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POST-SVEKOFENNISTEN KIVIEN HAURAIDEN RAKENTEIDEN TUTKIMUS 
SATAKUNNASSA – KENTTÄTYÖT KESÄLLÄ 2009 
 
TIIVISTELMÄ 

Raportti on kuvaus kenttätöistä kesällä 2009. Tämä työ on osa tutkimuskokonaisuutta, 
jossa selvitetään hauraan rakenteen kehitystä kallioperässä. Kohteena on ollut Satakun-
nan post-Svekofenniset kivet: rapakivi, hiekkakivi ja oliviinidiabaasi. Raportissa kuva-
taan havainnointi- ja tutkimusmenetelmää kolmen esimerkkikohteen avulla: oliviini-
diabaasi Porin Kallossa, hiekkakivi Nakkilassa, Leistiläjärvellä ja rapakivi Lapin kes-
kustassa. Olemme keskittyneet kallioperän rakojen geometriaan ja kinematiikkaan. 
Kohdekohtaisesti kuvataan raot ja siirrokset, niiden suunnat ja ominaisuudet sekä rako- 
ja rakoilurakenteet. Pyrimme selvittämään rakojen avulla palaeojännitysten suuntia ja 
hauraiden rakenteiden kehityshistoriaa. Tutkimuksia tullaan jatkamaan Satakunnassa 
kesän 2009 kenttätöiden lisäksi aiemmin koottujen aineistojen pohjalta. Tutkimustulok-
sia voidaan hyödyntää tutkittaessa myös svekofennisten kivien hauraita rakenteita. 
 
Avainsanat: kallioperä, hauras deformaatio, rakenneanalyysi, siirrokset, raot, rapakivi, 
diabaasi, hiekkakivi, Satakunta, Länsi-Suomen lääni 



 

 

INVESTIGATION OF POST-SVECOFENNIAN BRITTLE STRUCTURES IN 
SATAKUNTA - FIELD REPORT 2009 
 
ABSTRACT 

This report describes the field work in the summer 2009. The task is a part of research 
entity in which the development of brittle structures in bedrock are acquired. In focus 
have been the post-Svecofennian rocks of the Satakunta area: rapakivi, sandstone and 
olivine diabase. We describe the observation methods and the research methods using 
three target examples: olivine diabase in Pori, Kallo, sandstone in Nakkila, Leistilän-
järvi and rapakivi in the centre of Lappi. We have concentrated on geometry and 
kinematics of joints in bedrock. Concerning every target we describe the joints and the 
faults, their orientations and properties, joint fabrics and jointing structures. Our aim is 
to define orientations of palaeostresses and evolution of brittle structures exploiting 
joint properties. The study will be continued in Satakunta based on the data collected in 
the summer 2009 and in a few earlier years. The results can be benefitted also in studies 
of the Svecofennian brittle structures. 
 
Keywords: bedrock, brittle deformation, structural analysis, faults, joints, rapakivi, di-
abase, sandstone, Satakunta, Western Finland Province 
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1  JOHDANTO 

 
Tämä työnkuvausraportti on osa tutkimuskokonaisuutta, jossa keskitytään Satakunnan 
kallioperän (Kuva 1) hauraiden rakenteiden, siirrosten ja rakoilun syntyyn. Tutkimus-
hankkeen tavoitteena on luonnehtia erilaiset kallioperän hauraat rakennekehitysvaiheet 
rakenteiden ominaisuuksia, keskinäisiä suhteita ja syntyolosuhteita tarkastelemalla, ja 
analysoimalla rakenteiden perusteella niiden synnyn aikana vaikuttaneen kallioperän 
jännitystilan suuntia ja sen vaihteluita. Rakennetieto post-svekofennisistä kivistä on 
välttämätöntä tulkittaessa hauraiden rakenteiden kehittymistä svekofennisessä kalliope-
rässä. Svekofenniset rakenteet puuttuvat nuorista kivistä, mutta niiden ohjailevasta vai-
kutuksesta nuorien rakenteiden kehittymisessä on toistaiseksi saatavissa niukalti tutki-
mustietoa. Toisaalta post-svekofennisten hauraiden rakenteiden kehityksen ymmärtä-
mistä edellytetään myös svekofennisten kivien rakennevaiheiden erittelyssä ja sitomi-
sessa kallioperän kokonaisrakennekehitykseen. Tutkimushankkeen perimmäisenä tar-
koituksena on saada perusteellisiin maastotutkimuksiin ja niiden analyysiin pohjautuvaa 
tutkimustietoa sovellettavaksi erilaisissa kallioperää hyödyntävissä rakennus-, maan-
käyttö-, prospektaus- ym. hankkeissa. Satakunnassa kokonaisvaltainen analyysi tulee 
epäilemättä tuottamaan uutta tietoa myös nuorista geotektonisista prosesseista, kuten 
Satakunnan hiekkakivialtaan synnystä tai jääkauden jälkeisistä liikunnoista. Tietämystä 
voidaan hyödyntää myös esimerkiksi maapeitteiden paksuuden tulkinnassa, Kokemäen-
joen aseman tarkastelussa jne.  
 
Työ on välttämätöntä sidottaessa Posiva Oy:n Olkiluodon alueen svekofennisistä kivistä 
tekemiä rakennehavaintoja (mm. Mattila ja muut 2008) alueelliseen rakenteelliseen ke-
hitykseen. Posiva Oy:n tilauksen mukaisesti Geologian tutkimuskeskus (GTK) suoritti 
kallioperätutkimuksia Satakunnassa 20.7.–2.10.2009 välisenä aikana. Kenttätöissä täy-
dennettiin ja täsmennettiin GeoSatakunta ja InnoGeo -hankkeissa vuosien 2006–2008 
aikana kokoamiamme aineistoja. Posiva Oy on ollut yhtenä tukjoista myös tutkimuksen 
varhaisemmissa vaiheissa. Lisäksi on työssä hyödynnetty aineistoja, joita koottiin Geo-
logian tutkimuskeskuksen (GTK) hauraiden rakenteiden tutkimusprojektissa vuosina 
1998–2000 (Pajunen ja muut 2001a). 
 
Tämä raportti on kesän 2009 kenttätöiden työnkuvausraportti, jossa esitellään koottuja 
aineistoja, niiden käyttötarkoitusta ja jatkotutkimuksissa käytettäviä menetelmiä. Niitä 
esitellään kolmen esimerkkikohteen avulla. Tässä työvaiheessa tuotettuja ja raportissa ja 
esitettyjä aineistoja tullaan hyödyntämään myöhäisemmissä tulosraportointi- ja julkai-
suvaiheissa. 
 
Kartoissa on käytetty Maanmittauslaitoksen pohja-aineistoa: © Maanmittauslaitos, lupa 
numero 13/MYY/09. 
 
Kaikki valokuvat M. Pajunen ja M. Wennerström. 
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     Kuva 1. Tutkimusalueen geologinen kartta. 
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2  TUTKIMUKSEN TAUSTAA 

 
Infrastruktuurisuunnittelun ja -rakentamisen lisääntyminen tulee edellyttämään entistä 
monipuolisempaa ja luotettavampaa tietoa kallioperästämme. Kalliorakentamista toteu-
tetaan mm. liikenne- ja huoltotunneleina, parkkiluolina, vapaa-ajan tiloina tai erilaisten 
jätehuoltotoimintojen varastoina (mm. Roinisto 1986, Rönkä ja Ritola 1997 ja Ritola 
2001). Tällä hetkellä yksi merkittävimmistä suunnitteilla olevista kalliorakennuskoh-
teista on käytetyn ydinpolttoaineen sijoitustilojen rakentaminen Olkiluotoon (esim. Ant-
tila ja muut 1999, Paulamäki ja muut 2006 ja Mattila ja muut 2008). Tietoa kallioperä-
ominaisuuksista tarvitaan myös selvitettäessä pohjaveden tai ongelmallisten ainesten 
kulkeutumista kallioperässä (esim. Mälkki 1999, Asikainen ja Kahlos 1979). Geologista 
tietoa voitaisiin hyödyntää entistä syvällisemmin myös maanalaisessa kaavoituksessa 
(Tarkkala 2004), kalliokiviainesten ja rakennuskivien etsinnässä (mm. Selonen ja Suo-
minen 2003, Kuula-Väisänen ja Uusinoka 2001 ja Nurmi ja muut 2001), maalämmön 
hyödyntämisessä (mm. Rybach ja Burkhard 2000) tai hiilidioksidin varastoinnissa kal-
lioperään (Savolainen 2008). Kaikille kuvatuille kallioperän käyttömuodoille tieto kal-
lioperän rikkonaisuuden luonteesta ja asteesta on välttämätöntä; ts. missä kallioperän 
heikkousvyöhykkeet sijaitsevat ja minkälaisia avoimia verkostoja rakoilu muodostaa. 
Suomessa onkin viimeisen kymmenen vuoden aikana ryhdytty aiempaa painokkaammin 
selvittämään myös alueellisesti kallioperän hauraiden rakenteiden, siirrosten ja rakoilun, 
sijaintia ja ominaisuuksia kokonaisvaltaisemman kuvan tuottamiseksi hauraiden raken-
teiden kehityksestä. 
 
Satakunnan alueella merkittävä tutkimuspanos hauraiden rakenteiden selvittämiseksi on 
tuotettu Olkiluodon käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitukseen liittyvissä tutkimuksis-
sa (Anttila ja muut 1999, Paulamäki ja muut 2006 ja Mattila ja muut 2008), joissa myös 
Geologian tutkimuskeskus (GTK) on ollut kiinteästi mukana. GTK aloitti kallioperän 
alueelliset heikkousvyöhyketutkimukset Satakunnassa 1998 (Pajunen ja muut 2001a). 
Vuodesta 1999 tutkimuksia ja menetelmäkehitystä jatkettiin pääkaupunkialueella laaja-
alaisena yhteistyönä (Pajunen ja muut 2001b, 2002a ja 2008a). Myöhäisemmissä tutki-
muksissa ja kartoitusprojekteissa keskityttiin edelleen siirrosten ja rakoilun havainnoin-
timenetelmien kehittämiseen kallioperän rikkonaisuuden/eheyden kartoittamiseksi pää-
kaupunkiseudulla ja Satakunnassa (Pajunen ja muut 2002a, 2008a, Wennerström ja 
muut 2006 ja Elminen ja muut 2007). Hankkeiden tuloksia testattiin mm. Länsi-Metron 
suunnitteluvaiheessa (Pajunen ja muut 2007 ja Ikävalko ja muut 2007) sekä Helsingin 
maanalaisessa yleiskaavassa (Tarkkala 2004 ja Helsingin kaupunki 2007).  
 
Siirros- ja rakorakenteiden sijoittumista kallioperään ohjaavat toisinaan jo aiemmissa 
maankuoren liikunnoissa syntyneet suuntautuneet rakenteet, kuten esimerkiksi hierto-
vyöhykkeet, kivilajien liuskeisuus tai kivilajien väliset kontaktit. Esimerkiksi svekofen-
nisten rakenteiden on osoitettu merkittävästi ohjailleen rapakivien asettumista (Pajunen 
ja muut 2008b). Siksi onkin tärkeää tuntea myös svekofennisen kallioperän monivaihei-
nen rakennekehitys noin 1900–1800 miljoonaa vuotta sitten myös post-svekofennisten 
kiven rakenteita tarkasteltaessa. Post-svekofenniset kivet syntyivät Satakunnassa noin 
1570–1200 miljoonaa vuotta sitten tapahtuneissa geotektonisissa mullistuksissa. Sata-
kunta tarjoaakin Suomen olosuhteissa erinomaiset mahdollisuudet post-svekofennisten, 
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paleo-/mesoproterotsooisten kivien, subjotunisen rapakiven, jotunisen hiekkakiven ja 
post-jotunisen oliviinidiabaasin, rakenteiden tutkimiseen. Niissä ovat parhaiten esillä 
viimeisimpiä liikuntoja maankuoressamme edustavat hauraat siirros- ja rakorakenteet, 
jotka määrittelevät kallioperän rikkonaisuuden luonnetta. Nämä post-svekofenniset ki-
vet ovat erinomainen rakenteellisen tutkimuksen ja kinemaattisen analyysin kohde myös 
siksi, että kivet ovat primääriltä rakenteeltaan suhteellisen homogeenisia ja tasarakeisia, 
jolloin hauraat rakenteet esiintyvät niissä systemaattisemmin ja niiden korrelointi on 
helpommin hallittavissa. Tutkimusalueelta on lisäksi käytettävissä hyvää perustutkimus-
tietoa, kuten yksityiskohtaiset 1:100 000 mittakaavaiset kallioperäkartat, mittava raken-
negeologinen pohjatyö (esim. Pietikäinen 1994, Korsman ja muut 1999, Pajunen ja 
muut 2001a ja 2008b) sekä useat Olkiluodon aluetta käsittelevät julkaisut (mm. Anttila 
ja muut 1999, Paulamäki ja muut 2006 ja Mattila ja muut 2008).  
 
Kesällä 2006 käynnistettiin uudelleen Satakunnan kallioperän tutkimukset GeoSatakun-
ta yhteistyöhankkeessa. Tällöin täydennettiin koko Satakunnan alueella edellisten pro-
jektien havaintolomakkeen mukainen kartoitus harvapisteverkolla. Lisäksi jatkettiin 
svekofennisten kivien siirrosrakenteiden temaattisia tutkimuksia. Rakoilun ja siirrosten 
erityispiirteitä post-svekofennisissä kivissä tutkittiin, paneuduttiin aiempaa syvällisem-
min erilaisiin rako-ominaisuuksiin kehittäen mm. mittausmetodiikkaa vuoden 2007 
kenttätöitä varten (Huhta 2007). 
 
Kenttäkauden 2007 aikana kartoitus ja tutkimus keskittyivät pääasiassa eteläiseen Sata-
kuntaan, jossa selvitettiin kallioperän nuorien rakenteiden, siirrosten ja rakoilun luon-
netta (Wennerström ja muut 2007). Tutkimuskohteina olivat hiekkakivi, oliviinidiabaasi 
ja rapakivet, joista tehtiin havaintoja keskittyen louhoksiin ja tieleikkauksiin, ja tehtiin 
scanline-kartoituksia. Tarkemmat tutkimukset kohdistuivat muutamaan hiekkakivi- ja 
oliviinidiabaasikohteeseen kartoitusmenetelmien kehittämiseksi. 
 
Kesällä 2008 jatkettiin tarkempia tutkimuksia hiekkakivi- ja oliviinidiabaasikohteissa, 
sekä tehtiin lisähavaintoja rapakivistä. Satakunnan hiekkakivimuodostumassa on 15 
paljastumakohdetta, joista saatiin tutkimusaineistoa hauraan rakenteen kehittymisen 
selvittämiseen (Pajunen ja Wennerström, toimittajalla). 
 
Nyt käynnissä oleva tutkimus Satakunnassa hyödyntää näitä selvityksiä ja täydentää 
niitä erityisesti hauraiden rakenteiden ajallista kehitystä täsmentämällä. 
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3  TUTKIMUSALUE 

Edellä kuvattujen projektien aikana on Satakunnasta koottu laajahko aineisto niin sve-
kofennisistä kuin post-svekofennisistäkin kivistä. Post-svekofennisiä kiviä käsittelevä 
tutkimus toteutetaan ainoastaan Satakunnan alueelta johtuen tutkimus- ja varhaisemmis-
ta rahoitustaustoista (GeoSatakunta- ja Innogeo-projektit). Kesän 2009 kenttätöissä kes-
kityttiin Satakunnan post-svekofennisiin kiviin, joista tehdyt havainnot on esitetty Ku-
vassa 2.  
 

 
 
  Kuva 2. Projektin tekemät havainnot post-svekofennisistä kivistä. 

 



8 

 



9 

 

4  AINEISTOISTA 

 
Vuosien 1998–2000 kallioperätutkimuksissa svekofennisellä alueella hiekkakivialueen 
pohjoispuolella kehitettiin yhteistyössä soveltajien kanssa havaintolomake, jossa hau-
raiden rakenteiden ominaisuuksia koottiin mahdollisimman monipuolisesti (ks. Pajunen 
ja muut 2001a). Havaintolomaketta kehitettiin edelleen pääkaupunkiseudulla (Pajunen 
ja muut 2001a, 2002 ja 2008a) ja Helsingin seudulla (Wennerström ja muut 2006) toteu-
tetuissa taajamageologisissa hankkeissa. Hiekkakiven pohjoispuolisesta Satakunnasta 
lomakkeen mukaista maastoaineistoa on koottu 550 havaintokohteesta; näissä hankkeis-
sa havaintopistetiheys oli n. 1 havainto per km2. Havaintoja tihennettiin alueilla, joissa 
geologisen rakenteen selvittäminen sitä edellytti. Lisäksi rakenteellisin perustein vali-
tuilta kohteilta on mitattu rakoilusta 31 scanline kartoituslinjaa. Havaintoaineisto on 
koottuna Excel-tiedostoihin, mutta on toistaiseksi vajaasti analysoitu. 
 
Pyrkimyksenä oli koota aineisto, joka kattaa regionaalisesti rakenteeltaan erilaiset osa-
alueet. Siirrosrakenteet selvitettiin perinteisin rakennegeologisin menetelmin. Kalliope-
rän rakoilusta määritettiin dimensio-, rakopinta- ja täytetietoja. Rakojen kartoitus perus-
tui kalliorakentamisessa oleellisiksi havaittuihin ominaisuuksiin. Mitattiin päärakosuun-
nat ja niissä havaitut raon kokoon, muotoon, pintarakenteisiin ja täytteisiin liittyvät piir-
teet (Wennerström ja muut 2008). Rakosuunta- ym. tietoja voitiin käyttää hyödyksi rik-
konaisuusrakenteen kehityksen tulkinnassa, erityisesti kohteissa, joista saatiin myös 
muuta rakennetietoa. Rakogeometria, jonka yksittäiset raot ja eri rakosuunnat keskenään 
muodostavat, on jäänyt vähäiselle huomiolle aiemmissa tutkimuksissa. Rako- ja rakoilu-
rakenteiden on havaittu antavan tärkeää informaatiota kallioperän rikkonaisuuden kehi-
tyksestä. Erityisesti rakojen sukkession selvittäminen vaatii tätä tietoa. Rakotäytteiden 
luotettava tutkimus kalliopaljastumilla on hankalaa, usein ne ovat jopa kuluneet pois. 
Satakunnassa rakotäytteitä on tutkittu tuoreilta kalliopinnoilta, esimerkiksi louhoksilla 
ja tieleikkauksilla, jolloin mineraalimuutokset ovat vähäisiä. 
 
Vuosien 2008-09 kenttätyövaiheen aikana olemme koonneet paljastumien luomien 
mahdollisuuksien puitteissa mittausaineistoa hauraiden rakenteiden kinemaattista tul-
kintaa varten. Menetelmäkappaleessa (kpl 5) kuvataan tarkemmin niitä rakenteita joita 
hyödynnetään kinemaattisessa tulkinnassa. Liitteeseen 1 on koottu ennen kenttäkautta 
2009 tehty kooste hauraista rakenteista mitattavista parametreista. Lista sisältää myös 
uusia parametreja, jotka olemme todenneet käyttökelpoisiksi, varsinkin muiden mittaus-
ten tukena. Esimerkkinä mainittakoon rakojen kaarevuutta kuvaava kaarevuusakseli. 
 
Geologisten mittausten lisäksi olemme piirtäneet paljon luonnoksia havaintokohteilta 
sekä valokuvanneet oleellisimmat rakenteet. Piirrokset ja valokuvat ovat välttämätön 
apu tulkintojen tukena analyysivaiheessa. 
 
Rapakivien osalta varhaisempi havaintopisteverkko oli hyvin harva. Se mahdollisti vain 
yleistävän kuvan muodostamisen hauraiden rakenteiden alueellisesta jakautumisesta. 
Kesän 2009 aikana havaintoverkkoa täydennettiin kattamaan aukkopaikkoja. Laitilan 
rapakivibatoliitin eteläosa jää havaintoaineistomme ulkopuolelle. 
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Hiekkakivet tutkittiin kaikkien tiedossamme olevien paljastumien osalta (poikkeuksena 
Leistilänjärven peltoaukealla valtaojassa oleva kallioperäkartoituksen yhteydessä löyty-
nyt paljastuma). 
 
Oliviinidiabaasihavaintoja täydennettiin ja tarkennettiin keskittyen lähinnä louhoksiin ja 
suuriin tieleikkauksiin. Diabaasista tutkittiin uusia paljastumia ja tieleikkauksia myös 
paljastumapisteverkon täydentämiseksi aikaisemman aineiston aukkopaikkojen osalta. 
Alueelta oli tehty ennen kenttäkauden alkua alustava rakennetulkinta, jonka perusteella 
tutkimusalue on jaettavissa toisistaan poikkeaviin osa-alueisiin. 
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5  MENETELMISTÄ 

5.1  Rakoilu 

Kallioperän rakojen syntyyn ja sijaintiin vaikuttavat kallioperän jännitysolosuhteet, ki-
vilajijakauma ja kiveen aiemmin syntyneet tektoniset rakenteet. Paikallisesti kivi mur-
tuu pääjännitysakseleiden �1, �2  ja �3 muodostaman toisiaan vastaan kohtisuoran akselis-
ton mukaisesti. Esimerkiksi vetoraot avautuvat kohtisuorassa pienintä pääjännitysakse-
lia (�3) vastaan. Rakoilu vaihtelee suuresti rakosuuntien määrän ja yleisesti rakojen lu-
kumäärän suhteen erilaisissa geologisissa muodostumissa, ja riippuu vahvasti eri mitta-
kaavoissa esiintyvistä rakennepiirteistä, esimerkiksi mikrorako-ominaisuuksista. Rako-
jen suunnista ja keskinäisistä suhteista voidaan päätellä niiden muodostumishetkellä 
vallinneita palaeojännityksiä ja pääjännitysakseleiden suuntia. 
 

5.1.1  Rakosuunta 

Syntyneen raon etenemiseen vaikuttavat paikallisen jännityskentän ominaisuudet. Eks-
tensiorako eli vetorako etenee kohtisuorassa raon seinämiä ja �3 vastaan. Niin kauan 
kun jännityskentän suunnat eivät muutu raon kärjessä (tip), rako etenee suoraviivaisesti 
(Engelder 1994). Vetoraot voivat olla myös aaltoilevia tai kaarevia. Pollard ja Fletcher 
(2006) mukaan raon kaarevuuden perusteella voidaan olettaa, että pääjännitysakselien 
suunnissa on tapahtunut pientä muutosta. Mikäli rako joutuu leikkausjännitykseen, ra-
kotaso kääntyy uuteen ekstensiota vastaan kohtisuoraan suuntaan (Engelder 1994). Tätä 
muutosta on kahta tyyppiä: kiertyminen (twist) ja taipuminen (tilt). Taipuminen tapah-
tuu rakorintaman suuntaisen akselin ympäri ja kiertyminen rakorintamaa vastaan koh-
tisuorassa olevan akseli ympäri. Taipumisen yhteydessä rako jatkuu aikaisemmasta 
murroksesta, mutta kiertymisen seurauksena rako katkeaa en échelon -rakosarjaksi (En-
gelder 1994). 
 
Yhdensuuntaisten rakojen edetessä lähellä toisiaan, niiden mekaaninen vuorovaikutus 
kasvaa ja raot kaareutuvat toisiaan kohden. Tätä taipumista tapahtuu hyvin erilaisissa 
mittakaavoissa (Pollard ja Fletcher 2006).  
 

5.1.2  Rakotäyte 

Rakotäytteet saostuvat kemiallisesti erilaisista liuoksista tai fluideista. Täyte voi olla 
hyvin hienorakeista tai massiivista, jolloin se sulkee raon. Se voi muodostua myös eri-
laisista mineraalirakeista, joko suuntautumattomista tai joskus yhdensuuntaisista, kuitui-
sista mineraaleista. Tällaisia suuntautuneesti kasvaneita mineraaleja tai mineraaliryhmiä 
voidaan käyttää pääteltäessä raon avautumissuuntaa mineraalilineaation avulla (Twiss ja 
Moores 2006). 
 
Rakotäyte kiteytyy olemassa olevaan tai uuteen, avautuvaan murrokseen (Dunne ja 
Hancock 1994). Sen koostumus voi kertoa kiven rikkoutumisen aikaisista metamorfisis-
ta olosuhteista. Täytemineraalit kasvavat vetoraossa yleensä raon reunoilta keskelle 
kohtisuoraan �3 vastaan (Dunne ja Hancock 1994), mutta mineraalien suunta voi muut-
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tua myöhemmissä deformaatiovaiheissa. Leikkausvetoraoissa täytemineraalin kas-
vusuunta saattaa olla vinosti rakopintaan nähden ja indikoida raon avautumissuuntaa. 
 
Rakotäytteitä voidaan käyttää myös määritettäessä rakojen syntyjärjestystä. Mikäli 
erisuuntaisten, leikkaavien rakoparvien nuoremman raon täyte leikkaa vanhemman raon 
täytettä, rakojen järjestys voidaan määrittää ja tarkastella tällä perusteella jännityskentän 
muutoksia (Dunne ja Hancock 1994). 
 

5.1.3  Rakopinnat 

Hienorakeisissa homogeenisissa kivissä, kuten sedimenttikivissä, voidaan erottaa rako-
jen pinnoilla lineaarisia tai kaareutuvia viiruja, jotka kertovat rakojen kehitysvaiheista ja 
avautumissuunnista. Suoraviivaiset rakenteet osoittavat raon etenemissuunnan ja kaa-
reutuvat ovat kohtisuorassa raon etenemissuuntaan nähden (Dunne ja Hancock 1994). 
Muodostuu höyhenrakenne (plumose structure), joka koostuu selkeistä, yhden vaiheen 
avaumarakenteista tai kiertyvistä (twist) rakenteista. Rakoparvessa usein vain osassa 
raoista on havaittavissa tällaisia pintarakenteita. 
 
Peräkkäisistä höyhenrakennesarjoista voidaan arvioida raon etenemisjaksojen lukumää-
rä. Raon kasvu on joksikin aikaa pysähtynyt ja jatkuu muuttuneessa jännityskentässä. 
Yleensä jaksoja havaitaan vain muutama, josta on arvioitu, että pääjännitysakselit eivät 
käänny merkittävästi yhden raon edetessä (Dunne ja Hancock 1994).  
 
Leikkausrakojen (shear fracture) pinnalla esiintyy useanlaisia viivaus- ja murrosraken-
teita, joiden perusteella voidaan mitata rakopintojen liikettä toistensa suhteen (Twiss ja 
Moores 2006). 
 

5.2  Rakoilurakenteet 

Kallioperän murroksia syntyy tektonisten liikuntojen vaikutuksesta (tectonic joints), 
hydrostaattisen paineen vaikutuksesta (hydraulic joints) ja kivimassan vapauduttua ylä-
puolella olevan massan painosta. Kallion pintaosissa avautuu vaakarakoja (unloading 
joints) sekä varhaisempia loivia/vaakarakenteita seuraavia rakoja (release joints). Eräs 
päällä olevan massan vapautumisesta seurannut rakoilutyyppi ovat neotektoniset raken-
teet, joissa lateraalinen puristus on vapautunut kalliolohkojen vertikaalisten liikkeiden 
seurauksena. 
 
Raot esiintyvät yleensä yhdensuuntaisina, rinnakkaisina parvina. Niiden pituudet parven 
sisällä voivat vaihdella ja suunnatkin tiettyjen rajojen sisällä. Niillä on keskenään kui-
tenkin yhteisiä piirteitä, joista niiden samanaikainen kehittyminen voidaan päätellä; raot 
voivat esiintyä ryhmässä lähes samanpituisina, ne saattavat sisältää samoja rakotäytteitä 
ja rakopintojen muuttuminen on raoissa luonteeltaan samanlaista. Systemaattinen muu-
tos rakojen sijainnissa rakoparven sisällä voi osoittaa rotaation vaikuttaneen rakojen 
syntyvaiheessa. 
 
Pääosa raoista on vetorakoja, joiden rakoparven muodostavien rakojen välinen 2�-
kulma on 1-10° (ks. Dunne ja Hancock 1994). Samassa vaiheessa syntyvissä, toisiaan 
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leikkaavissa konjugaattiraoissa-hybridiraoissa 2�-kulma on edellistä suurempi. Kun 2�-
kulma on n. 60°, konjugaatti-leikkausraot ovat syntyneet tasaisessa jännityskentässä, 
jolloin �1 puolittaa terävän kulman, �3 puolittaa tylpän kulman ja �2 on rakojen leikka-
usakselin suuntainen (Dunne ja Hancock 1994). Konjugaateissa esiintyviin erilaisiin 
rakennevaihtoehtoihin vaikuttavat myös litologia ja kiven aiemmat rakenteet. 
 
Kaksi tai useampi rakoparvi voi muodostaa rakoilurakenteen asettuessaan systemaatti-
sesti tiettyyn kulmaan toisiinsa nähden tai sijoittuen symmetrisesti jonkin vertailuraken-
teen suhteen. Lähes kohtisuorassa toisiaan vastaan sijaitsevat ortogonaaliset raot muo-
dostavat tikapuurakenteen (ladder-like pattern), jossa pitkät vetoraot ovat yhdensuuntai-
sesti ja niiden välitiloihin on murtunut lyhyitä rakoja suorassa kulmassa pitkiä vastaan. 
Kohtisuorat raot voivat syntyä myös lähes samanaikaisesti. Tällöin raoilla on yhteneväi-
set ulottuvuudet, ne päättyvät toisiinsa vuorotellen ja ovat tulosta kahden pääakselin (�2 
ja �3) vuoroittaisesta 90° suunnanvaihdoksesta (Bai ja muut 2002).  
 
Rakojen toisiinsa kohdistama mekaaninen vaikutus vetää rakoja yhteen. Syntyy kouk-
kurakenteita (hook-shaped paths), jotka esiintyvät hyvin erilaisissa mittakaavoissa: pie-
nissä säröissä, raoissa, juonissa ja jopa valtameren keskiselänteen rakenteissa (Pollard ja 
Fletcher 2006). Koukkurakenteen muodostavat raot kuuluvat samaan rakoiluvaiheeseen. 
Puhtaat vetoraot ovat usein kaarevia ja kaarevuus saattaa vierekkäisissä raoissa olla vas-
takkaissuuntaista. Mikäli pitkä kaareva rakosuunta on vain osin paljastuneena, samasta-
kin raosta mitattu suunta saattaa poiketa siinä määrin, että mittaukset eri kohdilta saate-
taan tulkita eri vaiheita edustaviksi raoiksi. Tässä tutkimuksessa olemme todenneet 
käyttökelpoiseksi tiedoksi yleisen rakosuunnan lisäksi kyseisen kaareutumisen akselin, 
joka asettuu likimain yhden pääjännitysakselin suuntaisesti: �3 on likimain kohtisuoras-
sa rakopintaa vastaan, �2 on kaarevuusakselin suuntainen ja �1 on edellisiä vastaan koh-
tisuorassa. Mikäli rakoilun kaareilu on yksisuuntaista ja rakoilun kaateen suunta muut-
tuu systemaattisesti, on usein kyseessä leikkausjännityksen seurauksena syntynyt rakoi-
lurakenne. 
 
Rakojen päättymisrakenteiden perusteella voidaan selvittää eri rakovaiheiden ikäjärjes-
tystä (Cruikshank ja Aydin 1995). Nuorempi rako päättyy vanhempaan rakoon taipuen 
vanhempaa kohti, joko lähentyen raon suuntaa, tai sitä vastaan kohtisuorassa, riippuen 
nuoremman raon tulokulmasta. Tähän vaikuttavat stressitrajektorien eli alueellisen jän-
nityskentän pääkomponenttien suunnat. Rako voi jatkua poikkeavassa suunnassa, mikäli 
raon eteneminen on pysähtynyt ja jatkuu vasta, kun jännityskenttä on kääntynyt. Tällöin 
uusi suunta asettuu kohtisuoraan pienintä, tensionaalista �3 vastaan. Nuoremman raon 
taipuminen on seurausta sen kaartumisesta kohtisuoraan pienintä pääjännityskompo-
nenttia vastaan, suuntaan, jossa leikkausjännitys on 0 (Twiss ja Moores 2006). Mikäli 
vanhassa raossa tapahtuu leikkausjännitystä nuoremman raon syntyvaiheessa, syntyy 
siipi- (wing fracture) ja hevosenhäntärakenteita (horsetail fractures), joista voidaan pää-
tellä tektonisen liikkeen suunta (Cruikshank ja Aydin 1995). Uuden vaiheen murros voi 
myös katketa sarjaksi en échelon -rakoja paikallisen jännityskentän kiertyessä ja uusien 
rakojen asettuessa kohtisuoraan �3 vastaan (Cruikshank ja Aydin 1995). 
 
Rakoilu voi edetessään ja rakosuuntien kääntyessä jännityskomponenttien suuntien 
muuttumisen kautta vähitellen kehittyä hauraaksi siirrokseksi tai heikkousvyöhykkeeksi 
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(mm. Myers ja Aydin 2004). Hauraat siirrokset kallioperässä edistävät rapautumista ja 
heikentävät kallion laatua. 
 

5.3  Hauraiden rakenteiden kinematiikan tulkinnasta 

Hauraiden siirrosrakenteiden kinematiikan ja palaeomuodonmuutoksen, ja palaeojänni-
tystilan (muodonmuutos-/jännitystilaterminologia, ks. Marret & Peacock 1999) tulkin-
nasta on kirjallisuudessa esitetty lukuisia tutkimusmenetelmiä ja esimerkkejä (esim. 
Lisle 1994, Angelier 1984, 1994, Marret & Allmendinger 1990, Dunne & Hancock 
1994, Roberts & Yelding 1994, Woodcock & Schubert 1994 ja Davison 1994). Tutki-
massamme aineistossa siirroshavaintoja, joista on luotettavasti tulkittavissa liikun-
tosuunta, on vähän. Useimmiten leikkausliikuntoon viittaavat rakenteet ovat rakoilura-
kenteita tai rakopintojen viivausrakenteita, jotka tutkimissamme post-svekofennisissä 
kivissä ovat monesti aukenemiseen liittyviä ”uurre-” (esim. plumose structure, grooves) 
tai mineraalinkasvu rakenteita. Täten ”tilastolliseen” tarkasteluun perustuvat siirrosana-
lyysit paleojännitystilan tulkitsemiseksi ovat epävarmoja, ellei rakoilurakenteista tulkit-
tuja analyysejä huomioida. Koska aineistoa ei ole toistaiseksi analysoitu kuin alustavas-
ti, ei tutkimuksen tässä vaiheessa voida vielä testata palaeojännitystilan tilastollisiin 
analyyseihin perustuvia menetelmiä. Hauraiden rakenteiden palaeojännitystilan määrit-
tämisessä pohjaudutaankin toistaiseksi paljolti edellä kuvattuihin rako- ja rakoiluraken-
teiden tulkintaan. 
 
Seuraavassa pyrimme esimerkein valaisemaan rakoilu- ja satunnaisista siirrosrakenteista 
käyttämäämme tarkastelumenetelmää. Nämä ovat toistaiseksi vain kohteellisia ana-
lyysejä, eivätkä ne sellaisenaan kuvaa alueellista tektoniikkaa tai jännitystilaa. Regio-
naalinen analyysi edellyttää koko aineiston vastaavanlaista läpikäymistä ja saatujen tul-
kintojen sitomista alueelliseen rakenteeseen. Alueellisen rakenteen tuottamisessa tullaan 
käyttämään hyväksi niin kokoamiamme maastohavaintoja ja julkaistua tutkimusaineis-
toa kuin erilaisiin geofysikaalisiin ja topografisiin mittaus- ja kartoitusaineistoihin pe-
rustuvaa rakenteiden analyysiä. 
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6  POST-SVEKOFENNISTEN KIVIEN HAURAISTA RAKENTEISTA 
 

Tutkimuksen tavoitteena on saada tietoa hauraan rakenteen kehittymisestä ajan funktio-
na. Voitaneen olettaa, että nuorimmat kivet olisivat kokeneet vähemmän hauraita liikun-
toja kuin vanhemmat kivet, joten niiden tulisi olla hauraan rakenteensa osalta vanhem-
pia kiviä yksikertaisempia. Jo alustavatkin havaintomme Porin alueen svekofennisistä 
osista osoittavat, että niiden hauras historia on huomattavasti monimutkaisempi kuin 
mitä on todettavissa esimerkiksi tutkimissamme jotunisissa hiekkakivissä. Julkaistuja 
kuvauksia post-svekofennista kinematiikkaa ilmentävistä rakenteista ei ole ollut käytet-
tävissämme. Seuraavassa pyrimmekin lähestymään ongelmakenttää aloittaen yksinker-
taisimmasta mahdollisesta tapauksesta, alueen nuorimmasta kivilajista, oliviinidiabaa-
sista, jatkaen kuvausta hiekkakiveen ja rapakiveen.  
 

6.1   Oliviinidiabaasi 

Noin 1250 miljoonan vuoden ikäiset post-jotuniset oliviinidiabaasit leikkaavat Sata-
kunnan hiekkakiveä laajoina keski-karkearakeisina intruusioina. Oliviinidiabaasien hau-
raita rakenteita ei ole Suomesta juurikaan kuvattu, eikä maastohavaintoihin pohjautuvia 
alueellisia tulkintoja ole toistaiseksi julkaistu. Inkinen (1963) kuvaa pro gradu-tutkiel-
massaan Säpin saaren rakoilua. Geofysikaalisiin tulkintoihin (Korja ja Heikkinen 1995) 
sisältyy toisinaan tietoa myös diabaasien rakenteellisesta ympäristöstä.  
 
Oliviinidiabaasin hauraan rakenteen alueellisen kehityksen selvittämiseksi olemme tut-
kimustemme varhaisemmissa vaiheissa koonneet aineistoa tasaisella havaintopiste-
verkolla diabaasista käyttäen aikaisemmin kehitettyä havaintojenkeruumenetelmää (Pa-
junen ja muut 2001a ja 2002). Tämän kenttätyön aikana koottiin perusteellisempaa ai-
neistoa diabaasien hauraista rakenteista keskittyen paljastumille, joissa rakenteet ovat 
mahdollisimman hyvin edustettuna. Paljastumilta pyrittiin tulkitsemaan ja mittaamaan 
päärakosuunnat ja tunnistamaan hauraiden rakenteiden kehityksen eri vaiheisiin liittyvät  
siirros-, rako- ja rakoilurakenteet. Rakennekehityksen kannalta oleellisista rakenteista 
on otettu näytteitä perusteellisempiin selvityksiin mm. mineraalianalyysejä ja ohut-
hietutkimuksia varten.  
 
Louhoksilta ja tieleikkauksilta saa yleensä hyvän kolmiulotteisen käsityksen rakoilu- ja 
siirrosrakenteista. Olemme tehneet tarkkoja rakennehavaintoja neljällä suurella dia-
baasilouhoksella ja useilla suurilla tieleikkauksilla pyrkien kattamaan tutkimusalueen 
rakennepiirteiltään erilaiset osat. Paikoin myös rantakallioilta on saatu hyvä kuva hau-
raasta rakenteesta – mm. tämän raportin esimerkkikohde, Porin Kallon oliviinidiabaasi, 
on rantapaljastuma. Niiden tulkintaa vaikeuttaa kuitenkin merijäiden hiova vaikutus 
rakoihin ja rakopintarakenteisiin, kuten liikuntoja indikoiviin viivauksiin ja rakotäyttei-
siin. Metsäalueilla paljastumat ovat monesti rakenneinformaatioarvoltaan vähäisempiä, 
sillä tasaisilta paljastumilta ei saa useinkaan tehtyä luotettavia mittauksia rakenteiden 
kaadearvoista eikä kattavaa kolmiulotteita rakennekäsitystä. Lisäksi oliviinidiabaasi on 
usein pintaosistaan vahvasti rapautunut, muodostaen mm. sipulinkuorirapautumaa (Ku-
va 3). Tieleikkauksissa onkin paikoin todettavissa, kuinka paljastuman pintaosat ovat 
läpikotaisin moroutuneet, eikä kallio olisi lainkaan paljastunut edes mäkien lakialueilla 
ilman rakennustoimia. Metsäkohteet puolustavat kuitenkin paikkaansa tarkemmin ha-
vainnoitujen kohteiden välialueilla antaen yhdistäviä vertailutietoja. 
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Kuva 3. Voimakkaasti rapautunut olivnidiabaasi Euran Mankilassa. 

 
Aeromagneettisella kartalla (Kuva 4) oliviinidiabaasien pintaleikkaus erottuu erityisen 
hyvin, koska diabaasit muodostavat heikosti magnetoituneeseen jotuniseen hiekka-
kiveen ja rapakiveen voimakkaasti kontrastoituvia massoja. Myös diabaasien hiekkaki-
veen intrudoituneet jatkeet ovat magneettisesta aineistosta kohtalaisesti erotettavissa. 
Hiekkakivialueen luoteisosassa, kuivatun Leistilänjärven ympäristössä Porista etelä-
kaakkoon, diabaasi muodostaa laajan melko yhtenäisen alueen (Kuva 1). Diabaasi muo-
dostaa kaarimaisena rakenteena paljastuneen alueen ja reunustaa kahdessa kohden pal-
jastunutta vaaka-asentoista hiekkakiveä. Leistilänjärven alueella diabaasi jatkuu satoja 
metrejä paksuna laattana loivasti hiekkakiven alle, minkä olemme tulkinneet diabaasin 
lounaaseen kaatuvien rakenteiden perusteella Leistilänjärven koillispuolen paljastumis-
ta. Myös hiekkakivien magnetoitumaa voimakkaammat magneettiset anomaliat Leisti-
länjärven alueella puoltavat tulkintaa. Rakenteet puoltavat tulkintoja diabaasin laatta-
maisesta, lopoliittimaisesta rakenteesta Leistilänjärvellä. Leistilänjärven lounaispuolella 
luodesuuntaisessa vyöhykkeessä diabaasi on rakenteeltaan usein karkearakeisempaa 
kuin ympäristössä ja on ilmeisimmin alueella paksuimmillaan. Karkearakeinen kivi on 
usein myös ruosteista ja sisältää rakopinnoilla mm. sulfideja, minkä seurauksena kivi on 
rapautunut ja vähäisemmin paljastunut.  
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Kuva 4. Tutkimusalueen aeromagneettinen kartta. Geologian tutkimuskeskus, lentomit-
tausaineisto.  
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Leistilänjärven alueen diabaasimassojen lounaispuolella on kohtalaisen laajoja diabaasi-
alueita svekofennisten kivien ja rapakiven yhteydessä. 
 
Leistilänjärven suuren diabaasimassan luoteispuolella diabaasi muodostaa kapeita juo-
nimaisia esiintymiä, joissa paikoin esiintyvät polygonaaliset jäähtymisrakenteet (Kuva 
5) viittaavat niiden tunkeutuneen melko lähelle muinaista maan pintaa. Usein onkin 
ongelmallista tunnistaa jäähtymisvaiheen aikaiset rakoilurakenteet tektonisista rakora-
kenteista. Tosin jäähtymisvaiheen aikaisten hauraiden (kivi on siis jähmettynyt jo mur-
tumiselle ja leikkausdeformaatiolle alttiiksi) rakenteiden kehittymistäkin säätelevät sen 
aikaisten tektonisten prosessien aiheuttamat jännitystilat.  
 

 
 
Kuva 5. Jäähtymisrakoilua oliviinidiabaasissa Viasveden Susikalliolla. 

 
Hiekkakivialueen itäosassa ja sen eteläpuolisella rapakivialueella oliviinidiabaasi muo-
dostaa karttakuvassa kapeita juonimaisia intruusioita, mutta magneettisesta aineistosta 
on tulkittavissa, että diabaasi muodostaa alueella huomattavasti karttakuvan esittämää 
suurempiakin massoja. 
 
Leistilänjärven laskuojan paljastumassa on hiekkakiven ja diabaasin kontakti, joka on 
luonteeltaan magmaattinen, mutta myöhemmin vahvasti hauraan siirroksen ja rakoilun 
deformoima (ks. kohdekuvaus Leistilänjärven laskuojan hiekkakivestä). Diabaasi-
hiekkakivikontakti on paljastuneena myös Säkylänjärven länsipuolella kallioon louhi-
tussa Kiperjärven kuivatusojassa (Myllyoja). Kiperojallakin kontakti on myöhemmin 
deformoitunut ja vahvasti rapautunut. Nykyisellään edellä kuvatut kontaktit ovat pystyjä 
johtuen ainakin osin myöhäisemmistä hauraista liikunnoista. Diabaasin kontaktimeta-
morfisia vaikutuksia hiekkakiveen on kuvannut mm. Kahma (1951), joka totesi lieviä 
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kohonneen lämpötilan aiheuttamia mineraalimuutoksia hiekkakivessä. Diabaasin ja ra-
pakiven loivahko kontakti on paljastunut Olkiluodon tievarren louhoksella (Interrock). 
Tässäkin kontaktissa on säilynyt magmaattisen kontaktin terävästi leikkaavia rakenteita, 
mutta myöhäisempi deformaatio on niitä paljolti hävittänyt.  
 
Alueellisista rakenteista silmiinpistävimpiä ovat suoraviivaiset rakenteet, jotka rajaavat 
diabaaseja usein likimain N–NNE-suuntaisesti, ja varsinkin alueen itäosissa kyseisen 
suuntaiset diabaasit ovat luonteenomaisia. Maastohavainnot osoittavat, että tässä suun-
nassa on tapahtunut siirrosliikuntoja, mutta niiden syvällisempään tulkintaan palataan 
vasta tätä työnkuvausraporttia seuraavissa tutkimusvaiheissa. Vaikka siirroshavainnot 
diabaasista ovatkin melko satunnaisia, on niissä rakoilurakenteiden ja rakopintaraken-
teiden, lähinnä rakomineraalien kasvun perusteella, todettavissa leikkausliikuntoja, joil-
la on hauraiden rakenteiden synnyssä ja avautumisessa suuri merkitys. Näiden rakentei-
den tulkinta ja alueellinen yhdistäminen edellyttävät aineistojen monipuolista analyysia, 
johon tartutaan tutkimuksen jatkovaiheissa.  
 
Diabaaseja leikkaavat apofyysit on tunnettu jo kauan (Laitakari 1928). Analyysissämme 
pyrimme hyödyntämään tietoa näihin graniittisiin juoniin liittyvästä hauraasta rakenne-
vaiheesta, jonka ikä on määritettävissä lähelle diabaasien tunkeutumista ja jäähtymistä. 
 
Alueen eteläosassa keskirakeista diabaasia leikkaavat terävin magmaattisin kontaktein 
pohjoissuuntaiset kapeat hienorakeiset diabaasijuonet (Kuva 6), jotka toisinaan ovat 
olleet myöhäisemmän vahvan hauraan deformaation kohteina (Kuva 7). Nuoret diabaa-
sit erottuvat hyvin magneettisella kartalla leikatessaan rapakiveä, mutta voimakkaasti 
magnetoituneilla diabaasialueilla niiden tunnistaminen ei ole yksiselitteistä. Tekemäm-
me alustavan paleomagneettisen määrityksen perusteella jäännösmagnetoituman suunta 
hienorakeisessa diabaasissa on likimain sama kuin varhaisemmassa karkeampirakeises-
sa diabaasissa (Mertanen Satu). Tämä viittaa hienorakeisten diabaasijuonien intrudoitu-
neen pian keskirakeisten diabaasimagmojen tunkeuduttua ja jäähdyttyä hauraasti defor-
moituviksi. 
 
Oliviinidiabaasin hauraiden rakoilurakenteiden tulkintaa kuvaamme esimerkillä Porin 
Mäntyluodosta, Kallosta. Jatkotutkimuksissamme pyrimme kuvaamaan tutkimiltamme 
kohteilta rakennepiirteitä vastaavasti ja analysoiden niitä alla esitetyn metodin mukai-
sesti. Huomautettakoon kuitenkin, että kullakin kohteella on omat erityispiirteensä ja 
samanlaiseen tulkintatulokseen voidaan päätyä erilaisia rakenteita tulkitsemalla ja kes-
kittymällä kullakin kohteella erityisesti niissä hyvin edustettuihin ja varmimmin tulkit-
taviin rakenteisiin. Rakenteet voivat vaihdella suunniltaan suurestikin. Tarkoituk-
senamme onkin tavoittaa kunkin kohteen hauraiden rakenteiden kehittyminen suhteessa 
rakenteiden syntykinematiikkaan ja jännitystilaan. 
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Kuva 6. Hienorakeinen diabaasijuoni leikkaa keskirakeista diabaasia Hinnerjoen itä-
puolella. 

 

Kuva 7. Voimakkaassa vasenkätisessä hauraassa siirroksessa deformoitunut hienora-
keinen diabaasijuoni; kuten juoni Kuvassa 6. Alustavan palaeomagneettisen määrityk-
sen perusteella se on likimain samanikäinen oliviinidiabaasin kanssa. 
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6.1.1  Oliviinidiabaasi – Pori, Kallo (x = 1524693; y = 6831642) 

Kallon niemeke Porin Mäntyluodossa on kapean kannaksen mantereeseen yhdistämä 
saareke. Sen rannat ovat hyvin paljastuneena ja hauraat rakoilurakenteet keskirakeises-
sa, homogeenisessa oliviinidiabaasissa ovat hyvin näkyvillä. Satunnaisesti kivessä on 
karkearakeisia-pegmatoidisia sulkeumia, joiden "mobiilit" kontaktit isäntäkiveen viit-
taavat niiden kulkeutuneen diabaasimagman mukana osin sulaen ja reagoiden isäntä-
magman kanssa. Paljastuma-alueen eri osissa rakoilun luonne vaihtelee merkittävästi. 
Eteläpään kallioita luonnehtivat kaksi toisiaan vastaan likimain kohtisuoraa pystyä ra-
kosuuntaa ja satunnaiset vinoraot sekä nuoret murrokset, jotka ovat kehittyneet hyödyn-
täen olemassa olevia rakoja. Lounaisosassa diabaasi on hyvin kompleksisti rakoillut eri 
lohkoissa ja kaareutuvat murrokset särkevät kalliota. Alla kuvattava kohteemme on 
myös monimutkaisesti rakoillut voimakkaiden murroslohkojen välitiloissa.   
 
Kuvassa 8a on esitetty Kallosta, noin 500*500 m kokoiselta alueelta, neljän paljastuman 
rakomittaukset stereografisella alapalloprojektiolla (raportin kaikki stereografiset dia-
grammit on projisoitu alapallolle, ja tiheysdiagrammeissa on käytetty Fisherin jakau-
maa). Kuvassa on erotettavissa useita maksimeita (Kuva 8b), mutta yksityiskohtaisen 
analyysin perusteella on todettavissa (ks. alle), että kyseinen pelkistetty maksimitulkinta 
ei mahdollista erilaisten rakorakenteiden eristämistä massasta ja vääristää rakoiluraken-
teiden tulkintaa merkittävästi. Samoihin maksimeihin sijoittuu samansuuntaisia, mutta 
synnyltään erilaisia rakenteita eri paljastumilta ja paikoin samallakin paljastumalla. Toi-
saalta samaankin rakoiluun liittyvät suunnat saattavat vaihdella merkittävästi hajauttaen 
havainnot useiksi maksimeiksi. Kuvassa 8c on esitetty Kallon alueelta (4 paljastumaa) 
mitattujen viivasuuntien pintanavat alapallolle projisoituna. 
 
Kuvassa 9a ovat kaikki rakomittaukset Kallon esimerkkikohteen paljastumalta. Stereo-
grafisella projektiolla paljastumalla korostuu kolmen pystyn rakosuunnan edustamat 
maksimit, muiden ollessa heikommin edustettuina mittausaineistossa. Rakojen keskinäi-
siä suhteet on eroteltu jo maastossa. Kuvassa 9b on eritelty nämä erilaisia rakorakenteita 
edustavat mittaukset symbolein. Kuviosta voidaan todeta, että samoihin maksimeihin 
liittyy erilaisia ja -vaiheisia rakorakenteita. Paljastumalla tämä johtuu kahdesta eri syys-
tä. Toisaalta sama rakenne on kiertynyt hieman paljastuman eri osissa, kuten on todetta-
vissa esimerkiksi keltaisilla symboleilla kuvattujen rakojen osalta. Toisaalta samaan 
suuntaan on syntynyt erilaisia vaiheita edustavia rakoja, kuten keltaisilla palloilla kuvat-
tujen rakojen suuntaiset harmain neliöin kuvatut raot. Paljastumalla voidaan todeta, että 
vinoneliölohkoja muodostavat harmain neliösymbolein esitetyt raot esiintyvät keltaisin 
palloin kuvattujen rakojen välitiloissa ja ne on tulkittu niitä hieman myöhemmin kehit-
tyneiksi. Kuvaan 9c on koottu paljastumalta tulkitut rakoilurakenteet analysoituna ste-
reografiselta projektiolta rakenteen maksimeja edustavina suuntina. Täten erilaiset mut-
ta mahdollisesti samansuuntaiset rakenteet eivät vääristä rakoilusuuntia ja tulkintaa. 
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Kuva 8. Kallon eteläpään oliviinidiabaasin hauraiden rakenteiden stereografinen pro-
jektio alapallolle projisoituna (muut kuvat myös alapalloprojektioita). a. Kaikki rako-
havainnot, b. Rakojen tiheyskäyrät ja c. Viivasuuntahavainnot. 
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Kuva 9. Kallon esimerkkikohteen oliviinidiabaasin hauraiden rakenteiden stereografi-
nen projektio, a. Kaikki raot, b. Rakojen tiheyskäyrät ja rakosuunnat luonteen mukai-
sesti eriteltynä, c. Rakorakenteiden maksimeita edustavat rakotasot luokiteltuna rakoi-
lurakenteiksi ja d. Jännitystilan tulkinta. 
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Kallon kannaksen paljastumalta on todettu viisi erilaista rakoilurakennetta. JA on kallio-
ta lohkova pitkistä WSW-suuntaisista avoimista raoista muodostuva rakorakenne (Kuva 
10). Raot esiintyvät tihentyneinä ryhminä, joissa rakotiheys on suuri, mutta kyseiset 
vyöhykkeet ovat harvassa noin 5-10 metrin välein. Nykyeroosiopinnalla JA-raot muo-
dostavat voimakkaan kallioita rajaavan topografisen rakenne-elementin, joka on var-
masti altis esimerkiksi liuosten kulkeutumiselle. JA-raot ja -rakorakenteet ovat kaarevia 
ja kaarevuusakseli on pystyhkö (Kuva 8c). Rakenteeseen liittyy pull-apart -tyyppisiä 
aukenemisrakenteita (Kuva 11), jotka viittaavat oikeankätiseen leikkausliikuntoon myö-
täpäiväisen rotaation aikana – liikuntoon liittyvä rotaatioakseli on likimain kaare-
vuusakselin suuntainen (Kuva 8c). Muut paljastuman rakoilurakenteet ovat pääsääntöi-
sesti kehittyneet tämän rakoilun välitiloihin. Paljastumalla on paikoin myös JA:n suun-
taista lyhyttä rakoilua; se voi edustaa JA-rakoilun varhaisvaihetta, ja rakojen kehitys on 
lukkiutunut läpikotaisten rakomurrosten kehityttyä. 
 
 

 
 
Kuva 10. JA-rakojen muodostama lohkorakenne oliviinidiabaasissa Kallon esimerkki-
kohteella. 

JB-rakoilu muodostuu kaareilevista likimain NNW-suuntaisista, JA-rakoilua vastaan 
likimain kohtisuoraan esiintyvistä raoista (Kuvat 10 ja 11). Se muodostuu kahdesta kaa-
teiltaan vastakkaisesta rakoilusta JB1, joka kaatuu 50º:een kulmalla itään, ja JB2, jonka 
kaade on noin 40º länteen. Yhdestä JB1-raosta, Kallon niemekkeen keskiosasta on to-
dettu JB1:n suuntaiseen rakoiluun liittyvä heikko siirrosviivaus, joka indikoi normaali-
siirrosrakennetta, mutta esimerkkikohteella ko. siirrosviivausrakenteiden tunnistaminen 
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on jään kuluttavan vaikutuksen takia epävarmaa. Kuvassa 12 esiintyvä JB1-rako on kui-
tenkin murtunut siten, että aukeneminen on tapahtunut vaa’ahkon, JB-rakojen kulun 
suuntaisen, itäpuoli-alas rotaatioakselin vaikutuksessa. Tätä ilmentää murtuilemiseen 
liittyvä kaateen suuntainen viivausrakenne, avautumisviivaus, ja vaa’ahkot porrasraken-
teet (Kuva 11). Kuvatut rakenteet viittaavat leikkauskomponenttiin, ts. normaalisiirrok-
seen, raon syntyessä. Tulkitsemme JB1- ja JB2-raot samanaikaisesti kehittyneiksi eks-
tensiorakoiluksi JA-rakojen muodostamissa välilohkoissa. JB-rakojen suunnat vaihtele-
vat hieman eri JA-lohkoissa, mikä näkyy hajontana stereografisessa projektiossa. Koska 
JB-raot ovat kehittyneet JA-rakojen välitiloihin ja niiden suunnissa on vaihtelua, tulkit-
semme JB-raot hieman JA-rakoja myöhäisemmiksi, seurauksiksi JA-rakenteen oikean-
kätisestä kiertymisestä. Tulkintamme mukaan JA-kulkusiirros- ja JB-ekstensiorakenne 
ovat siis syntyneet kinemaattisesti saman progressiivisen prosessin tuloksena. Pienet 
eroosiopinnan niksahdukset JB1-tason mukaisesti Kuvassa 12 saattavat olla seurausta 
nykyjäiden toiminnasta, joskaan muitakaan post-glasiaalisia liikuntoja ei voida jättää 
pois mahdollisuuksien kirjosta. 
 

 
 
Kuva 11. Oikeankäden JA-leikkausrako, johon on muodostunut pull-apart -tyyppinen 
rakenne. JB1-raot kaatuvat kohti katsojaa ja niissä on paikoin nähtävissä vaakaa por-
taattaisuutta; Kallon esimerkkikohteen oliviinidiabaasi. 
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Kuva 12. JB1-ekstensiorakoilua, johon paikoin liittyy hyvin nuoria niksahduksia olivii-
nidiabaasissa Kallon kohteella. 

 
JC1- ja JC2-raot muodostavat kiilamaisia JB-lohkoja särkevää pystyhköä vinoneliöra-
koilua (Kuva 13). Raot ovat melko tiheässä, jopa noin 20–30 cm:n välein, suoria ja 
vaihtelevan pituisia. Huomautettakoon, että JC2-maksimi (Kuva 9b) aineistossa perus-
tuu niukkaan aineistoon ja JC1- ja JC2-rakojen välinen kulma on vääristynyt Kuvassa 
9d (vrt. Kuva 13). JC1-raot ovat paljastumalla JC2-rakoja paremmin kehittyneet ja ne 
kehittyvät paikoin JB1-rakojen suuntaisiksi murtumarakenteiksi; tällainen rakenteen 
kehittyminen on näkyvissä esimerkiksi Kuvassa 12. Suunnan kääntymistä tapahtuu 
myös JC-rakojen progressiivisen aukenemisen seurauksena. Kohti etelää otetussa Ku-
vassa 14 JC1-rakoilu on kehittynyt pääosin pystyakselisen ja myötäpäiväisen rotaation 
vaikutuksessa. Rakenteen synty ja kääntyminen on kinemaattisesti yhteneväinen aiem-
min kuvatun oikeankäden JA-leikkausliikunnon kanssa. Ajallisesti JA-JC-rakenteiden 
kehittymisessä ei ole ilmeisimmin suurtakaan eroa, joskin rakorakenteiden suhteet indi-
koivat niiden kehittymistä järjestyksessä JA, JB ja JC progressiivisen oikeankäden leik-
kausdeformaatiossa vallitessa. 
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Kuva 13. JC-rakojen muodostama vinoneliörakenne ja niiden terävää kulmaa puolitta-
va JD-rako oliviinidiabaasissa Kallossa. 

 
JC1- ja JC2-rakojen muodostama terävän kulman puolittajalla esiintyy paikoittain nuo-
rempaa rakoilua JD (Kuva 13), joka on likimain JB-ekstensiorakojen suunnassa, mutta 
pystyä ja esiintyy ainoastaan lyhyinä rakoina JC-lohkoissa, miksi olemmekin erottaneet 
sen uudeksi rakorakenteeksi. JD-raot voidaan tulkita vetoraoiksi, jotka ovat kehittyneet 
JC-lohkoissa kohtisuoraan pienintä jännityskomponenttia �3 vasten. 
 
JE-raot ovat vaakarakoja (Kuva 15), joiden suhdetta ei ole tulkittu paljastumalla suh-
teessa muihin rakorakenteisiin. Ne muodostavat terävää kiilarakennetta ja ovat paikoin 
hyvin kehittyneitä. Muualla tutkimusalueella on todettu voimakkaita loiva-asentoisia 
rakorakenteita, jotka ovat paikoin tulkittu syntyneen päällä olevan paineen hellittäessä. 
Toisinaan niihin liittyy selviä liikuntosuuntia, joiden liikeindikaatiot ovat pienelläkin 
alueella vastakkaisia viitaten kohoamiseen liittyvään paineen heltiämiseen rakoraken-
teen syntyessä. 
 
Kallon niemekkeen eteläosassa on lisäksi kaksi toisiaan vastaan noin 45º kulmassa ole-
vaa nuorta rakomurrosrakennetta, jotka käyttävät hyväkseen paljastuman varhaisempia 
rakorakenteita. Tämä rakenne on tulkittava nuorimmaksi Kallossa todetuksi rakenteeksi. 
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Kuva 14. Progressiivisen aukenemisen surauksena kehittynyt JC1-rakoilu oliviini-
diabaasissa Kallon esimerkkikohteella. 

 
Pääjännitysakselien suuntia voidaan arvioida paljastuman rakorakenteista. JB-
ekstension keskiarvosuunta on likimain WSW-ENE-suuntainen, joten pienin jännitys-
komponentti �3 on likimain ko. suunnassa (ekstensiokvandrantissa) (Kuva 9d). JB-
rakojen kaadesuunnat vaihtelevat kuitenkin SW- ja W-suuntien välillä, mikä tulkin-
tamme mukaan johtuu progressiivisen JA-leikkausjännityksen aiheuttamasta paikalli-
sesta jännitystilan rotaatiosta. JC-rakojen muodostuessa toinen suuremmista pääjänni-
tysakseleista �1 tai � 2 oli likimain vinoneliölohkojen terävän kulman puolittajalla JD-
vetorakojen suuntaisesti SSE-NNW-suunnassa (ks. Kuvat 9d ja 13) ja �3 vastaavasti 
tylpän kulman puolittajalla likimain SW-NE-suunnassa, siis yhtyen JB-
ekstensiokvadranttiin. JB-JC-JD-rakenteiden samanaikainen synty selittyy, mikäli �1 
tulkitaan pystyasentoiseksi, �3 WSW-ENE-suuntaiseksi ja �2 likimain suuntaan SSE-
NNW. 
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Kuva 15. Vaakaa JF-rakoilua oliviinidiabaasissa Kallossa. 

 
Lisättäessä kuvattuun tulkintaan oikeankäden JA-leikkausdeformaatio, joka muodosti 
pull-apart –tyyppisiä rakenteita, tulkintaa monimutkaistuu. Jotta oikeankäden leikkaus-
deformaatio voitaisiin tuottaa, on �1:n tai � 2:n sijaittava jännityskentän SE-NW-
kvadrantissa (punaisella katkoviivalla rajatut alueet Kuvassa 9d). Mikäli pääjännitysak-
seli �1 tulkitaan kyseiseen sektoriin (mustat alaindeksit Kuvassa 9d), on sen oltava liki-
main SSE-SE/NNE-NW-suuntainen, jotta samanaikaiset oikeankätinen JA-
kulkusiirrostuminen, JB-ekstensio, JC-leikkaus- ja JD-vetorakojen rakenteiden kehitty-
minen olisi mahdollista. �2 on tällöin pystyasentoinen ja �3 WSW-ENE-suuntainen. 
Kokonaisrakenne on tässä tapauksessa syntynyt oikeankätisen transpressionaalisen kul-
kusiirrostektoniikan tuloksena. Mikäli �1 on pysty (punaiset alaindeksit Kuvassa 9d) ja 
� 2 SSE-SE/NNW-NW-suuntainen, ovat rakoilurakenteet syntyneet vastaavasti oikean-
kätisen transtensionaalinen kulkusiirrostektoniikkan vaikutuksesta. Toistaiseksi tutki-
mamme aineiston perusteella molemmat vaihtoehdot ovat tälle progressiiviselle defor-
maatiolle mahdollisia. Kaikki Kallon paljastumilta mitatut kaarevuus- ja rotaatioakselit 
ovat hieman kallistuneet kohti ENE-NE:ta, mikä viittaa koko rakenteen lievään kallis-
tumiseen tai pääjännitysakselitasot ovat rakorakenteiden kehittyessä olleet hieman kal-
lellaan. 
 

6.2  Hiekkakivi 

Satakunnan hiekkakivien litologiaa, sedimenttirakenteita, palaeovirtausanalyysejä ja 
kerrostumisympäristöä on kuvattu useissa julkaisuissa (mm. Laitakari 1925, Hämäläi-
nen 1985, Amantov ja muut 1996, Kohonen ja muut 1993 ja Pokki 2007), mutta syste-
maattiseen rakenneanalyysiin perustuvat tektonisten rakenteiden kuvaukset hiekkakives-
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tä puuttuvat. Osasyynä tähän on varmasti hiekkakiven heikko paljastuneisuus (Kuva 2). 
Tutkimuskokonaisuuteen liittyen koottiin kesän 2008 kenttätöiden pohjalta yhteenveto 
hiekkakiven hauraista rakenteista (Pajunen ja Wennerström, toimittajalla). Alla esitetty 
kuvaus pohjautuukin osin tähän yhteenvetoon, joskin olemme tehneet tähän raporttiin 
esimerkkikohteen osalta kesän 2009 maastohavaintojen edellyttämät korjaukset.  
 
Hiekkakivi muodostaa n. 100*25 km laajan kiilamaisen svekofenniseen kallioperään 
muodostuneen sedimenttialtaan, johon on tunkeutunut myös mafisia oliviinidiabaaseja-
magmoja. Pohjoisessa allasta rajaa NW-SE-suuntainen pystyhkö siirrosvyöhyke (mm. 
Kahma 1951 ja Amantov ja muut 1996), joka erottuu selkeästi aeromagneettisilla kar-
toilla. Kairausten, painovoimamittausten ja seismisten heijastusmittausten perusteella 
allas ohenee lounasta kohden (Elo 1976, 1982 ja Korsman ja muut 1999). Syvimmät 
kairaukset ovat 591 m. Puranen (1963) tulkitsi magneettisten aineistojen perusteella 
hiekkakiven paksuudeksi 1-1.4 km ja vuosina 1961 ja 1962 suoritetuissa seismisissä 
luotauksissa havaittiin reflektiopinta 1.5 km syvyydessä (Puranen 1963). Laurén (1970) 
arvioi hiekkakiven pohjoisosan suurimmaksi syvyydeksi 4-5 km.  Elon (1976) tulkinnan 
mukaan hiekkakiven yli, Porin länsipuolelta, mitatun poikkileikkauksen suurin syvyys 
on 1.8 ± 0.4 km ja keskisyvyys 1.3 ± 0.3 km. Elo ja muut (2009) tulkitsivat Porin kaak-
koispuolelta hiekkakiven alapuolisen rapakivimuodostuman paksummaksi kuin aikai-
semmissa tulkinnoissa. Tällöin hiekkakivimuodostuman vahvuus on vain n. 600–650 m. 
Hiekkakiven syvyysvaihteluista luode-kaakko-suunnassa ei ole tehty tähän mennessä 
tulkintoja. 
 
Sederholm (1911), Laitakari (1925) ja Kahma (1951) ovat kuvanneet diabaasin aiheut-
tamaa kontaktimetamorfista vaikutusta hiekkakivessä Leistilänjärveltä ja Kiparojalta. 
Laitakarin (1925) mukaan Leistilänjärven hiekkakivi on muuttunut kovaksi ja lasimai-
seksi diabaasin kontaktissa, ja Kahma (1951) on kuvannut kontaktimetamorfisia vaiku-
tuksia mineraaliseurueisiin Kiparojalta. 
 
Hämäläisen (1985) koostamassa yhteenvedossa hiekkakivipaljastumia on kuvattu Sata-
kunnasta 26. Tämän tutkimuksen puitteissa on havaintoja 16 hiekkakivipaljastumalta, 
joskin osa niistä on havainnoinnin kannalta niin pieniä tai surkeassa kunnossa, että niis-
tä saatiin mitattua vain päärakosuunnat. Tässä työraportissa kuvataan esimerkkinä Leis-
tilänjärven laskuojan hiekkakivipaljastuma, jossa on näkyvissä myös sen suhde alueen 
oliviinidiabaasiin. 
 

6.2.1  Hiekkakivi – Nakkila, Leistilänjärven kuivatusoja (x = 1550945;  
 y = 6805103) 

Leistilänjärven hiekkakivikohde Nakkilassa, Leistilänjärven kuivatusojassa, sijaitsee 
suuren oliviinidiabaasimassiivin NE-kontaktissa (Kuva 2). Kuivatusoja valmistui 1864-
1867 (Innamaa 1968; ks. Hämäläinen 1985). Hiekkakiveä on paljastuneena noin 40 m:n 
matkalla 150 m pitkän kallioleikkauksen itäpäässä (Kuva 16). Kanava on noin 5 m le-
veä ja seinämäkorkeus noin 5-6 m. Leikkauksen länsipää koostuu keskirakeisesta olivii-
nidiabaasista. Paljastuma on yksi parhaista hiekkakiven hauraiden rakenteiden selvittä-
miseksi, mutta paljastuman havainnointi luonnistuu vain veneellä. 
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Kuva 16. Yleiskuva Leistilänjärven esimerkkikohteen hiekkakivestä. 

 
Hiekkakivi on hyvin lajittunutta, hienorakeista ja sisältää kulmikkaita savikivifrag-
mentteja (Hämäläinen 1985 ja Kohonen ja muut 1993). Primäärirakenteet ovat heikosti 
näkyvissä ja kerroksellisuus onkin parhaiten seurattavissa vaa'an JA-rakoilun perusteel-
la. Vaakaraot seuraavat usein kontrastisia kerrospintoja etenkin savisten ja hiekkaisten 
kerrosten rajalla. Kerrokset (S0) ovat likimain horisontaalisia (kaade 4-6°) ja yli puolen 
metrin vahvuisia, joskin sisäiseltä rakenteeltaan heikosti erottuvia.  
 
Hiekkakiven kerroksellisuus S0 on avoimesti taipunut F-poimutuksessa, jonka poimu-
akseli painuu loivasti kaakkoon (Kuvat 18a ja 20). Poimutuksen aallonpituus on noin 20 
m. Kerros-/kerrosrakopinnoilla on hyvin heikosti erottuva, mutta systemaattinen viivaus 
(L = 135°/3°); kulmaero poimuakseliin F nähden johtunee loivan rakenteen mittausvir-
heestä vaikeissa veneolosuhteissa. 
 
Paljastumalla on nähtävissä reliktisesti hiekkakiven ja oliviinidiabaasin magmaattinen 
kontakti, jossa hiekkakivi on kontaktimetamorfoosin seurauksena paistunut. Terävän 
kontaktin välittömässä läheisyydessä myös diabaasi on hyvin hienorakeinen. Kontaktin 
läheisyydessä on hiekkakiveen tunkeutunut vaaka-asentoisesti kerrosmyötäisiä, noin 
10–20 cm leveitä oliviinidiabaasijuonia (Kuva 17). Kontaktivyöhyke on myöhemmin 
ollut hauraiden liikuntojen kohteena. Kontaktisiirroksen suunta on 258°/78°. Se on ny-
kyisellään noin puoli metriä leveä rapautunut rakoiluvyöhyke, jossa en echelon -ra-
kenteen perusteella on todettavissa itäpuolen, ts. hiekkakiven, romahtaminen alas.  
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Kuva 17. Hiekkakiven ja oliviinidiabaasin kontakti Leistilänjärvellä. Kontaktin lähei-
syydessä JC-raot ovat voimistuneet. 

 
Paljastumalla, lähinnä diabaasissa, on myös muita hauraita siirroksia, jotka on koottu 
stereografiseen diagrammiin Kuvassa 18c. Hieman kontaktin länsipuolella on noin 1 m 
leveä hauras siirros (265°/75°; Kuva 19a), jossa on selvä siirrosviivaus (144°/31°; 
slickenline lineation; Kuva 19b), jonka kaade on loivasti kaakkoon. Tässä oikeankäti-
sessä vinossa kulkusiirroksessa (SC-rakenteen perusteella – vaikeasti tulkittava) itäpuoli 
on myös loivasti vajonnut länsipuoleen nähden. 
 
Kaikki raot paljastumalta on koottu stereografisiin projektioihin Kuvissa 18a ja b. 
Maastohavaintojen perusteella rakoilumaksimit voidaan jakaa neljään päärakosuuntaan, 
jotka on tulkittavissa kolmeksi rakoilurakenteeksi JA-C (Kuva 18d). 
 
 JA-rakoilu muodostuu likimain kerroksellisuuden suuntaisista hyvin pitkistä ja avoi-
mista raoista (Kuva 21). Rakotiheys on 1-2 rakoa/1m, paikoin tiheämpi noin 5 rakoa/1m 
(ts. rakoväli on 15–60 cm, ka. 30 cm). Raot ovat kaareilevia ja muodostavat vaaka-
asentoisia, hyvin teräväkulmaisia kiilarakenteita.  
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Kuva 18. Leistilänjärven esimerkkikohteen hiekkakiven hauraiden rakenteiden stereo-
grafinen projektio, a. Kaikki raot, kerroksellisuus sekä poimurakenne, b. Rakojen ti-
heyskäyrät ja merkittyyn JA-rakoon liittyvä "fringe"-rakenne, c. Siirroshavaintotasot ja 
niihin liittyvien viivausten projektionavat ja d. Rakorakenteiden maksimeita edustavat 
rakotasot luokiteltuna rakoilurakenteiksi ja pääjännitysakselien tulkinta. 
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E-W-suuntainen päärakoilu JB on merkittävin rakosuunta läpi koko muun rakenteen ja 
JC-raot ovat sen välitiloissa (Kuvat 16 ja 21). Rakosuunnissa on lievää vaihtelua, raot 
kaareilevat paikoin vastakkaisiin suuntiin ja paikoin rakoilu muodostaa teräväkulmaista 
kiilamaista rakennetta. Rakoväli on 20–30 cm. Raoissa on tavattu vaakaa höyhenraken-
netta (plumose structure) (Kuva 22), joka viittaa vaakaan aukenemiseen. Siihen viittaa-
vat myös pysty kaarevuusakseli ja rakopintojen kätisyydeltään vaihteleva, pystyakseli-
nen portaattaisuus. Höyhenrakenteen reunaosissa toisinaan esiintyvät ”fringe”-rakenteet 
(Kuva 21) ovat merkkinä raon etenemiseen liittyvistä paikallisista jännitystilan uudel-
leenjärjestäytymisistä. Edellä kuvatut rakenteet viittaavat JB:n vetorakoluonteeseen. 
 

 
 
Kuva 19. Loivasti vino kulkusiirros Leistilänjärven esimerkkikohteella. a. siirroksen 
suunnassa ja b. siirrostasoa vastaan kohtisuoraan, jolloin erottuu voimakas siirrosvii-
vaus. 

 
Tiheä, säännöllinen päärakosuunta JC1 on N-S-suuntainen ja kaatuu vaihtelevasti län-
teen. Rakoväli on 30 cm. Se muodostaa JC2-rakojen kanssa vinoneliörakenteen (Kuvat 
21 ja 22), jonka terävänkulman puolittaja on likimain pystyasentoinen, aavistuksen kal-
listunut itään. JC-vinoneliörakenne on ilmeisesti syntynyt ekstensionaalisesti suurim-
man pääjännitysakselin ollessa rakoilun syntyessä JC1-JC2-tasojen puolittajalla verti-
kaalisessa asennossa. Hauraat siirrosrakenteet ovat paljastumalla likimain JC1-rakojen 
suuntaisesti. Ovatko raot ohjailleet myöhäisemmän siirrosrakenteen kehittymistä vai 
onko JC-rakoilun synty samanaikaista siirrosrakenteen kanssa, on toistaiseksi epävar-
maa. Paikoin on todettavissa, kuinka JC-rakenteet särkevät voimakkaasti vaakaa JA-
rakennetta (Kuva 23) ja paikoin JC-rakoilu voimistuu hauraaksi lähes pystyksi rakomur-
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rosvyöhykkeeksi. On mahdollista, että tämä romahdusrakenne liittyy paljastumalla to-
dettuihin hauraisiin vinoihin kulkusiirroksiin (Kuvat 19 a ja b). 
 
 

 

Kuva 20. Loivaa poimutusta Leistilänjärven hiekkakivessä. Poimuttuminen on tapahtu-
nut ilmeisesti hyvin varhaisessa vaiheessa, sillä siihen ei liity hiekkakiville tyypillistä 
akselitasomurrosliuskeisuutta. 

 

Kuva 21. Päärakoilut Leistilänjärven esimerkkikohteen hiekkakivessä. Kuvan keskiosan 
kerroksessa on näkyvissä kaunis "fringe"-rakenne. 
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Kuva 22. Höyhenrakenne Leistilänjärven hiekkakivessä viittaa vaakaan aukenemiseen. 

 
Rakomittaustuloksessa on myös maksimeita (Kuva 18b), jotka on nimetty JD-, JE- ja 
JF-rakoiluiksi (Kuva 18d). Niiden tulkinta on toistaiseksi kesken. Osa niistä liittyy kiila-
rakenteena päärakoiluihin, ja osin kyseessä on rakosuuntien paikallinen vaihtelu (vrt. 
oliviinidiabaasin kohdekuvaus). 
 
Rakoilurakenteet on eritelty stereografisessa diagrammissa Kuvassa 18d. Paljastuman 
kolme päärakoilurakennetta poikkeavat toisistaan ominaisuuksiltaan. JA-raot ovat il-
meisesti paineen hellittäessä syntyneitä vetorakoja pääjännitysakselin �3 ollessa pysty-
asentoinen. Niiden syntyyn on vaikuttanut suuresti kerrosrakenteista aiheutuvat heik-
kousrakenteet. JC-rakoilurakenteen ollessa voimakas, kuten JC1:n suuntaisessa hauraas-
sa kontaktisiirroksessa, vaaka rakoilurakenne JA hajoaa, viitaten siihen, että JA-
rakoilun kehittyminen on edeltänyt JC-kiilarakoilua.  
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Kuva 23. Vaakarakoilu on hajonnut rakenteen romahtaessa pystyssä murrosvyöhyk-
keessä, jossa myös JC-rakoilu on tihentynyt. 

 
JB-raot näyttäisivät luonnehtivan paljastumaa, ne ovat pitkiä ja jatkuvia ja JC-raot ovat 
yleensä pitkien JA-rakojen välitiloissa. Tulkitsemme edellä kuvatuista syistä JC-raot 
JA-vaakarakoja nuoremmiksi. JB-raot ovat luonteeltaan hyvin samankaltaisia Harjaval-
lan voimalaitoksen hiekkakivipaljastumalla esiintyvien pitkien vetorakojen kanssa, mut-
ta JC-rakoilurakenne poikkeaa Harjavallan rakenteesta täysin. Harjavallassa on kolme 
toisiaan vastaan kohtisuoraa rakosuuntaa (Pajunen ja Wennerström, toimittajalla). JB-
vetorakorakenne on vallitsevin rakorakenne paljastumalla, ja onkin todennäköistä, että 
sen kehittyessä pienin pääjännitysakseli �3 oli likimain kohtisuorassa rakotasoa vastaan 
�1:n ja �2:n ollessa rakotasolla. Mikäli JC-raot tulkitaan saman jännitystilan seurauk-
seksi kuin JB-raot, on JC-vinoneliörakenteen perusteella �1 likimain pystyssä, JC-
rakojen muodostaman terävänkulman puolittajalla ja �2 vaaka-asentoinen, tylpän kul-
man puolittajalla ja JB-tasossa; �3 suunnan määrittelee JA-rakenne ja JC-rakojen leik-
kaus. Tämä jännitystilamodifikaatio on esitetty Kuvassa 18.  
 
Paljastumalla on todettu hauraita oikeankäden (huom. vaikea tulkita varmasti) siirrosra-
kenteita likimain JC1-rakojen suunnassa. Mikäli romahdusrakenteet Kuvassa 23 ja JC-
rakenteiden merkittävä voimistuminen kontaktin siirrosrakenteessa (Kuva 17) liittyvät 
ko. siirrosrakenteisiin on siirrosdeformaatiot tulkittava myöhäisemmiksi. Tällöin siirros-
ten kehittyminen voidaan liittää erivaiheisen jännitystilan aiheuttamaksi. 
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6.3  Rapakivi 

Satakunnan alueen rapakivet muodostuvat Laitilan laajasta rapakivigraniittibatoliitista ja 
siihen liittyvistä satelliittiesiintymistä: Eurajoen stokista ja Kokemäen rapakivestä (Ku-
va 1). Laitilan batoliitin  (1540-1580 Ma, Vaasjoki 1977) normaali rapakivityyppi on 
karkearakeista, porfyyristä ja vaaleanpunertavaa tai ruskehtavaa (Suominen ja muut 
1997 ja Veräjämäki 1998).  Kivi sisältää luonteenomaisesti runsaasti alkalimaasälpä-
ovoideja, joiden koko vaihtelee läpimitaltaan 1-10 cm ja ovat tyypillisimmillään 2-4 cm 
kokoisia. Eurajoen stokki (n. 1570 Ma) on n. 8 km läpimitaltaan ja pyöreähkö. Se jakau-
tuu kahteen päätyyppiin: Tarkin graniitti ja Väkkärän graniitti (Haapala 1977), joista 
Tarkin tyyppi on homogeenista, punertavan harmaata, tasarakeista, keskirakeista ja si-
sältää harvakseltaan 3-6 cm läpimittaisia alkalimaasälpäovoideja plagioklaasimantte-
lein. Väkkärän graniitissa on Haapalan (1977) mukaan neljä päätyyppiä, kontaktityyppi, 
tasarakeinen tyyppi, porfyyrinen tyyppi ja karkearakeinen tyyppi. 
 
Kokemäen rapakivi (Peipohjan stokki, 1573±20 Ma, Suominen 1991) on porfyyrista 
rapakiveä ja se muodostaa 10 km pitkän ja 4 km leveän massiivin Kokemäen keskustan 
ja Köyliönjärven välissä (Veräjämäki 1998). Kivi on punaista ja kalimaasälpäähajara-
keet ovat yleensä omamuotoisia. Ovoidimuodostus on heikkoa eikä plagioklaasimantte-
leita ole havaittu (Veräjämäki 1998). 
 
Rapakivimassiivien kontaktit ympäröivään svekofenniseen kallioperään ovat terävät ja 
rapakivissä on havaittu sivukivimurskaleita (Veräjämäki 1998). Eurajoen stokilla on 
yhteys Laitilan rapakivigraniittiin (Haapala 1977 ja Elo 2001), ja Kokemäen rapakivi on 
geofysikaalisten tutkimusten perusteella hiekkakiven alla yhteydessä Laitilan rapaki-
veen (Laurén 1970, Elo 1982 ja 2009). 
 
Rapakivibatoliitit ovat asettuneet lähelle pintaa maankuoreen, usein pitkän ajanjakson 
aikana kohonneina peräkkäisinä happaman magman pulsseina, kuten esim. Viipurin 
rapakivimassiivi (Vaasjoki ja muut 1991). Rapakivien paikalleen asettuminen liitetään 
kuoren ekstensiovaiheeseen ja geofysikaalisen aineiston perusteella rapakivibatoliitit 
muodostavat alle 10 km paksuisia, lähes horisontaalisia laattoja (Laurén 1970, Korja ja 
Elo 1990). Sellaiset piirteet, kuten terävät kontaktit ympäristöön ja rapakivessä esiinty-
vät sivukivimurskaleet osoittavat, että nyt esillä ovat massiivien ylimmät osat (esim. 
Rämö 1991). Korja ja Heikkinen (1995) ovat kuvanneet rapakivivaiheeseen liittyviä 
listrisiä ekstensiosiirroksia kuoressa ja Pajunen ja muut (2008b) ovat esittäneet rapaki-
vien asettuneen vahvasti svekofennisten rakenteiden ohjaamina. Elo (2009) on esittänyt 
painovoimamittauksiin perustuvia tulkintoja rapakivigraniitin kontakteista, syvyysulot-
tuvuudesta ja tilavuudesta. Karell ja muut (2008) ovat selvittäneet rapakivimassiivien 
paikalleenasettumista ja intruusiomekanismeja magneettisen anisotropian (AMS) perus-
teella. 
 
Rapakivien yhteyttä maankuoren siirrosrakenteisiin on kuvattu Suomessa useissa julkai-
suissa (mm. Korja ja Heikkinen 1995, Heeremans ja Wijbrans 1999, Mertanen 2004, 
Uski ja muut 2004, Elminen ja muut 2008 ja Pajunen ja muut 2008b). Itse rapakivimas-
siivien sisäisestä rikkonaisuudesta selvityksiä on tehty melko vähän. Hausen (1973) 
kuvasi rapakiven rakoilua pohjaveden kannalta Ahvenanmaalla. Loviisan Hästholmenil-
la tehtiin 1980-luvun alussa ydinjätteiden sijoitustutkimuksia, joissa kartoitettiin kallio-



39 

 

perän rakoilua maanpinnalta (Suominen 1980) ja kairareikätutkimuksin (Suominen 
1983). Hästholmenin alueen rikkonaisuutta on tutkittu myös geofysikaalisin menetelmin 
(mm. Kuivamäki ja Tuominen 1985 ja Sutinen 1997). Hästholmenin ympäristössä on 
selvitetty rapakiven malmipotentiaalia ja sen yhteydessä kallioperän rikkonaisuutta 
(Kuivamäki ja muut 1997).  
 
Tässä tutkimuksessa on kerätty tietoa Satakunnan rapakivigraniittien hauraista raken-
teista kinemaattista tulkintaa silmällä pitäen. Havaintoaineistossa on pyritty alueelliseen 
kattavuuteen rajoitetun maastotyöajan puitteissa. Havaintoja on tehty vuosien 2006-
2009 aikana ja havainnointitarkkuus paljastumalla on kehittynyt myöhemmissä tutki-
musvaiheissa. Kuvassa 2 on rapakivien havaintokohteet Etelä-Satakunnassa. Laitilan 
rapakivibatoliitti on hyvin paljastunut Satakunnan alueella muualta kuin pohjoisista 
osistaan. Eurajoen stokki ja Kokemäen rapakivi ovat heikosti paljastuneita.  
 
Rapakivet esiintyvät metsäisillä alueilla usein laajoina, tasaisina paljastuma-alueina. 
Niiden rakoilu on tällöin harvaa ja kolmiulotteisen kuvan hahmottaminen rakojen jatku-
vuudesta on hankalaa. Rapakivilouhoksia tai louhittuja seinämiä tutkimusalueella on 6. 
Louhoksilla tavataan sekä hyvin harvaan rakoilleita kallioita että toisaalla tektonisesti 
voimakkaasti rikkoutuneita kiviä. Louhoksilla moniulotteinen havainnointi on joka ta-
pauksessa mahdollista ja havaintoja voidaan käyttää kinemaattiseen tulkintaan. Jotkin 
tieleikkaukset ovat myös käyttökelpoisia tektoniseen havainnointiin.  
 
Rapakivistä on koottu vastaavaa aineistoa kuin hiekkakivestä ja diabaasista havainto-
kohteiden luonteen sallimissa rajoissa. Louhoksilta (6) on tehty havaintolomakkeen 
mukainen havainto ja lisäksi muutamasta kohtaa tarkka rakohavainto kinemaattiseen 
tulkintaa. Kalliopaljastumilta (66) on useasta koottu havaintolomakkeen tiedot ja tehty 
tarkentavia mittauksia. Kolmesta kohteesta on lisäksi tehty scanline-mittaukset, joissa 
linjapituudet olivat 8,5 m:stä 15 m:iin. Tarkoissa rakomittauksissa noudatettiin tutki-
musten aikana luotua parametrimenetelmää soveltuvin osin (Liite 1). 
 

6.3.1  Rapakivi – Lappi, keskusta autoliikkeen piha (x = 1545618; y = 6776820) 

Rapakiven esimerkkikohde, autoliikkeen piha Lapin keskustan tuntumassa (Kuva 2) on 
30m x 20 m kokoinen, louhittu alue, jossa seinämäkorkeus on suurimmillaan n. 2.5 m. 
Rapakivi on tummaa, karkeaa ja porfyyrista. Kivi on hyvin heikosti magneettista. Koh-
de kuuluu Laitilan rapakivibatoliittiin (Kuva 2). 
 
Havaintokohteen kaikki mitatut rakohavainnot on koottu stereografiseen projektioon 
Kuvassa 24a. Paljastumalla on todettavissa kaksi voimakasta likimain toisiaan vastaan 
kohtisuoraa rakoilua, jotka esiintyvät kuvassa 24b selvinä maksimeina. Ne on nimetty 
JA- ja JB-rakoiluiksi (Kuva 25). JB-rakoilumaksimi on jakautunut kaksihuippuiseksi ja 
paljastumalla onkin todettavissa, että rakoilu muodostaa teräväkulmaisia kiilarakenteita, 
joiden leikkaus on likipitäen pysty - rakosuunnat on eroteltu JB1- ja JB2-rakoiluiksi 
(Kuva 24c). 
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Kuva 24.  Lapin rapakiven hauraiden rakenteiden stereografinen projektio, a. Kaikki 
raot ja viivaushavainnot, b. Rakojen tiheyskäyrät ja c. Rakorakenteiden maksimeita 
edustavat rakotasot luokiteltuna rakoilurakenteiksi. 
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Lähes itä-läntiset JA-raot ovat pitkiä (8 m), kaareilevia ja rakoväli vaihtelee 15 cm:stä n. 
1 m:iin. Rakopinnat kaareilevat vastakkaisiin suuntiin ja ovat usein kuhmuraisia, ilman 
viivausrakenteita. Rakopinnat ovat heikosti karheat ja  ruskehtavan ”patinan” peittämiä 
(Kuva 25). JA-rakorakenteet viittaavat vetorakoluonteeseen. 
 
 

 

Kuva 25. Suorakulmaiset pääraot JA ja JB1 Lapin kohteen rapakivessä. JB1-pinnalla 
on näkyvissä heikko viivaus, joka liittyy raon aukenemiseen likimain vaaka-asentoisesti. 

 
JB1-raot ovat asettuneet n. 80 ° kulmaan JA-rakoihin nähden (Kuva 24c). Ne ovat lyhy-
empiä kuin JA-raot ja JA- ja JB-rakosuunnat päättyvät toisiinsa vuorotellen (Kuva 25). 
Tämä viittaa JA- ja JB-rakojen suhteellisen samanaikaiseen muodostumiseen. JB1-
suunnassa on kehittynyt n. 1 m levyinen rakovyöhyke (Kuva 26), jossa JB1- ja JB2-
rakojen kulkusuunnat vaihtelevat n. 30° (Kuva 24c) - vastaavaa rakosuuntien vaihtelu 
luonnehtii JB-rakoja myös laajemmin paljastumalla. Vyöhykkeen raoissa on tapahtunut 
muuttumista (punerrus) ja rapautumista. JB1-rakojen pinnalla on usein vihertävää klo-
riittia ja raot ovat pinnaltaan sileitä. Rakopinnoilla on mitattavissa lähes vaakoja mine-
raaliviivauksia (Kuva 25), jotka ainakin osin liittyvät rakojen aukenemiseen. Kiilaraken-
teet ja pystyhköt porrasrakenteet viittaavat leikkausliikuntoon pystyn rotaatioakselin 
vaikutuksessa JB1-rakojen auetessa (Kuva 27). 
 
JC-raot ovat lyhyitä, vinosti JB1-rakoihin nähden ja niiden välitiloissa (Kuvat 28 ja 29). 
JB1-rakojen ja JC-rakojen leikkaus on likimain pysty ja viittaa myötäpäiväiseen rotaati-
oon JB1-ja JC-rakojen auetessa. 
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Kuva 26. JB-rakoiluvyöhyke Lapin rapakivessä. JC-rakoilu on vinosti JB-rakojen väliti-
loissa. 

 
Vaakaa rakoilua JD esiintyy n. 0,5 m välein ja loivia rakoja, joskus pitkiäkin, on paikoi-
tellen (Kuvat 26, 27 ja 28). 
 
JA-raot ovat vetorakoja, jotka ovat syntyneet minimijännitysakselin �3 ollessa likimain 
kohtisuorassa rakotasoa vastaan. Tarkempaa tulkintaa ei pääjännitysakseleiden asemasta 
tämän aineiston perusteella voi toistaiseksi tehdä. 
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Kuva 27. Kiilamaista rakennetta JB1-rakoilussa Lapin esimerkkikohteen rapakivessä. 
Rakopinnalla erottuu myös porrasrakennetta, joka viittaa vastapäiväiseen rotaation. 
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Kuva 28. Lähikuva JB1-rakoiluvyöhykkeestä Lapin rapakivikohteella. 
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Kuva 29. Päärakoilurakenteet Lapin esimerkkikohteen rapakivessä. 
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7  YHTEENVETOA 

 
Olemme kuvanneet kolmen esimerkin avulla kinemaattista tulkintamenetelmää, jota 
tullaan soveltamaan koko tutkimusalueen havaintoihin. Kuvaamamme kohteet ovat hy-
vin erilaisia, mutta niistä kaikista olemme saaneet tietoa, jota voimme hyödyntää alueel-
lisessa tulkinnassa. Jotta eri kohteiden havainnot voidaan sitoa alueelliseen deformaa-
tiokehitykseen, on oltava olemassa regionaalinen rakennekuva tutkimusalueelta. Nämä 
alustavatkin analyysit osoittavat, että hauraan rakenteen tarkka analyysi tuottaa hyvillä 
paljastumilla tietoa niiden synnyn aikaisesta kinematiikasta ja jännitystilasta. Syvällis-
ten rakenteellisten havaintojen tekemistä määrittelee paljolti kuitenkin itse kallioperä ja 
sen ominaisuudet.  
 
Jatkotutkimuksen kannalta on tärkeää selvittää miten diabaaseissa todettavat selvästi 
tektonisiksi tunnistettavat rakenteet ovat sidottavissa hiekkakivessä näkyviin rakentei-
siin, ja miten rapakivien rakoilurakenteet liittyvät edellä kuvattujen geotektonisten ta-
pahtumien kulkuun. On selvää, että svekofennisten kivien hauras historia sisältää tapah-
tumia, jotka eivät ole rekisteröityneet nuorempiin muodostumiin. On toistaiseksi täysin 
arvailujen varassa, missä määrin rakoilugeometriaa niissä säätelevät svekofenniseen 
orogeniaan ja sen jäähtymis- ja tasapainottumisvaiheisiin liittyvät tapahtumat, ja mikä 
on nuorien, myös mesoproterotsooista vaihetta nuorempien, deformaatioiden osuus nii-
den hauraassa rakenteessa. 
 
Sovellusratkaisujen kannalta on merkityksellistä, miten hauraiden rakenteiden ennusta-
minen on toteutettavissa paljastumattomille alueille ja myös paljastuneilla alueilla sy-
vyyssuunnassa. On myös tarpeellista selvittää, miten hauraisiin rakenteisiin liittyvät 
rako- ja siirrosominaisuudet, jotka ovat oleellisia sovellusratkaisuissa, ovat liitettävissä 
osaksi kallioperän kinemaattista rakennekehitystä. Ainakin hiekkakivestä tehdyt alusta-
vat havainnot tukevat mallia kokonaisvaltaisen ja yhtenäisen hauraan rakenteen olemas-
saolosta (Pajunen ja Wennerström, toimittajalla). Jatkotutkimuksien aikana on myös 
tutkittava hauraiden rakenteiden syntyyn vaikuttaneiden jännitystilojen vaihtelua ajan 
funktiona ja alueellisesti sekä miten se liittyy alueelliseen kokonaiskehitykseen. 
 



48 

 



49 

 

KIITOKSET 

 
Satakunta tarjoaa erityisen mielenkiintoisen ja tuloksellisen tutkimuskohteen kalliope-
rän rikkoutumisproblematiikan selvittämiseen. Haluamme kiittää kenttätyön 2009 ra-
hoittajaa Posiva Oy:tä.  
 
 



50 

 



51 

 

KIRJALLISUUSVIITTEET 

 
Amantov, A. 1991. Bedrock basin of the Gulf of finland as a part of Baltic-White Sea 
formed at the boundary of Fennoscandian shield. Abstracts of the 2nd Marine Geological 
Conference “The Baltic”, Rostock-Wernemünde, 2 p. 
 
Angelier, J. 1984. Tectonic analysis of fault slip data sets. Journal of Geophysical Re-
search 89, p. 5835-5848. 
 
Angelier, J. 1994. Fault slip analysis and palaeostress reconstruction. In: Hancock, P. L. 
(ed.), Continental deformation. Pergamon Press Ltd., p. 53-100.  
 
Anttila, P., Ahokas, H., Front, K., Hinkkanen, H., Johansson, E., Paulamäki, S., Riekko-
la, R., Saari, J., Saksa, P., Snellman, M., Wikström, L. & Öhberg, A. 1999. Final dis-
posal of spent nuclear fuel in Finnish bedrock - Olkiluoto site report. Helsinki, Finland: 
Posiva Oy. 206 p. POSIVA 99-10. 
 
Asikainen, M. & Kahlos, H. 1979. Anomalously high concentrations of uranium, ra-
dium and radon in water from drilled wells in the Helsinki region. Geochimica et Cos-
mochimica Acta 43, p. 1681–1686.  
 
Bai, T., Maerten, L., Gross, M. R. & Aydin, A. 2002. Orthogonal cross-joints; do they 
imply a regional stress rotation? Journal of Structural Geology 24:1, 77-88. 
 
Cruikshank, K. M. & Aydin, A. 1995. Unweaving the joints in Entrada Sandstone, 
Arches National Park, Utah, U.S.A. J. Struct. Geol. 17, No. 3, 409-421. 
 
Davison, I. 1994. Linked fault systems; extensional, strike-slip and contractional. In: 
Hancock, P. L. (ed.), Continental deformation. Pergamon Press Ltd., p. 121-142. 
 
Dunne, W. M. & Hancock, P. L. 1994. Palaeostress analysis of small-scale brittle struc-
tures. In: Hancock, P. L. (ed.), Continental deformation. Pergamon Press Ltd., p. 101-
120. 
 
Elminen, T. (toim.), Vaarma, M., Wennerström, M., Pajunen, M. & Wasenius, P. 2007. 
Savion rautatietunnelin rakennegeologinen kartoitus. GTK, julkaisematon raportti K 
21.42/2007/48. 
 
Elminen, T., Airo, M.-L., Niemelä, R., Pajunen, M., Vaarma, M., Wasenius, P. & Wen-
nerström, M. 2008. Fault structures in the Helsinki area, southern Finland. In: Tectonic 
evolution of the Svecofennian crust in southern Finland - a basis for characterizing be-
drock technical properties. Geological Survey of Finland. Special Paper 47. Espoo: 
Geological Survey of Finland, p. 185-213. 
 



52 

 

Elo, S. 1976. An Interpretation of a recently measured gravity profile across the Jotnian 
Sandstone Formation in south-western Finland. Raportti Q20/21/1976/1. Geological 
Survey of Finland. 11 p. 
 
Elo, S. 1982. Satakunnan kallioperää koskevista gravimetrisistä tutkimuksista. Geologi-
an tutkimuskeskus, julkaisematon tiedonanto. 
 
Elo, S. 2001. Gravimetriset tutkimukset Eurajoella ja Olkiluodossa vuonna 2000. Posiva 
Työraportti 2001-05. 5 s. 
 
Elo, S. 2009. (painossa) Katsaus Satakunnan painovoimatutkimuksiin. InnoGeo-
hankkeen loppuraportti. Tutkimusraportti, GTK. 
 
Engelder, T. 1994. Brittle Crack Propagation. In: Hancock, P.L (ed.), Continental de-
formation. University of Bristol, U.K., p. 43-52. 
 
Haapala, I. 1977. Petrography and geochemistry of the Eurajoki stock, a rapakivi-
granite complex with greisen-type mineralization in southwestern Finland. Geological 
Survey of Finland, Bulletin 286. 128 p. 
 
Hausen, Hans 1973. Grundvattnet i det åländska rapakivimassivet. Abstract: Ground 
water in the Åland rapakivi massif. Terra 85 (2), 91-96. 
 
Heeremans, M. & Wijbrans, J. 1999. Late Proterozoic tectonic events in southern Fin-
land, constrained by Ar-40/Ar-39 incremental heating and single spot fusion experi-
ments on K-feldspars. Terra nova 11 (5), p. 216-222. 
 
Helsingin kaupunki. 2007. Helsingin maanalainen yleiskaava 2007. Kaupunkisuunnitte-
luvirasto, yleissuunnitteluosaston selvityksiä 2007. 
 
Huhta, P. (toim). 2007. GeoSatakunta –hanke 01.01.2006-30.06.2007. Alueellinen 
maankamaran jännitystila Satakunnassa. Geologian tutkimuskeskus, Espoo. Raportti P 
34.4/36. 9 s. 
 
Hämäläinen, A. 1985. Satakunnan Jotunialueen geologisen karttakuvan historiallinen 
kehitys  sekä  uuteen  tutkimusaineistoon perustuva  kallioperäkarttaluonnos. Pro gradu 
- tutkielma, Helsingin yliopisto. 104 s.  
 
Ikävalko O.,  Pajunen, M., Wennerström, M., Elminen, T., Arkimaa, H., Wasenius, P. & 
Ajlani M. 2007. Länsimetron kallioperän rikkonaisuusarviointi Matinkylän ja Ruoho-
lahden välillä, Osa II. Kallioperän ongelmakohtien ja rakoiluominaisuuksien kuvaus. 
Geologian tutkimuskeskus, Julkaisematon raportti K21.42/2007/34. 
 
Inkinen, O. 1963. Säpin diabaasi. Turun yliopisto, Laudatur-tutkielma. 78 s. 
 
Innamaa, K. 1968. Suur-Ulvilan historia II. 596 s. 
 



53 

 

Kahma, A. 1951. On the contact phenomena of the Satakunta diabase. Bull. Comm. 
Géol. Finlande 152. 84 p. 
 
Karell, F., Ehlers, C., Selonen, O. & Airo, M.-L. 2008. Emplacement and magnetic fa-
brics of the Vehmaa rapakivi granite batholith in SW Finland. In: TSK 12. Abstracts 
from the 12th Symposium "Tektonik, Struktur- und Kristallingeologie", 2.-4. April 
2008, Karlsruhe, Germany. Geotectonic Research 95. Suttgart: E. Schweizerbart'sche 
Verlagsbuchhandlung. (Special issue 1), p. 78-80. 
 
Kohonen, J., Pihlaja, P., Kujala, H. & Marmo, J. 1993. Sedimentation of the Jotnian 
Satakunta sandstone, western Finland. Geological Survey of Finland, Bulletin, 369. 24 
p. 
 
Korja, A. & Heikkinen, P. 1995. Proterozoic extensional tectonics of central 
Fennoscandian Shield: results from the Baltic and Bothnian echoes from the 
Lithosphere experiment. Tectonics 14, p. 504-517. 
 
Korja, A. & Elo, S. 1990. Crustal and upper mantle structure of the Wiborg batholith, 
SE Finland. Abstracts of the second symposium on the Baltic shield held in Lund, Swe-
den, june 5-7, 1990, 57 p. 
 
Korsman, K., Korja, T., Pajunen, M. & Virransalo, P. 1999. The GGT/SVEKA transect: 
structure and evolution of the continental crust in the Paleoproterozoic Svecofennian 
orogen in Finland. International Geology Review 41, p. 287-333. 
 
Kuivamäki, A., Nissinen, P. & Lindberg, A. 1997. Selvitys malmien esiintymismahdol-
lisuudesta Hästholmenin alueella. Posiva Työraportti-97-39. 59 s. 
 
Kuivamäki, A. & Tuominen, H. V. 1985. Loviisan ympäristön seismotektoninen tulkin-
ta. IVO R-tutkimukset R-85-1. Helsinki: Imatran Voima Oy. 96 s. 
 
Kuula-Väisänen, P. & Uusinoka, R. (eds.) 2001. Aggregate 2001 – environment and 
economy. Aggregate 2001, Helsinki, Finland 6–10 August 2001, vol. 1 and 2. 509 p. 
 
Laitakari, A. 1925. Über das Jotnische Gebiet von Satakunta. Bull. Comm. Géol. 
Finlande 73. 
 
Laitakari, A. 1928. Palingenese am Kontakt des postjotnischen Olivindiabases. Fennia 
50. N:o 35. 1928. p. 1-25.  
 
Laurén, L. 1970. An interpretation of the negative gravity anomalies associated with the 
rapakivi granites and the Jotnian sandstone in southern Finland. Geologiska Förenin-
gens I Stockholm Förhandlingar 92. p. 21-34. 
 
Lisle, R. J. 1994. Palaeostrain analysis. In: Hancock, P. L. (ed.), Continental deforma-
tion. Pergamon Press Ltd., p. 28-42. 
 



54 

 

Marret, R. & Allmendinger, R. W. 1990. Kinematic analysis of fault slip data. Journal 
of Structural Geology 12, p. 973-986. 
 
Marret, R. & Peacock, D. C. 1999. Strain and stress. Journal of Structural Geology. 21, 
p. 1057-1063. 
 
Mattila, J., Aaltonen, I., Kemppainen, K., Wikström, L., Paananen, M., Paulamäki, S., 
Front, K., Gehör, S., Kärki, A. & Ahokas, T. 2008. Geological model of the Olkiluoto 
site. Working Report 2007-92, Version 1.0, Posiva Oy, 275 p. 
 
Mertanen, S. 2004. Middle Proterozoic - Paleozoic tectono-thermal reactivation of the 
crust in southern Finland and northwestern Russia - paleomagnetic evidences. In: Li-
thosphere 2004 : Third Symposium on the Structure, Composition and Evolution of the 
Lithosphere in Finland, Turku, November 10-11, 2004 : programme and extended ab-
stracts. Institute of Seismology. University of Helsinki. Report S-45. Helsinki: Institute 
of Seismology, p. 75-80. 
 
Myers, R. & Aydin, A. 2004. The evolution of faults formed by shearing across joint 
zones in sandstone. Journal of Structural Geology 26, p. 947-966. 
 
Mälkki, E. 1999. Pohjavesi ja pohjaveden ympäristö. Tampere: Tammer-paino Oy. 304 
s.  
 
Nurmi, H., Sipilä, P. & Vuokko, J. 2001. Occurence and quality variations of rock ag-
gregates in Finland. Aggregate 2001, Helsinki, Finland 6–10 August 2001, 
vol. 1, p. 55–57. 
 
Pajunen, M. & Wennerström, M. (toimittajalla). Satakunnan hiekkakiven hauraiden 
rakenteiden kuvaus. InnoGeohankkeen loppuraportti, Tutkimusraportti, GTK. 
 
Pajunen, M., Airo, M.-L., Wennerström, M., Niemelä, R. & Wasenius, P. 2001a. Prelimi-
nary report: The “Shear zone research and rock engineering” project, Pori area, south-
western Finland. Geological Survey of Finland, Special Paper 31, p. 7-16.  
 
Pajunen, M., Elminen, T., Airo, M.-L. & Wennerström, M. 2001b. Structural evolution 
of bedrock as a key to rock mechanical properties. In Rock Mechanics. A Challence for 
Society. Proceeding of Regional Symposium EUROCK 2001. A. A. Balkema. Rotter-
dam, p. 143-148. 
 
Pajunen, M., Airo, M-L., Elminen, T. Niemelä, R., J., Vaarma, M. & Wasenius, P. & 
Wennerström, M. 2002. Kallioperän rakennettavuusmalli taajamiin. Menetelmänkehitys 
ja ohjeistus. Geologian tutkimuskeskus, Espoo. Raportti I. Julkaisematon raportti K 
21.42 / 2002 / 5. 95 s.  
 
Pajunen, M., Wennerström, M., Ikävalko O.,  Elminen, T., Arkimaa, H., Wasenius, P. 
and Ajlani M. 2007. Länsimetron kallioperän rikkonaisuusarviointi Matinkylän ja Ruo-
holahden välillä, Osa I. Kallioperän geologinen kehitys sekä kallioperän hierto- ja siir-



55 

 

rosvyöhykkeiden kuvaus ja luokittelu. Geologian tutkimuskeskus, Julkaisematon raport-
ti K21.42/2007/33.  
 
Pajunen, M., Airo, M.-L., Elminen, T.,  Niemelä, R., Salmelainen, J., Vaarma, M., Wa-
senius, P. & Wennerström, M. 2008a. Construction suitability of bedrock in the Helsin-
ki area based on tectonic structure of the Svecofennian crust of southern Finland. Geo-
logical Survey of Finland, Special Paper 47, p. 309-326. 
 
Pajunen, M., Airo, M.-L., Elminen, T., Mänttäri, I., Niemelä, R., Vaarma, M., Wase-
nius, P. & Wennerström, M. 2008b. Tectonic evolution of the Svecofennian crust in 
southern Finland. Geological Survey of Finland, Special Paper 47, p. 15-160. 
 
Paulamäki S., Paananen, M., Gehör, S., Kärki, A., Front, K., Aaltonen, I., Ahokas, T., 
Kemppainen, K., Mattila, J. & Wikström, L. 2006. Geological model of the Olkiluoto 
Site, Version O. Posiva-Working Report  2007-37. 355 p.  
 
Pietikäinen, K. 1994. The geology of the Paleoproterozoic Pori shear zone, 
southwestern Finland, with special reference to the evolution of veined gneisses from 
tonalitic protoliths. PhD thesis, Michigan Technological University. 130 p. 
 
Pokki, J. 2007. Mesoproterotsooisen Satakunnan hiekkakiven koostumus ja raekoko-
analyysi. Pro grdau –tutkielma, Helsingin yliopisto, Geologia ja mineralogia. 107s. 
 
Pollard, D. D. & Fletcher, R. C. 2006. Fundamentals of Structural Geology. Cambridge 
University press.  
 
Puranen, M. 1963. A geophysical investigation of the Satakunta sandstone area in 
South-Western Finland. Geoexploration, Vol. 1, p. 6-15. 
 
Rämö, O.T. 1991. Petrogenesis of the Proterozoic rapakivi granites and related basic 
rocks of southeastern Fennoscandia: Nd and Pb isotopic and general geochemical con-
straints. Geological Survey of Finland, Bulletin 355. 161 s. 
 
Roberts, A. & Yelding, G. 1994. Continental extensional tectonics. In: Hancock, P. L. 
(ed.), Continental deformation. Pergamon Press Ltd., p. 223-250. 
 
Roinisto, J. (toim.) 1986. Kalliorakentaminen Suomessa. Rakentajain kustannus, Maan-
alaisten tilojen rakentamisyhdistys r.y. Jyväskylä: Gummerus Oy. 190 s. 
 
Rönkä, K. & Ritola, J. (toim.) 1997. Kalliorakentamisen neljäs aalto: ympäristövastuul-
linen maanalainen rakentaminen, suunnittelu ja toteutus. MTR (Maanalaisten 
tilojen rakentamisyhdistys r.y.), VTT (Valtion teknillinen tutkimuskeskus, yhdyskunta-
tekniikka). Porvoo: WSOY. 137 s. 
 
Savolainen, I. 2008. Erikoisraportti uusiutuvien energialähteiden mahdollisuuksista il-
mastonmuutoksen hillinnässä. Suomen IPCC-työryhmän seminaari 30.5.2008. VTT 
 
Selonen, O. & Suominen, V. (eds.) 2003. Nordic stone. Paris: UNESCO, IAEG. 64 p. 



56 

 

Suominen, V. 1980. Loviisan Hästholmenin kallioperän rakoilusta. Geologinen tutki-
muslaitos. Ydinjätteiden sijoitustutkimusten projektiryhmä. Tiedonanto 13. Espoo: Geo-
loginen tutkimuslaitos. 17 s. 
 
Suominen, V. 1983. Loviisan Hästholmenin geologinen rakenne : yhteenveto kal-
lionäytekairauksien Y1-Y11 kallioperägeologisista tutkimuksista. Voimayhtiöiden ydin-
jätetoimikunta. Raportti YJT-83-03. Helsinki: Voimayhtiöiden ydinjätetoimikunta. 23 s. 
 
Suominen, V. 1991. The chronostratigraphy of southwestern Finland with special refer-
ence to Postjotnian and Subjotnian diabases. Geologian tutkimuskeskus, Bulletin 356. 
100 p. 
 
Suominen, V., Fagerström, P. ja Torssonen, M. 1997. Rauman kartta-alueen kallioperä. 
Suomen geologinen kartta 1 : 100 000. Kallioperäkarttojen selitykset, lehti 1132. Geo-
logian tutkimuskeskus. 54 s. 
 
Sutinen, H. 1997. Maatutkaluotaukset Loviisan Hästholmenin tutkimusalueella 1997. 
Abstract: Ground-penetrating radar probing in the Hästholmen research area, Loviisa, 
1997. Posiva. Työraportti 97-37. Olkiluoto: Posiva. 133 s. 
 
Tarkkala, J. 2004. Helsingin maanalaisten toimintojen osayleiskaava, suunnitteluohjel-
ma. Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston yleissuunnitteluosaston selvityksiä 2004:8. 
Helsingin kaupunki. 
 
Twiss, R. J. & Moores, E. M. 2006. Structural Geology. W.H.Freeman, New York. 736 
p. 
 
Uski, M., Tiira, T., Korja, A. & Elo, S. 2004. The Anjalankoski earthquake swarm in 
May 2003. In: Lithosphere 2004 : Third Symposium on the Structure, Composition and 
Evolution of the Lithosphere in Finland. Turku, November 10-11, 2004 : programme 
and extended abstracts. Institute of Seismology. University of Helsinki. Report S-45. 
Helsinki: Institute of Seismology, p. 123-126. 
 
Vaasjoki, M., Rämö, O.T. & Sakko,M. 1991. New U-Pb ages from the Wiborg rapakivi 
area: constraints on the temporal evolution of the rapakivi granite – anorthosite – di-
abase dyke association of southeastern Finland. In I. Happala & K.C. Condie (Eds.), 
Precambrian granitoids – petrogenesis, geochemistry and metallogeny. Precambrian 
Research 51, p. 227-243. 
 
Vaasjoki, M. 1977. Rapakivi granites and other postorogenic rocks in Finland : their age 
and the lead isotopic composition of certain associated galena mineralizations. Geologi-
cal Survey of Finland. Bulletin 294. Espoo: Geologinen tutkimuslaitos. 64 p. + 2 app. 
 
Veräjämäki, A. 1998. Kokemäen kartta-alueen kallioperä. Suomen geologinen kartta 1 : 
100 000. Kallioperäkarttojen selitykset, lehti 1134. Geologian tutkimuskeskus. 51 s. 
 



57 

 

Wennerström, M., Airo, M.-L., Elminen, T., Grönholm, S., Pajunen, M.,  Vaarma, M. & 
Wasenius P. 2006. Helsingin seudun taajamakartoitus. Geologian tutkimuskeskus, Es-
poo. Raportti K.21.42/2006/6. 94 s. 
 
Wennerström, M., Pajunen, M. & Wasenius, P. 2007. GeoSatakunta –hanke 01.07.-
31.12.2007. Kallioperän rakennegeologiset tutkimukset Satakunnassa – Väliraportti. 
Geologian tutkimuskeskus, Espoo. Raportti P 34.4/2007/100. 8 s.  
 
Wennerström, M., Airo, M.-L., Elminen, T.,  Niemelä, R., Pajunen, M., Vaarma, M. & 
Wasenius, P. 2008. Orientation and properties of jointing in Helsinki area, southern Fin-
land. Geological Survey of Finland, Special Paper 47, p. 253-282. 
 
 
Woodcock, N. H. & Schubert, C. 1994. Continental strike-slip tectonics. In: Hancock, 
P. L. (ed.), Continental deformation. Pergamon Press Ltd., p. 251-263. 



58 

 



59 

 

LIITTEET 

 

Liite 1. Rakorakenteiden parametrisointi maastotutkimuksia varten. Tätä parametri-
sointia testattiin kesän 2009 kenttätöissä. 

 
Symbols for structures: 
 
Brittle: 
 
Plane structures: 
B1-X = brittle fault, fracture zone or breccia zone generation (dominance order; 
    if related B1a-B1b) 
J1-n = main fracture or joint system generation (dominance or age order; if 
    related J1a-J1b) 
J(n+1)-m  = subordinate fracture, joint/joint zone (being continued from the joints 
    J1-n) 
EJ1-m = en echélon zone 
EEJ1-m = single joint in en echélon zone, pinnate fracture, feather fracture 
 
Linear structures and features: 
LJ1-m = slicken line lineation (J or B) 
RJX±JY = rotation axis generation (of a single J or B, or J pattern) 
CJ1-m = curvature axis generation 
OJ1-m = opening direction axis 
IJX+JY = section line of joints 
SJ1-m = step axis (linear direction of the step angle; rotation (c/u) or shear infor
    mation (d/s) included) 
 
Descriptive prefix for structures: 
t = extensional (tJ, tB) 
z = shear (sJ, sB) 
e = sheeting, exfoliation joint (eJ, eB) 
g = gash fractures (describe gash and solution fractures separately) 
m = mineral growth, infilling 
n = normal/reverse movement (L = 75-90º) 
o = oblique (L = 25-75º) 
s = strike-slip (L= 0-25º) 
d = dextral 
s = sinistral 
N = hanging wall faults towards N or N-side-up in vertical faults (S-W-E 
    correspondingly)  
+ = reverse movement 
- = normal movement 
c = clockwise 
u = anticlockwise 
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p = plumose structure, grooves 
h = horizontal approximately 
r = regular joints 
y = nonsystematic joints 
V = approaching joint ("rakomyötäinen") 
T = escaping joint ("rakopakoinen") 




