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 K eväällä 2006 Geologian tutkimuskes-
kuksen (GTK) pääjohtaja Elias Ekdahl 
kysyi, voisinko kirjoittaa tutkimuskes-
kuksen 125-vuotishistoriikin. Mukaan 

tulisi ottaa lyhyt kuvaus tutkimuskeskuksen en-
simmäisestä 100 vuodesta, sillä Kalevi Virkkalan 
vuonna 1986 julkaistu 100-vuotishistoria oli lop-
puunmyyty, eikä talon uudella henkilökunnalla 
ollut mahdollisuutta tutustua työpaikkansa men-
neisyyteen. Suostuin, vaan kun tunsin omat rajani, 
houkuttelin toimikuntaan eräitä nuorempia, asiat 
paremmin tuntevia työtovereitani. 

Malminetsintä on ollut keskeisellä sijalla laitoksen 
toiminnassa koko sen eliniän, ja tätä alaa ryhmäs-
sä edusti Lauri Hyvärinen. Tiedonkäsittelyä, joka 
vähitellen muutti työrutiinit tyystin, edusti Nils 
Gustavsson. Informaatiopalvelun ja kansainväli-
sen toiminnan asiantuntijana oli Caj Kortman, joka 
myös laati ruotsin- ja englanninkieliset lyhennel-
mät. Historiikkityöryhmän puheenjohtajana toimi 
Lumikki Osara, kuvituksesta vastasi Jari Väätäi-
nen ja painatusasiantuntijana oli alkuvaiheessa 
Sini Autio. Kun Lauri Hyvärinen kuoli vuoden 
2008 alussa, hänen seuraajakseen saimme Maija 
Haavisto-Hyvärisen. Ryhmän työnä näin syntynyt 
historiikki kuvaa geologisen tutkimuksen ja tutki-

muskeskuksen kehitystä vuoteen 1980 asti suppeasti 
ja hiukan laveammin sitä, mitä tapahtui GTK:ssa 
siitä eteenpäin aina nykyhetkeen saakka.

Lähes jokaisella itsenäisellä maalla on oma geologi-
nen tutkimuslaitoksensa. Kunkin maan geologinen 
tutkimus on organisoitunut maan luonnonolojen ja 
tarpeiden edellyttämällä tavalla. Tekniikan ja kult-
tuurin kehitys sekä maailmantaloudelliset syyt ovat 
vaikuttaneet tutkimuksen suuntaan ja määrään. Ri-
kas malmilöydös, kuten Outokummun kuparimalmi, 
sai aikaan laajaa taloudellista ja yhteiskunnallista 
vaikuttavuutta. Petsamosta löydetyllä nikkelimal-
milla oli jopa maailmanpoliittista vaikutusta ja koh-
talokkaita seuraamuksia kansakunnallemme.
 
Geologian tutkimuskeskus on yksi työ- ja elinkeino-
ministeriön sektoritutkimuslaitoksista. Sen tehtävä-
nä on alusta alkaen ollut maankamaran syvällinen 
tutkiminen, luonnonvarojen etsintä ja maankamaran 
monipuolinen hyödyntäminen ympäristönäkökohdat 
huomioon ottaen. Menetelmien kehityksen myö-
tä pitkäjänteinen tutkimus ja kartoitus ovat usein 
edenneet hyppäyksittäin. Valtio on rahoittanut joi-
takin tutkimuksia kiireellisistä yhteiskunnallisista 
syistä. GTK työskentelee maamme materiaalisen 
tulevaisuuden turvaamiseksi. 
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Malminetsintää, geokemiallista kartoitusta ja tur-
vevarojen inventointia tehostettiin voimakkaasti 
Itä- ja Pohjois-Suomessa 1970–1980-luvuilla. Työt 
palvelivat samalla talon omia tarkoitusperiä. Valtion-
taloudelle keskeiset elinkeinoalat, kuten vuoritoimi, 
rakentaminen ja ympäristönhuolto, ovat aloitteillaan 
vaikuttaneet GTK:n kehittymiseen monipuoliseksi 
ja samalla yhdeksi maailman moderneimmista alan 
tutkimuslaitoksista. Sen tutkimustyön oheistuot-
teena maan yliopistot ja korkeakoulut ovat saaneet 
GTK:ssa ansioituneista tutkijoista alalle etevän 
opettajakunnan.
 
Historiikkityöryhmässä vallitsi mainio yhteishenki, 
minkä ansiosta työ eteni joutuisasti. Historiikkiin 
valittiin runsaasti kuvia. Olemme kiitollisia useilta 
tutkijoilta työssämme saadusta avusta. Erityisesti 
kiitämme pääjohtaja Elias Ekdahlia, joka teki mit-
tavan työn tarkistaessaan tekstin asiatietoja, muo-
katessaan viimeisiä vuosia ja tulevaisuutta koske-
vaa tekstiä. Hän myös lisäsi kirjaan tulevaisuutta 
koskevan luvun. Kiitämme lämpimästi myös Eila 
Karhua, joka valmisteli tekstin painokuntoon. 

20.10.2010 Kalevi Kauranne
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Aika ennen itsenäisen
laitoksen perustamista
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Nimiösivu helsinkiläissyntyisen 
�%������&�"�%"�(���(+0("(")())��
%#�3)���#"��"43#"6�'#�����/�#�"���)��
7�������8�9��"#$��(��:"�)#�4#�%0"�;�
$�������)��"��+"�)���"#$��4)���4"-
��(��<�0$�"���"����$��$����%�"�)((""��
�4��("���:)�#)#"���"#$�%�"������
=��0��������8>,��!�*�����

�()((��'�#�)�?�"(���#"����,�(�"�"((����(�;�@)��"�4"��
&�"�%"�(����"#$��(������+"�&()(&���"#$����+�A"�%�"����)�(���
/�#�"���)������"���������()�����B��(�"����&��"��"�)����
@+�)��)#"((+"��*�"0)#"����)�+�+��+�%++((&"�=���"���#)��
kirkkoherrana noin 1624. 

Titelbladet till den 3A#�(��F��)�����4)���4"�"���#6)�� 
�*���'�/�#�"���7H���8�
�H��8�>9�����*�#�%#�3)���#�
"���(#����"�*"6��%%�������"*)#�"()(��H0��*�)6�����
�&#��0)#6)�"�I�)�+������)��F�)*�(#&H�(�)3()#�0���� 
6A6�0����4��("���:)�#)#;��(�H�0����8>,�

The title page��3�(0)��#�(�F�����F��(�4)���4& 
"��(0)���#6"H�H���(#")��F&���'�/�#�"��;�%#�3)���#� 
�3���(#����&��(��%%�������"*)#�"(&��=0)�F����J��� 
%#"�()6�"���(�H�0����F&��4��("���:)�#)#�8>,��3()#� 
(0)�6)�(0��3�(0)���(0�#�

 E nsimmäiset tiedot maamme luonnonva-
roista julkisti piispa Olaus Magnus vuonna 
1539 ”Carta Marinassaan” ja sen selitys-
kirjasessa. Herman Stigzeliuksen mukaan 

karttaan oli merkitty Ojamon ja Haverin rautamal-
miesiintymät. Paljon ennen näitä aikoja, jo noin 
11 000 vuotta sitten, maassamme oli louhittu kvart-
sia Askolassa ja Lahdessa erilaisiksi tarve-esineiksi. 
Noin 6 000 vuotta sitten, kampakeraamisella ajalla 
alettiin savesta muovata ruukkuja. Rautaa oli pelkis-
tetty järvi- tai suomalmista laakauunissa Porvoossa 
ja Nastolassa noin 1 500 vuotta sitten.

Kustaa Vaasan aikana Kalmarin unioni hajosi ja 
Ruotsi-Suomen kehitys suurvallaksi tuli mahdol-
liseksi juuri kaivos- ja metallurgisen teollisuuden 
ansiosta. Kuninkaan käskynhaltija Erik Fleming 
tuotti rautaa Lohjalla ja Turussa 1540-luvulla, ja 
Mikael Agricola toi kirkkoon uuden kirjansa ”Se 
Wsi Testamenti”. Kuningas Kaarle IX nimitti vuon-
na 1609 malminetsinnän johtoon Suomen alueelle 
Didrik Hansson Borgin. Seuraava kuningas, Kus-
taa II Adolf, yritti vahvistaa ja teollistaa Suomea, 
valtakuntansa itäosaa ja osallistui itsekin alueen 
malminetsintätöihin vuosina 1614–16. Helsingissä 
syntynyt Upsalan professori Sigfrid Aronus Forsi-
us kirjoitti ensimmäisen geologian alan oppikirjan 
”Minerographia”, joka julkaistiin postuumisti 1643. 
Sisältö on seos tarua ja totta. Parasta siinä on sen yhä 
varteenotettava kehotus panostaa malminetsintään 
”yhtä innokkaasti, kuin käy mehiläinen kukkaan ja 
nuori mies rakkauteen”. 





14 '"���)��)��"(�)�+"�)����"(���)��%)#��(��"�(���,�.		�

Valtionhoitaja Axel Oxenstierna jatkoi teollistamista 
perustamalla Kaivoshallituksen. Hän lähetti Suo-
meen kaivostarkastajaksi ”hyvämaineisen herran”, 
Henrik Teétin vuonna 1638. Teétin jälkeen on tuota 
virkaa hoitanut katkeamaton ketju ”geologeja”. Sen 
ajan malminetsijät, ”prospäkkärit”, kiersivät erämai-
ta mukanaan hakku ja vaskooli, ja etevimmillä oli 
myös kaivoskompassi. Vuonna 1643 valtio varasi 
1000 riikintaaleria jaettavaksi palkkioina malmi-
en löytämisestä. Tällainen kansangeologian tuke-
minen rahapalkkioin jatkuu yhä. Ajan mittaan sai 
Kaivoshallituksen nimittämä tarkastaja muutamia 
avustajia, joten Suomessa voitiin puhua jopa omasta 
kaivoskonttorista. Useat näistä kaivostarkastajista ja 
vuorimestareista olivat osakkaina kaivosyrityksissä 
tai ruukeissa.

Pietari Suuri paisutti Venäjän imperiumia valtaamalla 
Suomen vuosiksi 1713–21. Suomessa oli 1600-luvun 
lopulla ollut toiminnassa 15 rautaruukkia. Maahan 
tulleet venäläiset joukot tuhosivat ne kaikki ja myös 
maan muun teollisuuden myllyjä myöten. Isovihan 
jälkeen Jakob Forsskål aloitti malminetsinnän uudel-
leen kirjoittaen vuonna 1736 oppaan ”Om malmers 
kännande och efterletande”. Georg Agricolan vuonna 
1556 ilmestyneessä, maailmankuulussa kaivostyön 
oppikirjassa ”De Re Metallica” esitettiin jo samanta-
paisia ajatuksia. Suomen ruukkien saamiseksi jälleen 
jaloilleen Kaivoshallitus lähetti maahamme vuonna 
1737 Magnus Linderin ja Daniel Tilasin. Linder löysi 
Sillbölen rautamalmin, josta kasvoi silloisen Suo-
men suurin kaivos. Louhinta tapahtui ”kuumenna 
ja kastele” -menetelmällä. 

”Magnuksen louhos”;�����"���#"���"�������
�����������&&�+#+��K�>���)(#"���&*&&6)��+��#"$+#*)��
��%�#"���"*���)�����	�
��*������:�4�����$A#����"��
��"�(���������"*���)����$��$����(����"(���"������"����
(&A�()�"$++;����#"��#����""0)���"������!�*��������(��
/"���#�"�����)��(�;��)��()�"$+����(��()��(���

Det största gruvrummet %L�)((�6$�%��*�>����"�6)��
#"���()�6)�)���*��#"$+#*"���%%�#�����%L��	�
(��)(��
M#�*����)6���#"��"�4�*)#��+46)���*�:�4�����$A#�����
�H0�*�#�6L�)((�F)(&6��6)�3A#)(�4������&��)���(()� 
H�����%)#���)#�

The largest stope�"��(0)��#"$+#*"�H�%%)#��"�)��F��(�
>����F)��J���#3�H)�"���	���=0)��"�)���6�6#)��"�4�%���(�
J)#)��J�)6�F&�:�4�����$A#�������6�)�%��&)6��F��(�
���J�#�)#�;���H���"6)#�F�)�)�()#%#"�)��(�(0�(�("�)�
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Tilas teki yhteistyötä pappien kanssa saadakseen 
kansannäytteinä uusia malmivihjeitä. Tämän työn 
tulosta oli ehkä Orijärven kupariesiintymän löy-
tö vuonna 1757. Orijärven kaivos toimi miltei yh-
täjaksoisesti lähes 200 vuotta ja sen kautta tulivat 
maahamme kaikki silloiset modernit kaivostyön 
menetelmät. Tilas muistetaan uuden etsintämenetel-
män, lohkare-etsinnän kehittäjänä. Hän kirjoitti siitä 
lyhyen oppikirjankin ”Tanckar om malmletande, i 
anledning af löse gråstenar”. Hän tutki myös mah-
dollisuuksia kanavan rakentamiseksi Päijänteestä 
Porvooseen, hän siis aloitteli jo rakennusgeologi-
aakin. Vuonna 1743 valtio ryhtyi maailman silloin 
suurimman merilinnoituksen, Viaporin, rakennustyö-
hön osin ranskalaisella rahoituksella. Se toi maahan 
uutta ammattitaitoa ja antoi vauhtia rakennuskiven 
ja kalkkikiven louhinnalle.

Tilasin aikaan Turun Akatemiassa oli kolme mainiota 
luonnontieteiden opettajaa, Pehr Gadd, Pehr Kalm ja 
Jakob Gadolin, joka ohjasi myös käytännöngeologi-
sia ”väitöskirja”-töitä. Kalm tuli maailmankuuluksi 
Pohjois-Amerikassa tekemiensä kasvitieteellisten ja 
lohkarekuljetusta koskevien havaintojen ansiosta. 
Jakobin poika Johan Gadolin oli taitava minera-
logi ja kemisti, kuten isänsä, samoin myöhemmin 
Johanin poika Axel (kenraali). Johanin oppilaalla 
Nils Nordenskiöldillä (”Suomen mineralogian isä”) 
oli yhteinen mielenkiinto kiviin Suomen silloisen 
(1810–23) kenraalikuvernöörin Fabian Steinheilin 
kanssa. Nämä henkilösuhteet vaikuttivat hyvinkin 
positiivisesti vuorityön kehittymiseen maassamme. 

Uudet kaivokset herättivät 1700- ja 1800-luvuilla 
sekä suuria toiveita että pahoja pelkoja. Ne toivat 
maahan ulkomaista huippuosaamista, mutta toisaalta 
ruukkien masuunit söivät lähiseudun metsät polt-
topuikseen. Zachris Topelius kirjoitti vuonna 1875 
Luonnonkirjassa koululaisille Orijärvestä: ”Kävipä 
ryske julma manalassa, mä tunsin jalkain alla tutinan. 
Eteeni näin maan kidan aukeevan ja huusin: näen-
kö nyt Pohjolassa mit’ olen kuullut maista etelän; 
syvyyden kaupunkeja nielevän”. August Ramsay 
kertoi ”Suomen Matkaopas” -kirjassaan vuonna 
1885 Pitkärannasta, että siellä ”tehdasten sauhu ja 
kaasuhuurut ovat kuolettaneet kaiken kasvullisuu-
den lähimmässä ympäristössä”. Hiukan myöhemmin 
todettiin, että ”laitoksissa saa luoda silmäyksen vuo-
rityön uudenaikaisimpiin menetelmiin.” Komment-
teina kaivoksista tuli siis sekä ”hapanta että imelää”. 

Suomen siirryttyä vuonna 1809 Venäjän valtaan jäi-
vät vanhat kaivosmestarit ilman palkkaa ja toimin-
ta katkesi. Samoin katkesi malmintuonti Ruotsista, 
ja teollisuutemme joutui turvautumaan kotimaisiin 
raaka-aineisiin, aluksi järvimalmeihin. Vuonna 1818 
nimitettiin Nils Nordenskiöld, 26 v, ensin kaivo-
sylitarkastajaksi ja sitten, vuonna 1823 perustetun 
Suomen Kaivoskonttorin yli-intendentiksi. Paikasta 
kilpaili hänen kanssaan Carl Bremer, joka 1824–25 
julkaisi laajan kokoomateoksen ”Anvisning på Malm 
och Bergarter uti Stor-Furstendömet Finland”. Vielä 
paremmaksi pani Henrik J. Holmberg, joka vuonna 
1858 julkaisi 254-sivuisen teoksen ”Materialer till 
Finlands geognosi”. Kirjaa käytettiin aputeoksena 
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vielä 1950-luvulla, sillä siinä selostettiin kaikki sil-
loin tunnetut malmiesiintymät emokivilajeineen.

Vuonna 1837 Kemin Laurilasta löydetyn kultaloh-
kareen emäkallion etsintä työllisti Kaivoskonttorin 
moniksi vuosiksi, eikä kartoitukseen tahtonut riit-
tää aikaa. Töitä tehtiin eri puolilla Pohjois-Suomea 
vuosikausia, mutta tuloksetta. Runeberg kirjoitti 
Maamme-lauluun säkeen ”On maamme köyhä ja siksi 
jää, jos kultaa kaivannet”. Malminetsintää kuitenkin 
jatkettiin ja Kaivoskonttori muutettiin Kaivoshalli-
tukseksi. Nordenskiöld teki kauaskantoisen aloitteen 
maan geologiseksi kartoittamiseksi. Kaivoshalli-
tuksen uusi päällikkö Laurell kehottikin vuorimes-
tareita ottamaan huomioon malmien geognostisen 
laadun, muuta vaikutusta Nordenskiöldin aloitteella 
ei juuri ollut. Valtiovarain toimituskunnan päällikkö 
senaattori J.W. Snellman totesi, että jos Suomessa 
jotain on turhaa, niin se on Kaivoshallitus. Vuonna 
1860 Nordenskiöld lähetti kartoitusehdotuksensa 
silloiselle kenraalikuvernöörille, kreivi Bergille, ja 
kun ei sekään tuottanut tulosta, hän lähetti uusitun, 
����������	��
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vuonna 1864. 

Suomessa rakennettiin 1800-luvun puolivälissä run-
saasti kanavia ja aloitettiin Helsinki–Hämeenlinna 
sekä Riihimäki–Pietari -rautateiden rakentaminen. 
Näihin pohjatutkimuksiin eivät suomalaiset geologit 
osallistuneet, mutta valmiit leikkaukset kyllä tarkas-
tettiin. Vuosina 1867–68 maata koetteli ankara kato. 
Köyhä kansa vaelsi etelään, jossa ratatyöt antoivat 
niukan leivän. Väen mukana tulivat kulkutaudit, ja 
joka kahdeksas kansalainen kuoli. Valtion rahamassin 

nyörit olivat hyvin tiukalla, joten jotain oli tilanteen 
parantamiseksi tehtävä. Syysmyöhällä 1868 Rahapa-
jan retkikunta löysi Ivalojoelta kultaa, ja seuraavana 
kesänä Jakob Ervast ja Nils Lepistö huuhtoivat Saa-
riporttikosken rannalta kultaa yli 2 kiloa. Tämä pani 
alulle valtaisan kultaryntäyksen. Kaivoshallituksen 
Geologisen toimiston henkilökunta joutui melkein 
henkilökohtaisesti valvomaan kullanhuuhdontaa. 
Valvontatyön ohessa A.M. Jernström laati ensimmäi-
sen ”nykyaikaisen” kallioperäkartan mittakaavassa 
1:800 000 Inarin ja Utsjoen pitäjien länsilaidalta. 

Vuonna 1875 sai Helsingin yliopisto geologian ja 
mineralogian professuurin, jonka haltijaksi tuli F.J. 
Wiik. Hänen seuraajansa Wilhelm Ramsay nosti 
opetuksen kansainväliselle tasolle. Vuonna 1877 
sai Kaivoshallituksen Geologinen toimisto tehtä-
väkseen koko Suomen geologisen kartoitustyön, 
ja sille myönnettiin sitä varten määräraha 10 vuo-
deksi. Työtä alettiin tehdä Ruotsin mallin mukaan 
yhdistettynä maaperä- ja kallioperäkarttana, mutta 
mittakaavassa 1:200 000. Vuoteen 1885 mennessä 
oli painosta tullut 9 kpl karttoja lounaisen Suomen 
rannikkoalueelta ruotsinkielisine selityskirjasineen. 
Vuonna 1885 Kaivoshallitus lakkautettiin ja sen ti-
lalle tuli Teollisuuden Keskushallitus. Tämä muu-
tos johti myös itsenäisen Geologisen komisionin 
perustamiseen.

Venäjällä rakennettiin paljon, ja varsinkin Pietarin 
seudulla oli puute kestävästä kivestä. Suomen ran-
nikoiden kauniit ja lujat rakennuskivet tekivät hy-
vin kauppansa. Geologinen toimisto otti menestyk-
sellä osaa Moskovan ”Teollisuusnäyttelöön” ja sai 
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palkintoja kartoistaan ja rakennuskivinäytteistään. 
Geologinen tutkimus Keski-Euroopassa ja Brittein 
saarilla eli voimakasta kasvuvaihetta. Ensimmäisenä 
maailmassa, vuonna 1835 oli Englantiin perustettu 
British Geological Survey, Saksan eri osavaltioihin 
Geologische Landesamt 1850-luvulla ja Norjaan 
Norges geologiske undersøkelse (NGU) sekä Ruot-
siin Sveriges geologiska undersökning (SGU) 1858 
ja Ranskan Bureau de Recherches Géologiques et 
Minierès sai alkunsa 1868. Jo kauan itänyt haave 
Suomen omasta geologisesta tutkimuslaitoksesta 
sai uutta pontta, ja useiden eri tahojen tukema aloite 
alkoi edetä. Toukokuun 21 päivänä 1885 antoi tsaari 
Aleksanteri III asiasta armollisen asetuksensa. 
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Itsenäinen
tutkimuslaitos
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Suomen Suuriruhtinaanmaan Asetus-Kokous No 13
Keisarillisen Majesteetin Armollinen Julistus geologisten tutkimusten toimittamisesta  
Suomessa. Annettu Helsingissä 21 p:nä Toukokuuta 1885.

1 § 

Geologisia tutkimuksia, joitten tarkoituksena on, tieteen waatimuksia noudattamalla sekä maa- ja 
wuorikerrosten merkitystä ja waikutusta taloudellisessa suhteessa erittäin huomioon ottamalla, ilmi 
saattaa ja täydellisten kartain ja selitysten kautta antaa tietoa maan yleisestä geognostisesta laa-
dusta, johtaa ja käyttelee komisioni, joka on Teollisuushallituksen lähimmän walwonnan alaisena. 

 N äin määriteltiin valtion uuden itsenäi-
sen viraston tutkimussektori. Merkittä-
vää on, että Ruotsissa 1858 aloittaneen 
vastaavan instituutin, SGU:n tehtävä 

määriteltiin jokseenkin samoin sanoin. Karl Adolf 
Moberg, 46 v., joka oli johtanut Vuorihallituksen 
geologisen konttorin toimintaa jo vuodesta 1877, ei 
nöyrtynyt anomaan ”entistä” virkaansa, ja sen vuoksi 
hänet määrättiin suoraan komisionin ”tirehtoriksi”. 
Geologeiksi valittiin hakemusten perusteella K. Hj. 
Gylling ja V.L. Åkerblom sekä ”geodeti-insinööriksi” 
A.F. Tigerstedt. Geologisen komisionin vuosimää-
rärahaksi vahvistettiin 32 700 mk, mikä oli kaksin-
verroin geologisen konttorin määrärahan suuruinen. 
Geologin vuosipalkkio oli 4 000 mk, tirehtori sai 
2 000 mk lisän ja apulaisgeologeille, joita oli 9–13, 
������		
��������������
����������
����	����
ei silloin vielä tunnettu. Geologia oli tuolloin muu-
toinkin ”tapetilla”, sillä Suomen Geologinen Seura 
perustettiin vuonna 1886.

Vuonna 1877 alkanut geologinen kartoitus mittakaa-
vassa 1:200 000 maan eteläisellä rannikkoalueella 

eteni ripeästi. Kesäapulaiset kilpailivat kartoitus-
vauhdissa. Ennätyksen teki ylioppilas Fonselius, joka 
kartoitti kuukaudessa 621 km2, kun keskimääräinen 
vauhti oli 400 km2/kk. Vuoteen 1888 asti karttaleh-
tiselitykset olivat olleet yksinomaan ruotsinkielisiä, 
mutta nyt niitä alettiin suomentaa. Lehdittäin etene-
vän kartoitustyön ohessa tutkittiin kaikki uusien rau-
tateiden kallio- ja maaleikkaukset sekä noteerattiin 
mahdolliset teollisuusmineraali- ja malmiviitteet. 

Moberg ehdotti, juuri ennen eläköitymistään vuon-
na 1893, että uudeksi karttamittakaavaksi otettai-
siin 1:400 000. Maanmittaushallitus oli vasta saa-
nut valmiiksi maan yleiskartan siinä mittakaavassa, 
ja siirtyminen pienimittakaavaisempaan karttaan 
säästäisi myös varoja ja nopeuttaisi kartoitustyön 
nelinkertaiseksi. Tosiasiassa kartoitus hidastui, kun 
siirryttiin erillisiin maaperä- ja kallioperäkarttoi-
hin. Enää ei tarvinnut käydä tutkimassa ohuthieitä 
yliopistolla, kun kivilajimäärityksiin saatiin oma 
polarisaatiomikroskooppi. Vuonna 1900 ilmestyi 
viimeinen yhdistetty maa- ja kallioperägeologinen 
kartta (No 37). Nyt eteläinen Suomi oli kartoitettu 
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Lahden tasalle. Uusi pienimittakaavainen kartoitus 
alkoi tämän rajan pohjoispuolella.

Komisionin tilapäisenä apulaisena toiminut Jakob 
Johannes Sederholm sai geologin viran 1888. Vuon-
na 1893 hänet nimitettiin 30-vuotiaana komisionin 
johtajaksi. Hän oli aloittanut uudenlaisen kartoi-
tuksen jo vuonna 1886 Tampereen karttalehdellä. 
Kartoituksen ohessa Sederholm teki perusteellista 
�����	�����������	���������
���	�����
����	������Hän loi uuden kallioperä-
geologisen luokituksen ja terminologian teoksessaan 
”Om indelning af de prekambriska formationerna 
i Sverige och Finland och om nomenklaturen för 
dessa äldsta bildningar”. Sederholm pyrki suun-Sederholm pyrki suun-
taamaan kartoitustyöt kallioperän ”avainalueille” ja 
vaati, että maan kaikki geologit noudattaisivat hänen 
muodostumaluokitustaan. Sederholm piti runsaasti 
myös luentoja peruskalliotutkimuksistaan sekä Suo-
messa että ulkomailla. Uusia luokituksia ryhdyttiin 
varsin nopeasti soveltamaan käyttöön peruskallio-
alueilla ympäri maailman. Komisioni alkoi julkaista 
”Bulletin de la Commission géologique de Finlande” 
-sarjaa, joka nykyisin tunnetaan ”Geological Survey 
of Finland, Bulletin”-sarjana. Vuonna 1897 komisi-
oni sai omat tilat Helsingin keskustasta, Bulevardin 
varrelta, talon numero Bulevardi 29 ensimmäisestä 
kerroksesta. Vähitellen koko rakennus siirtyi komi-
sionin käyttöön. 

Pariisin maailmannäyttelyssä vuonna 1900 komisioni 
sai Grand Prix’n laajasta rakennuskivi- näytekokoel-

masta ja vuolukivitakastaan. Takka särkyi talvisodan 
pommituksissa, mutta kivikuutiot ovat vielä tallella. 
Tietoisena siitä, että maa- ja kallioperähavaintoja 
voidaan käyttää moneen yhteiskunnalliseen tarkoi-
tukseen, lavensi komisioni tutkimusaluettaan käytän-
nön suuntaan. Vuonna 1904 varustettiin laboratorio 
maalajien fysikaalisten ja kemiallisten ominaisuuksi-
en mittalaitteilla. Näin komisionissa aloitettiin myös 
agrogeologinen ja geotekninen tutkimus. 

Komisionin vuosikertomuksessa 1908 Sederholm 
korosti tieteellisen tutkimuksen tärkeyttä kartoituk-
sen ja käytännön geologisten tutkimusten pohjana. 
Kartoitustyö eteni vauhdilla tutkijoiden vähälukui-
suudesta huolimatta. Puutetta oli lähinnä kunnollisista 
pohjakartoista ja kulkuvälineistöstä. Ympäristögeolo-
gia ei varsinaisesti kuulunut komisionin ohjelmaan, 
vaikka prof. W. Ramsay siihen yliopistossa silloin jo 
viittaili kertoessaan kivihiilenpolton vaarallisista vai-
kutuksista ilmakehään. Hän toki viittasi ihmiskunnan 
hyviinkin töihin teoksessaan ”Geologins Grunder” 
vuodelta 1909, jossa hän korosti vuolaiden jokien 
patoamista tulvien ehkäisemiseksi. Komisionissa-
kin asiasta keskusteltiin ja johtaja Sederholm piti 
1910 tiedeseurassa esitelmän ”Människans ingrepp 
i naturens hushållning”.

Malminetsintää harjoitettiin Orijärvellä magnetomet-
raamalla ja timanttikairaamalla. Kairauskoneet olivat 
käsin pyöritettäviä, mutta ne varustettiin pian kuu-
la- ja myöhemmin bensiinimoottorilla. Sen jälkeen 
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kehittyivät vinssit putkien nostoon sekä koneen vetä-
miseen maastossa, samoin kuin huuhteluvesipumput. 
Vasta maailmansotien jälkeen saatiin käyttöön keveät 
dieselkoneet. Orijärven jatkotutkimuksiin palkattiin 
vuonna 1904 Pitkärannan kaivoksella pätevöitynyt 
kaivosinsinööri Otto Trüstedt. 

Vuonna 1908 komissioni sai kansannäytteen Rääk-
kylästä. Kyseessä oli kappale Kivisalmen kanavatyö-
maalta löytyneestä rikkaasta kuparimalmilohkareesta. 
Trüstedt sai tehtäväkseen selvittää Kivisalmen lohka-
reen emäkallion. Hän käytti vaikeassa etsintätyössä 
hyväkseen kaiken kallioperä- ja maaperägeologisen 
tiedon sekä silloin vielä lähes tuntemattomia sähköi-
siä luotausmenetelmiä. Malmilohkareen emäkallio 
paikannettiin Kuusjärveltä Sysmän kylältä Outokum-
pu-nimisen kukkulan kupeelta maaliskuussa 1910. 
Epäonnisten alkuvaiheiden jälkeen Outokummun 
kaivoksesta muodostui sittemmin talouselämällem-
me tärkeä tukipilari. Uuden ajan kaivostoimintaan 
liittynyt voimakas teknologian kehitys kaivos- ja ri-
kastustekniikassa sekä metallurgiassa nostivat Suo-
men vuorialalla maailman kärkimaiden joukkoon. 
Outokumpu-yhtiön nousuun vaikutti ratkaisevasti 
Tukholmassa kaivosinsinööriksi opiskellut, komi-
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Pentti Eskola aloitti kallioperätutkimukset Orijärvellä 
vuonna 1908. Niiden tuloksena syntyi uusi tulkinta 
metamorfoosista, nk. Fasies-oppi, ”Om sambandet 
mellan kemisk och mineralogisk sammansättning 

hos Orijärvi traktens metamorfa bergarter”. Sama 
kemiallinen koostumus antaa erilaisen mineralogisen 
koostumuksen riippuen erilaisesta syntylämpötilasta 
ja -paineesta. Pienen maan pienestä tutkimuslaitok-
sesta nousi jo toinen tähti tiedemaailman taivaalle. 
Petrologista tutkimusta tehtiin Helsingin yliopiston 
geologian laitoksen laitteilla ja kemialliset analyysit 
sen ahtaissa tiloissa. Kentällä liikuttiin jalkaisin ja 
vain kortteeria vaihdettiin kärrykyydillä. Ensimmäi-
nen auto saatiin vuonna 1917. Tutkijat olivat ahkeria 
kirjoittamaan. Vuosien 1885–1917 välisenä aikana 
ilmestyi vuosittain joka tutkijalta keskimäärin 54 
sivua tieteellistä tekstiä.
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Suomen
itsenäisyyden alkuaika
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 V enäjän vallankumous katkaisi raaka-
aineiden tuonnin emämaasta ja edul-
lisen viennin sinne. Suomi julistautui 
itsenäiseksi 6.12.1917. Maamme kaup-

papoliittista tilannetta edelleen synkensi sisällis-
sodan aiheuttama taloudellinen lama. Talouden 
kohentuminen alkoi vasta sitten, kun Eurooppa 
nousi ensimmäisen maailmansodan aiheuttamasta 
kurjuudesta ja kauppamme länteen alkoi voimistua. 
Geologinen komisioni sai uuden asetuksen vuonna 
1918, palkkabudjetti viisinkertaistui ja vakanssien 
määrä nousi kuudesta kuuteentoista. Hauras itsenäi-
syytemme ja maamme heikko taloudellinen tilanne 
vaativat uusia ponnistuksia omien luonnonvarojen 
löytämiseksi ja hyödyntämiseksi. Teollisuuden 
raaka-ainepohjaa pyrittiin vahvistamaan panosta-
malla malminetsintään Karjalassa ja Petsamossa. 

Tarton rauhansopimuksessa siirrettiin vanhan Suo-
men rajaa Pietarista hieman pohjoiseen. Korva-
ukseksi saatiin Petsamon alue ja läpi vuoden auki 
oleva satama. Tuntureilta onnistuttiin paikantamaan 
pitkä nikkelipitoinen serpentiniitti-vyöhyke, jonka 
rikkaimmat osat todettiin 10 vuotta kestäneiden 
tutkimusten jälkeen louhintakelpoisiksi. Hallitus 
kuitenkin katsoi, ettei Suomessa ollut varoja eikä 
taitoa malmin hyödyntämiseen, ja siksi esiintymä 
tarjottiin vuonna 1931 englantilais-kanadalaiselle 
The Mond Nickel Co:lle. 

Komisionin rahavarat olivat tiukalla, eikä henkilö-
kunta juuri päässyt matkustelemaan. Kun nuoressa 
maassa ei ollut riittävästi kielitaitoista väkeä, joutui 
J. J. Sederholm edustamaan maatamme myös kan-
sainvälispoliittisissa tehtävissä mm. Kansainliitossa 

 Tarton rauhassa����6�����<)(���������))����)(�"((""��
����)$�����
,�
��*�"�����&A��4)�3&�"����"�"���)�)-
()��"��$��%�"����)((""�����$���"��)�"#"����*&A0&�);�$���)�
%)#��()((""������6���"�)�4���("��"�"��*�"�"����"*����!�"#�(�
$������#�����������(��(")((A�+��+�(��(�#"�������$)()((""��
%�#�*��$��������!�*���(�#)�Q���)�"���

 Malmeja etsittiin�(�#�������("��&A��!)��"
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In the 1930’s  
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vuosina 1921–23, kun siellä käsiteltiin Albanian ja 
Ahvenanmaan kysymyksiä. Myös geologi Väinö 
Tanner toimi diplomaatin tehtävissä Suomen ja 
Norjan välisissä raja- ja poroaitakysymyksissä sekä 
lähettiläänä Romaniassa. Vuonna 1929 Sederholm 
viipyi viisi kuukautta Pohjois-Amerikassa, ja piti 
matkallaan 70 esitelmää. Sederholmista tehtiin nel-
jän ulkomaisen yliopiston kunniatohtori. Kun ta-
pasimme hänen tyttärensä, yli 90-vuotiaan Vasthin 
juhlavuonna 1986, niin kysyimme ”Tog han frun 
med sig utomlands?”, ”Tyvärr hade pappa aldrig 
pengar för det” oli vastaus.

Petsamon suuri nikkelimalmi herätti myös naapu-
reiden huomion. Vaikka yhtiö oli englantilainen ja 
Petsamo osa suvereenia Suomea, lupasi Neuvosto-
liitto antaa Saksalle Petsamon nikkeliä alkusyksyllä 
1939 solmitun Molotov-Ribbentrop -sopimuksen 
myötä. Kanadalaisvoimin rakennettu kaivos hie-
noine laitoksineen saatiin toimintaan jatkosodan 
aikana ja sen rikaste, ns. nikkelikivi, vietiin meritse 
Saksaan. Rauhansopimuksessa Neuvostoliitto vaa-
ti Petsamoa itselleen. Suomi menetti sekä suuren 
nikkelimalmin että valtamerisataman. Petsamon 
kaivos jatkaa yhä toimintaansa. Valitettavasti van-
hanaikaiseksi käyneen pasuttamon rikki- ja nikkeli-
päästöt ovat tuhonneet lähiympäristön kasvikunnan 
juuriaan myöten. 

Vuoden 1925 asetuksella irrotettiin komisioniin 
kuulunut agrogeologinen osasto itsenäiseksi insti-
tuutiksi, Maantutkimuslaitokseksi. Komisionin 
nimi muutettiin Geologiseksi toimikunnaksi ja sen 
toimialaa kavennettiin edelleen, kun geoteknilliset 
tutkimukset siirrettiin Valtionrautateiden huomaan. 

1900-luvun alkupuolen geologian vahvat, nuoret miehetP�
���"�"��"��*��("��4)���4"(�<)�(("�I������7		,.�8>9�$��
@)"��"��+&#&�)��7			.��89��)�+��)���%���"�4)���4"�
'�#�)�?�"(���#"�*�������,���#F"6"���%�(�%���)��
�#"$+#*)����"*���))���)�������!�*��M=!P���#�"�(���
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The three tough young men�J"(0"��4)���4&�"��/"����6�
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Koskenperkaus- ja kanavarakennustöissä ei geolo-
geja ollut käytetty. Ensi yritykset Saimaan kana-
vankin rakentamiseksi vuosina 1499 ja 1607 olivat 
tyssänneet Salpausselän sydänkallioon. Saimaan 
kanavan ensivaihe (58 km/28 sulkukammiota) teh-
tiin venäläisten ”sapöörien” (pioneerien) selvitysten 
pohjalta 1800-luvulla. Toinen 1930-luvulla aloitettu 
rakennusvaihe katkesi vuonna 1939 syttyneen so-
dan seurauksena. Saimaan kanavan kolmas vaihe 
(8 sulkukammiota), josta osa jäi Neuvostoliitol-
le menetetylle alueelle, valmistui naapuruussopi-
muksen mukaisesti vuosina 1963–68. Tarvittavat 
geologis-geotekniset tutkimukset teki Tie- ja vesi-
rakennushallituksen Maatutkimustoimisto.

Vuonna 1935 nimitettiin toimikunnan johtoon Tek-
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Laitakari, 45 v. Vuoden 1936 uusi asetus määritte-
li kolmelle valtiongeologille tehtäväkentät, mikä 
loi perustan toimikunnan osastojaolle. Laitakarin 
suosimaa kansannäytetoimintaa tehostettiin lähet-
tämällä kouluille suppeita kivinäytekokoelmia ja 
pitämällä esitelmiä kouluilla, työväenopistoilla, 
iltamissa, maatalousnäyttelyissä ym. yleisötilai-
suuksissa sekä julkaisemalla lehtiartikkeleita ja 
kansantajuisia kirjoja, kuten esimerkiksi Aarne 
Laitakarin vuonna 1938 toimittama ”Jokamiehen 
kivikirja”. Samana vuonna Adams Filmi Oy teki 
����	�
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���
�	
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�#Malmi-
lohkareesta emäkallioon”. 

Toimikunta suuntautui nyt entistä vahvemmin mal-
minetsintään. Valtio perusti sen täydennykseksi 
1935 Suomen Malmi -osakeyhtiön. Samaan aikaan 
maassa toimi useita yksityisen teollisuuden ylläpi-

tämiä malminetsintäorganisaatioita, jotka pääosin 
etsivät irtokullan emäkalliota Lapissa, mutta olivat 
kiinnostuneet kyllä muistakin metalli- tai mineraa-
limalmeista. Fennoskandian kilpi on, kuten tunnet-
tua hyvin malmimineraalirikas. Riittävän suuren ja 
taloudellisesti kannattavan esiintymän löytäminen 
on kuitenkin aina pitkällisen työn takana.

Marraskuussa 1939 geologiset työt katkesivat äkisti 
Neuvostoliiton sotavoimien hyökätessä maahamme. 
Kaikki toimikunnan geologit kutsuttiin rintamapal-
velukseen. Se koitui kohtalokkaaksi Erkki Mikko-
lalle, Sampo Kilvelle ja Onni Lumialalle. Heidän 
lisäkseen seitsemän kesäapulaisena työskennellyttä 
geologia tai alan opiskelijaa sai surmansa isänmaa-
ta puolustaessaan. Bulevardilla sijainnut toimitalo 
vaurioitui pahasti Helsingin ensimmäisissä pommi-
tuksissa marraskuun 30. päivänä 1939 ja viimei-
simmissä pommituksissa, helmikuun alussa 1944. 
Arkistot oli onneksi ehditty viedä maalle turvaan.

Geologinen toimikunta aloitti turvevarojen kartoi-
tuksen jo sota-aikana vuonna 1941. Silloin Suomen 
energiahuolto oli vaikeuksissa rajojen sulkeuduttua 
ja energian tuonnin loputtua. “Valtion turveteollisuu-
den keskusvaliokunnan” koolle kutsumat turvealan 
sidosryhmät järjestivät ylimääräisen rahoituksen, 
ja soiden maastotutkimukset voitiin aloittaa. Muu-
tamia tutkijoita vapautettiin rintamapalveluksesta 
etsimään suoalueita, joista tuotettiin polttoainetta 
mm. vetureihin ja teollisuuslaitoksille. Tutkimuksia 
tehtiin mm. Tohmajärven Valkiasuolla ja Venäjän 
puolelle jääneellä Pälkjärvi Rillinkisuolla, jossa 
tutkimukset kuitenkin jouduttiin keskeyttämään 
miinavaaran takia. Sodan vielä jatkuessa valtio 
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 Geologisen toimikunnan ensimmäinen oma talo;�
���)*�#6"����@)��"�4"��+��=������)�("�)����%%)#��$��
�)��(������)�("�)���)�*��(��""(������#�+0)(&�(A;�$�����
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viereinen Teknillinen korkeakoulu vahvasti vaurioituivat. 
!�*��M=!P����*�
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 Suomen pieni geologinen toimikunta menetti kolme 
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 Den dåtida fåtaliga personalen�*"6�M)���4"����
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F#�*)#&�J"(0�(0)�:���)#0)"��\#����

suunnitteli tehdasta, joka valmistaisi turpeesta voite-
luöljyä ja nestemäisiä polttoaineita. Tätä tarkoitusta 
varten GTL tutki turvevaroja Kihniön – Parkanon 
alueella, Vaalan Pelsolla sekä Ylivieska – Iisalmi 
radan varren suoalueilla. 

1940-luvun lopulla tavoitteena oli, energiaturpeen 
ohella, löytää alueita turpeen kemiallista jatkoja-
lostusta varten sekä eristemateriaaliksi soveltuvia 
turvelajeja rakennusteollisuudelle. 1950-luvulla 
alussa GTL etsi turvetta mm. Etelä-Pohjanmaalle 
suunniteltua suurta sähkölaitosta varten, ja vuo-
sikymmenen lopulla tutkittiin mm. Haapaveden 
alueen suuret suot sekä Lokan altaan turvevarat. 
Toimikunnassa kehitettiin myös turpeeseen ja poh-
javeteen perustuvia geokemiallisia malminetsintä-
menetelmiä. 
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Malmilöydösten
vuodet
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 R askas sota päättyi huhtikuussa 1945 vii-
meisten saksalaisten poistuessa Kilpis-
järveltä. Suomi oli käynyt perikadon 
partaalla. Kesän 1944 veriset torjunta-

taistelut olivat kuluttaneet voimamme lähes lop-
puun. Elämä virisi kuitenkin nopeasti rauhanteon 
jälkeen. Geologit palasivat toimiinsa ja opiskelijat 
yliopistoon. Suomen maksettavaksi määrätyt an-
karat sotakorvaukset pitivät kansan vuosikausia 
lähes yhtä kovilla kuin sota-aika. Teollisuus tar-
vitsi runsaasti metalleja. Globaali raaka-aineiden 
puute ja valuuttapula vaativat löytämään malmeja 
kotimaasta. Valtio panosti lisää geologiseen tutki-
mukseen ja raaka-aineiden etsintään. 

Vuonna 1946 annettu uusi asetus vaihtoi toimikun-
nan nimen Geologiseksi tutkimuslaitokseksi (GTL). 
Samalla geologi-vakanssien määrä kaksinkertaistui 
ja rahaa myönnettiin ylimääräisten tutkijoiden ja ti-
lapäisen työvoiman palkkaamiseen. Henkilökunta 
kasvoi henkilötyövuosina laskettuna kolmestakym-
menestä noin seitsemäänkymmeneen.

Organisaatiota selkiytettiin. Osastonjohtajiksi valit-
tiin Ahti Simonen kallioperäosastoon, Aarno Kah-
ma malmiosastoon, Esa Hyyppä maalajiosastoon ja 
Lauri Lokka kemian osastoon. Lokan eläköidyttyä 
tilalle tuli Eetu Savolainen. Hyyppä ja Savolainen 
olivat erityisen innostuneita kullan etsinnästä, kun 
taas talon muu johto piti perusmetallien etsintää 
maalle tärkeämpänä. Kallioperäkartoitus suunnat-
tiin malmipotentiaalisille seuduille. Mittakaavak-
si otettiin nyt 1:100 000. Kenttäkartoiksi saatiin 
Maanmittaushallituksen 1:10 000 -työkartat tai 

Aerogeofysikaalisen kartoituksen lentokone  
?�H�0))6�?�6)�(�#�)�"�O!��(�������O;���"�M=?P���+&(A��+�
��#�)��)�(��"((����""��7����9���.�����!��)((���)��"�
$��0����"�!�#'"#��&���&�&++�����)((���+"�&()(++��"���"��-
���)������)�(��������!�*��I#��"�@���)�

Flyggeofysisk kartläggning utfördes 1951–1972  
3#L������)()#��0A$6�A*)#���#�)���)6�?�H�0))6�
?�6)�(�#��/�&4%���)(���������%L�]&4���))(�"����6��

����������������	���J�����)6�3�#��"#F�#�)�4)�%0&�"H���
0"40���("(�6)�7����9���#*)&����.�����=0)��"#%���)�"��
��J�"��(0)�'*"�("���:��)����(����(���
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ulotteisella tulkinnalla nopeutettiin varsinkin Lapin 
maa- ja kallioperäkartoituksia. 

1950-luvulla aloitettu aerogeofysikaalinen kartoitus 
mullisti sekä kallioperäkartoituksen että malmin-
etsinnän. Aarno Kahma ja Maunu Puranen olivat 
jo koulupoikina Kuopiossa ”värkänneet” erilaisia 
radiovehkeitä. Rintamaoloissa he rakensivat ar-
meijalle autokäyttöön sähkömagneettisen EM-lait-
teiston, joka 1954 asennettiin Lockheed Lodestar 
-lentokoneeseen. Se oli maailmalla uusi innovaa-
tio. Koneeseen oli asennettu tarkka magnetometri 
jo 1951 ja kalustoa täydennettiin herkällä skintil-
lometrillä 1956. Kone mittasi nyt nopeasti maan 
magneettikentän, sähkönjohtavuuden ja radioak-
tiivisen säteilyn vaihtelut 150 metrin korkeudelta. 

Geofysiikan kenttäryhmätkin saivat 1950-luvun 
alussa käyttöönsä uudet magnetometrit ja sähkömag-
neettiset mittauslaitteet sekä tarkan gravimetrin ja 
radiometriset mittavälineet. Jälkimmäisiä käytettiin 
myös autoon asennettuina. Samoihin aikoihin mal-
miosasto aloitti geokemialliset moreenitutkimukset 
Kalevi Kauranteen johdolla. Lohkare-etsintää py-
rittiin tehostamaan Pentti Mattssonin kouluttamien 
malmikoirien avulla. Molemmat menetelmät mal-
minetsintään sovellettuina olivat kansainvälisesti 
uusia. Lemmenjoella ja Tankavaaran ympäristössä 
”kultageologit” tutkivat moreenin mineralogiaa Esa 
Hyypän johdolla. 

Malmiaiheita alkoi löytyä runsaasti ja syväkairauk-
siin tarvittavat määrärahat kävivät monesti niu-

koiksi. Lupaaviin kohteisiin saatiin joskus lisära-
hoitusta valtion lisäbudjetista, kun malmiosaston 
johtaja marssi eduskuntaan kauniisti kimaltelevan 
malmikiven kanssa.

Vuonna 1951 kehotti kauppa- ja teollisuusministe-
riö (KTM) Outokumpu-yhtiötä perustamaan oman 
malminetsintäorganisaation. Toiminta alkoi ripeästi 
Veikko Vähätalon johdolla. Monet GTL:n geologit 
ja geofyysikot siirtyivät uuteen yhtiöön leveämmän 
leivän ääreen. Samoihin aikoihin aloittivat malminet-
sinnän myös Otanmäki Oy (myöhemmin Rautaruukki 
Oy), Kajaani Oy ja Atomienergia Oy (omistaja Imat-
ran Voima, myöhemmin nimeltään Fortum). Muut-
kin yhtiöt, kuten Suomen Malmi Oy, Malmikaivos 
Oy (Ruskealan Marmori/Myllykoski), Prospektor 
(myöh. Malminetsijä Oy = Lohjan Kalkkitehdas + 
Paraisten Kalkkivuori), Suomen Mineraali Oy ja 
Vuoksenniska Oy. Kaikilla yhtiöillä oli yhtäläinen 
mahdollisuus saada tuoreeltaan käyttöönsä GTL:n 
uudet aerogeofysikaaliset ja geologiset kartat.

Kansannäytteitä tuli vuosittain keskimäärin 4 000. 
Vuonna 1961 toteutettu ensimmäinen malminetsin-
täyhtiöiden yhteinen kansannäyterynnäkkö ”Mal-
mimarssi” tuotti GTL:lle noin 15 000 kivipakettia. 
Näistä näytteistä 400 johti paikalla tehtyyn tarkas-
tukseen ja osa niistä vielä geologisiin jatkotutkimuk-
siin. Lohkare-etsinnällä aloitetut ja geofysiikalla, 
geokemialla ja syväkairauksella jatketut tutkimukset 
johtivat lukuisiin malmilöydöksiin ja kaivoksiin. 
Näiden ansiosta Suomesta tuli 1960-luvulla pinta-
alan ja väkiluvun suhteen laskien maailman ehkä 
viidenneksi malmirikkain valtio. 
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  Eräs malmiosaston oivalluksista 
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Sodan jälkeen palkat ja kansan elintaso olivat heikot 
ja nuoret tutkijaperheet kovilla. Virkamiehet yritti-
vät saada korjausta valtion silloiseen, tosi niukkaan 
palkkapolitiikkaan perustamalla Virkamiesliiton 
sekä akateemiset tutkijat Akava ry:n. GTL:n kent-
tätyöväkeä ja laboranttikuntaa autettiin löytämään 
omat ammattiliittonsa SAK:sta. Monelta geolo-
gilta sota-ajan opinnot olivat jääneet vajavaisiksi. 
1950-luvun alussa perustettiin Geologiliitto jär-
jestämään täydentäviä erikoiskursseja. Liitto otti 
ohjelmaansa myös geologien taloudellisten ja so-
siaalisten olojen seuraamisen.

GTL:n henkilökunta tunsi voimakasta yhteenkuu-
luvaisuutta ja perusti epävirallisen henkilökunta-
kerhon jo 1940-luvulla. Yhteinen vippikassa antoi 
rahapulaan joutuneille jäsenilleen pikkulainoja vielä 
1950-luvulla. Toini Mikkolan vetämät englannin-
kurssit olivat suosittuja. Vuonna 1964 henkilökun-
takerhon toiminta vakinaistettiin, ja sen nimeksi so-
vittiin Riimu. Sen ”renkaissa” harrastettiin talvisin 
myös monenlaisia urheilumuotoja. Pirkko Kurjen 
Riimulle piirtämät joulukortit saivat suuren suosion 
neljänä vuosikymmenenä, 1970–2000 -luvuilla.

Bulevardin toimitalo oli 1950-luvun alussa ahdettu 
täyteen. Tutkijoita riitti pölyisistä kellarikomeroista 
aina vintin kylmiin sopukoihin asti. Kairausyksik-
kö piti majaa Pasilassa, ja kemian laboratorio oli 
osittain hajasijoitettu Etelä-Esplanadille. Laitoksen 
merkityksen ja tarpeet ymmärtänyt presidentti J.K. 
Paasikivi auttoi uuden toimitalon saamisessa vuonna 
1956, silloin vielä lähes neitseelliseen Otaniemeen. 
Sariolaksi nimetty ensimmäinen osa täyttyi heti, 
kun kaupungin eri puolille vuokratiloihin sijoitetut 

yksiköt kerättiin saman katon alle. Henkilökunta 
ryntäsi innoissaan uuteen taloon hankkimaan vält-
tämättömiä kalusteita avariin huoneisiinsa. 

Kansainvälinen yhteistyö ja kauppa olivat olleet 
ankaran valuuttasäännöstelyn kahleissa. Ulkomaan 
valuuttaa ei saanut, ja opintomatkat rajoittuivat 
ASLA-stipendien kaltaisiin onnenpotkuihin. Labo-
ratoriolaitteisiinkin oli varaa vasta sitten, kun so-
takorvaukset Neuvostoliitolle vuonna 1958 saatiin 
loppuun maksetuiksi. Kemian laboratoriota moder-
nisoitiin ja siitä kehittyi vähitellen kansainvälisen 
tason tutkimuslaboratorio. Meteoriittien tutkija-
na mannertenväliseen maineeseen noussut Birger 
Wiik sai 1970-luvun alussa jopa amerikkalaisten 
Apollo-astronauttien kuusta tuomia kivinäytteitä 
analysoitavakseen. Presidentti Nixonin sittemmin 
lahjoittama kuukivi onkin yksi nykyisen Geologian 
tutkimuskeskuksen mineraalikokoelman helmiä. 

Vuonna 1954 aloitettiin Norjasta ja USA:sta saatujen 
mallien mukainen merenpohjan geologinen tutkimus 
Litorina-moottoriveneellä. Laitoksen tutkijat pääsi-
vät mukaan Merentutkimuslaitoksen Aranda-laivan 
tekemiin tutkimusretkiin. Oma ”laivasto” karttui 
Neste Oy:n 1970 kustantamalla Kaita-veneellä ja 
Kitka-porauslautalla. Niillä kartoitettiin Peräme-
ren pohjaa öljyn löytämiseksi ja Suomenlahden 
pohjaa soraesiintymien paikantamiseksi. ”Laivas-
ton” päällikkönä toimi Heikki Ignatius ja vuodesta 
1966 vedenalaista kuvauskalustoa kehittänyt Boris 
Winterhalter. Kaiku-nimisellä vesisuihkukäyttöi-
sellä veneellä käytiin jopa Pohjoisella Jäämerellä, 
Petshorassa, tutkimassa TT-yhteistyönä merenpoh-
jan raskasmetallipitoisuutta.
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1950-luvulle asti geologit ja muu kenttätyöväki 
liikkuivat työalueillaan polkupyörällä, ja alueelta 
siirryttiin toiselle linja-autokyydillä. Laitoksen vähät 
autot oli viety sodan aikana armeijan käyttöön, ja 
sille tielle ne jäivät. Sodan jälkeen pääsi jopa Etelä-
Suomessa pienempiin maataloihin kortteeriin eli sai 
talosta muonan ja petipaikan joko aitasta tai ihan 
peräkammarista. Majoitus maksettiin päivärahas-
ta. Pitäjiä kiertäessään geologi perehtyi erilaisiin 
elinoloihin, eri murteisiin ja paikallisiin ihmisiin. 
Vähitellen geologeille alettiin hankkia Jawa- tai  
Puch -merkkisiä moottoripyöriä ja syväkairausryh-
mille maastoautoja. Aluksi saatiin ostaa Jeeppejä 
USA:n armeijan ylijäämävarastosta, sitten Land 
Rovereita Englannista. Osastonjohtajat saivat käyt-
töönsä hienot englantilaiset Rover-merkkiset autot, 
joiden nokka tosin oli aivan liian painava silloisille 
kuoppaisille ja routiville maanteillemme.
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Kasvun
vuosikymmenet
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 V uodesta 1936 alkaen Geologista tut-
kimuslaitosta johtanut Aarne Laitaka-
ri jäi eläkkeelle 69-vuotiaana vuonna 
1960. Eläkkeellä ollessaankin hän kävi 

talossa ja kokosi mahtavan Suomen Geologisen 
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vuodet 1555–1933, hän oli julkaissut jo vuonna 
1934. Maaliskuulla 1960 laitos sai uuden johtajan, 
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Marmon, 46 v. Marmo oli aiemmin työskennellyt 
sekä GTL:ssa että Outokumpu Oy:ssä ja YK:n ke-
hitysaputehtävissä Sierra Leonessa. Vuoden 1962 
asetuksella johtajan nimike muutettiin ylijohtajan 
virkanimikkeeksi. Samalla asetuksella laitoksen 
osastonjohtajat saivat professorin tittelin. Lisäksi 
taloon perustettiin geofysiikan osasto, jonka joh-
toon nimitettiin Maunu Puranen. 

Toisen maailmansodan päättyessä voittajavaltiot 
perustivat Yhdistyneet kansakunnat, jonka yhtenä 
tehtävänä oli kehitysmaiden tekninen avustaminen. 
Moni tutkimuslaitoksen geologi sai 1950–1960 -lu-
vuilla virkavapautta osallistuakseen YK:n teknillisen 
avun (UNDP) kartoitus- ja malminetsintäprojek-
teihin Aasiassa, Afrikassa sekä Etelä-Amerikassa. 
GTL ei laitoksena osallistunut tähän toimintaan, 
mutta suhtautui suopeudella pariin, kolmeen vir-
kavapauspyyntöön tutkijaa kohti, mutta nuivasti, 
mikäli poissaoloja kertyi enemmän kuin kotimaan 
palvelua. 

Laitoksessa työskenteli tuolloin jo 150 henkilöä, 
joista akateemisesti koulutettuja oli 62. Osaston-
johtajien muodostama kollegio vastasi yhdessä 
varojen käytöstä ja toiminnoista. Laitokselle ni-

mettiin ulkopuolisista asiantuntijoista koostuva 
neuvottelukunta, jonka tarkoitus oli lähentää lai-
tosta elinkeinoelämään ja tarkistella tutkimus- ja 
kartoitustyön päämääriä. Haluttiin luoda entistä 
kiinteämmät suhteet maan talouselämään, ennen 
muuta kaivosteollisuuteen. 

Sotakorvausten maksamiseksi ja maan jälleenra-
kentamiseksi Suomi oli panostanut vahvasti metal-
liteollisuuteen. Se tarvitsi kotimaisia raaka-aineita, 
sillä metallien saanti ulkomailta oli lähes mahdo-
tonta. 1960-luvun alussa alkoi Otanmäen kaivos 
tuottaa vanadiinia ja rautaa, joiden jalostus sijoi-
tettiin Rautaruukkiin Raaheen. Outokumpu Oy:n 
merkitys kasvoi, sillä se aloitti samoihin aikoihin 
nikkelin, koboltin ja sinkin valmistamisen länsiran-
nikon laitoksissa sekä ferrokromin ja jaloteräksen 
tuotannon Kemin – Tornion laitoksissa. Suomi 
alkoi muuttua merkittäväksi laivanrakennuksen 
sekä paperi-, sähkö- ja metalliteollisuuden maaksi. 
Vuosina 1946–2005 suomalaisen kaivostuotannon 
arvo jakautui seuraavasti: kromi 23 %, kupari 19 %, 
koboltti 16 %, sinkki 12 % sekä kulta ja nikkeli 
kumpikin 10 %. 

1960-luvulla alkutuotanto, jalostus ja palvelut muo-
dostivat kukin noin kolmasosan kansantuotteestam-
me. Varsinainen taloudellinen kasvu pääsi siivilleen 
vasta 1970-luvulla. Energiakriisit vuosina 1973 ja 
1981 sekä niihin liittyvä raakaöljyn hinnan kaksin-
kertaistuminen pysäyttivät hetkeksi Suomen talou-
dellisen kasvun. Suomelle energiakriisit eivät kui-
tenkaan olleet kovin vaikeita, koska saimme pääosan 
öljystämme Neuvostoliitosta tavaraan vaihtamalla. 
Olimme varautuneet mahdolliseen kriisiin myös si-
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GTL:n johtaja vaihtui vuonna 1960. Oikealla Aarne 
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ten, että Loviisan ja Olkiluodon ydinvoimaloiden 
molemmat yksiköt jauhoivat sähköä jo 1970-luvun 
lopulla. Jo 1980-luvulla jalostus muodosti 40 % ja 
palvelut 50 % kansantuotteestamme, joten alkutuo-
tannon osuus jäi vain 10 %:iin. 

Ensimmäisen energiakriisien seurauksena GTL:n 
turvetutkimuksia tehostettiin huomattavasti päät-
täjien ymmärrettyä kotimaisen energiatuotannon 
välttämättömyyden. Suomen turvevarojen inven-
tointi määrättiin toistamiseen ”Valtioneuvoston 
Polttoturvesuotoimikunnan” esityksestä Geologisen 
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tutkimuslaitoksen tehtäväksi vuonna 1973, laitoksen 
rahoitusta turvetutkimukseen lisättiin ja tutkimusta-
voite määrättiin 80 000 hehtaariin vuodessa. KTM 
kokosi sidosryhmistä koostuvan ”turvetutkimuksen 
koordinaatioryhmän” ohjaamaan laitoksen turvetut-
kimuksia. GTK:n suotutkimuksia johti 1970-luvun 
puolivälistä lähtien valtiongeologi Eino Lappalai-
nen, joka kutsuttiin mm. Kiinan tiedeakatemian 
kunniaprofessoriksi vuonna 1996. 

Vuosikymmenen vaihteessa toisen energiakriisin 
myötä eduskunta halusi edelleen vauhdittaa tur-
vetutkimusta valtioneuvoston asettaman ”Turve-
komitean” (ns.” Wahlroosin komitea”) suositusten 
mukaisesti. Turveinventointien vuotuiseksi tavoit-
teeksi asetettiin tuolloin 100 000–120 000 suo-
hehtaaria. 1980-luvun alussa GTK tutki eteläisen 
Suomen ohella myös Kittilän soita, koska Kittilään 
suunniteltiin suurta turvemetanolitehdasta liiken-
nepolttonesteiden tuottamiseksi. 

Geoalan yhteistyösuhteet Pohjoismaihin tiivistyi-
vät. Tiedonvaihto myös aiemmin tiukasti suljetun 

Malminetsinnän ”kultaisen kauden” ehkä paras löydös 
��"�!)�"���#��"����"���!�"*���)��*���"���(�����������
����������"��<&0+����)����)�"�0&A(&�"*)+�;�.;>�:(��
@�##��()�"$�4)���4"�:�("��"�)���A&�"�%")�)�;����(��;�
%�"��*����"*)��I�"$+#*)��*")�+#"�$��(�����;�4)���4"�
�I#*�����(���"�("��)��0�#*"��"�)��"��#��""("��"��M=?�
�)��"(("�����"�)(�"�(+��+����))��)�$��"�*)�(�"���%)��("�
���#)�;���((��0&A6&�(+�"�()��"�)�("�0������������"���
��(�����%���&��)0"(("���6)(�#"���(��
�$��$����(��

�)�)()��+(�$���""��(��(��(��%++�"������������%)��(";� �
$��*�������88��!�*����(����%��\0#��)��&���

Årsproduktionen vid kromitgruvan i Kemi är av samma 
�(�#0)(�����������6)��*"6�<&0+����"��"��4#�*�;�6*���
;�.;>��"�$��)#�(����'��(A#4)���4�:�("��"�)��0"((�6)�
)���*�#(;�(��4��()��%L�F�((�)���*�)((��&((��*��%%�6"�)�
�����#)�������M)���4)��<)�(("�I#*�������6)��+#�)�
("����((�3&�6)(�*�#�)((�3A#�/"����6��+���&�(��"�)#��;��#��"(��
M/'�H)�(#��"�)#�6)��"��������)(�"�4��(&#��#�("���I�"$+#*"

��#L6)(;��%%(+H�()��H0�"�*)�()#�6)����FF(�)���(�#;��)��
��#"��"�4�()��"��(��*L#���������(����%��'F��(*)H���6)�
�&���)(�6)#�3A#���#"��"�4��H0�3A#+6�"�4;��L��((�%#�6��("�-
�)��FA#$�6)��+���&�(����FF(;�#)6���L#��88�

����������������	�������	���(����H0#��"()��"�)�"��
�3�(0)����)�H��������(0�(��3�(0)�<&0+����"��"�H��"�)P�
��.�>��"��"���(�����=0)��#�(�0"�(;���0)�*&�F��H���(��)�
J���3���6�F&�������()�#�4)���4"�(;�:�("��"�)�;��(�(0)�
F�((����3����)J�6"(H0�"�������M)���4"�(�I#*�����
"6)�("�)6�"(����(0)��"�)#���H0#��"();�J0"H0�J���(0)��#�#)�
"��/"����6��=0)�%#��%)H("�4�H�%�H"(&��3�(0)�M)���4"H���
��#*)&�J���H��H)�(#�()6�(��(0)�#)4"��;���6�����#4)�
�#)F�6&�J���6"�H�*)#)6;�F�(�(0)��#)�J���()H0�"H���&��
6"3�H��(�(���("�"�)����(����%��\��6)*)��%)6�(0)� 
�)H)���#&��)J�()H0�"H����)(0�6�����(0�(�(0)��"�)� 
H���6�F)��%)�)6���#)�6&�"��(0)�&)�#��88��



47

itärajan takana toimivien neuvostotiedemiesten 
kanssa otti ensi askeleitaan. Suomi liittyi Euroopan 
vapaakauppaliiton EFTA:n ulkojäseneksi. Avau-
tuva kansainvälisyys motivoi myös ”sisään läm-
menneessä” ilmapiirissä työskennelleitä geologeja. 
Uuden ylijohtajan tarmo ulottui talon johtamisen 
lisäksi myös käytännön kartoitustoimintaan. Tuo 
vitaalisuus koitui kuitenkin pian hänelle ja koko 
laitokselle kohtalokkaaksi. Marmo ajoi, työmaalta 
toiselle kiirehtiessään, eräänä elokuun iltana 1969 
autolla ojaan Vaajakoskella ja menehtyi sisäiseen 
verenvuotoon.

GTK:n toimitalo Otaniemessä��I(��������(�"�"�(��""*)(�
��#"����*��6)�(����8�$��N�(��"����;�(��������F�#�(�#"�-
�""%"�!��)*���	>��!��)*�����(�"�""��&(�M=!P�(��"##�"()((��
?�F("����&��!�*��M=!P����*�
�#�"�(��

GTK:s verksamhetsfastighet i Otnäs, Esbo. 
��3A#4#��6)�����(�#�]&4��#���3#L����8��H0����; 
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Vuonna 1972 valmistui Otaniemen toimitalon laa-
jennus Jatuli-siipi. Näin saatiin uudet tilat myös 
Olavi Kouvon johtamalle kansainvälisen tason 
ikämäärityslaboratorioille ja monille muillekin 
uudenaikaisille tutkimuslaitteille. Laitteiden os-
toa, asentamista ja käyttöä varten haettiin oppia 
USA:sta ja Itävallasta. Kanadassa puolestaan esi-
teltiin suomalaista osaamista aerogeofysiikan ja 
moreenigeokemian alalla. 

Vuonna 1970 laitos sai uudeksi johtajakseen YK:n 
teknisen avun tehtävissä New Yorkissa toimineen 
	��	��	��	��
�������	�������
�[�	�_��	���
\�`<�"�\�
joka oli perehtynyt hyvin geologiaan ja kaivostoi-
mintaan jo sota-aikana ollessaan Haverin kulta-
kaivoksen päällikkönä sekä myöhemmin KTM:n 
kaivostarkastajana. Stigzelius vaikutti merkittäväs-
ti kullanhuuhdontaharrastuksen nousuun Lapissa 
samoin kuin Kultamuseon perustamiseen Tanka-
vaarassa. Stigzeliuksen kansansuosiota kuvaa se, 
että hänet nimitettiin kunniakullankaivajaksi sekä 
kunniakaivosmieheksi. Talon henkilömäärä oli 
1970-luvun alussa 254, joista tutkijoita oli 96. 

Geologisen tutkimuslaitoksen hallitus toimi vielä 
���
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Kaivosteollisuus kantoi edelleen huolta siitä, ettei 
uusia riittävän suuria ja taloudellisesti louhittaviksi 
kelpaavia malmiesiintymiä enää löydetty. Se toivoi 
valtiovallalta apua raaka-aineiden etsintään ja inven-
tointiin. Vuoriteollisuuden tuella saatiinkin vuonna 
1973 uusi asetus. Laitokseen perustettiin geokemi-
an osasto, jonka johtajaksi tuli Kalevi Kauranne. 
Samalla perustettiin yleinen osasto, johtajanaan 
Jorma Tuloisela sekä informaatiotoimisto, johon 
päälliköksi tuli Marjatta Okko. Malminetsintää ai-
emmin palvellut geokemiallinen moreenitutkimus 
laajeni nyt monipuoliseksi koko maan kattavaksi 
kartoitukseksi, jonka toivottiin tuottavan uudenlai-
sia malmivihjeitä sekä uutta tietoa kallioperästä ja 
ympäristön tilasta. 

Jo 1950-luvulla alkanut maaseutuväen muutto asu-
tuskeskuksiin jatkui. Kortteeriin ei maaseudulla 
hevin enää päässyt 1970-luvulla. Työryhmät jou-
tuivat vuokraamaan autiotaloja tai tyhjäksi jääneitä 
koulurakennuksia. Laitos palkkasi tilapäistukikoh-
tiin työllisyysvaroin emäntiä hoitamaan siivous-
hommat ja ruoanlaiton. Majoitustilojen ja huollon 
parantuessa miesten terveydentila ja työmotivaatio 
paranivat. Työterveyshuolto alkoi toimia. 

Sodan runteleman Suomen jälleenrakentaminen 
oli sitonut runsaasti työvoimaa, joka 1970-luvulla 
vapautui koneistuksen lisääntyessä. Väestö muutti 
syrjäseuduilta kaupunkeihin ja Ruotsiin, ja maaseutu 
autioitui. Valtiovalta pyrki vähentämään kasvavaa 
työttömyyttä hajasijoittamalla virastoja ja toimin-
toja. Tämä haaste esitettiin myös GTL:lle. Useiden 
tehostamistoimien myötä laitoksella oli alueilla jo 
runsaasti lähes ympärivuotista työvoimaa. Niinpä 

GTL:lle oli luontevaa perustaa aluetoimistot Kuo-
pioon ja Rovaniemelle vuonna 1973. Paikalliset 
tutkijat tunsivat alueensa paremmin omakseen kuin 
vierailevat tutkijat, työmatkat lyhenivät ja kenttä-
majoituksen tarve väheni. 

Vuonna 1971 hankittiin taloon ensimmäinen tietoko-
ne Hewlett-Packard 2100 ja perustettiin ATK-ryhmä 
tietopalveluja kehittämään ja tutkijoita avustamaan. 
Automaattinen tietojen käsittely oli aluksi geofysiikan 
ja geokemian tuottaman numeroaineiston tallentamis-
ta, interpolointia ja piirtämistä graafeiksi ja kartoiksi. 

Kauppa- ja teollisuusministeriö (KTM) sekä työvoi-
maministeriö (TM) olivat 1970- ja 1980 -luvuilla 
rahoittaneet voimakkaasti Pohjois- ja Itä-Suomessa 
tehtävää malminetsintää, turvetutkimuksia ja geoke-
miallista kartoitusta. Malminetsinnän geologiresurs-
seja ja kenttätoimintoja vahvistettiin, ja geokemial-
liseen kartoitukseen tuli l40 henkeä. Vuonna 1981 
myönnetyllä erillisrahoituksella palkattiin yli 100 
henkeä polttoturvetutkimuksiin. Työllisyysvaroin 
palkattu henkilöstö vähitellen vakinaistettiin. Vuo-
sikymmen oli tutkimuslaitokselle reipasta kasvun 
aikaa. Pohjavesi- ja turvetutkimukset voitiin nyt 
laajentaa koko maan kattaviksi. Samalla aloitettiin 
tie- ja vesirakennuslaitoksen (TVL) kanssa yhteis-
työnä toteutettu Suomen soravarojen inventointi. 

1970-luku oli etämittausten suurta aikaa. Ilmakuva- 
ja väärävärikuvatulkinnalla nopeutettiin sekä maa- 
että kallioperäkartoitusta, merenpohjaa luodattiin 
ja aerogeofysiikka tuotti valtavasti uutta numeroai-
neistoa. Vuonna 1972 valmistui aerogeofysikaalinen 
kartoitus 150 metrin korkeudelta. Nyt uudet ja en-
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Geofysiikan ja geokemian maastotöitä. 
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tistä tarkemmat mittalaitteet asennettiin kaksimoot-
toriseen De Havilland Twin Otter -koneeseen, jolla 
mittaukset voitiin vaaratta suorittaa 30–40 metrin 
korkeudelta. Matalalentokartoitus alusti maastos-
sa tehtäviä tarkempia mittauksia. Mittausohjelman 
edetessä voitiin maastotutkimukset keskittää entistä 
rajallisemmille alueille ja näin vähentää laaja-alai-
sia maastomittauksia. Suomi on yksi niitä harvoja 
maailman maita, joista on saatavissa korkean ero-
tuskyvyn omaava geofysikaalinen tieto. Lentodata 
muodostaa erinomaisen perustiedon niin malminet-
sinnälle, ympäristö- ja turvetutkimuksille kuin myös 
monipuoliselle maankäytölle. Matalalento-ohjelma 
saatiin päätökseen vuonna 2008.

Moreeninäytteiden hienoaineksen analysointi  
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1970-luvulta lähtien panostettiin vahvasti Pohjois-
Suomen tutkimuksiin. Vuotsossa sijaitsevasta tutki-
musasemasta tuli tärkeä tutkimus- ja majoituskeskus. 
Lapissa alkoi geokemiallisen kartoituksen lisäksi 
vulkaniittiprojekti ja laajojen emäksisten intruusi-
oiden tutkimus. KTM:n rahoittama Malmitoimi-
kunta laati Pohjois-Suomen malmitiedoston 1974 ja 
pian GTL laajensi sen koko maan kattavaksi. Tämän 
tiedoston avulla voitiin haarukoida alueellisia mal-
mimahdollisuuksia, mutta vahvana eli ajatus siitä, 
että ennustettavuus paranisi vielä, jos yhdistettäisiin 
kaikki olemassa oleva geotieto. Tutkijat alkoivat nyt 
hahmotella alueellisia malmipotentiaalimalleja ja 
yhdistää eri havaintoja matemaattisesti. 

Aerogeofysikaaliseen matalalentokartoitukseen  
(30–40 m) Suomessa käytettiin De Havilland Twin Otter 
-lentokonetta vuodesta 1980. KarAir Oy lensi ja huolsi 
sitä. Vuonna 2004 kone siirtyi BGS:n omistukseen. BGS:n 
ja GTK:n yhteistyöprojektista käytettiin nimeä JAC (Joint 
Airborne-geoscience Capability). Kuva Kai Nyman.

+���!����		������/������;��<���������������	/������ 
i Finland på låg höjd (30-40 m), som påbörjades 1980. 
Flygplanet användes senare för GTK:s och BGS:s  
gemensamma project (JAC).

A Twin Otter was used in Finland for the low altitude  
(30-40 m) airborne geophysical survey that was started  
in 1980. The aircraft was later used for the joint projects 
(JAC) of BGS and GTK.
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Vähitellen GTL:n toiminta muuttui entistä asia-
kaslähtöisemmäksi. Aluksi tehtiin yhteistyöpro-
jekteja muiden valtionlaitosten kanssa. Tällaisia 
olivat mm. soravarojen inventointi kumppanina 
Tie- ja vesirakennuslaitos, merenpohjan tutkimus 
Neste Oy:n rahoittamana sekä pohjavesitutkimus 
radonmittauksineen ympäristöministeriön ja myö-
hemmin Suomen ympäristökeskuksen kanssa. Sä-
teilyturvakeskuksen aloitteesta ja voimayhtiöiden 
myötävaikutuksella ryhdyttiin tutkimaan käytetyn 
ydinpolttoaineen loppusijoittamisen mahdollisuutta 
peruskallioon vuonna 1977. 

GTL:n toimintaa vahvistettiin edelleen uudistamalla 
asetusta vuonna 1978. Tuolloin perustettiin kaksi tut-
kimusjohtajan virkaa, joihin nimitettiin osastonjohtaja 
Kalevi Kauranne ja voimalaitosrakentamisessa päte-
vöitynyt maaperägeologian professori Kauko Korpela 
Turun yliopistosta. Samalla asetuksella vahvistettiin 
laitoksen alueellista hallintoa perustamalla alueille 
toimistopäälliköiden virat. Rovaniemelle toimisto-
päälliköksi nimitettiin Ahti Silvennoinen ja Kuopioon 
Anssi Lonka. Ennen vuosikymmenen loppua jäivät 
vanhat, GTL:n ”kultaisen ajan” osastonjohtaja-pro-
fessorit eläkkeelle. Uusiksi osastonjohtajiksi tulivat 
kallioperäosastolle Atso Vorma, maaperäosastolle 
Raimo Kujansuu, malmiosastolle Lauri Hyvärinen, 
geofysiikan osastolle Toivo Siikarla ja geokemian 
osastolle Alf Björklund. Neuvottelukunnan status 
vahvistui, ja sen nimikin vaihtui valtuuskunnaksi.
Pohjoismaiden geologisten tutkimuslaitosten joh-
tajien ja Länsi-Euroopan vastaavien laitosten joh-
tajien säännölliset kokoukset aloitettiin jo 1970-lu-
vulla. Kun kokous ensimmäisen kerran järjestettiin 

Suomessa, Rovaniemellä, myönsi ministeriö eril-
lismäärärahan ylijohtaja Stigzeliuksen käyttöön. 
Euroopan kokous, nimeltään WEGS (Directors of 
the West European Geological Surveys) kiersi myös 
maasta toiseen. Kun se syksyllä 1980 oli Suomessa, 
vaativat ohjelma- ja retkijärjestelyt sekä tarjoilu jo 
melkoisesti rahallisiakin resursseja.

Korkean poliittisen tason (presidentit Kekkonen ja 
Kosygin) sopima tieteellis-teknillinen TT-yhteis-
työ Neuvostoliiton Tiedeakatemian ja Geologian 
ministeriön kanssa aloitettiin. Geologia-ohjelman 
johtoon Suomessa määrättiin ylijohtaja Herman 
Stigzelius. Muut geologian eri alojen edustajat olivat 
joko GTL:sta, yliopistoista tai kaivosteollisuudesta. 
KTM:n kaivostarkastaja oli myös läsnä kokouksis-
sa. Kokouksen sihteeri-tulkki oli GTL:stä. Naapu-
rin työryhmää veti suomea puhuva Kauko Kratz. 

Vierailut ja muut aktiviteetit verottivat aikaa ja 
GTL:n resursseja, mutta antoivat myös uusia ideoita. 
TT-yhteistyön johtoryhmä kokoontui vuorovuosi-
na Suomessa ja Neuvostoliitossa. Kokous päättyi 
pöytäkirjan allekirjoitukseen ja yhteispäivälliseen. 
Pidettiin puheita ystävyydelle ja yhteistyölle ja 
otettiin maljat pohjaan. Antoisaksi muodostui myös 
tieteellis-teknis-taloudellinen tutkijavaihto eli TTT-
yhteistyö pienten SEV-maiden (sosialistisen suunni-
telmatalouden) Unkarin ja Tšekkoslovakian kanssa. 

Vuonna 1974 tekivät Herman Stigzelius ja Caj 
Kortman matkan Sambiaan, Keniaan ja Tansaniaan 
selvittääkseen GTL:n mahdollisuuksia osallistua 
kehitysyhteistyöhön.
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Geologiaa tarjottiin ulkoministeriön kehitysyh-
teistyöprojekteihin yhdessä Teknillisen korkea-
koulun (TKK), Valtion teknillisen tutkimuskes-
kuksen (VTT) ja Helsingin yliopiston (HY) kera. 
Aloite sai hyvän vastaanoton. Ensimmäinen ulko-
asiainministeriön (UM) kehitysyhteistyöosaston 
Finnidan rahoittama geologinen hanke oli Kyerwan 
tinaesiintymien tutkiminen vuosina 1976–77 Luo-
teis-Tansaniassa. Samoihin aikoihin alkoi Helsingin 
yliopiston vetämä Dar es Salaamin yliopiston geo-
logian opetuksen ja -laitoksen kehittäminen, jonka 
toteuttamiseen osallistui useita GTL:n tutkijoita.

Laitoksen käytössä olevat toimitilat eivät enää riit-
täneet 1970-luvulla lisääntyneelle henkilöstölle. 
Aluetoimistojen henkilökunta työskenteli eri puolilta 
Kuopiota, Rovaniemeä ja ympäröivää maaseutua 
vuokratuissa tiloissa. Otaniemeen puuteaikana ra-
kennettujen laboratorioiden viemärit vuotivat eikä 
ilmastointi pelannut. Elettiin toisen öljykriisin ai-
kaa 1979, ja valtion kukkaronnyörit olivat jälleen 
kireällä. Ylijohtaja Stigzelius jäi eläkkeelle ja lähti 
helmikuussa 1980 YK:n toimistoon Jaavalle edis-
tämään pienkaivostoimintaa Etu-Aasian maissa.
 

Suomen ja Neuvostoliiton välisen tieteellis-teknillisen 
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Laitosta rakennetaan
ja kansainvälistetään
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 T utkimusjohtaja Kalevi Kauranne, 53 v., 
nimitettiin ylijohtajan virkaan elokuussa 
1980. Hän oli aloittanut geokemistinä 
GTL:ssa vuonna 1952, toiminut TVH:n 

geologina ja keskuslaboratorion päällikkönä sekä 
rakennusgeologian apulaisprofessorina Tampereen 
teknillisessä korkeakoulussa. Kokemusta hänellä oli 
myös töistä Norjassa ja Togossa. GTK:n organisaa-
tiota uudistettiin perustamalla kaksi osastoryhmää: 
Kallio- ja maaperätutkimusten tutkimusjohtajana oli 
Kauko Korpela ja malmitutkimusten osastoryhmäs-
sä Lauri Hyvärinen. Uudeksi geofysiikan osaston 
johtajaksi nimitettiin Lauri Eskola ja malmiosaston 
johtajaksi Jouko Talvitie.

Valmiit yhteydet eri ministeriöihin auttoivat saa-
maan määrärahan sekä Otaniemen kolmannen vai-
heen, Kalevan, rakentamiseen että Sariolan laborato-
riotilojen saneeraamisen. Rovaniemen aluetoimiston 
moderni talo oli jo rakenteilla ja valmistui juuri 
ennen joulua vuonna 1980 Ounasvaaran kaunii-
seen rinnemännikköön. Samoin saatiin tarpeelliset 
varat Kuopion toimitalon rakentamiseen vuosiksi 
1985–88. Kuopion aluetoimisto onnistui mutkik-
kaitten neuvottelujen jälkeen saamaan sievän koi-
vikkotontin yliopistolle kaavoitetusta Savilahden 
kaupunginosasta.

Maailma oli muuttumassa uuden tietotekniikan ja 
kasvavan globalisaation myötä. Huoli ympäristön 
saastumisesta alkoi kalvaa kehittyneitä yhteiskuntia. 
GTL:ssakin havahduttiin mittaamaan liikenteen ja 
teollisuuden vaikutuksia ympäristöön geokemian 
keinoin. Luonnonvarojen käyttöä koskevissa tutki-
muksissa suuntauduttiin kestävän käytön ajatteluun. 

Myös käsitys siitä, että tutkimuslaitosta tuli kaikin 
keinoin kehittää yhteiskuntaa ja kansalaisia palve-
levaan suuntaan, alkoi saada hienoista jalansijaa 
tutkijakunnassa. Tulevaisuuden haasteita mietittiin 
ja luotiin visioita laitoksen kehittämiselle.

Pohjoismaiden ministerineuvoston tukemana aloi-
tettiin 1980 Grönlantia, Norjaa, Ruotsia ja Suomea 
koskeva Nordkalott-ohjelma (yhteinen geofysikaa-
lis-geokemiallis-geologinen kartoitus) kalottialueen 
geologisten luonnonvarojen etsinnän tehostami-
seksi. Saumaton yhteistyö oli silloin helppoa, kun 
Norges geologiske undersøkelsen (NGU) toimi-
tusjohtajana oli Knut Heier ja Sveriges geologiska 
undersökningin (SGU) johtajana Gunnar Ekevärn. 
Pohjoismainen yhteistyö oli poliitikkojen tärkeyslis-
tallakin korkealla, joten Tanskakin tuli Grönlannin 
vuoksi mielellään mukaan. Aktiivisesti asiaa ajanut, 
SGU:n Malmbyrån johtaja, Gunnar Kautsky valit-
tiin projektia vetämään. Itä-Karjalaa ei pyrittykään 
saamaan yhteisprojektiin, sillä neuvostobyrokratia 
ja sen silloinen salaperäisyys geologisissa asioissa 
tunnettiin varsin hyvin. 

Kallioperäosasto aloitti muodostumien metamorfoo-
siastetta ja suurrakenteita koskevat temaattiset tut-
kimukset. Isotooppilaboratorion ohjelmaan otettiin 
samarium-neodyymimenetelmä ja stabiilien happi- 
ja vetyisotooppien määritys. Merigeologian ryhmä 
sai TVL:lta Turun saaristossa toimineen Nagu-los-
sin, joka varustettiin laboratoriolla, majoitustiloilla, 
kaikuluotaimilla, kairoilla ja nosturilla ja kastettiin 
sitten Geolaksi. Maanmittauslaitos (MML) sai val-
miiksi peruskartoituksen mittakaavassa 1:20 000, 
jolloin vapautui kymmeniä kartoittajia ja teknik-
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koja. Tämä työvoima saatiin uusiokäyttöön, kun 
GTL ja MML ryhtyivät vuonna 1980 tekemään 
maaperän peruskartoitusta mittakaavoissa 1:20 000 
ja 1:50 000. Tämän tarkemman kartoituksen tuli 
edistää alueellista maan käytön suunnittelua. 

Yhteistyönä TVL:n kanssa tehty valtakunnallinen 
soravarojen inventointi päättyi, mutta alueelliset 
tarkennukset kuntien toimeksiannoista jatkuivat. 
Tutkittiin myös maa-ainesten oton vaikutusta poh-
javesiin, maaperän merkitystä vesistöjen happa-
moitumiseen sekä maaperän puskurikapasiteetin 
eli happamoitumisherkkyyden riippuvuutta maa-
aineksen ominaisuuksista. Selviteltiin pohjaveden 
liikettä, viipymää ja alkuperää kalliossa, radon-
emanaatioita sekä voimayhtiöiden toimeksiannosta 
radioaktiivisen hiili-isotoopin määrää ydinvoimaloi-
den ympäristön kasvistossa. Käytetyn ydinpolttoai-
neen loppusijoituksen tutkijat irrotettiin geokemian 
osastosta itsenäiseksi tutkimus- ja palveluyksiköksi. 

Malmiosasto aloitti erityismäärärahalla monime-
netelmätulkinnan malmiotollisten vyöhykkeiden 
löytämiseksi. Hankittiin uusi röntgenmikroana-
lysaattori, jolla selviteltiin mineraalien hivenai-
nekoostumuksen sekä neste- ja kaasusulkeumien 
perusteella malmilohkareiden alkuperää. Samaa 
laitetta käytettiin menestyksellisesti myös Lapin 
kultahippujen ja niihin liittyvien seosmineraalien 
tutkimisessa. Geofysiikan osasto teki Helsingin 
yliopiston Seismologian laitoksen kanssa Lieksa–
Pyhtää -linjalla syväseismisen luotauksen. Puolus-
tusvoimat avustivat luotaukseen tarvittavissa räjäy-
tystöissä. Pohjois-Suomessa tehdyissä luotauksissa 
hyödynnettiin mm. Petsamon kaivosräjäytyksiä.

Geokemiallisten analyysien ja geofysikaalisten 
mittausten tulokset siirtyivät osin jo magneettinau-
hoille, mutta tulosten käsittely HP 2100 -koneella 
oli aikaa vievää. Sitä seurannutta HP 3000 -konetta 
voitiin operoida jo näyttöpäätteeltä. Vuonna1982 
hankitun VAX-780-koneen uusi käyttöjärjestelmä 
mahdollisti jo tietokantojen rakentamisen. Yhteis-
työnä SITRAn kielikone-projektin kanssa pyrittiin 
käyttöliittymää kehittämään sellaiseksi, että geologi 
pystyisi tekemään tarvitsemansa ajot suomenkie-
lisin komennoin. GTK teki tiivistä kansainvälistä 
yhteistyötä tietokantoja kehittäessään. 

Suomi modernisoitui ja avautui. GTL:n tutkijat 
pääsivät helpommin osallistumaan kansainväli-
siin kokouksiin. Kansainvälisen geologikongressin 
(IGC) ohjelmaan kuului aina IUGS (International 
Union of Geological Sciences) -kokous, jossa so-
vittiin globaaleista projekteista. Aarno Kahman ja 
Ahti Simosen sekä heidän avustajiensa työpanos 
maailman kallioperägeologisen kartan ja malmirik-
kaita vyöhykkeitä koskevan kartan valmistelussa 
oli ratkaisevan tärkeä. Länsi-Euroopan geologisten 
tutkimuslaitosten johtajien vuosittaisissa kokouk-
sissa sovittiin laitoksien rahoittamista yhteisistä 
selvityksistä ja tutkimuksista. Tosin enemmän ra-
hallista ja henkistä kapasiteettia sitoutui UNESCOn 
alaisen IGCP:n (International Geological Correla-
tion Program) rahoittamiin tutkimusprojekteihin, 
joiden kokouksia ja kenttäretkeilyitä myös GTK 
järjesti runsaasti. IGCP:n Councilissa Pohjoismai-
den edustajana toimi 1970-luvulla Aimo Mikkola ja 
1980–90 -kaudella Kalevi Kauranne, 1990-luvulla 
myös Gabor Gaál, tosin silloin Unkarin geologisen 
tutkimuslaitoksen MÁFI:n edustajana. 



64 GTK:ta rakennetaan ja kansainvälistetään 1980–1985

Kehitysyhteistyö tuli tärkeäksi 1980-luvulla myös 
geologian alalla. Kaukomaille lähtivät aktiiviset 
tutkijat, joita sinne houkutteli paitsi ammatillinen 
pätevöityminen, myös eksotiikka ja ehkä verova-
paasti tuotavissa oleva autokin. Projekteihin si-
toutui parhaimmillaan toistakymmentä geologia. 
Tällä tavoin GTL palveli asiantuntemuksellaan 
kansainvälistä yhteisöä ja kehitti samalla oman 
henkilökunnan osaamista.

Ensimmäinen GTL:n luotsaama laaja kehitysyhteis-
työprojekti toteutettiin vuosina 1981–86 Keniassa. 
Projektin tavoitteisiin kuului teollisuusmineraalien 
etsintää sekä geologisen laboratorion perustaminen 
Kenian Mines and Geological Departmentiin. Oh-
jelmaan sisältyi myös henkilöstön kouluttaminen 
sekä kairaus- ja kuljetuskaluston hankkiminen. 
Samoista elementeistä koostuivat eräät toiset sitä 
seuranneet hankkeet muissa Afrikan maissa. Useita 
kenialaisia, namibialaisia ja tansanialaisia geolo-
geja koulutettiin osittain Suomessa, ja eräät heistä 
väittelivät täällä tohtoreiksi. 

Kenian projektia lähti vuonna 1981 vetämään Caj 
Kortman. Syyskuussa Kortman kirjoitti: ”Korun 
alue on erittäin mielenkiintoinen, tärkeimmät kar-
bonatiittiesiintymät on jo kartoitettu valmiiksi, kai-
raustuloksia odotetaan. Songhorin alueella, täältä 
20 km pohjoiseen jatkuu kartoitus Reijo Alviolan 
johdolla. Hänen leirinsä on kilometrin verran päi-
väntasaajan toisella puolella, joten me työskente-
lemme kokonaan eri pallonpuoliskoilla.”

Kortmanin raportit milloin uhkuivat uskoa, milloin 
epätoivoa, sillä autojen käytössä ja muissakin sopi-
muksen mukaisissa asioissa tuli hankaluuksia, jotka 
osittain johtuivat Kenian heimojen tai maisteris- ja 
insinöörikunnan välisistä kiistoista, osin myös sikä-
läisen ”maan tavan” poikkeamisesta meikäläisestä. 
Kun työmiehet eivät kuukausiin saaneet palkkaansa, 
maksoi Alviola sen omista rahoistaan heille jouluna, 
mistä oli vähällä tulla jopa valtioiden välinen kahak-
ka. Ylijohtajan oli matkustettava selvittämään asiaa 
ja suomalainen osapuoli ”sai anteeksi tapoja louk-
kaavan käytöksensä ja projekti sai jatkaa työtään”. 
Sovun merkiksi paikallinen johtaja kutsui Kauranteen 
uuteen kesäkotiinsa Victoria-järven rannalle. Portail-
la isäntä esitteli kaksi sievää, kauniisti pukeutunutta 
naista ”vaimoni sejase ja vaimoni sejase”. Toinen oli 
kesäkodin valtiatar ja toinen, hyvin kielitaitoinen, oli 
tullut paikalle pääkaupungista. ”Tämä on hieno paikka 
lapsille, mutta lapsemme käyvät koulua Nairobissa, 
vaimoni sejase kaitsee heitä siellä”, siis kolmas vaimo. 
Ruokailun isäntä halusi, ennen kuin leikkasi paistin, 
alkaa rukouksella: ”olemmehan kristittyjä kaikki”. 
Kävi ilmi, että johtajalla oli neljäskin, edellisiä nuo-
rempi vaimo katsottuna, vaan ei vielä vihittynä. 

Vuoden 1983 aikana saatiin viimeisetkin työlli-
syysvaroin palkatut työntekijät siirretyksi GTL:n 
omille momenteille. Tutkimuslaitoksen nimi muu-
tettiin toiminnan laajuutta ja sen keskeistä asemaa 
geologisessa tutkimustyössä paremmin vastaavaksi 
Geologian tutkimuskeskukseksi (GTK) uudella ase-
tuksella 16.12.1983. 
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Kehitysyhteistyö alkoi vuonna 1980 
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Industrimineralprojektet i Kenya 
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Henkilökuntakerho Riimu ja sen erilaiset harrastus-
piirit, kuten kuoro- ja musiikkirenkaat, vahvistivat 
me-henkeä. Parhaimmillaan erilaisia renkaita oli 
15. Kuopiolaiset perustivat kerhokseen Solomun 
ja rovaniemeläiset Suopungin. Näin saatiin pohja 
henkilökuntakerhojen välisille otteluille ja turnauk-
sille. Eläkkeelle siirtyneet henkilöt, joita edelleen 
kiinnosti entisen työpaikkansa menestys, perustivat 
Seniori-renkaan.

Laboratorioihin tuli vuosittain noin 150 000 maa-, 
kivi-, vesi- ym. näytettä, joista tehtiin noin 1,5 milj. 
määritystä, pääosin uudella 44-kanavaisella ICP-
spektrometrilla. Lisäksi oli käytössä lukuisia auto-
maattisia XRF/EDX-, AAS- ja OES-spektrograafeja. 
{���������	����		
�����	
�����	��������	��	����������
assay -menetelmällä, mutta Esko Kontas Rovanie-
men laboratoriossa kehitti myös herkän ja tarkan 
pikamenetelmän moreeninäytteiden pienen pienten, 
miljardisosaluokkaa olevien kultapitoisuuksien 
analysoimiseksi. 

 Kuoro valmistautumassa laulamaan  
<"���$����$�0�������	�
��*������!��#�������� 
*�"0()�";���")�*+�)+���"��*�"�)�(�����6��������� 
0)"6+���)�((+�(�"�"�(����$�0(�)���@)��"�A(�*��)����(�P� 
<��*�����#)��;�:"����=��((";�@)�)�������;�:�#$��I0#�()6(;�
@�����@�0��;�=��$��@�%�";�=�����@�����)�;�@"�����
'0���;�:�#$��<&���+�)�;�I"$����#%)��;�<"#����!�#�"� 
$������"��)%�+��+"�)���!�*��N�#"��++(+"�)��

  Riimulaiset, Solomulaiset ja Suopunkilaiset  
�*�(������"�(��))(�$�����))��������*������#���(�"0"�� 
$��&�"���*��((���M=!P��*)�)���(��*��06"����������������
!�*��B)"����")����*�(���

 Otnäs-kontorets kör vid lillajulsfest. 

  GTK:s lag har deltagit över 15 gånger  
"�6)��L#�"4��#�66(+*�"�4)��"������*��

 Choir at Christmas time. 

 ������������	������������������  
0�*)�%�#("H"%�()6�"��(0)������*��B�J"�4�B�H)� 
��#)�(0�����&)�#��
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Tutkimuslaitoksen tärkein resurssi 
���0)��"�A���(���'�(""*"�)��0)��"�A���-
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toimillaan. 

Suomi-Juoksee viestin viimeisen 
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Geologiska forskningsanstalten 
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sektioner. 

En del av GTK:s lag  
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Part of the team at the end  
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GTK on kehittänyt tehokkaita tulostenkäsittelymenetelmiä 
$��"�3�#��(""*"�"��*"����"��"�("(�%�$����+#"%"�(���#(�(�(��"*�(� 
�+&((AA�����
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��*��(��
����)��*"��*���"�(���)�����<���"�)(��+*&(�)�"((+*+(�%�"��)��"�������
��4�))(("�)�(��%++�)�(+�(+�%��"(""*"�))������(����$���"�"�)(��+*&(� 
�)4�(""*"�))������(�����!�#((�������"�"���%��$��(&A*+�"�)�����"�%)#+-
��#(�"((�$"��)�$������"�)(�"$A"��)��!�#((�����$����"�(������)��!�#(��(���
*"0��������;�:������#)��M)�3&�""���;�����

��"���M��(�*����"�����("���4)��)�"���"�)�����"���%��)�(("��#((�P�
������������##)��"*�(����(�
;��#�))�"
�$��F��#"%"(�"���6)(�������(�"��
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7%%F9�$���#�))�"�7'�9��)�+�F��#"�7�9��"�$�������"���7%%�9��!��(��)�""�(&&�
��"���0"(��"����;�(�"�)(�)#"�(�*�"���"(��(��)"���$���"��"��)��������&��"(��
eri menetelmin.

  Aeromagnetisk karta�3#L���""�"�$+#*";�3#���(+��6��)6�%#�4#���"�
6�(��&�()�)(�'��)�"���!�#(�#��)6�3+#4&(�#�FA#$�6)�%#�6�H)#���"����()(��*�
���
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0$+�%�)6)��3A#�F)#44#��6���#()#�#)��H0������)(�#)��

 Trekomponentkarta à la Nils Gustavsson�3#L�����
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 Here is a map à la Nils GustavssonP�4)�H0)�"H���#)���(���3�(0#))�)�)-
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Fennoskandian kilven liike����%������%"�������
*���"�"�$���")���"�����M=!P��%��)���4�))(("�)��
��F�#�(�#"���(�(�"���()����������=#��%%"�)��"����(��
*�"��(("�����"�%)#++��)�&�"������"�$������*��6)���$��;�
(��"���)��"��"�)(�#�%����(��(())(�����"���%"����(���*�(�
*""�)"�()��$++����")���"������+0)��(&&�("��0A&�+&(&�))(�
%�"���?��#"�<)���)������%)#"�����("����6"�4#���"�����
�"(()��"��(�#�"�()((��$��(+&6)��)((&�

Fennoskandiska sköldens rörelser %L�$�#6���()(��&(���
=#�%"��(���"��(�%L*)#��6)�*L#(�F)#4�H�������"�$��)#�
L#;��)��6)(�3A#*"((#�6)�&(��"�()(�0�#�F�"*"(��+�(���0)�(�
F�#(0&*��(��*�"����6�"��

The movement of the )������������������  
���(0)���#3�H)��3�(0)�4��F)��=0)�J)�(0)#)6���#3�H)� 
��&)#;�J0"H0�J���F#��40(��F��(�F&�(#�%"H���H�"��()�� 
6�#"�4������"��"���&)�#�;�0���F))�������(�(�(���&�
�H#�%)6��33�F&�H��("�)�(���"H)�

Otaniemen sekä Kuopion ja Rovaniemen alue-
toimistojen petrofysikaaliset laboratoriot tekivät 
alueellisista kivinäytteistä noin 24 000 mittausta 
(remanenssi, suskeptibiliteetti, tiheys ja sähkön-
johtavuus). Eräs tutkimuskeskuksen saavuttamista 
mielenkiintoisista tieteellisistä tuloksista oli paleo-
magneettisen laboratorion mittaama Fennoskan-
dian kilven liike maapallon pinnalla aikajaksolla 
2700–800 miljoonaa vuotta sitten. Näin isotooppien 
mittauksiin perustuvat ikämäärityslaboratoriomme 
ja kemialliset laboratoriomme pärjäsivät hyvin kan-
sainvälisissä tarkkuusvertailuissa.

GTK:lla oli erinomaiset suhteet maan kaivosteol-
�	������
��]���	���	
����
��	�����	
���	
����-
mojen yhteistyöryhmä (METY) vastaanottamaan 
mittaustuloksia sekä neuvottelemaan kartoitusten 
suuntaamisesta malminetsinnällisesti otollisimmille 
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alueille. Avautuminen voimateollisuuteen, yliopis-
toihin, kuntainliittoihin, valtion laitoksiin ja eri mi-
nisteriöihin jatkui. Katsottiin, että tutkimuslaitoksen 
tulisi tiedottaa yhteiskunnallisesta toiminnastaan 
entistä määrätietoisemmin. Informaatiota suunnat-
tiin sidosryhmille Tietohippu-lehden välityksellä ja 
Pikahippu-monisteella omalle henkilöstölle.

Kansainvälinen yhteistyö laajeni nopeasti. Yhteis-
työtarjouksia tuli monien maiden vastaavilta lai-
toksilta, ja sopimuksia myös allekirjoitettiin. GTK 
järjesti lähes joka vuosi suurehkoja seminaareja 
geologian eri alojen kansainvälisten liittojen toi-
meksiannosta. Otaniemi osoittautui verrattomaksi 
kokouspaikaksi. Rovaniemen ja Kuopion tilanne 
parani omien toimitalojen ja paikallisten yliopis-
torakennusten valmistumisen myötä. Kokoukset 
päättyivät yleensä maastoekskursioon johonkin 
geologiseen tai tuotannolliseen kohteeseen. Ilo oli 
todeta, miten suurella vieraanvaraisuudella, esimer-
kiksi Outokumpu Oy, vieraitamme kohteli. 

Tutkijavaihtoa ja tieteellistä yhteistyötä harjoitet-
tiin naapurimaitten ohella Ranskan, Iso-Britannian, 
Saksan, Irlannin, Puolan, Jugoslavian, Kanadan, 
Brasilian, Kiinan ja Australian kanssa. Filippiineil-
lä tehtiin vuonna 1986 yhteistyönä VTT:n kanssa 
suunnitelma maan koko geologisen tutkimuksen 
uudistamiseksi. 

Vuonna 1989 allekirjoitettiin juhlallisesti yhteistyö-
sopimukset USA:n ja Kazakstanin geologisten tut-
kimuslaitosten kanssa. GTK:ssa kävi delegaatioita 

monesta muustakin maasta, kuten Iranista, Ango-
lasta, Sudanista jne. kyselemässä yhteistyö- ja/tai 
avustusmahdollisuuksia. GTK:n tutkijoita oli myös 
virkavapaalla työskennellen YK-tehtävissä sekä 
maailman- ja Aasian kehityspankin projekteissa 
Keniassa, Tansaniassa, Burundissa, Namibiassa, 
Jamaikalla, Ecuadorissa, Kolumbiassa ja Perussa. 

Yhteistyön luonne vaihteli kunkin maan kulttuurin 
vuoksi. Neuvostoliitossa sai kuulla erinomaisia esi-
telmiä ja nähdä geologisia kohteita. Sen sijaan mal-
miesiintymille oli harvinaista päästä, eikä esiinty-
mistä saanut ottaa näytteitä. Länsi-Euroopan maissa 
toiminta oli avointa. Irlantilaisten kanssa tosin tuli 
kiista heidän kehittämänsä moreeninäytteenottimen 
kopioimisesta. USA:ssa oli omat, toisenlaiset rajoi-
tuksensa. Minnesotan osavaltion geologinen tutki-
muslaitos, joka on paikallisen yliopiston osasto, olisi 
halunnut aloittaa aerogeofysikaalisen kartoituksen 
Suomen tapaan. Osavaltion parlamentti olisi salli-
nut kyllä magneettisen mittauksen, mutta sähköisen 
vain rajatuilla alueilla, ja gammasäteilymittausta ei 
laisinkaan. Vahvoina mielipidevaikuttajina olivat 
siellä kaiketi paikalliset kaivosyhtiöt. Kansainvä-
lisellä toiminnalla oli siis myös omat rajoituksensa.

GTK:lta edellytettiin myös palvelujen myyntiä. 
Analyysipalveluja ja atk-ohjelmia sekä tulosten 
visualisointipalveluita saatiin kaupaksi sekä ko-
timaan yrityksille ja laitoksille että maan rajojen 
ulkopuolelle. Tiedepohjaiseksi rakennetun tutki-
muslaitoksen muuttaminen palveluita tuottavak-
si asiantuntijaorganisaatioksi on pitkäkestoinen 

M=!P(��#��)��)(����$�������"�*+�"�()(++���	�.�	�
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Ministeriö nimitti GTK:lle  
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muutosprosessi eikä välttämättä henkisesti helppo. 
GTK:n päätehtävänä tuli edelleenkin olla pitkä-
jänteinen geologinen kartoitus ja luonnonvarojen 
tutkimus. Palveluohjelmaan otettavien tilaustöiden 
määrän ja laadun oli sopeuduttava laitoksen pitkän 
aikavälin päämääriin. 

GTK sai lisää vapauksia, kun KTM hyväksyi lai-
toksen ohjelmaan ympäristötutkimukseksi tulkitta-
via teemoja. Yhdessä TVH:n ja seutukuntaliittojen 
kanssa inventoitiin murskauskelpoisia moreeni-
muodostumia sekä sora-, hiekka-, savi- ja poh-
javesiesiintymiä. Tampereen Kovakivi Oy:n ja 
Kiviteollisuusliiton avustuksella aloitettiin geo-
logien jatkokoulutus rakennuskivilouhoksilla ja 
jalostuslaitoksilla. 

GTK osallistui aktiivisesti kansainvälisen ydin-
energiajärjestön IAEA:n eri työryhmien toimin-
taan. Kotimaisten ydinvoimaloiden myötä nousi 
esiin käytetyn ydinpolttoaineen loppuvarastoin-
nin pulma. Kalliovarasto voidaan sijoittaa vain 
sellaiseen paikkaan, jossa kallio on ehyt ja vakaa, 
eikä pohjaveden liike kalliossa aiheuta säteilevän 
aineen leviämistä. Asiaa GTK:ssa tutkiva ryhmä 
pääsi mukaan perusteelliseen kansainväliseen pro-
jektiin, jossa selvitettiin käytetyn ydinpolttoaineen 
sijoitusmahdollisuutta kallioon Stripan kaivoksessa 
Ruotsissa OECD/NEA:n valvonnassa. Osa rahoituk-
sesta saatiin kotimaisilta voimayhtiöiltä. Ryhmän 
valmiuksia kehiteltäessä ajateltiin mahdollisuutta 
käyttää sitä tulevaisuudessa myös muihin raken-
nusgeologisiin kalliotutkimuksiin.

 Kuopion toimitalo;�$����*���"�(�"��	�;��"$�"(�))�
&�"��%"��(�(�"�"���"��)����*�"()(�����*)0#)+��+���"*"������
��*"���06)��#��(���"�)�������!�*��M=!P����*�

arkistosta.

 Käytetyn ydinpolttoainejätteen sijoitus paikan tunneli 
)()�))����"���6���)0&)��+�����"�������0("���%���"�(��
#�������>������&*&&((+��<�"����)(�"�(+
�$��(�(�"���(&A��+�
���M=!�����(��)#�"((+*+��+�#���"�����!�*��������)(#"��
�&*&&6)�(+��(("�(���"����������	�N���"�<�#(��)��
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Nordkalott-projekti tuotti runsaasti 
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Vuonna 1985 päättyi valtioiden rajat ylittävä Nord-
kalott-projekti geologisten hyödykkeiden inven-
toinnin edistämiseksi Napapiirin pohjoispuolella. 
Projekti tuotti tulevaisuuden vuorimiehille monta 
sarjaa tärkeitä ja upeita geologisia, geofysikaalisia 
ja geokemiallisia karttoja sekä tulkintakarttoja, joi-
ta menestyksellä esiteltiin useissa kansainvälisissä 
kokouksissa. Tämä projekti toimi samalla eräänlai-
sena tutkijakunnan sisäänajona tuleviin kansainvä-
lisiin tehtäviin.

Nordkalott-projektin henki oli innostunut ja avoin. 
Ellei osattu skandinaaviskaa, käytettiin englannin 
kieltä. Ilolla myös ministeriö noteerasi Pohjois-
Suomen aluetoimiston henkilökunnan aktiivisen 
osallistumisen tähän pioneeriluonteiseen projektiin. 
Sen paras saavutus oli standardisoidut pohjoismai-
set näytteenotto-, analyysi- ja tulkintamenetelmät 
sekä yhtenäiseen koordinaatistoon sidottu geologis-, 
geofysikaalis-, geokemiallinen tiedosto. Tiedosto on 
osoittautunut erinomaiseksi avuksi malminetsinnän 
suuntaamiselle myöhemmin. Projektin yhteydessä 
alkanut moreenin syvätutkimus osoitti Suomen 
joutuneen kuuden erillisen jääkauden kattamaksi, 
kuluttamaksi ja kerrostamaksi. 
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GTK 100-vuotias,
työtä arvioidaan
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 V uonna 1986 juhlittiin GTK:n 100-vuo-
tista taivalta näyttävästi Helsingin yli-
opiston juhlasalissa. Mukana olivat 
tieteellisten seurojen, valtion virasto-

jen ja alan teollisuuslaitosten sekä naapurimaiden 
geologisten tutkimuslaitosten johtajat. Herman 
Stigzelius saapui Jaavalta pitämään juhlapuheen. 
Juhlavastaanotolla Otaniemessä kävivät myös Hel-
singin yliopiston kansleri, puolustusvoimain ko-
mentaja sekä J. J. Sederholmin yli 90-vuotias tytär 
Vasthi Sederholm. Tilaisuuden yhteydessä pal-
jastettiin Vladi Marmon ja Herman Stigzeliuksen 
muotokuvat. Henkilökunnalle järjestettiin KTM:n 
myöntämällä määrärahalla Otaniemessä, Kuopiossa 
ja Rovaniemellä erilliset juhlat, joiden yhteydessä 
jaettiin ansiomerkit. Terho Sakin suunnitteleman 
GTK:n 100-vuotismitalin saivat kaikki yli 20 vuotta 
talossa työskennelleet.

|����"����
��

	��	�����		
����	�}��}���	��		
�
postimerkkisarja. Uppsalan yliopisto promovoi 
ylijohtaja Kauranteen kunniatohtorikseen. Kalevi 
Virkkala kirjoitti GTK:n 100-vuotishistoriikin, ja 
julkaistiin laaja, geologian eri sektoreiden kehitystä 
Suomessa kuvaava The development of geological 
sciences in Finland, Heikki Tanskasen toimitta-
mana. Geologiliitto kokosi Geologimatrikkelin ja 
Suomen Geologinen Seura järjesti pohjoismaisen 
geologikokouksen. Hannu Huhma sai väitöskir-
jastaan ensimmäisen Eugen Wegmann -palkinnon. 
GTK:n henkilökunta osoitti erinomaisen fyysisen 
kapasiteettinsa osallistumalla kesällä 1 300 km pit-
kään Suomi juoksee -viestiin Utsjoelta Helsinkiin. 
Osallistujia oli 54, joten juostu matka oli yhteensä 
10–30 km henkilöä kohden. 

Juhlavuotta kunnioitettiin järjestämällä IGCP-pro-
jektin nro160 symposio Precambrian exogenic 
processes Oulussa, Fennoskandian kilven arkei-
set muodostumat TT-symposio Joensuussa sekä 
Experiences of large rock caverns symposio Otanie-
messä. Suomalainen juhlavuosi tuotiin myös hyvin 
esille Uppsalan yliopiston järjestämässä Ekonomisk 
kvartärgeologi -symposiossa ja Luulajan yliopiston 
vetämässä International Association of Genesis of 
Ore Deposits -kongressissa, jonka ekskursiot teh-
tiin Suomeen elokuulla. 

Ensimmäisen kansallisen Geologiapäivän yhteydes-
sä Otaniemessä 25.5.1986 Lohjan Kalkkitehdas Oy 
ja Osuuspankkijärjestöt jakoivat stipendejä tutki-
joille. Gemmologi Tauno Paronen lahjoitti GTK:lle 
kauniin korukiviesinekokoelmansa, joka on yksi 
nykyisen Geonäyttelyn helmistä. Jo tammikuulla 
oli avattu malminetsintäyhtiöiden yhteinen kan-
sannäytekilpailu ”Malmimania”, jota sponsoroivat 
Osuuspankki sekä lehdistöissään myös SAK, MTK 
ja STTK. Kilpailu tuotti 72 019 näytettä, joista 6 468 
oli lisätutkimusten arvoisia. Tämän ison urakan veti 
tutkimusassistentti Markku Hytönen. 

”Mitä ihmettä on nyt sattunnu, skintillometrin vii-
sarit lyö tappiin” lentoryhmän pojat soittivat Kai-
nuusta. Koko kone oli radioaktiivisesti saastunut, 
ja perusteellinen puhdistus oli tarpeen. Aika pian 
selvisi, että Tshernobylin ydinvoimala Ukrainassa 
oli 26.4.1986 räjähtänyt ja radioaktiivinen saaste-
pilvi lähtenyt leviämään aluksi pohjoiseen. Vahvasti 
säteilevän cesium-isotoopin vuosilaskeumat olivat 
mm. Novaja Zemljalla tehtyjen atomipommikokei-
den vuoksi 1960-luvulla olleet meillä 800 Bq/m2:n 
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luokkaa. Säteilymäärät olivat pudonneet vuoteen 
1985 mennessä 1 Bq/m2:n tasolle. Tshernobylin 
ydinvoimalaonnettomuuden aiheuttama laskeuma 
hyppäytti säteilyn Suomessa erittäin korkealle ta-
solle, 20 000 Bq/m2:iin. 

Sisäasiainministeriö antoi GTK:lle ympäristönsuo-
jelullisen pikatehtävän. Oli kartoitettava maaham-
me kantautunut säteilysaaste. Twin Otterilla lentäen 
mitattiin nopeasti seutujen radioaktiivisuus. Sätei-
levää cesium-laskeumaa oli eniten saanut Kokko-
la–Joensuu-linjan etelänpuoleinen, silloin sateinen 
Suomi. Nykyään säteily on jälleen tasolla 1 Bq/m2. 
Tehtävä osoitti GTK:n kyvyn äkillistenkin pulmien 
ratkaisemiseen. 

Yksi maailman kärkiluokkaan kuuluvista GTK:n 
yksiköistä oli Olavi Kouvon rakentama isotoop-
pilaboratorio. Sinne hankittiin modernit pysyvien 
vety-, hiili- ja happi-isotooppien mittalaitteet. Sm-
Nd -menetelmällä tehdyt tutkimukset osoittivat, 
että Etelä-Suomen 1 800–1 900 Ma ikäiset granii-
tit ovat ”tuoreita”, mutta Itä- ja Pohjois-Suomen 
graniitit ovat uudelleen sulanutta noin 2 700 Ma 
ikäistä, vanhaa mannerkuorta. Risto Tynnin mik-
ropaleontologinen ryhmä määritti muodostumien 
ikiä 500 000 vuoden takaa nykypäiviin, mikä aut-
toi mm. elämän ja myös asutuksen kehittymisten 
tutkimuksissa.

Turvetutkimuksen koordinaatioryhmä kehitti tut-
kimuksia yhä tarkemmin nykyajan, kuten mm. 
maanhankinnan tarpeiden mukaisiksi, ja Jukka 
Häikiö organisoi uudet tutkimukset. Turvevarojen 
kartoituksessa ryhdyttiin 1980-luvulla käyttämään 

GTK:n turvetutkimusten 50-vuotisseminaari  
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lentogeofysiikan gamma-aineistoa tutkimuksia 
suuntaavana menetelmänä aiempien kairausten ja 
silmämääräisten turvelajimääritysten sijaan. Työ-
läät maastotutkimukset voitiin rajata potentiaalisille 
tuotantoalueille. GTK on vuoteen 2010 mennessä 
kartoittanut Suomen 9,4 miljoonasta suohehtaarista 
noin 2 miljoonaa hehtaaria. Tutkimusaineistossa on 

�	
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Vaikka yhteispohjoismaisen Nordkalott-projektin 
tulokset oli vasta saatu ja niiden malminetsinnälli-
nen tulkinta oli juuri alkamassa, niin pohjoismaitten 
geologiset tutkimuslaitokset uskoivat, että tätä yh-
teistyötä kannattaa jatkaa, ja aloittivat Mid-Norden 
-projektin. Uusi alue peitti Fennoskandiaa kaistan 
verran napapiiriltä etelään, eli leveyspiirien 63–66 
välisen alueen, 315 000 km2. 

Vuonna 1986 valtion kaivosyhtiöt Outokumpu Oy 
ja Rautaruukki Oy ryhtyivät supistamaan malmin-
etsintä- ja kaivostoimintojaan. Valtakunnallinen 
malminetsintä jäi entistä enemmän GTK:n vastuul-
le. Kallioperägeologit osallistuivat keskusteluun 
Finlandia-talon rapautuneen marmorilaatoituksen 
uusimisesta, ja suosittelivat tilalle kotimaisia vaa-
leita graniitteja. Talo päällystettiin kuitenkin uu-
delleen Suomen säätä huonosti kestävällä Carraran 
marmorilla. Jo parin vuoden jälkeen seinälaatoissa 
havaittiin taas käyristymisen merkkejä.

Palmottu-järven pienehköllä uraaniesiintymällä 
käynnistettiin yhdessä HY:n, TKK:n ja VTT:n kans-
sa kansainvälistäkin huomiota herättänyt projekti, 
jonka tarkoituksena oli selvittää nuklidien luonnol-
lista leviämistä kallioperässä. Projekti osoitti, ettei 

paikallisella väestöllä ollut mitään huolta radioak-
tiivisuuden suhteen.

GTK järjesti 1980-luvun puolivälissä laaja-alai-
sen laitoksen tulevaisuutta ja palveluita pohtivan 
seminaarin, johon osallistui myös tutkimuslaitos-
ten, korkeakoulujen, ministeriöiden ja teollisuuden 
edustajia. Seminaari painotti ympäristö- ja raken-
nusgeologisen tutkimuksen tarvetta. 

GTK kutsui myös viisi kansainvälisesti tunnettua 
asiantuntijaa arvioimaan osastojensa tieteellistä 
tasoa ja yhteyksiä tulosten käyttäjäkuntaan: pro-
fessori Roland Gorbatschev Lundin yliopistosta 
kallioperäosastolle, maaperäosastolle prof. Lars-
König Königsson Uppsalasta, malmitutkimuksiin 
prof. Jorma Kalliokoski Michiganista, geofysiik-
kaan prof. Sven-Erik Hjelt Oulusta ja geokemiaan 
prof. Gerald Govett Ottawan yliopistosta. Vuosina 
1987–89 saatujen lausuntojen mukaan osastojen 
osaamisen taso oli erinomainen ja geofysiikassa 
sekä geokemiassa jopa maailman kärjessä. Heik-
kouksiakin osastojen toiminnassa havaittiin. Maa-
peräosastolla oli vajausta yhteydenpidossa asiak-
kaisiin ja malmiosastolla puutetta malmien syntyä 
koskevassa perustutkimuksessa sekä etsintätyön 
strategisessa suunnittelussa. 

Yhteistyössä henkilökunnan kanssa valmisteltiin 
henkilöstö-, tutkimus- ja mineraalipoliittiset kes-
kipitkän aikavälin ohjelmat. GTK:n kaikkien toi-
mintojen hankkeistaminen aloitettiin, ja samalla 
siirryttiin liukuvaan työaikaan. Vuoden 1987 lopulla 
saatiin tutkimuskeskusta koskeva uusi laki ja asetus. 
Kemian laboratorioista muodostettiin itsenäinen 
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yksikkö, ja kairauskalusto eri osastoilta koottiin 
omaksi näytteenottoyksiköksi. Näiden yksiköi-
den tuli palvella sekä taloa että ulkopuolisia tilaa-
jia samalla tavoin. Näin aloitettiin määrätietoinen 
palvelujen tuottaminen myös GTK:n ulkopuolelle. 
Aluetoimistojen itsenäistä toimivaltaa vahvistettiin.

Kemian laboratorion toiminta tehostui, kun sen 
keskusyksikkö Otaniemessä sai uudet toimitilat 
vastavalmistuneessa, Kalevaksi nimetyssä labora-
toriosiivessä. Samassa yhteydessä se sai huippu-
modernia analysointilaitteistoa. Aluetoimistojenkin 
laboratorioihin hankittiin uutta tehokalustoa. Näyt-
���
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�	�����
akkreditointi aloitettiin, ja laboratorion johtoryh-
mään tuli analyysipalveluja ostavan asiakaskunnan 
edustajia. Vuonna 1989 perustettiin tietoanalyyttinen 
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menetelmäkehitysryhmä uudistamaan geotiedon 
analysointia ja visualisointia. GTK:n karttaesitykset 
edustivat tuolloin maailman kärkitasoa.

Koko maan kattava pintamoreenin analysointiin 
perustunut geokemiallinen kartoitus saatiin pää-
tökseen. Kartoitustyö keskittyi tämän jälkeen tar-
kempiin, syvämoreeniin ulottuviin malminetsinnäl-
lisiin paikallistutkimuksiin. Vuonna 1990 ilmestyi 
geokemian karttasarjan ensimmäinen osa The Geo-
chemical Atlas of Finland, Part 1. The hydrogeo-
chemical mapping of Finnish groundwater. Tämä 
kaunis ja ympäristötutkimuksellisesti tärkeä teos 
esittää eri maalajeihin tehtyjen kaivojen, luonnon 
lähteiden ja kallioporakaivojen veden kemiallisen 
koostumuksen kautta Suomen. 

Laitoksella oli nyt nykyaikaiset toimitilat Otanie-
messä, Kuopion Savilahdessa ja Rovaniemen Ou-
nasvaaralla. Lopen hiekkakankaille oli rakentumas-
sa mittava kairasydänvarasto. Vuotson tukikohta 
Sodankylässä on ollut ”kullanarvoinen” laajojen 
Lapissa tehtyjen tutkimusohjelmien johtamisen ja 
miehistön majoittamisen kannalta. Se on tienoon 
kauneuden ja eksoottisuuden vuoksi viehättänyt 
myös lukuisia ulkomaisia tiedemiesvieraita. Siellä 
on pidetty pienimuotoisia seminaareja sekä sauno-
tettu suurlähettiläitä ja ministereitä aina Kiinaa ja 
Namibiaa myöten.

GTK:lla oli onnea, että isot rakennusinvestoinnit 
saatiin valmiiksi juuri ennen kuin globaali lama, 
Neuvostoliiton romahtaminen ja Suomen idänkau-
pan päättyminen iskivät Suomeen syksyllä 1989. 

GTK:n tutkijat��*�(;������"�*+�"�()����%"���()��
����"�)�(";������"�(��))(���)"�""��I()�+���()#))��)�
������((�"0"��/���'B<
(�(�"���#)(�""���M)���4"�"��
(�(�"����"�����"(("*�(��")��+��		�@)"��"�@"#*���$��
!)"$���)���)���OI()�+���)�+��+O����.�	��")��+�
(&A��)�()�"*+(�4)�3&&�"��(�N�����?)0("�+�"�$�� 
=�%"��B��(�"�()��+�"��!��"�4�(�#�:��6"������ 
@)"�)3#��(3$)�����$++("��A�(���"(���)�"����)()�))�
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Forskare från GTK har deltagit 
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Taloudellisen ahdingon keskellä emme silloin täysin 
ymmärtäneet, kuinka suurta muutosta se merkitsi 
koko maailman talousjärjestelmälle ja erityisesti 
Baltian ja Itä-Euroopan kansoille.

Vuoden 1990 alussa annetulla asetuksella GTK:n 
johtorakennetta muutettiin vahvasti. Valtuuskunta 
lakkautettiin, ja tilalle tuli johtokunta, jonka pu-
heenjohtajana oli ylijohtaja ja jäseninä tutkimus-
johtajat ja henkilöstön edustaja sekä yksi edustaja 
ministeriöstä, korkeakoululaitoksesta, kaivosteol-
lisuudesta ja kartoituslaitoksesta. Samalla asetuk-
sella perustettiin Etelä-Suomen aluetoimisto, jonka 
aluejohtajaksi valittiin Pentti Lindroos, sekä tieto-
hallinto-osasto, jonka johtajaksi tuli Kalle Taipale. 
Tieteellistä työtä tekevät tutkimusosastot koottiin 
yhdeksi osastoryhmäksi, jonka johtajaksi tuli Kau-
ko Korpela. Aluetoimistot muodostivat toisen, niin 
sanotun operatiivisen ryhmän, jonka johtoon tuli 
Veikko Lappalainen.

Uudessa asetuksessa tutkimuskeskuksen tehtäväksi 
määriteltiin ”maa- ja kallioperän järkevän ja kes-
tävän käytön edistäminen”. Siispä määrätietoisesti 
jatkettiin maaperän hyödykkeiden, kuten soran, hie-
kan, saven, turpeen sekä pohjaveden inventointeja. 
Uusina tutkimusprojekteina aloitettiin morfologi-
sesti arvokkaiden harju- ja kallioalueiden inven-
tointi sekä kalliokiviainesten etsintä ja inventointi. 
Soramuodostumien massamäärien automaattinen 
laskenta otettiin käyttöön. Työssä otettiin huomioon 
���
�	

�
����������\����}�"���
������������	�

maalajikerrokset. Myös laitoksen sisäisen projek-
tihallinnan tietojärjestelmä uudistettiin.
 
Rakentamiseen ja kaavoitukseen pääosin tarkoitettu 
1:20 000 -mittakaavainen maaperäkartoitus, joka 
palvelee myös ympäristöllisiä ja muita yhteiskunnan 
tarpeita, jatkui yhä Maanmittauslaitoksen avulla. 
Vuonna 1990 tuotettiin ennätykselliset 85 karttaleh-
teä. Ikävä kyllä maaperän kartoitusyhteistyö hiipui 
MML:n rahoitusvaikeuksiin vuoden 1995 lopussa. 

GTK:n nuorista malmi- ja kallioperägeologeista 
suurin osa oli päässyt 1960–1970-luvuilla suorit-
tamaan kesäharjoitteluaan Grönlantiin tanskalaisen 
Kryolitselskabetin malminetsintätöihin Veijo Yle-
tyisen ja Leijo Kedon joukkoihin. Vielä eksootti-
semman paikan kesäisille moreenitutkimuksilleen 
löysivät Heikki Hirvas ja Keijo Nenonen vuonna 
1989. Etelämantereella suorittamistaan tutkimuk-
sista he kirjoittivat hauskan kirjankin nimeltään 
Jääkautta etsimässä. Etelämantereella GTK teki 
myöhemmin vielä geofysikaalisia mittauksiakin. Ul-
kopuolista näkyvyyttä saatiin rakentamalla Suomen 
kallioperää kuvaava lohkarenäyttely tiedekeskus 
Heurekan etupihalle. Presidentti Martti Ahtisaa-
ren suostumuksella Mäntyniemen pihalle koottiin 
maakuntakivikokoelma vuonna 1994. 

GTK oli keskeinen partneri, kun Metsähallitus ja 
Metsäntutkimuslaitos rakensivat eri puolille maa-
ta luontokeskuksia ja luontopolkuja. Esimerkiksi 
Lounais-Hämeen opastuskeskuksessa esitellään 
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suoluontoa ja sen syntyä läheisen Torronsuon avul-
la. Vuonna 1990 avatusta Rantasalmen geologises-
ta näyttelystä ja luontopolusta kehittyi vähitellen 
Rantasalmen Ympäristökasvatusinstituutti. Kittilän 
Linkupalon ”tulivuoripuistossa” retkeilijät voivat 
tutustua kaksi miljardia vuotta sitten toimineen 
tulivuoren rakenteeseen ja kivilajeihin. Tankavaa-
rassa sijaitsevat Urho Kekkosen Kansallispuis-
ton opastuskeskus ja kultamuseo tarjoavat turistil-
le mainion paikan perehtyä seudun geologiaan ja 
kullanhuuhdonnan historiaan. 1990-luvulla alkoi 
geologisten retkeilykarttojen julkaiseminen kan-
sallispuistojemme alueilta. 

Kivi- ja korukivimessuja pidetään vuosittain monilla 
paikkakunnilla. Korukivien keräily, vaihtaminen ja 
hiontaharrastus ovatkin synnyttäneet lukuisia kivi-
kerhoja. Tähän ovat varmasti vaikuttaneet Marjatta 
Virkkusen kivikirjat 1980–90-luvuilla, joista vii-
meisin, yhdessä Seppo Partasen ja Markku Raskin 
kanssa tehty, loistavin kuvin ja nasevin tekstein va-
rustettu painos ilmestyi vuonna 2001. Myös Kalle 
Taipale kunnostautui geologian kansanomaistajana 
mm. kääntämällä ulkomaisia kivikirjoja. Erityi-
sen kiinnostava tämän linjan tuotteista oli Herman 
Stigzeliuksen historiallisesti tarkka ja juohevasti 
kirjoitettu Kultakuume, Lapin kullan historia, josta 
vuonna 1987 ilmestyi jo toinen painos. 
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 V uonna 1991 GTK siirtyi tulosohjauk-
seen ja -budjetointiin, mikä olikin oi-
kein, kun aikomus oli suunnata toimin-
toja enemmän palvelututkimuksiin ja 

sillä tavoin vastata elinkeinoelämän kiireellisiin 
tarpeisiin. Tällaisia olivat esimerkiksi Neste Oy:n 
pyytämä selvitys Mäntsälän kallioperän soveltu-
vuudesta maakaasun varastosäiliöksi ja valtion 
malminetsintäyhtiöiden tarvitsemat tutkimukset eri 
moreenikerrosten kulkeutumissuunnista erilaisilla 
kohdealueilla. Kuntaliitot tarvitsivat laaja-alaisia 
pohjavesi-, turve-, kiviainesetsintöjä sekä raken-
nuskivi-inventointeja. 

Väli-Suomen aluetoimiston roolia vahvennettiin 
rakennuskivikartoituksissa ja ympäristögeokemialli-
sissa tutkimuksissa. Kansanterveyslaitoksen kanssa 
tehtiin purosedimentteihin ja purovesiin kohdistunut 
alueellinen ympäristön raskasmetallipitoisuuksien 
tutkimus. Kartoitusten tarve GTK:n toimialalla ei 
osoittanut vähenemisen merkkejä, vaan päinvastoin, 
yhteiskunta tarvitsi niitä yhä enemmän.

Laboratoriotoimintoja monipuolistettiin ja tarken-
nettiin uusilla, herkemmillä laitteilla. Näytteenkä-
sittely- ja analysointilinjat automatisoitiin. GTK:sta 
tuli Pohjoismaiden ensimmäinen akkreditoitu geo-
laboratorio. Vaikka laboratorioihin saapuvien näyt-
teitten määrä geokemiallisen kartoituksen vähetessä 
oli pudonnut 65 000 kappaleeseen, nousi yksit-
täisten määritysten lukumäärä 1,35 miljoonaan. 
Samaan aikaan pöytätietokoneiden, kannettavien 
laitteiden ja tietokonepäätteiden määrä GTK:ssa 
lisääntyi koko ajan. 

Vesi on ihmisen tärkein ravinne�$��O*��0"��*�"()0"�(�O��
<�06���%�0$�*)�"�"���"�+�(++�����"�
�$�����%)#+�(+�
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Kalevi Kauranteen jäätyä eläkkeelle uudeksi ylijoh-
tajaksi nimitettiin FT Veikko Lappalainen, 59 v. Hän 
oli monipuolisesti kokenut rakennusgeologi, joka 
oli aloittanut näyttävän uransa valtion rautateiden 
geotekniikan jaoksessa, ja jatkanut sitä johtoteh-
tävissä konsulttiyhtiö Kjessler & Mannerstrålessa 
ja Finnplanco:ssa. Näistä tehtävistä hän siirtyi tie-
teen puolelle rakennusgeologian apulaisprofesso-
rin virkaan Tampereen teknilliseen korkeakouluun. 
Ennen siirtymistään GTK:lle hän toimi sovelletun 
maaperägeologian professorina Turun yliopistossa. 

GTK:n johtajistossa tapahtui merkittävää nuoren-
tumista, kun hallintojohtaja Jorma Tuloisela ja tut-
kimusjohtaja Kauko Korpela jäivät eläkkeelle. Tut-
kimuslaitoksen rakennetta lähdettiin kehittämään 
matriisimaiseen suuntaan. Tieteellisen toiminnan 
tutkimusjohtajaksi nimitettiin Atso Vorma Kal-
lioperäosaston johtajaksi tuli Kalevi Korsman ja 
maaperäosastoon Matti Saarnisto. Malmiosaston 
johtajana jatkoi Jouko Talvitie, geofysiikan osas-
tossa Lauri Eskola ja geokemiassa Alf Björklundin 
jälkeen Reijo Salminen. Tietohallintoa veti Kalle 
Taipale. Aluetoimistojen rooli laitoksen toimin-
takentässä vahvistui, ja toimistopäälliköistä tuli 
aluejohtajia. GTK:lle asetettiin jälleen valtuuskun-
ta, jonka puheenjohtajaksi KTM kutsui professori 
Raimo Matikaisen TKK:lta. 

Neuvostoliiton hajoaminen vuonna 1991 ja USA:n 
talousvaikeudet aiheuttivat maailmanlaajuisen krii-
sin. Suomen bruttokansantuote (BKT) laski rajus-

ti. Vuoden 1991 lopussa tehty rankka devalvaatio 
ja sitä ennen ulkomailta otetut suuret lainat veivät 
yhtiöitä konkurssiin, säästöpankit saneeraukseen ja 
koko valtion syvään lamaan. Pankkikriisin hoitoon 
tarvittiin 51 mrd. mk valtion rahaa. Suomi selvisi 
siitä lisälainaa ottamalla. Vanha maineemme vel-
kansa maksavana maana ja valtion jämerä talou-
denpito pelastivat maamme tuholta. Talouslama 
johti säästöihin, jotka tuntuivat voimakkaasti val-
tionhallinnossa. Kun työttömyysaste vuonna 1990 
oli 3 %, oli se 16,5 % lamavuonna 1993. Toisaalta 
lama sai aikaan metallien, erityisesti kullan hinnan 
nousun. Kaivostemme kullantuotanto nousi kolmin-
kertaiseksi eli 3000 kiloon/vuosi. Geokemiallisen 
kartoituksen tuottamat lukuisat kultamalmiviitteet 
antoivat aiheen jatkotutkimuksiin ympäri maan. 

Tieteellinen tutkimus on tuottanut runsaasti hen-
kilökohtaisia opinnäytetöitä. Vuonna 1992 GTK:n 
tutkijoilta valmistui kahdeksan väitöskirjaa. Tut-
kimustyön korkeatasoisuudesta todistavat Juha 
Karhun saama palkinto Helsingin yliopiston vuo-
den 1993 parhaasta väitöskirjasta ja Petri Peltosen 
saama Outokumpu Oy:n palkinto vuoden 1995 
parhaasta väitöskirjasta.
 
Vuonna 1995 ilmestyi geokemian karttasarjan toi-
nen osa Geokemian Atlas, osa 2: Moreeni. Sen 
toimittajana oli Tapio Koljonen. Kirjassa esitetään 
n. 1000 moreeninäytteestä tehdyt n. 40 alkuaineen 
määritykset ja sen kartoilla näytetään alkuaineiden 
alueelliset jakaumat. Samalla saadaan kuvat kallio-
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perän suurrakenteista ja moreenin kulkeutumissuun-
nista. Pintamateriaalien kemialliset analyysitulokset 
kuvastavat hyvin ympäristön tilaa.

GTK johti vuosina 1990–1992 Finnidan toimeksian-
nosta yhteispohjoismaista Geologisen tutkimuksen 
infrastruktuurin kehittäminen Afrikan etulinjan 
maissa -projektia (SADCC). GTK jatkoi myös Na-
mibiassa aiempaa työtään geologisen kartoituksen, 
tietojärjestelmien ja kaivannaisteollisuuden kehit-
tämiseksi. Toimintaa Windhoekissa koordinoi Suo-
messa koulutettu paikallisen teollisuusministeriön 
kansliapäällikkö Leake Hangala. 

Vuonna 1993, kun pankkikriisi oli suurin piirtein 
hoidettu, lähtivät suunnittelu, rakentaminen ja tut-
kimus jälleen uuteen kasvuun. Tosin henkilöstöä 
edelleen vähennettiin valtionhallinnosta ja kehitys-
yhteistyömäärärahojakin supistettiin. Myös ulko-
ministeriön rahoittamat GTK:n kehitysyhteistyö-
projektit hiipuivat muutamiksi vuosiksi. Tilalle oli 
haettava uusia rahoitusmuotoja kilpailluilta markki-
noilta. Liittyminen Euroopan unioniin vuonna 1995 
avasi jälleen mahdollisuuksia sekä kansainväliselle 
toiminnalle että palveluiden myynnille.

GTK keskittyi entistä laaja-alaisemmin luonnon-
varoihin, sovellettuun tutkimukseen sekä palve-
lujen myyntiin. Geokemiallisin ja geofysikaalisin 
menetelmin ryhdyttiin selvittämään yhteiskunnal-
lisia haasteita, kuten kaatopaikkojen vuotoja ja 
pohjavesien haitta-aineita. Yksittäisille kunnille 

inventoitiin luonnonvaroja ja pohjavesialueita sekä 
arvioitiin ympäristöriskejä. Vuonna 1996 aloitettiin 
Suomenlahden pohjan geokemiallinen tutkimus, 
ns. BASYS-projekti. Suomi oli vuonna 1984 liit-
tynyt kansainväliseen Etelämanner-sopimukseen, 
minkä vuoksi KTM kehotti GTK:ta osallistumaan 
Aranda-retkikunnan merenpohjan tutkimuksiin Ete-
länapamantereen edustalla. Ne tehtiin yhteistyönä 
SGU:n ja Bergenin yliopiston kanssa. 

Maankamaran geokemiallinen tutkimus muodostui 
yhä tärkeämmäksi ympäristön seurannassa. Yhteis-
työnä Teknologian ja innovaatioiden kehittämiskes-
kuksen (Tekes) kanssa valmistui kirja Saastuneiden 
maiden kartoitus ja kunnostus. Kiviainesten otta-
misen vaikutuksia pohjaveteen tutkivaa POSKI-
projektia jatkettiin Etelä-Suomen alueella. Suomen 
Ympäristökeskuksen (SYKE) kanssa valmisteltiin 
käyttövesien arseeni-, elohopea- ja radonpitoisuuk-
sien vaihtelua koskeva seurantajärjestelmä. Myös 
soran, kalliokiviainesten ja rakennuskivien käyttöä 
alettiin seurata kasvualueilla. Näin GTK integroitui 
entistä vahvemmin ympäröivään yhteiskuntaan.

Vuotoksen allasalueen turvevarat inventoitiin no-
pealla aikataululla. Metsämaan ravinteisuus- ja 
kosteusolosuhteita selviteltiin yhteistyönä Met-
säntutkimuslaitoksen, Metsähallituksen ja Oulun 
yliopiston kanssa. Istutettavan metsän menestys 
riippuu alla olevan maalajin rakeisuudesta ja mi-
neraalikoostumuksesta. Vuonna 1997 ryhdyttiin 
yhdessä Malmikaivos Oy:n kanssa tutkimaan kim-
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berliitteissä tavattavien erikoismineraalien levin-
neisyyttä moreenissa. GTK:n osaaminen näiden 
indikaattorimineraalien tunnistamisessa ja analy-
soinnissa on vaikuttanut olennaisesti timantinet-
sinnän kehittymiseen Suomessa.

Vuonna 1995 valtionhallinnossa tapahtui merkit-
tävä muutos, kun GTK:n toimitilojakin isännöinyt 
Rakennushallitus lakkautettiin. Sen tilalle muodos-
tettiin valtion kiinteistölaitos, joka pian yhtiöitet-
tiin. Vuonna 2001 tuon liikelaitoksen nimeksi tuli 
Senaatti-kiinteistöt.
 
Geologisen tiedon käsittelyssä tapahtui melkoinen 
harppaus, kun maa- ja kallioperäkarttojen piirtämi-
nen automatisoitiin. Karttojen informatiivisuutta ja 
käyttöä parannettiin lisäämällä niihin laserkeilai-
men antama maaston korkeuskuviointi. Vähitellen 
astuttiin aivan uuteen aikaan, kun geologinen tie-
to voitiin esittää halutulta alueelta, halutussa mit-
takaavassa ja halutuilla tiedoilla. GIS-tekniikka 

mahdollisti erilaisten paikkatietojen yhdistämisen. 
Geologinen tieto sai nyt yhteiskunnassa entistä tär-
keämmän merkityksen. 

Kalliorakentaminen 2000 -hankkeen kairaus-, luo-
taus- ja louhintatiedot ovat hyödyttäneet monin ta-
voin pääkaupunkiseudun rakentajia. Kunkin kivi-
lajin lujuus riippuu sen mineraalikoostumuksesta, 
raekoosta, raemuodosta ja rapautumisasteesta. Sen 
sijaan itse kallion lujuuden määrittämiseen tarvi-
taan laajempaa geologista tietämystä ja 3-ulotteisia 
mittauksia. 

Vuosina 1993–94 julkaistiin Karjalan ja Viron tie-
deakatemioitten geologian instituuttien kanssa teh-
dyt Kallioperäkartta Suomenlahden ympäristöstä 
sekä Itä-Karjalan ja Suomen maaperä- ja raaka-
aine kartta 1:1 milj. -mittakaavassa. 
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Rakennemuutoksen
aika



98 B��)��)���(���)���"�����8.����

 K auppa- ja teollisuusministeriön hallin-
nonalaan kuului kolme tutkimuslai-
tosta: GTK, VTT ja TEKES, joiden 
luonne oli erilainen. Oli tärkeää tutkia 

instituuttien työn laadukkuutta ja sitä, menivätkö 
toiminnat kenties päällekkäin. KTM tilasi näiden 
laitosten kokonaisarvioinnin vuosina 1993–1996. 
GTK:ta tutkivat Peter Cook Englannista, Eduardo 
de Mulder Alankomaista ja Markku Temmes Suo-
mesta. Arviointiryhmä haastatteli varsin lyhyessä 
ajassa lähes 80 GTK:n palvelujen käyttäjää ja yh-
teistyökumppania. 

Arviointiraportti käsittelee erittäin yksityiskohtai-
sesti GTK:n toimialaa, tuotteita, rakennetta, kus-
tannuksia ja tieteellistä tasoa. Raportin mukaan 
”GTK on ensiluokkainen organisaatio, joka tuot-
taa erinomaista ja kustannustehokasta tiedettä”. 
Raportissa kerrotaan, että ”Henkilöstö on ahkeraa, 
laitokselle omistautunutta ja erittäin pätevää”, ja 
myös, että ”GTK:n kansainväliset suhteet ja maine 
ovat erinomaiset, eräät toimialat ovat kansainvälis-
tä huipputasoa ja laitos on mainiosti hallinnoitu”. 
Työryhmä vieroksui ajatusta lisätä ulkopuolisen 
myynnin osuutta budjetista, epäillen hajanaisten 
projektitöiden vaikeuttavan valtakunnan tulevai-
suudelle tärkeiden pitkäaikaisten kartoitusohjelmien 
toteuttamista. Eurooppalaisilla yhteistyöfoorumeilla 
tästä asiasta oli keskusteltu jo aiemmin. Useimpien 
tutkimuslaitosten johtajien mielestä ulkopuolisen 
rahoituksen osuus ei saisi nousta yli 20 % koko-
naisbudjetista. Palvelujen myynti nähtiin kuitenkin 
tarpeelliseksi, jotta osaaminen olisi korkealaatuista 
ja toiminta kustannustehokasta. 

Raportti sisälsi myös kritiikkiä. Raportti kehotti 
jättämään malmeja koskevan tutkimuksen yliopisto-
jen vastuulle. Epäsuorasti ehdotettiin, että GTK:ssa 
hyödynnettäisiin paremmin VTT:n geolaboratorion 
asiantuntemusta. Raportti kehotti myös aloittamaan 
laitoksen sisäisen laskutuksen, jotta parannettaisiin 
laitoksen kustannustietoisuutta. Raportissa esitet-
tiin myös GTK:n organisaatiota uudistettavaksi. 

Evaluointi kannusti jo meneillään olevaa muutosta 
asiakaslähtöiseen ja ympäristönhuollolliseen suun-
taan. Evaluoinnin mainingeista selviydyttiin hyvin 
ja laitoksen työmotivaatio säilyi. Ymmärrettiin, 
että myös jäsenyys Euroopan unionissa edellyttää 
toimintalinjojen tarkistamista. Laitoksen henkilös-
töstrategia uusittiin ja ryhdyttiin antamaan mark-
kinointikoulutusta avainhenkilöille.

GTK sai käyttäjäsopimuksen Ruotsin Luonnon-
tieteellisen keskusmuseon yhteyteen perustettuun 
NORDSIM-isotooppilaboratorioon. Maailmassa 
on vain kahdeksan yhtä korkeatasoista iänmääri-
tyslaboratorioita, ja niistä Euroopassa on kolme. 
Tukholman SIMS-laitteen käyttömahdollisuus avasi 
tutkijoille mahdollisuudet kallioperän syntyä kos-
kevaan huippututkimukseen. 

EU:n myötä suomalaisessa malminetsintä- ja kai-
voskentässä tapahtui voimakas rakennemuutos. 
Valtiojohtoinen Outokumpu Oy irtautui etsintä- ja 
kaivosalasta sekä vähitellen myös metallien jatkoja-
lostuksesta, jaloterästä lukuun ottamatta. Rautaruuk-
ki Oy oli jo aiemmin päättänyt keskittyä teräksen 
valmistukseen ja teräsrakentamiseen. Ulkomaiset 
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malminetsinnän kehitysyhtiöt, ns. junioriyhtiöt ot-
tivat haltuunsa malmikohteiden kehittämisen kai-
vosprojekteiksi. GTK:n rooli korostui geologisen 
perustiedon ja uusien aiheiden tuottajana. GTK 
raportoi paikallistamansa malmiaiheet ministeri-
ölle entistä varhaisemmassa vaiheessa. KTM myi 
raportoidut löydökset tarjouskilpailun perusteella 
yhtiöille jatkotutkimuksia varten. Kokonaisuudes-
saan metalliteollisuuden suhteellinen osuus kansan-
taloudesta ja viennistä väheni, kun taas elektroniik-
kateollisuus vahvisti rooliaan. Suomessa vallitsi 
yleinen käsitys, ettei maastamme enää löydy uusia 
malmiesiintymiä. Puhuttiin jopa auringonlaskun 
alasta. Ajan hengen mukaan myös alan koulutusta 
supistettiin voimakkaasti. Näitä virheitä ja mene-
tyksiä jouduttiin myöhemmin korjaamaan.

GTK:n palvelututkimusten tulot nousivat vuoden 
1997 budjetista jo 16 %:iin. Rakennemuutoksen 
myötä GTK:n rooli korostui palvelujen tuottajana 
uudelle yritysmaailmalle. Toisaalta panostettiin uu-
sien tuotteiden ja sovellusten kehittämiseen. Geofy-
siikan osaamista valjastettiin uusiin innovaatioihin 
selvitettäessä esimerkiksi kaatopaikkojen ja saas-
tuneiden maiden ympäristötilaa. Aerogeofysiikan 
hyödyntäminen laajeni maaperä- ja turvetutkimuk-
siin. Lentomittauksia käytettiin myös lumipeitteen 
vesiarvon mittaamiseen ja merijään paksuuden 
määrittämiseen.

Kesällä 1994 oli operatiivisen toiminnan tutkimus-
johtajaksi nimitetty FT Markku Mäkelä, 50 v. Ai-
emmin hän oli toiminut Outokumpu Oy:ssa ja sen 
jälkeen New Yorkissa YK:n Luonnonvarainrahaston 

Geofysikaalisia lentomittauksia tehtiin Ämmässuon 
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operatiivisena ja teknillisenä johtajana. Kotimaisen 
ja kansainvälisten kokemuksensa ansiosta hän so-
veltui hyvin GTK:n projektiviennin edistämiseen. 
Myöhemmin Mäkelä toimi myös Vuorimiesyh-
distyksen pääsihteerinä ja Suomen luonnonvarain 
tutkimussäätiön sekä International Peat Societyn 
puheenjohtajana. Pitkäaikaisen osastonjohtajan Atso 
Vorman jäätyä eläkkeelle tutkimusjohtajan virasta, 
valittiin tilalle Matti Saarnisto. Hänen jälkeensä 
tutkimusjohtajana toimi Gabor Gaál. 

Ylijohtaja Veikko Lappalainen jäi eläkkeelle vuo-
den 1996 lopussa. Vuoden 1997 alusta nimitettiin 
uudeksi ylijohtajaksi tekn.lis. Raimo Matikainen, 
59 v., joka oli aloittanut uransa Lohjan Tytyrin 
kalkkikaivoksen kalliomekaanikkona, jatkanut 
Outokumpu Oy:n Pyhäsalmen sinkkikaivoksessa 
kaivosinsinöörinä ja siirtynyt louhintatekniikan 
ja kalliorakentamisen professoriksi Teknilliseen 
korkeakouluun. Hän oli hyvin tutustunut GTK:n 
rakenteeseen ja tehtäviin sekä sen johtokunnan 
että valtuuskunnan jäsenenä ja puheenjohtajana. 
Hän oli ollut myös monissa muissa vastuullisissa 
ja kansainvälisissä opetus- ja kaivosalan järjestö- 
ja luottamustehtävissä. 

Talon toimintoja suunnattiin edellä kuvatun arvi-
ointiraportin ehdotuksia mukaillen vuonna 1998 
”asiakas- ja hyötypainotteisiksi, korostaen raa-
ka-aine- ja ympäristöhuollon merkitystä”. Työn 
ohjaus muutettiin nyt radikaalisti matriisiorgani-
saatiomallin mukaiseksi. Malmien etsintä menetti 
johtavan asemansa geologian tutkimuskeskuksen 
tehtäväkentässä. 

Laitoksen strategisesta ohjauksesta vastasivat oh-
jelmajohtajat vastuualueinaan kallioperä ja raaka-
aineet, maaperä ja raaka-aineet, ympäristögeologia 
ja tiedonhallinta. Ohjelmajohtajiksi nimitettiin Elias 
Ekdahl, Keijo Nenonen, Hannu Idman ja Kalle Tai-
pale. Matriisin toinen linja muodostui tulosyksiköis-
tä. Niitä olivat tutkimus ja kehitys, johon kuuluivat 
kaikki, suppeiksi kutistuneet entiset tutkimusosas-
tot, sekä Etelä-Suomen, Väli-Suomen ja Pohjois-
Suomen aluetoimistot ja lisäksi laboratoriot. Kaik-

GTK:n koordinoimista kansainvälisistä projekteista 
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The largest international mapping  
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GTK:n ohjaamista kansainvälisistä geokemiallisista 
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kia näitä palvelevana yksikköinä toimivat talous ja 
hallinto sekä viestintä. Asiakas- ja palveluhenkisyys 
olivat keskeisiä avainsanoja. Näin tiedeperusteista 
tutkimusorganisaatiota lähdettiin kehittämään pal-
velevaksi asiantuntijaorganisaatioksi.

Vuosina 1530–1994 on Suomessa toiminut noin 
270 kaivosta. Niistä oli louhittu malmia yhteensä 
noin 250 miljoonaa tonnia. Kaivoksista suurimmat 
olivat Outokumpu, Vihanti, Pyhäsalmi ja Kemi, 
joista kahden viimeksi mainitun tuotanto jatkuu 
edelleen. Muita ”maailman luokan” esiintymiä 
ovat Siilinjärvi ja Talvivaara sekä tuotantoon tule-
vat Kevitsa ja ehkä Sokli.

Useita GTK:n löytämiä ja inventoimia malmeja 
on vielä ”varastossa”, koska niiden louhintaa ei 
ole voitu taloudellisista syistä vielä aloittaa. Moni 
malmihan on saatu louhintakelpoiseksi vasta sitten, 
kun insinöörit ovat onnistuneet kehittämään sille 
sopivan, uuden rikastusmenetelmän. Esimerkkejä 
tällaisista ovat mm. Otanmäki, Kemi, Talvivaara, 
Suurikuusikko ja Kevitsa. Kaivosala on lisäksi hyvin 
suhdanneherkkä, metallien hinnat voivat vaihdella 
äkisti ja korkeasuhdanteen aikana on kannattanut 
louhia pienikin malmio.

Vuonna 1999 valmistui geokemian karttasarjan kol-
mas osa Suomen geokemian Atlas, osa 3: Ympäris-
tögeokemia – purovedet ja sedimentit, toimittajina 
Pertti Lahermo, Pauli Väänänen, Timo Tarvainen ja 
Reijo Salminen. Reijo Salmisen johtamana toteu-
tettiin Luoteis-Venäjää, Pohjois-Suomea ja Pohjois-
Norjaa kattava ympäristögeokemiallinen kartoi-
tushanke Barents Ecogeochemistry. Työn tulokset 



103

julkaistiin vuonna 2004 Elsevierin upeana kartta-
kirjana Geochemical Atlas of the Central Barents 
Region. Jatkoa tälle työlle oli European Geoche-
mical Baselines -ohjelma. Sen tulokset kattavat 26 
valtion alueen. Tulokset julkaistiin kaksiosaisena 
Geochemical Atlas of Europe -kirjana. Näiden laa-
jojen kansainvälisten kartastojen aikaansaaminen 
edellytti valtavaa näytteenottoa, analysointia ja 
standardoimistyötä. 

Geokemiallinen kartoitusaineisto auttaa EU-mai-
ta kansallisten maaperä- ja vesiensuojeludirek-
tiivien laatimisessa ja toimeenpanossa. Yhteinen 
pohjamateriaali on tärkeä, vaikkei kansainvälistä 
normistoa esimerkiksi pilaantuneisuusarvioinnille 
voida luodakaan, koska alueellinen pitoisuustaso 
riippuu suuresti kallio- ja maaperän laadusta sekä 
ilmastosta. Esimerkiksi purovesien happamuus on 
Fennoskandian alueella selvästi korkeampi kuin 
Keski-Euroopassa, mikä johtuu kalkkikivien vä-
häisyydestä ja humusrikkaiden soiden runsaudesta. 

Luonnossa esiintyvät korkeat metallipitoisuudet 
ovat yleensä peräisin mineralisoituneesta kallios-
ta. Väli-Suomen aluetoimisto teki yhdessä Kuo-
pion yliopiston ja Kansanterveyslaitoksen kanssa 
tutkimuksen kallioperän vaikutuksesta ekosystee-
meihin. Mustaliuskealueilla, joissa luonnonvesi-
en elohopeapitoisuus on korkea ja magnesium- ja 
kalsiumpitoisuudet matalahkot, näyttäisi sepelval-
timotautikuolleisuus tilastollisesti olevan suurempi 
kuin muualla. Teollisuus ja muu ihmisen toiminta 
ovat sen sijaan voineet nostaa paikallisesti luonnon 
myrkkypitoisuudet jopa vaaralliselle tasolle. Petsa-
mossa nikkeli- ja rikkipäästöt ovat tuhonneet kaiken 

orgaanisen elämän maan pintakerroksissa pasutta-
moiden lähistöllä. Englannissa käytetyt keinolan-
noitteet ovat paikoin nostaneet purosedimenttien 
As-, Cd-, Cu-, Pb- ja Zn- pitoisuudet kolminkertai-
siksi verrattuna suomalaisiin lukemiin. Pahimmat 
pitoisuudet Englannissa ylittävät nelinkertaisesti 
EU:n sallimat raskasmetallinormit. 

Valtiongeologi Kai Hytösen kokoama mittava ja 
kaunis teos Suomen mineraalit tuli painosta 1999. 
Samana vuonna GTK:n tutkijakunta julkaisi tai oli 
���
��<``����	��	
���	���
������
��������	-
sessa. Yhteispohjoismaisen Mid-Norden -projektin 
laaja kartta-aineisto julkaistiin vuonna 2000. 

GTK:n omat julkaisut ja monet kampanjat, kuten 
Geologian päivän viettäminen aluetoimistoissa, kas-
vattivat näkyvyyttä. Eritoten Karijoen Susiluolan 
pohjakerrostumista löytyneet kivensirut herättivät 
laajan keskustelun siitä, olivatko ne varhaisihmi-
sen interglasiaaliajalla iskemiä. Huomiota herätti 
vuonna 1999 saatu tutkimustulos, että Suomenlah-
den pohjasedimenttien pintaosassa oli vähemmän 
raskasmetalleja kuin hiukan syvemmällä. Heräsi 
kysymys, oliko meren saastekuormitus todella vä-
henemässä. 

Vuosituhannen vaihtuessa maailmaa järisyttivät 
Tsetsenian ja Kosovon kauhut kiristäen kansainvä-
listä tilannetta. Kaivosyhtiöille, metalliteollisuudelle 
ja myös geologiselle tutkimukselle tällainen surul-
linen tilanne merkitsee kuitenkin metallihintojen 
nousun vauhdittamaa talouden kohentumista. GTK 
avasi vuosituhannen uusilla linjauksillaan. ”GTK 
on luotettava geoalan osaaja, maa- ja kallioperän 
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Geologian tutkimuskeskuksen julkaisusarjoissa  
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GTK publishes impartial  
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raaka-ainevarojen tuntija sekä puolueeton asian-
tuntija maankamaran hallittuun ja kestävään käyt-
töön liittyvissä kysymyksissä”. Visuaalinen ilmekin 
uudistui, kun klassillinen vasara-logo vaihdettiin 
värikkääseen, avattuun maapalloon. 

Todellista kehitysharppausta merkitsi maastotie-
tokoneiden käyttöönotto. Nyt havainto- ja mitta-
ustiedot saatiin sähköiseen muotoon suoraan ken-
tällä. Tiedot voitiin siirtää edelleen langattomasti 
toimipaikoille. Paikan määritys maastossa saatiin 
GPS-laitteistolla muutaman metrin tarkkuudella. 
Kartoitukseen ja tiedonkeruuseen liittynyt tekniikan 
kehitys ja automaatio ovat tehostaneet työskentelyä 
vähentäen samalla henkilöstön tarvetta. Laitoksen 
ongelmaksi oli muodostumassa vinoutunut ikära-
kenne. Myöhemmät valtionhallinnon supistamis-
velvoitteet entisestään lisäsivät tätä epäsuhtaa ja 
estivät tarpeellisen uusiutumisen lähes totaalisesti.

Geologian tutkimuskeskuksen palvelukenttä on 
monipuolistunut ja laajentunut maamme yhteis-
kunnallisen kehityksen myötä. Laitos pysyi piene-
nä koko Sederholmin johtajakauden. Laitos alkoi 
tasaisesti kasvaa jo Laitakarin ja Marmon kausilla, 
mutta lähti jyrkkään kasvuun Stigzeliuksen ja Kau-
ranteen kausilla monenlaisten uusien kotimaisten ja 
kansainvälisten tutkimustarpeiden paineessa. Lap-
palaisen ja Matikaisen aikakausilla henkilömäärä 
alkoi tasaisesti vähentyä menetelmien teknisen 
kehityksen myötä ja laaja-alaisten kartoitusohjel-
mien vähentyessä. 
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 M aamme presidentit, Mannerheimia 
myöten, ovat vierailleet Geologian 
tutkimuskeskuksessa. Tasavallan 
presidentti Tarja Halonen osoitti 

jo ensimmäisellä käynnillään toukokuulla 2001 
suurta kiinnostusta ja arvostusta geologiaa kohtaan. 

Uutta vuosisataa aloitettaessa vahvistui johtokun-
nan laitosta ohjaava rooli. Puheenjohtaja Christer 
Sundström Partek Nordkalk Oyj Abp:stä painotti 
GTK:n palveluluonnetta ja kattavien laatujärjestel-
mien merkitystä laitoksen tiedon ja taidon myyn-
nille. Laitoksen korkeaa kansainvälistä tasoa osoitti 
kansainvälisen projektiviennin onnistuminen. 

Vuonna 2002 uusittiin jälleen organisaatiota muo-
dostamalla palveluyksiköistä Geopalvelukeskus, sa-
malla vahvistettiin Espoon, Kuopion ja Rovaniemen 
tuotannollista roolia. Yhtenäisen laatujärjestelmän 
mukaiset toimintakäsikirjat ulotettiin kattamaan 
koko laitoksen toiminta. Nuuksion alueen retkei-
lykartta valmistui, ja siinä kuvattiin järviylängön 
maastoa ja geologiaa.

GTK otti käyttöön maksuttoman verkkopalvelun, 
Active Map Explorer, josta maankäytön suunnitte-
lija, malminetsijä, luonnonsuojelija tai yksityinen 
kansalainen voi poimia kartallensa haluamaltaan 
alueelta ilmaiseksi tietoa kallioperästä, malmeis-
ta, geofysiikasta, geokemiasta, valtausvarauksista 
tai muusta haluamastaan aineistosta. Vuonna 2001 
Internetin kautta tarjottavia geologisia tietokantoja 
oli jo 16 kappaletta ja niissä viitteitä 110 000 kap-
paletta. Vuoden mittaan asiakkaat olivat tehneet 
300 000 vierailua yhteensä miljoonalle sivulle.  

Tasavallan presidentti Tarja Halonen *")#�"�"�M=!P���;�
�(��")�)��+�)��"��)##���(����������������!�*�����
*��)����(��&�"$�0(�$��B�"���:�("��"�)�;�=���*������
%#)�"6)�((";��"*"���)��0�"(�$��<)�(("�!�#0��)��$��
%#)�"6)�("���6$�(��(("��!++(&�����"�)��0)##�����=!!P��
rehtori Paavo Uronen. 

Republikens president Tarja Halonen  
%L��"((�3A#�(��F)�A��"�M=!�"��(�+�;���$������

����H�������	����	���=���
������P��X�����  
��6)�0)#��#�(�*"�"(�(��(0)�M)���4"H�����#*)&� 
�(��(��")�"�"��:�&������
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Kuvassa on pienen pieniä timantteja !��*"�(�;�
"�"*��0�������"�%)#+�����))�(�;�$�"(��%#)�"6)�(("�
�()#)��"�#�����%"����*�#�"���""����(��))��� 
��(�)�"��=�"�)���)##���%#)�"6)�(("�*")#�"�"�(�������
�&&��������������!�*��N�#"��++(+"�)��

Hon var intresserad av diamanter  
3#L��!��*";�A�(#��/"����6��@���F)�A�()� 
M=!��H��L�"��)%()�F)#������

She was interested in diamonds  
3#���!��*";�I��()#��/"����6���0)�*"�"()6�(0)� 
��#*)&�3�#�(0)��)H��6�("�)�"���)%()�F)#������
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Lopen kairasydänvarasto;�$���������+"�A��+��)�+�
#�%�#(�"(������"���;���"�$�������)(#"+��"*"�&6+����*���
&0())��+���"���	�������"#�#)"+�(+��)�+�4)��)�"���"�)��
�+&()�"�)"�(��$��*���")���"((�������%��))(��#*����"�-
��(��������+&(())(�

Ylemmässä kuvassa työskentelee varikon hoitaja 
B�"���B��(����"�)���!�*�(�N�#"��++(+"�)��

Borrkärnearkivet i Loppi.�^+#������H���;���"�$��)#�
�)()#��()��(+�4)#�3#L��H���	�����F�##0L���)6�#�%%�#()#;�
���(�%#�*�3#L��4)��)�"�����#()#"�4��H0�6)�F+�(��3&�6)��
"��+�6���*����(A#%#��%)�()#�#)�

#�����������������	������_�=0)#)��#)��F��(������"��"���
�)(#)���3�6#"���H�#)�3#����	�����6#"���0��)��J"(0�#)%�#(�;�
��6�(0)����%�)���3�4)�H0)�"H�����%%"�4���6�(0)�F)�(�
���%�)���)�(�"��F&����()�#�%#��%)H(�#���

Vanhan karttamateriaalin numeeristaminen jatkuu 
edelleen. Vuonna 2005 arvioitiin, että jäljellä ole-
van aineiston numeeristamiseen tarvitaan vielä 150 
henkilötyövuoden panos. Outokumpu Oy:n mal-
minetsinnän koko aineisto, kairasydämiä myöten, 
siirrettiin GTK:n arkistoon. Yhtiön oman arvion 
mukaan aineiston arvo oli 150 M€. KTM:n erillis-
määrärahalla tämä valtava aineisto saatiin numeeris-
tettua ja arkistoitua. GTK:n arkisto täydentyi noin 
5 000 skannatulla kartalla ja noin 4 250:llä kaira-
usreiän kivisydämellä sekä niiden digitalisoidulla 
analyysitiedostolla. Lopen kairasydänarkistossa 
oli nyt yhteensä 2,7 miljoonaa metriä kairauksin 
saatuja kivisydämiä.

GTK:n roolia vahvistettiin rakennuskivisektorilla. 
Keran (nykyisen Finnveran) ja maakuntien EAKR-
rahoituksen myötä toteutettiin maakuntakohtaisia 
rakennuskivikartoituksia. Väli-Suomen aluetoi-
misto ja Hannu Luodes johtivat näitä tutkimuksia. 
Kartoitustoiminnan tuloksina saatiin 2000-luvulla 
Itä-Suomeen 9 uutta kivialan yritystä. Kaikkiaan 
louhintakelpoisia esiintymiä paikannettiin 31 kap-
paletta. Uusia työpaikkoja syntyi kovan kiven tuo-
tantoon useita kymmeniä ja vuolukiven tuotantoon 
lähes sata työpaikkaa. Kuhmon ja Suomussalmen 
massiivit sopivat erinomaisesti huimaan nousuun 
kohonneen uunituotannon tarpeisiin. GTK:n yh-
teiskunnallinen vaikuttavuus oli mitä melkoisin. 

Yhdessä Palin Granit Oy:n, Tulikivi Oy:n ja Karja-
lan Geologia-instituutin kanssa etsittiin suomalaisel-
le teollisuudelle raaka-aineita myös Itä-Karjalassa. 
Rajan takaiset esiintymät jäivät kuitenkin toistai-
seksi odottamaan tulevaa käyttömahdollisuuttaan. 
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Espoossa järjestettiin vuonna 2002 jo toinen kan-
sainvälinen rakennuskivialan EUROCK-sympo-
sium. Kuopion aluetoimistoon perustettiin vuon-
na 2003 luonnonkivitutkimuksen määräaikainen 
tutkimusprofessuuri vahvistamaan alan tutkimus-
toimintaa. Myöhemmässä vaiheessa toteutettiin 
Kiviteollisuusliiton ja TEKESin rahoittamana raken-
nuskivituotantoon liittyvä ympäristötietojärjestelmä.

Kuopion yliopiston ympäristötieteen laitoksen kans-
sa vuosien mittaan tehty yhteistyö tiivistyi, kun 
vuonna 2003 perustettiin Väli-Suomen aluetoimis-
toon yhteinen ympäristögeokemian professuuri. 

Puolustusvoimien tutkimuslaitoksen kanssa tilat-
tiin Pansion telakalta yhteinen merentutkimusalus, 
joka sai nimen Geomari. Katamariinialus varustet-
tiin uusilla kairaus-, näytteenotto- ja luotauslait-
teilla, mm. monikeila- ja viistokaikuluotaimella. 
Parikymmentä vuotta merenpohjan tutkimuksissa 

 Merigeologinen tutkimusalus Geomari;� 
(+&�����""�"��)����(���#���";�0���"((""��&06)��+� 
<�����(��*�"��"�������������,���)���#*��"�*��0���
M)�����$���)�*�#��()((""����6)��"��"�"��(�(�"���*+�"�)"���
���������""##&((""��0����((�*��("�%")�)�%++�;��)(()#++��
�����))���!�*��N&#�"�@+�+�+"�)��

 Merenpohjan kaukoluotausta;� 
���*"���*���<""##��P�@�##"�!�(*��)��

 Geomari, katamaran av aluminium��)6���6)#���()�
��6)#�A��"�4�#)6���%�F&446����,�3A#�M)���4"����
3�#���"�4�H)�(#��)���H0�:�#"�)���3�#���"�4����(��(�
gemensamt. 

 Skematisk framställning��*���6)#��� 
��#"�4)���4"������6)#�A��"�4�#��*�0�*�F�((�)��

��������>���������������	�������J"(0�*)#&� 
��6)#����#"�)�4)���4"H���)W�"%�)�(�F�"�(�"�����,� 
�����$�"�(���F�#�(�#&�3�#�(0)�M)���4"H�����#*)&���6� 
(0)���*���B)�)�#H0����("(�()��

 ������	������!�������������  
#)��()���%%"�4��3�(0)��)��F�((���
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ahertanut tutkimusalus Geola siirtyi kierrätykseen. 
Syvänmeren tutkimuksissa saatiin edelleen käyttää 
Merentutkimuslaitoksen Aranda-alusta. 

Yhdessä Venäjän tiedeakatemian Irkutskin keskuk-
sen kanssa selviteltiin viimeisen jäätiköitymisen le-
vinneisyyttä ja ikiroutaa Siperiassa. Tässä yhteydessä 
GTK-laiset pääsivät tutkimaan Wrangelin saarella 
noin 4 000 vuotta sitten eläneiden mammuttien jään-
teitä. Tuohon aikaan jo sepät Välimeren rannoilla 
takoivat tikareita kuparin ja tinan lejeeringistä eli 
pronssista. Pohjolan kansojen oli vielä tyydyttävä 
kivikirveisiin. Suomalaiset vahvistivat nuorakeraa-
miset ruukkunsa asbestikuitua saveen sekoittamalla. 

Vuonna 2001 aloitettiin pitkään kestäneiden neuvot-
telujen (Elias Ekdahl GTK:sta ja Pekka Heikkinen 
HY:sta) tuloksena syväseisminen heijastusluotaus-
���}��	��������	

	���������	�
������	��
����
Hankkeen kokonaiskustannukset olivat 100 Mmk 
�'Q������$��
��������	�"�
���	
�
�[��������_	��
kuitaten näin 77 Mmk (13 M€) konversiorahoja eli 
Neuvostoliitolta jääneen velan lyhennystä. Luo-
tauslinjat antoivat tietoa Suomen keskeisimmistä 
geotektonisista ja samalla malmikriittisistä vyöhyk-
keistä. Yhteensä heijastusluotausta tehtiin 2 100 
km. Luotauksella saatiin tietoa jopa 60–80 km:n 
syvyyteen saakka. Tulosten perusteella on voitu 
mallintaa mm. noin 1800 miljoonaa vuotta sitten 
tapahtuneen mannerlaattojen törmäykseen liittyviä 
rakenteita. GTK:n partnereina tutkimuksessa oli-
vat Helsingin ja Oulun yliopiston seismologit sekä 
Sodankylän geofysikaalinen observatorio. Työtä 
johti Ilmo Kukkonen. Myöhemmin onnistuttiin 

vielä neuvottelemaan muitakin tutkimushankkeita 
Venäjän kanssa. Näiden hankkeiden kokonaisarvo 
GTK:lle oli noin 27 M€.

GTK:n taajama-alueilla toteuttamat maaperä- ja 
kalliotutkimukset ovat auttaneet kuntia järkiperäi-
seen kaavoitukseen, rakennusmateriaalien säästä-
vään käyttöön ja kestävään rakentamiseen. GTK on 
osallistunut harjujen ja kallioiden maisemallisen ja 
käyttöarvon arviointiin yhdessä maakuntaliittojen 
ja ympäristöviranomaisten kanssa, jotta parhaat 
kiviainesalueet voitaisiin kaavoituksessa varata 
yhteiskunnan käyttöön.

Vuonna 2004 ryhdyttiin laatimaan maa-ainesrekis-
teriä, jotta kunnallisilla päättäjillä olisi ajantasaista 
tietoa alueen maa-ainesvaroista ja niiden kulutukses-
ta. Tilinpito auttaa varaamaan oikeat laatukriteerit 
omaavan kiviaineksen oikeaan paikkaan. Tiheim-
min asutetuilla alueilla sora- ja hiekkaesiintymät 
on käytetty lähes loppuun, joten rakentamisessa 
on jouduttu turvautumaan kalliosta murskattuihin 
materiaaleihin. Yhden kerrostaloasunnon rakenta-
miseen käytetään erilaisia kiviaineksia noin 100 t, 
omakotitaloon 200–400 t, maantien rakentamiseen 
17 000–24 000 t/km ja moottoritien rakentamiseen 
50 000–55 000 t/km. Kiviaineshuollon turvaaminen 
riittävällä etäisyydellä onkin yksi kasvukeskusten 
kehittymiseen liittyviä keskeisimpiä haasteita. Kivi-
ainesten vuosittainen yhteiskunnallinen arvo on yli 
500 M€, josta noin puolet on kuljetuskustannuksia.

GTK toteutti yhteistyössä Helsingin ja sen naapu-
rikaupunkien kanssa alueen rakennettavuuskartoi-
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Mosambikin kartoitushanke  
(�()�()((""������.���8������"�*+�"�)-
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<0"��Q)�()#0�3�7<#�$)H(��6*"��#;��=\;�
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��%)#*"��#;�\M�;��'9;�/�("���:���6)�
7^�M9;����6"�"#��:��0"H��7^�M9�$��
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?+H0)�(�7^�M9��!�*��:�(("����?)0(��)��

Det omfattande geologiska 
��#(��+44�"�4�%#�$)�()(�"�:����-
F"W�)�4)���3A#6)������.���8�
"�����#F)()��)6��#4��"��("��)#�
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�*)#"4)���H0�^����#��

�����]	��������������� mapping 
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tuksen mittakaavassa 1:50 000. Myöhemmin tämän 
Kallioinfo-projektin työ laajennettiin kattamaan 
kaikkia Uudenmaan teollisuuspaikkakuntia. Pro-
jektin tuloksena syntyi kuntia palveleva verkko-
palvelu GeoTIETO. 

Myös soiden kestävästä käytöstä on viime aikoina 
keskusteltu. Soistamme 35 % on nyt luonnonti-
laisia, 56 % metsänä, 7 % peltoina ja vain 0,6 % 
polttoturvetuotannossa. Loppuun jyrsityt suopellot 
kykenisivät sitomaan suuria määriä ilmakehän hii-
lidioksidia, mikäli jälkikäyttömuotona suosittaisiin 
energiakasvien viljelyä. 

GTK osallistui aktiivisesti Maailman geologisten 
karttojen komission (CGMW) toimintaan mm. Eu-
roopan geologisen kartan laadintaan. Se ilmestyi 
vuonna 2006. GTK:n laaja kansainvälinen koke-
mus, osaaminen ja yhteistyökyky toivat sille uu-
sia ulkomaisia projekteja, joita rahoitti Maailman 
pankki, Pohjoismaiden kehitysrahasto, Afrikan 
kehityspankki tai Europe-Aid. Vuonna 1997 GTK 
voitti tarjouskilpailun Ghanan lentomittauksista. 
Tätä seurasi 2000-luvun voittokulku GTK:n to-
teuttaessa useita laajoja kartoitushankkeita Itä-
Afrikan maissa. 

Vuonna 2003 aloitettiin Tansanian geologisen tut-
kimuksen (Geological Survey of Tanzania) 5-vuo-
tinen modernisointiohjelma. Projektista vastasivat 
Jukka Multala ja Kristian Lindqvist. Projektin ai-
kana Tansaniassa työskenteli kaikkiaan 20 GTK:n 
tutkijaa. Luoteisosassa maata tehtiin geologista, 
aerogeofysikaalista ja geokemiallista kartoitusta 

ja Dodomassa uusittiin laboratorioita ja rakennet-
tiin atk-järjestelmiä. Tansanialaista henkilökun-
taa koulutettiin sekä paikan päällä että Suomessa. 
Yrjö Pekkala veti samankaltaisen laajan projektin 
Mosambikissa vuosina 2002–2006. Se toteutettiin 
yhteistyönä hollantilaisten, ruotsalaisten ja tans-
kalaisten kumppaneiden kanssa, mukana oli myös 
paikallinen insinööritoimisto Gondwana. Kartoi-
tettu alue kattoi 424 000 km2, mikä on yli puolet 
Mosambikin pinta-alasta. 

Kartoitusurakka jatkui Maailmanpankin ja Pohjois-
maiden kehitysrahaston tukemana vuodesta 2008 
alkaen Ugandassa. Tarkoitus oli aerogeofysiikan 
avulla tehdä nopeasti yleiskartoitus mittakaavassa 
1:100 000–1:250 000 sekä tarkempi 1:50 000 -mit-
takaavainen kartoitus malmipotentiaalisilta alueilta. 
Projekti työllisti 20 geologia Suomesta sekä saman 
verran eteläafrikkalaisia, saksalaisia, hollantilaisia 
ja paikallisia partnereita. EU:n piirissä jatkettiin 
yhteistyötä kaivosteollisuuden, korkeakoulujen ja 
Ranskan geologisen tutkimuslaitoksen kanssa MI-
NEO-projektissa, jossa monitoroidaan suljettujen 
kaivosten ympäristövaikutuksia

Suomen Akatemia ja kauppa- ja teollisuusministe-
riö yhdessä opetusministeriön kanssa organisoivat 
vuonna 2003 maamme koko geoalan tutkimuksen 
arvioinnin. Siinä haastateltiin paitsi työn tekijät 
myös tulosten käyttäjät. GTK:ta koskevassa rapor-
tissa todettiin, että ”GTK on menestyäkseen riittä-
vän suuri osaamiskeskus sekä hyvin verkottunut 
niin kotimaassa kuin kansainvälisesti”. Lyhyehkö 
raportti antoi kauttaaltaan hyvän arvosanan GTK:n 
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Geologian tutkimuskeskuksen 
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toiminnasta, suhteesta muihin instituutioihin eikä 
ehdottanut mainittavia muutoksia edes työtapoihin. 
 
Ylijohtaja Matikainen, jonka aikaa luonnehtivat 
GTK:n tunnetuksi tekeminen ja useat organisaa-
tiomuutokset, jäi eläkkeelle vuoden 2003 lopussa. 
Uudeksi ylijohtajaksi nimitettiin tammikuun alusta 
2004 GTK:n oma kasvatti, FT Elias Ekdahl, 57 v. 
Ekdahl oli ansainnut kannuksensa Väli-Suomessa 
malminetsijänä ja toimialapäällikkönä sekä ohjel-
majohtajana Espoossa. Oman talon kollegiaalisessa 
työyhteisössä varttuneena Ekdahlilla oli hyvät läh-
tökohdat henkilöstön motivointiin. Työkokemusta 
hän oli hankkinut myös Suomen Teollisuussijoitus 
Oy:ssä. GTK:lle laadittiin oitis uusi visio ja uusi 
strategia. Organisaatiota uudistettiin niiden mu-
kaisesti selkeyttäen samalla matriisiorganisaation 
rooleja ja matriisin toimivuutta. Työuransa aikana 
Ekdahlille oli jo karttunut merkittävä yhteiskunta-
suhteiden verkosto kuin myös kansallinen ja kan-
sainvälinen ammatillinen tuntemus.

Vuoden 2006 alkaessa ylijohtaja Elias Ekdahl sai 
pääjohtajan virkanimikkeen. Vuonna 2008 hänet 
valittiin Vuorimiesyhdistyksen puheenjohtajaksi, 
ja tässä tehtävässä hän on sarjassaan toinen geo-
logitaustainen henkilö. Ensimmäinen oli profes-
sori Aimo Mikkola 1980-luvun alussa. Pääjohtaja 
Ekdahl on sittemmin ollut asiantuntijana useiden 
ministereiden eri puolille maailmaa suuntautuneil-
la matkoilla. Hänet pyydettiin mukaan myös tasa-
vallan presidentti Tarja Halosen valtiovierailulle 
Australiaan ja Uuteen-Seelantiin. Nämä tapahtu-
mat osoittivat samalla GTK:n arvon selvää nousua. 

Pohjois-Suomessa elettiin edelleen ”kultakuumeen” 
vallassa, kun useimmat yhtiöt etsivät uusia kulta-
esiintymiä. Rovaniemen laboratorio erikoistui kul-
lan analysointiin. Aluetoimistoon perustettiin myös 
jalometallialan määräaikainen tutkimusprofessuuri. 
Vuonna 2002 tehtiin 50 000 kulta-analyysiä, mikä 
oli uusi Suomen ja Euroopan ennätys. Sodankylään 
perustetussa ”jalometallilaboratoriossa” työskente-
li 10 henkilöä. Vuonna 2003 GTK sai analysoita-
vakseen 90 000 näytettä ja vuonna 2004 niitä oli 
130 000. 

Tiedonvälitys jatkui vahvana ja GTK:n näkyvyys 
kehittyi muutenkin aivan erinomaisella tavalla. 
Sidosryhmiä palvelevan Geologian päivän vietto 
yleistyi 2000-luvulla jokasyksyiseksi, valtakun-
nalliseksi ja eritoten kouluille suunnatuksi infor-
matiiviseksi tapahtumasarjaksi. Mediaseurannan 
mukaan vuonna 2004 sanomalehdissä oli 5881 
GTK:ta ja geologiaa koskevaa artikkelia. Osuma-
lehtien yhteislevikki oli 252 224 509 kpl. Lisäksi 
suurimmissa valtakunnallisissa radioissa oli 806 
otsikko-ohjelmaa ja televisioissa 537 kpl. 

Maailmantalous kukoisti, osittain Kiinan valta-
van kansantalouden kasvun ansiosta joka oli 16 % 
vuonna 2004. Metallien kysyntä kasvoi maailmal-
la noin 7 % (Kiinassa 14 %). Kuparin tonnihinta 
nousi 1 750 dollarista pian 3 270 dollariin ja kipusi 
vuonna 2007 jo 8 000 dollariin. Malminetsintään 
käytettiin maailmalla vuonna 2004 peräti 4 040 M€, 
josta Suomessa 31 M€. Malminetsinnän panos-
tuksen arveltiin nousevan edelleen 10–15 % vuo-
dessa. Globaali malminetsintäbuumi ja yhtiöiden 
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aktiivinen toiminta Suomessa houkuttelivat myös 
suuren joukon GTK:n tutkijoita junioriyhtiöiden 
palvelukseen.

GTK:n toimiala laajeni vuonna 2004 malmien rikas-
tusmenetelmien kehittämiseen, kun VTT:n mineraa-
litekniikan laboratorio ja koetehdas Outokummussa 
siirrettiin GTK:n hallintaan. Vaikeuksissa olleen 
laboratorion ja koetehtaan siirto sattui otolliseen 
aikaan, sillä metallien hinnat olivat juuri lähteneet 
nousuun ja malminetsintä alkoi kiihtyä. Laborato-

Aiemmin VTT:lle kuulunut Outokummussa sijaitseva 
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riossa ja koetehtaassa selvitetään malmiesiintymien 
mineraloginen koostumus ja kehitetään uusia en-
tistä taloudellisempia ja ympäristöystävällisempiä 
rikastusmenetelmiä. Samoja teknologioita voidaan 
hyödyntää myös saastuneiden maiden puhdistuk-
sessa. Parin vuoden aikana tutkimuslaitteistoa mo-
dernisoitiin noin 2,5 M€:n investoinneilla. Malmien 
rikastustutkimuksissa on onnistuttu kehittämään 
�������
��"	�
��	
�����	�
�&	���������}������-
dimineraalien bioliuotus. Laitosta johti Kauko In-
gerttilä. Siellä työskenteli 31 vakinaisen henkilön 
lisäksi ajoittain, jopa 14 määräaikaista työntekijää, ja 
liikevaihto oli lähes 3 M€ vuodessa. Asiakkaat ovat 
pääosin juniorikaivosyhtiöitä Suomesta ja Skandi-
naviasta. Toimeksiantoja on saatu myös Aasiasta, 
Etelä-Afrikasta, Etelä-Amerikasta ja Australiasta.

Venäläisellä velkakonversiorahoituksella toteutettu 
seisminen luotaus (FIRE-hanke) toi esille tuntemat-
tomia heijasteita maan kuoressa. Outokummun alu-
eella haluttiin tarkistaa 1,5 km:n syvyydellä oleva 
heijaste ja samalla testata menetelmän luotettavuut-
ta. Venäläinen Nedra-yhtiö kairasi Outokumpuun 
2,5 km syvän reiän. Hankkeen konversioarvo oli     
7 M€. Kairaustyön ohessa reiässä tehtiin monen-
laisia geofysikaalisia ja geokemiallisia mittauk-
sia. Kairauksella todettiin, että heijastusluotaus on 
tarkka ja käyttökelpoinen menetelmä, kun etsitään 
malmiesiintymiä hiukan syvemmältä maan kuores-
ta. Nykyään Outokummun reikä muodostaa kan-
sainvälisen syvälaboratorion, jossa tutkijat voivat 
testata uusia mittauslaitteita ja menetelmiä. Kallio-
perän lämpötila on Outokummussa, 2 500 metrin 
syvyydellä 40o  C, kun taas se Pyhäsalmen kaivok-
sen pohjalla, 1 400 metrin syvyydellä on 22o  C.

Vuosien 2001–03 aikana teetettiin venäläisellä     
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Ett omfattande djupseismiskt forskningsprojekt 
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Vuonna 2005 valmistui Otaniemen toimitalon ala-
aulaan upea ja informatiivinen Geonäyttely. Sinne 
sijoitettiin myös edustavin osa entisen kivimuse-
on kokoelmista, kuten gemmologi Tauno Parosen 
lahjoittama jalo- ja korukivikokoelma sekä Apollo 
17 astronauttien vuonna 1972 kuusta tuoma pieni 
”kuuperän” kappale. Laitokselle rakennettiin uusi 
Sederholm-auditorio, joka tarjoaa nykyaikaiset 
puitteet sekä kotimaisille että kansainvälisille ko-
kouksille. Samanaikaisesti saatiin myös valoisa 
henkilöstöravintola Kivimies. GTK:n tuloaula sai 
aivan uuden ilmeen ja kirjasto uudet tilat. Nyt kel-
pasi GTK:n ottaa jälleen vieraita vastaan.

Vuonna 2005 valmistui upea Geonäyttely  
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Geoutställningen som öppnades 2005 i Otnäs  
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The Geoexhibition that was opened in Otaniemi 
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GTK - palveleva
osaamiskeskus
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 G TK:n alueellinen toiminta vahvistui vä-
hitellen vuosikymmenien saatossa. Jo 
2000-luvulle siirryttäessä olivat entiset 
tieteelliset osastot kuivuneet kokoon ja 

tutkimuskeskuksen rakenne koostui keskushallin-
nosta ja alueellisista yksiköistä. 

GTK on valtakunnallinen toimija, jolla oli tärkeä 
rooli alueiden kehittämisessä. GTK keskittyi maan-
kamaran luonnonvarojen tutkimukseen, geologisen 
tiedon sekä lisäarvon tuottamiseen elinkeinoelämäl-
le ja viranomaisille. Alueellinen toiminta vahvistui 
vuosikymmenten saatossa, ja sen myötä kehittyi-
vät vahvat yhteydet paitsi valtionhallintoon, myös 
maakuntien ja kuntien päättäviin elimiin. Visiona 
oli edelleen ”Geologiasta kestävää kasvua ja hy-
vinvointia”.

Valtiovalta jatkoi virastojensa alueellistamista ja 
niinpä GTK:llekin ehdotettiin uuden yksikön pe-
rustamista Länsi-Suomeen. Hanke toteutui varsin 
nopeasti, olihan laitos itsekin kaavaillut tätä mah-
dollisuutta jo aiemmin. Yksikkö perustettiin Kok-
kolaan. Kaupungin myötävaikutuksella sille saatiin 
sopivat toimitilat aivan ydinkeskustasta. Toiminta 
Kokkolassa alkoi aluejohtaja Runar Blomqvistin 
johdolla vuoden 2006 alussa. Aluetoimisto keskittyi 
�	��������	�����
�����	�	
����	����	����������-
toitukseen ja maankäyttöön sekä energia-asioihin, 
erityisesti maa- ja kalliolämmön hyödyntämistut-
kimukseen. 

Geoenergian hyödyntämisessä olimmekin melkoi-
sesti jäljessä Ruotsin kehityksestä, jossa jo lähes 

10 % lämmitykseen liittyvästä kokonaisenergiasta 
tuotetaan maa- ja kalliolämmöllä. GTK vahvisti no-
peasti osaamistaan tällä osa-alueella ja pystyi näin 
vahvasti vaikuttamaan hallituksen pyrkimyksiin lisä-
tä kotimaisia ja hiilidioksidivapaita energiamuotoja. 
Geoenergian mahdollisuuksia arvioitaessa keskeistä 
on tuntea kallioperän kivilajikoostumus, kivien rik-
konaisuus ja pohjaveden virtaukset. Vuonna 2007 
Länsi-Suomen yksikkö aloitti yhteistyössä VTT:n, 
TKK:n ja Turun kauppakorkeakoulun kanssa geo-
energiaan liittyvät kokeelliset tutkimukset eräissä 
Vaasan ja Espoon rakennuskohteissa. Yksikkö on 
ollut aktiivisesti mukana myös Kokkolan ja Oulun 
seutujen vesihuollon kehittämisessä. Alueiden ki-
viaineshuolto on niin ikään tärkeällä sijalla. 

Länsi-Suomessa on geologeille muitakin haasteita. 
Peruskallio on Pohjanmaalla lähes kauttaaltaan irto-
maakerrosten peitossa. Leveällä rannikkotasanteel-
la matalat harjumuodostumat kätkeytyvät savikon 
alle, ja aluetta leimaavat happamat sulfaattimaat. 
Maanmuokkaus, ojitukset ja pohjaveden pinnan 
vaihtelu vapauttavat maaperässä olevia rikkiyh-
disteitä ja happamoittavat siten jokivesistöjä ja ai-
heuttavat kalakuolemia. GTK kartoittaa häiriöher-
kimmät alueet ja tulee ehdottamaan toimenpiteitä 
ongelmien eliminoimiseksi. Maan kohoaminen on 
Länsi-Suomessa otettava huomioon ranta-alueiden 
kaavoituksessa. Jääkauden jälkeistä maan kohoamis-
ta tapahtuu noin 8 mm vuodessa, mikä kasvattaa 
Suomen maa-alaa Merenkurkussa joka vuosi noin 
100 ha. ”Luontoäiti lahjoittaa meille ruhtinaskunnan 
verran maata sadassa vuodessa”, sanoi jo aikoinaan 
Zachris Topelius.
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Länsi-Suomen aluetoimiston avajaiset Kokkolassa 
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Det nya kontoret för Västra Finland  
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Maankohoamisilmiöön liittyvä Merenkurkku hy-
väksyttiin Unescon maailman luonnon perintölis-
talle vuonna 2006. Se edustaa ainutlaatuista saa-
ristoaluetta, jota sulavan mannerjäätikön reunalle 
kerrostuneet samansuuntaiset moreeniselänteet 
ilmentävät. Näin geomatkailu sai myös Suomessa 
uuden vetovoimaisen kohteen, joka samalla avartaa 
kansalaisten geologista tietämystä. Länsi-Suomen 
yksikössä työskentelee nyt vakituisesti 33 henkilöä. 
Henkilökunta perusti oman yhdistyksen nimeltä 
Nööri, hyvä traditio siis jatkui. 
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Rovaniemellä sijaitsevan Pohjois-Suomen yksi-
kön toimialaksi määräytyi luontevasti kaivossek-
torin kehittäminen ja palveleminen. Yksikkö onkin 
kyennyt takaamaan junioriyhtiöille laadukkaita 
näytteenotto-, mittaus- ja asiantuntijapalveluita. 
Pohjois-Suomen yksikkö on myös kunnostautunut 
järjestämällä yhdessä maakuntahallinnon kanssa 
merkittäviä kansainvälisiä kongresseja. Rovanie-
mestä onkin kehittynyt kansainvälisen kaivostoi-
minnan ”MiniToronto”. Vuonna 2007 pidettiin 
Rovaniemellä jo sarjassaan kuudes Fennoscandian 
Exploration and Mining (FEM) -kokous. Joka toinen 
vuosi pidettävässä konferenssissa oli 650 edusta-
jaa, joista lähes 250 kansainvälistä kaivosalan eks-
perttiä tai investoijaa 20 eri maasta. Siellä kauppa 
kävi kuin Rovaniemen markkinoilla ennen aikaan.
 
Kansantaloudellisesti vaikuttavimpina aikaansaan-
noksina on syytä nostaa esille Ilkka Härkösen ja hä-
nen ryhmänsä 1980-luvun lopulla löytämä Kittilän 
Suurikuusikon kultaesiintymä sekä Tapani Mutasen 
tutkimuksiin pohjautuva Kevitsan esiintymän löyty-
minen Sodankylästä. Kyseessä on kaksi maailmanluo-
kan esiintymää, joiden varassa kaivostoiminta jatkuu 
useita vuosikymmeniä. Kaivoksilla on valtava alue-
taloudellinen ja myös kansantaloudellinen merkitys.

Pohjois-Suomen yksikkö on osallistunut aktiivi-
sesti myös GTK:n ulkomaisiin projekteihin Afri-
kassa. Vuonna 2009 aloitettiin Laosissa ulkominis-
teriön kehitysyhteistyöohjelmaan liittyvä projekti 
LAOFIMIN, jonka tavoitteena oli vahvistaa paikal-
lista geologian laitosta, luoda uusi geotietojärjes-
telmä ja edistää kaivosalan investointeja alueelle. 
Projektia johti Esko Korkiakoski.

 Rovaniemellä����*��6)�(����������)��$+#$)�()((&�
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 Rakennuskivinäytteet on otettava kiven  
sisäistä rakennetta särkemättä. Pentti Toivanen irrottaa 
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 GTK:s monter vid den internationella FEM-konferensen 
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 Provtagning av byggnadssten.
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 Sampling of building stone.
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Ahti Silvennoisen pitkän johtajakauden jälkeen on 
aluejohtajana toiminut Risto Pietilä. Pohjois-Suo-
mesta on toimitettu myös lukuisia yleistajuisia geo-
logiateoksia, joista mainittakoon Raimo Mannerin ja 
Tapani Tervon Lapin geologiaa vuodelta 1988 sekä 
vuonna 2006 julkaistu Peter Johanssonin ja Raimo 
Kujansuun toimittama Pohjois-Suomen maaperä. 

Kuopiosta toimivan Itä-Suomen yksikön tehtäväksi 
vakiintuivat laaja-alainen kaivannaisalan palvele-
minen, ympäristötutkimus ja georiskien arviointi. 
Talvivaaran esiintymän löytyminen aluetoimiston 
alkuvuosina on siivittänyt tutkijoita paikallistamaan 
monia nikkeli-, sinkki- ja kulta-aiheita. Merkittävä-
nä löydöksenä mainittakoon Peter Wardin ja Martti 
Damsténin paikallistama Pampalon kultaesiintymä 
Ilomantsissa, jossa kaivostuotanto on juuri alkamas-
sa. Itä-Suomen yksikkö on toiminut GTK:n luon-
nonkivitutkimusten keskuksena. Yksikön toiminnalla 
on ollut ratkaiseva merkitys uusien kiviesiintymien 
paikallistamisessa, jotka ovat johtaneet lähes kym-
menen uuden yrityksen perustamiseen ja lähes 200 
uuden työpaikan syntymiseen Itä-Suomessa. 

Vuosina 2005–07 tehtiin yhteistyössä kiviteolli-
suuden kanssa mittava tutkimus määrittämällä 12 
eri ominaisuutta sadasta louhinnassa olevasta kivi-
laadusta. Tavoitteena oli osoittaa Suomen peruskal-
lioalueen rakennuskivien erinomaisuus ja samalla 
vaikuttaa eurooppalaisten rakennuskivinormien 
laatimiseen. Betonin ja asfaltin kiviaineksille vas-
taavat EU-normit olivat jo olemassa. 

Kuopiosta on koordinoitu Kimmo Virtasen joh-
dolla laitoksen turvetutkimuksia. Paikannukses-
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sa käytetään satelliitteja, ja maatutkamittausta on 
jatkuvasti kehitetty, ja uusi laserkeilausaineisto on 
korvaamassa vaaitukset. Turvetutkimuksen tulokset 
julkaistaan pääosin kuntakohtaisina turvetutkimus-
raportteina, joita on kertynyt jo noin 400 kappaletta. 
Turveaineistosta on tehty elinkeinoelämälle ja ym-
päristöhallinnolle erillisiä turvetutkimusselosteita. 

Itä-Suomen yksikkö on kehittänyt vahvan ympä-
ristöosaamisen verkostoitumalla ympärillään ole-
vaan tutkimusyhteisöön. Toimijat ovat perustaneet 
Ympäristöriskinarvioinnin osaamiskeskuksen eli 
ERAC-verkoston (Environmental Risk Assessment 
Centre). Ympäristöriskien arviointia sovelletaan yhä 
laaja-alaisemmin eri mittakaavaisten ympäristöon-
gelmien ja niiden aiheuttamien terveydellisten ja 
ekologisten vaikutusten tutkimiseen. 

Itä-Suomen yksikön, Suomen ympäristökeskuksen 
ja Kuopion yliopiston yhteistyönä tehtiin vuosina 
2007–08 tutkimus, joka osoitti Pyhäsalmen kaivok-
sen, Kokkolan sinkkitehtaan ja Harjavallan sulatto-
jen aiheuttamien ympäristöpäästöjen vähentyneen. 
Samalla todettiin, että päästöistä aiemmin kärsinyt 
kasvisto oli tervehtynyt. Positiivistakin kehitystä on 
siis tapahtunut. Tutkimusten vertausmateriaalina 
voitiin käyttää 1970–90-luvuilla tehtyjä geokemi-
allisia kartoituksia. 

GTK:n tuottama Ympäristövaikutuskartta suuntaa 
����	�
�����"��	�
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�
	��	�\����-
ridi- ja radonpitoisuuksiin sekä runsaasti arseenia 
ja nikkeliä sisältäviin moreenialueisiin. Fluoridi 
on keskittynyt etelärannikon rapakivialueille ja ra-
donpitoisuudet eteläisen Suomen graniittialueille. 

Radon on väritön ja hajuton kaasu, joka aiheuttaa 
syöpäriskin. Fluori on tärkeä hivenaine hammas-
kiilteen kehittymiselle, mutta yliannostettuna se 
heikentää luustoa. Vesien korkea kalsium- ja matala 
magnesiumpitoisuus lisäävät sydäninfarktiriskiä. 

Harrastajamalminetsijöiden lähettämien ns. kansan-
näytteiden vastaanotto keskitettiin Kuopion alue-
yksikköön. Kari Pääkkönen seurasi aluejohtajana 
eläkkeelle jäänyttä Anssi Lonkaa. Vuodesta 2007 
lähtien aluejohtaja on ollut Mika Räisänen. Kuopio-
laisgeologi Aimo Kejosen harrastajille suunnattu, 
geologisia erikoisuuksia kuvaava kirja, Geologiset 
kohteet, julkaistiin Karttakeskuksen Suomen 100 
-kirjasarjassa. 

Etelä-Suomen yksikkö Espoon Otaniemessä kes-
kittyi palvelemaan kasvukeskusten tarpeita ja edis-
tämään kansainvälistä vientiä. Aluejohtaja Karita 
Åker edusti suomalaista tietämystä myös Saksan 
tutkimuslaitoksen (Bundesanstalt für Geologie und 
Rohstoffen) johtokunnassa Hannoverissa. Yksikkö 
on vastannut kansainvälisestä vientiprojektitoi-
minnasta erityisen menestyksellisesti. GTK:sta on 
kehittynyt arvostettu projektien johtaja. Vuodesta 
1981 lähtien GTK:lla on ollut projektitoimintaa yli 
40 maassa. Se on toiminut aktiivisesti myös ulko-
ministeriön suuntaan saadakseen vireille uusia ke-
hitysyhteistyöprojekteja. UM:n kehittämä IKI-kon-
septi avasi vihdoin oven uusille mahdollisuuksille. 
Kyseessä on instituutioiden välistä kahdenvälistä 
toimintaa vahvistava kehitysyhteistyöinstrument-
ti. IKI-projekteissa on edetty toteutusasteelle mm. 
Sambiassa, Tansaniassa, Laosissa, Keski-Aasiassa 
ja Etiopiassa. Vuosikymmenen lopulla GTK nou-
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sikin kärkisijoille maailman geologisten tutkimus-
laitosten projektiviennissä.

Laitosten välinen yhteistyö Suomen, Ruotsin, Nor-
jan ja Luoteis-Venäjän kesken jatkui aktiivisena. 
Fennoskandian digitaalisen geologisen kartan jäl-
keen käynnistettiin yhteisen malmitietokannan 
laatiminen. Tämä tietokanta, Fennoscandian Ore 
Deposit Database eli FODD, sisältää Norjasta 154 
malmikohdetta, Ruotsista 259, Suomesta 292 ja 
Luoteis-Venäjältä 237 malmikohdetta. Työsken-
tely on jatkunut yhteisen metallogeenisen kartan 
laatimisella koko Fennoskandian kilven alueelta. 
GTK:n erikoistutkija Pasi Eilu on johtanut näitä 
monivuotisia projekteja. Kansainvälisillä yhtiöil-
lä on nyt erinomaiset lähtötiedot arvioidessaan in-
vestointimahdollisuuksiaan tälle alueelle. Hyvänä 
pohjana näille töille oli Suomesta jo aiemmin koot-
tu malmigeneettinen kartta ja tietokantarakenne. 

Merigeologian ryhmä jatkoi edelleen meren pohjan 
kartoituksia ja tutkimuksia rannikkoalueillamme. 
Geomari-tutkimusalus oli puolet ajasta merivoimien 
tutkimuslaitoksen ja puolet ajasta GTK:n käytössä. 
Kartoitustöiden ohessa toteutettiin runsaasti mitä 
erilaisimpia toimeksiantoja. EU-Balance -projek-
tissa selvitettiin Itämerelle sijoittuvan Nord Stream 
-kaasuputken suunnitteluun liittyen merenpohjan 
pinnanmuotoja ja laatua. Vuonna 2004 aloitettu me-
riluonnon monimuotoisuutta selvittänyt VELMU-
ohjelma antoi hyvän pohjan tälle työlle. 

Laajoista rakennusgeologisista projekteista voidaan 
mainita Länsimetron ja Suurpellon tutkimukset yh-
dessä Espoon kaupungin ja TKK:n geoteknikoiden 

Taajamarakentamisen tiivistyessä��"�++�(&&� 
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Radiohiilimenetelmällä tehtäviä 
ikämäärityksiä varten rakennettiin 
GTL:ssa 1960-luvulla laitteisto, jonka 
mittauskammioina oli Suomenlinnasta 
saatu kahdeksi katkaistu 1700-luvulta 
peräisin oleva tykinputki, jonka oman 
hiilen radioaktiivisuus oli jo lähes 
olemattomiin haihtunut. Laitteistolla 
pystyttiin määrittämään jopa yli 
50 000 vuotta vanhojen orgaanisten 
ainesten ikä. Kuvassa tutkija Tuovi 
Kankainen. Kuva Erna Mäkeläisen 
albumista. 

För kol-14-dateringar byggdes 
vid decennieskiftet 1960–70 en 
apparatur med mätkammare gjorda 
av två kanonrör från 1700-talet som 
man hade fått från Sveaborg. Kolet 
i kanonrören hade förlorat största 
delen av sin radioaktivitet och man 
kunde därför datera t.o.m. över       
50 000 år gamla formationer.  

An apparatus was constructed 
around the turn of the decade 
1960–70 for radiocarbon dating  
with a measuring chamber made 
of two canon barrels from the 18th 
century that had lost most of their 
radiocarbon. With this excellent 
equipment formations even older 
than 50 000 years could be dated.  
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rocks in Finland. Vuonna 2007 ilmestyi Barbro 
Scheininin ja Kalevi Korsmanin tekemä mielen-
kiintoinen elämäkertateos Jakob Johannes Seder-
holm. Geolog, humanist och sanningssökare. Riitta 
Korhonen työtovereineen kokosi suota ja turvetta 
monipuolisesti käsittelevän kirjan Suomi – suomaa, 
joka ilmestyi vuonna 2008 myös englanninkielisenä 
Finland – Fenland.

Vuoden 2008 alussa kauppa- ja teollisuusministeriö 
sekä työministeriö yhdistettiin uudeksi työ- ja elin-
keinoministeriöksi TEM:ksi. GTK on nyt osa TEM-
konsernia ja toteuttaa ministeriön asettamia tutki-
mus-, innovaatio- ja energiapolitiikan linjauksia. 

Maaliskuussa 2008 nimitettiin GTK:lle uusi joh-
tokunta: puheenjohtajaksi tuli varatoimitusjohta-
ja Tom Niemi, Boliden, ja varapuheenjohtajaksi 
teollisuusneuvos Sakari Immonen, TEM, jäseniksi 
ylimetsänhoitaja Pirkko Isoviita, YM, johtaja Riitta 
Murto-Laitinen, Uudenmaan liitto, ja ympäristöjoh-
taja Pirkko Selin, Vapo Oy, sekä GTK:sta pääjohtaja 
Elias Ekdahl ja henkilöstön edustajana tutkimus-
avustaja Jukka Eskelinen. Johtokunnan sihteeriksi 
valittiin hallintojohtaja Jorma Järvinen. Kokoonpano 
edustaa melko laaja-alaisesti GTK:n sidosryhmiä.

GTK on nykyisin linjajohtamiseen perustuva tu-
losyksikköorganisaatio. Alueellinen toimintamalli 
tarvitsi vahvan matriisiohjauksen laitoksen strategi-
sen suunnittelun ja yhtenäisyyden varmistamiseksi. 
Ekdahlin esikunnassa pääjohtajan sijaisena toimi 
hallintojohtaja Jorma Järvinen, tutkimusjohtaja 
Pekka Nurmi vastasi tutkimustoiminnan ohjauk-

kanssa. Töiden pohja-aineistona käytettiin lentomit-
tausdataa. Metroreitin kallioperä on kohtalaisen on-
gelmaton. Vain yksi paha ruhjevyöhyke joudutaan 
alittamaan heti Ruoholahdesta länteen lähdettäessä. 
Suurpellon rakennusalueen paksussa savikossa on 
Q@''�����"�������������������������	�	����	�-
jukerros, mikä vaikuttaa perustamismenetelmiin ja 
myös pohjaveden laatuun. Alueelle on suunniteltu 
9 000 ihmisen asunnot, työpaikat ja kunnallistek-
niikka. Rakentaminen edellyttää pehmeän pohjan 
laaja-alaista stabilointia, joten kalkkipilareita tar-
vitaan yhteensä 100 000 kappaletta. 

Helsingin yliopiston kanssa hankittiin vuonna 2007 
yhteisrahoitteisesti monikäyttöinen multikollektori-
ICP -massaspektrometri. Laite sijoitettiin Otaniemen 
isotooppilaboratorioon. Nyt laboratoriossa kyetään 
tekemään iänmäärityksiä suoraan materiaalien pin-
nalta, selvittämään erilaisten materiaalien alkupe-
rää, vesien isotooppianalytiikkaa ja monitorointia.

GTK on opastanut geologiasta, kivistä ja malmeista 
kiinnostuneita kansalaisia julkaisemalla eri aikoina 
tieteellisten julkaisujen ohella lukuisia opaskirjasia 
geologisen luonnon harrastajille. Tuorein versio on 
hyvin valokuvin varustettu Retkeilijän kiviopas. 
Se ilmestyi vuonna 2007 myös ruotsinkielisenä 
tiivistelmänä. 

Kalle Taipale ja Matti Saarnisto julkaisivat 1991 
nopeasti loppuunmyydyn kirjan Tulivuorista jää-
kausiin. Marjatta Koivisto toimitti vuonna 2004 
mittavan kirjan Jääkaudet. Seppo I. Lahti toimitti 
2005 kirjan Suomen pallograniiteista Orbicular 
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sesta, tutkimusjohtaja Keijo Nenonen laitoksen yh-
teistyöstä EU:n ja Venäjän kanssa, ohjelmajohtaja 
Hannu Idman tiedonkeruu- ja raaka-aineohjelmista 
sekä kehitysjohtaja Jarmo Kohonen palvelutoimin-
nan kehittämisestä. Viestintäjohtajana oli Marie-
Louise Wiklund. 

Laitoksen strategiaa on hiottu ja hienosäädetty jat-
kuvasti vuosittain tapahtuvan suunnittelukierroksen 
myötä. Julkiseen perusrahoitukseen liittyvät tulos-
tavoitteet sovitaan vuosittain ministeriön kanssa 
pidettävissä tulosneuvotteluissa. Ulkopuolisen ra-
hoituksen osuutta pyritään edelleen kasvattamaan 
sekä maksullisten että yhteisrahoitteisten hankkei-
den kautta. Vuonna 2009 ulkopuolisen rahoituksen 
kokonaisvolyymi oli 7,4 M€. 

Tutkimustoiminta järjesteltiin uudelleen jakamalla 
se kymmeneen ohjelmaan, joille kullekin nimettiin 
johtava tutkija. Ohjelmien tavoitteet rakentuivat 
täyttämään yhteiskunnan muuttuvia odotuksia. Oh-
jelmat olivat luonnonvarojen tilinpito, mineraali-
potentiaali, energia, taajamat, merenpohjan käyttö, 
ympäristövaikutukset, pohjavesi, mineraalit ja pro-
sessointi, mittaus ja mallinnus sekä geoinformaatio. 
Laitoksen tiedonkeruuohjelmat olivat kallioperä ja 
raaka-aineet sekä maankäyttö ja ympäristö, joiden 
vastuuhenkilöiksi nimettiin johtavat geologit. Tut-
kimusprofessoreiksi nimitettiin Raimo Lahtinen/
mallinnus, Ilmo Kukkonen/sovellettu geofysiikka 
sekä Aarno Kotilainen/ merigeologia. 

Tiedonkeruu on GTK:n asiakasohjautuvaa perustoi-
mintaa, jonka tuottamat tietovirrat maa- ja kallio-

perästä, niiden luonnonvaroista ja muista ominai-
suuksista kartuttavat GTK:n ylläpitämää kansallista 
tietovarastoa. 

Tavoitteena on, että yhteiskunnan kaikki keskeiset 
geologiset tietoaineistot tallentuvat GTK:n tietova-
rastoihin, josta ne ovat yhteiskunnan käytettävissä. 
Maa- ja kallioperää koskevia tietoaineistoja on syn-
tynyt ja syntyy sekä GTK:n omien toimintaproses-
sien tuloksena, mutta myös GTK:n ulkopuolella. 
GTK:n vastuulle on jo siirtynyt mm. Outokumpu 
Oyj:n ja Rautaruukki Oyj:n laajat malminetsin-
täaineistot. Kansallista tietovarantoa kartutetaan 
luomalla asiakkaiden kanssa tiedontuotannon yh-
teistyömalleja ja hyödyntämällä ns. hajautetun tie-
donkeruun teknisiä mahdollisuuksia. 

Keskitetyn paikkatietojärjestelmän suunnittelu aloi-
tettiin 1990-luvulla hankkimalla ArcInfo-järjes-
telmä (ESRI). Varsinaiseen toteutukseen päästiin 
vasta 2000-luvun alussa, jolloin perustettiin Esa 
Kauniskankaan vetämänä Geotietoydin-hanke. 
Pohjois-Suomen yksikkö keskittyi aineiston vaa-
limiseen, Itä-Suomen yksikkö tietojärjestelmien 
suunnitteluun ja ohjelmointiin ja Etelä-Suomen 
yksikkö verkkopalveluihin. 

Tiedot kootaan maastotietokoneilla, tallennetaan 
ja varastoidaan laatuvarmennetusti tietojärjestel-
män tietokantoihin, analysoidaan ja tulkitaan yh-
dessä muiden aineistojen kanssa, ja nykyään yhä 
enemmän myös jaetaan digitaalisesti joko Interne-
tin välityksellä tai muilla keinoin. Prosessi etenee 
käytännössä digitaalisesti maastosta tietokantaan ja 
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Geologian tutkimuskeskuksen  
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edelleen tiedon käyttäjille. Tieto ei katoa arkiston 
syövereihin vaan on aina löydettävissä ja käyttöön 
saatavissa, ja tarvittaessa päivitettävissä uudemmalla 
täsmällisemmällä tai muutoin paremmalla tiedolla. 
Perusperiaate on, että käytettävissä on aina paras 
mahdollinen ja ajantasaisin tieto. 

Geologi Heidi Laxström  
�"#$���������)�((+0�*�"�(�$����� 
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Vid kartläggning av berggrunden 
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Tiedonkeruu on aiempaan alueelliseen ”peruskar-
toitukseen” verrattuna selkeästi painottumassa kol-
mi- ja jopa neliulotteisten mallien rakentamiseen 
ja niiden tarvitseman tietopohjan tuottamiseen, 
usein yhteistoiminnassa muiden toimijoiden kans-
sa. Muutokseen patistavat sekä asiakastarpeet että 
tietojärjestelmien ja ohjelmistojen antamat uudet ja 
jatkuvasti kehittyvät aineistojen yhdistely-, analy-
sointi- ja visualisointimahdollisuudet. 

Monet ajankohtaiset ympäristökysymykset eivät 
tunne kansallisia eivätkä poliittisia rajoja. Esimer-
kiksi luonnonvarojen riittävyys ja ilmastomuutoksen 
vaikutukset koskettavat koko maailmaa. Ne edel-
lyttävät myös maailmanlaajuisia ratkaisuja. Monet 
kysymyksistä ja niiden vastauksista edellyttävät 
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myös geologisen tiedon hyödyntämistä. Haaste on 
tietojärjestelmien kannalta melkoinen. Tietokan-
tojen taustalla olevien tietomallien, käsitteiden ja 
luokittelujen on oltava ratkaisuiltaan samantyyppi-
siä, riittävän harmonisoituja ja standardoituja, jotta 
ratkaisujen edellytykset täyttyvät. 

EU:n paikkatieto- eli ns. INSPIRE-direktiivin tar-
koituksena on varmistaa mm. ympäristön huollolle 
tärkeiden paikkatietoaineistojen käyttöön saatavuus 
verkkopalvelujen avulla. 

Vuonna 2007 GTK:n tietoverkossa todettiin yh-
teensä 1,4 miljoonaa käyntiä. Verkkopalvelun suo-
sion jyrkästi kasvaessa GTK avasi vuonna 2008 
karttaportaalin �����, johon koottiin linkit GTK:n 
karttojen ja materiaalien latauspalveluihin. Sieltä 
löytyvät aerogeofysikaaliset ja moreenigeokemialli-
set kartat, kallioperäkartat 1:100 000, maaperäkart-
toja 1:20 000–1:50 000–1:100 000 sekä keskeinen 
tieto malminetsinnästä, kaivoksista, kiviaineksista, 
pohjavedestä sekä lainsäädännöstä ja geologisista 
palveluista. 

Tultaessa 2000-luvulle lähes koko maa oli jo ka-
tettu matalalentomittauksilla. Aerogeofysiikka oli 
muodostunut myös merkittäväksi vientituotteeksi. 
Perustyökaluna oli KarAirilta vuokrattu Twin Otter 
-kone, jossa oli 2 Cs-magnetometria, EM-mittaus-
laitteisto 900–25 000 Hz ja 42 litran NaJ-kiteellä 
varustettu monikanavainen gammaspektrometri. 
Toiseksi koneeksi oli hankittu yksimoottorinen 
Cessna-kone, joka pääosin olikin tilaustöissä eri 
puolilla Eurooppaa ja Afrikkaa. GTK urakoi mal-

Nykyaikainen maastotallennin�$���""0)�� 
�""##)((&;�(�"�"�(����������"()�(����"#���%"�()*)#���(�� 
��06���"�(�*�(�(")(�$)��(���)�����)�����#���� 
(")(����(���;�$����"��(�(�"���%#��)��"�(��$++� 
)#"��"�)��(���)����*�"0)�%�"���!�*����� 
(�(�"������"�()�(("�!�#"�?)0�������"�$�� 
0�#$�"(()�"$��:"H�)���:�#)#��� 
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Moderna fältdatorer underlättar  
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minetsintä- ja ympäristötarkoituksiin liittyviä lentoja 
yhteensä yli 20 maassa. Mittauspisteet määritettiin 
satelliittipaikannuksella reaaliaikaisesti kahden 
metrin tarkkuudella. 

Vuonna 2004 GTK ja British Geological Survey 
(BGS) sopivat yhteisestä lentomittauksiin liittyvästä 
operoinnista (Joint Airborne-geoscience Capability 
eli JAC). BGS halusi lisätä omia aerogeofysikaalisia 
mittauksiaan Brittein saarilla ja Pohjois-Irlannissa. 
Yhteistyö mahdollisti myös tehokkaamman mark-
kinoinnin kolmansiin maihin. Maailman talouden 
laskusuhdanne 2000-luvun loppupuoliskolla johti 
tilauskysynnän supistumiseen. Toisaalta myös mo-
lempien laitosten sisäiset rahoitusvaikeudet johtivat 
JAC-sopimuksen purkamiseen vuonna 2009. Sama-
na vuonna GTK sanoi irti myös Cessnaa koskevan 
sopimuksensa. Näin päättyi vuonna 1951 alkanut 
lentomittaustoiminta, joka oli tehnyt GTK:sta maa-
ilmanluokan osaajan mittauslaitteiden rakentajana 
sekä tunnustetun lentomittausten toimittajan kan-
sainvälisillä markkinoilla. Toiminnan yhteenvetona 
julkaistiin marraskuussa 2008 ”Finland´s national 
airborne geophysical mapping programme and 
´three in one´ approach”. First Break, 26, Special 
Topic on Airborne Geophysics.

Elinkaarensa päähän tuli myös toinen GTK:n yl-
peyden aihe eli analyyttinen osaaminen ja kemian 
laboratorio. Valtion tuottavuusohjelma kuristi otet-
taan myös GTK:ssa, joten henkilöstöä ja resursseja 
tuli merkittävästi supistaa. Näiden haasteiden edessä 
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GTK päätyi ministeriön kanssa käydyissä neuvot-
teluissa analyyttisen toiminnan yhtiöittämiseen. 
Syyskuussa 2007 laitoksen akkreditoitu ja palve-
lujen myyntiin erikoistunut geokemian yksikkö 
irrotettiin GTK:sta uudeksi valtion yhtiöksi. Harry 
Sandström siirtyi uuden Labtium Oy:n toimitusjoh-
tajaksi. Uuden yhtiön palvelukseen siirtyi lähes 100 
henkilöä. Labtiumin tehtäväksi määriteltiin malmin-
etsinnän, kaivostoiminnan, ympäristön seurannan 
sekä materiaali- ja prosessiteollisuuden analyysi-
palvelu. Näin päättyi GTK:n lähes 100-vuotinen 
kemian laboratoriotoiminta. GTK:ssa tarvittavat 
analyysit hankitaan nyt ostopalveluina. GTK:lle 
jäivät edelleen modernit geofysiikan, mineralogian 
ja isotooppigeologian laboratoriot sekä Outokum-
mun rikastustekniikan laboratorio. 

Näiden supistusten jälkeen vuonna 2009 henkilö-
kuntaan kuului 625 vakinaista ja 50 määräaikaista 
henkilöä. Vuosien 2008–14 välillä vanhuuseläk-
keelle jää 176 henkilöä, eli yli neljännes henki-
löstöstä. Valtionhallinnon tuottavuusohjelmien ta-
voitteet GTK:n henkilöstön supistamiseksi olivat 
koko hallinnonalan rankimmat. Vaatimuksena on 
supistaa henkilöstöä yhteensä 232 henkilötyövuotta 
vuosina 2005–2015.

Kemiallinen analyysi on kokenut viimeisten  
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GTK:n
tulevaisuus
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 G eologisen tutkimuksen tarve perustuu 
kulloisenkin yhteiskunnan tarpeisiin ja 
kehitysvaiheeseen. Jälkikäteen on jok-
seenkin helppo tunnistaa suurten muu-

tosten syyt ja seuraukset, mutta myös tulevaisuuden 
ennakoinnin yksi ulottuvuus on noiden jo tapahtu-
neiden muutosten ymmärtäminen. Toinen ulottuvuus 
tulevaisuuteen on tämänhetkisten kehityskulkujen 
arviointi ja niiden merkittävyyden analysointi.

Toisen maailmansodan jälkeisenä jälleenrakenta-
misen, kehitysoptimismin ja kulutustason kasvun 
aikakautena metallien hinnat olivat korkealla tasolla 
kolmenkymmenen vuoden ajan ja uusien esiintymien 
paikallistamiseen käytettiin runsaasti voimavaroja. 
Tätä seurasi noin kahdenkymmenen vuoden mit-
tainen ajanjakso, jolloin rakennettiin länsimaista 
hyvinvointi- ja palveluyhteiskuntaa. Raaka-aine-
tuotannon merkitys väheni ja tutkimuksen painopis-
tettä siirrettiin ympäristökysymysten suuntaan. Nyt 
elämme luonnonvarojen osalta uutta nousukautta, 
jonka keskeisenä piirteenä on kansallisten haasteiden 
kytkeytyminen globalisoituvan maailman nopeaan 
muutokseen. Olemme siis osaltamme rakentamassa 
hyvinvointia miljardeille ihmisille. 

Toimintaympäristön muutokset haastavat GTK:n 
jatkuvasti tarkastelemaan sekä rakenteitaan että toi-
mintansa painoalueita. GTK:n tehtäväkenttä ja saa-
vutukset ovat 125-vuotisen historiansa aikana paljolti 
liittyneet kartoitukseen, malminetsintään ja maanka-
maran raaka-aineiden osoittamiseen yhteiskunnalle. 
Tulevaisuuden yhteiskunnassa laaja-alaisesti sovel-
lettavan geologisen tiedon ja kansainvälisesti kor-
keatasoisen osaamisen merkitys korostuu; geologien, 

geofyysikoiden ja geokemistien on oltava vieläkin 
monipuolisempia osaajia ja tiedon soveltajia kuin 
aiemmin. Toisaalta näköpiirissä on julkisen sekto-
rin uudistamisen ja niukkenevien resurssien myötä 
laitoksen tarve kohdistaa toimintansa keskeisten 
tavoitteiden ja vaikuttavuuden kannalta keskeisim-
piin aiheisiin. Laitoksen nykyiset strategiset valinnat 
tulevaisuuden osaamisen kehittämiseksi perustuvat 
kolmeen maailmanlaajuiseen megatrendiin. 

GTK:n toiminnan kannalta keskeisin maailmanlaa-
juinen muutostekijä on kasvava huoli mineraalisten 
raaka-ainevarojen riittävyydestä ja saatavuudesta. 
Kilpailu raaka-aine-esiintymistä on kiihtynyt sekä 
valtioiden että maailmanlaajuisesti toimivien suur-
yritysten välillä. Haasteena ei ole vain mineraalihuol-
lon turvaaminen, vaan siihen yhdistyy myös tavoite 
kestävän kehityksen edistämisestä ja vastuullisen 
kansainvälisen kaupankäynnin periaatteiden vah-
vistamisesta.    

Toinen merkittävä megatrendi on väestön kasvuun 
kytkeytyvä ja alati kiihtyvä kaupungistuminen. Kau-
punkien kasvu haastaa GTK:n tuomaan panoksen-
sa turvallisten, asukkaille viihtyisien ja kestäviin 
energiaratkaisuihin perustuvien yhdyskuntien ra-
kentamiseen.

Kolmas globaali muutostekijä on ilmasto- ja ener-
giapolitiikan vahva kytkeytyminen kaikkeen yhteis-
kuntien kehittämistä koskevaan päätöksentekoon. 
Kansainväliset sopimukset velvoittavat ratkaisuihin, 
joiden toteuttaminen vaatii teknologiaa, innovaatioita 
ja erilaisten tavoitteiden yhteensovittamista kestävän 
kehityksen periaatteiden mukaisiksi.
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Megatrendit kytkeytyvät toisiinsa muodostaen mo-
nipolvisen punoksen, johon kytkeytyy koko ihmis-
kunnan elinehtojen kannalta keskeisimmät haasteet.  
Maailman väkimäärän ja keskimääräisen kulutusta-
son kasvu sekä valtavien kaupunkiyhdyskuntien ra-
kentuminen kuluttavat yhä enemmän raaka-aineita, 
joka puolestaan lisää energian kulutusta, ympäristöön 
kohdistuvaa kuormitusta ja raaka-ainelähteisiin koh-
distuvaa kilpailua. Tähän Gordionin solmuun liittyy 
kysymyksiä, joiden ratkaisemiseen geologisella asi-
antuntemuksella voidaan vaikuttaa sekä kansallisel-
la että kansainvälisellä tasolla. Näistä lähtökohdista 
GTK:n toimintaa ohjaaviksi vaikuttavuusalueiksi 
on määritelty ”Luonnonvarat ja raaka-ainehuolto”, 
”Energiahuolto ja ympäristö” sekä ”Maankäyttö ja 
rakentaminen”.  

Talouden globalisaatio, luonnonvarojen kasvava 

GTK:n toimintaympäristön muutokset.

Förändringar i verksamhetsmiljön.

��(�������������������������	_

?������*�#�$)� 
�&�&��+�����*��$� 
�)�(+*+��)0"(&�

!��%��4"�(��"�)��
$��#��)�(��"�)��
��6)(�0���())(

�����(�%��"(""�����)#�"(&��
���*���.�*�"��(���)(�
energiaratkaisuihin

Kansainvälisyys

Osaaminen
Verkosto- 
yhteistyö

kysyntä ja ympäristönäkökohdat nivoutuvat entistä 
tiukemmin luonnonvarojen saatavuuteen ja käyt-
töön. Kuljetuskapasiteetin kasvun ja kaupankäynnin 
kehityksen myötä raaka-aineista on tullut globaalia 
kauppatavaraa. Ensin raaka-aineita koskeva yritys-
toiminta ja taloudellinen päätösvalta alkoi kiihtyvällä 
tahdilla siirtyä valtioilta kansainvälisille suuryri-
tyksille. Entistä suuremmat korporaatiot ryhtyivät 
hallinnoimaan kansainvälistynyttä raaka-aineiden 
tuotantoa ja kauppaa. Viimeisimmässä vaiheessa 
uudet kasvavat talousmahdit ovat valtiollisina toi-
mijoina tulleet vahvasti kansainvälisille raaka-aine-
markkinoille. Tämän kehityksen seurauksena EU 
ja raaka-aineita käyttävät yritykset ovat osoittaneet 
huolensa koskien mineraalien saatavuutta ja hinta-
kehitystä tulevaisuudessa. Huolta on vahvistanut 
EU:n ympäristölainsäädännön tiukentuminen ja sen 
mukanaan tuomat reunaehdot kaivannaistoiminnalle 
kotimarkkina-alueella.  

Kansainvälinen muutostrendi on heijastunut myös 
Suomeen. Valtio halusi 1990-luvulla irtaantua kaivos-
toiminnasta ja EU jäsenyyden myötä etsintätoiminnan 
ovet avautuivat kansainvälisille yrityksille. Aluksi 
Suomeen olikin todellinen ryntäys kuin konsanaan 
ennen koskemattomille kultamaille. Nyt tasapaino 
kansainvälisten ja kotimaisten toimijoiden roolien 
välillä on löytymässä. Kansainvälisten investointien 
merkitys ja tarve on tunnustettu ja samaan aikaan 
keskustelu valtion mahdollisesta roolista kansallisten 
luonnonvarojen hyödyntäjänä on viriämässä uudel-
leen.  GTK on nousemassa keskeiseksi asiantunti-
jaksi sekä Suomen että EU:n mineraalipolitiikassa, 
kun Fennoskandian ja Suomen strateginen merkitys 
raaka-aineiden lähteenä vahvistuu.
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Kaivannaisteollisuus on lähitulevaisuudessa nouse-
massa uudelleen yhdeksi suomalaisen talouskasvun 
pilariksi. Kaivannaisteollisuus työllistää Suomessa 
jo nyt suoraan noin 14 000 henkilöä ja arviot välil-
lisestä työllisyysvaikutuksesta on 50 000–70 000 
henkilötyövuoden tasolla. Useimmat työpaikat ovat 
pitkäaikaisia ja sijoittuvat Itä- ja Pohjois-Suomeen. 
Suomen metallikaivosten vuotuinen louhinta on tällä 
hetkellä jo lähes kolminkertainen siihen verrattuna 
mitä se oli entisinä kaivostoiminnan huippuvuosina 
1970- ja 1980-lukujen vaihteessa.

Uudessa tilanteessa GTK:n rooli on entistäkin kes-
keisempi. GTK tuottaa ja tarjoaa käyttöön sen geo-
logisen, geofysikaalisen ja geokemiallisen perustie-
don, johon menestyksekäs etsintätoiminta Suomessa 
perustuu. Toisaalta GTK kokoaa yhteen ja jalostaa 
edelleen sitä tietoa, jota yksityisten toimijoiden tut-
kimukset tuottavat. GTK:n perinteinen rooli operatii-
visena malminetsijänä alkoi muuttua jo 1990-luvulla, 
mutta tulevaisuudessakin GTK:n tehtävänä on tuot-
taa konkreettisia aiheita, joita yksityissektori kehit-
tää edelleen. Tulevaisuuden GTK tarjoaa yrityksille  
erityisosaamista vaativia palveluja sekä etsintään että 
kohteiden jatkotutkimuksiin. Uusien etsintämenetel-
mien kehittäminen tapahtuu tulevaisuudessa pääosin 
GTK:n, teknologiayritysten ja alan korkeakoulujen 
yhteistyönä. Tämä GTK:n uudistettu toimintamalli 
on jo tuottanut myönteistä palautetta ja hyväksyn-
tää yritysmaailman ja muiden sidosryhmien taholta.

GTK haluaa tulevaisuudessakin olla eurooppalainen 
huippuosaaja luonnonvaroihin liittyvässä tutkimuk-
sessa ja mineraalisten raaka-aineiden kestävän käy-
tön edistämisessä. 

Suomen kaivosten malmituotanto 1950–2015  
1950-luvulla alkoi maan kaivostuotanto, uusien malmin-
etsinnän menetelmien ja lisätyn tutkijakapasiteetin 
ansiosta ripeästi kasvaa. Kasvu jatkui aina 1970-luvun 
loppuun, mutta kun metallien maailmanmarkkinahinnat 
1960-luvulla laskivat, niin kaivoksia alettiin sulkea, eikä 
uusia avattu. Metallihintojen nousu 1990-luvulla ennakoi 
uutta malminetsintäbuumia ja louhinnan suurta kasvua 
2000-luvulle.

Gruvproduktionen i Finland 1950–2015  
På 1950-talet började Finlands gruvproduktion raskt växa 
tack vare nya malmletningsmetoder och ökade resurser. 
Trenden varade till 1970-talets slut, men då metallpriserna 
sjönk på 1960-talet stängdes gruvor och nya öppnades 
inte. Priserna började stiga på 1990-talet, vilket ledde till 
en ny boom inom malmletningen och en betydande tillväxt 
i gruvbrytning på 2000-talet.

Ore output from mines in Finland 1950–2015 
During the 1950’s the mine production in Finland grew 
rapidly because of new methods of prospecting and more 
personnel. The growth continued to the end of the 1970’s, 
but as the metal prices began to sink in the 1960’s, old 
mines were closed and new ones were not opened. The 
rising prices in the 1990’s resulted in a new exploration 
boom and the opening of many new mines in the 2000’s. 
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Koko maapallolla asutuksen keskittyminen ja voi-
makas muuttoliike kasvukeskuksiin on jatkunut vuo-
sikymmeniä alati kiihtyen. Nopeinta muutos on ol-
lut kehittyvissä maissa, mutta myös Euroopassa ja 
Suomessa trendi on pysyvä. Kaupungistumisen seu-
rauksena rakentaminen keskittyy yhä tiiviimpään 
kaupunkirakenteeseen, liikenneväyliin ja energia- ja 
vesihuollon vaatimaan infrastruktuuriin. 

EU:n direktiivit ohjaavat osaltaan kansallista päätök-
sentekoa ja asettavat lisävaatimuksia koskien ympä-
ristön tilan huomiointia, vesihuoltoa, turvallisuutta ja 
maankäytön suunnittelua. Yhdyskuntien nopea kasvu 
lisää geologisen tiedon kysyntää liikenneväylien ja 
maanalaisten tilojen rakentamisessa sekä kiviaines-, 
vesi- ja jätehuollossa. Energian tuotantoon ja va-
rastointiin liittyvät teknologiat tulevat uudistumaan 
perinpohjaisesti. Kalliotilat, maanalaiset energian 
siirtoreitit ja geoenergiaratkaisut ovat osa uusiutuvaa 
yhdyskuntarakentamista. Asutusten keskittyminen 
lisää myös tarvetta ympäristön tilan seurantaan ja 
erilaisten riskien arviointiin. 

Kolmas GTK:n tulevaisuuteen kytkeytyvä muutoste-
kijä on ilmasto- ja energiapolitiikan kasvava merkitys. 
Energiaratkaisuista ja niihin liittyvien vaihtoehtojen 
arvioinnista on tulossa sekä elinkeinopolitiikan että 
ympäristöpolitiikan keskeisin kysymys. Teollisuu-
delle keskeisiä kysymyksiä ovat energian hinnan li-
säksi saatavuus ja lisääntyvästi myös tuotantotavan 
hyväksyttävyys kuluttajien arvojen näkökulmasta. 
Hallinnon näkökulmassa korostuvat kansainvälisten 
ilmastosopimusten velvoitteet. Ympäristöpolitiikassa 
painotetaan kulutuksen vähentämistä ja tuotantotavan 
painottamista uusiutuviin energialähteisiin.   

Suomessa valtiovallan keskeisiä linjauksia ovat uu-
siutuvien energialähteiden käytön lisääminen, oma-
varaisuus ja energiatuotannon monipuolisuus. GTK:n 
osaamisella on tärkeä rooli uusien kotimaisten ja 
vähäpäästöisten energiaratkaisujen kehittämisessä. 
Maa- ja kalliolämmön mahdollisuuksien tutkimi-
nen ja soveltamisen laajentaminen onkin GTK:n 
uusin ja kasvava asiantuntemusalue. Turvevarojen 
inventoinnissa ja turpeen käyttöön liittyvissä tutki-
muksissa GTK:n osaaminen on keskeistä myös tule-
vaisuudessa. GTK on myös mukana pitkäjänteisessä 
tutkimustyössä käytetyn ydinpolttoaineen sijoittami-
seksi turvallisesti kallioperään. Polttoaineen loppu-
sijoittamiseen liittyvistä ratkaisuista ja osaamisesta 
on muodostettavissa kansallinen verkosto, jolle on 
kasvavaa kysyntää myös muissa loppusijoitukseen 
valmistautuvissa maissa.

GTK:n kyky vastata tulevaisuuden haasteisiin raken-
tuu kulmakivistä. Ensimmäinen kulmakivi on hen-
kilöstön osaaminen, tutkimus ja teknologia. Toinen 
kulmakivi on organisaation toimintatapa eli tiedon-
tuotanto, tietovarannot ja tietoratkaisut, ja kolmas 
kulmakivi on asenne ympäröivään maailmaan eli 
palvelusuuntautuminen ja pyrkimyksen kokonais-
vaikuttavuuteen.

GTK panostaa edelleen ensisijaisesti vahvuusalaan-
sa ja pyrkii mineraalivaroja koskevan osaamisen ja 
tutkimuksen osalta Euroopan johtavaksi asiantunti-
jaorganisaatioksi ja valituilla osa-alueilla maailman 
luokan osaajaksi. Seismisen heijastusluotauksen so-
veltaminen tunnettujen kaivos- ja malmikohteiden 
kallioperän tutkimuksiin 3–4 km:n syvyyteen saakka 
näyttää lupaavalta esimerkiltä menetelmästä, joka 



150 GTK:n tulevaisuus 2010 –

saattaa avata GTK:lle aivan uusia mahdollisuuksia 
raaka-aineiden etsintään. Maanpintaa on vasta ke-
vyesti raapaistu!

Hi-tech-metallien merkitys kasvaa kehitettäessä tu-
levaisuuden teknologiaa, kuten suprajohteita, akku-
teknologiaa, elektroniikka ja uusia nanomateriaaleja. 
GTK on jo vahvasti mukana näiden tulevaisuusme-
tallien tutkimuksissa ja koordinoi hi-tech-mineraalien 
ja nanoteknologian nelivuotista ProMine-hanketta. 
Myös mineraalien prosessoinnissa ja ympäristöystä-
vällisten rikastusprosessien kehittämisessä tavoitel-
laan kansainvälistä huipputasoa. Tutkimusaineistojen, 
informaatioteknologian ja geotieteellisen osaamisen 
yhdistäminen kolmiulotteisina mallinnuksina avaa 
todellisia tulevaisuuden mahdollisuuksia huippu-
osaamisen kehittämisessä. 

GTK:n palvelut ovat tulevaisuudessakin nopeimmin 
muuttuva ja asiakastarpeisiin vastaava osa toimintaa. 
Kaivos- ja etsintäyritykset osaavat hakeutua heille 
räätälöityyn GTK:n verkkopalveluun ja jatkossa 
asiakasryhmäkohtaiset palvelukanavat lisäävät mer-
kitystään.  Kotimaassa kaivostoiminta laajeneminen 
ja ympäristöteknologian verkostojen vahvistuminen 
luovat vakaan palvelukysynnän GTK:n Outokum-
mussa sijaitsevan mineraalitekniikan laboratorion 
kehittämille entistä ympäristöystävällisemmille ri-
kastusmenetelmille. 

GTK on tunnustettu kansainvälinen toimija, jolla on 
aktiiviset kumppanuussuhteet niin teollisuuden kuin 
alan tutkimusorganisaatioidenkin kanssa. Euroopan 
uusi raaka-ainealoite (Raw Materials Initiative), 
INSPIRE-direktiivin toimeenpano ja sen sisältämät 

hankkeet yhä vahvistavat GTK:n kansainvälistä mer-
kitystä. GTK nostaa aktiivisuuttaan ja tavoitteitaan 
alansa eurooppalaisena asiantuntijana ja EU-tasoisen 
yhteisen tietoperustan rakentajana ja ylläpitäjänä. 
GTK on toimialallaan Suomen kehitysyhteistyön 
merkittävä toimija ja TEM:n kehityspoliittisen oh-
jelman toteuttaja. Vientiprojekteilla on jatkossakin 
tärkeä merkitys GTK:n kansainvälistymisen ja ver-
kostoitumisen kannalta. 

TEM teetti GTK:ta koskevan strategisen evaluoinnin, 
jonka toteutti konsulttitoimisto HMV PublicPartner 
Oy. Arviointityössä haastateltiin suuri joukko si-
dosryhmiä. Nyt arvioitiin yhteiskunnan nykyisiä ja 
tulevia tietotarpeita, GTK:ta osana TEM-konsernia 
sekä laitoksen toimintaa, rakennetta ja johtamista. 
Arviointi valmistui keväällä 2010. 

GTK:n löytämä Talvivaaran nikkeliesiintymä johti 
tuotantoon vuonna 2009. Suurimittakaavainen kasauslaite 
levittää murskattua malmia liuotuskasalle, joka on kool-
taan 2 km x 200 m x 12 m. Kuva Talvivaaran kaivosyhtiö.

Produktionen vid Talvivaara nickelförekomst,  
som hade upptäckts av GTK, startade 2009. En stor 
transportör lägger upp krossad malm för urlakning i en 
hög som är 2 km lång, 200 m bred och 12 m hög.

The production at the Talvivaara nickel deposit, 
discovered by GTK, started in 2009. A large scale  
stacker piles crushed ore for leaching into a heap  
2 km long, 200 m wide and 12 m high.
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 G TK:n toiminnan suuntaus on sidottu 
maan taloudelliseen ja poliittiseen ti-
lanteeseen. Uusi, itsenäinen geologi-
nen komisioni 1800–1900-vuosisatojen 

vaihtuessa keskittyi J.J.Sederholmin johdolla maan 
geologiseen kartoitukseen. Hänen aikaansaannos-
taan oli peruskalliogeologinen luokitus. Orijärvellä 
����	���
�����
��	���������	��	����������	����	-
vilajeille fasiesluokituksen. 1930-luvulla geologinen 
toimikunta panosti jo malmien etsintään, mutta vas-
ta sotien jälkeen malminetsintä Aarne Laitakarin oh-
jauksessa muodostui geologisen tutkimuslaitoksen 
(GTL) tärkeimmäksi tehtäväksi. 1950-luvulla tehtiin 
GTL:n ehkä merkittävin ja rohkein aluevaltaus, kun 
ryhdyttiin kolmikomponenttiseen aerogeofysikaali-
seen kartoitukseen osastonjohtajien Aarno Kahman 
ja Maunu Purasen aloitteesta. 1970-luvulla tapahtui 
toinen rohkea toiminnan laajennus, kun aloitettiin 
monipuolinen geokemiallinen kartoitus. Samaan 
aikaan tehostettiin malminetsintää ja suunnattiin 
resursseja ydinenergian ja erityisesti polttoturpeen 
tutkimuksiin. Silloin GTL kasvoi maan toiseksi 
suurimmaksi tutkimuslaitokseksi. 1980-luvulla sai 
Geologian tutkimuskeskus (GTK) uudet nyky-
aikaiset toimitilat ja runsaasti tehokasta automati-
soitua tutkimuskalustoa, kansainvälinen yhteistyö 
laajentui ja alkoi kehitysyhteistyö. 1990-luvulla 
tehostettiin rakennus- ja kaivosalan palvelua sekä 
aloitettiin mittavia tutkimusurakoita ulkomailla. 
Silloin piti aloittaa vähenevien henkilöresurssien 
uudelleenorganisointi. 2000-luvulla sai GTK hyvin 
ansaitsemansa, keskeisen aseman maan tutkimus- ja 
talouskentässä. Valtion supistamistoimien seurauk-
sena jouduttiin talosta irrottamaan tuottoisat kemian 

palvelut erilliseen yhtiöön, Labtiumiin. Nousujoh-
teinen kehitys talon toiminnassa kuitenkin jatkui.

Tutkimustyö ei ole pelkkää puurtamista, vaan myös 
virkeää yhteiseloa, sellaista mitä esimerkiksi alue-
toimistojen henkilökuntien välinen moni-ilmeinen ja 
vuosittain toistuva Geoturnaus antaa. Motivaatiota 
työhön antaa myös laitoksen koulutusmyönteisyys. 
Esimerkiksi vuonna 2008 oli seitsemän GTK:n tut-
kijaa ulkomailla hakemassa huippuosaamista. Sama 
määrä vaihtotutkijoita Kanadan, USA:n, Australian, 
Unkarin, Slovakian, Tanskan ja Etelä-Afrikan tut-
kimuslaitoksista oli GTK:ssa asiantuntijatehtäviä 
hoitamassa. GTK:n laitteet ja taidot ovat korkeaa 
kansainvälistä tasoa. GTK:n tehtävä on taata koti-
maamme tarvitsema geologisen tiedon ja geologis-
ten raaka-aineiden saanti sekä tutkimusmenetelmien 
kehittäminen yhdessä kotimaisten ja kansainvälisten 
laitosten ja yhtiöiden kanssa. 

Geologian tutkimuskeskuksen elinkaarta on tässä 
kirjassa suppeasti kuvattu. Satojen tutkijoiden, tu-
hansien tuntien työ ja saavutukset ansaitsisivat pe-
rusteellisemmankin esittelyn. On ilo havaita, että 
tutkija GTK:ssa on alallansa tällä haavaa maailman 
huipun tasalla. Isaac Newtonin sanoin on kuitenkin 
tunnustettava, että se johtuu osin siitä, että nykytut-
kija ”seisoo etevien edeltäjiensä harteilla”. 

Geologiasta saamme raaka-aineet, geologian varaan 
me rakennamme, ja se on tärkeä osa meidän päivit-
täistä elämäämme. Geologia on vahvasti ankkuroitu 
maahan ja kallioon, mutta geologinen tutkimus, se 
edellyttää harjoittajaltaan ajatuksen avaraa lentoa. 
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Historiikkityöryhmä Geologian tutkimuskeskuksen 
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Tidig historia 

Snart efter att den skandinaviska inlandsisen hade 
smält undan i södra Finland för ungefär 11 300 år 
sedan, utnyttjade redan de första nybyggarna geo-
logiska råmaterial i form av pilspetsar, knivar och 
skrapverktyg gjorda av kvarts. Man kunde göra 
lergods för cirka 7 000 år sedan och i något skede 
började man blanda asbest i leran för att förbättra 
kvaliteten på husgeråden under stenåldern. Konsten 
att göra järn kom till Finland omkring år 500 e. Kr. 
Metallen framställdes av myr- eller sjömalm i ugnar 
gjorda av stenplattor. Kristendomen nådde Finland 
på 1100-talet vid samma tid som Finland blev en del 
av Sverige, och munkar kom med kunskap om hur 
man gör tegel och murbruk och hur man bearbetar 
sten för byggverksamhet. Sverige blev en stormakt 
under 1500-talet på grund av sin gruvindustri. De 
svenska kungarna gynnade malmletning och me-
tallframställning också i Finland genom att sända 
malmletare till landet samt sätta igång gruvor och 
grunda industri.

Det första universitetet i Finland grundades 1642 
i Åbo och mineralogi ingick i läroplanen. Under 
1700-talet verkade den svenska bergsvetenskaps-
mannen Daniel Tilas i Finland. Genom prästerna 
talade han för mineraljakt, och han lade också märke 
�	�����������&���������������	����������������
��	
�
moderklyft. Under samma tid var naturvetaren och 
upptäcktsresanden Peter Kalm verksam vid Åbo 
Akademi som professor i ekonomi, som också om-

fattade mineralogi. Kopparmalmen vid Orijärvi i 
sydvästra Finland upptäcktes 1757 och gruvan var 
i drift nästan 200 år.

Finland blev 1809 ett autonomt storfurstendöme 
inom det ryska kejsardömet. Som centralt ämbets-
verk inom bergshanteringen grundades 1821 bergs-
staten (bergskontoret), som 1858 omorganiserades 
till bergsstyrelsen med ansvar också för malmlet-
ning. Geologisk kartläggning påbörjades i södra 
Finland 1865, och en regional geologisk karta över 
norra Lappland gavs ut 1874 i samband med guld-
rushen i området. En geologisk byrå inrättades 1877 
vid bergsstyrelsen, och 1886 övertogs byråns ansvar 
av en fristående statlig myndighet inom Industri-
styrelsen, Geologiska Kommissionen, som senare 
blev Geologiska Forskningsanstalten, och som nu 
är Geologiska Forskningscentralen.

1886 –1945  
Geologiska Kommissionen

De uppgifter som kommissionen år 1885 förordna-
des att sköta gällde att bedriva geologiska under-
sökningar, närmast med tanke på gruvindustrins 
behov och andra nationella ekonomiska syften. 
Originaltexten ”... att, med iakttagande av weten-
skapens fordringar och med särskildt fästad upp-
märksamhet på jord- och berglagrens betydelse 
���	
�������	
	������
���	����������	�������	
och genom fullständiga kartor och beskrifningar 
meddela kännedom om landets allmänna geog-
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nostiska beskaffenhet, ...” är väl formulerad och i 
princip giltig fortfarande. 

Då Finland blev självständigt 1917 skars importen 
från Ryssland av, och mera ansträngningar och re-
surser måste satsas på att leta efter inhemska rå-
material. Därför fördubblades Geologiska kommis-
sionens personal från 10 till 20 personer.

Fram till 1900-talets början producerade byrån geo-
logiska kartor som visade både den prekambriska 
berggrunden och avlagringarna från kvartärtiden. 
Kartorna gjordes i skala 1:200 000 och de täckte 
landets södra delar. År 1900 inleddes utgivningen 
av en kartserie, ”Allmän geologisk karta öfver Fin-
land i skala 1:400 000”. Kartan gjordes i två un-
derserier: dels den prekvartära berggrunden, dels 
de yngre jordarterna. År 1930 täckte kartorna över 
berggrunden landet till största delen, och jordarts-
kartornas täckning omfattade landets södra delar upp 
till drygt hälften av landet, upp till ungefär Uleå-
borgs latitud. Detta var en otrolig prestation med 
tanke på att den fasta personalen i genomsnitt var 
20 personer och att transportmedlen huvudsakligen 
var häst och kärra, eller cykel eller så tog man sig 
fram till fots. Kartans indelning i två underserier 
ledde emellertid till en grundläggande uppdelning 
av geologin och geologerna i Finland: hårt berg 
(främst prekambrium) och lösa jordarter (kvartär).

Då den allmänna geologiska kartläggningen var väl 
igång, kunde större satsningar göras på prospekte-

ring och andra praktiska tillämpningar av geologi. 
�������������������	�������&�����	����������'*���
då man grävde en kanal i östra Finland och efter 
lång och invecklad letning upptäcktes 1910 en kop-
parfyndighet vid Outokumpu (betyder ”underlig 
kulle”). Denna rika förekomst bröts under 75 års 
tid, och den utgjorde grunden för utvecklingen av 
modern gruvverksamhet och metallurgi i Finland. 
Upptäckten av malmförekomsten framhöll också 
geologins viktiga roll då man skall utnyttja natur-
tillgångarna och utveckla landets ekonomi. Geologi 
blev förknippat med rikedom och metalltillgångar. 
År 1921 upptäcktes en rik nickelförekomst i Pet-
samo i nordligaste Finland (nickelgruvan låg i en 
del av landet som avträddes till Sovjetunionen ef-
ter andra världskriget). Likaså undersöktes indu-
strimineraler och blocksten, medan jordarternas 
fysikaliska och kemiska egenskaper studerades 
med tanke på deras användning inom industri eller 
jordbruk av en särskild agrogeologisk grupp. Vissa 
���������	
�����

���������"��������������'*���
från geologiska kommissionen till en nygrundad 
forskningsanstalt för lantbruk.

Jakob Johannes Sederholm var direktör för Geo-
logiska kommissionen under en exceptionellt lång 
period, 1892-1933. Han sammanställde den första 
geologiska kartan över Finland 1897, och publice-
rade synteser över Finlands och Fennoskandiens 
geologi. Hans studier av migmatiters och graniters 
������
�\�����	���	�
�����
���
�����������	���
geologins klassiker, och återutgavs 1967. Under 
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1920-talet utnyttjades hans diplomatiska skicklig-
het och organisationsförmåga av Nationernas För-
bund för att lösa internationella problem i Europa.

I början på 1910-talet verkade Pentti Eskola och 
Eero Mäkinen vid Geologiska kommissionen. 
Bägge nådde senare framstående ställningar. Pen-
tti Eskola införde begreppet metamorf facies för 
att korrelera metamorfa processer, och lade däri-
genom grunden för studier i metamorf petrologi. 
Han verkade senare som professor vid Helsingfors 
Universitet under närmare 30 år. Eero Mäkinen 
blev den första verkställande direktören för Outo-
���������"&���������"�����
������	
��������	���
�����
�
�������"����	
��
��"������������
���������
decennier.

När den allmänna geologiska kartläggningen bör-
jade bli fullbordad, kunde på 1930-talet större sats-
ningar göras på prospektering och forskning. Antalet 
tjänster utökades till ett trettiotal. En ny verksam-
hetsform inleddes som gick ut på att allmänheten 
uppmanades att sända in malmhaltiga prover. Vissa 
fyndigheter påträffades tack vare detta, t.ex. järn-
titan-vanadium-fyndigheten i Otanmäki år 1938, 
men den lovande starten på denna verksamhetsform 
���������&����������	��������������"}��	�����
�����
�
1939. Geologiska kommissionens byggnad i Hel-
singfors träffades två gånger av bomber, men lyck-
ligtvis förstördes inte arkiven. Nästan alla manliga 
anställda måste ansluta sig till försvarsmakten. Tre 
av dessa dog i strid.

1946–1983  
Geologiska forsknings anstalten – GFA

Efter andra världskriget inleddes verksamheterna 
på nytt. Enorma satsningar krävdes för att ompla-
cera den evakuerade befolkningen, betala tunga 
krigsskadestånd och återuppbygga en stor del av 
landets infrastruktur. Allt detta resulterade i en total 
omstrukturering av Finlands ekonomi och industri, 
och skapade ett stort behov för inhemska råmaterial. 
����&��"�
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Den centrala statliga geologiska myndigheten stärk-
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Geologinen tutkimuslaitos (GTL). Skilda avdel-
ningar grundades för berggrund, jordarter, malm-
letning och kemi. Antalet geologtjänster fördubb-
lades och det beviljades större anslag för avlöning 
av korttidsanställda. Mer detaljerade geologiska 
kartor som var bättre lämpade för praktiskt arbete 
började produceras år 1949. Kartserien Geologisk 
karta över Finland i skala 1:100 000 utgavs i två 
versioner, dels kartblad som visade berggrunden, 
dels kartor över ytlagren.

Geologiska forskningsanstalten var bland de första 
i världen som började utföra systematisk geofysisk 
��������
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elektromagnetiska 1954 och radiometriska 1956. 
Man använde banbrytande ny utrustning och nya 
metoder som utvecklats av Aarno Kahma och Mau-
nu Puranen. Detta var resultatet av ett nära sam-
arbete mellan några begåvade och entusiastiska 
malmgeologer, geofysiker och tekniker. Mätre-
sultaten framlades i form av kartor som visade 
variationerna i magnetfältet, elektromagnetiska 
egenskaper och gammastrålning. Genom att kom-
binera resultaten från de geofysiska mätningarna 
med information från geologisk kartläggning, kun-
de man påvisa områden med god malmpotential. 
Kalevi Kauranne utvecklade metoder för geoke-
miska undersökningar av morän, som gav ytter-
ligare information om variationer i berggrundens 
kemiska sammansättning.

Malmletningen var framgångsrik. Intressanta pro-
"������&��������������&���\�����	
���	�����
�
allmänheten ledde till regionala och lokala pro-
spekteringsprojekt i olika delar av landet. Ett tiotal 
nya gruvor öppnades som en direkt följd av malm-
proverna. Omkring tio andra gruvor öppnades som 
resultat av geologiska, geofysiska och geokemiska 
undersökningar. Exempel på ekonomiskt använd-
bara fyndigheter som påträffats eller framtagits med 
systematisk undersökning är Vihanti (Zn, Cu), Kors-
näs (Pb), Petalax (Ni) och Kemi (Cr). Systematiska 
maringeologiska undersökningar i Bottniska viken 
och i Finska viken inleddes 1955 i samarbete med 
Havsforskningsinstitutet och med hjälp av dess 
forskningsfartyg ”Aranda”.

���'*`���
���������	�������
	
���
������
����-
ta från centrala Helsingfors till en ny byggnad i 
teknologiförorten Otnäs i Esbo kommun. De nya 
lokaliteterna gjorde det möjligt att utrusta, moder-

	���������&�������������
�����&������	��������-
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redan närmare 200.

De första radiometriska åldersbestämningarna 
på mineral från berggrunden i Finland utfördes 
av Olavi Kouvo under hans vistelse i USA på 
1950-talet. Resultaten ledde till grundläggande 
nya uppfattningar om prekambrium i Finland. 
Olavi Kouvo upprättade 1963 ett isotoplaborato-
rium i de nya lokaliteterna i Otnäs. Isotopgeolo-
giska metoder är väsentliga för att förstå litosfä-
rens utveckling och därmed relaterade processer. 
Uppfattningarna om åldern och utvecklingen av 
berggrunden i Finland och den Fennoskandiska 
skölden grundar sig till stor del på forskningsar-
betet vid GTK:s isotoplaboratorium i samarbete 
med andra forskningsprojekt.

Flygmätningarnas stora betydelse både för malm-
letningen och för kartläggningen av berggrunden 
ledde till att en avdelning för geofysik inrättades år 
1962. Utrustningen för geofysiska undersökningar 
från luften förbättrades och blev modernare. Nu på-
träffades malmförekomster av ekonomisk betydelse 
i Hitura (Ni), Hällinmäki (Cu) och Hammaslahti 
(Cu). Kartläggningen av kvartära avlagringar i skala 
1:400 000 inleddes i Lappland under sextiotalet.
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På 1970-talet var Finlands ekonomi stark. Gruv-
"���������
�������
����������	���	
�����	
����
ett uppsving. Under denna period ökades forsknings-
anstaltens personal nästan trefalt, från 254 till 741. 
År 1973 grundades två nya avdelningar, en för geo-
kemi och en för allmänna ärenden. Mera personal 
anställdes, delvis med sysselsättningsmedel, för att 
tillgodose behovet av regional geokemisk kartlägg-
ning och för att stärka malmletningen i norra och 
östra Finland, där hög arbetslöshet rådde. Den geo-
kemiska avdelningen utvecklades snabbt och hade 
snart mest personal. De första geokemiska morän-
kartorna publicerades år 1975, och under slutet av 
sjuttiotalet utkom sedan stora mängder kartor som 
producerats med nya automatiska metoder för kemisk 
analys och kartritning.

Den internationella energikrisen i början av 1970-talet 
ledde till ett ökat behov av inhemskt bränsle. Sökandet 
�������
���	�����	������������
�	
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�	�������\�����
en inventering av landets torvfyndigheter för potenti-
ellt bränslebruk sköt fart år 1974. Inom gruvsektorn 
skedde en nedgång i metallpriserna medan brytnings-
kostnaderna steg. De större gruvbolagen blev därför 
mindre intresserade av malmletning. Å andra sidan 
fanns det ett stort intresse för samarbete och ratio-
nalisering på nationell nivå, vilket 1978 ledde till att 
särskilda anslag beviljades för malmundersökningar 
och malmletning vid geologiska forskningsanstalten.

������&��
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höjd slutfördes 1972, och därefter inleddes ett mät-

ningsprogram från lägre höjd (30-40 m). Behand-
�	
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taten underlättades betydligt av att man samtidigt 
införde och utvecklade datorbaserade arbetsmeto-
der. På 1970-talet var forskningsanstalten också 
banbrytare inom regional geokemisk kartläggning. 
Geokemisk kartering ger information om den geo-
�������������
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hövs för malmletning och för olika miljöändamål. 
Det är t.ex. väsentligt att känna till tungmetallers 
naturliga bakgrundsvärden och kretslopp för att 
kunna uppskatta omfattning och verkan av utsläpp 
av tungmetaller orsakade av mänsklig aktivitet. 
Kvartärgeologisk kartläggning av lösa jordarter i 
skalan 1: 20 000 påbörjades i samarbete med Lant-
mäteristyrelsen för att ta fram kartor som var bättre 
ägnade för planering av markanvändning. En in-
ventering av förekomsten av sand och grus företogs 
också, i samarbete med Vägverket. En riksomfat-
tande undersökning gällande slutdeponeringen av 
kärnavfall inleddes 1977.

I samband med ett nationellt decentraliceringspro-
gram under mitten av 1970-talet grundade Geolo-
�	�������
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��������������&����
i olika delar av landet. Av dessa bildades 1979 re-
gionala byråer, en i Rovaniemi för Norra Finland 
och en i Kuopio för Mellersta Finland. Personalen i 
regionalbyråerna hörde fortfarande till de ursprung-
liga forskningsavdelningarna. Samtidigt omorga-
niserades forskningsanstalten så, att det bildades 
två divisioner under var sin forskningsdirektör, en 
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för berggrunds- och jordartsavdelningarna och en 
för malm-, geofysik- och geokemiavdelningarna. 
Avdelningen för kemi upptogs i avdelningen för 
geokemi.

Satsningarna på att söka fram och utvärdera lan-
dets naturresurser, speciellt torv, grus och sand, 
ökade betydligt i början på 1980-talet. År 1982 
����������
�
�	��	
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varit anställda med sysselsättningsmedel från ar-
betsministeriets budget, till geologiska forsknings-
anstaltens budget. Största delen av dessa personer 
var anställda på regionalbyråerna för Mellersta 
Finland och Norra Finland. Hela personalen upp-
gick nu till ungefär 900 anställda, av vilka 30 % 
hade högskoleutbildning.

1984–  
�����������������������	����� 
(GFC/GTK) 
År 1984 ändrades Geologiska forskningsanstaltens 
namn till Geologiska forskningscentralen (GFC), 
����
���������	�
����	����������${���!��-
nymen GTK började användas allt mer i mark-
nadsföringen, också på svenska och engelska. 
Geologiska forskningscentralen och Geologiska 
[���������	��	
��
��������&�������
������}�&	-
leum 1986, vilket gav möjlighet till ökad synlighet 
och PR-aktiviteter. Utställningar, seminarier och 
kurser anordnades i samarbete med andra organi-
sationer för att öka kännedomen och kunskapen 
om geologins bidrag till samhället. Flera interna-

tionella möten och symposier hölls i Finland un-
der jubileumsåret.

Det internationella samarbetet och de internatio-
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Det vetenskapliga och tekniska samarbetet med 
Sovjetunionen, som hade utvecklats på 1970-ta-
let, fortsatte. Ett fördjupat och omfattande nordiskt 
samarbete påbörjades.

De stora samnordiska Nordkalott- och Mittnorden-
projekten utfördes av GTK, SGU och NGU med stöd 
av Nordiska Ministerrådet. Nordkalottprojektet täck-
te Finland, Sverige och Norge norr om 66oN under 
åren 1980-1986, medan Mittnordenprojektet 1989-
1996 behandlade områdena mellan 66oN och 63oN. 
Projekten syftade till att åstadkomma ett enhetligt 
geologiskt, geofysiskt och geokemiskt basmaterial 
i form av databaser, kartor och beskrivningar. För 
samhällsutveckling och regionalplanering behövs 
geologisk information och kunskap som underlag i 
frågor som rör miljö och naturresurser. Informatio-
nen utgör också en väsentlig grund för prospektering 
efter malmer och industrimineral samt för fysisk 
planering. Projekten ledde till standardisering av 
terminologi och metoder inom de deltagande or-
ganisationerna. Detta resulterade i ökad förståelse 
och kännedom om den geologiska utvecklingen, 
strukturerna och malmförekomsterna inom området 
och lade grunden till effektivare geovetenskapligt 
samarbete över nationella gränser, som senare täckte 
hela den Fennoskandiska skölden.
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GTK:s första betydande insats inom tekniskt ut-
vecklingssamarbete var industrimineralprojektet 
(Industrial Minerals Project) i Kenya 1981–1986. 
Tillsammans med Kenyas geologiska undersök-
ning (Mines and Geological Department) utfördes 
malmletning efter industrimineral i olika delar av 
landet. Arbetet ingick i ett kenyanskt utvecklings-
program som syftade till att erbjuda inhemska rå-
material för nya och växande industrier. Mineral-
laboratorier inrättades, nödvändig utrustning och 
”on-the-job training” tillhandahölls samt komplet-
terades med stipendier för studier i Finland. Inom 
projektet arbetade 13 specialister från Kenya och 
12 från Finland.

Industrimineralprojektet var det första i en serie tek-
niska samarbetsprojekt som utfördes eller adminis-
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utrikesministeriets internationella samarbetsorgan 
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genom internationella organisationer, såsom nordiska 
utvecklingsfonden NDF, Asiatiska utvecklingsban-
ken AsDB, Afrikanska utvecklingsbanken AfDB, 
Världsbanken eller Förenta Nationerna. Exempel på 
sådana projekt är utvecklingen av mineralresurserna 
på Filippinerna 1983, den geologiska kartläggningen i 
Namibia 1991–1998, förstärkandet av organisationen 
och laboratoriefaciliteterna vid universitetet i Dar es 
Salaam 1977–1990, vid de geologiska undersökning-
arna i Kenya 1990–1993 och i Tanzania 1995–1998, 
samt de luftburna geofysiska kartläggningarna i Etio-
pien och Eritrea 1996 och i Ghana 1997.

GTK måste möta utmaningarna i en värld, som 
snabbt förändrades och utvecklades. Kemiska la-
boratoriet och borrningsgruppen utförde i ökande 
grad beställningsarbeten för externa kunder. Dessa 
enheters ekonomi måste avskiljas från de övriga 
avdelningarnas, och 1987 omvandlades de till oav-
hängiga projekt. En arbetsgrupp bestående av fem 
framstående internationella experter inkallades för 
att värdera forskningen vid GTK. Slutledningarna i 
deras rapporter var i allmänhet mycket gynnsamma.

GTK omorganiserades 1990. Verksamheterna in-
delades i två sektorer ledda av var sin forsknings-
direktör: en för vetenskaplig grundforskning och 
samarbete samt för kartläggningsstrategier, och en 
för de regionala enheterna och den operativa verk-
samheten. Distriktsbyråerna i Esbo, Kuopio och 
Rovaniemi blev ansvariga för geologisk kartering 
samt letning efter malmer och andra råvarutill-
gångar. De blev också mera involverade i konsul-
tering och beställningsarbeten för externa kunder. 
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gruppen till en privat borrentreprenör, som också 
köpte borrutrustningen. Under 1990-talet infördes 
ett system för resultatstyrning, som också omfat-
tade systematiska utvärderingar gjorda av enheterna 
och ledningen gemensamt.

Under 1990-talet och i början av 2000-talet deltog 
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liga samarbetsprojekt, som t.ex. den geokemiska 
kartläggningen av jordlagren i Europa, ekogeokemi 
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ett djupt forskningsborrhål och ett antal EU-projekt.

En ändring av gruvlagen 1994 öppnade Finland för 
internationella gruvbolag som en del av landets in-
tegrering med Europeiska Unionen 1995. Samma 
år tillkännagav Ashton Mining Ltd. att man funnit 
diamanthaltiga kimberliter i östra Finland. Dessa 
tilldragelser satte igång ett uppsving inom malm-
letningen, som drog till sig ett stort antal utländska 
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tidigt i ökande grad betonade GTK:s centrala roll 
i att främja malmletningen och gruvverksamheten 
i Finland. GTK var ansvarig för anskaffandet och 
förvaltningen av geovetenskaplig information i 
Finland, med särskild vikt på tillhandahållandet 
av information av hög kvalitet för malmletning 
och gruvbolag. Alla malmfynd som GTK gjorde 
bjöds ut till den privata sektorn genom ett öppet 
anbudsförfarande anordnat av Handels- och indu-
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tjänster inom malmletning, geofysisk kartläggning 
samt kemiska och mineralogiska laboratorieanaly-
ser, både i Finland och utomlands.

En internationell utvärdering av GTK beställdes 
1996 av Handels- och industriministeriet som en 
del av ett program för att utveckla och förbättra 
organisationerna under ministeriet. GTK omor-
ganiserades 1998 så att planering, koordinering 
och kontroll blev programbaserade. Syftet var att 

göra det möjligt för GTK att stärka integreringen 
av strategisk forskning och operativ verksamhet, 
och att förbättra marknadsföringen av dess tjänster. 
Den programbaserade modellen betonade lönsam-
heten och en kundorienterad synvinkel. Ett system 
för mål- och resultatstyrning utvecklades, och led-
ningen gjorde avtal med resultatenheterna om hur 
den ekonomiska vinsten skulle fördelas. Huvud-
komponenterna i den nya organisationen var fyra 
strategiska program, fem resultatenheter och två 
serviceenheter. En av resultatenheterna var Forsk-
ning och Utveckling, som omfattade största delen 
av de tidigare forskningsavdelningarna. Ett Geo-
servicecenter bildades 2001 och det omfattade de 
tekniska tjänsterna, det kemiska laboratoriet, marin 
������	\����������	��������������	�

En större omorganisering av GTK företogs 2002, 
då tre regionala enheter bildades under nya namn: 
Esbo, Kuopio och Rovaniemi. I Esboenheten ingick 
enheten för Forskning och Utveckling, Regionalby-
rån för Södra Finland och GIS-gruppen. De övriga 
huvudkomponenterna inom den nya organisationen 
var Geoservicecentret, två andra serviceenheter och 
två strategiska program. En stab bildades för att bi-
stå överdirektören. Samtidigt skars personalstyrkan 
ned från 944 år 1988 till 786 år 2003, av vilka 79 
betalades genom beställningsuppdrag.

Trenden mot mera serviceorienterade undersökning-
ar stärktes. Beställningsuppdrag utfördes både för 
den privata och för den offentliga sektorn. Uppdra-
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gen omfattade undersökningar av byggnadsmaterial, 
naturgrus, och krossat berg, samt miljögeokemi och 
utveckling av databehandlingsteknik. Projektexpor-
ten inbegrep betydande geologiska kartläggningsar-
beten i Afrika, som t.ex. i Moçambique 2002–2006, 
i Tanzania 2003–2007 och i Uganda 2008–. Dessa 
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utvecklingsfonden IDA, Världsbanken och Nord-
iska utvecklingsfonden NDF.

En internationell utvärdering av geovetenskapen i 
Finland 2003 gav en positiv bedömning av GTK:s 
verksamhet. Det noterades att GTK var välkänt 
och åtnjöt gott anseende hos övriga aktörer inom 
den geovetenskapliga sektorn och inom resursin-
dustrierna. Ett ökat samarbete med universitetens 
geologiska institutioner ansågs vara önskvärt. 

Trots att GTK var välkänt inom den geovetenskap-
liga sektorn, behövdes bättre fokusering på att göra 
geologin och dess tillämpningar mera allmänt kända, 
med ökad förståelse för hur geovetenskaperna bidrar 
till att förbättra människornas liv. Kuopioenheten 
blev ansvarig för mineraljakten, som innebär att 
allmänheten uppmanas sända in intressanta prov 
av malmer och mineral för granskning och even-
tuellt noggrannare undersökningar. För att öka all-
mänhetens intresse för geologi utgavs en guide för 
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GTK fortsatte sitt samarbete med skogsmyndig-
heterna för att sätta upp geologiska utställningar 
vid informationscentra i nationalparker och andra 

skyddsområden. Esboenheten byggde upp en till-
talande ny geologisk utställning i syfte att upplysa 
den stora allmänheten om Jordens ursprung och 
geologiska företeelser. Utställningen öppnade en 
ny värld speciellt för skolbarn, eftersom geologi 
inte undervisas som ett skilt ämne i skolorna. 

Nya möjligheter för GTK att förse företag inom 
gruvsektorn med effektivare service uppstod 2004, 
då det mineraltekniska laboratoriet i Outokumpu 
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tral VTT till GTK. Laboratoriet lämpade sig också 
för miljötekniska undersökningar. Den regionala 
inriktningen stärktes genom att en regionalenhet 
för västra Finland inrättades 2006 i Karleby. Sam-
tidigt anpassades de regionala verksamheterna att 
bättre möta de olika regionernas utmaningar och 
möjligheter.

Förändringar i den operativa omgivningen påkal-
lade innovativa metoder inom forskningsprogram-
men. För att möta dessa målsättningar utvecklade 
och genomförde GTK ett system för bokföring av 
geologiska naturresurser, livscykelteknologi, hög-
effektiva teknologier för malmanrikning och nya 
tillvägagångssätt för att rena nedsmutsade miljöer. 
Inom miljösektorn lades tonvikten på hållbar an-
vändning av naturresurser, samt på att värdera mil-
jörisker och förutse klimatförändringar. GTK blev 
en aktiv aktör då man sökte lösningar till dessa ut-
maningar, och tillhandahöll expertkunskap både på 
EU-nivå och då man förberedde beslut i Finland.
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GTK:s verksamheter bidrog till att säkerställa lång-
siktig tillgänglighet och sparsam användning av vik-
tiga metall- och mineraltillgångar genom noggranna 
inventeringar av naturresurser. Höga metallpriser på 
världsmarknaden och ökad efterfrågan på metaller 
fortsatte att driva på malmletningen i Finland under 
årtusendets första decennium. Detta märktes tydligt 
i en ökad efterfrågan på GTK:s data och tjänster. 
Genom att aktivt ha anskaffat och förvaltat geove-
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dokumentera områden med malm- och mineralpo-
tential av intresse för den privata sektorn. Företag 
som var verksamma inom malmletning i Finland 
vände sig till GTK inte endast för geodata utan också 
för expert- och laboratorietjänster. Metallpriserna 
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stora malmfyndigheter hann komma i produktion 
före den ekonomiska nedgången: Suurikuusikko 
guldmalm i Kittilä och Talvivaara nickelmalm i 
Sotkamo. Metalpriserna återhämtade sig 2009–2010 
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gruvproduktionen förutses.

År 2009 uppgick antalet anställda vid GTK (räknat i 
årsverken) till sammanlagt 666, av vilka 47 % hade 
högskoleutbildning. Huvudkontoret var beläget i 
Esbo, regionala enheter fanns i Karleby, Kuopio 
och Rovaniemi samt ett mineraltekniskt laborato-
rium i Outokumpu och ett nationellt borrkärneför-
råd i Loppis. De årliga bruttokostnaderna var 53,6 
miljoner euro, medan 14 % av intäkterna kom från 
den avgiftsbelagda verksamheten.  

GTK räknar med att geovetenskapernas betydelse 
ökar i framtidens samhälle genom ökad konkurrens 
om de allt knappare naturtillgångarna, den kraftiga 
urbaniseringen samt strävan efter hållbara energi-
lösningar. I forsknings- och utvecklingsverksam-
heten har GTK fyra prioriterade expertisområden: 
mineraltillgångar och ekologiskt effektiv gruvdrift, 
geoenergilösningar och energisäkerhet, hållbart sam-
hällsbyggande samt geovetenskaplig modellering.
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Early History 

Soon after the Scandinavian ice sheet had melted in 
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settlers started to use geological raw materials in the 
form of arrowheads, knives and scrapers made of 
quartz. Pottery began to be produced about 7000 years 
ago, and at some point people started to add asbestos 
to the clay to improve the quality of the Stone Age 
household ware. The skill of making iron came to 
Finland around 500 AD. The metal was manufactured 
from limonitic bog or lake ore in furnaces made of 
stone slabs. Christianity was established in the 12th 
century at the same time as Finland became a part 
of Sweden, and monks brought the skills of making 
bricks and mortar and splitting rock for constructi-
on work. Sweden became a major power during the 
16th century, partly because of its mining industry. 
The Swedish kings also promoted mineral explora-
tion and metal manufacturing in Finland by sending 
prospectors, starting mines and establishing industry.
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and the curriculum included mineralogy. During 
the 18th century, a Swedish expert on geology and 
mining, Daniel Tilas, was active in Finland. He pro-
moted amateur prospecting through the priests, and 
he also noted that erratic boulders had moved to the 
southeast from their mother lodes. During the same 
period, the natural scientist and explorer Pehr Kalm 
worked at the Royal Academy in Turku as Professor 
of Economics, which included mineralogy. In 1757, 

the Orijärvi copper ore deposit was discovered in 
southwest Finland, and the mine was in operation 
for almost 200 years. 

Finland became an autonomous Grand Duchy within 
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established in 1821 and in 1858 it was reorganized 
into a Board of Mines, which was also responsible 
for mineral exploration. Geological mapping started 
in southern Finland in 1865, and a regional geologi-
cal map of northern Lapland was published in 1874 
in connection with the gold rush in the area. A Bu-
reau of Geology was formed in 1877 at the Board 
of Mines, and in 1886 its responsibilities were taken 
over by an independent government agency within 
the Ministry of Industry, the Geological Commis-
sion, which later became known in English as the 
Geological Survey of Finland.

1886 –1945 
~���������"�����������

The tasks of the new agency, according to the decree 
of 1885, were “To carry out economic geological 
research, bearing in mind the needs of the mining 
industry and other branches of the national economy 
in accordance with the standards of science and good 
practice, and to provide information, through maps 
and explanatory notes, about the geology of Finland.” 

When Finland became independent in 1917, im-
portation from Russia was cut off and more efforts 
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and resources had to be applied to the search for 
domestic raw materials. Therefore, the staff of the 
Geological Commission was doubled – from 10 
persons to 20. 

Until 1900, geological maps combining the Precam-
brian bedrock and the overlying Quaternary deposits 
were produced at the scale of 1:200 000 from the 
southern part of the country. The publication of the 
map series “General Geological Map of Finland, 
1:400 000” was begun in 1900. The maps were is-
sued in two sub-series: Pre-Quaternary Rocks and 
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maps over half of the southern part of the country 
up to the latitude of Oulu. This was an incredible 
achievement considering that the permanent staff 
averaged some 20 persons and that the main means 
of transportation were horse and carriage, bicycle and 
walking on foot. The two different sub-series of the 
map, however, led to a fundamental subdivision of 
geology and geologists in Finland: hard rock (mainly 
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With the general geological mapping of the country 
well underway, more effort could be put into explo-
ration and other practical applications of geology. In 
1908, a large copper-rich erratic boulder was found 
when digging a canal in eastern Finland, and after 
a long and complicated search a copper deposit 
was discovered in 1910 at Outokumpu (meaning 
“strange hill”). This rich deposit was mined for 75 

years, and it formed the basis for the development 
of modern mining and metallurgy in Finland. The 
discovery of the deposit also emphasized the impor-
tant role of geology in the development of natural 
resources and the economy of the country. Geol-
ogy became associated with wealth and riches in 
the form of metals. In 1921, a rich nickel deposit 
was discovered at Petsamo in northernmost Finland 
(the nickel mine was in a part of the country that 
was ceded to the Soviet Union after World War II). 
Industrial minerals and dimension stones were also 
investigated, and the physical and chemical proper-
ties of soils and ground water were studied for their 
industrial or agricultural potential. Agrogeological 
mapping was started in 1924, but two years later, 
geologists from this group were transferred to the 
newly founded Institute of Soils.

Jakob Johannes Sederholm was the Director of the 
Geological Commission during an exceptionally 
long period, that is, from 1892–1933. He compiled 
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published syntheses on the geology of Finland and 
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tion and nomenclature of migmatites and granites 
belong to the classics of geology, and were reprinted 
in 1967. In the 1920s, his diplomatic and organi-
zational skills were utilized by the League of Na-
tions in solving international problems in Europe. 

In the early 1910s, Pentti Eskola and Eero Mäki-
nen, who both later reached prominent positions, 
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worked at the Geological Survey. Pentti Eskola 
introduced the idea of metamorphic phases to  
correlate metamorphic events, thereby laying the 
foundation for most subsequent studies in meta-
morphic petrology. He was later professor at the 
University of Helsinki for nearly 30 years. Eero 
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Outokumpu mining company and was the most 
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company over several decades.

With general geological mapping coming to an 
end, more effort could be put into prospecting and 
exploration during the 1930s. The number of per-
sonnel was increased to about 30. A new scheme 
was initiated encouraging members of the public 
to send in samples containing ores. Some targets 
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vanadium deposit in 1938, but the promising start 
was cut short by the Soviet attacks in 1939. The 
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Helsinki were twice hit by bombs, but luckily the 
archives were not damaged. Practically all the male 
employees had to join the armed forces. Three of 
these were killed in action.

1946–1983  
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Activities in Finland got off to a fresh start after 
the end of World War II. An enormous effort was 
required to resettle evacuees, pay heavy war indem-

nities and rebuild much of the infrastructure of the 
country. All this resulted in a complete restructuring 
of the Finnish economy and industry, and created 
a great need for domestic raw materials. It became 
necessary to diversify the geological activities and 
intensify mineral exploration. 

The geological agency was strengthened and reor-
ganized in 1946, and given a new name in Finnish, 
Geologinen tutkimuslaitos (= Geological Research 
Institute), abbreviated to GTL. Separate departments 
were established for Bedrock, Quaternary Deposits, 
Exploration and Chemistry. The number of geolo-
gists was doubled, and more funds were allocated 
for temporary staff. As the general geological map-
ping of the country was almost completed, more 
detailed mapping better suited for practical applica-
tions was started in 1949. The results were published 
as the “Geological Map of Finland, 1:100 000” in 
two sub-series: Pre-Quaternary Rocks and Super-
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The Geological Survey of Finland was among the 
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physical mapping. In the early 1950s, airborne geo-
physical surveys from an altitude of 150 m were 
started: magnetic surveys in 1951, electromagnetic 
in 1954 and radiometric in 1956, using pioneering 
new equipment and methods developed by Aarno 
Kahma and Maunu Puranen. This was the result 
of close cooperation between a few talented and 
enthusiastic exploration geologists, geophysicists 
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and technicians. The survey data were presented 
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electromagnetic properties and gamma radiation. 
By combining the results from the geophysical 
surveys with the information from geological map-
ping, areas with good mineral potential could be 
indicated. Kalevi Kauranne developed methods 
for geochemical investigations of till that provided 
further information on variations in the chemical 
composition of the bedrock. 

Mineral exploration made great progress. Interesting 
samples of bedrock or erratic boulders received from 
the public led to regional and detailed prospecting in 
many parts of the country. The investigations based 
on these samples resulted in the opening of about 
10 new mines. About 10 other mines were started 
as a result of investigations initiated by geological, 
geophysical and geochemical methods. Examples 
of economic deposits discovered or developed in-
clude Vihanti (Zn, Cu), Korsnäs (Pb), Petalax (Ni) 
and Kemi (Cr). Systematic marine geological in-
vestigations in the Gulf of Bothnia and the Gulf of 
Finland were started in 1955 in co-operation with 
the Institute of Marine Research using its marine 
research vessel “Aranda”.

In 1956, the Geological Survey moved from the old 
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Otaniemi, Espoo. The new premises provided the 
opportunity for equipping a number of new labo-
ratories, as well as modernizing and enlarging the 
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number of personnel was nearly 200.
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rock in Finland were carried out by Olavi Kouvo 
during his stay in the United States in the mid-1950s, 
and the results caused a fundamental change in the 
understanding of the Precambrian in Finland. Ola-
vi Kouvo set up an isotope laboratory in the new 
premises in Espoo in 1963. Isotope geology is an 
essential tool for comprehending the evolution of 
the lithosphere and related processes. Information 
on the age and development of the bedrock of Fin-
land and the Fennoscandian Shield is largely based 
on research carried out at the GTK isotope labora-
tory in cooperation with other projects.

The importance of airborne surveys, both in min-
eral exploration and in bedrock mapping, led to 
the establishment of a Department of Geophysics 
in 1962. The airborne geophysical equipment was 
improved and modernized, and the economic de-
posits of Hitura (Ni), Hällinmäki (Cu) and Hamma-
slahti (Cu) were discovered. Quaternary mapping 
at the scale of 1:400 000 was started in Lapland 
in the 1960s.

In the 1970s there was a favourable trend in the 
Finnish economy and a considerable growth in the 
mining and metallurgical industry. The Geological 
Survey developed accordingly. During this decade, 
the number of personnel in the Survey almost tri-
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pled, from 254 to 741. In 1973, new departments of 
Geochemistry and General Affairs were established. 
Regional geochemical mapping was introduced as a 
rather labour intensive new method to boost mineral 
exploration in northern and eastern Finland, where 
unemployment was high. It was relatively easy at 
that time to get employment funds for these pur-
poses, and the new Department of Geochemistry 
became the biggest department in terms of the num-
&�����������

����$���������������	�������������	���
were released in 1975, and a great number of maps 
were produced in the 1970s using new automated 
methods for chemical analysis and map plotting.

The international energy crisis in the early 1970s 
led to an increased need for domestic fuel. The  
exploration for energy metals such as uranium was 
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es was started in 1974. In the mining sector there 
was a decline in metal prices, while mining costs 
were at the same time increasing. The major mining 
companies consequently became less interested in 
exploration. On the other hand, there was a broad 
interest in national cooperation and rationalization, 
which in 1978 resulted in increased special funds 
for mineral investigations and exploration at the 
Geological Survey.

The high altitude airborne geophysical survey was 
completed in 1972, and a low altitude (30–40 m) 
airborne survey programme was subsequently start-
ed. The processing and presentation of the airborne 

data was facilitated by the introduction and devel-
opment of computerized methods. In the 1970s, 
the Geological Survey of Finland was also a world 
pioneer in regional geochemical mapping. Geo-
chemical surveying provides information on the 
geographical distribution of elements for assessing 
or exploring mineral resources and for many envi-
ronmental purposes. For example, it is essential to 
know the natural background levels and circulation 
of, say, heavy metals to assess the extent and impact 
of heavy metal releases from man-made sources. 
Quaternary mapping at the scale of 1:20 000 was 
started in co-operation with the National Board of 
Survey to produce maps better suited for land use 
planning. An inventory of sand and gravel was car-
ried out in co-operation with the National Board of 
Roads. A national geological nuclear waste disposal 
study project was started in 1977. 

In connection with a national decentralization 
programme during the mid-1970s, the Geologi-
����[��"�����������&�	������������������������
in different parts of the country. In 1979, these 
�������������	
�������������	�
���������\��
��
for Northern Finland in Rovaniemi, and one for 
Mid-Finland in Kuopio. The personnel and activi-
ties were still part of the original departments. At 
the same time, the Survey was organized into two 
divisions, each headed by a Research Director: 
one for the Bedrock and the Quaternary depart-
ments, and one for the Exploration, Geophysics 
and Geochemistry departments. The Department 
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of Chemistry was incorporated with the Depart-
ment of Geochemistry.

$���'*�������������	���	
��
�	����������������������
for and assess the country’s natural resources, espe-
cially peat, gravel and sand. In 1982, 125 persons 
who had been employed through special employment 
funds were transferred from the Ministry of Labour’s 
budget to the Geological Survey’s budget, mostly in 
�������	�
���������������	���	
��
���
���������
�
Finland. The personnel now numbered about 900 
employees, 30 % of whom had academic degrees.

1984–  
~=��������"��	������������������(�

In 1984, the Finnish name of the Survey was changed 
from Geologinen tutkimuslaitos (= Geological  
Research Institute) to Geologian tutkimuskeskus  
(= Research Centre of Geology), abbreviated to 
GTK. The name “Geological Survey of Finland” 
was retained in English, but the acronym GTK 
gradually became more common. The Geologi-
cal Survey - GTK and the Geological Society of 
Finland both celebrated their centenary in 1986, 
which provided opportunities for increased vis-
ibility and public relations activities. Exhibitions, 
seminars and courses were arranged in cooperation 
with other organizations to increase the awareness 
and understanding of the contribution of geology to 
society. Several international meetings and sympo-
sia were held in Finland during the centenary year.

The international cooperation and international 
���	"	�	�������������	
��
�	����	
�����'*�����[�	-
�
�	�������
	������������	�
��	�������[�"	����
-
ion, which had developed in the 1970s, continued. 
Extensive inter-Nordic cross-border cooperation 
was started. 

The Nordkalott Project was a collaborative venture 
carried out by the Geological Surveys of Finland, 
Norway and Sweden in 1980–1986. The aim was 
to compile geological, geophysical and geochemi-
cal information from the Nordic Countries north of 
latitude 66°N and draw conclusions on the mineral 
potential. The project produced a variety of data-
bases and maps covering northern Fennoscandia, 
�
��	������
����	
���
����������������������
	���
by leading to the standardization of terminology 
and methods across national borders. The partici-
pating Nordic Geological Surveys acted together 
as a single organization in the project. This resulted 
in a much improved understanding of the geology, 
structures and distribution of mineral deposits in 
the area and laid the foundation for future geosci-
�
�	�����������	�
����}������������
��	�
���&������\�
����������������	
������	�������
�������
��������
covering the whole Fennoscandian Shield.
 
�${����������}�������
	������������	�
����}��������
the Industrial Minerals Project in Kenya 1981–1986. 
Together with the Mines and Geological Depart-
ment at the Ministry of Environment and Natural 
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Resources of Kenya, exploration for industrial min-
erals was carried out in various parts of the coun-
try as part of a programme to supply domestic raw 
materials for new and expanding industries. Min-
eral laboratories were established, the necessary 
equipment acquired and on-the-job training for the 
Kenyan counterpart personnel was provided, sup-
plemented by scholarships to Finland. The number 
of Kenyan counterparts was 13, while 12 Finnish 
experts participated in the project. 

$����
�����	����	
���������}�����������������	
���
series of technical cooperation projects implement-
ed or administered by GTK. Initially, the projects 
were funded by the Finnish International Develop-
ment Agency FINNIDA. Later, they were mostly 
�
�
������������	
���
��	�
�������
	_��	�
����������
the Nordic Development Fund, Asian Development 
Bank, African Development Bank, World Bank or 
United Nations. Examples of these projects include: 
Mineral Resources Development in the Philippines 
1983, Geological Mapping in Namibia 1991–1998, 
Institutional Strengthening and Laboratory Facili-
ties at the Department of Geology, University of 
Dar es Salaam 1977–1990, the Mines and Geologi-
cal Department in Kenya 1990–1993 and Mineral 
Resources Department in Tanzania 1995–1998, 
and Airborne Geophysical Surveys in Ethiopia and 
Eritrea 1996 and in Ghana 1997.

GTK had to meet the challenges of the fast-changing 
world. The Chemical Laboratory and the Heavy 

Sampling Unit were increasingly carrying out com-
missioned work for external customers. Their econ-
omy had to be separated from the departments, and 
in 1987 these units were made into independent 
���}������!����������"��	
���
��	�
�������
��
���
international experts were called in to assess the 
research at the Survey. The conclusions of their 
reports were generally very favourable.

In 1990, the organization of GTK was restructured. 
The activities were now separated into two main 
divisions headed by research directors: one for 
��	�
�	�������������
����������	�
��
������	
��
strategies, and one for the management of regional 
and operational activities. The roles of the regional 
�������	
������\�{���	���
����"�
	��	��������-
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��\�������	_	
�����	����	����������
�	&	�	���
for bedrock mapping and exploration, while also 
assuming a greater involvement in outside consult-
ing and contracting. During the same year, over 
20 persons from the diamond drilling unit (heavy 
sampling project) were transferred to a drilling 
contractor, who also bought the drilling equip-
ment. During the 1990s, a management by results 
scheme was implemented, including systematic 
assessments jointly undertaken by the units and 
the management. 

During the 1990s and early 2000s, GTK participated 
	
���"�������}���	
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eration projects, such as the Geochemical Baseline 
Mapping of European Soils, Barents Ecogeochem-
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Research Borehole, and a number of EU Projects. 

In 1994, an amendment to the Mining Law opened 
the country to international mining companies as 
a part of Finland’s integration with the European 
Union in 1995. In the same year, the discovery of 
diamond-bearing kimberlites in eastern Finland was 
announced by Ashton Mining Ltd. These events 
started an exploration boom, which attracted a great 
number of exploration and mining companies from 
abroad and increasingly emphasized GTK’s vital 
role in promoting mineral exploration and mining 
in Finland. GTK was responsible for the acquisi-
tion and management of geoscience information in 
Finland, with particular emphasis on providing high 
quality data to exploration and mining companies. 
All GTK discoveries were offered to the private sec-
tor through an open tendering process arranged by 
the Ministry of Trade and Industry. GTK also had 
increasing opportunities to offer the minerals indus-
������
���
�	��\���	�
����	��������������	�
����"	���\�
including geophysical surveys and modern chemi-
cal, mineralogical and mineral processing labora-
tory services, both within Finland and worldwide.

An international evaluation of GTK was commis-
sioned by the Ministry of Trade and Industry in 
1996 as part of its programme for developing and 
improving the organizations under its auspices. GTK 
was reorganized in 1998, when the planning, coor-
dination and monitoring of the activities became 

programme-based. The aim was to enable GTK to 
intensify the integration of strategic research and 
operative activities, and to improve the marketing 
of its services. The programme-based model em-
����	_�������������&	�	����
���������������	�
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"	����	
���!��������������������"������\��
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������������	�������
result units. The main components in the new or-
��
	_��	�
������������������	������������\��"��
result units and two service units. One of the re-
sult units was the Research and Development Unit, 
which incorporated most of the previous research 
departments. In 2001, a Geoservice Centre Unit 
was formed, incorporating technical services, the 
chemical laboratory, marine geology, airborne geo-
physics and ground geophysics.

A major restructuring of GTK was carried out in 
2002 with the formation of three regional units, 
the Geoservice Centre, two service units and two 
core programmes. The restructuring involved the 
merger of the Research and Development Unit, the 
���	�
�������������[������
��	
��
���
��������[�
���"	����	
��������������
	���$������	�
����������
were renamed, and a Director’s Staff was formed 
to help with the management. At the same time, the 
Survey trimmed its personnel strength from a total 
of 944 in 1988 to 786 in 2003, of which 79 were 
funded through contract work.

The trend towards more service-oriented investiga-
tions was strengthened. Contracts were undertaken 
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on behalf of both the private and public sector. The 
contracts included research into building materials 
�
������������������������
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��
of data-handling techniques. The project export 
included some major geological mapping projects 
in Africa, such as in Mozambique (2002–2006), 
in Tanzania (2003–2007) and in Uganda (2008–), 
funded by the respective governments, the Inter-
national Development Association (IDA) of the 
World Bank and the Nordic Development Fund.

An international evaluation of all Finnish geoscienc-
es that was carried out in 2003 presented a positive 
picture of the activities of GTK. It was noted that 
GTK was well known and highly regarded by other 
actors in the geoscience community and within the 
resource industries. Increased cooperation with uni-
"���	�����������
���������
�	���������&�����&�
�����

Although GTK was well known in the geoscience 
community, more focus was needed on raising the 
awareness of geology and on increasing the under-
standing of the important contributions the earth 
sciences make to the lives of people. The Kuopio 
unit was made responsible for the service offered 
to the public whereby GTK experts identify geo-
logical samples submitted to them. To encourage 
people’s interest in geology, an in-depth user’s guide 
��������
���	
�����	��
�	����	�
�������&�	������
GTK continued its cooperation with the forestry 
authorities in setting up several geological exhibi-

tions at information centres in national parks and 
other protected areas. The Espoo unit concentrated 
on creating a new attractive geological exhibition 
to inform the general public about the origins of the 
Earth and its phenomena. The exhibition opened 
up a new world, especially to schoolchildren, be-
cause geology is not taught as a separate subject at 
school. The exhibition also provided information 
about GTK and its activities, showing that geol-
ogy contributes to a basis for sustainable growth 
and welfare.

New opportunities for GTK to provide companies 
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was created in 2004, when the mineral processing 
laboratory at Outokumpu was transferred from the 
State Technical Research Centre VTT to GTK. The 
laboratory was also suitable for environmental en-
gineering studies. The regional focus was strength-
ened by establishing a Regional Unit for Western 
Finland in Kokkola in 2006. At the same time, 
regional activities were adapted to better meet the 
challenges and opportunities of each region.

Changes in the operating environment called for 
innovative methods in research programmes. To 
meet these objectives, GTK developed and imple-
mented natural resource accounting systems, life-
����������
����	��\��	�������	�
��������������	
��
technologies and new approaches to the remediation 
of disturbed environments. In the environmental 
sector, research focused on questions regarding 
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the sustainable use of natural resources, assessing 
environmental risks and predicting climate change. 
GTK became an active participant in the search for 
solutions to these challenges, and provided expert 
knowledge both at the EU level and in drafting de-
cisions in Finland.

GTK’s activities have helped to assure society of 
long-term access to the economic use of important 
metal and mineral commodities through accurate 
natural resource inventories. High world metal 
prices and demand for metals have continued to 
��	"��������������	�
�	
��	
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�����	
�����������
���������������	���
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in a strong demand for GTK’s survey data and ser-
vices. Through the active acquisition and manage-
ment of geoscience information, GTK has identi-
�����
��������
��������������	
���������
�	���
useful to private industry. Companies involved in 
ore exploration in Finland have turned to GTK not 
only for geodata, but also for expert and laboratory 
���"	�������������	���������������	
�������
�
�	���
crisis in 2008, but two outstanding mineral deposits 
had just come into production before the decline: 
the Suurikuusikko gold deposit in Kittilä and the 
Talvivaara nickel deposit in Sotkamo. There was 
a recovery in the metal prices in 2009-2010, and 
several new mining projects were revitalized. An 
increase in the mine production is expected.

In 2009, the number of employees at the Geologi-
cal Survey of Finland amounted to a total of 666, 

47 % of whom had a university degree. The main 
�����������	�������������
	��	\������\�
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����������	
�{����\�{��-
pio and Rovaniemi, as well as a mineral processing 
laboratory at Outokumpu and a national drill core 
depot at Loppi. The total annual expenditure was 
53.6 million euros, while 14 % of the revenues were 
income from contract services.

GTK anticipates that geoinformation services will 
be highly needed in future society as a result of 
	
��
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banization and demands for sustainable energy. 
The emphasis for GTK’s R&D efforts is on mineral 
�����������
����������	�
���	
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��
energy security, sustainable building practices and 
computer modelling of geodata.
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Liite 2. Henkilöstö- ja taloustietoja  
z������_�q�����	������������������������� 
�������]��_��������	�����
��	����������������������

 

Muutokset ja haasteet sekä maailmalla että Suomessa ovat vai-
kuttaneet geologian tutkimuskeskuksen henkilöstön määrän ja 
menojen kehitykseen. Taulukossa on henkilöstö ilmoitettu hen-
kilötyövuosina (htv), käyttömenot (palkat, matkat, tarvikkeet), 
rakennuskustannukset, investoinnit (koneet, kulkuneuvot, laitteet) 

ja tulot on muunnettu miljooniksi euroiksi. Euroaikaan siirryttiin 
Suomessa vuonna 2002. Rahasummissa ei ole otettu huomioon 
	
����	���\��	��'*����}��'**����"�	������	�����	\�}��"�������������
lähtien vakiintui 2 %:n tasoon, mutta vuonna 2008 jälleen ainakin 
hetkellisesti nousi yli neljän prosentin.
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Liite 3. GTK:n löytämät metallimalmit
z������_�@�	�����;������	������	/��	�������(
�������]��_�@�	������������	�������������
����(

 
Geologian tutkimuskeskus on löytänyt noin puolet maamme  
louhituista metallimalmeista. Ne ovat aikajärjestyksessä: 
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Pääsarjat

Bulletin on kansainväliseen levitykseen tarkoitettu tieteellinen sar-
ja, jota on julkaistu vuodesta 1895 alkaen, ensin ranskankielisellä 
nimellä Bulletin de la Commission géologique de Finlande ja vuo-
desta 1971 lähtien nimellä Geological Survey of Finland, Bulletin. 

Tutkimusraportti – Report of Investigation -sarjassa julkaistaan 
GTK:n tutkimusten loppuraportteja kotimaisilla kielillä tai eng-
lanniksi (1967–). 

Special Paper on GTK:n uusin (1987–) englanninkielinen sarja, 
jossa julkaistaan pääasiassa kongressiesitelmiä ja muita erikois-
aiheita kokoomajulkaisuina. Sarjassa kahden vuoden välein jul-
kaistava Current Research -volyymi sisältää lyhyitä artikkeleita 
GTK:n meneillään olevista tutkimuksista alustavine tuloksineen. 
 

Muut sarjat

Geotekniska meddelanden (1906–1924) 
Geoteknillisiä julkaisuja (1908–1970)
Opas-Guide (1964–)
Ydinjätteiden sijoitustutkimukset (YST), 
Tiedon anto (1977–2005). 
Geokemiallisten karttojen selitykset (1978–1996)
Turvetutkimusraportit (1979–)
Erillisjulkaisut (1980–)

Karttasarjat

Pääosa kartoista tuotetaan nykyään digitaalisessa muodossa. 
Sen lisäksi on tuotettu painettuina seuraavia sarjoja:



185

Karttasarja (painetut kartat) 
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