
GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS 

Opas 13 

LOHKARE-ETSIJÄN OPAS 

Toimittanut 

Doris Saltikoff 

Espoo 1985 



SISÄLL YSLUETTELO 

Alkusanat ..................................... 2 
lohdanto ...................................... 3 

Lohkare-etsinnän strategia .................. 3 
Maastosta kartalle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 

Tarkkuuden tärkeys ......................... 4 
Karttajärjestelmä ja koordinaatistot . . . . . . . . . 4 
Karttalehtijako ............................. . 4 
Kartoista . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 
Paikanmääritys ja koordinaatiston käyttö . . . 6 

Malmilohkareiden löytämisestä . . . . . . . . . . . . . . . . 7 
Maaperägeologiaa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 

Maaperä ..... ....... ..... ............. ...... 8 
Moreenimuodostumat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 
Sora- ja hiekkamuodostumat . . . . . . . . . . . . . . . . 9 
Hienorakeiset kerrostumat .................. 9 
Rantakerrostumat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 
Lohkareiden kulkeutuminen. . . . . . . . . . . . . . . . . 10 
Löytöympäristö ja lohkareominaisuudet .... 11 

Malmigeologiaa ............................... 13 
Alkuaineet ja mineraalit..................... 13 
Kivilajit ..................................... 13 
Malmit . ............... ..... ................. 13 
Malrnityypit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 

Havainnoll teko ............................... 17 
Nimikointi .................................. 17 
Paikkatiedot ................................ 18 
Geologinen kuvaus .......................... 18 

Näytteen valinta ja kuvaus............... ...... 18 
Laboratoriokäsittely . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 

Kemiallinen analyysi ........................ 19 
Mikroskooppitutkimukset . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 
Petrofysikaaliset määritykset ... . . . . ... . . .. . . 21 

Lohkaretietojen myöhempi käyttö .. .... . .. .. . . 21 
Lohkarekartat............................... 21 
Tutkimusraportit .. . . ... .. . . ...... . .. . . . .... . 21 
Lohkaretiedostot ja tilastollinen käyttö. . . . . . 21 

Erillisiä näkökohtia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 
Kansannäytteiden tarkistuksen ongelmista. . . 22 
Lohkareet teollisuusmineraalien etsinnässä .. 22 
Lohkare-etsinnän tapaturmariskeistä . . . . . . . . 22 

Loppusanat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 
KirjaIlisuutta .................................. 23 



GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS 

Opas 13 

LOHKARE - ETSIJÄN OPAS 

Toimittanut 

Boris Saltikoff 

Espoo 1985 



2 

ALKUSANAT 

Vuorimiesyhdistyksen tutkimusvaltuuskunta asetti vuonna 1982 työkomi
tean lohkaretietojen hyväksikäytön edistämiseksi malminetsinnässä. Työkomi
tea esitti raportissaan, että kaikissa malminetsintäorganisaatioissa otettaisiin 
käyttöön yhtenäinen lohkarehavaintomalli ja että lohkare-etsijöiden koulutta
miseksi laadittaisiin opaskirja. 

Tämän opaskirjan ovat kirjoittaneet filosofian kandidaatti Boris Saltikoff 
(päätoimittaja), filosofian kandidaatti Heikki Hirvas, filosofian kandidaatti 
Väinö Makkonen, filosofian tohtori Juhani Paakkola, filosofian kandidaatti 
Jyry Saastamoinen ja filosofian maisteri Seppo Turkka. 

Opas on tarkoitettu lähinnä ammattimaisille lohkare-etsijöille. Lukijoiden 
edellytetään hallitsevan geologian perustietoja sen verran, kuin niitä opetetaan 
Geologian tutkimuskeskuksen ja kaivosyhtiöiden järjestämillä kursseilla. Eri
tyisesti lukijoiden oletetaan tuntevan yleisimmät mineraalit, malmityypit ja 
kivilajit esimerkiksi kirjasen "Perustietoa malminetsijälle" (Geologinen tutki
muslaitos, Opas n:o 9, 1982) pohjalta. Niinpä oppaassa keskitytään asioihin, 
jotka puuttuvat yleisimmistä alkeiskirjoista, kuten maaperägeologiaan ja 
paikanmääritykseen. Lisäksi esitellään eräitä yleisiä lohkaremalminetsinnän 
näkökohtia, jotka lohkare-etsijän on hyödyllistä tietää. 

Helsinki 1985 . Valtion painatuskeskus 



JOHDANTO 

Muinaisen mannerjäätikön kuljettamien malmi
lohkareiden jäljitys on erikoinen malminetsintämene
telmä, jota voidaan käyttää ja on käytetty pohjoisilla 
alueiIIa, varsinkin Pohjoismaissa ja aivan erityisesti 
Suomessa. Se hyödyntää kiintokalliota verhoavaa 
irtomaapeitettä, jota muutoin pidetään malminetsin
nän pahimpana haittana. 

Lohkare-etsinnän voidaan katsoa syntyneen Suo
messa. Jo 1700-luvulla Daniel Tilas kiinnitti huomio
ta Lounais-Suomen rapakivien esiintymiseen lohka
reina kaukana emäkallioidensa kaakkoispuolella ja 
ounasteli tätä havaintoa voitavan käyttää hyväksi 
malminetsinnässä. Kesti kuitenkin parisataa vuotta, 
ennen kuin ajatusta sovellettiin käytäntöön. Kyseessä 
oli Outokummun malmin etsintä ja löytö vuonna 
1910. Silloin luotiin pohja toisellekin suomalaiselle 
malminetsintäkäytännölle: malminetsinnän lähtö
kohtana olevan lohkareen löysivät harrastajat, jotka 
lähettivät siitä näytteitä geologien tutkittaviksi. Oli 
syntynyt kansannäytetoiminta. 

Uusi malminetsintämenetelmä vakiintui pian Suo
messa ja Ruotsissa. Syntyi teoria lohkareviuhkoista, 
ts. siitä, että jokaisesta kalliomuodostumasta irron
neet lohkareet ovat jääkaudella levinneet viuhkan
muotoiselle alueelle, jonka kärki osoittaa emäkallio
ta (kuva 1). Tämän mukaan malmilohkareiden emä
kallio voidaan löytää havainnoimalla kaikki lohka
reet ja keskittämällä tutkimukset sen jälkeen viuhkan 
kär kial ueelle. 

1920-luvulla alkoi myös säännöllinen malmipropa
ganda ja yleisön kannustaminen pitämään silmällä 
epätavallisia kiviä ja lähettämään niitä tutkittaviksi. 

Lohkare-etsintä osoittautui menestykselliseksi. 
Vuosina 1937-1967 tehdystä 23:sta kaivostoimin
taan johtaneesta malmilöydöstä 18:n tutkimukset oli 
aloitettu kansannäytetoiminnan tai systemaattisen 
lohkare-etsinnän antaman viitteen pohjalta. 

Viimeaikainen kehitys lohkare-etsinnässä on ollut 
paljolti teknistä. Malmipitoisten lohkareiden löytä
misen helpottamiseksi on ruvettu käyttämään metal
linilmaisinperiaatteella toimivia malmiharavia, sätei-
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lymittareita, magnetometrejä jne. Varsin erikoinen 
"apuväline" on koira, joka on koulutettu haista
maan sulfidimalmilohkareista erkanevia rikkipitoisia 
kaasuja. 

Lohkare-etsinnän strategia 

Suomalaisen käytännön mukaan lohkare-etsintä 
kuuluu malminetsinnän tunnusteluvaiheeseen, jolloin 
haettavan malmin tyylistä, koosta jne. ei oIe selvää 
käsitystä. Lähtökohtana on joku aikaisemmin tun
nettu malmilohkare, usein kansannäyte, jonka löytö
paikan lähistöltä aletaan etsiä samanlaisia lohkarei
tao 

Itse etsintäperiaate on yksinkertinen . Maastoa 
kierrellään siten, että kaikki näkyvillä olevat irtoloh
kareet tulevat havaituiksi; erikoisen näköiset kivet 
tarkistetaan, kirjataan ja merkitään kartalle; tarvit
taessa otetaan näytteitä. Tämän jälkeen kartalta 
päätellään määrätyyppisten lohkareiden levinneisyy
salue ja arvioidaan lohkareiden lähtökohta. 

Samanaikaisesti seudulla tehdään muita malmitut
kimuksia, pääasiassa kallioperäkartoitusta ja mah
dollisesti geofysikaalista ja geokemiallista kartoitus
tao Lohkareiston kivilajeja verrataan alueen kalliope
rään. 

Löydettyjen lohkareiden joukossa on aina myös 
sellaisia, joiden alkuperää ei heti saada selville. 
Tällöin kerätty aineisto jää lepäämään ja odotta
maan mahdollista uutta tietoa, joka auttaisi käynnis
tämään tutkimukset uudelleen. 

Näin ollen lohkare-etsijän vaikeana haasteena on 
havaita kaikki mahdolliset malmiin viittaavat lohka
reet ja kuvata ne ja niiden löytöpaikat niin hyvin, 
että myöhemmät tutkijat voisivat päätellä, mi hin 
viuhkaan kukin lohkare kuuluu ja mistä se on voinut 
kulkeutua paikalleen. 

Hyvä kuvaus vaatii lohkare-etsijältä tietoja niin 
malmimineraaleista, kivilajeista kuin maaperästä. 
Hänen on pystyttävä päättelemään, mikä on epäta
saisesti malmiutuneen lohkareen tyypillinen keski
näyte. Hänen pitää suunnistaa erehtymättömästi. 
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Kuva 1. Lohkareviuhka. Makola, Nivala (M . Saksela, 1945). 
Selitykset: 1 malmipuhkeama, 2 magneettinen häiriöalue, 3 suota, 4 kalliopaljastuma, 5 peltoja ja niittyjä, 6 
malmilohkare, 7 kiisupitoinen peridotiittilohkare, 8 uurteita, 9 polku . 
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MAASTOSTA KARTALLE 

Tarkkuuden tärkeys 

Lohkare-etsijän välttämättömiä vaatimuksia ovat 
hyvä kartantuntemus ja suunnistustaito. Geologinen 
suunnistus on erilaista kuin kilpasuunnistus. Kilpa
suunnistajan tarkoituksena on nopeasti löytää tiensä 
muutamiin kartalle merkittyihin kohtiin, kun taas 
malminetsijän täytyy paikantaa kartalle jokainen 
umpimetsästä löytämänsä loh kare ja kallio. Tosin 
malminetsijä voi käyttää runsaammin aikaa kuin 
kilpasuunnistaja, mitata kompassilla ja askelpareilla 
matkan lähimmälle kiintopisteelle jne. 

Suunnistuksen tekniikkaa ja kartanlukua on käsi
telty lukuisissa kirjoissa ja oppaissa. Koska näitä voi 
helposti saada kirjakaupoista, ei asiaan oie tässä 
yhteydessä puututtu. 

KarUajärjestelmä ja koordinaatistot 

Suomen karttajärjestelmä perustuu ns. Gaussin
Krügerin periaatteeseen, jossa koordinaattiverkosto
na käytetään suorakulmaista pohjois-itäsuuntaista 
kilometriverkostoa. Koska pohjoissuunnat eivät oIe 
maan itä- ja länsiosissa aivan yhdensuuntaisia (maa
pallon kaarevuuden vuoksi), maa on jaettu neljään 
3°:n levyiseen kaistaan, joissa pohjoiskoordinaatin x 
suuntana on kunkin kaistan keskimeridiaanin suunta 
ja sen lukuarvona etäisyys päiväntasaajasta. Itäkoor
dinaatti y on kohtisuorassa x:ää vastaan, ja sen 
lukuarvon lähtökohtana on kaistan keskiviiva, jonka 
y-arvo on aina 500 (km). Käytännössä x-koordinaa
tin lukuarvot vaihtelevat 6635:stä (Hanko) 
7 780:een (Nuorgam); y-koordinaatin arvot ovat 
noin 420:n ja 580:n välillä kullakin kaistalla. 

Edellä esitetty on Suomen kartaston peruskoordi
naatisto. Etupäässä puolustusvoimien toivomuksesta 
sen rinnalle on kehitetty yhtenäiskoordinaatisto, jos
sa koko maa on projisoitu yhden kaistan (3-kaistan) 
koordinaattiruudustoon. Tällöin koko maa on yh
dessä suorakulmaisessa koordinaatistossa; kuitenkin 
reuna-alueilla tämän koordinaatiston "pohjoissuun
ta" ja todellinen pohjoissuunta poikkeavat toisistaan 
varsin paljon (vrt. kuva 3b). 

Malminetsinnässä, kuten kaikessa geologisessa tut
kimuksessa, käytetään peruskoordinaatistoa. 

KarUalehtijako 

Karttajärjestelmä on jaettu peruskoordinaatiston 
mukaisiin numeroituihin karttalehtiin. Numerojaon 
periaate on seuraava (ku va 2): 

(1) kukin pituuspiirikaista on jaettu pohjoissuunnas
sa 120 km leveisiin osiin, jotka on julkaistu yleiskart
talehtinä mittakaavassa 1: 400 000 ja numeroitu ete
Iästä pohjoiseen 10-19, 20-29 jne.; 
(2) jokainen yieiskarttalehti jaetaan 16 topograjiseen 
karttalehteen, jotka julkaistaan mittakaavassa 
1: 100000 ja numeroidaan 11-14, 21-24, 31-34 
ja 41-44. Niinpä yleiskarttalehti numero 20 jakaan
tuu siten, että Hangon karttalehden numero on 2011, 
Helsingin 2034 ja MäntsäIän 2044; 
(3) jokainen mittakaavassa 1: 100 000 oleva kartta
Iehti jaetaan 12 peruskarttalehteen, jotka julkaistaan 
mittakaavassa 1: 20000 ja jotka numeroidaan 01-
12 (Helsingin kaupunki sijoittuu Iehdille 2034 06 ja 
2034 09). 

Näin ollen vakiokokoisen 1: 100 000 -karttalehden 
pinta-ala on 40 X 30 km ja vakiokokoisen 1: 20 000 
-karttalehden pinta-ala 10 x 10 km. Poikkeuksena 
ovat kaistojen reunalehdet. Koska kaistat suppenevat 
pohjoiseen, reuna1ehdet ovat vinoreunaisia ja poik
keavan levyisiä; kun ne kapenevat liiaksi, ne julkais
taan yhdistettynä toisiin lehtiin. Tällöin on erityisesti 
muistettava, että samalla kartalla voi esiintyä kahta 
eri koordinaatistoa. 

Kartoista 

Koko Suomesta on saatavissa varsin tarkkoja, 
joskaan ei ai na ajan tasalla olevia karttoja. 

Peruskartasto sisältää peruskartat ja topografiset 
kartat mittakaavassa 1: 20 000, yhtensä 3 712 kartta
lehteä. 

Peruskartta on julkaistu EteIä- ja Keski-Suomesta 
sekä eräiItä Pohjois-Suomen aIueiIta. Maasto on 
kuvattu kartalle mahdollisimman tarkasti ja täydelli
sesti ja esitetty kuudella värillä. Korkeuskäyrien 
pystyväli on 5 m, mutta tarvittaessa on piirretty 
myös 2,5 m:n apukäyrät. Vastaavat, mutta kolmella 
värillä painetut topograjiset kartat mittakaavassa 
1: 20 000 peittävät pääosan Pohjois-Suomea. 

Peruskartastoa ajantasaistetaan 5-20 vuoden vä
lein. On selvää, että lohkare-etsijä joutuu toisinaan 
turvautumaan karttoihin, joiden tiedot ovat vanhen
tuneita mm. viIjeIysaukeiden, hakkuiden, ojitusten 
tai tieverkoston suhteen. 

Peruskarttaan on piirretty peruskoordinaattiruu
dukko mustalla tai yhtenäiskoordinaattiruudukko 
punaisella tai ruskealla värillä. J os karttaan on 
merkitty yhtenäiskoordinaatisto, on peruskoordi
naattiruuduista (joita malminetsinnässä käytetään) 
piirretty pienet mustat ristit (ks. kuva 3b). 

Peruskartan alkuperäiskappaleet on piirretty puh
taaksi erillisinä karttaelementteinä muovikuulloille 
mittakaavaan 1: 10 000. Maanmittaushallituksesta 
on saatavissa musta-valkokopioita ja suurennoksia 
halutuista karttaelementeistä tai niiden yhdistelmistä. 
Karttapiirroksia voidaan kopioida myös yhdessä il
makuvakarttojen kanssa. Piirrokset näkyvät tällöin 
ilmakuvakartoissa valkoisina viivoina. 

Topografisen kartan ja peruskartan pienennökset 
mittakaavassa 1: 50 000 on valmistettu peruskartan 
piirroksista valokuvaamalla pienentäen. Kartat ovat 
5-värisiä. Normaalikokoinen lehti käsittää kuusi pe
ruskartaston lehteä eli 20 km x 30 km alueen. 

Topografinen karUa 1: 100 000 on maastokartta, 
joka tavallisesti käsittää 12 peruskarttalehden alueen 
eli 30 km x 40 km alueen. Kartat ovat 7-tai 9-väri
siä. Korkeuskäyrät on piirretty 10 m:n välein. Tällai
nen kartta soveltuu erityisesti suunnitelmien esittä
mispohjiksi ja laajemman näkemyksen saamiseen 
työalueesta. 

Liikuttaessa hyvin Iaajoilla alueilla (esim. kansan
näytteitä tarkistettaessa) voidaan alustavaan paikan
määritykseen käyttää lehtijakoruudukolla varustet
tua Gt-karttaa (maantiekarttaa) 1: 200 000. 

Maanmittaushallituksen juikaisemista kartoista 
mainittakoon edelleen ulkoilukartat (1: 25 000, 
1: 50000 ja 1: 100000). Nämä ovat havainnollisia ja 
helposti luettavia monivärikarttoja, joista normaalin 
maastotiedon lisäksi Iöytyvät mm. alueen uIkoiIurei
tit, ni iden ja maanteiden välimatkat sekä retkeilyma
jat. Ulkoilukarttoja on julkaistu Pohjois-Suomen 
tunturiretkeilyalueilta ja Etelä-Suomen monien kau
punkien ympäristöistä. 



Kaikkia näitä maanmittaushallituksen julkaisemia 
karttoja saa ostaa tai voi tilata kirjakaupoista sekä 
läänien maanmittauskonttoreista ja kuntien maan
mittaustoimistoista. 

Lohkare-etsintään ryhtyessä voi kysyä myös suun
nistajien erikoiskarttoja. Monilla paikkakunnilla 
ovat suunnistusseurat laatineet ajantasaisia, erittäin 
tarkkoja karttoja mittakaavassa 1: 15 000. Niitä voi 
ostaa urheiluvälineliikkeistä . 

Tuoreinta karttamateriaalia esimerkiksi ojituksista 
ja uusista tai vasta suunnitteilla olevista metsäauto
teistä kannattaa kysyä kunnantoimistoista, maata
louspiireistä tai keskusmetsälautakunta Tapion met
sänparannuspiireistä. 

Ilmakuvakarttojen lisäksi koko maasta on saata
vissa ilmakuvia mittakaavassa 1: 17 500:sta 
1: 31 000 tai 1: 40 OOO:een . Nimenomaan stereopa
reina ilmakuvat tarjoavat myös lohkare-etsijälle ar
vokasta apua paikannus- ja maasto-ongelmiin ja 
osoittautuvat useinkin kalliin hintansa arvoisiksi. 
Ilmakuvia ja ilmakuvakarttoja on saatavissa maan
mittaushallituksen ilmakuvatoimistosta ja puolustus
voimien topografikunnan ilmakuvaosastosta. 
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Kuva 2. Suomen karttalehtijako. 
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Paikanmääritys ja koordinaatiston käyttö 

Paikantaminen tapahtuu yleensä peruskartan avul
la. Karttaan merkityt korkeuskäyrät, kiinteistörajat, 
pellot ja polut helpottavat havaintopaikan tunnista
mista. J os paikannus on epävarma, tarkistetaan 
paikka lähimmästä varmasta pisteestä esimerkiksi 
kompassin ja askelparimittauksen avulla. Löytöpai
kan kohdalle merkitään karttaan sovittu loh kare
merkki ja havaintonumero. Havaintolomakkeelle 
kirjoitetaan löytöpaikka x- ja y-koordinaatteina. 
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Koordinaattien lukeminen kartalta käy kätevimmin 
geologikompassin koordinaattilevyn avulla (kuva 3). 
Tällöin on ensinnäkin muistettava, että karttakoordi 
naatiston x-koordinaatti kasvaa ylöspäin (pohjoi
seen) ja y oikealle (itään) eli toisin kuin matemaatti-

N:o 322206 

sessa koordinaatistossa. Edelleen malminetsinnässä 
käytetään peruskoordinaatistoa, joka saattaa olla 
merkitty karttaan vain pienillä risteillä (kuva 3b; vrt. 
s. 4) . 

Koordinaattilukujen kokonaisosat tarkoittavat ki
lometrejä. Tasakilometrit on merkitty kartan reunoi
hin. Desimaaliosat tarkoittavat (järjestyksessä pilkun 
jälkeen) satoja, kymmeniä ja yksiä metrejä. Juuri 
ni iden lukemiseen on tarkoitettu kompassin koordi
naattiruutu, jonka jaotus vastaa mittakaavaa 
1: 20000 (kuva 3). 

Käytettäessä muunmitta kaavaisia karttoja koordi
naatit mitataan senttimetriviivottimella ja muunne
taan kilometreiksi päässä laskien; on muistettava, 
että mittakaavassa I: 100 000 I cm vastaa I kilomet
riä ja mittakaavassa 1: 200 000 1 cm = 2 km. 

N:o 432308 

Kuva 3. Koordinaattien luku kartalta. a) Peruskoordinaatisto piirretty karta lle. Kompassin ruudukon O-kohta asetetaan 
havaintopisteeseen, ja koordinaatit luetaan koordinaattiruudun vasemmasta alanurkasta . Esimerkissä x = 
6 979 30 ja y = 431,54. 
b) Kartall e piirretty vi no yhtenäiskoordinaati sto, peruskoordinaatistosta näkyvissä pienet ristit. Kompassi n 
ruudukon O-kohta asetetaan kilometriruudun vasempaan a lanurkkaan , ja koordinaattilukema arvioidaan 
hava intopisteen kohdalta. Esimerkissä x = 7 059,10 ja y = 481,63. 



MALMILOHKAREIDEN LÖYT ÄMISEST Ä 

Malmilohkareita etsitään uusien malmiaiheiden to
teamiseksi ja olemassa olevien ai heiden selvittämi
seksi. Malmilohkareet poikkeavat usein selvästi 
muista kivistä kemiallisesti ja fysikaalisesti, ja ni iden 
löytymismahdollisuutta voidaan parantaa erilaisin 
mittausmenetelmin. Lohkareita kannattaa etsiä eri
tyisesti paikoista, joissa tuoretta uutta kiviainesta 
paljastuu maan tai sammalpeitteen alta. Tällaisia 
paikkoja ovat rannat, ojitusalueet, uudet tiet, hak
kuu- ja laikutusalueet sekä rakennustyömaat. Ne 
ovat aina järjestelmällisen, usein toistuvankin loh
kare-etsinnän ansaitsevia kohteita, vaikkei alueelta 
ennestään tunnettaisikaan malmiviitteitä. 

Kohteellisessa lohkare-etsintätyössä pyritään ha
vainnoimaan kaikki mahdolliset malmilohkareet. 
Lohkarehavaintojen muodostamien tihentymien 
muoto, sijainti ja lohkareiden esiintymistaajuus ovat 
tärkeitä seikkoja lohkareiden lähtöalueen selvittämi
sessä. Toisaalta lohkareiden malmityypin perusteella 
voidaan arvioida etsittävän mineralisaation luonnetta 
ja punnita aiheen merkittävyyttä. 

Malmilohkareet rapautuvat usein muita lohkareita 
nopeammin. Tämän takia malmilohkareita on maan 
pinnalla tavallisesti suhteellisen niukasti. Toisaalta 
sulfidimineraalien nopeaa rapautumista käytetään 
myös hyväksi lohkare-etsinnässä, sillä siihen perus
tuu malmikoirien käyttö. Asiaan valmennetut koirat 
aistivat jopa usean metrin syvyydessä rapautuvasta 
sulfidilohkareesta vapautuvat rikkipitoiset kaasut 
(kuva 4). 

Lohkare-etsinnän avuksi on kehitetty tai sovitettu 
useita mittalaitteita, kuten säteilymittareita (skintillo-
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metreja), ultraviolettilamppuja, magnetometreja, 
suskeptibiliteettimittareita, metallinilmaisimia (mal
miharava) ja pienoisslingrameita (Proxan, Gefinex, 
Apex). 

Pienoisslingramilla voidaan löytää johteita kallio
perästä ja myös sähköä johtavia malmilohkareita 
sammaleen tai ohuen maapeitteen alta. Koska lait
teen havaitsemiskyky on sivusuunnassa rajallinen, 
työ on tehtävä haravointiluontoisesti, esimerkiksi 
kahden metrin linjavälein. Löydetyt lohkareet kaive
taan esiin. Luonnollisesti tällainen työ tulee kysy
mykseen vain kohteellisessa, yksityiskohtaisessa loh
kare-etsinnässä. Samalla tavoin etsitään lohkareita 
magnetometrin avulla. 

Säteileviä, uraania tai toriumia sisältäviä lohkarei
ta etsitään systemaattisesti skintillometrin avulla. Sen 
käytössä on muistettava, että radioaktiivinen säteily 
vaimenee maaperässä hyvin nopeasti. 

Ultraviolettilampun avulla etsitään lohkareista 
fluoresoivia mineraaleja, lähinnä scheeliittiä. Samoin 
voidaan UV -valolla tutkia moreenin hiekkafraktion 
scheeliittipitoisuutta vaskatusta tai tärypöydän avulla 
rikastetusta raskasfraktiosta. 

Maa-aineksen raskasfraktiosta voidaan tutkia mui
takin malmimineraaleja, kuten kassiteriittia, kultaa, 
magnetiittia ja lyijyhohdetta. 

Mittalaitteiden käytön rajoitukset on syytä pitää 
mielessä. Magneettisuudella ja nikkelipitoisuudella 
voi olla yhteys, mutta alueen magneettisin kivi ei 
ehkä sisällä nikkeliä ollenkaan . Samaten parhaiten 
sähköä johtava kivi voi olla sulfidimalmin sijasta 
grafiittipitoinen mustaliuske. 

Kuva 4. Malmikoira työssään. Valok . E. Halme. 



8 

Kuva S. Pohjamoreenimaastoa. Joutsa. Valok. J. Tikkanen (M. Haavisto, 1983). 

MAAPERÄGEOLOG IAA 

Maaperä 

Maaperällä tarkoitetaan peruskalliota peittävää ir
tomaakerrosta. Sen pääosan muodostavat kivennäis
maalajit moreeni, SOfa, hiekka, siltti (hiesu ja hieno 
hieta) sekä savi, joiden lisäksi maaperään kuuluvat 
eloperäiset turve- ja liejukerrostumat sekä pohjavesi. 

Maapallon historian nuorimman jakson, kvartää
rikauden, aikana on ollut useita jääkausia, jolloin 
suuri osa Eurooppaa on ollut mannerjäätikön peitos
sa. J äätikön keskus on eri vaiheissa sijainnut eri 
puolilla Kölivuoristoa ja Lappia, josta jäät virtasivat 
Suomen yli kohti Keski- ja Itä-Eurooppaa . Jääkau
sien välillä on ollut jäättömiä välivaiheita, jolloin 
ilmasto on ollut nykyisen kaltainen tai lämpimämpi
kin. Näitä jäättömiä välivaiheita kutsutaan intergla
siaali- ja interstadiaalikausiksi. 

Pääosa maamme kivennäismaalajeista on syntynyt 
mannerjäätikön toiminnan ja sen sulamisen tulokse
na. Jäätikkö kulutti, kuljetti ja kerrosti kallioperästä 
ja sen päällä olleesta maaperästä irrottamansa ainek
sen moreeniksi. Paikoin jäätikön sulamisvedet huuh
telivat moreenia ja kerrostivat karkean aineksen 
sora- ja hiekkakerrostumina jäätikössä oleviin tunne
leihin ja railoihin tai välittömästi jäätikön reunan 
eteen . Hienompi aines kulkeutui etäämmälle jääti
köstä ja kerrostui siltti- ja savikerrostumina sei so
vaan , syvään veteen. 

Jäätikön hävittyä suurin osa Etelä- ja Keski-Suo
mea jäi veden peittoon, jolloin muinaisen meren 
rannoille syntyi aallokon toiminnan ja jään työnnön 
tuloksena erilaisia rantamerkkejä ja -kerrostumia. 

Muistona eri-ikäisistä jääkausista Suomessa on 
paikoin säilynyt useita päällekkäisiä, eri suunnista 
kulkeutuneita moreenipatjoja. Niiden välissä esiintyy 
usein jäättömien välivaiheiden kerrostumia, jopa tur
vetta. 

Suomen maaperän tilastollinen keskipaksuus on 
6,7 m. Maaperä peittää peruskallion lähes kauttaal
taan, sillä vain noin 3 070 Suomen pinta-alasta on 
paljasta avokalliota. 

Moreenimuodostumat 

Maamme yleisin ja lohkare-etsinnän kannalta yli
voimaisesti tärkein maalaji on moreeni. Se on man
nerjäätikön kerrostama maalaji, jossa esiintyy kaik
kien raekokojen aineksia saveksesta lohkareisiin. 
Moreenin kivet ja lohkareet ovat kulmiltaan särmik
käitä ja pinnaltaan naarmuttuneita ja uurteisia. Syn
tytapansa ja -paikkansa perusteella moreenit voidaan 
karkeasti luokitella seuraavasti: pohjamoreeni, 
drumliinit, ablaatio- ja kumpumoreenit sekä pääte
ja reunamoreenit. 

Yleisin moreeni, ns. normaali moreeni, on man
nerjäätikön pohjaosissa kulkeutunut pohjamoreeni. 
Se peittää kallioperää melko yhtenäisenä ja ohuena 
kerroksena tasoittaen kallioperän epätasaisuuksia 
(kuva 5) . Yleensä moreenipeite on ohuempi kohou
mien päällä ja rinteillä ja paksumpi laaksopaikoissa 
ja maaston muissa alavissa painanteissa. Voimak
kaasti virtaavan aktiivisen jäätikön alueille on pohja
moreenista syntynyt jäätikön virtaussuunnan mukai
sia, pitkänomaisia ja virtaviivaisia moreeniselänteitä, 
drumliineja. 

Jäätikön sisällä ja päällä kulkeutunut moreeni 
rikastui jään pinnalle sen sulamisvaiheessa. Jään 
sulaessa moreeniaines kerrostui ablaatiomoreeniksi. 
Ablaatiomoreeni saattaa esiintyä pohjamoreenin 
päällä joko kohtalaisen ohuena, melke tasaisena 
verhona tai useiden metrien paksuisina kumpareina 
ja selänteinä (kuva 6). Vaihtelevan muotoiset kum
pareet ja selänteet muodostavat usein laajempia 
kenttiä, jolloin moreeneja kutsutaan kumpumoree
neiksi. 
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Kuva 6. Louhikkoista kumpumoreenimaastoa. Äetsä. Valok. J. Tikkanen (M. Haavisto. 1983). 

Mannerjäätikön sulamisvaiheessa jäätikön reunan 
eteen syntyi jäätikön puskemasta tai jäätiköltä valu
neesta moreenista pienehköjä reunamoreeneja, jotka 
usein esiintyvät peräkkäi inä valleina, ns. vuosimo
reeneina. Mannerjäätikön reunan pysähdyttyä pi
demmäk i aikaa paikalleen kerrostui sen eteen suu
rempia reunamuodostumia. Niiden aines koostuu 
paitsi varsinaisesta moreeniaineksesta myös manner
jäätikön sulamisvesien kuljettamasta lajittuneesta ai
neksesta. 

Syntytapansa vuoksi ablaatiomoreenien, kumpu
moreenien ja reunamoreenien aines on löyhempää ja 
raekoostumukseltaan vaihtelevampaa kuin pohjamo
reenin. Toisinaan se on hyvin kivistä ja lohkareista, 
toisinaan taas sisältää huomattavia määriä lajittunut
ta ainesta. Varsin yleinen ja yhteinen piirre näille 
moreenimuodostumille on niiden silmiinpistävä pin
talohkareisuus, joka usein vähenee syvemmällä. 

Sora- ja hiekkamuodostumat 

Mannerjäätikön sulaessa muodostivat sulamisve
det jäätikköjokia, jotka virtasivat jäätikön pinnalla, 
onkaloissa, railoissa ja pohjalla. Jäätikköjokien vir
taava vesi kulutti, kuljetti, huuhtoi, lajitteli ja pyö
rist i jäätikössä ja sen pohjlla olevaa moreenia, syn
nytti kuruja ja uomia sekä kerrosti kuljettamansa 
aineksen sora- ja hiekkakerrostumiksi. Jäätikköjoki
kerrostumien eli glasijluviaalisten kerrostumien aines 
on tästä syystä peseytynyt puhtaaksi hienoaineksesta, 
ja sen kivet ja lohkareet ovat pyöristyneet. 

Yleisimpiä jäätikköjokikerrostumia ovat harjut, 
jotka ovat kerrostuneet jäätikössä oleviin tunneleihin 
tai avoimiin railoihin. Harjut ovat syntyneet likimain 
kohtisuoraan sulavaa jäätikön reunaa vastaan, joten 
harjujen suunnat kuvastavat varsin tarkasti jäätikön 
viimeistä yleispiirteistä virtaussuuntaa. 

Jäätikköjoen laskiessa mereen ja jäätikön reunan 
pysähdyttyä joksikin aikaa tai peräännyttyä hitaasti 
jäätikköjoen suuhun kerrostui nykyisten jokien ta
paan suisto eli delta. Jäätikköjoen purkautuessa 
kuivalle maalle kerrostuvaa suistoa nimitetään san
duriksi. Jään reunan pysähdyttyä paikoilleen pitem
mäksi aikaa sen eteen saattoi muodostua rinnakkai
sista reunadeltoista tai sandureista ja ni iden yhdistel
mistä hyvinkin mittavia reunamuodostumia kuten 
esimerkiksi Salpausselät. 

Hienorakeiset kerrostumat 

Jäätiköltä virranneet su lavedet, jotka kerrostivat 
karkeamman aineksen jäätikön tunneleihin ja railoi
hin tai välittömästi jäätikön reunan eteen, kuljettivat 
moreenista huuhtomansa hienoaineksen lietteenä 
kauemmaksi jäätikön ulkopuolelle. Liete laskeutui 
veden virtauksen lakattua syvään veteen meren poh
jalle paksuiksi savikerrostumiksi. 

Hienorakeisista kerrostumista käytetään usein 
yleisnimitystä savi. Kuitenkin osa kerrostumien ai
neksesta on karkeampaa ainesta, silttiä (hiesua ja 
hienoa hietaa). 

Rantakerrostumat 

Jäätikön hävittyä suurin osa Etelä- ja Keski-Suo
mesta jäi veden peittoon ja on vasta myöhemmin 
noussut ltämerestä. Muinaisen meren aallokot ja 
talviset jäät muokkasivat monin tavoin merestä ko
hoavaa maankamaraa. Aallot ja tyrskyt huuhtelivat 
jäätikön kerrostamaa moreenia, jolloin vesirajaan 
syntyi rantatörmiä, lohkarevöitä ja paljaaksi huuh
toutuneita kallioita, huuhtoutumisrajoja. Vesirajan 
alapuolella moreeni on pinnaltaan huuhtoutunutta 
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tai sen päällä on vaihtelevan paksuisia kerrostumia 
rantasoraa ja -hiekkaa. Moreenista syntyneet ranta
kerrostumat ovat yleensä pienialaisia, ja ni iden pak
suus on useimmiten vain muutamasta desimetristä 
metriin. Niiden aines on usein melko huonosti lajit
tunutta ja kiviaines yleensä heikommin pyöristynyttä 
kuin jäätikköjokikerrostumissa. 

Aaltojen toiminnan lisäksi talviset jäät työnsivät 
muinaisille rannoille kivi- ja lohkarejonoja, palleki
vikoita. 

Lohkareiden kulkeutuminen 

Malmilohkareiden emäkallion sijainnin ja löytö
mahdollisuuksien arvioimiseksi tarvitaan tietoja loh
kareiden kulkeutumisolosuhteista. Näillä tarkoite
taan lohkareen kulkeutumistapaa (mikä tai mitkä 
tekijät ovat siirtäneet sitä emäkalliostaan) sekä sen 
kuljetussuuntaa ja -matkaa. 

Tärkein lohkareen kulkeutumisesta kertova seikka 
on maalaji, jossa lohkare on sijainnut. Jos lohkare 
on löytynyt moreenista, se on kulkeutunut löytöpai
kalleen yleensä vain jäätikkökuljetuksen mukana. 
J os loh kare on löytynyt sora- tai hiekkamuodostu
masta (esimerkiksi harjusta), lohkare on yleensä 
ensin kulkeutunut jäätikön mukana moreenissa ja 
sen jälkeen sulamisvaiheessa jäätikköjoen kuljetta
mana. Tällöin sen emäkallion selvittäminen on huo
mattavasti hankalampaa kuin moreenista löydetyn. 
Savesta löydettyjen lohkareiden alkuperän selvittä
minen on erityisen vaikeaa, koska ne ovat ensin 
kulkeutuneet jäätikön mukana moreenissa ja sitten 
meressä ajelehtivien jäävuorien mukana, joiden su
latettua lohkareet ovat tipahtaneet savikerrostumiin tai 
niiden pinnalle. Hyvänä esimerkkinä tällaisesta jää
lauttakuljetuksesta ovat Kaakkois-Suomen rapakivi
alueelta peräisin olevat rapakivilohkareet, joita tava
taan yleisesti pitkin Etelä-Suomen rannikkovyöhy
kettä, mm. Helsingin ympäristöstä. 

Rantakerrostumista löydettyjen lohkareiden kul
keutumisolosuhteet ovat likimain samat kuin ranta
kerrostuman alla olevan alkuperäisen isäntämaala
jin. Niinpä esimerkiksi moreenista syntyneestä ranta
kerrostumasta löydetyn lohkareen kulkeutumisolo
suhteet (kulkeutumissuunta ja -matka) ovat vastaa
vat kuin moreenin. Jäätikkökuljetuksen jälkeen ran
tavoimat ovat saattaneet siirtää lohkaretta jonkin 
verran rinnettä alaspäin tai talviset jäät työntää sitä 
hieman ylärinteeseen, mutta yleensä loh kare on siir
tynyt alkuperäiseltä kerrostumispaikaltaan vain ly
hyen matkan samalla rinteellä. 

Harjumuodostumista, savista ja rantakerrostumis
ta peräisin olevien lohkareiden kulkeutumistapaa, 
jossa lohkare on kulkeutunut paikalleen useamman 
kuljetusvoiman avulla, sanotaan kompleksikuljetuk
seksi. Tämä on erotettava monivaihekuljetuksesta, 
jossa lohkare on kulkeutunut sijaintipaikalleen use
ampien eri-ikäisten ja erisuuntaisten jäätikön virtaus
ten mukana. 

Valtaosa lohkareista on kulkeutunut mannerjääti
kön mukana. Jäätikön virtaussuunta eli lohkareiden 
kuljetussuunta voidaan määrittää monin tavoin joko 
maastossa tai pelkästään topografikarttojen tai ilma
kuvien perusteella. Maastossa jäätikön virtaussuunta 
määritetään yleensä jäätikön kallioperään aiheutta
mien kulutusmerkkien sekä pohjamoreenista tehty
jen suuntausanalyysien perusteella. 

Yleisimpiä jäätikön kulutusmerkkejä ovat silokal
liot ja uurteet. Silokalliot ovat virtaviivaisia jäätikön 

hiomia kalliomuotoja, joissa on sileä jäätikön tulo
suunnan pu oleinen sivu eli vastasivu ja rosoinen 
suojasivu, josta jäätikkö on louhinut ja irrottanut 
kallionkappaleita. Silo kali ion pinnalla, mutta myös 
muilla jäätikön kuluttamilla kalliopinnoilla esiintyy 
yleisesti uurteita, jotka ovat syntyneet jäätikön poh
jalla olleiden irtokivien uurrettua jäätikön liikkeen 
mukaisia lähes yhdensuuntaisia naarmuja kallion 
pintaan. Suurikokoisia uurteita kutsutaan kouruiksi. 
Harvinaisempia jäätikön kallioperään aiheuttamia 
kulutusmerkkejä ovat erilaiset sirppimurrokset, pirs
tekaarteet, sirppikourut, simpukkamurrokset ja ku
lutuspinnat eli fasetit (kuva 7). 

Kuva 7. Jäätikön kulutusmerkkejä kallion pinnassa (M . 
Haavisto, 1983). 
1 kouru, 2 uurre, 3 sirppimurros, 4 pirstekaar
re, 5 sirppikouru, 6 simpukkamurros; 7 ristiuur
teita vanhemmalla kulutuspinnalla. Nuoli osoit
taa jään liikkeen suuntaa. 

340 ._3_50_-t°_~1_0 
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Kuva 8. Suuntausdiagrammi. Selvimmät suuntausmaksi
mit 290-330° (keskimäärin 310°) ja 240° ; mo
reenin alta mitattu uurresuunta 310° . 

Erisuuntaisia ja eri-ikäisiä jäätikön virtaussuuntia 
kuvastavia uurteita samalla kalliopaljastumalla kut
sutaan ristiuurteiksi. On tosin muistettava, että pel
kästään toisistaan poikkeavat uurresuunnat samalla 
kalliopaljastuma-alueella eivät välttämättä osoita eri
ikäisiä jäätikön virtaussuuntia vaan voivat johtua 



siitä, että jäätikön virtaus on ollut plastista ja myö
täillyt alustan topografiaa aiheuttaen toisistaan poik
keavia uurresuuntia paljastuman eri osissa. Tämän 
takia uurremittaukset tulisi tehdä mahdollisimman 
tasaisilta ja laakeilta kalliopinnoilta tai kalliokohou
mien laelta. 

Milloin uurrehavaintoja ei oie, voidaan jäätikön 
virtaussuunta määrittää pohjamoreenista suuntaus
analyysien eli suuntauslaskujen avulla. Menetelmä 
perustuu siihen, että pohjamoreenissa valtaosa pit
känomaisista kivistä suuntautuu jäätikön virtauksen 
mukaisesti samalla tapaa kuin tukit virrassa. Suun
tausanalyysi tehdään routarajan alapuolelta vaaka
suoralta moreenipinnalta, jolta kompassilla mitataan 
100:n selvästi pitkänomaisen kiven suuntaus. Tulos 
esitetään suuntausdiagrammina, jossa kivien maksi
misuuntaus kuvastaa jäätikön virtaussuuntaa (kuva 
8). Menetelmä on tilastollinen ja tuloksen luotetta
vuus sitä parempi, mitä useampia suuntauslaskuja 
tehdään, koska eräissä tapauksissa moreenin kivet 
saattavat erilaisten häiriöiden (mm . iso loh kare mo
reenissa) takia suuntautua vinottain tai kohtisuoraan 
jäätikön virtaussuuntaan nähden . 

10 pelkästään kartta- ja ilmakuvatulkinnan perus
teella voidaan mannerjäätikön virtaussuunta määrit
tää virtaviivaisten drumliinien (vrt. s. 8) tai drumlii
nimaisten pitkänomaisten moreenimuotojen perus
teella. Ilmakuvista voi helposti havaita myös pohja
moreenipintojen pienimuotoisen vakoutumisen , ns . 
fluting-ilmiön, joka synnyltään on rinnastettavissa 
kallioperän uurteisiin. Epäsuorasti mannerjäätikön 
virtaussuunta voidaan päätellä myös harjujen kulun 
sekä reunamoreenien ja suurempien reunamuodostu
mien perusteella . 

Yhtä tärkeä seikka kuin lohkareen kulkeutumis
suunta on lohkareen kulkeutumismatka . Kulkeutu
mismatkan määrittäminen on yleensä kulkeutumis
suunnan määrittämistä huomattavasti hankalampaa 
ja moniselitteisempää. Moreeni on syntytapansa pe
rusteella maalaji, joka lähes ai na sisältää vaihtelevan 
määrän uudelleen kerrostunutta ainesta, ts . aineksia 
vanhemmista moreeneista tai lajittuneista maalajeis
tao Valtaosa pohjamoreenin aineksesta on kuitenkin 
varsin paikallista ja on kulkeutunut lähtöpaikaltaan 
vain muutamia kilometrejä tai vain muutamia satoja 
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metrejä. Todellista pitkämatkaista materiaalia, jon
ka kulkeutumismatka on yli 50 km, on pohjamoree
nin kivi- ja lohkarekokoluokassa yleensä vain 1-
2 0/0. 

Moreenin kiviaineksen kulkeutumismatkaa voi
daan selvittää petrografisten analyysien eli kivilasku
jen perusteella. Kivilaskuissa määritetään yleensä 
100-200 kiven otoksesta eri kivilajien prosentuaali
set osuudet. Vertaamalla tuloksia kallioperäkartan 
informaatioon voidaan kullekin kivilajille laskea kes
kimääräinen, suurin tai pienin mahdollinen kulkeu
tumismatka. Kivilaskutulosten tulkinta on tosin 
usein epävarmaa ja tulkinnanvaraista . Yleensä kui
tenkin jo tieto kulkeutumismatkan suuruusluokasta 
eli siitä, onko moreeni paikallista vai ei , riittää 
jatkotutkimusten suunnitteluun. 

Hyvin usein mannerjäätikön kuljetussuunta ja 
-matka määritetään ns. johtolohkareidenmuodosta
mien lohkareviuhkojen avulla . 10htolohkareina voi
vat olla joko tunnetuista malmipuhkeamista tai muu
ten tarkoin rajatuista, pienehköistä ja harvinaisista 
kivilajiyksiköistä peräisin olevat lohkareet, joiden 
muodostamat viuhkat osoittavat suoraan jäätikön 
virtaussuunnan ja lohkareiden kuljetusmatkan . 

Löytöympäristö ja lohkareominaisuudet 

Löydetyn lohkareen kulkeutumishistorian arvioi
miseksi tarvitaan tietoja löytöpaikan maaperästä ja 
lohkareen suhteesta siihen sekä itse lohkareen omi
naisuuksista. 

Valtaosa lohkarelöydöistä tehdään moreenista. 
Niinpä tärkeimpiä maaperägeologisista havainnoista 
ovat arviot moreenin keskimääräisestä kivisyydestä 
ja lohkareisuudesta, kivi- ja lohkarekoosta, kiviai
neksen keskimääräisestä pyöristyneisyydestä sekä 
maapeitteen paksuudesta. Etenkin pohjamoreenin 
aines on yleensä sitä paikallisempaa, mitä runsas- ja 
suurilohkareisempaa moreeni on . Samaa aineksen 
paikallisuutta osoittaa kivien ja lohkareiden pyöris
tymättömyys. Havainnoinnin helpottamiseksi ja yh
tenäistämiseksi kyseiset moreenin ominaisuudet on 
luokiteltu vii teen luokkaan käyttäen asteikkoa 1-5; 
1 merkitsee kunkin ominaisuuden pienintä, 3 yleisin
tä eli "normaalia" ja 5 suurinta astetta (kuva 9). 

Kuva 9. Esimerkki lohka reen löylöympärislön maa perägeo logisis
la parametreislä. Valok. R. Kuj ansuu . Ki visyys 5 (erilläin 
runsaskivinen); ki vikoko 3 (20-60 cm); pyörislyneisyys 4 
(pyörislyneilä) . 
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Ominaisuuksien luokittelu on seuraava: 
Kivisyys ja loh kareisu us, kiviaineksen silmämää

räisesti arvioitu runsaus pintalohkareistossa sekä itse 
moreeniaineksessa: 
1 kivetön, 
2 vähäkivinen, 
3 normaalikivinen, 
4 runsaskivinen, 
5 erittäin runsaskivinen . 

Kivikoko, kiviaineksen vallitseva kokoryhmä mo
reenissa: 
1 sorainen, alle 6 cm:n kokoiset kivet, 
2 pienikivinen, kivet 6-20 cm. 
3 keskikivinen, kivet 20-60 cm, 
4 suurikivinen, kivet 60-200 cm, 
5 lohkareinen, yli 2 m:n kokoiset kivet. 

Pyöristyneisyys, kivien (lohkokappaleiden) vallit
seva silmämääräinen kuluneisuus kuluneimmalta si
vulta määritettynä: 
1 Kulumaton, teräväsärmäinen, särmikäs. Kivien 

lohkopinnat selvät ja kivilajille tyypilliset. 
2 Vähän kulunut, särmät vähän kuluneet, kulm i

kas. Lohkopinnat ovat vielä selvät ja kivilajille 
tyypilliset. 

3 - Kulunut, kulmat kuluneet ja pyöristyneet. Al
kuperäinen lohkokappale vielä helposti määri
tettävissä. 

4 Pyöristynyt, alkuperäinen lohkokappale vai
keasti määritettävissä. 

5 Hyvin pyöristynyt, alkuperäistä lohkokappalet
ta ei enää voi määrittää. 

Moreenipeitteen paksuusarviot voidaan tehdä 
maaleikkausten perusteella tai kyselemällä lähiympä
ristön asukkailta (esimerkiksi lohkareen löytäjältä) 
ojituksen, kaivon tai rakennuspohjien yhteydessä 
havaittujen maapeitteen paksuuksia. J 0 pelkästään 
havainto kalliopaljastumista ja niiden runsaudesta 
tai toisaalta niiden puuttumisesta on merkittävä, 
koska kalliopaljastumien esiintyminen jo sinällään 
kuvastaa ohutta maapeitettä. 

Havainto tai arvio lohkareen löytöpaikan moreeni
peitteen paksuudesta on tärkeä siksi, että ohuen 
maapeitteen alueella moreeni on yleensä selvästi 
paikallisempaa kuin paksun maapeitteen alueella. 
Tämän lisäksi moreenipeitteen paksuusarviot hel pot
tavat jatkotutkimusten suunnittelua. 

Moreenin Iisäksi lohkarelöytöjä tehdään myös 
muista maalajeista. Näiden lohkareiden löytöympä
ristö kuvataan soveltuvin osin samalla tapaa kuin 
moreenista löydettyjen. 

Lohkareen kulkeutumisolosuhteiden selvittämisen 
kannalta tärkeimmät lohkareominaisuudet ovat sen 
koko ja pyöristyneisyys sekä asema löytöpaikalla eli 
se, onko loh kare pintalohkare vai onko se löytynyt 
syvemmäitä moreeniaineksesta. Lohkareen koko 
määritetään kolmiulotteisesti (pituus, leveys ja pak
suus), koska tällöin saadaan myös käsitys alkuperäi
sen lohkareen muodosta. Pyöristyneisyys määrite
tään edellä kuvattua asteikkoa käyttäen. 

Pohjamoreenista löydetty lohkare on pääsääntöi
sesti sitä paikallisempi, mitä suurempi ja pyöristy
mättömämpi se on. Tämä johtuu siitä, että moreenin 
lohkareiden ja kivien lohkeilu, kuluminen ja pyöris
tyminen edistyvät sitä pitemmälle, mitä kauemmin 
kivet ovat jäätikön kuljetettavana. Kivilajien raken
teelliset ominaisuudet vaikuttavat omalta osaltaan 
lohkeilun ja pyöristymisen tyyliin. 

Lohkareen löytösyvyystieto on ensiarvoisen tärkeä 
siksi, että pintalohkare saattaa olla peräisin jäätikön 

pinnalla kulkeutuneesta ablaatiomoreenista tai ylim
män merirajan alapuolella jopa jäälauttakuljetuksen 
kerrostama. Jos lohkare on peräisin ablaatiomoree
nista, sen kulkeutumissuunta on likimain sama kuin 
pohjamoreenin, mutta kulkeutumismatka voi olla 
huomattavasti pitempi. Jos loh kare on peräisin ab
laatiomoreenista tai jäälauttakuljetuksesta, se voi 
olla hyvinkin kookas ja kulmiltaan pyöristymätön. 
Jos lohkareen todellista kulkeutumistapaa ei oIe 
selvitetty, se voidaan erheellisesti tulkita paikalliseksi 
lähilohkareeksi, mikä suuntaa jatkotutkimukset täy
sin vääriin kohteisiin . Tästä syystä on ai na . varmis
tauduttava siitä, liittyvätkö pintalohkareet varsinai
sen pohjamoreenin pintaosaan vai ovatko ne kulkeu
tuneet pohjamoreenin päälle jonkun muun kuljetta
van prosessin mukana. Eräs keino tämän selvittämi
seksi on suorittaa kivilaskut erikseen pintalohkareis
ta ja syvemmältä moreenista. Jos analyysitulokset 
poikkeavat selvästi toisistaan, on todennäköistä, että 
moreenin pintalohkareiden kulkeutumistapa poik
keaa pohjamoreenikuljetuksesta. Lohkareen löytösy
vyyden kirjaamisella on merkitystä myös siksi, että 
moreenin pohjaosan materiaali on usein selvästi 
paikallisempaa kuin ylempien tasojen aines. 

Lohkareen rapautuneisuudella on merkitystä lä
hinnä uusien vastaavanlaisten lohkareiden Iöydettä
vyyden kannalta. Jos loh kare on pinnaltaan esimer
kiksi ruosteisen tai jonkun muun värisen rapautumis
kuoren peitossa, uusien lohkareiden etsintä voidaan 
keskittää ulkoasultaan vastaavanlaisiin lohkareisiin. 
Toisaalta lohkareiden rapautuneisuuden perusteella 
voidaan myös rajata uusien lohkareiden etsintää. Jos 
esimerkiksi pohjaveden pinnan alapuolelta löydetty 
lohkare on voimakkaasti rapautunut, voidaan olet
taa, että vastaavanlaiset lohkareet ovat todennäköi
simmin täysin hajonneet maanpinnalta. Tällöin Iisä
lohkareiden etsintä on keskitettävä syvempiin maa
kerroksiin. 

Rapautuneisuutta ei kuvata numeroin vaan sa
noin: terve, pinnaitaan rapautunut, rakopinnoiltaan 
rapautunut, kerroksittain rapautunut, läpeensä ra
pautunut tai moroutunut. 

Rapautumisastetta määritettäessä on muistettava, 
että lohkareen pinnan ruosteisuus on eri asia kuin 
rapautuneisuus. Ruosteisuus on vain ohut rautasilaus 
lohkareen pinnalla, ja sitä esiintyy yleisesti myös 
aivan terveissä kivissä. 

Löydettyjen malmilohkareiden lukumäärällä on 
suuri merkitys arvioitaessa lohkareiden emäkallion 
löydettävyyttä. Useamman malmilohkareen tai loh
kareryppään esiintyminen pienehköllä alueella on 
yleensä osoitus melko Iyhyestä kuljetusmatkasta sekä 
siitä, että niiden lähtöalue ei oIe aivan pistemäinen 
kallioperässä esiintyvä juoni tai linssi. Yksittäinen 
pintalohkare voi olla pitkämatkainen, pahimmassa 
tapauksessa jopa monivaihekuljetuksen tai komplek
sikuljetuksen kerrostama kaukolohkare. 

Varsinkin teiden ja asumusten välittömästä lähei
syydestä löydettyjen erittäin rikkaiden yksittäisten 
lohkareiden aitoudesta olisi aina varmistuttava. Loh
kareen pintojen puhtaus ja rapautumattomuus, loh
kopintojen terävyys ja lohkareen epäluonnonmukai
nen muoto sekä "läskisyys" eli sivukiven puuttumi
nen viittaavat vahvasti kaivoksesta peräisin olevaan 
"ampukiveen" . 

Peltojen kiviraunioista, sähköpylväiden juurilta 
ym. vastaavilta paikoilta löydetyt malmilohkareet 
ovat kokemuksen mukaan pääsääntöisesti paikalli
sia, eli ne on kerätty suppealta alueelta ympäristön 
maaperästä. 



MALMIGEOLOGIAA 

Tämän luvun tarkoituksena on valottaa loh kare
etsijälle eräitä malmilohkareen kuvaamisen kannalta 
oleellisia mineralogisia ja geologisia peruskäsitteitä. 

Alkuaineet ja mineraalit 

Maapallon pintaosien kaksitoista yleisintä alkuai
netta ovat happi 0 (46,6 1170 maankuoren painosta), 
pii Si (27,7 %), alumiini AI (8,1 %), raUla Fe 
(5,0 %), kalsium Ca (3,6 %), natrium Na (2,8 %), 
kalium K (2,6 %), magnesium Mg (2,1 %), titaani Ti 
(0,4 %), vety H (0,1 %), josjori P (0,1 %) ja man
gaani Mn (0,1 %). Näitä kahtatoista ainetta on 
maankuoressa yhteensä 99,2 %, ja ne muodostavat 
myös valtaosan tavallisista mineraaleista ja kivilajei s
tao Kaikkia muita alkuaineita, joihin kuuluvat useim
mat ihmiselle tärkeät metallit, on maankuoressa siis 
yhteensä vain 0,8 %. Näin ollen niiden tavanomaiset 
pitoisuudet kivissä ovat vain muutamia miljoonas
osia (ppm) tai miljardisosia (ppb). 

Mineraalit ovat luonnossa esiintyviä alkuaineita tai 
kemiallisia yhdisteitä. Mineraaleja tunnetaan muuta
mia tuhansia, mutta vain harvat esiintyvät kivissä 
yleisinä aineksina. Näitä noin 70 yleisintä kivilajien 
valtaosan muodostavaa mineraalia sanotaan kivimi
neraaleiksi. Malmimineraaleiksi sanotaan sellaisia 
mineraaleja, joista ihminen osaa valmistaa tarvitse
miaan metalleja. Teollisuusmineraaleja käytetään 
hyödyksi yleensä sellaisenaan, koostumusta muutta
matta. 

Malmeissa on useimmiten varsinaisten malmimine
raalien lisäksi myös muita, arvottomia mineraaleja. 
Näitä sanotaan harmemineraaleiksi. 

Yleisiä mineraaleja, niiden koostumusta ja tunnis
tusta on kuvattu lukuisissa muissa opaskirjoissa. 
Tästä syystä niihin ei tässä kirjassa puututa. 

Kivilajit 

Kivilajit ovat mineraalien kombinaatioita. Ne ovat 
syntyneet erilaisten geologisen prosessien tuloksena 
- kiteytymällä sulasta magmasta maan sisuksissa tai 
purkautumalla tulivuorista ja jähmettymällä, kovet
tumalla irtonaisesta kerrostuneesta aineksesta tai me
tamorfoitumalla aikaisemmista kivilajeista - ja 
niinpä niiden sisältämät mineraaliseurueet ja raken
teet vaihtelevat suuresti. Tämän vuoksi kivilajia ku
vattaessa joudutaan kirjaamaan sekä sen nimi, joka 
kertoo suurin piirtein sen mineraalikoostumuksen ja 
yleisasun, että tämän nimenomaisen tapauksen eri
tyistuntomerkit, kuten rakenne, väri jne. 

Yleisimmät kivilajinimet opetetaan kaikilla geolo
gi an peruskursseilla. Käytännössä joka alueella esiin
tyy kuitenkin myös harvinaisempia, paikallisia kivi
lajimuunnoksia. Oikeiden nimien antaminen näille ei 
oIe helppoa. Usein joudutaan aluksi turvautumaan 
väliaikaisiin "työnimiin", jotka sitten täsmennetään 
laboratoriotulosten tai asiantuntijoiden lausuntojen 
perusteella. 

Rakeisuudeltaan kivilajit ovat joko tasarakeisia tai 
porjyyrisiä. Tasarakeiset puolestaan voivat olla tiivii
tä, pienirakeisia « 2 mm), keskirakeisia (2-20 
mm), karkearakeisia (20-40 mm) tai pegmaattisia 
(> 40 mm). 

Kivilajien yleisluontoisinta rakennetta kuvataan 
sanoilla massamainen, gneissimäinen, liuskeinen tai 
sälöinen. Samanaikaisesti kivilaji voi olla suuntautu
maton tai eriasteisesti suuntautunul. 
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Pintasyntyisten magmakivien (vulkaniittien) eri
koisia rakenteita ovat juoksurakenne (tiiviissä väli
massassa olevia lähes samansuuntaisia tikkumaisia 
tai liistakemaisia kiteitä) ja mantelirakenne (kupla
maisia karbonaattien tai karsimineraalien täyttämiä 
pallosia tummassa kivessä). .. .. 

Sedimenttikivien luonteenomalsm rakennepl:rre on 
kerroksellisuus, joka ilmenee tavallisesti raekoon tai 
koostumuksen vaihteluina. Kerrosten paksuudet voi
vat vaihdella millimetrin osista satoihin metreihin. 

Metamorfisten kivilajien yleisin rakennepiirre on 
metamorfoosissa syntynyt suuntaus (liuskeisuus tai 
viivaus). On muistettava, että se on mineraalirakei
den järjestäytymistä ja eri asia kuin kerroksellisuus 
(erilaisten kerrosten vuorottelu). 

Malmit 

Malmeiksi sanotaan maankuoren muodostumia, 
joista voidaan taloudellisesti erottaa eri metal~eja (t.~i 
muita hyödyllisiä aineita). Käytännössä malml on SllS 

kivilajimuodostuma, johon on kasautunut poikkeuk
sellisen paljon arvokkaiden metallien mineraaleja. 
Koska harvinaisten mineraalien keskittyminen yhteen 
paikkaan on poikkeuksellista, ovat siihen johta~~et 
syytkin eli malmin syntyolosuhteet epätavalllsla. 
Niinpä malmien rakenteet eli malmiaineksen esiinty
mistavatkin vaihtelevat ja ovat usein kivilajiraken
teiksi epätavallisia. 

Malmin muodostaa malmimineraalien kyllästämä 
isäntäkivi, jonka ympärillä ja mahdollisesti väl.iss.ä 
esiintyy malmitonta sivukiveä. Joskus tällainen mml
kejako on epätarkoituksenmukainen, kun samaa 
isäntäkiveä jatkuu malmittomana mineralisaation ul
kopuolelle. 

Ympäristöönsä nähden malmi voi olla syntynyt 
samanaikaisesti muiden kivilajien kanssa, jolloin pu
hutaan syngeneettisestä malmista. J os malmi on 
isäntäkivensä kanssa tunkeutunut paikalleen ympä
röivien sivukivien jälkeen, puhutaan epigeneettisestä 
malmista. Epigeneettinen malmi saattaa olla kiven 
rakoihin tunkeutunut juonimalmi tai rakeiden väliin 
magmaperäisten kaasujen tai liuosten tuomana tih
kunut metasomaattinen malmi. Toisaalta metaso
maattiset liuokset ja kaasut uuttavat lävistämistään 
kivilajeista eri alkuaineita ja synnyttävät malmin 
ympärille metasomaattisesti muuttuneen si~u~iven. 
Tällaisen muutosilmiön tuloksena syntynyt klVl saat
taa esimerkiksi sisältää pelkkiä vaaleita mineraaleja . 

Malmin rakenteella tarkoitetaan malmiaineksen 
jakaumaa ja esiintymistapaa isäntäkivessä. Malmiai
neksen jakauma näytteessä voi olla tasainen (kuva 
11) tai epätasainen (kuva 12). Silmävaraisesti määri
teltynä malmiaineksen esiintymistapa voi olla kom
pakti ("Iäskimalmi", kuva 10), ~irotteinen. (k.uva 
11), pesäkkeinen (kuva 13), latkukas, rattat.nen 
(kuva 14), juonimainen, suonimainen, ve:kkomatnen 
(kuvat 15 ja 16), breksioiva (kuva 17) tal brekslOttu
nut. 

Malmityypit 

Eri metallien malmeja liittyy erilaisiin kivimuodos
tumiin. J okainen malminetsijä tietää kokemuksesta, 
että nikkelimalmit ovat yleensä magneettikiisu- ja 
kuparikiisupirotteisia gabroja tai peridotiitteja, kun 
taas molybdeenia esiintyy tavallisimmin juonimaisina 
tai pesäkemäisinä muodostumina graniittisissa kivis
sä. Kuparirikastumia esiintyy monentyyppisissä ym
päristöissä: kvartsiiteissa, erilaisissa karsissa, gneis-



Kuva 10. Massamainen kii sumalmi (sahatt u pinta). 

Kuva 12. Kupari - ja magneettikiisua kvan sidioriitin liuskettu
nei ssa os issa. 
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seissa Ja jopa lähes kompakteina kiisu-kvartsijuoni
na. Koska lohkare-ets innän tarkoituksena on löytää 
ja tunnistaa samasta malmipuhkeamasta lähteneet 
lohkareet, on malmityypin määritys lohkarekuvauk
sen olennainen osa. 

Malmityyppi tarkoittaa malmin tyypillisiä piirtei
tä, joiden avulla malmi voidaan tunnistaa muiden 
malmien joukosta. Karkeimman luokituksen antaa 
malmimineraali- ja kivilaj inimiyhdistelmä , kuten 
"sinkki-kuparikarsimalmi" tai " kompakti rikkikii
sumalmi" . Tarkempaa tyypitystä varten joudutaan 
kiinnittämään huomiota malmin raekokoon, isäntä
kiven väriin, erikoisiin mineraaleihin jne. ja etsimään 
näistä tunnistusta helpottavia piirteitä. 

Kuva 11. Tasainen kupari-, rikki- ja magneeuikiisupirote amfi
boliitissa. 

Kuva 13. Molybdeenihodepesäkkeitä graniiti ssa. 

Hyvänä esimerkkinä malmityypin tärkeydestä ja 
toisaalta määrityksen vaikeudesta ovat Virtasalmen 
Hällinmäen kuparimalmin etsinnän alkuvaiheet (ku
va 18) . Tarina alkoi vuonna 1958, kun luvan pitäjän 
kaakkoisrajalta saapui rikasta kuparimalmia sisältä
vä kansannäyte, jonka isäntäkivi oli pelkkää gra
naattia (1, kuva 18) . Ensimmäisessä malminetsintä
vaiheessa 1öytyi paikalta vielä yksi kuparipitoinen 
diopsidikarsilohkare, muttei emäkalliota; ympäristön 
kivilajeista olivat granaattipitoisia ainoastaan mal
mittomat kiillegneissit. Malminetsintä lopetettiin. 
Kolme vuotta myöhemmin luvalta saapui kansan
näytteinä kaksi uutta granaattikivilohkaretta, joista 
toinen sisälsi kuparikiisua ja toinen magnetiittia (2 ja 



Kuva 14. Magneettikiisuraitoja fylliitissä . 

Kuva 16. Verkkorakenteinen kiisumalmi (sahattu pinta) . 

3, kuva 18). Kiviä tutkiva geologi kiinnitti huomiota 
ni iden granaatin erikoiseen ruskeaan väriin, jota hän 
muisti nähneensä aikaisemminkin, vuoden 1958 mal
milohkareessa . Laboratoriotutkimukset osoittivat 
kaikkien granaattien olevan täsmälleen samanlaisia, 
karsille ominaisia andradiitteja. Nyt geologi teki 
pikalohkaretutkimuksen keräämällä näytteitä mal
mittomista granaattirikkaista lohkareista malminäyt
teistä luoteeseen vievän maantien varrelta ja tutki
malla lohkareiden granaatit. Andradiitteja alkoikin 
löytyä Juvan pitäjän luoteisnurkasta Virtasalmen 
rajalta, lähes 50 km luoteeseen ensimmäisten lohka
reiden löytöpaikalta. Kun vielä muistettiin, että tältä 
alueelta oli 10 vuotta aikaisemmin löydetty kuparipi
toinen granaattikivilohkare (4, kuva 18) ja kun 
tämän granaatti osoittautui myös samanlaiseksi, oli 

15 

Kuva 15. Kii suj uoniverkosto mustaliuskeessa . 

Kuva 17. Breksiarakenteinen ki isumalmi (sahattu pinta). 

lohkareiden mahdollinen lähtöalue haarukoitu. Pa
rin vuoden malminetsinnän tuloksena alueelta löytyi 
usean kymmenen samantyyppisen lohkareen muo
dostama tihentymä sekä lopulta Hällinmäen malmi
esiintymä ja muutamia pienempiä malmiutumia. 
Tästä opitaan ensinnäkin, että ratkaisevan sysäyksen 
lopulliselle malminetsintävaiheelle antoi oivallus kol
men kansannäytteen yhteenkuuluvuudesta; toiseksi, 
että tämän malmityypin kriittinen tuntomerkki oli 
granaatin erikoinen koostumus ja värisävy; kolman
neksi, että samaan malmityyppiin kuului sekä ku
pari- että rautamalmilohkareita (malmi sisältää to
dellakin huomattavia magnetiittiosueita); ja neljän
neksi, että huolellinen kirjaus oli mahdollistanut 
vanhojen tietojen vertaamisen uusiin löytöihin. 



SE LlTYKSIA: 

Q Hälltnm.lien Cu-malmt 

<:i' PlenempUl Cu-malmlulumia 

~ Uurresuunta 
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o Cu-pitoinen granaaltikarsilohkare 

• Fe-pitoinen granaattikarsHohkare 

o Muunlaisia Cu-malmilohkareita 

o 10km 
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Ku va 18. Häll inmäen kuparimalmin ja muiden samantyyppisten malmiutumien lohkareviuhka. Juva - Virtasalmi. 
Malmin löytöhetkellä tunnetut lohkareet (L. Hyvärisen mukaan). 1-4: tekstissä mainitut lohkareet. 
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HA V AINNON TEKO 

Lohkare-etsinnässä on löydetyn malmilohkareen 
kunnollinen havainnointi erittäin tärkeä, koska siinä 
tallennetulle tiedolle perustuu lohkarelöydön hyö
dyntäminen niin yksilönä kuin koko löydetyn aineis
ton osana. Havainto kirjataan yleensä kuvan 19 
kaltaiselle tai muulle lomakkeelle. 

Kartta: 1 ILJx= I 1·1 ! , ! I I ! 

Kunta: y= 1 1 ·1 I I 

Tarkempi sijainti: 

LÖYTÖYMPÄRISTÖ: 

Nimikointi 

Havainnon nimikointi noudattaa kunkin organi
saation omia säämöjä. Yleensä nimikkotietoihin 
kuuluu havainnoijan tunnus (nimi tai koodi), ha
vaintoaika ja havaintonumero. Jos alkuperäinen löy
täjä on joku muu kuin havainnon tekijä, on hänen 
nimensä ja osoitteensa kirjattava. Tämä koskee eri-

LOHKAREHAVAINTOLOMAKE 

I Numero: 
I I 

1 
Pvm: 

- ' - ' 
19 

I I 

Nimikirj: 

Löytäjä muu kuin hav. 0 
Kuka: 

Maalaji: Maaperämuodostuma: Löytöpaikka: 

moreeni 0 pOhjamoreeni 0 maaleikkaus, ojitus 0 
sora/hiekka 0 drumliini 0 kaivaus, kaivo 0 
savi 0 ablaatiomoreeni 0 kiviraunio 0 

Maalajin kivisyys L...J 
harju 0 rantakivikko 0 

kivikoko 
L...J 

muu lajitt. 0 louhikko, rakka 0 
pyöristyneisyys 

L...J 
muu ( kuvaus al.) 0 

Uurrehavaintoja: 

LOHKARE: Koko: 1 I x I I x 1 1 cm. Pyöristyneisyys L...J I I I , I I 

Muoto: Rapautuneisuus: 

Asema: pintalohkare 0 Aitous: Onko muita samanlaisia lohkareita ? 

osittain maaperässä 0 luonno"inen 0 Ei 0 
maaperässä m syv. 0 epäilyttävä D On kpl/ha D 

Malmimineraalit: 1·1 I I 2·1 I I I I 3· 1 I I I 4·1 I I I I I I I 

Harmemineraalit: I I I I I I I I I I 
Malmiaineksen eS.-tapa isäntäkivessä: Malmiaineksen jakauma: 

kompaktina 0 laikkuina D tasainen D rakopinnoiHa 0 
pirotteena 0 juonina D epätasainen 0 breksioivana 0 
yks.rakeina 0 verkkona D breksioituna 0 

Isäntäkivi : Isäntäkiven eS.-tapa sivukivessä : 

kerroksina t. raitoina 0 
Sivukivi : juonina D 

breksioivana 0 
Malmityyppi: breksioituna 0 
NÄYTTEET: 

MYÖHEMPI KÄSITTEL Y : Hie(et) : 

Analyysi(t) : 

Petrofys. mit! : Muuta : 

LlSÄTlETOJA: 

Käännä 0 

Kuva 19. Lohkarehavaintolomake. 
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koisesti kansannäytteiden tarkistuskäynteihin liitty
vää havainnointia. 

Paikkatiedot 

Havaintopaikan löytämistä kartalta on käsitelty 
aikaisemmin sivulla 6. 
Löytöpaikasta rekisteröidään havaintolomakkeelle 

karttalehden numero , 
kantakoordinaatiston koordinaatit x ja y yleen
sä 10 m tarkkuudella, 
löytökunta ja kylä tai asutuskeskittymä ja 
löytöpaikan nimi. 

Näiden tietojen lisäksi olisi vielä toivottavaa selos
taa sellaisia erikoistietoja, jotka helpottavat löytö
paikalle menoa ja siellä edelleen olevan lohkareen 
löytämistä uudelleen ilman varsinaisen löytäjän 
opastustakin. 

Geologinen kuvaus 

Havainnon toinen tärkeä osa on lohkareen geolo-
ginen kuvaus. Siihen kuuluvat seuraavat osat: 

löytöympäristö ja lohkareen asema sen suh
teen; 
lohkareen ulkoiset ominaisuudet; 
lohkareen sisäinen koostumus ja rakenne. 

Löytöympäristöön ja lohkareiden ulkoisiin omi
naisuuksiin Jiittyviä seikkoja on yksityiskohtaisesti 
selostettu toisaalla. Sen mukaisesti jokaisen lohka
reen kohdalla on merkittävä muistiin 

löytöympäristön luonne, kuten tieleikkaus, 
luonnon louhikko tai rakka, kasattu kivikko, 
metsäojitus tai auraus tms.; 
uurresuunnat; 
lohkareen asema eli yleensä sijaintisyvyys; 
ympäröivä maalajityyppi; 
malmilohkareiden lukumäärä esimerkiksi aaria 
tai hehtaaria kohti; 
lohkareen koko; 
lohkareen muoto; 
rapautuneisuusaste. 

Lohkareen koostumuksen ja SIsalsen rakenteen 
kuvaus voidaan useimmiten jakaa malmiutuneen 
osan ja toisaalta malmiutumattoman osan eli sivuki
yen kuvaukseen. 

Malmiutuneen osan hyötymineraalit, ts. varsinai
set malmimineraalit tai epämetalliset teollisuusmine
raalit, luetellaan runsausjärjestyksessä. Selostetaan 
niiden keskinäinen suhde. Vastaavasti kuvataan har
memineraalit, ts. siJikaatit ja muut kivimineraaJit. 
Tärkeää on kuvata myös koko malmiutuneen osan 
rakenne sekä suhde malmittomaan osaan. Jos lohka
reessa on kaksi tai useampia selvästi erikseen esiinty
viä malmiutuneita osia, jokainen on syytä havainnoi
da erikseen. Malmiutuneelle osalle on pyrittävä anta
maan nimi, jossa kuvastuu sekä malmisisältö että 
-tyyppi. Malmittoman osan eli sivukiven kuvaukses
sa ovat kohteina vastaavasti päämineraalit ja raken
ne. Sivukiven ja malmiutuneen osan paljoussuhde on 
syytä kirjata muistiin. Sivukivelle annetaan kivilaji
nimi. 

Kokonais- eli yhtenäiskuvaus on edellisten yhdis-

telmä. Sen kohdetta tyypillisimmillään edustaa esi
merkiksi tasalaatuisesti pirotteinen syväkivi. Malmi
pitoisuuden yleiset merkit kuten ruosteisuus, mag
neettisuus ja syöpyneisyys on muistettava kirjata. 

J oskus lohkare-etsijän havaintokohteena voi olla 
myös malmipitoinen paljastuma. Sen havainnointiin 
voidaan käyttää em. menettelyä soveJtuvin osin. 

Havainnointia on hyvä täydentää piirrokselfa, jo
hon on muistettava merkitä myös kuvan mittakaava 
ja paljastuman ollessa kyseessä myös pohjoissuunta. 

Mahdollisimman täydellisen havainnon perusteella 
saadaan malmilohkareesta myöhemminkin alkupe
räistä vastaava aito kuva . Se on erityisesti tarpeen 
silloin, kun loh kare on näytteenoton yhteydessä ehkä 
hakattu hyvinkin moneen osaan. 

NÄYTTEEN VALINTA JA KUVAUS 

Malmilohkareesta otettavien näytteiden valinnassa 
on pyrittävä siihen, että näytteet antavat lohkareesta 
monipuolisen ja mahdollisimman täydellisen kuvan. 
Tämä merkitsee useinkin sitä, että näytteitä joudu
taan ottamaan useampia. 

Otetuista näytteistä on käytävä selville 
malmipitoisuuden laadullinen ja määrällinen 
vaihtelu, 
kivilajikomponenttien vaihtelu ja 

- eri osueiden rakenteet ja raesuuruudet. 

Näytteitä voidaan tarvita paitsi silmämääräistä tar
kastelua varten, myös 

kemialliseen analyysiin, 
alustaviin rikastetesteihin, 
petrofysikaalisiin mittauksiin ja 
mikroskooppitutkimuksiin. 

Yksinkertaisinta on näytteenotto tasalaatuisesta, 
samaa kivilajia olevasta lohkareesta, jossa on tasa
laatuinen malmipitoisuus. Tavallisimmin kyseessä on 
pirotemalmi, mutta mahdollisesti myös tasavälisesti 
raidallinen, kerroksellinen tai myös säännönmukai
sesti verkkomainen malmityyppi. Jos tällainen mal
mityyppi on riittävän pienipiirteistä, antaa normaali, 
parin nyrkin kokoinen näyte lohkareesta riittävän 
hyvän kuvan. 

Milloin lohkareessa on erilaisia osueita, olivatpa 
ne sitten malmipitoisuuden laatua ja määrää, kivila
jivaihtelua, rakenteen tai raesuuruuden vaihtelua 
koskevia, näytteitä on otettava jokaisesta erikseen. 

Lohkareen rapautuneisuus voi vaikeuttaa näyt
teenottoa . On selvää, että moroutuvsta kivestä ei voi 
saada kaikkia vaatimuksia täyttävää näytettä. Esi
merkiksi lohkareen rakenteen ja petrofysiikan määri
tykset ja erikoisesti mikroskooppitutkimukset edel
Iyttävät mahdollisimman tervettä kiveä. Sen vuoksi 
on syytä rikkoa lohkaretta tarpeeksi, jotta terveeseen 
keskusosaan päästään käsiksi. Summittaista analyy
siä varten saa kuitenkin näytteen moroutuneestakin 
lohkareesta. 

J okaiselle näytteelle on annettava oma tunnus 
kunkin organisaation menettelytapojen mukaisesti. 
Tämä tunnus seuraa näytettä kaikissa sen eri käsitte
Iyvaiheissa. 



LABORATORIOKÄSITTEL Y 

KentäHä tehtyä silmämääräistä tutkimusta voidaan 
täsmentää laboratoriossa tehtäviHä määrityksiHä. 
Kemiallisessa laboratoriossa tutkitaan näytteiden al
kuainepitoisuuksia malmin laadun tai kivilajin koko
naiskoostumuksen selvittämiseksi; mikroskoopin 
avulla tunnistetaan mineraaleja ja kivilajeja; ja vii
mein, mahdoHisen emäkaHion aiheuttamien geofysi
kaalisten anomalioiden arvioimiseksi mitataan näyt
teiden petrofysikaalisia ominaisuuksia, kuten tiheyt
tä, magneettisia ominaisuuksia (magnetoituvuutta) ja 
sähkönjohtokykyä. 

Kemiallinen analyysi 

Kemialli sta analyysiä varten näytteestä otetaan 
pala, joka jauhetaan hienoksi, sekoitetaan tasalaa
tuiseksi ja josta otetaan tarvittava analyysipunnite. 

Analyysiin tarvittavan näytepalan suuruus on nor
maaleissa tapauksissa noin 1 kg (nyrkin kokoinen 
pala). Jos malmi on karkearakeista tai epähomogee
nista, näytepalan täytyy oHa vastaavasti suurempi. 

Kemiallisen analyysin pitäisi antaa totuudenmu
kainen kuva näytteen ja koko lohkareen koostumuk
sesta. Kuitenkin jos kivi on epätasalaatuista, syntyy 
hel post i tilanne, jolloin 

- näyte ei edusta koko kiveä tai 
- analyysipala ei edusta koko näytettä. 

TäHöin paraskaan analyysi ei voi antaa "todellisia", 
koko alkuperäistä lohkaretta edustavia pitoisuusar
voja. TäHaisen näytevirheen välttämiseksi tai pienen
tämiseksi lohkare-etsijän on huolellisesti tarkkailta
va, millainen näyte pannaan analyysiin. Jos joudu
taan analysoimaan epäedustavaa näytettä, on epä
edustavuuden laatu kuvattava; todelliset tai keski
määräiset pitoisuudet voidaan sitten saada selville 
arvioimalla. 

Näytteiden metallipitoisuuksien selvittämisessä 
käytetään nykyisin tavallisimmin atomiabsorptiome
netelmää (AAS). Siinä analyysipunnite liuotetaan 
happoon, liuos saatetaan tietyHä hehkutusmenetel
mällä atomitilaan ja siihen kohdistetaan valosäteily. 
Eri metaHit absorboivat (pidättävät) säteilyä kukin 
sille ominaiseHa tavalla. Absorption suuruus mita
taan, ja näin saadaan selville metallin pitoisuus 

Kuva 20. Polarisaariomikroskooppikuva. Kummingroniiuiamfi
boliiui. Mineraalir: pi = plagioklaasi (värirön, lasimai
nen); br = bioriiui (ruskea); sv = sarvivälke (vihreä, 
värisävy riippuu kunkin kireen asennosra); km = kum
mingroniiui muuren sarvivälkkeen näköinen); ap = 
apariiui (värirön, suuri rairekerroin, pieniä rakeira); m 
= malmimineraaleja (Iäpinäkymäuömän musta). Va
lok. E. Ha lme. 
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näytteessä. Menetelmä soveltuu hyvin esim. kuparin, 
sinkin, lyijyn, koboltin ja nikkelin sekä kohtalaisesti 
mm. molybdeenin, volframin ja kullan määrittämi
seen. Rikki määritetään erikoisanalysaattorilla. 

Toisinaan näytteen analysointi tehdään röntgen
analysaattorilla (XRF). Tämä analyysimenetelmä pe
rustuu siihen, että näytettä säteilytetään röntgensä
teilyllä ja mitataan tutkittavan alkuaineen fluorisoi
ma sekundäärisäteily. Menetelmän etuna on se, ettei 
näytettä tarvitse liuottaa hapoiHa. Useimmat metallit 
voidaan määrittää jauhemaisesta näytteestä. 

Näytevirheiden mahdollisuuden vuoksi analyysitu 
loksen pitoisuustiedot seHaisenaan eivät oie ratkaise
via lohkareen malminetsinnällisen arvon kannalta. 
Pitoisuustietoa tärkeämpi on usein esimerkiksi eri 
metallien pitoisuuksien suhde tai rikkiin sitoutuneen 
metallin osuus. 

Mikroskooppitutkimukset 

Paljain si Imin tehtyjä havaintoja näytteiden kivila
jeista ja mineraaleista sekä rakenteista joudutaan 
usein tarkistamaan ja täydentämään mikroskooppis
ten tutkimusten avulla. J oskin harjaantunut silmä 
voi tunnistaa hyvinkin monta eri kivi- ja mineraalila
jia, tarkat mineraalimääritykset vaativat ai na mit
tauksia, joissa mikroskooppi on välttämätön työka
lu. Geologien käyttämä mikroskooppi onkin paitsi 
suurennusväline myös mittalaite, jolla saadaan mi
tattua esimerkiksi mineraalien valontaitekertoimet ja 
näiden erot sekä värien vaihtelut. 

Kivimineraalien ja kivilajien tutkimukseen käyte
tään polarisaatiomikroskooppia, jolla tarkastellaan 
hyvin ohueksi, valoa läpipäästäväksi kalvoksi hiot
tua kivileikettä, ohuthiettä. Eri mineraalit tunniste
taan niiden optisten ominaisuuksien, kiderakenteiden 
ja muotojen perusteella. Mineraalien esiintymistavan 
ja rakenteen perusteella määritellään kivilaji (vrt. 
kuva 20). 

Valoa heijastavia, metallikiiltoisia malmimineraa
leja tutkitaan metallimikroskoopilla, joissa prepa
raattina on yhdeltä pinnalta peilimäiseksi kiilloitettu 
kiven kappale, pintahie. Tärkeimpiä tunnistusperus
teita ovat mineraalin väri, valon heijastuskyky, ko
vuus, kiderakenne ja esiintymistapa (kuva 21). 

Kuva 21. Merallimikroskooppikuva. Nikkelimalmi. Magneerrikii
sua (ruskehrava iso rae keskellä), k uparikiisua (kelrainen 
mineraali kuva reunaosissa), penrlandiiuia (vaaleira 
" Iiekkimäisiä" osueira magneeuikiisussa). H elsingin yli 
opisron kokoelmar. 
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Erityisesti malmien tutkimuksessa on osoittautu
nut käyttökelpoiseksi yhdistetty polarisaatio-metalli
mikroskooppi, jonka avulla sam asta kiillotetusta 
ohuthieestä voi tutkia sekä kivi- että malmimineraa
leja . 

Stereomikroskooppi on itse asiassa suuri suuren
nuslasi, jossa käsittelemättömän kiven pinnasta tar
kastellaan esimerkiksi mineraalirakeiden muotoja ja 
värejä. 

Varsinaisten mikroskooppitutkimusten lisäksi mi
neralogisessa laboratoriossa käytetään vielä röntgen
diffraktiomenetelmiä. Mineraalirakeita säteilytetään 
röntgensäteilyllä, ja säteilyn ja kiteen reaktiokuvion 
avulla tunnistetaan mineraalilaji. Yksittäisten, mik
roskooppisen pienten mineraalirakeiden koostumus 
voidaan jopa analysoida suoraan hieessä mikroana
lysaattorin avulla. 

Petrofysikaaliset määritykset 

Lohkare- ja kallionäytteistä voidaan laboratorios
sa määrittää petrofysikaalisten suureiden kuten ti-

heyden, magneettisten ja sähköisten ominaisuuksien 
sekä radioaktiivisuuden arvot. Kiven tiheyttä käyte
tään vastaavan muodostuman aiheuttaman gravimet
risen kentän suuruuden arvioimiseksi. Se lasketaan 
näytteen massas ta ja tilavuudesta, jotka mitataan 
punnitsemalla näyte ilmassa ja vedessä. Vastaavasti 
kivien magneettiset ominaisuudet, suskeptibiliteetti 
eli "magnetoituvuus" ja remanenssi eli "kestomag
neettisuus", joiden avulla voidaan selittää alueen 
magneettikenttää, mitataan herkällä magnetometrillä 
tai muilla vastaavilla laitteilla. Sähkönjohtokyky 
määritetään kivistä sähköisten karttojen tulkitsemi
seksi. 

Näitä mittauksia tehdään yleensä näytteistä, jotka 
on trimmattu mahtumaan 10 cm:n kokoisen kuution 
sisään. Mielekkään tuloksen saamiseksi näytteen on 
luonnollisesti edustettava kyseistä kivityyppiä mah
dollisimman hyvin. 

Radioaktiivisuuden suuruus mitataan laboratorios
sa yleensä jauhetusta näytteestä gammaspektromet
rin avulla, ja tuloksista lasketaan näytteen uraani- ja 
toriumpitoisuus aivan kuin kemiallisessa analyysissä. 



LOHKARETIETOJEN MYÖHEMPI KÄ YTTÖ 

Lohkarekartat 

Kunkin työmaan lohkarehavainnot kerätään taval
lisesti lohkarekartoiksi. Näiden yksityiskohtainen 
muotoilu riippuu kunkin organisaation vaatimuksis
Ta, mutta pääperiaattet ovat kaikkialla sam at. 

Työn tarkoituksena on jakaa lohkarelöydökset 
yhtenäisiin ryhmiin tai viuhkoihin, joiden lähtökoh
tia ollaan jäljittämässä. Parhaiten tämä onnistuu, jos 
lohkareet pystytään jakamaan mielekkäisiin malmi
tyyppeihin. Lohkareaineiston jako pitoisuusluokkiin 
analyysitulosten perusteella ei yleensä oie mielekästä 
analyysinäytteiden sattumanvaraisuuden vuoksi. 

Lohkarekartat on syytä tehdä kuultavalle materi
aalille, jotta niitä voidaan verrata kallioperäkarttoi
hin, geofysikaalisiin, topografisiin jne. karttoihin. 
Esimerkkejä erilaisista lohkarekartoista on kuvissa 1, 
18 ja 22. 

Tutkimusraportit 

Lohkare-etsintä on tyypillisesti osa suurempaa 
malminetsintäkokonaisuutta. Kunkin työmaan lop
puraportissa mainitaan lohkare-etsinnän tulokset 
yleensä melko lyhyesti ja niissä keskitytään varsinai
seen etsintäkohteeseen liittyviin lohkareisiin. Kuiten
kin tutkimusten aikana saattaa löytyä muunlaisia 
malmilohkareita, jotka tulevat tärkeiksi ehkä vasta 
myöhemmin. Niinpä tutkimusraportissa tulisi aina 
(esimerkiksi liitteessä) luetella kaikki työn yhteydessä 
löydetyt malmilohkareet tärkeimpine parametreineen 
(koordinaatit, havaintonumero, malmityyppi tai ar
vometallit ja kivilajit) sekä esittää ne lohkarekartal
la. Näin seuraava tutkija pääsee käsiksi jo tehtyihin 
löytöihin. 

Lohkaretiedostot ja tilastollinen käyttö 

Malmilohkaretietojen suuren määrän vuoksi tieto
ja on alettu useimmissa malminetsintäorganisaatiois
sa viedä atk-tiedostoihin. Näistä tiedot ovat helposti 
löydettävissä ja käytettävissä uusiin tutkimuksiin, jos 
tiedot on tallennettu käyttäen vakiokäsitteitä, jos 
paikanmääritys on tehty oikein ja jos tiedot ovat 
yleensäkin kohtuullisen luotettavia. 

Kaikkien organisaatioiden tärkeimmät tiedot on 
koottu valtakunnalliseksi malmiviitetiedostoksi. Tä
mä on yleiskäyttöinen arkistoviitteiden hakemistotie
topankki, jonka ensisijaisena tarkoituksena on antaa 
taustatietoja uusille löydöille. 

Kun joltakin alueelta löytyy uusi malmiviite, sen 
merkityksen arvioimiseksi on voitava päätellä 

tunnetaanko se ehkä jo ennestään, 
sijoittuuko se esimerkiksi samanlaisten lohkarei
den viuhkan sisään, 
sijoittuuko se viuhkan kärkeen jatkaen viuhkaa 
ehkä hyvinkin ratkaisevasti vai 
edustaako se alueella kokonaan uutta tyyppiä. 

Tämän kysymyksen ratkaisemiseksi verrataan uUtta 
tietoa malmiviitetiedostosta saatuun ympäristön ai
neistoon. 

Malmiviitetiedosto toimittaa tietoja kai kille mal
minetsintää ja muita tutkimuksia tekeville organisaa
tioille. Yksinkertaisin tuloste on jonkin alueen tai 
jonkin malmityypin viitteistä tehty lista, jota tutkija 
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voi tarkastella. Suurempia aineistoja voidaan tu los
taa tietokoneen piirtäminä karttoina. Palveluista 
malmiviitetiedosto velottaa valtion maksuperusteiden 
mukaisen hinnan. 

Kaikkein yleisluontoisinta tarkastelua varten mal
miviitetiedostosta on julkaistu monistettu, puhelin
luettelomainen malmiaiheluettelo, josta otetaan aika 
ajoin uudistettuja painoksia. 

Malmiviitetiedoston käytön pahimpana hankaluu
tena on se, että tiedosto sisältää eri-ikäisiä ja eri 
organisaatioista tulleita tietoja, joissa käytetty nimis
tö vaihtelee. Näin käyttäjä joutuu itse arvioimaan, 
mitkä listan tiedot kuuluvat mihinkin ryhmään. Tä
män vuoksi uusien yleisiin tiedostoihin liitettävien 
havaintojen tulisi olla riittävän huolellisia, luotetta
via ja yhdenmukaisia. 

Lohkaretiedostoja on pyritty käyttämään myös 
tilastollisesti, esimerkiksi päättelemällä, mikä on alu
eella yleisin malmityyppi tai miten jonkin malmityy
pin lohkareet jakautuvat. Tämä on uusi mielenkiin
toinen tapa arvioida eri alueiden malmipotentiaalia. 
Kuitenkin tällöin on pidettävä mielessä, että malmi
lohkareet ovat löydöksiä ja niiden jakautumisen 
epätasaisuus johtuu hyvin monista seikoista. Esimer
kiksi kerran löydettiin eräällä alueella, josta oli 
todettu kaksi eri uurresuuntaa, poikkeavan suuntai
nen lohkareviuhka (kuva 22). Lohkareiden emäkal
lion etsiminen tämän viuhkan kärjen tuntumasta ei 
johtanut tuloksiin, ja lähemmässä tarkastelussa huo
mattiin, että "viuhka" muodostui joen perkaus
uomasta nostettujen malmilohkareiden tihentymästä 
ja kuului osana suurempaan mutta harvempaan to
delliseen viuhkaan. 

Kuva 22. Näennäinen lohkareviuhka. (V .-P. Salosen mukaan). 
Ahlainen. Kolmiot: lohkareita; katkoviivat: näennäinen 
viuhka; ehjät viivat: todellinen viuhka; nuolet: uurre
suuntia. 

Tilastollisessa käytössä tiedostotietojen kaikki 
poikkeamat on pyrittävä tarkistamaan alkuperäisai
neistosta. Tätä varten malmiviitetiedosto sisältää 
viittaukset kuvausraportteihin, analyyseihin ja näyte
numeroihin. 

Malmiviitetiedoston käyttäjille on julkaistu opas
kirja (B. Saltikoff: Malmiaihetiedoston käyttäjän 
opas, Geologinen tutkimuslaitos, Opas n:o 7, 1979). 
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ERILLISIÄ NÄKÖKOHTIA 

Kansannäytteiden tarkistuksen ongelmista 

Lohkarehavainnoinnin yhteydessä on jo mainittu 
kansannäytteiden tarkistus, joka muodostaa oleelli
sen osan eräiden lohkare-etsijäin työstä. Sen yhtey
dessä esiintyy joskus eräitä ongelmia, joita seuraa
vassa selvitellään. 

Lähettäjän asunnon löytäminen voi nykyisen pos
tinumerosysteemin aikana olla hankalaa, kun osoit
teesta ei selviä esimerkiksi asutuksen tai kylän, eräis
sä tapauksissa ei edes kunnan nimeä. Silloin on syytä 
tiedustella asiaa kyseisestä postitoimipaikasta, jossa 
lähettäjä voidaan tuntea joskus hyvinkin tarkasti. 

Oikean kartan mukaanotto selviää edellisen koh
dan myötä. Eräänlaisena yleiskarttana on suositelta
va tiekarttaa, ns. Gt-karttaa (I: 200 000), jossa vielä 
on merkittynä kantakartaston lehtijako ja valtakun
nan x- ja y-koordinaatit. Sen avulla voi jo paikallis
taa näytteen alustavasti. Mikäli näytteen löytöpaikka 
on lähetteessä selostettu yksityiskohtaisesti, on syytä 
ottaa mukaan peruskartta (1: 20000) . 

Tarkistuksen ajankohta on yleensä syytä sopia 
lähettäjän kanssa etukäteen ainakin silloin, kun lä
hettäjällä on puhelin. Silloin myös mahdollinen 
muutos on helppo hoitaa. Puhelimessa voidaan myös 
tiedustella muita lisätietoja. Tarkistuksesta voi myös 
ilmoittaa postikortilla, mutta viime hetken muutok
set on silloin vaikea hoitaa. 

Kenttätarkistukseen liittyvien lähettäjän vaivojen 
ja ajan menetyksen korvaaminen olisi toivottavaa. 
Asian voi hoitaa jälkikäteen postitse. Korvauksen 
lähettämistä varten on muistettava pyytää lähettäjän 
sosiaaliturvatunnus (veronpidätystä varten) ja tarkis
taa osoite tai pankkitilinnumero. Monet lähettäjät 
kokevat korvauksen jo eräänlaiseksi pikku palkin
noksi. 

Itse kansannäytteen havainnointi tapahtuu aivan 
samoin kuin muunkin malmilohkareen. Sen tekemis
tä vaikeuttaa usein kuitenkin se, että alkuperäinen 
loh kare on joko kokonaan tai ainakin osittain tuotu 
pois löytöpaikaltaan tai että lohkare on voitu hajot
taa melkein alkutekijöihinsä. Tällöin loh kare on 
pyrittävä kokoamaan havainnointia varten niin hy
vin kuin mahdollista. Havainnoimisen yhteydessä on 
myös muistettava käyttää hyväksi löytäjän alkupe
räistä muistikuvaa. 

Lohkareet teollisuusmineraalien etsinässä 

Teollisuusmineraalilohkareet muodostavat sam an
laisia lohkareviuhkoja kuin malmilohkareetkin. Tä
ten myös niitä voidaan käyttää apuna hyödynnettä
vien esiintymien etsinnöissä. Teollisuusmineraaleilla 
ja niiden esiintymillä on kuitenkin eräitä ominaispiir
teitä, jotka on syytä pitää mielessä jo etsintöjen 
alkuvaiheessa: 

monet teollisuusmineraalit ovat yleisiä kivilajimi
neraaleja; 
monet teollisuusmineralit ovat tuotteina halpoja; 
niiden käyttöarvoa ei useinkaan voida arvioida 
suoraan kemiallisesta analyysista; 
esiintymät eivät aina aiheuta geofysikaalisia häiri
öitä; 
lohkareet ovat useimmiten rapautumattomia. 

Lisäksi on syytä muistaa se, että eri teollisuusmi
neraalit poikkeavat suuresti toisistaan sekä ominai
suuksiltaan että arvoltaan. Tämä luonnollisesti hei-

jastuu myös lohkareiden merkitykseen etsintöjen eri 
vaiheissa. Yleensä se merkitsee tavallista korkeam
paa tutkimusten aloittamiskynnystä ja pitempää tie
tojen arkistoimisaikaa. Seuraavassa on lyhyesti arvi
oitu muutamien yleisimpien teollisuuskivi- ja teolli
suusmineraalilohkareiden merkitystä uusien esiinty
mien tai niiden viitteiden etsimisen kannalta. 

Kalkkikivi on aina kiinnostava pieninäkin lohka
reina. Lohkareet on syytä merkitä muistiin, vaikka 
ne eivät aina kaikilla alueilla heti etsintöjä käynnis
täisikään. Kannattaa ottaa huomioon myös karsiki
vet ja kalkkigneissit, sillä ne voivat olla kalkkiesiin
tymien sivukiviä ja mahdollisesti myös scheeliitin 
kantajia. Apatiittia sisältävät kalkkikivet ovat erityi
sen kiinnostavia (vrt. Siilinjärvi). 

Muut teollisuuskivet (erilaiset rakennuskivet, vuo
lukivi ja liuskeet) eivät yksittäisinä lohkareina esiin
tyessään käynnistä etsintöjä, mutta mikäli niitä esiin
tyy runsaasti ja mikäli laatu näyttää hyvältä, niitä 
kannattaa havainnoida. 

Pegmatiiteissa esiintyvät yleisimmät teollisuusmi
neraalit, kvartsi ja maasälpä, eivät yksinäisinä, pieni
nä lohkareina juuri ansaitse huomiota, mutta kook
kaina puhtaina lohkareina ne ovat kiinnostavia. 
Mikäli lohkareet sisältävät harvinaisempia pegmatiit
timineraaleja kuten berylliä tai litiummineraaleja, on 
kaikki lohkareet syytä ottaa huomioon. Lukuisina 
esiintyvät kirjosälpälohkareet voivat olla vihjeitä 
kiinnostavasta pegmatiitista. 

Talkin, magnesiitin, asbestin ja oliviinin nimen
omaan puhtaat lohkareet kannattaa merkitä muis
tiin. Näidenkään mineraalien yksittäiset lohkareet 
eivät ai na aloita tutkimuksia heti, mutta lisäaineiston 
vähitellen kerryttyä ne voivat johtaa laajoihinkin 
selvityksiin. Sama koskee alumiinisilikaatteja (silli
maniittia, andalusiittia tai kyaniittia) sisältäviä loh
kareita. 

Grafiitti on heikkona pirotteena varsin yleinen 
mineraali, mutta yli 15 !I,1o:n pitoisena sekin alkaa 
kiinnostaa malmiaiheena. Pehmeänä mineraalina 
grafiitti ei kestä pitkää kuljetusta, joten grafiittiloh
kareiden voidaan aina odottaa olevan melko paikalli
sia. 

Lohkare-etsinnän tapaturmariskeistä 

Lohkare-etsintä jokapäiväisenä työnä on liikku
mista maastossa (usein yksin) ja jatkuvaa kivien 
käsittelyä. Niinpä sen työturvallisuusnäkökohdat 
ovat melko erilaisia kuin tavanomaisen työnteon. 
Seuraavassa esitellään luettelonomaisesti tärkeimpiä 
mielessä pidettäviä vaaratekijöitä . 

1. Näytteenotto 

Suojaa silmäsi kivestä hakattaessa lentäviltä si
ruilta, olitpa itse sitten hakkaaja tai sivusta seu
raaja. 
Myös vasarasta voi lentää raudan siruja. 
Yarmista, että vasara pysyy varressaan. 
Iske lohkareeseen, älä jalkaan. 
Yaro vasaran lipsahdusta kiven reunasta ja risu
jen aiheuttamia "huteja" . 
Yaro sormiasi näytteen viimeistelyssä. 
Yaro terävien kvartsisirujen ja -palojen viiltoja 
eli käytä nahkahansikkaita. 
Muista, että pään yläpuolelta kalliolle tai toisen 
kiven päälle halkaisua varten paiskattu kivi kim
mahtaa todennäköisesti heittäjän tai katsojen jal
kaan. 
Älä käytä räjäytteitä ilman lupia. 



2. Kaivannot 

Sorakuoppien, kaivojen ja syvien ojien seinämät 
voivat romahtaa pohjalla olijan niskaan ja hau
data hänet. 
Ylhäällä reunalla kävely voi aiheutta sortuman. 
Seinämistä voi pudota yksittäisiä kiviä päähän. 
Älä huku kaivantoihin, ne ovat joskus yllättävän 
syviä. 

3. Maastossa liikuttaessa 

Kartta ja kompassi mukana ei eksy niin helposti. 
Suonsilmät on syytä kiertää riittävän kaukaa. 
Sateella kallioiden ja kivikkojen sammaleet ovat 
liukkaita. 
Malminetsintä ei oIe vuoristokiipeilyä. 
Älä vyörytä jyrkillä rinteillä kiviä alla olevien 
päälle. 
lyrkillä rinteillä ei pidä kiipeillä allekkain . 
Älä pengo rakkoja, kivikoita tai kiviaitoja pal
jain käsin, kyyvaara. 
lälkeläisiään kaitsevat karhut ja hirvet voivat 
osoittautua hankaliksi. 
Myrskynkaatojen kannot ovat kuin rotanloukku
ja. 
Ukkosella ei pidä mennä korkeimpien puiden alle 
suojaan. 

4. Muita vaaroja 

UV -lamppu voi aiheuttaa silmien ärtymistä. Yaro 
katsomasta siihen, äläkä osoita sillä päin toisten 
silmiä. 
UY -lampun valo voi pitemmän päälle aiheuttaa 
ihosyöpää. Suojaa kätesi pitempiaikaisissa tutki
muksissa. 
Rikkaita uraaninäytteitä ei pidä pistää taskuun . 
Yaro vihaisia pihakoiria. 
Sonnit voivat laitumella käsittää väärin kulkemi
sesi, samoin pässit kivenpoiminnan. 
"Sivistynyt" selkä ei kestä painavien lohkareiden 
nostoa. 

LOPPUSANAT 

Lohkare-etsintä on oleellinen osa suomalaista mal
minetsintää. Se vaatii suorittajaltaan sekä hyvää 
ruumiillista kuntoa että terävää havaintokykyä. Loh
kare-etsijän on osattava arvioida löytönsä malmigeo
loginen merkitys ja maaperä, jossa löytö sijaitsee tai 
on sijainnut. Hänen on kyettävä valitsemaan näyttei
tä, jotka edustavat löytöä tasapuolisesti. Hänen on 
kirjattava havaintonsa niin, että sitä voidaan käyttää 
joskus hyvinkin pitkän ajan kuluttua. 

Lohkare-etsintää on pidetty oikotienä malminet
sinnässä. On luultu, että kunhan löydetään tarpeeksi 
malmilohkareita, ni iden emäkallion paikka voidaan 
suoraan päätellä lohkareviuhkan muodosta. Kuiten
kin löydettyjen lohkareiden joukossa on tavallisesti 
useista lähteistä lähtenyttä ainesta, useanlaisissa 
maalajipatjoissa kulkeutuneita ja useista eri syvyyk
sistä nostettuja lohkareita . lotta emäkallio löytyisi 
näissä tapauksissa, lohkareista ja niiden ympäristös
tä on tehtävä monia tutkimuksia. Näiden tutkimus
ten tuloksia on pystyttävä vertailemaan toisiinsa ja 
myös löytötietoihin yhtenäisen lohkareryhmien löy
tämiseksi ja lohkareiden kulkeutumishistorian selvit
tämiseksi. Niinpä lohkareenetsijän totuudenmukai-
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set, ymmärrettävät ja asiaankuuluvat mUlstllnpanot 
ovat avainasemassa hänen työnsä hyväksikäytön 
kannalta. Lohkare ei itse johda malmiin, vaan siitä 
saatu luku- ja tulkintakelpoinen tieto. 
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