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Kallioperätieto ja yhteiskunnan tarpeet 

• Rakentaminen (kalliotilat ja väylärakentaminen, liikenne-, 

huolto- ja vesitunnelit) 

• Energia (ydinjätteiden loppusijoitus, geoenergia, polttoaine-

säiliöt) 

• Kaavoitus (yleis- ja maakuntakaava, maanalainen kaavoitus, 

maankäyttö, kallioresurssit) 

• Raaka-ainevarat (kiviainekset, rakennuskivet, malmit) 

• Kalliopohjavesi (inventointi, kulkeutuminen, mallinnus) 

• Ympäristö (kaatopaikat ja kaivosympäristöt, ongelma-aineiden  

kulkeutuminen, Radon, kallioalueiden suojelu) 



Hauraat siirrokset: 
- ikä ja suhde varhaisempiin 
rakenteisiin 
- asema ja ulottuvuudet 
- luonne - koheesisuus 
- vesi, liuokset, fluidit 
- muuttumiset ja kalliosavet 

Rakoilu: 
- rakoilurakenteet - kallioresurssit 
- rakojen ikäsuhteet 
- rakojen luonne 
- rakojen avoimuus 
- muuttumisprosessit 

Kalliomassan rakennettavuus: 
- rakennettavuusluokitukset 
- kalliomekaniikka 
- lujitustarpeet 

Heikkous-/ongelmavyöhykkeet: 
- rakennettavien resurssien 
rajapinnat 
-lujitustarpeet 
- rakennettavuusluokitukset 
- kalliopohjavesien vuoto-
ongelmat 

Kallioperägeologia / rakennusgeologia 
Kallioperägeologinen Rakennusgeologinen 

Paleojännitystila ja nykyjännitystila: 
- kinematiikka 
- ennustaminen 
- rakenteiden käyttäytyminen 

Nykyjännitystila: 
- rakentamisen aikainen 
pysyvyys 



Rakoilu 

lohkoittain 

Heikkous- 

vyöhykkeet 

- havaintoaineistot 

- tulkinnat 

- geofysiikan yhdistäminen 

    Pääkaupunkiseudulla 

 

KALLIOPERÄN  RAKENNETTAVUUSMALLI  TAAJAMIIN 
Espoo – Helsinki – Vantaa, 2002       

TEKES-rahoitus 



KALLIOPERÄN GEOLOGISEN RAKENTEEN TULKINNAN 

 MERKITYKSESTÄ KALLIORAKENTAMISESSA 

Posivan ONKALOssa -345metrin  

syvyydessä, POSE-kokeessa, 

joka suoritettiin vuosina 2011–2013, 

pyrittiin nostamaan kallion jännitys- 

kenttä keinotekoisesti niin korkeaksi,  

että kallion kestokyky ylittyi ja kallio-

massa vaurioitui. 

POSE-kokeessa havaittiin noin nyrkin 

kokoinen alue haurasta hilseilyä, 

muutoin kokeen tulos oli hyvin yllättävä. 

Geologisten rakenteiden, etenkin litologiarajoilla, 

havaittiin kontrolloivan vauriota. Etenkin gneissin 

runsaasti kiilleliusketta sisältävät osiot 

graniittisen pegmatoidin rajapinnoilla antoivat 

periksi ja leikkaantuivat. 

Geologille tämä ei ole yllättävää ! 

(Materia 5/2015 s. 29) 



Svekofenninen rakennekehitys 
 

 

Ensimmäinen tektonis-terminen vaihe n. 1.9–1.87 Ga 

 

   Uuden saarikaarikuoren synty ja törmäys arkeeiseen mantereeseen  

DA – vanhimmat tunnetut poimureliktit  

DB – intensiivinen kuoren kehitysvaihe tuotti vaaka-asentoisia rakenteita korkeassa lämpötilassa  

DC – N-S-suuntainen puristusvaihe poimutti varhaisemmat DA+B vaakarakenteet pystyyn  

DD – n. SW-NE-suuntainen puristus poimutti varhaiset rakenteet tektonisiksi DC+D-allas-doomirakenteiksi  

Uusi mantereinen DA-DD kuori oli kehittynyt  

 

Toinen tektonis-terminen vaihe n. 1.87–1.80 Ga 

 

   Vinopuristusvaihe (transtensio ja transpressio) deformoi mantereista DA-DD kuorta  

DE  – vaaka-asentoisia ekstensiorakenteita ja voimakasta tonaliittista-graniittista magmatismia; pinnalla samanaikaisesti 

sedimentaatiota 

DF – paikallisia hiertovyöhykkeitä etelässä; laaja-alaisia lohkoliikuntoja pohjoisessa; E-W-puristus 

DG – suuret alueelliset E-W-akseliset poimut 

DH – suuret alueelliset NE-SW-akseliset poimut ja graniittinen magmatismi 

DI – suuret alueelliset N-S-/NNE-SSW-akseliset poimut ja graniittinen magmatismi 

 

Svekofenniset ja post-svekofenniset hierto- ja siirrostapahtumat 
 

Porkkala-Korso/Mäntsälä vyöhyke  – duktiili DG-taipuma, Espoon lohko ja NE-SW-hiertovyöhykkeet 

E-W- ja ENE-WSW-hiertovyöhykkeet  – leveitä duktiileja vyöhykkeitä 

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

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

NW-SE-suuntaiset siirrokset – hauraita normaalisiirroksia 

Loivat siirrokset – suunnaltaan vaihtelevia hauraita siirroksia/rakoiluvyöhykkeitä   

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

Alueellisen tektonisen kehityksen pääpiirteet  



 

1. Porkkala-Korso/Mäntsälä vyöhyke  – duktiili DG-taipuma, Espoon 

lohko ja NE-SW-hiertovyöhykkeet 

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

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

vyöhykkeitä 

4. N-S-hiertovyöhykkeet/-siirrokset – toisen asteen hiertoja/siirroksia 

liittyen NE-SW-hiertoihin, mm. Vuosaari-Korso-vyöhyke 

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. 

 
Rakoiluvaiheet 
 

Svekofenniset ja post-svekofenniset hierto- ja siirrostapahtumat 
 



Etelä-Espoon lohko 

Pohjois-Espoon lohko 

δ1 

δ1 

2. Porkkala-Korso/ 
Mäntsälä vyöhyke  

1. E-W- ja ENE-WSW-
hiertovyöhykkeet  Otaniemi 

Espoon alue magneettisella kartalla 



Duktiili E-W-hiertovyöhyke Espoon eteläisen 

ja pohjoisen lohkon rajalla - vino S-ylös liikunto.  

Espoo, Otaniemi. 
1. E-W- ja ENE-WSW-hiertovyöhykkeet  

RAKENNETTAVUUS 

• myloniitit usein ehjiä 

• voimakasta rapautumista 

• 1.5 - 3 m leveitä ruhjeita 

• rapautuneisuus Rp1-3 

• rikkonaisuus RiIII-IV 

• uudelleenaktivoituneet siirrokset 

ongelmallisia 



N 

Kirkkonummi, Porkkalanniemi. 

2. Porkkala-Korso/ 
Mäntsälä vyöhyke  



3. NE-SW-hiertovyöhykkeet 

Espoon alue magneettisella kartalla 



S = 136/88 myloniitti, jossa  

sc-leikkaus 40/30; E-puoli alas 

Kohti 

SW 

Lsc 

Espoo, Kivenlahti 

3. NE-SW-hiertovyöhykkeet 

RAKENNETTAVUUS 

•  ka. 2m, paikoin jopa 30 m, leveitä heikkousvyöhykkeitä  

•  rapautuneisuus yleensä Rp1-2,  paikoin Rp3 

•  rikkonaisuus RiIII tai RiIV 

Kuva: T. Elminen 

Kuva M. Pajunen 



RAKENNETTAVUUS 

•  0.1 - 5 m leveitä heikkousvyöhykkeitä 

•  rapautuneisuus melko vähäistä 

•  rikkonaisuus keskimäärin RiIV - V 

4. N-S-hiertovyöhykkeet/-siirrokset  

Kuvat: T. Elminen 



5. NW-SE-suuntaiset siirrokset 

Espoo, Bemböle 



normaalisiirroksia 

pystyjä rakoiluvyöhykkeitä 

alueellinen rakoilurakenne 

δ3 δ3 

δ1 

δ2 

Kohti 

NW 

RAKENNETTAVUUS 

•  n. 2 m, usein 5 - 20 m leveitä 

•  rapautuneisuus Rp1-2 

•  rikkonaisuus RiIII-IV 

•  vesivuodot yleisimpiä näissä 

Kuva: T. Elminen 



Espoo, Kivenlahti 

NW-SE-suuntaiseen hauraaseen 

siirrosrakenteeseen liittyvää 

rakoilu. Tyypillisesti rakopinnoilla 

on voimakasta muuttumista ja 

raot usein täytteisiä. 

NW-puoli alas 



Espoo, Kauklahti. 

Espoo, Kivenlahti. 

6. Loivat siirrokset  

RAKENNETTAVUUS 

•  ka. 1.5 – 4 m leveitä, jopa 11 m 

•  rapautuneisuus Rp0-2 

•  rikkonaisuus RiI-V (kalliosavi) 

•  usein vesivuotoja 

Kuvat: M. Pajunen 



Espoo, Kivenlahti 



Hiekkakivipaljastuman 

rakenteellinen tulkinta 

Pajunen & Wennerström (2010) 

Stereografinen alapallo- 

projektio 



Pajunen & Wennerström (2010) 

Satakunnan hiekkakivialtaan rakenteellinen tulkinta 

Alueellisen rakenteen 

kehitys tunnetaan 

Tietoa voidaan hyödyntää myös 
muualla 



Hannusjärvi – geofysiikan mittauksia 

23 

Kuvat: M. Wennerström, GTK 2013 
Tulkinta: M. Markovaara-Koivisto, GTK 2013 

Kuva: K. Nyman, GTK 2013 

Tie 

Tulkinta: T. Huotari-Halkosaari, GTK 2013 



Tieleikkausten riskiarviointi; 2014, Uudenmaan ELY-keskus 
- maastohavainnointi, riskien arviointi, toimenpide-ehdotukset  

  

Pajunen, M. 2014. Tieleikkausten riskiarviointi välillä Lahti-Lusi.  

Tilaustutkimusraportti, GTK, Espoo. 47 s. 32 liites. 

1E9: Pitkä rakopinta (A) on 

liki tieleikkauksen 

suunnassa. 

Liuskeisuuden 

suuntainen rakoilu (B) 

ja kiilarakoilu (C) ovat 

(A):ta vastaan vinosti. 

Isoja kiilamaisia 

lohkoja, jotka makaavat 

(A):n päällä -> irti 

olevien lohkojen 

pudotus ja rusnaus sekä 

pultitus. 

A 

C 

B 

1W3: Tyhjän päällä makaavia lohkoja (A). 

 -> rusnaus 

A 
A 



Kiitos! 


