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ABSTRACT 
 
Lasse Ahonen, Ari Luukkonen, Petteri Pitkänen, Kari Rasilainen, Timo Ruskeeniemi 
2002. Ice ages and nuclear waste disposal. Geological Survey of Finland, Nuclear 
Waste Disposal Research. Report YST-110, 45 pages, 31 Figures. ISBN 951-690-824-1, 
ISSN 0783-3555.  
 
 
This report is an overview of Quaternary Ice Age and its potential consequences for 
nuclear waste disposal. Geological information on past climatic changes is shortly 
reviewed, based on the following records: geomorphological information, loessic 
deposits, deep-sea carbonate sediments, ice-core records, and continental calcite 
precipitates. Even though the present “Great Ice Age” has lasted more that two million 
years, the present variation in cycles of about 100 000 years seems to have commenced 
only about 600 – 700 thousands years ago.  
 
According to the present understanding, southern Finland was during a major span of 
Weichsel free of continental ice sheet. However, the conditions may have been very 
cold, periglacial, when the continental ice sheet covered the Caledonian mountains and 
large areas of central Fennoscandia. The last glacial maximum of Weichsel glaciation 
was shorter than estimated earlier. Periglacial conditions are characterized by deep 
permafrost, reaching even the depth of nuclear waste disposal. Calculations of the 
advancement of permafrost indicate that the permafrost-front may reach the depth of 
about 500 meters in less than 10 000 years. 
 
The crust beneath the continental ice cover depresses, and rebounds when the ice sheet 
retreats. During the most intensive vertical movement of the crust, some crush zones 
may be activated and bedrock movements may take place along them. Due to the 
growth of ice sheets, ocean water table also depresses during glacial maximum, thus 
changing hydrogeological conditions in non-glaciated terrains.  
 
Increase in global ice volume is manifested in the stable oxygen and hydrogen isotope 
ratios. Based on isotope signals, as well other hydrogeochemical interpretation methods, 
indications of the earlier glaciations have been recognized in present groundwaters. 
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Tässä raportissa esitetään yleiskatsaus kvartäärijääkaudesta ja sen mahdollisista 
seuraamuksista ydinjätteen loppusijoituksen kannalta. Esitetään katsaus menneistä 
ilmastovaihteluista perustuen seuraavien geologisten havaintoaineistojen lyhyeen 
tarkasteluun: jäätiköihin liittyvä geomorfologia, lössikerrostumat, syvän meren 
karbonaattisedimentit, jäätikkökairaukset ja mantereelliset kalsiittisaostumat. Vaikkakin 
nykyinen suuri jääkausiaika on kestänyt yli kaksi miljoonaa vuotta, näyttää noin 100 
000 vuoden jääkausisyklisyys alkaneen vasta noin 600 – 700 tuhatta vuotta sitten.  
 
Nykytietämyksen mukaan Etelä-Suomen alue on ollut Veiksel-jäätiköitymisen aikana 
suuren osan ajasta jäästä vapaana. Kuitenkin olosuhteet ovat saattaneet olla hyvin 
kylmät, periglasiaaliset, mannerjäätikön tällöin peittäessä Köli-vuoriston ja laajoja 
alueita Keski-Fennoskandiasta. Viimeisin jääkausimaksimi kesti lyhyemmän ajan kuin 
aikaisemmin on arvioitu. Periglasiaaliympäristölle luonteenomaista on syvälle, jopa 
loppusijoitussyvyyksiin ulottuva ikirouta. Ikiroudan etenemisestä tehdyt laskelmat 
viittaavat siihen, että ikiroutarintama voi edetä noin 500 metrin syvyyteen alle 10 000 
vuodessa. 
 
Mannerjäätikön alla maankuori painuu palautuakseen taas jäätikön vetäytyessä. 
Maankuoren pystyliikunnon ollessa voimakkaimmillaan, jotkut kallion ruhjevyöhykkeet 
saattavat aktivoitua ja niissä voi tapahtua kallion liikuntoja. Jäätiköiden kasvaessa 
meren pinta alenee huomattavasti jäätiköitymisen maksimivaiheessa muuttaen 
hydrogeologisia olosuhteita jäättömillä alueilla. 
 
Globaali jäätiköiden määrän kasvu näkyy stabiilien happi- ja vetyisotooppien suhteissa. 
Isotooppisignaalien samoin kuin joidenkin muiden hydrogeokemiallisten 
tulkintamenetelmien perusteella on nykyisistä pohjavesistä tunnistettu merkkejä 
aikaisemmista jäätiköitymisvaiheista. 
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1 JOHDANTO 
Jo lähes kahden sadan vuoden ajan on luonnontieteen piirissä ollut yleisesti hyväksytty 
käsitys, että pohjoisella pallonpuoliskolla on esiintynyt jääkausiaikoja, jolloin 
mannerjäätiköt ovat peittäneet laajoja alueita Pohjois-Euroopasta ja Pohjois-
Amerikasta. Jääkausitutkimuksen alkuunpanijana pidetään sveitsiläistä Louis 
Agassiz’ia, joka tutki Alppijäätikköjen muodostamia kerrostumia ja muodostumia 
Sveitsissä. Hän havaitsi, että jäätikkösyntyisiksi tunnistettavia geologisia muodostumia 
esiintyi alueilla, jotka sijoittuivat kauas senhetkisistä jäätiköistä. Tutkimustensa 
synteesin hän esitti 1840 teoksessa ”Étude sur les glaciers” luoden suuren jääkausiajan 
käsitteen. Vielä 1970 luvun alussa yleinen käsitys oli, että kvartäärikaudella on ollut 
kaikkiaan noin 4 – 6 jääkautta ja niitä erottavat lämpimät interglasiaaliajat. Valtamerten 
pohjasedimenttien systemaattinen tutkimus, isotooppigeologisten menetelmien 
kehittyminen, suurimittaiset jäätikkökairausohjelmat Antarktiksella ja Grönlannissa 
sekä muut laajat kvartäärigeologiset lisätutkimukset ovat tarkentaneet tätä kuvaa 
huomattavasti. 

Tämä raportti on yleisluontoinen dokumentaatio kvartäärijääkaudesta: Mitä siitä 
tiedetään, millä keinoin on tutkittu ja saatu asioita selville. Millä tavoin jääkausi- ja 
periglasiaaliolosuhteet (mm. ikirouta) vaikuttavat ympäristöön ja erityisesti kallioon ja 
pohjavesioloihin. Raportin tarkoituksena on myös pyrkiä heijastamaan tietoa menneestä 
ilmastovaihtelusta avuksi tulevaisuuden skenaarioiden hahmottamisessa. Raportin 
näkökulmana on erityisesti jääkausien ja ilmaston kylmenemisen vaikutus ydinjätteiden 
geologisen loppusijoituksen turvallisuuden kannalta merkittäviin ilmiöihin. Raportti 
pyrkii täydentämään aikaisempia samaa aihepiiriä käsitteleviä raportteja (Nurmi 1985, 
Björck & Svensson 1992)  

Käytetyn ydinpolttoaineen suomalaisen huoltosuunnitelman mukaan ydinjätteet 
loppusijoitetaan peruskallioon noin 500 metrin syvyyteen (Posiva 1999). 
Loppusijoituksella tavoitellaan korkea-aktiivisten jätteiden turvallista ja riittävän 
pitkäaikaista eristämistä elollisesta luonnosta, mukaan lukien nykyihmisen jälkeläiset. 
Koska käytetty ydinpolttoaine säilyttää korkean aktiivisuutensa pitkän aikaa, on 
loppusijoitusta suunniteltaessa ja sen turvallisuutta arvioitaessa otettava huomioon 
erittäin pitkiä ajanjaksoja. Vaikka radioaktiivisimmat ja helpoimmin liikkuvat gamma- 
ja beta-säteilijät (Cs-137 ja Sr-90) puoliintuvat pois muutamissa tuhansissa vuosissa jää 
jäljelle pitkäikäisiä aktinideja, joiden pääsyä elollisen luonnon ravintoketjuihin on 
rajoitettava.  

Satoja tuhansia vuosia kattavien turvallisuusanalyysien yksi keskeinen tutkimuskohde 
ovat pohjavesiin ja kallioperäänkin mahdollisesti vaikuttavat globaalit 
ilmastonmuutokset. Suomen pohjoisesta sijainnista johtuen mahdollisten tulevien 
jääkausien ja ikiroutavaiheiden vaikutusten arvioiminen on olennaista suomalaisissa 
turvallisuusanalyyseissa. 

Raportissa tarkastellaan ilmastonvaihtelun yleisten ilmiöiden lisäksi erikseen ikiroudan 
etenemistä kallioperässä, ja esitetään ikiroudan etenemiselle yksinkertainen 
lämmönjohtumisen teoriaan perustuva matemaattinen malli. Lisäksi esitetään 
yleiskuvaus siitä mitä ydinjätteen paikkatutkimusten valossa tiedetään jääkausien 
jättämistä merkeistä kalliopohjavesiin. Jääkauden mahdollisia vaikutuksia 
loppusijoitukselle hahmotellaan käytettävissä olevan tiedon valossa. Ilmaston tulevaa 
kehitystä pohdiskellaan ilmastoskenaarioiden kautta. Lopuksi pohditaan lyhyesti 
tutkimustarvetta ja käytettävissä olevia tutkimusmenetelmiä. 
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2 JÄÄKAUSIHISTORIAN GEOLOGISET TIEDONLÄHTEET 

2.1 Jäätiköitymisen jäljet ja jäätikkösyntyiset muodostumat 

Virtaavan mannerjäätikön kuluttava vaikutus ja liikesuunta on kiteisen kallioperän 
alueilla havaittavissa silokallioina ja niiden pinnassa näkyvinä uurteina. Ristikkäisistä 
uurresuunnista voidaan päätellä jäätikön virtaussuunnassa tapahtuneita muutoksia. 
Viimeisimmän (Myöhäis-Veiksel) jäätiköitymisen etenemissuunta on Etelä- ja Keski-
Suomessa luode-kaakkoinen.   

Moreeni on jäätikön jauhavasta vaikutuksesta syntyvä ja pääosin jäätikön pohja-osissa 
kulkeutuva lajittumaton mineraalimaa-aines. Eri-ikäiset, mahdollisesti päällekkäiset 
moreenikerrostumat voivat olla tunnistettavissa ja eroteltavissa erilaisen 
raekokojakauman ja esimerkiksi aineksen erilaisen pakkautumisen perusteella. 
Moreenin kivilohkareiden suuntausanalyysin avulla voidaan päätellä eri 
jäätikkövaiheiden toisistaan poikkeavat jäätikön virtaussuunnat. Moreenistratigrafiassa 
erityisen merkittäviä ovat moreenikerrostumien välissä mahdollisesti esiintyvät 
lämmintä vaihetta edustavat orgaaniset kerrostumat tai veteen kerrostumalla syntyneet 
lajittuneet sedimentit, jotka osoittavat tiettyjen jäätiköitymisvaiheiden välillä olleen 
lämpimän jäättömän vaiheen. Jos moreenikerrokset ovat jään alta paljastuessaan jääneet 
veden alle, saattaa moreenin pintaosa olla veden huuhtovan vaikutuksen muokkaama tai 
siihen on voinut jäätiköitymisen jälkeen sedimentoitua vedestä lajittunutta materiaalia. 
Ainakin kahden edellisen pääjäätiköitymisvaiheen (Veiksel ja Saale) moreenit ovat 
edustettuina Etelä-Suomen mineraalimaakerroksissa ja havaittujen Eem-
interglasiaalimuodostumien perusteella erotettavissa (Mid-Norden 1996). 
Moreenistratigrafian tulkinnassa on kuitenkin huomattava, että niissä voi olla aukkoja, 
koska etenevä mannerjäätikkö on voinut kuluttaa pois alla olevia maakerroksia. 

Sulavan jäätikön reunan läheisyydessä on vuodenajasta riippuen vaihtelevan aktiivinen 
sulamisvyöhyke. Lämminpohjaisessa mannerjäätikössä sulamista tapahtuu myös 
jäätikön pohjassa geotermisen lämmön ja jään painesulamisen takia. Erityisesti tiiviin 
kiteisen kallion alueella sulamisvedet keskittyvät esimerkiksi jäätikön pohjassa oleviin 
railoihin. Jääkauden sulamisvesikanavat näkyvät Suomen geomorfologiassa 
pitkittäisharjuina, jotka suuntautuvat muinaisen jäätikkörintaman reunoja kohti. 
Perääntyvän jäätikön pysähtyessä tiettyyn asemaan kertyy sulamisveden kuljettamasta 
aineksesta jäätikön reunan suuntaisia muodostumia, joita Suomessa tyypillisesti 
edustavat Salpausselät. 

Jäätikön sulettua kerrostuu vapautuvan meren pohjaan savikerroksia, joiden rakenteessa 
voi näkyä vuodenaikojen vaihtelu materiaalin erilaisena koostumuksena. Näitä 
kerrallisia savia (lustosavia)  voidaan käyttää jäätikön perääntymisvaiheen ajoituksessa.  
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2.2 Lössikerrostumat 

Laajan jäätiköityneen alueen olemassaolo heijastuu voimakkaasti ympärillä oleviin 
alueisiin. Jäätikköä ympäröivällä periglasiaalivyöhykkeellä kasvillisuutta on vähän, 
ilmasto tyypillisesti kylmä ja kuiva vallitsevasti jäätiköltä puhaltavien tuulten ollessa 
usein hyvin kovia. Näistä syistä tuulen mukana nousee ilmaan runsaasti 
mineraaliainesta joka maahan laskeutuessaan muodostaa eolisia kerrostumia. 
Hienojakoisin aines kulkeutuu jopa tuhansien kilometrien päähän ja sedimentoituessaan 
muodostaa ns. lössikerrostumia. Kerroksen raekokojakauman perusteella voidaan 
arvioida vallitsevien tuulten voimakkuutta. Lämpimien, humidisten ilmastovaiheiden 
aikana lössisedimentin pinta maannostuu, mannerilmastovyöhykkeessä aroalueilla 
maannos on tyypillisesti mustamulta eli tsernoseemi. Ilmaston vaihtelut ovat siten 
jäljitettävissä lössi-paleomaannos kerrosvaihtelusta ja ne voidaan sijoittaa aikaskaalalle 
sedimentoituneen aineksen magnetoitumissuunnan vaihtelujen perusteella (kuva 1). 
Maan magneettikentän polarisaatiomuutosten aikaskaala puolestaan on määritetty 
lähinnä laavakivistä radioaktiivisten iänmääritysmenetelmien (K/Ar) avulla. 

Lössimuodostumat reunustavat jäätiköityneitä alueita niin Euraasiassa kuin Pohjois-
Amerikassakin (kuva 2). Merkittäviä muodostumia esiintyy Itä-Euroopassa, mutta 
paksuimmat (satoja metrejä) ja pisimmän ajanjakson (3.5 Ma) yhtenäisesti kattavat 
lössikerrostumat sijaitsevat Kiinassa.  

 

 

Kuva 1. Baojin lössi-maannos –sukkessio 2.5 miljoonan vuoden ajalta Wilsonin et al. 
(2000) mukaan. a) Maannokset (mustalla) kiinnitettynä maan magneettikentän 
vaihteluskaalaan (keskellä). b) Eolisen aineksen (lössi) raekokojakauma. 
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Kuva 2. Lössimuodostumien esiintyminen maapallolla (Wilson et al. 2000).  

 

2.3 Valtamerten pohjasedimentit 

Aukottomimmat menneistä ilmastovaihteluista kertovat sedimenttisarjat löytyvät 
valtamerten pohjalta. Sedimentaatio on jatkunut vuosimiljoonia, eikä 
sedimenttikerroksia kuluttavia ilmiöitä juurikaan esiinny. Avainasemassa oleva 
tietolähde on huokoseläinten (foraminifera) kalkkikuorista kerrostunut lieju. 

Huokoseläinten kalkkikuoren happi-isotooppikoostumus riippuu useista tekijöistä, mm. 
lämpötilasta, suolaisuudesta, eliölajista ja syvyydestä. Tärkein tekijä on kuitenkin meren 
kokonaishappi-isotooppitase, joka puolestaan riippuu haihtumis-valuntadynamiikasta 
(kuva 3). Kevyempi isotooppi 16O haihtuu raskaampaa (18O) paremmin sitoutuen 
jäätiköihin, joten kylmät kaudet heijastuvat huokoseläinliejussa ”raskaampana” 
isotooppikoostumuksena. Jäätiköiden sulaessa niissä oleva 16O vapautuu jälleen mereen. 
Näin ollen on ns. ensimmäisenä approksimaationa oletettu, että pohjasedimentin 
18O/16O-suhde heijastaa maapallon jäätiköiden määrää: suhde kasvaa jäätiköiden määrän 
kasvaessa, joten isotooppisuhteen vaihtelun tulkitaan kuvastavan ensisijaisesti 
globaaleja ilmastonvaihteluita. Tähän viittaa myös se, että sama isotooppivaihtelutrendi 
on todettavissa eri puolilla maapalloa.  

Pääasiassa kalkkiliejusta koostuvien pohjasedimenttinäytteiden ajoitus saattaa olla 
ongelmallista. Onkin kehitetty erityinen happi-isotooppistratigrafia, jossa 
isotooppikoostumuksen vaihtelun tyypilliset piirteet on numeroitu: parittomat numerot 
viittaavat lämpimiin vaiheisiin ja parilliset kylmiin. Näin voidaan verrata eri 
näytteenottopaikkojen isotooppivaihtelukäyriä ja kiinnittää ne olemassa oleviin 
iänmäärityspisteisiin. Nykyään yleisesti hyväksytty referenssiaikaskaala 
myöhäiskvartäärin ilmastovaihtelulle on ns. SPECMAP (Spectral Mapping Project) 
referenssi (kuva 4). Apuna SPECMAP aikaskaalan konstruoinnissa oli, että havaittujen 
vaihteluiden taajuus näytti olevan sopusoinnussa ns. Milankovichin 
ilmastonvaihtelukäyrän kanssa, jonka kanssa vaihtelut on sovitettu yhteneviksi (ns. 
”orbital tuning”). Lisäksi on otettu huomioon muut saatavilla olevat ajoituksen 
kiintopisteet, kuten maan magneettikentän suunnan muutokset ja radiometriset 
ajoitukset (14C, K/Ar). 
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Kuva 3. Jäätiköiden vaikutus Happi-18 isotoopin käyttäytymiseen. 

 

 

Kuva 4. SPECMAP –referenssin mukainen maapallon jäävolyymin vaihtelu ajan 
funktiona (http://museum.state.il.us/exhibits/ice_ages/). 
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2.4 Jäätikkökairaukset 

Ilmastonvaihtelun historiaa on tallentunut myös suuriin mannerjäätiköihin kuten 
Grönlantiin, mutta erityisesti Etelämantereen jäätikköön, joissa uuden jään 
yhtäjaksoinen kasautuminen on jatkunut vuosimiljoonia. Alun perin huokoisen ilmaa 
sisältävän lumen kasautuessa yhä paksummaksi se pakkautuu ja lopulta riittävän syvällä 
ns. ”close off” vyöhykkeessä huokoisuus sulkeutuu, jää kiteytyy uudelleen ja ilmakuplat 
erkanevat sulkeumiksi (kuva 5). Näin ilmakehästä eristyneestä jään huokostilasta on 
luettavissa jälkeenpäin paitsi sataneen lumen happi- ja vetyisotooppikoostumukset myös 
ilman koostumus jään muodostumishetkellä. (close-off vaiheessa). Kaasufaasi on siis 
jonkin verran nuorempi kuin jää, jossa ne ovat. 

Päinvastoin kuin merenpohjasedimenteissä, jään happi-isotooppikoostumus on sitä 
keveämpi mitä kylmemmässä ilmastossa se on kiteytynyt (kuva 6). Tämä heijastaa 
paitsi globaalia ilman happi-isotooppikoostumuksen muutosta jäätiköiden volyymin 
kasvaessa, myös happi- (ja vety-) isotooppien kevyiden muotojen vähittäistä 
rikastumista vesihöyryn kulkeutuessa keskileveysasteilta yhä kylmemmille seuduille. 
Lopputuloksen ”keveys” riippuu siten myös satamisajankohdan ilman kylmyydestä, 
johon puolestaan vaikuttaa esimerkiksi jäätikön pinnan korkeus meren pinnasta. 
Kuvassa 7 on esitetty mannerjäätikön happi- ja vetyisotooppien koostumusvaihtelu 
kertymissajankohdan funktiona. Tutkimuspaikka on Etelämantereella sijaitseva Vostok-
tutkimusasema. 

 

 

 

 

 

Kuva 5. Huokoisen lumen sintrautuminen jääksi ja kaasukuplien eristyminen 
(Raynaud 1992). 
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Kuva 6. Sadannan lämpötilan vaikutus jään stabiilien isotooppien koostumukseen 
(Wilson et al. 2000). 

 

 

Kuva 7. Vaihtelut Etelämantereen jäätikön (Vostok-asema) jään koostumuksessa 
syvyyden (ja siten muodostumisajan) funktiona (Petit et al. 1999). a) Deuterium (δ2H); 
b) δ18O; c) meriveden δ18O (= jäätiköiden volyymi); d) Na (=merellinen emissio); e) 
pöly (=emissio mantereelta). 
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Kuten kuvasta 7 havaitaan, jäätiköitymismaksimit ja jäätiköitymisen syklisyys näkyvät 
myös jään happi- ja vetyisotooppikoostumuksessa. Merellisen aerosolin (natrium) 
määrä on korkeimmillaan jäätiköitymisen maksimivaiheessa, samoin kuin mantereelta 
tulevan aerosolin määrä (pöly). 

Kuvassa 8 on esitetty jääprofiilista analysoidut kaasufaasin hiilidioksidi-, metaani- ja 
18O pitoisuusvaihtelut ajan funktiona. Sekä hiilidioksidi että metaani seuraavat samaa 
trendiä kuin jääfaasin happi ja deuterium kun taas kaasufaasin δ18O vaihtelee noin 20 ky 
sykleissä.  

 

 

 

 

Kuva 8. Vaihtelut Etelämantereen jäätikön (Vostok-asema) jään kaasukoostu-
muksessa syvyyden (ja siten muodostumisajan) funktiona (Petit et al. 1999). a) CO2; b) 
Ilman lämpötilavaihtelut isotooppikoostumuksen perusteella; c) CH4; d)δ18Oatm; 
keskikesän auringonsäteilyintensiteetti 65oN leveysasteella (ns. Milankovichin pakote). 



 9

2.5 Mantereelliset kalsiittisaostumat 

Pisin ja parhaiten tunnettu yhtenäinen mantereellinen paleoilmasto-tallenne on saatu 
Nevadassa sijaitsevasta Devils Hole luolasta, joka sijaitsee laajan valuma-alueen (Great 
Basin) purkautumisreitillä. Veden pinnan alapuolelle luolan seinämään on ainakin 
500 000 vuoden ajan saostunut kalsiittia. Kalsiittikerrostumasta analysoitu 18O-vaihtelu 
on hyvin samantyylinen kuin meren pohjasedimenttien vastaava. Lisäksi 
kalsiittisaostuma on riittävän uraanipitoinen, jotta se on voitu ajoittaa kattavasti 
uraanisarjamenetelmin. Merkittävää on, että Devils Hole ajoitusten perusteella saatu 
muutosten aikaskaala näyttää siirtyvän SPECMAP aikaskaalaan verrattuna noin 20 000 
vuodella aikaisemmaksi keski-Veikselistä lähtien (kuva 9). 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 9. Ylimpänä ilmastonvaihtelun aikaskaala SPECMAP-referenssin mukaisesti, 
keskellä jäätikkökairausten ja alimpana Devils Hole kalsiittiajoitusten perusteella 
(Winograd et al. 1988).  
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2.6 Hiilidioksidin pitoisuusvaihtelut 

Tärkeimpänä globaalin ilmastonvaihtelun indikaattorina käytetään happi-isotooppeja. 
Hyvin potentiaalisena työvälineenä ilmastonmuutosten tulkinnassa voidaan pitää myös 
hiilen isotooppia 13C ja siten 13C/12C –suhdetta esimerkiksi merenpohjan sedimenteissä. 
Geokemiallisten ja isotooppikemiallisten lainalaisuuksien pohjalta on tehty malleja, 
joilla on voitu rekonstruoida ilmakehän hiilidioksidivaihtelua pitkillekin ajanjaksoille 
mm. merellisten sedimenttien hiili-isotooppikoostumuksen perusteella (esim. Berner et 
al. 1983, Berger 1985). Kuitenkin vasta jäätikkökairauksissa saadut (esim. Petit et al. 
1999) kaasukuplien analysoidut ilmankoostumusvaihtelut ja isotooppi-
koostumusvaihtelut osoittivat konkreettisesti ilmakehän hiilidioksidipitoisuuden ja 
globaalin ilmaston välisen riippuvuuden. Näin ollen geokemiallisia hiili-
isotooppimalleja voidaan myös hyödyntää paleoilmastomuutosten tutkimuksessa 
(Berger et al. 1996). Kuvassa 10 on hiili-isotooppimallin perusteella rekostruoitu ilman 
hiilidioksidipitoisuuden vaihtelu viimeksi kuluneiden 625 ky ajalta. 
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Kuva 10. Ilman hiilidioksidivaihtelut 625 ky ajalta isotooppirekonstruktion perusteella 
(Berger et al. 1996).  
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3 KVARTÄÄRIJÄÄKAUSI 

3.1 Siirtyminen jääkausiaikaan ja jääkauden alku 

Kuvassa 11 on esitetty isotooppigeokemiallinen rekonstruktio maapallon ilmaston 
yleiskehityksestä 140 miljoonan vuoden ajalta. Tämän Wallmanin (2001) esittämän 
mallin lähtötietoina on käytetty mm. kalsiittisedimenttien hiilen ja hapen stabiileja 
isotooppeja ja strontiumisotooppeja. Malliin on kytketty myös silikaattien 
rapautumisprosessi, joka luovuttaa kalsiumia ja kohottaa pH arvoa toimien 
hiilidioksidin nieluna, samoin kuin myös kalsiitin rapautuminen. 

Noin 100 miljoonassa vuodessa maapallo siirtyi Liitukauden ”superkasvihuone” oloista 
jääkausiaikaan. Ilmaston kylmeneminen on tapahtunut erityisesti napa-alueilla, missä 
ilmasto on jäähtynyt lähes trooppisista lämpötiloista alle jäätiköitymisen edellyttämän 
nollan asteen. Samana aikana maapallon keskilämpötila on kuitenkin laskenut vain noin 
3 – 5 oC. 

 

 

Kuva 11. a) Ilmakehän CO2-pitoisuuden kehittyminen Liitukaudelta lähtien  
Wallmannin (2001) esittämän mallin perusteella (harmaa alue). Avoimet kolmiot ovat 
mallista riippumattomia paleomaannoksista tulkittuja PCO2 arvoja (samoin kuin asteikon 
ylittävät numeroin merkityt arvot), mustat neliöt porfyriineistä tulkittuja arvoja, 
avoneliöt alkenoneista tulkittuja b) vastaavasti maapallon keskilämpötilan (asteikko 
vas.) ja pohjoisten leveyspiirien (asteikko oik.) lämpötilan kehittyminen. Mustat pisteet 
ja neliöt muissa tutkimuksissa arvioituja lämpötiloja. 
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Jäätiköityminen edellyttää paitsi riittävän alhaista vuoden keskilämpötilaa myös alustaa, 
jolle se voi keräytyä. Eteläisellä pallonpuoliskolla mantereen sijainti napa-alueella 
mahdollisti jäätikön syntymisen jo yli 30 miljoonaa vuotta sitten, kun taas pohjoinen 
napa-alue on merta. Pohjois-Atlantin syntyminen ja yhä jatkuva leveneminen on 
mahdollisesti yksi tekijä, joka on mantereiden sijaintia muuttaessaan vaikuttanut 
olosuhteiden muuttumiseen jäätiköitymiselle otolliseksi myös pohjoisella 
pallonpuoliskolla. Myös esimerkiksi Alppilaisella vuorijonon muodostuksella on 
katsottu olevan merkitystä ilmaston muuttumiselle, koska vuoristojen kohotessa 
silikaattien rapautumisprosessit kiihtyvät ja sitovat siten ilman hiilidioksidia. 

 

3.2 Jääkausiajan yleinen stratigrafia ja kronologia 

Nykyisen jääkausiajan voidaan katsoa alkaneen Grönlannin jäätiköidyttyä noin 
3 miljoonaa vuotta sitten. Tämä ilmenee Pohjois-Atlantin pohjasedimenteistä, joissa on 
havaittu tietyistä kerroksista alkaen jäälauttojen kuljettamaa ainesta. Laajahkoa 
jäätiköitymistä esiintyi tällöin ilmeisesti myös ainakin Kordillieerivuoriston 
pohjoisosissa. Pohjoisen pallonpuoliskon ”jääkausiajan” alku ajoittuu siten ainakin 
Grönlannin osalta Plioseenikaudelle, vaikkakin vasta Pleistoseenikaudelle (alkaen noin 
1.8 Ma sitten) tyypillinen piirre on pohjoisten napa-alueiden laaja ja merkittävä 
jäätiköityminen. 

Kuvassa 12 on esitetty Pleistoseenikauden kronostratigrafia yleispiirteittäin. Esitetty 
aikaskaala on kiinnitetty SPECMAP-aikaskaalan mukaisiin happi-isotooppivaiheisiin ja 
verrattu lössistratigrafiaan sekä maan magneettikentän vaihteluihin. Aineisto on 
koostettu Wilsonin et al. (2000) esittämistä diagrammeista. Happi-isotooppitallenne 
perustuu Tyynen meren syväkairausohjelmaan, lössistratigrafia kiinalaiseen Baojin 
lössi/maannos sukkessioon, joka puolestaan on kiinnitetty maapallon magneettikentän 
vaihteluskaalaan. Kuvassa oikealla ovat klassiset Pohjois-Euroopassa, Venäjällä ja 
Alpeilla käytetyt glasiaali- ja interglasiaalivaiheiden nimistöt sidottuna happi-
isotooppiaikaskaalaan Šibravan ja Billardin (1986) esittämän mukaisesti happi-
isotooppivaiheeseen 22 saakka. Tätä aikaisempien jääkausivaiheiden samoin kuin 
Pohjois-Amerikan ja Euroopan jäätikkövaiheiden korrelaatiot ovat Haq’in ja van 
Eysingan (1987) esittämän mukaiset.  

Yleispiirteenä voidaan havaita, että happi-isotooppivaiheiden perusteella viimeksi 
kuluneet 600 - 700 ky (ns. Milankovichin ajanjakso, Berger et al. 1996) ovat olleet 
säännöllisten, syklisten jääkausien aikaa siten, että jääkausisyklin pituus on ollut jonkin 
verran yli sadantuhannen vuoden suuruusluokkaa. Sitä aiemmin jäätiköitymiset eivät 
ilmeisesti olleet yhtä laajoja ja globaalisti samanaikaisia vaihtelusyklien ollessa myös 
lyhyemmät. On kuitenkin olemassa ajoitettuja jäätikkösyntyisiä muodostumia, jotka 
osoittavat, että jäätiköitä oli Pohjois-Amerikassa Washingtonin alueella jo ainakin sekä 
1.1 Ma että 1.8 – 2.4 Ma sitten (Salmon Spring ja Orting Drift) (Easterbrook 1994).  

Kaiken kaikkiaan kuitenkin varhais-Pleistoseenin jäätiköitymisvaiheiden keskinäinen 
vastaavuus eri paikoissa ja etenkin eri mantereilla on epävarma. Myös Keski-
Pleistoseenin jäätiköitymisten korrelaatio Pohjois-Amerikan ja Euroopan välillä on 
epävarma ja käsitys oli erilainen vielä 1980-luvulla (ks. esim. Nurmi 1985, s. 7). 
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Kuva 12. Yleiskuva Pleistoseenikauden globaalista ilmastonvaihtelusta. Vasemmalla 
jäätiköiden määrää kuvaavat happi-isotooppivaihtelut (Deep Sea Drilling Program Site 
607) ja –vaiheet, lössi-paleomaannos-kerrostuma (Baoji, Kiina) ja maapallon 
magneettikentän vaihtelut. Oikealla jääkausivaiheiden korrelaatio niiden kanssa. 
Valkoinen väri kuvaa jääkausiaikaa, musta/harmaa kuvaa interglasiaalia, vaaleampi 
harmaa periglasiaaliolosuhteita. Lisätietoa lähdeaineistosta tekstissä. 
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3.3 Veiksel-jäätiköityminen ja siirtyminen Holoseeniin 

Kuvassa 13 on Hirvaksen (1991) esittämä yhteenveto Veiksel-kauden 
ilmastonkehityksestä ja eri vaiheisiin liittyvistä stratigrafisista havainnoista. Edellinen 
interglasiaali oli siitepölyhavaintojen perusteella nykyistä Holoseenia lämpimämpi 
kausi ainakin Lapissa (Saarnisto et al. 1999). Ensimmäistä kylmenemisvaihetta seurasi 
Peräpohjola-interstadiaali, kylmemmän kauden jälkeen interstadiaali (Odderade) Kaikki 
nämä edustavat happi-isotooppivaiheen 5. alavaiheita. Selvää maapallon jäämassojen 
lisääntymistä tapahtui Keski-Veikselin alussa noin 60 –70 ky sitten (isotooppivaihe 4). 
Tällöin mannerjäätikkö on saattanut peittää myös Etelä-Suomen. Tämä oli se ajankohta 
jolloin sekä merenpohjan isotooppiaineistossa että mannerjäätiköiden 
isotooppikoostumuksissa (esim. Dansgaard et el. 1971) näkyy globaali siirtyminen 
kylmempään ilmastoon, vaikkakin Keski-Veikselissä erotetaan ”lämpimämpi” 
isotooppivaihe 3. Uudet mammuttilöytöjen ajoitustulokset (Ukkonen et al. 1999) 
osoittavat, että Etelä-Suomi ei ole tällöin ollut mannerjään peittämä. 

Veiksel-kauden jäätiköitymismaksimi (LGM, last glacial maximum, isotooppivaihe 2) 
ajoittuu noin 20 ky päähän nykyajasta ja on erityisesti Etelä-Suomen osalta saattanut 
olla huomattavasti lyhyempi kuin on aikaisemmin ajateltu.  

 

 

 

Kuva 13. Veiksel-kauden happi-isotooppivaihtelut merenpohjan sedimenteissä (vas.), 
isotooppivaiheet ja aikastratigrafiset yksiköt Pohjois-Euroopassa (mukaan lukien 
Holoseenin ja Eem interglasiaalin) (Hirvas 1991). 
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4 JÄÄKAUSIAJAN YMPÄRISTÖT JA PROSESSIT  

4.1 Mannerjäätiköt ja periglasiaalialueet 

Etelänapamantereella jäätiköityminen on ollut yhtämittainen muutamien kymmenien 
vuosimiljoonien ajan. Riippuen sateisuusvaihtelusta on jään kertymismäärä saattanut 
vaihdella johtaen mahdollisesti meressä kelluvien shelfijäätiköiden nopeampaan 
poikimiseen jäävuoriksi. Koska Antarktiksen jäätikkö rajautuu joka puoleltaan mereen, 
ei sen kokonaisvolyymi liene vaihdellut samalla tavoin kuin pohjoisen pallonpuoliskon 
mannerjäätiköt. Grönlanti on myös ollut yhtämittaisesti jäätikön peittämä ilmeisesti 
viimeisimmät kolme miljoonaa vuotta. 

Pohjois-Amerikan mannerjäätikkö muodostui kahdesta pääkomponentista: Laurentidi- 
jäätikkö ja Pohjois-Kordillieereilta levinnyt jäätikkö. Edellä mainitun kasvukeskus on 
ilmeisesti – ainakin Wiscons-jäätikön aikana – ollut Labradorin niemimaan ja New 
Foundlandin alueilla, mistä jäätikkö on levinnyt länteen ja etelään (kuva 14). Näiden 
kahden jäätiköitymiskeskuksen saumakohdassa on saattanut olla pitkähköjä aikoja 
jäätön alue, jossa ovat vallinneet periglasiaaliolosuhteet ja syvä ikirouta. Jäättömiä 
alueita ovat olleet myös vähäsateiset Pohjois-Alaskan ja Yukonin alueet. 
Pohjoisimmilla alueilla ja leviämiskeskuksen alla jäätikkö on ilmeisesti ollut 
kylmäpohjainen eli kallion lämpötila on ollut jään sulamispisteen alapuolella (Peltier 
2002). 

 

 

Kuva 14. Pohjois- Amerikan mannerjäätikön levinneisyys, paksuus ja tulkittu pohjan 
lämpötila (Peltier 2002). 
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Euraasiassa Myöhäis-Saalen jäätiköitymisen maksimivaiheessa Pohjois-Eurooppa oli 
mannerjäätikön peitossa 50 leveyspiirille saakka, Luoteis-Venäjällä puolestaan jäätikkö 
ulottui etelässä 60 leveyspiirille ja idässä Taimyrin niemimaalle myös Pohjoisen 
Jäämeren ollessa jäätiköitynyt. 

Viimeisimmän eli Veiksel-jäätiköitymisen vaiheet Euraasiassa tunnetaan suhteellisen 
hyvin. Varhais-Veikselin suurin jäätikkö sijaitsi Barentsin ja Karan meren alueilla 
ulottuen mantereella Siperiassa sijaitsevaan Putorana-vuoristoon (Svendsen et al. 1999). 
Köli-vuoristosta levinnyt jäätikkö peitti Varhais-Veikselin aikana alleen Skandinavian 
niemimaan Etelä-Ruotsia lukuunottamatta. Myös Pohjois-Suomi oli jäätikön peitossa, 
kun taas Etelä-Suomi on saattanut olla jäästä vapaata periglasiaaliympäristöä. 

Keski-Veikselin aikaan (60 ky sitten) myös Etelä-Suomi oli mannerjäätikön peitossa. 
Tämän jälkeen jäätikkö kuitenkin perääntyi ja ainakin vielä 33 – 25 ky sitten Etelä-
Suomi oli mammuttihavaintojen perusteella jäätön (Ukkonen et al. 1999). Ilmasto on 
kuitenkin saattanut olla hyvin kylmä ikiroudan esiintyminen oli mahdollista. Myöhäis-
Veikselin aikana jäätikkö eteni jälleen myös Etelä-Suomen yli ulottuen 
jäätiköitymismaksimin aikaan (20 ky sitten) Manner-Euroopan pohjoisosiin ja Brittein 
saarille. Tällöin jäätikkö oli kuitenkin jo väistynyt Pohjois-Venäjän manneralueilta 
(kuva 15). 

Jääkausiaikoina laajat alueet Keski- ja Etelä-Euroopasta samoin kuin mm. Etelä-Venäjä 
olivat ikiroutavyöhykkeessä. Keski-Siperian alue ei pohjoisesta sijainnistaan huolimatta 
ollut jäätikön peittämä vähäisen sadannan ansiosta, vaan se on ollut yhtäjaksoisesti 
ikirouta-aluetta. 

 

 

Kuva 15. Veiksel-jäätikön vaiheita (Siegert et al. 2001) 
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4.2 Ilmasto-olosuhteet, ympäristöt ja ihminen 

Ilmaston kylminä vaiheina suuret alueet pohjoista pallonpuoliskoa ovat olleet 
jäätiköiden peittämät. Jäätiköiden reuna-alueet, kuten esimerkiksi Keski-Eurooppa, osin 
aika-ajoin myös Etelä-Suomi ovat ilmeisesti olleet luonnehdittavissa olosuhteiltaan 
periglasiaaliksi. Periglasiaaliympäristölle tyypillistä ovat olleet hyvin voimakkaat, 
kylmät ja kuivat jäätiköltä puhaltavat tuulet ja yleisesti kylmä ilmanala. Vuodenaikojen 
vaihtelun mukana sulavan ja jäätyvän maanpinnan aktiivikerroksen alla on saattanut olla 
syvälle ulottuva ikiroutakerros. Euroopan ja Pohjois-Amerikan välinen Atlantti on 
talviaikoina ilmeisesti ollut osin jäätyneenä, osin ahtojäävyöhykkeenä. Golf-virta ei ole 
päässyt lämmittämään Pohjois-Eurooppaa. Toisaalta on viitteitä, että Saharan alueella 
ilmasto oli humidinen ja kasvillisuus ja eläinkunta runsas (Wilson et al. 2000).  

Mannerjäätiköiden ollessa laajimmillaan maapallon merien pinnankorkeus oli jopa yli 
100 metriä nykyistä alempi, Keski-Veikselin aikaankin noin 50 – 70 metriä alempana 
kuin nykyään (kuva 16). Tämän ja maankohoamisen/painumisen huomioon ottaen 
hydrogeologiset olosuhteet esimerkiksi Etelä-Suomen alueella ovat voineet olla hyvin 
erilaiset kuin nykyään. 

 

 

 

Kuva 16. Meren pinnankorkeuden muutos Veiksel-jääkauden aikana, perustuen 
toisaalta korallirantojen terassihavaintoihin toisaalta valtameren pohjasedimenttien 
happi-isotooppiaineistoon (Shackleton 1987). 
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Jääkausiaikaan liittyy myös ihmisen ilmaantuminen maapallolle. Ensimmäiset merkit 
nykyihmisen suoranaiseksi esi-isäksi luettavasta kantamuodosta, Homo Erectuksesta 
ovat jo Pleistoseenikauden alusta. Tästä ”kantamuodosta” erkani sittemmin (ehkä noin 
0.5 – 1 Ma sitten) kaksi kehityshaaraa: Homo Neanderthalis ja Homo Sapiens. Näistä 
erityisesti Neanderthalin ihminen levittäytyi myös Eurooppaan ilmeisesti jo varsin 
varhaisessa vaiheessa suotuisien ilmastovaiheiden aikana. Arkeologiset havainnot 
keski-Veikselin lämpimiltä kausilta ja lopusta (noin 30 ky sitten) viittaavat siihen, että 
kylmään ilmastoon sopeutunut H. Neanderthalis oli Euroopassa ehkä vallitseva 
ihmislaji. Viimeiset havainnot H. Neanderthalisista ovat noin 28 ky takaa, jolloin 
ilmasto Euroopassa viileni kohti viimeisintä jäätiköitymismaksimia. Arkeologisissa ja 
geologisissa tutkimuksissa Neanderthalilaisen yhteydessä löytyneissä havainnoissa on 
merkkejä erityisesti kylmään ilmastoon sopeutuneista eläinlajeista, kuten peura, hirvi, 
napakettu, sopuli ja mammutti (Andrews and Stringer, 1993). Viimeisin jäätiköityminen 
koitui kohtalokkaaksi myös esimerkiksi mammutille.  

Samaan aikaan Eurooppaa valloitti kuitenkin jo myös Afrikasta levittäytynyt Homo 
Sapiens (kuva 17), jolle jääkauden maksimivaiheessa Beringin salmeen avautuneen 
maayhteyden kautta oli mahdollisuus siirtyä myös Amerikan mantereelle.  

 

I  

Kuva 17. Nykyihmisen levittäytyminen maapallolle Veiksel-jäätiköitymisen aikana 
(http://www.ecotao.com/holism/huevo/). 
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4.3 Jäätiköitymisen mekaaniset vaikutukset 

Maan pinnalla mannerjäätikön merkittävimmät mekaaniset vaikutukset johtuvat 
virtaavan jäämassan kuluttavasta vaikutuksesta sekä jäätikön sulamisvesien 
hydrodynaamisesta kuluttavasta vaikutuksesta. Jäämassan hioessa kalliota irtautuva ja 
jauhautuva aines muodostaa lajittumattoman mineraalimaa-aineksen (moreeni), josta 
puolestaan esimerkiksi veden mukana kulkeutuessa ja siitä sedimentoituessa 
muodostuvat lajittuneet muodostumat (esim. sora, hiekka). Irtainten kivennäismaalajien 
määrän perusteella on arvioitu mannerjäätikön kuluttaneen Suomen kallion pintaa 
muutamien metrien paksuudelta. 

Sekä Alpeilla että Kölivuoristossa vuoristojäätikön kuluttava vaikutus on havaittavissa 
suhteellisen pyöreäpohjaisina kourulaaksoina. Norjan vuonojen on arvioitu syventyneen 
jäätikön kuluttavan vaikutuksen takia jopa satoja metrejä merenpinnan ollessa 
jääkauden maksimivaiheissa jopa 100 m nykyistä alempana. 

 Useita kilometrejä paksun jäämassan kasautuessa mantereelle, aiheuttaa sen paino 
maan kuoren painumisen, joka Keski-Ruotsin alueella on ollut jopa 800 metrin luokkaa 
(Mörner 1980, kuva 18). Jäätikön kuorman vetäytyessä maanpinta alkaa kohota jälleen 
tasapainoasemaansa, mistä pääosin johtuu Suomessakin yhä havaittava 
maankohoaminen. Vastaavasti sulanutta mannerjäätikköä ympäröivillä alueilla 
havaitaan nykyään maan vajoamista (esim. Hollannissa). 

Kuvassa 19 on kaavamainen esitys maapallon sisärakenteesta. Klassisen jaottelun 
mukaan maapallon keskimäärin 30 km paksun kuoren alla on rauta- ja magnesiumrikas 
mantteli ja maapallon sydänosa muodostuu rauta-nikkeliseoksesta. Mannerlaattojen 
liikkeen selittävän laattatektonisen teorian muotoutumisen jälkeen käsitys ylimmistä 
kierroksista on tarkentunut siten, että myös manttelin yläosa on jäykästi käyttäytyvää 
ainesta. Kuori ja Manttelin ylin kerros muodostavat yhdessä litosfäärilaatan 
(kokonaispaksuus noin 170 km), joka ”kelluu” plastisemman Astenosfäärin pinnalla. 
Litosfäärilaatan painuminen mannerjäätikön painosta heijastuu siten ilmeisesti yli sadan 
kilometrin syvyyteen Astenosfääriin, jossa tapahtuvat painumisen mahdollistavat 
massavirrat tapahtuvat (kuva 20). 

Litosfäärilaatta käyttäytyy yhtenäisenä jäykkänä kappaleena sekä jään painaessa sitä 
alaspäin että jäätiköitymisen jälkeisessä maankohoamisessa. On kuitenkin huomattava, 
että maankuoren pintakerrosta voidaan pitää luonteeltaan ”hauraana”, erityisesti aivan 
kuoren pintakerroksessa on kivi rakoillutta. On havaittu, että litosfäärilaatan liikkeen 
ollessa voimakasta esimerkiksi mannerjään vetäytyessä rakovyöhykkeissä saattaa 
tapahtua liikuntoja (esim. Kuivamäki et al. 1998). 
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Kuva 18. Jääkauden jälkeisen maannousun kokonaismäärä metreinä  (punaisen sävyt) 
ja ympäristön vajoamisen kokonaismäärä (siniset sävyt) Mörnerin (1980) mukaan. 
Veiksel-jäätiköitymisen maksimilevinneisyys on rajattu mustalla viivalla (Kuivamäki et 
al. 1998).  

 

 

Kuva 19. Kaavakuva maapallon sisäisestä rakenteesta (http://pubs.usgs.gov). 
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Kuva 20. Jäätikön painon vaikutus litosfäärilaattaan (http://www.carleton.ca) 

 

 

4.4 Jääkausien vaikutus pohjavesioloihin 

4.4.1 Yleistä 

Mannerjäätikön alla kallioperässä pohjavesi on yleensä nestemäisessä muodossa, koska 
paksu mannerjäätikkö toimii eristeenä eikä geoterminen lämpö pääse johtumaan 
yläpuoliseen kylmään ilmanalaan. Erityisesti pienemmät ja ”nuorehkot” jäätiköt voivat 
kuitenkin olla myös kylmäpohjaisia, eli niiden alla kallioperässä oleva vesi saattaa 
etenkin kallion yläosissa olla jäätynyttä. Jäätikön kasvaessa ja ajan kuluessa 
geoterminen lämpö pyrkii sulattamaan jään.  

Jäätikön alaisen pohjaveden hydrostaattinen painekorkeus on karkeasti ottaen päällä 
olevan jäämassan paksuuden verran suurempi kuin jäättömänä aikana. On luontevaa 
olettaa, että – ainakin suurehkossa alueellisessa mittakaavassa - kalliossa olevan veden 
hydraulinen gradientti suuntautuu mannerjäätikön paksuimmilta keskiosilta kohti 
mannerjäätikön reunaosia.  

Maan pinnalla oleva jäämassa vaikuttaa alla olevien pohjavesien koostumukseen ja 
fysikaaliskemiallisiin ominaisuuksiin. Lämminpohjaisen jäätikön pohja on nimensä 
mukaisesti sula ja jään ja maanpinnan välillä on nestemäisen veden vyöhyke, johon 
tulee jäätiköstä sulamisvettä sekä jään painesulamisen että alta tulevan geotermisen 
lämmön ansiosta.  

Sulamisprosessi on erityisen voimakas jäätikön reunavyöhykkeessä varsinkin ilmaston 
lämmetessä ja jäätikön vetäytyessä. Korkeassa hydrostaattisessa paineessa oleva 
sulamisvesi pyrkii löytämään tiensä pois jään alta ohjautuen useimmiten jäätikössä 
etenkin sen alapinnassa oleviin railoihin, joiden kautta se pyrkii purkautumaan pois 
jäätikön alta. Purkautuvan veden mukana kulkeutuva mineraaliaines kertyy 
sulamisvesireitin pohjalle jääden jäätikön vetäydyttyä näkyviin pitkittäisharjuina, jotka 
suuntautuvat kohti jäätikön reunaan syntynyttä reunamuodostumaa. 
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Sulamisvesikanavassa virtaus saattaa olla hyvin voimakasta. Tästä ovat esimerkkinä 
monin paikoin Suomessa tavattavat hiidenkirnut, jotka ovat syntyneet virtauspyörteisiin 
veden pyörittämien kivien uurtaessa kallioon jopa useita metrejä syviä kuoppia. Jos 
paineellinen sulamisvesi ei löydä purkautumiskanavaa ja alla olevassa kalliossa on vettä 
johtava ruhjevyöhyke, voi sulamisvesi tunkeutua myös kallioon. 

Jääkausien (ja kylmän ilmaston) vaikutus pohjavesien koostumukseen on parhaiten 
tunnistettavissa jälkeenkin päin veden stabiilien isotooppien tutkimuksella. Kylmässä 
ilmastossa satava vesi/lumi, samoin kuin erityisesti jäätikön alapinnalla syntyvä 
sulamisvesi ovat happi- ja vetyisotooppikoostumukseltaan keveitä eli ”köyhtyneet” 
raskaampien isotooppien O-18 ja H-2 suhteen (kuva 4). Tätä ilmiötä kuvaava ”delta-
arvo” määritellään näytteen (nä) isotooppisuhteen ja tunnetun referenssimateriaalin (ref) 
isotooppisuhteen erotuksena, jota verrataan referenssimateriaalin isotooppisuhteeseen: 

refOO
refOOnäOOO

)/(
)/()/(1000 1618

16181618
18 −

⋅=δ    (1) 

Hydrologisessa kierrossa happi- ja vety isotooppien käyttäytymiset seuraavat toisiaan 
tiettyjen lainalaisuuksien mukaisesti (GMWL, Global Meteoric Water Line). 
Isotooppikoostumukseen vaikuttava vuotuinen sadannan keskilämpötila on sekä 
leveyspiiristä että alueen korkeusasemasta johtuva (kuva 6). Suomessa pohjavesien 
keskimääräinen δ 18O vaihtelee Pohjois-Lapin arvosta –15 Etelä-Suomen arvoon –11 
(Kortelainen 2001, kuva 21).  

Blomqvist (1999) esitti yhteenvedon happi- ja vetyisotooppikoostumuksen vaihteluista 
Fennoskandian alueella (kuva 22). Aineistosta voitiin tulkita kalliopohjavesissä 
esiintyvän usein paikoin pohjavesikomponentin, jonka on täytynyt muodostua paljon 
nykyistä kylmemmissä oloissa. Tulkintaa vaikeuttaa se, että usein 
isotooppikoostumukseltaan kevyt vesikomponentti on sekoittunut esimerkiksi 
syvempään suolaiseen veteen. Melko selkeitä jääkausivesikomponentteja on löytynyt 
Outokummun Sukkulansalosta, Satakunnan hiekkakivestä Porin läheltä sekä myös 
Nummi-Pusulan Palmotusta. 

 

 

Kuva 21.  Vuoden keskilämpötilan ja pohjavesien keskimääräisen happi-
isotooppikoostumuksen välinen korrelaatio Suomen oloissa (Kortelainen 2001). 
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Kuva 22. Stabiilien (18O, 2H) isotooppien koostumusvaihtelu Fennoskandian alueella 
(Blomqvist 1999). 

 

 

Palmotun uraaniesiintymässä on uraanisarjatutkimuksissa havaittu selviä merkkejä 
hapekkaan jäätikön sulamisveden tunkeutumisesta kallion pintaosiin (Suksi et al. 2001, 
Rasilainen et al. 2001, Suksi & Rasilainen 2001). Tulkinta perustui siihen, että 
sulamisvesi muuttaa tunkeutumisreittinsä lähellä kemialliset olosuhteet hapettomista 
hapellisiksi (kuva 23), jolloin redox-herkkä uraani vapautuu. Kalliomatriisiin uraanin 
vapautumisen seurauksena syntyvä uraanivaje (radioaktiivinen epätasapaino) voidaan 
ajoittaa uraaniepätasapainotekniikalla. 

Ruhjevyöhykkeeseen tunkeutuneen jääkauden sulamisveden hapen tunkeutumissyvyyttä 
ja vaikutusta on tutkittu Outokummun Sukkulansalossa. Sulamisvesisignaalin omaava 
rikkonaisuusvyöhyke lävistettiin uudella kairareiällä ja rikkonaisuusvyöhykkeen 
jatkuvuus ja hydrogeologiset ominaisuudet varmistettiin pumppauskokein. Uudesta 
reiästä tehdyt kemialliset- ja isotooppimääritykset varmistivat, että anomaalisen alhaisen 
happi-isotooppisuhteen omaavaa vettä esiintyy rikkonaisuusvyöhykkeessä. 
Rikkonaisuusvyöhykkeen rakopintojen ja rakomineraalien herkästi hapettuvissa 
mineraaleissa ei havaittu normaalista poikkeavia hapettumisilmiöitä. 
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Kuva 23. Jäätikön sulamisvesien mahdollinen rooli liuenneen hapen kuljettamisessa 
kallioperään. Hapen diffuusio kalliomatriisiin tapahtuu pitkin koko virtausreittiä niin 
kauan kuin on pitoisuusgradientti. Hapen advektio kalliomatriisiin sen sijaan tapahtuu 
vain hydraulisissa epäjatkuvuuspaikoissa kovan paineen vaikutuksesta (Rasilainen et al. 
2001). Palmottu on lähellä Salpausselkiä, joiden kohdalla jään reuna oli paikallaan 
satoja vuosia, joten kuvan mukainen ylipainetilanne kesti Palmotussa epätavallisen 
pitkään. 

 

Ydinjätteen loppusijoitustutkimusten yhteydessä on myös Suomen tutkimusalueiden 
sekä Ruotsin Äspön kalliolaboratorion pohjavesien koostumukset ja niissä olevat 
mahdolliset erilaista alkuperää kuvaavat vesikomponentit analysoitu. Tulosten 
tulkinnassa on käytetty ns. käänteistä massatasapainolaskentaa (esim. Plummer et al. 
1983, Wolery 1979, Parkhurst et al. 1980). 

Pohjavesinäytteiden geokemiaan ja glasiaalihistoriaan perustuvat tulkintatyöt Itämeren 
rannalla olevissa tutkimuskohteissa ovat johtaneet synteeseihin, joiden mukaan nykyisin 
kalliossa oleva pohjavesi on sekoitus vesityypeistä, jotka edustavat useaa eri alkuperää 
(Pitkänen et al. 1999, Pitkänen et al. 2001, Luukkonen 2001). Kaikissa synteeseissä on 
erotettu useimmat tai kaikki seuraavista vesityypeistä (vanhimmista nuorimpiin): 
suolainen vesi, pre-/subglasiaalinen murtovesityyppi, jäätikön sulamisvesi, Litorina-
vaiheen merivesi sekä nykyisin kallioon suotautuva meteorinen vesi ja Itämeren vesi. 
Näistä osa on yksikäsitteisiä päätejäseniä, mutta osa Veiksel-jäätiköitymisen 
päättymisen suhteen sekoituksia varhemmista vesistä, minkä vuoksi kaikkia kutsutaan 
referenssivesiksi.  
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4.4.2 Tutkimuskohteiden vesityypit 

Tärkeimpiä vesikemian tarkastelun perusteista on kysymys: ”mitä menneitä 
sekoittumistapahtumia ja sekoittuneita vesityyppejä voidaan kalliopohjavesinäytteistä 
havaita?” Yllä mainittujen referenssivesityyppien tunnistus johtaa Itämeren vaiheiden 
yksinkertaistettuun tulkintaan kvartäärikauden loppupuolella. Kuvassa 24 on esitetty 
kvartäärihistorian yksinkertaistettu tulkinta Ruotsissa sijaitsevalle Äspön 
tutkimuskohteelle.  

Kuvassa 24 (kohta a) esitetyistä vesityypeistä suolaiselle referenssivedelle ei ole tulkittu 
”tarkkaa” muodostumisikää. Suolaisen veden varasto on syvällä kalliossa ja veden 
alkuperää ei ole kyetty tulkitsemaan varmuudella. Pohjavesien pääalkuaine- ja 
isotooppikoostumusten yksityiskohtaiset tarkastelut viittaavat kuitenkin siihen, että 
tutkimuskohteiden suolaiset vedet sisältävät merkittävästi kvartäärikautta selvästi 
vanhempaa hydrotermistä alkuperää olevaa vettä, joka on laimentunut todennäköisesti 
asteittain jo ennen kvartäärikautta (Pitkänen et al. 1999, 2001). Suolainen vesi on voinut 
olla alttiina jäätiköitymisiä edeltäneille kallioperän routaantumisvaiheille (esim. 
Gascoyne 2000), mutta nykytiedoin näyttää, että kalliopohjaveden jäätymisestä 
seuraava suolaisen jäännösveden fraktioituminen ei olisi tärkein tai ainoa tekijä 
suolaisen veden muokkaantumisessa (Pitkänen et al. 2001). 

Pre- tai subglasiaalinen murtovesityyppi (kuva 24 kohdat a, b) on tulkittu sekoitukseksi 
kallioon ennen Veiksel-jäätiköitymistä suotautuneista merivedestä ja meteorisesta 
vedestä sekä kalliossa jo olleesta suolaisesta vedestä. Veden keskikoostumus (esim. 
Luukkonen 2001) on arvioitu laskennallisesti tunnettujen nuorempien kallioon 
suotautuvien ja toisaalta suolaisen vesityypin avulla. Menettelyyn on useita perusteita 
(Pitkänen et al. 1999, 2001), jotka puoltavat vesityypin olleen olemassa. Sittemmin 
veden ominaisuudet ovat suurelta osin peittyneet nuorempien suotautumien sekoittuessa 
siihen.  

Jäätikön sulamisvesiä (kuva 24 kohta b) on tulkittu tunkeutuneen kallioperään 
jäätiköitymisen aikana ja jäätikön sulaessa. Verrattuna kalliossa esiintyviin 
pohjavesikoostumuksiin sulamisvedet ovat olleet hyvin laimeita. Kaikissa Itämeren 
rannikolla sijaitsevien tutkimuskohteiden tietyissä kalliopohjavesinäytteissä esiintyvä 
sekoittuneen kylmän veden jälki (laimennustekijä ja alenema veden stabiileissa 
isotoopeissa) on johtanut sulamisveden tunkeutumistulkintaan.  
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Kuva 24. Ruotsissa sijaitsevan Äspön tutkimuskohteen yksinkertaistettu 
kvartäärikauden loppupuolen historia. Tulkinta perustuu kalliopohjavesinäytteiden 
koostumuksen yksityiskohtaiseen tulkintaan sekä yleiseen kvartäärikauden historian 
tulkintaan Fennoskandian kilven alueelta (esim. Eronen 1988, Laaksoharju & Wallin 
1997). Vain ne historian vaiheet, joilla on tulkittu olevan merkitystä kalliopohjavesien 
koostumukseen on esitetty kuvassa. (Luukkonen 2001). 

 

 

Litorina vaiheen (kuva 24 kohta c) alusta (noin 8000 vuotta sitten) lähes nykypäivään 
(noin 2500 vuotta sitten) Itämeren rannikolla sijaitsevat tutkimuskohteet ovat olleet 
nykyistä suolaisemman meriveden vaikutuksen alaisia. Nykytiedon perusteella meren 
kokonaissuolaisuus säilyi vähintään 8‰:ssa lähes koko Litorina vaiheen ajan (Donner 
et al. 1999), kun nykyisen Itämeren suolaisuus tutkimuspaikkojen edustoilla on noin 
5-6 ‰.  

Meteorisen veden (kuva 24 kohta d) suotautuminen Itämeren rannikolla sijaiseviin 
tutkimuskohteisiin alkoi vaihtelevasti riippuen kohteiden sijainnista ja topografisesta 
asemasta. Suomessa Hästholmenin tutkimuskohde alkoi kohota meren pinnan 
yläpuolelle noin 5000 vuotta sitten (Pitkänen et al. 2001) ja Olkiluodon saari puolestaan 
noin 3000 vuotta sitten (Pitkänen et al. 1999). Ruotsissa Äspön saari alkoi kohota meren 
pinnan yläpuolelle noin 4000 vuotta sitten (Laaksoharju & Wallin 1997).  

Varsinaista Itämeren vettä näyttää rannikon tukimuskohteiden kallioperään 
suotautuneen suhteellisen vähän. 
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4.4.3 Vesityyppien syvyysjakaumat 

Tutkimuskohteiden vesityyppien tunnistus on johtanut myös referenssivesityyppien 
alueellisiin syvyysjakaumatarkasteluihin. Kuvassa 25 on esitetty Suomen Olkiluodon ja 
Hästholmenin tutkimuskohteista referenssivesien keskimääräiset jakaumat syvyyden 
funktiona (Pitkänen et al. 1999, 2001). Molemmista diagrammeista nähdään, että 
nykyisen meteorisen veden suotautuminen kallion pintaosiin on tehokasta. 
Tutkimuskohteiden näytteenotto on keskittynyt saarien alle. Tästä syystä kuvista ei saa 
käsitystä miten syvälle kallioon nykyinen Itämeren vesi suotautuu saaria ympäröivillä 
merialueilla. Molemmille diagrammeille on myös yhteistä suolaisen referenssiveden 
osuuden lähes lineaarinen kasvu kasvavan syvyyden funktiona. 
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Kuva 25. Eurajoen Olkiluodon ja Loviisan Hästholmenin referenssivesityyppien 
jakautuminen syvyyden funktiona (Pitkänen et al. 1999, 2001). 
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Olkiluodon ja Hästholmenin tutkimuskohteissa noin 100–600 metrin syvyyksissä 
jäätiköitymiseen ja Litorina merivaiheiseen liittyvät reliktiset referenssivesityypit ovat 
merkittäviä. Jäätikön sulamisvettä esiintyy molemmissa kohteissa yleisesti 10-30% tällä 
syvyysvälillä. Tulkintojen perusteella sulamisvesikontaminaatio häviää vähittäin 
Olkiluodossa noin 700 metrin ja Hästholmenissa noin 1000 metrin syvyydessä. 
Molemmissa tutkimuskohteissa subglasiaalisen veden määrä kohoaa huomattavan 
suureksi 300-400 metrin alapuolella. Litorina merivesikontaminaatio on puolestaan 
suurinta tutkimuskohteissa noin 100-300 metrin syvyysvälillä.  

Kuvassa 26 on esitetty referenssivesien syvyysjakauma Ruotsissa Äspön 
kalliolaboratorion alueella (Luukkonen 2001). Tulokset perustuvat aineistoon, joka on 
otettu ennen laboratorion luohintaa. Käänteisen laskennan tulokset johtavat 
pääsääntöisesti samanlaisiin tuloksiin kuin Itämeren rannikon tutkimuskohteissa 
Suomessa. Äspön pohjavesikemian tulkinnat poikkeavat Olkiluodon ja Hästholmenin 
tuloksista siten, että referenssivesityypiksi on tunnistettu myös postglasiaalinen 
muuttunut merivesi (postglacial altered, kuvat 26 ja 27). Tämä edustaa pääasiassa 
jäätiköitymisen jälkeen merenpohjan läpi suotautunutta merivettä, joten verrattaessa 
kuvia 26 ja 27, voidaan todeta, että myös Äspössä sijoittuu 100–300 metrin syvyyteen. 

 

 

 

Kuva 26. Ruotsin Äspön referenssivesien jakautuminen syvyyden funktiona 
(Luukkonen 2001).  
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Ruotsin Äspössä vesityyppien tulkinnat ovat johtaneet edelleen vesityyppien jakaumien 
ja pohjavesien kokonaissuolaisuuden erillisiin syvyysjakaumaennusteisiin 
tutkimuskohteen maa- ja merialueiden alla (Luukkonen 2001). Nämä ennusteet 
perustuvat tulkitun kvartäärihistorian (kuva 22) yksinkertaistukseen. Kuvan 27 
diagrammeja tehtäessä on oletettu, että Äspön saaren (maa-alueen) alle on tunkeutunut 
merivesiä ennen viimeisintä jäätiköitymistä (preglasiaalinen muuttunut vesi) sekä 
lähinnä Litorina vettä meren pohjan läpi jäätiköitymisen jälkeen. Litorina-vaiheen 
jälkeen saaren kallioon on suotautunut pääasiassa vain meteorista vettä. Toisaalta Äspön 
merialueiden historiasta on oletettu, että merivesiä on suotautunut kallioperään ennen 
jäätiköitymistä (preglasiaalinen muuttunut vesi) ja jäätiköitymisen jälkeen sekä Litorina 
merestä että nykyisestä Itämerestä (tuore Litorina-vaiheen merivesi, postglasiaalinen 
muuttunut vesi, ja nykyinen Itämeren vesi).  

Huolimatta merialueelle estimoituihin jakaumiin liittyvästä epävarmuudesta kuva 27 
antaa viitteitä siitä, että merivesien gravitaatiokierto saattaa olla aktiivinen prosessi. 
Maa-alueiden jakaumaennusteen perusteella näyttää, että Äspön saaren alla 
muuttumaton Litorina meriveden pulssi olisi gravitaation seurauksena osittain painunut 
kevyemmän jäätikön sulamisvesikerroksen läpi. Merialueiden jakaumasta tätä ei voi 
todeta. Muun muassa tämän seikan perusteella postglasiaalinen muuttunut vesi tulisikin 
tulkita vaihettumissarjaksi, joka edustaa sekä Litorina vaiheessa että nykyisessä 
Itämerestä merenpohjan läpi suotautuneita merivesiä. 

Kuvan 27 referenssivesityyppien jakaumat syvyyden funktiona maa- ja merialueille 
johtavat myös tulkintaan kalliopohjavesien suolaisuuden ja kloridipitoisuuksien 
syvyysjakaumiin, jotka on esitetty kuvassa 28. Virtaussimuloinneissa (Kattilakoski & 
Luukkonen 2001) suolaisuusjakauma-arviot ovat tarpeellisia. Geokemiallisen 
tutkimuksen kannalta lasketut suolaisuusjakaumat tukevat käsitystä meteorisen 
(makean) veden linsseistä, jotka muodostuvat merestä nousseiden saarten alle. 
Käytännön esimerkkejä meteorisen veden linsseistä ovat esimerkiksi kuvan 25 
meteorisen veden syvyysjakaumat.  
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Kuva 27. Estimoidut geokemialliset reunaehdot Äspön tutkimuskohteen maa- ja 
merialueille. Syvyysjakaumat on laskettu yhteen kuvassa 3 esitetyistä regressioista. 
Maa-alueille referenssivesityyppien summa noudattaa kaavaa: 100 – (meteorinen vesi + 
suolainen vesi + jäätikön sulamisvesi + muuttumaton Litorina merivesi) = 
preglasiaalinen vesityyppi. Merialueiden summakaava on: 100 – (Itämeren vesi + 
suolainen vesi + jäätikön sulamisvesi + muuttumaton Litorina merivesi) = pre- ja 
postglasiaalinen muuttuneet vesityypit (Luukkonen 2001). 

 

 

Kuva 28. Estimoidut kloridipitoisuuksien syvyysjakaumat Äspön tutkimuskohteen 
maa- ja merialueille (Luukkonen 2001). 
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4.5 Periglasiaaliympäristö ja permafrost  

4.5.1 Ikiroudan esiintyminen ja syyt 

Ikirouta on maa- tai kallioperä, jossa oleva vesi on pysyvästi jäätynyt ympäri vuoden. 
Laajuutensa ja esiintymistapansa perusteella ikirouta voidaan luokitella kolmeen 
kategoriaan: i) satunnainen; ii) epäjatkuva, yleinen; iii) jatkuva. 

Suomen Lapissa ikiroutaa esiintyy satunnaisesti, erityisesti varjoisissa paikoissa. 
Esimerkiksi Yllästunturin pohjoisrinteellä ikiroudan tiedetään ulottuvan jopa 60 metrin 
syvyyteen (Kukkonen & Safanda 2001). Yleisestikin esiintyessään ikirouta voi olla 
epäjatkuvaa siten, että laajahkojenkin routalinssien välissä esiintyy yleisesti sulia 
maa/kallio-osueita. Epäjatkuva ikirouta ei tyypillisesti ulotu sataa metriä syvemmälle. 
Maapallon pohjoisimmilla alueilla mantereilla ikirouta on jatkuvaa ja se voi ulottua 
useiden satojen, jopa yli 1000 metrin syvyyteen. Tällöinkin suurehkojen vesistöjen alla 
maa voi olla sulaa muodostaen ns. talikeja. 

Pohjoisella pallonpuoliskolla 60 leveyspiirin pohjoispuolella maa on tyypillisesti 
ikiroudassa. (kuva 26). Fennoskandia, osa Venäjän länsiosia ja Islanti ovat kuitenkin 
poikkeuksellisia kuuluen lauhkeaan sulan maan vyöhykkeeseen. Samoilla leveysasteilla 
sijaitseva Grönlanti puolestaan on mannerjään peitossa.  

Syvimmillään ikirouta ulottuu Keski-Siperiassa yli 1000 metrin syvyyteen ja Pohjois-
Amerikassa noin 500 – 700 metrin syvyyteen. Keski-Siperian ikirouta on hyvin vanhaa, 
ollen osin muodostunut jo yli 2 miljoonaa vuotta sitten (Yershov 1991), kun taas 
Pohjois-Amerikan (Kanadan) ikirouta lienee pääasiassa muodostunut viimeisten 10 000 
vuoden aikana Laurentidi-jäätikön sulettua. 

Ikiroudan syntyyn vaikuttavat päätekijät ovat toisaalta kylmä ilmasto ja toisaalta 
vähäinen sadanta. Kylmän kauden sadannan ollessa runsasta ja ilmaston ollessa 
kokonaisuudessaan kylmä syntyy mannerjäätikkö, kuten on tapahtunut esimerkiksi 
Grönlannissa. 

Jääkausiaikoina ikirouta on ilmeisesti vallannut laajoja alueita Euroopasta. Vaikkakaan 
suoria todisteita ei ole jäänyt, voidaan näin päätellä fysikaalisten lainalaisuuksien 
valossa. Ilmasto mannerjäätikön läheisyydessä on ilmeisesti kylmää ja  mannerjäätikön 
yläpuolella vallitsee tyypillisesti kylmän raskaan ilman aiheuttama korkeapaine. 
Vallitsevasti jäätiköltä puhaltavat voimakkaat kylmät kuivat tuulet ovat aiheuttaneet 
lössikerrostumien muodostumisen jäätikköä reunustavalle vyöhykkeelle. Etelä-Suomi 
oli Veiksel-kauden aikana pitkiä aikoja jäätiköitymättömänä Skandinavian 
mannerjäätikön lähituntumassa, jolloin todennäköisesti ikiroutaolosuhteet ovat 
vallinneet täällä. 
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Kuva 29. Ikiroudan esiintyminen pohjoisella pallonpuoliskolla (IPA 1995). 

 

 

4.5.2 Ikiroudan vaikutukset kalliossa 

Kallion raoissa olevan veden jäätymisestä aiheutuvat pääasialliset fysikaalis-kemialliset 
vaikutukset ovat: 

1. Veden jäätyessä sen tilavuus kasvaa. 

2. Veteen liuenneet kiinteät aineet eivät kiteydy jäähän, vaan erkanevat joko 
omaksi liuosfaasikseen tai adsorboituvat raerajoille. Lisäksi liuoksen 
väkevöityessä saattaa tapahtua mineraalien saostumista, mikä johtaa 
liuoskoostumuksen muuttumiseen. 

Näitä ikiroudan fysikaalis-kemiallisia vaikutuksia on käsitelty tarkemmin toisaalla 
(Ahonen 2001). Palmotun pohjavesien tulkinnan yhteydessä pohjaveden jäätymisen 
aiheuttamaa fraktioitumista pidettiin yhtenä merkittävänä syynä varsin poikkeuksellinen 
Na-SO4 tyypin pohjaveden muokkaantumiseksi (Blomqvist et al. 2000). 
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4.5.3 Ikiroudan eteneminen kalliossa 

Seuraavassa esitetään yksinkertainen lämmönjohtumisen teoriaan perustuva 
matemaattinen malli ikiroudan etenemiselle kallioperässä, mutta se soveltuu myös 
ikiroudan sulamisen mallintamiseen. Koska kiinnostuksen kohteena on yksinomaan 
ikiroudan paksuus, riittää tässä 1-dimensioinen tarkastelu. Esitettävä malli tunnetaan 
matemaattisessa kirjallisuudessa Stefanin probleemana (esim. Osterkamp & Gosink 
1991, Carslaw & Jaeger 1959). Pohjimmiltaan ikiroudan syntymisessä ja sulamisessa on 
kyse lämmön siirtymisestä ajan funktiona. Tarkastellaan kuvan 30 mukaista systeemiä, 
jossa alue 1 edustaa jäätynyttä ikiroutaa ja alue 2 sulaa kallioperän aluetta: 

 

 

Kuva 30. Konseptuaalinen malli ikiroudan kehittymiselle. Ikiroudan [alue 1, 0 < x < 
X(t)] ja sulan alueen [alue 2, x > X(t)] liikkuva raja on kohdassa x = X(t), maanpinta on 
lämpötilassa Ts. 

 

  

Oletetaan, että konvektiota ei ole, jolloin kaikki lämpö siirtyy konduktion avulla: 
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Missä t on aika (s), x on paikkakoordinaatti mitattuna ikiroudan yläreunasta 
(=maanpinnasta) (m), T on lämpötila (K), K on lämmönjohtavuus (W/m/K) ja Cv on 
tilavuutta kohden laskettu ominaislämpö (J/m3/K). Reunaehtona on, että lämpötila 
maanpinnalla on T(0,t) = Ts. Lisäksi jäätyneen ja sulan kerroksen rajapinnassa [x = 
X(t)] vallitsevat seuraavat reunaehdot: 
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Missä K1 on jäätyneen alueen [x < X(t)] lämmönjohtavuus, T1 on jäätyneen alueen 
lämpötila, K2 on sulan alueen [x > X(t)] lämmönjohtavuus ja T2 sulan alueen lämpötila. 
Te on faasitasapainon lämpötila (K). Reunaehto (3) toteaa, että lämpötilajakauman on 
oltava jatkuva faasirajan yli. Epälineaarinen reunaehto (4) puolestaan ilmoittaa 
lämpötaseen faasirajalla: faasirajalta poistuva lämpövuo - faasirajalle tuleva lämpövuo = 
faasirajalla veden jäätymisestä syntyvä lämpövuo. Lämpötase pätee myös, jos ikirouta 
sulaa, mutta tällöin sulaminen vaatii osan geotermisestä lämpövuosta. 

Faasirajalla syntyvä lämpömäärä arvioidaan yhtälössä (4) siten, että oletetaan faasirajan 
siirtyvän aikana dt matkan dX. Kalliotilavuutta kohti laskettu jäätymisestä aiheutuva 
latentti lämpö h saadaan:  

θερ iLh =       (5) 

missä L on veden jäätymisestä vapautuva latentti lämpö (J/kg), ρi on jään tiheys (kg/m3) 
ja ε  on kallion huokoisuus.  

Geoterminen lämpövuo syvällä kallioperässä asettaa reunaehdon tarkasteltavan alueen 
toiseen päähän (vasempaan päähän kuvassa 30); ensimmäisenä approksimaationa 
geoterminen lämpövuo voidaan olettaa vakioksi: 
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Yhtälön (2) alkuehto, eli kallioperän lämpötilajakauma ajan hetkellä t = 0 voidaan 
yleisesti muotoilla: 

)()0,( 0 xTxT =  

Käytännössä alkuehdoksi voidaan ensimmäisenä approksimaationa ottaa nykyhetken 
lämpötilajakauma kallioperässä, joka riippuu geotermisestä gradientista. 

Edellä formuloitu Stefanin probleema yksinkertaistaa ikiroudan fysiikkaa jonkin verran. 
Esimerkiksi jäätymisrintamaan kohdistuu todennäköisesti imu (crygenic suction), joka 
kuljettaa veden virtauksen mukana lämpöä rintamaan. Näin ollen malli yliarvioi tältä 
osin jonkin verran ikiroudan syvyyttä. Mallissa ei myöskään ole mukana kallioperän 
luontaisesta radioaktiivisuudesta syntyvää lämmöntuottoa. Tämäkin yksinkertaistus 
aiheuttaa ikiroudan syvyyden yliarvioimista. Maanpinnassa esimerkiksi lumi- ja 
maakerrokset toimivat huonomman lämmönjohtavuutensa takia eristeenä ikiroudan 
etenemistä vastaan, joten tältäkin osin esitetty malli yliarvioi ikiroudan syvyyttä. 

Stefanin probleemalle ei ole täysin yleistä analyyttista ratkaisua, koska liikkuva raja 
tekee siitä matemaattisesti vaativan ratkaistavan. Viitteessä Osterkamp & Gosink (1991) 
on esitetty ja vertailtu kolmella tavalla johdettuja ratkaisuja. Yleisesti erilaisista 
ratkaisuista voidaan todeta, että numeeriset ratkaisut antavat yleensä käyttäjälle 
enemmän vapausasteita. Viitteessä Carslaw & Jaeger (1959) on esitetty joitain 
analyyttisia ratkaisuja eräisiin Stefanin probleeman erikoistapauksiin. 
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Kaksi äärimmäistä yksinkertaistusta Stefanin probleemalle 

Jos unohdetaan faasimuunnokset ja geoterminen lämpövuo, sekä oletetaan 
lämmönjohtavuus ja ominaislämpö ajasta ja paikasta riippumattomiksi, saadaan malliksi 
tuttu diffuusioyhtälö:  
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jonka approksimatiivinen ratkaisu on (Neretnieks 1980) 
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missä ρ on kallion tiheys (kg/m3) ja Cm massayksikköä kohti laskettu ominaislämpö 
(J/kg/K). xeff ilmoittaa sen syvyyden, johon asetettu lämpötilareunaehto ulottuu, jos 
kallioperä oletetaan pelkäksi kiinteäksi materiaaliksi, jonka toinen pää asetetaan tiettyyn 
vakiolämpötilaan. Tämä approksimaatio yliarvioi voimakkaasti ikiroudan paksuutta. 
Esimerkiksi, jos oletetaan Olkiluodon kallioperälle tyypilliset arvot K=2,61 W/m/K, 
ρ=2749 kg/m3 ja Cm = 784 J/kg/K, saadaan xeff (t=104 a) ~ 700 m. 

Jos toisaalta tarkastellaan ainoastaan faasimuutoksia ja annetaan ikiroudan edetä niin 
nopeasti kuin jäätymisessä syntyvä latentti lämpö johtuu pois kallioperä – jää -
systeemistä (unohdetaan geoterminen lämpövuo), saadaan toisella tavalla äärimmäinen 
approksimaatio. Oletetaan aluksi, että lämpötilagradientti ikiroutakerroksessa on 
lineaarinen: 
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missä ΔT on lämpötilaero ikiroutavyöhykkeen ja maanpinnan välillä. Olettamalla 
kallion ominaislämpö Cv ja geoterminen lämpövuo nolliksi, Stefanin malli redusoituu 
yhtälöksi (4), josta saadaan  
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Tämä konseptuaalinen malli edustaa siis pelkästään kallion huokosissa olevaa vettä, 
joka jäätyy pintalämpötilan alenemisen takia ilman, että kallioperän kivimatriisin 
jäähtymiseen kuluu yhtään energiaa. Yhtälöstä (10) saadaan integroimalla: 
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Käytetään esimerkkilaskulle Olkiluodon kallioperän arvoja: K1=2,61 (W/m/K) 
(ikiroudassa oleva kallioperän lämmönjohtavuus on lähes sama kuin kiviaineksen 
lämmönjohtavuus, koska kallioperän huokoisuus on erittäin pieni ja jään 
lämmönjohtavuus on samaa suuruusluokkaa) ja ε=2·10-3 (kallion matriisihuokoisuus). 
Olettamalla L=335 kJ/kg ja ΔT=5 K (Te=0 °C ja maan pinnan keskilämpötila Ts=-5 ˚C) 
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ja t=1·104 a, saadaan ikiroudan paksuudeksi X(1·104 a)≈3500 m. Tämä malli yliarvioi 
siis yhtälöä (8) voimakkaammin ikiroudan paksuutta. 

Yhtälöiden (8) ja (11) perusteella lasketut ehdottomat ylärajat antavat ymmärtää, että 
nimenomaan kallioperän ominaislämpö tuo mukanaan merkittävää hitautta, jolla 
kallioperä reagoi ilmakehän lämpötilan muutoksiin. Näiden erittäin alustavien tulosten 
mukaan ikirouta etenee kuitenkin verrattain nopeasti suomalaisessa kallioperässä ja 
saattaa ulottua aina loppusijoitussyvyyteen asti. Näin ollen tarkempi analyysi on 
tarpeen.  

 

 

4.6 Interglasiaali/postglasiaaliaika 

Viimeisimmän jääkauden päättymisestä on kulunut yli 10 000 vuotta. Erityisesti 
kuluneen Holoseeniajan alkupuolta luonnehtivat jäätikön peräytymistä seurannut aluksi 
nopea maan kohoaminen, johon liittyi ilmeisesti myös maankuoren pintaosissa 
tapahtuneita liikuntoja ja siirroksia. Tunnetut post-glasiaaliset liikunnot näyttävät 
tapahtuneen olemassa olevissa liikuntovyöhykkeissä (Kuivamäki et al. 1998). 

Maankuoren kohoamisella tästä johtuvalla rannansiirtymisellä on myös merkittävä 
vaikutus pohjavesiolosuhteisiin rannikkoalueilla, toisaalta hydraulinen gradientti kasvaa 
ja toisaalta merivedestä voi muodostua pohjavettä muuttaen voimakkaasti 
pohjavesikoostumusta kuten Hästholmenin, Olkiluodon ja Äspön tulokset osoittivat. 

Kokonaisuudessaan Holoseenikauden ilmastonmuutos lämpimään suuntaan pohjoisella 
pallonpuoliskolla oli geologisella aikaskaalalla nopea jäätikön väistyessä 
Fennoskandiasta ja Pohjois-Amerikasta. On arvioitu, että Holoseenikauden 
lämpötilamaksimin aikaan noin 4 – 8 ky vuotta sitten maapallon keskilämpötila oli noin 
1o C korkeampi kuin nykyään (Wilson et al 2000). Siihen liittyivät voimakas 
haihtuminen ja voimakkaat sateet (mm. monsuunit). Sateet ohjautuivat myös nykyisen 
Saharan autiomaan alueelle, jossa oli tällöin pysyviä järviä, ruoho- ja 
pensaskasvillisuutta (myös puustoa) ja runsas eläimistö. Nykyään tästä ovat merkkinä 
autiomaan alla sijaitsevat reliktiset pohjavesiesiintymät. Suomessa tämä ilmeni siten, 
että siitepölyhavaintojen perusteella jaloja lehtipuita (ja esim. pähkinäpensasta) kasvoi 
myös paljon pohjoisempana kuin nykyään. Tämän jälkeinen ilmaston kylmeneminen 
saavutti huippunsa keskiajalta Uudelle ajalle kestäneen ns. pienen jääkauden aikana 
(noin 1300 – 1800 AD). Tällä hetkellä ilmastoa luonnehtii maapallon keskilämpötilan 
voimakas kasvu ja ilmaston muutos. 
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5 JÄÄKAUDET JA YDINJÄTTEEN LOPPUSIJOITUS 

5.1 Vaikutukset 

Jääkauden mahdolliset vaikutukset loppusijoitustilaan voidaan ryhmitellä kronologisesti 
itse jääkauden vaiheiden mukaisesti, eli ikiroutaan, jäätiköitymiseen ja jäätikön 
sulamiseen. Näistä mistään ei ole kovin tarkkaa kvantitatiivista tietoa kiteisestä 
kallioperästä, joten turvallisuusanalyysin käyttämä skenaariotekniikka vaikuttaa 
järkevältä lähestymistavalta niiden vaikutusten arvioimiseksi (esim. Vieno et al 1994). 
Talbot (1999) pohdiskeli lähinnä jääkauden mahdollisia mekaanisia ja fysikaalisia 
vaikutuksia loppusijoitustilaan. Ahonen ja Vieno (1994) tarkastelivat jäätikön 
hapekkaiden sulamisvesien mahdollista vaikutusta kuparikapselin korroosioon. Ahonen 
(2001) tarkasteli ikiroutaan liittyvien ilmiöiden vaikutusta loppusijoitukseen. 

Ikiroutavaiheeseen liittyy yhtäällä kalliossa olevan veden jäätyminen ja mikäli ikirouta 
ulottuu loppusijoitustilan läheisyyteen myös siellä oleva vesi voi jäätyä. Veden 
jäätymisestä seuraa tilavuuden kasvu, joka voi vaikuttaa kallion jännitystilaan. Kallion 
vesimäärällä (huokoisuudella) on vaikutus tämän ilmiön voimakkuuteen. 

Jätekapseleiden lämmöntuotto hidastaa loppusijoitustilan ja sen välittömän ympäristön 
jäätymistä pitkän aikaa. Tämän ongelman tarkempi arvioiminen edellyttää kapselien 
ajan funktiona lasketun lämmöntuoton ja ikiroudan oletetun käynnistymishetken 
vertaamista keskenään. Kapselien lämmöntuoton huomioonottamiseksi edellä 
muotoiltuihin Stefanin ongelman yhtälöihin on lisättävä uusi ajasta riippuva 
lämpövuotermi. Vallander & Eurenius (1991) tarkastelivat kapselien lämmöntuoton 
vaikutusta ikiroudan muodostumiseen, jos ikiroutavaihe tulisi muutamien 
vuosituhansien kuluessa kapselien ollessa vielä suhteellisen paljon lämpöä tuottavia. 
Laskelmien mukaan lämpövaikutus pitäisi kapselien ympäristön sulana, mutta ei maan 
pintaan saakka. 

On huomattava, että loppusijoituksen turvallisuuden kannalta ensimmäisen noin 
100 000 vuoden eristys, eli yhden (oletetun) jääkausisyklin yli kestävä eristäminen, on 
keskeisintä. Sen jälkeen käytetyn ydinpolttoaineen aktiivisuus on jo noin dekadin päässä 
pitkäikäisten radionuklidien säätelemää "tasapainoaktiivisuuttaan" ja huomattavastikin 
pidempiaikainen eristys alentaisi enää aktiivisuutta vain tämän yhden dekadin verran. 

Ikiroutavaiheeseen liittyy myös mahdollisten sulien virtauskäytävien eli talikkien 
olemassaolon mahdollisuus. Nykyisillä ikirouta-alueilla Venäjällä ja Kanadassa näitä 
ikiroudan sisäisiä sulia alueita tiedetään esiintyvän ainakin suurten vesistöjen ja jokien 
alla (esim. Ahonen 2001). 

Ikiroudan geokemiallinen vaikutus liittyy jäätyneen kerroksen edellä mahdollisesti 
etenevään suolaisen veden vyöhykkeeseen. Suolaisen veden vyöhyke johtuu 
pohjimmiltaan siitä, että veden jäätyessä siihen liuenneena olevat aineet eivät kiteydy 
jään mukana. Jään keskelle jää kuitenkin aina jonkin verran loukkuun suolaisia 
jäännösvesiä, mutta joka tapauksessa jään suolapitoisuus on selvästi alempi kuin sen 
veden, mistä se on muodostunut. Suolaiset vedet heikentävät periaatteessa 
vapautumisesteiden, etupäässä puristetun bentoniitin päästöesteominaisuuksia. 
Kuparikapselin kannalta kriittisin ja jatkotutkimusta vaativa ympäristö on hyvin 
suolainen kuuma (lähes 100o C) vesi (King et al. 2001, 2002). Sellaiset olosuhteet ovat 
mahdolliset vain muutamien satojen vuosien ajan loppusijoitustilan sulkemisen jälkeen. 
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Tässä suhteessa ikiroutaan liittyvä suolaisuusrintama ei ole kapselin kannalta kriittinen 
tekijä. 

Ikiroutavaiheeseen saattaa myös liittyä kaasujen kertymistä tiettyihin edullisiin 
kerrostumiin kaasuhydraateina eli klatraatteina, erityisesti metaanihydraatit ovat yleisiä. 
Niitä esiintyy runsaasti sekä Siperian että Alaskan maakaasu- ja öljyesiintymien 
yhteydessä. Kiinteässä olomuodossaan metaanihydraatit ovat jään kaltaista ainetta, jossa 
kaasumolekyylit muodostavat hilarakenteen yhdessä vesimolekyylien kanssa. 
Kiinteässä tilassa kaasumolekyylien tilavuuspitoisuus voi olla lähes 200 kertaa 
suurempi kuin se on suurimmillaan syvissä pohjavesissä (Ahonen 2001). 
Kaasuhydraatit ovat stabiileja ainoastaan suhteellisen korkeissa paineissa (>20 bar) ja 
alhaisissa lämpötiloissa (< 0o C  paineen ollessa 20 bar). Siten lämpötilan kohotessa ja 
paineen aletessa riittävästi (esim maankuoren liikunnot), voi tapahtua metaanikaasun 
purkauksia ilmakehään. Jäätikkökairausten perusteella jääkausivaiheiden suhteellisen 
nopeaan päättymiseen liittyy aina nopea ilmakehän metaanipitoisuuden kasvu. 
Klatraattipurkauksia onkin epäilty syyksi jääkausiaikojen nopeaan päättymisen 
(Raynaud et al. 2000). Loppusijoitussyvyyden paineessa klatraatit ovat stabiileja vielä 
+10oC lämpötilassa. 

Jäätikkövaiheessa ikirouta on sulanut osittain tai kokonaan, joten veden virtaus 
kallioperässä on siltä osin mahdollista. On periaatteessa mahdollista, että erilaiset 
paineistetut vesitilavuudet virtaavat hyvinkin voimakkaan gradientin ajamana jäätikön 
reunan tuntumassa (Talbot 1999). 

Periaatteessa nopeat äkkinäiset muutokset ovat loppusijoitustilan kannalta usein 
pahimpia ja niitä liittyy nykykäsityksen mukaan eniten jäätikön sulamisvaiheeseen. 
Tässä vaiheessa kalliolohkot nousevat yleisen maankohoamisen vaikutuksesta nopeasti 
ylöspäin ja ylipaineiset sulamisvedet voivat tunkeutua kallioperän ruhjeisiin suuren 
gradientin ajamana, mikäli vesimassat eivät pääse kanavoitumaan jäätikkötunneleiksi. 
Palmotussa on havaittu merkkejä sulamisvesiin liuenneen hapen tunkeutumisesta 
kallion pintaosiin ja sieltä kalliomatriisiin (Rasilainen et al. 2001). Hapellisten 
sulamisvesien tunkeutuminen syvälle kallioperään voi muuttaa pohjaveden redox-
olosuhteet hapettaviksi, jolloin kapselin korroosiomahdollisuudet kasvavat. Mikäli 
tekniset päästöesteet ovat tällöin vaurioituneet, edesauttavat hapettuneet olosuhteet 
polttoainesauvojen liukenemista ja niukkaliukoisten aktinidien kulkeutumista. Näitä 
skenaarioita on tarkasteltu suomalaisissa tutkimuksissa (esim. Ahonen & Vieno 1994, 
Vieno & Nordman 1999).  

Nykyisin on vielä epäselvää kuinka syvälle hapettavat sulamisvedet voivat tunkeutua 
halkeilleeseen kiteiseen kallioperään. Turvallisuusanalyysissa tämä asia on käsitelty 
skenaariotekniikalla olettamalla kallioperään joko totaalisen pelkistävät tai totaalisen 
hapettavat pohjavesiolosuhteet. Todelliset olosuhteet ovat luultavasti näiden 
äärioletusten välissä. 

Ikiroutavaiheen vaikutuksia ei ole systemaattisesti tarkasteltu suomalaisissa käytetyn 
ydinpolttoaineen loppusijoituksen turvallisuusarvioissa. Sen sijaan jäätikön sulamista 
seuraavien mahdollisten ilmiöiden, esim. sulamisvesien tunkeutuminen kallioperään ja 
maan kohoamisen aiheuttama kalliosiirros loppusijoitustilan kohdalla, vaikutuksia 
päästönopeuksiin on arvioitu karkeasti skenaariotekniikalla (Vieno & Nordman 1999). 
Jäätikön sulamiseen liittyviä tektonisia ilmiöitä on analysoitu saatavissa olevan 
geologisen aineiston perusteella (Kuivamäki et al. 1998). 
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5.2 Tulevan ilmastokehityksen skenaariot 

Ilmaston pitkän aikavälin muuttumisen ennustaminen on epävarmaa. Esitetyistä 
hypoteeseista tällä hetkellä yleisimmin hyväksytty on ns. astronominen 
ilmastonvaihteluteoria. Alkuperäisen, ns. Milankovitchin teorian mukaisesti maapallon 
ilmasto on riippuvainen 65:lle pohjoiselle leveyspiirille keskikesällä tulevasta säteilystä. 
Tärkeimmät tästä perusteoriasta johdetut mallit (Imbrie & Imbrie, 1980, Kukla 1981 et 
al.) ennustavat seuraavan merkittävämmän jäätiköitymisvaiheen tulevan noin 60 ky 
kuluttua (kuva 31). Nämä mallit perustuvat perushypoteesin yhteensovittamiseen 
menneistä ilmastovaihteluista kertovan isotooppigeologisen aineiston kanssa. On 
kuitenkin huomattava, että samaisen isotooppigeologisen aineiston ajoittamisessa 
käytettiin hyväksi Milankovichin teoriaa. Teorian fysikaaliset perustelut ovat edelleen 
puutteelliset maapallon ilmaston dynamiikan osalta. 

Nykyinen ilmakehän hiilidioksidipitoisuuden kasvu ja siitä seuraava kasvihuoneilmiön 
voimistuminen saattavat vaikuttaa pitkälle tulevaisuuteen, mutta on myös esitetty 
vaikutuksen olevan pitkällä tähtäyksellä vähämerkityksinen johtuen fossiilisten 
polttoaineiden ehtymisestä. Viimeksi kuluneiden yli puolen miljoonan vuoden aikana 
jäätiköitymisvaiheet ovat olleet merkittävä tekijä pohjoisen pallonpuoliskon 
ilmastokehityksessä. Jääkausi- ja ikiroutavaiheiden jatkumista tulevaisuudessa ei voida 
Suomen osalta sulkea pois. 

 

  

Kuva 31. Tulevan ilmastokehityksen skenaariot ns. Milankovichin pakotefunktion ja 
siitä johdettujen mallien perusteella (Ahonen 2001). 

 

 



 40

6 YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET 

Nykykäsityksen mukaan Etelä- ja Keski-Suomi olivat aikaisemmin oletettua selvästi 
lyhyemmän aikaa mannerjäätikön peittäminä Veiksel-kaudella. Myöhäis-Veikselin 
jäätikkö eteni yli Fennoskandian, Karjalan ja Baltian maiden alueiden ja lännessä 
Brittein Saarten pohjoisosiin ja oli maksimissaan n. 20 000 vuotta sitten. Sitä ennen 
Etelä-Suomi oli jäätikön peittämä noin 60 000 vuotta sitten. Näiden jäätikkövaiheiden 
välissä oli mahdollisesti kymmeniä tuhansia vuosia, jolloin olosuhteet olivat ilmeisesti 
hyvin kylmät ja ikirouta on saattanut tunkeutua syvälle kallioperään. Varhais-Veikselin 
aikaan maapallon kokonaisjäävolyymi oli pienempi ja interstadiaalikausista on 
havaintoja myös Lapista. Varhais-Veikselin kylmimpinä jaksoina jäätikkö on saattanut 
edetä lyhytaikaisesti myös Etelä-Suomeen. 

Nimenomaan Suomessa vallinneita loppusijoituksen kannalta keskeisiä 
erityisolosuhteita ei välttämättä tutkita systemaattisesti muualla. Näin ollen on 
luultavaa, että suomalaisten turvallisuusanalyysein tietopohja on suurelta osin koottava 
etupäässä Suomessa tehtävin tutkimuksin. Osallistuminen kansainvälisiin tutkimuksiin 
on toinen perusteltu tapa, koska niissä voidaan vaikuttaa tutkimusten painotuksiin. 
Euroopan Unionissa on menossa useita jääkausia tutkivia tutkimusprojekteja, joista 
saadaan Suomenkin kannalta hyödyllistä tietoa.  

Syvälle kallioperään ulottuvan ikiroudan keskeiset potentiaaliset vaikutukset 
loppusijoitustilaan liittyvät kalliossa olevan veden jäätymiseen, josta seuraavat vedessä 
olevien suolojen erkaantuminen omaksi alhaisen jäätymispisteen omaavaksi 
suolavesifaasikseen. On spekuloitu, että suolavesifaasi ei jää kokonaisuudessaan 
sulkeumiksi jäähän, vaan saattaa muodostaa jäätymisrintaman edellä kasvavan ja 
konsentroituvan suolavesivyöhykkeen. Tällaista on tulkittu tapahtuneen mm. 
Palmotussa. Tällä hetkellä on aloitettu tutkimukset Kanadassa syvän (500 m) ikiroudan 
alueella sijaitsevassa kaivoksessa. Tutkimuksesta odotetaan lisävalaistusta erityisesti 
kysymykseen suolaisten vesien esiintymisestä.  

Suomessa ei toistaiseksi ydinjätetutkimuksessa ole mallinnettu systemaattisesti 
ikiroudan syvyyden riippuvuutta ajasta ja paikallisista olosuhteista, joten nykyistä 
luotettavamman käsityksen saamiseksi mallinnustyö on käynnistettävä pikaisesti. 
Käynnissä olevassa kansainvälisessä DECOVALEX III -hankkeessa on mukana myös 
jääkauteen ja nimenomaan ikiroutaan liittyvä mallinnustehtävä, johon Suomestakin 
osallistutaan (esim. Mikkola & Hartikainen 1999). Tästä hankkeesta saadaan arvokasta 
kokemusta ikiroudan mallintamiseksi kiteisessä kallioperässä. 

Veden jäätymisestä seuraa tilavuuden kasvu, joka voi vaikuttaa kallion jännitystilaan. 
Tämän asian selvittämiseksi tulisi tehdä sekä käytännön mittauksia ikirouta-alueilla että 
mallinnustyötä. 

Mannerjäätikön keskeiset vaikutukset loppusijoitukseen liittyvät jään sulamis- ja 
perääntymisvaiheeseen. Kallion stabiilisuuden kannalta merkittävin tekijä on jäämassan 
painon poistumisesta johtuva maankuoren kohoaminen, joka on voimakkainta 
välittömästi sulamisen jälkeen. Kallion pintaosien nykyliikuntojen seuraamisesta 
saadaan lisätietoa, jota apuna käyttäen voidaan ekstrapoloida ja arvioida liikuntojen 
määrää ja mekanismia myös pidemmille ajanjaksoille. Nykyään Suomessa on 
monipuolinen mittauskalusto käytössä liikuntojen seuraamisessa. Seurantaa tulee 
aktiivisesti jatkaa vähintään siihen saakka, kunnes loppusijoitustilat suljetaan.  
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