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Alk.ulause

Geologisella kartoituksella on Suomessa varsin vanhat perin
teet. 1800-luvun lopulla kartoitettiin Etela-Suomi suunnilleen
linjalle Rauma - Lahti - Lappeenranta saakka mittakaavassa
1 : 200 000. Nlilla kartoilla kuvattiin seka kalliopera etta maa
pera sarnalla karttalehdella. Vuosisadan vaihteessa siirryttiin
mittakaavaan 1 : 400 000 ja alettiin julkaista erikseen rnaalaji
karttaa ja vuorilajikarttaa, joista jalkimmaista myohemmin ru
vettiin nimittarnaan kivilajikartaksi, .Kun taman yleiskartoituk
sen valmistuminen 1940-luvun lopulla alkoi olla nakopiirissa,
siirryttiin nykyajan vaatimuksia paremrnin vastaavaan mitta
kaavaan 1 : 100 000, jossa tahan mennessa on kartoitettu noin
kolmannes maamme pinta-alasta. Painetut ja tekeilla olevat
karttalehdet on merkitty sivulla 51 olevaan indeksikarttaan.

Nykyaan suoritettavan kartoituksen paamaarana on naiden
1 : 100 000 -rnittakaavaisten kalliopenakarttojen ja niiden selitys
kirjojen laatiminen. Nama kartat on tarkoitettu palvelemaan seka
tieteen etta kaytannon vaatimuksia, Niista on suurta hyotya mal
mien ja teollisuusmineraalien etsijoille, joita kiinnostavat seka
kallioperan rakenne etta niiden kivilajien levinneisyys, joiden
yhteydessa etsittavaa malmia tai mineraalia odotetaan esiintyvan.
Myos kallioperakartoituksen yhteydessa saattaa tietcnkin tulla
esiin malminetsijoita kiinnostavia vihjeita, Tunneleita ja muita
suurisuuntaisia Iouhiritatoita suunniteltaessa saadaan kalliopera
kartoista usein ensimmaiset tiedot tulevan tyokohteen geolo
giasta.

Kalliopcrakartoituksen tieteellinen merkitys on ensiarvoisen
tarkea. Taman, vahitellen yli koko rnaan ctenevan, jarjestelmal
lisen perustutkimuksen avulla luodaan maamme kallioperasta
ja sen syntyolosuhteista yha selkeneva kokonaiskuva. Laaja-alai
sia geologian ja lahitieteiden tutkimuksia suoritettaessa ja SUUil-
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niteltaessa saadaan kallioperakartoista tarkeira tietoja ja vihjeita.
Niita tarvitaan esimerkiksi geologisten muodostumien radio
metrisia ianmaarityksia suunniteltaessa ja geofysikaalisia mittaus
tuloksia tulkittaessa.

Opas n:o 5 korvaa vuonna 1964 ilmestyneen kallioperakar
toituksen maasto-oppaan, jonka painos on loppunut. Kuten
edeltajansakin, se sisaltaa kaytarinollisia ohjeita kallioperakartoi
tusta suorittaville maastoapulaisille ja aloitteleville kartoittajille.
Naiden ohjeiden tarkoituksena on saada kaikki kallioperakartoi
tusta tekevat esittamaan tyonsa 'tulokset yhrcisella kielella, Op
paasta uskotaan olevan hyotya myos karttojen kayttajille, jotka
laadintaperiaatteisiin tutustuttuaan osaavat paremmin lukea tata
kielta,

Espoossa tarnmikuussa 1974

llkka Laitaeari ./lrvo Matisto



Tyovalineet

Maastokartat

Kallioperakartoituksessa kaytetaan maastokarttoina paaasialli
sesti 1 : 20 000 -kaavaisia perus- tai topografisia karttoja. Niiden
ohella tai puuttuessa joudutaan paikoin kayttamaan myos ilma
kuvakarttoja tai ilmakuvia. Kartoittajan on aina huolehdittava
siita, etta kaytettavissa on kaikki mahdollinen kartoista saatava
informaatio. Jos esimerkiksi tutkimusalueen peruskartat ovat
yli 10 vuoden ikaisia, on selvitettava, onko alueelta esirn. uudem
pia ilmakuvia tai myohemmin taydennettya 1 : 100 000 -kaa
vaista topografista karttaa, joita voidaan kayttaa vanhentuneen
peruskartan ohella. Lisaksi kartoittaja11a on aina oltava jonkin
lainen kartta myos oman tutkimusalueen ulkopuolelta, silla esim.
yrnparoivien alueiden tieverkkoa on voitava tarkoituksenrnu
kaisesti kayttaa hyvaksi.

Peruskarroissa ja 1 : 20 000 -kaavaisissa topografisissa kar
toissa on maantieteelliset koordinaatit (pituus- ja leveyspiirit)
merkitty vain kartan reunoihin, Kaikissa karttalehdissa on Iisaksi
yksi tai kaksi kilometrikoordinaatistoa tai merk.it, joiden kautta
koordinaattiviivat voidaan piirtaa, Mustalla painettu peruskoor
dinaatisto perustuu 3°:n levyisiin kaisroihin, joiden keskirneri
diaanit ovat (18°), 21°, 24°, 27° ja 30° (seka 33°) itaan Green
wichista. Mainirtujen keskimeridiaanien lukuarvona kilometri
koordinaatistossa on 500. Peruskartoissa punaise11a ja 1 : 20 000
-kaavaisissa topografisissa kartoissa ruskealla painettu yhtenais
koordinaatistoon saatu jatkamalla kaistaleen 27° kilornetrikoor
dinaatistoa itaan ja lanteen yli koko maan. Peruskoordinaatisto
ja yhtenaiskoordinaatisto yhtyvat siis kaistaleella 27° eli pituus
piirien 25° 30' ja 28° 30' valilHi. Molemmat edella mainitut koor
dinaatistot on painettu myos uudempiin 1 : 50 000 ja 1 : 100 000
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-mittakaavaisiin topografisiin k.arttoihin. Erailla ennen yhtenais
koordinaatiston kayttoon ottoa painetuilla kartoilla on perus
koordinaatiston lisaksi painettuna naapurikaistaleen koordinaa
tisto. Peruskartan, topografisten karttojen ja ilmakuvakarttojen
lehtijako pohjautuu peruskoordinaatistoon.

Kallioperakartoituksessa kaytetaan paikanmaarityksessa yksin
omaan peruskoordinaatistoa. Koska samat koordinaattiluvut
toistuvat eri kaistaleilla, on koordinaattien Iisaksi aina ilmoitet
tava myos karttalehden numero.

Karttoihin painetuista suuntakorjauspiirroksista ilmenevat
napapohjoisen (maantieteellisen pituuspiirin suunta), karttapoh
joisten (kilometrikoordinaatistojen suunnat) ja neulapohjoisen
(kompassin ilmaiserna pohjoissuunta) valiset kulmat piiruina
(6000 v == 360°). On huomattava, etta kulmat ovatpiirroksessa
havainnollisuuden vuoksi suurennettuina, joten riiita ei ilman
kulmanmittausvalineita voi siirtaa kartalle. Suuntien korjausta
havaintoja karttaan s.iirrettaessa' seka koordinaattien kayttoa
havaintopaikan maarityksessa selostetaan myohemmissa Iuvuissa,

Geologiset ja geofysikaaliset kartat

Tutkimusalueelta aikaisemmin tehtyihin geologisiin karttoihin
kannattaa aina tutustua. 1 : 400 000 -mittakaavaisesta kivilaji
kartasta saa ennakkokuvan alueen kallioperan paapiirteista.
Ymparoivilta alueilta julkaistut kallioperakartat taas kertovat
tutkittavien muodostumien jatkuvuudesta oman alueen ulko
puolella. Myos seudulta tehtyihin •... geologisiin erikoistutkimuk
siin on aiheellista tutustua. Alueelta mahdollisesti tehtya maa
perakarttaa ei liioin pida unohtaa.jsilla siihen on merkitty maa
perakartoituksen yhteydessa loytyneet kalliopaljastumat,

Geofysikaalisista kartoista ovataeromagneettiset kartat kal
Iioperakartoituksen kannalta tarkeinpia, Niita on valmiina kay-
tannollisesti katsoen koko maasta seka 1 : 20 000 etta 1 : 100 000
-mittakaavaisena, Geofysikaalisten karttojen kayttoa geologisen
tutkimuksen apuna on selostettu geologisen tutkimuslaitoksen
oppaassa n:o 3.
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Geologinkompassi

Kallioperakartoituksessa kaytetaan seka havaintojen tekoon
Iiittyviin mittaukaiin etta suunnistukseen astejakoista, klinomer
rilla (kaltevuusmittarilla) ja koordinaattilevylla varustettua geo
loginkompassia (kuva 1). Kaytettaessa on varottava, ettei kom
passin lahella ole valotusmittaria, vasaraa tai muita magneetti
sia esineita, Hyva taskukokoinen magneetti vaikuttaa kompas
siin hairitsevasti viela yli 50 cm:n ctaisyydelta,

Monissa ulkomaalaisissa kompassimalleissa on himmea pinta,
johon voidaan Iyijykynalla merkita astelukuja muistiin ja pyyh
kia pois hengityksella kostutetulla peukalonpaalla, Koska nailla
pinnoilla on ajan oloon taipumus kiiUottua, ei sellaista ole koti
maisiin kornpasseihin tehty. Tallainen kirjoituspinta on kuiten
kin saatavissa kaikkiin kompassimalleihin kiinnittamalla pohja
levyyn kappale himmeaa karttateippia, joka voidaan tarvittaessa
helposti uusia.

](UVA 1. V. 1974 kayttoon otet
tavan geologinkompassin proto
tyyppi. Ennen sarjavalmistuksen
alottamista saatetaan joihinkin
yksityiskohtiin viela tehda muu
toksia.

2 7288-74
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Muut vafirieet

Karttojen ja kompassin Iisaksi kalliopcrakartoituksessa tarvi
taan geologinvasara, suurennuslasi, mittanauha, muistiinpano
valineet, naytepusseja seka valineiden ja naytteidcn kuljetusta
varten karttalaukku ja reppu. Myos kamera ja kuvattaessa koh
teeseen asetettava numerolevy on varsinkin kaukana teista lii
kuttaessa hyva pitaa aina mukana, ettei valokuvauksen vuoksi
tarvitse palata hankalassa paikassa olevalle kalliolle.

Havaintokohteet

Kohdetyypit

Kalliopaljastumalla tarkoitetaan kohtaa, jossa kiintokallio on
siten nakyvissa, etta siita voidaan tehda havainto ja etta se on
Iahes sataparosenttisen varrnasti .•.. tunnistettavissa kallioksi. Pal
jastuma voi olla joko luonnollinen tai kaivausten tuloksena syn
tynyt. Jos havaintoa tehtaessa syntyy epavarmuutta siita onko
tutkittava kivenpinta kalliota vai irtokivea, kiinnitetaan huo
miota seuraaviin seikkoihin:

- Silokalliomuoro, pienestakin pinnasta havaittuna, osoittaa
yleensa, etta kyseessa on kallio.

-,- Jaakautisen uurresuunnan yhteen sopiminen seudulla val
litsevan uurresuunnan kanssa osoittaa, etta kyseessa 011 toden
nakoisesti kallio.

- Tektonisten suuntien yhteen sopiminen seudulla vallitse
vien suuntien kanssa osoittaa, etta kyseessa on todennakoisesti
kallio.

- Rakopintojen rajoittama tai .hyvin voimakkaasti pyoristy
nyt muoto osoittaa, etta kyseessa on todennakoisesti irtokivi.

- Reunojen viettaminen hyvin jyrkasti useammalla puolella
osoittaa, etta kyseessa on todennakoisesti irtokivi.

- Kiven tarahtaminen vasaralla voirnakkaasti iskettaessa
osoittaa, etta kyseessa on .pienehko irtokivi tai ainakin selvan
raon kalliosta erottama lohko. Suurehkoa, varsinkaan ·osittain
moreeniin hautautunutta irtokivea ei sensijaanyleensa saa vasa
ralla iskemalla havaittavasti tarahtamaan.·· ....

- V oimakkaasti rakoilleen kallion erottaarlouhikosra usein
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silla perusteella, etta tektoniset suunnat, juonet yms. rakenteet
jatkuvat taysin saannollisina kivesta toiseen ja kivien valisten
rakosuuntien havaitaan toistuvan eri puolilla havaintokohdetta.

Kalliopaljastuma merkitaan karttaan yleensa rastilla.. Kuiten
kin voihyvin laajan yhtenaisen paljastuma-alueen merkita sen
yrnpari piirretylla pisteviivalla,

Kairausbauainnoiia tarkoitetaan paljastumasta aloitettua tal kal
lioon saakka ulottunutta kairausta, josta saatu geologinen infor
rnaatio on olennaisilta osiltaan kantoittavan geologin tiedossa.
Pelkka tieto siita, etta paikalla on joskus suoritettu syvakairausta
ei siis oikeuta kairaushavainnon merkin kayttoon kartassa.

Rakalla tarkoitetaan kallioperakartoituksessa kallion rakoilun
vaikutuksesta muodostunutta paikallista louhikkoa, jossa loh
kareet ovat routimisen vaikutuksesta liikkuneet yleensa vain
muutamia metreja.. Rinteissa, missa routimisen .lisaksi paino
voirna vaikuttaa lohkareiden siirtymiseen, voi matka kuitenkin
olla kymmeniakin unetrcja. Rakan .•,erottaminen muista louhi
koista saattaa .oIla hankalaa, ] os rassa suhteessa syntyy. epasel
vyytta, kiinnitetaan huomiota seuraaviin seikkoihin:

- Lohkareet ovat varsinaisessa rakassa hyvin lyhyen kuljetus
matkan vuoksi yleensa kulmikkaam.pia kuin kaikissa niissa ta
pauksissa, joissa louhikko on muodostunut viime kadessa maa
perasta lahtoisin olevista Iohkareista,

- Koska varsinaisen rakan lohkareet ovat Iahtoisin kallio
perasta hyvin suppealta alueelta, ne ovat tavallisesti kivilajikoos
tumukseltaan varsin tasalaatuisia. Esim, laajoilla graniitti- tai
granodioriittialueilla saattaa kuitenkin muullakin tavalla mUQ
dostuneessa louhikossa valtaosa .Johkareista· olla samaakivilajia,

- Eri kohoumien rinteissa suunnilleen samalla korkeudella
esiintyvat kivikot ovat todennakoisesti muinaisjarvien ja -me
rien rantakivikoita, eivatka siis rakkoja.

- Alavilla mailla saatraa pohjaveden sulaminen jajaatyminen
nostaa moreenista tai muusta maalajista kivet rakkaa muistutta
vaksi kivikoksi. Tallainen niin sanottu uhkurakka on harvoin
yhta kulumatonta ja kivilajeiltaan tasalaatuista kuin varsinainen
rakka. Jos havaintokohdetta on syyta epa-ina uhkurakaksi, siita
kaytetaan irtokivihavainnon merkkia,

- Rakasta on erotettava myos muinaisissa ja nykyisissa joki-
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uomissa sijaitsevat kivikot, jotka ovat jaaneet jaljelle virtaavan
veden viedessa maalajien hienomman aineksen mennessaan,

- ]aatikon toiminta saattaa joskus kasata jaan kulkusuunnan
mukaisia tai sita vastaan kohtisuoria kivikoita. Ne soveltuvat
huonosti kallioperageologisiksi havaintokohteiksi, koska niissa
on tavallisesti ainakin osa aineksesta huomattavasti siirtynytta,

los havainnontekija on vakuuttunut lohkareiden paikallisuu
desta, merkitaan kohde .rakkahavainnon merkilla,

Irtokivihavainnolla tarkoitetaan kallioperakartoituksessa ha
vaintoa, joka on tehty sellaisesta lohkareesta tai louhikosta,
jonka paikallisuus ei ole varrnasti todettavissa. Tallaiset havain
not tulevat kysymykseen lahinna seuraavissa tapauksissa:

- Alueella ei ole paljastumia eika rakkoja.
- Muiden havaintojen perusteella ei onnistuta selittamaan

todettuja geofysikaalisia hairioital
- Kyseessa on harvinainen tai seudulla poikkeuksellinen

kivilaji.
- Kyseessa on malmilohkare.

Rapakalliohavainnolla ymmarretaan paikallisesta (yleensa pre
glasiaalisesta) kalliorapautumasta tehtya kallioperahavaintoa.
Rapakallion aines saattaa olla sepelimaista, soramaista, hiekka
maista, moreenimaista tai savirnaista. Rapakalliosta voidaan
useimmiten tehda ainakin summittainen suuntaushavainto ja
usein on rnyos kivilaji viela rapautuneenakin tunnistettavissa.
Tyypillisia rapakallioita on tavattu varsinkin I<eski-Lapin jaan
jakajaseudulla. Parhaat havainnot saadaan tavallisesti keino
tekoisista leikkauksista, joissa paastaan tutkimaan myos rnuiden
maalajien peitossa ollutta rapakalliota. Yksinomaan rapakal
liosta tehty havainto merkitaanrapakalliohavainnon merkilla.
] os preglasiaalirapautumaa havaitaan vain osalla paljastumaa,
mika on tyypillisra Etela- ja Keski-Suornessa, kaytetaan havain
tokohteen merkkina rastia. Rapakivesta muodostuneesta rapa
kalliosta kaytetaan nimitysta moto.

Kaivoksen merkkia kaytetaan silloin, kun kiven louhinta on
suurteollisuutta, riippumatta siita onko kyseessa varsinainen
kaivos vai avolouhos.

Louhoksen merkkia kaytetaan muusta kivenlouhintapaikasta.
Aivan pienet koelouhokset ja sellaiset rakennuskivilouhokset,
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jorsta kivea on otettu vain yhta navettaa tai kivisiltaa varten,
voidaan kuitenkin jattaa merkitsemattakin, elleivat ne esim,
ekskursiokohteina ole erityisen kiintoisia, Paikkaa, jossa lou
hinnan tarkoituksena on ollut saadun tilan eika kiven hyvaksi
kaytto, ei merkita louhoksen merkilla.

lfyla~yn kaivoksen tai loubolcsen merkki tarkoittaa, etta louhinta
on lopetettu eika kartan tekijan tiedossa ole tyon jatkamista
koskevia suunnitelmia.

Havaintokohteiden etsinta

Ennen maastoon Iahtoa on jo majapaikassa suunniteltava pai
van reitti ja viimeistaan silloin merkittava maastokarttaan toden
nakoiset paljastumien ja muiden havaintokohteiden paikat kay
tettavissa olevan karttamateriaalin perusteella, Paitsi maastokart
toihin kallioiksi merkityista paikoista, paljastumia kannattaa
etsia jyrkantcidcn ja jyrkkien rinteiden kohdalta, niemien kar
jista ja muutenkin mutkittelevilta rannoilta, koskipaikoista, tie
ja rautatieleikkauksista seka sorakuopista. Makien rinteita tut
kittaessa kannattaa panna merkille, milla korkeudella paljastu
mia on havaittu. Tallainen taso vastaa tavallisesti hyvin huuh
toutunutta muinaisrantaa ja samalta 'tasolta voi loytya kallioita
muidenkin kohoumien rinteista, etenkin muinaisen ulapan puo
lelta. Maastoa ei kuitenkaan saa jittaa tutkimatta siellakaan,
rnissa kartasta ei loydy todennakoisia paljastuma-alueita.

Tutkimusalueelle on valittava tarkoituksenrnukaisin kulkutie.
Kaikki todennakoiset havaintokohteet on kavtava tarkistamassa.
Orna sijainti on tielta maastoon lahdettaessi tiedettava tarkasti.
Suunnistukseen ei kayteta yksinomaan kompassia tai omaa var
joa, vaan niiden Iisaksi seurataan karttaa tarkasti ja todetaan
jokainen kiintopiste. Maastossa Iiikuttaessa ei koskaan saa ylit
taa rajalinjoja tai ohittaa lampia, peltotilkkuja tai muita kiinto
pisteita tarkistarnatta samalla kartasta, mika raja, lampi tai pelto
on kyseessa,

Saavuttaessa paikkaan, josta on hyva nakoala, on aina katsot
tava, nakyyko maisemassa kallioita ja rnerkittava ne karttaan
vastaisia tutkirnuksia varten. Esimerkiksi tunturin rinteessa
oleva paljastuma on usein helppo huomata viereiselta tunturilta
ja rantakallio vastarannalta katsottaessa.
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Maastossa kuljettaessa on reitti aina merkittava karttaan ellei
havaintopaikkoja ole niin tiheassa, etta se kay havaintonume
roista taysin selvasti ja yksiselitteisesti ilmi.

Maastossa liikkumisen tarkoitus on mahdollisimman monien
kalliopaljastumien ja muiden havaintokohtciden Ioytaminen, nil
den tarkan sijainnin maarittaminen jaohjeiden mukaisten ha
vaintojen teko kohteissa.

Paikan mdaritys

Havaintokohteeseen saavutraessa varrnistetaan ensimmaiseksi
paikan sijainti kartan ja kaikkien jnakyvissa olevien kiintopistei-,
den perusteella. Jos sijainnista on pienintakaan epailysta, 011 Iii
kuttava-riittavasri yrnparistossa taydellisen varmuuden saavut
tamiseksi.Paljastuma merkitaan karttaan rastilla ja muut ha ....
vaintokohteet niille sovituilla merkeilla. Merkki piirretaan-ha
vaintokohtaan eika esimerkiksi kukkulan laelle, jos kohde on
rinteessa. Jas pienia paljastumia on niin tiheassa, ettei jokaisen
kohdalle mahdu rastia, merkitaan se kohta, jolla paaasiallinen
havainto tehdaan, eika piirreta rastia paljastumien puolivaliin.
Kallioperakartan piirustustekninen tarkkuusraja vastaa n. 25
metria luonnossa, joten havainto on, mikali kartassa nakyvat
kiintopisteet sen su inkin sallivat, pyrittava paikallistamaan va
hintaan talHi tarkkuudella. Vaarin paikallistettu havainto on
jokseenkin arvoton ja kartan kayrttajan kannalta jopa harhaut
tava.

Havaintopaikka merkitaan paljastumalomakkeeseen ilmoitta
malla karttalehden numero ja paikan koordinaatit peruskoordi
naatistossa. Peruskoordinaatiston •. erottaa kartassa mahdollisesti
olevasta yhtenaiskoordinaatistosta siita, etta sen koordinaatti
viivat ovat kartan reunojen suuntaiset (lukuun ottamatta kaista
rajaan rajoittuvia vinoja reunoja). Nykyisilla perus- Ja topogra
fisilla kartoilla peruskoordinaatisto on painettu mustalla. Koor
dinaatteja merkittaessa on otettava huornioon, etta Suomen kar
tastolaitoksen .kayttamat kilornetrikoordinaatistot (ns. Gaussin
Kriigerin koordinaatistot) ovat karttaprojektioteknisista syista
kaannettyja, x-koordinaatit (etaisvys paivantasaajasta kilomet
reina) luetaan siis kartan lansi- tai itamarginaaleista jay-koordi
naatit pohjois- tai etelamargjnaaleista, (Tunnuksia p ja i ei saa
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kayttaa, silHi niiden on geologisessa tutkimuslaitoksessa sovittu
viittaavan yhtenaiskoordinaatistoon). Kompassiin liitetyn koor
dinaattilevyn kaytto selviaa kuvista 2 [a 3. Koordinaattiluvut
merkitaan aina Iyhentamattomina, Desimaalipisteen vasemmalle
puoleIle rnerkitaan taydet kilometrit ja oikealle kilornetrien osat.
Ensimmainen desimaali tarkoittaa siis maastossa satoja metreja
ja toinen kymmenia metreja. Varsinkin pienten paljastumien
sijainti on syyta merkita kahdella idesimaalilla.

Havaintotiheys

Yleissaantona voidaan pitaa, etta kallioperakartoituksessa py
ritaan tekemaan havainto jokaiselta kalliopaljastumalta. Paine
tun kartan mittakaava, 1 : 100 OOO,asettaa kuitenkin ornat rajoi
tuksensa havaintoaineiston kaytolle. Yli kymmenesta havain
nosta neliokilornetria kohti on olennaista hyotya vain silloin
kun kivilajit ovat tavanornaista vaihtelevampia tai kartoituksen
yhteydessa pyritaan ratkaisemaan eriryisongelmie. ] os kalliopal
jastumia on riittavasti, esim, vahintaan yksi neliokilomctria
kohti, tehdaan havaintoja yleensa vain paljastumista. Siella missa
paljastumia on niukasti, pyritaan loyHimaan myos muita havain
tokohteita, kuten rakkoja, irtokivia jne. Erityista huomiota on
kiinnitettava havaintokohteiden etsintaan kontaktivyohykkeilla,
jotta kivilajirajat pystyttaisiin piirtamaan karttoihin mahdolli
simman totuudenmukaisina.

Havaintokohteen Iaajuus

Kukin paljastuma, rakka jne. muodostaa yleensa havainto
kohteen, jolle annetaan oma numeronsa ja josta taytetaan ha
vaintolomake. Rajoitetulla alueella oleva ryhma pienia paljas
tumia (esim. parinsadan metrin Iapimittaisen saaren kalliot) voi
daan kuitenkin haluttaessa kasittaa yhdeksi havaintokohteeksi.
Toisaalta voidaan suuri yhtenainen paljastuma-alue jakaa useam
maksi havaintokohteeksi, varsinkin ..•. jos kivilajit tai suuntaus
havainnot poikkeavat alueen eri osissa toisistaan. Samalla nume
rolla merkitty havaintokohde ei koskaan saa ulottua eri kartta
lehdille.
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!(UVA 2. Maaritettaessa havaintokohteen koordinaatteja kar
tasta, johon peruskoordinaatisto on piirretty yhtenaisin
viivoin, koordinaattilevyn ruudukon nuolella osoitettu oikea
ylakulma asetetaan karttaan merkittyyn havaintokohteeseen
ja desimaalit luetaan koordinaattiviivojen kohdalta levyn
oikeasta ja ylareunasta. Esimerkkirastin koordinaatit ovat
sUS X == 6678.44 ja y = 431.08. (Karrta julkaistu Maanmit-

taushallituksen luvalla).



I<uVA 3. Maaritettaessa havaintokohteen koordinaatteja kar
tasta, johon peruskoordinaatistosta on merkitty vain ruutujen
kulmat, koordinaattilevy asetetaan siten, etta levyn ruudukon
kulrnat yhtyvat karttaan merkittyihin koordinaattiruudun
kulmiin. Desimaalit luetaan levyn vasemmasta ja alareunasta.
Esimerkkirastin koordinaatit ovat siis x = 6678.76 y = 471.60.
Kartassa nakyva vinoruudukko on punaisella painettua yh
tenaiskoordinaatistoa. (Kartta julkaistu Maanmittaushallituk-

sen luvalla) .

.3 7288-74
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Kallioperahavainnct

Havaintoja tehtaessa on aina pyrittava siihen, etta maastossa
koottua aineistoa kasitteleva henkilo saa havaintokohteesta niin
hyvan kuvan, ettei havainnon epataydellisyyden vuoksi tarvitse
koskaanpalata jo tutkittuun kohteeseen. Mitaan havaittavissa
olevaa i seikkaa ei saa pitaa merkityksettomana siksi, .ettei sita
kuvaava merkki mahdu kallioperakartan asianornaiseen kohtaan
tai siksi, etta se on havaittu myos toisessa Iahettyvilla olevassa
kohteessa. Kallioperakartoituksen aineiston perusteella laaditaan
karttalehden Iisaksi myos sen selityskirja, eika maastotyovai
heessa suinkaan a111a tiedeta, mita kaikkia tietoja miltakin koh
dalta kaivataan kokonaiskuvan lu.omiseksi kallioperasta, Lisaksi
on tana tietokoneiden aikakautena aina otettava huomioon, etta
kallioperakartoituksen yhteydessii koottua aineistoa kenties tul
laan myohemmin kayttamaan mybs joissakin laaja-alaisemmissa
tutkimuksissa,

Havainnot kirjoitetaan (tai sanellaan magnetofoniin) aina
taydellisina havaintokohteessa, Nain varmistutaan siita, ettei
mikaan havaittu seikka unohdu ja etta epavarrnat asiat ovat
viela vaivattornasti tarkistettavissa.

Kivilajit

Luotettavien kallioperahavaintojen teko edellyttaa melko hy
vaa kivilajien tuntemusta. Ennen tietyn alueen kartoitukseen
ryhtymista tulisi jokaiselle, joka ei ole siella aikaisemmin tyos
kennellyt, suoda mahdollisuus perehtya seudun kivilajeihin en
nestaan aluetta tuntevan geologia opastuksella.

Kivilajeja maastossa maaritettaessa on aina muistettava tar
kastella seka tuoretta etta rapautunutta pintaa. Esim. plagioklaasi
on rapautuneessa pinnassa useimmiten erotettavissa kalimaasal
vasta vaalenneen ja himmeamman pintansa perusteella. Hieno
rakeisia Iiuskeita tutkittaessa kannattaa aina tarkastella rapautu
neen [a tuoreen pinnan leikkauskohtaa. Maasalparikkaissa Iius
keissa rapautumispinnan vaalenerninen on selvempaa ja ulottuu
syvemmalle kuin kvartsivaltaisissa, Vasaran iskujaljcn vihertava
vari rapautumispinnassa merkitsee yleensa sarvivalke- tal klo
riittipitoisuutta. Ruskea savy seka rapautuneessa etta tuoreessa
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pinnassa saattaa merkita pyrokseenipitoisuutta. Sarvivalke ja
biotiitti ovat yleensa helposti erotettavissa toisistaan suurennus
lasilla. Tuoreessa pinnassa pienet maasalparakcet ovat suuren
nuslasilla tarkasteltaessa lapinakyvia ja saattavat erehdyttavasti
muistuttaa kvartsia.

Varsinainen kivilajien ja mineraalien tunnistuksen opastami
nen ei kuitenkaan kuulu taman oppaan aihepiiriin, Kirjallisuus
luettelossa on mainittu muutamia tahan tarkoitukseen suositel
ravia kirjoja.

Kalliopaljastumalla (tai muussa havaintokohteessa) on pyrit
tava saamaan kiven pintaa nakyviin niin monesta kohdasta, etta
paakivilaji seka mahdollisesti esiintyvien useampien kivilajien
runsaussuhteet, keskinaiset rakenteet ja esiintyrnistapa saadaan
selvitetyksi. Runsaussuhteet ilmoitetaan arvioituina prosentteina
paljastuman pinta-alasta, Kivilaji nimetaan siten, etta nimesta
selviaa milla varilla tai merkill a se kartoittajan kasityksen mukaan
on merkittava karttaan. Nimeksi ei nain ollen riita esim, breksia
tai migmatiitti, vaan erilaisista seoskivilajeista on ilmoitettava
eri komponenttien osuus, esim. breksia, murskaleet emaksista
gabroa (30 O~) ja peridotiittia (10 %), valimassa mikrokliinigra
niittia (60 0/0).

Kivilajien raekoko ilmaistaan terrneilla:
- tirvis (rakeet eivat erotu paljaalla silmalla)
- hienorakeinen (raekoko aIle 1•. mm)
- keskirakeinen (raekoko 1-5 rnm)
- karkearakeinen (raekoko yli 51. mm)

Porfyyrisista kivilajeista ilmaistaan hajarakeiden laatu, keski
maaraiset mitat ja arvioitu maara (esim, prosentteina). Magma
kivilajeista ilmaistaan suunnittuneisuus esim. termeilla pilsteinen,
suunnittumaton, heikosti suunnittunut, voimakkaasti suunnit
tunut. ] os suunnittuneisuuden syy nayttaa olevan havaittavissa,
myos se on syyta ilmaista. Esim. plagioklaasiporfyriitista voi
daan yleensa helposti nahda, onko kyseessa juoksurakenne vai
ruhjeisuus,

Sedirnentogeenisista ja vulkanogeenisista kivilajeista pyritaan
toteamaan mahdolliset primaarirakentcet, kuten kerroksellisuus,
raitaisuus, mantelirakenne ja tyynylaavarakenne seka mittaa
maan kerrosten keskimaarainen ja suurin havaittu paksuus seka
muistakin rakenteista niita luonnehtivat mitat,
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Naytteet

Kustakin havaintokohteesta yleensa nayte ainakin
paakivilajista. Tavanomaisen ..-.roTT"f-1-"",,,,,,..-. mitat ovat n. 12 x 9 x 3
em (kuva 4). Hyvin kivilajeista on kuitenkin
syyta ottaa tatakin suurempia havaintokohteita on
niin runsaasti, etta kertyneiden paino voisi tuottaa
hankaluuksia, on rajoittaa naytteiden kokoa
kuin lukumaaraa. otettuihin nayttei-
siin tulisi valttaa tai ainakin se aivan lahella toisiaan
oleviin havaintokohteisiin. otetaan kivilajin tyypillisesta
kohdasta eika sielta mista se on irroitettavissa.

Naytreeseen merkitaan sarna kuin havaintolomakkee-
seen. Useammat samasta otetut naytteet ero-
tetaan numeron jalkecn kirjaimin (esim. 273A-

!(UVA 4. Tyypillinen krvrlaunavte (suunruttunutta granoriotiit
tia) numerotappuineen.
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AOT-73). Havaintokohteessa nayte pannaan pussiin, jonka mo
lemmille puolille kirjoitetaan selvasti naytteen numero. Tuki
kohdassa naytteisiin kiinnitetaan laastarilappu, johon vedenkes
tavalla tussilla merkitaan naytteen numero taydellisena.

Jonkin erityisongelman, kuten hieesta mikroskoopilla suori ...
tettavan pohjan suunnanmaarityksen tai useamman toisiaan
leikkaavan liuskeisuuden luonteen analysoinnin vuoksi tarvi
taan joskus suunnattuja naytteita. Suunnattu nayte otetaan siten,
etta vasaralla kalliosta irroitettu kivi sovitetaan uudelleen alku
peraiseen paikkaansa. Koko kiven yrnpari kiinnitetaan mahdolli
simman tarkoin vaakasuoraan asentoon Iaastarinauha, johon
kompassin mukaan rnerkitaan paailrnansuuntien tunnukset (poh
joinen:) N, (etela.) S, (ita:') E ja (lansi.) W.

Lahetettaessa naytteita geologiseen tutkimuslaitokseen jokai
nen nayte pannaan erikseen pussiin 'tai kaaritaan paperiin. Nayt
teet pakataan tata tarkoitusta varten valmistettuihin pahvilaati
koihin ja kunkin laatikon paallykseen merkitaan vastaanotta
jaksi »Geologinen tutkimuslaitos» ja sen alle sulkumerkkcihin
tyoryhman johtajan nirni tai sen huoneen numero, johon lahe
tys 011 toimitettava. Naytteiden jarjestamisen helpottamiseksi on
paallykseen merkittava myos paketin jarjestysnumero tai ensirn
maisen ja viimeisen naytteen numero (esim. 247-296-AOT-73).

Rakennehavainnot

Kivilajien runsaussuhteiden Iisaksi kallioperatutkimuksessa
pyritaan aina havaitsernaan sellaiset rakenteet, jotka tavalla tai
toisella sclvittavat muodostumien syntya, keskinaisia ikdsuhteita
yms. seikkoja. Intrusiivikivilajeista pyritaan selvittamaan keski
naiset lavistyssuhteet. Esim.: Pegmatiittijuonet leikkaavat gra
nodioriittia ja harrnaagraniittijuonet molernpia edella mainittuja.
Amfiboliitti on granodioriitissa pitkina kapeina liuskeisuuden
suuntaisina sulkeumina, joista on vaikeaa todeta ovatko ne
alkuaan olleet emaksisia juonia vai valikerroksia.

Suprakrustisista muodostumista pyritaan selvittamaan kerros
paksuudet, raekoon vaihtelut, pohjansuunta ja muut syntyolo-
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suhteita valaisevat primaarirakenteet. Ne nakyvat yleensa pa
remmin rapautuneessa kuin tuoreessa pinnassa, Jos havain
noista orinistutaan tekemaan johtopaatoksia jo maastossa, ne
merkitaan aina havaintolomakkeisiin. Esim.: Kiilleliuskeen poh
jansuunnasta paatellen viereisen paljastuman (324) tyynylaava
on kiilleliuskeen paalla.

Sellaiset rakenteet kuin kontaktit, leikkaavat juonet (esim.
diabaasi), poikkeukselliset valikerrokset (esim. konglomeraatti)
yms., jotka merkitaan kallioperakartraan mahdollisimman tar
koin oikeaan paikkaansa, on syyta jo maastossa merkita siella
kaytettavaan karttaan. Tallainen merkinta helpottaa myos jat
keen etsirnista Iahipaljastumista.

Suuntaushavainnot

Kallioperassa nakyvia suuntia rnitattaessa on aina ensimmai
seksiselvitettava onko havaittu suunta Iiuskeisuudesta, kerrok.
sellisuudesta, venymasta vai mahdollisesri mannerjaatikon piir
tarnista uurteista johtuvaa. Kallioperakartoitukscssa mitataan
kaikki suuntahavainnot kompassilla neulapohjoisen ja havaitta
van suunnan valisina kulmina myotapaivaan. Pohjoisen asteluku
on siis 0°, idan 90°, etelan 180° jalannen 270°. Karttapohjoisen
ja neulapohjoisen valista suuntaeroa ci oteta huornioon havain
toa tehtaessa ja Iomakkeeseen merkittaessa, vaan vasta suuntia
kartalle siirrettaessa, Jos magneettisen hairion vuoksi suuntia
mitataan poikkeukscllisesti jotakin muuta menetelmaa kayttaen,
on siita aina erikseen mainittava havaintolomakkeessa.

Suuntia mitattaessa luetaan asteluvut 5°:n tarkkuudella. 'I'ilas
tollisesti on osoitettu, etta tasaisten kymmenlukujen suosirninen
viiteen paattyvienlukujen kustannuksella on hyvin yleista, Tama
ei ole suotavaa ja on valtettavissasiten, etta mittausta suoritet
taessa neularasian hahlo kierretaan kompassineulan kohdalle ja
asteluku luetaan neularasian sivussa olevan merkin kohdalta
eika suoraan kornpassineulan mukaan.

Kiven mahdollisesti sisaltamien magneettisten mineraalien
vuoksi suuntaushavaintoja ei ylecnsa pida tehda kompassi kiinni
kalliossa. ] os poikkeuksellisesti joudutaan niin tekemaan, on
valittornasti nostettava kornpassi vahintaan metrin korkeudelle
ja todettava lukeman sailyrninen.
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Kerroksellisuus on monille suprakrustisille kivilajeille ominai
nen primaarirakenne, Se on syntynytkerrostumisen aikana ma
teriaalin laadun jajtai karkeuden vaihdellessa. Kerroksellisuutta
saattaa esiintya yhta hyvin varsinaisissa sedimenteissa kuin vul
kanogeenisissakin muodostumissa u Jalkimmaisissa se merkitsee
joko tefran lajittumista veden suorittaman kuljetuksen yhtey
dessa tai suoraan ilmasta sataneen tuhkan koostumuksen ja kar
keuden vaihtelua, joka puolestaan lon riippuvainen vulkaanisen
toiminnan ja tuulen yhteisvaikutuksesta,

Kerroksellisuuden, kuten muidenkin tasosuuntien maaritta
miseen kuuluu kulun (kerroksellisuustason ja vaakatason leik
kausviivan suunnan) ja kaateen (kerroksellisuustason ja vaaka
tason valisen kulman) mittaaminen,

Kulku on helpoimmin mitattavissa vaakatasolta, jossa kerrok
sellisuus nakyy raitaisuutena. Mittaus tapahtuu yleensa kuvan 5
osoittamalla tavalla. Kompassin pitka sivu asetetaan tahtaa
malla yhdensuuntaiseksi vaakatasolla nakyvan kerroksellisuuden
kanssa ja neularasian hahlo kierretaan kompassineulan pohjois-

KUVA 5. Liuskeisuuden tai ker
roksellisuuden kulun mittaarninen

kompassilla.

6. Liuskeisuuden tai ker
rokseiusuuuen kaateen mittaaminen

Iiitetylla klinometrilla.
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tai etelapaan kohda11e siten, etta lukema jaa valille 0°-180°.
Mittaus voidaan suorittaa myos kerroksellisuuden suuntaiselta
tasolta asettamalla vaakasuorassa 'olevan kompassin pitka sivu
kerroksellisuustasoa vasten.

Kerroksellisuuden kaade on heJlpoimmin mitattavissa kulkua
vastaan suunnilleen kohtisuoralta pystytasolta, kuvan 6 osoit
tamalla tava11a. Kornpassi asetetaan pystyyn kohtisuorasti ker
roksellisuustasoa vastaan ja tahdataan kulun suuntaan katsoen
pitka sivu pystyseinamassa nakyvan kaateen suuntaiseksi. Aste
luku luetaan neularasian alla olevalta klinornetriasteikolta. Kaade
voidaan mitata myos kerroksellisuustason suuntaiselta pinnalta
asettamalla kompassi pystyyn, kohtisuoraan kerroksellisuustasoa
vastaan ja pitka sivu nojaamaan kerroksellisuustasoon. E11ei
kaateen asteluku ole 0° tai 90°, sen mittaamiseen kuuluu Iisaksi
suunnan toteaminen. Kaateen suunnaksi nirnitetaan sita suuntaa,
johonkerrokse11isuustaso viettaa eli tasolle kaadetun veden vir
taussuuntaa. Kaateen suunta poikkeaa aina 90° kulun suunnasta.
Sen lukemisen helpottamiseksi onuseimmissa geologinkompas
seissa neularasian reunassa merkit kummallakin puoiella 900 :n
paassa hahlosta. Kun neularasian hahlo kulkua mitattaessa jate
taan osoittamaan kulun astelukua, voidaan siis kaateen suunta
neularasiaa kiertamatta lukea sen merkin kohdalta, jota kom
passineulan pohjoispaa kaateen suuntaa mitattaessa osoittaa.
Kaateen suunta voi siis olla mika hyvansa 0°-360°.

Pohjan sutlnta voidaan todeta monien suprakrustisten raken
teiden perusteella. Yleisimmin se maaritetaan kerrallisesta raken
teesta (kuva 7), jossa kertojen karkea alaosa vaihettuu vahittain
hienorakeiseksi ylaosaksi ja jyrkkaa rajapintaa seuraa taas uuden
kerroksen karkea pohjaosa. Maaritys on syyta varmistaa suuren
nuslasrlla, silla metamorfisissa kivilajeissa saattaa kerroksen al
kuaan hienorakeinen pintaosa joskus vaikuttaa karkearakeisem
malta saviainekseen muodostuneiden alumiinirikkaiden porfyro
blastien ansiosta.

Symmetrisissa (oskillaatio-) aallonmerkeissa osoittavat teravat
karjet ylospain, Epasymmetrisista tuulen tai virran merkeista on
pohjan suunnan maaritys usein vaikeaa, ] os teravia aallonhar
joja on, ne osoittavat myos tuulen ja virran merkeissa ylospain.
Vaaleissa kivilajeissa saattaa joskus havaita tummia raskaita
mineraalirakeita, jotka ovat rikastuneet aallon pohjaan.



KAL LIOPERAKAR TAN

x Paljastumahavainto ~ Liuskeisuus

Laaja paljastuma-alue ~ Pysty liuskeisuus

e Kelrenreiksheveinto + Vaaka liuskeisuus

# Rapakalliohavainto /6Q Venyma

+ Rakkahavainto + Pysty venyme

xz Irtokivihavainto .> Vaaka venyms

~ Kaivos Liuskeisuus ja venvme

.x Hylatty kaivos :Y Liuskeisuus ja
vaaka venvms

0 l.oubos ~60 Pysty liuskeisuus
ja venyms

IZ1 Hyliitty louhos ~
Pysty liuskeisuus
ja pysty venyme

::v Kerroksellisuus Vaaka liuskeisuus
ja vaaka venvms

»: Pysty kerroksellisuus Poimuakseli

+ Vaaka kerroksellisuus Pysty poimuakseli

4 Pohjan suunta Vaaka poimuakseli
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KUVA 7. Pohjan suunnan maaritys g:rauvakan kerrallisesta raken
teesta. Pohja on kuvassa alaspain,

Virtakerroksista (kuva 8) pohjan. suuntaa maaritettaessa on
yleisena periaatteena se, etta suorat yhtajaksoiset kerrokset edus
tavat kerroksellisuutta ja niiden valisissa kaarevissa viistoker
roksissa kovera puoli on ylaviistoon ja kupera puoli alaviistoon.
Menetelmaa on hyva harjoitella delttamuodostumaan kaivetussa
sorakuopassa, jossa varmasti tiedetaan kerrosten olevan oikein
pain.

Tyynylaavassa (kuva 9) on tyynyjen alapuoli muodoltaan mu
kautunut alla olevien tyynyjen muotoihin, kun taas ylapuoli on
useimmiten tasaisesti kupera. T'ama saanto pitaa paikkansa olipa
kyseessa oikea veden alla muodostunut tyynylaava tai saman
tapainen kuivalla maalla muodostunut laavan primaarirakenne.
Laavavirrassa kaasurakkulat ja toisinaan rnyos plagioklaasihaja-
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rakeet rikastuvat ylaosaan. Mineraaliaineksella taytyttyaan rak
kulat saattavat nakya manteleinaiviela voimakkaastikin meta
morfoituneissa laavoissa. Vulkaanisten rakenteiden perusteella
tehdyt pohjan suunnan maaritykset ovat useimmiten hyvin epa
varmoja, silla laavavirran edetessa sen kuori kayttaytyy usein
telaketjun tavoin ja alkupesainen yiapinta voikin jahmettyneessa
laavavirrassa olla pohjalla.

Jos pohjan suunnan maaritys tehdaan samassa havaintokoh
teessa kerroksellisuuden mittaamisen kanssa, riittaa pelkka kom
passisuunnan Ilmoittaminen. J os taas mitataan pelkka pohjan
suunta, esim. tyynylaavasta, pyritaan kompassisuunnan Iisaksi
rnaarittamaan myos kaade.

Litlskeisuus on kivilajien sisaista yhdensuuntaisrakennetta, joka
on muodostunut Iapikotaisliikuntcjen ja metamorfoosin yhteis
vaikutuksen tuloksena. Se ilmenee siren, etta suornumaiset ja
salomaiset mineraalit ovat enemman tai vahemrnan taydellisesti
asettuneet Iiuskeisuustasoksi nimitetyn tason suuntaisiksi.
Useimmat kivilajit lohkeavat helpoimmin liuskeisuustason suun-

KUVA 8. Pohjan suunnan maaritys virtakerrosten perusteella. Pohja on
kuvassa alaspain,
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KUVA 9. Pohjan suunnan maaritys tyynylaavarakenteen perusteella.
Pohja on kuvassa alaspain,

taan. Liuskeisuutta on seka suprakrustisissa (pintasyntyisissa)
etta infrakrustisissa (syva-) kivilajeissa. Samassa kivilajissa ker
roksellisuuden kanssa esiintyessaan Iiuskeisuus voi olla joko
kerroksellisuuden suuntaista tai siita poikkeavaa ns. transverssi
liuskeisuutta, Kummassakin tapauksessa tehdaan seka Iiuskei
suudesta etta kcrroksellisuudesta havainto, jos molemmat ovat
todettavissa. Infrakrustisissa kivilajeissa esiintyvaa vahaisen lapi
kotaisliikunnon aiheuttamaa Iiuskeisuutta nimitetaan pilsteisyy
deksi. Sita ei pida sekoittaa rnagrnakivilaj eissa usein primaari
rakenteena olevaan juoksurakenteeseen.

Liuskeisuuden kulku ja kaade mitataan samoin kuin kerrok
sellisuuden. Jos havaintokohteessa todetaan vahaisia liuskeisuu
den vaihteluita, niin havainnoksi imerkitaan niiden keskiarvo.
Jos taas cri osissa kohdetta havaitaan huomattavasti toisistaan
poikkeavia lukemia, on syyta merkita kaksi tai useampia havain
toja eika ryhtya laskemaan keskiarvoa, joka saattaa huomatta
vasti poiketa kaikista havaituista Iiuskeisuussuunnista. Lomak
keen asteikkoyrnpyraan piirretaan ise havainto, joka vaikuttaa
vallitsevalta. Vaikka kallioperakarttaan ei samaan havaintokoh-
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teeseen merkitakaan useita liuskeisuuden merkkeja, havaintoja
voidaan kayttaa poirnuakselisuuntien konstruointiin seka mah
dollisiin tektonisiin analyyseihin.

r,7enyma eli uiiuaus on samoin ku.in liuskeisuuskin metamorfoo
sin. ja Iapikotaisliikunrojen yhteisvaikutuksen tuloksena muo
dostunutta kivilajien sisaista yhdensuuntaisrakennetta. Se poik
keaa kuitenkin kasitteena liuskeisuudesta siina suhteessa, etta
venyrna ilmenee v.iivasuuntanac rkun taas liuskeisuus ilmenee
tasosuuntana. Yleisin venymatyyppi on liuskeisuustasolla nakyva
suunnittuneisuus, joka johtuu siita, etta paaosa suomuisista ja
saloisista rnineraaleista on. paits] liuskeisuustason suuntaisia,
myos taman tason puitteissa asettunut tiettyyn viivasuuntaan.

Paitsi mineraalien yhdensuuntaisrakenteena venyma voi i lrneta
myos kivilajin muiden rakenneosien viivasuuntana. Esimerkiksi
konglomeraatin pallot tai mantelikiven mantelit saattavat meta
morfoosissa venya pitkanornaisiksi.

Kallioperan viivasuuntia, kuten venymaa, koskevaan havain
toon kuuluu mitattavan viivasuunnan vaakatasolla olevan pro
jektion kaateen suuntaan mitattukompassisuunta seka kaateen
asteluku. Venyma mitataan kaytannossa yleensa siten, etta ase
tetaan kyna venyrnan suuntaisesti [a suoraan ylhaaltapain tahda
taan kompassin pitka sivu kynan isuuntaan ja kierretaan hahlo
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KUVA 10. Venyrnan tarkistus oppaan
lopussa ole van korjaustaulukon avulla.
Havaittu liuskeisuus: kulku 65°, kaade
75°, 1.55°, havaittu venyma: kulku 200°,
kaade 65°, 200°. Sarakkeesta »Liuskei
suuden» kaade etsitaan luku 75, seura
taansen kohdalla olevaa vaakarivia
havaittuun venyman kaateen astelu
kuun65 saakka ja todetaan nain loyty
neen pystyrivin kohdalta liuskeisuuden
ja venyrnan kulkusuuntien erotuksen
ole van 35. Tarkistus on katevinta suo
rittaa ... tektonista merkkia havaintolo
makkeen asteikkoyrnpyraan piirrettaes
sa. Kuten kuviosta ilmenee on korjattu
venyman kulku esimerkkitapauksessa

210° ja havaintovirhe siis 10°.
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kompassineulan pohjoispaan kohdalle, Venyrnan suunnan mit
taus suoritetaan aina kaateen suuntaan (kynaa pitkin alarnakeen)
ja kompassisuunta voi nain ollen olla mika hyvansa 0°-360°.
Kaade mitataan kompassin klinornetrilla asettamalla pystyyn
kaannetyn kompassin pitka sivukiinni venyman suuntaisen
kynan kylkeen. Merkittaessa venyrna havaintolomakkeeseen
kirjoitetaan »Kulku» sarakkeeseen vaakaprojektion suunta ja
»Kaade» sarakkeista ensimmaiseen kaateen asteluku ja toiseen
kaateen kompassisuunta, joka siis 011 sama kuin venyman suunta
eika sita vastaan kohtisuora, kuten Iiuskeisuuden kaateen suunta.

] os venyma, kuten yleensa, esiintyy liuskeisuustasolla, nailla
suureilla on tietty matemaattinen riippuvuussuhde, joka kay ilmi
oppaan lopussa olevasta taulukosta, Perusajatuksena on se, etta
liuskeisuuden kulku ja kaade samoin kuin venyman kaade ovat
helposti mitattavissa ja etta rriita voidaan pitaa tunnettuina. Sen
sijaan venyrnan kulku on vaikeammin mitattavissa ja havainto
on syyta tarkistaa taulukon avulla.. Kuva 10 selvittaa taulukon
kaytan.

Poimuakseli on viivasuunta, jonka yrnpari poimuttuneen kivi
lajin liuskeisuus- jajtai kerroksellisuustaso nayttaa taipuneen. Se
mitataan, samoin kuin venymakin, asettamalla kyna tai muu
pitkanornainen esine poimuakselin suuntaan ja mittaamalla korn
passilla kuvan 11 osoittamalla tavalla poirnuakselin kulku (kaa
teen suuntaan) ja kuvan 12 osoittarnalla tavalla poimuakselin
kaade.

KUVA 11. Poirnuakselin kulun mit
taarninen.

I<[UVA 12. Poimuakselin kaateen
mittaarninen.
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Suoranaisia poimuakselihavaintoja onnistutaan tavallisesti te
kemaan vain pienoispoimuista. Vuorijonojen rakenteelle luon
teenornaisia suurpoimuja paasee suomalaisessa maastossa har
voin nakemaan. Tutkittaessa suuria tieleikkauksia, louhoksia,
laajoja puhtaita rantakallioitataimuita kohteita, joissa kalliota
on laajalti nakyvissa, kannattaa kuitenkin aina kiinnittaa huo
miota myos mahdollisiin poimu:rakenteisiin.

Eraissa'tapauksissa poimuakselin suunta voidaan saada sel
ville useammasta Iahekkaisesta . liuskeisuushavainnosta kon
struoirnalla. Maasto-olosuhteissa tarkoitukseen voi Idiyttaa
esim. pahvinpalasia, jotka kornpassia ja klinornetria kayttaen
asetetaan havaittuihin liuskeisuussuuntiin. ] os edes kolmelle
havaitulle suunnalle loydetaan yhteinen leikkausviivan suunta,
sita voidaan pitaa varsin todennakoisena poimuakselisuuntana.

Siirros-ja rul:!J·evyol:!Jkkeista voi usein tehda varsin todennakoi
sia paatelmia Ilmavalokuvien ja topograafisten karttojen perus
teella. Kallioperakartoituksen yhteydessa on syyta erityisesti
tarkkailla tallaisten vyohykkeiden tuntumassa olevia havainto
kohteita ja merkita muistiin mahdollinen kivilajien ruhjeisuus,
myloniitit, siirrosbreksiat, kvartsi-epidoottiraot ja kaikki liikun
toihin mahdollisesti Iiittyvat suunnat. On varottava, ettei kar
tasta havaittu suunta vaikuta rnaastossa suoritettavaan mittauk
seen. Pitkan kapean jarven rantakallioissa ei ruhjeisuuden suin
kaan aina tarvitse olla jarven suuntaista, vaan vallitsevat suunnat
voivat hyvin poiketa siita jopa kyrnmenia asteita.

Vaikka kokemus on osoittanut, etta siirtyman suunta ja maara
ovat siirrosvyohykkeissa harvoin .Iuotettavasti maaritettavissa,
tulee niita ainakin silloin yrittaa selvittaa, kun siirros katkaisee
sellaisen geologisen rakenteen, joka saattaa olla tunnistettavissa
siirroksen toiselta puolen.

Maastossa nakyvien selvienkaan laakso- tai rinnesuuntien geo
logista merkitysta ei pida Iiioitella.i Usein voi hyvinkin paljastu
neella alueella kayda niin, etta tallaisen lineamentin tuntumasta
ei kallioperasta Ioydy minkaanlaista viitetta siirros- tai ruhjevyo
hykkeeseen. Toisaalta saatetaan myloniitteja ja siirrosbreksioita
havaita paikoissa, joissa morfologian perusteella ei olisi mitaan
syyta olettaa olevan ryhjevyohyketta.

Rakosuuntien mittaus tapahtuu sarnalla tavalla kuin muidenkin
geologisten tasosuuntien, Havaintoon kuuluu siis kulku, kaade
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ja kaateen suunta. Systemaattinen rakosuuntien havainnoiminen
tulee kysymykseen rnm, suurten syvakivimassiivien tutkimusten
yhteydessa, Siita saattaa olla hyotya myos suoritettaessa kallio
peran morfologista analyysia ilmavalokuvien tai topograafisten
karttojen perusteella. Rakotutkimus suoritetaan tavallisesti siten,
etta kussakin ha vaintokohteessa mitataan tietty maara (esim. 3
tai 5) selvimmin nakyvia rakosuuntia. Talloin on muistetrava
tarkkailla myos pystyseinamia, silla Ioivakaateiset raot nakyvat
usein vain niissa,

Tutkimusalueelle luonteenomaisten juonikivilajien rakoiluta
paan on syyta kiinnittaa huorniota. Se toistuu usein hyvin sa
manlaisena juonesta toiseen, ja rakoilun perusteella voidaan
tehda johtopaatoksia juonten suunnista silloinkin kun kontaktit
eivat ole nakyvissa,

Mineraaliaineksen, kuten karbonaattien, epidootin, zeoliittien
tai hematiitin tayttarnista raoista on. syyta ottaa naytteita ja tehda
suuntahavaintoja, jotta voidaan selvittaa, liittyyko tietyn mine
raalin esiintyminen esim. tietyn suuntaiseen rakosysteemiin.

Piirokset ja valokuvat

Kallioperan rakennepiirteita on kuvattava piirroksin, joita
varten on varattu havaintolornakkeen ruudutettu kaantopuoli
(kuva 16). Piirroksissa kaytetaan kuvassa 13 esitettyja merkkeja
seka niiden Iisaksi soveltuvilta osinkeskiaukeamalla esitettyja
kallioperakartan merkkeja, Vaarinkasitysten valttamiseksi on
jokainen piirros silti varustettava merkkien selityksella, Lisaksi
piirroksiin on aina merkittava mittakaava ja pohjoissuuntaa
osoittava nuoli seka havaintokohteen numero. Pystysuoraa sei
namaa esittaviin piirroksiin merkitaan seinaman suunta seka
mista pain katsottuna seinama on piirretty. Piirroksista 011 muis
tettava huomauttaa rastilla lomakkeen etusivulla kohdassa »Piir
ros».

Rakenteellisia yksityiskohtia piirrettaessa voidaan tyytya tai
teilijan tavoin vain katsomaan kohdetta ja piirtamaan paperille
milta se nayttaa. Laajernpia alueitakattavissa piirroksissa joudu
taan tavallisesti suorittamaan ainakin jonkinlaisia mittauksia,

Yleisesti kaytetty tapa on piirrettavan kallion pinnan jakami
nen liidulla esim. yhden tai neljan neliometrin ruutuihin ja kun-
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kin ruudun piirtaminen erikseen. Tielcikkauksessa yms. pysty
seinamassa voidaan liitumerkkien asemesta ka yttaa riippuvia na
ruja, joihin on 1 tai 2 metrin valein solmittu nakyva merkki.
Varsin helppo on myos kahden mittanauhan keino. Koko piir
rettavan kohteen yli ulottuva mittanauha (esim. 10-20 m)
pingotetaan tukevasti paikoilleen »selkalinjaksi» poikki piirret
tavan alueen. Sen jalkeen. mitataan cletaljikarttaan toista lyhem
paa mittanauhaa kayttaen kohtisuoraan selkalinjasta r'iittava
maara piirrokseen tulevia yksityiskohtia ja lopuksi taydennetaan
valit silmamaaraisesti.

Jos jonkin erityisongelman vuoksi joudutaan suorittamaan
laajempaa detaljikartoitusta, on syyta tutustua varsinaisiin kar
toitusmenetelmiin seka ainakin bussolin ja kulmaprisman kayt
toano

Jos kaytettavissa on kamera, osa piirroksista voidaan korvata
valokuvilla. Useimmat maastotutkim.uksen yhteydessa esille tule
vat kuvaustehtavat voidaan suorittaa tavanomaisilla kamerorlla.
Varsinaisten lahikuvauslaittciden k2Lytta maastossa on harvoin
valttamatonta. Samoin tullaan useirnmiten toimeen tavanomai
silla mustavalkofilmeilla.

Kuvauskohteen valinnassa on otettava huomioon, etta aiheen
olennaiset piirteet tulevat mukaan. Rajaus ja kuvausetaisyys va
litaan siten, etta toistuvat rakenteet nakyvat sellaisessa suhteessa,
etta rakenteen luonne selviaa kuvasta. Esimerkiksi porfyyrigra
niitin Iuonteenornaiset rakennepiirteet eivat selvia, jos kuva
alassa nakyy vain 2-3 hajaraetta. Jos taas hajarakeita on naky
vissa satoja, ne nakyvat niin pienina;' ettei niiden muoto ole enaa
havaittavissa ja ainakin perusmassasta ovat kaikki yksityiskoh
dat kadonneet.

Valokuvausta voidaan kayttaa apuna myos laajan puhdistetun
kallion pinnan detaljikartoituksessa. Jos paljastuma jaetaan esim.
1 X 1 m:n ruutuihin, valokuvataan ruutu kerrallaan ja kuvia
valmistettaessa kunkin ruudun koko sovitetaan 10 X 10 cm:ksi
saadaan kuvat yhdistamalla detaljikartta mittakaavassa 1 : 10.

Geologisia aiheita kuvattaessa tulee kussakin kuvassa olla
mittakaava ja varma tunnus, jonkaperusteella tiedetaan mista
havaintokohteesta kuva on otettu.• Suositeltavinta on kayttaa
kuvassa 14 nakyvan tyyppista levya,i"johon voidaan muovisista
irtokirjaimista latoa havaintokohteen numero. Ellei levya ole
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I<uVA 14. Kallion pinnasta otettu valokuva (anortosiittimurskale poly
rniktisessa breksiassa). Numerolappu on mittakaavana (pituus 12 em)

ja ilmaisee havaintokohteen.

mukana, voi kuvaan asettaa mittakaavaksi kornpassin ja tehda
kompassin kantonaruun tunnukseksi muutaman lenkin, jotka
piirretaan myos paljastumalomakkeen kohtaan »Valokuva». Tal
loin on ainakin kuvan ottajan helppo imyohemmin tunnistaa
kohde.

Valokuvausta varten puhdistettu kallion pinta peittyy muuta
massa vuodessa ohueen ja hyvin vaikeasti poistettavaan jaka.laan.
Jos paikalle oletetaan palattavan, on syyta peittaa kiintoisin osa
kohteesta sammal- tai jakalamatolla, joka voidaan palattaessa
vuosienkin k.uluttua helposti kaatria pois.

Malmi- ja teollisuusmineraaliaiheet

Jos maastotutkimuksen yhteydessa Iovdetaan .malmi- tai n1UU

kivennaisesiintyma tai aihe, joka lc.ytajan kasityksen mukaan on
tarkemman tutkimisen arvoinen, siita on ensi tilassa ilmoitet
tava tyoryhman johtajalle tai, ellei tama ole tavattavissa, suoraan
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geologiseen tutkimuslaitokseen. Tallaisten Ioydosten suhteen on
noudatettava ehdotonta vaitiolovelvollisuutta, mihin sisaltyy
ll1YOS se, ettei toiminnallaankaan anna aihetta paikkakuntalaisille
es.iintyman huomaamiseen, ennen lkuin valtion oikeus loydok
seen on valvottu.

Paikkakuntalaiset pyytavat useingeologista tutkimusta suo
rittavaa henkiloa katsornaan..jotakin kivea tai kalliota. Mikali
tallainen kaynti ei vakavasti hairitse muuta kenttatyota, se on
aina suoritettava tai neuvoteltava esirniehen kanssa hanen mah
dollisuudestaan suorittaa kaynti, Ellei ole tilaisuutta kayda pai
kalla, on pyydettava asianomaista Iahettamaan nayte geologiseen
tutkirnuslaitokseen. Missaan tapauksessa ei tallaiseen pyyntoon
pidii vastata suorittavansa kallioperakartoitusta eika malminet
sintaa, si11a jokaisen geologista tyota suorittavan on osaltaan
pyrittava auttamaan myos malmi-, teollisuusrnineraali- ja raken
nuskiviesiintymien etsinnassa, Sanornattakin lienee selvaa, etta
rnyos viimeksi mainitulla tavalla loytyneista malmiaiheista 011

i lmoitettava kuten edella on esitetty.

Havaintolomake

Havaintokohteesta kaytetaan tunnusta, jonka muodostavat
juokseva numero, havainnontekijan nimimerkki ja vuos.iluvun
kaksi viimeista numeroa. Kohteiden numerointi aloitetaan ku
nakin vuonna alusta. Myohemmin samaria vuonna ei numeroin
tia saa aloittaa uudelleen alusta, vaikka siirryttaisiin kokonaan
toiselle seudulle. Havainnontekijan nimimerkki kasittaa kolme
kirjainta, joista ensimmainen on etunimen alkukirjain ja viimei
nen sukunimen alkukirjain. Keskimmainen kirjain valitaan siten,
ettei samaa n imimerkk.ia koskaan tule kahdelle henkilolle, edes
eri vuosina, Sen sijaan sama henkilo kayttaa jatkuvasti samaa
nimimerkkia. Uutta nimimerkkia kayttoon otettaessa siita on
sovittava kallioperaosaston nimimerkkikortistoa hoitavan hen
kilon kanssa.

Jokaisesta ha vaintokohteesta ta ytetaan havaintolomake. Koh
teen tunnus merkitaan taydellisena havaintolomakkeen oikeaan
ylakulmaan, kohteesta otettuihin naytteisiin, valokuviin, piir
roksiin seka muuhun havaintoaineistoon. Maastossa kaytetyn
kartan reunukseen merkitaan havaintotekijan nimimerkki ja
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vuosiluku seka havaintokohteeseen rasti tai muu havaintokoh
teen merkki ja juokseva numero ilman nimimerkkia ja vuosi
lukua. Jos kartaIla on jo merkittyna jonkun toisen henkilon tal
ornia aikaisempien vuosien havaintoja, on kaytettava erilaista
kynaa tai merkintatapaa, joka selvasti erottaa eri henkiloiden ja
saman henkilon eri vuosien ha vainnot toisistaan.

Havaintokohteen tunnuksen alle merkitaan havainnonteko
paivamaara, jarjestyksessa: VUOs! - kuukausi - paiva.

Kohtaan »Kartta» merkitaan rnaastossa kaytetyn karttalehden
numero. J os kyseessa on ilmavalokuva, ulkoilukartta tai muu
karttalehti, jonka numerosta ei suoraan selvia minka kallropera
karttalehden alueesta on kysymys, merkitaan ylariville kyseessa
olevan 1 : 100 000 -kaavaisen lehden numero ja alariville maas
tossa kaytetyn kartan tai ilmakuvan numero tai nimi ja sen eteen
kartan laatua osoittava lyhennys, esirn. ik == i lmakuva), uk ===
ulkoilukartta), ok (== opaskartta), ak (=:.:: asemakaavakartta) jne.

Kohtaan »Sijainti» merkitaan havaintokohteen koordinaatit,
kuten on selitetty edella luvussa »Paikan maaritys». Ylariville
voidaan Iisaksi merkita maastokohdan nimi, varsinkin jos on
kyseessa huornattava vuori, tunturi, saari tai muu sijaintia sel
ventava tai erityisesti mieleen painuva maastokohta.

Kohtaan »Koko» merkitaan paljastumista koko ja lukumaara,
Erityisen tarkeaa on, etta hyvin pienet paljastumat tulevat tar
koin luonnehdituiksi, ettei niille kallioperakarttaa laadittaessa
anneta Iiian suurta arvoa. Jas kyseessa on rakka-, rapakallio- tai
irtokivihavainto, merkitaan sanan »Koko» jalkcen ensin asian
omaisen havaintokohdetyypin tunnus (katso kohtaa »Kallio
perakartan merkkeja») ja vasta sen jalkeen kohteen koko.

Kohtaan »Kivilajit» merkitaan paljastumalla havaitut kivi
lajit, (paakivilaji ensin), niiden keskinaiset runsaussuhteet, kivi
lajien rakenteet (raekoko, porfyyrisuus yms.) ja mahdolliset mi
neraalihavainnot (esim, paikoin gtanaattipitoista). Kivilajisarak
keen oikeasta laidasta erotettu tila on naytteiden merkitsernista
varten. J as samasta havaintokohteesta otetaan useita naytteita,
ne erotetaan toisistaan kayttaen kirjainta, joka merkitaan valit
tomasti havainnon numeron jalkeen, esim: 273A-AOT-73. Ha
vaintolomakkeeseen rjittaa kuitenkin pelkka juokseva numero
ja kirjain (273A). Naytteen nurnero merkitaan samalle riville,
jolla ao. kivilaji mainitaan.



GEOLOGINEN TUTKIMUSLAITOS, KAlLiOPERAOSASTO, OTANIIEMI

,,'\' ~ 1\/ Valokuva .v..~....~....~Cl::. ...

~ Piirros X /J.~.~~~..--::

• K~':~~·~~~~Ii$' !;~k~I]~~aa~etQ· fZ:::::~~-
Liuskeisuus ...$0°. r,f~ .. /.l.t?.~ ....i~ .. ~..
Poimuakseli

..X~.~x.~.a. .....
Siirros

Rakoilu

Hie D
·····K·~i~·~·~·~

17075-73/90/6379

KUVA 15. Havaintolornake taytettyna.

41



42

KUVA 16. Maastossa havaintolomakkcen kaantopuolelle tehty piirros
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Kohtaan »Kuvaus» merkitaan havainnot,joiden perusteella
voidaan paatella eri kivilajien keskiinaisia ikasuhteita, kivilajien
syntyolosuhteita, muodostumien suurrakenteita yms.

Suuntaushavainnot merkitaan ornille riveilleen. Niiden oikeal
Ia puolella olevat tyhjat rivit ovat huomautuksia varten. Suun
taushavaintoja koskevat huornautukset merkitaan asianornaisen
havainnon kanssa samalle riville. Jos havaintokohde on rnaas
tossa kaytettyyn karttaan rnerkitty useamrnalla kuin yhdella ras
tilla, huornautussarakkeessa on yksiselitteisesti rnainittava minka
rastin kohdalta suuntaushavainto on tehty.

Asteikkoyrnpyraan piirretaan sellainen tektoninen merkki,
joka havainnon tekijan kasityksen mukaan tulisi merkita kallio
perakarttaan ao. havaintokohtaan. On tarkeaa, etta merkki piir
retaan jo havaintokohteessa, silla piirrcttaessa huomataan suun
taushavainnoissa tehdyt mahdolliset virhect. Esimerkiksi veny
maa osoittavan nuolen tulee liuskeisuuden merkissa aina olla
kaateen puolella. ] os se havaintoa piirrettaessa tulee »selkapuo
lelIe», on havainto vaara,

Kohteessa otetuista valokuvista huomautetaan merkitsemalla
kuvassa oleva tunnus kohtaan »Valokuva». Lomakkeen taka
sivulla olevasta piirroksesta huornautetaan rastilla kohdassa
»Piirros».Tekstin jatkuessa takasivulle rnerkitaan rasti kohtaan
»Kaanna».

Lornakkeen kaksi alinta rivia ovat.havaintoja kasittelevan geo
login tarkistuskayntien ja naytteiden kasittelyn yhteydessa teke
mia merkintoja varten,

Havaintojen kokoaminen karttoihin

Koottaessa maastotutkimusten yhteydessa kertynytta aineis
toa havaintokartoiksi, kaytetaan pohjakarttoina mieluiten perus
kartan kaksivarista painosta. Sen puuttuessa valitaan lahinna
vastaava karttatyyppi ja pahimmassa tapauksessa piirretaan
pohjakartta ilmakuvakarttojen tai muun saatavissa olevan
aineiston perusteella. Havaintokartat tehdaan yleensa mittakaa
vassa 1 : 20 000, mutta jos havaintokohteita on hyvin niukasti,
voidaan tyytya mittakaavaan 1 : 50 000.
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1-1.aoaintonameroleartsaan merkitaan kaikkien alueella tyosken
nelleiden henkiloiden tutkimat havaintokohteet numeroineen
siten, etta jokaisesta kohteesta kay yksiselitteisesti ilmi havainnon
tekija ja vuosiluku. Suositeltavin.tapa on ka.yttaa eri vuosina eri
laista havaintokohteen merkkia ja eri henkiloista eri vareja, Ha
vaintonumerokarttaan ei merkita mitaan geologisia seikkoja,
vaan se toimii yksinomaan paivakirjojen indeksina.

Suuntaushavaintokarttaan kootaan kaikki suuntaushavainnot
seka riiiden lisaksi kaikki eri havaintokohdetyyppien merkit,
On suositeltavaa piirtaa merkit painetun kallioperakartan merk
keihin nahden suunnilleen mittakaavan mukaisessa suhteessa,
silla se helpottaa Iiiallisten merkkien karsintaa, Kuvassa 17 on
muutamia merkkeja 1 : 20 000, 1: 50 000 ja 1 : 100 000 kaavois
sa. Suuntaushavaintokartan laatiminen mittakaavassa 1 : 20 000
on suositeltavaa sen vuoksi, etta silloin merkit voidaan esim,
valopoydassa piirtaa suoraan maastossa maaritettyyn kohtaansa,
Siirto mittakaavasta toiseen aiheuttaa aina epatarkkuutta havain
tokohteiden sijainnin merkitsemisessa. Mittakaavassa 1 : 20 000
piirretty kartta on helppo pienentaa optisesti kallioperakartan
puhtaaksipiirustusmittakaavaan 1: 50 000.

Maastossa kompassilla mitattuja suuntia karttaan piirrettaessa
on otettava huomioon karttapohjoisen ja neulapohjoisen ero eli
kokonaiskorjaus (Kok). Se saadaan peruskartan reunukseen
painetusta suuntakorjauspiirroksesta kayttaen kaavaa Kok =

Nek + Nak. On huomattava, etta piirroksessa esitetyt luvut
ovat piiruja ja kulmat Iiioiteltuja (360° == 6000 v) .

Kaytannossa korjaus suoritetaan siren, etta kartalle piirretaan
esim. 10 cm:n valein neulapohjoisen suuntaisia viivoja. Tavalli
sesti ne poikkeavat muutamia asteita peruskoordinaatiston suun
nasta itaan. Poikkeamiskulma piiruissa saadaan suuntakorjaus
piirroksesta siten, etta lukuun Nek lisataan (mustalla painettu)
Nak, jos se on + merkkinen tai vahennetaan, jos se on - merk.
kinen. Nain saatua kulmaa ei tarvitse muuttaa asteiksi, 8i11a op
paan takakannessa olevaa pi irulevya ka yttaen se voidaan piirtaa
kartalle suoraan piiruina, Summittaista tarkistusta varten on
hyva tietaa, etta yhden piirun kulrnaa vastaa kilornetrin paassa
yhden metrin matka. Koordinaattiruudun sivu (5 em) perus
karttalehden korkeuden (50 em) matkalla vastaa siis sataa piirua,
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KUVA 17. Kallioperakartan mcrkkeja mittakaavoissa 1 : 20 ODD;, 1 : 50 000
ja 1 : 100 000. Valkoinen suorakaide kuvaa valikerroksen merkin kokoa,
mustista suorakaiteista leveampi kuvaa porfyyrisen granodioriitin paallemer
kinnan ja kapeampi plagioklaasiporfyriitin paallemerkinnan kokoa, Oikeas
sa alanurkassa on uraliittiporfyriitin paallernerkintana kaytetty musta piste,

Kun maastossa kornpassilla mitattuja suuntaushavaintoja piir
retaan karttaan kaytetaan pohjoissuuntana edella esitetylla ta
valla piirrettyja viivoja. Mitatuistasuunnista riippumattornat
merkit, kuten vaaka kerroksellisuus, pysty poimuakseli tai irto
kivihavainto piirretaan kuitenkin suoraan karttapohjoisen mu
kaisesti,

Suuntaushavaintornerkkeja kartalle piirrettaessa jatetaan rasti
tai muu havaintokohteen merkki ko.. havainnon kohdalta pois.
Liuskeisuus- ja kerroksellisuusrnerkeissa havaintokohta on kul
kua osoittavan viivan keskikohdassa.. Venyrnan merkissa ha
vaintokohde on nuolen lahtokohdassa, vaaka venyman mer
kissa kuitenkin sen keskella. Poimuakselin merkeissa havainto
on yrnpyran kohdalla. Jas pohjan suunnan merkki piirretaan
yksinaan,havainto on nuolen lahtokohdassa. Piirrettaessa ker-
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roksellisuuden ja pohjan suunnan merkit samaan havaintokoh
teeseen on havainto kerrokselli:suuden merkin keskikohdalla ja
pohjan suunnan merkki piirrctaan kerroksellisuuden merkin
viereen siten, etta nuoli osoittaa poispain kerroksellisuuden mer
kista. Jos samaan havaintokohteeseen piirretaan kerroksellisuu
den ja venyrnan merkit, niin niita ei yhdisteta kuten Iiuskeisuu
den ja venyrnan lne~~keja.

Jos suuntaushavainnon merkki tulee niin lahelle karttalehden
reunaa, etta se ei kokonaan mahdu kartalle, merkki katkaistaan
kartan reunan kohdalta tai joson kyseessa nuoli (venyma tai
poimuakseli), niin merkkia lyhennetaan siten, etta nuolen karki
mahtuu kartalle. Havaintokohdetta osoittavaa merkin kohtaa ei
koskaan siirrcta.

Jos samassa havaintokohteessa on tehty useita suuntaus
havaintoja, pyritaan niita kartalle piirrettaessa siihen, etta kaik
kia havaintoryyppeja saadaan rnukaan. ] os alueella esirn. on
runsaasti liuskeisuushavaintoja ja eraalla paljastumalla seka lius
keisuus etta kerroksellisuushavainto, jatetaan tasta kohteesta
Iiuskeisuushavainto piirtamatta.j'I'oinen yleinen periaate on se,
etta kahdesta Iiian Iahella toisiaan olevasta havainnosta otetaan
mukaan taydelrisernpi. Esim. liuskeisuus + venyrna syrjayttaa
tavallisesti kerroksellisuuden ja k.erroksellisuus + pohjan suunta
Iiuskeisuuden. Kaivoksen, Iouhoksen tai kairaushavainnon
merkkia ei koskaan jateta pois tektonisen merkin vuoksi.

KivilqjihavailZtokartta eli »tiipllikartta» voidaan pirrtaa joko
suuntaushavaintokartan kopioori tai puhtaaseen pohjakarttaan.
Suuntaushavaintokartta on jokatapauksessa syyta tehda ensin,
silla sen perusteella on heIppo piirtaa taplakarttaan kallioperan
suuntauksen mukaisia merkkeja. iI<iviIajihavaintokarttaa piirret
taessa kaytetaan samoja karttamqrkkeja kuin painetuissa kallio
perakartoissa, mutta varitetaanivain havaintokohta lahimpine
yrnparistoineen. Taplakarttaan pyritaan saamaan mahdollisim
man suuri osa maastotutkirnusten yhteydessa kertyneesta infor
maatiosta, jotta kallioperakarttaa Iaadittaessa tarvitsisi enaa
mahdollisimman vahan turvautua paivakirjaan ja naytteisiin.

Maastotutkimusten tarkistusta suunniteltaessa taplakartta on
ensiarvoisen takea. Siita on helppo huomata epaloogisilta vai
kuttavat havainnot seka kivilajikontaktien kohdalla tai muuten
kartoituksen kannalta tarkeissa paikoissa olevat aukot.
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Kallroperakartan laatiminen

Kallioperakartta piirretaan yleensa 1: 100 000 -kaavaisen
topografisen kartan originaalista tehdylle 1 :50 000 -kaavaiselle
kopiolle. Ellei tallaista pohjakarttaa ole saatavissa, se joudutaan
piirtamaan muun kaytettavissa olevan kartta-aineiston perus
teella.

On suositeltavaa piirtaa ensin havaintokohteiden ja suuntaus
havaintojen merkit. Kun sen jalkeen otetaan uusi kopio, ne
saadaan pohjakarttaan eika niita tarvitse piirtamisen yhteydessa
pyyhekumia kaytettaessa varoa,

Kallioperakarttaa Iaadittaessa tulee taplakartan Iisaksi olla
kasilla seudulta saatavissa olevat geofysikaaliset kartat, ilma
valokuvat tai ilmakuvakartat tai niiden puuttuessa topografinen
kartta seka yrnparoivilta alueilta ilmestyneet kallioperakartta
lehdet.

Kivilajimerkintojcn piirtaminen aloitetaan merkkien selityk
sen laatimisella. Sen pohjana kaytetaan tassa oppaassa olevaa
merkkien selitysta, Jas jollekin alueen kivilajille ei sielta Ioydy
rnerkkia, on neuvoteltava asianornaisen aluegeologin kanssa ja
valittava sellainen vari ja rnerkki, joka sopii kiven luonteeseen,
eika erehdyttavasti muistuta mitaan muuta karttamerkkia,

Laadittaessa kallioperakarttaa 1: 50 000 -kaavassa kaikki
karttamerkit prirretaan kooltaan kaksinkertaisina painettuihin
karttoihin ja tassa oppaassa oleviin karttamerkkeihin verrattuna.
Nain saadaan alusta saakka selva mielikuva siita kuinka paljon
merkkeja mihinkin kohtaan mahtuu ja kuinka tiheaan ne tule
vat. Esimerkiksi juonten ja sulkeumien merkit piirretaan noin
10 mm:n pituisina, suonigneissin merkit noin 15 mm:n pituisina
ja murskaleen merkit noin 4 mrn.n lapimittaisina (kuva 17).

Kivilajirajoja piirrettaessa on taplakartta ensisijaisena tieto
Iahteena, Sita tulkittaessa on kuitenkin aina pidettava mielessa
muodostumien geologinen luonne. Jos esimerkiksi liuske
alueella laajalla ja muuten paljastumattornalla suoseudulla on
kolme pienta pegmatiittipaljastumaa, ei rietenkaan ole syyta
merkita koko paljastumatonta aluetta pegmatiitiksi. Erityisesti
harvaan paljastuneilla alueilla saattaa usein kayda niin, etta
tietty rapautumista ja eroosiota hyvin kestava kivilaji muodos
taa valtaosan kunnollisista paljastumista ja muita kivilajeja loy-
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detaan vain pienina paljastumina purojen ja ojien pohjista tai
pahimmassa tapauksessa vain lohkareina. Tallaisilla seuduilla
voidaan paljastumattomille alueille joutua merkitsernaan kivi
lajeja hyvinkin vahaisten vihjeiden perusteella.

Vastaavanlaisia vaikeuksia kartan piirtamisessa saattaa kylla
esiintya myos hyvin paljastuneilla alueilla. Valaiskoon esi
merkki asiaa. Laajalla alueella on kymmenkunta keskimaarin
~arin kokoista paljastumaa neliokilomctrilla. Ne ovat migma
tiittista graniittia jossa on noin 30 ~~ gneissisulkeumia. Vaikka
tallaista aluetta, esim. taplakartalta arvioituna voidaan pitaa
erittain hyvin paljastuneena, kallioperan pinnasta on vain tu
hannesosa nakyvissa, Ottaen huomioon graniitin ja gneissin
erilaisen kyvyn vastustaa rapautumista ja eroosiota, voidaan
paatella kyseisen alueen melko . todennakoisesti olevan paa
asiassa suonigneissia, jonka graniittirikkaimmat kohdat ovat
vastustuskykyisempina jaaneet koholle. Hyvin paljastuneella
kaan alueella ei nain oIlen pida •. kallioperakarttaa piirrettaessa
orjallisesti nojautua havaintoihin, vaan kallioperasta on aina
pyrittava luomaan mahdollisimman todennakoinen kokonais
kuva.

Harkittaessa onko jonkin havaitun sulkeuman tai murskaleen
karttaan merkitseminen aiheellista, on otettava huomioon, etta
yksi sulkeuman merkki kartalla peittaa n. 5 hehtaaria ja yksi
murskaleen merkki 3-4 hehtaaria vastaavan alueen. Jos siis on
havaittu ainoastaan yksi muutaman metrin Iapirnittainen gneissi
sulkeuma tai gabromurskale, voidlaan sellaisen karttaan merkit
semista pitaa oikeaan osuneena vain, jos kartan tekija paljas
tumaolosuhteet huomioon ottaen pitaa .todennakoisena, etta
sulkeumat tai murskaleet ovat kivilajille luonteenomaisia.

Kallioperakarttaa vakiintuneeseen tapaan piirrettaessa mahtuu
yhta neliokilometria vastaavalle alueelle noin 5 juonen tal sul
keuman merkkia, 7-8 rnurskaleen merkkia tai noin 4 suoni
gneissin merkkia, Naiden lukumaarien voidaan siis katsoa mer-
kitsevan erittain runsasta (Iahes :50 %) juonien, suonien, sul
keumien tai murskaleiden esiintymista ja lukurnaaria voidaan
tasta asteittain vahentaa esiintymisprosentin laskiessa.

Tiettyjen paallemerkintojen jatkaminen paljastumattomille
alueille vaatii erityista harkintaa, Esimerkiksi jos on havaittu
pieni paljastumaryhma peridotiittia ja geofysikaalisten karttojen
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perusteella paatellaan kivilajin jatkuvan tiettyyn suuntaan, on
koko alue merkittava peridotiitiksi, ellei mikaan havainto ni
mcnornaan osoita paljastumattoman osan alueesta olevan gabroa.

Jos taas laajalla emaksisren vulkaniittien alueella on rnuutarna
paljastuma plagioklaasiporfyriittia, 'riittaa plagioklaasiporfyriitin
paallemerkinnan piirtaminen havaintokohteiden yrnparistoon,
koska samassa vihreassa kentassa on myos sellaisia havaintoja,
jotka eivat edellyta tallaista paallemcrkintaa.

Laadittavana eleva kallioperakarttalehti on pyrittava luonte
vasti Iiittamaan siihen rajoittuviin aikaisemmin painettuihin
karttoihin. Ilmeisia virheita ei kuitenkaan ole syyta jatkaa. Toi
saalta on karttaa Iaadittacssa otettava huornioon, etta myos
myohemmin valmistuvien karttalehtien laatijoille suodaan mah
dollisuus kartan luontevaan jatkarniseen. Vaikka maastotutki
muksia aina tehdaankin jonkin verran karttalehden rajojen yli,
on silti muillakin keinoin, esim, ge~ofysikaalisista kartoista, py
rittava ennakoimaan karttalehdella havaittujen muodostumien
jatkumista kartoittamattornille alueille, Kallioperakarttalehti ei
ole itsenainen kokonaisuus vaan osa Suomen geologista karttaa.



Kirjallisuutta

von Bandat, Horst F.: Aerogeology, C;'ulf Publishing Company. 1962.
Laitakari, Ilkka: Kivet varikuvina. WS10Y, 1970.
-»- Kiviopas, WSOY, 1966.
Miller, Victor C.: Photogeology. McGraw-Hill Book Company, INC. 1961.
Rankama, Kalervo (toim.): Suomen geologia. Kirjayhtyrna, 1964.
Schumann, Walter: Kivet ja mineraalit varikuvina. Otava, 1973.
Suominen, Veli: Mineraalinmaaritys. 1973.
Vayrynen, Heikki: Suomen kalliopera. Otava, 1954.
Geologiset kartat selityskirjoineen.

Geologinen tutkilnuslaitos

Opas-sarja:

1. Laitakari, Ilkka ja Matisto, Arvo: Kallioperakartoituksen rnaasto-opas.
1964.

2. Paakkonen, Veikko: Kivitietoa malminetsijalle. 1. p. 1965; 2. p. 1970;
3. p. 1972.

2A. Paakkonen, V. och Lindberg, E.: Stenkunskap for malmletaren. 1969.
3. Marmo, Vladi ja Puranen, Maunu: Aerogeofysikaalisten karttojen

kaytosta geologisen tutkimuksen apuna. 1966.
4. Virkkala, K.: Maaperakartoituksen maasto-opas. 1972.



1:100 000

KALLIOPERAKARTAT

tilanne 1974

[El painettu

~ tekeilLa

51



52

Liuskeisuuden ja venyman kulkusuuntien

80 75 70 65 60 55 50 45 40 35 30 25 15 10 5
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Venyman kaade
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