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AIKA ENNEN VUOTTA 1886 

Geologinen tutkimus Suomessa 

Aika Suomen sotaan saakka 

Jo kivikaudella osattiin käyttää hyväksi eräitä maan- 
kamaran aineksia. Askolasta louhittiin kvartsia ja 
Satakunnassa käytettiin paikallista diabaasia työkaluiksi ja 
metsästysaseiksi. Asbestilla sitkeytetystä savesta muovattiin 
astioita. Ilmeisesti jo varhain osattiin valmistaa suo- ja 
jarvimalmista rautaa, ainakin Kalevalan mukaan tunnettiin 
"rauan synty ruostehesta". Myös kansanomaisella kalkin- 
poltolla on takanaan pitkä historia. 

Ruotsin vallan aikana 1542 perustettiin maahamme 
ensimmainen rautakaivos Lohjan Ojamoon. Juhana Herttua 
edisti Suomen vuorityötä suorittamalla koelouhintoja 
usealla paikalla Etelä-Suomessa. Hänen työtään jatkoi 
tarmokkaasti Kustaa II Adolf mm. perustamalla 1630 
Ruotsin vuorihallituksen. Sen johdosta sai Suomikin 1638 
malmivarojen etsimistä ja tutkimista varten oman vuori- 
mestarin, johon virkaan nimitettiin H. Teet. Samoihin 
aikoihin (1643) ilmestyi postuumina kirkkoherra S. A. 
Forsiuksen ruotsiksi kirjoittama Minerographia, joka on 
maamme ensimmainen geologian, mineralogian ja 
malminetsinnän oppikirja. Ajan tavan mukaan teos sisältää 
luonnontieteiden ohella paljon taikauskoa ja mielikuvitusta. 

Iso- ja pikkuvihan aikana 1700-luvun alkupuolella, 
Suomen vuorityö ja raudan valmistus koki pahan takais- 
kun. Tutkimusta ei kuitenkaan unohdettu. Jacob Forsskål 
kirjoitti 1736 malmioppaan, joka löydettiin ja 
painettiin vasta 1975. Tunnetumpi on ruotsalaisen 
malminetsijan D. Tilasin tutkimusmatka vuosina 1737- 1738 
Turun ja Porin sekä Hämeen lääneissä ja hanen siitä 
kirjoittamansa raportti. Tilasinvuoren malmi Tammelassa ja 
Haveri Viljakkalassa olivat hanen käyntinsä tuloksia. 



Nils Nordenskiöld 1792-1866. 

1700-luvun loppupuolisko oli innokasta malminetsinnan 
aikaa. Useita malmiesiintymiä löydettiinkin, mutta vain 
Orijärvellä ja Sillbölellä oli merkitystä kaivoksina. 
Louhintatekniikassa ruvettiin tulella kuumentamisen sijasta 
käyttämään ruutia. 

Geologiaa ja siihen liittyvää tutkimusta alettiin 
harrastaa entistä tarmokkaammin. Turun yliopiston kemian 
professorin P. Gaddin toimesta ja johdolla julkaistiin, 
osaksi väitöskirjoina noin 30 geologista tutkimusta. Näiden 
aiheet käsittelivät mm. kivi- ja maalajeja, polttoturvetta 
(Foenander 1759), metallurgiaa (Korsseman 1766), raudan 
syntyä (Giers 1767) ja raudan valmistusta (Agander 1781 ) 
sekä eri läänien "mineraalihistoriaa". 

Venäjän vallan alkuaika 

Suomen sota ja liittäminen Venäjään aiheutti uuden 
laskukauden jo orastaneeseen vuorityöhön ja geologiseen 
tutkimukseen. Ainoa, joka aluksi hoiti näitä asioita, oli 
vanha vuorimestari, joka Nils Nordenskiöldin mukaan "ei 
ollut juopompi kuin moni kihlakunnantuomari, mutta 
erinomaisen taitamaton selvänäkin". Vuonna 1821 
perustettiin silloisen kenraalikuvernöörin ja mineraali- 
keräilijän Fabian Steinheilin toimesta maahamme 
oma vuorikonttori. Sen nimi muutettiin 1858 vuori- 
hallitukseksi ja sen tehtäviin kuului mm. malminetsintä. 

Vuorikonttorin ylimpänä virkamiehenä, yli-intendenttinä 
toimi vuosina 1823-1855 malminetsinnästä innostunut ja 
tarmokas Nils Nordenskiöld. Hän luotti lujasti maamme 
malmivaroihin ja pani alulle täällä systemaattisen 
malminetsinnan 1824. Hänen johdollaan löydettiinkin useita 
kymmeniä malmiesiintymiä. Monia niistä louhittiin, mutta 
merkittävää löytöä ei kuitenkaan tehty. Nils Nordenskiöldin 
malminetsijöitä oli mm. filosofian tohtori, sittemmin 
virvoitusjuomatehtailija Victor Hartwall. 

Nils Nordenskiöldin erotessa tehtävästään 1855 rupesi 
usko malmien löytämiseen loppumaan. Itse J. V. Snellman 
kirjoitti senaattorikautensa päätteeksi 1868, että "ainoa 
täysin tarpeeton laitos maassa oli vuorivirasto". Vuonna 
1884 vuorihallitus lakkautettiinkin ja sen tehtävät siirrettiin 
osaksi teollisuushallitukselle, osaksi perustettavalle 
geologiselle komisionille. 

Mineraalien keräämistä ja makroskooppista tunnistamista 
harrastivat varsinkin em. Nils Nordenskiöld, Suomen 
mineralogian isäksi mainittu, sekä hänen vielä tunnetumpi 
poikansa, koillisväylän löytäjä Adolf Erik Nordenskiöld. 



Tiedot maamme mineraaleista ja malmiesiintymista kokosi 
ensinnä C.O. Bremer vuosina 1824 ja 1826. Myöhemmin 
niitä täydensi ja laajensi vuorikonduktööri H. J. Holmberg. 
Hänen teostaan vuodelta 1858 "Materialier till Fidands 
geognosi" on näihin päiviin saakka käytetty eräänlaisena 
maamme malmiesiintymien käsikirjana. Sen esipuheessa on 
myös ensimmäinen geologinen esitys Suomen kallioperästä 
ja sen synnystä. Maaperä on hänen mukaansa pohjoisesta 
syöksyneiden vesimassojen tai jäätiköiden muodostama. 
Geologia ei tuolloin vielä ilmeisestikään elättänyt 
harrastajaansa, sillä Holmberg nimitettiin maamme 
ensimmäiseksi kalastuksen tarkastajaksi. Muita minerdogeja 
oli tänä aikana kaksikin Gadolinia, kenraali Axel ja 
kemian professori Johan. 

Nils Nordenski~ld tajusi jo sangen varhain, että 
menestyksellisen malminetsinnän edellytyksenä on maamme 
geologian tuntemus ja sen perustana oleva geologinen 
kartoitus. Jo 1841 hän mainitsee ohjeessaan malmin- 
etsijoille, että jokaisesta tufkittavasta pitäjästä on laadittava 
geologinen kartta ja merkittavä siihen mm. kivila j ien ra j ai 
ja malmisuonet . 

Ensimmäisen virallisen aloitteen geologisen kdoituksen 
ja tutkimuksen järjestämiseksi Nordenskiöld teki kuitenkin 
vasta 1856, vuoden kuluttua vuorihallituksesta eronsa 
jälkeen. Teollisuus- ja vuorikomitealle hän jätti tällöin 
ehdotuksen geologisten tutkimusten suorittamiseksi ja 
geologisten karttojen laatimiseksi perustellen tätä lähinna 
taloudellisilla syillä. Samoin hän ehdotti geologisen 
museon perustamista, jossa olisi esillä käyttokelpoisia kivi- 
ja maalajeja. Hän laati suunnitelmansa viideksi vuodeksi, 
"jossa ajassa pääasiallisin pitäisi voida suorittaa". 
Käytettäväksi ehdotetun ajan niukkuuteen lienevät 
vaikuttaneet taloudelliset seikat, tai sitten Nordenskiöld ei 
tajunnut tehtävän koko laajuutta. 

Nordenskiöldin esitys saikin periaatteellisen 
hyväksymisen, mutta ei johtanut mihinkään kaytännöllisiiff 
tuloksiin. Seuraavan esityksen hän teki 1860 suoraan 
kenraalikuvernöörille, kreivi Bergille. Siinä hän tarjoutui 
henkilökohtaisesti johtamaan maan geologista tutkirnustyötii. 
Tämäkään esitys ei johtanut tulokseen mahdollisesti siitä 
ws tä ,  että hänen poikansa Adolf Erik oli joutunut 
kenraalikuvernöörin epäsuosioon, koska oli kohottanut 
Krimin sodan aikana maljan vihollismaan EngIannin 
kuningattarelle. 

Mutta Nordenskiöld ei lannistunut vielä tästäkään, vaan 
jätti 1864 finanssitoimikunnalle uuden esityksen geologisen 



tutkimuslaitoksen perustamiseksi. Ruotsista saatujen 
kokemusten mukaisesti sillä oli yksityiskohtainen perus- 
tutkimusohjelma. Malminetsinnällä oli esityksessä edelleen 
tärkein sija, mutta myös muuta geologista tutkimusta 
varten oli täsmälliset suunnitelmat. Kivilajit oli määrättävä 
samoin niiden kulku ja kaade, lisäksi niista oli otettava 
runsaasti näytteitä, varsinkin malmimineraaleja sisältävistä. 
Myös maaperään oli kiinnitettävä huomiota; harjujen 
korkeus ja suunta, soiden syvyys ja kerrostumien laatu oli 
määrättävä. Määritykset oli tehtävä osaksi maakairauksilla. 
Edelleen oli tutkimuksissa otettava huomioon lähteet, 
hiidenkirnut, muinaisjäännökset, jopa maa- ja 
metsätaloudellinen tila sekä elinkeinoelämän yleiset 
edellytykset. 

Itsenäistä geologista tutkimuslaitosta ei kuitenkaan vielä 
perustettu, mutta keisari määräsi Nordenskiöldin toimimaan 
geologisten tutkimusten johdossa, sikäli kuin hänen korkea 
ikänsä sallii. Samalla Nordenskiöld sai anteeksi - 
tunnustuksena julkaisemastaan uurretutkimuksesta - 
keisarin hänelle aiemmin myöntämän lainan, jonka hän oli 
ottanut välttääkseen uhkaavan vararikon. 

Ehtimättä edes aloittaa työtään Nordenskiöld luopui 
tutkimusten johdosta riitaannuttuaan vuorihallituksen vt. 
johtajan G. Laurellin kanssa. Viimeksi mainittu ei 
hyväksynyt Nordenskiöldin kokonaisohjelmaa, vaan halusi 
suorittaa vain malminetsintöjä, joihin Nordenskiöldin 
mukaan "ei yleensä tarvitse käyttää tieteellisesti sivistyneitä 
henkilöitä". 

Nordenskiöldin jälkeen määrättiin geologisia tutkimuksia 
ja kartoituksia Uudellamaalla johtamaan vuorimestari E. H. 
Furuhjelm 1865- 1867, vuodesta 1868 vuori-insinööri, 
filosofian maisteri K. A. Moberg. Tutkimukset kuitenkin 
loppuivat jo seuraavana vuonna. Kuopion läänissä 
tutkimuksia johti vuorimestari A. F. Thoreld 1862 ja 1865, 
mutta varojen puutteen vuoksi ne lopetettiin täällä jo 1866. 
Perä-Pohjolassa suoritti geologisia kartoituksia maanmittari 
1. J. Inberg vuosina 1869-1871. Pohjakarttoina käytettiin 
maanmittaushallituksen mittakaavaan 1 :50 000 pienennettyjä 
pitäjänkarttoja. Muutamia karttoja valmistui, mutta niista 
painettiin vain A. M. Jernströmin laatima Inarin ja Utsjoen 
kallioperäkartta 1874 mittakaavassa 1:800 000. Tämä oli 
ensimmäinen painettu nykyaikainen geologinen kartta 
Suomesta. "Yleinen Suomen Näyttelö Helsingissä 1876" 
ilmoittaa kunniakirjassaan, että "Vuorihallitus Suomessa on 
näytetyistä geologillisista kartoista saanut Näyttelön 
ensimmäisen palkinnon Hopea= Mitalin". 



Thoreldin ja Mobergin siirryttyä vuosiksi 1870-1 812 
kullanhuuhdonnan valvontaan Ivalojoelle geologisissa 
tutkimuksissa seurasikin usean vuoden tauko, 

Vuorihallituksen geologinen toimisto 1877-1 $85 

Monien vaiheiden ja esitysten jälkeen ja osaksi Mobmgin 
vaikutuksesta perustetiiin lopulta vuorihallituksen yhteyteen 
Geologinen toimisto, joka 1877 sai oman ohj&ntön& ja 
budjettinsa kymmeneksi vuodeksi eteenpäin. Mobergista 
tuli toimiston johtaja ja hänellä oli tutkimuksia 
suorittamassa kolme apulaisgeologia, V. L. Akerblom, C. 
P. Solitander ja 1. J. Inberg. 

Tästä alkoi maamme säännöllinen ja ohjelmoitu 
geologinen tutkimus, ptiäasiassa Nordenskiöldin tekemän 
suunnitelman mukaisesti. Myös ulkoiset työolosuhteet 
paranivat oleellisesti vuorihallituksen saatua samana 
vuonna käyttöönsä viisi huonetta vasta valmistuneen 
Teknillisen korkeakoulun eteläisestä siipirakennuksesta. 
Geologinen toimisto muutti myös tähän huoneistoon. 

Vuorihallituksessa määrdttiin vuonna 1873 virka-ajaksi 
kolme tuntia: kello yhdestätoista kahteen viraston oli oltava 
auki, mikäli muut ty6t eivät sitä estäneet. Sama virka-aika 
jatkui vuoteen 1907 saakka, jolloin mainitaan "yhteisesti 
sovitun" virka-ajaksi viisi tuntia. 

Kartoitus aloitettiin nytkin Etelä-Suomen rannikko- 
seudulta, missä useimmat tunnetut maimiesiintymdt 
sijaitsivat ja missä kartoitusta oli vuosina 1865-1869 
suoritettu malminetsintöjen yhteydessä. 

Jo vuonna 1811 saatiin Tammisaaren karftalehtialue 
ensimmäisen8 kartoitetuksi. Kartta painettiin monivarisanä 
vuonna 1879 Tukholmassa, samoin kuin viisi seuraavaakin 
karttalehteä. Sen jälkeen kartat painettiin Helsingissä. 

Karttalehtien nimenä oli aluksi Finlands gaologiska 
undersökning - Suomenmaan gealogillinen tutkimus. 
Vuodesta 1890 lahtien oli suomenkielinen nimi Suomen 
geologinen tutkimus. Paikannimidö oli aluksi kokonaan 
ruotsiksi, mutta rupesi vähitellen jo Mobergin aikana 
suomalaistumaan. 

Ruotsin mallin mukaan kartta oli yhdistetty kallioperä- 
ja maaperäkartta. Mittakaava oli 1:200 000 aiemmin 
kdytetyn suuremman mittakaavan sijasta. Etel8-Suomen 
rannikolla tällainen yhdistetty kartta oli paikallaan, mutta 
kun sisämaata kohti paljastumien lukumaära vaheni, oli 
kartasta vaikea saada yleiskäsitystä kallioperästä. TbGn 



vuoksi liitettiin vuodesta 1887 lähtien karttalehteä 
seuraavaan selitykseen kallioperäkartta mittakaavassa 
1 :400 000. 

On luonnollista, että näissä ensimmäisissä kartoissa on 
monia puutteita. Kivi- ja maalajien nimet on esitetty 
ruotsiksi ja suomeksi, tässä järjestyksessä. Nimitykset 
tuntuvat vanhahtavilta, mutta eivat aiheuttane kuitenkaan 
sekaannuksia. Maaperän termit näyttävät olleen 
kartoittajille suurin kompastuskivi. Kartan muta tarkoittanee 
liejua; korot ovat uurteita; pelto- ja tulvasavi sekä nummi- 
ja tulvahieta eivat ole tieteellisiä nimityksiä, ne on saatu 
kansalta. Myös pohjakartta on puutteellinen, epätasainen ja 
osin virheellinenkin. Mutta kun ottaa huomioon silloiset 
olosuhteet ja liikkumismahdollisuudet, täytyy saavutuksia 
pitää erinomaisina. Innostus työhön oli suuri. Ennen vuotta 
1886 kartoitettujen 1 1 lehden alueella oli keskimääräinen 
kesakauden saavutus kartoittajaa kohti n. 300 km2. Paras 
tulos oli Vihdin karttalehden alueella, jossa vastaava luku 
oli 460 km2. 

Kartoituksen suorittivat pääasiassa kesäapulaiset, jotka 
olivat luonnontieteiden tai tekniikan opiskelijoita. Useimmat 
heistä olivat vain yhden kesän töissä, jolloin geologin aika 
meni paljolti uusien kartoittajien kouluttamiseen. Vuonna 
1883 tulivat kesäapulaisiksi ylioppilaat W. Ramsay ja J. J. 
Sederholm. Seuraavina kesinä he "tutkiskelivat" Turun ja 
Salon seutuja, nyt jo maistereina. Kaikkiaan työskenteli 
Geologisen toimiston palveluksessa vuosina 1877- 1885 25 
kesäapulaista, joista 16 vain yhden kesakauden. 

Kuhunkin karttalehteen liittyy erillinen selityskirja, joka 
ilmestyi noin kahden vuoden kuluttua kartoituksen 
päättymisestä. Yksitoista ensimmäistä selitystä on Mobergin 
ruotsiksi kirjoittamia, mutta ne suomennettiin myöhemmin. 

Mobergin selityskirjat on kaikki tehty saman kaavan 
mukaan. Kallioperää käsitellään niissä runsas kolmannes 
sivumäärästä, maaperää vajaa kolmannes; loppu on yleistä 
maantieteellistä kuvausta: vesien, laaksojen ja vuorten 
luetteloa. Lisäksi selityskirjoissa käsitellään peltojen vilja- 
vuutta, metsien tuottoa, teollisuutta, yleistä elinkeino- 
elämää, jopa arkeologiaa ja kansantarustoakin. Lukija saa 
siten käsityksen paljosta muustakin kuin vain alueen 
geologiasta. 

Geologiassa on suuri huomio kiinnitetty muodostumien 
esiintymispaikkojen luetteloon, mutta myös petrografista 
kuvausta ja maaperän kerrosjärjestystä liitettiin pian jonkin 
verran mukaan. Geneettinen puoli puuttui 
karttalehtiselityksistä aluksi täysin. 



Sekä kallioperästä että maaperästä tehtiin alusta alkaen 
jonkinlaisia kemiallisia analyyseja. Jo ensimmäisessä 
selityksessä vuodelta 1879 on maininta kivilajien 
mikroskooppitutkimuksista. Kallioporauksia tehtiin vuodesta 
1883 lähtien, mutta miten, ei ole tiedossa. Ensimmäiset 
timanttikairaukset tiedetään meillä suoritetun Furuhjelmin 
suosituksesta Pitkärannassa 1888. "Maannäverryksiä" 
alettiin suorittaa jo 1877, jolloin maaperää kairattiin noin 
metrin syvyyteen, viisi vuotta myöhemmin päästiin jo 15 
metriin. 

Tällä tavalla kartoitettuna oli vuoteen 1885 mennessä 
ilmestynyt painosta Etelä-Suomen rannikkoalueelta 
kaikkiaan yhdeksän geologista karttalehteä mittakaavassa 
1 :200 000 ja niiden ruotsinkieliset selityskirjat. Kaksi 
karttalehteä oli lisaksi miltei valmiiksi tutkittuina. Ottaen 
huomioon vähäisen henkilökunnan ja puutteelliset välineet 
on saavutusta pidettävä erinomaisena. 

Karttalehdet ja niiden selityskirjat eivät olleet 
tieteellisesti kovin korkealaatuisia, eivätkä vastanneet 
aikansa kansainvälistä tasoa. 

Geologisen toimiston muusta työskentelystä mainittakoon 
osallistuminen Turun maanviljelysnäyttelyyn 1881. Tämän 
yhteydessa tuotiin esille myös maanviljelysgeologin viran 
perustaminen Geologiseen toimistoon, mutta koska vt. 
vuori-intendentti Furuhjelm vastusti sitä, asia raukesi. Niin 
ikään Geologinen toimisto oli mukana omalla 
osastollaan Moskovan teollisuusnäyttelyssä 1882. 

Tämä kaikki geologinen tutkimus- ja kartoitustoiminta 
tapahtui vuorihallituksen yhteydessa ja sen toiminnan 
puitteissa, vaikkakin omien määrärahojen turvin. Mutta 
koko ajan oli kuitenkin hitaasti kypsymässä ajatus 
itsenäisen geologisen tutkimuslaitoksen perustamisesta. Pian 
vuoden 1877 ohjesäännön voimaantulon jälkeen huomattiin, 
että toimistolle annettu tehtävä oli mahdoton suorittaa 
aiotussa kymmenessä vuodessa. Kun lisaksi suunniteltiin, 
että vuorihallitus lakkautettaisiin ja sen tehtävät osaksi 
siirrettäisiin uudelle teollisuushallitukselle, geologisen 
laitoksen perustaminen tuli vielä kerran ajankohtaiseksi. 
Mobergin 1868 tekemän ja Suomen Tiedeseuran 1876 
kannattaman aloitteen pohjalta päätti senaatti vihdoin 
helmikuussa 1885 ehdottaa itsenäisen tutkimuslaitoksen pe- 
rustamista geologisia tutkimuksia varten "teollisuus- 
hallituksen lähimmän valvonnan alaisena". Ehdotuksen 
hyväksyi keisari Aleksanteri II1 toukokuun 21. päivä 1885 
antamallaan armollisella asetuksella. 



Näin oli vuosikymmeniä kestänyt sitkeä uurastus paljolti 
Nils Nordenskiöldin pohjustaman työn ansiosta lopulta 
johtanut siihen, että oli perustettu itsenäinen laitos 
suorittamaan maamme geologista tutkimusta ja kartoitusta 
sekä soveltamaan näistä saatujen tulosten taloudellista 
hyväksikäyttöä. Tämä tapahtui 20 vuoden kuluttua siitä, 
kun suunnitelmalliset geologiset tutkimukset ja kartoitukset 
maassamme alkoivat. Geologisen tutkimuksen keskittämisen 
ja tehostamisen tarvetta samoinkuin yleistä kiinnostusta 
asiaan kuvastaa myös 1886 perustettu Suomen Geologinen 
Seura. 

Yleinen tieteellis-geologinen tausta 

Geologian menestyksekäs tutkiminen ja tulosten 
hyödyntäminen edellyttää usean muun tieteen tulosten 
tuntemista ja hyväksikäyttöä. Lähitieteiden on siten 
saavutettava tietty taso, ennen kuin geologiassa päästään 
eteenpäin. Viime vuosisadan alkuun mennessä oli jo 
pääosin hylätty taikauskoon tai antiikin filosofiaan 
perustuvat luonnontieteelliset käsitykset, mutta modernit 
opit olivat vasta kehkeytymässä. Jo 1800-luvun puolivälin 
tienoilla oli yleisesti hyväksytty useita tieteellisiä teorioita, 
jotka ratkaisevasti ovat vaikuttaneet geologiankin 
kehitykseen ja uusien käsitysten leviämiseen. Näistä 
tärkeimpinä mainittakoon mekaaninen lämpöteoria, lajien 
kehitysoppi, jääkausiteoria, mikroskoopin kehittäminen ja 
siinä polarisoidun valon käyttöönotto. 

Seuraavat seikat aiheuttivat sen, että maamme 
geologinen tutkimus oli jäänyt jälkeen yleisestä 
kansainvälisestä kehityksestä: Suomen yksitoikkoiselta 
vaikuttava geologinen rakenne ilman erikoisia geologisia 
nähtävyyksiä; malmiesiintymien huono antoisuus; kallio- ja 
maaperän suuri ikäero, jonka syitä ei tajuttu; 
luonnonmullistusten, tulivuorenpurkausten, maanjäristysten 
ym. jännittävien luonnon ilmiöiden puuttuminen. Kuluikin 
pitkälle vuosisadan loppupuolelle, ennen kuin geologisessa 
tutkimuksessa saavutettiin kansainvälinen taso. 

Teoreettisen geologian alalla alkoivat uudet tuulet 
vähitellen puhaltaa meilläkin. Aktualismi pääsi valtaan 
vuosisadan lopulla, varsinainen petrografia rupesi 
kehittymään; nykyaikaisen tektoniikan ja paleontologian pe- 
rusteet laskettiin; jääkausi-käsitys vakiintui jo 1860- 
luvulla. Nämä yleiset tieteelliset edellytykset loivat 



kestävän ja monipuolisen pohjan geologian alalla uudelle 
laitokselle, jonka merkitys maamme geologisen tutkimuksen 
kehittymisessä tuli pian aivan ratkaisevaksi. 

Kansilehti GTK:n kokoelmiin kuuluvasta Daniel TTasin kq~ihmasta  mineraalihis- 
toriasta. 
Pdrmbladet tiJl Dante1 Tilas' rnineraJhistoria, sam här till forskningscentralens 
samlingar. 
Fmm tbe mineral hisbry b y  Daniel Trlas hlonging to the wllactons of the 
periodical GTK. 



K. A. MOBERG GEOLOGISEN KOMISIONIN JOHDOSSA 1886-1893 

Juhlallisella asetuksella oli Geologinen komisioni keväällä 
1885 perustettu maahamme. Koska asetus on varsin lyhyt 
ja iskevä, esitettäköön sen ensimmäinen sivu tässä 
kokonaan näytteeksi sadan vuoden takaisesta kielestämme. 
Mainittakoon, että laitoksen tehtävät ja tarkoitus ovat 
vieläkin pääpiirteissään samat kuin ensimmäisessä 
asetuksessa mainitut. 

Vuoden 1885:n asetuksen 1. SIVU 

Första sidan av förordningen av 

Page 1 of the Statute of 1885. 



Aluksi kiiytettiin uudesta laitoksesta asetuksen mukaista 
nimeä "Geologinen komisioni", mutta pian sen nimi 
palautui (esim. vuosikertomuksissa 1889 alkaen) entiseksi 
Geologiseksi toimistoksi, 

Vuoden 1877 ohjesääntö määräsi Geologiselle 
toimistolle kolme geologia. Toimisto menetti kuitenkin jo 
1880 seka Solitanderin että Inbergin, a myös heidän 
sijaisensa olivat lyhytaikaisia. Niinpä .dk erblom toimi 1885 
yksin geologina 10 keaapulaisen kanssa. Suurimpana 
syynä virkailijain vaihtumiseen oli heidän tilapäinen 
asemansa vuodeksi kerrallaan, mik.ä esh pysyvän 
antautumisen alalle. Uudessa asetuksessa tuli tam& este 
poistetuksi. Virat julistettiin nyt haettaviksi, ja jouIukuussa 
1885 nimitettiin geologeiksi filosofian maisterit K. H. 
Gylling ja A. F. Tigerstedt sekä geodeetti-insinööriksi V. 
L. Akerblom, joka vuodesta 1861 lähtien miltei 
yhtäjaksoisesti oli toiminut geologisissa tutkimuksissa 
(liite 1). 

K. Hj. Gylling 1858-1889, 
virassa 
i tj&d 1886-1W. 
on staff 

virassa 
i tjB'nst 1886-1906. 
on staff 

A. F. Tigerstedt 
1860- 1926, 



K. A. Moberg 
1901, 

Kun laitoksen johtajan tointa ei kukaan hakenut, 
nimitettiin siihen virkaa toimittavaksi K. A. Moberg, ja 
tässä toimessa hän pysyi eroonsa saakka. 

Pian kuitenkin komisionin vähäinen henkilökunta 
muuttui huomattavasti. Tigerstedt nimitettiin 1888 
teollisuushallituksen intendentiksi ja hanen tilalleen tuli 
maisteri J. J. Sederholm. Kun komisionin nuorista 
geologeista ehkä lupaavin, maisteri Gylling, oli traagisella 
tavalla kuollut 1889, nimitettiin hanen seuraajakseen 
maisteri B. Frosterus, joka vuodesta 1886 lähtien oli 
toiminut kesäapulaisena. 

Asetuksen mukainen komisionin vuosimääräraha, 32 700 
mk, oli yli kaksinkertainen Geologisen toimiston 
käyttörahoihin verrattuna. Mobergin tavoitteena näyttää 
olleen mahdollisimman suureen säästäväisyyteen 
pyrkiminen. Kahdeksan vuoden kuluttua 1893 oli 
määräraha kuitenkin jo 40 481 mk vuodessa. Geologin ja 
insinöörin palkka oli koko Mobergin kauden 4 000 mk 
vuodessa ja kesäapulaisten 600 mk noin kolmen ja puolen 
kuukauden kesätyöstä. Tirehtori sai aluksi 6 000 mk, mutta 
1887 jo 7 000 mk, josta 2 000 oli kalliin ajan lisää ja 
johtamispalkkiota. Tämä 2 000 markkaa esiintyy 
myöhemminkin tirehtorin palkkiona. Maamme hintataso 
pysytteli siten tuolloin varsin vakaana, inflaatiota ei oltu 
vielä keksitty. 

johtaja 
direktör 1 886- 
Director 



Näyttää siltä, ettei uuden laitoksen perustaminen tai 
oikeammin vanhan vakinaistaminen juuri muuttanut 
Geologisen toimiston tärkeintä tehtävää, kartoitusta. Uudet 
geologit saivat heti ensimmäisenä kesana 1886 omat 
kartoitusalueensa, vaikka heillä oli vain yhden kesän 
kokemus kartoituksesta ja sekin viiden vuoden takaa. 
Gylling kartoitti Uudenkaupungin karttalehden ja 
Tigerstedt Hämeenlinnan karttalehden alueen. Uudet 
karttalehdet painettiin kaksi vuotta myöhemmin, ja samana 
vuonna ilmestyivät myös niiden selityskirjat. Sen sijaan 
Akerblom keskittyi talvisin tästä lähtien karttojen 
piirtämiseen ja kesällä korkeuskarttojen tekemiseen. Aluksi 
hän käytti kahta barometriä korkeusmäärityksiin, mutta 
1889 tuli käyttöön "itseregistreeraava" ilmapuntari. Moberg 
jatkoi Turun saariston kartoittamista ja julkaisi 1887 jo 
aiemmin kartoitetut Turun ja Nauvon karttalehdet 
selityksineen. 

Kun saaristo ja Lounais-Suomen rannikko oli 
kartoitettu, siirtyi toiminta toisaalta itään päin, kohti 
Karjalan Kannasta, missa kartoitukset alkoivat 1891, 
toisaalta taas sisämaahan, missä ne jo 1886 aloitettiin 
Tampereen seudulla (liite 2). 

Sederholm ja Ramsay olivat kesän 1886 poissa 
komisionin töistä. Edellinen palasi niihin seuraavana 
kesana Hattulan - Kalvolan alueelle. Ramsay sen sijaan 
siirtyi yliopiston palvelukseen ja rupesi tutkimaan Kuolan 
niemimaata eikä sen koommin tullut enää komisionin 
palvelukseen. Kesällä 1888 hän kuitenkin omalla 
kustannuksellaan kartoitti Suursaaren ja Tytärsaaren, piirsi 
kartan julkaisukuntoon sekä kirjoitti sen selityksen. 
Tulokset hän myi komisionille tuhannella markalla eli 
geologin kolmen kuukauden palkalla. 

Tampereen seudun kartoitus sai uutta vauhtia, kun 
Sederholm 1890 ilmestyi sinne ensimmäisen kerran. 
Myöhemmin hän kartoitti tai kävi siellä harva se vuosi. 
Myös Mikkelin ja Savonlinnan seuduilla aloitettiin 
kartoitukset 1890-luvun alussa. 

Kartoituksissa käytettiin runsaasti kesäapulaisia 
ylimääräisinä geologeina. Heidän lukumääränsä vaihteli 
9-13, monet heistä olivat mukana työssä useamman 
vuoden. Vuonna 1888 ilmestyi polyteknikko G .  Komppa 
heidän joukkoonsa tosin vain yhdeksi kesäksi. Sen sijaan 
1892 kesätyönsä aloittanut Wanold Wrydon Wilkmanista 
tuli komisionille pitkäaikainen ja uskollinen työntekijä, 
taitava geologi sekä ajoittain boheemia elämää viettävä 
värikäs persoonallisuus (liife 1). 



Sederholm ja Frosterus kirjoittivat useita 
karttalehtiselityksiä. Myöhemmin osoittautui niiden 
uutterimmaksi tekijäksi 1888 komisioniin tullut ja sittemmin 
Sederholmin geologinviran perinyt Hugo Berghell, joka 
1892 julkaisi ensimmaisen karttalehtiselityksensä (liite 1). 

Karttalehtiselitykset olivat tähän saakka ilmestyneet vain 
ruotsiksi. Senaatin myönnettya tarvittavat varat, käännettiin 
25 ensimmäistä karttalehtiselitystä vuosina 1888- 1893 
suomeksi. Kääntäjinä toimivat metsänhoitaja F. G .  
Bergroth, lääketieteen lisensiaatti G .  V. Levander ja 
maisteri A. J.  Warén. Yllä mainitut henkilöt varsinaisesti 
loivat suomenkielisen geologian terminologian perusteet, 
silla laitoksella ei ollut muita Suomen kielen taitoisia kuin 
Gylling. Hänkin kuoli jo 1889, mutta ehti 1878 julkaista 
ensimmaisen suomenkielisen geologisen tutkimuksen 
"Muutamia havainnoita geognostisista suhteista osissa 
Hattulan, Kalvolan ja Wanajan pitäjiä". 

Tässä vanhimmassa suomenkielisessä geologian 
terminologiassa on käytetty sanoja, jotka nykyaikana 
saattavat hymyilyttää, mutta joiden merkityksen silti voi 
arvata. Tallaisia sanoja ovat esimerkiksi järeärakeinen, 
vuorenraukeaminen, maneiitti, sinkkikiillukka, kalkki- 
pallero, kiiltokiviliuska, hiidenpata, varisevä ainejoukko, 
yhteenlikistynyt sora, vesikokous, sorvauskuoppa, 
haaveellinen joukko, maannäverrys jne. Näiden lisäksi 
esiintyy suomennoksissa joukko sanoja, joiden merkitystä 
on vaikeampi arvata, silla ne ovat myöhemmin jääneet 
käytöstä pois. Tallaisia sanoja ovat esimerkiksi valkky, 
vuolu, kertymä, vesiluomainen, hivutus-tulos, auhto, 
taulusälpä, euriitti, rantapii, rapeikko, hyöky höljyttelee 
jne. 

Seuraavassa näyte karttalehtiselityksestä 1890 
(Karttalehti 13, A. F. Tigerstedt, s. 20): "Granitigneissi 
siis olisi kaikkein kerrostuneitten vuorenlajien vanhin 
peruste, vaikkapa monella poikkeuksella, jopa milt'ei maan 
alkuperäinen ensiksi jähtynyt kuori ja sen granitin ja 
gneissin keskivälissä oleva luontoa, ymmärtää helposti kun 
ajattelee niitä monenkaltaisia voimia, joiden avulla se on 
syntynyt. Gneissigraniti sitä vastaan olisi enimmäksi osaksi 
katsottava selvänä eruptivinä, vanhanaikaisena granitina, 
joka vahvan painon syystä on saanut kohtisuoraa painon 
suuntaa vastaan juoksevaa viirukaisuutta". 

Uusia geologisia näkökohtia esitettiin kuitenkin ruotsin- 
tai saksankielisissä julkaisuissa. Jo Tammelan karttalehti- 
selityksessa 1890 Sederholm väläytti uusia ja osin 



mullistaviakin käsityksiä Kalvolan-Tammelan alueen 
kallioperän metamorfoosiluonteesta. 
Tarkemmin hän perusteli niitä seuraavana vuonna 
väitöskirjassaan. Siinä hän osoitti, että alueen kalliot ovat 
alkujaan olleet tulivuoren laavoja, mutta myöhempi 
metamorfoosi on muuttanut niiden rakenteen ja 
koostumuksen. Samana vuonna Sederholm julkaisi jo 
klassiseksi käyneen tutkimuksensa rapakivistä ja näytti näin 
28-vuotiaana tieteellisen geologian alalla leijonankyntensä. 

Vuonna 1892 Sederholm julkaisi geologista kartoitusta 
varten ohjekirjasen, jota noudatettiin monen vuosi- 
kymmenen ajan. Kun lisäksi Tigerstedt ja Ramsay olivat 
siirtyneet muihin tehtäviin, nimitettiin Sederholm 1 päivänä 
helmikuuta 1893 komisionin johtajaksi Mobergin jälkeen. 

Kartoituksen ohella oli komisionilla muita tehtäviä 
melko vähän. Eräänä myöhemmin unohtuneena 
tutkimuspiirteenä oli uusien rautatieleikkausten 
systemaattinen tutkiminen heti tuoreeltaan töiden vielä 
jatkuessa. Tulokset myös julkaistiin miltei välittömästi. 
Mieleen nousee ajatus, olisiko ollut syytä jatkaa tätä 
menetelmää myöhemminkin esim. 1950- ja 1960-lukujen 
suurten maantierakennusohjelmien yhteydessä. 

Käytännöllis-geologisia tutkimuksiakaan ei unohdettu. 
"Herra Sederholm" tutki itse mm. Uuraisten "piijauhoa". 
Laatokan rannoilta Pohjois-Karjalaan etsittiin malmeja ja 
Lapin retkikunnan löytämä Kuolajärven rautamalmi oli 
selvitysten kohteena. Vanha malminetsijä Tigerstedt 
kartoitti Orijärven ympäristöä ja suoritti siellä 
magnetometrausta sekä fimanttikairauksia. 

Vuodesta 1888 lähtien oli ohjelmassa myös "Lapinmaan 
yleiskatsauksellinen geologinen tutkimus". Useita retki- 
kuntia liikkui eri henkilöiden johdolla joka puolella 
Lappia. 

Kouluille, oppilaitoksille, jopa ulkomaillekin toimitettiin 
pyynnöstä kivi- ja maalajikokoelmia. Kymmenien 
ulkomaisten yhteisöjen kanssa vaihdettiin julkaisuja. 
Kirjasto ja karttavarasto kasvoi Mobergin aikana yli 
kaksinkertaiseksi ja käsitti 1892 yhteensä 2 400 nidosta ja 
karttaa. 

Myös tutkimusvälineistö parani vähitellen. Kairoja 
hankittiin sekä kallioperää etta maaperää varten. 
Paljekameroita oli käytössä jo 1870-luvulta saakka ja 1890 
niita saatiin kaksi lisää. Ensimmäinen valokuva kartta- 
lehtiselityksiin ilmestyi 1888, mutta vasta vuodesta 1892 
lähtien valokuvat ja piirrokset yleistyvät niissä. Berghell 



opetti vielä 1910-luvulla (aivan oikein) Aarne Laitakarille, 
että huonokin piirros on parempi kuin puuttuva valokuva. 

Ensimmäinen petrografinen mikroskooppi ostettiin 
komisionille 1893. Siihen saakka oli ohuthieet tutkittu 
lainamikroskoopilla Helsingin yliopistossa tai Tukholmassa, 
missä monet suomalaiset geologit ovat opiskelleet. Myös 
hieet tehtiin aluksi Tukholmassa, oma preparaattori saatiin 
tekemään niitä komisionille 1897. Ensimmäisenä komisionin 
geologeista tutki ohuthieitä Gylling professori Fr. Wiikin 
johdolla. 

Ennen 31.1.1893 tapahtunutta eroaan ehdotti johtaja 
Moberg teollisuushallitukselle 1.11.1892 lähettämässään 
kirjelmässä, että tulevaksi kartoitusmittakaavaksi otettaisiin 
1:400 000. Ehdotustaan hän perusteli sillä, että nyt oli 
kartoitettu likimain 61:nteen leveysasteeseen saakka, johon 
asti myös venäläinen topografikartta ulottui. Työn 
jatkaminen tästä pohjoisemmaksi samassa mittakaavassa 
vaatisi geologeilta kohtuuttomasti työtä, kun he joutuisivat 
suorittamaan myös topografista kartoitusta. Lisäksi 
yleiskuvan saaminen koko maan geologiasta olisi nyt 
entistä tärkeämpi ja mittakaavaa pienentämällä se saataisiin 
myös neljä kertaa nopeammin kuin mittakaavassa 
1:200 000. Tällöin se ehtisi "verraten lyhyessä ajassa tulla 
täysin valmiiksi". Tornion leveysasteelle saakka pohjoisessa 
sen valmistumisen arveltiin kestävän 12- 14 vuotta. Kun 
lisäksi maanmittaushallitukselta oli juuri ilmestynyt 
yleiskartta mittakaavassa 1:400 000, voitaisiin sitä käyttää 
uuden geologisen kartan pohjakarttana. Ratkaisevin 
perustelu näyttää kuitenkin olleen se, että pienemmän 
mittakaavan kustannukset tulisivat olemaan vain neljäsosa 
tähänastisista kustannuksista. Päättäjiltä jäi kuitenkin 
huomaamatta se seikka, että kun kalliopera- ja 
maaperäkartat painettaisiin erikseen, arvioidut 
painatussäästöt vähenisivät puoleen. Senaatti puolsi 
Mobergin ehdotusta ja keisari hyväksyi sen 8.6.1893. 

Geologisia karttoja mittakaavassa 1 :200 000 ilmestyi 
vuosina 1878- 1900 kaikkiaan 37 karttalehteä. Niiden 
maastotyöt tehtiin vuosina 1865-1894. Karttalehtiselitykset 
ilmestyivät vuosina 1879- 1900 eri henkilöiden 
kirjoittamina ja niiden suomennokset julkaistiin vuosina 
1888- 1902. 



J. J. SEDERHOLMIN KAUSI 1893-1933 

Aika 1893-1918 

Sederholrnin 40 vuotta jatkunut johtajakausi on syytä 
käsitellä kahdessa osassa. Vuosi 1918 on tällöin sopivin 
raja maamme itsenaistymimn ja kolmannen laitosta 
koskeneen asetuksen antamisen vuoksi. 
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Ensimmäistä asetusta noudatettiin vuoteen 1908 saakka, 
jolloin saatiin uusi asetus. Se muutti vain vähan totuttuja 
toimintaperusteita. Geologien pätevyysvaatimukset 
määriteltiin sekä uudet kirjuriapulaisen ja vahtimestarin 
toimet perustettiin, niin että vakinaisen henkilökunnan 
lukumäärä oli nyt kuusi. 

Samaan aikaan tapahtui henkilökunnassa myös muita 
muutoksia. Komisionin virkavuosiltaan ja iältään vanhin 
geologi, geodeetti-insinööri akerblom kuoli 1907. Hänen 
virkansa muutettiin uudessa asetuksessa geologin viraksi, 
johon nimitettiin kesäapulaisena toiminut kemisti-insinööri 
V. Tanner (liite 1). Hän oli kuitenkin aika paljon 
virkavapaana, jolloin hänen virkaansa useimmiten hoiti 
Wilkman. Akerblomin sivutehtäviä laitoksen sihteerinä ja 
aktuaarina määrättiin hoitamaan Berghell ja 
toimistoapulaiseksi tuli Sara Bäckman. Sederholmin 
virkavapauksien aikana johtajan virkaa hoiti aina Frosterus 
(liite 1). 

Henkilökunnan palkat eivät asetuksessa muuttuneet, 
mutta palkkiota saivat geologit 1 000 mk, tirehtori 2 000 
mk ja vahtimestari 600 mk vuodessa. Matkakustannuksiin 
myönnettiin nyt ensi kerran 11 000 mk ja tarverahoja 
saatiin 16 000 mk. Apulaisten palkka ja lukumäärä 
pysyivät samoina. Kokonaisbudjetti oli lahes kaksi kertaa 
suurempi kuin 23 vuotta aikaisemmin eli 61 600 markkaa. 

Komisionin tilat laajenivat myös hieman. Vuonna 1897 
se muutti Hemmet-nimiselta yhtiöltä valtion ostamaan ja 
arkkitehti Sjöströmin alkuaan yksityisasunnoksi piirtämään 
taloon Bulevardi 29:ään, josta tulikin sille lahes 
60-vuotinen tyyssija. Mutta kun talo oli pienelle 
henkilökunnalle aivan liian laaja, sijoittuivat siihen myös 
teollisuushallitus ja maataloushallitus. Geologit sijoitettiin 
talon ensimmäiseen kerrokseen, aputiloja oli vähan 
muuallakin. Jo 1908 saatiin talon kolmannesta kerroksesta 
lisätilaa kolme huonetta, joista yhteen sijoitettiin laitoksen 
kirjasto. Näin olikin tilakysymys pitkäksi aikaa 
tyydyttävässä kunnossa. 

Kartoitus oli edelleenkin komisionin päätehtävänä. Sitä 
suoritettiin Mobergin laatiman ja teollisuushallituksen 
hyväksymän suunnitelman mukaisesti. Tampereen, Mikkelin 
ja Savonlinnan mittakaavan 1 :400 000 mukaiset karttalehdet 
saatiin valmiiksi jo ennen vuosisadan vaihdetta, mutta niitä 
tarkistettiin vielä paljon myöhemminkin (liite 2). 

Vuosisadan vaihde näytti muodostavan merkittävän 
vaiheen kartoituksen kehityksessä. Vuonna 1900 ilmestyivät 
mittakaavan 1 :200 000 mukaisen lehtijaon viimeinen 



Laitoksen toimitalo Bulevardi 29, Helsinki, kaytössa 1897- 
1956. 
Arnbetshuset vid Bulevarden 29 i Helsingfors, i anvandning 
1897-1 956. 
Headquarters of  the Geological Survey, Bulevardi 29, Helsin 
ki, 1897-1 956. 

Laitoksen toimitalossa Bulevardi 29 oli koko alan uunilammitys. 

Byggnaden vid Bulevarden 29 varmdes enbart med kakelug- 
nar. 
The building occupied b y  the Geological Survey at Bulevardi 
29 was furnace-heated the whole t~rne. 
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selityskirja, Pyhäjärvi sekä uuden lehtijaon ensimmäinen 
karttalehti, Mikkeli. 

Vanhan lehtijaon aikana olivat työtavat ja 
tutkimusmenetelmät huomattavasti kehittyneet mm. 
polarisaatiomikroskoopin käyttöönoton mukana. Tästä sekä 
Sederholmin Tampereen seudulla tehdystä klassisesta 
tutkimuksesta seurasi, että myös käsitys peruskalliomme 
syntytavasta oli suuresti muuttunut. Sederholm loi myös 
pohjan stratigrafiselle luokittelulle, jota sittemmin koetettiin 
soveltaa koko Suomeen. Myös käsitys maaperämme 
synnystä ja glasiaaligeologiasta oli saanut aivan uusia 
piirteitä. 

Uusi, pienemmässä mittakaavassa tehty kartoitus eteni 
nyt' hyvää vauhtia ja uudet käsitykset voitiin siinä ottaa 
huomioon. Vuosisadan vaihteen tienoilla oli jo aloitettu 
muiden paitsi Suomussalmen alueen kartoitus. 
Ajanjaksomme aikana pääosa maastamme ehdittiin 
kartoittaa tässä mittakaavassa. Paljon jäi kuitenkin 
tarkistuksia ja uudelleenkartoitusta myöhemmdcsi. 

Mobergin ennuste kartoitusnopeudesta ylittyi siten 
kaksinkertaisesti. Tänä aikana saatiin kuitenkin painetuksi 
vain neljä kallioperä- ja kolme maaperäkarttaa (vrt. liite 2), 
sillä komisionia vaivasi ainainen rahapula. 

Kartoituksessa näyttää kuitenkin olleen johdonmukainen 
suunnittelun puute. Monella alueella saattoi kartoitus olla 
vuoden tai useampiakin kokonaan pysäyksissä (liite 2). 
Osaksi tämä johtunee siitä, että Sederholm halusi maan eri 
puolilla saada vahvistuksia stratigrafiselle luokitukselleen ja 
kartoitusryhmiä lähetettiin tällöin eri alueille osoittamaan 
hänen käsityksiään oikeiksi. 

Kartoitusta suorittivat edelleen enimmäkseen 
kesäapulaiset , joita sanottiin ylimääräisiksi geologeiksi . 
Kunkin kartoittajan saavutuksista pidettiin tarkkaa kirjaa. 
Ennätys oli ylioppilas R. L. Fonseliuksella, joka kartoitti 
kuukaudessa 621 km2 -keskimääräinen saavutus oli 400 
km2 kuukaudessa. 

Kaikki vanhemmat geologit ja monet tunnetut 
kansalaiset ovat toimineet kartoituksessa kesäapulaisina 
(liite 1). Wilkman oli kesaapulaisena vuoteen 1910 saakka, 
vuodesta 1895 lähtien jo maisterina; L. H. Borgström tuli 
komisionin töihin 1900, pitkäaikainen geologi J. N. 
Silvenius (Soikero) 1902. Victor Hackman oli vielä 
tohtorinakin ylimääräisenä tuntipalkkalaisena, osittain myös 
talvisin. Rahaa oli niukasti käytettävissä; kaikessa oli 
johtavana periaatteena säästäminen. 

Väinö Tanner aloitti kesaapulaisena 1903. Frosterus 
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harjoitti 1904 geologiksi herra P. Eskolaa, josta tulikin 
sitten laitoksen pitkäaikainen työntekijä ja joka vuodesta 
1908 lähtien työskenteli pääasiassa Orijärven ympäristössä. 
Ylioppilas E. Mäkinen sai geologisen tulikasteensa yhdessä 
W. Hallin kanssa niinikään Frosteruksen johdolla 
Puolangalla 1905. Hans Hausenista tuli kesäapulainen 
1906, B. Aarniosta 1910, H. Väyrysestä 1911 ja Th. 
Brenneristä 1913. Aarne Laitakari aloitti pitkän ja 
ansiokkaan geologin uransa Eskolan apulaisena 1914, 
samoin Matti Sauramo, joka ei ollut mukana enää 
useampaa kesää. Vapaaehtoisena (palkatta?) osallistui 
ylioppilas E. H. Kranck kartoituksiin 1916. Martti Saxén 
(Saksela) oli mukana 1917 ensi kertaa (vrt. taulukko 1). 
Kesäapulaisia oli keskimäärin 5-10 vuosittain. 

Kuhunkin mittakaavan 1 :400 000 mukaiseen karttaleh- 
teen liittyi selityskirja, joka ilmestyi yleensa yhdestii 
viiteen vuotta myöhemmin kartan ilmestymisestä. 
Selityskirjat olivat ajanjakson aikana vielä ruotsinkielisiä ja 
niihin sisältyi lyhyt ranskankielinen referaatti. 
Suomenkielinen käännös tuli parin vuoden kuluttua. 
Pääpaino selityksissä on kuvailevassa petrografiassa mutta 
kautta linjan esitetään myös kivilajien syntyyn liittyviä 
asioita. Karttalehtiselityksissä noudatetaan yleensa kiltisti 
Sederholmin stratigrafista luokitusta. Lukuisat piirrokset ja 
valokuvat parantavat selitysten tasoa. Varsinkin Wilkman 
oli taitava valokuvaaja. Hän tiettävästi ensimmäisenä 
geologina Suomessa harrasti värivaIokuvausta, valmisti itse 
filmit, kehitti ne, julkaisipa pienen varivalokuvausta 
käsittelevän oppaankin. Muutama hänen ottamansa 
värikuva on julkaistu Geoteknillisten julkaisujen numerossa 
14 vuodelta 1914, ja ne ovat vieläkin täysin kunnollisia. 

Johtaessaan maassamme geologista kartoitusta ja 
tutkimusta näyttää Sederholm kuitenkin olleen aikamoinen 
yksinvaltias. Kun Berghell Savonlinnan alueella tuli 
stratigrafiasta esimiehensä mielipiteistä poikkeaviin 
tuloksiin, hän sai kokea vaikeuksia. Vuoden 1902 
vuosikertomuksen mukaan kartan painatusta "erityiset 
asianhaarat ovat viivästyttäneet", "vaikka kartta jo kauan 
on ollut likipitäen valmis". Vuonna 1917 kartta oli jo 
kivellä, kun. sitä painanut liike lopetti toimintansa, minkä 
yhteydessä kiven väitettiin hävinneen. Alue kartoitettiin nyt 
osaksi uudestaan ja kartan selityksineen julkaisi 1931 ja 
1933 Hackman, kymmenkunta vuotta Berghellin kuoleman 
jälkeen. Berghellin kartta ja selitys vuodelta 1909 ovat 
edelleen tutkimuskeskuksen arkistossa. Myös Berghellin 
vuosina 1895- 1897 kartoittama Salmi-Suojärvi-alueen 



kivilajikartta selityksineen jäi julkaisematta. Sen sijaan 
Savonlinnan ja Salmi-Suojärven maalajikartat olivat tässä 
suhteessa neutraaleja. Ne Berghell julkaisi 1903 ja 1924 ja 
niiden selitykset 1904 ja 1916 (liite 2). Laitoksen omissa 
sarjoissa ei ollut enää tämän jälkeen Berghellin 
artikkeleita, ja hän siirtyikin Geologiska Föreningen i 
Stockholm Förhandlingarin avustajaksi. Geologisen 
komisionin johtaja näyttää olleen tietoinen suurista 
kansainvälisistä ansioistaan peruskalliogeologian alalla ja 
varjelleen tällä tavoin mainettaan. 

Vaikka Sederholm olikin ensi sijassa tiedemies, olivat 
käytännöllis-geologiset tutkimukset ajanjakson aikana varsin 
monipuolisia, laajoja ja tehokkaita. Jo ensimmäisen 
vuosikertomuksensa linjanvedossa Sederholm korostaa 
käytännöllisten tutkimusten tarpeellisuutta. Hän pyrki koko 
ajan kehittämään ja laajentamaan näitä tutkimuksia, mutta 
tähdensi, että niiden taustalla täytyy olla perusteellinen 
tieteellinen tutkimus, joka vasta luo tarpeellisen pohjan 
käytännöllistenkin tutkimusten suorittamiselle. Tätä 
Sederholmin tärkeää oivallusta, jota hän tarkemmin 
perusteli 1908 vuosikertomuksessa, on sittemmin noudatettu 
koko laitoksen toiminnan ajan, ja oivalluksen avulla on 
saavutettu maamme geologisessa tutkimuksessa monia 
tärkeitä tuloksia. Nordenskiöldin aikana malminetsintä 
maassamme epäonnistui varmaankin osaksi siitä syystä, että 
tällainen tieteellinen pohja maamme kallioperän 
tuntemisessa silloin vielä puuttui. 

Ajanjakson loppua kohti huomaa käytännöllis- 
geologisten tutkimusten jatkuvasti laajentuneen, sitä mukaa 
kuin pääosa yleiskartoitusta läheni loppuaan. 

Tärkein ja ajoittain yksinomainen käytännöllis- 
geologinen kohde oli malminetsinta ja -tutkimus. Aiheita 
oli runsaasti: Laatokan pohjoispuoli, Enon-Kontiolahden 
kuparikiisu; Etelä-Suomen vanhat malmikentät, varsinkin 
Orijärven seutu, Jussaari; Etelä-Pohjanmaa sekä Lapissa 
Porkosen-Pahtavaaran alue, Juvakaisenmaa, Kuolajärven 
Vuorijärvi ja Tuutijärvi. 

Tarkein tutkimuskohde oli kuitenkin Outokumpu, missä 
tutkimukset alkoivat sen jalkeen kun maaliskuussa 1908 
laitokselle oli saapunut Rääkkylän Kivisalmesta löydetty 
kuparimalmilohkare. Ajoittain Outokummun tutkiminen vei 
pääosan komisionin vähistä resursseista. Oli onni, että 
tutkimuksia määrättiin johtamaan kolme vuotta aikaisemmin 
Pitkärannasta vapautunut kokenut malmimies, 
vuori-insinööri 0. Trustedt , joka oli ylimääräisenä 
geologina valmistelemassa komisionissa Pitkarantateostaan. 



Geologisilla päätelmillään Trustedt saattoi rajoittaa 
emäkallioalueen Outokummun seudulle, jossa geologisten 
ja geofysikaalisten menetelmien avulla lopuksi 17.3.191 0 
kolmannessa kairausreiassa tavoitettiin rikas kuparimalmi. 
Komisioni jatkoi nyt Outokummun malmin tutkimusta 
syväkairausten, kaivausten, louhintojen ja koekuilun avulla. 
Vuonna 1913 aloitetut "kuparinerottamislaitoksen" 
valmistelevat työt rupesivat kuitenkin käymään 
ylivoimaisiksi laitoksen vähäiselle henkilökunnalle. 
Seuraavana vuonna paättyikin komisionin tutkimusosuus. 
Malmin etsimiseen ja tutkimiseen oli käytetty rahaa 
1 364 000 markkaa, josta puolet oli valtion ja toinen puoli 
maanomistajan, Hackman Oy:n rahoja. 

Vielä tämän jälkeenkin komisioni suoritti Outokummun 
ympäristössä malminetsintää, sähköisiä ja magneettisia 
tutkimuksia, syvakairauksia, kuilunajoa ja koelouhintaa. 
Tutkimuksia helpotti suuresti 1917 hankittu "automobiili", 

Outokumpu luonnontilaisena 1899. 

Outokumpu 1 naturtillstdnd 1899. 
Outokumpu in a natural state 1899. 



jolla heti ensimmäisenä vuonna ajettiin 6 644 km runsaan 
9 000 markan kustannuksin. 

Ansioistaan Outokummun löytämisessä ja tutkimisessa 
Trustedt sai timanttisormuksen, rahapalkinnon, 
kunniatohtorin arvon Helsingin yliopistossa sekä nimensä 
Suomen geologian historiaan. 

Muiden malmiaiheiden ohella jatkettiin Lapissa myös 
kultatutkimuksia, joita siellä oli tehty ajoittain 1870-luvulta 
lähtien. Nämä tutkimukset saivat uutta virikettä sen 
jälkeen, kun Inarin Hangasojalta kerrottiin tavatun 
kallioperästä kultaa. Varmuudella ei tiedetä vieläkään, 
oliko kyseessä erillinen "kultatasku", vai oliko näyte 
"suolattua". Kullan emakallion selitettiin sijaitsevan syvälle 
rapautuneissa, rautamalmi- ja kvartsipitoisten juonien 
lävistämissä siirrosvyöhykkeissa magman viimeisinä 
kiteytymisrikastumina. Myös Keski-Pohjanmaalla suoritettiin 
jo tänä aikana ensimmäiset kultatutkimukset. 

Outokummun kaivoksen ensimmauien dasbmo. 
Det första anrikningsverket vid Outokumpu gruva. 
F i d  amenhnon plent of tb hebkumpu lnine. 



Lapin malmitutkimuksiin saatiin 1898 erityismaäräraha 
kymmeneksi vuodeksi, suuruudeltaan 8 000 markkaa 
vuosittain. Maaraajan umpeuduttua sai Tanner 
tehtäväkseen laatia tutkimuksista yhteisraportin. Raporttia 
ei kuitenkaan tullut, eikä sitä ole Tannerin Tromsan 
museolle testamentatussa laajassa jaamistössakäan. Mutta 
siitä tuli 191 5 kuitenkin Tannerin 81 5sivuinen väitöskirja 
Pohjois-Fennoskandian rannansiirtymisista. Kallioperaä ja 
malmeja koskeva aineisto on vieläkin eri tutkijain 
päiväkirjoissa Geologian tutkimuskeskuksen arkistossa 
kaikkien käytettävissä mutta vaikeasti hyödynnettävissä. 

Useissa kohteissa eri puolilla maata tutkittiin 
malmiesiintymien lisäksi myös teollisuuskiviä ja 
-mineraaleja, grafiittia, kalkkikiviä, rakennuskivia, 
kovasinliusketta ja asbestia. Pariisin maailmannäyttelyyn 
1900 tehtiin vuolukivitakka, joka tuhoutui Helsingin 
pommituksissa 1939. 



Pariisin teollisuus- ja taidenäyttelyn 
Suomen paviljongin sisustus valmistu- 
misvaiheessa vuonna 1900. Kuvan 
keskellä olevan vitninin alaosa sijait- 
see nykyisin Geologian tutkimus- 
keskuksen pihalla. 

Inredningen i Finlands paviljong pb 
industri- och konstutstallningen i Pa- 
ris under f6rkredelse dr 1900. Un- 
derredet till vitrinen i hldens mitt 
finns numera p6 Geologiska fo~sk- 
ningscentralens gdrd. 
Interior of tbe F m s h  pavilion at the 
World's Fair in Pans in 1900 under 
preparatian. The lower part of the 
vitrine in the middle of the picture 
now stands in the grounds of the 
Geologjcal Survey. 

Myös maaperän käytännöllis-geologiset tutkimukset 
aloitettiin. Pohjavesiesiintymiä selvitettiin ja kartoitettiin 
useiden kaupunkien tarpeiksi. Tärkeämpiä olivat kuitenkin 
erilaiset maalajitutkimukset. Frosterus kävi 1903 opin 
Berliinin saviteknillisessä laboratoriossa ja tutustui 
myöhemmin muuallakin samoihin asioihin. Vuonna 1904 
hankittiin laitokselle polyteknillisen opiston kellariin 
perustettavaa omaa laboratoriota varten melko täydelliset 
saviteknilliset tutkimuslaitteet. Kun Sederholm oli vuoden 
1908 vuosikertomuksessa viitoittanut tälle tutkimushaaralle 
tulevat suuntaviivat, se laajeni nopeasti käsittämään 
yleensä maalajien fysikaalisia ja kemiallisia ominaisuuksia. 



Näiden selvittelyjä ruvettiin kutsumaan agrogeologisiksi tut- 
kimuksiksi, joihin myöhemmin kuului myös agro- 
geologisia kartoituksia. Kun toiminta laajeni, tämä 
tutkimushaara sai oman kemistin ja uuden huoneiston 
Bulevardi 30:stä. Vuodesta 1912 lähtien ruvettiin tätä 
ryhmää epävirallisesti kutsumaan agrogeologiseksi 
osastoksi. Se itsenäistyi 1925 ja käsittää nykyisin 
Maatalouden tutkimuskeskuksen maantutkimuslaboratorion. 

Ennen vuotta 1895 olivat geologit julkaisseet 
tutkimuksensa kotimaisissa tieteellisissä sarjoissa, 
teollisuushallituksen tiedonannoissa tai ulkomailla, mutta 
vuonna 1895 alkoi laitoksen varsinainen tieteellinen 
julkaisutoiminta, jolloin ilmestyi ensimmäinen numero omaa 
julkaisusarjaa "Bulletin de la Commission geologique de  
Finlande". Ranskalainen nimi johtunee Sederholmin 
sympatiasta ranskalaista kulttuuria kohtaan. Vasta 1971 
sarjan nimi sai nykyisen englanninkielisen asunsa 
"Geological Survey of Finland, Bulletin". 

Laitoksen Bulletiinissa ilmestyivätkin sitten kaikki ajan- 
jakson tärkeimmät geologiset kirjoitukset. Siina ilmestyi 
1897 Sederholmin tunnettu, Tampereen seudun kallioperää 
kasitteleva teos, jota pidetään aktualismin lopullisena 
läpimurtona. Hän esitti Bulletiinissa myös stratigrafisen 
jakonsa Suomen kallioperästä. Siinä ilmestyivat niin ikään 
jo viime vuosisadan puolella ensimmäiset tieteelliset 
kvartäärigeologiset julkaisut Ramsayn, Berghellin, J. Ailion 
ja G .  Anderssonin kirjoittamina. Samoin siinä ilmestyivat 
1907 Sederholmin julkaisu graniittien synnystä ja 
luokittelusta, joka vieläkin on graniittijakomme pohjana 
sekä Trustedtin yleistä tunnustusta saanut teos Pitkärannan 
malmiesiintymästä. Siina ilmestyivät edelleen Eskolan 
vaitöskirja Orijärveltä 1914 sekä Tannerin vaitöskirja 191 5. 
Edellä on mainittu vain muutamia kaikkein tärkeimpiä, 
sillä vuoteen 19 17 mennessa Bulletiinia oli ilmestynyt 
kaikkiaan 49 numeroa eli noin kaksi numeroa vuodessa. 

Voidaan sanoa, että lähinnä Sederholmin kirjoitusten 
ansiosta oli jo ajanjakson alkupuolella maamme tutkimus 
monella geologian saralla täysin saavuttanut kansainvälisen 
tason. 

Käytännöllistä geologiaa kasitteleva geoteknillinen 
julkaisusarja alkoi ilmestyä 1908. Vuoteen 191 7 mennessa 
sitä oli jo 20 numeroa. Ahkerin kirjoittaja oli Frosterus, 
jonka käsialaa oli puolet ilmestyneistä numeroista. Hänen 
julkaisunsa käsittelivät pääasiassa savia ja maannostumista. 

Molempien em. julkaisusarjojen, karttalehtiselitysten 
sekä ennen 1895 muissa sarjoissa komissionin 



henkilökunnan julkaisemien artikkelien perusteella (ks.s. 
34) voidaan silloista geologikuntaamme pitää kirjallisesti 
aktiivisena. 

Taulukosta käy selvästi ilmi, että yllä olevalla tavalla 
ilmaistu julkaisuaktiviteetti sotiemme jälkeen on pienentynyt 
noin kymmenenteen osaan ennen sotia vallinneesta 
tilanteesta. Johtuuko tämä samoihin aikoihin alkaneesta 
tutkijakunnan suuresta lisääntymisestä, välttämättömän 
motivaation puutteesta, yleisestä elämäntapojen muutokses- 
ta, tieteellisen kirjoittamisen tyylimuutoksesta vai jostakin 
muusta syystä, ei käydä tässä pohtimaan. 

Kotimaisten tutkimusten ja kartoitusten ohella hoidettiin 
laitoksella runsaasti myös ulkomaisia suhteita. Varsinkin 
Sederholmilla oli paljon ulkomaisia kontakteja, jotka eivät 
voineet olla vaikuttamatta hedelmällisesti ,myös oman 
maamme geologiseen tutkimukseen. Hän vieraili 
useimmissa Euroopan maissa, osallistui geologisiin ja 
maantieteellisiin kongresseihin ja kutsui tunnettuja 
ulkomaisia geologeja maahamme vierailulle. Amerikassa 
käydessään 1914 hän ihastui Taylorin työntehostus- 
järjestelmään ja yritti soveltaa sitä meilläkin, mutta ajatus 
tyrehtyi alkuunsa. Teos "Työn tiede" (1915) syntyi matkan 
tuloksena. 

Merkittävin ulkomaalaisten vierailuista oli Pietarin VI1:n 
kansainvälisen geologikongressin ekskursio Suomeen 1897. 
Siihen osallistui toistasataa ulkomaista geologia, mikä 
lienee kautta aikain suurin geologiekskursio maassamme. 
Kun juuri oli ilmestynyt Sederholmin tunnettu teos 
Tampereen seudulta, oli luonnollista, että ekskursion 
osallistujat vietiin ennen kaikkea sinne. Yleisesti ihasteltiin 
alueen muodostumia ja Sederholmin syntyselityksiä niistä, 
mutta myös eriäviä mielipiteitä esiintyi. Mukana ollut 
nimimerkki J. A-io (Julius Ailio) kuvaa, miten joka kerran 
Sederholmin selostuksen jälkeen" ... hyökkäsi seurue kuten 
käskystä kallion kimppuun. Oli se kiihkeätä kalketta ja 
sinkoilivat siinä sirpaleet, ennen kuin lohkesi mieluinen 
kappale kouraan. Homma näytti alussa hieman 
hullunkuriselle, mutta geologille se on samaa kuin 
alkusoitto musiikkikappaleissa" (Kansanvalitusseuran 
Kalenteri 1898). Mutta hyvät puolensa oli myös väliaikana, 
kun "tarjottiin kekseliäästi somistetussa suojassa kerrassaan 
herkulliset päivälliset, jotka olivat omansa saattamaan niin 
koti- kuin ulkomaisetkin tiedemiehet tavallista suurempaan 
intoon, kun niin erinomaisesti kivitiede ja kokkitiede niissä 
olivat yhdistetyt suloiseen sopusointuun"(J. A-io Kansan- 
valitusseuran Kalenteri 1898). Alueelle on jälkeenpäin 



Geologian tutkimuskeskuksen tutkijoiden (geologi tai vastaava) julkaisut sivumääränä 
tutkijaa kohti vuosina 1886-1980. Mukaan otettu 1895:stB lahtien vain laitoksen julkaisu- 
sarjat. Luvut pyöristetty lähimpään kokonaislukuun. 
Publikationer av Geologiska forskningscentralens forskare (geologer eller rnotsvarande) i 
sidor per dr och forskare under Aren 18861980. Fr.0.m. 1895 har endast forisknings- 
centralens egna publikationsserier rnedräknats. Siffrorna är avrundade till nannast hela 
tal. 
Number of pages published per researcher fgeologist or the equivalent) per year at 
Geological Survey behveen 1886 and 1980. The years since 1895 mclude only the 
Survey's own publication series. The figures are rounded to the nearest whole nurnber. 

Edella olevista luvuista on laskettu 5- ia 10-vuotiskausittain keskiarvot 

sivu- '? maara 

Yesr 

1885 41 
1886 6 
1887 57 
1888 41 
1889 19 

1890 51 
1891 68 
1892 85 
1893 62 
1984 37 

1895 16 
1896 58 
1897 63 

Arsmedeltalen per fem- och tiobrsperiod har beraknats ur föregdende siffror. 
Annual averages have been calculated from the previous figures b y  five and ten year 
periods. 

1900 1920 1946 1965 
1901 1966 

1969 7 

sivu 'y maara 

Year 2:~  
1905 36 
1906 49 
1907 153 
1908 27 
1909 7 

1910 13 
1911 99 
1912 26 
1913 61 
1914 39 

1915 277 
1916 117 
1917 2 

siw 'r mm 

Yeer $ES 
1925 30 
1926 60 
1927 13 
1928 50 
1929 33 

1930 114 
1931 92 
1932 26 
1933 8 
1934 71 

1935 15 
1936 25 
1937 65 

Kyrnmenluku 
Artronde 
Decade 

1885-1889 
1890- 1899 
1900- 1909 
1910-1919 
1920- 1929 
1930- 1939 
1940- 1949 
1950- 1959 
1960- 1969 
1970- 1979 

vuos, SIVU. A~ maara 
S~dor  

Year pagec 

1950 5 
1951 6 
1952 7 
1953 6 
1954 5 

1955 6 
1956 4 
1957 6 
1958 6 
1959 8 

1960 9 
1961 8 
1962 13 

Alkupuolisko 
Forra halften 
F~rsf half 

- 
60,6 
30.2 
47.6 
34.4 
62,2 
- 

5.8 
8,4 
3.6 

sivu- '? rnadra 
Sidor 

Yeai Papes 

1970 5 
1971 5 
1972 4 
1973 3 
1974 1 

1975 2 
1976 6 
1977 5 
1978 4 
1979 5 
1980 5 

Loppupuol~sko 
Sensre halften 

Second half 

24,8 
41.0 
54.2 
90.6 
37,2 
27.8 
8.8 
6.0 
6 4  
4,4 

Koko vuosikymmen 
Hela drtfondet 
Whole decade 

24,8 
50,8 
42.2 
69.1 
35.8 
45,O 
8,8 
5,9 
7,4 
4,O 



Pietann VI1:nnen kansainvalisen geologikongressin Suomen ekskursion osanottajat vuonna 1897. 
Deltagarna i Finlandsexkurs~onen under den VII ~nternat~onella geologkongressen i S:t Petersburg dr 1897. 
Participants in the Fznnish excursion of the 7th International Geolog~cal Congress in St. Petersburg 1897 

tehty suuri joukko ulkomaalaisekskursioita, mm. eräs 
laajahko 1914. Kaikki ekskursiot ovat olleet ilmeisesti yhtä 
hyvin onnistuneita. Pietarin ekskursio poikkesi lounaalle 
kauniiseen Teiskolan kartanoon, jonka vastasyntynyt tytär, 
sittemmin erään tunnetun geologin äiti, sai toiseksi 
nimekseen Geologica. Ekskursio tutustui myös Kangasalan 
harjuihin, kävi Tiirismaalla ja teki laivamatkan 



Suursaareen. Kongressin 500 ulkomaista vierasta saivat 
Suomen senaatin tarjoamilla juhlapäivällisillä Imatran 
Valtionhotellissa ihailla kosken kuohuja. 

Laitos osallistui myös ulkomaisiin näyttelyihin, kuten 
Nishnij - Novgorodissa 1896 ja sai siellä geologisista 
kartoistaan Keisarillisen Kotkan kunniadiplomin. Pariisin 
teollisuus- ja taidenäyttelystä tuli kivikokoelmalla "grand 
prix" -palkinto 1900. 

Ulkomaisia suhteita pidettiin yllä myös jatkuvalla 
julkaisujen, kivinäytteiden ja karttojen vaihdolla. Varsinkin 
vuosisadan vaihteen tienoon useat suuret meteoriitit olivat 
ulkomailla haluttua vaihtotavaraa. 

Mutta käynnissä oleva maailmansota alkoi ajanjakson 
lopulla vähitellen haitata geologisia tutkimuksia. Inflaatio 
rupesi vaikuttamaan, määrärahat eivät tahtoneet riittää 
välttämättömimpiinkään menoihin ja kaikessa piti pyrkiä 
suureen säästaväisyyteen. Apuvoimaa ei enää tahtonut 
saada laitoksen ehdoilla ja sisäiset olot tulivat vuonna 1917 
yhä levottomammiksi. Edessä näytti olevan suuren 
murroksen aika. 

Aika 1918-1933 (1935) 

Suomen itsenäistyminen ja sitä seurannut vapaussota 
vaikuttivat suuresti myös Geologisen komisionin 
toimintaan. Pula-aika tuntui vielä pari vuotta 
itsenäistymisen jälkeen, mutta toiminnan tehostumisen 
edellytykset loi uusi asetus vuodelta 1918, joka toi 
melkoisesti lisää resursseja. Komisioni tuli suoraan kauppa- 
ja teollisuusministeriön alaiseksi ja sen henkilökunta 
lisaantyi huomattavasti ks. s. 47. Aiemman kolmen 
geologin tilalle tuli neljä valtiongeologia sekä kolme 
vanhempaa ja kolme nuorempaa assistenttia ja 
apuhenkilökuntaa. Vahvuus lisaantyi kuudesta henkilöstä 
peräti 16:een. 

Tehtävien luonnekin muuttui. Uudessa asetuksessa 
mainitaan ensi kerran pohjavesitutkimusten suorittaminen 
sekä maanviljelyksen ja metsänhoidon näkökohtien 
huomioon ottaminen. Jo muutaman vuoden ajan 
agrogeologisen osaston nimellä ollut työryhma vahvistui ja 
tuli epävirallisesti omaksi osastokseen. Osasto sai yhden 
valtiongeologin ja kaksi assistentin virkaa, oma laboratorio 
sillä oli ollut jo aikaisemmin. 

Asetukseen sisältyi myös palkkaussääntö aiemman 
vuosirahasäännön asemasta. Palkkausmäärärahat olivat yli 
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viisinkertaisia kymmenen vuotta aikaisempaan verrattuna. 
Osaksi tama johtui henkilökunnan lisäyksestä, osaksi 
kuitenkin alkavasta inflaatiosta.Esimerkiksi geologin palkka 
kasvoi kerralla 5 000:sta 13 000:een markkaan. 
Myöhemmissä asetuksissa ei palkkoja enää ole määrätty. 
Uutta asetusta täydensi samana päivänä annettu, 
johtosäännöksi kutsuttu työjärjestys. 

Seuraava asetus annettiin jo 1925. Viraston nimeksi tuli 
tällöin Geologinen toimikunta. Tärkein muutos oli 
kuitenkin agrogeologisen osaston muuttuminen itsenäiseksi 
Maantutkimuslaitokseksi, joka määrättiin maatalous- 
ministeriön alaisuuteen. Sen mukana siirtyi toimikunnasta 
pois yksi valtiongeologin ja kaksi assistentin virkaa uuteen 
laitokseen. Henkilövahvuus pieneni siten 13:een. Samalla 
assistentin nimike muutettiin apulaisgeologiksi (s. 47). 

Pitkäaikaisia valtiongeologeja olivat Frosterus (vuodesta 
1926 lähtien Maantutkimuslaitoksen johtaja), Berghell, 
Hackman, Trustedt, Tanner sekä loppuaikoina Wilkman ja 
H. Vayrynen. Lyhyehköjä aikoja tässä virassa olivat P. 
Eskola ja E. Mäkinen. Assistentteina ja apulaisgeologeina 
toimivat W. W. Wilkrnan, H. Vayrynen, B. Aarnio, M. 
Sauramo, W. Brenner, A. Laitakari, A. Salminen ja 
L. Lokka sekä loppuvuosina M. Saksela, Erkki Mikkola, 
G. Brander ja E. Hyyppä. Kaikki olivat kuitenkin ensin 
ylimääräisinä geologeina jonkin aikaa, pääasiassa kesäisin 
(liite 1). Ylimääräisenä mutta useimmiten läpivuotisena 
geologina toimi Soikero, joka sairauden vuoksi sai eron ja 
eläkkeen 1931. Kolmekymmentäluvulla tulivat ylimääräisiksi 
geologeiksi Th. G .  Sahama, P. Haapala, K. Rankama ja 
V. Pääkkönen (liite 1). 

Mäkisestä tuli Outokummun toimitusjohtaja 1921, Eskola 
taas siirtyi yliopiston palvelukseen ja tuli 1924 geologian 
professoriksi. Aarnio ja W. Brenner olivat vuodesta 1925 
Maantutkimuslaitoksen palveluksessa. Seuramo nimitettiin 
toiseksi geologian professoriksi yliopistoon 1929. 

Tanner oli neljään otteeseen valtiongeologina. Hän oli 
välillä virkavapaana porokomiteassa, diplomaattina 
Balkanilla ja 19 18 sotaa paossa Ruotsissa. Maantieteen 
ruotsinkielinen professori hänestä tuli 1931. Talvi- ja 
jatkosodan aikana Tanner joutui uudestaan sotaa pakoon 
Ruotsiin ja toimi siellä erään sementtiyhtiön soranetsijana. 
Siellä tama Lapin geologian ja Petsamon nikkelimalmin 
tutkijana kunnostautunut monipuolinen geologi ja tiedemies 
kuoli kotimaansa unohtamana maanpakolaisena 1948. 

Geologinen yleiskartoitus mittakaavassa 1 :400 000 oli 
ajanjakson alkuvuosina edelleenkin toimikunnan 
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päätehtävä. Mutta jo 1918 saattoi Sederholm ilmoittaa, että 
pääosa valtakunnasta oli tässä suhteessa kartoitettu. Vain 
osia Kuopion, Vaasan, Oulun, Enontekiön ja Inarin 
lehdistä oli kartoittamatta (liite 2). Mutta paljon jouduttiin 
vielä revidoimaan, ennen kaikkea Savonlinnan karttalehden 
alueella ja Lapissa. Lapin maaperän kartoitus jäi Tannerin 
tutkimusten varaan. Suomussalmen ja Oulun alueilta, 
samoin kuin Lapista, jäivät geologisen lehtijaon mukaiset 
maalajikartat ilmestymättä. 

Yleiskartoituksen edistyessä ei toimikunta enää 
ajanjakson loppupuolella tarvinnut ylimääräisiä geologeja 
kesäapulaisiksi kuin nimeksi, mutta eipä silloin ollut 
opiskelijoitakaan tulijoiksi. 

Vaikka kartoituksen kenttätyöt oli jo ajanjakson 
alkuvuosina huomattavalta osalta tehty loppuun, karttojen 
painatus, karttalehtiselitysten laatiminen ja julkaisujen 
kirjoittaminen työllistivät geologit talvikausina. Tänä aikana 



ilmestyi seitsemän kivilajikarttaa ja neljä maalajikarttaa 
sekä edellisen selityksia kuusi kappaletta ja 
maalajikarttojen selityksia kolme. Sederholm itse ei enää 
puuttunut selitysten kirjoittamiseen, se oli Frosteruksen, 
Hackmanin ja Wilkmanin kokeneissa käsissä. 
Maalajikarttojen selitysten kirjoittajina esiintyivät 
Frosteruksen ja Wilkmanin lisäksi Berghell ja Sauramo 
(liite 2). 

Karttalehtiselitykset noudattavat Sederholmin jo 
aikaisemmin viitoittamaa linjaa, pääpaino on edelleen 
kuvauksellisessa puolessa, mutta jonkin verran puututaan 
myös muodostumien syntyolosuhteisiin. Myös niiden 
ikäsuhteita esitetään, ainakin sikäli kun ne noudattavat 
laitoksen johtajan omaksumaa käsitystä. Lukuisat valokuvat 
ja piirrokset havainnollistavat esitystä ja geologian 
käytännön sovellutuksista on lyhyet yhteenvedot. 

Laitoksen geologeille jäi nyt myös enemmän aikaa 
käytännöllis-geologisten tutkimusten suorittamiseen, mutta 
tässäkin olivat taloudelliset seikat rajoitteena. Petsamon 
nikkelimalmi löydettiin 1921. Löytäjänä mainitaan 
Outokummun kairauksissa 1 1 vuotta aikaisemmin 
työnjohtajana toimineen Törnqvistin poika Hugo Törnqvist. 
Kun malmia ruvettiin seuraavana vuonna tutkimaan, se 
työllisti pitkäksi ajaksi huomattavan osan laitoksen 
tutkijoita. Tutkimuksia johti ensin H. Hausen, sitten 
vuoteen 1931 saakka Tanner ja sen jalkeen Väyrynen. 
Lisaksi niihin osallistui Soikero miltei koko ajan. Lyhyitä 
aikoja olivat mukana myös Saksela, H. Jalander, Lokka, E. 
Niini ja vähän pitempään P. Haapala. Alueella tehtiin 
jokseenkin joka vuosi suuri määrä kaivauksia ja 
timanttikairauksia. Lisaksi siellä suoritettiin runsaasti 
sähköisiä ja magneettisia mittauksia ja varsinkin Trustedt 
kunnostautui menetelmien kehittämisessä. Vuosina 1933 ja 
1934 kävi alueeseen tutustumassa pari kanadalaisen 
nikkeliyhtiön edustajaa ja heidän käyntiinsä toimikunnan 
tutkimukset täällä loppuivatkin. Tiettävästi Petsamossa 
vieläkin jatkuu nikkelimalmin louhinta ja kaivosalueen 
luovutuksen sotiemme jalkeen sanotaan olleen 
Neuvostoliitolle arvoltaan suurempi kuin kaikki muut 
sotakorvaukset yhteensä. 

Mutta hyviä malmialueita oli muuallakin. Saksela ja 
Vayrynen koettivat Kontiolahdella ja Polvijärvellä turhaan 
jäljittää Selkien ja Röksän kuparikiisulohkareiden 
emäkalliota. Outokummun ympäristössä suoritettiin 
kairauksia ja geofysikaalisia mittauksia, mutta jatkeita 
malmille ei löytynyt. Vuonna 1930 tehtiin merkittävä löytö 
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Kaavin Luikonlahdella, jota Väyrynen ja Saksela myös 
tutkivat. Kolmisenkymmentä vuotta myöhemmin sinne 
tulikin kuparikaivos. Lisäksi Väyrynen selvitteli Vittingin 
vanhastaan tunnettua rautamalmia. 

Eskola tutki Paltamon Melalahden ja Sotkamon 
kuparikiisuesiintymiä sekä löytämaänsä Jalonvaaran 
rikkikiisumalmia. Myös Ristijärvellä ja Puolangalla etsittiin 
jo silloin malmeja. Herra luutnantti A. A. Th. Metzger 
selvitteli Suomussalmen malmiesiintymiä ja Suojärven 
Varpakylän hematiittia. Salmin rapakivialueen kontakteissa 
suoritettiin malminetsintöjä ja magneettikiisua tavattiin 
Suojärvellä. 

Lapissa inventoi kokonainen retkikunta yhden kesän 
Porkosen - Pahtavaaran rautamalmia. Myös 
Pelkosenniemellä ja Savukoskella etsittiin malmeja ja 
Paatsjoen jokihiekoista haettiin timantteja, joita eräs 
ranskalainen retkikunta väitti löytäneensä. Timantteja ei 
kuitenkaan tavattu. 

Mutta myös teollisuuskiviä ja -mineraaleja tutkittiin ja 
etsittiin. Tärkeimpiä kohteita olivat grafiitti, kalkkikivi, 
rakennuskivet, Kannaksen kambrinen savi, Puolangan 
kaoliini, Onkamon keltamulta, asbesti- ja talkkiesiintymät, 
Nunnanlahden vuolukivi sekä kvartsiitti. 

Agrogeologinen osasto tutki maalajien fysikaalisia ja 
kemiallisia ominaisuuksia, erityisesti niiden teknisen käytön 
ja maataloudellisten edellytysten selvittämiseksi. 
Agrogeologinen kartoitus pantiin alulle ja 1924 ilmestyi 



ensimmainen kartta. Agrogeologinen tutkimus- ja 
julkaisutoiminta jatkui sittemmin itsenäisen laitoksen 
puitteissa. 

Toimikunnan geologien aikaa liikeni yhä enemmän 
myös tieteellis-geologisten tutkimusten suorittamiseen ja 
tulosten julkaisemiseen. Varsinkin prekambrigeologiaa, 
petrografiaa ja kvartäärigeologiaa tutkittiin tana aikana. 
Sederholm tutki Uudenmaan rannikon migmatiitteja ja 
julkaisi niistä parikin tutkimusta laitoksen Bulletiinissa ja 
alueellisia petrografisia tutkimuksia julkaisivat edelleen 
Hackman Lapista, Väyrynen Etelä-Pohjanmaalta ja 
Kainuusta, Saxen (Saksela) Otravaarasta, Hausen 
Petsamosta ja Laatokan Karjalasta, Wegmann ja Kranck 
Uudenmaan Svekofennideista ja P. Haapala Pohjois- 
Karjalan serpentiniiteistä. Mineralogiaa käsittelivät 
julkaisuissaan A. Laitakari, Eskola ja Sahlstein (Sahama). 
Sauramo tutki kerrallisia savia ja Hyyppä rannansiirtymistä 
Karjalan Kannaksella, Tanner taas julkaisi mahtavan 
teoksen Lapin kvartäärisysteemistä ja Th. Brenner selvitti 
maalajien geotekniikkaa. Mikkolan väitöskirja käsitteli 
Pohjois-Lapin kallioperää ja glasiaaligeologiaa. Kaikkiaan 
ilmestyi tana aikana 66 numeroa Bulletiinia ja 21 numeroa 
Geoteknillisiä julkaisuja. 

Sederholm hoiti myös virastonsa ulkomaiset suhteet 
edelleen varsin aktiivisesti. Hän vieraili harva se vuosi 
ulkomailla, eniten kuitenkin Pohjoismaissa. USA:ssa hän 
kävi kaksi kertaa, joista ensimmainen vierailu 1929 kesti 5 
kuukautta. Tänä aikana hän piti siellä 70 luentoa ja 
esitelmää. Melkoinen saavutus jo eläkeikäiselle johtajalle. 
Mutta palkkiona tuli erään intiaaniheimon kunnia- 
päällikkyys nimeltä "Vasaran kantaja" ja toisen heimon 
"Hyvä vuori". Lisäksi Sederholm osallistui Espanjassa, 
Pariisissa ja Washingtonissa kansainvälisiin kokouksiin. 
Kansainliiton tehtävissä hän oli vuosina 192 1-1923 pitkät 
ajat käsittelemässä Albanian kysymystä sekä Suomen 
edustuston johtajana ratkaisemassa, kenelle kuuluu 
Ahvenanmaa, jonka Ruotsi Suomen vapaussodan aikana oli 
omavaltaisesti miehittänyt. 

Päinvastoin kuin johtaja, muut kavivat ulkomailla melko 
vähän. Hausen käväisi kerran Norjassa, Sauramo 
Leningradissa ja E. Mikkola Ruotsissa. Frosterus osallistui 
Rooman agrogeologiseen kongressiin. Myös Tanner, 
Saksela ja Lokka pääsivät käymään ulkomailla. 

Myös useat ulkomaalaiset johtavat geologit vierailivat 
Suomessa. Etenkin pohjoismaiset geologit kavivat täällä 
usein, samoin eräät USA:n ja Kanadan geologit. 



Sveitsiläinen C. E. Wegmann oli Suomessa useana vuote- 
na 30-luvun vaihteessa. Kaksi suurta ulkomaalais- 
ekskursiota järjestettiin maassamme. Vuonna 1920 vieraili 
kymmenestä maasta 21 geologia eteläisessä saaristossamme, 
muutamat jäivät maahamme pitemmäksikin ajaksi. 
Yksitoista vuotta myöhemmin oli maassamme vertailevan 
peruskallio- ja vuorijonotutkimuksen kansain- 
välinen kokous. Siihen osallistui retkeilyineen 51 johtavaa 
ulkomaista geologia l7:stä maasta. Jatkuvaa toimintaa 
varten perustettiin oma yhdistys, jonka johtoon tuli 
Sederholm. Yhdistyksen toiminta- ja kokousselostus 
julkaistiin 1933 Bulletiinissa 102. Kun Sederholm 1933 
siirtyi eläkkeelle ja kuoli seuraavana vuonna, eikä kukaan 
muukaan kokouksen kymmenestä suomalaisesta osan- 
ottajasta ole enää elossa, näyttää siltä, että Sederholmin 
mukana tämän nuoren yhdistyksen toiminta päättyi. 

Toimikunta osallistui omine näyttelyineen Suomen 
messuille 1920 sekä Tampereen XI1:een maatalous- 
näyttelyyn ja levitti näin geologiasta tietoa laajoille 
kansalaispiireille. 

Sederholm siirtyi eläkkeelle 70 vuotiaana 1933 
palveltuaan ja johdettuaan Suomen geologista tutkimusta 
kokonaista 45 vuotta. Hänen aikanaan ja ansiostaan 
maamme nousi kehitysmaatasolta maailman geologisen 
tutkimuksen eturiviin. Sederholmin jälkeensä jättämää 
aukkoa oli aluksi vaikea täyttää, edes väliaikaisesti. 
Johtajaksi ei määrätty virkaiässä vanhinta ja ansioituneinta 
Wilkmania, vaan V. A. Hackman ja 1.6.1935 Aarne 
Laitakari. Hänet presidentti Svinhufvud nimitti yhden 
katseluvuoden jälkeen virkaan 8.5.1936. Kerrotaan, että 
Sederholmin ehdokkaana tähän oli ruotsinkielinen Tanner, 
jota myös Sederholmin leski kävi presidentille 
suosittelemassa. Tästä kuultuaan mainitaan Auerin, Eskolan 
ja Sauramon käyneen henkilökohtaisesti presidentin 
puheilla. Nyt saatiinkin virkaan suomenkielinen Laitakari, 
joka jo kerran oli kielensä vuoksi erotettu laitoksesta. 
Osattiin jo silloinkin käyttää "keittiön" portaita. Kun 
Sederholm kuoli jo 1934, hän ei tullut tahtonsa 
syrjäyttämisestä tietämään. 

Jo ennen Laitakarin nimittämistä oli toimikunta saanut 
uuden asetuksen 1936, järjestyksessä viidennen. Se 
määräsi kolmen valtiongeologin tehtäväkentät, 
malmigeologian, kallioperägeologian ja maalajigeologian. 
Tätä työnjakoa oli jo jonkin aikaa epävirallisesti 
noudatettukin. Samoin siinä määriteltiin tarkemmin 
virkamiesten tehtävät ja pätevyysvaatimukset. 
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Vuoden 1936:n asetus ei aiheuttanut suurempia muutoksia 
laitoksen toiminnassa. Vanhan polven geologit olivat 
sii;Zyneet tai siirtymässä eläkkeelle. Kunniatohtorin arvon 
saanut Wilkman oli maalajigeologiaa edustavana 
valtiongeologina kuolemaansa saakka, miltei vuoden 1937 
loppuun. Hänen jälkeensä virkaan tuli Hyyppä. Muiksi 
uusiksi ~altion~eologeiksi nimitettiin Saksela ja Väyrynen. 
Väyrysen siirryttyä teknillisen korkeakoulun geologian 
professoriksi tuli valtiongeologiksi Sahama vuoteen 1946 
saakka. Kesaapulaisina tai apulaisgeologeina toimivat 
ajoittain S. Kilpi ja K. Rankama. 

Kolmekymmentäluvun puolivälissä ruvettiin myös 
malminetsintään kiinnittämään entistä enemmän huomiota. 
Yhä useammat opiskelijat ottivat geologian paaaineekseen 
tai rupesivat opiskelemaan Teknillisen korkeakoulun 
vuoriteollisuusosastolla. Outokumpu Oy järjesti 
malminetsintakursseja. Monet opiskelijat, jotka olivat 
30-luvun loppuvuosina olleet toimikunnan kesaapulaisina, 
joutuivat myöhemmin johtaviin asemiin toimikunnassa, 
korkeakouluissa tai malminetsinnässä. Näitä henkilöitä 
olivat esim. M. Härme, A. Kahma, P. Maijala, V. Okko, 
K. Parras, H. Raja-Halli, M. J. Salmi, A. Simonen, 
H. Tuominen, H. Tanner, K. Virkkala ja V. Vähätalo. 
Muita jo tänä aikana laitoksessa uransa alkaneita tunnettu- 
ja henkilöitä olivat H. Aulanko, A. Enkovaara, V. Häma- 
lainen, M. Lehijarvi, A. Matisto, K. Nieminen, P. Ojanpe- 
ra, K. Parms, V. Pääkkönen, Kyllikki Salminen, A. 
Saraste ja K1. Säynajarvi. 

Myös tutkimustoiminta oli 30-luvun loppupuoliskolla 
vilkasta ja tehokasta. Eri puolilla maata suoritettiin 
kartoitus- ja tarkistustöitä. Pohjois-Suomen maaperäkartoitus 
aloitettiin. Ennen kaikkea malminetsinnän rintamalla oli 
toimintaa. Pitkäranta otettiin uudestaan tutkimusten 
kohteeksi. Nivalan Makolan malmi löydettiin, samoin 
Otanmaki ja Ylöjärven Paroinen, mutta Vihannin 
tutkimukset jätettiin vielä toistaiseksi. Vuorilaboratorio 



perustettiin Teknillisen korkeakoulun pohjakerrokseen. 
Kehitys näytti kulkevan geologian alalla ripein askelin 
eteenpäin. 

Mutta sitten räjähti. Jo jonkin aikaa oli Euroopan 
poliittiselle taivaalle kerääntynyt synkkiä pilviä ja syyskuun 
alkutunteina 1939 alkoi toinen maailmansota. Kenttätöistä 
palailevat geologit häipyivät yksi toisensa perään "sinne 
jonnekin", alkoi YH. Helsinkiä ruvettiin evakuoimaan ja 
puoli tuntia ennen sen yllättävää ensimmäistä pommitusta 
marraskuun viimeisenä päivänä 1939 saatiin toimikunnan 
arkisto pakatuksi muuttoautoihin. Laitoksen pihalle putosi 
pommeja ja talo rikkoutui käyttökelvottomaksi. Jokainen 
ikkuna ja suurin osa ovista särkyi, mutta arkisto oli silloin 
jo matkalla kohti Ylänettä. Johtaja ja kassanhoitaja 
muuttivat Nivalan Ainastaloon ja laitoksen toiminta loppui 
Helsingissä kokonaan talvisodan ja sitä seuraavan kesän 
ajaksi. Nivalassa sen sijaan jatkuivat tutkimukset. Vasta 
syksyllä saatiin laitoksen talo taas sellaiseen kuntoon, että 
sinne voitiin muuttaa. Samalla tuli koko talo Geologisen 
toimikunnan käyttöön. Laboratoriotilaakin saatiin lisaä 
Etelä-Esplanadi 10:stä ja varastotilaa Pasilasta. 

Seuraavan talven ja kevään 1940- 1941 aikana voitiin 
jälleen alkaa jotakin toimintaa. Nivalan nikkeli- ja 
Ylöjärven kuparimalmit samoin kuin Petsamon 
Sorsatunturin magneettinen rautamalmialue olivat 

Nivalan Ainastalo. Laitoksen johto 
sijaitsi täällä talvisodan ja seuraa- 
van kesän ajan vuosina 1939- 
1940. 
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tutkimusten kohteena. Keminmaalla etsittiin Laurilan 
kultalohkareen emäkalliota ja Oulunjokilaaksossa 
suoritettiin sedimenttikairauksia. 

Juuri alkuun pääsemässä olevat tutkimukset katkaisi 
kuitenkin kesäkuussa 1941 alkanut jatkosota pitkäksi ajaksi. 
Työt lamaantuivat kaikissa tutkimuskohteissa, kun geologit, 
kesaapulaiset ja työmiehet saivat jälleen kutsun 
asepalvelukseen. Sodan yhä pitkittyessä koetettiin kuitenkin 
yhtä ja toista tutkimusta saada aikaan. Polttoainepulan 
uhatessa ruvettiin etsimään sopivia polttoturvesoita. Niitä 
löydettiinkin Pohjois-Satakunnasta ja Pohjanmaalta. 

Uusi pommitusisku kohtasi laitoksen taloa helmikuussa 
1944. Ikkunat ja ovet rikkoutuivat, kirjahyllyt lensivät 
nurin ja puolijuoksua Pukinmäestä paikalle rientänyt 
johtaja Laitakari sai koko yön sammutella syttyneita 
tulipaloja. Tämän jälkeen evakuoitiin laitoksessa vielä 
oleva henkilökunta ja jäljelle jäänyt irtaimisto Laihialle, 
jossa yritettiin jatkaa työtä. Syksyllä saatiin talon vauriot 
korjatuiksi ja jouluksi palattiin takaisin Helsinkiin. 
Varsinainen sota-aika oli laitokselta ohi. - 

Sota kouraisi kovasti geologiankin kehitystä. Monet 
geologit ja kesaapulaiset jäivät sille tielle: Erkki Mikkolalle 
oli talvisota kuukauden ja yhden päivän liian pitkä, 
Sampo Kilpi kaatui Itä-Karjalassa 1941, Onni Lumiala taas 



Vuosalmen kovissa torjuntataisteluissa 1944. Muita sotatielle 
jääneitä geologeja tai geologian opiskelijoita olivat Gunnar 
Brander, joka kaatui 1940, Erkki Kuosmala 1940, Reino 
Uusitalo 1940, Erkki Austi 1940, Viljo Kanula 1941, Pentti 
Mikkola 1941 ja Erkki Rosendal 1944. Henkiin jääneistäkin 
useat palasivat vaurioituneina kotiin. Opiskelijoille tuli 
monen vuoden viivytys ja kaikki menettivät parhaita 
tutkimus- tai opiskeluvuosiaan. Vieläkin näkyy 
geologikuntamme rakenteessa sota-ajan vaikutus. Vuosina 
1918- 1922 syntyneiden geologien lukumäärä on 
huomattavasti vähäisempi kuin edellisellä tai seuraavalla 
viisvuotiskaudella syntyneiden. Jo 1923- 1927 ikäluokat 
ovat voimakkaasti edustettuina geologiemme joukossa, 
vaikka heidän opiskelunsa pääsi jatkumaan tai alkamaan 
vasta sotavuosien jälkeen. 

Neuvostoliitolle menetettyjen alueiden geologisia 
karttoja luovutettiin 1945 liittoutuneiden valvontakomissiolle 
yli 9 000 kappaletta. Normaaliin työrytmiin palaaminen 
kesti sodan päätyttyä muutoinkin vielä useita vuosia. 
Kaikesta oli puute; laitoksen todistuksella sai kenttätöihin 
lähtijä ostaa ylimääräisen lihapurkin, Laitakari allekirjoitti 
jalkinetarvetodistuksia ja polkupyöränpumpusta muodostui 
geologin tärkein työväline. Kenttätöissä maalla sai sentään 
syödä kyllikseen ja liukkaasti liikkuva saattoi jotain 
hankkia talvenkin varalle. Mutta työtä tehtiin, ja 
polkupyörää polkiessa ehti paremmin tarkkailla 
ympäristöään ja tehdä siitä havaintoja kuin nykyisin 
pikitietä autolla huristaessa. 

Uusi asetus annettiin 1946. Se sai aikaan melkoisia 
muutoksia laitoksen sisäisessä järjestelyssä. Tilapäiseltä 
kalskahtava toimikunta-nimi muuttui tutkimuslaitokseksi, 
mikä paremmin vastasikin tehtäviä. Enää ei kuviteltu, että 
laitoksen työ olisi tilapäistä vaan jatkuvaa. Samalla tuli 
laitoksessa voimaan osastojako, perustettiin kallioperä- , 
malmi-, maalajiosasto ja kemiallinen osasto sekä 
hallinnollinen toimisto. Geologien lukumäärä 
kaksinkertaistui. Niin ikään helpotettiin ylimääräisen 
henkilökunnan ottamista palvelukseen, tosin edelleen 
"tarpeen mukaan, määrärahojen rajoissa". Pian tulivat 
ylimääräiselle henkilökunnalle likipitäen samat edut kuin 

Johtajan työhuone 2gZsA talvisodan ensimmalsen vakinaisellekin. Myös tilapäistä henkilökuntaa oli 
pommituksen laljilta 30.1 1.1939. mahdollista ottaa palvelukseen, mutta sen asema jäi 
Direktorens arbetsrum vid Bulevarden 29 efter vmterkri- heikommaksi. 
gets forsta bombardemang 30.11.1939. Uudesta asetuksesta oli seurauksena, että laitoksen 
The sandum sandorum of  the D~rector at Bulevardi 29 
after the f,rst Soviet bombs fell close by on rhe day the henkilölukumäärä alkoi nopeasti kasvaa. Kun se 1935 oli 
RUSSO-Finnish Winter War broke out NOV. 30, 1939. 14, joista puolet loppututkinnon suorittaneita geologeja, oli 



henkilöstön vahvuus vuoden 1959 lopussa 143. 
Loppututkinnon suorittaneita, pääasiassa geologeja heistä 
oli 62. Laitakarin aikana laitoksen henkilökunta kasvoi 
siten kymmenkertaiseksi ja sen budjetti vielä enemmän, 

Geologian tutkimuskeskuksen henkilökunta vuosina 1945-1983. 
Geologiska forskningscentralens personal dren 1945-1983 
Staff of Geological Survey, 1945-1983. 

Henkilömäärä 
Personalen 
Staff 

700 

Turvevarojen inventointi 
Inventering av torvtillgdngarna 

Pea t resources 

Malminetsinnan tehostus 
Intensifiering av malmletningen 

Explora tion in tensified 

Geokemia ja maapera 
Geokemi och kvartargeologi 

Geochemistry and Soi1 

Geakemra ja malminetsinta 
tyollisyysvaroin 

Geokemi och malmletning 

Geuchernistry and explo- 
ration with employmentfunds 

vuosi- II/ - 
kymmen 1 1 1 1 1 I 1 I 
Arfiondet 1945 50 55 60 65 70 75 80 
Decade 

Henkilökunnan määrä vuosina 18861945.  
Personalen underdren 1 8 8 6 1  945. 
Staff, 118861 945. 

henkilömäärä 
personalen 
siaff , 

kymmen 1 
Artiondet85 80 95 03 05 10 15 20 25 30 35 40 45 
Decade 

40- 

30 

20 

10 
vuosi- 

rnaantutk.laitos perustetaan uusi asetus 
- markforskningsinstitutet gmndas ny fömrdning 

Institute of soils 

- uusi asetus - 
ny fömrdning 

new statute 
- ----7- 



Eetu Savolainen 1906-1980, 
virassa 
i tjänst 1941-1972. 
on staff 

vaikka johtaja tarkaksi tunnettuna yritti säästää kaikissa 
menoissa 

Vuoden 1946 asetusta ruvettiin välittömästi 
noudattamaan henkilökunnan ja osastojen suhteen. 
Osastonjohtajiksi tulivat A. Simonen (kallioperäosasto), A. 
Kahma (alussa P. Haapala, malmiosasto), E. Hyyppä 
(maalajiosasto) ja L. Lokka ( 1953 E. Savolainen, 
kemiallinen osasto). Malmiosaston toiseksi valtiongeologiksi 
teollisuuskiviä ja -mineraaleja tutkimaan tuli E. Aurola ja 
maalajiosaston toiseksi valtiongeologiksi turvetutkimuksiin 
1949 M. Salmi. Vuonna 1955 sai malmiosasto pysyvästi 
kolmannen valtiongeologin, joksi tuli 0. Vaasjoki. 

Vuonna 1949 oli tutkimuslaitoksen palveluksessa 27 
geologia. Heistä oli virassa 1985 ainoastaan yksi, 
kokonaista kahdeksan on kuollut. Maisteri A.K. Mikkola 
tuli laitoksen palvelukseen 1944, filosofian kandidaatti K. 
Neuvonen ja maisteri V. Marmo ensi kerran 1945 sekä 
filosofian kandidaatti L. K. Kauranne 195 1. 

Geologian arvostusta maassamme lisäsi keväällä 1945 
vietetty geologisen toimikunnan 60-vuotisjuhla ja sen 
yhteydessä avattu nayttely. Samalla oli kulunut 80 vuotta 
geologisen kartoituksen alkamisesta maassamme. Tasavallan 
presidentti Mannerheim sekä Ruotsin geologian edustajat 
kunnioittivat läsnäolollaan pääjuhlaa. 

Juhla ja nayttely antoivat myös sysäyksen yhä jatkuvalle 
valistustoiminnalle. Suurelle yleisölle ruvettiin eri 
menetelmin: mm. esitelmien, kirjoitusten, kurssien, 
palkkioiden, näyttelyiden, lentolehtisten, filmien ym. 
muodossa opettamaan yleisimpien mineraalien, varsinkin 
malmimineraalien ja malmikivien tuntomerkkejä. Monet 
kansanihmiset harrastivatkin geologiaa ja rupesivat 
lähettämään kivi- ja malminäytteitä laitokselle. Suurin osa 
näistä ns. kansannäytteistä oli arvottomia, mutta joukkoon 
osui (noin 1 %) myös jatkotutkimuksia aiheuttavia 
näytteitä. Useita kaivoksia löytyi kansannäytteen antaman 
alkuviitteen perusteella. Ajan mittaan on tämä toiminta yhä 
monipuolistunut ja kehittynyt. Niinpä ajanjakson lopulla 
saapui laitokselle vuodessa keskimäärin noin seitsemän ja 
puoli tuhatta kansannäytettä. 

Geologinen kartoitus muodosti alussa tutkimuslaitoksen 
päätehtävän. Yleiskartoitus mittakaavassa 1 :400 000 oli 
suurimmassa osassa maata jo tehty loppuun, 
lukuunottamatta Pohjois-Suomen maaperäkartoitusta. 
Kallioperäosasto täydensi vielä ilmestymättä olevia 
maamme eteläisimmän ja pohjoisimman osan karttoja, jotka 
olivat geologisen karttalehtijaon ja mittakaavan 1 :400 000 



mukaisia. Aikaisempi kartoitus oli Etelä-Suomessa peräti 
vanhentunutta. Osa 400 000-kaavaisista kartoista ilmestyi 
ajanjakson aikana (liite 2). 

Kehittyvä yhteiskunta ja voimistuva malminetsintä 
rupesivat kuitenkin edellyttämään sekä kallioperän että 
maaperän entistä yksityisk~htaisempaa kartoitusta. 
Julkaisumittakaavaksi valittiin 1 : 100 000, jonka lehtijako 
noudatti maanmittaushallituksen kantakartaston lehtijakoa. 
Nain oli myös pohjakarttakysymys saatu ratkaistuksi. Työ- 
karttoina ruvettiin kentällä käyttämään maanmittaus 
hallituksen mittakaavan lr20 000 mukaisia peruskarttoja tai 
1 : 10 000 mittakaavaisia valokopioita sitä mukaa kun niitä 
ilmestyi. Ilinakuvia ja ilmakuvakarttoja oli my6s käytössä. 
Tällä tavalla kartoitettuna ilmestyi ensimmäinen 100 000 
-kaavainen kallioperäkartta 1949 ja maaperäkartta vuotta 
myöhemmin. Uusi kartoitus rupesi ripeästi edistymtiän, 
varsinkin kallioperän asalta. Kallioperäkartoitusta tehtiin 
aluksi eri puolilla Etelä-Suomea, mutta 50-luvun 
puolivälistä alkaen rupesi painopiste siirtymaan 
Keski-Poh janmaalle. Ajan jakson aikana ilmestyi 24 
kallioperäkarttaa @@asiassa Etelä-Suomesta ja 
maaperäkarttoja vastaavasti kahdeksan. Lisaksi painettiin 
samassa mittakaavassa yksi aeromagneettinen kartta. 

Kuhunkin karttalehteen liittyy selitysvihko, joka ilmestyi 
yleensä muutaman vuoden kuluttua kartan jälkeen. 
Selityksissä kiinnitettiin entistä enemmän huomiota 
geologisiin syntyolosuhteisiin. mutta kuvauksellisella 
puolella oli myös huomattava sija. Li&iksi niihin liittyi 
lyhyehkö käytann6llis-geologinen selostus sekä englannin- 
kielinen referaaiti. Vuoden 1959 loppuun mennessä oli 
kallioperäkarttojen selityksiti ilmestynyt 12 ja maaperä- 
karttojen selityksiä kuusi kappaletta. 

Maalajiosastossa aloitettiin 1952 maaperäkartoitus 
Pohj ois-Suomen 400 000 -kaavaisia karttoja varten. Nämä 
kartat noudattivat maanmittaushallituksen kantakartaston 
vastaavaa lehtijakoa. Maaperäkarttojen laatimisessa 
käytettiin suuressa määrässti hyväksi juuri valmistuneen 
ilmakuvauksen tuloksia ja ilmakuvien tulkintaa, mutta myös 
maastotarkistuksia suoritettiin tarpeellisessa mii&ässä. 
Menetelmä osoittautui erityisesti Lapissa hyviiksi ja 
nopeutti suuresti kartoitusta. 

Kun sotien jälkeen oli kaikista raaka-aineista puutetta, 
ruvettiin tutkimuslaitoksessakin yhä enemmän kunnitttimään 
huomiota oman maankamaran aineksiin. Ensi sijassa tässä 
olivat malmiesiintymät . 



Malmien etsiminen ja tutkiminen olikin poikkeuksellisen 
vilkasta tänä aikana. Voidaan sanoa, että siitä muodostui 
1950-luvulta lähtien tutkimuslaitoksen tärkein tehtäväkenttä. 
Useimmat tutkimuskohteina olleet malmiaiheet sijaitsivat 
malmiesiintymistä rikkaalla Laatokka - Perämeri 
vyöhykkeellä. Vihannissa jatkettiin tutkimuksia, laitos 
luovutti sen ministeriölle 1950 ja 1955 alkoi tuottava 
toiminta. Nivalan Makolassa louhittiin malmia vuosina 
1941- 1954, ja malminetsintöjä jatkettiin Nivalan lahiympa- 
ristössa Hiturassa ja muuallakin Keski-Pohjanmaalla. 
Ylöjarvella alkoi louhinta 1943. Korsnäsin lyijymalmi löytyi 
1955 ja jo seuraavana vuonna se luovutettiin 
Outokummulle louhittavaksi yhdessä Petolahden pienen 
esiintymän kanssa. Kemissä tavattiin kromimalmia 1959 ja 
Virtasalmella tehtiin tutkimuksia. Kymmenissä muissakin 
kunnissa suoritettiin malmitutkimuksia, toistaiseksi ilman 
kaivostoimintaan johtavia tuloksia. Naista esimerkkinä 
mainittakoon: Alajärvi, Haapavesi, Karsämaki, Luhanka, 
Nokia, Pattijoki, Pihtipudas, Puolanka, Pyhäjoki, Saloinen, 
Seinäjoki, Toivakka ja Ylitornio. 

Slingram -mittausta vuonna 1958. 
Slingrm-mätning dr 1958. 
Slingram merrsuration in 1958. 



Atomivoiman raaka-ainetutkimukset aloitettiin 
malmiosastossa 1956 sekä laboratoriossa että kentällä. 
Radiometrisiä mittauksia suoritettiin autosta ja 
lentokoneesta. 

Myös malminetsinnässä käytettävät fysikaaliset 
menetelmät kehittyivät tänä aikana huomattavasti. Sähköi- 
sissä tutkimuksissa otettiin käyttöön slingram- 
menetelmä 1946 ja painovoimaa ruvettiin mittaamaan 
vuodesta 1949 lähtien. Uutta olivat varsinkin lentokoneesta 
tapahtuvat fysikaaliset mittaukset; aeromagneettiset 
mittaukset aloitettiin 1951, aerosähköiset 1954 (Kahma, 
Puranen) ja radiometriset 1956; kaikki mittaukset tehtiin 
samalla lennolla. Mittaukset tehtiin aluksi 150 m:n 
korkeudesta, vuodesta 1957 lähtien erillisissä kohteissa 
myös matalalentoina 90 m:n ja 100 m:n korkeudesta. 
Mittaustulokset piirrettiin kartoiksi, joita malminetsintä- 
organisaatiot saivat käyttöönsä. 

Teollisuuskivien ja -mineraalien tärkeimpiä 
tutkimuskohteita olivat rakennuskivet, kalkkikivi, asbesti ja 
pegmatiitti. Lisäksi tutkittiin vuolukivi-, talkki-, kyaniitti- ja 

Kenttamajoitusta 1950 -luvulla. 
Fältinkvartering p d  1950-talet. 



vermikuliittiesiintymiä (Aurola ja myöhemmin Veltheim 
apulaisineen). 

Malmi- ja maalajiosastot (Joensuu, Kauranne, Marmo, 
Salmi) rupesivat vuodesta 1950 lähtien tekemään moreenin 
hienoaineksessa, kasveissa ja turpeessa vähäisin määrin 
esiintyvien metallien mäarityksiä. Se oli geokemiallisen 
osaston orastava alku. 

Kemian osastossa tehtiin kallioperäosastolle 
silikaattianalyyseja ja ennen kaikkea metallianalyyseja 
malmiosastolle. Näiden tulokset vaikuttivat päätöksiin 
tulevien malmitutkimusten suuntautumisesta ja kohteista. 

Myös maaperän teknisiä käyttömahdollisuuksia 
selvitettiin. Etenkin rakennusteollisuuden tarvitsemat hiekat 
ja sorat ja tiiliteollisuuden savet olivat tärkeimmät 
tutkimuskohteet - olihan vilkas jälleenrakennuskausi 
käynnissä. Polttoturpeen tuotanto ja sen tutkimustarve 
väheni sitä mukaa, kun 50-luvun loppupuolella aikojen 
parantuessa uudet tuontipolttoaineet tulivat käyttöön. Sen 
sijaan pohjaveteen ja sen geologiseen riippuvuuteen 
ruvettiin kiinnittämään enemmän huomiota. 

Lemmenjoen kulta-alueen löytämisen innoittamana 
otettiin Lapin kultakysymys uudestaan esille (Hyyppä, 
Savolainen, Repo, Virkkala). Pääasiassa Vuotson 

Tutkimuslentokone "Kultakuokka". 
Undersökningsflygplanet Kultakuokka 
(Guldhackan). 
Survey aircraft Kultakuokka (Golden Hoe). 



ympäristössä tehtiin tutkimuksia 50-luvun alkupuolella, 
mutta kun päätavoite, kullan emäkallion löytäminen, jäi 
toteutumatta, lopahti tutkimusinto vähitellen. Kullan 
alkuperän ratkaisemisessa ei tullut paljoakaan uutta esille, 
mutta pysyvä tutkimusasema rakennettiin Vuotsoon ja 
alueelta saatiin runsaasti geologista tietoutta. 

Laitoksen tutkimuskenttä laajeni maalta merelle, kun 
1955 ruvettiin tutkimaan meren poh j asedimenttien 
geologiaa (Ignatius). Tutkimukset tehtiin aluksi 
Merentutkimuslaitoksen tutkimusalus Arandalla. 

Jo 1950-luvun alussa todettiin, että laitoksen vanha 
toimitalo Bulevardi 29 oli käynyt aivan liian ahtaaksi. 
Toimintoja jouduttiin suorittamaan kymmenkunnassa eri 
paikassa. Uuden talon pohjustamiseksi kävivät vuorineuvos 
E. Mäkinen ja A. Laitakari 1952 selostamassa tilannetta 
presidentti Paasikivelle. Syntyneessä keskustelussa 
presidentti kysäisi Mäkiseltä: "Kuinka syvalla Outokummun 
kaivoksessa nykyisin toimitaan?" Kuultuaan syvyydeksi 
300 m presidentti jatkoi: "Vieläkö niin syvällä kalliota, vai 
joko tulee vastaan maata?" Mäkinen myönsi, että kallio 
vielä jatkuu. Presidentti suhtautui myötamielisesti uuden 
toimitalon rakentamiseen ja eduskunta myönsi vuoden 1953 
budjetissa 100 miljoonaa markkaa sitä varten. Työt 
aloitettiin vasta vuoden 1954 lopulla ja muuttamaan 
päästiin 1956. 

Uusi toimipaikka tuli kuitenkin heti muutettaessa lähes 
täyteen, kun eri puolille kaupunkia hajautetut yksiköt 
kerättiin yhteen ja suunnitellut laboratorioiden uudistukset 
toteutettiin. Lähinnä juuri laboratorioiden kannalta tämä 
muutos olikin kaikkein välttämättömin. Laitokselle 
perustettiin kokonaan uudet, ajan vaatimukset täyttävät 
geofysikaaliset laboratoriot, massaspektrometri-, 
röntgendiffraktio-, emissiospektrografi-, radiohiili- ja 
mineraalien rikastuslaboratorio; mineraloginen ja terminen 
laboratorio; pohjavesi- ja turvelaboratorio sekä 
geofysikaalisten mittalaitteiden paja. Maalajilaboratoriota 
laajennettiin, jolloin siellä voitiin suorittaa useita erilaisia 
fysikaalisia ja kemiallisia määrityksiä. 14C-laboratoriossa 
valmistuivat ensimmäiset iänmääritykset . Laboratorioihin 
kuuluvat laitteistot hankittiin samanaikaisesti. Myös 
kivimuseo perustettiin uuteen toimitaloon. Valtiovalta 
suhtautui siten sangen myötamielisesti laitoksen 
tutkimusedellytysten luomiseen. 

Käytännöllis-geologisen t u t b u k s e n  lisääntyessä ei 
kuitenkaan unohdettu tieteellistä tutkimustyötä. Jo 
Sederholmin aikoinaan julistama ohje käytännöllisen ja 



Laitoksen toimitalo Otaniemi, Espoo, käytössä vuodesta 1956 lähtien. 
Ambetshuset i Otnäs i Esbo, i användning sedan 19.56. 

Headquarters of the Geological Survey at Otaniemi, Espoo, since 1956. 

tieteellisen tutkimuksen yhteistyöstä oli yhä laitoksen 
toimintaperiaatteena. Vuosina 1935- 1960 ilmestyi laitoksen 
Bulletiinissa kokonaista 82 numeroa ja geoteknillisiä 
julkaisuja 24 numeroa eli keskimäärin yli neljä numeroa 
vuodessa sotavuodet mukaanlukien. Tästä määrästä oli 
väitöskirjoja peräti 25 kappaletta. Tutkimukset käsittelivät 
jokseenkin kaikkia geologian eri osa-alueita, kuten petrolo- 
giaa, mineralogiaa, peruskallion stratigrafiaa, rakennegeo- 
logiaa, malmigeologiaa, geokemiaa, glasiaaligeologiaa, 
rannansiirtymistä ja Itämeren kehitystä. Ne sisälsivät 
paljolti alueellista geologiaa tai aihepiiriltään rajoitettuja 
tutkimuskohteita. 

Ulkomaiset yhteydet olivat Laitakarin aikana hyvin 
vaihtelevia. Ennen sotia eivät juuri muut kuin laitoksen 
johtaja voineet käydä virkamatkoilla ulkomailla. Sotien 
aikana nämä yhteydet katkesivat kokonaan ja sodan 



Espoon Otaniemi oli viela tiheaa mersaa kun 
toimitaloa ruvettiin rakentdmdan vuonna 1954. 
Skogen stod fortfarande rat i Otnas 1 Esbo då 
nybygget påborlades br 1954. 

The Otaniemi area rn Eswoo was still denselv 

Uuden toimitalon vihkiaiset Espoon Otaniemessa 29.11.1956. Puhulana laitoksen johtaja professori Aarne Laitakari, eturivissa 
vasemmalta rva Laitakari, Ruotsin la Tanskan geologisten tutkimuslaitosten lohtalat, Tasavallan presideniti Urho Kekkonen, kauppa- la 
teollisuusministeri Kauno Kleemola ja eduskunnan puhemies Vieno Sukselainen. 
Invigningen av det nya ambetshuset 1 Otnas i Esbo 29.11.1956. Forskningsanstaltens direktor professor Aarne Laitakan haller tal, pd 
forsta raden från vanster fru Laitakari, direktorerna for de  geologiska forsknrngsanstalterna i Sverige och Danmark, republikens 
president Urho Kekkonen, handels- och industriminister Kauno Kleemola och riksdagens talman V ~ e n o  Sukselainen. 
Ded~cating the new HQ o f  the Geological Survey at Otaniemi, Espoo, lust past the western outskirfs o f  Hdslnlu, Nov. 29, 1956. Prof. 
Aarne Laitakari making a speech. Seated in the front row, from the left: Mrs. Laitakan, the directors o f  the Geological Surveys o f  
Sweden and Denmark, President o f  the Republic Urho Kekkonen, Minister o f  Trade and Industry Kauno Kleemola and Speaker o f  
Parliament Vieno Sukselainen. 



Kansannäytteiden vastaanotto malmiosastolla 1950 -luvulla. Näytteitä Geofysiikan osaston piirtäjät kahvitauolla 1950 -luvulla. Kuvassa muka- 
tutkivat Max Kulonpalo ja Lea Aho. na piirtämön esimies Veikko Räsänen. 

Malma~delnin~ens mottagning for malmprov frdn allmänheten, s. k. Geofysikavdelningns riterskor under en kaffepaus pd 1950-talet. Med 
"folkprov", pi 1950-talet. Proven undersoks av Max Kulonpalo och Lea pd bilden är ritkontorets förman Veikko Räsänen. 
Aho. Draftsmen from the Department of Geophysics during a coffee break in 
Recezvmg rock samples m the Exploration Department in the 1950s. the 1950s. Chief Draftsman Veikko Räsänen can be ceen in the picture. 
Max Kulonpalo and Lea Aho inspecting samples sent in by amateur 
'Mpedors .  " 

päätyttyäkin kesti muutaman vuoden, ennen kuin ne vähän 
kangerrellen pääsivät alkuun. Mutta jo 40-luvun viimeisenä 
vuotena monet geologit kävivät perehtymassä ulkomaiden 
vastaaviin muodostumiin ja laitoksiin. Myös meillä kävi 
useita ulkomaisia geologeja lähinnä Pohjoismaista. 
Myöhemmin 50-luvulla kansainvälinen yhteistyö tehostui. 
Varsinkin kallioperäosasto toimi tässä suhteessa aktiivisesti. 
Yhteistyö oli kuitenkin pääasiassa kongressimatkoja, 
yksityisten geologien tai pienten ryhmien lyhyitä käyntejä 
ulkomailla. Myös ulkomaisten geologien vierailut 
maassamme lisääntyivät vastaavasti. 

Ensimmäisiä laajahko ja pohjoismaisia kokouksia oli 
geologikongressi Kööpenhaminassa 1951. Kolme vuotta 
myöhemmin oli vastaava kongressi Suomessa. Sen 
järjestelyihin ja retkeilyihin osallistui suuri osa laitoksen 
henkilökunnasta. Samana vuonna oli myös Pohjoismainen 
talvikokous Göteborgissa. Näiden kokousten yhteydessä ja 
useiden nuorten geologien joutuessa työhön ulkomaille 



solmittiin kiinteitä kansaivälisiä suhteita etenkin 
Pohjoismaitten geologisiin tutkimuslaitoksiin. Vuonna 1958 
kokoonnuttiin jälleen Tukholmassa ja kongressin yhteydessä 
jarjestettiin ekskursioita. Kaikkiin näihin osallistui runsaasti 
laitoksen geologeja. 

Kansainvälisiä geologikongresseja järjestettiin 1948 
Lontoossa, 1952 Algeriassa ja 1956 Meksikossa. Lontoon 
kongressiin osallistui maastamme yksi henkilö, Algerian 
kolme henkilöä ja Meksikon kokoukseen seitsemän. 
Vuoden 1960 Kööpenhaminan kongressiin ja sen 
Suomeenkin suuntautuneille ekskursioille ja niiden 
järjestelyihin ottivat osaa hyvin monet tutkimuslaitoksen 
geologit. 

Aarne Laitakari saavutti vuoden 1957 lopulla pakollisen 
eroamisiän, 67 vuotta. Hän sai kuitenkin pari vuotta 
lisäaikaa, sillä sopivaa tai halukasta henkilöä hänen työnsä 
jatkajaksi ei heti ollut näköpiirissä. Pian sellainen 
kuitenkin löytyi ja 16.3.1960 alkaen nimitettiin Geologisen 
tutkimuslaitoksen uudeksi johtajaksi Outokumpu Oy:n 
Lapin tutkimusten päägeologi, filosofian tohtori Vladi 
Marmo. 

Nakyma uuden toimitalon kivimuseosta ja lukusalista. 
Interiömr frdn stenmuseef och läsesalen I den nya byggnaden. 
The rock museum and reading room in the new HQ. 



VLADI MARMON 1960-LUKU 

Vladi Marmo 1914-1969, 
johtaja 
direktor 1960- 1962, 
Director 
ylijohtaja 
överdirektör 1962- 1969. 
General Director 

Geologinen tutkimuslaitos oli Laitakarin johdolla kehittynyt 
keskisuureksi laitokseksi. Jo Sederholm oli tuonut 
Geologisen komisionin maailman geologien tietoisuuteen, 
Geologisen tutkimuslaitoksen puolestaan Laitakari teki 
Suomen kansalle tunnetuksi. Laitos oli kokenut sota- ja 
pula-aikojen kriisit ja se oli valmis ottamaan vastaan yhä 
suurempia kansainvälisiäkin haasteita. Sillä oli 
hyvinvarustetut laboratoriot sekä uusi ja moderni toimitalo, 
johon hiljakkoin oli muutettu, sillä oli hyvä ja 
yhteistyökykyinen henkilökunta, sekä pätevät ja tehtäväänsä 
innostuneet alijohtajat. Tarvittiin vain taitavaa henkilöä, 
joka pystyisi pitämään tämän koneiston käynnissä ja ajan 
tasalla sekä kehittämään sitä edelleen. Tähän tehtavaan 
tuli keväällä 1960 Vladi Marmo. 

Marmo oli useita vuosia ollut laitoksen palveluksessa 
geologina ja valtiongeologina. Hän oli työskennellyt kaksi 
vuotta Sierra Leonessa ja oli Outokumpu Oy:ssä ollessaan 
perehtynyt vuorityöhön la kaivostoimintaan. Hänellä oli 
hyvat kotimaiset ja kansainväliset suhteet monella taholla, 
lisäksi hän oli sangen kielitaitoinen. Hänen edellytyksensä 
tähän vaativaan tehtavaan olivat siten erinomaisen hyvat. 

Mutta Marmo ei halunnut olla vain hallinnollinen 
johtaja. Hän tahtoi myös itse aktiivisesti osallistua laitoksen 
työhön. Johtajakautenaan häneltä ilmestyi yli 30 tieteellistä 
julkaisua sekä kolme kallioperäkarttaa selityksineen ja hän 
johti henkilökohtaisesti eräitä tärkeitä yhteistyöprojekteja. 
Hän halusi tutkimuksessaankin olla "primus inter pares". 
Mutta tämä impulsiivinen aktiivisuus koitui sitten eräällä 
kartoitusmatkalla hänen kohtalokseen. 

Jo heti Marmon alkuvuosina 1962 laitos sai jälleen 
uuden asetuksen. Siinä perustettiin koko joukko uusia 
virkoja ja toimia seka lentomittausten suorittamista varten 
geofysiikan osasto, jonka johtajaksi tuli M. Puranen. 
Laitoksen johtajasta tuli ylijohtaja, osastonjohtajat saivat 
professorin arvon, maalajiosaston nimi muutettiin 



maaperaosastoksi. Hallinnollinen toimisto sai oman 
paallikkönsa, varatuomari J. Tuloiselan ja laitokselle 
asetettiin ulkopuolisista asiantuntijoista koottu 
neuvottelukunta. 

Laitoksen koko henkilökunta oli vuoden 1960 lopussa 
150, josta määrästä tutkijoita (akateemisia) oli 62. Vuoteen 
1970 mennessä henkilöstön määrä oli kasvanut 254:ksi, 
mistä tutkijoita oli 96 (vrt. s. 47). Laitoksen kasvu Marmon 
kaudella ei siten ollut aivan yhtä rajua kuin 50-luvulla, 
mutta se oli mielekästa. Talouselämän paineet 
raaka-aineiden etsimiseksi eivät kriisittömälla kaudella 
olleet enää niin suuria. 

Kallioperaosasto sai 1960 ensimmäiseksi 
valtiongeologiksi M. Härmeen. Vuonna 1962 tuli V. 
Veltheimista malmiosaston valtiongeologi 0. Vaasjoen 
jalkeen ja seka kallioperä- että maaperäosasto saivat 
toisen valtiongeologin (K. Neuvosen jalkeen K. Hytönen; 
K. Virkkala). Maaperäosaston valtiongeologiksi 
nimitettiin viran vapauduttua M. Salmen jalkeen V. 
Valovirta. Virkkalasta tuli vuosikymmenen lopulla 
maaperäosaston johtaja Hyypan siirryttyä taysinpalvelleena 
eläkkeelle. 

Kartoitus muodosti edelleen tärkeän tehtäväkentän 
laitoksella. Kallioperaosaston 1 : 100 000 -kaavaiset 
kartoitukset laajenivat eri puolille valtakunta, myös 
Lappiin. Maaperäosastossa mittakaavan 1 : 100 000 mukaisia 
kartoituksia suoritettiin pääasiassa Etelä-Suomessa. Lapissa 
tehtiin mittakaavassa 1 :400 000 maaperakarttoja, joista 
ensimmäinen ilmestyi 1964. Vuosikymmenen aikana tuli 
painosta 36 kallioperakarttaa ja niiden selityksia 16. 
Maaperäkarttoja painettiin 18 mutta niiden selityksia vain 
viisi. Karttalehtiselitykset rupesivat vähitellen jäämään yhä 
enemman jalkeen vastaavista kartoista, varsinkin 
maaperaosastossa. 

Malminetsinta ja -tutkimus olivat vuosikymmenellä 
laitoksen tärkeimpiä tehtäviä. Tässä työssä avustivat 
malmiosastoa yhä enemman muiden osastojen 
henkilökunnat. Geofysiikan osasto tuki malmiosaston 
toimintaa lentomittauksilla. Kallioperäosasto pyrki 
sijoittamaan kartoituksensa malminetsinnän toivomusten 
mukaisesti. Maaperäosasto auttoi malmipitoisten 
irtolohkareiden kulkeutumissuunnan ja -matkan 
maarittamisessa ja turvekemiallista malminetsintää 
kehitettiin. Kemian osastossa tehtiin malmitutkimuksen 
tarvitsemat kemialliset analyysit. Geokemiallisia tutkimuksia 



varten perustettiin malmiosastoon jo edellisen 
vuosikymmenen alussa tutkimusryhmä ja laboratorio, joiden 
johtajaksi tuli aluksi Kauranne, 1960 A. Nurmi. 

Vuosikymmenen aikana laitos löysi ja tutki useita 
malmiesiintymiä. Kemin kromimalmin Outokumpu sai 
käytettäväkseen 1960. Hituran nikkelimalmi Nivalassa löytyi 
1963. Laitos totesi nopeasti sen käyttökelpoiseksi ja luovutti 
sen Outokummulle 1964. Virtasalmen Hällinmäestä tavattiin 
kuparimalmi 1964. Outokumpu sai sen haltuunsa 1966 ja 
aloitti siellä kaivostoiminnan jo seuraavana vuonna. 
Pielaveden Säviän sinkkimalmia laitos tutki 1966 ja 1967, 
ja se luovutettiin kauppa- ja teollisuusministeriölle 1968, 
mutta esiintymä ei ole vielä ollut tuottavassa käytössä. 
Pyhäselän Lähdekorven (Hammaslahti) ensimmäinen aihe 
löytyi 1966. Malmiosastolla se oli tutkittavana 1967- 1969. 
Utön läheltä tavattiin magneettisen häiriön perusteella 
meren pohjasta rautamalmiesiintymä, mutta sen käyttö ei 
nykyoloissa ole mahdollista. Malminetsintöjä ja -tutkimuksia 
suoritettiin lukuisissa muissakin kunnissa, joista 
mainittakoon Eurajoki, Haapajärvi, Juva, Keitele, Kittilä, 
Paltamo, Pielavesi, Puolanka, Rantasalmi, Reisjärvi, 
Saarijärvi ja Viitasaari. 

Malmiaiheita saatiin varsinkin kansannäytteistä. Niitä 
saapui laitokselle vuosittain 3 000-5 000 lähetystä. Lisäksi 
järjestettiin 1961 valtakunnallinen malmimarssi. Se tuotti 
noin 15 000 pakettia, jotka sisälsivät 400 huomionarvoista 
näytettä. Malminetsintäkilpailuja järjestivät myös lukuisat 
kunnat ja laitoksen geologeja oli niissä asiantuntijoina. 
Parhaiden näytteiden lähettajät saivat huomattavia 
rahapalkintoja. 

Sulfidimalmien etsinnässä alettiin vuodesta 1965 lähtien 
käyttää apuna tähän koulutettuja koiria (Kahma, Mattsson). 

Teollisuuskivien ja -mineraalien selvittäminen kuului 
edelleen malmiosaston tehtäviin. Kohteena olivat varsinkin 
pegmatiitit maan eri puolilla. Kuusamossa tavattiin kalkki- 
kiviesiintymiä sekä Iivaaran alumiini- ja fosfori- 
pitoisuutta tutkittiin. Rakennuskiviä ja grafiittiesiintymiä 
selvitettiin ja myös kyaniitti oli tutkimuskohteena. 

Geofysiikan osasto jatkoi malminetsintälentoja entiseen 
tapaan. Kun vuosikymmenen alussa oli noin puolet 
valtakunnan maapinta-alasta tässä mielessä kartoitettu, oli 
vuosikymmenen lopussa vastaava prosenttiluku 92. Monet 
malmitutkimukset suoritettiin näiden lentojen antamien 
viitteiden perusteella. Aerogeofysikaalisia karttoja alettiin 
tulkita atk:lla. 



Työskentelyti mikroskoopin ääressä ja laboratorioissa 1960 -luvulla. 
Arbete vid m'kroskop och i laboratorium pd 1960-taiet. 
LB$Oratmy work and dudying slldes under the mjcroscope in the 19609. 



Maaperän tekninen käyttö ja rakennuskelpoisuus oli 
monipuolisesti tutkimusten kohteena. Tämä tapahtui 
varsinkin seutukaavaliittojen pyynnöstä vuosikymmenen 
loppupuolella eräissä Etelä-Suomen osissa. 
Pohjavesitutkimuksia rupesi johtamaan erikoistutkija J. 
Hyyppä vuodesta 1968 lähtien. Maaperäosaston 
merigeologinen tutkimushaara käsitti kaikuluotauksia, 
mantakairauksia, vedenalaista valokuvaus- ja 
televisiotoimintaa seka sukelluksia. 

Laitokseen hankittiin 60-luvulla muutamia moderneja ja 
tutkimusta nopeuttavia laitteistoja. Kallioperaosasto sai 1964 
ikamaarityksia suorittavan massa-analyyttisen laboratorion 
(0. Kouvo). Myöhemmin malmiosasto sai analyysien tekoa 
suuresti auttavan Geoscan-röntgenmikroanalysaattorin 
(J. Siivola) seka raskasmetallimaarityksiä varten atomi- 
absorptiospektrofotometrin. Kemian osastoon perustettiin 
röntgenfluoresenssilaboratorio (V. Hoffren) pääasiassa 
sellaisia metalleja varten joita on vaikeata tutkia muulla 
tavoin. 

Myös tieteellistä tutkimustyötä jatkettiin, näyttihän siinä 
jo ylijohtaja itse esimerkkiä. Lisääntyvä henkilökunta ja 
parantuva laboratoriokalusto antoivat siihen hyvät 
mahdollisuudet. Laitoksen omassa tieteellisessa 
julkaisusarjassa ilmestyi vuosikymmenen aikana 57 
numeroa jotka käsittelivät varsin vaihtelevasti geologian eri 
aloja. Sen sijaan geoteknillisia julkaisuja ilmestyi vain 
kymmenen numeroa. Uusi julkaisusarja, Tutkimusraportti 
alkoi ilmestya 1967. Laitoksen tutkijat julkaisivat myös 
muissa yhteyksissä erilaisia artikkeleita, raportteja ja 
tieteellisia kirjoituksia. Tärkein naista sarjoista oli Suomen 
Geologisen Seuran julkaisusarja, joka vuodesta 1968 
lähtien alkoi ilmestya itsenäisenä, erillään laitoksen 
Bulletiinista. 

Kun toimitaloa oli suunnitteluvaiheessa 
rakennushallituksessa pienennetty kolmanneksella laitoksen 
ehdottamasta, tilakysymys tuli jo 60-luvun alkupuoliskolla 
ajankohtaiseksi. Vuosikymmenen puolivälissä alettiin 
suunnitella toimitalon laajentamista ja vuoden 1968 lopulla 
sen rakennustyöt alkoivat. 

Kun toiminta tehostui ja laajeni vuosikymmenen aikana 
myös sekä kotimainen että kansainvälinen kanssakäyminen 
vilkastui. Laitos oli yhteistyössä useiden kotimaisten 
yhteisöjen ja tutkimuslaitosten kanssa. Pitkäaikaisin ja 
laajin naista oli Selkämeren geologista rakennetta 
selvittelevä projekti. 



Malrnikoira tybssahn. 
Malrnhund I arbete. 

- . Traincd ó r e  dog" snlffing for suIphur-bearing rocks. 



Yhä useammat alkoivat saada tilaisuuksia käydä 
ulkomailla tutkimus- ja opintomatkoilla. Monet saattoivat 
viipyä tällaisilla matkoilla viikkoja, jopa kuukausia. 
Varsinkin uusien laboratoriolaitteiden hankinta vaati usein 
pitkäaikaisia ulkomaisia tutustumismatkoja. Joka vuosi 
vieraili myös lukuisia ulkomaisia geologeja maassamme, 
toiset pitkiäkin aikoja. 

Yleinen valtioiden välisen yhteistyön vilkastuminen 
ilmeni siten myös geologian alalla. Kansainvälisessä 
geologisten tieteiden unionissa oli tutkimuslaitoksella 
Suomen edustus. Useita kansainvälisiä karttoja oli tekeillä. 
Tärkeimmät näistä olivat Euroopan tektoninen kartta, 
metallogeneettinen kartta ja kvartäärikartta, joiden kaikkien 
laatimiseen laitos osallistui. Lisäksi se oli mukana 
kansainvälisen mineralogisen assosiaation, dokumentaation 
ja hydrologisen vuosikymmenen toiminnassa. 

Pohjoismaisella tasolla geologisten tutkimuslaitosten 
johtajilla, geologeilla, geofyysikoilla, geokemisteillä ja 
merigeologeilla olivat omat yhteydenpitonsa. Tärkeitä 
kansainvälisessä yhteistyössä olivat myös erilaiset 
kongressit. Kööpenhaminassa oli 1960 kansainvälinen 
geologikongressi, johon osallistui 27 laitoksen geologia. 
Tutkimuslaitos järjesti kongressin yhteydessä yhdeksän 
ekskursiota Suomeen. Neljä vuotta myöhemmin oli 
geologikongressi Intiassa ja kongressiin osallistui laitokselta 
kolme henkilöä. Prahan dramaattisella tavalla 
keskeytyneessa kongressissa 1968 oli mukana 14 laitoksen 
geologia. 

Kansainvälisen kvartääriassosiaation (INQUA) 
kongressiin Puolassa 1961 osallistui kolme laitoksen 
geologia, USA:ssa 1965 yksi ja Pariisissa 1969 kolme 
geologia. 

Useimmissa kongresseissa suomalaiset osanottajat pitivät 
esitelmiä, esittelivät maamme geologista tutkimusta sekä 
osallistuivat paikallisiin ekskursioihin. 

Ahti Simonen kirjoitti tutkimuslaitoksen toiminta- 
kertomuksen vuodelta 1969: "Geologista tutkimuslaitosta 
kohtasi suuri menetys, kun laitoksen ylijohtaja Vladi 
Marmo kuoli elokuun 23 päivänä virkamatkalla 
tapahtuneen auto-onnettomuuden uhrina. Laitos menetti 
ansioituneen tutkijan, joka suoritti mittavimman osan 
elämäntyöstään geologisen tutkimuslaitoksen ylijohtajana". 
Virkaiältään vanhimmasta osastonjohtajasta, Simosesta tuli 
sitten laitokselle vt. ylijohtaja yli puoleksi vuodeksi. 



HERMAN STIGZELIUKSEN VUOSIKYMMEN 19'10-1980 

Herman Stigzelius 1917-, 
ylijohtaja 
överdjrektör 1970- 1980. 
General Djrector 

Keväällä 1970 nimitettiin Geologisen tutkimuslaitoksen 
ylijohtajaksi tekniikan tohtori Herman Stigzelius. 
Hänellä oli aIalta pitkäaikainen kokemus. Hänen 
väitöskirjansa käsitteli Haverin kaivoksen geologiaa. 
Hallinnollista kokemusta hän oli saanut toimiessaan 
kauppa- ja teollisuusministeriön kaivostoimiston 
päällikkönä. Kansainvälisesti uusi ylijohtaja oli ansioitunut 
ulkomaisissa asiantuntijatehtävissä, viimeksi YK:n 
päämajassa New Yorkissa. 

Vaikka Stigzelius oli saanut peruskoulutuksensa 
Teknillisessä korkeakoulussa, hän halusi ja pystyi 
perehtymään myös geologiaan niin paljon kuin jo suureksi 
kehittyneen laitoksen ylijohtajalle oli tarpeellista. Tämä 
olikin välttämätöntä, sillä toiminnan monipuolistuminen ja 
kehityksen kulku oli 70-luvulla erittain nopeaa, ennen 
kaikkea teknillisella alalla. Oli onni saada laitokselle 
ylijohtajaksi henkilö, joka pystyi laitoksen kokonaisuuden 
kannalta johtamaan tätä kehitystä. 

Jos luonnehditaan lyhyesti tutkimuslaitoksen 70-lukua, 
voidaan sanoa, että sille oli ominaista geologian kaytänn~n 
sovellutusten tuntuva lisääntyminen. Mutta tämä ei 
tapahtunut kuitenkaan tieteellisen tutkimuksen 
kustannuksella, vaan sen tukemana. Tätä periaatettahan on 
laitoksessa noudatettu koko sen olemassaolon ajan. Myös 
tieteellinen tutkimus kehittyi ja voimistui vuosikymmenen 
aikana, vaikka moni huolestui sen prosenttisen osuuden 
vähenemisestä (ks. s. 34). 

Laitoksen kehitystä kuvaa esimerkiksi sen henkilö- 
kunnan kasvu. Kolme kuukautta ennen Stigzeliuksen 
virkaan astumista oli laitoksen henkilövahvuus 259, joista 
97 oli akateemisen loppututkinnon suorittaneita. Vastaavat 
luvut olivat kolme kuukautta hänen eläkkeelle siirtymisensa 
jälkeen vuoden 1980 lopussa 790 ja 199 (ks. s. 47). 
Työntekijäin lukumäärä kasvoi huolimatta eräillä aloilla 
automaation aiheuttamista henkilökunnan lisiiantymisen 



rajoituksista. Vielä selvemmin tätä kehitystä kuvastavat 
laitoksen kokonaismenot, jotka ovat vastaavina vuosina 8,5 
miljoonaa ja 68,5 miljoonaa markkaa, mutta tässähän toki 
on inflaation aiheuttama muutos mukana. 

Kehityksen nopeutta kuvastaa sekin, että 
vuosikymmenen aikana oli laitoksella voimassa kolme 
asetusta, kun aiemmin oli asetusten väli olIut keskimäärin 
13 vuotta. Laitoksen kasvu vaati organisaation muutosta ja 
silloin tuntui myös byrokratia lisääntyneen laitoksen 
asetuksissa. Lakitekstien kiemuroihin vihkiytymätön ei 
helposti huomaa, että asetuksissa mainitut hallitus, istunto 
ja johtokunta ovat suunnilleen sama asia, samoin 
neuvottelukunta ja valtuuskunta tarkoittavat jokseenkin 
samaa. 

Vuoden 1973 asetuksessa perustettiin kaksi uutta osastoa, 
geokemian osasto ja yleinen osasto; geokemian osaston 
johtajaksi tuli L. K. Kauranne ja yleisen osaston johtajaksi 

Tutkimuslaitoksen hallitus vuonna 1977. Vasemmalta osastonjohtajat Kalevi Virkkala, Birger Wiik, Kalevl Kauranne, 
hallintojohtaja Jorma Tuloisela, ylijohtaja Herman Stigzelius, sihteeri Yrj6 Iivonen, osastonjohtajat Ahti Simonen, 
Aarno Kahma ja Maunu Puranen. 
Forskningsanstaltens styrelse dr 1977. Frdn vänster avdelningsdirektörerna Kalevi Virkkala, Birger Wiik, Kalevi 
Kauranne, administrationsdirektor Jorma Tuloisela, overdirektor Herman Stigzelius, sekreterare Yrjö Iivonen, 
avdelningsdirektörerna Ahfl Simonen, Aarno Kahma och Maunu Puranen 
Board meeting of the Geological Survey in 1977. (From the left) Departmental heads Kalevi Virkkala, Birger W'iik, 
Kalevi Kauranne, Jorma Tuloisela, Herman Stigzelius, General Director, Secretary Yrló Iivonen, Departmental heads 
Ahti Simonen, Aarno Kahma and Maunu Puranen. 



J. Tuloisela. Informaatioto~iston toimistopäälliköksi tuli 
Marjatta Okko ja hänen jalkeensä ajanjakson lopulla C. 
Kortman . Seuraavassa asetuksessa 1979 lopetettiin yksi 
vanha osasto, kemian osasto. Samalla uudistettiin l a i t h n  
sisäistä organisaatiota perustamalla kaksi osastorykimaä. 
Malrnitutkimusten osastoryhmän johtajaksi nimitettiin ensin 
Kauranne 1980 sitten T. Siikarla ja hänen jälkeensä L. 
Hyvärinen. Kallio- ja maaperätutkimusten johtajaksi 
nimitettiin K. Korpela. MyOs tutkimusprofessurin virka 
perustettiin, mutta jätettiin täyttämättä. Yleiseen osastoon 
perustettiin taloustoimisto, jonka päälliköksi tuli Elina 
Päätiläinen ja hallintotoimisto, päällikkönä Y. Iivonen. 

Uusimmassa asetuksessa alennettiin, ainakin 
muodollisesti, osastonjohtajien pätevyysvaatimuksia, jotka 
vuoden 1962 asetuksessa oli neuvottelujen avulla saatu 
nostetuksi filosofian tohtorin tasolle. Sen sijaan laitoksen 
hierarkian seuraavaksi alemmalle partaalle, 
valtiongeolageille, jäi d e l k e n  voimaan korkein 
akateeminen pätevyysvaatimus. 

Henkilökunnan lisääntymisen aiheuttamaa tilan puutetta 
helpotti 1970 valmistunut Otaniemen toimitalon 
lisärakennus. Vuosikymmenen aikana muotiin tulleen 
valtion virastojen hajasijoituksen tutkimuslaitos toteutti 
perustamalla pysyvät aluetoimistot Rovaniemelle ja 
Kuopioon. Rovaniemen toimistolle 1980 valmistunut oma 
toimitalo helpotti osaltaan tilanahtautta. Kuopiossa 
työskennellään vielä viidessä erillisessa vuokratilassa. 
Vuoden 1979 asetuksessa virallistettiin aluetoimistojen 
asema. 

Eräät yleismaailmalliset tapahtumat vaikuttivat myös 
laitoksen toimintaan. Vuoden 1913 energiakriisi sai aikaan 
malmiosastossa ns. voimametallien (uraani, torium) sekä 
maaperäosastossa polttoturpeen etsimisen ja tutkimisen 
nopeaa tehostamista. 

Malminetsintä ja -tutknnus olivat edelleen laitoksen 
tärkein tehtäväkenttä. Kuitenkaan ei löydetty yhtäh 
malmiesiintymaä, joka vuosikymmenen loppuun mennessä 
olisi johtanut kaivostoimintaan. Enää ei geologi kävellyt 
suoraan malmiesiintymalle tai kaivoa kaivettu rnalmiin. 
Metallien maailmanmarkkinahinnat putosivat vuosi- 
kymmenen aikana puoleen entisistä arvoistaan. Tarvittiin 
niin ollen aikaisempaa kaksi kertaa rikkaampia tai 
suurempia esiintymiä, jotta ne olisivat olleet yhtä 
taloudellisia kuin edellisillä vuosikymmenillä. 

Lupaavia malmiesiintymiä tutkittiin useita: Askola, 
Enontekiö, Eurajoki, Kittilan Riikdoski, Sodankyl&n 



Laitoksen toimitalo Rovaniemellä, valmistui 1980. 
Ambetshuset i Rovaniemi, färdigställt 1980. 
Rovaniemi branch of the Geological Survey; building completed in 1980. 

Koitelainen, Sotkamon Talvivaara eräinä esimerkkeinä. 
Huoli kaivostyön jatkuvuudesta aiheutti osaltaan vuoden 
1979 asetuksen, jossa tiivistettiin yhteistyötä tutkimus- 
laitoksen ja muiden malminetsintäelinten kanssa. 
Malmiosastossa alettiin kiinnittää yhä enemman huomiota 
myös malmigeologisiin perustutkimuksiin. Uudeksi 
osastonjohtajaksi Kahman jälkeen tuli L. Hyvärinen ja 
hänen jälkeensä ensin Ilmari Haapala ja 1982 J. Talvitie; 
valtiongeologeina toimivat V. Veltheim, Lea Aho, Ilmari 
Haapala, P. Ervamaa, K. Puustinen ja G. Gdal. 

Kallioperäkartoitus keskittyi pääosiltaan kehitysalueiden 
malmikriittisille vyöhykkeille. Vuosikymmenen aikana 
ilmestyi kaikkiaan 51 kallioperäkarttaa ja 14 selitystä ja 
ensimmäinen miljoonakaavainen kallioperäkartta julkaistiin 
koko maasta. Samalla kehitettiin varsinaista kallioperä- 
tutkimusta, joka suuntautui lähinnä metamorfoosi-ilmiöihin. 
Mineralogisia ja geokronologisia tutkimuksia jatkettiin. 
Uudeksi osastonjohtajaksi Simosen jälkeen nimitettiin A. 
Vorma ja valtiongeologiksi K. Meriläinen. 

Varsinkin maaperäosastossa kehitys oli nopeaa. 
Käytännön elämää enemman palveleva 1 :20 000 
mittakaavainen maaperäkartoitus alkoi yhteistyössä 



maanmittaushallituksen ja Maatalouden tutkimuskeskuksen 
kanssa. Miljoona-mittakaavaisen maaperäkartan maastotöitä 
ruvettiin suorittamaan. Lisaksi Lapissa jatkettiin kartoitusta 
mittakaavassa 1 :400 000 ja Etelä-Suomessa mittakaavassa 
1 : 100 000. Osastossa oli käynnissä samaan aikaan neljän 
eri mittakaavan kartoitus. Kaikkiaan ilmestyi 54 maaperä- 
karttaa mutta vain viisi karttalehtiselitystä. 

Yhteistyössä Neste Oy:n kanssa maaperäosasto suoritti 
Suomen merialueen geologista tutkimusta. Tie- ja 
vesirakennuslaitokselle kartoitettiin ja arvioitiin maamme 
hiekka- ja soravarat ja yhteenvetotulokset julkaistiin. 
Pohjois-Suomen malmitoimikunnan pyynnöstä tehtiin 
malminetsintaa palvelevia maaperätutkimuksia Lapissa ja 
Laatokka-Perämeri-vyöhykkeellä. Varsinkin Lapista saatiin 
tässä yhteydessä paljon uutta maaperätietoutta. Uudeksi 
osastonjohtajaksi Virkkalan jalkeen tuli ensin K. Korpela, 
sitten R. Kujansuu ja valtiongeologeiksi R. Revon ja R. 
Kujansuun jalkeen H. Ignatius ja E. Lappalainen. 

Geofysiikan osastolla saatiin päätökseen aerofysikaaliset 
150 m:n korkeudesta suoritettavat lentomittaukset. Näihin 
perustuvat yleiset aeromagneettiset kartat valmistuivat 
Suomen manneralueesta. Koko ajan mittauskäytössä ollut 
"KultakuokkaU- lentokone siirrettiin mittauslaitteineen 
Helsinki-Vantaan lentokentän ilmailumuseoon. Koko 
lentotoiminta keskittyi vuodesta 1972 lähtien 
matalalentomittauksiin 30-50 m:n lentokorkeudesta 
malminetsinnän kannalta tärkeille alueille. Lisaksi 
suoritettiin maan pinnalla malminetsintää ja geologista 
kartoitusta tukevaa geofysikaalista tutkimusta eri 
menetelmin. Petrofysiikan ja paleomagneettisessa 
laboratorioissa tehtiin alan tutkimuksia. Osastonjohtajana 
toimi Purasen jalkeen T. Siikarla, sitten L. Eskola, ja 
valtiongeofyysikkona olivat Eskola, M. Peltoniemi ja 
L.Pesonen. 

Nopeinta kehitys oli geokemian osastossa, joka 
perustettiin vasta 1973 asetuksella. Geokemiallisia 
tutkimuksia oli laitoksessa suoritettu kuitenkin 
parinkymmenen vuoden ajan. Sillä osaksi selittyykin, että 
geokemian osasto pääsi niin ripeästi täyteen tutkirnus- 
vauhtiin ja siitä tuli nopeasti henkilömäärältään laitoksen 
suurin osasto. Geokemian osasto suoritti lähinnä 
malminetsintää palvelevaa tutkimusta Keski-Lapissa, 
Laatokka-Perämeri-vyöhykkeellä ja Pohjois-Karjalassa 
tekemällä eri alkuaineiden hivenmäärityksiä maastossa 
kerätyistä näytteistä. Analytiikassa käytettiin moninaisia 
laboratoriolaitteistoja. Näistä tärkein oli emissiokvantometri, 



jolla suoritettiin näytteiden hivenaineiden puoli- 
kvantitatiivisia määrityksiä. 

Kemian osasto suoritti tavanomaisiksi käyneitä kivilaji- 
ja malrnianalyyseja sekä fysikaalis-kemiallisia analyyseja. 
Osastonjohtaja E. Savolainen siirtyi eläkkeelle 1972. Uusi 
osastonjohtaja, tarkkana kemistinä tunnettu Birger Wiik, 
sai tutkittavakseen myös USA:n astronauttien noutamaa 
kuun ainesta. Osastonjohtajana toimi ensin Kauranne, 
ajanjakson lopulta alkaen A. Björklund, ja valtion- 
geokemisteinä toimivat T. Koljonen ja P. Lahermo. 

Ensimmäiset geokemialliset kartat julkaistiin jo 1975 
mittakaavassa 1 : 100 000, kaksi vuotta osaston perustamisen 
jälkeen. Karttoja on saatavana myös mittakaavoissa 
1 :20 000 ja 1 :50 000. Kaikkiaan osastossa julkistettiin 103 
geokemiallista karttaa ja neljä selitystä- 

Geokemian osastolle kuului aluksi myös korkea- 
aktiivisten ydinpolttoainejätteiden sijoituksen selvitys 
ja paikkojen etsintä H. Niinin johdolla. Vuosikymmenen 
lopulla geokemian osastoon yhdistettiin kemian osasto 
kokonaisuudessaan. 

Osastojen toiminnan ripeä tehostuminen kymmenluvulla 
vaati tietopalvelun kehittämistä. Laitokseen 1973 perustettu 
informaatiotoimisto suoritti kirjasto-, julkaisu-, painatus- ja 
tiedotustoimintaa sekä tietokonepalvelua. Laitokselle 
hankittiin oma tietokone 1971; kolme vuotta myöhemmin se 
vaihdettiin uuteen sekä ostettiin automaattinen piirturi; 
vuonna 1983 nämä kaikki jälleen vaihdettiin uusiin. 

Laitoksen laajentunut ja tehostunut aktiivisuus näkyi 
myös tieteellisessä julkaisutoiminnassa. Bulletin-sarjassa 
ilmestyi Stigzeliuksen vuosikymmenellä kaikkiaan 71 
numeroa. Geoteknilliset julkaisut lakkasivat ilmestymästä. 
Sen tilalle tuli Tutkimusraportti-sarja, joka käsitteli 
pääasiassa välittömästi laitoksen toimintaan liittyviä erilaisia 
aiheita. Sarjaa ilmestyi vuosikymmenen aikana 49 
numeroa. 

Laitoksella oli yhteistyöhankkeita kymmenien kotimaisten 
yhteisöjen, laitosten ja yhtiöiden kanssa. Lisäksi laitoksen 
edustajia osallistui kansallisten yhteistyöelinten toimintaan 
geologian ja lähitieteiden alalla. 

Myöskin kansainvälinen kanssakäyminen oli aika- 
kaudella vilkasta. Kiinteää yhteistyötä oli Pohjoismaiden, 
Neuvostoliiton, Ranskan, USA:n ja Kanadan vastaavien 
laitosten kanssa. Kymmeniä ulkomaisia geologeja tai 
vastaavia vieraili laitoksella, monet heistä pitkiäkin aikoja. 
Laitoksen henkilökuntaa kävi ulkomailla opinto-, tutkimus- 
tai tutustumismatkoilla. Osallistuminen kansainvälisiin 



L. K. Kauranne 1927-, 
ylijohtaja 
överdirektör 1980-. 
General Diredor 

kongresseihin ja kokouksiin oli runsasta, mutta muutti 
jonkin verran luonnettaan edellisestä vuosikymmenestä. 
Enää ei osallistuttu niin runsaasti suuriksi paisuneisiin 
geologikongresseihin, vaan keskityttiin enemmän 
erikoisalojen pienempiin mutta sita antoisampiin 
kokouksiin. Laitos osallistui kiinteästi myös erilaisten 
pohjoismaisten ja kansainvälisten yhteisöjen, projektien, 
assosiaatioiden tai vastaavien toimintaan. Vuoden 1980 
vuosikertomuksessa on niitä mainittu 45 kappaletta. 

Vuosikymmenen aikana ja varsinkin sen loppuvuosina 
tapahtui laitoksen johtoportaassa sukupolvenvaihdos, kun 
ylijohtajan lisäksi seitsemän osastonjohtajaa (Kahma, 
Puranen, Savolainen, Siikarla, Simonen, Wiik, Virkkala) 
sekä neljä valtiongeologia (Aurola, Harme, Valovirta, 
Veltheim) jäivät täysinpalvelleina elakkeelle. 

Stigzeliuksen vuosikymmen oli laitoksen historiassa 
ennennäkemättömän kehityksen kautta. Stigzelius itse lahti 
elokuussa 1980 elakkeelle siirryttyään n. puoli vuotta sita 
ennen virkavapaana YK:n asiantuntijaksi Jaavalle. 
Laitoksen uudeksi ylijohtajaksi nimitettiin 1.9.1980 lähtien 
sen oma kasvatti, mutta myös muualla monipuolisesti 
kannuksensa ansainnut ja virkaa viransijaisena hoitanut L. 
K. Kauranne. 

Tutkimuskeskuksen johtokunta 1984, vasemmalta osastonjohtaja Atso Vorma, kokouksen sihteeri Antti Särkilah- 
ti, ylijohtaja L. K .  Kauranne, tuthsjohtajat  Kauko Korpela ja Lauri Hyvärinen ta hallintojohtaja Jorma 
Tuloisela. 
Forskningscentralens direktion 1W, frdn vänster avdelningsdi=ktör Atso Vorma, sekreterare Antti Scirkilahti, 
överdirektör L. K. Kauranne, forskningsdirektömma Kauko Korpela och Laun Hyvärinen och administrations- 
d&ekfr Jorma Tuloisela. 
h r d  meefing 1984, (from the left) Departmental head Atso Vorma, Secretary Antti Särkilahti, General 
Director L. K. Kauranne, Research Directors Kauko Korpela and Lauri Hyvärinen and Head of the General 
Department Jorma Tuloisela. 
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Tutkimuslaitoksen toiminta 1980-luvun alkupuoliskolla 
jatkui jo vakiintuneita muotoja noudattaen. Eräillä aloilla 
tehtäväkenttä kuitenkin laajeni merkittävästi. Malmien 
etsintää, mm. uraanin mutta varsinkin teollisuusmineraalien 
etsintää, ja malminetsinnän tieteellistä perustutkimusta 
ruvettiin entistä enemmän tehostamaan. Energiakriisin 
jatkuminen aiheutti myös turvevarojemme inventoinnin 
aloittamisen, johon palkattiin huomattavasti lisää henkilö- 
kuntaa. Pohjois-Suomen tutkimuksen toiminta- 
edellytykset paranivat oleellisesti uuden toimitalon 
valmistuttua 1981 Rovaniemen aluetoimistolle. Aiemmin 
geokemian osastoon kuuluneet ydinjätteiden sijoitus- 
tutkimukset siirrettiin erillisenä projektiryhmänä kallio- ja 
maaperätutkimusten osastoryhmään. Vuoden 1984 alusta 
tuli voimaan uusi laki ja asetus. Tärkein muutos siinä oli, 
että laitoksen uudeksi, neljänneksi nimeksi tuli nyt 
Geologian tutkimuskeskus. 

Uuden laboratoriosiiven rakentaminen aloitettiin vuonna 1985, kuvassa pienoismalli 
Den nya laboratorieflygeln pdborjades bygga dr 1985, i b~lden miniatyrmodellen. 
Small scale model o f  the new laboratory wing the building began 1985. 



Resumé 

TIDIG HISTORIA 

Den första malmletare i Finland om vilken skriftliga 
uppgifter existerar var Didrik Hansson Borg, som sändes 
till Finland år 1609 av den svenska kungen Karl IX. 
Henrik Martinsson Teet, en hovrattsassessor i abo ,  
utnamndes år 1638 till Finlands första bergmastare. Anda 
sedan dess, i nästan 350 år, har det funnits en obruten 
följd av statliga tjanstemän sysselsatta med malmletning, 
gruvdrift och geologisk forskning anda fram till våra 
dagar . 

Malmletningen blomstrade i synnerhet på 1700-talet . Ar 
1736 skrev Jacob Forsskål en handbok i malmletning (som 
dock inte trycktes förran år 1975). Ar 1737 sändes Daniel 
Tilas och Magnus Linder, två unga geologer, till Finland 
för att framja malmletningen. Tilas, som också undersökte 
möjligheten att bygga en kana1 från Paijanne till Finska 
viken, observerade att malmblock vanligen finns på den 
sydöstra sidan av en malmhall. Han undersökte 
jarnmalmen i Haveri och upptackte Tilasinvuori 
kopparmalm. Linder blev senare bergmastare och 
upptäckte jarnmalmen i Sillböle. Under hans tid, år 1757, 
hittades kopparmalmen i Orijarvi. Detta var ett årtionde 
av framsteg inom naturvetenskaperna. a b o  Akademi hade 
många framstående professorer t.ex. Pehr Kalm (botanik 
och ekonomi), Pehr Gadd (kemi och ekonomi) och Johan 
Gadolin (kemi och mineralogi). Deras intressen tackte ett 
vidstrackt område: utom botanik undersökte Kalm också 
flyttblock i Nordamerika, Gadd och hans elever 
undersökte jordarternas och malmernas kemi och Gadolin 
upptackte ett nytt grundämne, yttrium, i ett mineral som 
senare fick namnet gadolinit och i vilket också 
grundamnet gadolinium identifierades av J. -C. Marignac 
år 1880. 

Finland skiljdes frdn Sverige år 1809 och bildade ett 
autonomt storfurstendöme under den ryska tsaren. Det fick 
sitt eget bergkontor på initiativ av generalguvernören 
Fabian Steinheil, som sjalv var en ivrig mineralog. Den 
nya överintendenten för bergkontoret, Nils Gustaf 



Nordenskiöld, gjorde många försök att grunda en egentlig 
geologisk forskningsanstalt, men först år 1862, fyra år före 
sin död vid 74 års ålder, lyckades han få i gång systema- 
tisk kartering. Karteringen har alltså mer eller mindre 
oavbrutet i 125 år. Under Nordenskiölds tid 
arbetade man huvudsakligen med prospektering, speciellt 
då efter jarn, men storskalig guldprospektering förekom 
också i vidsträckta områden fran Kemi till Kuusamo. 
Resultaten av malmletningen sammanstalldes i en översikt 
av alla finlandska malmförekomster, publicerad av Henrik 
Johan Holmberg 1858, ett verk som fortfarande ibland 
refereras till. 

Från 1877 framåt fortsattes den geologiska karteringen 
vid bergsstyrelsens geologiska byrå (Finlands geologiska 
undersökning) av Karl Adolf Moberg (direktör), Isak Johan 
Inberg, Viktor Ludvig Akerblom och Carl Probus 
Solitander. Det första kartbladet, Ekenäs, trycktes år 1879. 
Ar 1885 hade nio sådana kartblad på 60 x 45 km med 
beskrivning publicerats. De första kartbladsbeskrivningarna 
skrevs på svenska och översattes senare till finska. 

TIDEN SOM SJALVSTANDIG INSTITUTION 

K. A. Moberg 1886-1893 
Den dåvarande Geologiska kommissionen (Geologinen 
komisioni) , grundades genom tsaren Alexander 111:s 
nådiga kungörelse den 21 maj 1885. De arbetsuppgifter 
som anges i det kejserliga dekretet, namligen att utföra 
ekonomisk-geologisk undersökning med beaktande av 
behoven hos bergsindustrin och landets övriga narings- 
grenar, följande vetenskapens och praktikens krav, galler 
fortfarande. 

K. A. Moberg utnamndes till direktör och i början av 
år 1886 f ick han salskap av två geologer , K. Hj . N . 
Gylling och A. F. Tigerstedt samt en lantmateriingenjör, 
V. L. Akerblom. Tretton geologiska assistenter anstalldes 
för sommararbete och anslag för nödvandig kontors- 
personal, kemiska analyser och karttryckning infördes i 
budgeten. Många sedermera framstaende geologer deltog i 
den geologiska karteringen under somrarna i slutet av 



förra seklet och i början av detta sekel, t. ex. J. J. 
Sederholm, B. Frosterus, H. Berghell, W. W. Wilkman, 
W. Ramsay och E. Sarlin. 

Början var mycket anspråkslös; de  två första kameran 
anskaffades år 1890 och det första mikroskopet Ar 1893. 
Under Mobergs tid karterades södra Finland i skalan 1: 
200 000 upp till Salpausselkas latitud och kartblads- 
beskrivningar skrevs. Dessa kartor visar både jordarterna 
och litologin hos berghallarna. Sederholm påbörjade 
karteringen av Tammerforsområdet och år 1888 igångsattes 
den geologiska utforskningen av Lappland sorn en 
fortsattning pa det arbete sorn utförts av A. M. Jernström 
i samband med guldletning. 

J. J. Sederholrn 1893-1933 
Jacob Johannes Sederholm var bara 30 Ar gamma1 nar 
han utnämndes till direktör för kornmissionen. Personalen 
var liten anda tills Finland blev sjalvstandigt Ar 1917. 
Enligt en lag sorn utfärdades år 1918 utökades personalen 
fran 6 till 16 personer, varav 11 geologer. Genom en ny 
lag, sorn utfardades år 1925, andrades det finska namnet 
till Geologinen toimikunta (sv. Geologiska kommissionen), 
och tre geologer flyttades frAn kommissionen till det 
nygrundade markforskningsinstitutet. Liksom tidigare 
anstalldes fyra till tolv extrageologer om somrarna. 

De flesta av de geologer sorn senare fick fast 
anstallning eller blev universitetsprofessorer eller ledande 
industriman, hade varit anstallda av forskningscentralen 
sorn extrageologer på somrarna i kortare eller langre 
perioder. 1 aldersföljd ar d e  V. Hackman, L. Borgström, 
V. Tanner, P. Eskola, E. Mäkinen, 0. Trustedt, H. 
Hausen, B. Aarnio, H. Väyrynen, Th. Brenner, A. 
Laitakari, M. Sauramo, H. Kranck, M. Saksela, A. 
Metzger, L. Lokka, P. Pehrman, E. Mikkola, Th. Sahama, 
P. Haapala, E. Erämetsä, E. Hyyppä och K. Rankama. 

Kartering var kommissionens framsta uppgift. Kartorna 
(135 x 180 km) av berggrunden och jordarterna gjordes nu 
skilt och i skalan 1:400 000 för att fA en snabb översikt av 
hela landet. Vid seklets slut var Tammerforsbladet färdigt 
och bladen S:t Michel och Nyslott karterade. Under 
Sederholms tid sorn direktör karterades nastan hela landets 
berggrund och jordarterna upp till Uleåborgs latitud. 

DA den allmanna karteringen började narma sig sitt 
slut, kunde man agna mera anstrangningar åt malrnletning 
och andra praktiska tillämpningar av geologin. Letandet 



efter Outokumpumalmen började dr 1908 då ett rikt 
kopparblock hittades i Kivisalmi; dess moderklyft hittades 
tvd dr senare, dr 1910. Mdnga andra uppslag runt 
omkring i landet undersöktes, och det viktigaste av dem 
ledde till att Petsamo nickelmalm upptacktes år 1921. 
Gruvdriften startades dar av ett kanadensiskt bolag, men 
fortsatte efter kriget i sovjetisk ago. Den första malm- 
kroppen i Luikonlahti hittades ar 1930. 

Industrimineral och byggnadssten undersöktes ocksa. 
Den agrogeologiska gruppen undersökte jordarternas och 
grundvattnets fysikaliska och kemiska egenskaper med 
tanke pd deras lamplighet för industriella och agrologiska 
ändamil. 1 sina arsberattelser påpekade Sederholm vikten 
av praktisk forskning, men underströk samtidigt att en 
stadig vetenskaplig grund ar nödvandig för geologins alla 
praktiska tillampningar . 

Bulletin de la Commission Géologique de Finlande har 
publicerats sedan år 1895. 1 serien har ingatt sd viktiga 
arbeten som Sederholms undersökningar rörande 
Tammerfors skifferzon (1897), graniternas klassifikation och 
ursprung (1907) samt migmatiter (1923, 1926 och 1934). 
Det var forskning av denna klass som gjorde Finlands 
geologi och standarden pd dess forskning valkanda över 
hela varlden. Sarnrna Bulletin publicerade ocksd Eskolas 
undersökningar inom metamorf petrologi, Tanners 
omfattande undersökningar av Lapplands kvartara 
avlagringar samt de mdnga petrografiska arbetena av 
Hackman, Väyrynen, Saksela, Wegman, Kranck, Haapala 
och Mikkola. Laitakaris mineralogiska undersökningar, 
Sahamas geokemiska arbeten, Sauramos undersökningar 
om varviga leror, Hyyppas om forna strandlinjer och 
Brenners om lerornas geotekniska egenskaper har alla 
publicerats i den. Sedan 1908 har resultaten av praktiska 
undersökningar publicerats i en skild geoteknisk 
publikationsserie. Allt som allt trycktes 103 Bulletiner och 
40 geotekniska publikationer under Sederholms tid. 

Redan frdn början utgjorde ocksd de iniernationella 
kontakterna en viktig del av verksamheten. Sederholm 
sjalv deltog i talrika kongresser, och en av hans resor till 
USA rackte fem manader. Utlandska besökare var alltid 
välkomna. Det största antalet kom antagligen under den 
minnesvarda Finlandsexkursionen i samband med den VII 
Internationella Geologkongressen som hölls i S:t 
Petersburg (Leningrad) år 1897. Dd besökte över 100 
deltagare Tammerfors skifferzon och andra lokaler i 
landet. Andra stora möten med exkursionen arrangerades 



år 1914, 1920 och 1931 men inget av dem kunde jamföras 
med det som hölls år 1897. Geologiska komissionen deltog 
också i varldsutstallningar (Nishnij-Novgorod 1896 och 
Paris 1900) med kartor, byggnadssten och meteorit- 
samlingar . 

Sederholm avgick med pension år 1933 vid 70 års 
ålder, efter 45 &r i kornrnissionens tjanst. Under hans tid 
gjorde den geologiska kunskapen om landet enorma 
framsteg, till stor del tack vare hans egna anstrangningar. 
Det var inte latt att finna en eftertradare och 
kommissionen var utan direktör tills Aarne Laitakari 
utnamndes den 8 maj 1936. 

A. Laitakari 1935-1960 

Under interimsperioden mellan Sederholm och Laitakari 
godkandes en lag som gallde tillsättandet av tre 
statsgeologer med malmletningen, berggrunden och 
jordarterna som sina ansvarsområden. Dessa tjanster 
tilldelades Martti Saksela (malmletningen), Heikki 
Väyrynen (berggrunden) och Esa Hyyppa (jordarterna). 

Laitakari kom från Tekniska Högskolan och han satsade 
starkt på sitt huvudintresse, malmletning. En ny metod 
togs i bruk, varvid allmanheten uppmanades att sanda in 
prov som misstanktes innehålla malm. De första 
malmuppslagen var Pitkäranta (Cu, Sn) , Makola (Ni, Cu) , 
Otanmaki (Fe,Ti,V) och Paroinen (W,Cu,Au). Den lovande 
början avbröts av krigsutbrottet år 1939. Forsknings- 
centralens kontor förstördes två gånger av bomber, men 
lyckligtvis raddades arkivet. De kvinnliga anstallda 
evakuerades till Nivala och Laihia, medan praktiskt taget 
alla man anslöt sig till armén. 

Verksamheten fick en ny början år 1945. Nya lagar 
antogs och namnet andrades till Geologiska forsknings- 
anstalten (Geologinen tutkimuslaitos). Avdelningar för 
berggrunden, jordarterna, malmletningen och kemin samt 
en administrativ byrå inrattades. De nya cheferna var Ahti 
Simonen (berggrundsavdelningen), Esa Hyyppa 
(jordartsavdelningen), Aarno Kahma (malmavdelningen) 
och Lauri Lokka (kemiavdelningen) . Antalet geologer 
ökade till det dubbla, och större anslag budgeterades för 
tillfallig arbetskraft. Personalen ökade tiotalt under 
Laitakaris tjansteperiod. 

Med undantag av de  kvartara avlagringarna i norra 
Finland var den allmanna karteringen nastan fardig. En 
ny kartering i skalan 1 : 100 000, bättre lämpad för 



praktiska ändamål, påbörjades därför år 1949. Trettiotvå 
kartor i denna skala, över omrdden pd 40 x 30 km, 
publicerades under Laitakaris tid. De flesta var från de  
södra kusttrakterna. 

Malmletningen gjorde stora framsteg. Prov insanda av 
lekman (s.k. folkprov) ledde till prospektering i många 
delar av landet och undersökningarna ledde till öppnandet 
av cirka tio nya gruvor. Lika mdnga nya gruvor öppnades 
som resultat av undersökningar utgaende från geologiska 
fynd. 1 början av 1950-talet påbörjades aerogeofysikalisk 
kartering med magnetiska, elektromagnetiska och spridda 
radiometriska matningar från en höjd av 150 m. Den 
geokemiska malmletningen pdbörjades genom att man 
testade aerogeofysikaliska anomalier och letade efter 
malmblockens moderklyft. Vihanti (Zn,Cu), Korsnas (Pb), 
Petalax (Ni) och Kemi (Cr) ar exempel på produktiva 
gruvor som öppnades vid denna tid. 

Man undersökte också leror för tegelindustrin, sand 
och grus för byggnadsandamål, torv i egenskap av 
bransle och grundvatten för kommunernas och industrins 
behov. Igen en gång blev Lapplands alluviala guld 
föremdl för guldvaskarnas intresse. Den geologiska 
undersökningen av Bottniska viken och Finska viken 
påbörjades i samarbete med Havsforskningsinstitutet och 
med hjalp av dess fartyg Aranda. 

Dd nybygget i Otnas i Esbo stod fardigt år 1956 var 
det möjligt att inreda ett antal nya laboratorier (XRF, 
XRD, SEM, DTA, OES, geokronologiskt m. fl.) och 
modernisera och förstora de gamla. Forskningen 
intensifierades, vilket avspeglas i antalet publicerade 
Bulletiner: 82 nummer på 1950-talet. De internationella 
kontakterna återknöts. Laitakari avgick med pension som 
en nöjd man vid 70 års dlder efter 25 givande år vid 
rodret . 

V. Marmo 1960-1969 
Vladi Marmo utnämndes till direktör i början av år 1960 
och till överdirektör år 1962, då en ny lag antogs. 
Geofysikavdelningen grundades, och dess första chef var 
Mauno Puranen. Den snabba utvecklingen fortsatte inom 
alla grenar och personalens antal utökades från 150 
personer ar 1960 till 254 år 1970. 

Tekniska framsteg gjorde karteringen snabbare. 
Aeromagnetiska och -elektromagnetiska kartor blev till stor 
hjalp vid uppritandet av litologiska enheter i område dar 



berggrunden ar föga blottad, och flygbildstolkning gjorde 
det lattare att lokalisera olika formationer. Femtiofyra 
kartblad i skalan 1: 100 000 trycktes under Marmos tid. 

Kvartara karteringar i skalan 1:400 000 påbörjades i 
Lappland delvis med hjalp av flygbildsfolkningar för 
praktisk anvandning av kvartara bildningarna fortsattes. 
Marmo hade arbetat med malmletning först på Geologiska 
forskningscentralen, sedan i Afrika, och innan han kom 
tillbaka till forskningscentralen inom Outokumpu Oy. Detta 
förklarar varför nu om möjligt ännu mera vikt lades vid 
malmletningen. Större intresse visades för malmletning i 
samarbete med de andra avdelningarna. De ekonomiska 
fyndigheterna i Hitura (Ni), Hallinmaki (Cu) och Lähde- 
korpi (Cu) upptacktes. Undersökningen av industrimineral, 
torv m.m. intensifierades. 

Den vetenskapliga forskningens höga kvalitet 
försakrades genom anskaffning av de  modernaste 
instrumenten. Overdirektören var en flitig författare och 
det ar inget att undra över att summa 57 Bulletiner från 
många av geologins grenar publicerades under hans tio 
tjansteår. En ny serie av forskningsrapporter 
(Tutkimusraportti) påbörjades. Internationellt samarbete 
både med vastliga och östliga lander framjades. 

Inom kort hade byggnaden blivit för liten, och en ny 
flygel måste byggas. Vladi Marmo fick dock inte se den 
färdig; han dog i en trafikolycka den 23 augusti 1969. 

H. Stigzelius 1910-1980 
Före utnamningen till överdirektör hade Herman Stigzelius 
arbetat som gruvingenjör vid Haveri gruva, som 
gruvinspektör vid handels- och industriministeriet och som 
malmletningsexpert vid Förenta Nationerna. Det ar darför 
latt att förstå varför det satsades så mycket på 
utvecklingen av forskningcentralens tekniska sida. 
Personalens antal tredubblades tack vare trender i den 
finlandska ekonomin och tillvaxten inom gruv- och 
metallindustrin. 

Genom en ny lag som godkändes år 1973 grundades 
den geokemiska och den allmanna avdelningen samt en 
informationsbyrå. Många nyanstallningar gjordes för att 
tillmötesgå i synnerhet geokemiavdelningens behov och 
utökningen av malmletningen. Kalevi Kauranne utnamndes 
till chef för geokemiavdelningen och Jorma Tuloisela för 
allmanna avdelningen. Marjatta Okko blev chef för 
informationsbyran. 



Ett tillagg till lagen år 1979 tillat forsknings- 
avdelningarna att kombineras till två avdelningsgrupper 
med var sin forskningsdirektör. Den ena avdelnings- 
gruppen har redan haft tre chefer: Kauranne, 
Toivo Siikarla, och efter Siikarlas pensionering Lauri 
Hyvärinen. Den andra gruppen har haft samma chef, 
Kauko Korpela, anda från början. Distriktsbyråer öppna- 
des, en i Kuopio under Anssi Lonkas chefskap och en i 
Rovaniemi under Ahti Silvennoinens chefskap. 

1970-talet utmarktes av en generationsvaxling. Nästan 
alla avdelningschefer och många av statsgeologerna hade 
nått pensionsåldern: Ahti Simonen och Maunu Harme 
(statsgeolog) på berggrundsavdelningen, Kalevi Virkkala 
och Veikko Valovirta (statsgeolog) på jordartsavdelningen, 
Aarno Kahma och Valto Veltheim (statsgeolog) pA 
malmavdelningen, Mauno Puranen på geofysikavdelningen 
och Birger Wiik på kemiavdelningen. De eftertraddes pA 
sina respektive poster av Atso Vorna och Kauko 
Meriläinen, Raimo Kujansuu och Eino Lappalainen, Jouko 
Talvitie och Ilmari Haapala, Lauri Eskola och Alf 
Björklund. Några av de aldre statsgeologerna fanns kvar 
och nAgra nya utnamndes: Kai Hytönen på berggrunds- 
avdelningen, Heikki Ignatius på jordartsavdelningen, 
Pentti Ervamaa, Gabor Gaal och Kauko Puustinen pA 
malmavdelningen, Markku Peltoniemi och efter honom 
Lauri Pesonen på geofysikavdelningen samt Tapio 
Koljonen och Pertti Lahermo på geokemiavdelningen. Yrjö 
Iivonen och Elina Päätiläinen utnamndes till byråchefer 
inom allmanna avdelningen, Caj Kortman till chef för 
informationsbyrån. 

Malmletningen hade föga framgång, inte på grund av 
att inga malmkroppar hittades utan på grund av att 
metallpriserna sjönk och gruvornas driftskostnader steg. 
Berggrundskarteringen producerade 51 blad i skalan 
1: 100 000. Sammanlagt 54 kartor av kvartara bildningar 
publicerades. Några av dem gjordes i samarbete med 
Lantmäteristyrelsen överområden pd 10 x 10 km i skalan 
1: 20 000, som battre lampar sig för planering av 
markanvandningen an de  tidigare skalorna. 1 samarbete 
med Väg- och vattenbyggnadsstyrelsen utfördes en 
inventering av grus- och sandtillgAngarna. Det 
aerogeofysikaliska programmet med flyghöjden 150 m 
slutfördes och en ny, betydligt mer detaljerad kartering 
frdn en höjd av 30-50 m pdbörjades. Alla geofysikaliska 
kartor ritades pd automatisk vag. 

Framstegen var snabbast på geokemiavdelningen, som 



grundades år 1973. De första geokemiska kartorna av 
moranen utgavs år 1975. Sammanlagt 103 kartor 
publicerades på 1970-talet tack vare de  nya automatiska 
hjälpmedlen för spårelementsanalyser och kartritning. 

Informationsbyrån utrustades med modern apparatur; 
den första datamaskinen köptes år 1971 och nya åren 
1974 och 1982. Byran producerade 120 Bulletiner och 
forskningsrapporter (Tutkimusraportti). Publikationer utbyts 
med 45 utlandska och tiotals finlandska institutioner. 

På det internationella samarbetets område har allt 
större framsteg gjorts. Forskningsanstalten har "lånat ut" 
experter till finlandska bolag och internationella 
institutioner och deltagit i utrikesministeriets program för 
utveckligshjalp. Herman Stigzelius sjalv reste ut för att 
delta i ett sådant projekt i februari 1980, och Kalevi 
Kauranne utnamndes till överdirektör för forsknings- 
anstalten. 



Summary 

EARLY HISTORY 

The first prospector in Finland of whom we have written 
records was Didrik Hansson Borg, sent to Finland by 
Charles IX, King of Sweden, in 1609. In 1638 Henrik 
Martinsson Teet, a legal officer of high repute was 
appointed the first commissioner of mines in Finland. Ever 
since then alrnost 350 years ago, line of state officers 
engaged in exploration, mining and geological research 
has continued unbroken right up to the present day. 

Exploration flourished, especially in the eighteenth 
century. In 1736 Jacob Forsskål wrote a handbook of 
exploration (although it was not printed until 1975). In 
1737 Daniel Tilas and Magnus Linder, two young 
geologists, were sent to Finland to promote exploration. 
Tilas, who also studied the feasibility of buildning a canal 
from Paijanne to the Gulf of Finland, observed that ore 
erratics are usually to be  found on the southeastern side 
of ore outcrops. He studied the Haveri iron and 
discovered the Tilasinvuori copper ore. Linder later 
became commissioner of rnines and discovered the Sillböle 
iron ore. It was during his tirne, in 1757, that the Orijärvi 
copper ore was found. This was a century of achievement 
in the natural sciences. The Academy of Turku (the first 
university in Finland) could boast many outstanding 
professors, e.g. Pehr Kalm (botanist and economist), Pehr 
Gadd (chemist and soi1 scientist) and Johan Gadolin 
(chemist and mineralogist). Their interests covered a wide 
sphere: Kalm studied not only botany but also glacial 
erratics in North America, Gadd and his students studied 
the chemistry of soils and ores, and Gadolin discovered a 
new element, yttrium, in a mineral which was later named 
gadolinite and from which the element gadolinium was 
indentified by J.-C. Marignac in 1880. 

Finland was separaied from Sweden in 1809 and 
formed an autonomous Grand Duchy under the Czar of 
Russia. It was granted its own Office of Mines on the 
initiative of Governor General Fabian Steinheil, a keen 



mineralogist himself. The new head (superintendent) of the 
office, Nils Gustaf Nordenskiöld, made many attempts to 
set up a real geological survey, but not until 1862, four 
years before his death at the age of 74, did he succeed in 
starting routine mapping. Mapping has thus been going 
on for 125 years more or less continuously. During 
Nordenskiöld's time, efforts were directed mainly at 
exploration, especially for iron, but there was also 
large-scale prospecting for gold in extensive areas from 
Kemi to Kuusamo. The results of ihe explorations were 
compiled in a review of all Finnish mineral deposits 
published by Henrik Johan Holmberg in 1858, a work 
sometimes still referred to. 

From 1877 on geological mappinq was continued by 
the Geological Office of the Board of Mines by Karl 
Adolf Moberg (head), Isak Johan Inberg, Viktor Ludvig 
akerblom and Carl Probus Solitander. The first sheet, 
Tammisaari, was printed on 1879. By 1885 nine such 
mapsheets of 60 by 45 km with explanatory notes had 
been published. The first explanations were written in 
Swedish and later translated into Finnish. 

THE GEOLOGICAL SURVEY A S  AN INDEPENDENT INSTITUTE 

K. A. Moberg 1886-1893 

The geological survey, under the name Geologinen 
Komisioni, was founded by the gracious decree of Czar 
Alexander II1 on 21st May, 1885. The tasks specified in 
the imperial proclamation, namely, to execute economic 
geological research bearing in mind the needs of the 
mining industry and other branches of the economy of the 
country according to the standards of science and good 
practice, still hold. 

K. A. Moberg was appointed director and in early 
1886 he was joined by two geologists, K. Hj. N. Gylling 
and A. F. Tigerstedt, and a geodetic engineer, V. L. 
akerblom. Thirteen geological assistant were hired for 
summer work and appropriations for the requirements of 
the necessary office staff, chemical analyses and printing 
of maps were included in the budget. At the turn of the 



many future prominent geologists, e.g. J. J. Sederholm, B. 
Frosterus, H. Berghell, W. W. Wilkman, W. Ramsay and 
E. Sarlin, were taking part in the summertime geological 
mapping . 

The start was very modest; two cameras were acquired 
in 1890, and the first microscope in 1893. During 
Moberg's time, southern Finland was mapped at a scale of 
1:200 000 up to the latitude of Salpausselkä and the 
explanations were written. These maps present both the 
soi1 and the lithology of bedrock outcrops. Sederholm 
started mapping the Tampere area, and in 1888 
geological reconnaissance got under way in Lapland, thus 
continuing the work started by A. M. Jernström in 
connection with gold exploration. 

J . J . Sederholm 1893-1933 
Jacob Johannes Sederholm was only 30 years old when he 
was appointed director of the Survey. The staff was small 
until Finland gained its independence in 1917. Then 
under a law passed in 1918 the number of personnel was 
increased from six to sixteen (of whom eleven were 
geologists). By another new law, passed in 1925, the 
name was changed to Geologinen toimikunta, and three 
geologists were transferred from the Survey to the newly 
founded Institute of Soils. From four to twelve extra 
geologists continued to be hired in summer as before. 

Most of the geologists who later became members of 
the staff, university professors or industrial leaders were 
engaged by the Survey as summer assistants for shorter or 
longer periods. In order of age these are V. Hackman, L. 
Borgström, V. Tanner, P. Eskola, E. Mäkinen, 0. 
Trustedt, H. Hausen, B. Aarnio, H. Väyrynen, Th. 
Brenner, A. Laitakari, M. Sauramo, H. Kranck, M. 
Saksela, A. Metzger, L. Lokka, P. Pehrman, E. Mikkola, 
Th. Sahama, P. Haapala, E. Erämetsä, E. Hyyppä and K. 
Rankama . 

Mapping was the main task of the Survey. The maps 
(135 by 180 km) of bedrock and Quaternary deposits were 
now made separetely at a scale of 1:400 000, aiming at a 
rapid overview of the whole country. By the end of the 
century the Tampere sheet was finished and the sheets of 
Mikkeli and Savonlinna were mapped. During Sederholm's 
directorship the bedrock of alrnost the whole country and 
the Quaternary deposits up to the latitude of Oulu were 
mapped. 



With the general mapping coming to an end, more 
effort could be put into exploration and other practical 
applications of geology. The search for Outokumpu ore 
was initiated by the discovery of a copper- rich boulder 
at Kivisalmi in 1908; the source was located two years 
later in 1910. Many other targets were also studied round 
the country, the main one among them being the Petsamo 
nickel ore, which was discovered in 1921. Mining was 
started there by a Canadian Company, but since the 
Second World war it has been continued by Soviet 
enterprises. The first orebody at Luikonlahti was found in 
1930. 

Industrial minerals and stones were also investigated. 
The physical and chemical properties of soils and ground 
water were studied for their industrial or agrological 
potential by the agrogeological group. In his annual 
reports, Sederholm pointed out the importance of practical 
research, but stressed that a solid scientific basis is 
needed for all practical applications of geology. 

The "Bulletin de la Commission Géologigue d e  
Finlande" has been published since 1895. The series has 
included such important works as Sederholm's studies on 
the formations of the Tampere schict belt (1897)' on the 
origin and classification of granites (1907) and on 
migmatites (1923, 1926 and 1934). It was research of this 
calibre that made the geology of Finland and the 
standard of its research well known worldwide. The 
Bulletin also published Eskola's studies on metamorphic 
petrology, Tanner's extensive investigations of the 
Quaternary deposits of Lapland, and the many 
petrographic studies of Hackman, Väyrynen, Saksela, 
Wegman, Kranck, Haapala and Mikkola. The 
mineralogical studies of Laitakari, the geochemical work 
done by Sahama, the research on varved clays by 
Sauramo and on ancient shorelines by Hyyppä, and the 
investigations of geotechnical properties on clays by 
Brenner have all been published in it. Since 1908 the 
results of practical investigations have been published in 
a separate booklet, Geoteknillisia Julkaisuja (Geotechnical 
Publications). All in all 103 Bulletins and 40 Geotechnical 
Publications were printed in Sederholm's time. 

International relations were a vital part of activites 
right from the start. Sederholm himself participated in 
numerous congresses, and one of his trips to the U.S.A 
lasted for five months. Foreign visitors were always 
welcome. The greatests number probably came during the 



memorable excursion to Finland of the VII International 
Geological Congress held at St. Petersburg (Leningrad) in 
1897, when over 100 participants visited the Tampere 
schist belt and other sites in this country. Other big 
meetings with excursions were arranged in 1914, 1920 and 
1931 but none could match that held in 1897. The Survey 
also participated in some world fairs (Nishnij-Novgorod 
1896 and Paris 1900) with maps, buildning stone and 
meteorite collections. 

Sederholm retired in 1933, at the age of 70, after 45 
years in the service of the Survey. During his time 
geological knowledge of the country advanced 
enormously, in great part thanks to his own efforts. It was 
not easy to find a successor and the Survey was without a 
director until Aarne Laitakari was appointed on 8th May, 
1936. 

A. Laitakari 1935-1960 

During the interim between Sederholm and Laitakari 
legislation was enacted providing for the appointment of 
three state geologists with exploration, bedrock and soils 
as their fields of responsibility. The posts were awarded to 
Martti Saksela (exploration), Heikki Väyrynen (bedrock) 
and Esa Hyyppa (soils). 

Laitakari came from the University of Technology, and 
he began to invest heavily in his chief interest, 
prospecting. A new scheme encouraging members of the 
public were encouraged to send in samples they 
suspected of containing ores was initiated. The first 
targets of exploration were Pitkäranta (Cu, Sn), Makola 
(Ni, Cu), Otanmäki (Fe, Ti, V) and Paroinen (W, Cu, 
Au). The promising start was cut short by the outbreak of 
war in 1939. The office of the Survey was twice destroyed 
by bombs, but luckily the archives were not 
damaged. The ladies on the staff were evacuated to 
Nivala and Laihia, and practically all the men joined the 
army . 

Activities got off to a fresh start in 1945. More 
legislation was enacted and the Geologinen toimikunta 
was renamed the Geologinen tutkimuslaitos. Departments 
for bedrock, soils, exploration and chemistry and an 
administration bureau were established. The new heads 
were: Ahti Simonen (bedrock), Esa Hyyppa (soils), Aarno 
Kahma (exploration) and Lauri Lokka (chemistry). The 
number of geologists was doubled, and more funds were 



allocated for temporary staff. The personnel increased 
tenfold during Laitakari's term of office. 

With the exception of the Quaternary deposits of 
northern Finland general mapping was almost finished. 
New mapping better suited for practical applications was 
therefore started at a scale of 1:100,000 in 1949. 
Thirty-two maps, (40 by 30) km were published at his 
scale during Laitakari's time. Most were from the southern 
coastal region. 

Exploration made great progress. Samples received 
from the public led to prospecting in many parts of the 
country, and investigations resulted in the opening of 
around 10 new mines. The same number of new mines 
was opened after studies initiated by geological finds. In 
the early 1950s, aerogeophysical mapping with magnetic, 
electromagnetic and occasionally with radiometric 
measurements from an altitude of 150 m got under way. 
Geochemical exploration got under way with the testing 
of aerogeophysical anomalies and search for sources of 
ore boulders. Vihanti (Zn, Cu), Korsnas (Pb), Petalax (Ni), 
Kemi (Cr) are examples of productive mines found at that 
time. 

Clays for the brick industry, sand and gravel for 
buildning, peat for fuel, and ground water for municipal 
and industrial use were all studied. Once more the 
alluvial gold of Lapland became a target for enthusiastic 
prospedors. Geological research in the Gulf on Bothnia 
and the Gulf of Finland was launched in CO-operation 
with the Institute of Marine Research using its vessel 
Aranda. 

The new buildning in Otaniemi, Espoo, finished in 
1956, provided the opportunity for equipping a number of 
new laboratories (XRF, XRD, SEM, DTA, OES, 
geochronological, etc. ) and modernizing and enlarging 
the old ones. Research was intensified, which is reflected 
in the number of Bulletins published: 82 issues in the 
1950s. International contacts were reopened. Laitakari 
retired a contented man at the age of 70 after 25 exciting 
years at the helm. 

V. Marmo 1960-1969 

Vladi Marmo was appointed director at the beginning of 
1960. Soon after, in 1962, a new law was passed 
permitting the geophysics department to be set up. Its 



first head was Mauno Puranen. Rapid development 
continued in all branches and the number of staff grew 
from 150 in 1960 to 254 in 1970. 

New techniques accelerated mapping. Aeroeledro- 
magnetic and magnetic maps were a great help 
in delineating bedrock formations in areas with poor 
outcrop, and the interpretation of air photos made it 
easier to pinpoint formations. Fifty-four mapsheets at a 
scale of 1:100,000 were printed in Marmo's time. 

Quaternary mapping at a scale of 1 :400 000 was 
started in Lapland. Investigations for practical use of 
quaternary formations were continued. Marmo had been a 
prospector first with the Survey, then in Africa and, 
before coming to the Survey, with Outokumpu Oy, which 
explains why, if possible, even more emphasis was placed 
on exploration. Greater interest was shown in conducting 
exploration in CO-operation with the other departments. 
The economic deposits at Hitura (Ni), Hallinmäki (Cu) 
and Lähdekorpi (Cu) were discovered. Investigation of 
industrial minerals, peat, etc. was stepped up. 

The high standard of scientific research was assured 
with the acquisition of the latest instrumentation. The 
diredor was a keen author and it is no wonder that 
during his ten years of office a total of 57 Bulletins 
covering many branches of geology was published. A new 
Report of Investigation series was started. International 
CO-operation with both Western and Eastern countries was 
promoted. 

Before long the premises became too small, and a 
new wing had to be built. Vladi Marmo, however, did not 
live to see it completed; he died in a traffic accident on 
23rd August, 1969. 

H. Stigzelius 1970-1980 

Before his appointment as director Herman Stigzelius had 
worked as a mining engineer at the Haveri mine, as a 
Chief of the Bureau of Mines at the Ministry of Trade and 
Industry and as an exploration expert for the United 
Nations. It is therefore easy to understand why he made 
such a large contribution towards developing the technical 
aspects of the Survey. The number of staff tripled thanks 
to the favorable trend in the Finnish economy and the 
growth of the mining and metallurgical industry. 

With a new law passed in 1973 geochemistry and 
general departments and an information bureau were set 



up. Many new staff were employed to meet the needs of 
the geochemistry department in particular and boost 
exploration. Kalevi Kauranne was appointed head of the 
geochemistry department and Jorma Tuloisela of the 
general department. Marjatta Okko was made chief of the 
information bureau. 

An amendment to the law in 1979 permitted the 
research departments to be combined as two divisions 
each one headed by its own research director. One 
division has already had three heads: Kauranne, Toivo 
Siikarla and, after Siikarla's retirement, Lauri Hyvärinen 
but the other has had the same director, Kauko Korpela, 
from the beginning. District offices were opened in 
Kuopio under Anssi Lonka and in Rovaniemi under Ahti 
Silvennoinen. 

The 1970s were marked by the takeover of a new 
generation. Almost all the heads of department and many 
of the State geologists had reached retirement age: Ahti 
Simonen and Maunu Härme (State geologist) in the 
bedrological department, Kalevi Virkkala and Veikko 
Valovirta (State geologist) in the Quaternary departrnent, 
Aarno Kahma and Valto Veltheim (State geologist) in the 
exploration department, Mauno Puranen in the geophysics 
department and Birger Wiik in the chemistry department. 
They were succeeded by Atso Vorma and Kauko 
Meriläinen, Raimo Kujansuu and Eino Lappalainen, Jouko 
Talvitie and Ilmari Haapala, Lauri Eskola and Alf 
Björklund, respectively. Some of the older State geologists 
stayed on and some new ones were appointed: Kai 
Hytönen to the petrological departrnent, Heikki Ignatius to 
the department of Quaternary geology, Pentti Ervamaa, 
Gabor Gadl and Kauko Puustinen to the exploration 
department, Markku Peltoniemi and after him Lauri 
Pesonen to the geophysics department and Tapio Koljonen 
and Pertti Lahermo to the geochemistry department. Yrjö 
Iivonen and Elina Päätiläinen were appointed bureau 
chiefs of the general department, Caj Xortman the chief 
of the information bureau. 

Exploration was unsuccessful, not because no orebodies 
were located but because metal prices dropped and 
mining costs rose. Mapping of bedrock produced 51 
sheets at a scale of 1:100 000. Altogether 54 maps of 
Quaternary formations were published, some of them 
10 x 10 km area maps in CO-operation with the National 
Board of Survey at a scale of 1:20 000 better suited for 
land use planning than the earlier scales. In CO-operation 



with the National Board of Roads an inventory was made 
of gravel and sand resources. The high altitude (150 km) 
aerogeophysical flight prograrnme was completed, and 
new, considerably more detailed mapping from a heiqht 
of 30-50 m was started. All the geophysical maps were 
drawn with an automatic plotter. 

Progress was most rapid in the geochemistry 
department, founded in 1973. The first geochemical maps 
of till were brought out in 1975. All in all 103 maps were 
published during the 1970s thanks to the new automatic 
instruments for trace-element analysis and map plotting. 

The information bureau was equipped with up-to-date 
instruments; the first computer was bought in 1971 and 
new ones in 1974 and again in 1983. The bureau 
produced 120 Bulletins and Reports of Investigation. 
Publications are exchanged with 45 foreign and dozens of 
Finnish institutes. 

Increasing strides have been taken in international 
co-operation. The Survey has ,,loaned" its experts to 
Finnish firms and international institutions and helped in 
the development aid programmes of the Ministry for 
Foreign Affairs. Herman Stigzelius himself left for one of 
those projects in February 1980 and Kalevi Kauranne was 
appointed director of the Survey. 
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Geologian tutkunuskeskuksen vanhimpia virkamehih ajalta 1886-1935. Yhtenäinen viiva = vakinainen, katkoviiva = keeapulainen, 
tuntipalkalla tai lyhyt viransijaisuus, risti = kuollut. 
De första tjanstemännen frdn tiden 1886-1935. Heldragen linje = ord~nme, streckad hnje = sommaranställd, ttimavlönad eller 
korttidsvikarie, kors = avliden. 
The earliest civil s%orvants af the Geoi~qicai Survey 1 8 8 6  to 1935. Solid ljne = permanent, dashed line = substitute, m s  = deceased. 
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Geologisen karttalehtijaon mukainen yleiskartoitus 1:400 000. Yhtenäinen vitva = kartoituksia, katkoviina 
Kartering 1:400 000 eniigf den geologiska kartbladsindelningen. Heldragen linje = kartläggning, strecko 
General mapping at 1:400 000 according to geological map sheet division. Solid line = mapping, dasfied lir 

Kartta- Karfblad vum h 
e t  M a p d e e t  \ Yeai 

Helsinki 
Turku 
Tampere 
Mikkeli 
Savonlinna 
Salmi-Suojärvi 
Vaasa 
Kuopio 
Joensuu 
Kokkola 
Kajaani 
Nurmes 
Oulu 
Suomussalmi 
Ylitornio 
Rovaniemi 
Kuolajarvi 
Muonio 
Sodankylä 
Tuntsajoki 
Enontekiö 
Inari-Utsjoki 

Pohjois-Suomen maaperhkartoitus suoritettu sotien jalkeen Maanmittaushallituksen kantakartaston lehtilaossa 
Jordartskarterjngen i norra Finland utfördes efter krigen enhgt bladindelmngen 1 Lantmiiteristyrelsens (dan 
Sinm the Second World War the Quatemary deposrts in northern Finland have k n  rnapped using the bas 
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?visiotöita, K = kivilajikartta ja/tai selitys, M = maalajikartta ja/tai selitys. 
nje = revideringsarbefe, K = berggrundskarta och/eller beskrivning, M = jordartskarta och/eller beskr~vning. 

revision, K = lithological rnap and/or explanation, M = rnap of Quaternary deposits and/or explanatron. 

wiverk). 
iap sheet division of the National Board of Survey. 
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