tasoittuneet. Kairanreikien 
SK-109B ja SK-141 parametrit sekä kylmäpulssin 
paikka on esitetty taulukossa 6.

Kuva 109. Lämpötila-syvyyden funktiona rei’issä SK-109B ja SK-141. A=kylmäpulssi.
Fig. 109. Temperature as a function of distance in drill holes SK-109B and SK-141. A = seasonal effect of winter.
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Kuva 110. Lämpötila-syvyyden funktiona kairanrei’issä SK-109B ja SK-141. Lämpötila-asteikkoa skaalattu, jotta 
pienemmät muutokset näkyvät selkeämmin. A= kylmäpulssi.
Fig. 110. Temperature as a function of distance in drill holes SK-109B and SK-141. The temperature has been scaled to visu-
alize the temperature change in more detail. A = seasonal effect of winter. 
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Taulukko 6. Kairanreikien SK-109B ja SK-141 parametrit sekä kylmäpulssin paikka. 
Table 6. Parameters in drill holes SK-109B and SK-141, as well as the location of the seasonal effect of winter.

SK-109B SK-141
Suunta [°] 47,00 346,00
Kaltevuus [°] 25,00 21,00
Pituus [m] 125,05 142,15
Maaputken pituus [m] 5,10 2,00
Maaputki esillä [m] 1,00 0,50
Reikä syvyyssuunnassa [m] 52,85 50,94
Reikä vaakasuunnassa [m] 113,33 132,71
Kylmäpulssin paikka [m] 23,35 19,86
Pulssi syvyyssuunnassa [m] 9,87 7,12

Kairanreiän SK-141 alussa 7−13 m:ssä on veden-
virtauksesta aiheutuva lämpötilan tasaantuminen 
(ks kuva 111). Reikään tulee vettä, se virtaa pitkin 
reikää ja kulkee pois reiästä. Lämpötila on tasai-
nen, sillä virtaava vesi kuljettaa lämpöä tehok-
kaasti. Mikäli vesi tulee reikään 7−8 m:n kohdalla, 
se kulkeutuu alaspäin ja poistuu reiästä 12−13 m:n 
etäisyydellä. Siinä tapauksessa vesi tulee reikään 
suhteellisen vaaka-asentoisesta raosta. Mikäli 
vesi tulee reikään 12−13 m:n etäisyydellä, se virtaa 
ylöspäin ja poistuu noin 7 m:n kohdalla. Silloin vesi 
tulee reikään pystyasentoisemmasta halkeamasta ja 

tuo tullessaan asteen verran ylempänä olevaa läm-
pimämpää vettä. Kuvassa 111 esitetään kairasydä-
messä havaitut rikkonaisuudet ja kivilajivaihtelu 
suhteessa lämpötilaan.

Kuvassa 112 näkyy noin 7 m:n syvyydellä piikki, 
joka ei aiheudu reiän tai kallion ominaisuuksista 
vaan siitä, että tässä laitetta pidettiin paikallaan 
useita minuutteja työntötankojen takia. Reiän 
matkalla 5−7 m:ssä on myös viitteitä reikää pit-
kin virtaavasta vedestä. Syvemmällä reiässä oleva 
lämpötilavaihtelu on häiriöistä monin eri tavoin. 
Pienipiirteinen paikallisvaihtelu on terävää, mutta 
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Kuva 111. Kairasydämen SK-141 kivilajit ja reiästä mitattu lämpötila. Syvyys vertikaalisena (m). Reiässä on rik-
konaisia kohtia, joissa on lämpötila-anomalioita (ks. teksti). Kairasydäntutkimukset teki M. Wennerström.
Fig. 111. Rock types of the drill core and temperature measured in the drill hole SK-141. Depth in metres. There is fracturing 
in the hole with associated temperature anomalies (see in text). The drill core studies were conducted by M. Wennerström.
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lämpötilaerot ovat pieniä. Muutokset aiheutuvat 
luultavasti pienestä rikkonaisuudesta, johon liittyy 
pientä vedenvirtausta.

Kuvassa 113 on korostettu näkymää, jossa läm-
pötilan vuodenaikaisvahtelun vaikutus reiässä lak-
kaa. Kylmäpulssin vaikutus siis tasoittuu vähitellen 
rei’issä.

Kairanreiässä SK-141 reiän suuntaisesti 125 met-
rin etäisyydellä maanpinnasta lämpötilagradientti 
ensin tasoittuu ja kääntyy sitten laskuun (ks. kuva 
114). Tämä muutos aiheuttaa epäilyksen jostakin 
isommasta lämpötiloihin vaikuttavasta seikasta, 
kuten isosta kivilajimuutoksesta tai vedenvirtausta 
sisältävästä rikkonaisuusvyöhykkeestä, ellei sitten 
reikä ole kääntynyt melko äkisti nousuun. Kalliossa 
on tällä kohdin mikrobreksiavyöhyke, johon liittyy 
kiven irtokappaleita ja näytehukkaa (kuva 111). 

Vaihtelu reiässä SK-109B on pääosin tasaista. 
Poikkeuksena on 88−89 metrin etäisyydellä oleva 
noin 10 m leveä positiivinen lämpötila-anomalia 
(ks. kuva 114). Reikä luultavasti lävistää rako-
vyöhykkeen, jossa virtaa lämpimämpää vettä. 
Rakovyöhykkeen vesi ei etene juurikaan reikää pit-
kin mutta levittää lämpöä ympärilleen. On vaikea 
päätellä, kulkeeko vesi rakenteessa ylös vai alas, 
sillä molemmissa suunnissa on lämpimämpää vettä 
tarjolla.

Kuvassa 115 esitetään kairasydämessä SK-109B 
tavatut rikkonaisuudet ja kivilajivaihtelu. Kalliossa 
on tällä kohtaa breksiavyöhyke, johon liittyy kiven 
irtopaloja ja näytehukkaa 86,75−89,50 m:ssä.

Kuva 112. Lämpötilakäyrät kairanrei’istä SK-109B ja SK-141 syvyydeltä 4−16 m. Näkyvissä vedenvirtauksesta 
johtuva lämpötilan tasaantuminen reiässä SK-141 7−13 m:ssä.
Fig. 112. Temperature curve in drill holes SK-109B and SK-141 at a depth of 4–16 m. In drill hole SK-141, between 7–13 m, 
a temperature platform caused by flowing water can be seen.
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Kuva 113. Lämpötilan vuodenaikaisvaihtelun vaikutuksen tasoittuminen kairanrei’issä SK-109B ja SK-141.
Fig. 113. Stabilization of the effect of seasonal temperature variation in drill holes SK-109B and SK-141.

Kuva 114. Lämpötilakäyrät kairanrei’istä SK 109B ja SK-141 80 metrin syvyydeltä alaspäin.
Fig. 114. Temperature curves in drill holes SK-109B and SK-141 from a depth of 80 metres to the bottom of the drill holes.
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Kuva 115. Kairasydän SK-109B kivilajit ja reiästä mitattu lämpötila. Syvyys vertikaalisena (m). Reiässä on rik-
koutunutta breksiaa, jossa noin 10 m leveä positiivinen lämpötila-anomalia. Kairasydäntutkimukset teki M. 
Wennerström.
Fig. 115. Rock types of the drill core and temperature measured in drill hole SK-109. Depth in metres. There is fractured 
breccia in the hole with a 10-m-wide temperature anomaly. The drill core studies were conducted by M. Wennerström.
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Vastusmittaus rei’issä

Yksipistejärjestelmällä mitatut sähköiset maadoi-
tusvastukset on esitetty kuvassa 116. Menetelmää 
käytettiin ensivaiheen reikäluotauksena. Tulosten 
avulla saatiin määritettyä rikkonaisin kohta rei’issä. 
Kyseistä kohtaa hyödynnettiin virransyöttöpisteenä 
latauspotentiaalimittauksissa. Tässä menetelmässä 
tulokseen vaikuttaa reiän halkaisija, reiän väliai-
neen ominaisuudet sekä maadoituselektrodin tehol-
linen halkaisija. Tuloksia ei kalibroitu näennäisiksi 
ominaisvastuksiksi, koska vastusmuutokset riittä-
vät rikkonaisuuskohtien paikantamiseen. 

Tuloksissa nähdään muutama pienemmän vas-
tuksen omaava selkeä piikki. Vastusmittauksen 
perusteella määritettiin paikalleen mm. latauspo-
tentiaalimittauksessa käytetty virransyöttöpiste 
reiässä SK-141. Pienin vastus löytyi reiästä SK-141 
syvyydeltä 128,5 m. Kalliossa on mikrobreksiavyö-
hyke, jonka yhteydessä on kiven irtopaloja ja näyte-
hukkaa (kuva 117). Kutakuinkin samoilla syvyyksillä 
havaitaan myös lämpötilakäyrässä kulmakertoimen 
muutos (ks. kuva 112 ja kuva 114).

Kuva 116. Kairanreikien SK-109B ja SK-141 vastustulokset.
Fig. 116. Resistance results from drill holes SK-109B and SK-141.
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Reikämittauspaketti

In situ reikämittauspaketin tulokset kairanrei’istä 
SK-109B ja SK-141 sisältävät ominaisvastusmitta-
uksen wenner-elektrodijärjestelmällä, tiheysmit-
tauksen cesium-137-lähdettä hyödyntäen, luonnon 
gammasäteilymittauksen sekä suskeptibiliteetti-

mittauksen. Tiheysarvot on kalibroitu kalibrointi-
kertoimilla ja suskeptibiliteettiarvot on kalibroitu 
petrofysiikan näytteiden perusteella. Luonnon 
gammasäteilyarvot sekä ominaisvastusarvot ovat 
suoraan mittauksista saadut tulokset. Niitä ei tar-
vinnut kalibroida.
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Ominaisvastusmittaus

Ominaisvastusmittauksissa nähdään samoja 
suurempia anomalioita kuin yksipistevastus-
mittauksessakin (vertaa kuvat 116 ja 118). Nämä 
anomaliat sijaitsevat kuitenkin eri syvyyksillä 
kairanreiässä SK-141 kuin yksipistemittauksissa. 
Ominaisvastustuloksessa syvyyttä mittaava pyörä 
todennäköisesti ei ole toiminut aivan oikein. Laite 
oli käytössä ensimmäisen kerran sen hankkimi-

sen jälkeen, ja syvyyskorjauksessa oli ongelmia. 
Luotettavampana voidaan syvyyden osalta pitää 
yksipistevastusluotausta, jossa syvyyspaikannus 
tehtiin manuaalisesti työntötangoilla, joskin mit-
tausresoluutio on kyseisissä mittauksissa harvempi, 
mikä voidaan nähdä tuloksista (in situ -ominaisvas-
tusvaihtelut ovat pienempipiirteisiä kuin yksipiste-
vastusmittauksessa). Rikkonaisuuteen osuva piikki 
näkyy noin 10 m liian aikaisin (eli lähempänä pintaa 
kuin pitäisi).

Kuva 117. Kairanreiän SK-141 tiheys-, ominaisvastus- ja luonnonsäteilymittaukset ja kivilajijakauma. Kivilajit 
kuten kuvassa 111. 
Fig. 117. Measurements of density, resistivity and gamma radiation in drill hole SK-141 and the rock types. Rock types are 
as in Figure 111.
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Kuva 118. In situ reikämittausten ominaisvastustulokset rei’istä SK-109B ja SK-141.
Fig. 118. In situ resistivity results from drill holes SK-109B and SK-141.
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Tiheysmittaus

Tiheysmittauksissa on mittauspistetiheys ollut niin 
tiheä, että tulosvaihtelu on erittäin pienipiirteistä. 
Kairanreiän SK-109B mittauksissa havaitaan, että 
taso on muuttunut erilaiseksi ylösmittauksessa 
(out), kun verrataan tulosta alasmittaukseen (in) 
(ks. kuva 119). Kairanreiässä SK-109B näyttää tiheys 
laskevan noin 80 metrin syvyydessä tasoerosta 
huolimatta. Tässä kohdassa kivilajissa tapahtuu 
selkeä muutos mafisista intermediaarisiin ja hap-
pamiin (kuva 120). Tiheyden muutokset seuraavat 
kivilajivaihtelua ja paikoin kairasydämessä havait-
tuja rikkonaisuuskohtia. 

Kairanreiässä SK-141 näyttää tiheysvaihtelu ole-
van melko pientä. Noin 128,5 metrin syvyydessä 
havaitaan kuitenkin tässäkin jyrkkä pudotus, joka 
osuu samoille paikkeille kuin vastusmittauksissa 
havaittu johtavampi ja rikkonaisempi vyöhyke 
(kuva 116 ja 117). Kyseinen kohta osuu rikkonai-
seen osaan reiässä. Myös vajaan 80 metrin syvyy-
dessä nähdään rikkonaisuuteen viittaava anomalia 
sekä tiheydessä, ominaisvastuksessa että luonnon 
gamma-tuloksissa. Kivilajivaihtelu ja rikkonaisuus 
suhteessa kairanreiässä mitattuun tiheyteen, omi-
naisvastukseen ja säteilyyn esitetään kuvissa 117 ja 
120.
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Kuva 119. In situ reikämittausten kalibroidut tiheystulokset rei’issä SK-109B ja SK-141.
Fig. 119. Calibrated in situ thickness results from drill hole SK-109B and SK-141.

Luonnon gammasäteily

Kairanreikien SK-109B ja SK-141 in situ luon-
non gammasäteilymittausten tulokset on esitetty 
kuvassa 121. Tulokset on esitetty liukuvana kes-
kiarvona. Tulostiheydessä havaitaan selkeä ero, 
kun katsotaan käyriä. Anturia on joko liikutettu 
nopeammin kairanreiässä SK-141, jolloin mittaus-
pisteväli on jäänyt harvemmaksi tai sitten mittaus-
pisteväliä on säädetty mittausten välissä. Tuloksissa 

havaitaan joitain selkeämpiä piikkejä erityisesti kai-
ranreiässä SK-141 noin reilun 40, 123 ja 132 metrin 
syvyydessä. Näkyvät piikit osuvat lähelle todettuja 
rikkonaisempia osia, mm. mikrobreksiaa ja rikko-
naisuutta 125,3–129 metrissä (kuva 117). 

Kairanreiässä SK-109B nähdään nousu noin 80 
metrin syvyydellä. Kyseiseen kohtaan osuu muu-
tos kivilajeissa, jolloin tiheys laskee ja säteilyarvot 
pysyvät pääsääntöisesti korkeampina (kuva 120). 
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Kuva 120. Kairanreiän SK-109B tiheys-, ominaisvastus- ja luonnonsäteilymittaukset ja kivilajijakauma. Kivilajit 
kuten kuvassa 115.
Fig. 120. Measurements of density, resistivity and gamma radiation in drill hole SK-109B and the rock types. Rock types are 
as in Figure 115.
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Kuva 121. In situ luonnon gammasäteily kairanrei’issä SK-109B ja SK-141.
Fig. 121. In situ natural gamma in drill holes SK-109B and SK-141.
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Suskeptibiliteetti

Kairanreikien SK-109B ja SK-141 in situ suskeptibi-
liteettimittausten kalibroidut tulokset sekä kalib-
roinnissa apuna käytetyt petrofysiikan näytteiden 
suskeptibiliteettiarvot on esitetty kuvassa 122. 
Reikämittausten kalibroimattomissa tuloksissa kai-
ranreiässä SK-109B näkyi käyntiä, joka johtui mah-
dollisesti mittausanturin lämpötilamuutoksesta. 
Tulokset oli kalibroitava paloittain, jotta kysei-
nen käynti saatiin poistettua ja in situ arvot saatiin 

petrofysiikan kanssa samalle tasolle. Tiheydessä 
syvyydellä ja suskeptibiliteetissä tavattiin jyrkkä 
tasomuutos noin 80 metrin kohdalla kairanreissä 
SK-109B. Samassa kohtaa nähdään muutos myös 
säteilyssä, ominaisvastuksessa ja vastusmitta-
uksessa. Lämpötilamittauksessa lämpötila läh-
tee nousuun 80 metristä syvemmälle mentäessä. 
Kyseisessä kohdassa saattaa vesi virrata voimak-
kaammin, mistä aiheutuu voimakkaampi lämpöti-
lamuutos suskeptibiliteettianturiin.
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Kuva 122. In situ suskeptibiliteettimittausten kalibroidut tulokset kairanrei’issä SK-109B ja SK-141
Fig. 122. Calibrated in situ susceptibility results from drill holes SK-109B and SK-141.
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Kairasydänten geologinen kuvaus 

M. Wennerström

Kahdesta kairasydämestä SK-109B ja SK-141 pil-
kottiin GTK:n Lopen näytevarastolla 75 näytepalaa, 
joista sahattiin 89 noin 5 cm pitkää näytettä pet-
rofysiikan mittauksia varten. Näytteet valittiin sillä 
periaatteella, että aina kivilajin vaihtuessa otettiin 
uusi näyte. Lisäksi sydämistä etsittiin siirroskivet, 
joista myös otettiin näytteet. Pitkistä sydänpaloista 
tehtiin kaksi näytettä, jotka nimettiin niin, että 
ensimmäinen sai alkusyvyyden ja toisen näytteen 
syvyydeksi tuli alkusyvyys + 6 cm. Muut näytteet 
nimettiin koko välille, vaikka näytteen todellinen 
pituus on noin 5 cm. (Esim. SK-109B-26.11 (A-näyte) 
+ SK-109B-26.17 (B-näyte) ja SK-109B-5,28–5,35). 
Mittauksen suoritti Satu Vuoriainen (GTK, Espoo).

Petrografista tutkimusta varten valittiin molem-
mista kairasydämistä neljä näytettä ohuthietutki-
muksiin (kuva 123). Näytteet valittiin edustamaan 
eri kivilajeja sekä makroskooppisesti havaittuja siir-
roskiviä. Kiillotetut ohuthieet teki Harri Toivanen 
(GTK, Kuopio). Näytteet 150106 ja 150107 osoit-
tautuivat mikroskooppitutkimuksen perusteella 

olevan samaa kivilajia. Määritetyt kivilajit poikke-
avat osittain Kalliosuunnittelu Oy:n määrityksistä. 
Mikroskooppitutkimuksia hyödyntäen määritettiin 
kivilajit petrofysiikassa mitatuille 89 näytteelle. 
Drillcon Smoy:n kuvaamien kairasydänlaatikoiden 
valokuvien avulla ja hyödyntäen hietutkimuksia 
määritettiin kivilajit molempien kairasydänten koko 
matkalle (kuvat 111 ja 115). Hietutkimukset teki M. 
Wennerström. 

Kivilajin lisäksi tutkittiin ohuthieistä kivien 
rakenteet, siirroskivien ominaisuudet ja mikrora-
koilu. Kairasydänlaatikoista Drillcon Smoy:n valo-
kuvista tarkastettiin rikkonaiset osat näytteistä. 
Drillcon Smoy:n rakennusgeologisesta selvityk-
sestä saatiin tieto näytehukkakohdista ja -määristä. 
Kairasydämistä selvitettiin rikkonaisuusvyöhyk-
keiksi luettavat piirteet. Tarkat rakotutkimukset 
eivät kuuluneet tutkimuksen piiriin.

Kairanreiän SK-109B pääkivilajit ovat amfibo-
liitti, sarvivälkegneissi ja biotiitti-plagioklaasig-
neissi, joka on hienorakeista ja ainakin osittain 
varsinaisesti tonaliitti. Hienon raekoon ja suuntau-
tuneen rakenteen perusteella se on tässä nimetty 
biotiitti-plagioklaasigneissiksi. Kiilleköyhää  
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Kuva 123. Polarisaatiomikroskooppi-valokuvat näytteistä kairasydämistä SK-109B ja SK-141. Kuvien leveys  
n. 1,5 mm.
Fig. 123. Polarization microscope photos of samples from drill cores SK-109B and SK-141. The width of the photos c. 1.5 mm.
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trondhjemiittia on kahdessa kapeassa vyöhyk-
keessä. Kivilajit on merkitty mm. kuvaan 115.

Breksiaa esiintyy 86,50–91,10 metrissä. Sen 
perusmassa on pääasiassa aaltosammuvaa kvartsia 
ja fragmentit plagioklaasia (kuva 124). Näytehukkaa 
breksian yhteydessä on yhteensä 0,65 m. Muualla 
näytehukkaa on reiän alussa 4,20−5 metrissä ja 
0,3 m 74,80–76,60 metrissä. Kivi on rapautunut 
irtopalasiksi väleissä 27,70–28,90 m, 32,90–33,30 
m, 44–44,50 m, 93,90–94,35 m, 111,60–112 m 
sekä breksian yhteydessä. Näiden lisäksi rakoilu 
on tihentynyttä väleillä 14–15 m ja 43,30–44,45 m 
(kuva 115).

Opaakkimineraaleja tavattiin ohuthieissä vain 
muutamia. Magnetiittia on amfiboliitissa ja sarvi-
välkegneississä. Hematiittia on breksiassa hieno-
rakeisena. Muutama pieni rae magneettikiisua on 
sarvivälkegneissinäytteessä. 

Kairanreiän SK-141 pääkivilajit ovat amfibo-
liitti ja tonaliitti, joka paikoin vaikuttaa biotiitti-
plagioklaasigneissiltä (kuva 111). Molemmat 
kivilajit ovat pääosin hienorakeisia ja suuntautu-
neita. Trondhjemiittia on amfiboliitin ja tonaliitin 
välissä muutamana ohuena vyöhykkeenä. Biotiitti-
plagioklaasigneissi on protomyloniittia 7,86− 
12,80 m:ssä. Mikrobreksiaa on 125,35−126,55 m:ssä 
(kuvat 125 ja 127). Fragmentteina on rikkonainen 
plagioklaasi ja perusmassana pääosin aaltosam-
muva kvartsi.

Tonaliitissa esiintyy mikrorakoja, joihin on 
kiteytynyt hematiittia. Amfiboliitissa on myös 
paikoin mikrorakoja. Irtokappaleiksi rapautunutta 
kiveä ja näytehukkaa (0,35 m) on mikrobreksian 
yhteydessä 125,30–126,55 m:ssä (kuva 111). Muualla 
irtokappaleita ja kivimurua on 1,6−2 m:ssä, 10,77–
12,30 m:ssä, 87–87,20 m:ssä, 125,30–129 m:ssä, 
137,85–138,15 m:ssä ja 139,20–139,40 m:ssä. Lisäksi 
kivi on rapautunutta 22,30–23,70 m:ssä ja RQD on  
53 47,40–49,10 m:ssä tihentyneen rakoilun vuoksi.

Opaakkeja on kolmessa hieessä neljästä. 
Magnetiittia ja magneettikiisua esiintyy rinnak-
kain, magnetiitti keskirakeisena ja magneettikiisu 
hienona. Hematiittia on mikrobreksiassa, ja yksi 
näyte on läpikotaisin muuttunut, hematiittiutunut 
(121,27−121,345 m:ssä). 

Kuva 124. Breksia kairasydämessä SK-109B, 88, 
80−89,20 m:ssä. Sahattu näyte on kohdalta 88 m.
Fig. 124. Breccia in drill core SK-109B between 88.80- 
89.20 m. The cut sample is from 88 m.

Kuva 125. Mikrobreksia kairasydämen SK-141 näyt-
teessä kohdalla 125,35 m. Kulmikkaan palan leveys on 
3,5 cm. 
Fig. 125. Microbreccia in drill core SK-141 at 125.35 m. The 
width of the angular sample is 3.5 cm.
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Kivilajit ja petrofysiikka 

M. Wennerström ja T. Huotari

Kairasydännäytteistä mitattuja petrofysiikan mit-
taustuloksia verrattiin määritettyihin kivilajeihin 
(kuvat 126 ja 127). Tulokset auttavat määrittämään, 
johtuvatko muutokset kairanreikäpetrofysiikassa 

kivilajivaihtelusta vai kiven rikkonaisuudesta. 
Kuvissa 126 ja 127 on verrattu tiheys-, magneet-
tinen suskeptibiliteetti- ja remanenssiarvoja kivi-
lajeihin näytekohtaisesti. Näytteen syvyydellä ei 
tässä tapauksessa ole merkitystä. Samoin on esitetty 
huokoisuus- ja seismisen nopeuden arvot kuvissa 
133 ja 134.

Kuva 126. Kairasydämen SK-109B näytteistä mitatut petrofysiikan arvot ja näytteiden kivilaji; syvyys ei 
mittakaavassa.
Fig. 126. Petrophysical values and the rock type measured from samples from drill core SK-109B; depth is not to scale.
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Kairasydämessä SK-109B tiheydet ovat korkeim-
millaan amfiboliiteissa ja sarvivälkegneississä, 
2 710−3 086 kg/m3, korkeimmat amfiboliiteissa 
(kuva 126). Biotiitti-plagioklaasin/tonaliitin tiheys 
on 2 628−2 706 kg/m3, ja trondhjemiitin tiheys on 
alle 2 650 kg/m3. Breksiat ovat pääosin kevyimpiä 
tiheyden vaihdellessa 2 632 ja 2 672 kg/m3 välillä. 

Magneettisen suskeptibiliteetin arvot jäävät alle 
1 000 x 10-6 SI ja ovat silloinkin paramagneettisia 
(kuva 126). Tummat silikaatit nostavat suskeptibi-
liteettiarvoa. Korkeimmat arvot ovat amfiboliitissa 
ja sarvivälkegneississä. Ferromagneettisia mine-
raaleja on liian vähän nostamaan suskeptibiliteet-
tiarvoa. Alhaisimmat arvot ovat trondhjemiitilla. 

Kuva 127. Kairasydämen SK-141 näytteistä mitatut petrofysiikan arvot ja näytteiden kivilaji; syvyys ei ole 
mittakaavassa.
Fig. 127. Petrophysical values and the rock type measured from samples from drill core SK-141; depth is not to scale.
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Kairasydännäytteistä mitatut tiheys-suskeptibili-
teettiarvot on esitetty kuvassa 126.

Remanenssi on koholla breksiassa ja on n. 100 x 
10-3 A/m. Muuten arvot ovat tuon alle. Q-arvo on yli 
10 breksiassa (kuva 126). Molempien reikien mitatut 
tiheys-suskeptibiliteetti- ja remanenssi-suskepti-
biliteettiarvojen kuvaajat on esitetty kuvissa 128 ja 
129 sekä Q-arvot kuvassa 130. 

Kairasydämessä SK-141 tiheydet ovat 2 574− 
3 115 kg/m3 (kuvat 119 ja 127). Korkeimmat arvot 
ovat amfiboliitilla, aina arvosta 2 850 kg/m3 ylös-
päin. Alhaisimmat tiheydet ovat trondhjemiitilla, 
mikrobreksialla, kvartsijuonella ja tonaliitilla. 
Mikrobreksian tiheys on 2 610 kg/m3 ja kvartsijuo-
nen 2 638 kg/m3. 

Sydännäytteistä neljässä magneettinen suskep-
tibiliteetti on yli 1 000 x 10-6 SI; korkein on 8 785 x 
10-6 SI biotiitti-plagioklaasigneississä (kuvat 127 ja 
128 ja 129). Näytteessä on magnetiittia, magneet-
tikiisua ja hematiittia. Paramagneettisten kivien 
suskeptibiliteettia näytteissä nostavat tummat sili-
kaatit pääasiassa amfiboliitissa.

Remanenssi kohoaa yli 100 x 10-3 A/m 19 näyt-
teessä (kuvat 127 ja 130) eri kivilajeissa, joissa on 
havaittu mm. magneettikiisua ja hematiittia. Kun 
Q-arvo on yli 10 näissä näytteissä, sisältyy niihin 
mm. mikrobreksia ja protomyloniitti. Q-arvot ver-
rattuna kivilajiin on esitetty kuvassa 127. Reikien 
SK-109B ja SK-141 Q-arvot on esitetty lisäksi 
syvyyden suhteen kuvassa 130.

Kuva 128. Reikien SK-109B ja SK-141 tiheys-suskeptibiliteetti-jakauma.
Fig. 128. Density-susceptibility distribution in drill holes SK-109B and SK-141.
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Kuva 129. Reikien SK-109B ja SK-141 suskeptibiliteetti-remanenssi-jakauma.
Fig. 129. Susceptibility-remanence distribution in drill holes SK-109B and SK-141.
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Fig. 130. Q values of petrophysical samples in drill holes SK-109B and SK-141.
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Reikien SK-109B ja SK-141 petrofysiikan näyt-
teiden seismiset nopeudet ja huokoisuus suhteessa 
syvyyteen on havainnollistettu kuvissa 131 ja 132. 
Seismiset nopeudet viittaavat siihen, että kivi on 
melko ehjää reiässä SK-109B (kuva 133). Noin 
80−87 m:n syvyydessä olevissa näytteissä havai-
taan seismisessä nopeudessa lasku (kuva 131 ja 133). 
Samaisissa kohdissa havaitaan huokoisuudessa 
nousua. Kairasydännäytteessä todettiin breksiaa 
86,50−91,10 m:ssä. HSY:n Vesihuollon tilaamista 
vesimenekkikokeista (Drillcon suorittanut mittauk-
set) nähdään reiän korkein vesimenekkikeskiarvo 
78,7 m:n ja 85,5 m:n välillä. Näillä kohdin kairasy-
dännäytteessä on Drillconin loggauksen perusteella 
näytehukkaa (kuva 115). Muut seismisen nopeuden 
vaihtelut kuvaavat sekä kivilajin vaihtumista että 
näytteen rikkonaisuutta (kuva 115). Vastaavaa yhtä 
selkeää korrelaatiota seismisen nopeuden laskun ja 
kasvaneen huokoisuuden kohdalla ei muissa koh-
dissa havaittu. 

Kairanreiässä SK-141 noin 120−130 metrissä seis-
miset nopeudet näyttävät putoavan alle 5 000 m/s, 
mikä viittaa rikkonaisempaan kiveen. Kyseisessä 
kohdassa myös kiven huokoisuus kasvaa yli 2 % 
(ks. kuva 132). Kyseessä on mikrobreksiavyöhyke 
ja siihen liittyvä rikkonaisuus (kuvat 111 ja 134). 
Tuloksissa näkyvät myös mm. kiven rapautunut 
vyöhyke 22,3−23,7 m:ssä ja irtonaiset kivikappaleet 
87−87,2 m:ssä (kuvat 111 ja 134).

Reikämittausten ominaisvastustuloksia rei’issä 
SK-109B ja SK-141 on verrattu petrofysiikan näyt-
teistä kolmella eri taajuudella mitattuihin omi-
naisvastusarvoihin kuvissa 135 ja 136. Tuloksista 
nähdään, että reikämittausten arvot vaihtelevat 
selkeästi vähemmän kuin petrofysiikan näytteille 
mitatut arvot. Tämä johtuu jo näytekoosta ja mit-
tausmenetelmäerosta. Reikämittauslaite mittaa 
kiven ominaisvastusta suuremmalta pinta-alalta 
kuin näytteille tehtävä mittaus. Petrofysiikan 
saman näytteen arvoissa eri taajuuksilla nähdään 

Kuva 131. Kairanreiän SK-109B petrofysiikan näytteiden seisminen nopeus ja huokoisuus.
Fig. 131. Seismic velocity (left) and porosity (right) in petrophysical samples from drill hole SK-109B
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Kuva 132. Kairanreiän SK-141 petrofysiikan näytteiden seisminen nopeus ja huokoisuus.
Fig. 132. Seismic velocity (left) and porosity (right) in petrophysical samples from drill hole SK-141.
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pientä eroa. Tämä viittaa ip-efektiin. Eli mitä suu-
rempi hajonta arvoilla on, sitä suurempi on myös 
ip-efekti. Reiän SK-141 resistiivinen rako-osuus 
näyttää osuvan reikämittauksessa ylemmäs kuin 

petrofysiikassa (ks. kuva 136). Tämä huomattiin 
myös vastusmittaustulosta vertailtaessa. Tämä 
viittaa edelleen siihen, että syvyysmittaus ei ollut 
kunnossa tässä reiässä.



124

Geologian tutkimuskeskus, Tutkimusraportti 231 – Geological Survey of Finland, Report of Investigation 231, 2017
Taija Huotari ja Marit Wennerström (toim.)

Kuva 133. Kairasydämen SK-109B näytteistä mitatut huokoisuus ja seisminen nopeus sekä näytteiden kivilaji; 
syvyys ei ole mittakaavassa.
Fig. 133. Porosity and seismic velocity values and the rock type measured from samples from drill core SK-109B; depth is 
not to scale.
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Kuva 134. Kairasydämen SK-141 näytteistä mitatut huokoisuus ja seisminen nopeus sekä näytteiden kivilaji; 
syvyys ei ole mittakaavassa.
Fig. 134. Porosity and seismic velocity values and the rock type measured from the samples from drill core SK-141; depth is 
not to scale.
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Kuva 136. Ominaisvastus reikämittauksista ja petrofysiikan näytteiden mittauksista.
Fig. 136. In situ resistivity and resistivity from petrophysical samples, drill hole SK-141. In situ resistivity and resistivity from 
petrophysical samples from drill hole SK-141.

Kuva 135. Ominaisvastus reikämittauksista ja petrofysiikan näytteiden mittauksista.
Fig. 135. In situ resistivity and resistivity from petrophysical samples from drill hole SK-109B.
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4.4  Malli (3D) 

T. Huotari, M. Wennerström, I. Suppala, T. Valjus ja M. Markovaara-Koivisto

Hannusjärven alueella tehtiin maastogeofysiikan 
mittauksia eri menetelmin yhteensä 12 linjalta. 
Tässä kappaleessa muodostetaan malli, jossa esite-

tään linjalta L1 geofysiikan tulokset ja tulkinnat (ks. 
kuva 137) sekä aiemmissa tutkimuksissa mitatut ja 
tulkitut siirros/heikkousvyöhykkeet (Pajunen et al. 

Kuva 137. Tulkintatulokset eri menetelmillä linjalta 1.
Fig. 137. Interpretation results obtained with different methods from line L1.
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2002, 2007, 2008b, Elminen et al. 2008, Laine et 
al. 2013). Mallin tulosta voitiin verrata Länsimetro 
Oy:ltä käyttöön saatuihin Pöyry Oy:n tunnelin 
rakennusgeologiseen kartoitukseen Iivisniemen 
kallioalueen itäpuolella olevan painanteen kohdalta 
(ks. 4.3.1.1). 

Maatutka

Maatutkaluotauksista havaittiin kallionpinnan 
muotoja sekä kallion yksittäisiä rakoja. Maaperässä 
heijastuksia aiheuttivat pohjaveden pinta sekä 
maakerrosten rajapinnat. Suuret painanteet tai  

heikkousvyöhykkeet näkyvät maatutkalla kallion-
pinnan laskuna ja maanpeitteiden paksuuntuessa 
kallion sisäisistä rakenteista tulevien heijasteiden 
katoamisena (kuva 138). Maanpeitteen sisäiset 
rakenteet kuitenkin aiheuttavat heijasteita. Linjalla 
L1 220−250 m:n kohdalla on selvä painanne, josta 
saadaan heijasteita vain maaperästä. Kallionpinta 
myös laskee linjan loppupäätä kohden, jossa kal-
liossa näkyy useampi voimakkaasti heijastava alue 
(360 m, 420 m ja 440 m), jotka ovat mahdollisesti 
rikkonaista kiveä. Runsaampaa rakoilua linjalla L1 
on n. 170 m:n kohdalla, jossa on useampi päällek-
käinen rako kallionpinnan topografian suuntaisesti.  

Kuva 138. Linjalla 1 tehdyistä maatutkaluotauksista tehdyt tulkinnat kallionpinnasta ja kallioraoista.
Fig. 138. The bedrock surface and rock fractures interpreted from the GPR radargrams from line L1.

Vastusluotaus

Hannusjärven linjan L1 minimielektrodiväli oli 3 m, 
ja linjojen L3 ja L4 minielektrodiväli oli puolestaan 
2 m. Linjan L1 kokonaispituus oli 273 m. 

Jo heti mittausten alkuvaiheessa ensimmäisten 
tulosten perusteella voitiin todeta, että kallioperän 
rikkonaisuusrakenteita pystyttiin havaitsemaan 
tulkinnoista, kun kallio oli lähellä maanpintaa. 

Hannusjärven linja 1 (ks. kuva 139) alkoi länsipään 
kalliolta ja päättyi itäpäässä tien laitaan. Linjalla 

nähdään tuloksista selkeästi ehjät kallio-osueet 
tasaisen resistiivisinä (sininen). Kyseisellä linjalla 
havaitaan myös syvemmällä johtavampi osa, joka 
johtuu todennäköisesti mittauksen 3D-efektistä. 
Tulkinnasta voidaan havaita myös kalliota leik-
kaava johtavampi vyöhyke noin 150 m:n kohdalla. 
Kyseinen piirre on todennäköisesti ruhjeen aiheut-
tama. Linjan itäpäässä resistiivinen kallio katkeaa 
yhtäkkiä, ja sen itäpuolella havaitaan johtavampi 
osa, joka on mahdollisesti silttiä.
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Painovoima 
 

Kuvassa 140 on esitetty painovoimalinjan tulkinta 
syvyysleikkauksena. Kallionpinta on suurimmaksi 
osaksi pohjaveden pinnan yläpuolella. Kuivan maa-
aineksen tiheytenä käytettiin tulkinnassa 1,6 kg/m3. 
Pohjavedenpinnan taso on noin 5 m, ja sen alapuo-
liselle maa-ainekselle käytettiin tiheyttä 1,9 kg/m3. 
Kuvan viivat esittävät mitattua maanpinnan tasoa 

ja tulkinnan tuloksena saatua kallionpinnan tasoa. 
Tulkinnan referenssiksi oli käytettävissä runsaasti 
maakairaustuloksia ja maatutkaluotauksen tulkin-
tatulokset. Syvyysleikkauksesta nähdään, että lin-
jan länsipäässä maapeite on suhteellisen ohutta ja 
noin 200 metrin kohdalla kallio on pinnassa. Tämän 
jälkeen kallionpinnan taso laskee melko jyrkästi ja 
laskee edelleen linjan itäpäätä kohden ja maapeit-
teen paksuus kasvaa noin 8 metriin.

Kuva 139. Monielektrodivastusluotauslinjan tulkinta linjalta 1.
Fig. 139. ERT interpretation from line 1.

Kuva 140. Painovoimatulkinta linjalta 1 (painovoimalinjojen numeroinnissa linja 7). Vihreä viiva kuvaa maanpintaa 
ja ruskea tulkittua kallionpintaa.
Fig. 140. Gravity interpretation from Line 1 (gravity profile number 7). The green line is the ground surface and the brown 
line the interpreted bedrock surface.



130

Geologian tutkimuskeskus, Tutkimusraportti 231 – Geological Survey of Finland, Report of Investigation 231, 2017
Taija Huotari ja Marit Wennerström (toim.)

Magneettiset mittaukset 

Hannusjärven alueella mitattiin kuusi kappaletta 
magneettisia hajaprofiileja; linjat L1 ja L5−L9 (ks. 
kuva 23), jotka sijaitsevat kuitenkin samoissa pai-
koissa kuin muutkin eri menetelmillä mitatut pro-
fiilit. Finnoolla hajaprofiileja mitattiin 3: L30−L32 
(ks. kuva 24).

Hannusjärven tulokset on esitetty profiili-
muodossa kuvassa 55 ja väripintana kuvassa 56. 
Kuvissa erotetaan mahdolliseen rikkonaisuuteen 
viittaavia minimeitä kartta-alueen pohjoisosassa 
eli Hannusjärven päässä. Hannusjärven linjan 1 
skaalattu tulos on esitetty kuvassa 141 yhdessä maa- 
tutkatulkintojen kanssa.

Kuva 141. Tulkitut maatutkaheijasteet ja tulkittu kallionpinnan syvyys 100 MHz:n ja 200 MHz:n antenneilla sekä 
magneettinen profiilimittaus, 0,005*anomalia [nT].
Fig. 141. Interpreted GPR reflections and bedrock surfaces using 100 MHz and 200 MHz antennas as well as magnetic profile 
data, 0.005*anomaly [nT].

EM31

Kuvassa 142 esitetään linjan 1 EM31 -tuloksia 
monielektrodiluotauslinjalta L1 sekä kuvassa 141 
maatutkatuloksia että maanpintamagneettinen 
mittaustulos samalta kohdalta. Vastusluotauksen 
inversiotuloksessa kuvassa 139 näkyy, että kohdan 
200 m itäpuolella oleva rajapinta melko resistiivisen 

kallioalueen ja savikko/silttialueen välillä on pysty. 
Rajapinta on pysty myös EM31-tulosten perusteella 
(ks. kuva 142). EM31 on herkimmillään pystyihin 
johtavuusrajapintoihin, kun mittalaite on raken-
teen suuntaisesti (broadside). Näin EM31-tuloksen 
johtavuusvaihtelu (tai johtavan kerroksen paksuus-
vaihtelu) savikon/siltin päällä voi olla todellista 
eikä vain kohinaa. Kohdassa n. 170 m näkyy myös 

Kuva 142.  EM31-tuloksia linjalta 1 (länsipuolelta monielektrodivastusluotauksen kohdalta, kuva 139). Näennäinen 
johtavuus sekä reaalikomponentin suurimmat anomaliakohdat.
Fig. 142. EM31 results from line 1 (western part of the ERT profile, Figure 139). Apparent conductivity and the largest anoma-
lies of the real component.
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vastusluotaustuloksesta tulkittava ruhje. Anomalia 
on kuvan 60 mukaisesti sähköisesti ohuen levyn 
aiheuttama, kun mittalaite on suurin piirtein levyn 
suuntaisesti (broadside). Vastaava kohta näkyy sel-
västi GPR-tuloksista (ks. kuva 141).

EM31:n signaali/kohinataso rajoittaa laitteen 
käyttökelpoisuutta rikkonaisuuden selvittämi-
sessä, jos ruhjeissa ei ole savea. Savitäyteinen 
ruhje voi erottua pelkästään rikkonaisesta raken-
teesta paremman sahkönjohtavuutensa perusteella. 
Tällöin laite tuo lisäinformaatiota esimerkiksi 
maatutkatuloksiin.

Slingram (ABEX MaxMin) 

Mittausten tavoitteena oli paikallistaa pystyt met-
rin/metrien paksuiset ruhjeet ja rikkonaisuusvyö-
hykkeet, joiden paikallistamiseen slingram on hyvä 
menetelmä.

Selkeänä ongelmana näyttää olevan laitteen 
häiriöherkkyys sähkölinjojen lähistöllä. Linjan 1 
slingram-tuloksista näkee samoja piirteitä kuin 
kuvan 142 EM31-tuloksista sekä kuvan 139 vas-
tusluotausinversiotuloksesta. Ilmeisesti linjan 

suuntainen linjaa liian lähellä oleva sähkölinja on 
nostanut reaalikomponenttiarvot ”mahdottomiksi”. 
Kuitenkin slingramin imaginaarikomponenteista 
näkyy myös gravimetriasta tulkittu saven/siltin 
peittämä kalliopainanne (kuva 140), joka voisi olla 
slingram-tulosten sekä esim. EM31-tulosten perus-
teella syvempi länsipuolella ja loivempi itäpuolella.

Geologiset tutkimukset

Malliin (kuva 145) on koottu aiemmista raken-
negeologisista tutkimuksista (kuva 68) ja tämän 
projektin aikana maastotutkimuksin havaitut 
heikkousvyöhykkeet (kuva 70). Lisäksi malliin on 
tuotu Smoy:n linjan L1 kohdalta kairaamat kaksi 
reikää (Reiät SK-20 ja SK-21, kuva 67). Pöyry Oy:n 
tekemässä loggauksessa on havaittu molemmissa 
kairasydämissä joitakin ohuita rikkonaisuusvyö-
hykkeitä (kuvat 143 ja 144), jotka on mallissa mer-
kitty punaisella (kuva 145). Kairasydännäytteiden 
perusteella kallio ei ole kovin rikkonaista linjan 
L1 ja aiemmin tulkittujen heikkousvyöhykkeiden  
risteysalueen kohdalla.

Kuva 143. Rikkonaisia kapeita jaksoja kairasydämessä SK-20. Pituuslukema 58,20 vastaa syvyyttä 35,85 m.
Fig. 143. Narrow fractured segments in drill hole SK-20. The length value of 58.20 refers to a depth of 35.85 m.
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Kuva 144. Kapeita rikkonaisuusvyöhykkeitä kairasydämessä SK-21. Pituuslukema 16  vastaa syvyyttä 7,5 m.
Fig. 144. Narrow fracture zones in drill hole SK-21. The length value of 16 refers to a depth of 7.5 m.

Pöyry Oy:n rakennusgeologisen kartoituk-
sen tuloksissa tunnelista paaluväliltä 16240− 
16400 on useita E-W-suuntaisia RiII-RiIV- 
heikkousvyöhykkeitä (kuva 80). Tämä paalu- 
väli vastaa Hannusjärven alueella painannetta 
Iivisniemen kallioalueen itäpuolella (kuva 67). 
Samoin on havaittu NNW-SSE-suuntaisia heikkous-
vyöhykkeitä. Heikkousvyöhykkeiden suuntatulokset 
tunnelista tukevat aiemmissa rakennegeologisis- 
sa tutkimuksissa ja tulkinnoissa saatuja tuloksia 
(kuva 68) (Pajunen et al. 2002, Elminen et al. 2008). 

Malliin (kuva 145) on koottu eri geofysiikan 
menetelmillä tuotetut tulokset linjalta L1. Eri mene-
telmin esille tulleet anomaliat osuvat samoihin 
kohtiin painannealueella Iivisniemen kallioalueen 

koillispuolella (ks. kuva 145, tähti). Tulokset osoit-
tavat, että kyseisessä kohdassa on paksu maapeite ja 
se voi indikoida kallion rikkonaisuutta. Pöyry Oy:n 
rakennusgeologisen kartoituksen tulokset osoitti-
vat, että painauman kohdalla kallioperässä on rik-
konaisuusvyöhykkeitä ja Q-arvot (Q-arvo kuvaa 
kalliomassan stabiilisuutta maanalaisissa tiloissa; 
NGI 2015) ovat 0,2−7,5; keskiarvo on 2,1 ja mediaani 
1,6 (Länsimetro Oy, Sokopro-pankki), eli kivi on 
kokonaisuudessaan laadultaan heikkoa (NGI, 2015). 
Tähän kohtaan osuu myös aiemmissa tutkimuksissa 
tulkittujen heikkousvyöhykkeiden muodostama ris-
teyskohta (Pajunen et al. 2002, Elminen et al. 2008, 
Laine et al. 2013). 
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Kuva 145. Yhdistetty aineisto ja tulkinnat linjalla 1 (kuva 137). Monielektrodiluotaustulokset on esitetty linjalla 
väripintana, keltainen viiva kuvaa maneettista anomaliaa (min 50941,5 nT, max 52649,7 nT), siniset viivat kuvaa-
vat maatutkamittauksista (100 MHz ja 200 MHz) tulkittuja rakoja kalliossa. Vaalean oranssi väri on kallionpinnan 
topografia, joka on tulkittu painovoimamittauksista ja maatutkamittauksista. Purppura väri on EM31-mittauksen 
condV ja pinkki condH. Vaaleanharmaat tasot kuvaavat havaittuja ja tulkittuja heikkousvyöhykkeitä ja tumman-
harmaa väri kairanreikiä, joissa heikkousvyöhykkeet näkyvät punaisella.
Fig. 145. Combined data and interpretations on line 1 (see Figure 137). The ERT interpretation on line 1 has been presented 
in colour. The yellow colour indicates a magnetic anomaly (min 50941.5 nT, max 52649.7 nT), and blue lines are inter-
preted fractures in the bedrock measured by GPR (100 and 200 MHz). The light orange colour denotes bedrock topography 
interpretations from gravity and GPR measurements. The purple colour is EM31condV and pink is condH. Light grey planes 
are observed and interpreted weakness zones and drill holes are illustrated with a darker grey colour, with fracture zones 
indicated in red.

5 YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSIÄ 

T. Huotari, M. Wennerström, I. Suppala ja M. Markovaara-Koivisto

Yleensä työskenneltäessä asutussa ympäristössä 
olosuhteet ovat neitseellistä luontoa haasteelli-
semmat. Kohteista voi löytyä monenlaisia geofy-
siikan anomalialähteitä, joita ei siellä luonnollisessa 
tilassa esiintyisi. Kaupunkiympäristössä on hau-
dattuja jätteitä (esim. metalliromu), sähkölinjoja 
sekä maahan kaivettuja erilaisia putkistoja, kaa-
peleita ja säiliöitä. Lisäksi muokattu maa muuttaa 
mittausolosuhteita haasteellisempaan suuntaan itse 
rakennuksia unohtamatta. 

Kohde-ehdotukset tutkimukseen saatiin Espoon 
kaupungin ja HSY-vesihuollon edustajilta. Ne 
liittyivät menossa oleviin rakennuskohteisiin: 
Länsimetron 2. vaiheeseen ja Blominmäen jäteve-
denpuhdistamoon. Kohteista saatiin vielä tarkem-

mat rajaukset liittyen ympäristövaikutuksiltaan 
herkkiin pisteisiin.

Tutkimuksessa tehtiin erilaisia maastogeofysi-
kaalisia mittauksia kolmessa kohteessa Espoossa: 
Hannusjärvellä, Suomenojalla ja Blominmäellä. 
Tutkimustuloksista arvioitiin rikkonaisuusraken-
teiden sijaintia ja kaateita sekä verrattiin tulok-
sia kallioperän geologisiin tutkimustuloksiin. 
Kallioperägeologisessa osuudessa hyödynnettiin 
myös alueella aiemmin tehtyjä kallioperän rik-
konaisuusselvityksiä ja kallioperän rakennetta-
vuustulkintoja. Pohdittiin myös eri geofysiikan 
mittausmenetelmien tehokkuutta kallioperän heik-
kousvyöhykkeiden kohdentamisessa ja integroidun 
tulkinnan merkitystä yhdyskuntarakentamisessa.
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Savion rautatietunnelia käsittelevässä osassa oli 
tarkoituksena etsiä uusia menetelmiä lentomag-
neettisen aineiston hyödyntämiseksi rakenne-
tulkinnassa, erityisesti rakenteiden jatkuvuuden 
tutkimiseen ja alueelliseen analyysiin. Työssä tar-
kasteltiin yksityiskohtaisten tunnelissa tehtyjen 

heikkousvyöhykehavaintojen korrelointia lento-
magneettiseen aineistoon. Magneettisen aineiston 
käsittelyssä käytettiin erilaisia rasterianalyysin 
menetelmiä. Analyysi voisi toimia parhaiten ensi-
vaiheen menetelmänä haettaessa heikkousvyöhyk-
keitä hyvin peitteisillä alueilla.

5.1 Ohjeistus

Toimittaessa kaupunkialueilla on kiinnitettävä eri-
tyistä huomiota lupa-asioihin. Jos tutkimukseen 
suunnitellut mittauslinjat kulkevat asutuksen läpi, 
voi olla parempi pyytää lupa mittauksiin jopa hen-
kilökohtaisesti ovelta-ovelle-menetelmällä. Jos 
kaikkia asukkaita kohteessa ei tavoiteta, on hyvä 
jättää postilaatikkoon tiedote sekä yhteystiedot 
yhteydenottoa varten. 

Geologiset ja geofysikaaliset tutkimukset tulisi 
ajoittaa isojen infrahankkeiden alkuvaiheeseen, 
jolloin voidaan vielä tarkentaa saadulla tiedolla 
projektin kustannusarviota ja vaikuttaa rakennus-
urakan kilpailutukseen. Ennen kilpailutusta tehdään 
kattava selvitys kohteen geologisesta ympäristöstä. 
Selvitys aloitetaan kokoamalla alueellinen ole-
massa oleva geologinen ja geofysikaalinen aineisto. 
Aineiston perusteella tehdään tutkimussuunnitelma 
kohteellisista maastogeofysiikan mittauksista ja 
kallioperätutkimuksista. Tutkimukset toteutetaan 
ja saatujen tulosten perusteella tehdään tarkempi 
kairaussuunnitelma vaadittavine lisäselvityksineen. 

Usein alueilta, joihin kalliorakentamista kohdis-
tuu, on olemassa sekä kallioperägeologista että len-
togeofysiikan aineistoa. Olemassa olevan aineiston 
kokoaminen ja tulkinta kallioperän rikkonaisuu-
desta on tärkeää lähtötietoa geofysiikan ja geolo-
gisille kohteellisille tutkimuksille. Näitä tulkintoja 
on hyvä käyttää suunniteltaessa maastogeofysiikan 
mittauslinjoja. 

Käytettävät geofysiikan menetelmät on suun-
niteltava tarkasti kohteiden sijainnin ja maasto-
olosuhteiden mukaan niin, että otetaan huomioon 
kaikki ympäristöolosuhteet rakennusten sijainnista 
ja sähkölinjoista lähtien. Suunnitelma on tarpeen 
tarkistaa myös maastossa, jotta nähdään kohteen 
tosiasialliset olosuhteet ja samalla voidaan myös 
hoitaa mittauslupa-asioita henkilökohtaisesti. 
Linjasuunnittelussa tulisi pyrkiä suoriin linjoihin 
sekä merkitsemään linjat maastoon kiinteillä mer-
keillä, mikäli se on mahdollista.  

Koska mittausympäristö on erittäin haasteel-
linen, tulee geofysiikan yhteistulkintaan kiinnit-

tää erityistä huomiota. Samalle linjalle pyritään 
sijoittamaan useampi toistaan tukeva geofysiikan 
menetelmä niiden rajoitukset huomioon ottaen. 
Magneettinen menetelmä on nopea ja halpa, ja se 
kannattaa ottaa mukaan aina. Sillä voidaan haa-
rukoida myös neitseelliseen ympäristöön kuulu-
mattomia anomalialähteitä. Lisäksi sillä voidaan 
päästä kiinni suotuisissa olosuhteissa kallioperän 
rikkonaisuuteen, sillä tämä on erittäin oleellinen 
tieto kalliorakentamisessa. Magneettinen yhdistet-
tynä joihinkin kohteeseen soveltuviin mittauksiin, 
esim. maatutkamittauksiin, sähköisiin luotauksiin, 
painovoimaluotauksiin, seismisiin luotauksiin tai 
sähkömagneettisiin luotauksiin yhdessä lentogeo-
fysiikan tulkintojen ja kallioperägeologisen raken-
netulkinnan kanssa on hyvä tutkimusten lähtökohta 
suunnittelun alkuvaiheessa. 

Vanhoja kairanreikiä voidaan hyödyntää tutki-
muksissa, ja mikäli uusia tutkimusreikiä suunni-
tellaan kohteisiin, niiden suunnitelmassa olisi hyvä 
ottaa huomioon aiemmin tehty geologinen tutki-
mus. Reikämittaukset olisi hyvä ajoittaa mahdolli-
simman nopeasti kairausten yhteyteen, jotta reiät 
ovat vielä todennäköisimmin auki. Reikämittausten 
tueksi on tarpeen tehdä kairasydännäytteistä pet-
rofysikaalisia tutkimuksia. Petrofysiikan tutkimuk-
set ovat hyödyllisiä myös ilman reikämittauksiakin, 
sillä niillä päästään kiinni mm. alueen kivien huo-
koisuuteen ja rikkonaisuuteen.

Kallionäytekairaukset tehdään nykyään yleisesti 
suunnattuina, mikä edesauttaa jossain määrin 
heikkousvyöhykkeiden suunta-analyysiä rikkonai-
suustulkinnoissa. Geofysikaalisissa reikämittauk-
sissa saadaan tietoa kalliopohjaveden virtauksesta 
ja kiven fysikaalisista ominaisuuksista ja siten 
mahdollisten heikkousvyöhykkeiden sijainnista. 
Kairasydännäytteistä saadaan tieto kiven omi-
naisuuksista, joihin rikkonaisuus liittyy. Näiden 
ominaisuuksien perusteella voidaan yhdistää rikko-
naisuusrakenteita kairanreiästä toiseen ja selvittää 
rikkonaisuuden alueellisia piirteitä.



135

Geologian tutkimuskeskus, Tutkimusraportti 231 – Geological Survey of Finland, Report of Investigation 231, 2017 
Integroitujen geofysikaalisten ja kallioperägeologisten tutkimusmenetelmien kehittäminen  

yhdyskuntarakentamisen tarpeisiin

5.1.1 Menetelmien vahvuudet, epävarmuudet  
tulkinnoissa sekä rajoitteet

Magneettinen menetelmä

Magneettinen menetelmä on nopea ja edullinen 
toteuttaa. Menetelmän tarkkuus riippuu käytetystä 
linja- ja pistevälistä. Lisäksi alueen koko vaikut-
taa siihen, millaisia anomalioita kohteesta voidaan 
havaita. Alueellisemmat lähteet nähdään vasta suu-
remmalta mittausalueelta, mutta toisaalta alueel-
liset anomaliat havaitaan lentomittausaineistosta. 
Kohteelliset erittäin pienen linjavälin tutkimukset 
vaativat erityistä tarkkuutta paikannuksen suhteen, 
jotta tulokset ovat helpommin tulkittavissa. Mikäli 
käytetty linjaväli on vähintään 5 metriä, on erityi-
sesti overhauser-tyyppisten mittausten suorittami-
nen nopeaa ja edullista (paikannustarkkuus riittää 
ainakin avoimemmalla paikalla). Alle 5 metrin lin-
javälillä tehtävät mittaukset vaativat tarkempaa lin-
jojen paikannusta. Mittausmenetelmä on ketterä, 
jos ympäristössä ei ole häiriölähteitä. 

Magneettinen menetelmä vaatii tulkintaa varten 
tietoa kallioperän ominaisuuksista, mm. kivilajeista, 
jotta sitä voidaan hyödyntää kallioperän rikkonai-
suustulkinnassa (vertaa Finnoo ja Blominmäki).

Monielektrodivastusluotaus

Mittausten tarkkuuteen ja syvyysulottuvuuteen 
vaikuttaa valittu elektrodiväli. Toisaalta mene-
telmän käyttöä rajoittavat esim. alueen tiestö ja 
routaantunut maa. Mikäli ei pystytä mittaamaan 
teiden yli, linjojen pituutta joudutaan rajoitta-
maan ja samalla menetetään syvyysulottuvuutta. 
Toisaalta lyhyellä elektrodivälillä saadaan tar-
kempaa tietoa läheltä maan pintaa. Nämä asiat 
on otettava mittauksia suunniteltaessa huomioon. 
Jos halutaan tietoa läheltä pintaa, niin silloin on 
mitattava lyhyellä minimielektrodivälillä ja mit-
tauksiin tarvitaan enemmän aikaa. Myös käytetyn 
mittalaiteen kanavamäärä vaikuttaa mittausnopeu-
teen. Hyödyntämällä uusinta tekniikkaa ja suurem-
paa maastotyöntekijämäärää voidaan mittauksia 
nopeuttaa merkittävästi. Menetelmä ei ole herkkä 
ympäristön häiriöille, ja tulkinta on nopeaa ja myös 
3D-inversio on mahdollista. 

Menetelmä toimii parhaiten kallion rikkonai-
suuskartoituksessa, jos maapeite on ohut. Mikäli 
kallion päällä on johtavaa savikkoa, ei sen alapuo-
lelta pystytä kallion rikkonaisuutta havainnoimaan 
helposti vaan voidaan joutua turvautumaan kallion-

pinnan muodon kautta tehtyihin päätelmiin. Mikäli 
savikot ovat erittäin johtavia, saadaan alla olevan 
kallion johtavuuksiksi normaalia johtavampia 
arvoja. Jos linjat mitataan kalliolta kalliolle, saadaan 
kallionpinta kiinni pehmeikön alta todennäköisem-
min. Kallionpintaa tulkittaessa voidaan käyttää 
tukena esimerkiksi painovoimatulkintoja. Tämä on 
hyvä pitää mielessä, ja tämän vuoksi samalle koh-
dalle on hyvä sijoittaa painovoimamittaukset. Myös 
seismiset mittaukset tukevat tulkintoja. Sähköisiä 
luotauksia voidaan hyödyntää erityisesti sellaisissa 
kohteissa, joissa maatutka ei toimi. 

Painovoimamenetelmä

Painovoimamittaus on nopea ja edullinen mene-
telmä maapeitteen paksuuden ja kallionpinnan 
korkeusaseman määrittämiseen. Mittauksia voi 
tehdä vuodenajasta ja sääolosuhteista riippumatta 
lähes kaikkialla. Käytettäessä mittauspisteiden 
paikannukseen VRS-GPS-laitteistoa, voidaan mit-
tauspisteväliä muuttaa maastoesteiden kohdalla, 
jolloin on mahdollista mitata myös asutulla alu-
eella. Mittauksia suunniteltaessa on otettava huo-
mioon, että linjan päiden on sijoituttava kalliolle 
tai pisteille, joista kallionpinnan taso on saatavissa 
tulkinnan referenssiksi. Kairauksen lisäksi kallion-
pinnan tason määritykseen soveltuvia menetelmiä 
ovat suotuisissa olosuhteissa seiminen, sähköinen 
tai maatutkaluotaus.

Painovoimamenetelmän tarkkuus on sidok-
sissa käytettyyn mittauspistetiheyteen. Kuten 
magneettisessa menetelmässäkin, alueen koko 
vaikuttaa siihen, millaisia anomalioita kohteesta 
voidaan havaita. Alueellisemmat lähteet nähdään 
vasta suuremmalta mittausalueelta. GTK:n alueel-
lisia painovoimamittauksia on tehty valikoiduilla 
alueilla, joten koko Suomen kattavaa aineistoa ei 
ole saatavilla. Geodeettisen laitoksen tekemä, koko 
maan kattava verkosto on useimmiten liian harva 
sellaisenaan käytettäväksi. 

Taajamakohteissa on kysymys erittäin pienistä 
alueista, jolloin painovoimamittaukset paikan päällä 
tulevat aina kysymykseen. Kallionpinnan syvyys-
vaihtelut saadaan tulkittua sitä tarkemmin, mitä 
ohuempi kallion päällä oleva maapeite on. Lyhyillä 
linjoilla ja suurta tulkintatarkkuutta haettaessa 
mittauspistevälin on oltava riittävän tiheä, esimer-
kiksi 5 tai 10 m. Tämän hankkeen painovoimalin-
jat sijoittuivat erittäin ohuen maapeitteen alueelle, 
joten kallion tasovaihtelut saatiin tulkittua tarkasti.
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Maatutkaluotaukset

Mittauslinjat kannattaa suunnitella esimerkiksi 
tuoreiden satelliittikuvien tai ilmakuvien avulla 
sekä luonnollisesti myös paikan päällä soveltaen. 
Kohteessa mahdollisesti esiintyvät suuret kor-
keuserot saattavat hankaloittaa suorien linjojen 
vetämistä, erityisesti jos joudutaan kiertämään 
jyrkänteitä. Myös maakontaktin menettäminen 
saattaa vaikuttaa tuloksiin erityisesti kivikkoisessa 
maastossa. Kontaktin menetys maahan aiheuttaa 
maatutkaprofiiliin voimakkaan pystyn heijasteen, 
joka voidaan tulkita virheellisesti rikkonaisuudeksi.

Maatutkamenetelmällä voidaan saada jatku-
vaa mittaustulosta noin 22 metrin syvyyteen. 
Maatutkalla voi erottaa peitteisillä alueilla pohjave-
den pinnan sekä kallionpinnan. Maatutkaprofiileista 
näkyy hyvin kallion vaaka- tai loiva-asentoiset 
raot. Pitkät raot ovat helpoimpia havaita ja tulkita. 
Savisilla alueilla maatutkan signaali vaimenee hyvin 
nopeasti saven johtavuuden takia, joten se ei sovi 
savikoiden tutkimiseen.

Sähkömagneettiset mittaukset

EM31-mittaus on nopea ja edullinen menetelmä 
maapeitteiden laadun ja jopa paksuuden arvioin-
tiin. Tässä sitä käytettiin sähköä johtavien ruh-
jeiden paikallistamiseen. Siinä tehtävässä kelojen 
asennolla voi parantaa rakovyöhykkeen havaitta-
vuutta, eli laitteen (kelojen) olisi hyvä olla rakojen 
suuntaisesti. 

EM31 on vanhaa teknologiaa eikä kovin stabiili, 
mm. kelat heiluvat mittauksissa. GTK:ssa EM31:n on 
syrjäyttänyt GEM2 (Geophex Ltd. 2016). GEM2:lla 
voi mitata EM-vastetta 3−5 taajuudella samanai-
kaisesti ja jatkuvasti sekä GPS:n avulla paikkatietoa. 
Kelaväli on 1,66 m, kun taas EM31:lla se on 3,66 
m, mikä on pieni etu EM31:lle. Muuten GEM2 on 
selkeästi parempi laite, sillä se on digitaalinen, sen 
kohinataso yleensä pieni ja laite on stabiili. Laitteen 
korkein käytettävä taajuus on 93 000 Hz, joten sillä 
on mahdollista havaita pienempiä johtavuuseroja 
resistiivisemmässä ympäristössä. Lyhyen kela-
välin tähden broadside-mittaus on riittävän käy-
tännöllistä. Syvyysulottuvuus on johtavuudesta 
ja johtavuuskontrasteista riippuva, esim. 10 m on 
mahdollista.

Slingram-mittaus on nopeaa, jos sen tekevät 
osaavat henkilöt. Jokainen EM-vaste eri taajuuksilla 
mitataan erikseen. Matalimpien taajuuksien käyttö 
on perusteltua lyhyillä kelaväleillä kelavälikorjauk-

sen takia, mutta pitkillä kelaväleillä (> 60 m) nii-
den käyttöä voi harkita resistiivisimmillä kohteilla. 
Kelavälin kasvattaminen parantaa heikosti sähköä 
johtavien pystyhköjen ruhjeiden havaittavuutta. 
Epätasaisella kalliolla (kuten Iivisniemen kallio-
alueella) mittaaminen aiheuttaa väistämättä kelo-
jen asentovirheitä ja kelavälivirhettä. Kohtuullisen 
tasaisessa maastossa osaavat henkilöt saavat lait-
teen kohinatason pysymään riittävän pienenä, 
jolloin kvantitatiivinen 2D/3D-tulkinta on tulok-
sellista. Tässä ei käytetty korkeinta mahdollista 
taajuutta 56 320 Hz, mikä olisi selkeäsi parantanut 
laitteen kykyä paikallistaa heikosti sähköä johtavia 
ruhjeita. Käytetyn (vanhahkon) slingram-laitteen 
käyttöä rajoittavat sähkölinjat.

Seismiset refraktioluotaukset

Vaikka seismisiä luotauksia ei näissä kohteissa 
tutkimuksen aikana tehtykään, on niiden käytöstä 
rikkonaisuustutkimuksissa paljon kokemusta. 
Refraktioluotauksilla saadaan kartoitettua erityi-
sesti rikkonaisuusvyöhykkeet, jotka puhkeavat kal-
lionpintaan. Tässäkin menetelmässä havaittavien 
rikkonaisuusrakenteiden kokoon vaikuttaa käytetty 
havaintoväli eli geofoniväli. Tavallisesti mittauk-
set tehdään 5 metrin geofonivälillä, jolloin hyvästä 
aineistosta on mahdollista havaita noin 5 metriä 
leveä ruhjevyöhyke. Menetelmä toimii niin maa-
alueilla kuin vesialueillakin. Rajoitteina ovat erilaiset 
ympäristön aiheuttamat tärinät. Tärinäherkkyyden 
vuoksi kaupunkialueilla mittaukset on tehtävä 
pääasiassa yöllä, jolloin liikenne on vähäisintä. 
Vesistömittaukset kannattaa ajoittaa rauhallisim-
paan vuodenaikaan, jolloin vesiliikenne on vähäi-
sintä. Toisaalta aallokko aiheuttaa mittauksiin oman 
hankaluutensa. Tuuli, sade ja routa sekä sorakuopan 
murska voivat estää luotaamisen kokonaan. Ennen 
mittauksia on aina selvitettävä räjäyttämisen esteet, 
kuten kaapelit ja putket. Lisäksi luvituksen pitää 
olla kunnossa. Räjähdysaineiden käyttö tutkimuk-
sessa vaatii aina ilmoituksen etukäteen sekä panos-
tajan pätevyyden. Refraktioseismisillä luotauksilla 
saadut rikkonaisuusrakenteet kuvataan tavallisesti 
pystysuuntaisiksi. 

Reikämittaukset

Reikämittauksissa käytettiin uutta GTK:lle han-
kittua reikämittauslaitteistoa, jolla voidaan mitata 
nopeahkosti reikien fysikaaliset ominaisuudet. 
Osaan parametreista tarvitaan tueksi petrofysii-
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kan näytteitten mittausta, jotta tulokset saadaan 
kalibroitua.

Reikämittaustuloksilla saadaan kartoitettua 
vettä johtavat vyöhykkeet ja jatkokehittelyllä voi-
taisiin päästä kiinni myös veden liikkeisiin kallio-
raoissa sekä veden virtausnopeuteen ja määrään. 
Tuloksien kalibrointia varten tarvittavista pet-
rofysiikan näytteistä saadaan lisäksi määritettyä 

seismiset nopeudet sekä huokoisuus, jotka anta-
vat myös lisäosviittaa kiven rikkonaisuudesta. 
Kalibrointia ei välttämättä tarvita reikänäytteille, 
jos useampi menetelmä antaa viitteitä rikkonaisuu-
desta. Reikämittausten ajoittaminen oikeaan aikaan 
on tärkeää. Niiden pitäisi tapahtua heti kairauksen 
jälkeen, koska normaalisti reiät laitetaan tukkoon 
heti kairauksen jälkeen. 

5.2 Huomioita eri menetelmien syvyysulottuvuudesta

Monet eri geofysiikan menetelmät antoivat viitteitä 
siitä, että Hannusjärven kaakkoiskulmalla sijait-
see länsipuoleltaan jyrkästi laskeva kalliopainanne. 
Sähköisissä tuloksissa nähdään kyseisessä kohdassa 
sähköä johtava vyöhyke, mikä viittaa saveen/silt-
tiin. Savella täyttyneet painanteet liittyvät monesti 
ruhjevyöhykkeisiin. Yleensä emme näe maan pin-
nalla suurimpia ruhjeita, vaan ne ovat peittyneet 
maapeitteiden alle. Mittausteknisten olosuhteiden 
vuoksi emme voineet hyödyntää kaikkien geofysii-
kan mittausmenetelmien täyttä syvyysulottuvuutta. 

Kaupunkiympäristö (tienristeys) rajoitti linjojen 
sijoittelua optimaalisimpiin paikkoihin.

Yhdyskuntarakentamiskohteiden rikkonaisuus-
tutkimuksissa voidaan hyödyntää mm. seuraavia 
geofysiikan menetelmiä: seisminen, painovoima, 
magneettinen pienellä linjavälillä, maatutka, ERT, 
reikämittauksia (lämpötilamittaus, vettä vuotavat 
raot), slingram, yms. EM-menetelmät. Alla olevaan 
taulukkoon (taulukko 7) on kerätty yksityiskohtai-
sempia tietoja eri menetelmien syvyysulottuvuuteen 
ja mittaustarkkuuteen vaikuttavista tekijöistä.

Taulukko 7. Geofysiikan menetelmien syvyysulottuvuuteen ja mittaustarkkuuteen vaikuttavia tekijöitä.
Table 7. Properties affecting the depth penetration and resolution of geophysical methods.

Menetelmä Syvyysulottuvuuteen ja mittaustarkkuuteen vaikuttavat tekijät
Painovoima Mitatun alueen laajuus, pisteväli

Monielektrodiluotaus (ERT) Käytetty elektrodijärjestelmä sekä kaapelipituus yhdessä levityksessä ja 
käytetty pisteväli mittaustarkkuuteen. Myös mittausympäristön olosuh-
teet vaikuttavat syvyysulottuvuuteen. 
Erittäin johtavassa pintamaassa syvyysulottuvuus heikkenee (virta jää 
johtavaan pintaosaan), kun taas erittäin resistiivisessä ympäristössä 
syvyysulottuvuus paranee.

Seisminen refraktioluotaus Käytetyn kaapelin pituus, geofoniväli  
kaukopaukun sijainti

Maatutka Käytetyn antennin taajuus sekä ympäristön olosuhteet

Slingram Kelaväli ja pisteväli
Vanha sääntö on, että syvyysulottuvuus on vähän yli puolet kelavälistä.

EM31 Ympäristön sähkönjohtavuus ja sähkönjohtavuuserot. Jopa yli 5 m:n 
pisteväli.

Magneettinen mittaus pienellä 
linjavälillä

Pieni piste- ja linjaväli edesauttavat pienien anomaliavaihteluiden ha-
vaitsemista lähellä pintaa. Syvyysulottuvuuteen vaikuttaa lähinnä linjan 
pituus. Suotuisissa olosuhteissa mittauksista voidaan havaita niin rikko-
naisuusrakenteita kuin kivilajivaihteluakin.
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5.3 Mihin tutkimustuloksia voidaan hyödyntää?

Integroitua tutkimusta ja tulkintaa voidaan käyttää 
monenlaiseen kallioperää hyödyntävään toimin-
taan. Kaavoituksen yhteydessä selvitetään alueiden 
soveltuvuutta eri maankäyttömuotoihin. Tässä vai-
heessa kallioperän ominaisuudet vaikuttavat toi-
mintojen sijoittamiseen tai kiviaineksen käyttöön. 

Tutkimustuloksia voidaan hyödyntää myös sekä 
maanalaisessa että maan päällisessä rakentami-
sessa. Kohteissa, joihin liittyy suurien kaivantojen 
ja maamassojen siirtoja, erityisesti savipeitteisillä 
alueilla, integroitu tutkimus antaa tärkeää tietoa 
maa- ja kallioperän rakennettavuudesta. 
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Kallioperää koskevan tiedon tarve infrarakentamisessa varsinkin kaupunkialueilla kasvaa, kun ra-
kentaminen maan alle lisääntyy. Erittäin ongelmallisia maanalaisen rakentamisen kannalta voivat 
olla kallioperän rikkonaisuusvyöhykkeet. Tiedot rikkonaisuusvyöhykkeiden sijainnista, suunnista 
ja ominaisuuksista ennen varsinaisen rakentamisen alkua parantavat projektien aikataulu- ja 
kustannusarvioita sekä säästävät usein rakentamiskustannuksissa. Intrageo-projektissa tutkittiin 
eri maastogeofysiikan menetelmien mahdollisuuksia tunnistaa heikkousvyöhykkeet. Geofysiikan 
tulokset integroitiin kallioperän rakennegeologiseen rikkonaisuustulkintaan. Tutkimuksia tehtiin 
Espoossa Länsimetron 2. vaiheen kohteilla Hannusjärven ja Finnoon alueilla sekä HSY vesihuol-
lon uuden jätevedenpuhdistamon alueella Espoon Blominmäessä. 
Raportissa esitetään tutkimuksessa saatuja tuloksia. Lisäksi raportti sisältää ohjeistusta yhdys-
kuntarakentamista tukeviin kallioperän rikkonaisuustutkimuksiin.

The need for information of bedrock under the ground surface in civil engineering, especially in 
city areas, is increasing as the amount of underground building grows. Weakness zones in the 
bedrock might be problematic features for underground construction. Information on the loca-
tion, orientation and properties of weakness zones before starting construction will improve the 
schedule and cost estimates of the project, as well as usually reducing the construction costs. 
In the ‘Intrageo’ project, the potential of different ground geophysical methods to detect weak-
ness zones was investigated. The geophysical results were integrated with structural geological 
interpretation of weaknesses in the bedrock. The investigations were carried out at Hannusjärvi 
and Finnoo in Espoo on the planned route for the 2nd phase of the West Metro, as well as in 
the area of the new underground wastewater treatment plant of HSY (Helsinki Region Environ-
mental Services Authority) water services at Blominmäki, Espoo. 
The report presents the results received in the investigation and additionally includes instruc-
tions for bedrock fracture studies supporting civil engineering.
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