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 Yleistä 
 

Maa- kallioperän ominaisuudet ovat merkittäviä lähtötietoja rakentamisen ja maankäytön 
suunnittelussa. Tietotekninen kehitys ja sitä myötä suunnittelujärjestelmien kehitys ovat mah-
dollistaneet käytännön mallipohjaisen (3D) suunnittelun. Mallipohjaisuus merkitsee suunnit-
telukohteen esittämistä 3D –mallina, jossa tieto liittyy mallin kohteisiin. Puhutaan rakentami-
sen tietomalleista (BIM, Building Information Modelling). Samalla on syntynyt tarve tieto-
mallintaa myös lähtötiedot, joista yhtenä merkittävänä kokonaisuutena ovat tiedot olemassa 
olevasta luonnonympäristöstä. Maa- ja kallioperän ominaisuudet vaikuttavat paljon yhdys-
kunnan rakentamisen alkuvaiheen kustannuksiin, perustamiskustannuksiin.  Maankamaran 
tiedot on koottu perinteisesti 2D – kartoiksi ja esitetty leikkauspiirroksina pohjatutkimusten 
ja kartoitustietojen perusteella. Rakentamisen suunnittelun kehittyminen hyödyntämään tieto-
malleja on nostanut tarpeen myös kehittää geologisen ja geoteknisen tiedon hyödyntämistä 
rakentamisen malleihin liittyen. 

Tässä selvityksessä on kuvattu ja ehdotettu CityGeoModel – hankkeen käsitteitä ja termino-
logiaa maankamaran kohteista ja elementeistä käytettäväksi ja kehitettäväksi edelleen raken-
tamisen tietomallintamisessa. Maa- ja kallioperän muodostamaa kokonaisuutta kuvataan 
maankamaran mallilla, tässä GEO – mallilla. Mallilla pyritään kuvaamaan rakennetun ja ra-
kennettavan ympäristön maanpinnan alaiset luonnonkerrostumat ja muodostumat sekä niiden 
ominaisuuksien esittämistä. Maankamaran mallin yläpinnan muodostavat luonnonmaan pinta 
tai rakentamisen tuloksena syntyneen kerroksen alapinta (täyte). GEO – mallin kohteiden ja 
sen eri komponenttien yhtenäisellä nimikkeistöllä helpotetaan harmonisen, yhteismitallisen 
tiedon kokoamista ja jakelua. Samalla tiedon systemaattinen taltiointi helpottuu. Tässä selvi-
tyksessä pyritään antamaan lähtökohdat harmonisesta lähtötiedosta tuotetun GEO-mallin si-
sältämän tiedon ja siitä johdetun integroidun tiedon nimeämiseen.  

Suomessa vanhaa kiteistä kallioperää peittävät eri maalajit, jotka muodostavat geologisten 
syntyprosessien seurauksena yhtenäisiä kokonaisuuksia. GEO-malli on jaettavissa kolmeen 
eri tyyppiin mallin kohteen perusteella: maaperä-, kallioperä- ja pohjavesimalliin. Malleissa 
pyritään esittämään todellisuutta kuvaavia luonnon kohteita. Usein rakennetussa ympäris-
tössä tutkimustieto perustuu ennen rakentamista tehtyihin tutkimuksiin ja tiedot kuvastavat 
kohteessa silloin vallinneita olosuhteita, varsinkin maaperämallin osalta. Rakentamisen yh-
teydessä mallintamisen kohteena olevat kerrokset on usein kaivettu pois, mutta muodostettu 
malli kuvastaa hyvin vallinnutta tilaa ja samalla hyvin myös lähiympäristön piirteitä.  

Tiedon määrä on usein riittämätön jotta mallilla voitaisiin esittää täydellinen kattava kuva 
luonnon muodostumista. Mitä enemmän lähtötietoja on, sitä parempi kuva (malli) saadaan. 
Malli sisältää aina tulkintaa ja on mallintajan subjektiivinen tulkinta käytettävien lähtötieto-
jen perusteella. Käytettäessä laadittuja malleja suunnittelun lähtökohtana on tulkinnan määrä 
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syytä tietää ja ymmärtää, jotta ei synny väärinkäsityksiä mallin tietoja käytettäessä. Aikai-
semmin laaditut mallit tarjoavat hyvän lähtökohdan esittämällä aikaisemmat usein laajaan 
tulkintatyöhön perustuvat näkemykset maankamaran ominaisuuksista. Jotta mallien myö-
hempi käyttö on mahdollista, mallin tuleekin esittää sen eri komponentit käytetystä lähtöai-
neistosta aina tulkittuihin laaja-alaisiin kokonaisuuksiin asti. Suunnittelija vastaa aina käyte-
tyn tiedon käytettävyydestä, ja huomioi hyödyntäessään aikaisemmin laadittuja malleja nii-
den tulkinnallisuuden ja virhemahdollisuudet. Kuitenkin aikaisemmin laaditut mallit antavat 
lisäarvoa ja informaatiota kohteena olevasta maankamarasta ja auttavat fokusoitumaan oleel-
liseen. Suunnitteluprosessissa tehdään yleensä uusia tutkimuksia joiden tulkinnassa olemassa 
olevat mallit ovat apuna. Syntyvä uusi suunnittelumalli otetaan talteen uudempana päivitty-
neenä versiona kohteesta. Rakentamisen yhteydessä mallin paikkansapitävyys usein varmis-
tuu ja toteumatiedon tulisi välittyä päivitystietona malleihin. 

Taulukko 1. Geomallin jakautuminen eri tyyppeihin: 

 

 

 

 Harmonisoitu geotieto 
 

Eri tutkimusmenetelmillä ja tavoilla saatu tieto (lähtötieto, ”raaka-aine”) yleensä ensin 
käsitellään ja prosessoidaan sellaiseen muotoon, että sitä voidaan käyttää sovelluksissa 
joilla laaditaan maa- ja kallioperämalleja.  Prosessointiin liittyy usein varsin paljon työtä, 
erityisesti havaintoaineiston tulkitaan käsiteltäessä kairaus- ja mittaustuloksia. Tavalli-
sesti käytettävän tiedon muoto myös vaihtelee ohjelmakohtaisesti. Edullista olisi pyrkiä 
yhteisesti käytettävään määriteltyyn muotoon, jolloin tiedon siirto, tallentaminen ja 
käyttö helpottuisivat. Kerran tulkittu tieto on järkevää tallentaa, ettei siihen käytetty työ 
mene hukkaan. Tässä selvityksessä ehdotetaan alla kuvattua muotoa prosessoidulle, har-
monisoidulle geotiedolle. 

Geotiedon käytettävyyden kannalta on tärkeää tietää kuinka siihen voidaan tulkinnassa luot-
taa. Tämän vuoksi harmonisoidusta geotiedosta tulee ilmetä mm. sen alkuperä, kuinka tieto 
on syntynyt ja miten tarkka on sen sijaintitieto. Sijaintitiedon, geometrian ja ominaisuustie-
don lisäksi tulisi ilmetä: 

- metatietoviittaus, käytetty lähdeaineisto, tässä viitataan ylläpidettävään aineistoluette-
loon. 

- mallityyppi, ilmoittaa kohdistuuko tieto maaperä-, kallioperä- vai pohjavesimalliin 

Mallin tyyppi 
maaperämalli 
kallioperämalli 
pohjavesimalli 
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- käytetty tutkimustapa (taulukkoa 2), josta ilmenee myös miten tieto on tuotettu.  Uuden 
pisteen luonti tai olemassa olevan pisteen muokkaaminen tulkitsemalla tulee myös ilmetä 
(tutkimustapa: tulkinta ja mallinnus). 

- päivämäärä, tulee ilmoittaa kohteen tai tiedon luontipäivä. Alkuperäisissä tutkimusten 
mukaisissa havainnoissa käytetään havaintopäivämäärää. Tulkituissa pisteissä tai niistä 
muodostetuissa kohteissa tulee käyttää luontihetken päiväystä. Näin voidaan erottaa eri-
laisia tulkintoja tai mallinnuksia toisistaan 

- tasosijaintitarkkuusluokka. Mallissa käytettävän tiedon sijaintitarkkuus pitää oletusar-
voisesti olla mitä esim. rakentamisen geoteknisiltä lähtötiedoilta edellytetään. Erityisesti 
jos mallin tietoina käytetään tästä poikkeavaa tarkkuutta, erityisesti tulkinnan (geofy-
siikka) ollessa kyseessä, tulee sijaintitarkkuusluokka ilmoittaa. 

- pystysijaintitarkkuusluokka, kuten edellä 
- kohde, ilmaisee havaintotiedon sijaintia mallissa. Havaintopiste voi edustaa rajapintaa 

(epäjatkuvuuspintaa) tai massaa (sijaita rajapintojen rajaamassa materiaalissa, esim. maa-
kerroksessa). Lisäksi harmonisoituun lähtötietoon on otettu kahden pisteen välinen ha-
vainto, havaintoväli joka pääasiassa liittyy kairaamalla saatuun informaatioon 

- ominaisuus, jota kuvataan 
- arvot, ominaisuuden arvot, yksi tai useampia parametrejä ominaisuudesta riippuen. 
- lisätieto, vapaa kuvaus havainnosta jos tarpeen 

Pistemäinen havaintoaineisto voidaan esittää tallentamista ja käsittelyä varten esim. ASCII-
muodossa alla kuvatun riviformaatin muodossa (taulukko 2). 

Taulukko 2.  Geotiedon harmonisoitu esitysmuoto. 

Harmonisoidun geotiedon attribuutit 
Sijaintitiedot, P1(xyz), P2(xyz) (teksti-
kenttä) 
Metatietoviittaus 
Mallityyppi (taulukko 1) 
Kohde  
Tutkimustapa, taulukko 2 
Pvm 
Tasosijaintitarkkuusluokka, taulukko 3 
Pystysijaintitarkkuusluokka, taulukko 3 
Ominaisuus (liite A ja B) 
Ominaisuuden arvo1.. 4 
Lisätieto 

 

Taulukko 3. Tutkimustavat 

Tutkimustavat,  kartoitus ja  havainnot 
Koodi-

lista 
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Laserkeilaus (LK) 
Maastomallikartoitus (MM) 
Maaperäkartoitus  (MK) 
Koekuoppahavainnointi KO 
Leikkaushavainnointi (LH) 
Kallioperäkartoitus, paljastumahavainnointi (KK) 
Kallioperäkartoitus tunnelissa (TK) 
Kallioperän lujituskartoitus (LK) 
Pohjavedenpinnan mittaus putkesta VP 
Orsivedenpinnan mittaus VO 
Kalliopohjavesiputki VPK 
Pohjavedenpinnan mittaus kaivosta VK 
Huokosveden paineen mittaus HV 
Pressometrikoe PS 
Painumamittaus PM 
Optinen kuvaus (OK) 

Tutkimustavat, kairaus  
Koodi-

lista 
Painokairaus PA 
Pistokairaus  PI 
Lyöntikairaus  LY 
Siipikairaus  SI 
Heijarikairaus  HE 
Heijarikairaus vääntömomentilla  HK 
Putkikairaus  PT 
Tärykairaus TR 
Puristinkairaus PR 
Puristinkairaus(CPT) CP 
Huokospainekairaus(CPTU)  CU 
Puristin-heijari –kairaus   HP 
Porakonekairaus PO PO 
MWD-kairaus MW 
Kallionäytekairaus laajennettu KE 
Kallionäytekairaus videoitu KR 
Näytteenotto häiritty NO 
Näytteenotto häiriintymätön NE 

Tutkimustavat, geofysikka  
Koodi-

lista 
Maatutkaluotaus (MT) 
Painovoimamittaus  (PVM) 
Reflektioseisminen (RLS) 
Refraktioseisminen (RRS) 
Vastusluotaus (VL) 
Aerogeofysiikka (AGF) 
Kaikuluotaus (KL) 
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Tutkimustavat, laboratoriotutkimukset   
Koodi-

lista 
Laboratoriotutkimus LB 
Rakeisuus RK 
veden analysointi (VA) 
kallionäyteraportointi (KN) 
maa- tai kallioperänäytteen kemiallinen ana-
lyysi (AN) 
Tutkimustavat, tulkinta     
Kairaushavainnon tulkinta (KHT) 
Morfologiaan perustuva tulkinta (MHT) 
Syntyprosessin perusteella tulkittu (SPT) 

 

Taulukko 4. 

  

2.1 Maaperän harmonisoidut geotiedot 
 

Maaperämallissa käytettävä lähtötieto on yleensä pohjatutkimuksissa saatua kairaamalla 
tuotettua tietoa maaperän kerrostumien rajoista ja kerrostuman tai kerrosten ominai-
suuksista. Keskeistä ovat eri kairausmenetelmillä saadut kairausvastukseen perustuvat 
havainnot maalajeista, ns. kairaajan havainnot sekä kairauksesta taltioituun dataan pe-
rustuva myöhemmin tehty tulkinta. Kairausvastuksesta ja muusta havainnoinnista on 

  
Pysty- ja tasosijaintitark-
kuusluokka  Koodi 
Alle 0.01m 1 
Alle 0.10m 2 
Alle 0.50m 3 
Alle 1.00m 4 
Alle 2.00m 5 
Alle 5.00m 6 
Alle 10.0m 7 
Alle 20.0m 8 
Alle 100m 9 
Alle 300m 10 
Yli 300m 11 
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pääteltävissä alustavasti materiaalin ominaisuuksia ja rajapintoja maaperän eri kerrostu-
mien välillä. Näytteistä tehdyt laboratoriotulokset tarkentavat kerrosten ja kerrostumien 
ominaisuuksia. 

Maaperän havaintotiedoille liitetään taulukon 1 mukaiset tiedot. Taulukossa 5 on esi-
tetty eri havaintokohteille annettavat ominaisuustiedon arvot. 

Taulukko 5. Maaperämallin havaintokohteet sekä ominaisuustiedolle annettavat arvot. 

Mallin havaintokohde Ominaisuus Arvo 1 (T9) Arvo 2 (T10) 
Massa  (piste) Maalaji tai 

Liite A:n omi-
naisuus 

Maalaji (ympä-
röivä) 

 

Rajapinta (piste) Maalaji Keroksen tai ker-
rostuman yläpuo-
linen maalaji 

Kerroksen tai 
kerrostuman 
alapuolinen 
maalaji 

Ominaisuusväli (viiva) Maalaji tai 
Liite A:n omi-
naisuus 

Maalaji (ympä-
röivä) 

 

 

2.2 Kallioperän harmonisoidut geotiedot 
 

Suoria kallioperähavaintoja tehdään kartoittamalla ja kairauksella, epäsuoria havaintoja kal-
lioperästä tehdään geofysiikan avulla tai päättelemällä maanpinnan muodoista (esim. rikko-
naisuusvyöhykkeet). 

Käytettävät kallioperähavaintojen ominaisuustiedot ja arvoluettelot ovat esitetty liitteessä B.  

Kallioperän ominaisuustiedot liittyvät kuten maaperässä edellä, pistemäisiin tai viivamaisiin 
havaintokohteisiin.  

 Maaperämalli 

3.1 Maaperämallin käsitteellinen kuvaus 
 
Maaperän ainekset edustavat jäätikkösyntyisiä tai jäätikkötoiminnan jälkeen syntyneitä ir-
taimia maaperän materiaaleja jotka ovat kerrostuneet kalliopinnan päälle. Kerrostuminen on 
tapahtunut geologisissa prosesseissa, joiden tuloksena on syntynyt toisistaan selvästi erottu-
via maaperän kerrostumia ja muodostumia. Maalajien kuvaamiseksi on käytössä erilaisia 
maalajiluokitteluita, joista tässä yhteydessä käytetään VTT:n geoteknistä maalajiluokitusta, 
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GEO-luokitusta (Korhonen & all. 1974). Käytetyt maalajit ja lyhenteet löytyvät SGY:n jul-
kaisemasta Infra – pohjatutkimusformaatista. 
 
Geologiset prosessit ovat synnyttäneet eri maalajeista koostuvia yhtenäisiä kerrostumia, 
joissa vallitsevat niille tyypilliset maalajien kerrokset. Suomalaiselle maaperälle on tyypil-
listä sen kerrostumishistoria, stratigrafia. Maapeitteen alla on kalliopinta, jonka päälle on ker-
rostuneena useimmiten moreenia. Sora- ja hiekkakerrostumia esiintyy moreenin päällä sekä 
paikoin myös moreenin alla. Nämä kerrostumat ovat yleisimmin jäätikön sulavesitoimintaan 
liittyviä jäätikköjokien kerrostamia soria ja hiekkoja.  Ne voivat muodostaa laajoja yhtenäisiä 
ja paksuja hiekka – sora – kerrostumia, harjumuodostumia. Moreeni-, sora- ja hiekkakerros-
tumien päällä esiintyvät tyypilliset veteen kerrostuneet hienoaineksesta koostuvat maalajit, 
siltit ja savet, muodostaen siltti- ja savi kerrostumia. Nuorimpina kerrostumina esiintyvät ma-
talaan veteen syntyneet runsaasti orgaanista ainesta sisältävät liejut ja viimeisimpinä synty-
neet eloperäiset kerrostumat, turpeet. 
 
Edellä kuvatussa yleispiirteisessä kerrosjärjestyksessä on usein vaihtelua johtuen alkuperäi-
sen kerrostumisen jälkeisestä eroosiosta ja uudelleen kerrostumisesta, mistä on esimerkkinä 
esim. rantavoimien tuloksena syntyneet hiekkakerrostumat (rantakerrostumat), jotka voivat 
esiintyä savi- ja silttikerrostumien päällä. 
 
Yhdyskuntarakentaminen tapahtuu hyödyntäen ja muokaten maaperää. Maaperämallissa voi-
daan esittää vielä edellisten, luonnonmaalajien lisäksi, ihmisen toiminnan tuloksena synty-
neet kerrostumat (täytemaat, täyte). 
 
Maaperämallin keskeiset mallinnuksen kohteet ovat eri maalajien väliset pinnat, joissa ker-
rostumat vaihtuvat toisikseen. Pintojen lisäksi maalajikerrostumia kuvataan ominaisuustie-
doilla, jotka antavat tarkemman kuvan kerrostumasta (laboratoriotulokset, esim. raekokoja-
kaumaan perustuva maalaji, vesipitoisuus, humuspitoisuus jne.).  
 
Mallissa tiedot liittyvät paikkatietokohteisiin, joita ovat pisteet, viivat, alueet, pinnat ja kap-
paleet. Pistemäistä tietoa syntyy joko kartoitushavaintoina tai useimmiten erilaisissa kairauk-
sissa (pohjatutkimuksissa). Kairauksessa saatavaa tieto kohdentuu pisteeseen (pinnan, rajan 
piste) tai viivamaiseen kohteeseen (esim. maalajikerrostuman lävistys, tulkittu leikkausviiva). 
Yhdistelemällä ja tulkitsemalla pistemäistä ja viivamaista tietoa on muodostettavissa erilaisia 
kompleksisempia mallin komponentteja, pintoja ja kappaleita.  

Maaperämallissa esitetään käytettäväksi yksittäisille havainnoille edellä kuvattuja GEO – 
maalajiluokituksen päämaalajeja. Maalajien rajapinnassa tapahtuu usein hyvinkin voimakas 
muutos fysikaalisissa ominaisuuksissa, joka ilmenee kairausvastuksessa selvästi. Usein muu-
tokset ovat vähäisiä ja kairaajan maastossa tekemä havainnointi on vaikeaa (tutkimustavasta 
riippuen). Tyypillisin ja parhaiten erotettavissa on kallion pinta, jonka tulkintaa usein vai-
keuttaa kairauksen mahdollinen päättyminen kiveen (kairausmenetelmästä riippuen). Samoin 
erottuvat hienorakeisten maalajien kerrostumien, siltin ja saven, vaihtuminen karkearakei-
sempiin kerrostumiin, soraan, hiekkaan ja moreeniin.  
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Maaperämallin pinnat muodostetaan harmonisoidun geotiedon pisteistä (ja viivoista) kolmi-
oimalla. Kolmiointi on syytä suorittaa pieninä kokonaisuuksina, jolloin voidaan tehdä sa-
malla pisteiden muodostamien kokonaisuuksien tulkintaa ja sovittamista malliin. Lähtöai-
neistossa on usein paljon ristiriitaisuuksia, jotka pitää ratkaista pintojen muodostamisessa. 
Harmonisoidun geotiedon sisältöä ja muodostamista on käsitelty kohdassa 2. Harmonisoi-
dusta geotiedosta malliin sovitetut pisteet muodostat mallin lähtötiedot. 

 

3.2 Maaperämallin komponentit ja mallin kohteet 
 

Maaperämalli koostuu erilaisista kohteista, jotka muodostetaan yhdistämällä mallin kom-
ponentteja niiden sisältämän ominaisuustiedon perusteella. Ominaisuus voi olla kohteelle 
tyypillinen maalaji (raekokojakauma), tekninen ominaisuus (vesipitoisuus), koostumus jne. 
Tyypillisiä komponentteja ovat erilaiset geometriset kokonaisuudet, kuten pinnat, viivat ja 
pisteet. Komponenttien avulla muodostetaan mallin laajempia kokonaisuuksia, kohteita, ku-
ten maalajien muodostamat kerrostumat, sekä niistä erotettavat (sisäiset) kerrokset (kuva 1).  

 

 
Kuva 1. Leikkaus maaperämallista. Keltaisella erottuu hiekkakerrostuma, josta on erotettu 
erillinen kerros karkeaa hiekkaa. Muut kerrostumat (moreeni- ja savikerrostumat) rajautuvat 
leikkausnäkymän ulkopuolella. 
 
Kerrostumalle on ominaista, että sen muodostavat pääasiassa maalajit, joka on syntynyt sille 
ominaisen geologisen prosessin seurauksena. Mallin kerrostumina on tässä erotettu vain pää-
maalajien (Mr, Hk, Si, Sa, Tv, Tä) muodostamia kokonaisuuksia. Muihin maaperän ominai-
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suuksiin perustuen voidaan vastaavasti myös nimetä kohteita, jotka ovat erotettavissa sen si-
sältämän jonkin muun ominaisuuden (esim. humuspitoisuus, vesipitoisuus, kaivettavuus jne) 
perusteella.  

Erilaisissa geologisissa prosesseissa syntyy sille tyypillisiä kerrostumia. Laajat geologiset ko-
konaisuudet, esimerkiksi mannerjäätikön eteen syntynyt reunamuodostuma, koostuvat erilai-
sista kyseiseen tapahtumaan liittyvistä kerrostumista. Tällöin kokonaisuuteen voi kuulua 
esim. hiekkakerrostumia, sorakerrostumia, moreenikerrostumia jne. Tällaista geologiseen 
prosessiin liittyvää kokonaisuutta (kohdetta) kutsutaan tässä geologiseksi yksiköksi (geologi-
cal unit). 

Mallin varsinaiset kohteet, yksiköt, kerrostumat ja kerrokset ovat pintojen (komponenttien) 
rajaamia 3D – kappaleita (taulukko 6).  
 
Taulukko 6. Maaperämallin kohteita 
 

Kohde Kuvaus 
Yksikkö  Tiettyyn geologiseen pro-

sessiin liittyvä kerrostu-
mien kokonaisuus 

Kerrostuma Tietyn päämaalajin muo-
dostama yhtenäinen esiin-
tymä, 3D-kappale 

Kerros Kerros esiintyy kerrostu-
man sisässä ja erottuu 
siinä jonkin tietyn ominai-
suutensa suhteen, mutta 
geneettisesti liittyy oleel-
lisesti kyseiseen kerrostu-
maan 

Ominaisuustietokohde Tietyn ominaisuuden si-
sältävä ”maaperämallin 
osa, kappale tai piste” 
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Taulukko 7. Maaperämallin kohteiden geometrisiä peruskomponentteja 

Kohteen geometria 
piste 
viiva (alue) 
pinta (TIN) 
kappale 

 
 

3.2.1 Maaperämallin pisteet 
 

Tietoa maaperästä saadaan kartoituksella ja kairauksella. Kairauksen yhteydessä kairaaja te-
kee havainnot maalajeista ja niiden muutoksista, rajapinnoista.  Kairaajan havainto maalajista 
liittyy havaintopisteen alapuoliseen maalajiin. Kairaustietoja ja havaintoja voidaan myöhem-
min tarkentaa ja tulkita maaperämallin pintojen ja rajapintojen pisteiksi. Laboratoriomääri-
tyksin ja ”in situ” – testein selvitetään maaperän teknisiä ominaisuuksia ja koostumusta. Syn-
tyvä ominaisuustieto kytketään näytepisteeseen tai näyteväliin kerrostumassa. Näin saatuja 
ominaisuuspisteitä voidaan käyttää apuna muodostettaessa tulkinnalla laajempia maaperä-
kohteiden ominaisuuskuvauksia. Laboratoriotutkimuksien erilaiset määritykset on esitetty 
liitteessä B. 

Kartoituksessa havaintopisteisiin yhdistetään silmämääräisesti määritetty maalaji kartoitus-
syvyyden yleensä ollessa enintään 1 m. Havaintopisteet ja tulkitut pisteet sijaitsevat maaperä-
mallissa kerrostumien pinnoilla tai sisällä. Kerrostuman sisällä olevia pisteitä (esim. kairaus-
ten päättyminen kerrokseen) ehdotetaan kutsuttavaksi ominaisuuspisteiksi (piste kertoo esim. 
että ko. ominaisuuspiste on savea, mutta ei edusta kerrostuman pintaa). Kerrostumien pinto-
jen pisteet sisältävät ominaisuustiedon kerrostuman ko. ominaisuudesta. Rajapintapisteet sen 
sijaan sisältävät tiedon sekä ylemmän kerrostuman että alemman kerrostuman ominaisuu-
desta (maalajista, taulukko 3 ja kuva 2).  

Taulukko 8. Maaperämallin pisteen tyyppi ja sen selitys. 

Pisteen tyyppi Selitys 
Rajapintapiste Sijaitsee kahden kerrostuman rajapinnalla, ominaisuustie-

tona sekä ylä– että alapuoleisen kerrostuman ominaisuus, 
esim. savikerrostuman ja moreenikerrostuman rajapinta-
piste (Sa-Mr-rajapintapiste). 

Yläpintapiste Sijaitsee kerrostuman yläpinnalla, ominaisuustietona esim. 
kerrostuman maalaji (savikerrostuman yläpintapiste) 

Alapintapiste Sijaitsee kerrostuman alapinnalla, esim. savikerrostuman 
alapintapiste (Sa-alapintapiste) 
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Ominaisuuspiste Piste kerrostuman (kohteen) sisällä, pisteeseen liittyy jokin 
ominaisuus joka kuvaa kohdetta, esim. maalaji (moreeni-
piste 

 

 

 

Kuva 2. Leikkaus maaperämallista. Kuvassa on esitetty erilaisia mallin pisteiden tyyppejä. 

Pisteen maalajien nimeämisessä käytetään yleisesti käytössä olevia lyhenteitä (taulukko 9). 
Pisteen nimeämisessä voidaan käyttää maalajilyhennettä ja pisteen tyyppiä (taulukko 8), 
esim. Hk-Ka-rajapintapiste tai Hk-pintapiste. 
 
Taulukko 9. Käytetyt päämaalajinimet ja niiden lyhenteet Geo –luokituksen (1974) perus-
tuen. 
 

Maaperämallin maalajinimet Lyhenne 
 Sora Sr 

Hiekka Hk 
Moreeni Mr 

Siltti Si 
Savi Sa 

Lieju Lj 
Turve Tv 
Kallio Ka 
Täyte Ta 
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3.2.2 Maaperämallin viivat 
 

Maaperämallin viivaan tai viivaketjuun kohdistuvaa tietoa syntyy esim. lävistettäessä kai-
rauksella kerrostumia. Tällöin kerrostuman lävistystieto kohdentuu viivaan, jonka arvoina 
ovat maakerrostuman yläpinta ja alapinta (alkupiste ja loppupiste). Lävistysviivojen maalajit 
merkitään taulukon 9 maalajilyhenteillä. 

Maaperäkairaukset ja kaivannot suunnitellaan usein niin, että saatava tieto muodostaa tutki-
muslinjan. Linjalle kairatut pisteet tulkitaan leikkauksissa kerrostumien (raja)pintojen vii-
voina (kerrostumatulkintaviiva).  

Maaperäkartalla kuvataan pintamaalajien esiintymistä alle 1 m syvyyteen. Kartoitussyvyys 
on yleensä 1m ja siinä syvyydessä havaitaan vallitseva pohjamaalaji. Maan pinnalla havaittu 
maalajiraja edustaa myös yleensä kerrostuman ulointa ulottuvuutta. Maaperämallissa kerros-
tuman (kohteen) ulointa rajaa kutsutaan kerrostuman rajaviivaksi (esim. savikerrostuman ra-
javiiva, 2D-karttakuvassa yleensä kerrostuman raja maan pinnassa, 3D-mallissa kappaleen 
uloin raja). 

Mallissa esitettävät viivat kulkevat pinnoilla tai kohteita alapinnasta yläpintaan, mutta eivät 
leikkaa pintoja. Viivat voidaan nimetä edellisten käytäntöjen mukaisesti niin, että kerrostu-
man pinnalla kulkevat viivat ovat kerrostuman maalajin mukaan nimettyjä viivoja (esim Sa-
viiva). Kerrostuman alapinnan viivoissa on käytettävä alapinta – etuliitettä, esim. Sa -alapin-
taviiva. Viivaa voidaan myös kutsua rajapintaviivaksi, jolloin siihen voidaan liittää tieto attri-
buuttina tieto sekä ylä- että alapinnasta. Mallin viivojen tyyppejä on esitetty taulukossa 10 ja 
kuvassa 3. 

   

Kuva 3. Leikkaus maaperämallista. Kuvassa esitetty mallin erilaisia viivatyyppejä. 
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Taulukko 10. Maaperämallin viivat. 

Maaperämallin viivan tyyppi Selitys 
Ominaisuusväli Kyseisen viivan alueella voimassa ko. 

ominaisuus, esim. maalajikerrostuman 
lävistys kairaamalla, pystysuora viiva 
yläpinnasta alapintaan. Myöskin voi 
päättyä kohteen sisälle, esim. kairaus 
päättyy määräsyvyyteen. 

Rajapintaviiva, kerrostumarajapinta-
viiva 

Kahden kerrostuman (kerroksen) raja-
pinnassa kulkeva viiva, esim. leikkaus-
tulkinnassa piirretty maalajikerrosten 
välinen rajaviiva 

Kerrostuman rajaviiva Kohteen uloin raja xy(z)-avaruudessa,  
 

 

3.2.3 Pinnat 
 

Maaperämalli koostuu kerrostumista, joita erilaiset pinnat rajaavat. Pinnat edustavat kerrostu-
misalustaa, jolle ylempi kerrostuma on kerrostunut. Kerrostumisalusta voi edustaa alkupe-
räistä alimman kerrostuman ylintä kerrosta tai ko. kerrostuman eroosion tuloksena syntynyttä 
pintaa. Pinta voi olla terävä ja selvästi (kairauksessa) erottuva tai vähitellen vaihettuva. Maa-
perämallinnuksessa koodataan yleensä (hiekkapinta, savipinta, kalliopinta, moreenipinta) 
kerrostuman yläpinta. On syytä korostaa että mallinnettaessa kerrostumien (tai kerroksen) 
pintoja nimenomaa silloin tarkoitetaan yläpintaa. Mallinnettaessa kerrostuman alapuolista 
pintaa, on syytä käyttää erotuksena selvästi nimeä alapinta (kuva 4). Usein mallinnetaan 
esim. pehmeikön alapintaa, jolloin on syytä mainita selvästi että kyseessä on esim. saven ala-
pinta. Tai jos puhutaan moreenipinnasta, silloin luonnollisesti tarkoitetaan moreenin yläpin-
taa (kantava pinta). 

Maaperämallissa voidaan käyttää käsitettä rajapinta (kuva 5). Rajapinnaksi kutsutaan kahden 
eri maalajin välistä pintaa. Rajapintaan liittyy tieto sekä sen ylä- että alapuolisesta maalajista. 
Kerrostuman alapinta ja yläpinta voivat muodostua useasta eri rajapinnasta (kuva 4). Termiä 
rajapinta suositellaan käytettäväksi, kun kuvataan yleensä kahden eri maalajin välistä pintaa.  
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Taulukko 11. Maaperämallin pinnan tyyppejä. 

Pinnan tyyppi Selitys 

Pinta 

Maaperämallin pinta, pin-
naksi tulkinnassa kutsu-
taan kerrostuman yläpintaa 

Yläpinta Synonyymi edelliselle 
Alapinta Kerrostuman alapinta 

Rajapinta 

Kahden eri maalajin vä-
lillä, sisältää tiedon sekä 
ylä- että alapuolisesta 
maalajista 

 
 

 

Kuva 4. Leikkaus maaperämallista. Kuvassa on erotettu hiekkakerrostuman yläpinta ja hiek-
kakerrostuman alapinta. Hiekkakerrostuman alapinnan muodostavat hiekan ja kallion raja-
pinta sekä hiekan ja moreenin rajapinta. 
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Kuva 5. Leikkaus maaperämallista. Kuvassa on erotettu hiekkakerrostuman ja kallion – ra-
japinta (tai yksinkertaistaen hiekan ja kallion rajapinta) sekä moreenikerrostuman ja hiekka-
kerrostuman rajapinta (moreenin ja hiekan rajapinta). 

Tulkinnassa rakentamisen suunnitteluprojektien yhteydessä tutkimusaineistot käsittävät 
yleensä niin suppeita alueita, että mallinnettavat pinnat harvoin kattaisivat koko kerrostuman 
tai siihen kuuluvan rajapinnan. Kohteellisessa tulkinnassa pinnat voidaan nimetä vain yksin-
kertaisesti (ylä)pinnaksi tai alapinnaksi (kuva 6). 

 

Kuva 6. Leikkaus maaperämallin maakerroksista. Kuvassa on esitetty erilaisia mallin pin-
toja. 
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Maaperämallissa pinnat määritellään ominaisuustietojen perusteella. Käyttäjä voi lisäksi ni-
metä pinnat haluamallaan tavalla. Tällöin voidaan käyttää pinnoille ja rajapinnoille erilaisia 
maalajinimiä, mutta mallinnettaessa laajoja kokonaisuuksia suositellaan käytettäväksi kerros-
tuma- ja kerrospinnoille yksinkertaisuuden vuoksi vain päämaalajinimiä. Taulukossa 12 on 
esitetty erilaisia mahdollisia päämaalajien kombinaatioita yleinen kerrostumisjärjestys huo-
mioiden. 

Käytettävät maalajinimet ja niiden lyhenteet perustuvat VTT:n geotekniseen maaluokituk-
seen (tiedonanto 14, 1974) ja SGY:n julkaisuun (GLO -85, Geotekniset laboratorio-ohjeet) 
taulukko 9.  
 
Taulukko 12. Tyypilliset rajapintakombinaatiot stratigrafiaan (kerrosjärjestykseen) perus-
tuen. Rajapintojen nimen muodostamisessa voidaan käyttää tämän taulukon lyhennettä, esim. 
Sr-Hk-rajapinta, Sr-Hk-kerrostumarajapinta. Lyhenteen ensimmäiseksi mainittu maalaji liite-
tään rajapinnan yläpuoliseen kerrostumaan. 

(Raja)pinnan kuvaus Lyhenne 
 Sr-yläpinta - Hk-alapinta  Sr-Hk 
Sr-yläpinta - Mr-alapinta Sr-Mr 
Sr-yläpinta - Sa-alapinta Sr-Sa 
Sr-yläpinta - Ka-alapinta Sr-Ka 
Hk-yläpinta - Sr-alapinta Hk-Sr 
Hk-yläpinta - Mr-alapinta Hk-Mr 
Hk-yläpinta - Sa-alapinta Hk-Sa 
Hk-yläpinta - Si-alapinta Hk-Si 
Hk-yläpinta - Ka-alapinta Hk-Ka 
Mr-yläpinta - Sr-alapinta Mr-Sr 
Mr-yläpinta - Hk-alapinta Mr-Hk 
Mr-yläpinta - Sa-alapinta Mr-Sa 
Mr-yläpinta - Ka-alapinta Mr-Ka 
Si-yläpinta - Sr-alapinta Si-Sr 
Si-yläpinta - Hk-alapinta Si-Hk 
Si-yläpinta - Mr-alapinta Si-Mr 
Si-yläpinta - Sa-alapinta Si-Sa 
Si-yläpinta - Ka-alapinta Si-Ka 
Sa-yläpinta - Sr-alapinta Sa-Sr 
Sa-yläpinta - Hk-alapinta Sa-Hk 
Sa-yläpinta - Mr-alapinta Sa-Mr 
Sa-yläpinta - Si-alapinta Sa-Si 
Sa-yläpinta - Ka-alapinta Sa-Ka 
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Lj-yläpinta - Sr-alapinta Lj-Sr 
Lj-yläpinta - Hk-alapinta Lj-Hk 
Lj-yläpinta - Si-alapinta Lj-Si 
Lj-yläpinta - Sa-alapinta Lj-Sa 
Lj-yläpinta - Ka-alapinta Lj-Ka 
Tv-yläpinta - Sr-alapinta Tv-Sr 
Tv-yläpinta - Hk-alapinta Tv-Hk 
Tv-yläpinta - Mr-alapinta Tv-Mr 
Tv-yläpinta - Si-alapinta Tv-Si 
Tv-yläpinta - Sa-alapinta Tv-Sa 
Tv-yläpinta - Lj-alapinta Tv-Lj 
Tv-yläpinta - Ka-alapinta Tv-Ka 
Tä-yläpinta - Sr-alapinta Tä-Sr 
Tä-yläpinta - Hk-alapinta Tä-Hk 
Tä-yläpinta - Mr-alapinta Tä-Mr 
Tä-yläpinta - Si-alapinta Tä-Si 
Tä-yläpinta - Sa-alapinta Tä-Sa 
Tä-yläpinta - Lj-alapinta Tä-Lj 
Tä-yläpinta - Tv-alapinta Tä-Tv 
Tä-yläpinta - Ka-alapinta Tä-Ka 
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 Kallioperämalli 

4.1 Kallioperämallin käsitteellinen kuvaus 
 

Irtonaisten maapeitteiden alla esiintyy kiinteä, kova ja kiteinen kallioperä. Kallioperän muo-
dostavat erilaiset kivilajit, jotka ovat syntyneet aikoinaan erilaisten geologisten prosessien tu-
loksena ja olleet osallisina erilaisissa myöhemmissä kallioperän liikunnoissa ja muokkaavissa 
prosesseissa. Koostumukseltaan ja asultaan kallioperä vaihtelee paljon, kartoituksen kalliope-
rähavainnoissa kivilajeille annetaan erilaisia kenttänimityksiä. Kivilajinimiä onkin yleensä 
käytössä laaja joukko, mutta harmonisoidussa tietoaineistossa on esitetty otettavaksi käyttöön 
vain yleiset kivilajinimitykset, jotka on esitelty liitteessä B. 

Kiinteää kallioperää halkovat erilaiset kallioperän liikunnoissa syntyneet hauraat rikkonaisen 
ja rapautuneen kallioperän vyöhykkeet, jotka usein edustavat hyvinkin laajoja siirrosvyöhyk-
keitä. Tällaisia vyöhykkeitä kutsutaan tässä rikkonaisuusvyöhykkeiksi. Rikkonaisuusvyöhyk-
keet jakavat kallioperää lohkoiksi. Kallioperälle on lisäksi tyypillistä rakoilu, joka useimmi-
ten on suunnaltaan toistuvaa (päärakosuunnat). Kallioperän mineraalit ovat usein suuntautu-
neita ja kivilajin asu on tällöin liuskeinen. Liuskeisuus on usein voimakas kallion piirre ja 
suunnaltaan alueellisesti yhdensuuntainen. 

Kalliorakentamisessa kallion rakennettavuutta kuvataan kallion laadulla, jonka määrittämi-
seen on esitetty erilaisia luokitteluita. Kalliolaatu on periaatteessa erilaisista kallioperän omi-
naisuustiedoista kombinoitu luokittelu. 

 

4.2 Kallioperämallin kohteet 
 

Kokonaiskuva kallioperästä syntyy kallioperähavaintojen kautta, joita tehdään luonnonva-
raisten kallioiden tai louhitun tilan (leikkausten) kartoituksessa. Koska kallioperän paljastu-
neisuus on yleensä melko pieni, kalliorakennuskohteiden tutkimuksissa on kallionäyte-
kairauksilla suuri merkitys. Yksittäiset havainnot kallioperän eri ominaisuuksista muodosta-
vat peruslähtökohdan kallioperämallille (kallioperähavaintokohteet). Havaintoaineistojen pe-
rusteella voidaan tulkita ja muodostaa kallioperämallin erilaisia kohteita kuvaamaan laajoja 
kallioperän rakenteita ja koostumusta (teknisiä ominaisuuksia).  Kallioperätutkimuksissa 
yleisimmät havaitut ominaisuustiedot ovat esitetty taulukossa 13 ja liitteessä B. 

Kallioperämallissa on erotettu viisi pääkohdetta, ominaisuustietopiste, rajapinta, kalliolohko, 
kalliomassa ja kallioperän tasorakenne. Mallissa kallioperä koostuu erilaisista lohkoista, 
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jotka rajautuvat toisiinsa erilaisin rajapinnoin (kuva 7). Rajapinnat voivat olla esim. syntyta-
valtaan erilaisten kivilajien kontakteja tai lohkoja rajaavia tektonisia rikkonaisuusvyöhyk-
keitä. Kallioperän lohkojen ajatellaan olevan ominaisuuksiltaan suhteellisen homogeenisia 
alueita, joissa kallio-ominaisuudet vaihtelevat vähän. Kalliomassalla kuvataan yleensä kallio-
ominaisuuksien perusteella yhtenäistä kallioaluetta (kappaletta), esim. kivilajialue, mutta 
myöskin esim. rakoilusuuntien, rakotiheyden, suuntauksen, rikkonaisuuden, rapautumisen, 
kalliolaadun, jännitystilan tai jonkin teknisen ominaisuuden perusteella yhtenäistä kalliomas-
saa. Kallioperän tasorakenne käsittää tasomaiset kallioperän rakenteet, jotka leikkaavat kal-
liomassaa (ei siis rajapinta) tai voivat yhtyä rajapinnan tms. suuntaan. Tällaisia ovat mm. rik-
konaisuusvyöhykkeet, siirrosvyöhykkeet jne.  

Rikkonaisuusvyöhykkeet ovat syntyneet kallioperän tektonisissa (hauraissa) liikunnoissa, ja 
edustavat siten usein siirros – hiertovyöhykkeitä, joissa kallio on (hauraasti) rikkoutunutta. 
Rikkonaisuusvyöhykkeillä ymmärretään tässä vyöhykkeitä, joilla on havaittu olevan selvä 
jatkuvuus ja edustavan alueellisia selvästi erotettavia kokonaisuuksia. Esim. tunnelikartoituk-
sessa havaittava rikkonaisuus ei välttämättä muodosta rikkonaisuusvyöhykettä ennen kuin se 
on osoitettu liittyvän laajempaan kokonaisuuteen jota voidaan kutsua mallin kohteeksi ”rik-
konaisuusvyöhyke”. Yksittäisissä havainnoissa voisi puhua esim. Ri-vyöhykkeistä. Yksittäis-
ten rikkonaisuuteen liittyvien havaintojen ja suuntahavaintojen ja morfologisten piirteiden 
perusteella voidaan tulkita laaja-alaisia ja jatkuvia rikkonaisuusvyöhykkeitä. 

Sekä kalliolohkot ja rikkonaisuusvyöhykkeet ovat tulkittuja kohteita. Tulkinta perustuu koot-
tuihin erilaisiin havaintoihin kallioperästä. Havainnot kuvaavat kallioperän ominaisuuksia 
(taulukko 13) ja liitetään yleensä kallioperän havaintopisteisiin ominaisuustietona. 

Taulukko 13. Kallioperän ominaisuustiedot. Ominaisuuksien sallitut arvot on esitetty liit-
teessä B. 

 Ominaisuus 
Kivilaji 
Kivilajin asu (rakenne) 
Kivilajin raekoko 
Rakosuuntien määrä 
Rakotiheys 
Kalliolohkomuodot 
Kalliolohkokoko 
Liuskeisuusaste  
Rapautuneisuus  
Rakennetyyppi 
Kovuus_sitkeys 
Kalliolaatu 
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Rakojen_muuttuneisuus Ja 

Rakojen_karkeus Jr 
Rakojen vedenläpäisevyys-
luku Jw  
Jännitystilaluku SRF 
RQD-arvo  
RG-kalliolaatu  
Q’-luku  
Q-luku 
Q-luokka 
Tektoniikka 
Epäjatkuvuuspinta 
Kalliomekaaninen ominaisuus 
Jännitystila 

 

 

Kuva 7. Ote pääkaupunkiseudun kallioperän rakennettavuuskartasta (Pajunen et. al. xxxx). 
Kallioperä jaetaan rakenteellisesti ja kivilajeiltaan yhtenäisiin lohkoihin. Lohkot luokitellaan 
rakoilu- ja rikkonaisuusvyöhykeominaisuuksien perusteella rakennettavuusluokkiin, joita ku-
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vataan eri värein (kuvassa vihreän eri sävyt). Kalliolohkot jakaantuvat usein vielä rikkonai-
suusvyöhykkeiden rajaamiin pienempiin lohkoihin. Rikkonaisuusvyöhykkeet on esitetty erivä-
risin viivasymbolein. 
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      LIITE A 

 

Maaperän laboratoriotulokset ja niiden sallitut arvot. 

 Ominaisuus/selite Luokitus-
arvo1 
(string) 

Luoki-
tusarvo
2 
(string) 

Mittaus-
arvo1 (num) 

Mittaus-
arvo2 
(num) 

     
Vesipitoisuus w    
Humuspitoisuus Hu    
Tilavuuspaino VG    
Kiintotiheys Rs    
Huokoisuus n    
Huokosluku e    
Kyllästysaste Sr    
Tiiviysaste D    
Kieritysraja Wp    
Juoksuraja Wl    
Plastisuusluku Ip    
Vedenläpäisevyys k    
Kapillaarinen nousukorkeus Hc    
Tehokas raekoko d10 d10    
Tasaisuusluku d60:d10 U    
Kivinäyte rakeisuus KIRK    
Kivinäyte kiintotiheys KIRs    
Kivinäyte irtotiheys KIR    
Kivinäyte humuspitoisuus KIHu    
Kivinäyte lietepitoisuus KILP    
Kivinäyte muotoarvo KIS    
Kivinäyte Los Angeles-luku KILA    
Kivinäyte  parannettu haurausarvo KIHA    
Kivinäyte hioutuvuusluku KIHI    
Kivinäyte murtopintaluku KIMP    
Moduuliluku normaalisti konsolidoi-
tunut m1  

  

Moduuliluku, ylikonsolidoitunut m2    
Jännityseksponentti, normaalisti kon-
solidoitunut maakerros bet1  
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Jännityseksponentti, ylikonsolidoitu-
nut maakerros bet2  

  

Konsolidaatiokerroin vertikaalinen cv    
Konsolidaatiokerroin horisontaalinen ch    
Hienousluku F    
Leikkauslujuus, kartiokoe sk    
Sensitiivisyys St    
Leikkauslujuus, kartiokoe sp    
Rakeisuus rak    
Irtotiheys R    
Kuivatiheys Rd    
Kuivatilavuus paino Vd    
Suhteellinen tiiviystiiviys Dr    
Ph-arvo Ph    
Vallitseva jännitys So    
Konsolidaatio jännitys Sc    
Kokoonpuristuvuuskerroin Mv    
Kokoonpuristuvuusmoduuli M    
Kokoonpuristuvuusindeksi Cc    
Poissonin luku P    
Huokospaine parametri A    
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LIITE B 

Kallioperäominaisuudet, sallitut arvot sekä niiden kuvaukset.  

 Ominaisuus/selite Luokitusarvo1 
(string) 

Kuvaus Luokitusarvo2 
(string) 

Mittausarvo1 
(num) 

Mittausarvo2 
(num) 

Kalliomassan ominai-
suudet  

 

 

  

      

Kivilaji Graniitti     

 Rapakivi     

 Pegmatiitti     

 Granodioriitti     

 Dioriitti     

 Gabro     

 Peridotiitti     

 Kiilleliuske     

 Kiillegneissi     

 Amfiboliitti     

 Sarvivälkegneissi     

 Kvartsiitti     

 Kvartsimaasälpäliuske     

 Kvartsimaasälpägneissi     

 Migmatiiitti     

 Hiekkakivi     

 Kalkkikivi     

 Talkkiliuske     

 Muu     

Raekoko    mm  
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Tekstuuri Kuvaus     

Kivilajin asu (rakenne)      

      

      

Kivilajin asu (rakenne)      

 Kerroksellinen 

Kerroksiin järjestynyttä mineraaliainesta, jossa koostumus, väri 
ja raekoko vaihtelevat kerroksesta toiseen. Voi esiintyä eri kivi-
lajityypeissä  

  

 Liuskeinen Tasomainen, suuntautunut ja kerroksellinen kivi    

 Pilsteinen 
Kiven pitkänomaiset mineraalirakeet ovat järjestyneet epätäy-
dellisesti yhdensuuntaiseksi  

  

 Suuntautunut 
Suuri osa kiven mineraalirakeista on järjestynyt yhdensuun-
taiseksi   

  

 Gneissimainen 
Raitainen ja mahdollisesti osin poimuttunut kivi, jossa happa-
mat ja emäksiset mineraalit ovat järjestyneet kerroksellisesti  

  

 Poimuttunut 
Kiven rakenne on vääntynyt vaaka-asentoisesta kerroksesta 
kaarevaksi  

  

 Massamainen 
Mineraaliainekseltaan ja raekooltaan homogeeninen, suuntau-
tumaton kivi  

  

 Seoksinen Kivi joka voi sisältää kahta tai useita eri kivilajeja    

 Rikkonainen Kivi, jossa mineraalirakeiden pinnat eivät ole kiinni toisissaan    

      

Kivilajin raekoko      

   Hienorakeinen 0.2 - 1 mm    Hieno      

   Pienirakeinen 1 - 2 mm    Pieni      

   Keskirakeinen 2 - 5 mm    Keski      

   Karkearakeinen 5 - 50 mm    Karkea     

   Erittäin karkea >50 mm    Erittain karkea      

      

Rakosuuntien määrä  

Suhteellinen, vaihteluvälin sisältävä lukuarvo, jolla kuvataan tie-
tyssä osassa kalliota esiintyvien selkeästi erottuvien rakenteiden 
tai rakosuuntien lukumäärää.    

kpl  
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Rakotiheys Harva 

Rakennusgeologinen luokittelu, jossa kuvataan yksittäisten ra-
kojen keskinäistä etäisyyttä. Rakotiheyttä voidaan kuvata myös 
RQD-luvulla.  

  

 Vähä     

 Runsas     

 Tiheä     

Rakotiheys  Rakotiehys voidaan ilmaista kpl/m arvolla  kpl/m  

      

Kalliolohkomuodot  
(SFS-EN ISO 14689-1)    

  

 Epäsäännölliset 

Epäsäännöllisiä epäjatkuvuuksia, jotka eivät ole järjestäytyneet 
selviin ryhmiin. Epäjatkuvuuksilla ei ole jatkuvuutta (sekara-
koilu)  
  

  

 Laattamaiset 

Yksi vallitseva ryhmä yhdensuuntaisia epäjatkuvuuksia, esimer-
kiksi kerroksellisuustasoja, sekä muita epäjatkuvuuspintoja.Loh-
kojen paksuus paljon pienempi kuin pituus tai leveys (laattara-
koilu)  

  

 Kiilamaiset 

Kaksi vallitsevaa epäjatkuvuusryhmää noin suorakulmainen ja 
yhdensuuntainen ja kolmas epämääräinen ryhmä. Lohkojen pak-
suus paljon pienempi kuin pituus tai leveys.  
  

  

 Kuutiomaiset 

Kolme vallitsevaa epäjatkuvuusryhmääsuunnilleen kohtisuo-
rassa. Välillä epäsäännöllisiä epäjatkuvuuksia muodostaen tasa-
mittaisia lohkoja (kuutiorakoilu)  

  

 Vinokaiteiset 

Kolme (tai useampia) vallitsevaa vastavuoroisesti vinoja epäjat-
kuvuussarjoja, jotka muodostavat muodoltaan vinoja tasamittai-
sia lohkoja (kiilarakoilu)  

  

 Pylväsmäiset  

Useita, yleensä enemmän kuin kolme, sarjaa jatkuvia yhden-
suuntaisia epäjatkuvuuksia, joita yleensä leikkaa epäsäännölliset 
raot. Lohkojen pituus on paljon suurempi kuin muut ulottuvuu-
det.  

  

      

Kalliolohkokoko      

< 60 mm Hyvin pieni      

60 … 200 Pieni      

200…600 Keskikokoinen      

600 … 2000 Suuri      
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> 2000 Hyvin suuri      

      

Liuskeisuusaste       

    Suuntautumaton Ei mineraalien suuntautuneisuutta    

    Heikko 
Osa mineraaleista suuntautunut, kivi ei lohkea suuntautuneisuu-
den mukaisesti  

  

    Kohtalainen 
Suurin osa mineraaleista suuntautunut, kivi lohkeaa epätasaisiksi 
ja laattamaisiksi kappaleiksi  

  

    Voimakas Mineraalit yhdensuuntaisia, kivi lohkeaa ohuiksi laatoiksi    

      

Kalliomassan rapautunei-
suusasteikko (SFS-EN 
ISO 14689-1)  

    

 Rapautumaton 
Kalliomateriaalissa ei näkyviä viitteitä rapautumisesta. Ehkä 
pientä värinmuutosta pääepäjatkuvuuspinnoilla  

  

 Vähän rapautunut 
Värinmuutos osoittaa kalliomateriaalin ja epäjatkuvuuspintojen 
rapautumista  

  

 Kohtalaisesti rapautunut 

Alle puolet kalliomateriaalista on murentunut ja rapautunut. 
Tuoretta tai väriltään muuttunutta kalliota on jäljellä jatkuvana 
runkorakenteena tai ydinosina  

  

 Runsaasti rapautunut 

Yli puolet kalliomateriaalista on murentunut tai rapautunut. Tuo-
retta tai väriltään muuttunutta kalliota on vielä epäjatkuvana run-
korakenteena tai lohkojen ydinosina  

  

 Taysin rapautunut 

Kaikki kalliomateriaali on murentunut ja/tai rapautunut maa-ai-
nekseksi ja sisältää pääasiassa savimineraaleja. Alkuperäinen 
massan rakenne on vielä suureksi osaksi vahingoittumaton  

  

 
Rapautumalla syntynyt 
maa-aines 

Kaikki kalliomateriaali on muuttunut maa-ainekseksi. Massan 
rakenne ja materiaalin kutous ovat tuhoutuneet. Tilavuus on 
muuttunut suuresti, mutta maa-aines ei ole kulkeutunut merkittä-
västi  

  

      

Rakennetyyppi (RG-luo-
kitus)  

    

 MassarakenteinenMa 

Massarakenteinen kallio koostuu yhdestä tai useammasta tois-
tensa kaltaisesta homogeenisesta, massamaisesta, rapautumat-
tomasta tai vähän rapautuneesta kivilaadusta. Rakotiheys 
harva-, vähä- tai runsasrakoista  
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 LiuskerakenteinenLi 

Liuskerakenteisessa kalliossa ovat vallitsevina kohtalaisesti tai 
voimakkaasti suuntautuneet liuskeiset kivilaadut. Ne ovat ra-
pautumattomia tai vähän rapautuneita ja rakotiheys on harva-, 
vähä- tai runsasrakoista  

  

 SeosrakenteinenSe 

Seosrakenteinen kallio koostuu seoksisista kivilaaduista tai mas-
samaiset, liuskeiset ja/tai seoksiset kivilaadut vaihtelevat keske-
nään. Kivilaatu on rapautumatonta tai vähän rapautunutta ja ra-
kotiheys on harva- vähä- tai runsarakoista  

  

 LoyhärakenteinenLo 
Löyhän kallion rakennetyypit ovat löyhä- ja raparakenteinen kal-
lio. Rakotiheys on harva-, vähä- tai runsasrakoista  

  

 RaparakenteinenRa 
Rikkonaisen tai löyhän kallion osa, joka kuvataan kivilaadun pe-
rusteella niin laajasti kuin mahdollista.   

  

 RikkonaineniRi 

Halkeamarakenteinen rakennetyyppi, mikä jakaa kallion terä-
västi kahteen erilliseen osaan. Jaetaan rakotäytteen perusteella 
viiteen alaluokkaan: halkeamarakenteinen, rakorakenteinen, 
murrosrakenteinen, ruhjerakenteinen ja savirakenteinen  

  

      

Kovuus_sitkeys      

    Pehmea 
Kivilaadun kiilteiden, talkin, karbonaatin yhteispitoisuus on yli 
40 %   

  

    Hauras 
Kivilaadun maasälpien pitoisuus on yli 40 % ja amfibolien ja py-
rokseenien pitoisuus on yli 25 %  

  

    Sitkea 
Kivilaadun amfibolien ja pyrokseenien pitoisuus on yhteensä yli 
25 %  

  

    Kova Kivilaadun kvartsin osuus on yli 40 %  
  

    
  

Kalliolaatu    
  

Rakosuuntien lukumäärä-
tekijä Jn 
    

  

A. Kiinteä kallio, jossa vain muu-
tamia rakoja A   0,5-1  

B. Yksi rakosuunta B   2  
C. Yksi rakosuunta ja satunnaista 

rakoilua C   3  

D. Kaksi rakosuuntaa D   4  
E. Kaksi rakosuuntaa ja satun-

naista rakoilua E   6  

F. Kolme rakosuuntaa F   9  
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G. Kolme rakosuuntaa ja satun-
naista rakoilua G   12  

H. Neljä tai useampia rakosuun-
tia, satunnaista, voimakasta ra-
koilua, ”sokeripaloja” H   

15  

I. Kallio murskaantunutta, maan 
kaltaista I   20  

      

Rakojen muuttunei-
suusluokka Ja  

Luokittelu, missä kuvataan raoissa esiintyvien mineraalien 
muuttuneisuutta ja kovuutta  

  

      

         a) Rakopinnat kiinni toisissaan ja:      
A. Rakotäyte tiivistä, kovaa, pehmenemä-
töntä ja läpäisemätöntä (esim. kvartsi) A   

0.75  

B. Muuttumattomat rakopinnat, pinta vain 
likainen B   

1.0  

C. Lievästi muuttuneet rakopinnat, rako-
täytteenä pehmenemättömiä mineraaleja, 
hiekkarakeita tai murskaantunutta, save-
tonta kalliota C   

2.0  

D. Rakotäytteenä silttistä tai hiekkaista 
savea, pieniä savivyöhykkeitä (pehmene-
mättömiä). Myös kloriittipintaiset raot.  D   

3.0  

E. Pehmeneviä tai pienen kitkan omaavia 
savimineraalitäytteitä esim. kaoliinia tai 
kiillettä. Myös kloriittia, talkkia, kipsiä, 
grafiittia ym. ja pieniä määriä paisuvaa sa-
vea. (Täytteisyys epäsäännöllistä, paksuus 
korkeintaan 1-2 mm)  E   

4.0  

b) Rakopintoja erottaa ohut   rakotäyte, 
joka sallii enintään 10 cm siirtymän     

  

F. Täytteenä hiekkarakeita, murskaantu-
nutta, savetonta kalliota  F   

4.0  

G. Vahvasti ylikonsolidoitunut, pehmene-
mätön savimineraalitäyte (Täytteisyys jat-
kuvaa, paksuus < 5 mm)  G   

6.0  

H. Keskinkertaisesti tai vähän ylikonsoli-
doitunut, pehmenevä savimineraalitäyte 
(Täytteisyys jatkuvaa, paksuus < 5 mm)  H   

8.0  

J. Paisuva savitäyte esim. montmorillo-
niittiä (Täytteisyys jatkuvaa, paksuus < J   

8.0; 12,0  
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5mm. Ja:n arvo riippuu saven paisuvuu-
desta ja veden esiintymisestä)  
          c)  Rakopinnat eivät ole kiinni     
toisissaan ja niitä erottaa:     

  

K,L,M.) Murskaantunutta kalliota tai sa-
vea sisältävä vyöhyke, jossa saven omi-
naisuudet ovat kohdan 7 mukaiset  K,L,M   

6,0; 8,0; 12,0  

N) Murskaantunutta kalliota tai savea si-
sältävä vyöhyke (kts. G, H, J saven laadun 
määrittämiseksi)  N   

5,0  

O, P, R.) Paksut, jatkuvat savivyöhykkeet 
(kts. G, H, J saven laadun määrittä-
miseksi)  O,P,R   

10.0; 13,0; 13.0-
20,0 

 

      

      

      

Rakojen muuttunei-
suusarvo  (Ja)  

Suhteellinen lukuarvo millä kuvataan raossa esiintyvien mine-
raalien muuttuneisuutta ja kovuutta  

0.75-20  

Rakojen karkeusluokka 
(Jr)  

Suhteellinen lukuarvo, millä kuvataan rakojen karheutta ja muo-
toa  

  

a) Rakopinnat kiinni toisissaan 
tai 

b) Rakopintoja erottaa ohut 
täyte, joka sallii enintään 10 
cm siirtymän 

 
  

  

A. Raot epäjatkuvia                                                                                                     A   4  
B. Rakopinta karkea tai sään-

nötön, aaltoileva                                                                 B   
3  

C. Rakopinta sileä, aaltoileva                                                                                             C   2  
D. Rakopinta haarniskapintainen, 

aaltoileva                                                                    D   
1.5  

E. Rakopinta karkea tai sään-
nötön, tasomainen                                                             E   

1.5  

F. Rakopinta sileä, tasomainen                                                                                          F   1  
G. Rakopinta haarniskapintainen, 

tasomainen                                                                G   
0.5  

c) Rakopinnat eivät ole kiinni 
toisissaan ja niitä erottaa:    
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H. Savimineraaleja sisältävä vyö-
hyke, joka on kyllin paksu es-
tämään kontaktin                                                                 H   

1.0  

J. Hiekkaa, soraa tai murskaantu-
nutta kalliota sisältävä vyö-
hyke, joka on kyllin paksu es-
tämään kontaktin                J   

1.0  

Rakojen karkeusarvo (Jr)   
Suhteellinen lukuarvo, millä kuvataan tietyn raon karheutta ja 
muotoa  

0.5-4  

Rakojen 
vedenläpäisevyysluku Jw   

Suhteellinen lukuarvo, jolla kuvataan kalliossa olevan raon tai 
rakojen mahdollista veden virtausta  

0.05-1  

A. Kuivat kalliotilat tai vesivuodot 
hyvin pieniä paikallisesti <5 
l/min) A   

1,0  

B. Keskinkertaiset vesivuodot, sa-
tunnaista rakotäytteen 
poishuuhtoutumista B   

0,66  

C. Suuret vesivuodot kohtalaisen 
hyvässä kalliossa, jossa raot 
ovat täytteettömiä C   

0,5  

D. Suuret vesivuodot, rakotäyt-
teen huomattavaa poishuuh-
toutumista D   

0,33  

E. Poikkeuksellisen suuret vesi-
vuodot välittömästi räjäytyk-
sen jälkeen, vuodot kuitenkin 
pienenevät myöhemmin E   

0,2-0,1  

F. Poikkeuksellisen suuret pysy-
vät vesivuodot F   

0,1-0,05  

Jännitystilaluku SRF  
Suhteellinen lukuarvo, joka kuvaa maanalaisessa kalliotilassa 
esiintyvien eri jännityksien ja kiven vahvuuden suhteita  

0.5-400  

a) Kalliossa heikkousvyöhyk-
keita    

5,0-10,0  

A. Useita heikkousvyöhykkeitä, 
jotka sisältävät savea tai kemi-
allisesti hajonnutta kalliota, 
ympäröivä kallio hyvin löyhää 
(kaikki syvyydet) A   

10,0  

B. Yksittäisiä heikkousvyöhyk-
keitä, jotka sisältävät savea tai 
kemiallisesti hajonnutta kal-
liota (syvyys ≤ 50 m) B   

5,0  

C. Yksittäisiä heikkousvyöhyk-
keitä, jotka sisältävät savea tai 
kemiallisesti hajonnutta kal-
liota (syvyys > 50 m) C   

2,5  
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D. Useita heikkousvyöhykkeitä 
kohtalaisen hyvässä, savetto-
massa kalliossa, ympäröivä 
kallio löyhää (kaikki syvyydet) D   

7,5  

E. Yksittäisiä heikkousvyöhyk-
keitä kohtalaisen hyvässä, sa-
vettomassa kalliossa (syvyys ≤ 
50 m) E   

5,0  

F. Yksittäisiä heikkousvyöhyk-
keitä kohtalaisen hyvässä, sa-
vettomassa kalliossa (syvyys > 
50 m) F   

2,5  

G. Rakoilu erittäin tiheätä, raot 
löyhiä ja avoimia G   

5,0  

b) Hyvä kallio, jännitystilasta ai-
heutuvia ongelmia    

  

H. Jännitykset pieniä, kalliotila 
lähellä pintaa H   

2,5  

J. Keskinkertaiset jännitykset J   1,0  
K. Korkeat jännitykset, hyvin 

kiinteä rakenne. Yleensä edul-
linen lujuudelle, mahdollisesti 
epäedullinen seinien lujuudelle K   

0,5-2,0  

L. Lievää kivilaattojen hilseilyä > 
1 tunnin kuluttua (kiinteä kal-
lio) L   

5,0-50,0  

M. Kivilaattojen hilseilyä ja kal-
lioräiskettä muutamassa mi-
nuutissa (kiinteä kallio) M   

50,0-200,0  

N. Runsasta kallioräiskettä ja vä-
littömiä dynaamisia muodon-
muutoksia (kiinteä kallio) N   

200,0-400,0  

     c) Kokoonpuristuva kivi; plastinen 
epäkompetentin kiven virtaus kovan kivi-

paineen alla    

  

O. Lievä kokoonpuristava paine O   5,0-10,0  

P. Suuri kokoonpuristava paine P   10,0-20,0  
d) Paisuva kallio; kemiallisen pai-
sumisen voimakkuus riippuu veden 
määrästä    

  

R. Lievä paisuttava paine R   5,0-10,0  

S. Suuri paisuttava paine S   10,0-15,0  

RQD-arvo   

Rock Quality Designation- lukuarvolla kuvataan vähintään 10 cm 
pituuden ylittävää yhtenäistä kalliomassaa, missä ei ole rakoja. 
Voi kuvata joko kalliopaljastumaa, kairasydäntä tai tunnelin pin-
taa.  

1-100  
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RG-kalliolaatu       

 Ma1 Harvarakoinen, massarakenteinen kiinteän kallion osa      

 Ma2 Vähärakoinen, massarakenteinen kiinteän kallion osa    

 Ma3 Runsasrakoinen, massarakenteinen kiinteän kallion osa    

 Li1 Harvarakoinen, liuskerakenteinen kiinteän kallion osa    

 Li2 Vähärakoinen, liuskerakenteinen kiinteän kallion osa    

 Li3 Runsasrakoinen, liuskerakenteinen kiinteän kallion osa    

 Se1 Harvarakoinen, seosrakenteinen kiinteän kallion osa    

 Se2 Vähärakoinen, seosrakenteinen kiinteän kallion osa    

 Se3 Runsasrakoinen, seosrakenteinen kiinteän kallion osa    

 Lo1 Harvarakoinen, löyhärakenteinen löyhän kallion osa    

 Lo2 Vähärakoinen, löyhärakenteinen löyhän kallion osa    

 Lo3 Runsasrakoinen, löyhärakenteinen löyhän kallion osa    

 Ra Raparakenteinen kallion osa, kuvataan mikäli mahdollista    

 RiI 
Yksi tai muutama yhdensuuntainen tasomainen rako jonka pi-
tuus on > 20 m tai joka selkeästi jatkuu  

  

 RiII 

Ympäristöstään selkeästi erottuva kohta, jossa rakoilu on run-
sasrakoista, rakoväli 10-30 cm, ei rakotäytettä tai täytteisyys hy-
vin vähäistä  

  

 RiIII 
Tiheärakoinen, rakoväli < 10 cm, ei rakotäytettä tai täytteisyys 
vähäistä  

  

 RiIV 

Runsas (10-30 cm) tai tiheärakoinen (< 10 cm), raoissa selkeästi 
savi-ym. täytettä. Runsasrakoinen rakenne merkitään RiIV-Rk3 
ja tiheärakoinen RiIV-Rk4  

  

 RiV Heikko, runsaasti kalliosavea sisältävä kallion osa    

      

Q’-luku   

Muokattu versio Q-luvusta joka pitää sisällään arvot RQD:sta, 
rakojen lukumäärästä, karheudesta ja muuttuneisuudesta. Ei 
ota huomioon vedenläpäisevyyttä tai jännitystilalukua  

0-100  

      

Q-luku  

Logaritminen suure joka kuvaa kallion laatua seuraavien määri-
tyksien mukaisesti. Suure sisältää lukuarvot RQD:sta, rakojen lu-
kumäärästä, karheudesta, muuttuneisuudesta, vedenlä-
päisevyydestä sekä jännitystilaluvusta  

0.0001-1000  
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Q-luokka      

   0.0001- 0.01 Poikkeuksellisenheikko     

   0.01 - 0.1 Erittainheikko     

   0.1-1.0 Varsinheikko     

   1.0-4 Heikko     

   4.0-10 Kohtalainen     

   10.0-40 Hyva     

   40-100 Varsinhyva     

   100-400 Erittäinhyva     

   400-1000 Poikkeuksellisenhyva     

      

Tektoniikka    
  

 Liuskeisuus yleensä   Suunta 0-360 kaade 0-90 

 Venyma Kallioperän venymisessä (deformaatiossa) kiveen muodostu-
neita viivamaisia ja yhdensuuntaisia rakenteita  

  

 Poimuakseli Linja, jota pitkin poimuttuva pinta kaartuu voimakkaimmin 
muodostaen yksittäisen poimurakenteen  

Suunta 0-360 kaade 0-90 

    
  

Epäjatkuvuus    
  

 Kivilajikontakti 
Taso tai epäsäännöllinen pinta kahden erityyppisen tai – ikäisen 
kivilajin välillä  

Suunta 0-360 kaade 0-90 

 Rako 
Kallion rakenteen jatkuvuuden terävästi katkaiseva tasomainen 
rakenne-elementti  

Suunta 0-360 kaade 0-90 

 Päärakosuunta 

Yksittäisen raon tai useamman raon muodostava rako tai rako-
vyöhyke missä rakosuunta on yhtenäinen ja hallitseva muihin 
mahdollisiin rakoihin nähden  

Suunta 0-360 kaade 0-90 

 Rakoryhmä 
Kallion osa, jossa useampi samansuuntainen rako muodostaa 
ryhmän  

Suunta 0-360 kaade 0-90 

 Haurassiirros 

Kallioperän siirrosvyöhyke, joka on kapea ja jatkuva kallioperää 
lohkouttava rajapinta, jotka toisinaan kehittyvät voimakkaan ra-
koilun heikkousvyöhykkeiksi  

Suunta 0-360 kaade 0-90 

 Duktiilisiirros 

Duktiilin deformaatiovaiheen tektoninen rakenne, joka säätelee 
kivilajijakaumaa, kivilajien sisäistä rakennetta, hauraampien ra-
kenteiden asettumista sekä kallioperän jakautumista toisistaan 
poikkeaviin osa-alueisiin  

Suunta 0-360 kaade 0-90 
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 Rikkonaisuusvyohyke 

Rakennusgeologinen luokittelu, mikä erittelee kallioperässä 
esiintyvät rakenteet niissä esiintyvien rakotäytteiden ja rako-
määrän perusteella. Luokittelussa esiintyvät rakenneluokat ovat 
RI, RII, RIII, RIV-Rk3, RiV-Rk4 ja RV  

Suunta 0-360 kaade 0-90 

    
  

Kalliomekaaninen 
määritys    

  

kimmomoduli (GPa) E 
Materiaalin jäykkyyttä kuvaava suure, joka kuvaa jännityksen 
suhdetta muodonmuutokseen  

arvo  

Poissonin luku (ei yksikköä) υ  Radiaalisen rasituksen ja aksiaalisen rasituksen suhdeluku  
arvo  

Puristuslujuus (MPa) σc  

Kappaleen kyky vastustaa voimaa, joka puristaa kappaletta ka-
saan pystysuunnassa pyrkien saamaan kappaleen antamaan pe-
riksi  

arvo  

T0 Vetolujuus (MPa) σt,  Kappaleen kyky vastustaa vastakkaisiin suuntiin vetävää voimaa  
arvo  

Kokoonpuristuvuusmoduli  Κ  

Laskentamenetelmä, jossa aineen kokoonpuristuvuus lasketaan 
odömetrikokeesta saatavan jännityseksponentin ja moduulilu-
vun avulla  

  

Jäykkyys tai leikkausmoduli G  Jännityksen suhde venymään  
GPa, MPa  

Lame'n vakio λ  
Materiaaliriippuvainen kvantitatiivinen arvo joka määrittää ve-
nymän ja jännityksen suhteita  

arvo  

Koheesio c  
Aineen koossapitävä voima, jossa komponentit muodostavat 
keskenään vetovoiman joka vastustaa sitä rikkovia voimia  

MPa  

Sisäinen kitkakulma eli huippu-
kitkakulma Øp  

Leikkauskestävyyskulman tangenttina ilmoitettavan kitkakertoi-
men ja partikkelien kosketuspinnoilla vaikuttavan normaalijän-
nityksen tulo 

 arvo  

Jäännöskitkakulma Ør  
Leikkauskestävyyskulman leikkauslujuuden aleneminen kriittistä 
tiiviyttä vastaavaan tiheyteen 

 arvo  

Rakopinnan karkeustekijä JRC 
Joint Roughness Coefficient, rakopinnan epätasaisuuteen liit-
tyvä luokittelukohtainen suure  

arvo  

Yksiaksiaalinen puristusmur-
tolujuus σci 

Kivinäytteeseen kohdistuva yhden akselin suuntainen jännitys, 
jossa jännitys näytteeseen kohdistetaan yhden akselin mukai-
sesti kahdesta suunnasta, ylhäältä ja alhaalta.  

GPa, MPa  

Murtokriteerin parametrit  mb 
Kalliomassaa kuvaava arvo, mikä vähennetään ehjän kalliomas-
san materiaalivakioarvosta (Hoek & Brown)  

arvo  

Murtokriteerin parametrit s  
Mitattavissa oleva materiaalivakio joka on riippuvainen kal-
liomassan ominaisuuksista  

0-1  
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Murtokriteerin parametrit a 
Mitattavissa oleva materiaalivakio joka on riippuvainen kal-
liomassan ominaisuuksista  

0-1  

Huokoisuus  Kiinteän aineen lukumäärän suhde ei-kiinteän aineen määrään  
arvo  

Lämmönjohtavuus  Aineen kyky johtaa lämpöä  
arvo  

Lämpölaajenemiskerroin  Aineen tilavuuden muuttuminen lämpötilan muuttuessa  
arvo  

  
  arvo  

Jännitystila 21124 Param. lista    
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