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TIIVISTELMÄ

CityGeoModel – avoin geotietomalli kaupunkeihin –hanke (CGM-hanke) toteutetaan
EU:n EAKR –rahoituksella vuosina 2015 – 2017 kuuden suurimman kaupungin ns.
6Aika-hankekokonaisuudessa. Hankkeen tavoitteena on vahvistaa yritysten innovaatiotoimintaa luomalla paremmat lähtökohdat kaupunkien geotiedon (maa- ja kallioperätiedon) avoimelle ja vapaalle käytölle sekä saada sitä kautta aikaiseksi säästöä yhteiskunnan suunnittelun ja rakentamisen kustannuksissa. Hankkeen päätoteuttajina ovat
Geologian tutkimuskeskus ja Tampereen kaupunki.
Hankkeen ensimmäisessä vaiheessa on koottu ja kuvattu Tampereen kaupungin ns.
testialueen puitteissa maa- ja kallioperää käsittäviä tietoaineistoja, joita syntyy
kaupungin rakentamistoiminnan ja suunnittelun tuloksena. Näitä tietoja kutsutaan geotiedoiksi. Tietoaineistojen kuvaamiseksi on esitetty käytettäväksi metatietoelementtejä,
jotka ovat käytössä julkishallinnon paikkatietojen kuvauksessa sekä esitetään inspire –
direktiivissä. Näiden lisäksi on esitetty käytettäväksi muutamia lisäelementtejä
täsmentämään geotietoa, lähinnä käytettyjä tutkimusmenetelmiä ja tapoja. Lisäksi
geotietoaineistojen kuvauksessa ehdotetaan käytettäväksi aineiston jaottelua pääluokkiin ja edelleen aineistoluokkiin.
Geotietoja syntyy rakentamisen ja suunnittelun yhteydessä tehdyistä tutkimuksista ja
havainnoista. Geotekniset tutkimukset ja niistä syntyvä pohjatutkimustieto on hyvin
standardinomaista ja määritelty mm. infra-pohjatutkimusformaatissa. Sen käyttö on
helppoa ja rutiininomaista rakentamisen suunnittelun yhteydessä. Selvityksessä on
käyty läpi ja kuvattu erilaisia muita menetelmiä ja prosesseja joissa geotietoa syntyy.
Tutkimusmenetelmät on tunnistettu kuuluvaksi neljään pääryhmään, joita ovat 1)
kartoitus ja havainnointi, 2) kairaus, 3) laboratoriotutkimukset ja 4) geofysikaaliset
tutkimukset. Eri tutkimusmenetelmiin kuuluu lisäksi erilaisia tutkimustapoja, kuten
erilaiset kairausmenetelmät.
Selvityksessä on kuvattu tyypillisiä kaupungin geotietoaineistoja. Tampereen kaupunki
ja Geologian tutkimuskeskus tuottavat ja julkaisevat erilaisia vapaasti saatavia ja
avoimesti käyttöön lisenssoituja aineistoja. Tyypillisiä tietoja ovat pohjatutkimustiedot,
erilaiset maa- ja kallioperäkartat, pora- ja lämpökaivotiedot. Kartat.tampere.fi:n avoin
data –sivulla pidetään yllä Tampereen kaupungin datakatalogia eli luetteloa kaupungin
avoimena julkaistuista tietoaineistoista, josta löytyy tällä hetkellä 97 eri paikkatietotuotetta. Varsin merkittäviä geotiedon lähteitä ovat myös historiatiedot, joista usein
ilmenee hyödyllistä tietoa kaupungin rakentamisen eri vaiheista, mm. täytöistä,
kosteikoista, kuivatuksista, vanhoista ojauomista jne.
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1

Yleistä

EU:n EAKR 6Aika – ja Geologian tutkimuskeskuksen (GTK) sekä Tampereen kaupungin
rahoituksella toteutetaan CityGeoModel –hanke vuosina 2015 - 2017. Hanke kuuluu rahoituksen erityistavoitteeseen 5.1: Yritysten innovaatiotoiminnan vahvistaminen, painopisteenä on
avoin data.
Hankkeen toteuttajina ovat Tampereen kaupunki ja Geologian tutkimuskeskus. Hankkeen
keskeisenä tavoitteena on vahvistaa yritysten innovaatiotoimintaa luomalla paremmat lähtökohdat kaupunkien geotiedon (maa- ja kallioperätiedon sekä pohjaveden) avoimelle ja vapaalle
käytölle sekä saada sitä kautta aikaiseksi säästöä yhteiskunnan suunnittelun ja rakentamisen
kustannuksissa. Tavoitteeseen pyritään kartoittamalla kaupungin alueella syntyviä geotietoja,
määrittelemällä ja harmonisoimalla niitä ja jalostamalla tiedoista malleja, joiden tallentamista
ja julkaisemista avoimena datana kehitetään.
Hankkeen toteuttamiseksi on Tampereen kaupungin alueelta rajattu pilottialue, johon toiminta
kohdistuu. Pilottialueelta on pyritty kokoamaan kattava aineisto erilaisia tietoja, joita syntyy
tyypillisesti tiiviin kaupunkirakenteen alueella. Aineistoraporttiin on otettu mukaan myös
muita tyypillisiä geoaineistoja, joita ei välttämättä pilottialueelta löydy.

Pilottialueen rajaus. Alueen koko noin 2,2 x 2,2 km.
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1

Johdanto

Tässä selvityksessä kuvataan kaupunkiympäristössä syntyviä maa- ja kallioperäaineistoja
(tässä kutsutaan geotiedoiksi) sekä esitetään systemaattinen tapa niiden kuvaamiseen ja
tallentamiseen. Geotiedot kuvaavat maa- ja kallioperän rakentamisolosuhteita ja niillä on
vaikutus suunnitteluratkaisuihin. Suunnitteluvaiheessa ja rakentamisen aikana syntyy runsaasti
tällaista tietoa. Tutkimuksia teettävät eri rakennuttajaorganisaatiot sekä usein myös yksittäiset
kuntalaiset. Viime vuosina yleistyneen lämpökaivojen porauksen ja asentamisen yhteydessä
syntyy tietoa kalliopinnan korkeusasemasta ja myös kallion laadusta.
Muun kuin rakentamisen tuloksena syntyvistä geotiedoista ovat esimerkkinä GTK:n maa- ja
kallioperäkartoitukset, joita on tehty systemaattisesti aina 1800–luvun loppupuolelta lähtien.
Taulukossa 1 on esitetty eri maankäytön vaiheissa ja erilaisissa prosesseissa syntyviä
geotietoja. Tässä raportissa eri lähteistä ja maankäytön suunnittelun prosesseista syntyviä
geoaineistoja kutsutaan lähtötiedoiksi.
Lähtötiedot muodostavat perusmateriaalin, jonka harmonisointi tuottaa perustan
systemaattiselle maa- ja kallioperätietojen hyödyntämiselle rakentamisessa ja maankäytön
suunnittelussa. Harmonisoidun lähtötiedon jalostamisen, tulkinnan ja yhdistelyn lopputuotteena syntyy mm. maaperämalleja, joita voidaan hyödyntään maankäytön- ja rakentamisen
suunnittelussa kaupunkimallien avulla. (kuva 2).

Lähtötietojen jalostuminen tulkinnan kautta erilaisiksi malleiksi.
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Taulukko 1. Maa- ja kallioperätietojen syntyminen maankäytön eri vaiheissa ja prosesseissa
sekä käytetyt tutkimusmenetelmät.
Tietoa muodostavia prosesseja

Mallin osa

Pohjavesi

Kallioperä

Maaperä

Rakenteet

Maanpinta

Laboratorio

Geofysiikka

Kallionäytekairaus

Kallioperäkartoitus

Maaperäkartoitus

Koekuoppa

Maaperäkairaus

Prosessi

Tutkimustoimenpide

Tutkimusmenetelmät

1 Maankäytön
suunnittelu
Maakuntakaavoitus

Rakennettavuusarvio

x

Yleiskaavoitus

Rakennettavuusarvio

Asemakaavoitus

Rakennettavuusarvio

x

Suunnittelu

Pohjatutkimukset

x

Kaivuu ja louhinta

Maaperähavainnot

Pohjanvahvistus
Pontitus, paalutus
yms.

Maaperähavainnointi

x

Maaperähavainnointi

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

2 Maarakennus
x

3 Kalliorakennus
Suunnittelu

Kallioperätutkimukset

Louhinta ja lujitus

Lujituskartoitus
Porauksen rekisteröinti

4 Kartoitus- ja
tutkimustoiminta

x

x

(x)

x

x

(x
)

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

Maanpintakartoitus

Täkymetrimittaus,
laserkeilaus

Maaperäkartoitus

Havainnointi

x

x

x

Kallioperäkartoi-tus

Havainnointi

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x
x

5 Erillisselvitykset
ja tutkimukset
Pohjavesiselvitykset
Kiviainestutkimukset

Pilaantuneisuuden selvittäminen

Pinnan mittaus

x

x

Kartoitus

x
x

x

x

x
x

x

x

6 Muu toiminta
Lämpökaivon
poraus
Porakaivon
poraus

Kalliopinnan
havainnointi
Kalliopinnan
havainnointi
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x

x

x

x

x

x
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Geotieto on useiden eri organisaatioiden tuottamaa ja saattaa vaihdella muodoltaan ja
sisällöltään. Osa tiedoista tuotetaan jo ennalta sovitussa valtakunnallisessa formaatissa (Infra –
pohjatutkimusformaatti). Myös tietojen tallentamisessa on erilaisia käytäntöjä. Osa tiedoista
tallentuu vieläkin paperimuodossa, kuten esimerkiksi rakennusvalvontaan toimitetut erilaiset
rakentamisen dokumentit.
Talonrakennus- ja infrahankkeissa ollaan siirtymässä mallipohjaiseen suunnitteluun. Tätä
varten aineistot on muokattava sitä tukevaan muotoon. Yleisissä inframallivaatimuksissa (YIV
2015) on käsitelty infrahankkeen lähtötietomallin sisältöä ja mallin muodostamisprosessille
asetettavia vaatimuksia. InfraBIM-sanastossa määritellään sekä lähtötietomalli että nykytilamalli:
Lähtötietomalli: Eri tietolähteistä saadut tai mitatut tuotteiden, toiminnan ja palveluiden
suunnittelua varten hankitut lähtötiedot jäsenneltynä digitaalisessa muodossa. Tällaisia ovat
esimerkiksi maastomalli, kaavamalli, maaperämalli ja nykyisten rakenteiden malli sekä
viiteaineisto kuten viranomaisluvat ja päätökset. Lähtötietomalli täydentyy hankkeen edetessä.
Nykytilamalli: Tarkasteluhetkeä edustava inframallin tietomäärittelyjen mukainen
tietosisältö, joka kuvaa kohteen nykyistä tilaa sellaisena kuin se todellisuudessa on.
Infrahankkeiden lähtötietomallin esitetään muodostuvan kolmesta eri pääkansiosta (kuva 3),
kansiosta aiemman suunnitteluvaiheen aineistoille, kansiosta lähtötietomallin lähtötietoaineistolle (RAAKA-AINE) ja kansio harmonisoidulle lähtötiedolle (NYKYTILAMALLI).

Lähtötietomallin rakenne yleisten inframallivaatimusten mukaisesti (YIV 2015).
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Tietomallipohjaisessa suunnittelussa asetetaan suuri painoarvo aineistojen luotettavuudelle ja
tarkkuudelle (YIV 2015). Tämän vuoksi käytettävistä aineistoista ja tiedoista tulee ilmetä
oleelliset alkuperä- ja metatiedot (Taulukko 2).
Taulukko 2. Oleelliset alkuperä- ja metatietoina kirjattavat tiedot infrahankkeiden lähtöaineistoluettelossa (YIV 2015).

2

Aineiston ja tiedon kuvaus

Tietoa jalostettaessa on tärkeää säilyttää aineiston alkuperästä kertova metatieto. Pelkkä tiedon
vapaa saatavuus ei riitä. Metatiedon avulla voidaan arvioida tiedon luotettavuutta ja
käytettävyyttä kuhunkin tarkoitukseen. CGM-hankkeessa pyrittiin määrittelemään mitä metatietoja olisi hyvä käyttää tiedon kuvaamiseen. Selvityksessä ehdotetaan tiettyjä metatietoelementtejä, osaa niistä pakollisiksi tietoa avattaessa ja julkaistaessa (avoin data).
Pilottialueelta kootut aineistot ja niiden metatiedot tallennettiin Tampereen kaupungin Virta työtilajärjestelmään ryhmiteltynä kuvassa 2 esitettyyn tiedostorakenteeseen. Lisäksi jatkotarkastelussa huomioitiin aineistoina myös sellaisia kaupunkiympäristölle tyypillisiä maa- ja
kallioperäaineistoja, joita ei pilotti alueelta ollut saatavilla.
Aineiston kuvaamiseksi laadittiin geotiedon aineistokuvauslomake (liite 1). Lomakkeen avulla
kuvattiin aineiston alkuperää ja tietosisältöä.
Tietojen kuvauksessa sovellettiin julkishallinnon JHS -järjestelmän mukaisia suosituksia (JHSsuositukset, JUHTA, http://www.jhs-suositukset.fi/, erityisesti JHS 158 Paikkatiedon metatiedot) ja valittiin käyttöön sopivia Inspire - metatietoprofiilin elementtejä.
JUHTA- ja Inspire –suositusten lisäksi tarkasteltiin Inframodel – tiedonsiirto elementtejä,
GTK:n metatietokuvauksessa käytettyjä elementtejä sekä GTK:n geotietoytimen (tietorekisterit) määrittelyjä. Lisäksi laadittiin joukko uusia ehdotuksia otettavaksi käyttöön. Eri
lähteistä saadut elementit on koottu taulukkoon 3.
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Tiedon kuvauksessa metatiedot jaettiin viiteen eri osa-alueeseen (taulukko 3):
•
•
•
•
•

resurssin yksilöiminen
tietolähde
aineisto
tietosisältö
paikkatieto-ominaisuudet

Taulukko 3. Aineiston kuvauksen metatietoelementtejä. Keskeisimmät ja suositeltavat
elementit korostettu.

Geotietoaineiston kuvaus
Mahdolliset
metatietoelementit
Resurssin yksilöiminen (Inspire)
Nimi (Tiedon/resurssin nimi)
Tiivistelmä
Resurssin tyyppi
Resurssin osoite
Yksilöivä tunniste
Liitännäisresurssi
Kieli ISO 639-2
Tietolähde
Tiedon lähde
Kuvaus tietolähteestä
Projektin tunnus
Projektin tila
Henkilön nimi
Organisaation nimi
Puhelinnumero
Laatijan sähköposti
Aineisto
Teema
Paikkatietopalvelutyyppi
Aineiston pääluokka
Aineistoluokka
Aineiston kuvailu
Julkaisupäivämäärä
Muokkauspäivämäärä
Käyttöehdot
Saanti- ja käyttörajoitteet
Turvaluokittelu
Ylläpidon tiheys
Käytetyn sovelluksen nimi
Sovelluksen kuvaus
Valmistaja
Avainsanat
Sijainti-länsireuna
Sijainti-itäreuna
Sijainti-pohjoisreuna
Sijainti-eteläreuna
Historiatieto
Sääntöjenmukaisuus
Tietosisältö
Kuvaus tiedosta
Päiväys
Omistaja
Tiedoston nimi

CGMhanke
essa
käyte
tty

JHS
metaele
m-no.

x
25 (1.2)

Pakollinen
inspire-elementti

GTK,
GTYgeotiet
oydin

x

x

x

x

Inframodel
tiedonsiirto

Vapaa teksti
Vapaa teksti
Arvoluettelo
Linkki tietoon
Teksti
Teksti

x
x
x
x
x

x

x

x
x
x
x

375 (9.1)

x

x

x

376

x

x

x

378

x

378

x

41(2.1)

x

x
x

x
x
x

93

x

394(5.2)

x

394(5.3)

x

68 (8.1)

x

70 (8.2)

x

x

74 (8.2)

x

x

143

x

x

x
x
x
53 (3.1)

x

344(4.1)

x

345(4.1)

x

346(4.1)

x

346(4.1)

x

83(6.1)

x

132(7.2)

x

x

x

50

x

89

x

49

x

x
x
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Tyyppi

Vapaa teksti
Vapaa teksti
Vapaa teksti
Arvoluettelo
Vapaa teksti
Vapaa teksti
Vapaa teksti
Vapaa teksti
Arvoluettelo
Arvoluettelo
Arvoluettelo
Arvoluettelo
Vapaa teksti
Pvm
Pvm
Vapaa teksti
Arvoluettelo
Arvoluettelo
Arvoluettelo
Vapaa teksti
Vapaa teksti
Vapaa teksti
Vapaa teksti
Num
Num
Num
Num
Num
Arvoluettelo
Vapaa teksti
Pvm
Vapaa teksti
Vapaa teksti
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Geotietoaineiston kuvaus
Mahdolliset
metatietoelementit
Tiedoston kuvailu
Formaatti (versio)
Lajikoodausjärjestelmä (nimi)
Esitysmuoto
Alkuperäinen käyttötarkoitus
Käyttökelpoisuus
Tutkimusmenetelmä
Tutkimusmenetelmän kuvaus
Tutkimustapa
Tutkimustavan kuvaus
Paikkatieto-ominaisuudet
Mittakaava
Näytetiheys
Sijaintitiedon esitystapa
xy-sijaintitarkkuusluokka
z-sijaintitarkkuusluokka
Koordinaattijärjestelmä
Korkeusjärjestelmä
Paikannusmenetelmä
Topologian taso
Geometrisen objektin tyyppi

CGMhanke
essa
käyte
tty

JHS
metaele
m-no.

x

x

x

Pakollinen
inspire-elementti

GTK,
GTYgeotiet
oydin

Inframodel
tiedonsiirto

51(15.1.3)

x

x

368

x

26

x

68(8.1)

x

x

x

x
x
x
x

x

60(6.2)

x

x

61(6.2)

x

x

116

37

x

116

x

13(15.1.1)

x

x

x

x

x

x
x

177

x

x

184

x

Tyyppi

Vapaa teksti
Vapaa teksti
Vapaa teksti
Arvoluettelo
Vapaa teksti
Vapaa teksti
Arvoluettelo
Vapaa teksti
Arvoluettelo
Vapaa teksti
Num.
Num.
Arvoluettelo
Arvoluettelo
Arvoluettelo
Arvoluettelo
Arvoluettelo
Arvoluettelo
Arvoluettelo
Arvoluettelo

2.1 Tietolähde
Tietolähteellä tarkoitetaan tahoa, joka säilyttää ja jakaa tietoa. Tyypillisiä tietolähteitä ovat
kaupunkien viranomaiset (rakennusvalvonta, geotekniset toimistot jne). Tietolähteen
kuvaamiseen tarvittavia metatietoja on esitetty taulukossa 3.
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2.2 Aineisto
Aineiston luokittelulla on pyritty muodostamaan erilaisia jäsennyksiä ja ryhmittelyjä
kuvaamaan aineiston olemusta (taulukko 3). Luokittelussa aineisto on esitetty jaettavaksi
viiteen pääluokkaan (lähtötieto, jalostettu harmonisoitu lähtötieto, tulkittu tieto, malli ja
integroitu malli) sen mukaan mihin jalostamisprosessin vaiheeseen se kuuluu.

Geotiedon jalostuminen ja geotietoaineiston 5 pääluokkaa.
Aineiston pääluokkien lisäksi on esitetty aineistoluokka, joka kertoo mihin käyttötarkoitukseen
se kohdentuu (maastomalli, maaperämalli, kallioperämalli tai pohjavesitutkimus). Muut metatietoelementit liittyvät aineiston julkaisuun, kuvailuun, käyttöehtoihin, saantirajoitteisiin, ylläpitotietoihin sekä tietoon sovelluksesta, jolla se on tuotettu.
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Taulukko 4. Aineistoon liittyvien ehdotettujen uusien metatietoelementtien arvotaulukot.
Pääluokka

Koodilista

Lähtötiedot

1

Jalostettu harmonisoitu lähtötieto

2

Tulkittu tieto

3

Malli

4

Integroitu malli

5

Aineistoluokka

Koodilista

Maastomalliaineisto

1

Maaperämalliaineisto

2

Kallioperämalliaineisto

3

Pohjavesiaineisto

4

Usea eri luokka

5

2.3 Tietosisältö
Tiedon kuvauksessa ilmoitetaan mm. sen alkuperäinen formaatti ja lajikoodausjärjestelmä
(esim. Inframodel ja alkuperäinen käyttötarkoitus (taulukko 3). Tieto saattaa liittyä erilaiseen
käytössä olevaan lajikoodaukseen jota käytetään esim. inframodel –tiedonsiirrossa.
Tiedon jakelun ja käytön kannalta sen omistajan tuntemisella on tärkeä merkitys. Aineiston
käytöstä ja avoimuudesta on tehtävä tarvittavat sopimukset omistajan kanssa. Esimerkkinä
tästä ovat rakennusvalvontaan luovutettavat pohjatutkimustiedot. Tiedon omistajan kanssa on
sovittava siitä, että tiedot ovat mahdollisesti julkisesti jaettavissa. Infra-pohjatutkimusformaatti
antaa mahdollisuuden omistajatiedon kuljettamiseen pohjatutkimusten yhteydessä. Omistajatunnusta onkin ruvettu viime vuosina käyttämään enemmän. Aikaisemmin pohjatutkimustiedot
ovat kulkeneet projektista toiseen ilman omistajatietoa ja menettelyllä on ollut yleinen
hyväksyntä. Uusien jakelukanavien korvatessa ”tiskin alta” tapahtuvan jakelun myös kysymys
omistajasta on noussut uudella tavalla esille. Vanhan menettelytavan johdosta ei kaikille
pohjatutkimustiedoille kuitenkaan enää pystytä nimeämään omistajaa. Omistajatiedon voi
näissä tapauksissa korvata ”tiedon lähde” –merkinnällä (esim. tiedon lähde: Tampereen
kaupunki).
Myös tiedon käytettävyyden arvioinnin kannalta on tärkeää tuntea sen alkuperä ja käyttötarkoitus erilaisiin tarkoituksiin. Erityisesti tiedon jalostuessa on hyvä säilyttää aineiston
mukana merkintä sen alkuperäisestä tutkimustavasta. Tutkimustapa kertoo jo paljon tiedon
tarkkuudesta ja luotettavuudesta (taulukko 5).
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Taulukko 5. Tiedon
arvotaulukot.

kuvaukseen

liittyvien

ehdotettujen

Tutkimusmenetelmät
Kartoitus ja havainnot
Kairaus
Geofysikka
Laboratoriotutkimus
Tutkimustapa: Kartoitus ja havainnot
Laserkeilaus
Maastomallikartoitus
Maaperäkartoitus
Koekuoppahavinnointi
Leikkaushavainnointi
Kallioperäkartoitus, paljastumahavainnointi
Geologinen kallioperäkartoitus tunnelissa
Kallioperän lujituskartoitus
Pohjavedenpinnan mittaus putkesta
Orsivedenpinnan mittaus
Pohjavedenpinnan mittaus kaivosta
Huokosveden paineen mittaus
Pressometrikoe
Painumamittaus
Optinen kuvaus
Tutkimustapa: Kairaukset
Painokairaus
Pistokairaus
Lyöntikairaus
Siipikairaus
Heijarikairaus
Heijarikairaus vääntömomentilla
Putkikairaus
Tärykairaus
Puristinkairaus
Puristinkairaus(CPT)
Huokospainekairaus(CPTU)
Puristin-heijari –kairaus
Porakonekairaus PO
MWD-kairaus
Kallionäytekairaus laajennettu
Kallionäytekairaus videoitu
Tutkimustapa: Geofysiikka
Maatutkaluotaus
Painovoimamittaus
Reflektioseisminen
Refraktioseisminen
Vastusluotaus
Aerogeofysiikka
Kaikuluotaus
Tutkimustapa: laboratoriotutkimukset
häiriintyneen maaperänäytteen tutkimus
häiriintymättömän maaperänäytteen tutkimus
veden analysointi
kallionäytteen tutkimus (raportointi)
maa- tai kallioperänäytteen kemiallinen analyysi

uusien

metatietoelementtien

Koodilista
1
2
3
4
Koodilista

VP
VO
VK
HV
PS
PM
Koodilista
PA
PI
LY
SI
HE
HK
PT
TR
PR
CP
CU
HP
PO
MW
KE
KR
Koodilista
1
2
3
4
5
6
7
Koodilista
NO
NE

2.4 Paikkatieto-ominaisuudet
Paikkatieto-ominaisuuksilla kuvataan geotiedon geometriaa, sijaintia ja sijaintitiedon
tarkkuutta (taulukko 3). Keskeisesti aineistojen yhteydessä esitettäviä metatietoja ovat sijaintitarkkuus ja koordinaattijärjestelmä. Taulukossa 6 on esitetty vastaavat arvotaulukot.
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Taulukko 6. Paikkatieto-ominaisuuksien ehdotetut uudet arvotaulukot.
XY-sijaintitarkkuus

Koodi
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
-1

Alle 0.05m
Alle 0.10m
Alle 0.50m
Alle 1.00m
Alle 2.00m
Alle 5.00m
Alle 10.0m
Alle 20.0m
Alle 100m
Alle 300m
Yli 300m
Ei arvoa
z-sijaintitarkkuus
Alle 0.05m
Alle 0.10m
Alle 0.50m
Alle 1.00m
Alle 2.00m
Alle 5.00m
Alle 10.0m
Alle 20.0m
Alle 100m
Alle 300m
Yli 300m
Ei arvoa
Koordinaattijärjestelmä
ETRS-GKn
ETRS-TM35-Fin
Korkeusjärjestelmä
NN
N43
N60
LN
N2000
Paikannusmenetelmä
Takymetrimittaus
Differentiaali-GPS
GPS ilman differentiaalikorjausta
Korkeusmalli
Ilmakuva
Kantakartta
Linjoitus
MML:n peruskartta
Ei arvoa

3

Koodi
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
-1
Koodi

Koodi

Koodi
1
2
3
4
5
6
7
8
-1

Tutkimusmenetelmät

Geologinen mitattava ja tutkittava paikkatieto esiintyy joko maan alla tai maan pinnassa.
Mittausten ja tutkimusten yhteydessä kohteista kerätään sijainnin lisäksi myös ominaisuustietoa. Maa- ja kallioperätietoja tuotetaan erilaisilla tutkimusmenetelmillä, jotka on tässä jaettu
neljään luokkaan:
• kartoitukseen ja havainnointiin
• kairauksiin
• geofysikaalisiin tutkimuksiin
• laboratoriotutkimuksiin
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Tutkimusmenetelmät on edelleen jaettavissa erilaisiin tutkimustapoihin (ks. taulukko 5).

3.1 Kartoitus ja havainnointi
3.1.1

Maastomallikartoitus

Maastokartoituksilla kerätään maastosta numeerista tietoa tilaajan määrittelemien tarpeiden ja
tavoitteiden ohjaamana. Mitattu tieto luokitellaan ja jalostetaan esimerkiksi suunnittelun tai
rakentamisen lähtötiedoiksi, tyypillisimmin maastomalleiksi ja numeerisiksi kartta-aineistoiksi
tietyssä koordinaatistossa ja korkeusjärjestelmässä.
3.1.2

Maaperäkartoitus

GTK on systemaattisesti kartoittanut mittakaavassa 1:20 000 käytännössä katsoen lähes koko
valtalkunnan taajemmin asutun alueen. Alueellisen maankäytön suunnittelussa tarvitaan tietoja
maaperän soveltuvuudesta eri käyttötarkoituksiin. Maaperäkartta palvelee kaavoitusta seutukaavoituksesta asemakaavoitukseen ja sen perusteella voidaan arvioida alueen soveltuvuutta
esimerkiksi rakentamiseen, virkistyskäyttöön tai maa-/metsätalouskäyttöön. Maaperäkartan
tietoja tarvitaan myös kiviaineshuollon suunnitteluun, vesihuoltoon, malminetsintään sekä
ympäristön-/luonnonsuojeluun.
Maaperäkartoituksen lähtöaineistoina on perinteisesti käytetty mm. peruskarttoja ja ilmakuvatulkintaa. Nykyään tehtävässä tarkentavassa maaperäkartoituksessa lähtöaineistoina toimivat
maastomalli, maaperäkartta ja laserkeilaamalla tuotettu tarkka maanpintamalli, jotka
yhdistetään korkokuvamalliksi. Korkokuvamalli antaa usein hyvän kuvan maalajikerrostumien
esiintymisestä. Lähtötiedot tallennetaan GPS-laitteella ja paikkatieto-ohjelmistolla varustettuun maastotietokoneeseen.
Maaperäkartoituksessa selvitetään maalajitiedot metrin syvyyteen maan pinnasta. Kartoitus
tehdään maastossa tarkoitukseen kehitetyn pistokairan avulla. Pistokaira painetaan maahan,
pyöräytetään ja nostetaan ylös. Maaperän kerrosrakenne tallentuu näytteenä pistokairan
keskellä olevaan uraan. Vuodesta 2003 alkaen GTK:n maalajihavainnot on tallennettu suoraan
maastotietokoneelle ja tätä kautta tietokantoihin.
Maaperäkartoituksen minimikuviokoko on 1-2 ha, kun tehdään 1:20 000 ja 1:100 000 mittakaavaisia maaperäkarttoja ja 0,25-1 ha tehtäessä tarkentavaa 1:5000 karttaa. Tietyt erikoistapaukset vaativat tarkemman kartoituksen kuten esimerkiksi pienet saaret, jotka kartoitetaan
niiden koosta riippumatta sekä suolla olevat kallio- moreeni- ja hiekkasaarekkeet ja minimikokoa pienemmät kalliopaljastumat sekä harjukumpareet.
Maalajitietojen lisäksi kartoituksen yhteydessä määritetään geologiset ja geomorfologiset
muodostumat: moreenimuodostumat, jäätikköjokimuodostumat (glasifluviaaliset muodostumat), muinaisrannat ja rantavallit, dyynit, lähteet, muinaisuomat, siirtolohkareet, hiidenkirnut
ja tehdään havainnot jään kulkusuuntaa osoittavista uurteista.
Maaperäkartassa maalajien jatkuvuus ja levinneisyys on havainnollistettu väreillä.
Paksuudeltaan 0,4-0,9 m oleva pintamaalaji (minikoko 4 hehtaaria) on esitetty tarkentavalla
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kirjainlyhenteellä ja alle 0,4 m oleva peittävä, vaikeasti rajattava kerros ns. laatikkokuvauksella. Maaperäkarttoja on erityyppisiä riippuen mittakaavasta ja sijainnista Suomessa.
Eri tyypeissä värit ja kuvaustapa voivat vaihdella. Kaikissa maaperäkartoissa avokallio,
louhikko, kivikko, suo ja soistuma on esitetty peruskarttamerkeillä.
3.1.3

Kallioperäkartoitus

Kallioperäkartoituksessa on käytetty perinteisesti maastokarttoina 1:20 000 – mittakaavaisia
perus- tai topografisia karttoja. Nykyään maastossa tehdyt havainnot tallennetaan suoraan
maastotallentimille GTK:n kehittämään KAPALO-tietokantaan, jossa on käytettävissä Maanmittauslaitoksen peruskarttapohja. Ennen maastokartoitusta tutustutaan alueen muihin
geologisiin ja geofysikaalisiin aineistoihin ja tutkimuksiin. Geofysikaalisista kartoista aeromagneettiset aineistot ovat kallioperäkartoituksen kannalta hyödyllisimmät. Ne ovat liitettävissä maastotallentimeen työskentelyä varten.
Kallioperäkartoituksessa käytetään astejakoista, klinometrillä (kaltevuusmittarilla) ja koordinaattilevylla varustettua geologinkompassia. Maastotallentimen ja kompassin lisäksi kallioperäkartoituksessa käytetään geologinvasaraa, suurennuslasia, mittanauhaa, näytepusseja ja
kameraa.
Kallioperähavainnot pyritään tekemään niin täydellisenä, ettei samoja alueita tarvitse
myöhemmin täydentää uusilla maastohavainnoilla. Kartoituksen yhteydessä maastosta
kerätään tietoa kivilajeista, kallion rakenteiden suunnista ja ominaisuuksista, malmi- ja
teollisuusmineraaleista, otetaan näytteitä joko vasaralla tai minikairalla, sekä kuvataan
piirroksin ja valokuvin havaintokohdetta. Kartoituksen apuna on KAPALO-tietokannassa
valmis lomakkeisto, joka helpottaa muistamaan kaikki kartoitettavat parametrit.
Maastohavaintojen perusteella tuotetaan kartoituskohteesta tulkittu karttaesitys. Lisäksi
kootaan karttaan liittyvä kirjallinen selitysraportti. Kallioperäkartoitus on nykyään tarvelähtöistä, eli huomioidaan entistä paremmin asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden alue- ja
muut kartoitukseen liittyvät toiveet.
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Kallioperäkartta Tampereelta.
3.1.4

Rakennusgeologinen (RG) kallioperäkartoitus

Rakennusgeologista kartoitusta edeltää yleensä kartoituskohteen esiselvitystyö, jossa geomorfologisilta ja geofysikaalisilta kartoilta tulkitaan alueella mahdollisesti olevat rikkonaisuusvyöhykkeet ja niiden suuruusluokka. Tulkintatulosten perusteella saadaan jo yleiskuva alueen
ominaisuuksista ja voidaan keskittää havainnointia tehtävän kannalta olennaisille alueille.
Havaintotiheys valitaan yleensä alueen kallioiden paljastumatiheyden, kartoitusmittakaavan ja
käytettävissä olevan kartoitusajan perusteella. Detaljikartoituksessa pyritään havainnot
tekemään kaikista paljastumista.
Havainnot tallennetaan maastossa suoraan maastotietokoneelle, johon yhdistetty GPS-laite
antaa suoraan havaintopisteen koordinaatit. Havainnot tehdään tietokoneella olevalle maastohavaintolomakkeelle. Tampereella rakennusgeologista kartoitusta on lähivuosina tehty
erityisesti kahden suuren hankkeen, P-Hämpin ja Rantatunnelin, suunnittelun lähtötiedoiksi.
Kuvassa 6 on ote P-Hämppi pysäköintilaitoksen rakennusgeologisesta (RG) kartoituksesta.
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P-Hämppi pysäköintilaitoksen RG-kartoitus (Saanio & Riekkola)
Rakennusgeologisessa kallioperäkartoituksessa havainnoidaan kalliosta seuraavia asioita:
•

Havaintopisteen sijainti sovitussa koordinaatistossa, havaintoalueen koko neliömetreissä ja topografia 50 metrin säteellä

•

Kivilajit ja niiden raekoot, rapautuneisuusasteet, kalliomassan rakenne

•

Mahdolliset juonet

•

Rikkonaisuusvyöhykkeet

•

Tektoniset havainnot: esim. liuskeisuus, viivaus, poimuttuminen ja siirrokset

•

Rakoilu: havainnoissa painotetaan rakoilun merkitystä, koska se on rakennettavuutta
ajatellen yksi tärkeimmistä kustannuksiin vaikuttavista tekijöistä. Rakoilusta havainnoidaan päärakosuuntien lukumäärä, rakoilun vaihtelu, päärakosuunta/-suunnat, rakotiheys ja rakojen laatu. Myös yksittäisten rakojen ominaisuuksia voidaan havainnoida
tarvittaessa.

•

Kalliolaadun arvioimiseksi tehdään havaintoja kallion rakenteellisesta kiinteydestä,
rakennetyypistä, kivilajien kovuudesta/sitkeydestä ja kallion liuskeisuusasteesta. Myös
kallion RQD – lukua voidaan arvioida (kuvitellaan kallion pinnasta kairattavaksi eri
suuntiin ja eri kaltevuudella reikiä ja arvioimalla paljastuman rakoilun perusteella
kairausnäytteiden heikoin mahdollinen RQD -luku). Havaintopisteen raoista arvioidaan
myös karkeusluku (Jr) ja muuttuneisuusluku (Ja).

•

Kartoitetusta kohteesta otetaan valokuvia ja lisäksi siitä tehdään piirros. Valokuviin
tulee havaintopisteen numeron ja kartoittajan ilmaiseva numerokilpi sekä kompassi
osoittamassa pohjoissuuntaa.

Kartoilla esitetään alueen kivilaji, tektoniikka ja rakennettavuuteen vaikuttavia ominaisuuksia.

3.2 Kairaus
Eri kairausmenetelmiä käyttäen voidaan saada tarkka pistemäinen tieto maankamarasta.
Kairaus on tarkin nykyisistä maankamaran tutkimusmenetelmistä ja ainut menetelmä, jolla
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voidaan saada maan lujuusominaisuudet selville. Maan lujuusominaisuuksia voidaan toki
tutkia myös tietyillä laboratoriokokeilla, mutta tällöinkin maanäytteiden otto tehdään useimmiten kairalla. Tulosten tarkkuus riippuu oleellisesti kairaajan ammattitaidosta ja
huolellisuudesta.
3.2.1

Maaperäkairaukset

Termillä maaperäkairaus tarkoitetaan yleensä alla listattuja yleisimpiä geoteknisiä tutkimustapoja (taulukko 7). Taulukossa esitetyille kairaustavoille on olemassa infratoimialalla laajan
hyväksynnän saanut ja eri tahojen käyttöönottama tiedonsiirtoformaatti (Infra-pohjatutkimusformaatti). Taulukosta puuttuu joitain harvinaisempia menetelmiä mm. maaperäkartoituksen
yhteydessä käytetty pistokairaus sekä turve-, ympäristö- ja pehmeikkötutkimuksissa käytetyt
kairaukset. Yhteistä viimeksimainituille menetelmille on, että ne toteutetaan pääsääntöisesti
lihasvoimalla, niiden syvyysulottuvuus on pieni, eikä niistä saadun tiedon tallennukseen ja
tiedonsiirtoon ole kansallista ohjeistusta.
Taulukko 7. Yleisimmät
formaatti 2.3)

Suomessa

Tutkimustapa
Painokairaus
Pistokairaus
Lyöntikairaus
Siipikairaus
Heijarikairaus
Heijarikairaus
vääntömomentilla
Putkikairaus
Tärykairaus
Puristinkairaus
Puristinkairaus
Huokospainekairaus
Puristin-heijari
–kairaus
heijarivaihe HP puristinvaihe
HP
Porakonekairaus
MWDkairaus

käytetyt

Lyhenne
PA
PI
LY
SI
HE
HK

kairausmenetelmät

(Infra-pohjatutkimus-

Kansainvälinen lyhenne
WST

FVT
DP
DP

PT
TR
PR
(CPT) CP
(CPTU) CU

CPT
CPTU

PO
MW

Tutkimustarpeet ja maapeitteen laatu määrittävät mitä kairausmenetelmää kulloinkin
käytetään. Painokairaus on yleisin ja perinteisin maaperän tutkimustapa Suomessa. Se soveltuu
tiiviin pohjakerroksen sijainnin määrittämiseen ja sen avulla havaitaan tiiviydeltään erilaisten
maakerrosten rajapintoja (SGY 1980). Heijarikairaus yleistyi 80-luvulla. Sillä on parempi
läpäisevyys kuin painokairalla ja siksi se soveltuu paremmin karkearakeisten maiden
tutkimiseen. Kaksi eri kairausmenetelmän yhdistävä puristin-heijarikairaus yleistyi 2000luvulla. Se soveltuu sekä pehmeikköjen että tiiviimpien maapeitteiden tutkimiseen (Tanttu
2015). Siipikairauksella tutkitaan saven suljettua leikkauslujuutta ja porakonekairausta
käytetään kalliopinnan varmistamiseen, näytteenottoon sekä pohjavesiputkien asentamiseen.
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Tietoa maaperäkairausten teknisestä toteutuksesta ja soveltuvuudesta eri käyttötarkoituksiin on
saatavilla eurooppalaisesta CEN, kansainvälisestä ISO ja kansallisesta SFS –standardeista.
Lisäksi menetelmistä on kirjoitettu Suomen Geoteknillisen Yhdistyksen (SGY) julkaisemissa
kairausoppaissa I-VI. Koska taulukossa 7 esitetyt maaperäkairaukset on kuvattu seikkaperäisesti muissa julkaisuissa, ei niitä käydä sen tarkemmin läpi tässä raportissa.
Pilottialueen maaperäkairaukset sekä laboratoriotutkimukset on esitetty kappaleessa 4.3 Pohjatutkimustiedot.
3.2.2

Kallionäytekairaus

Kallionäytekairaus on hiertävän kiertoporauksen menetelmällä toimiva näytteenottomenetelmä. Kairauksella saadaan mm. tarkka tieto kalliopinnan sijainnista ja kallion laadusta
kairatulla osuudella. Suomessa kairataan vuosittain noin 400 km kallionäytereikää. Pääosin, eli
noin 370 km tästä liittyy malminetsintään tai kaivostoimintaan, mutta loput eli noin 30 km on
rakennusgeologista kairausta. Kallionäytekairaus tapahtuu kivilaadusta riippuen keskimäärin
noin 2,5 metrin tuntinopeudella. Yleisimmin kallioteknisissä kairauksissa kalliosta kairataan
läpimitaltaan 42 mm:n näytettä. Teräputken pituus on yleensä 3 metriä, joten näytettä nostetaan
ylös reiästä kolmen metrin pätkissä.
Kallionäytekairauksen päätuotteena saadaan irtikairattu kallionäyte. Toisena tuotteena on
sileäreunainen reikä kalliossa, josta voidaan lähemmin tutkia kallion ja sen sisältämien
kivilajien ominaisuuksia geofysikaalisin mittauksin ja tutkimusreiän optisella tai akustisella
kuvantamisella. Myös kallion hydraulisten ominaisuuksien eli kalliopohjaveden tutkiminen
edellyttää tutkimusreikää. Käyttämällä useammista tutkimusalueen rei´istä saatuja
mittaustuloksia voidaan kallion kivilajijaksoja, rakenteita ja pohjaveden virtauksia mallintaa ja
luoda kalliosta kolmiulotteinen kuva.
Kairauksen jälkeen kivinäytteet tutkitaan ja laaditaan raportti. Geologi määrittelee näytteen
kivilaatu- ja rakoilutekijöiden perusteella kalliolaadun. Määriteltäviä tekijöitä ovat kivilaji,
päämineraalit, rapautuneisuusaste, liuskeisuusaste, raekoko, rakoluku, RQD, rakokulmat, rakotäytteet, haarniskaraot, nostot, näytehukka, rakopintojen muuttuneisuus (Ja), rakosuuntien
lukumäärä (Jn), rakojen vedenläpäisevyysluku (Jw), jännitystilaluku (SRF) sekä rakopintojen
laatu (Jr). Lisäksi lasketaan kalliolaatua kuvaava Q’ –luku, sekä esitetään
vesimenekkimittausten tulokset.
Rakennusteknisten kallionäytekairausten yhteydessä tehdään yleensä myös vesimenekkimittaus. Usein käytetään ns. 1-tulppamenetelmää, jolloin reiän pohjalta mittausvälin, usein 3
tai 6m, pituinen osa suljetaan tulpalla, joka puristetaan paikoilleen ajoputkilla. Tulpatulle
välille pumpataan vettä ja kallioon menevä vesimäärä mitataan. Tästä saadaan laskettua ns.
vesimenekki, eli Lugeon – arvo.
Toinen mittaus, joka tehdään kairatussa kallioreiässä, on kallion jännitystilan mittaaminen.
Menetelmät ovat periaatteensa puolesta jaoteltu kahteen luokkaan: irtikairausmenetelmiin,
sekä hydraulisen murtumisen menetelmiin. Kallion jännitystilan suunnan ja suuruuden
tuntemisella on merkitystä kallioon suunniteltavien tilojen asennon ja lujituksen suhteen.
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Kalliolaadun geologista selvitystä voidaan tarvittaessa tarkentaa optisella ja akustisella
kuvantamisella kairanreiästä. Hyvälaatuisesta kuvasta voidaan kartoittaa kivilajit ja
tärkeimmät kallion lujuuteen liittyvät geologiset rakenteet kuten rikkonaisuusvyöhykkeet,
rakoilut ja suuntautuneisuus.
3.2.3

Pohjavesihavainnot

Geologinen rakenne määrittelee alueen pohjavesiolosuhteet. Pohjavesiselvitykseen sisältyvien
painovoimamittausten, maatutkaluotausten ja kairausten avulla saadaan tietoa pohjaveden
virtausta ohjaavista kalliokynnyksistä, pohjaveden korkeustasoista ja virtaussuunnista sekä
maaperän kerrosrakenteista.
Pohjavesialueiden tutkimuksilla saatava lisätieto palvelee rakentamista, vedenhankintaa,
maankäytön suunnittelua sekä pohjaveden suojelua. Uuden tiedon avulla voidaan mm. tarkistaa
nykyisiä pohjavesialueiden rajauksia sekä ohjata kaavoitusta ja rakentamista alueille, joilla
riskit pohjavedelle ovat pienemmät.
Pohjaveden pinnan korkeuden vaihtelua seurataan pohjaveden havaintoputkien avulla.
Havaintoputkien asentaminen on osa pohjavesialueiden tutkimusta ja seurantaan. Havaintoputkia tarvitaan myös erityyppistä rakentamissuunnittelua ja -tuotantoa varten. Putket voivat
olla työnaikaisia tai pysyviä, riippuen siitä kuinka pitkää pohjavedenpinnan tason tai laadun
seurantaa halutaan.
Pohjavesiputket asennetaan yleensä kallion pintaan saakka. Tällöin saadaan lisätietona kallionpinnan taso ja vesinäytteet kuvaavat koko pohjavesikerrosta. Jos tutkimuksessa ja seurannassa
halutaan tietoa vain paikallisesta pohjavedenpinnan tasosta, havaintoputki voidaan asentaa vain
pohjavedenpintaan tasoon, hyvin vettä johtavaan maakerrokseen.
Pohjavedenpinta vaihtelee tyypillisen hydrologisen vuosikierron mukaisesti. Pohjavedenpinta
on alimmillaan kevättalvella, sillä talvikaudella suurin osa vedestä on lumena, eikä näin pääse
imeytymään pohjavedeksi. Keväällä lumien sulamisvedet nostavat pohjavedenpinnat
huippuunsa. Kesällä pinnat lähtevät taas laskuun haihdunnan osuuden kasvaessa, kunnes
syksyllä syyssateet täydentävät pohjavesivarastot. Peräkkäiset hydrologiset vuodet eivät ole
identtisiä, joten seurantaa tulisi tehdä useamman vuoden ajan. Näin saadaan varmemmin
selville pohjavedenpinnan matalimmat ja korkeimmat tasot.
Pohjavedenpinnan seurantaa voidaan tehdä joko manuaalisesti mittaamalla tai asentamalla
havaintoputkiin pinnanmittausanturit. Antureiden etuna manuaalimittaukseen nähden on
tiheämpi mittausväli aina puolesta sekunnista ylöspäin. Tyypillinen mittausväli on puoli tuntia
tai vuorokausi. Antureiden avulla saadaan esimerkiksi helpommin mitattua kevätmaksimin
täsmällinen ajankohta ja taso, kun manuaalimittauksilla se saattaa jäädä havaitsematta.
Tietoa pohjavedenpinnan tasosta tarvitaan lähes kaikissa maanpinnan alapuolelle tehtävissä
töissä. Rakennetussa ympäristössä pohjavedenpinnan tasoa ei lähtökohtaisesti saa uudella
rakentamiselle muuttaa ja työnaikaisestikin voi tehdä vain rajoitettuja muutoksia. Pahimmillaan pysyvä pohjavedenpinnan aleneminen voi aiheuttaa maanvaraisesti perustetuille
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rakennuksille painumia. Lisäksi vanhat lankku- tai puupaaluperustukset ovat tällöin lahoamisvaarassa. Yhtälailla kuin pohjavedenpinnan tason, myös perustamistapojen tunteminen on siksi
tärkeää.

3.3 Laboratoriotutkimukset
Maalajien ominaisuuksia tutkitaan laboratoriotutkimuksilla. Ominaisuudet voidaan jakaa
luokitusominaisuuksiin ja geoteknisiin ominaisuuksiin. Luokitusominaisuuksilla tarkoitetaan
lähinnä maalajien koostumusta ja rakennetta kuvaavia yleisiä ominaisuuksia kuten rakeisuus,
vesipitoisuus ja humuspitoisuus. Geotekniset ominaisuudet ovat pääasiassa maa- ja pohjarakenteiden geoteknisessä suunnittelussa käytettäviä ominaisuuksia kuten kokoonpuristuvuusja muodonmuutosominaisuudet, lujuusominaisuudet ja routivuus. Maalajien luokitusominaisuuksien avulla voidaan arvioida geoteknisiä ominaisuuksia.
Infra-pohjatutkimusformaatissa on mukana 39 maa-ainesnäytteen ja 10 kivinäytteen laboratoriotutkimuksissa käytettyä suuretta. Laboratoriotutkimusten menetelmäohjeita on saatavilla
eurooppalaisesta CEN, kansainvälisestä ISO ja kansallisesta SFS –standardeista. Taulukko
laboratoriotutkimuksista ja niiden menetelmäohjeista on esitetty mm. Liikenneviraston
julkaisussa ”Geotekniset tutkimukset ja mittaukset 2015”.
Kalliorakentamisessa mitoitusta varten voidaan kivinäytteistä (kairansydämmestä) määrittää
erilaisia kalliomekaanisia ominaisuuksia.
3.3.1

Maalajitteet

Rakeisuuden määritys on yleisin pohjatutkimuksiin liittyvistä maa-ainesnäytteiden laboratoriotutkimuksista. Pilottialueen laboratoriotutkimukset on esitetty kappaleessa 4.3 Pohjatutkimustiedot.
3.3.2

Kiviainestutkimukset

Kiviainestuotteille asetettavat laatuvaatimukset vaikuttavat ratkaisevasti tulevien rakenteiden
toimivuuteen ja kestoon. Esimerkiksi lujuudeltaan heikot ja raekokojakaumaltaan huonot
murskeet johtavat teiden ennenaikaiseen pettämiseen ja saneeraustarpeeseen. Kivituotteiden
CE- merkintä, InfraRYL 2010 ja toimittajan omaehtoinen laadunvarmistus ei ole tae vaadittujen ehtojen täyttymiselle. Tilaajan on syytä varmistaa laadun pysyminen tasaisena myös omalla
valvonnalla ja näytteenotolla.
Pitkäaikaista kestävyyttä vaadituissa vilkkaan liikenteen kohteissa on perusteltua vaatia
korkeiden murskelaatuvaatimuksien täyttämistä. Vähäisen liikenteen kohteissa voi harkita
lievennyksiä laatuvaatimuksiin. Laatupoikkeamien varalta sopimuksiin tulisi aina sisällyttää
arvonalennuspykälä, jonka mukaisesti vastaanotetun laadultaan poikkeavan tuotteen hintaa
alennetaan. Tuotteelle tulee kuitenkin aina olla määriteltynä minimilaatuarvot, joiden alittuessa
tuotetta ei oteta vastaan tai toimittaja velvoitetaan poistamaan tuote työmaalta omalla
kustannuksellaan.
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Osana kaupunkisuunnittelua on suositeltavaa hakea potentiaalisia kivenottoon ja asfaltin
valmistukseen soveltuvia kiviaineksia. Soveltuvat hyvälaatuiset kalliokiviainesalueet ovat
varantoa tulevaisuuden rakentamistarpeisiin.

3.4 Geofysikaaliset tutkimukset
Laajojen alueiden tutkimukseen kairaus on usein hidas ja kallis menetelmä. Tällöin
edullisempaa on yhdistellä kairauksia ja epäsuoria geofysikaalisia tutkimusmenetelmiä, joiden
tuloksena saadaan usein riittävä yleiskäsitys maankamarasta. Geofysikaaliset menetelmät ovat
epäsuoria menetelmiä, joilla saadaan kuva maankamaran ominaisuuksista mittaamalla jonkin
fysikaalisen ominaisuuden vaihtelua maakerroksissa tai kalliossa.
Osa mittausmenetelmistä tuottaa jatkuvaa dataa, esimerkiksi maatutkaluotaus, jolloin saadaan
kattavaa tietoa mittausalueelta. Epäsuorilla menetelmillä mitataan maanpinnalta maankamaran
ominaisuuksia eri syvyyksillä rikkomatta rakenteita. Mittaustuloksista voidaan tulkita esim.
erilaisia maakerroksia, kalliopinnan syvyyttä, eri kivilajien sijaintia, kallion rikkonaisuutta ja
pohjaveden pintaa. Tulkinnan apuna tulisi aina olla myös kairaustietoa.
3.4.1

Maatutkaluotaus

Maankamaran pintaosien rakennetta selvitettäessä geofysikaalisista tutkimusmenetelmistä
yleisimmin käytetty on maatutkaluotaus. Maatutkaluotauksen etuna on suurten alueiden nopea
ja edullinen mittaus. Hyvissä maasto-olosuhteissa työvuoron aikana voidaan mitata useita
linjakilometrejä. Maatutkaluotaus ei kuitenkaan poista kairaamisen tarvetta. Paras hyöty maatutkaluotauksesta onkin, jos tutkittava alue ensin luodataan ja sitten suoritetaan referenssikairaukset. Jos alueella on jo tehty kairauksia, maatutkaluotauksella voidaan täydentää kairausreikien välisiä alueita ja saada tarkempi käsitys maakerrosten jatkuvuudesta ja määrittää
mahdollinen lisäkairaustarve.
Maatutkaluotauslaitteiston antenniyksiköllä lähetetään sähkömagneettisia pulsseja mitattavaan
maaperään. Pulssit heijastuvat osittain kohteen väliaineen sähköisesti muuttuvista rajapinnoista. Menetelmän syvyysulottuvuutta voidaan säätää pintarakenteiden, kuten teiden
rakennekerrosten tutkimisesta useiden metrien syvyydellä olevien maankamaran rakenteiden
tutkimiseen käyttämällä taajuuksiltaan erilaisia antenneja.
Antennin valintaan vaikuttaa syvyys, jolta maalaji- tai kalliopintatietoa halutaan. Antennin
lähettämien sähkömagneettisten pulssien taajuuden kasvaessa tulosten tarkkuus paranee, mutta
syvyysulottuvuus pienenee. Pienimpiä taajuuksia käytettäessä syvyysulottuvuus kasvaa, mutta
maankamaran pintaosista ei saada tietoa, esimerkiksi 100 MHz antenni ei anna tietoa
ensimmäiseltä kahdelta metriltä.
Hyvissä olosuhteissa, kuten esimerkiksi kuivissa harjuissa, maatutkaluotauksella voidaan
saada hyviä tuloksia lähes 10 metrin syvyyteen. Pohjavesi ja paksut savikerrokset sen sijaan
rajoittavat syvyysulottuvuutta. Maatutkaluotauksella ei saada tietoa johtavien maakerrosten
alta, kuten esim. savikot. Kalliopintojen määritystarkkuutta voi heikentää suurten kivikoiden
esiintyminen kallion pinnalla. Oikeiden ja mahdollisimman hyvien tulkintojen saavuttamista
auttaa oleellisesti tutkimusalueen yleistuntemus ja mittauslinjoilla olevat maakairaustulokset.
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Maatutkaluotaus käynnissä. Valokuva © J. Väätäinen, Geologian tutkimuskeskus, 2004.
Mittaukset voidaan suorittaa kaikkina vuodenaikoina kaikissa maastoissa, joissa puut tai
lohkareinen maanpinta eivät estä antennin vetämistä. Mittaus jäältä ja veneestä ovat myös
mahdollisia. Maatutkauksen yhteydessä voidaan mitata myös mittauslinjojen xyz- koordinaatit,
jolloin pintarakenteesta ja maaperästä voidaan muodostaa paikkatietoon sidottu pituusleikkauskuva.
3.4.2

Gravimetrinen mittaus

Gravimetrinen mittaus perustuu maa- ja kallioperän tiheyseroihin. Sen avulla voidaan laskea
kalliopinnan syvyys likimääräisesti. Menetelmä on epätarkempi kuin esimerkiksi seisminen
luotaus (Liikennevirasto 2011). Gravimetri on periaatteessa erittäin tarkka vaaka, jossa on
punnus jousen päässä. Gravimetri mittaa jousen venymää eri mittauspisteissä. Punnukseen
vaikuttava painovoima vaihtelee heikosti riippuen siitä, mitä maan pinnan alla on.
Kun maapeitteen ja kallion välinen tiheysero tunnetaan, voidaan gravimetrillä mitatusta
painovoima-anomaliasta laskea maapeitteen paksuus. Alle 10 metrin maapeitepaksuuden
alueilla 2-3 metrin korkeusvaihtelu näkyy painovoimamittauksissa. Maapeitteen todellista
paksuutta on hyvä kontrolloida muutamilla referenssikairauksilla, koska sekä alueellinen
painovoimataso että maapeitteen tiheys voivat vaihdella mittauslinjalla ja siten vaikuttaa
tulkintatulokseen. Vaikka maapeitteen tulkitussa paksuudessa saattaa referenssitiedon
puuttuessa olla kohtuullisen suuriakin virheitä, kuvaa tulos kallionpinnan alueellisen
topografian vaihtelua yleensä hyvin. (Kuivamäki 2009). Painovoimamittaukset auttavat
kohdentamaan lisäkairaukset tai luotaukset kriittisiin kohtiin.
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Gravimetri on käsin kannettava laite (kuva 8), jota siirretään mittauspisteeltä toiselle.
Paikanpäällä määritetään myös mittauspisteen koordinaatit ja korkeusasema. Korkeus
määritetään linjamittausten yhteydessä letkuvaa’alla ja hajapistemittauksessa differentiaaliGPS:llä. Kaupunkialueella liikenteen tärinä saattaa häiritä gravimetriä. Tämän vuoksi
liikenneväylien varrelle suunnitellut mittaukset kannattaa tehdä yöaikaan. Kolmen miehen
mittausryhmä mittaa normaaliolosuhteissa noin 150 pistettä päivässä, mikä vastaa pistevälistä
(10 – 20 m) riippuen 1,5-3 profiilikilometriä.
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Painovoima-anomalian mittaus gravimetrillä. Valokuva © J. Väätäinen,
Geologian tutkimuskeskus, 1999.
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3.4.3

Refraktioseisminen luotaus

Refraktioseismisessä luotauksessa mitataan nopeimman täryaallon kulkuaikaa räjäytys- tai
iskupisteeltä maahan kiinnitetyille geofoneille. Täryaallon etenemisnopeus riippuu maalajista
ja sen kosteudesta sekä kallion kivilajista ja sen rikkonaisuudesta. Mitattujen täryaaltojen
etenemisnopeuksien perusteella voidaan laatia maankamarasta kerrosmalli ja laskea eri
kerrosten seismiset nopeudet.
Tulkinnassa käytetään kerrosmallia, jossa kerrosten seismiset nopeudet kasvavat alaspäin
eivätkä välikerrokset ole ”liian ohuita”. Jotta päästäisiin maapeitteen paksuuden tarkkuuteen
+/- 10 %, tulisi maaperän vastata tätä ideaalista kerrosmallia. Parhaiten seisminen luotaus
soveltuu paksuille hiekka- ja soramaille, esim. pohjavesiselvityksiin ja kalliopinnan syvyyden
arviointiin. Moreenialueilla maapeitteet saattavat olla liian ohuita, mikä aiheuttaa ongelmia
tulkintaan.

Refraktioseismisen luotauksen periaatekuva.
3.4.4

Akustis-seisminen luotaus

Akustis-seismisillä luotauksilla voidaan selvittää vesistön syvyyttä, vedenalaisten maalajikerrostumien paksuutta ja laatua, kalliopinnan syvyyttä sekä kallion heikkousvyöhykkeitä.
Luotausaineiston tulkinnan kautta voidaan määrittää vesistön alapuolisia maakerrostumia.
Tampereella akustis-seismisiä luotauksia on tehty GTK:n toimesta mm. Pyhäjärvellä ja
viimeisimpänä vuonna 2015 Näsijärvellä.
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GTK:n akustis-seisminen luotausperiaate.
3.4.5

Maavastusluotaus

Maavastusluotausmenetelmä antaa tietoa maaperän rakennekerroksista niiden erilaiseen
sähkönjohtavuuteen perustuen. Se on tehokas erityisesti hyvin sähköäjohtavien materiaalien
kartoituksessa, joissa maatutka ei ole käyttökelpoinen. Menetelmän syvyysulottuvuus on 5-30
m ja mittausnopeus n. 1km/työvuoro. Menetelmässä maahan syötetään tasavirtaa kahdella
elektrodilla ja potentiaaliero mitataan kahdella eletrodilla. Mitattava suure on ominaisvastus
[Ohmm], joka vaihtelee eri maamateriaaleilla.
Taulukko 8. Eri maalajien ominaisvastuksia. Lähde Roadscanners 2016.
Materiaali
Vesi
Savi
Siltti
Moreeni (veden kyllästämä)
Moreeni (kuiva)
Graniitti (ehjä)

Ominaisvastus [Ohmm]
10-100
25-70
40-200
500-2 000
1 000-10 000
8 000-20 000
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Menetelmällä saadaan tietoa myös rakennusten alta (maa- ja kallioperä, paalut, putket yms.),
kun linjat tehdään rakennuksen ympärille. Tulkintaa varten tarvitaan kairaustietoja ja
mahdollisesti muuta geofysiikkaa, kuten esimerkiksi maatutkaa.

3D-maavastusluotaus käynnissä Tampereen Vuohenojalla 27.6.2016. Valokuva
© J. Lehtikangas, Tampereen kaupunki, 2016.

4

Aineistot

Tutkimusaineistot ovat erilaisista lähtökohdista ja tarpeista koottuja tietoja maa- ja kallioperästä. Aineistot sisältävät usein erilaisilla tutkimustavoilla hankittua tietoa. Tyypillisesti
rakentamisessa käytetty menetelmä on pohjatutkimus, joka käsittää joukon erilaisia tutkimustapoja, kuten erilaiset kairausmenetelmät ja laboratoriotestit. Aineiston syntyminen tapahtuu
eri rakentamisen ja suunnittelun prosessin eri vaiheissa (taulukko 1).

4.1 Tampereen kaupungin avoimet tietoaineistot ja rajapinnat
Kartat.tampere.fi on kaikille avoin tietopalvelu, jota ylläpitää Tampereen kaupunki. Sivustolta
löytyy kaupungin monipuoliset karttapalvelut sekä kaupungin paikkatietoaineistot ja niihin
liittyvät palvelut. Lisäksi Kartat.tampere.fi:hin on koottu tietoa paikkatiedoista, avoimesta
datasta ja niiden hyödyntämisestä. Osa sivuston sisällöstä on suunnattu Tampereen karttoja
työssä tai vapaa-ajalla tarvitsevalle käyttäjälle, osa alan ammattilaisille. Kartat.tampere.fi:n
Avoin data –sivulle kerätään Tampereen kaupungin datakatalogia eli luetteloa kaupungin
avoimena julkaistuista tietoaineistoista. Datakatalogista löytyy tällä hetkellä niin paikkatietoa
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kuin muitakin avoimia asiakirjoja. Avoimen Geoserverin kautta voi puolestaan ladata avointa
paikkatietoa mm. maalämpökaivot KML- ja GML-formaatissa. Geoserveriltä löytyy tällä
hetkellä 97 eri paikkatietotuotetta.

4.2 GTK:n avoimet tietoaineistot ja rajapinnat
GTK julkaiseen paikkatietotuotteitaan Hakku-tiedonhakupalvelun kautta. Hakku sisältää
koordinaatteihin sidottua digitaalisesti jaettavaa aineistoa. Paikkatietotuotteina jaetaan
erityyppisiä havainto- ja mittausaineistoista laadittuja kokonaisuuksia, esiintymätietoja sekä
karttatiedostoja. Uusia tuotteita on jatkuvasti kehitteillä. Tällä hetkellä Hakussa on 84
ladattavaa tietotuotetta.
Suurin osa ladattavista tuotteista on saatavissa WMS ja WFS-rajapintojen kautta. Tällaisia ovat
esimerkiksi
•
•
•

kiviainesvarannot
happamat sulfaattimaat
maaperäkartat

Osan aineistosta voi ladata joko kuva- tai vektoritiedostona (tiff ja Esrin shape) aluerajauksella.
•

kallioperäkartat

Ja osan voi ladata erillisen karttapalvelun kautta.
•
•

pohjatutkimukset (infra-pohjatutkimusformaatti)
maaperän taustapitoisuudet (tilastolliset tunnusluvut annetun hakusäteen sisältä)

4.3 Pohjatutkimustiedot
Tampereen kaupungin pohjatutkimukset on koottu kaupungin pohjatutkimusrekisteriin.
Aineistoa luovutetaan rekisteristä tällä hetkellä Infra –pohjatutkimusformaatti v2.2 mukaisessa
muodossa. Koordinaatti- ja korkeusjärjestelmänä on ETRS-GK24 ja N2000.
Infra –pohjatutkimusformaatti on suomalaisten infra-alan toimijoiden yhteistyönä toteuttama
tiedonsiirtostandardi. Sen määrittelyt on julkaistu Suomen Geoteknillisen Yhdistyksen (SGY)
sivuilla (www.getunderground.fi). Pohjatutkimusformaatin uusi versio julkaistaan muutaman
vuoden välein.
Työssä käytettiin Tampereen pohjatutkimusrekisteristä 10.2.2016 ajettua aineistoa. Pilottialueella oli tuolloin 9689 pohjatutkimusta. Pohjatutkimukset on jaoteltu tutkimustavan mukaan
alla olevaan taulukkoon.
Taulukko 9. Pilottialueen pohjatutkimukset 10.2.2016 tutkimustavan mukaan esitettynä.
Tutkimustapa
Painokairaus
Porakonekairaus
Tärykairaus
Näytteenotto häiritty

Lyhenne
PA
PO
TR
NO

Määrä
4559
2049
1791
682
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Tutkimustapa
Puristin-heijari-kairaus
Heijarikairaus
Pohjaveden mittausputki
Kallionäytekairaus laajennettu
Siipikairaus
Näytteenotto häiriintymätön
Yhteensä

Lyhenne
HP
HE
VP
KE
SI
NE

Määrä
256
191
103
36
21
1
9689

Tampereen kaupungin pohjatutkimusten sijoittuminen projektin pilottialueella.
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Noin puolet alueen pohjatutkimuksista on painokairauksia. Eniten niitä on vuosilta 1965-1989,
jolloin painokairauksia tehtiin pilottialueella yli 100 vuodessa. Tämän jälkeen niitä on tehty
maksimissaan 50 per vuosi. Valtaosassa painokairauksia on merkitty kuormat ja puolikierrokset, mutta esim. Etelä-Puiston alueella osa on ilmeisesti jälkeenpäin digitoituja. Tällöin
havaintoriveistä on ilmoitettu vain ne, joiden yhteydessä maalajin on tulkittu muuttuvan. Näitä
on ainakin vuodelta 1972. Porakonekairaus ovat toiseksi yleisin tutkimustapa pilottialueella.
Näistä suurin osa eli 1849 on kalliovarmistettuja. Ajalta 1958-1988 porakonekairauksia on
reilusti alle 50 per vuosi. Vuosilta 1989-2015 niitä on kertynyt vaihtelevasti viidenkymmenen
molemmin puolin per vuosi. Huippuvuosi oli 2008, jolloin porakonekairauksia tehtiin alueella
304 kpl. Tärykairauksia on melko tasaisesti eri vuosikymmeniltä. Ensimmäiset heijarikairaukset ovat 1980-luvulta ja puristin-heijarikairaukset ovat kaikki 2000-luvulta. Kallionäytekairauksista puolet on Rantatunnelihankkeen kairauksia 2010-luvuta. Vanhin
kallionäytekairaus on vuodelta 1997. Pohjaveden pintahavainnoista ensimmäiset ovat vuodelta
1992. Rakeisuusanalyyseistä suurin osa on tehty 2000-luvulla.
Alueellisesti pohjatutkimukset ovat jakautuneet melko tasaisesti ympäri pilottialuetta. Kallionpintamallia tehtäessä huomio kiinnittyi siihen, että alueen kaakkoisosassa pääradan ja Kalevankankaan välillä ei juurikaan ollut porakonekairauksia.
Pohjatutkimukset ovat kertyneet rekisteriin eri rakentamisprojektien yhteydessä. Pohjatutkimusten alueellinen ja ajallinen jakautuminen kuvastavat rakentamisen aktiivisuutta eri
alueilla. Tutkimustapojen ajallinen jakautuminen heijastaa myös menetelmien kehittymistä.

4.4 Lämpökaivot
Tampereen kaupungin käyttämä maalämpökaivojen porausraportti on esitetty liitteessä 6.
Kaupunki vaatii, että porausraportti mahdollisine liitteineen toimitetaan porauksen loppukatselmuksessa rakennusvalvontaviranomaiselle ja rakennuttajalle.
Lämpökaivojen porausraporteista saadaan mm. tieto maanpeitteen paksuudesta, kalliopinnan
syvyydestä ja kallioporareiän syvyydestä. Lisäksi raporttiin kirjataan porauksen aikaiset
havainnot maalajeista ja kallioperästä.
Tampereella maalämpökaivoreikien tarkat xyz-koordinaatit on mitattu kaupungin toimesta. On
kuitenkin maalämpökaivoja, joiden sijaintia ei tunneta. Näiden sijainti selviääkin vain
käymällä paikanpäällä mittaamassa. Kallistettujen reikien kallistussuunnat on hyvin vaikeasti
selvitettävissä vanhoista porausasiakirjoista. Jatkossa olisi tärkeää, että uusista maalämpökaivoista saadaan kaupungin rekisteriin kaikki geologisesti arvokas tieto.
Liitteessä 3 on esitetty Tampereen maalämpökaivot sekä maalämpökaivojen kieltoalueet.
Tämän hankkeen pilottialueella on tällä hetkellä 47 kpl maalämpökaivoa.

4.5 Maaperäkartoituksen aineistot
Tampereen keskusta-alueen maaperäkartta on esitetty kuvassa 13. Kaupunkien keskustat
jätetään usein osittain kartoittamatta koska tiheään rakennetun ja muokatun ympäristön takia
luonnontilaisista maalajitteista on tehtävissä vain hyvin vähän havaintoja. Pyynikinharjun ja
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Kalevankankaan harjujakso on kuitenkin selvästi topologiasta erottuva muoto, ja siksi se on
rajattu kartalle. Samoin Näsijärven ranta-alueen kalliomaat ovat rakennetusta ympäristöstä
huolimatta erotettavissa olevia kartoituskohteita.

Kartassa esitetään Tampereen keskustan alueen maaperäkartta. Karttalehti
julkaistiin 2003.
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4.6 Kallioperäkartoitusaineistot
Geologian tutkimuskeskuksella on tietokannoissaan useissa eri projekteissa tuotettuja kallioperäaineistoja. Tampereen kallioperän maastokartoitus on tehty kesällä 1960. CGM-projektiin
käyttöön on koottu Tampereen seudulta 12,5 km x 7 km alueelta havainnot kivilajeista ja
kallioperän rakenteesta.
Outokumpu Oy:n malminetsinnän yhteydessä kartoitettiin maastossa kallioperäominaisuuksia
1960-luvun loppupuolella ja 1980-luvun lopulla. Havainnoissa kuvataan kivilajit ja rakenteesta
liuskeisuus, venymä ja muutama rakojuoni 12,5 km x 7 km alueelta.
Yllä mainittujen havaintojen ja eri vaiheissa tehtyjen kallioperätutkimusten pohjalta GTK on
tuottanut digitaalisen karttatietokannan (Suomen kallioperä – DigiKP), jota päivitetään tarpeen
mukaan uusien aineistojen perusteella. Karttatietokanta on tuotteistettu ja siitä on saatavissa
aineistoa mittakaavattomasti. CGM- projektiin koottiin tietokannasta 12,5 km x 7 km alueelta
kivilajialueet, mustaliuskeviivat ja siirrosrakenteet.
Tampereen seudulla 2008-2009 toteutettu TAATA-projekti kokosi maastossa aineistoa kallioperän ominaisuuksista: kivilajit, rakenne ja kalliolaatu. Havaintoaineisto sisältää seuraavia
tietoja: kenttäkivilajin, rakenteista liuskeisuuden, kiven suoniaineksen ja rakoilun suunnat.
Kalliolaadusta esitetään mm. topografian vaihtelevuutta, rakoiluominaisuuksia ja erilaisia
rakennusgeologisia ominaisuuksia.
Projektin pilottialueelta on kallioperätietoa 10 havaintopisteestä GTK:n tietokannoissa. Tietoa
on kivilajista, kiven liuskeisuudesta ja kalliolaadusta (2 havaintoa).

CityGeoModel-hankkeen yhteydessä kartoitetut havaintopisteet.
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4.7 Kiviainekset
Liitteessä 2 on ote Tampereella eri aikakausina tehdyistä kiviainestutkimuksista. Lisäksi
Tampereella on tehty mm. kiviaineksen haurausarvojen määrityksiä 1960- ja 1970-luvuilla.
Näitä tuloksia voidaan käyttää kuitenkin vain keskinäiseen vertailuun. Hioutuvuus on ollut
käytössä vasta lyhyen ajan. Arvo kuvaa kiviaineksen kulumista ja sitä voidaan käyttää vain
näytteiden keskinäiseen vertailuun. Määritysten perusteella vulkaniiteilla on parhaat haurausja hioutuvuusarvot.
SYKE ylläpitää ”Maa-ainestenottoluvat ja kiviainesvarannot” –nimistä karttapalvelua.
Palvelussa voi tarkastella maa-ainestenottolupien ja kiviainesvarantojen sijaintia sekä niiden
sijoittumista suhteessa pohjavesialueisiin, arvokkaisiin geologisiin muodostumiin ja suojelualueisiin.
SYKE:n karttapalvelussa esitetyt GTK:n ylläpitämät kiviainestiedot voi ladata myös rajapinnan kautta. Aineisto on maksuton ja latausohjeet löytyvät GTK:n Hakku-palvelusta.
Aineisto sisältää varanto- ja laatutietoja sora- ja hiekkamuodostumista sekä kallioalueista.
Soravarojen ehtyessä soran otto on monilla kaupunkiseuduilla, kuten esimerkiksi Tampereella,
korvattu lähes kokonaan kivimurskeella. Siksi tässä kappaleessa painotus on kalliokiviaineksessa.
Maan kattava kalliokiviainesarviointi aloitettiin GTK:ssa 1989, ja siitä eteenpäin tiedonkeruun
ajallinen kehitys voidaan jakaa karkeasti kolmeen vaiheeseen:
•
•
•

1989-1990-luvuilla arviointia tehtiin koko maan mittakaavassa
1990-2010-luvuilla kohdennettiin maakunta- ja kuntatason selvityksiin (mm. POSKIprojektit)
2010-luvulta lähtien on yhä enemmän keskitytty kasvukeskusten kiviaineshuollon
turvaamiseen

GTK:n kalliokiviainestuote sisältää seuraavat tasot:
•
•

soveltuvuus (aluetaso)
testitulos (pistetaso)

Testitulokset Tampereen alueelta on esitetty liitteessä 2.
Taulukko 10.
GTK:n kalliokiviaineksen soveltuvuus on luokiteltu TVH 1988 ja
TIEL 1995 perusteella taulukon mukaisesti.
Luokka
Luja kiviaines

Lujuus
Los Angeles -luku
kuulamyllyarvo ≤ 10

Keskiluja kiviaines

Los Angeles -luku > 20 mutta ≤
30, kuulamyllyarvo > 10 mutta ≤
19
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≤

20,

Soveltuvuus
Asfalttipäällysteet tieosuuksilla,
joiden liikennemäärät ovat suuria, maanteiden päällystekerrokset ja rautateiden lujaa kiviainesta vaativat rakennekerrokset.
Päällystekerrokset vähäisempien liikennemääräluokitusten
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Massakivi

Los
Angeles-luku
kuulamyllyarvo > 19
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>

30,

mukaisilla tieosuuksilla, tierakenteiden kantava kerros, sorateiden pintaukset ja rakennekerrokset, rautateiden rakennekerrokset, yleinen rakentamiskäyttö (väylät ja alueet).
Massatäytöt ja yleinen rakentamiskäyttö ilman tarkkoja laatuvaatimuksia, tierakenteiden jakava kerros, suodatinkerros ja
alusrakenne (pengertäyttö), sorateiden pintaukset.
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Kartalla esitetyt GTK:n rajaamat kalliokiviainesmuodostumat on kartoitettu
seuraavasti: vuonna 1993 viisi muodostumaa Nurmi-Sorilan alueella, vuosina 1997-1998 121
muodostumaa Pirkanmaan POSKI I yhteydessä ja vuonna 2013 kuusi täydentävää muodostumaa Pirkanmaan POSKI II yhteydessä.
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4.8 Kalliorakentamisen aineistot
Pilottialueen kalliotunnelihankkeissa on suoritettu geologista RG –kartoitusta eri konsulttien
toimesta. Tunneleista on kerätty tietoa kivilajista, päärakosuunnista, rapautuneisuudesta, sekä
kalliolaadusta, Q –parametreistä ja erillisistä ruhjeista.
Vuonna 2003 Suomen Malmi Oy kairasi Tammerkosken alueella kairareiät SK1-SK7.
Palatsinsillan patosillan kairaukset suoritettiin vuonna 2005 yhdessä SMOY:n ja Tampereen
Teknillisen korkeakoulun kanssa. Tutkimukseen kuului viisi kallionäytekairausta. SMOY
kairasi myös vuosina 2008 ja 2009 kairareiät SK100-SK119, jotka kuuluivat Rantatunnelin
rakennushankkeeseen.
Kairaraporteissa esitetään kivilaji, rakoilu, rikkonaisyysvyöhyke-, sekä vesimenekkitieto.
Näytteet on myös valokuvattu. Kairaustieto yhdistettiin samaan tietokantaan ja jalostettiin 3D
–mallissa esitettävään muotoon.

4.9 Pohjavesiaineistot
CityGeoModel -hankkeen pilottialue ei ole vedenhankintakäytössä olevaa varsinaista pohjavesialuetta, mutta pohjaveden tason tunteminen ja säännöllinen seuranta on kuitenkin tärkeää
tiiviisti rakennetussa kaupunkikeskustassa. Tampereen pohjatutkimusrekisterin mukaan
pilottialueella on tai on väliaikaisesti ollut yhteensä 103 havaintoputkea. Pohjaveden pinnantason seurantaa tehdään sekä rakennus- että vedenhankintaan liittyvien hankkeiden yhteydessä.
Esimerkkinä rakennushankkeen aikaisesta pohjaveden pinnan seurannasta voidaan mainita
Tampereen rantatunnelihanke, jonka alussa asennettiin 13 havaintoputkea. Putkista mitataan
vedenpintahavainnot noin 11-14 kertaa vuodessa. Rakennushankkeiden yhteydessä kaupungin
mittaamat lukemat on tallennettu kaupungin pohjatutkimusrekisteriin. Mikäli rakennushankkeen pohjavesitietoja ei ole kaupungin pohjatutkimusrekisterissä, ne löytyvät hankkeen
omasta datapankista.
Tampereen Veden tekemiä vedenhankintaan liittyviä mittauksia ei tallenneta kaupungin pohjatutkimusrekisteriin. Niitä varten on oma järjestelmänsä, josta tiedot saa ulos mm. exceltaulukkoina. Osa pohjavesialueilla tehdyistä manuaalimittauksista ovat saatavissa myös
ympäristöhallinnon pohjavesitietojärjestelmästä (POVET). Tampereen Veden automaattimittausten tuloksia ei POVETista vielä saa.
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Pohjaveden pinnan tason mittauksia 13 havaintoputkesta Tampereen Aakkulanharjun pohjavesialueella. Kolmen putken (P4, P13 ja P16) vesipinnat on mitattu manuaalisesti
ja loppujen putkeen asennetun automaattianturin avulla.
Pilottialueelta noin 3 km länteen sijaitsevalla Pispalanharjulla on tehty pohjavesialueelle 3D
maankamaramalli ja pohjaveden virtausmalli, kuvat 17 ja 18.
Virtausmallin avulla tarkasteltiin Lielahden rantarakentamisen vaikutusta pohjavesioloihin ja
Hyhkyn vedenottamoon. Virtausmallilla selvittiin pohjaveden pintojen, virtausreitin sekä
virtausnopeuden muutokset alueella olevalla vedenottamolla eri vedenottomäärillä sekä
erilaisilla rannan täyttömateriaaleilla. Mallinnuksen avulla selvitettiin myös vesitasetta eli
miten paljon vettä tulee vedenottamoon ja miten paljon sitä voidaan pumpata.
Nykytilanteessa vedenottamolta otetaan vettä runsaat 2200 m3/vrk. Otettava vesi tulee rantaimeytymisestä sekä Epilä-Villilänharju pohjavesialueelta. Ranta-imeytymisestä Hyhkyn
vedenottamoon veden kulkeutuminen kestää noin 1 vuoden. Epilän-harjusta veden kulkeutuminen vedenottamolle kestää pidempään koska matka on pidempi ja kulkeutumisnopeus
hitaampi. Eli hydrologinen gradientti on pienempi.
Mallinnustulokset osoittavat, että rantarakentamisen vaikutus Hyhkyn vedenottamoon riippuu
täyttömateriaaliin hydraulisista omaisuuksista. Jos rannan täytemateriaali on niin tiivistä, että
se ei päästä vettä ollenkaan läpi, ottamolle tuleva vesi tulee pääasiassa harjusta.

40

41

Maankamaran 3D malli Pispalanharjun ja Hiedanrannan alueella. Mallista on
poistettu Näsijärvi, Pyhäjärvi ja Vaakkolampi.

Pohjaveden virtausmalli Pispalanharjun alueella.
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4.10 Geofysiikan aineistot
4.10.1 Gravimetriset mittaukset
Pilottialueelta on olemassa aikaisempaa painovoima-aineistoa TAATA-projektista vuodelta
2009. Tuolloin GTK mittasi rautatieaseman ympäristössä 8 linjaa, joiden yhteispituus oli 1,8
km. Linjoilla sijaitsevien mittauspisteiden välimatka on n. 15 - 20 m. Linjoja ei ole olosuhteista
johtuen sidottu kairauksiin, eikä avokallioihin. Tämä heikentää hieman luotausten tarkkuutta.
Linjat kulkevat kuitenkin muutaman kalliovarmistetun kairauksen vierestä. Painovoimalinjojen perusteella maapeitteen paksuus alueella on keskimäärin 12,6 m.
CityGeoModel-projektin yhteydessä GTK testasi uutena menetelmänä gravimetristä hajapistemittausta. Hajapisteitä mitattiin 161 kpl melko tasaisesti sekä pilottialueelta että pilottialueen
reunojen läheisyydestä pisteiden etäisyyden ollessa keskimäärin 100 - 150 m (kuva 19). Hajapisteiden perusteella laskettiin koko pilottialueen peittävä 50 x 50 m säännöllinen neliöverkko,
jossa kunkin pikselin keskipisteeseen laskettiin likimääräinen arvo kalliopinnan syvyydestä.
Likimääräinen pinnantaso laskettiin mitattujen pisteiden ja tunnettujen kalliopintatietojen
perusteella. Kallion tiheydeksi annettiin kansainvälisesti käytetty keskimääräinen kallion
tiheyden arvio 2670 kg/m3. Säännöllinen neliöverkko (hila) laskettiin kahdella eri maapeitteen
tiheydellä; 1870 kg/m3 (märkä maa) ja 1570 kg/m3 (kuiva maa). Kun verrataan näillä kahdella
eri tiheydellä laskettuja maapeitteen paksuuksia keskenään, huomataan, että valtaosa
pikseleistä saa hyvin lähellä toisiaan olevan arvon. Suurimmat erot on nähtävissä alueilla, joilla
maapeitteet ovat erittäin paksuja (kuva 20). Märän maan ja kuivan maan erotuksen maksimi
pilottialueella on 8,8 m, erotuksen keskiarvo 0 m ja keskihajonta 1,8 m. Todellisuudessa märän
maan (pohjaveden alainen) ja kuivan maan (pohjaveden yläpuolinen) suhde on eri jokaisella
mittauspisteellä. Tätä suhdetta ei lähdetty määrittämään kallionpinnan mallinnuksessa, vaan
siinä päätettiin yksinkertaisesti käyttää kuivan maan tiheydellä laskettuja pisteitä. Kuivan maan
tiheydellä laskettu kallionpinta asettui suurelta osin lähemmäs varmistettuja kallionpintoja kuin
märän maan tiheydellä laskettu.
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Gravimetrisiä hajapistemittauksia tehtiin pilottialueella 161 kappaletta.
Mittaukset pyrittiin tekemään n. 100 – 150 m päähän toisistaan. Gravimetrisestä neliöverkosta
käytettiin kalliopinnan mallintamisessa vain niitä pisteitä, jotka sijaitsevat vähintään 50 m
etäisyydellä luotettavimmista pohjatutkimuksista. Kuvassa on esitetty neliöverkon pisteistä ne,
jotka ovat mukana mallinnuksessa.
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Märän maan ja kuivan maan tiheyksillä laskettujen irtomaapeitteiden erotus
metreinä. Suurin osa erotuksista on lähellä toisiaan. Paksujen irtomaapeitteiden alueella myös
erotus on suuri, maksimissaan 8,8 m.
4.10.2 Maatutka-aineistot
Pilottialueella on tehty maatutkaluotauksia erilaisiin tarkoituksiin. Yleisin tutkimuskohde
rakennetulla alueella on tienpäällysteiden kunnon arviointi rakenteiden parantamisesti. Tampereella tehtiin vuosina 2007-2015 tienpäällysteen tutkaukset 238 eri kohteessa. Päällystetutkimuksissa luotausprofiililta tulkitaan päällysteen alapinta, kantava alapinta ja katurakenteen alapinta. Päällystetutkimuksissa luotausprofiilien syvyysulottuvuus on noin 2 m
(kuva 21). Päällysteet korjataan luotauksen jälkeen, joten siinä mielessä aineisto on muuttunut
jo vanhaksi. Kahden metrin syvyysulottuvuudella profiililta saattaa erottua myös katurakenteen
alapuolisia rakenteita. Aineisto voidaan toimittaa tilaajalle sekä varsinaisena mittausdatana ja
piirrettynä tulkintaviivana että tulkintoina taulukkomuodossa (kuvat 21 ja 22).
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Esimerkki maatutkalla tehdystä tiepäällysteen tutkimuksesta Tampereen
Aleksanterinkadulta. Ylempi profiileista on luodattu 1000 MHz ja alempi 400 MHz antennilla.
Tampereen kaupunki / Aleksanterinkatu, oikea ajoura
MAATUTKATULKINTA (ROAD DOCTOR v.
2.584b)
HUOM! TULKINNAT TEHTY ILMAN REFERENSSIKAIRAUKSIA
LAITTEISTO: SIR-30
ANTENNIT: 1000 MHZ / 400 MHZ, MITTAUSAJAT: 20 / 85 NS

Paalu
[m]

X koordinaatti

0
5
10
15
20
25
30

487647.859
487644.322
487643.125
487643.405
487643.933
487644.884
487645.758

Y koordinaatti

Päällyste
alapinta
[m]
(koodi 21)

Kantava
alapinta
[m]
(koodi 41)

Katurakenteen
alapinta
[m]
(koodi 71)

6821271.894
6821268.489
6821263.119
6821257.604
6821252.088
6821246.633
6821241.161

0.14
0.11
0.14
0.13
0.10
0.13
0.09

0.18
0.18
0.21
0.21
0.18
0.19
0.16

1.04
1.08
1.02
1.07
1.21
1.20
1.05

Edellisen esimerkkikuvan (kuva 26) tulkintadata taulukkomuodossa.
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Tämän projektin yhteydessä selvitettiin Eteläpuiston maaperän kerrosrakenteita. Eteläpuiston
alue on harjuselänteen eteen kasattua täyttömaata. Eteläpuiston rantaviiva on sijainnut samoilla
kohdin jo vuoden 1946 ilmakuvan perusteella eli kyse on vanhasta täyttöalueesta. Alueella
kaivettiin syksyllä 2015 viisi koekuoppaa, joiden perusteella täyttömaa on silttistä hiekkaa,
silttiä ja sekamaalajia. Täyttömaan joukossa on orgaanista ainesta hienojakoisesta maatuvasta
puukuidusta aina laudanpätkiin. Koekuoppien perusteella täyttömaakerros yltää paikoin
ainakin 4 metrin syvyyteen. Maatutkaprofiileilta selkeitä kerrosrakenteita löytyi hyvin vähän.
Kuvassa 23 esitetty profiili osoittaa yhdessä kairausten kanssa, että täyttömaat Eteläpuiston
keskiosassa ovat hienorakeisempaa ja rannan tukimuurin edessä karkearakeisempaa
materiaalia. Profiilin pohjoisosan etelään viettävät kerrokset voisivat olla materiaalinsa
puolesta harju/rantahiekkaa. Täytemaan alla erottuu kairausten ja näytteiden perusteella järven
pohjalle kerrostunut metrien hienoaines kerros vaihdellen liejuisesta siltistä laihaan saveen.
Kalliopinnantaso vaihtelee Eteläpuiston alueella 5-16 m syvyydessä. Maatutkan syvyysulottuvuus oli tässä tutkimuksessa n. 10 m, mutta kallionpintaa ei onnistuttu profiileilta tulkitsemaan. Paikoin signaali näyttää vaimenevan jo paljon ennen 10 metriä.

Eteläpuistossa luodatun maatutkalinjan (F123) vertailua lähellä sijaitseviin
kairaustietoihin. Luotaus on tehty 200 MHz antennilla. Linja kulkee etelästä rannan tukimuurilta pohjoiseen harjun rinteeseen kaivetun luikan juurelle.
Pilottialueella tehtiin myös maatutkaluotauksia muinaisen Ronganojan sijainnin määrittämiseksi. Kallionpinta on Tammelantorin alueella n.9-13 m syvyydellä nykyisestä maanpinnasta. Rongankadun alueella maapeitteen paksuus on samaa suuruusluokkaa eli n. 10
metriä. Vaikka maapeite tasoittaakin kalliopinnan syvänteitä ja kohoumia, vaikuttaa kalliopinnan topologia esim. valumareitteihin, kuten kuvasta 25 voi päätellä. Osalta Tammelantorin
ympäristön tutkaprofiileilta pystyy erottamaan jokiuoman kaltaisia painanteita. Profiileilla F95
ja F96 painanteet noudattavat hyvinkin tarkasti vanhalta kartalta digitoitua ojan kulkureittiä
(kuvat 24 ja 25).
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Ronganojan mahdolliset sijainnit vanhoiltakartoilta digitoituna. Kuvassa on
esitetty myös tutkimuksen yhteydessä luodattujen maatutkaprofiilien sijainnit sekä pilottialueen kallionpintamalli.
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Maatutkaprofiileja Tammelan torin ympäristöstä. Täytetyn jokiuoman kaltaiset
painanteet on merkitty kuvaan.
Maatutkaprofiilien esittäminen 3D-näkymässä auttaa rakenteiden hahmottamisessa. Tämä
pätee erityisesti laajojen geologisten muodostumien tutkimiseen. Tienpäällysteiden
tutkimiseen perinteinen 2D-näkymä on usein aivan riittävä. 3D-näkymän etuna on myös
referenssiaineiston, kuten kairausten, maan-, pohjaveden- ja kallionpinnan mukaanottamisen
vaivattomuus. Mittausdatan vieminen 3D-suunnitteluohjelmistoon vaatii vielä nykyisin
profiilin muuttamista kuvatiedostoksi. Kuvassa 26 on esitetty Surpac-ohjelmaan vietyjä
maatutkalinjoja. Jokaista profiilikuvaa varten tehtii ensin oma kolmiopintansa, jonka päälle
kuvatiedosto asetettiin (drape).
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Maatutkaprofiilit 3D-sovelluksessa. Ylemmässä kuvassa maanpintaa kuvaava
taso on päällä. Alemmassa kuvassa maanpinnan taso on sammutettu ja maatutkaprofiilit sekä
kairaukset ovat päällä.
4.10.3 Maavastusluotaus
Roadscanners ja Italialainen Geostudi Astier tekivät Tampereen Vuohenojalla 27.6.2016 maavastusluotauksia osana ratikkahanketta. Alue sijaitsee CityGeoModel-pilottialueen itäpuolella.
Tulkinnan apuna käytettiin kairustietoja sekä maatutkalla havaittua pengertäytön pohjaa.
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Tulokset esitettiin maavastusprofiileina, maavastusmalleina tai tasokarttoina, jossa karkeasta
materiaalista aiheutuvat heikommin sähköäjohtavat vastusarvot esitetiin punaisilla väreillä ja
hienoainespitoiset hyvin sähköäjohtavat vastusarvot sinisen sävyillä.
Tutkimusalueella luodattiin kaksi Hervannan valtaväylän suuntaista vierekkäistä 225 m pitkää
linjaa. Näiden väliin laskettiin 8 poikkileikkausta leveydeltääm 14 m. Lopulta laskettiin
syvyyssuunnassa metrin välein tasokuvat. Edellä mainittujen 2D –leikkausten perusteella
visualisoitiin 3D-esitys maavastuksen >150 Ohmm (karkea täyttö ja kova pohja) ja <50 Ohmm
(Siltti/savi) arvoista.

Kuvassa maavastusluotausdatan 3D-visualisointi. Kuva esittää alueita, joissa
maavastus on suurempi kuin 150 Ohmm. Nämä alueet indikoivat karkeaa täyttöä ja kovaa
pohjaa.

4.11 Akustisseismiset luotaukset
Tampereella akustis-seismisiä luotauksia on tehty GTK:n toimesta mm. Pyhäjärvellä ja
viimeisimpänä vuonna 2015 Näsijärvellä. Luotausten tutkimuskalustona käytettiin sedimenttikaikuluotainta, matalataajuista reflektioseismistä luotainta ja viistokaikuluotainta. Viistokaikuluotain antaa ilmavalokuvaa muistuttavaa kuvaa merenpohjasta aluksen kulkeman reitin
molemmin puolin. Mittauksissa kaikuluotaimen anturi on kiinnitetty aluksen runkoon, muut
mittalaitteet hinataan aluksen perässä.
Näsijärvessä tutkitulla alueella on pohjassa vanhaa metsäteollisuuden puuainesta, uppotukkeja
sekä nollakuitua. Nollakuidussa on käynnissä hajoamisprosessi, joka tekee aineksesta kaasupitoista. Orgaaninen aines ja purkautuvat kaasut heikentävät akustis – seismisen äänipulssin
tunkeutumista syvemmälle kerrostumiin. Tämän vuoksi nollakuitukerrostuman paksuutta ja
sen alla olevien maakerrosten ominaisuuksia tutkittiin myös kairauksin.
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Geologisiksi poikkileikkauksiksi tulkittujen luotauslinjojen, kuva 28, perusteella voidaan tehdä
kallionpinnan, maalajikerrosten ja vesisyvyyden mallinnukset. Näsijärven tulkintatuloksissa
näkyy alueen kallioperän syvänteet, joista selkeimpiä ovat noin koillinen-lounas suuntaiset
kallioperän painanteet ja ruhjeet. Näsijärven pohjan maalajit jaettiin tulkinnassa yhdeksään
maalajiluokkaan: resentti liejusavi (aktiivi sedimentaatio), liejusavi, savi, silttinen sekasedimentti, hiekka/sora, moreeni, kallio sekä soiva kaasupitoisen liejusavi. Näiden lisäksi
kartoilla esitetään läjitetty maa-aines omana luokkanaan.

Akustis-seisminen luotauslinja Näsijärvellä, välillä Santalahti – Lielahti 1100 m.

4.12 Historiallinen tietoaineisto
4.12.1 Tausta
Luonnon geologiset muodostumat ovat aikanaan antaneet sijainnin monelle kaupunkikeskustalle. Ihmistoiminta on kaupungistumisen yhteydessä muokannut maaperää useaan
otteeseen mm. kaivantojen, täyttöjen ja pinnanmuotoilujen osalta.
Rakentaessaan Suomea on vanha kansa ollut viisas, olkookin että maahan on eri toiminnoissa
päästetty myös sinne kuulumatonta maaperää pilaavaa ainesta. Merkittäviä geologisia,
varsinkin pohjaveden hankinnan kannalta tärkeitä muodostumia kohtaan rakentaminen on
pääsääntöisesti ollut armollista. Harvaan asutussa maassa tontti valittiin usein tasaiselta ja
maaperäolosuhteiltaan hyvältä paikalta. Nykyään voimakkaan kaupungistumisen seurauksena
kaupunkien täydennysrakentamisen tavoitteet ovat pakottaneet tonttimaan hakuun myös
jyrkkäpiirteisemmiltä, yhä pienemmiltä ja mahdollisesti pohjaolosuhteiltaankin aiempaa
huonommilta paikoilta. Parhaimmillaan kaupungin kaavoitus tehdään kuitenkin niin, että
paikan alkuperäiset luonnon ja ihmiskulttuurin ominaisuudet voivat olla osana nykyisyyttä.
4.12.2 Kaupungin perustaminen ja varhaisimmat kartta-aineistot
Keskiajalla, viimeistään 1400-luvulla, Tammerkosken yläjuoksulle rakennettiin myllypatoja ja
myöhemmin 1600-luvulla alueelle keskittyi vahva maakunnallinen markkinapaikka. Tampereen kaupunki perustettiin 1779 ja lähelle perustamisvuotta ajoittuu myös ensimmäiset
arkistoidut karttaotteet Tampereen seudusta ja kaupungin silloisesta korttelijaosta.
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Historiallisista kartoista ja kuva-arkistoista on löydettävissä myös sellaista maankamaraan
liittyvää tietoa, jota ei välttämättä enää nykykaupunkikuvassa ole silmin havaittavissa tai
mitattavissa. Tampereen kaupunki on kerännyt arkistoihin tällaista tietoa mm. kylien tilusjaoista 1600-luvun lopulta, Kuninkaan kartaston ns. sotilaskartoista 1700- ja 1800-luvuilta,
isojaon aikaisista kartoista 1780-luvulta sekä asemakaavakartoista eri vuosikymmeniltä.
Vanhoista sotilaskartoista (kuva 29) voidaan todeta, että kulkuyhteydet oli perustettu pääasiassa routimattomille harjujaksoille. Toisaalta voidaan todeta myös, että Länsi-Tampereella
on sijainnut tuona aikana ainakin kaksi jo nyttemmin kadonnutta järveä.

Länsi-Tampereen alueen pääkulkuyhteydet Kuninkaan kartastossa 1700-luvun
lopussa.
4.12.3 Vanhoihin karttoihin perustuvan tiedon merkitys nykyään
Vanhan ajan mittaustekniikan ja kartanlaadinnan tarkkuus huomioon ottaen tietojen sitominen
nykykoordinaatistoon on haastavaa. Jos kyseessä on tärkeä historiallinen muodostuma, on
todettava, että tiedon likimääräinenkin tarkkuus on usein parempi kuin tiedon merkkaamatta
jättäminen. Sijaintitarkkuutta on tällöin tärkeää arvioida sanallisesti metatiedoissa.
Kaupunkien rakentumisen myötä on historiaan saattanut jäädä osa vanhoissa kartoissa
esiintyneistä luonnon kohteista kuten kalliot, pehmeiköt, ojat ja ranta-alueet. Tallennettua
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tietoa louhintatasoista, pehmeikköjen mahdollisesta pohjarakentamisesta, ojien täyttömateriaaleista verrattuna kohdan luonnontilaiseen maaperään tai rantasedimenttien käsittelystä
ei välttämättä löydy mistään. Vielä nykyisenkin kaupunkisuunnittelun yhteydessä voi tulla
esiin yllätyksiä kuten, että muinaisella pehmeikköalueella turve onkin jätetty täyttökerrosten
alle tai että ojien karkeampi täyttö johtaa vettä maaperässä selvästi muuta aluetta voimakkaammin. Tämänkaltaisiin ja muihin vastaavantyyppisiin yllätyksiin varautuminen paranee, kun
ennakoidaan kohdetta myös historiasta saatavien viitteiden kautta. Kuvassa 30 on esitetty
muutamia CityGeoModel-hankkeen pilottialueelle kuuluvia historiallisia luonnonkohteita,
jotka ovat jääneet rakentamisen alle. Tiedossa on muun muassa, että nykyisen Amurin
kaupunginosan alla sijainneesta Mustalahden suosta ainakin osa turvekerroksista muodostaa
yhä osan nykyisestä maaperästä, täyttökerrosten alapuolella.

Tampereen nykyisen virastokartan päälle sijoitettu kadonneet kohteet: Mustalahden suo, Mustalahdesta Ratinan suvantoon eri aikoina virranneet ojat, Valkiakallio sekä
Ronganoja. Vanha Ronganoja siirrettiin putkeen nykyisen Rongankadun alle v. 1892.
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Mitatun tiedon kehittyminen
Tampereen seutu on pitkään tunnettu geologisesti moninaisena ja mielenkiintoisena kohteena,
joka sijaitsee jääkauden tuotoksena syntyneellä saumaharjulla. Geologiset yleiskartoitukset
aloitettiinkin Tampereella jo varhaisessa vaiheessa. Ensimmäiset maasto- ja maaperäkartoitukset alkoivat 1886 ja Tampereen seudun kartoitus sai kokonaan uutta vauhtia, kun
Geologisen toimikunnan (nyk. Geologian tutkimuskeskus) johtaja J. J. Sederholm (1863-1934)
aloitti seudun tutkimukset 1890. Tampereen ensimmäinen kivilajikartta valmistui 1903 ja
maalajikartta 1906. Myöhempinä vuosina karttoihin tehtiin selitykset ja joitakin tarkistuksia.

Petrologi J. J. Sederholm (Tampereen seudun geologia, 1964).
Kehittyneistä tutkimusmenetelmistä ja Sederholmin Tampereen seudulla tekemästä klassisesta
tutkimuksesta seurasi, että käsitys peruskalliomme syntytavasta muuttui suuresti. Sederholm
loi pohjan stratigrafiselle luokittelulle, jota sittemmin koetettiin soveltaa koko Suomeen. Myös
käsitys maaperämme synnystä ja glasiaaligeologiasta sai aivan uusia piirteitä. Sederholmin
Tampereen seudun kallioperää käsitteleva teos vuodelta 1897 oli tuon ajan yksi tunnetuimmista
geologiaa käsittelevistä julkaisuista. Tampereen geologiset muodostumat saivat osakseen
huomiota ja Sederholmin syntyselityksiä muodostumista ihasteltiin. Varhaiset tulkinnat
geologisista muodostumista saivat myöhemmin 1900-luvun alkupuoliskolla tukea yhä
kehittyneistä pohjatutkimus- ja mittausmenetelmistä, joiden huima kehittyminen jatkuu vielä
tänäkin päivänä.
Kaupunkien kehittymistä voitiin pian seurata myös ilmakuvien avulla. Vanhat ilmakuvat
voivat tänäkin päivänä antaa tietoa esimerkiksi kohteen rakentamisen ajankohdasta tai
rantatäyttöjen vaiheista. Tampereella nykyisen kaupunkisuunnittelun käytössä olevien ilmakuvien historia ulottuu vuoteen 1946. Kuvassa 32 on esitetty yksi tapa havainnollistaa nykyisen
kantakartan ja vanhan ilmakuvan avulla rannan rakentamisen laajuutta Tampereen Ratinanrannassa, jossa nykyinen kivinen rantamuuri ulottuu pisimmillään 140 metrin etäisyydelle
vuoden 1946 rantaviivasta.
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Tampereen Ratinanranta v. 1946 ilmakuvassa ja nykyisessä kantakartassa.
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Liite 1.

Geotiedon kuvauslomake

Geotiedon kuvaus

Tiedon (aineiston) nimi

mp20_pilottialue.dwg
Tietolähteen kuvaus
Tiedon lähde

Kuvaus tietolähteestä

Geologian tutkimuskeskus

Maastokartoitus

Organisaation nimi

Yhteyshenkilö

Tehtävänimike

Puhelinnumero

Geologian tutkimuskeskus

Hilkka Kallio

Geologi

0400-537758

Aineiston pääryhmä

Aineistoluokka

Raaka-aine

Maaperämalliaineistoa

Jos muu, niin mikä

Aineistoluokan tarkenne
1:20 000 kartta ja sen elementit

Julkaisupäivämäärä

Muokkauspäivämäärä

Käyttöehdot

2003

8.1.2016

Vapaa

Saanti- ja käyttörajoitteet

Turvaluokittelu

Ylläpidon tiheys

Tekijänoikeus

Julkinen

ei suunnittelilla

Tiedon yleinen kuvaus
Kuvaus tiedosta
1:20 000 maaperäkartan pohjamaan kuviot pilottialueelta.
Tiedosto: mp20_pilottialue.dwg

Formaatti
DWG

Päiväys

Esitysmuoto

Alkuperäinen käyttötarkoitus

8.1.2016

Digitaalinen paikkatieto

Yhdyskuntasuunnittelu

Tiedoston kuvailu
Kartta on leikattu pilottialueen rajoilla maaperäkartan 1:20 000 karttalehdestä 212309. Karttalehti julkaistiin vuonna 2003 ja sen kartoitti
geologi Marjatta Kukkonen.
Tutkimusmenetelmä

Tutkimusmenetelmän kuvaus

Maaperäkartoitus, yleinen

Aineistossa on esitetty pohjamaana 1 metrin syvyydessä oleva maalaji. Pohjamaakuvion
minimikoko on yleensä 2 hehtaaria; poikkeuksena saaret, suo- ja peltosaarekkeet sekä
geologisesti merkittävät kohteet.

Nimittäjä (mittakaava)

Paikkatieto-ominaisuudet

Näytetiheys (pisteväli m)

xy-tarkkuusluokka m

z-tarkkusluokka

Koordinaattijärjestelmä

Valitse vaihtoehto

Valitse vaihtoehto

ETRS-GK24

1:10 000/1:20 000
Korkeusjärjestelmä

Paikannusmenetelmä
Valitse vaihtoehto

Topologian taso

Geometrisen objektin tyyppi

Pelkkä geometria

Viiva, käyrä

Geometrian kuvaus
Eri maalajit omina DWG-layereinään.

Tietosisältö
Tieto:

Kuvaus:

mp20_pilottia_3Ve

Vesistö (maaperäkartan luokittelussa POHJA=3)

mp20_pilottia_4Ta

Täytemaa (POHJA=4)

mp20_pilottia_6

Kartoittamaton (POHJA=6)

mp20_pilottia_14Hk

Hiekkamuodostuma (POHJA=14)

mp20_pilottia_16Mr

Moreeni (POHJA=16)

Liite 3 (2/1)
mp20_pilottia_19Ka

Kalliomaa (POHJA=19)
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Liite 2.

Tampereella tehdyt kiviainestutkimukset

Tampereen kaupunki on teettänyt mm. seuraavat kiviainestutkimukset
- Kiviainestutkimus/ Tampereen teknillinen korkeakoulu 30.4.1987
- Murskealueiden inventointi 1989
- Ohuthietuloksia ja kiviainestestituloksia vuonna 1989
- Kalliomursketutkimus 1990
- Kiviaineksen laatu- ja lujuustutkimus/ Tampereen teknillinen korkeakoulu 20.10.1992
- Kalliomurskeen laatu Tampereen kaupungin töissä 1995

9.1.1990
9.1.1990
9.1.1990
9.1.1990
9.1.1990
9.1.1990
9.1.1990
9.1.1990
9.1.1990
9.1.1990
9.1.1990
9.1.1990
9.1.1990
9.1.1990
9.1.1990
9.1.1990
9.1.1990
9.1.1990
9.1.1990
9.1.1990
9.1.1990
9.1.1990
9.1.1990
9.1.1990
9.1.1990
9.1.1990
9.1.1990
9.1.1990
9.1.1990
9.1.1990
9.1.1990
9.1.1990
9.1.1990
9.1.1990
9.1.1990
9.1.1990
9.1.1990
9.1.1990

Alue

2
19

38
37
39
34
35
36
43
48
49
52
54
55
57
60
61
71
74
76
77
78

Kohde nro

1990
Näyte
Sijainti
Kalliojärvi I/1
6830158
Kalliojärvi I/2
6830066
Kalliojärvi II/1
6831082
Kalliojärvi II/2
6831156
Kumpula 1
6822516
Kumpula 2
6822496
Kumpula 3
6822568
Perkonmäki 1
Ylöjärvi
Keltolammi 1
6834081
Keltolammi 2
6834045
Korvenvuori 1
6831533
Korvenvuori 2
6831564
Korvenvuori 3
6831494
Korvenvuori 4
6831607
Tesoma
Tornivuori
6837238
Tornivuori etelä
6836968
Viitavuori
6837236
Pänkävuori
6836174
Haukilahden koillispuolinen kallio
Sileäkallio
6836802
Hankajärvi lounaispuoli
Ihantolan länsipuoli
6834487
Pehkusuo kaakkoisosa
6833517
Aittovuori
Metsä-Riipin kalliot
Matovuori
Jouluvuori
Peräniitty
Matovuori koillisp
Piikkistenvuori
Kulhanvuori
Seppälänvuori
Levonvuori
Kapeen Kolkkamäki
Kuokkamaa
6823923
Kauvasvuori
6837769
Lumojanvuori
6830776

Potentiaalisia hyvän kiviaineksen tuotantokohteita (lisätutkimuksia tarvitaan)

335544
345708
337622

339653
338133

342279

341259
341147
341445
342091

340918
340866
334613
334481
334607
334678

335383
335570
334710
334787
337016
336918
336954

PLGPRFR
URLPRFR
VULK
VULK
PRFR GRDR kiillek
PRFR
TFTI
VULK
PLGPRRFR
GRDR DR
DR
PRD
GR DR
GR
GB
GR DR DIAB
GR DR
DR GRDR
DR
GR
GR KGN
PLGPRFR ?
GRDR DR

Kivilaji
VULK
VULK
VULK
VULK

Kantava?

Kantava?

Pääll kiveä?
Pääll kiveä?

Pääll kiveä
Pääll kiveä
Pääll kiveä

1988 Arvio

Luokitus
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Alue

Tarastenjärvi

Polunmäki

Pvm

30.4 1987

30.4 1987
1989
1989
1989
1989
1989
1989
1989
1989
1989
1989
1989
1989
1989
1989
1989
1989
1989
1989
1989
1989
1989
1989
1989
1989
1989
1989
1989
1989
1989
1989
1989
1989
1989
1989
1989
1989
1989
1989

Testaaja: Tampereen teknillinen yliopisto

1
2
3
6824524
6824523
6825931
6825824
6822516
6822496
6822568
6829603
6829545
6817030
6817076
6832232
6832216
6832374
6831545
6831575
6830158
6830066
6831082
6831156
6830607
6823375
6823490
6823544
6823892
6823937
6834081
6834045
6814966
6814972
6814910
6831533
6831564
6831494
6831607

317192
317209
317085
317046
337016
336918
336954
337578
337522
335584
335604
332738
332695
332904
340566
340410
335383
335570
334710
334787
331634
334490
334660
334816
335546
335518
340918
340866
333743
333852
333776
334613
334481
334607
334678

ETRS89-TM35FIN
Sijainti
P
I

Mylypuro I/1
Mylypuro I/2
Mylypuro II/1
Mylypuro II/2
Kumpula 1
Kumpula 2
Kumpula 3
Maunukka 1
Maunukka 2
Rusko 1
Rusko 2
Papinvuori I/1
Papinvuori I/2
Papinvuori II/1
Kokonkallio 1
Kokonkallio 2
Kalliojärvi I/1
Kalliojärvi I/2
Kalliojärvi II/1
Kalliojärvi II/2
Kaurismäki 1
Hepovuori 1
Hepovuori 2
Hepovuori 3
Kuokkamaa 1
Kuokkamaa 2
Keltolammi 1
Keltolammi 2
Hervanta 1
Hervanta 2
Hervanta 3
Korvenvuori 1
Korvenvuori 2
Korvenvuori 3
Korvenvuori 4
Perkonmäki 1
Perkiönvuori
Tesoma
Niitoskorpi (vrtPerkiönvuori)

Näyte

Näytteenottaja

Kiviainestutkimukset Tampereen kaupungin alueella ennen vuotta 2003
LA-luku

GRDR karkear
GRDR hienor
KVMSL
GRDR
DR
DR
SVGN
DIAB
KGN
GRDR karkear
GR
URPRFR
URPLGPRFR
URPRFR
LP kiillerikas
LP kiilleköyhä
PLGPRFR
PLGPRFRKVMSGKNKVMSGN
GR
KVMSGN kiillepit
KGN
KGN +KVMS kasaumKGN runs kiillettä
KGN
PLGPRFR
GR karkearak
GR karkearak
GNDR karkearak
GRDR
GRDR
URPLGPRFR
URPLGPRFR BI enemmän
PLGPRFR
GR
LP
GRDR
URPRFR
GRDR ??

GR
GRDIOR/BIGN
GRDIOR/BIGN

Kivilaji

14,3
10,3

18
18
16,9
19,9
11,6

21,8
10,3
18,8

2,40/1,60
2,48/1,58
2,26/1,55
2,38/1,57
2.01/1,46
2,57/1,68
2,82/1,78
2,57/1,68

24,9
15,4
19,5
27,5
23
14,6
12,5
14,6
15,2 2,71/1,78
13,2 2,63/1,65
27,6 2,17/1,5
27,6 2,17/1,6
28,7 2,08/1,42
32,5 2,23/1,51
15,9 2,32/1,59

29,6 2,26/1,50
13,4 2,73/1,71
28,7 2,53/1,62

-

13,1
11,1
12,7
20,9
17,5
9,8
10,4
9,8

2,31/1,68
2,28/1,54
2,36/1,58
2,32/1,59
2,26/1,58
2,48/1,65
30,2
12,9
7,8
18,5
14,4

1,41 A, pääll kiveä?
1,73 A
A
III
III
Ei murskeeksi
Ei testattu
Ei testattu
Ei testattu
Ei pääll?, Kantava?
Ei pääll?, Kantava?
2,05 II, Rak kerr?
2,05
2,78 Rak kerr.
Rak kerr.
2,17 Rak kerr.
I
I
I
II
2,55 I
2,32 II

2,33
2,21
1,77
2,37
1,77
2,06
1,55
2,06

2,47
2,17
3,06

Ei pääll
Ei pääll
Ei pääll
Ei pääll
I -II
I -II
I -II
I
I
Rak kerroksiin
Rak kerroksiin
A tai I
A tai I
A tai I ,pääll kiveä?

Haurausarvo Hioutuvuus Arvio

24,6
35,1
18,1
12,2
29,6
25,6

34 2,34/1,62

Muotoarvo
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26.8.2003

4.3.2014
4.3.2020
31.1.2007 ja 22.1.2007
22.1.2007
31.1.2007 ja 22.1.2007
31.1.2007 ja 22.1.2007
31.1.2007 ja 22.1.2007
31.1.2007 ja 18.1.2007
18.1.2007
31.1.2007 ja 18.1.2007
17.1.2007
31.1.2007 ja 17.1.2007
17.1.2007
17.1.2007

11.8.2014

3.7.2014

13.10.2014

13.10.2014

Vuores, Rimmi

7.1.2015

Näytteenottaja

Kivilaji

88968,8
89120,51
89448,96
89526,16
89989,06

TRE, räjäytetty
TRE, räjäytetty
TRE, räjäytetty
TRE, räjäytetty
TRE, räjäytetty
TRE, räjäytetty
TRE, räjäytetty
TRE, räjäytetty
TRE, räjäytetty
TRE, räjäytetty
TRE, räjäytetty
TRE, räjäytetty
TRE, räjäytetty
TRE, räjäytetty
TRE, räjäytetty
TRE, räjäytetty
TRE?
TRE?

Ramboll
Ramboll
Ramboll
Ramboll
Ramboll

KGN, (+AMFIBOLIITT
KGN, (+AMFIBOLIITT

GRANODIORIITTI

GRANODIORIITTI

Saanio&Riekkola KGN +TONALIITTI

89542,91 Ramboll
90112,16
Saanio&Riekkola KGN + KV

14652,225 89555,335
14446,21
89580,1
14323,84 89729,308
14054,3 89483,283
14274,33 90041,805
15243,201 93622.133
14964,082 93848,554
15288,49
94007,72
14068,886
91229,68
14134,35
91055,82
13963,37
90957,18
16145,02 88925,533
16463,74
89113,86
16445,98
89265.14
16722,65
88961,17
16672,48
88885,7

13896,56
14236,22
Tunnelikiveä
Tunnelikiveä
Tunnelikiveä
Tunnelikiveä
Tunnelikiveä
Tunnelikiveä
14778,28
14786,46
14597,32
14873,44
14830,64

Sijainti

Näyte 10
Näyte 11
Rantatunneli Naistenlahti Naistenlahti 1
Naistenlahti 2
Naistenlahti 3
Rantatunneli Santalahti Santalahti 1
Santalahti 2
Santalahti 3
Vuores Isokuusi Rimmi Kallionäytteet 1
Kallionäytteet 2
Kallionäytteet 4
Vuores Isokuusi Rimmi Kallionäytteet 6
Kallionäytteet 7
Lahdesjärvi
Kallionäytteet
Virolaisentie
Kallionäytteet
Rimminkorpi
475/1+2
Rimminkorpi
475/3
Rimminkorpi
475/4+5+6+7+13
Rimminkorpi
475/8+9+10
Rimminkorpi (vai Lahdesp475/11+12
Hulppiomäki
486/1+2+3+4+5+11
486/6+7+8+9+10
486/12
Mäyrämäki
495/1+2+3
495/6
495/7
Lahdespohja
505/1a+1b+1c
505/2
505/3
505/4A
505/4B
Tarastejärvi
Kokooma (uusi)
Korkea (vanha)

ETRS-GK24 ??

Näyte

Alue

Pvm

Kiviainestutkimukset Tampereen kaupungin alueella vuodesta 2003 alkaen

Testaaja: Tampereen teknillinen yliopisto

2,72
2,75
2,82
2,86
2,85
2,84
2,85
2,89
2,81
2,83
2,78
2,81
2,79
2,83
2,8
2,83
2,73
2,7
2,74
2,79

2,74

2,76

Kiintotiheys

LA-luku
48
34
25
26
25
29
27
28
36
30
22
39
31
34
21
24
30
26
30
26
22
27
24
37
26
38
27
30
27
25
32
27
25
23,3
13,6
19,4
22,2
20,6
32,3
18,9
21,8
24,4
18,8
33,8
19,1
38,1
23,1
25,4
16
14,4
16,2
20,2
26,6

Kuulamylly
KR

1,82
2,98

2
2,8

Adsorptioluku Ominaisp
m2/g

An %

2,7
5,6

1,63

1,48

2,85
2,46

2,92

3,5
5,6
2,08

0,2

0,2

FI

Vedenimukyky Litteusluku
WA24

19
19

Tutkittu 5.10.2014
Tutkittu 5.10.2014
Tutkittu 5.10.2014
Tutkittu 5.10.2014
Tutkittu 5.10.2014
Tutkittu 5.10.2014

Louhekasanäyte
Louhekasanäyte
Louhekasanäyte
Louhekasanäyte
Louhekasanäyte
Louhekasanäyte
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Liite 3 (5/5)
GTK kalliokiviainesvarannot mekaaniset mittaustulokset Tampere
POHJOIS- ITAKOORD
KOORD

NAYTETUNNUS

LOSKIINTO ANGETIHEYS LES

KUULAMYLLY

LITTEYS- PISTEKUORMI- HAURAUSLUKU
TUSINDEKSI
ARVO

6837180

343680 PJS-98-163.1

2.96

14.5

17.1

0.0

8.5

0.0

6837171

343575 PJS-98-163.2

2.83

12.3

6.3

0.0

12.0

0.0

6831533

340372 PJS-98-141.1

2.66

13.2

4.4

0.0

12.0

0.0

6831455

340528 PJS-98-141.2

2.68

15.1

5.5

0.0

13.8

0.0

6855872

337431 TIN-98-123.1

2.89

16.8

12.6

0.0

9.8

0.0

6855713

333299 PJS-98-226.1

2.64

22.3

7.1

0.0

7.7

0.0

6837324

343722 PJS-98-162.1

2.67

13.9

4.9

0.0

14.3

0.0

6837309

343611 PJS-98-162.2

2.66

15.1

4.5

0.0

11.7

0.0

6828136

333709 PJS-97-056.3

2.73

19.2

15.0

0.0

0.0

0.0

6829892

332959 JKV-93 29.1T

2.74

10.6

9.8

0.0

9.4

8.4

6828051

333395 PJS-97-056.1T

2.72

15.3

15.7

0.0

7.0

0.0

6828093

333557 PJS-97-056.2

2.71

15.3

13.8

0.0

7.1

0.0
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Liite 3 (1/10)

Liite 3.

Avoimen datan aineistoesimerkit Tampereelta

Kuva 1. Avoimen datan karttaote Tampereen arseeniriskialueista.

Liite 3 (2/10)

Kuva 2. Avoimen datan karttaote Tampereen fluoridiriskialueista.
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Liite 3 (3/10)

Kuva 3. Avoimen datan karttaote Tampereen kallioperästä.
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Liite 3 (4/10)

Kuva 4. Avoimen datan karttaote Tampereen maalämpökaivoista ja maalämpökaivojen
kieltoalueista.
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Liite 3 (5/10)

Kuva 5. Avoimen datan karttaote Tampereen maalämpökaivojen kieltoalueista.
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Liite 3 (6/10)

Kuva 6. Avoimen datan karttaote Tampereen keskustan maalämpökaivoista.

6

Liite 3 (7/10)

Kuva 7. Avoimen datan karttaote
CityGeoModel -hankkeen tuloksia.

Tampereen

7

keskustan

maaperäkartasta

ennen

Liite 3 (8/10)

Kuva 8. Avoimen datan
muodostumisalueista.

karttaote

Tampereen

8

pohjavesialueista

ja

pohjaveden

Liite 3 (9/10)

Kuva 9. Avoimen datan karttaote Tampereen vanhojen kaatopaikkojen sijainneista.

9

Liite 3 (10/10)

Kuva 10. Avoimen datan
sijainneista.

karttaote Tampereen

10

keskustan vanhojen

kaatopaikkojen

Liite 4 (1/1)

Liite 4.

Avoimen datan aineistoesimerkki, GTK

Kuva 11. GTK:n ylläpitämä valtakunnallinen Pohjatutkimukset-palvelu.
Palvelusta voi ladata pohjatutkimuksia ympäri Suomea. Suurin osa ladattavista aineistoista on
Liikenneviraston omistamaa tietoa.

Liite 5 (1/1)

Liite 5.

Avoimen datan aineistoesimerkki, Suomen ympäristökeskus

Suomen ympäristökeskus SYKE julkaisee verkkosivustollaan avointa geologista dataa. Avointa
dataa ovat mm. maa-ainesten ottoluvat, kiviainesvarannot, arvokkaat geologiset muodostumat ja
pohjavesialueet.

Kuva 12. Suomen ympäristökeskuksen julkaisemaa avointa geodata

Liite 6 (1/1)

Liite 6.

Lämpökaivon porausraportti, Tampereen kaupunki

Liite 7 (1/2)

Liite 7.

Sanasto

Lähteet: JHS 158/ Geoinformatiikan sanasto (2005). Sanastokeskus TSK ry.
http://www.tsk.fi/fi/info/GeoinformatiikanSanasto.pdf

geometria; geometriatieto (geometry)
Paikkatietokohteen muotoa kuvaava tieto.
georeferointi (georeferencing)
Sijaintia koskevan tiedon liittäminen muuhun tietoon.
geotieto
Monentyyppinen aineisto maa- ja kallioperään sekä pohjaveteen liittyen
hila (grid)
Tasajakoisen koordinaatiston mukaan suunnattu ruudusto.
kohde (feature)
Objekti, joka vastaa yksilöitävissä olevaa reaalimaailman abstraktia tai konkreettista asiaa tai
ilmiötä.
kohdeluettelo (feature catalogue)
Luettelo, jossa on määritelty käsitemallissa mukana olevat kohdeluokat, niiden ominaisuudet ja
kohteiden väliset suhteet.
koordinaattijärjestelmä (coordinate reference system)
Datumin ja koordinaatiston muodostama vertausjärjestelmä, jonka avulla kohteen sijainti voidaan
ilmaista yksikäsitteisesti.
metatieto (metadata)
Tietoa kuvaileva tieto. Metatieto kuvailee resurssia. Resurssi voi olla tietoaineisto tai palvelu.
metatietoelementti (metadata element)
Yksittäinen, nimettävissä oleva osa metatietoa. Metatietoelementti voi olla paikkatietoa kuvaileva
tai metatiedon rakennetta määräävä elementti.
paikkatieto (geographic information; geospatial information; geoinformation; geographic
data; geospatial data)
Tietoa kohteista, jonka paikka Maan suhteen tunnetaan.

Liite 7 (2/2)

paikkatietoaineisto (geographic dataset; spatial dataset)
Paikkatiedosta koostuva tietoaineisto.
tietoaineisto (dataset)11
Yksilöitävissä oleva kokoelma tietoja.

2

