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1. Johdanto
Tämä arviointiselostus on osa Rudus Oy:n Inkoon kiviainestuotantoalueen ympäristövaikutusten arviointia (YVA). Tässä selostuksessa on käsitelty hankkeen pohjavesivaikutukset. Arvioituja vaihtoehtoja ovat arviointiohjelmassa esitetyt vaihtoehdot VE 1 –
VE 3, VE A, VE B sekä VE 0. Lisäksi on arvioitu arviointiohjelman jälkeen määritelty
vaihtoehto VE 4. Tässä raportissa vaihtoehdot on kuvattu ainoastaan pääpiirteittäin ja
tarkempien kuvausten osalta viitataan arviointiohjelmaan ja Pöyry Finland Oy:n laatimaan arviointiselostukseen. Pohjavesivaikutusten arvioinnissa on noudatettu YVAarviointiohjelmaa sekä YVA-yhteysviranomaisen siitä antamaa lausuntoa.
Pohjavesivaikutusten arviointiselostuksen on laatinut johtava asiantuntija, FM, DI Ulla-Maija Liski ja laadunvarmistajana on toiminut johtava asiantuntija, DI Pekka Määttänen. Arviointiselostuksen laadintaan ovat Vahanen Environment Oy:ssä osallistuneet myös ympäristösuunnittelija, LuK Andreas Hindersson ja nuorempi suunnittelija, ins. (AMK) Paula Seppälä.
Arviointiohjelman mukaan mahdolliset häiriintyvien kohteiden pohjavesivaikutukset
liittyvät louhinnan aikaisen louhoksen kuivanapitoon. Syvimmillään suunniteltu kiviaineksen otto ulottuu tasolle -30 metriä. Uusi satama-allas on tarkoitus louhia syvimmillään tasolle -60. Tyypillisesti louhoksen kuivanapidon vaikutus ympäristöön
etenee laajimmalle kallioperän ruhje- ja rikkonaisuusvyöhykkeiden suunnassa. Ohjelman mukaan erityisesti pyritään arvioimaan onko hankkeella vaikutuksia yksityisten
porakaivonomistajien kaivojen antoisuuteen. Tärkeätä on myös pyrkiä saamaan luotettavat arviot vaikutuksista valtion varmuusvaraston kalliopohjavesitilanteeseen sekä
Inkoon kunnan varavedenottamon Halvdelsin kalliokaivoon.
Pohjaveden laatuun vaikuttavista toiminnoista arviointiohjelmassa nostetaan esille räjähdysainejäämien ja puhtaiden ylijäämämaiden sijoittamisen mahdolliset pohjaveden
laatuun.
Pohjavesivaikutusten arviointimenetelmistä ja arvioinnin tueksi tarvittavista selvityksistä todetaan arviointiohjelmassa seuraavaa:
Yksityiset porakaivot ja maalämpökaivot kartoitetaan hankealueelta ja lähialueelta. Kartoitusetäisyys on yksi kilometri hankealueen louhinnan kohteena olevista alueista. Kartoitus tehdään karttatarkasteluna.
Kalliopohjaveden virtauskuvaa täsmennetään mm. Inkoo Shipping Oy:n hylättyjen kallioporakaivojen ja kalliopohjaveden havaintoputkien avulla.
Pohjaveden kemiallista tilaa selvitetään olemassa olevan kalliopohjaveden laatutiedon avulla.
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YVA-yhteysviranomainen on arviointiohjelmasta antamassaan lausunnossa todennut
pohjavesivaikutusten arvioinnin osalta seuraavaa:
Hankealueella on maanalaisia polttoainesäiliöitä, jotka ovat riippuvaisia pohjaveden tason ja paineen säilymisestä muuttumattomana. YVA-selostuksessa tulee arvioida toiminnan aiheuttamaa riskiä säiliöiden vioittumiselle ja arvioida
ympäristövaikutuksia, joita säiliöiden mahdollisella vioittumisella tai pohjaveden pinnan muutoksilla voi olla ympäristön kannalta.
Ohjelmassa esitettyjä pohjavesivaikutusten arviointeja tulee täydentää. Ohjelmassa esitetyt karttatarkastelut eivät sellaisenaan riitä alueen kaivojen ja maalämpökaivojen selvittämiseen.
Arviointiselostuksessa tulee esittää suunnitelma pohjavesien laadun ja muutosten seurannasta

2. Käytetyt arviointimenetelmät
Hankkeen pohjavesivaikutusten arvioinnissa on noudatettu arviointiohjelmaa ja arvioinnissa on huomioitu yhteysviranomaisen arviointiohjelmasta antama lausunto.
Kaivojen kartoitusta laajennettiin YVA-yhteysviranomaisen edellyttämällä tavalla. Talousvesikaivot ja maalämpökaivot kartoitettiin vähintään 1 km etäisyydellä louhintaalueesta. Kartoitus tehtiin pääosin karttatarkasteluna ja puhelinhaastatteluna. Paikalla
käynti tehtiin niiden asuinkiinteistöjen kohdalla, joiden haltijaa ei tavoitettu puhelimella.
Hankkeen pohjavesivaikutusten arvioinnin tueksi Geologian tutkimuskeskus (GTK)
teki Vahanen Environment Oy:n tilauksesta alueen kallioperän rikkonaisuusselvityksen, jossa menetelminä olivat kallioperäkartoitus, gravimetriset mittaukset, seismiset
mittaukset, lentomagneettisen aineiston prosessointi. Alueelta tutkittiin kivilajit, tektoninen rakenne ja kallion rikkonaisuus. Näiden perusteella tehtiin alueen kallioperän
rakenne- ja rikkonaisuustulkinta. Raportti kallion rikkonaisuusselvityksestä on tämän
raportin liitteenä 1.

3. Alueen pohjavesigeologiset olosuhteet ja pohjaveden käyttö
3.1 Yleistä pohjaveden muodostumisesta ja virtauksesta
Pohjavedellä tarkoitetaan vettä, joka on maan pinnan alla kyllästyneessä vyöhykkeessä
ja suorassa yhteydessä kallio- tai maaperään. Pohjavesimuodostumalla tarkoitetaan yhtenäisenä esiintymänä olevaa vettä, joka sijaitsee huokoisessa ja läpäisevässä maa- tai
kallioperämuodostumassa ja joka mahdollistaa merkittävän pohjaveden virtauksen tai
merkittävän pohjavedenoton (Laki vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä
1299/2004). Pohjavesien suojelemiseksi on ympäristöhallinto kartoittanut pohjavesiVAHANEN ENVIRONMENT OY
Linnoitustie 5, FI-02600 Espoo Tampellan esplanadi 2, FI-33100 Tampere
+358 20 769 8698 www.vahanen.com Y-tunnus | Business ID 2206578-8

Pohjavesivaikutusten arviointi
Rudus Oy, Inkoon kiviainesalue
ENV596
31.10.2014

5 (19)

alueet ja luokitellut ne kolmeen luokkaan niiden vedenhankintakelpoisuuden ja suojelutarpeen mukaan.
Pohjavesi muodostuu pääasiassa sadannasta. Sora-alueilla pohjavedeksi voi muodostua yli puolet sadannasta, hienorakeisten sedimenttien alueella sadannasta vain murtoosa muodostuu pohjavedeksi. Kalliopaljastumat ja kallioperän ruhjeet edistävät pohjaveden muodostumista.
Pohjavesivyöhyke (vedellä kyllästynyt vyöhyke) alkaa pohjaveden pinnasta ja ulottuu
niin syvälle kuin maarakeiden väliset huokoset ovat toistensa kanssa yhteydessä. Kalliossa huokosia ovat kallion raot ja rikkonaisuusvyöhykkeet, jotka kiteisen kallioperän
alueelle ulottuvat noin 150 – 250 m syvyyteen. Vesi virtaa pohjavesivyöhykkeessä lähes
vaakasuoraan ja pohjaveden pinnan suuntaisesti. Pohjaveden pinta noudattaa pääosin
maanpinnan korkokuvaa ja yhtyy maanpintaan vesistöissä, soilla ja lähteillä. Pohjaveden pinta on Suomessa noin 2 – 4 m syvyydellä maan pinnasta (kuva 1).
Pohjavesi on jatkuvassa hitaassa liikkeessä ja virtaus suuntautuu muodostumisalueilta
kohti purkautumiskohtia eli pohjavedenpinnan ja maanpinnan leikkauskohtaa. Kalliopohjaveden purkautumisalueina toimivat yleensä maaperän alimmat painanteet.
Rannikoilla meren pinta osoittaa kalliopohjaveden lopullisen purkautumistason.

Kuva 1. Pohjaveden esiintyminen maa- ja kallioperässä.
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Suomen kallioperä on hydrogeologisesti lähes vettä läpäisemätöntä, mutta ruhjeiden ja
rakoilleen kallioperän kohdalla vesi voi varastoitua kallioperään. Maankuoren liikkeet
ovat aiheuttaneet ruhjeita ylimpään 100 metriin. Kallioperän raot ulottuvat ruhjevyöhykkeitä syvemmälle, mutta raot ovat kapeita. Kalliopohjavesialtaat muodostuvat
ruhjevyöhykkeiden alueelle. Suomen kalliopohjavesialtaat ovat pienialaisia, niiden veden varastotilavuus ja syvyysulottuvuus on pieni ja hydrogeologinen kierto on pienialainen ja lyhytkestoinen. Kallioporakaivojen antoisuus on keskimäärin 30 m3 ja keskisyvyys 60 metriä. Kalliopohjavesi on yhteydessä kallion päällä ja reuna-alueilla olevien maakerrosten pohjavesiin.

3.2 Hankealueen geologia ja pohjaveden käyttö
Hankealueella kallio on ohuen maapeitteen verhoama tai paljastunut. Kalliokohoumien välinen maaperä on hienojakoista. Alueella ei ole sora- tai hiekkakerrostumia eikä
alueella siten ole hyödynnettäviä maapohjavesivaroja. Suurella osalla hankealuetta kallio ulottuu pohjaveden pinnan yläpuolelle ja näin ohjaa ja estää pohjaveden virtausta.
Tämän vuoksi alueella ei ole yhtä yhtenäistä pohjavesimuodostumaa vaan vettä on varastoituneena kalliomäkien väliin oleviin maakerroksiin sekä kallion rakoihin ja ruhjevyöhykkeisiin, jotka eivät välttämättä ole yhteydessä toisiinsa.
Pohjavedenpinta myötäilee maa- ja kallioperän korkokuvaa ja vaihtelee hankealueen
eri osissa. Pohjavedenpäävirtaussuunta on kohti merta. Hankealueelta tai sen läheisyydestä ei ole käytettävissä valtakunnalliseen korkeusjärjestelmään sidottua tietoa pohjaveden pinnan tasosta.
Hankealuetta lähimmät pohjavesialueet ovat Gripans hankealueelta, noin 800 m itään
ja Källsäter, noin 1 km hankealueelta luoteeseen. Gripans on yhdyskunnan vedenhankintaan soveltuva pohjavesialue (pohjavesialueluokka II). Sen pohjaveden muodostumisalue on pienialainen ja arvioitu antoisuus vaatimaton, noin 30 m3/d. Källsäter on
samoin luokiteltu vedenhankintaan soveltuvaksi pohjavesialueeksi ja sen arvioitu antoisuus on noin 85 m3/d. Kummaltakaan pohjavesialueelta ei oteta vettä yhdyskunnan
tarpeisiin.
Hankealueella sijaitsi aikaisemmin ympäristöhallinnon tärkeäksi luokittelema Joddbölen pohjavesialue, jonka lounaispäässä oli toiminnassa Inkoon Syväsataman Oy LKShipping Ab:n porakaivot (LR3 ja LR4) ja koillispäässä, pienessä kallioperän ruhjevyöhykkeessä Joddbölen jäähdyttämön (Oy KWH Freeze Ab) porakaivo. Porakaivojen
veden laatuongelmien vuoksi Oy LK-Shipping Ab:n porakaivot on poistettu käytöstä
ja Joddbölen pohjavesialue on poistettu ympäristöhallinnon luokittelemista pohjavesialueista. Jäähdyttämön porakaivo on edelleen käytössä ja vettä käytetään sekä talousvetenä että lauhdevetenä. Kaivon syvyys on noin 50 m ja se sijoittuu Grävlingsbergetin
ja Sjömansbergetin louhinta-alueiden väliin (piirustus 1, kaivo nro 24). Edellä mainittu kaivo on ainoa hankealueella sijaitseva talousvesikaivo tai vedenottamo.
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Hankealueelta noin 0,5 km koilliseen sijaitsee Inkoon kunnan omistama Halvdelsniminen kallioporakaivo, joka toimii Inkoon kunnan varavedenottamona. Kaivon antoisuus on 150 m3/d. Kaivo on aikaisemmin ollut luokiteltuna pohjavesialueeksi, mutta on sittemmin poistettu luokituksesta. Kaivo toimii edelleen kunnan varavedenottamona.
Stormossen-suon pohjoispuolella Fagervikintien molemmin puolin sijaitsee yhteensä
noin 15 yksityistä talousvesikaivoa (piirustus 1, kaivot 1-16). Kaivot ovat sekä rengasettä porakaivoja. Lisäksi yksi porakaivo sijaitsee Satamatien itäpuolella lähellä Fagervikintien risteystä (kaivo nro 17). Edellä mainitut kaivot sijaitsevat noin 0,7 – 1 km etäisyydellä hankealueesta.
Hankealueesta noin 100 – 300 m itään sijaitsee kaksi asuttua kiinteistöä, joilla on yhteensä kaksi rengaskaivoa (toinen kasteluvesikäytössä ja toinen talousvesikäytössä) ja
yksi kallioporakaivo (piirustus 1, kaivot 22 ja 23). Maanpinta kiinteistöjen kohdalla on
noin tasolla +20. Rengaskaivot ovat 3,5 m ja 5 m syviä, joten pohjaveden pinta alueella
on tason +15 yläpuolella.
Louhinta-alueen eteläosassa on käytöstä poistettu kallioporakaivo LR3, jonka veden
pintaa ja veden laatua on tarkkailtu kiviaineksen louhinnan yhteydessä vuoteen 2010
saakka. Pohjaveden pinnan tasoa ei ole sidottu korkeusjärjestelmään. Maanpinta kaivon kohdalla on karttatarkastelun perusteella tasolla +10 - +15. Kaivon veden pinta on
vuosina 2007-2010 vaihdellut välillä 1,37 - 4,76 kaivon kannesta mitattuna ja trendi on
ollut laskeva. Kaivon veden pinnan taso on siis alimmillaankin ollut tason +5 yläpuolella.
Hankealueen pohjoispuolella olevan Stormossen-suon luonnontilainen pinta on noin
tasolla +20. Suo on turvetuotantoaluetta, jonka vuoksi sitä kuivatetaan. Tuotantoon ei
liity pohjaveden pinnan tarkkailua. Suon pohjoispuolella on useita rengaskaivoja joiden veden pinnan taso on karttatarkastelun ja kaivojen haltijoiden haastattelun perusteella tason +20 tuntumassa.
Hankealueella sijaitsee yksi talousvesikäytössä olevan kaivo. Lisäksi muita talousvesikäytössä olevia kaivoja sijaitsee hankealueen itä- ja pohjoispuolella. Kaivojen veden
laatua ei tässä yhteydessä selvitetty.
Hankealueen eteläosassa sijaitsevasta käytöstä poistetusta porakaivosta LR3 on tehty
pohjaveden laadun tarkkailua. Kaivon vesi on niukkahappista ja sameaa ja veteen on
liuennut runsaasti rautaa ja mangaania. Kallion ruhjesysteemeissä virtaavan pohjaveden niukkahappisuus on tässä tapauksessa mitä ilmeisimmin luontaista. Sadeveden
mukana maankamaraan kulkeutunut happi on vedestä poistunut vähähappisten olosuhteiden vuoksi ja veteen on liuennut maa- ja kallioperässä luontaisesti esiintyvää
rautaa ja mangaania. Veden laadun perusteella on pääteltävissä, että kaivoon on päässyt myös veden laatua heikentävää pintavettä.
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4. Kallioperän rikkonaisuusselvitys
Hankkeen pohjavesivaikutusten arvioinnin tueksi Geologian tutkimuskeskus teki Vahanen Environment Oy:n tilauksesta kallioperän rikkonaisuusselvityksen hankealueella ja sen ympäristössä. Raportti selvityksestä on arviointiselostuksen liitteenä 1.
Raportin mukaan tutkimusalue edustaa tyypillistä Etelä-Suomen svekofennista kallioperää. Tutkimusalueella on laajoja kallioselänteitä, joilla kivi on pääsääntöisesti eheää.
Joillakin kallioalueilla on lohkovaa, kiilarakenteista rakoilua, joka muodostaa lohkareikkoa kallion reunoille.
Rikkonaisuusselvityksen mukaan monivaiheisesti liikkuneet siirrossaumat ovat alueen
merkittävimpiä heikkousvyöhykkeitä, jotka ilmenevät myös topografisina, useimmiten
likimain itä-länsi –suuntaisina notkoina ja painanteina, jotka kaatuvat 30° - 60° kulmassa etelään tai kaakkoon. Niitä luonnehtivat nykyisin voimakkaasti rakoilleet vyöhykkeet ja muuttuneet kivet. Nämä saumat ovat olleet avoimia ja nykyisen rapautuneen rakenteen perusteella ovat alttiina veden liikkeille.
Hankealueen pohjoispuolella Sjömansbergetin ja Mossaholmarna-nimisen kalliokohouman välisellä alueella mitattiin noin 50 m leveä seismisesti alhaisen nopeuden
vyöhyke, joka viittaa kallioperän heikkousvyöhykkeeseen. Stormossen-suon eteläreunalla kaksi päärakosuuntaa muodostavat pystyä kiilarakennetta. Suon pohjoispuolella
rakoilu muodostaa topografiaa sääteleviä törmiä kaatuen etelälounaaseen. Seismisesti
mitatun rikkonaisuusvyöhykkeen kohdalla pysty kiilarakenne ja suon pohjoisreunan
rakoilu todennäköisesti risteävät ja kalliossa on mahdollisesti avointa rakoilua.
Svartbäcin lounais- ja länsipuolella kallion rakoilun yksi pääsuunta kaatuu melko loivasti kaakkoon. Kalliomäkien reunoilla on tavattu myös lohkareikkoja, jotka viittaavat
rikkonaisuuteen. Rakoilu jatkuu todennäköisesti toistuvasti eteläisemmän kallioselänteen alle, jolloin veden virtaus rakopintoja pitkin on mahdollista. Samanlaista rakennetta on havaittu tutkimusalueen itäosassa.
Oxhagenin länsipuoleisella louhoksella tavattiin heikkousvyöhyke, joka jatkuu länsiluoteeseen notkona. Louhoksen luoteispuolella on SW-NE -suunnassa edellistä risteävä notko, joka seuraa ojaa pellon poikki. Notkoissa voi ilmetä rikkonaisuutta, josta tosin kalliopaljastumilla on vain vähäisiä viitteitä.

5 Vaihtoehtojen pohjavesivaikutukset ja niiden merkittävyys
5.1 Johdanto
Pohjavesivaikutuksia arvioitaessa on arviointiohjelmassa esitetyn mukaisesti painopiste asetettu hankkeen merkittävimmiksi arvioituihin vaikutuksiin, joita ovat:
Louhoksen kuivanapidon vaikutus pohjaveden pinnan korkeuteen ja kaivojen
antoisuuteen
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Räjähdysaineen vaikutus pohjaveden laatuun
Louhosalueen täytön vaikutukset pohjaveden laatuun
Edellä mainittuja vaikutuksia on vaikeaa tai mahdotonta teknisin ratkaisuin hallita
toiminnan aikana ja siksi niiden ennakointi on tärkeää.
Muita pohjavesivaikutuksia mahdollisesti aiheuttavia toimintoja ovat kiviaineksen jalostus, kierrätysmateriaalien vastaanotto ja jalostus, betonin ja betonituotteiden valmistus ja asfaltin valmistus. Näiden toimintojen mahdolliset pohjavesivaikutukset on
hallittavissa yleisesti käytössä olevien teknisten ratkaisujen avulla ja siksi niiden vaikutusta ei tässä yhteydessä tarkemmin käsitellä.
Hankkeen haittojen ehkäisemisen ja lieventämisen keinoja ja mahdollisuuksia on käsitelty kunkin vaihtoehdon vaikutusten arvioinnin kohdalla.
Maanalaisiin öljysäiliöihin kohdistuvat vaikutukset on arvioitu, mutta niitä ei ole tässä
raportissa kuvattu, koska säiliöiden sijaintitiedot ovat luottamuksellisia.

5.2 Louhinta tasoon +3 (VE 1)
Vaihtoehdossa 1 kalliokiviainesta otetaan yhteensä 164 hehtaarin alueelta alimmillaan
tasolle +3. Louhintataso on hankkeen pohjoisosassa noin 15 metriä suon pinnan, arvioidun pohjavedenpinnan ja ympäröivän maan pinnan tasoa alempana. Hankealueen
eteläosassakin louhintataso ulottuu ympäröivän maan pinnan tason ja mahdollisesti
myös pohjaveden pinnan alapuolelle. Louhosta saatetaan joutua pitämään kuivana
pumppaamalla. Louhinta ja louhoksen mahdollinen kuivatus saattavat laskea pohjaveden pinnan tasoa louhoksen lähialueella.
Oy KWH Freeze Ab:n kallioporakaivo (kaivo nro 24) sijaitsee kalliopainanteessa louhinta-alueiden välissä, Sjömansbergetin eteläpuolella. On mahdollista, että kallioperän
rikkonaisuusselvityksessä Grävlingsbergetin eteläpuolelle tulkittu kallioperän heikkousvyöhyke jatkuu satamatien itäpuolelle ja kaivolle saakka. Kaivosta saatava vesi
muodostunee ainakin osittain sen pohjoispuolella sijaitsevan Sjömansbergetin etelärinteellä. Kaivoon kulkeutuu vettä myös mahdollista itä-länsi –suuntaista kallioperän
heikkousvyöhykettä pitkin. Louhinta ja sen seurauksena tapahtuva kallion pinnanmuotojen muuttaminen muuttavat pohjaveden muodostumisolosuhteita, jolloin kaivon antoisuus saattaa pienentyä. Lisäksi on todennäköistä, että tasoon +3 ulottuva
louhinta ja louhoksen mahdollinen kuivatus alentavat pohjaveden pintaa kallioporakaivossa ja sen antoisuus pienenee. Kaivon arvioidaan kuitenkin säilyvän pienentyneestä antoisuudesta huolimatta käyttökelpoisena.
Lähin yksityinen kallioporakaivo (kaivo nro 23) sijaitsee noin 200 m louhinta-alueesta
itään. Kallion rikkonaisuusselvityksessä on kaivon itäpuolella tulkittu itä-länsi –
suuntainen kallioperän heikkousvyöhyke ja on mahdollista, että tasolle +3 ulottuva
louhinta ja louhoksen mahdollinen kuivatus alentavat pohjaveden pintaa kallioporakaivossa nro 23 ja kaivon antoisuus pienenee. Kaivo on 40 m syvä eli ulottuu noin taVAHANEN ENVIRONMENT OY
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solle -20 ja säilyy mahdollisesta antoisuuden pienenemisestä huolimatta käyttökelpoisena vedenhankinnassa. Edellä mainitun kaivon nro 23 koillispuolella sijaitseva kaivo
nro 22 on rengaskaivo, joka sijaitsee kallion eteläpuolelle kerrostuneessa sora- ja hiekkamuodostumassa. Kaivon etäisyys louhinta-alueeseen on noin 400 metriä. Kaivon ja
louhinta-alueen välisen etäisyyden sekä kaivon sijainnin ja tyypin perusteella louhinnan ja mahdollisen kuivatuksen ei arvioida vaikuttavan kaivon antoisuuteen.
Inkoon kunnan varavedenottamona toimiva kallioporakaivo (kaivo nro 20) sijaitsee
louhinta-alueesta noin 600 m koilliseen. Louhinta-alueen pohjoispuolelta kaivoa kohti
kulkee kallioperän heikkousvyöhyke. Louhinta-alueen ja kaivon välisen etäisyyden
vuoksi louhinnan ja mahdollisen kuivatuksen ei arvioida vaikuttavan veden pinnan tasoon kaivossa tai kaivon antoisuuteen.
Hankealue rajoittuu pohjoisessa Stormossen-nimiseen suohon. Suolla harjoitetaan
turpeenottoa. Vaihtoehdossa 1 louhoksen pohja tulisi olemaan noin 15 m suon luonnontilaista pintaa alempana. Mikäli louhinta ulotettaisiin suohon saakka niin, että
suon ja louhoksen väliin ei jäisi kalliokannasta, suovesi pääsisi purkautumaan louhokseen ja veden pinta suolla laskisi. Louhokseen purkautuva suovesi saattaisi lisäksi heikentää pohjaveden laatua hankealueella ja sen lähiympäristössä ja aiheuttaa kuivatusveden käsittelytarpeen. Suoveden pääsy louhokseen on estettävissä jättämällä riittävä
suojaetäisyys louhinta-alueen ja suon väliin. Kallion rikkonaisuusselvityksen mukaan
kallioperä suohon rajoittuvissa louhinta-alueen osissa on eheää, mutta jonkin verran
rakoja on havaittavissa. Louhoksen kuivatus saattaa rakoilun vuoksi laskea veden pintaa suon eteläosassa. Vaikutus on estettävissä jättämällä suon ja louhinta-alueen väliin
kallion rakoiluun nähden riittävä suojaetäisyys.
Stormossen-suon pohjoispuolella sijaitsevien kaivojen ja louhinta-alueen välinen etäisyys on vähintään 750 metriä. Louhinta-alueen ja kaivojen välisen etäisyyden vuoksi
louhinnan ja mahdollisen kuivatuksen ei arvioida vaikuttavan veden pinnan tasoon
kaivoissa.
Pitkän etäisyyden vuoksi louhinnalla ja mahdollisella kuivatuksella ei arvioida olevan
vaikutusta hanke-alueesta itään ja länteen sijaitseviin pohjavesialueisiin.
Mahdollisten räjähdysainejäämien ei arvioida kulkeutuvan läheisiin kaivoihin, joita
ovat Oy KWH Freeze Ab:n porakaivo louhinta-alueiden välissä ja yksityinen kallioporakaivo hankealueen itäpuolella. Pohjaveden pinta myötäilee maan pintaa. Kun kiviainesta otetaan ympäröivää maan pintaa alemmalle tasolle, pohjaveden virtaus suuntautuu ympäristöstä ottamisalueen suuntaan. Louhoksen kuivatus nopeuttaa pohjaveden
virtausta ympäristöstä louhokseen, jolloin pohjaveden pinnan taso louhoksen ulkopuolella laskee. Pohjaveden paikallinen virtaussuunta on kaivoista kohti louhosta eikä
räjähdysainejäämien kulkeutuminen veden mukana louhosalueelta kaivoihin ole tässä
tilanteessa mahdollista.
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Vaihtoehtojen 2 ja 3 pohjavesivaikutukset käsitellään yhdessä, koska kummassakin
vaihtoehdossa ottaminen ulotetaan osalla louhinta-aluetta huomattavasti pohjaveden
pinnan alapuolelle ja louhosta joudutaan kuivattamaan. Vaikutukset pohjaveteen ovat
samankaltaiset ja vaihtoehtojen 2 ja 3 vaikutusten keskinäiset erot eivät ole käytettävissä olevan tiedon perusteella merkittävät.
Vaihtoehdossa 2 kalliokiviainesta otetaan yhteensä 87 hehtaarin alueelta alimmillaan
tasolle -15 ja vaihtoehdossa 3 alimmillaan tasolle -30. Tason +3 alapuolelle otettavat
louhinta-alueen osat sijoittuvat louhinta-alueen pohjoisosaan. Louhintataso tulee
alimmillaan olemaan hankkeen pohjoisosassa noin 35/50 metriä suon pinnan, arvioidun pohjavedenpinnan ja ympäröivän maan pinnan tasoa alempana ja louhosta jouduttaneen pitämään kuivana pumppaamalla. Vaihtoehdoissa 2 ja 3 hankealueen eteläosassakin louhintataso ulottuu ympäröivän maan pinnan tason ja mahdollisesti myös
pohjaveden pinnan alapuolelle.
Oy KWH Freeze Ab:n kallioporakaivo (kaivo nro 24) sijaitsee kalliopainanteessa louhinta-alueiden välissä, Sjömansbergetin eteläpuolella. On mahdollista, että kallioperän
rikkonaisuusselvityksessä Grävlingsbergetin eteläpuolelle tulkittu kallioperän heikkousvyöhyke jatkuu satamatien itäpuolelle ja kaivolle saakka. Kaivosta saatava vesi
muodostunee ainakin osittain sen pohjoispuolella sijaitsevan Sjömansbergetin etelärinteellä. Kaivoon kulkeutuu vettä myös mahdollista itä-länsi –suuntaista kallioperän
heikkousvyöhykettä pitkin. Louhinta ja sen seurauksena tapahtuva kallion pinnanmuotojen muuttaminen muuttavat pohjaveden muodostumisolosuhteita, jolloin kaivon antoisuus saattaa pienentyä. Maan pinta kaivon kohdalla on karttatarkastelun perusteella noin tasolla +15. Kaivo on noin 50 m syvä eli ulottuu noin tasolle -35. Sekä
vaihtoehdossa 2 että vaihtoehdossa 3 on todennäköistä, että tasolle -15/-30 ulottuva
louhinta ja louhoksen mahdollinen kuivatus alentavat pohjaveden pintaa kallioporakaivossa ja sen antoisuus pienenee niin merkittävästi, että kaivon käyttö nykyisessä
tarkoituksessa ei ole enää mahdollista. Kaivon ja louhinta-alueen välisen pienen etäisyyden vuoksi veden pinnan tason laskua kaivossa on vaikea tai mahdotonta estää.
Mahdollinen haitta on kuitenkin korvattavissa liittämällä kiinteistö vesijohtoverkkoon.
Kiinteistön ja vesijohtolinjan välinen etäisyys on noin 500 metriä.
Lähin yksityinen kallioporakaivo (kaivo nro 23) sijaitsee noin 200 m louhinta-alueesta
itään. Kaivo on 40 m syvä eli ulottuu noin tasolle -20. Kallion rikkonaisuusselvityksessä on kaivon itäpuolella on tulkittu itä-länsi –suuntainen kallioperän heikkousvyöhyke. On mahdollista, että tasolle -15/-30 ulottuva louhinta ja louhoksen mahdollinen
kuivatus alentavat pohjaveden pintaa kallioporakaivossa nro 23 ja kaivon antoisuus
pienenee merkittävästi. Vaihtoehdon 3 kohdalla on mahdollista, että kaivo ehtyy ja käy
käyttökelvottomaksi kiinteistön vedenhankinnassa. Edellä mainitun kaivon koillispuolella sijaitseva kaivo nro 22 on rengaskaivo, joka sijaitsee kallion eteläpuolelle kerrostuneessa sora- ja hiekkamuodostumassa. Kaivon etäisyys louhinta-alueeseen on noin
400 m eikä louhinnan ja mahdollisen kuivatuksen arvioida vaikuttavan kaivon antoiVAHANEN ENVIRONMENT OY
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suuteen. Kaivoon nro 23 kohdistuvia vaikutuksia on mahdollista estää tai lieventää jättämällä riittävä suojaetäisyys kaivon ja louhinta-alueen väliin. Mahdollinen haitta on
korvattavissa liittämällä kiinteistö vesijohtoverkkoon. Kiinteistön ja vesijohtolinjan välinen etäisyys on alle 200 metriä.
Inkoon kunnan varavedenottamona toimiva kallioporakaivo sijaitsee louhinta-alueesta
noin 600 m koilliseen. Kaivon syvyys ei ole tiedossa. Louhinta-alueen pohjoispuolelta
kaivoa kohti kulkee kallioperän heikkousvyöhyke. On mahdollista, että tasolle -15/-30
ulottuva louhinta ja louhoksen kuivatus laskevat veden pintaa kaivossa ja alentavat
kaivon antoisuutta niin, että sen käyttökelpoisuus varavedenottamona vähenee tai estyy. Kaivoon kohdistuvia vaikutuksia on mahdollista estää tai lieventää jättämällä riittävä edellä mainitun ruhjeen ja louhinta-alueen väliin. Mahdollinen haitta on korvattavissa järjestämällä kunnan varavedenhankinta muulla tavalla.
Hankealue rajoittuu pohjoisessa Stormossen-nimiseen suohon. Suolla harjoitetaan
turpeenottoa. Vaihtoehdossa 2 ja 3 louhoksen pohja tulisi olemaan noin 35 m / 50 m
suon luonnontilaista pintaa alempana. Mikäli louhinta ulotettaisiin suohon saakka
niin, että suon ja louhoksen väliin ei jäisi kalliokannasta, suovesi pääsisi purkautumaan louhokseen ja veden pinta suolla laskisi. Louhokseen purkautuva suovesi saattaisi lisäksi heikentää pohjaveden laatua hankealueella ja sen lähiympäristössä ja aiheuttaa kuivatusveden käsittelytarpeen. Suoveden pääsy louhokseen on estettävissä jättämällä riittävä suojaetäisyys louhinta-alueen ja suon väliin. Kallion rikkonaisuusselvityksen mukaan kallioperä suohon rajoittuvissa louhinta-alueen osissa on eheää, mutta
jonkin verran rakoja on havaittavissa. Louhoksen kuivatus saattaa rakoilun vuoksi laskea veden pintaa suon eteläosassa. Vaikutus on estettävissä jättämällä suon ja louhinta-alueen väliin kallion rakoiluun nähden riittävä suojaetäisyys.
Stormossen-suon pohjoispuolella sijaitsevien kaivojen ja louhinta-alueen välinen etäisyys on vähintään 750 metriä. Kallioperän rikkonaisuusselvityksessä ei todettu asutuksen ja louhinta-alueen välistä kallioperän heikkousvyöhykettä. Louhinta-alueen ja kaivojen välisen etäisyyden ja kallioperän rakennetiedon perusteella louhinnan ja louhoksen kuivatuksen ei arvioida vaikuttavan veden pinnan tasoon Fagervikintien molemmin puolin sijaitsevissa kaivoissa eikä kaivossa nro 17 Satamatien itäpuolella.
Pitkän etäisyyden vuoksi louhinnalla ja mahdollisella kuivatuksella ei arvioida olevan
vaikutusta hanke-alueesta itään ja länteen sijaitseviin pohjavesialueisiin.
Mahdollisten räjähdysainejäämien ei arvioida kulkeutuvan läheisiin kaivoihin, joita
ovat Oy KWH Freeze Ab:n kallioporakaivo louhinta-alueiden välissä ja yksityinen kallioporakaivo hankealueen itäpuolella. Pohjaveden pinta myötäilee maan pintaa. Kun
kiviainesta otetaan ympäröivää maan pintaa alemmalle tasolle, pohjaveden virtaus
suuntautuu ympäristöstä ottamisalueen suuntaan. Louhoksen kuivatus nopeuttaa
pohjaveden virtausta ympäristöstä louhokseen, jolloin pohjaveden pinnan taso louhoksen ulkopuolella laskee. Pohjaveden paikallinen virtaussuunta on kaivoista kohti
louhosta eikä räjähdysainejäämien kulkeutuminen veden mukana louhosalueelta kaivoihin ole tässä tilanteessa mahdollista.
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5.4 Louhinta hankealueen länsiosassa tasoon -30 (VE 4)
Vaihtoehdossa 4 kalliokiviaineksen ottaminen keskitetään Satamatien länsipuolelle,
jossa ottaminen ulotetaan eteläosassa tasolle +3 ja pohjoisosassa tasolle -30. Louhintataso tulee alimmillaan olemaan hankkeen pohjoisosassa noin 35/50 metriä suon pinnan, arvioidun pohjavedenpinnan ja ympäröivän maan pinnan tasoa alempana ja louhosta joudutaan pitämään kuivana pumppaamalla. Vaihtoehdossa 4 hankealueen eteläosassakin louhintataso ulottuu ympäröivän maan pinnan tason ja mahdollisesti
myös pohjaveden pinnan alapuolelle.
Oy KWH Freeze Ab:n kallioporakaivo (kaivo nro 24) sijaitsee kalliopainanteessa louhinta-alueen itäpuolella. On mahdollista, että kallioperän rikkonaisuusselvityksessä
Grävlingsbergetin eteläpuolelle tulkittu kallioperän heikkousvyöhyke jatkuu satamatien itäpuolelle ja kaivolle saakka. Kaivosta saatava vesi muodostunee ainakin osittain
sen pohjoispuolella sijaitsevan Sjömansbergetin etelärinteellä. Kaivoon kulkeutuu vettä
myös mahdollista itä-länsi –suuntaista kallioperän heikkousvyöhykettä pitkin. Maan
pinta kaivon kohdalla on karttatarkastelun perusteella noin tasolla +15. Kaivo on noin
50 m syvä eli ulottuu noin tasolle -35. On todennäköistä, että tasolle -30 ulottuva louhinta ja louhoksen mahdollinen kuivatus alentavat pohjaveden pintaa kallioporakaivossa ja sen antoisuus pienenee niin merkittävästi, että kaivon käyttö nykyisessä
tarkoituksessa ei ole enää mahdollista. Kaivon ja louhinta-alueen välisen pienen etäisyyden vuoksi veden pinnan tason laskua kaivossa on vaikea tai mahdotonta estää.
Mahdollinen haitta on kuitenkin korvattavissa liittämällä kiinteistö vesijohtoverkkoon.
Kiinteistön ja vesijohtolinjan välinen etäisyys on noin 500 metriä.
Lähimmät yksityiset talousvesikaivot sijaitsevat louhinta-alueesta vähintään 900 m
etäisyydellä. Kallioperän rikkonaisuusselvityksessä ei ole todettu louhinta-aluetta ja
kaivoja yhdistävää kallioperän heikkousvyöhykettä. Kallion eheyden ja pitkän etäisyyden perusteella on arvioitavissa, että louhinta ja siihen liittyvä kuivatus eivät vaikuta
yksityisten talousvesikaivojen veden pinnan tasoon tai antoisuuteen.
Inkoon kunnan varavedenottamona toimiva kallioporakaivo sijaitsee louhinta-alueesta
noin 1,2 km koilliseen. Kaivon syvyys ei ole tiedossa. Louhinta-alueen itäpuolelta kaivoa kohti kulkee kallioperän heikkousvyöhyke. Heikkousvyöhykkeen ulkopuolella kallio on eheää. Kallion eheyden ja pitkän etäisyyden perusteella on arvioitavissa, että
louhinta ja siihen liittyvä kuivatus eivät vaikuta kaivon veden pinnan tasoon tai antoisuuteen. Louhinta-alueen ja heikkousvyöhykkeen väliin on syytä jättää riittävä suojaetäisyys niin, että heikkousvyöhykkeessä mahdollisesti kulkeutuva vesi ei pääse purkautumaan louhokseen.
Hankealue rajoittuu pohjoisessa Stormossen-nimiseen suohon. Suolla harjoitetaan
turpeenottoa. Vaihtoehdossa 4 louhoksen pohja tulisi olemaan noin 50 m suon luonnontilaista pintaa alempana. Mikäli louhinta ulotettaisiin suohon saakka niin, että
suon ja louhoksen väliin ei jäisi kalliokannasta, suovesi pääsisi purkautumaan louhokVAHANEN ENVIRONMENT OY
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seen ja veden pinta suolla laskisi. Louhokseen purkautuva suovesi saattaisi lisäksi heikentää pohjaveden laatua hankealueella ja sen lähiympäristössä ja aiheuttaa kuivatusveden käsittelytarpeen. Suoveden pääsy louhokseen on estettävissä jättämällä riittävä
suojaetäisyys louhinta-alueen ja suon väliin. Kallion rikkonaisuusselvityksen mukaan
kallioperä suohon rajoittuvissa louhinta-alueen osissa on eheää, mutta jonkin verran
rakoja on havaittavissa. Louhoksen kuivatus saattaa rakoilun vuoksi laskea veden pintaa suon eteläosassa. Vaikutus on estettävissä jättämällä suon ja louhinta-alueen väliin
kallion rakoiluun nähden riittävä suojaetäisyys.
Stormossen-suon pohjoispuolella sijaitsevien kaivojen ja louhinta-alueen välinen etäisyys on vähintään 750 metriä. Kallioperän rikkonaisuusselvityksessä ei todettu asutuksen ja louhinta-alueen välistä kallioperän heikkousvyöhykettä. Louhinta-alueen ja kaivojen välisen etäisyyden ja kallioperän rakennetiedon perusteella louhinnan ja louhoksen kuivatuksen ei arvioida vaikuttavan veden pinnan tasoon Fagervikintien molemmin puolin sijaitsevissa kaivoissa eikä kaivossa nro 17 Satamatien itäpuolella.
Pitkän etäisyyden vuoksi louhinnalla ja mahdollisella kuivatuksella ei arvioida olevan
vaikutusta hanke-alueesta itään ja länteen sijaitseviin pohjavesialueisiin.
Mahdollisten räjähdysainejäämien ei arvioida kulkeutuvan hankealueella tai sen läheisyydessä sijaitseviin kaivoihin. Pohjaveden pinta myötäilee maan pintaa. Kun kiviainesta otetaan ympäröivää maan pintaa alemmalle tasolle, pohjaveden virtaus suuntautuu ympäristöstä ottamisalueen suuntaan. Louhoksen kuivatus nopeuttaa pohjaveden
virtausta ympäristöstä louhokseen, jolloin pohjaveden pinnan taso louhoksen ulkopuolella laskee. Pohjaveden paikallinen virtaussuunta on kaivoista kohti louhosta eikä
räjähdysainejäämien kulkeutuminen veden mukana louhosalueelta kaivoihin ole tässä
tilanteessa mahdollista.

5.5 Kierrätys ja ylijäämämaiden sijoitus (VE A)
Vaihtoehdossa A tarkastellaan kierrätystoimintojen sijoittamista alueelle. Kierrätystoiminnot sisältävät kierrätysjakeiden vastaanottamisen, välivarastoinnin, käsittelyn ja
jatkojalostuksen myyntiin, sisältäen myös puhtaiden ylijäämämaiden kierrätyksen ja
loppusijoituksen. Kierrätysjakeita ja ylijäämämaita käsitellään maksimissaan yhteensä
noin 10 miljoonaa tonnia vuodessa. Kierrätystoiminnot voivat toteutua jokaisen maaainesottovaihtoehdon ohella tai omana vaihtoehtonaan, vaikka maa-ainesottotoiminta
ei kasvaisi.
Vaihtoehdon A pohjavesivaikutusten arvioinnissa keskitytään louhosalueen täytöstä
aiheutuviin pohjaveden laatuun kohdistuviin mahdollisiin vaikutuksiin.
Ylijäämämaita voidaan eri louhintavaihtoehtojen mukaisesti sijoittaa:
Luonnontilaisen maan pinnan päälle tai aikaisemmin otetulle alueella (vaihtoehto 0),
Tasoon +3 otetulle alueelle (VE 1)
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Tasoon +3 ja -15 otetulle alueelle (VE 2)
Tasoon +3 ja -30 otetulle alueelle (VE 3)
Tasoon +3 ja -30 otetulle alueelle hankealueen länsiosassa (VE 4)
Puhdas ylijäämämaa ei sisällä kemiallisia haitta-aineita, jotka voisivat suoraan aiheuttaa pohjaveden pilaantumista tai laadun huonontumista. Ylijäämämaan sisältämä hienoaines voi aiheuttaa pohjaveden samentumista ja maan sisältämä orgaaninen aines
(lieju, turve, multa) voi muuttaa veden väriä, aiheuttaa haju- ja makuhaittaa. Orgaanisen aineksen hajoaminen kuluttaa happea ja voi vähentää pohjavedessä olevan hapen
määrää, jonka seurauksena veteen voi liueta rautaa ja mangaania. Mikäli läjitys tapahtuu pohjaveden pinnan yläpuolelle, on edellä kuvatut haitat mahdollista hallita teknisin suojatoimenpitein. Mikäli läjitys tapahtuu pohjaveden pinnan alapuolelle tai kuivatettuun louhokseen, jossa pohjaveden pinta kuivatuksen jälkeen nousee täytemaan
alapinnan yläpuolelle, on hienoaineksen ja orgaanisen aineksen kulkeutuminen pohjaveteen ja pohjaveden mukana mahdollista. Kulkeutumista on vaikea tai mahdotonta
estää teknisin toimenpitein, koska läjitetyn maa-aineksen eristäminen pohjavedestä
pohjaveden pinnan alapuolella on käytännössä mahdotonta.
Pohjaveden laadun kannalta mahdollisia häiriintyviä kohteita ovat Oy KWH Freeze
Ab:n kaivo louhinta-alueiden välissä, Inkoon kunnan varavedenottamona toimiva kallioporakaivo noin 600 m louhinta-alueesta koilliseen sekä yksityiset talousvesikaivot
Stormossen-suon pohjoispuolella.
Oy KWH Freeze Ab:n kallioporakaivo sijaitsee läntisen ja itäisen louhinta-alueen välissä ja lähellä niitä louhinta-alueiden osia, joiden kohdalla ottamisen ulottamista tasolle -15/-30 ja täyttöä pilaantumattomalla maa-aineksella tutkitaan. Kallioperän rikkonaisuusselvityksessä ei kaivon ja louhinta-alueiden välissä todettu kallioperän heikkousvyöhykkeitä. Kaivon ja louhinta-alueen yhdistävien rakojen olemassaoloa ei kuitenkaan voida sulkea pois ja kallion ottaminen ja räjäytykset voivat avata uusia rakoja.
Täytemaasta veden mukana liikkeelle lähtevän hienoaineksen ja orgaanisen aineksen
kulkeutumista kaivoon ei voida poissulkea täytön aikana eikä tilanteessa, jossa louhoksen kuivatus on päättynyt ja pohjavesi on palautunut louhoksen pohjan yläpuolelle.
Kaivon veden laadulle mahdollisesti aiheutuva haitta on korvattavissa liittämällä kiinteistö vesijohtoverkkoon. Kiinteistön ja vesijohtolinjan välinen etäisyys on noin 500
metriä.
Lähin yksityinen kallioporakaivo (kaivo nro 23) sijaitsee noin 200 m etäisyydellä louhinta-alueesta itään. Kaivo on 40 m syvä eli ulottuu noin tasolle -20. Kallion rikkonaisuusselvityksessä on kaivon itäpuolella on tulkittu itä-länsi –suuntainen kallioperän
heikkousvyöhyke. Tällä perusteella on mahdollista, että luonnollisen pohjaveden pinnan tason alapuolelle sijoitettavasta täytemaasta kulkeutuu hienoainesta ja orgaanista
ainesta kaivoon heikentäen kaivon veden laatua ja sen käyttökelpoisuutta talousvetenä.
Edellä mainitun kaivon koillispuolella sijaitseva kaivo nro 22 on rengaskaivo, joka sijaitsee kallion eteläpuolelle kerrostuneessa sora- ja hiekkamuodostumassa. Kaivosta
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saatava pohjavesi muodostunee kaivon pohjoispuolen kallio-moreeni –alueella sekä
sora- ja hiekkamuodostumassa. Kaivon etäisyys louhinta-alueeseen on noin 400 m eikä louhokselta arvioida kulkeutuvan pohjavettä ja sen mukana hienoaineksia tai orgaanista ainesta rengaskaivoon.
Inkoon kunnan varavedenottamona toimiva kallioporakaivo sijaitsee louhinta-alueesta
noin 600 m koilliseen. Kaivon syvyys ei ole tiedossa. Louhinta-alueen pohjoispuolelta
kaivoa kohti kulkee kallioperän heikkousvyöhyke. Pohjaveden päävirtaussuunta on
pohjoisesta etelään eli kaivosta louhinta-alueen suuntaan. Louhoksen kuivanapito nopeuttaa pohjaveden virtausta louhosta ympäröiviltä alueilta louhokseen. Pohjaveden
virtaussuunnan ei voida odottaa kääntyvän louhoksesta kaivon suuntaan edes siinä tilanteessa, kun louhinta ja täyttö ovat päättyneet ja louhoksen on annettu täyttyä vedellä. Täytön ei näin ollen arvioida vaikuttavan Inkoon kunnan varavedenottamon veden
laatuun.
Stormossen-suon pohjoispuolella sijaitsevien kaivojen ja louhinta-alueen välinen etäisyys on vähintään 750 metriä. Kallioperän rikkonaisuusselvityksessä ei todettu asutuksen ja louhinta-alueen välistä kallioperän heikkousvyöhykettä. Pohjaveden päävirtaussuunta on pohjoisesta etelään eli kaivoista louhinta-alueen suuntaan. Louhoksen kuivanapito nopeuttaa pohjaveden virtausta louhosta ympäröiviltä alueilta louhokseen.
Pohjaveden virtaussuunnan ei voida odottaa kääntyvän louhoksesta kaivojen suuntaan
edes siinä tilanteessa, kun louhinta ja täyttö ovat päättyneet ja louhoksen on annettu
täyttyä vedellä. Täytön ei näin ollen arvioida vaikuttavan Stormossen-suon pohjoispuolella sijaitsevien kaivojen veden laatuun.
Louhinta-alueen ja kaivojen välisen etäisyyden ja kallioperän rakennetiedon perusteella louhinnan ja louhoksen kuivatuksen ei arvioida vaikuttavan veden pinnan tasoon
Fagervikintien molemmin puolin sijaitsevissa kaivoissa eikä kaivossa nro 17 Satamatien itäpuolella.
Pitkän etäisyyden vuoksi louhinnalla ja mahdollisella kuivatuksella ei arvioida olevan
vaikutusta hanke-alueesta itään ja länteen sijaitseviin pohjavesialueisiin.

5.6 Uuden satama-altaan rakentaminen (VE B)
Tässä vaihtoehdossa tutkitaan pohjois-etelä –suuntaisen satama-altaan rakentamista
niin, että sen ensimmäinen vaihe ulottuisi noin 150 m etäisyydelle louhinta-alueen etelärajasta ja toinen vaihe ulottuisi noin 650 nykyisestä rantaviivasta pohjoiseen ja noin
250 m osuudella louhinta-alueen puolelle.
Satama-altaan louhinnan aikana on tarkoitus jättää kalliokannas meren ja louhittavan
altaan väliin. Kun louhinnan tavoitetaso on saavutettu, tehdään laiturirakenteet kuivatyönä. Tämän jälkeen kalliokannas poistetaan altaan täyttämiseksi. Louhinta ulotetaan
meren pinnan ja pohjaveden pinnan alapuolelle ja louhosta pidetään työn aikana kuivana pumppaamalla.
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Pohjaveden päävirtaussuunta on pohjoisesta etelään eli hankealueella ja sen läheisyydessä sijaitsevista kaivoista satama-altaaseen päin. Satama-altaan rakentamisella ei
näin ollen arvioida olevan vaikutusta talousvesikäytössä olevien kaivojen veden laatuun.
Oy KWH Freeze Ab:n kallioporakaivo sijaitsee noin 500 m suunnitellun satama-altaan
pohjoisreunasta pohjoiseen. Kallioperän rikkonaisuusselvityksessä ei havaittu kallioperän rikkonaisuusvyöhykettä suunnitellun satama-altaan paikan ja kaivon välillä. Satama-altaan rakentamiseen liittyvän työnaikaisen kuivatuksen ei arvioida vaikuttavan
pohjaveden pinnan tasoon kaivossa
Inkoon kunnan varavedenottamo ja yksityiset talousvesikaivot sijaitsevat yli 1 km etäisyydellä suunnitellusta satama-altaasta eikä satama-altaan rakentamiseen liittyvän
työnaikaisen kuivatuksen arvioida vaikuttavan pohjaveden pinnan tasoon kaivoissa

5.7 Hankkeen toteuttamatta jättäminen (VE 0)
Nollavaihtoehtona tarkastellaan hankkeen toteuttamatta jättämistä eli tilannetta, jossa
kiviaineksenottoa ei laajenneta tai kierrätystoimintoja ja ylijäämämaiden vastaanottoa
eikä uutta satama-allasta rakenneta. Alueella toimitaan nykyisten lupien mukaan ja ottotoiminta päättyy lupien voimassaolon päättyessä. Hankealueen eteläosassa on sekä
maa-aineslain mukainen että ympäristönsuojelulain mukainen lupa maaaineksenottoon voimassa kahdella erillisellä alueella (alue 2B ja Viinivuori I).
Mikäli hanketta ei toteuteta, ei ottamisen, kuivatuksen ja puhtaan ylijäämämaan sijoittaminen aiheuttamia mahdollisia vaikutuksia aiheudu Oy KWH Freeze Ab:n veden
laadulle tai määrälle, hankealueen itäpuolella sijaitsevan yksityisen porakaivon veden
laadulle tai määrälle eikä kunnan varavedenottamona toimivan porakaivon veden
määrälle.

6 Arvioitujen vaihtoehtojen vertailu
Arvioitu vaihtoehtojen vertailu pohjavesivaikutusten näkökulmasta on koottu taulukkoon 1. Sekä vaikutusten arvioinnissa että vaihtoehtojen vertailussa on huomio kiinnitetty niihin pohjaveden määrään tai laatuun kohdistuviin vaikutuksiin, joita on vaikeaa tai mahdotonta teknisin ratkaisuin ehkäistä tai lieventää.
Millään vaihtoehdolla ei voida katsoa olevan merkittäviä myönteisiä pohjaveden määrään tai laatuun kohdistuvia vaikutuksia.
Taulukko 1. Vaihtoehtojen pohjavesivaikutusten vertailu
VAIHTOEHTO JA SELITE
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VAIHTOEHTO JA SELITE

POHJAVEDEN MÄÄRÄ

POHJAVEDEN LAATU

VE0

Hanke ei toteudu

Ei vaikutusta

Ei vaikutusta

VE1

Alin ottotaso +3

Lievä haitallinen vaikutus

Ei vaikutusta

VE2

Alin ottotaso -15

Merkittävä haitallinen vaikutus

Ei vaikutusta

VE3

Alin ottotaso -30

Merkittävä haitallinen vaikutus

Ei vaikutusta

VE4

Alin ottotaso -30 (länsiosa)

Merkittävä haitallinen vaikutus

Ei vaikutusta

VEA

Ylijäämämaan sijoitus

Ei vaikutusta

Lievä haitallinen vaikutus

VEB

Uusi satama-allas

Ei vaikutusta

Ei vaikutusta

Kiviaineksen ottaminen ja siihen liittyvä kuivatus saattaa laskea pohjaveden pintaa
louhinta-alueella ja sen läheisyydessä ja veden pinnan taso lähimmissä kaivoissa saattaa laskea ja kaivojen antoisuus pienentyä. Vaikutus ulottuu sitä kauemmaksi mitä syvemmälle louhinta ulottuu. Vaikutuksia voidaan estää tai lieventää jättämällä kallion
rakoiluun ja louhoksen syvyyteen nähden riittävä suojaetäisyys suohon, kaivoihin ja
kallioperän heikkousvyöhykkeisiin nähden. Pohjaveden määrään kohdistuva merkittäväkin haitallinen tarkoittaa käytännössä kaivon antoisuuden heikentymistä tai kaivon kuivumista. Vaikutus on korvattavissa liittämällä kiinteistö vesijohtoverkkoon.
Inkoon kunnan varavedenhankinnassa on tarpeen varautua muihin vaihtoehtoihin.
Millään vaihtoehdolla ei arvioida olevan merkittäviä haitallisia pohjaveden laatuun
kohdistuvia vaikutuksia. Ylijäämämaan sijoituksen mahdollinen lievä haitallinen vaikutus kohdistuu lähimpään kaivoon ja sen on korvattavissa liittämällä kiinteistö vesijohtoverkkoon.

7 Arvioinnin epävarmuudet
Pohjavesivaikutusten arviointi perustuu pääasiassa GTK:n laatiminaan kallioperän
rikkonaisuusselvitykseen. Kallion rikkonaisuuden perusteella on mahdollista arvioida
vaihtoehtojen vaikutuksia pohjaveden määrään ja laatuun häiriintyvissä kohteissa.
Kallioperän rikkonaisuusselvitykseen liittyvät epävarmuudet on kuvattu GTK:n raportin sivuilla 31-32.

8 Ehdotus seurantaohjelmaksi
Pohjaveden määrää ja pohjaveden laatua seurataan kunkin vaihtoehdon edellyttämällä
tavalla. Taulukkoon 2 on koottu ehdotus seurantapaikoista. Pohjaveden pinnan tasoa
seurataan alueen kaivoista ja havaintoputkista neljä kertaa vuodessa tehtävillä mittauksilla. Pohjaveden laatua seurataan 2 kertaa vuodessa tehtävän näytteenoton avulla ja
näytteistä analysoidaan veden yleistä laatua, mahdollista räjähdysainejäämien vaikutusta sekä ylijäämämaiden sijoituksen mahdollista vaikutusta.
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Lisäksi pohjaveden pintaa kallionsisäisissä öljysäiliöissä seurataan säiliöiden omistajien toimesta.
Taulukko 2. Pohjaveden määrän ja laadun seurantapisteet.
VAIHTOEHTO JA SELITE

POHJAVEDEN MÄÄRÄ

POHJAVEDEN LAATU

VE0

Hanke ei toteudu

Ei seurantaa

Ei seurantaa

VE1

Alin ottotaso +3

K20, K24, K23, LR1, LR2, LR3

K20, K24, K23, LR1, LR2, LR3

VE2

Alin ottotaso -15

kolme kaivoa ryhmästä K1-K17,
K20, K24, K23, LR1, LR2, LR3

K20, K24, K23, LR3

VE3

Alin ottotaso -30

kolme kaivoa ryhmästä K1-K17,
K20, K24, K23, LR1, LR2, LR3

K20, K24, K23, LR3

VE 4

Alin ottotaso -30 (länsi)

kolme kaivoa ryhmästä K1-K17,
K20, K24, K23, LR1, LR2, LR3

K20, K24, K23, LR3

VEA

Ylijäämämaan sijoitus

Ei seurantaa

K20, K24, K23, LR3

VEB

Uusi satama-allas

LR1, LR2, LR3, K24

LR1, LR2, LR3
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Hankealue, VE 4 ja häiriintyvät kohteet
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1

JOHDANTO

Vuoden 2014 heinä-elokuun aikana Geologian tutkimuskeskus (GTK) suoritti tilaustyönä kallioperän rikkonaisuusselvityksen Inkoon Joddbölen alueelta. Työhön osallistuivat kallioperägeologit Matti Pajunen ja
Marit Wennerström, geofyysikot Tuire Valjus, Jukka Lehtimäki ja Taija Huotari-Halkosaari sekä GTK:n
kenttämittausryhmä. GTK:ssa olemassa olevan kallioperä- ja lentogeofysiikan kartoitus- ja tutkimusaineiston alustavan tulkinnan perusteella toteutettiin kallioperän rakennekartoitus. Kartoituksen tulosten
tulkinnan pohjalta sijoitettiin geofysiikan mittauslinjat alueelle. Kallioperän rakennetulkinta yhdistettiin
geofysikaalisissa tutkimuksissa esille tulleisiin tuloksiin ja lopuksi tulokset yhdistettiin kallioperän rikkonaisuusarvioinniksi (Kappale 6). Mahdollisesti vettä johtavia rakenteita kuvataan kappaleessa 7.
GTK:ssa on tehty kallioperäkartoitus koko maasta mittakaavassa 1: 100 000. Eri alueilta on vaihteleva
määrä maastohavaintoja, mutta koko Suomesta on olemassa painetut kartat ja niiden kirjalliset selostukset. Nykyään suuri osa havaintoaineistoa on myös digitaalisena GTK:n digitaalisessa karttatietokannassa.
GTK:ssa on myös koko Suomen kattava korkealaatuinen lentogeofysiikan aineisto digitaalisena.

2

TUTKIMUSALUE

Tutkimusalue sijaitsee Inkoon Joddbölessa, Läntisellä Uudellamaalla. Aluetta luonnehtivat korkeat, melko laajat kalliomäet ja niiden väliin jäävät painanteet. Alue kuuluu Etelä-Suomen svekofennisen kallioperän ns. leptiittivyöhykkeeseen (Koistinen, 1991,1992). Tutkimusalueen koko on n. 7,5 km2. Kuvassa 1
esitetään kallioperän rakennekartoituksen havaintokohteet ja geofysiikan tutkimuksissa mitatut linjat.

3

KALLIOPERÄN TEKTONINEN RAKENNE

Tutkimusalue edustaa tyypillistä Etelä-Suomen svekofennistä kallioperää. Se syntyi proterotsooisen saarikaarikompleksin monivaiheisessa vinossa törmäyksessä vasten Itä-Suomen arkeeista mannerta noin 1,9–
1,8 miljardia vuotta sitten. Svekofennisen vuorijonon muodostumisen seurauksena Etelä-Suomen kallioperään kehittyi monimutkaisia tektonisia rakenteita, monivaiheisia poimurakenteita ja suuria hiertovyöhykkeitä, jotka rajaavat kuoren tektonisia lohkoja (Kuva 2). Vuorijononpoimutuksen eri vaiheissa kivet kokivat eri syvyyksillä poimutus- ja siirrostapahtumia, jotka jättivät niihin tunnusomaiset jälkensä.
Rakenteita tutkimalla voidaan kivien kehitysvaiheita tunnistaa ja koostaa eri vaiheita edustavista geologisista piirteistä kallioperän kehityskaari ja rakenteiden kuvaus. Näin saadaan informaatioita kivilajien alueellisesta vaihtelusta, tektonisten rakenteiden esiintymisestä ja niiden ominaisuuksista, kuten kallioperän
rikkonaisuudesta. Syntyneiden rakenteiden ja kivilajien välisten suhteiden sekä niiden alueellisen jakautumisen tunnistaminen on välttämätöntä, mikäli halutaan ennustaa kallioperän ominaisuuksia ja rakenteita
tuntemattomille, peitteisille alueille mm. geofysikaalisia mittausaineostoja hyödyntäen. Rakenteen tunteminen on kallioperän rikkonaisuuden tulkinnan perusta, sillä hauraat ja rikkonaiset rakenteet, kuten rakoilu, ovat useimmiten seurausta jo kalliossa varhaisemmin kehittyneiden "arpien" uudelleenaktivoitumisesta.
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Kuva 1. Havaintokohteet ja geofysiikan mittauslinjat; painovoima on mitattu koko linjojen pituudelta.

Tässä kallioperän rikkonaisuutta Inkoon Joddbölessa (Kuva 1) kuvaavassa rakenneselvityksessä merkittävässä osassa ovat erityisesti jäähtynyttä kallioperää koetelleiden hauraitten rakenteiden tulkitseminen.
Niitä säätelevät merkittävästi kallioperän duktiileissa (muovautuvissa) kehitysvaiheissa syntyneet varhaiset svekofenniset rakenteet, vanhat hiertovyöhykkeet ja kivilaji ominaisuudet (Kuva 3). Alueen geologista
rakennetta tarkastellaan kuvaamalla alueen duktiileja rakenteita (poimufaasit ja hiertovyöhykkeet) ja hauraiden rikkonaisuusrakenteiden (siirrokset ja rakoilu) tarkastellaan tässä kontekstissa. Rakoilua kuvataan
erikseen Kappaleessa 5.
Rakennetulkinnassa tukeudutaan kohdealueelta tämän työn yhteydessä tehtyjen maastoselvityksien lisäksi
varhaisempiin tutkimuksiin (Pajunen ed. 2008, Pajunen ja muut 2002, 2007, Pajunen ja Wennerström
2010a ja 2010b sekä Laine ja muut 2013). Työssä on hyödynnetty myös pääkaupunkialueella vastaavanlaisesta geologisesta ympäristöstä useissa tutkimus- ja kartoitusprojekteissa tekemiämme havaintoja ja
tulkintoja.
3.1

Tutkimusaleen kivilajeista ja tektonisesta kehityksestä

Kuten Etelä-Suomen, niin myös tutkimusalueen kallioperän kehitys voidaan jakaa kahteen merkittävään
tektonis-termiseen vaiheeseen I ja II (yhteenveto kehityksestä Taulukossa 1). Ensimmäisen vaiheen aikana syntyi mantereinen kuori, joka toisen vaiheen aikana, johtuen liikuntojen lukkiutumisesta pohjoisessa,
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Kuva 2. Etelä-Suomen tektoniset yksiköt. Lyhenteet: SFGZ = Etelä-Suomen granitoidivyöhyke, CFGC = Keski-Suomen granitoidikompleksi, TMB = tonaliitti-migmatiittivyöhyke, GMB = graniitti-migmatiitttivyöhyke, SSB = Savon liuskejakso, RSB =
Rantasalmi-Sulkava alue, TSB = Tampereen liuskevyöhyke, VMB = Vammalan migmatiittivyöhyke, HVB = Hämeen vulkaniittivyöhyke, HGB = Hyvinkään gabro-vukaniittivyöhyke, WUC = Länsi-Uudenmaan granuliittikompleksi, SVB = Eteläisen vulkaanis-sedimenttinen vyöhyke, EGC = Espoon granitoidikompleksi, RGB = Riihimäen granitoidikompleksi, PGC =
Perniön granitoidikompleksi; Po = Pomarkun lohko, Nu = Nuuksion alue, Va = Vaasan alue, Lo = Loimaan alue, As = Asko-
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Kuva 2. Jatkuu. lan alue, Tu = Turun alue, Re = Rengon alue, Pe = Pellingin alue, In = Inkoon alue, Ol = Olkiluoto, Or = Orijärven alue, Ju = Jussarön alue, Jo = Jokelan suprakrustinen assosiaatio, Ti = Tiirismaan kvartsiitti, Ra = Rautalammin alue, Su
= Sulkavan alue, Rt = Rantasalmen alue, Ha = Haukivuoren alue, Ta = Taalikkala “roof pendant”; rapakivi graniitit: 1 - Viipuri, 2 = Onäs, 3 = Bodom, 4 = Obbnäs ja 5 = Ahvenisto. (Pajunen et al. 2008, Figure 9).

koki jännityksen purkautumisen voimakkaana vinopuristustapahtumana Etelä-Suomessa. Varhainen kuori
repesi venytyksessä (ekstensio/transtensio) ja toisaalla puristui kasaan ja poimuttui (transpressio). Suuret
määrät graniittisia syväkiviä purkautui kuoreen ja ns. Etelä-Suomen granitoidivyöhykkeen syntyi.

Kuva 3. Nuori kuvan vasemmassa reunassa esiintyvä hiertovyöhyke säätelee rakoilun asemaa keskirakeisessa homogeenisesssa
graniitissa. Kohde 31.

Tutkimusalue on esitetty tektonisessa ympäristössään Kuvassa 4. Alue jakautuu kahteen erilaiseen osaalueseen: 1) tiukasti poimuttuneiden varhaisten gneissien alueet (edustavat tektonis-termistä vaihetta I; A
Kuvassa 4) ja 2. nuorempiin syväkivialueisiin (edustavat tektonis-termistä vaihetta II, B Kuvassa 4). Näiden alueiden rajapinnalla on yleensä usean metrinkin levyisiä hiertovyöhykkeitä. Tyyppiesimerkki vyöhykkeiden välisestä rajapinnan myloniittisesta vyöhykkeestä on vielä toistaiseksi nähtävissä voimalaitoksen pohjoispuolella olevalla louhoksella (Kuva 5).
Kuoren jäähtyminen Etelä-Suomessa tapahtui 1,80–1,79 miljardia vuotta sitten, jonka jälkeen deformaatiorakenteet syntyivät hauraissa olosuhteissa. Nykyistä maanpintaleikkausta edustavat kivet olivat 1,80
miljardia vuotta sitten noin 10–15 km:n syvyydessä. Svekofennisen orogenian jälkeen kuoren kohoaminen oli nopeaa, ja rapakivien tukeutuessa noin 1,6–1,5 miljardia vuotta sitten noin 5-6 km:n syvyyteen, oli
orogenian jälkeistä kuoren kohoamista tapahtunut noin 10 km. Maan kuori pyrki hakeutumaan isostaattiseen tasapainotilaan ja orogeniassa vahventunut kuori ohentui kohoamalla ja erodoitumalla sekä tektonisesti ohentumalla (ekshumaatio). Näiden vaiheiden rakenteita tunnetaan tutkimusalueella syvällisempien
tutkimusten puuttuessa huonosti ja ne kuvataan tektonisen kehityyksen ja rakoilun yhteydessä.
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Seuraavassa kuvataan alueen kivilajit sidottuna tektonisiin kehitysvaiheisiin keskittyen niihin, jotka ovat
merkittäviä rikkonaisuustulkinnan kannalta. Deformaatiot ja rakenteet nimetään ikäjärjestyksessä vanhemmasta nuorempaan; DA, DB, DC… (D = deformaatio, F = poimutus, S = liuskeisuus).

Taulukko 1. Yhteenveto svekofennisestä rakenteellisesta kehityksestä (modifioitu Pajunen et al. 2008, Wennerström et al. 2008
ja Elminen et al. 2008 mukaan). Tutkimusalueelta tunnistetut rakenteet punaisella.

Svekofenninen rakennekehitys

Ensimmäinen tektonis-terminen vaihe n. 1.9–1.87 Ga
Uuden saarikaarikuoren synty ja törmäys arkeiseen mantereeseen

DA – vanhimmat tunnetut poimureliktit
DB – intensiivinen kuoren kehitysvaihe tuotti vaaka-asentoisia rakenteita korkeassa lämpötilassa
DC – N-S-suuntainen puristusvaihe poimutti varhaisemmat D A+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 D A-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
(pohjautuvat pääkaupunkialueella tehtyihin havaintoihin - Joddbölen tutkimusalueelta ei toistaiseksi
vastaavaa luokittelua voida tehdä –)
Porkkala-Mäntsälä vyöhyke – duktiili DG-taipuma – NW-SE-poimutus ja myloniitit akselitasossa
E-W- ja ENE-WSW-hiertovyöhykkeet – leveitä duktiileja vyöhykkeitä – E-W-hiertovyöhykkeet
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.
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a.

b.

Kuva 4. Tutkimusalueen tektoninen ympäristö. Tutkimusalueen kallioperän rakennetta luonnehtii kaksi tektonisesti erilaista
osa-aluetta A ja B. A-alueella tavataan runsaasti varhaisessa vaiheessa (DA-DD, Taulukko 1) syntyneitä ja deformoituneita kiviä. Niiden rakennetta luonnehtii tiukka poimutus, voimakas migmatisaatio ja liuskeisuus. Varhaiset syväkivet ovat hyvin
suuntautuneita ja gneissimäisiä. A-aluetta deformoivat myöhäisessä vaiheessa kehittyneet vaa'ahkot duktiilit rakenteet, jotka
usein kehittyvät loivahkosti-jyrkästi etelään kaatuviksi hiertosaumoiksi, joissa eteläpuoli on painunut alas pohjoispuoleen nähden. A-alueen yleiskuvaa luonnehtii monin paikoin avoin poimutus, joka näkyy varhaista tiukkaa poimurakennetta (Valokuva
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Kuva 4. Jatkuu. a). a.) rikkovan krenulaatio-/hiertoliuskeisuuden poimuttumisena. Varhaiset rakenteet ovat selvästi tiukemmin poimuttuneita. Alueella B tyypillinen kivilaji on enemmän tai vähemmän suuntautunut syväkivi, koostumukseltaan granodioriitti-graniitti (kuva b.). Granitoidit ovat myös avoimesti poimuttuneita ja asultaan vaihtelevia. A- ja B-alueiden rajalla on
usein voimakas hiertovyöhyke (ks. Kuva 5). Profiilikuvassa nykyeroosiotaso on esitetty punaisella viivalla.

Kuva 5. Varhaisten gneissien (A-alue Kuvassa 4; kuvan alaosa) ja nuoren graniitin (B-alue Kuvassa 4; kuvan yläosa) välinen
hiertovyöhyke. Kohde 31.

3.2

Tektonis-terminen vaihe I

Varhaiset kivilajit ja DA-deformaatio: Tutkimusalueen pääkivilaji paikoin pintasyntyiseksi tunnistettava,
raitainen hapan kvartsi-maasälpägneissi (Kuva 6a = felsiset gneissit, "leptiitit"). Niiden yhteydessä on vähäisesti emäksisiä amfiboliitteja (Kuva 6b), joista osa todennäköisesti juonikiviä, intermediäärisiä sarvivälke-biotiittigneissejä (Kuva 6c) ja granaatti-pitoisia biotiitti-plagioklaasigneissejä (Kuva 6d). Useimmiten gneissien alkuperästä informoivat rakenteet ovat deformaation myötä hävinneet, mutta voimalaitoksen
pohjoispuolen louhoksella (Kohde 31) on poikkeuksellisen hyvin säilynyt sarja pintasyntyisiksi tulkittavia
raitaisia gneissejä. Nämä varhaiset gneissit ovat läpikäyneet koko tunnistetun deformaatiohistorian, joten
niiden nykyasu onkin useimmiten vahvasti liuskeinen, transponoitunut (liuskeisuuden suuntaisissa liukudeformaatioissa hajonnut) ja migmatiittinen.
DB-deformaatio ja voimakas metamorfoosi: Seuraavassa tektonisessa tapahtumassa, DB, kuori ohentui
aiheuttaen lämpötilan kohoamisen, jolloin edellä kuvattuihin gneisseihin syntyi läpikotainen liuskeisuus
ja ne osittain sulivat. Tämän litistymisvaiheen aikana rakenteet syntyivät vaaka-asentoisiksi ja niihin tunkeutui gabroja (Kuva 6e), tonaliitteja ja granodioriitteja, jotka poikkeavat nuoremmista syväkivistä gneissimäisen ja migmatiittisen takia (Kuva 6f). Tutkimusalueella D B-rakenteista on tunnistettavissa vanhojen
migmatiittien läpikotainen mineraaliliuskeisuus (SB), joka on aina myöhemmin poimuttunut.
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Varhaiset tektoniset DC+D-allas-doomirakenteet: Kuori muokkautui duktiilisti vielä DC- ja DDdeformaatoidenkin aikana, vaikka se oli jäähtymässä. Alun perin vaaka-asentoinen SB-liuskeisuus poimuttui liki E-W-suuntaisiksi tiukoiksi FC-poimuvyöhykkeiksi, jotka edelleen DD:n E-W-puristuksessa
deformoituivat tiukoiksi DC+D-allas-usein hajonneet nuoremman deformaation ja magmatoiminnan seurauksena. Kuvassa 4 FC-poimut näkyvät voimakkaasti litistyneinä rakenteina alueen keskiosassa. Poimuakselit painuvat vuoroin itään ja länteen (Kuva 7). Varhainen mantereinen kuori oli kehittynyt.

a.

b.

c.

d.

e.

f.

Kuva 6. Tutkimusalueen kivilajeja: a) kvartsi-maasälpägneissi, b) amfiboliitti, c) intermediäärinen sarvivälke-biotiittigneissi,
d) granaatti-pitoinen biotiitti-pagioklaasigneissi ja e) gabro. a-d ja f) Kohde 31 ja c) Kohde30.

10

Kuva 7. Tutkimusalueen poimuakselit stereografisella projektiolla: vihreä FC, punainen FG, Violetti FH ja keltainen FGmyöhäinen.

Tektonis-terminen vaihe I ja rikkonaisuus:
Tektonis-termisen vaiheen I aikaiset rakenteet eivät useinkaan määrittele heikkousrakenteita, sillä ne ovat
vaiheessa II lämmenneet ja hitsautuneet kestäviksi rakenteiksi. Tässä selvityksessä DA-rakenteita ei ole
tunnistettu. DB-rakenteet syntyivät syvällä kuoressa, jolloin varhaiset gneissit ja syväkivet saivat liuskeisen, migmatiittisen, lujan, tiiviin ja useimmiten pienirakeisen asun, ja kivilajikontaktitkin olivat hyvin hitsautuneita. Varhaisten gneissien yhteydessä on paikoin heikosti kaareilevia vahvasti liuskeisia myloniittigneissivyöhykkeitä, jotka ovat jopa 3-5 m:n levyisiä. Ne ovat hyvin biotiittipitoisia, ja aktivoituessaan
uudelleen, ne kokevat helposti kemiallisia muutoksia ja särkymistä. Tällainen sauma on Kohteessa 9;
vyöhyke on suunnassa 321°/85°, mutta vanhojen duktiilien hiertosaumojen suunta voi vaihdella huomattavasti. Varhaisen rakenteen luonnehtima alue A (Kuva 4) on vahvasti myöhäisemmin deformoitu ja nuoren magmatismin läpitunkema, mutta DC-DD-poimuinterferenssien reliktit ovat vielä tunnistettavissa. Rakoilurakenteita vanhat rakenteet säätelevät ainakin osittain. Esimerkiksi tutkimusalueen laaja-alaiset
kvartsi-maasälpägneissikalliot ovat yleisimmin eheitä ja harvarakoisia (Kuva 6a), mutta paikoin niillä
esiintyy ilmeisimmin kiven sisäisen rakenteen seurauksena tiivistä, lyhyttä ja melko tiheää sekarakoilua;
tutkimustietoa em. riippuvuudesta ei ole kuitenkaan käytettävissä.
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3.3

Tektonis-terminen vaihe II

Svekofenninen kallioperä oli noin 1,87 miljardia vuotta sitten suurelta osin jäähtynyt ja stabiloitunut.
Varhainen mantereinen kuori alkoi revetä vinon törmäyksen jatkuessa. Seuraavien 70 miljoonan vuoden
aikana magmatismi ja jännitystilan vaihtelut tuottivat uusia, hyvin komplekseja rakenteita kallioperään.
Syntyneet rakenteet on avainasemassa selvitettäessä tutkimusalueen heikkousrakenteiden kehitystä ja
asemaa.
DE-deformaatio – kuoren ekstensio
DE-ekstensio (kuoren venyminen, vertikaalinen lyhentyminen eli ohentuminen) alkoi tonaliittijuonien
asettumisella kallioperän ”halkeamiin” noin 1,87 miljardia vuotta sitten; Etelä-Suomen granitoidivyöhykeen kehittyminen alkoi. Lämpövuon voimistuessa magmatoiminta lisääntyi suurien syväkivimassojen
(varhaisemmin tonaliitteja, granodioriitteja, gabroja ja myöhäisvaiheessa graniitteja) tunkeutuessa kuoreen. Lämpötila kasvoi kuoressa nopeasti syvyyden funktiona, mistä seurasi jo muutaman kilometrin syvyysvaihtelusta johtuvia eroja syntyneiden rakenteiden luonteisiin.
Alakuoressa kaikki varhaiset rakenteet tuhoutuivat vaaka-asentoisen liuskeisuuden luonnehtiessa syntynyttä rakennetta. Lähempänä maan silloista pintaa ja ekstension reuna-alueilla, kuten tutkimusalueella,
deformaatio keskittyi vaaka-asentoisiin vyöhykkeisiin. DE-deformaatiolta säilyneissä osissa vanhat DADD-poimurakenteet ovat edelleen varhaisessa pystyasennossaan. Magmatismi kehittyi koostumukseltaan
graniittisemmaksi ja varhaisemmin syntyneet kivilajit kokivat osittaista sulamista. Tutkimusalueella S Eliuskeisuus on paikoin kehittynyt voimakkaaksi lähes vaaka-asentoisissa vyöhykkeissä (Kuva 8), mutta
vanhat pystymmät DA-DD rakenteet säilyneet jäänteinä SE-liuskeisten vyöhykkeiden välissä.

Kuva 8. Vaaka-asentoinen loivasti poimuttunut (FH) SE-liuskeisuus kvartsi-maasälpägneississä. Kohde 33.

SE-liuskeisuutta luonnehtii paikoin voimakas biotiittijuovaisuus (krenulaatio). Paikoittain S E-liuskeisuus
kääntyy pystymmäksi ja kehittyy voimakkaiksi, paikoin useita metrejä leveiksi myloniittisiksi vyöhykkeiksi, joissa eteläpuolen lohkot ovat painuneet vinosti alas pohjoisen lohkoihin nähden.
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vanhat pystymmät DA-DD rakenteet säilyneet jäänteinä SE-liuskeisten vyöhykkeiden välissä. SEliuskeisuutta luonnehtii paikoin voimakas biotiittijuovaisuus (krenulaatio). Paikoittain SE-liuskeisuus
kääntyy pystymmäksi ja kehittyy voimakkaiksi, paikoin useita metrejä leveiksi myloniittisiksi vyöhykkeiksi, joissa eteläpuolen lohkot ovat painuneet vinosti alas pohjoisen lohkoihin nähden.
(DF-), DG-, ja DH- ja (DI)-poimu- ja siirrosrakenteet
Edellä kuvatut rakenteet poimuttuivat myöhemmin useassa vaiheessa seuranneiden 40 miljoonan vuoden
aikana aiheuttaen kallioperään laaja-alaisia soikeita poimuinterferenssikuvioita, jotka luonnehtivat myös
tutkimusalueen kallioperää ja sen ympäristöä (Kuva 4). DF- ja DI-rakenteita ei tutkimusalueelta tunneta.
DG-deformaatio oli N-S-puristusta, joka aiheutti näkyvää suuriamplitudista avointa poimutusta (Kuva 9).
FG-poimuakselit ovat likimain WNW-ESE-/W-E- suuntaisia ja loiva-asentoisia (Kuva 7). D H-deformaatio

Kuva 9. Avointa FG-poimutusta voimakkaasti liuskeisessa felsisessä gneississä. Kohde 52.

oli laaja avoin poimutus, jonka akselitaso on likimain N-S-suuntainen, ja yhdessä DG-poimujen kanssa ne
muodostavat nuoremman tektonisen allas-doomirakenteen DG+H. Näiden poimurakenteiden seurauksena
SE-liuskeisuus on suunnaltaan vaihteleva ja useimmiten loivahko. Paikoin E-W-suuntainen liuskeisuus on
taipunut jyrkäksi muodostaen voimakkaasti deformoituneita vyöhykkeitä, jotka yleensä kaatuvat etelään.
Kuvassa 10 on esitetty kaikki liuskeisuudet (pystyhköä varhaista SB-liuskeisuutta ei ole kuvassa eritelty).
SE-liuskeisuus jakautuu laajasti stereogrammin N-puoliskolle ilmentäen suurrakenteen kaatuvan alueella
pääasiallisesti loivana etelään (Sketsi Kuvassa 4).

Edellä kuvatut soikeat poimuinterferenssikuviot taipuvat suuressa tutkimusalueen karttakuvaa luonnehtivassa taipumassa, jonka akselitaso on NW-SE-suuntainen (Kuva 4). Kyseessä on ilmeisimmin konjugaattirakenne, joka on syntynyt samanaikaisesti pitkäikäisen Porkkala-Mänsälä-vyöhykkeeseen liittyvän taipuman kanssa tutkimusalueen itäpuolella (myöhäis-DG). Idempänä rakennevaiheeseen liittyy suuria alu-
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eellisia hiertovyöhykkeitä, mutta tutkimusalueella rakenteen akselitasossa on viuhkamaisesti kapeita myloniittisia vyöhykkeitä (Kuva 11), joissa kivi on usein hauraasti hajonnut ja toisinaan voimakkaasti rakoillut.

Kuva 10. Tutkimusalueen liuskeisuudet stereografisella projektiolla.

Kuva 11. Myöhäisen DG-poimutuksen akselitasoon liittyvä myloniitti. Kohde 42.
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Tektonis-terminen vaihe II ja rikkonaisuus:
SE-biotiittijuovaisuutta (krenulaatio) pitkin kivi osittuu helposti avoimiksi rakenteiksi ja monesti vaakaraot seurailevatkin kyseistä liuskeisuutta (ks. Kuva 22). Likimain E-W-suuntaisissa hiertovyöhykkeissä etelä-puoli on painunut vinosti alas suhteessa N-puoleen. Ne ovat toisinaan vahvasti uudelleenaktivoituneet
nuorissa liikunnoissa ja ovat eri vaiheita edustavien kivilajiassosiaatioiden rajapintoja. Monivaiheisesti
liikkuneet siirrossaumat ovat alueen merkittävimpiä heikkousvyöhykkeitä, jotka ilmenevät topografisina,
useimmiten likimain E-W-suuntaisina notkoina ja painanteina. Niitä luonnehtivat nykyisin voimakkaasti
rakoilleet vyöhykkeet ja muuttuneet kivet. Nämä saumat ovat usein avoimia ja alttiita veden liikkeille.
Tutkimusalueelta kuvatut heikkousvyöhykkeet on esitetty Kuvassa 12. Heikkousvyöhykkeiden projektionavat osuvat usein SE-liuskeisuuden napoihin, varsinkin silloin, kun liuskeisuuden kaade on noin 3060°. Tutkimusalueelta todetut myloniittiset sekä hauraammat monivaiheiset liki E-W-suuntaiset heikkousvyöhykkeet kaatuvat usein vastaavalla jyrkkyydellä etelään. Tutkimusalueen kalliopaljastumien topografia kuvastelee, etenkin alueen itäosassa, SE-liuskeisuuden nykyasemaa alueella. Usein kallioalueiden
etelä rinteet ovat loivia ja pohjoisreuna jyrkkä. N-reunaa luonnehtii muutaman metrin korkuinen jyrkänne
tai kiilarakoilun kuvastelema lohkarevyöhyke. Alueella on usein myös likimain S E-liuskeisuuden mukainen vaa'ahko rakoilu. Rakenteet viittaavat siihen, että alueella esiintyy vaakarakenteisia heikkousvyöhykkeitä tai runsaasti rakoilleita vyöhykkeitä, jotka eivät tule paljastumilla näkyviin. S E-liuskeisuuden suunta
myös kuvastelee alueen eri-ikäisten kivilajiassosiaatioiden välisiä rajapintoja, jotka ovat lähes poikkeuksetta tektonisia hiertovyöhykkeitä. Varsinkin rakenteeltaan kontrastisissa osissa ne saattavat kehittyä rikkonaisiksi ja veden liikkeille alttiiksi.

Kuva 12. Tutkimusalueen heikkousvyöhykkeet stereografisella projektiolla.
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4

GEOFYSIKAALISET TUTKIMUKSET

Inkoon tutkimusalueelta suoritettiin painovoimamittaukset valituilta linjoilta (A-E) sekä seismiset luotaukset 4 linjalta (A-D). Painovoimamittausten ja seismisten luotausten alku- ja loppupäät poikkeavat toisistaan (Kuva 1.). Alla on menetelmäkohtaiset kuvaukset tehdyistä mittauksista ja tulkinnoista.
4.1

Painovoimamittaukset

Menetelmän perusteista
Painovoimamittausten avulla voidaan tutkia tiheydeltään ympäristöstä poikkeavien muodostumien paksuutta ja tilavuutta. Koska maaperän tiheys on huomattavasti kallioperän tiheyttä pienempi (tiheysero
noin 1 000 kg/m3), voidaan painovoimamittauksia käyttää myös maapeitteen paksuuden arviointiin. Painovoimamenetelmällä ei voida erotella maaperän eri kerroksia tai pohjavedenpinnan tasoa. Muilla tutkimusmenetelmillä tuotettuja maaperä- ja pohjavesitietoja (esim. kairaus, seisminen luotaus ja maatutkaluotaus) voidaan kuitenkin hyödyntää painovoimamittausten tulkinnassa.
Maapeitteen paksuutta määritettäessä painovoimaprofiilit sijoitetaan maastoon siten, että niiden alku- ja
loppupäät ovat kalliopaljastumilla tai pisteissä, joissa kallionpinnan tarkka korkeustaso tunnetaan. Lisäksi
profiilit saattavat kulkea ristiin toistensa yli. Näin voidaan arvioida painovoimakentän alueellista vaihtelua, jota käytetään maapeitteen paksuustulkinnan perustasona. Kun maa- ja kallioperän välinen tiheysero
oletetaan vakioksi ja mittauspisteiden korkeusasema tunnetaan, voidaan painovoima-anomaliasta laskea
maapeitteen paksuus. Maaperän todellista paksuutta on kuitenkin tarpeellista kontrolloida riittävän tiheästi esim. kairaamalla, koska sekä kallion tiheydestä riippuva alueellinen painovoimataso että irtomaapeitteen tiheys voivat vaihdella mittauslinjalla ja siten vaikuttaa tulkintatulokseen. Tulos kuvaa yleensä hyvin
kallionpinnan tason vaihtelua, vaikka maapeitteen tulkitussa paksuudessa saattaa paikoitellen olla epätarkkuutta.
Mittauksista ja tulosten tulkinnasta
Painovoimamittaukset suoritti GTK:n geofysiikan kenttäryhmä. Mitattujen painovoimaprofiilien sijainti
on esitetty yhdessä seismisten linjojen kanssa Kuvassa 1. Painovoimalinjoja mitattiin 5 kpl, yhteensä 2.4
km. Linjat mitattiin 20 m pistevälein Worden gravimetrillä. Maanpinnan tasojen määritykseen käytettiin
letkuvaaitusta (LEVA). Painovoimalinjojen päät ovat kalliopaljastumilla, joiden korkeustaso on määritetty VRS-GPS -laitteistolla. Topografiaeroista johtuva painovoimatulosten vääristymä on korjattu käyttäen
Geosoft Oasis –ohjelmiston 3D-topografiakorjausta, johon poimitaan mittauslinjan ympäristön maanpinnan taso Maanmittauslaitoksen (MML) 10 x 10 m:n digitaalisesta korkeusmallista. Mittaustuloksista on
laskettu Bouguer -anomaliat keskitiheydellä 2670 kg/m3. Tulkinnassa on käytetty Interpex MAGIX-XL tulkintaohjelmaa. Tulkintaohjelmalla etsitään annetun mallin parametreja muuttamalla mitattua paino-
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voimakäyrää parhaiten vastaava laskennallinen käyrä. Paikallisesta painovoima-anomalian vaihtelusta
tulkitaan maapeitteen paksuus.
Painovoimamittausten linjakohtaiset tulkinnat on esitetty Liitteessä 1. (GR-Leikkauskuvat.pdf). Malleissa on käytetty vaaka-akselin mittakaavana 1:2500 ja pystyakselilla 1:1000. Leikkauskuvien ykoordinaatista puuttuu kaistanumero, joka on KKJ2. Korkeusjärjestelmä on N60.
Vedenpinnan tasona on käytetty luonnon vesipintoja ja se esitetään malleissa vaakaviivana. Kuivalle maaainekselle on tulkinnassa käytetty tiheyttä 1600 kg/ m3 ja veden kyllästämälle maa-ainekselle 1900 kg/m3.
Tasaisilla alueilla vesi on hyvin lähellä maanpintaa.
Tulkinnan mukaan kallionpinnan vaihtelut ovat loivahkoja ja maapeitteen paksuudet ovat melko pieniä.
Syvimmillään kallionpinta on linjan A keskivaiheilla, jossa sijaitsee seismisen luotauksen perusteella ruhjevyöhyke. Toinen seismisellä menetelmällä paikallistettu ruhjevyöhyke sijoittuu linjan D alkuosassa olevaan painanteeseen. Linjan C keskivaiheille tulkitun kallion pinnan kohouman kohdalla seisminen nopeus
kasvaa, joten ko. kohouma voi johtua kivilajin paikallisesta muutoksesta, jolloin painovoimatulkinta saattaa hieman liioitella kallion kohoamista. Yleisesti ottaen seismisen luotauksen ja painovoimamittauksen
tulkinnat osuvat hyvin kohdakkain.

4.2

Lentomagneettisen aineiston tulkinta

GTK:n lentomagneettista aineistoa käytettiin lisänä rikkonaisuustutkimuksissa. Magneettikenttäkartta kuvaa kallioperän erilaisia piirteitä. Näitä ovat rakenne, rikkonaisuus sekä kivilajivaihtelu. Magneettisesta
aineistosta saadaan selville myös kallioperän piirteitä peitteisiltä alueilta. Magneettiset lineamentit voidaan yleensä erottaa magneettiselta kartalta ympäristöään heikommin magneettisina viivamaisina piirteinä. Magneettisen lineamentin voi aiheuttaa mm. siirto- tai hiertovyöhyke, kallioperän kerroksellisuus tai
liuskeisuus. Aina lineaarisiin piirteisiin ei liity kallioperän rikkonaisuutta, vaan kyseessä voi olla plastisen
muodonmuutoksen aikaansaama magneettinen piirre.
Magneettinen aineisto koostuu GTK:n mittaamasta matalalentoaineistosta, jossa mittausten linjaväli on
200 m. Magneettisesta aineistosta tehtiin johdannaiskarttoja lähtien peruslentotasosta (Kuva 13 a) ja jatkamalla aineistoa ylöspäin 70 m (Kuva 13b), 100 m, 200 m ja 500 m. Kaikelle magneettikenttäaineistolle
laskettiin myös laaksopaikat (troughs) niin sanotulla USGS-työkalulla (Phillips, 2007). Kyseessä on työkalu, jolla potentiaalikenttien rasteriaineistolle voidaan jäljittää rakenteita kaarevuusanalyysillä. Saatu tulos tallentuu pistetiedostoon. Ylöspäin jatketun aineiston ja niistä laskettujen laakso-/minimipaikkojen
avulla on periaatteessa mahdollista päätellä geologisia piirteitä.
Verrattuna painovoima-aineistosta ja seismisistä mittauksista saatuihin tulkintatuloksiin, ovat viivamaiset
piirteet, kuten heikkousvyöhykkeet samoilla paikoilla. Pientä heittoa on sijainnin suhteen mm. mittauslinjojen sijainnista, aineiston resoluutiosta (lentomittauksissa suuri linjaväli) sekä vanhan lentoaineiston pai-
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kannustarkkuudesta johtuen. Seismisellä ja gravimetrisella linjalla A sijaintiero johtuu todennäköisesti
pääasiassa siitä, että maapeite on kyseisessä kohdassa paksu ja samalla myös pienet magneettiset piirteet
loivenevat (pidempi etäisyys kallion pintaan). Toisaalta kyseisessä kohdassa magneettisessa aineistossa
lineamentin kohdalla on laajempi magneettinen minimi.

KUVA 13 a)
Kuva 13. Magneettisesta aineistosta tehdyt johdannaiskartat a) peruslentotasosta lähtien, b) jatkamalla aineistoa ylöspäin 70 m.

4.3

Seismiset luotaukset

Luotausten tarkoituksena oli selvittää maapeitteen paksuutta ja laatua, pohjavedenpinnan tasoa sekä
kallion rikkonaisuutta. Seismiset luotaukset tehtiin 06 – 08.08.2014 jo aiemmin samaa tutkimusta varten
mitatuilla painovoimalinjoilla. Seismisiä luotauksia tehtiin neljällä eri profiililla ja niiden yhteispituus on
1100 m. Tutkimusalueiden sijainti esitetään Kuvassa 1.
Mittausjärjestelyt ja tuloskäsittely
Tutkimus tehtiin Bison 7024 seismografilla 110 metrin vastakkaisluotauksina. Geofonilevitystä kohden
pyrittiin ampumaan kaukopanokset (2), lähipanokset (2) sekä keskipanos. Hyvin ohuen maapeitteen
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KUVA 13 b)
alueella kaukopanokset voitiin korvata lähipanoksilla. Luotauslinjojen päiden koordinaatit määritettiin
GPS vastaanottimella ja maanpinnan korkeus saatiin painovoimamittauksesta.
P-aallon saapumisajat luettiin mikrotietokoneessa toimivalla Rimrock Geophysics'n Sipik-ohjelmalla.
Varsinainen tuloskäsittely ja tulkinta tehtiin GTK:n Gsfseismo-ohjelmistolla, joka laskee leikkausaikamenetelmällä kerrospaksuudet luotausten päihin ja viivästysaikamenetelmällä geofonien alle.
Luotauksista tulkitut maapeitteen vertikaalileikkaukset ja kerrosten seismiset nopeudet esitetään Liitteissä
2.A-D. Kuvassa 14 on GTK:ssa laadittu taulukko maa- ja kivilajien seismisistä nopeuksista.
Tulkintamalli ja virhetarkastelu
Kaikkien luotausten tulkinnoissa on käytetty 3-kerrosmallilla, kuivahko 1-kerros, veden kyllästämä kerros
ja kallio. Seismisten nopeuksien perusteella maapeite on lähinnä savea.
Seismisen refraktiomenetelmän yleisin rajoitus on niin sanottu ’ohut’ välikerros, joka ei näy tuloksissa.
Tutkimusalueella saven alla saattaa olla moreenia tai karkeampaa lajittunutta ainesta piilokerroksena siten,
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ettei sitä havaita luotauksessa. Piilokerroksen seurauksena luotauksesta lasketut maapeitteen paksuudet
olisivat hieman liian pieniä.
Kallion seisminen nopeus
Kallion rikkonaisuus laskee seismisen aallon kulkunopeutta. Merkittävää kallion rikkonaisuutta tavattiin
profiileilla A ja D. Tulkitut kallioperän rikkonaisuusvyöhykkeet erottuvat pystysuuntaisina poikkeamina
kallionopeuksia kuvaavista viivoista. Samoihin paikkoihin saatiin myös tutkimuksen suurimmat maapeitteen paksuudet.

Kuva 14. Eräiden maa- ja kivilajien seismisiä nopeuksia.
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5

KALLIOPERÄN RAKOILU

GTK:ssa ei ollut käytettävissä havaintoja kallioperän rakoilusta alustavaa rakennetulkintaa tehtäessä. Rakennekartoituksen aikana käytiin läpi koko tutkimusalue ja koottiin havaintoaineisto kivilajeista, tektonisista rakenteista ja rakoilusta (Karttaliitteet 1. ja 2.). Raoista tarkasteltiin päärakosuuntia ja niissä esiintyviä ominaisuuksia, kuten suunta, tiheys, rakotäytteet, pintojen ominaisuudet ja rakosuunnan yhteys muuhun rakenteeseen. Kalliomäet ovat melko eheitä. Niistä mitattiin kuitenkin rakosuunnat, jotta saatiin yhtenäinen havaintoaineisto koko alueelta. Rakoiluominaisuudet esitetään karttana, diagrammeina ja liitettynä
rikkonaisuustulkintaan.
Kartoituksen aikana koottiin koko alueelta yhteensä 192 rakosuuntahavaintoa. Rakohavainnot kuvaavat
kohteiden päärakosuuntia ja raportissa suuntatiedot esitetään asteina muodossa kaadesuunta/kaadekulma
(esim. 160°/70°). Pääsuuntien lisäksi kohteista kuvataan rakojen muodostamia rakenteita. Karttaliitteessä
2. esitetään tutkimusalueen päärakosuunnat. Erillisistä kohteista ja kohderyhmistä kuvataan niille luonteenomaiset piirteet ja rikkonaisuuteen vaikuttavat tekijät.
Kuvassa 15 esitetään rakohavainnot stereoplotilla ja suuntaruusuna. Kuvaan on rajattu alueelle tyypilliset
suuntatihentymät (Kuva 15 a). Havaintoaineiston tilastollisen jakautumisen pohjalta (Kuva 15 a) Karttaliitteessä 2. on jaettu rakoaineisto kolmeen luokkaan: vaaka-loiva (kaadekulma 0°-20°), viettävät eli intermediaariset (kaadekulma 21°-69°) ja pystyt (kaadekulma 70°-90°). Diagrammissa 15 a loivien

a)

b)

Kuva 15. Inkoon tutkimusalueen rakohavainnot a) stereoplotilla (pintatarkka, alapalloprojektio), b) suuntaruusuna. Suuntatihentymät on rajattu a-diagrammiin.

rakojen kaadekulma on n. 30°:een. Kartalle vaakojen luokka rajattiin 20°, sillä sitä jyrkemmistä raoista
voidaan yleensä mitata kaadesuunta. 20°:a loivempien rakojen kaadesuunta yleensä vaihtelee paikallisestikin.
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Alueella esiintyy kaksi pystyä rakosuuntatrendiä (kaadekulma 70°-90°; Kuva 15 b). Toinen suuntautuu
pohjoisluoteeseen ja toinen koilliseen. Nämä rakosuunnat on havaittavissa koko alueella (Kuva 16.).
Vaakaa-loivaa rakoilua esiintyy lähes koko alueella (Karttaliite 2.). Paikoin loiva rakoilu seuraa loivaa
liuskeisuutta.
Kallioiden mäkialueilla rakoilu on pääsääntöisesti harvaa ja kivet ovat eheitä. Tieleikkauksista ja varsinkin alueen eteläosassa olevilta louhoksilta oli mahdollista saada tarkempaa tietoa rakoilun luonteesta.
Tutkimusalueen eteläisellä rannikolla (kohteet 1-2) pääkivilajina on granodioriitti, joka on paikoin
voimakkaasti liuskeinen. Etelärannikon louhoksilla kivilajeina vaihtelevat granodioriitin lisäksi graniitti
ja biotiittigneissi. Granodioriitin liuskeisuuden suunnassa 170°/60°-70° esiintyy rikkonaisuutta ja kiveä
lohkovaa rakoilua edellistä suuntaa leikaten suunnassa 104°/86°.
Varvbackan louhoksella (kohteet 27-29) on n. 6 m leveydeltä myloniittista hiertymistä suunnassa
228°/56°. Sen yhteydessä rakoilussa on tihentymiä samassa suunnassa. Lisäksi louhoksella esiintyy N-Ssuuntaisia, pystyjä vetorakoja ja luoteeseen kaatuvaa loivaa, melko tiheää, rikkovaa rakoilua. Aivan etelässä rannikolla on lähes itä-läntistä, melko jyrkkää, pitkää rakoilua liuskeisuuden suunnassa. Raoissa on
musta, sileä biotiittipinta. Melko jyrkät raot suunnissa SW-NE ja NNW-SSE muodostavat kiilarakoilua.
Oxhagenin eteläpuolisella louhoksella (kohde 56) rikkonaisuus seuraa selkeästi kiven liuskeisuuden
suuntia. Liuskeisuus taipuu ollen paikoin lähes vaakaa ja toisaalla pystyasentoista. Rakosuunnissa on täten vaihtelua, mutta kolme jyrkkää pääsuuntaa esiintyy (Kuva 17). Loivaa rakoilu on viettäen koilliseen ja
etelään. Vaakaa rakoilua on tiheimmillään n. 50 cm välein.
Rakoilu on kehittynyt louhoksella heikkousvyöhykkeiksi suunnissa 340°/25°, 134°/49° ja 224°/40°. Kivi
on näissä rapautunutta ja rikkoutunut paikoin läpimitaltaan 5-50 cm lohkareiksi. Vyöhykkeet ovat 1-3 m
leveitä. Heikkousvyöhykkeissä on jäänteitä siirroskivistä, myloniitista ja breksiasta. Eli ne edustavat aiempien deformaatiovaiheiden uudelleen aktivoitumista. Heikkousvyöhykkeet ovat sijoittuneet paikoin
graniitin ja biotiittigneissin kontakteihin (Kuva 18; Karttaliite 2.).
Pystyt koilliseen ja länsilounaaseen suuntautuvat karbonaattitäytteiset raot ovat vetorakotyyppisiä. Niitä
esiintyy n. 1 m välein paikoitellen louhoksen alueella.
Oxhagenin länsipuoleisella louhoksella (kohteet 30-31) on kolme päärakosuuntaa: hiertovyöhykkeen
suuntainen rakoilu (suunta 228°/56°), vyöhykkeisesti graniitissa tiheimmillään 1 m välein esiintyvä rakoilu (suunta 305°/88°) ja näitä vastaan diagonaalisesti sijoittuva, sekä graniitissa että biotiittigneississä, harvakseltaan 2-4 raon ryhmissä, pisimmillään 15 m pitkänä esiintyvä rakoilu (suunta 74°/70°). Louhoksen
paljastumalla tavattu heikkousvyöhyke (Karttaliite 2.) jatkuu länsiluoteeseen notkona, joka on ilmeisimmin samanlainen heikkousvyöhyke kuin kohteessa 30. Louhoksen kohde 30 luoteispuolella on NEsuuntainen notko, joka seuraa ojaa pellon poikki. Pellon luoteispuolella olevassa metsäsaarekkeessa on
paljastumalla liuskeisuuden (120°/56°) suuntaista rakoilua (kohde 57), joka lohkoo portaittaisesti kalliota.
Muuta viitettä kallioperän rikkonaisuudesta ei paljastumilla ole nähtävissä.
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Kuva 16. Alueelle tyypilliset kaksi pystyä rakosuuntaa: a) pohjoisluoteeseen suuntautuvat ja b) koilliseen suuntautuvat. Kohteiden, joissa kaksi rakoilua on lähes samassa suunnassa, raot kaatuvat vastakkaisiin suuntiin tai kyseessä on pysty kiilarakenne
© LIDAR data 10/2008 ja © MML ja HALTIK.
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Kuva 17. Oxhagenin eteläpuolisen louhoksen päärakosuunnat a) stereoplotilla (pintatarkka alapalloprojektio) ja suuntaruusuna
45° kaadekulman rakosuunnat.

Kuva 18. Heikkousvyöhykkeitä kohteessa 56, Oxhagenin eteläpuoleisella louhoksella. Voimakas liuskeisuus ja rakoilu heikkousvyöhykkeen suunnassa 134°/49°.
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Kohagenin luoteispuolella (kohteet 34-36) kalliomäet ovat n. 70 % graniittia. Rakoilu on tiivistä, lyhyttä ja rakoja on pääasiassa harvassa. Mäkien etelä-kaakkoisreunoilla esiintyy lohkoutumista vyöhykkeisesti. Murrosvyöhykkeet viettävät ilmeisesti loivasti kaakkoon.
Nyängenin länsipuolella (kohteet 37-38) kaksi rakosuuntaa muodostaa keskenään pystyä kiilarakennetta. Koilliseen suuntautuvat päärakoilut (suunta 145°/54° tai 322°/85°) ovat kehittyneet paikoin murrosmaiseksi. Kalliomäkien lounais- tai kaakkoisreunoilla kivi on lohkoutunut voimakkaasti. Nyängenin itäpuolella (kohteet 43 ja 4) kalliot ovat eheitä ja rakoja on harvassa.
Edellisistä pohjoiseen, Svartbäckin luoteispuolella (kohteet 17-19) kalliot ovat eheitä ja vähärakoisia.
Paikoin rakoilussa on kiilamaisia rakenteita sekä pysty- että vaakasuunnassa (Kuva 19). Kiiloja muodostavien rakojen suunnat vaihtelevat pareittain kallioalueelta toiselle, mm. 85°/85° ja 65°/82°; 130°/88° ja
100°/89°; 90°/25° ja 290°/24°. Loivissa kiiloissa esiintyy myös avoimuutta. Pitkiä rakoja on suunnissa
312°/79° ja 66°/74°.

Kuva 19. Rakoilun muodostamaa kiilarakennetta. Kuvan katselusuunta on kohti pohjoista.

Högbackan pohjoispuolella (kohteet 55, 20-22) kallio on eheää. Joitakin lyhyitä, harvassa esiintyviä,
melko pystyjä, toistuvia rakosuuntia on havaittu, mm. 251°/78° ja 103°/73°. Lähes itä-läntinen jyrkänne
(suunta 340°/85°) rajaa kallionalueen pohjoisreunalta notkoon. Tässä suunnassa on myös rakoilua.
Hultbergetin länsireunalla (kohde 47), tieleikkauksessa on kolme päärakosuuntaa (suunnat: 184°/47°,
130°/75° ja 60°/78°), joista kahteen suuntaan on kehittynyt myös heikkousvyöhykkeitä (184°/47°,
130°/75°; Karttaliite 2.). Itä-läntisessä vyöhykkeessä on 3,5 m leveydeltä rapautunutta kivimurua, hiekkaa
ja savea (Kuva 20) Kivi on pilkkoutunut vyöhykkeessä n. 10 cm läpimittaisiksi lohkareiksi. Koko tieleikkausta halkoo pysty, liuskeisuuden suuntainen (suunta 127°/73°) sileäpintainen, osittain rapautunut n. 15
cm leveä heikkousvyöhyke. Samansuuntaista rakoilua esiintyy koko leikkauslinjan alueella toistuvasti.
Pitkä, avoin rakopinta on suunnassa 74°/85°.
Hultbergetin länsipuolella, Mossaholmarnan itäosassa (kohteet 46 ja 48-51) kallion pintaosat ovat
eheitä. Kallioalueen pohjoisreunalla on itä-läntinen jyrkkä törmä pohjoiseen. Eteläreunalla on pystyä ra-
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koilua suunnassa 200°/70°, joka muodostaa myös topografiaa sääteleviä törmiä. Kallioalueen eteläosassa
on runsas louhikko. Loivaa rakoilua on kaatuen luoteeseen ja länteen. Siitä muodostuu paikoin n. 10 m2
kokoisia tasopintoja. Kallion pintaosissa loivat raot ovat paikoin tiheässä.
Sjömansbergetin pohjoisreunan tieleikkauksissa (kohteet 6, 24, 32-33, 44), idästä päin tarkasteltuna,
ensimmäisessä leikkauksessa on kolme päärakosuuntaa. Kaksi niistä (suunnat: 155°/78° ja 207°/83°)
muodostavat pystyä kiilarakennetta. Ensin mainittu on karbonaattitäytteinen vetorako. Kaikissa suunnissa
rakovälit ovat yli 1 m.

Kuva 20. Heikkousvyöhyke suunnassa 184°/47° kohteessa 47, Hultbergetin länsireunan tieleikkauksessa. Vyöhyke on 3,5 m
leveä, hiertynyt ja rapautunut.

Seuraavassa leikkauksessa rakoilu muodostaa kiilarakoilua sekä pysty- että vaaka-asennossa. Pystyjen
rakojen kaadesuunnat ovat 124°/88° ja 142°/88°. Vaaoissa raoissa suunnat vaihtelevat kaatuen 40° kaakkoon ja 14° luoteeseen. Raot ovat suoria ja pystyt kiilaraot paikoin melko tiheässä. Muuten rakoilu on
harvaa.
Luoteisreunan leikkauksessa karbonaattitäytteinen, pitkä vetorakosuunta (153°/82°) seuraa kiven liuskeisuutta. Graniitin ja happaman gneissin kontaktiin on syntynyt loiva rakoilu suunnassa 15°/17°.
Länsireunassa on kiilarakenteita muodostavia, avoimia rakorakenteita, joissa toisen raon suunta on vaaka
ja toinen kaatuu 20° kulmassa itään (Kuva 21 ja 22). Näihin rakenteisiin liittyy rapautumista. Tästä pohjoiseen, suon reunassa, on lohkareikkoa, joka voi olla seurausta rakoilun muodostamien kiilarakenteiden
edelleen rikkoutumisesta. Kiiloja muodostavat rakosuunnat: 140°/30°, 140°/80°, 70°/52° ja 03°/90°. Loivat raot ovat avoimia.
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Kuva 21. Vaaka-loiva rakoilu muodostaa kiilarakennetta. Kuvan katselusuunta on kohti pohjoista.

Sjömansbergetin eteläosassa (kohde 7) rinteet viettävät loivasti lounaaseen loivan rakoilun seurauksena.
Loiva rakoilu muodostaa kiilarakennetta vaakarakoilun kanssa. Myös liuskeisuuden suuntainen rakoilu
(40°/70°) aiheuttaa portaita topografiaan. Breksiarakenteista kiveä on havaittu esiintyvän vyöhykkeisesti
suunnassa 140°/90° kahdessa kohdassa kallioalueella. Laajin muodostaa n. 3 m leveän murrosvyöhykkeen. Suunnassa 310°/80° tiheä, paikallinen, lyhyt, vyöhykkeinen rakoilu pilkkoo kalliota pieniksi lohkoiksi.
Sjömansbergetin kaakkoisosassa (kohteet 8-10) loiva rakoilu viettää lounaaseen. Pitkiä rakoja on harvassa, suunnassa 142°/83°. Se on yksi päärakosuunta kallioalueella. Toinen on siihen nähden diagonaalisesti suunnassa 73°/90°.
Kolakärrin (kohteet 16 ja 52-53) kohdalta tieleikkauksista mitattiin kolme pystyä päärakosuuntaa
(suunnat: 74°/77°, 125°/76° ja 334°/88°) ja aaltoileva, liuskeisuuden suuntaa myötäilevä, loiva rakosuunta
kaatuen lounaaseen. Loivissa raoissa on sileä, biotiittipinta. Leikkauksen raot ovat pääsääntöisesti lyhyitä,
alle 5 m ja ne ovat harvassa.
Grävlingsbergetin itäreunalla (kohteet 11-12) on liuskeisuutta seuraavaa rakoilua suunnassa 57°/78° ja
poikkirakoilua suunnassa 141°/81°. Runsaan 100 m luoteeseen on kolme päärakosuuntaa: 163°/85°,
222°/79° ja 189°/90°. Ne lohkouttavat kalliota, josta seurauksena todennäköisesti on jyrkkä törmä kallion
pohjoisreunalla.
Grävlingsbergetin eteläreunalla (kohde 13) kallion pinta on tasaista ja eheää. Vaakarakoilu on vähäisempää kuin Sjömansbergetin alueella. Harvassa on n. 5 m pitkiä rakoja suunnassa 152°/84°. WSWsuuntaiset notkot varsinkin kallioalueen länsipäässä näyttävät olevan seurausta liuskeisuuden suuntaisen
rakoilun aiheuttamasta murtumisesta, erityisesti pintalouhikossa.
Grävlingsbergetin pohjoisreunalla (kohteet 14-15) pitkät raot, suunnassa 151°/81°, lohkouttavat kalliota. Muuten kallio on eheää.
Stormossenin eteläreunalla (kohteet 25-26) kalliolaet ovat eheitä. Kallioselänteiden suunnat vastaavat
liuskeisuuden suuntaisten, pystyjen rakojen kulkuja suunnassa 170°/85°. Kiilarakoilua muodostuu suunnassa 45°/90° usean rakosuunnan risteytyessä. Lyhyttä rakoilua on harvassa suunnissa 128°/80° ja
62°/84°.
Varsinaisen Joddbölen kylän pohjoispuoleisilla kallioalueilla (kohteet 39-42) raot ovat suoria ja tiiviitä.
Rakosuunnat 56°/88° ja 330°/80° muodostavat lohkoutuvan kallion reunan. Loivien rakojen muodostamien loivien kalliorinteiden arvioidaan viettävän suuntaan 210° eli etelälounaaseen. Liuskeisuuden suunnas-
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sa 90°/55° on myös rakoilua. Kallioalueen lounaiskulmassa on suunnassa 85°/66°, 4 m leveä heikkousvyöhyke, jossa rakoilu on tiheää (20 rakoa/m), muuttumista (mm. ruosteisuutta) ja avoimuutta.
Tutkimusalueen lounaisimmassa kulmassa (kohde 23) kallio on graniittia. Lohkoutumista esiintyy suunnassa 220°/90°. Liuskeisuuden suunnassa 183°/65° on myös rakoilua ja samassa suunnassa, korkeiden
kallioiden välinen notko. Kolmas päärakosuunta on 260°/72°.

6

KALLIOPERÄN RIKKONAISUUS

Kallioperän rakoilua on kuvattu edellisessä kappaleessa melko tarkasti kohteittain. Seuraavassa poimitaan
rikkonaisuuden kannalta oleellisimmat rakenteet tektonisesta rakenteesta, rakoilusta sekä geofysikaalisista
tutkimuksista. Kuvauksessa viitataan numeroin Kuvan 1 kohteisiin.
Geofysiikan mittauslinjat valittiin kallioperätutkimusten perusteella vyöhykkeiden yli, jotka tulkittiin olevan mahdollisesti rikkonaisia. Gravimetriset eli painovoimamittaukset tehtiin 5 linjalta (A-E, Kuva 1.).
Seismiset luotaukset toteutettiin 4 linjalta (A-D, Kuva 1.). Linjat todettiin hyvin mittauksiin sopiviksi ja
helppokulkuisiksi.
Geofysikaalisten tuloksien mukaan rikkonaisuutta havaittiin linjoilla A ja D. Muilla linjoilla (B, C, E) kivi
on geofysiikan tulosten perusteella eheää. Maapeitteitä näillä linjoilla (B, C, E) on melko ohuelti (Liite
1.).
Tutkimusalueella on laajoja kallioselänteitä, joilla kivi on pääsääntöisesti eheää. Joillakin kallioalueilla on
lohkovaa, kiilarakenteista rakoilua, joka muodostaa lohkareikkoa kallion reunoille (mm. kohteet 48-51,
37-38). Stormossenin eteläreunalla on usean rakosuunnan risteillessä muodostunut kiilarakoilu suunnassa
45°/90°, joka rikkoo muuten eheää kalliota. Kohteessa 13 WSW-suuntaiset notkot ovat seurausta liuskeisuuden suuntaisesta rakoilusta.
Aluetta luonnehtivat toistuvat rakosuunnat kulultaan koilliseen ja luoteeseen (Kuva 16). Kohteessa 47 on
rapautunut 15 cm heikkousvyöhyke suunnassa 130°/75°. Karbonaattitäytteisiä, pitkiä, pystyjä avoimia
rakoja on koillissuunnassa. Koilliseen suuntautuu myös breksiarakenteista kiveä 2 vyöhykkeessä kohteessa 7.
Liuskeisuuden suuntainen rakoilu tulee esille esimerkiksi kohteessa 56 loivana, jossa suunnassa 340°/25°
on 3 m leveä rapautunut vyöhyke. Myös pystyn liuskeisuuden suunnassa on samassa kohteessa heikkousvyöhykkeitä, joissa on havaittavissa aiempien deformaatiorakenteiden uudelleenaktivoitumista. Kohteessa 6 loivassa kiilarakoilussa on rapautumista ja avorakoja (Kuva 22).
Oxhagenin länsipuoleisella louhoksella paljastumalla tavattu heikkousvyöhyke (Karttaliite 2.) jatkuu länsiluoteeseen, Joddbölen peltoalueelle, notkona, joka on ilmeisesti samanlainen heikkousvyöhyke kuin
kohteessa 30. Louhoksen luoteispuolella on SW-NE -suunnassa notko, joka seuraa ojaa pellon poikki.
Samansuuntaista rakoilua on viereisellä kalliolla (kohde 57). Muuta vinkkiä kallioperän rikkonaisuudesta
ei paljastumilla ole nähtävissä.
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Joddbölen peltoalueella lentomagneettisen aineiston magneettisten minimien perusteella voidaan tulkita
vähäistä rikkonaisuutta aivan pintakerroksissa (Kuva 13a.). Syvemmällä kallioperässä ei enää esiinny
magneettisia minimejä (Kuva 13b.), joten merkittävää rikkonaisuutta Joddbölen kohdalle ei ole tulkittavissa.
Heikkousvyöhykkeitä esiintyy biotiittigneissin ja graniitin kontaktissa, mm. kohteessa 56, ja rakoilua graniitin ja happaman gneissin kontaktissa mm. kohteessa 32.
Jyrkkiä itä-läntisiä, pystyn rakoilun aiheuttamia törmiä on havaittu mm. kohteilla 21, 46.

Kuva 22. Loiva kiilarakoilu kohteessa 6. Alaosassa rapautunutta ainesta.

Linjan A kohdalla on linjan keskivaiheilla rikkonaisuutta n. 50 m matkalla (Liite 1.). Tässä kohtaa on tavattu alueen alhaisimmat seismiset nopeudet. Linjan A pohjoisosassa rinne laskee melko jyrkästi. Laskua
on 25 m:n matkalla n. 15 m. Eteläpuolella lasku on loivempaa.
Kohteilla 48-50 (linjan A pohjoisosassa) on topografiaa sääteleviä törmiä kaatuen etelä-lounaaseen n. 70°
kulmalla. Näiden kohteiden eteläpuolella on lohkareikkoa, joka viittaa rikkonaisuuteen. Linjalla A on
geofysiikan tulosten perusteella kalliopinnan tason vaihtelua ja vähäistä rikkonaisuutta vastaavalla kohdalla.
Pehmeikön eteläpuolella (linjan A eteläosassa) kaksi päärakosuuntaa muodostavat pystyä kiilarakennetta
(suunnat 155°/78° ja 207°/83°). Nämä suunnat vastaavat pehmeikön pohjois- ja eteläreunojen suuntia.
Linjan A rikkonaisuuden kohdalla nämä rakosuunnat mahdollisesti kulkevat ristiin ja rikkovat kalliota.
Sjömansbergetin eteläreunalla, mm. kohteissa 7-10, rinteet viettävät loivasti etelään loivan rakoilun seurauksena. Tämä rakenne toistuu mm. tutkimusalueen kaakkoisosissa kohteissa 34-37 (Karttaliite 2.). Itäreunalla tutkimusaluetta itä-läntiset jyrkät törmät rajaavat notkoja (kohteet 21 ja 22). Törmien pohjoispuolella rinteet ovat loivia, kaatuen etelään. Loivat rakenteet jatkuvat tulkinnan mukaan seuraavien etelässä

29

sijaitsevien kallioselänteiden alle (Kuva 23.). Tämä rikkonaisuusrakenne voi aiheuttaa mm. linjalle D
osuvan seismisen nopeuden laskun (Liite 2D.). Toisaalta seismisissä mittauksissa ei tule esille vähäisemmin rikkoutuneet loivat rakenteet, jotka kuitenkin voivat toimia veden virtauskanavina.

Kuva 23. Tulkittu kallioperän rakenne pohjois-eteläsuunnassa (N vasemmalla). Pohjoisessa jyrkät törmät ja etelään loivasti
viettävät heikkousvyöhykkeet.

Hiertovyöhykkeen suuntaista rakoilua on eteläisillä louhoksilla, mm. kohteissa 31, 27 ja 56, suunnissa
228°/56° ja134°/49°.
Eri-ikäisten kivilajiassosiaatioiden väliset rajapinnat ovat lähes poikkeuksetta tektonisia hiertovyöhykkeitä. Varsinkin rakenteeltaan kontrastisissa osissa ne ovat saattaneet kehittyä rikkonaisiksi ja veden liikkeille alttiiksi.

7

YHTEENVETO MAHDOLLISISTA VETTÄ JOHTAVISTA RAKENTEISTA

Monivaiheisesti liikkuneet siirrossaumat ovat alueen merkittävimpiä heikkousvyöhykkeitä, jotka ilmenevät myös topografisina, useimmiten likimain E-W-suuntaisina notkoina ja painanteina. Ne kaatuvat 30°60° kulmassa etelään tai kaakkoon (kohteet 47, 35 ja 56.; Karttaliite 2.; Kuvat 3, 18 ja 24). Niitä luonnehtivat nykyisin voimakkaasti rakoilleet vyöhykkeet ja muuttuneet kivet. Nämä saumat ovat olleet avoimia
ja nykyisen rapautuneen rakenteen perusteella alttiina veden liikkeille.
Mossaholmarnan eteläpuoleisen soistuneen alueen kohdalla, seismisen linjan A keskivaiheilla on mitattu
n. 50 m leveä seismisesti alhaisen nopeuden vyöhyke. Tämä viittaa heikkousvyöhykkeeseen. Suon eteläreunalla kaksi päärakosuuntaa muodostavat pystyä kiilarakennetta (suunnat 155°/78° ja 207°/83°). Suon
pohjoisreunalla rakoilu muodostaa topografiaa sääteleviä törmiä kaatuen etelälounaaseen n. 70° kulmalla.
Seismisesti mitatun rikkonaisuusvyöhykkeen kohdalla pysty kiilarakenne ja suon pohjoisreunan rakoilu
todennäköisesti risteävät ja kalliossa on mahdollisesti avointa rakoilua (Karttaliite 2.).
Svartbäckin lounais- ja länsipuolella (kohteet 34-37) kallion rakoilun yksi pääsuunta kaatuu melko loivasti kaakkoon kulmalla 26°-60° (Karttaliite 2.). Kalliomäkien reunoilla on tavattu myös lohkareikkoja, jotka
viittaavat rikkonaisuuteen. Rakoilu jatkuu todennäköisesti toistuvasti eteläisemmän kallioselänteen alle,
jolloin veden virtaus rakopintoja pitkin on mahdollista (Kuva 23.). Samanlaista rakennetta on havaittu
tutkimusalueen itäosassa.
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Oxhagenin länsipuoleisella louhoksella tavattu heikkousvyöhyke (Karttaliite 2.) jatkuu länsiluoteeseen
notkona. Louhoksen luoteispuolella on SW-NE -suunnassa edellistä risteävä notko, joka seuraa ojaa pellon poikki. Notkoissa voi ilmetä rikkonaisuutta, josta tosin kalliopaljastumilla on vain vähäisiä viitteitä.
Asian todentamiseksi tarkemmat kohdetutkimukset olisivat tarpeen.

8

TULKINTOJEN EPÄVARMUUDESTA

Kallioperän rikkonaisuuden alueellinen tulkinta perustuu alueen rakennegeologisten (tektonisten rakenteiden) piirteiden tunnistamiseen ja niiden jatkuvuuden ennustamiseen peitteisille alueille käyttäen hyväksi monipuolisesti geofysiikan menetelmiä. Olemme testanneet GTK:ssa kallioperän rikkonaisuuden tulkinnan luotettavuutta vertaamalla maanpäällisiä tulkintoja tunnelista tehtyihin havaintoihin pääkaupunkialueella mm. Länsimetrolinjauksella ja Savion rautatietunnelilinjauksella. Länsimetrolinjauksen alueella
tehtiin runsaasti maastohavaintoja ja korrelaatio maanpäällisten tulkintojen ja tunnelilinjan kairauksissa
esille tulleiden vyöhykkeiden välillä oli erittäin hyvä. Savion tunnelin osalta tarkkuus ei ollut aivan näin
hyvä (havaittiin 35 tunnelin 44 vyöhykkeestä) johtuen mm. harvemmasta havaintoverkosta – varsinkin
pieniä ja kapeita heikkousvyöhykkeitä jäi löytymättä. Tulkittujen heikkousvyöhykkeiden kohdalta löytyi
lähes poikkeuksetta vastaava rakenne myös tunnelista. Savion tunnelitutkimuksista on koostettu GTK:n
julkaisematon raportti (Elminen ja muut, 2012).
Joddbölen tutkimusalueen kallioperän rakennetta luonnehtivat loivat rakenteet, joiden yhteydessä on todettu paljastumilla heikkousrakenteita, esimerkiksi voimakasta vaakaa rakoilua tai vaa'ahkon liuskeisuuden mukaista plastista hiertymistä.
Rakoilun jatkumisen todentaminen on hyvin vaikeaa. Ohuen maapeitteen alueella, jota Joddbölen tutkimusalue edustaa, n. 5 m leveät rikkonaisuusvyöhykkeet on mahdollista tunnistaa refraktioseismisissä mittauksissa. Vyöhykkeen tulee puhjeta pintaan, jotta se on mitattavissa refraktioseismisesti. Ohut maapeite
ei haittaa tulosta. Rakoilurakenteiden jatkuvuuden ennustaminen pohjautuu tässä selvityksessä pääosin
geologiseen tulkintaan ja topografisten piirteiden tarkasteluun. Alueen itäreunan loiva rinne/jyrkänne rakennetta (Kuva 23.) vastaavista topografisista piirteistä olemme tehneet kairaustestin Klaukkalassa.
Siellä vastaavanlaisen laajan topografisen painanteen loiva rakenne jatkui jyrkänteen reunan alle loivana
heikkousvyöhykkeenä, kuten olemme myös Joddbölen alueella tulkinneet.
Plastiset hierrot ovat toisinaan aktivoituneet uudelleen hauraiksi heikkousvyöhykkeiksi. Tutkimusalueella
nämä ovat usein likimain etelään painuvia keskikaateisia tai pystyhköjä heikkousvyöhykkeitä, jotka lohkottavat kallioperää. Näiden vyöhykkeiden jatkuminen peitteisille alueille on erittäin todennäköistä, mikä
on erotettavissa mm. magneettisten aineistojen minimitulkinnassa minimien esiintymisenä tyypillisesti EW-heikkousvyöhykkeiden suuntaisesti (Kuva 13a.). Magneettinen minimitulkinta ei sinällään ole heikkousvyöhykkeen todiste. Mikäli siihen yhdistyy kalliolta tehty havainto heikkousvyöhykkeestä, heikkousvyöhykkeen tulkinta myös peitteiselle alueelle on kokemuksiemme mukaan luotettava.
Loivien rakenteiden "täysin varma" tunnistaminen edellyttäisi joko sähköisen vastusluotauksen, (menetelmä GTK:n käytössä) tai reflektioseismiikan (kallista) käyttöönottoa, mitkä tässä tutkimuksessa eivät
olleet mahdollisia. Toisaalta niiden käyttö ei olisi kannattanutkaan ennen tämän tutkimusvaiheen valmistumista.
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Pystyjen heikkousvyöhykkeiden tunnistaminen on monesti luotettavampaa kuin loivien rakenteiden, sillä
ne erottuvat geofysikaalisissa aineistoissa, kuten lentogeofysiikan kartoilla, usein teräväpiirteisinä, leikkaavina rakenteina. Maastossa ne sen sijaan ovat useimmiten tavoittamattomissa. Toisinaan tällaisten rakenteiden reunoilla on havaittavissa viitteitä painanteiden suuntaisesta heikkousrakenteesta. Tutkimusalueen pohjoisosan painanteiden heikkousvyöhykkeet on tulkittu melko pystyiksi ja suuriksi, koska ne näkyvät hyvin refraktioseismisessä tutkimuksessa (Linja A). Alueen pohjoisosan heikkousvyöhykkeiden esiintyminen on varma paljastumahavaintojen perusteella (kohde 47), mutta painannealueella niiden suunnassa
on epävarmuutta, koska seismisiä linjoja on vain yksi.
GTK:n geofysiikan lentomittausten lentosuunta oli alueella N-S. Lentolinjojen väli oli 200 m ja lentokorkeus n. 35 m. Lentolinjojen väliin voi jäädä katvealueita ja pienimmät piirteet voivat jäädä näkymättä aineistossa. Tehdasalue aiheuttaa lentomittauksissa nk. yhdyskuntahäiriötä, joka peittää luonnollisia fysikaalisia anomalioita. Tällainen on tilanne alueen lounaisosassa.
Tutkimuksen aikana kartoitettiin ja mitattiin mielestämme tärkeimmät kohdealueet.
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