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1. Yleistä  
Geologian tutkimuskeskuksen(GTK), Tampereen kaupungin ja EU:n EAKR 6Aika – rahoi-
tuksella toteutetaan CityGeoModel –hanke vuosina 2015 - 2017.  Hanke kuuluu 6Aika – ra-
hoituksen (6 suurinta kaupunkia) erityistavoitteeseen 5.1: Yritysten innovaatiotoiminnan vah-
vistaminen, painopisteenä avoin data. 

Hankkeen käytännön toteuttajina ovat Tampereen kaupunki ja Geologian tutkimuskeskus. 
Hankkeen keskeisenä tavoitteena on vahvistaa yritysten innovaatiotoimintaa luomalla parem-
mat lähtökohdat kaupunkien geotiedon avoimelle ja vapaalle käytölle sekä saada sitä kautta 
aikaiseksi säästöä yhteiskunnalle suunnittelun ja rakentamisen kustannuksissa. Tavoitteeseen 
pyritään kokoamalla kaupungin alueella syntyviä geotietoja, määrittelemällä ja harmonisoi-
malla niitä ja jalostamalla tiedoista malleja joiden tallentamista ja julkaisemista kehitetään 
avoimena datana. Geotiedolla käsitetään tässä geologista ja geoteknistä tietoa maa- ja kallio-
perästä sekä pohjavedestä, joka syntyy pääasiassa rakentamisen tuloksena.  
 
Hankkeen toteuttamiseksi on Tampereen kaupungin alueelta rajattu ns. pilottialue (kuva 1). 
Alueelta on koottu edustava aineisto erilaisia geotietoja, joita syntyy tyypillisesti tiiviin kau-
punkirakenteen alueella. Kaupungin geotietoaineistoista on laadittu erillinen raportti (Ikä-
valko et. al. 2016a). 
 
Kaupungin alueella syntyvä tieto maa- ja kallioperästä tallentuu eri toimijoiden arkistoihin ja 
rekistereihin erilaisissa muodoissa, osa tiedosta ei tallennu lainkaan ja tieto häviää. Jotta tieto 
olisi helposti saatavilla ja hyödynnettävissä yhtenäisessä muodossa, on CityGeoModel –
hankkeen yhtenä tavoitteena laatia esitys yhtenäisestä tavasta koota, käsitellä ja jakaa kau-
pungin geotietoa.  
 
Suomessa on ollut pitkään käytössä yhteinen geoteknisen tutkimuksen siirtoformaatti (Infa 
pohjatutkimusformaatti) joka on mahdollistanut helpon tiedon käytön, jakelun ja taltioinnin. 
Muulta osin eri toimijoiden tuottaman tiedon rakenne ja muoto yleensä vaihtelevat. Koottu 
tieto (raaka-aine) edellyttää yleensä prosessointia ja mahdollista tulkintaa ennen sen hyödyn-
tämistä esim. maaperämallissa.  Hankkeen tuloksena on esitetty em. prosessoinnin tuloksena 
syntyneen tiedon taltioimista sovitussa muodossa. Tallennettavalle tiedolle on esitetty hank-
keen tuloksissa yhtenäistä harmonisoidun tiedon muotoa (harmonisoitu geotieto, Ikävalko et. 
al. 2016b). 
 
Hankkeen pilottialueelta tuotettua harmonista tietoa jalostettiin edelleen. Tiedoista tuotettiin 
erilaisia maaperä- ja kallioperämalleja. Tässä raportissa on keskitytty kuvaamaan mallien 
tuottamista ja eri vaiheissa syntyneen jalostetun tiedon käyttöä ja tallentamista. Lisäksi luo-
daan kuva alueen maa- ja kallioperän piirteistä ja kuvataan maankamaran syntyprosesseihin 
liittyneitä geologisia tapahtumia. 
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Kuva 1. Pilottialueen rajaus. Alueen koko noin 2,2 x 2,2 km2. 

2. Kaupungin geotiedon käsittely 
 
Harmoninen, prosessoitu geotieto toimii lähtökohtana jalostettaessa tietoa edelleen. Harmoni-
nen lähtötieto käsittää yleensä pistemäistä tietoa, jota on koottu kartoituksen ja kairauksen 
avulla. Yhdistelemällä ja tulkitsemalla tietoa muodostuu kokonaiskäsitys, malli, laajemmista 
maa- ja kallioperän kerrostumista ja muodostumista. Kokonaismallin avulla voidaan ennustaa 
rakentamisolosuhteita ja arvioida esim. pohjaveden liikeitä. Yleensä maa- ja kallioperämalli 
syntyy vasta pitkäaikaisen tiedonkeruun tuloksena kun tiedon määrä vähitellen lisääntyy. Tä-
män vuoksi onkin tärkeää, että varmistetaan tiedon pitkäaikainen systemaattinen koonti ja 
tallentaminen. 
 
 Rakentaminen edellyttää lähes aina maa- ja kallioperäolosuhteiden selvittämistä suunnittelun 
lähtötiedoiksi. Geoteknisessä suunnittelussa tehdään paljon työtä tiedon tulkitsemiseksi ja 
luotettavan kuvan muodostamiseksi rakennuskohteesta. Tulkitun tiedon ja laadittujen mallien 
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tallentaminen olisi tärkeää, koska silloin tuotettu tieto ja mallit antavat varmasti kaikkein luo-
tettavimman kuvan alueen maa- ja kallioperäolosuhteista kuin jälkikäteen prosessoidut mal-
lit. 
 
CGM- hankkeen tavoitteena onkin tarkastella projekteissa tulkittujen ja johdettujen mallien 
koontia ja niiden avulla tapahtuvaa maa- ja kallioperämallien muodostamista. Tutkimusalu-
een lähtöaineistosta muodostettiin alustava yhtenäinen harmoninen geotieto. Pilottialueesta 
muodostettiin maaperän osalta erillisiä osa-alueita, joista laadittiin maaperän tulkinnat. Osa-
alueet helpottivat maaperätulkintaa, koska pienempiä alueita oli helpompi käsitellä ja hallita. 
Lisäksi osa-alueiden avulla on mahdollista demonstroida projektikohtaisen tiedon koontia ja 
jatkokäsittelyä. Yhteensä erillisiä projektimalleja muodostui 42 kpl. Yhdistelemällä näiden 
tietoja ja tekemällä oletuksia muodostettiin koko alueesta yhtenäinen maaperämalli. 
 
Kallioperätieto alueelta ei ole yhtä kattavaa. Tampereen ohitustien tunnelirakentamisessa ja 
Kunkun parkin tutkimuksista saadut tutkimustiedot koottiin ja jalostettiin käyttökelpoiseen 
muotoon. Pilottialueelta demonstroitiin kallioperätietojen esittämistä mallissa ja niiden perus-
teella tehtävää lohkotulkintaa. 
 

3. Kaupungin geotietovarasto 
Kaupungin geotiedon hallintaan esitetään toteutettavaksi tietokokonaisuutta jota tässä kutsu-
taan geotietovarastoksi. Geotietovarastolla käsitetään tässä kokonaisuutta jolla hallitaan koko 
prosessin yhteydessä syntyvät ja käytettävät tiedot aina lähtötiedon alkuperän hallinnasta al-
kaen (kuva 2). Geotietovarastoon kuuluu aineistoluettelo, johon kootaan metatiedot sekä läh-
tötiedoista että prosessin eri vaiheissa syntyneistä tiedoista. Aineistoluettelon lisäksi geotieto-
varastoon kuuluvat harmonisoidut lähtötiedot, tulkitut mallin lähtötiedot, projektikohtaiset 
mallit, erilaiset laaja-alaiset geologiset tulkinnat ja integroidut mallit. Varsinaisia lähtötietoja 
ei sisällytetä geotietovarastoon, koska ne ovat hyvin erilaisissa muodoissa ja ovat arkistoitu 
ja säilytetty muissa yhteyksissä usein eri toimijoiden taholla. 
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Kuva 2. Geotietovaraston rakenne ja eri prosessit tiedon jalostumisessa. Lähtötietoja ei sisäl-
lytetä varastoon, sen sijaan muualla säilytettäviin lähtötietoihin päästään aineisto-
luettelon avulla. Aineistoluetteloon tallentuvat eri projektien ja mallien metatiedot. 

Kaupungin geotietovarastolle voidaan asettaa seuraavia vaatimuksia: 

- tiedon tulee olla helposti käytettävä ja hyödynnettävissä erilaisilla käytössä ole-
villa sovelluksilla 

- tieto tulee olla vapaasti saatavilla ja siirrettävissä käyttöön avoimien datayh-
teyksien kautta 

- tallennettavan perustiedon tulee olla perusjalostettua yhteneväiseen määritel-
tyyn muotoon (harmonisoitu lähtötieto) 

- tiedon tulee olla kyllin tarkka jotta se voi palvella rakentamisen suunnittelua 
- malleissa käytettävien komponenttien alkuperä ja syntyminen on oltava selvi-

tettävissä 
- tulkinnan määrä ja laatu on oltava nähtävissä 
- mallin tulee säilyttää harmonisoitu lähtötieto ja tieto sen alkuperästä 
- malli tulee olla helposti päivitettävissä 
- tieto tulee olla kirjoitettavissa mallista Inframodel – tiedonsiirtomuotoon (tai 

vastaavaan) 
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4. Pilottialueen geologiaa  

4.1. Maaperän syntyyn vaikuttaneet prosessit 

Tampereen seudun maaston muodot ja vaihteleva maaperä ovat peräisin jääkaudelta. Muinai-
sen mannerjäätikön kulutus ja kasaus ovat näkyvissä koko alueella, erityisesti paikoilla, 
joissa ei ole ollut ihmisen maankamaraa muokkaavaa toimintaa. Kallioperässä jäätikön kulut-
tava vaikutus näkyy kalliokohoumien muodoissa, ja ne ovat saaneet jäätikön liikkeen luode-
kaakko suuntaisen virtaviivaisen silokalliomuodon. Useimmiten kalliokumpareissa huoma-
taan loiva jään luoteisen tulosuunnan muoto ja jään liikkeen vastainen jyrkkä suojasivu, josta 
jäätikkö louhi mukaansa kallioainesta. Tällaisia jäätikön muovaamia kalliopintoja on näky-
vissä erityisesti Hervannassa ja Näsijärven rantamaisemissa mm. Aitoniemellä. Järvirannoilla 
silokalliot ovat hyvin näkyvissä ja ne ovat säilyneet alkuperäisessä asussaan. Rantakallioissa 
voi näkyä selvästi myös mannerjäätikön alla kulkeneiden kivien ja lohkareiden synnyttämiä 
jään liikkeen suuntaisia uurteita, mm. Näsijärven rannoilla uurteita on runsaasti samoin kuin 
paikoin myös Pyhäjärven rannoilla. 

Mannerjäätikön kuluttama ja tasoittama kallioperä peittyi kallioista louhiutuneen ja hienontu-
neen moreeniaineksen ja siitä syntyneiden kerrostumien alle. Moreeni myötäilee lähes kaut-
taaltaan kallioperän muotoja vaihtelevan paksuisena kerroksena, mutta paikoitellen se muo-
dostaa moreenikukkuloita ja mäkiä. Laaja-alaisimmat moreenialueet ovat Ikurin ympäris-
tössä Tampereen läntisimmässä osassa. Mannerjäätikön perääntymisvaiheen aikana jääti-
kössä syntyi runsaasti sulamisvesiä, jotka kerääntyivät jäätikön tunneleihin ja jäätikkökielek-
keiden väliseen suureen railoon muodostaen jäätikköjokia. Virtaava vesi pesi, pyöristi ja la-
jitteli jäätikön synnyttämää moreenia soraksi ja hiekaksi. Moreenista huuhtoutunut sora- ja 
hiekka-aines kerrostui tunnelien ja railojen pohjalle. Jään sulettua näin syntyneet jäätikkö-
jokikerrostumat jäivät jäljelle sora- ja hiekkaharjuina.  Tässä mielessä Tampereen seutu kuu-
luu maisemallisesti merkittävään alueeseen. Tampereen halki kulkee suuri, kahden muinaisen 
jäätikkökielekkeen väliin syntynyt saumaharju. Harju saa alkunsa Salpausseliltä, josta se kul-
kee Kangasalan kautta Tampereelle ja sieltä edelleen kohti Hämeenkyröä ja Kankaanpäätä. 
Alueen toinen Nokian suunnalta tuleva harju yhtyy tähän suureen saumaharjuun Lielahden 
seutuvilla. Alueen laaksoissa ja muilla alavilla alueilla jäätikön synnyttämä moreeni ja näistä 
edellä kuvatuista harjuista muinaisten vesistövaiheiden aikana huuhtoutuneet ja levinneet 
hiekat sekä hiedat ovat peittyneet laajoilla aloilla näitä nuorempien, hienorakeisten kerrostu-
mien ja eloperäisten maalajien alle. Sulamisvesien mannerjäätiköltä kuljettama hienorakei-
nen aines, savi ja siltti (hiesu ja hieno hieta) kerrostuivat syvässä vedessä moreenin ja hiek-
kojen päälle hienorakeisten maalajien kerrostumiksi, jotka Tampereen alueella ovat pääasi-
assa lustosavia. Harjuympäristössä, sen lähialueilla osa hienorakeisista kerrostumista on silt-
tejä. 
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Kun mannerjäätikkö suli alueelta noin 11 000 vuotta sitten, peitti Tampereen aluetta aluksi 
lähes kokonaan Itämeren muinainen Yoldiamerivaihe. Yoldiamerenpinta oli tuolloin noin 
165 - 170 m nykyisen merenpinnan yläpuolella. Vain muutamien, pääasiassa Tampereen lou-
nais- ja pohjoisosissa sijaitsevien mäkien laet jäivät yksinäisinä saarina vedenpinnan yläpuo-
lelle. Kuivaa maata oli Tampereella näkyvissä vain muutamien vuorien osalta, alueet esitetty 
kuvassa 8 mustalla. 

 

Kuva 3. Yoldianmereksi kutsuttu vesialue oli pinnankorkeudeltaan ylimpänä n. 7000-8000 
eKr. ja oli Keski-Ruotsin matalien alueiden kautta yhteydessä valtamereen. Kuivaa 
maata oli Tampereella näkyvissä vain muutamien vuorien osalta, alueet esitetty ku-
vassa mustalla. Meren pinta vastasi silloin nykyistä tasoa 165 m mpy. Yoldianmeren 
vetäytymisen jälkeen muodostui Ancylusjärvi, jonka laajimman esiintymisen aikana n. 
6800 eKr. veden peitossa olivat enää kuvassa esitetyt tumman- ja vaalensiniset alu-
eet. Ancylysjärvi oli korkeimmillaan tällä seudulla tasossa 100-115 m mpy. Edelleen 
Muinais-Näsijärven syntyessä n. 6000 eKr. veden peitossa olivat enää tummansiniset 
alueet. Tällöin Pyhäjärvi oli vielä osa Ancylusjärveä, kunnes se noin 200 vuotta myö-
hemmin muodostui omaksi järvekseen. 
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Maankohoaminen oli heti jään sulamisen jälkeen kuitenkin nopeaa, jopa kymmeniä metrejä 
sadassa vuodessa.  Maankohoamisen seurauksena Tampereen kaupungin alueen korkeimmat 
kohdat, noin 162 metriä korkea Teivaalanharjun laki ja 155 metriä korkeat Pyynikin ja Pispa-
lan harjut, paljastuivat merenpinnan alta varsin pian jään sulamisen jälkeen. Maankohoami-
nen hidastui vähitellen vuosituhansien aikana ja nykyinen maankohoaminen on Tampereen 
seudulla noin 5 mm vuodessa. Kun maa-alueet alkoivat nousta vedestä, ne joutuivat alttiiksi 
rantavoimien työlle. Varsinkin korkeimmat, ensimmäisinä vedestä nousseet maa-alueet huuh-
toutuivat voimakkaasti pinnastaan. Loivapiirteistenkin mäkien moreenikerrostumat kuluivat 
ja kallioita paljastui. Huuhtoutumisen takia mäkien ylemmillä tasoilla pintakivisyys ja -loh-
kareisuus ovat tulleet selvemmin esiin kun taas alemmilla tasoilla suojaisissa paikoissa mo-
reenia voi peittää ohut vaihtelevan paksuinen hiekkainen tai hietainen rantakerrostuma. 
Maankohoamisen vuoksi veden syvyys pieneni, joten aikaisemmin kerrostuneet savialueetkin 
joutuivat vähitellen aaltoliikkeen ja virtausten kuluttaville voimille alttiiksi. Matalammilta 
alueilta kerrostumat osaksi kuluivat, ja ainesta kulkeutui syvemmille vesialueille lisäten pai-
nanteissa olevien savien paksuutta.  

Vähitellen jääkauden jälkeen Yoldiameri vaihtui Ancylusjärveksi, ja Näsijärven alue oli edel-
leen samalla tasolla olleiden väylien välityksellä yhteydessä Ancylusjärveen. Maankohoami-
sen seurauksena väylät alkoivat sulkeutua ja syntyi nykyistä Näsijärveä paljon laajempi Mui-
nais-Näsijärvi, jonka lasku-uoma oli aluksi järven pohjoispäästä Lapuanjoen kautta muinai-
seen Itämereen. Maan edelleen kohotessa muutkin alueen järvet, kuten Pyhäjärvi itsenäistyivät 
Ancylusjärvestä sen loppuvaiheessa. Maankohoaminen oli nopeampaa Näsijärven vesistön poh-
joisosissa kuin eteläosissa. Tämä aiheutti vedenpinnan nousua Muinais-Näsijärven eteläosissa. 
Veden nousu eli transgressio saavutti huippunsa noin 7 000 vuotta sitten, ja veden pinta ylitti 
kynnyksen järven etelärannalla. Purkautuminen kulutti irtomaat kallioon saakka ja alensi Näsi-
järven pintaa parilla metrillä jättäen jälkeensä järven rannoille syöpyneitä muinaisrantatör-
miä. Näin Tammerkoski ja Näsijärvi muotoutuivat nykyiseen asuunsa. Sitä mukaa, kun maa 
nousi merestä ja muinaisjärvien alta, alkoivat maaston alavien osien kosteikot soistua ja 
maaston muodot ja maisema kehittyivät vähitellen nykyiseen muotoonsa.  

Pyynikinharjun puhkeamiskohta on nykyisen Eteläpuiston ja Ratinan stadionin välissä, Rati-
nan sillan kohdalla. Perusteluja puhkeamiskohtaan löydetään Tampereen kalliopintamallista, 
jossa on havaittavissa Eteläpuiston kaakkoiskulmauksessa kallion kohoama ja toisaalta puh-
keamiskohdassa kalliopinta on syvällä (kuva 5). Kalliopinnan ollessa syvällä, ei yksinään ka-
pea harjumuodostuma kestänyt veden voimaa.  
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Kuva 4. Tampereen nykyisen virastokartan päälle sijoitettu muinainen Tammerkoskijärvi noin 
5600 eKr. Maan kohoamisen seurauksena muinaiset järvet muodostivat Tampereen 
nykyisen keskustan alueelle Tammerkoskijärven. Tammerkoskijärven vedenpinnan 
nousu jatkui niin kauan, kunnes se tavoitti Pyynikinharjun matalimmat kynnykset. Ve-
den valtava voima puhkaisi itselleen uoman etelään Pyhäjärven suuntaan ja näin syn-
tyi Tammerkoski, noin 5400-6900 vuotta sitten. 

 

Kuva 5. Tammerkoskijärven otaksuttu muoto kalliopintamallissa ja Tammerkosken synty har-
jun puhjetessa nykyisen Eteläpuiston itäreunalta.  
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Kuva 6. Vaihtoehtoinen hieman eteläisempi ja ulottuvuuksiltaan pienempi mahdollinen Tam-
merkoskijärven alue erotettuna punaisella maanpintamallissa. 

 

Valtaosa Tampereen seudusta on aikoinaan ollut rantaviivassa rantavoimien vaikutuksen 
alaisena. Löyhään hiekkaiseen ja soraiseen harjuainekseen syntyi aaltojen vaikutuksesta ran-
tatörmiä ja -valleja, joita kumpiakin tavataan runsaasti Tampereella Pyynikin harjujaksolla, 
kuva 7. Tällaiset geologisen historian muistomerkit on arvokasta säilyttää myös osana tule-
vaisuuden kaupunkia. 
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Kuva 7. Pyynikin harjun rantatörmät ja vallit näkyvät selvästi harjun rinteisiin syntyneinä 
vaakatasoisina uurteina. Kuvassa on esitetty vinovalaistu maanpinnan korkeusmalli.  

4.2. Tampereen alueen maaperän kerrostumat 
Tampereen alueella luonnonmaiseman ja irtaimen maankamaran kehityksen merkittävimmät 
tapahtumat liittyvät viimeisimmän jääkauden loppuvaiheeseen ja sen jälkeiseen aikaan. Ny-
kyisessä maisemakuvassa näkyvimmät tapahtumat ovat olleet alussa mainitut alueen läpi kul-
kevan suuren saumaharjun sekä siihen Nokian suunnalta yhtyvän harjun syntyminen sekä 
Tammerkosken syntyminen, kun Näsijärvi muutti laskusuuntansa pohjoispäästä kohti Lapu-
anjokea Pyhäjärven suuntaan Kokemäenjoen reitille.  

Mannerjäätikön pohjaosissa syntynyt moreeni on Tampereen yleisin maalaji, vaikkakin pin-
tamaalajina sitä ei näy kovin laaja-alaisesti. Se verhoaa kallioperää lähes kauttaaltaan ohuena 
kerroksena myös muiden, myöhemmin kerrostuneiden, maalajien alla. Moreenin paksuus on 
yleisimmin 1 - 5 m. Myös kalliomaa-alueilla on paikoin moreenia, mutta siellä sen paksuus 
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on yleensä hyvin ohut. Tampereen alueen moreeni on ainekseltaan hiekkamoreenia, jonka sa-
vipitoisuus on 1 - 5 % ja hienoaineksen kokonaispitoisuus alle 50 %. Moreenin pintaosa on 
muinaisissa rantavaiheissa huuhtoutunutta ja noin puolen metrin syvyyteen asti routimisen 
möyhentämää. Huuhtoutunut lohkareisin pintakerros ulottuu pinnasta yleensä 0,5 – 1 metrin 
syvyyteen. Moreenialueiden pintalohkareisuus on keskimääräistä suurempi Tampereen ete-
läisimmässä osassa eli saumaharjun eteläpuolella. 

Tampereen läpi kulkee alussa mainittu suuri ja monin paikoin maisemallisesti merkittävä 
saumaharju, joka syntyi kahden suuren muinaisen jäätikkökielekkeen välisessä railossa vir-
ranneeseen jäätikköjokeen. Harju kulkee luoteesta kaakkoon, Ylöjärven Teivaalanharjulta 
Epilänharjun, Pyynikin, Kalevankankaan ja Aakkulanharjun kautta Kangasalan Kirkkohar-
julle. Nämä saumamuodostuman osat nousevat ympäristöään 30 - 60 m korkeammalle. Har-
jun sora- ja hiekkakerrostumien kokonaispaksuus kalliopohjasta voi olla paikoin huomatta-
vasti suurempikin. Epilänharjun kohdalla saumaharjuun yhtyy länsilounaasta Nokialta tuleva 
kookas harju. Epilänharjun  ja Nokianharjun yhtymäkohdassa on pari noin 10 m:n syvyistä 
suppakuoppamuodostumaa. Soran ja hiekan lisäksi muita karkearakeisia kerrostumia ovat 
rantakerrostumat, jotka sijaitsevat harjujen alaosissa, niiden liepeillä. Esimerkiksi sauma-
harjujakson eri puolilla on lukuisia muinaisia rantamerkkejä, tasanteita ja törmiä. Ne ovat 
syntyneet muinaisten meri- ja järvivaiheiden aikana, kun aallokko kulutti ja kerrosti aikai-
semmin syntyneitä maa-aineksia. Tampereen laajimmat rantakerrostuma-alueet ovat etelässä 
saumaharjun liepeillä. Rantakerrostumat saattavat ulottua enimmillään lähes kilometrin pää-
hän muodostumasta. Näin on varsinkin Tohlopin ympäristössä ja Messukylän – Kaukajärven 
alueella. Rantakerrostumien alla esiintyy yleisesti hienorakeisia maalajeja, varsinkin notko-
paikoissa ja mäkien alarinteillä. 

Jäätikköjokien huuhtoma ja kuljettama hienojakoisin aines kulkeutui veden mukana jäätikön 
ulkopuolelle ja kerrostui vasta jäänreunan edessä olevan meren pohjalle savi- ja silttikerros-
tumiksi. Saven kerrostuminen edellyttää lähes seisovaa yli 20 m syvää vettä. Keväällä ja ke-
sällä kerrostui silttistä ja talvella savista ainesta. Näin syntyi vuosikerrallinen eli lustora-
kenne. Myöhempien meri – ja järvivaiheiden aikana kerrostui tasalaatuista savea, joka peitti 
vanhimpia kerrallisia savia. Tampereen alueen alavat maastokohdat ovat laajalti hienorakeis-
ten maalajien peitossa. Ne ovat raekoostumukseltaan lähes yksinomaan savea, mutta myös 
silttiä (hiesu, hieno hieta) esiintyy. Laajimpia savikoita on Rantaperkiön – Messukylän, Ta-
kahuhtin ja Nurmi – Sorilan alueilla sekä Ryydynpohjassa ja Ilmarinjärven ympäristössä. 
Alueen savien saviraekoon pitoisuus on yleensä 40 - 55 %. Kairaustutkimusten mukaan savi-
kerrostumien paksuus esimerkiksi Pyhäjärven rantamailla on yleisesti noin 10 m. Silttiä on 
etelässä eniten saumaharjun liepeillä, sen molemmin puolin. 

Tampereen kaupunkitaajamassa ja sen lähiympäristössä on erittäin vähän suoalueita. Vähäi-
set suoalueet ovat syntyneet moreeni- ja kalliomaaston painanteisiin, purojen varsille ja jär-
vien rannoille. Ne ovat usein pienialaisia ja kapeita juotteja. Rämeet ja korvet ovat yleisimpiä 
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suotyyppejä. Moreeni- ja kallioalueen notkelmissa suot ovat pääsääntöisesti rahkaturvetta. 
Yksi nimeltä mainittava suo on Tohloppijärvensuo Tohloppijärven luoteispuolella. Liejuker-
rostumia on myös erittäin vähän varsinkin taajama-alueella ja aivan sen lähiympäristössä. 
Liejukerrostumia esiintyy kuivattujen tai umpeenkasvavien vesistöjen alueilla, kuten hieman 
taajamasta kauempana Aitoniemen ja Kämmenniemen välisellä alueella Hurma- ja Nuorajär-
ven sekä Kuolamaisen ympäristössä. 

4.3. Tampereen kallioperästä 
Avokallioalueita on Tampereella runsaasti muun muassa Hervannan ympäristössä, Näsijär-
ven ja Käpylän, Kaupin ja Petsamon välisellä alueella sekä Aitoniemellä. Lisäksi runsaasti 
avokallioita on Näsijärven Niihamanselän ja Vesijärven välisellä kannasalueella. Yleisesti 
ottaen kallionpinta on maaperän peittämilläkin kummuilla ja mäkialueilla harjualueita lukuun 
ottamatta vain muutaman metrin syvyydellä. Kallioperän rakenne ja sen muodot ovat harjuja 
lukuun ottamatta suurelta osin määritelleet jäätiköitymisen jälkeisen irtaimen maankamaran 
kuvioinnin.  

 

Kuva 8. Tampereen alueen kallioperä, M. Wennerström, 2017. 

Tampereen kaupungin ydinalueiden kallioperä on suurimmaksi osaksi kiillegneissiä, erityi-
sesti Pyhäjärven ja Näsijärven välinen alue Pispalan ja Pyynikin harjujen alla on kiillegneis-
siä (kuva 8). Myös keskustan eteläosista kohti itää kallioperä on kiillegneissiä. Alueella esiin-
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tyy myös kiilleliusketta mm. Lielahdessa ja Aitolahdessa. Keskustan pohjoisosa Tammerkos-
ken seutuvilta kohti Kauppia on kallioperältään kvartsi- ja granodioriittia. Kalevan ja Kaupin 
välisellä alueella esiintyy myös gabroa. Tohlopin ja Lamminpään välinen alue on emäksistä 
tuffiittia ja sen lisäksi vulkaniittia sisältävää konglomeraattia. 

Pilottialueella esiintyy runsaasti kalliopaljastumia alueen pohjoisosassa. Lisäksi kallioperästä 
on tehty paljon hyviä havaintoja alueen kallirakentamisen yhteydessä (kuva 9). 

 

Kuva 9. M. Laineen kallioperähavainnot pilottialueen pohjoisosassa. 

Sekä kartoitushavainnot että kalliorakennuskohteista tehdyt kallioperähavainnot ja kairaustie-
dot koottiin ja ne prosessoitiin harmonisoidun geotiedon muotoon. 

 

5. Mallintamisen prosessi ja mallintamisen kohteet 
Maa- ja kallioperämallin käsitteelliset määrittelyt ovat esitetty aikaisemmassa raportissa (Ikä-
valko et. al. 2016b). Maa- ja kallioperämallit käsittävät tavan esittää digitaalisessa muodossa 
tieto, kuva ja käsitys maa- ja kallioperästä sekä pohjavedestä. Maa- ja kallioperä esitetään eri-
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laisina pintojen rajaamina kohteina, jotka edustavat ominaisuuksiltaan yhtenäisiä maankama-
ran osia. Geomalli muodostuu yhdistelemällä (integroimalla) ja tulkitsemalla esim. projekti-
kohtaisten maaperämallien kohteita (kuva 2). Geomalliin muodostettavat kohteet ovat esim. 
teknisiltä ominaisuuksiltaan yhtenäiset maaperän kerrostumat (esim. savi-kerrostuma) ja yh-
tenäiset kallioperän lohkot (esim. ominaisuuksiltaan yhtenäinen kivilajialue).  Geomallin 
kohteet kuvaavat luonnollisia geologisia kokonaisuuksia, jotka ovat syntyneet geologisten 
prosessien seurauksena, kuten savi hienoaineksen kerrostuessa veteen tai kivisulan kiteyty-
essä yhtenäiseksi graniittimuodostumaksi.  

Geomallin pääkohteiksi on esitetty maaperän osalta (geologinen) yksikkö, kerrostuma (raaja 
kerrostuman pinta ja alapinta), kerros ja erilaiset kerrostumien väliset rajapinnat sekä ominai-
suustietopisteet. Kallioperän osalta pääkohteiksi on esitetty ominaisuustietopiste, kalliolohko, 
kalliomassa, rajapinta ja leikkaava kallioperän rakenne. Geomalli muodostetaan käyttäen hy-
väksi erillisiä projektikohtaisia maaperä- ja kallioperämalleista. Geomallissa tulkinnan määrä 
on suurempi kuin projektikohtaisissa malleissa, ja ovat luoneeltaan enemmän laaja-alaisia 
olosuhteita kuvaavia ja yleispiirteistä kertovia. 

Mallintamisen prosessi alkaa lähtötietojen prosessoinnilla sellaiseen muotoon, että niitä voi-
daan hyödyntää mallinnusohjelmalla. Tähän kuuluvat mm. koordinaattimuunnokset, tiedon 
tulkinta, tiedon irrottaminen havaintoaineistosta (kuten kairausformaatin käsittely), muunta-
minen samoihin mittayksiköihin jne. Saatu harmoninen aineisto luetaan mallinnusohjelmaan. 
Maaperämallinnuksessa suomalainen infra – formaatti on luettavissa suoraan kairausten kä-
sittelyä varten alan suunnittelujärjestelmiin, jossa voidaan tehdä kätevästi kairaustulosten tul-
kinta. Tulkinnassa verrataan kairauksia toisiinsa ja päätellään onko kairaajan maastossa teke-
missä maalajirajahavainnoissa ristiriitaisuuksia. Tulkitsija hyväksyy kairaajan havainnon 
käytettäväksi tai antaa oman tulkitun arvon. Tulkinnassa kairaustulokset jo tavallaan sovite-
taan malliin. Tulkinta voidaan tehdä myös isolle joukolle 3D -avaruudessa esitettyjä pisteitä e 
(tai kairausdatalle) kerrallaan, jolloin tulkintaa tukevat läheisten pisteiden havaintotiedot. 
Usein tulkinta tehdään tutkimuspiste kerrallaan havaintotiedoista, jolloin kairausdiagrammin 
perusteella päätellään esim. maaperän rajapinnan sijainti (kuva 3). Tulkinta tehdään usein 
mys”2D – poikkileikkauksissa” (pinnan viiva), jotka sovitetaan lopuksi malliin.  

Mallinnusohjelmissa tulkittua havaintoaineistoa on mahdollisuus tarkastella 3D – avaruu-
dessa. Tulkituista tiedoista yhdistetään mallin kohteita, kuten erilaisia rajapintoja, kallioperän 
rakenteita jne. Yhdistäminen toteutetaan yleensä luomalla kolmioverkko, TIN – verkko, ha-
vaintopisteiden kautta.           

Kolmioinnissa ilmenee usein, että osa tulkinnoista sopii edelleen huonosti muodostettuun 
pintaan (malliin). Tiedot tulkitaan uudelleen ja sovitetaan mallin tai hylätään. Lopuksi 
saadaan malliin sopiva pisteaineisto, jota tässä kutsutaan mallin lähtötiedoiksi. Huomioitavaa 
on, että kaikkien mallin lähtötietopisteiden ei tarvitse kuulua luotavaan mallin pintaan, vaan 
voivat edutsaa itsenäisinä havaintoina mallin ominaisuuksia. 
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Kuva 10. Esimerkkejä tulkinnasta maaperämallintamisessa. a) Tulkintaa varten kairaajan ha-
vaintojen perusteella esitetyt maalajin mukaan väritetyt pylväät 2D – leikkauksessa, 
b) pohjatutkimusdiagrammit 2D – leikkauksessa, joista eri maakerrokset on pääteltä-
vissä kairausvastuksen perusteella. c) Infra formaatti, josta on ohjelmallisesti luetta-
vissa eri maakerrosten rajat ohjelmallisesti d) geofysiikan mittaustuloksen (maatutka) 
avulla piirretty maakerroksen tulkintaviiva. 

Tyypillinen rakentamisen maa- taikallioperämalli kattaa rakennuskohteen alueen ja sisältää 
kymmeniä tai satoja pisteitä (projektikohtaiset mallit). Projektikohtaiset mallit antavat kuvan 
melko suppealta alueelta ja antavat viitteitä laaja-alaisista geoligisista kokonaisuuksista. 
Geomallissa on ajatuksena, että projektikohtaiset mallit kaupungin alueella anatavat tarkan ja 
hyvän kuvan vallistsevista olosuhteista melko paikallisesti, mutta yhdisteemällä niiden 
tulkittua tietoa voidaan koota laaja-alaisempia alueellisia malleja.  Näissä geomalleissa 

a) 
b) 

d) c)   
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mallinnettavina kohteina ovat laaja-alaiset geologiset yksiköt, kohteet ja rakenteet (kuva 11). 
Projektikohtaisissa malleissa muodostetut kohteet, maa- ja kallioperämallien komponentit 
(pinnat) toimivat lähtötietona geomalleille. 

 

Kuva 11.  Mallin kohteet. 
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6. Kohdealueen mallintaminen 

6.1. Maaperämalli 
Tampereen kaupunki- ja taajama-alueilta on koottu rakentamisen ja kehittämisen yhteydessä 
geotietoa hyvinkin pitkän aikaa. Maa- ja kallioperätieto on tarkimmillaan rakennuskohteissa, 
jossa suunnittelua varten on tehty runsaasti tutkimuksia. Kuvassa 12 on esitetty maaperän 
pohjatutkimuspisteet pilottialueelta. Kuvasta ilmenee rakentamisen eri projekteja kuvastavia 
pistetihentymiä. Paikoin on havaittavissa selviä talonrakentamisen (kortteli) tutkimuspiste-
keskittymiä ja paikoin tie- ja katulinjojen tai kunnallisteknisten linjojen tutkimuksia. Pisteväli 
on parhaimmillaan luokkaa muutamia metrejä, yleensä alle 50 m. Runsaimmin tutkittujen 
alueiden väliin jää kohteita, joista ei ole tietoa tai tietoa on hyvin harvakseltaan. Parhaiten 
tutkituissa rakentamisprojektien kohteissa on saatu hyvä ja luotettava kuva maankamaran 
ominaisuuksista, sen sijaan harvemmin tutkituissa alueissa kuva maa- ja kallioperästä muo-
dostuu vähemmän luotettavaksi.  Harvemmin tutkituilla alueilla muodostettava käsitys maa- 
tai kallioperästä sisältää enemmän tulkintaa (arviota ominaisuuksista). Kuvassa 13 on tarkas-
teltu kalliopinnan havaintopisteiden välimatkojen merkitystä kolmioinnissa. Saatavan pinnan 
detaljisuus ja luotettavuus on verrannollinen havaintopisteverkon tiheyteen. Pisteiden suu-
rinta välimatkaa voitaisiin käyttää kriteerinä maaperämallille CityGML:ssä esitettyyn LOD 
(Level Of Detail) luokitteluun. 

Tulkintaa varten tuotettiin tutkimustiedoista harmonisoitu lähtötieto. Alueen pohjatutkimus-
aineisto käsitti noin 9600 tutkimuspistettä infra – pohjatutkimusformaatissa, joista ohjelmalli-
sesti ajettiin harmonisoitu tiedostomuoto (Ikävalko et. al. 2016) ja tallennettiin tietokantaan. 
Harmonisoituun aineistoon ajettiin kairaajan havaintoihin perustuen maalajien rajapintojen 
pisteet joihin koodattiin sekä yläpuolinen ja alapuolinen maalaji. Rajapintojen pisteitä saatiin 
yhteensä n. 22 700. 
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Kuva 12. Pohjatutkimuspisteet Tampereen pilottialueella. Pisteiden jakauma (tihentymät) il-
mentävät erilaisia rakentamisprojekteja. Tutkimuspisteet kohdistuvat erillisiin tonttei-
hin (tai kortteleihin) ja kunnallistekniikan tai tierakentamisen linjoihin. Pisteiden väri 
ilmentää ylintä maakerrosta (keltainen=hiekka, violetti=siltti jne.) 

Pisteaineistoa ja kairauslävistystietoa käsiteltiin AutoCAD Civil 3D – ohjelmistolla. Piste-
kohtaisesta aineiston tulkinnasta luovuttiin, koska niin suuren materiaalin läpikäynti ja tul-
kinta demonstraatiota varten olisi vienyt turhan paljon resursseja. Sen sijaan aineisto käytiin 
lävitse mallintamisen yhteydessä muodostettaessa rajapintoja. Tällöin selvästi virheelliset tie-
dot heti karsittiin, kuten kymmenien metrien heitto korkeuslukemassa. Paljon esiintyi myös 
ristiriitaisuuksia, mitkä johtuivat ilmeisesti vaikeuksista kairauksessa erottaa maalajeja toisis-
taan, varsinkin silttiä, hiekkaa ja savea. Sen sijaan hyvin selvät rajapinnat, kuten kallio tai 
moreenin yläpinta (siltin alapinta), olivat useimmiten hyvin selvät. Näin malleihin valikoitui 
pisteaineisto, joka selvästi vaikuttivat sopivan kokonaisuuteen.  

Pisteaineiston kolmiointi melko pienelläkin aineistolla ei ole mutkatonta, vaan eri pintoja on 
sovitettava ja korjailtava, koska puutteellisen tai virheellisen tiedon vuoksi pinnat helposti 
leikkaavat toisiaan.  
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Kuva 13. Kallionpintapisteiden kolmiointi erilaisilla sallituilla piste-etäisyyksillä. Pienimmällä 
pistevälillä (<20 m) vain hyvin pieneltä alueelta on muodostettavissa kolmiointia. 
Vielä maks. 100 m pistevälillä mallissa on varsin paljon aukkoja.  

 

Kaupungin alueelle on siis muodostettavissa pienialaisesti hyvinkin tarkkoja malleja run-
saasti tutkituilla rakentamisen projektien kohdealueilla. Pilottialueelle muodostettiin de-
monstraationa 42 erillistä aluetta, jotka muodostivat itsenäisiä kokonaisuuksia ja jakoivat alu-
een helpommin hallittaviin osakokonaisuuksiin (kuva 14).  
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Kuva 14. Pohjatutkimuspisteet Tampereen koealueella (siniset) sekä mallintamisen aluejako, 
yht. 42 osa-aluetta. 

Osa-alueet käsiteltiin yksitellen, ja niihin sovitettiin TIN –kolmioverkot eri maalajikerrostu-
mien rajapinnoille. Mallintamisessa käytettiin vain päämaalajeja (Mr=Moreeni, Hk=Hiekka, 
Ka=Kallio, Sr=Sora, Sa=Savi, Si=Siltti, Lj=Lieju, Ta=Täyte, lisäksi maan pinta koodat-
tiin=MP. Mallintamisessa pinnat koodattiin rajapintoina niin että rajapintaan tallentui tieto 
sekä pinnan yläpuolisesta että alapuolisesta maalajista. Tällainen koodaaminen antoi mahdol-
lisuuksia erilaisiin aineiston tarkasteluihin, esim. kuvassa 15 on tarkasteltu moreenikerrostu-
man päällä olevia maakerroksia. 

Kuvissa 16 ja 17 on esitetty deltaljina yhden rakennuskohteen, Tampereen pääkirjasto Met-
son maaperätutkimukset ja mallinnetut maaperän pinnat. Tämä edustaa detaljisinta tasoa 
(Lo3..4) jota projektikohtainen maaperämallintaminen tuottaa. 
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Kuva 15. Kuvassa on esitetty koko pilottialueen aineistosta tuotetut moreenikerrostuman ylä-
pinnan kolmiot jotka ovat väritetty niin, että ne kuvastavat päällä olevaa maalajia. 
Selvästi erottuu alueen eteläosassa oleva hiekkakerrostuma (saumaharju) sekä siltti-
valtaisuus muualla. 

     

Kuva 16. Silttikerrostuman yläpinnan pisteet ja  TIN –verkko, Tampereen pääkirjasto Metson 
tutkimuspisteet 
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Kuva 17. Tampereen pääkirjasto Metson alla olevat maakerrostumien pintoja. Ylemmässä ku-
vassa on esitetty silttikerrostuman (violetti) sekä ylä- että alapinta. Alemmassa ku-
vassa on esitetty saven (sininen), siltin (violetti), moreenin (ruskea) ja kallion pinta 
(punainen). Pystysuorat viivat esittävät kerrostumien kairauslävistyksiä. 

 

Kuvassa 18 on esitetty kaikki laaditut 42 maaperän projektikohtaista mallia. Malleista erottuu 
selvästi pohjoisosan kallioiset alueet (punainen), eteläosan hiekka-sora –kerrostumat (keltainen 
ja vihreä) sekä alueen keskellä vallitsevat silttialueet (violetti). Projektikohtaiset mallit peittävät 
jo melko hyvin tutkimusalueen, mutta paljon jää tulkittavaa aluetta joissa ei tietoa ole. Kuitenkin 
kokonaiskuva vaikuttaa alueesta jo melko selvältä, ja suorittamalla vielä alueiden sovitus toi-
siinsa saadaan kuvassa 19 esitetty maaperämalli, geomalli, koko alueesta. Mallista voidaan tuot-
taa erilaisa visualisointeja. Kuvassa 20 on esitetty eteläosassa aluetta kalliopinta ja hiekka-sora-
kerrostuman, ns. saumaharjun, yläpinta. Kuvassa 21 on esitetty mallista tuotettuja leikkauspiir-
roksia joissa on kuvattu eri kerrostumien yläpinnat. 
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Kuva 18. Kuvassa on esitetty kaikki 42 laadittua projektimallia. Projektimallit eivät täysin nou-
data ”rakennusprojektien” esiintymistä. 
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Kuva 19. Kuvassa esitetty projektimalleista ja hajapistetiedoista integroitu ja sovitettu maaperä-
malli (geomalli) pilottialueelta. 

 

 

Kuva 20. Kuvassa esitetty pilottialueen eteläosassa olevan hiekkakerrostuman yläpinta ja kal-
lion pinta. 
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Kuva 21. Leikkauspiirrokssia pilottialueen maaperämallista, leikkauslinjat ilmenevät kuvasta 
17. 

 

6.2. Kalliopinnan mallintaminen 
Kallionpintamallin tekoon liittyy monia epävarmuustekijöitä, mutta se on kuitenkin helpom-
min mallinnettavissa kuin irtomaalajien rajapinnat. Maaperän mallintaminen on todennäköi-
simmän vaihtoehdon etsimistä erityyppisiä lähtöaineistoja tutkimalla ja yleistä geologista tie-
tämystä hyödyntämällä. Mallin käyttötarkoitus määrää miten paljon maalajiyksiköitä voi-
daan/pitää yleistää.Tampereen pilottialueen kallionpintamallissa on hyödynnetty kalliovar-
mistettujen porakonekairausten ja avokalliohavaintojen lisäksi GTK:n maaperäkartan kallio-
maa-alueita, painovoimatulkintaa (sekä linja että hajapistemittauksia) ja valikoitua määrää 
kevyitä kairauksia. Pienin epävarmuus on avokalliohavainnoilla ja varmistetuilla porako-
nekairauksilla. Epävarmuus on suurin kallioon ulottumattomilla kairauksilla ja kalliopinnan 
keskimääräistä tasoa kuvaavilla gravimetrisillä hilapisteillä.  

Kallionpintamalli muodostettiin kolmioimalla havaitut ja tulkitut kallionpintapisteet. Kolmi-
ointi kohtelee kolmioitavia pisteitä samanarvoisesti riippumatta niiden luotettavuudesta. 
Koska kallionpintaa kuvaavat pisteet eivät ole keskenään yhtä luotettavia, osa tulkituista pis-
teistä karsittiin pois mallista käyttämällä ehtomuuttujaa. Esimerkkinä kairaus, joka ei pääty 
varmistettuun kallioon. Ehtona kairauksen käytölle on se, että ko. kairaus yltää syvemmälle 
kuin sitä ympäröivät luotettavammat kallionpintapisteet. Tällainen piste ei kerro vielä kallion 
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korkeustasoa, mutta antaa tiedon kalliopainanteesta. Toinen esimerkki ehtomuuttujan käy-
töstä liittyy gravimetrisiin hilapisteisiin. Niistä mallinnuksessa huomioitiin vain pisteet, joi-
den etäisyys muista, luotettavimmista kallionpintapisteistä ylitti tietyn etäisyyden (tässä 100 
m). Tämä perustuu periaatteelle, että epävarma tulkintakin on parempi kuin ei mitään tietoa. 
Mutta epävarman tulkinnan ei saa antaa häiritä mallia sijaitsemalla liian lähellä varmaa tul-
kintaa.  

Kallionpintapisteet tulkittiin pohjatutkimuksista automaattisesti, mutta mallia jouduttiin 
korjaamaan käsin jälkikäteen johtuen virheellisesti tulkituista kairaustiedoista. Kuvassa 22 
on esimerkki kairauksesta, jossa kallionpinta näyttäisi alkavan todellisuudessa 18,40 m sy-
vyydellä, mutta tiedonsiirtoformaattiin tulleen merkintävirheen takia se on tulkittu alkavan 
11,70 m syvyydellä. Käsin tehtävää korjausta vaativia porakonekairaustulkintoja pilottialu-
een kairauksista löytyi 32 kpl 

 

Kuva 22. Porakonekairaus, josta kallionpinta on tulkittu virheellisesti yli 6 m korkeammalle, 
kuin mitä mittausdata osoittaa. 
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Kuva 23. Kahden kallionpintamallin vertailua. Vasemman puoleinen malli on tehty kolmioi-
malla kallionpintapisteet suoraan. Oikean puoleinen malli on ensin interpoloitu, 
muutettu syvyyskäyriksi ja vasta sitten kolmioitu. Kuvapari osoittaa, että pienellä 
muokkauksella mallista saa visuaalisesti kauniimman. Suurin eroavaisuus kahden 
pinnan välillä on vuoden 2016 versiossa gravimetrisen tulkinnan perusteella mallin-
nettu painanne pilottialueen kaakkoiskulmassa.  

 

6.3. Kallioperämalli 
Kallioperämallia varten koottiin lähtötiedot Tampereen ohitustunnelin tutkiuksista ja kartoi-
tuksesta. Lisäksi suoritettiin pilottialueen pohjoisosan kalliosella alueella kalliopaljastumien 
rakennusgeologista havainnointia. Alueen keski- ja eteläosasta ei ole kallioperähavaintoja. 
Havaintoelementit tallennettiin harmonisoituna datana ja tulostettiin 3D-malliin (AutoCAD 
Civil). Kuvissa 24 ja 25 on esitety visualisointeja laaditusta projektikohtaisesta kallioperä-
mallista. 
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Kuva 24. Kallioperäkartoituksen kivilajihavaintoja (pisteet) ja kallionäytekairausten (viivat) 
kivilajihavaintoja. Sininen= kiillegneissi, ruskea=kvartsidioriitti ja granodioriitti. 
Kuva tutkimusalueen pohjoisosasta, Tampereen ohitustunnelin kallionäytekairaukset. 

 

 

Kuva 25. Tampereen ohitustien tunnelin tutkimuskairauksia ”kosken” kohdalla. Kuvassa 3D –
näkymä, jossa punaisella kalliopinta, kallionäytekairaukset kalliopinnan alla, eri vä-
rit kuvastavat kivilajeja.  

 

GTK:n lentogeofysiikan linjamittausaineistosta on mahdollista tuottaa rasteriaineistoja, joista 
voidaan laskea erilaisia derivaattajohdannaisia visuaalista tarkastelua varten (Kuva xx). Kuvassa 
oleva TDR-derivaatta korostaa magneettikentän paikallisia piirteitä. Rasteriaineistoja voidaan 
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hyödyntää geologisessa rakennetulkinnassa erityisesti heikkousvyöhykkeiden sijainnin arvioimi-
sessa. Lisätietoa magneettisen aineiston prosessoinnista kallioperän rakennetulkintaa varten löy-
tyy esim. lähteestä (Leväniemi, 2011). 

 

Kuva 26. Mahdollisia rikkonaisuusvyöhykkeitä tulkittuna lentogeofysiikan avulla. Kuvassa 
taustalla TDR-derivaatta; prosessoitu lentomagneettinen data korostaa voimakkaasti 
magneettikentän paikallisia piirteitä. 

 

6.4. Pohjavesimalli 
Pohjatutkimusrekisterin tietojen perusteella muodostettiin havaituista pohjavesihavainnoista 
pohjavesimalli. Kunkin havaintopisteen havaintosarjasta erotettiin ylin pohjavesipintaha-
vainto sekä alin pintahavainto ja laskettiin keskimääräinen pohjavesipinta.   



CityGeoModel – kaupunkien geomallit   33 
  

 

Kuva 27. Pilottialueen pohjavesimalli, kuvassa esitetty ylin, alin sekä keskimääräinen pohjave-
den pinta alueella. 

 

7. Maanalainen kaupunkimalli 
 

CityGeoModel hankkeen yhteydessä luotiin maanalainen kaupunkimalli. Maanalainen kaupunki-
malli on yhdistelmämalli, joka laadittiin CGM-hankkeen pilottialueeseen osuvista eri aikakauden 
hankkeissa tuotetuista 3D-malleista. Yhdistelmämalli rakennettiin yhdeksi kokonaisuudeksi No-
vapoint VDC Explorer ohjelman avulla. Malleista hyödynnettiin maanalainen 3D informaatio 
karsimalla maanpäällistä aineistoa rakennuskantaa lukuun ottamatta.  

Maanalaisen kaupunkimallin aineistona toimivat: 

- Kaupunkimalli 2.1 
o rakennukset 
o maastomalli  

- Ajoradan ja kevyen liikenteen väylien massamallit 
- Pohjatutkimusrekisteri 

o 3D Kairaukset  
o Kalliopintamalli 

- Luolastot 
o Rantatunneli 
o P-Hämppi   
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o Kunkunparkki 
o Näsinpuisto  

- Rakennuslupakuvien mukaiset perustukset ja paalutus (Kortteli 837-103-0032-0002) 
- Tampereen veden X-pipe aineisto 

Yhdistelmämallin rakennukset otettiin Kaupunkimallista, jotka vektorisoitiin vuoden 2011 ilma-
laserkeilauksesta. Vektorointi työssä käytettiin Microstation ja Terrasolid ohjelmaa. Mallintami-
seen käytettiin AutoCad ja Novapoint Virtual Map ohjelmia. 

 

Kuva 28. Kaupunkimallin rakennuskanta 

Maastomallina käytettiin kolmioverkkoa, jonka lähtöaineistoksi on käytetty vuoden 2011 ilmala-
serkeilauksen maastoluokan pisteitä yhdistettynä katujen reunaviivoihin. Katujen reunaviivat oli-
vat päivitetty vuoteen 2016. 

 

Kuva 29. Maastomalli (wireframe näkymä) 
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Ajoradan ja kevyen liikenteen väylien massamallit toteutettiin kyseisten elementtien aluerajojen 
avulla, jotka haettiin infraomaisuuden tietokannasta (oracle). Aluerajaukset asetettiin maastomal-
lin pintaan, jonka jälkeen ne pursotettiin 0.8 m kevyen liikenteen väylien osalta ja 1 m ajoradan 
osalta. Koko mallinnusprosessi tapahtui FME ohjelman avulla napin painalluksella. 

 

Kuva 30. FME ohjelman algoritmi (Workflow) 

 

 

Kuva 31. Ajoratojen ja väylien massamallit 

Pohjatutkimusrekisteristä luettiin 3D kairauspiste symbolit Novapoint Sopundings ohjelman 
avulla. Kalliopintamalli on kolmioitu korkeuskäyristä, jotka on luotu kairauksien kalliopintakor-
kojen mukaan, joita on tarkennettu GTK laitoksen toimesta.  
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Kuva 32. Kalliopintamalli ja kairaukset (Wireframe näkymä). 

 

 

Kuva 33. Kairaukset kalliopintamallin alta (punaisella värillä, kallioporaus) 

Rantatunnelin pintamalli aineistona toimii tarkemittauksesta peräisin oleva toteutusmalli. 
Nääshallin luolastot ovat tarkemittauksista mallinnettuja pintamalleja. Hämpinparkin osalta mal-
linnuksen lähtöaineistona on ollut laserkeilaus.  
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Kuva 34. Rantatunneli 

 

Kuva 35. Kunkunparkki, P-Hämppi 
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Kuva 36. Kunkunparkki, P-Hämppi ja väylätt 

 

 

Kuva 37. Näsinhalli, väylät, rantatunneli ja kunkunparkin suunnitelmamalli 
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Kuva 38.  Näsinhalli, väylät, rantatunneli, kalliopintamalli ja kunkunparkin suunnitelmamalli 

 

 

 

Rakennuslupakuvien mukaiset perustukset ja paalutukset tehtiin Tiff kuvien pohjalta AutoCad 
ohjelmassa. Mallinnus prosessissa ei ole mitään automatisoitua ja kaikki jouduttiin tekemään 
”käsin” vektorisoimalla ja pursottamalla pintoja käyttäen AutoCad ohjelman työkaluja. 
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Kuva 39. Rakennuksen 837-103-0032-0002 pohjapiirustus 

 

 

Kuva 40. Maastomalli, perustukset, paalutukset ja kalliopinta 

 

 

Kuva 41. Rakennukset, paalutukset, kalliopinta, kairaukset ja väylät 
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Erilaisten mallien kokoaminen yhdistelmämalliksi sujui melko kivuttomasti (vaikka tiedosto ker-
ran hajosi käyttökelvottomaksi). VDC Explorer ohjelma mahdollisti kuitenkin monen eri formaa-
tin omaavien tiedostojen lukemisen ja visualisoimisen. 

Vaikka yhdistelmämalli on helppo laatia olevien mallien pohjalta. Se on silti staattinen malli eikä 
siis ole yhteydessä ylläpitoprosessiin, jolla mallia voitaisiin pitää esim. ajantasaisena. Päivitystä 
ei pysty käytännössä toteuttamaan, ilman että huomattavan suuri määrä käsityötä otetaan kuvioi-
hin mukaan. Tämä johtuu osittain siitä, että eri mallien lähtöaineistoiden tiedonkeruu proses-
seissa on puutteita tai ne puuttuvat kokonaan. Toisaalta joidenkin aineistojen osalta pystyttiin 
luomaan päivittyvä malli vaikka prosessia ole ollenkaan, kuten ajoratojen ja kevyen liikenteen 
väylien tilavuusmallit. Mallintamisen automatisointi toteutettiin FME ohjelmalla, joka mahdol-
listi kyseisen päivittämisprosessin.  

Rakennuskannan LOD 2 tasoinen ylläpito riippuu tällä hetkellä vuosittaisista laserkeilauksista. 
LOD 1 tason mallinnus onnistuu automaattisesti mutta liittäminen nykyiseen kaupunkimalliin 
edellyttää käsityötunteja.  

Kairauksien osalta päivitys vaatii pohjatutkimusrekisterin kertaalleen lukemisen ja visualisoimi-
sen Novapoint soundings ohjelmalla. Työ ei ole iso mutta automatisoinnin soveltaminen on haas-
teellista luoda suoraan pohjatutkimusrekisteristä, jossa tiedot ovat sekavassa järjestyksessä. 

Putkistokarttojen päivitys vaatii tietokannan lukemisen tiedostopohjaiseen malliin, joka voidaan 
liittää yhdistelmä malliin. Tämä toiminto voidaan toteuttaa FME ohjelmalla? 

Luolastot ja parkkihallit ovat kertaalleen mitattuja ja skannattuja tai kuten kunkunparkin osalta 
suunnitelmamallin tasolla olevia malleja.  
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