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- 5 - 2.1.19~O

Tahan ohjekok,?elmaan "Ohjeita malminetsintatutkimuksia _

varten" tehtavat muutokset ja/tai lisaykset hyvaksyy malmi

osaston osastonjontaja.

Ohjekokoelman jokainen sivu numeroidaan yksiselitteisesti

(kappalenumera ja sivunemero kappaleittainl ja paivataan.

Arkistointia varten jokainen muutos ja£tai lisays varuste

taan arkistotunnuksella (esim. M 04£-81i51., osastanjoh.tajan

allekirjoituksella seka to~itetaan geologIsen tut~~~uslai=

toksenkeskusarkistoon Otaniemeen k~h.tena kappaleena (toinen

arkistoitavaksi ja toinen taydellista ohjekokoelmaa-vartenl.

Taydellinen ja kulloinkin voimassao~eva.ohjekokoelma saily

tetaan keskusarkistossa., osastonjohtajan nimeamalla yhdys

henki.lC511a seka jokaisen vastuualueen. nimeamalla yhdyshehki

lolla.

Ilmoitettaessa muutoksista ja/tai lisayksista saatteessa

mainitaan esL~erkiksi seuraavaa:

- lisataan sivut 5.1 - 5.20 (15.8.19801

- korvaa sivut 3.1 - 3.2 (2Q.9.19811

kirjataan. kappaleen "Yleismaaraykset" uutena sivuna.

~~~ettaessa vanhoja lomakkeita, on niihin korjattava uudet

kaytossa olevat arkistotunnukset.
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1 YLEISOHJEET

1.1 T Y 0 s ke n tel y s t a y 1 e ens a

2.1.198.0

Vuosittain annetaan erillisohjeet geo1ogisen tutk~uslai

toksen kesaharjoittelijoi11e heita koskevista maarayksista

ja ohjeista, jotka pohjautuvat virka- ja tyoehtosopimuksiin

ja koskevat nii1ta osin muitakin tyontekijoita. Vastaavasti

annetaan ohjeet va1tion omist~ien ku1k~neuvojen kaytosta

ja hoidosta .
.'

Kenttahenki10kunta noudattaa va1tion virkamiehi11e annettua

matkustussaantoa ja siihen perustuvia malmiosaston sove11u

tusohjeita.

Tyoa~ka kenttatoissa on keskimaarin 40 tuntia viikossa.

Tyot pyritaan tekemaan viitena paivana viikossa siten, etta

arkivapaapaiva annetaan 1auantaina. Paivittainen tyoaika on

klo 8 - 16, mi.hin sisaltyvat matkat tyona.ntajan maaraamasta

lahtopaikasta tyonsuorituspaika11e ja takaisin.

1.2 Maastossa

Maastotyoskente1yssa tarkeimmat tyova1ineet ovat kartta

(y1eensa 1 : 10 000 tai 1 : 20 000 peruskarttal, kartta1auk-

ku, geo1ogikompassi, magneettirauta, suurennus1asi, geo1ogivasara,

se1kareppu ja mUistiinpanotarvikkeet. Kivia hakattaessa on

ehdo.ttomasti kaytettava suoja1aseja.

Kartat tu1ee taittaa siististi ja maastossa ku1kiessa niita.

on sai1ytetta.va. kartta1aukussa (ei kadessa., saappaan varressa

eika. taskussal.
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Geo10gikompassi11a tas.osuunnan ku1kua mitattaessa i1moite

taan korjaamaton aste1ukema kayttaen kompassin itaista

puo1iskoa (00 - 1800 1. Kaademerkitaan paa~ ja va1i-i~an

suuntien mukaan (N, NE, E, jne.l. Viivasuunnat (venyina, poi

muakseli jne.l mitataan normaalisti kaadesuuntina 00 - 3600

(esim. PA = 135/500 1. Uurrehavainnot ilmoitetaan kayttaen

jaan tulosuuntaa (esbm. 32Qo l .

Maastokansion tulee sisa1taa riittavasti kartoitus~ ja loh

karelomakkeita. Mukana tulee alIa myos naytteidenmerkitse

mistarvikke.ita ja tarvittaessa naytepusseja.

Eri havainnoitsijoiden merki:ntojen erottamiseksi. toisistaan

on kukin havainto ja nayte numeroitava ja varustettava asian

omaisen nimimerkil1a ja vuosi1uvu11a. Saman havainnoitsijan

paljastumi11e ja lohkareille kaytetaan juoksevaa numerosar

jaa, jossa lohkareet erotetaan L-kirjaime11a.

Nimimerkin muodostavat kolme isoa kirjainta, joista kaksi

ensimInais.ta ovat etunimikirjai:m.ia j a kolmas on sukunimen

alkukirjain. Vakiintuneet nimimerkit sai1ytetaan s~llaisi

naan. Nimimerkin kaytto pyritaan pitamaan vakiona ja siita

sovitaan malmiosaston puitteissa ennen kunkin kenttakauden

alkua. Havainnot numeroidaan merkitsemalla ensin nimimerkki,

toiseksi vuosi ja kolmanneksi numero: esim. SEE-78-127.

1.3 M a j a p a i k a s' s a

Paivakirjaaon velvoitettu pitamaan jokainen geologisia

havaintoja kentalla tekeva henki10. Kirjaan merkitaan pai

vittain henkilon tehtava, karttal~ti, havaintonumerot ja

mahdolliset huomiot. Paivakirjan tulee olla aukoton selon

teko henkilon tekemisista vuoden aikana.

Havainto1omakekansioon siirre.taan paivittain huo1ellisesti

taytetyt 10makkeet. Alkulehde11a tu1ee rnainita:
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henki10n nimi ja nimimerkki

vuo5i1uku

- tehtava (kal1ioperakartoitus ja/tai

lohkare-etsintal

- tutkirnusa1ueiden nfmet

- 1uettelo kansiossa olevista havainnoista

kartta1ehdittain

tektonis'iin havaintoihin tehtavan

kokonaiskorjauksen suuxuus

a1kuperainen kartoittaja ja vuosi1uku

mika1i kyseessa on revidointikarto"itus

2.1.19~O

Pa1jastuma:- ja'lohkarelomakkaet sai1ytetaan eri.l1isessa

havainto1omakakansiossa, joka on pidettava ajan tasalla

tyon edistyessa. .

Numaroidut naytteet sailytetaan kivi1aatikoissa tai niille

erikseen varatuissa paikoissa.

Kiv1nayteluettelot asianomais1ne tieto1neen pidetaan ajan

tasalla ja sailytetaan omassa kansiossaan.

Puhtaaksi piirrettavat .kartat ttaittamattomatl p1detaan

ajan tasalla tyon edistyessa ja ne ovat paikallisen geologin

vastuul1a.

M:ajapaikkaan mahdollis·esti. saapuvat kansannaytteet saatetaan

va1ittOmasti esimiehen tietoisuuteen ja edel1een ao. aluetoi

m1stoon, jossa nayte kirjataan ja tarpeen vaatiesSa arkis

toidaan.

1.4 T 01 den p a a tty e 5 s a

Toiden paattyessa, aluee1ta tai teh.tavasta toiseen siirryt

taessa on paivakirjojen ja havainto1omakkeiden oltava asian

mukaisesti taytetty ja ajan tasa1la. Samoin ede11ytetaan

geo1ogisten ym. kenttaluonnosten olevan ajan tasalla.
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Kivinaytteet on kaytava 1ap~ yhdessa esimiehen kanssa ja_

tehtava tarpeel1iset lisamerkinnat havainto1omakkeisiin

ja kivinayte1uette1oihin.

Kenttat6iden j alkeen tapahtuvasta tutkimusaineiston kas'it

te1ysta on ao. tutkijan tehtava tarpeelliset merkinnat havain

to1omakkeisiin; esimerkiksi paljastumahavainto1omakkeeseen

on lisattava hienumerot ja tarvittaessa korjattava kivilaji

tiedot vastaamaan hietutkimuksen tu1oksia.

Kartoittajan tai kartoitusryhman johtajan tu1ee 1aatia
.. .. .

paiv~kirjaan raporttiluonteinen katsaus'suorittamistaan

t6ista ja havainnoistaan sek.a a1ueen geo1ogiasta.

Vastaavasti lohkare-etsijan tulee antaa paivakirjassaa,n

katsaus tuloksista kunkin ty6kohteen paattyessa.
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2 KALLIOPERAKARTOITUS

2 ..1 P a I j a stu m i e net sin t a jar a j a ami n e n

2.1.1980

Yleensa on pyrittava loytamaan kaikki paljastumat.

Tama koskee erityisesti malmikriittisia alueita. Monet mal-.

mimineraaleja sisaltavat kivilajit ovat helposti rapautuvia

ja saattavat siten olla havaittavissa vain pienina; vahapa

toisina paljastumina. Paljastumia voi loytya minkalaisesta

maastosta tahansa. Paljastumien etsinta~ on tarkernmin kuvattu

GTL:n oppaassa n:o 5 vuodelta 1974.

Paljastumat piirretaan kartalle oikeaan paikkaan, oikean

muotoisina ja oikean kokoisina.

Paljastumien piirtamis- ja merkitsemisohjeet esi:merkkeineen

on esitetty kohdassa 12.•

2.2 K art oi t u s

~ Ennen kuin kartoituslomaketta ryhdytaan tayttamaan, on kar

toittajan muodostettava itselleen yleiskuva paljastumasta.

Vasta sen jalkeen han voi ratkaista, kuinkamonta kartoi

tuslomaketta (= havaintoaluettaL paljastumalta on te~tava,

ettase tulisi mahdol1isimman hyvin kuvatuksi.

Paljastumien reunaton syyta tutkia huolellisesti. Helposti

rapautuvista kivilajeista, rnm. sulfideja sisaltavista, saat

taa 011a merkkeja nakyvissa paljastumien reunoilla.

Kun kokonaiskuva on selvilla, paatetaan kuinka moneen ja

minka kokoisiin hvaintoalueisiin paljastuma on jaettava.
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Jokaiselle havaintoalueelle annetaan oma juokseva numeronsa.

Havaintoalue voi olla joke yksi paljastuma tai sen esa taikka

paljastumaryhma.

Kartoitettaessa joudutaan. kallioita paljastamaan runsaasti

riittavan kokonaiskuvan saamiseksi. Lahdettaessa paljastu

malta siistitaan jaljet mahdollisimman hyvin. Asumusten

lahella on tassa, suhteessa 01tava erityisen varovaisia.

Ennen kuin aloitetaan kartoitus talon laheisyydessa tai

varsinkin tontilla, on kysyttava lupa.

Kartoituksen yhteydessa on luonnollisesti havainnoitava

mahdolliset.malmilohkareet. Muutenkin kartoitusalueen lohka

reistoa onsyyta huomioida.

2.3 Kartoistuslomake

Jokaisesta havaintoalueesta taytetaan paljastumahavainto

lomake (sivu 2.2)

- havaintonumeroksikirjQitetaan taydellinen havaintoalueen

tunnus:kaytettavaksi hyvaksytyt nimikirjaimet, vuosiluvun

kaksi viimeistanumeroa ja vuoden aikana jarjestyksessa

oleva havaintonumero,

vinoristia kayttaen merkitaan osastba, jossa tyoskennel

laan,

karttalehden nimi = 1 20 000 mittakaavassa elevan

peruskartan nimi,

- paivamaara kirjoitetaan jarjestyksessa paiva, kuukausi,

vuosi,

- karttalehti ilmoitetaan 1 : 10 000 mittakaavassa,

- havaintokohteen tyyppi on yleensa kallio(= avokallio,

kohollaan oleva kallio), mutta voi myos olla esim. montun

pohja, ojanpohja, tieleikkaus tai rakka, lohkareikko Ym.,
- koko ilmaistaan pituus x leveys metreina ,

- koordinaatit ilmoitetaan 1 : 20 000 ja 1 : 10 000 mitta-

kaavoissa 10 m ja suuremmissa mittakaavoissa 1 m tarkkuu

della,
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- tarkempi sijainti ilmoitetaan kayttaen peruskartan

nimistoa ja selkeita maastomerkkeja,

- Kivilajinimet kirjoitetaan "POLKKYKIRJAIMILLA". Kivilajin

alIa oleville riveille merkitaan raekoko ja~ eli

tekstuuri. Tahan sarakkeeseen merkitaan myos huomiota

herattavat tai muuten merkitykselliset mineraalit kuten

esim•. malmimineraalit ISOILLA KIRJAIMILLA,

- rakenneominaisuuks.ien kuvaus ·aloitetaan samalta rivilta

kuin kivilaji, mihin ne liittyvat, mutta omassa sarak

keessaan.

Mikali havaintoalueella.on useita kivilajeja aloitetaan

kuvaus paakivilajista, josta tehdazin havainnot raekoosta i

asusta ja rakenteesta seka merkitaan siita havaittavat tek

tooniset suunnat. Vasta taman jalkeen kuvataan seuraava

kivilaji aloittaen tays1n kokonaan vapaasta rivista.

"Viiteki.rj aimia" hyvaksikayttaen kuvataan lyhyesti kivilaj ien

suhteita toisiinsa tai sijaintia paljastumassa. Viitekirjai

miksi valitaan isotk~rjaimet aakkosjarjestyksessa.

- %-sarakkeessa ilmoitetaan havaintoalueen kivilajien

maarasuhteita.

- Lomakkeen vasemmassa laidassa on sarake otettujen nayt

teiden merkitsemista varten. Naytteiden numerointi on

esitetty kohdassa 2.5.

Tummentamalla naytteiden numerorivien vieressa olevia

pienia kolmioita, voidaan merkita, etta asianomainen nayte

on toimitettu hieen tekoa varten hielaboratorioon (OH,

PH tai molempia) .

- SUUNNAT-sarakeryhman avulla ilmaistaan kivilajista mitat

tavat tektooniset suunnat. Lisaksi voidaan merkita kivi

lajien valisten kontaktien suunnat, juonien suunnat,

rakoilu- seka uurresuunnat.
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- Lajikoodi-sarakkeessa kaytettavat lyhenteet on esitetty

kohdassa 13, liitteessa 13.1 sivulla 13.7 (TEKTONISET

HAVAINNOT) ..

Tektoniset mittaukset. tehdaan asteen tarkkuudella.

- Tektonisissa tasomittauksissa mitataan kulun suunta kayt

·taen itaista ympyr an puoli.skoa (0 0
- 180 0

) .

- Kaade: Kaateen suunta ja kulma merkitaan asteina.

- Viivasuunnat mitataan kaadesuuntina. Esim. pienoispoimu

akseli, jonka suunta on 130 0 ja kaade 45 0
, merkitaan

130/45.

Jos paljastumasta pystytaan mittaamaan eri ikaisia tektoni

sia_suureita (liuskeisuus,. viivaus, venyma, poimukaseli), on

naita tarkoittavien lyhenteiden peraan liitettava numeo

vanhimmasta nuorimpaan vanhinta lukuunottamatta (esim. L,

L2, L3,. jne.). Sekaannusten ja virheiden valttamiseksi on

naista asioista pyydettava yksi.tyisJ<ohtaiset ohjeet toita

johtavalta geologilta.

Raoista mitataan vain paarakoilusuunnat, ellei anneta muita

ohjeita.

Kartoituslomakkeille ei tehda mittauksiin kokonaiskorjausta.

Epavarmasta mittaukses.ta on aina mainittava.

- Tektonisista havainnoista piirretaan asteikkoympyralle

ensisijaisesti ker.roksellisuus. Asteikkoympyralta nahdaan

onko havainnot tehty oikein.

- Petrofysikaalisia maarityksia: rasti ruutuun ja naytteen

tai naytteiden numerot riville mikali petrofysikaalisia

maarityksia on tehty.

- Analyysi: kun analyysi tilataan merkitaan rasti ruutuun.

Riville merkitaan analyysin (tilaus-)numero.
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- Hieet: kun hieet on saatu rastitaan ruutu ja merkitaan

hieitten numerot ja tyypit (OH, KOH tai PH) •

- Moodi: rasti ruutuun, silloin kun on laskettu.

- Malmiviitteet: rasti ruutuun ja viitteiden laatu lyhyesti

riville. Tarkemmat selvitykset kuuluvat "KIVILAJIT,

·MINERAALIT" -sarakkeeseen ja "Rakenne, ke ak.i.na i.set; suhteet"

-sarakkeeseen seka tarvittaessa kaant6puolen "Kuvaus"

-kohtaan.

- Huom.: lyhyt kommentti.

- Magn.: kivilajien magnetismia kannattaa mitata havainnon

teon yhteydessa, jol.loin magneettisia karttoja voidaan

kayttaa hyvaksi entista paremmin geologisia karttoja laa

dittaessa. Mittaus ~ehdaan narusta riippuvalla magneetti

raudalla. Lomakkeessa on mahdollisuus esittaa paljastuman

eri kivissa havaittuja poikkeavia tuloksia kayttamalla

viitekirjaimia vinoristien tilalle ruutuihin.

- Valokuva: kuvattaessa rasti tai viitekirjain oikeaan ruu

tuun. N = negatiivifilmi, D = diapositiivi.

- Piirros: rasti ruutuun mikali kohteesta on piirros.

Kaanna: rasti ruutuun mikali piirros tai teksti on lomak

keen kaant6puolella.

Kuvaus: Havainto on aina ensisijaisesti tehtava lomakkeen

etupuolelle ja sita taydennetaan tarvittaessa takasivun

kuvauksella ja piirroksilla.

Mikali paljastumassa on useita kivilajeja ja joittenkin

kohdalla on tehtava pitka rakenne- tai muu selostus,

voidaan tata jatkaa kaantopuolella huomautuksella "jatkuu

takana" ja viitekirjainta hyvaksikayttaen. Nain varmiste

taan, etta kaikki merkitykselliset kivilajit mahtuvat
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lomakkeen etupuolelle. "Kuvaus" -sarakkeessa voidaan

myos esittaa kivilajien suhteellinen ikajarjestys tai

eri kivilajien kerrosvahvuudet tai muita asioita, joita

ei lomakkeen etupuolella kysyta. Lisaksi siihen voidaan

laatia piirroksen selitys.

2.1.1~80 paivatyn ohjeen mukaista kartoituslomaketta voi

daan tarvittaessa kayttaa uuden lomakkeen rinnalla •

. 2 . 4 De t a I j i k art 0 i t u s

Detaljikartoituksessa kaytetaan normaalia suurempaa mitta-

kaavaa.

Kartoituksessa kaytetaan valtakunnallista koordinaatistoa,

mikali se onmahdollista. Havainnot sidotaan mittanauhan

antamalla tarkkuudella johonkin lahtopisteeseen. Lantopis

teena voi olla esimerkiksi geofysikaalisten mittausten lin

joituspaalu, jonkavaltakunnalliset koordinaatit tunnetaan

tarkasti.

Havainnot kirjoitetaan detaljikartoituslomakkeelle (sivu 2.6) .

Lomakkeen ylaosaan merkitaan kunnan ja kohteen nimi seka

karttalehden numero. Lahtokoordinaatit maaritetaan seka

valtakunnallisessa etta mahdollisessa paikallisessa koordi

naatistossa.

Lahtokoordinaatit ilmoitetaan metrin tarkkuudella ja yksit

taisten .havaintojen koordinaatit senttimetrin tarkkuudella.

Havaintonumero on havainnoitsijan juokseva paljastumahavain

tonumero.

Havainnot kirjoitetaan tarvittaessa usealle riville.
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Tektoniset havainnot merkitaan "Suuntaus" -sarakkeeseen. 

Kohtaan IILaji" merkitaan 1yhentei11a havainnon 1aji (kerrok:

sellisuus, 1iuskeisuu, poimuakse1i jne.). Mittaustu10s mer

kitaan kuten pa1jastumahavainto1omakkeeseen.

Samalle havaintonumero11e voidaan merkita useita tektonisia

havaintoja, kukin omal1e rivi11een.

Mahdo11isest.a naytteesta, piirroksesta,. va1okuvasta, ana1yysis

ta ja :t).ieesta. tehdaan_me:r:kinta_.vinoristi1Ui asianamaiseen ruutuun.

2.5 Naytteenotto

Pa1jastumista otetaan naytteita tarpeen mukaan, mie1uummin

kuitenkin liikaa kuin 1iian vahan. Naytteita otettaessa on

kiinnitettava huomiota siihen, etta a1ueen paakivi1ajeista

eri muunnoksineen tu1ee tarpeeksi naytteita. Ei riita, etta

kesan a1ussa otetaan jostakin kivi1ajista nayte, johon

sitten kesan mittaan viitataan. Samastakin kLvi1ajista on

pitkin kesaa otettava tyypp~a hyvin edustavia naytteita.

Havaintoa1ueen naytteet numeroidaan desimaa·1ipisteen j a1kei

sella juoksevalla :numerosarja11a.

Esim. 1. Kun havaintoa1uee1ta 236 on otettu yksi nayte,

niin merkinta on 236.1.

Esim. Havaintoa1uee11a 237 on ne1jaa eri-kivi1ajia, joista

yhdesta otettiin kaksi, toisesta kolme ja kolmannesta yksi

nayte. Naytteet numeroidaan desimaa1.ipisteen ja1keise11a

juokseva11a numerosarja11a, 237.1, 237.2, 237.3, 237.4,

237.5, 237.6. Paljastumahavaintolomakkeen lokeron. "Kivilajit"

oikean reunan sarakkeeseen merkitaan kunkin kivi1ajin koh

da11e otettujen naytteiden numerot siten, ettei synny epa

selvyytta siita, mistakivilajista kukin nayte on.
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Naytteiden tayde11inen numerointi on parasta tehda 1£
maastossa kayttaen vedenkestavaa huopakynaa, kiviteippia,

pusseja jne.

Viirneistaan majapaikassa nayt~teet varustetaan kiviteipilla,

johon kuu1akarkikynal1a kirjoitetaan naytteen tayde11inen

tunnus: kartoittajan nirnirnerkki - vuosi - havaintoa1ueen

numero, naytteen n\s(mero: Esirn. VKR-78-237.1.

2 • 6 P a i v a k i r j a·

Siita huo1irnatta, etta havainnot merkitaan havainto1omak

keil1e, on jokaisen pidettava paivak.irjaa.

Paivakirjan alkulehdelle kirjoitetaan havainnoitsijan koko

nirni, kaytetty nirnirnerkki j a vuosi.

Paivakirjaa taytetaan paivittain. Siihen kirjoitetaan milIa

karttalehdel1a on liikkunut ja mitka havainnot on tehnyt.

Tiedot maastonmuodoista, paljastuneisuudesta, maapeitteesta

ja sen paksuudesta, lohkareiden maarasta ja 1aadusta, kas

villisuudesta ym. ·ovat myos huomionarvoisia.

Paivakirjaan merkitaan lisaksi muut kuin varsinaiset maasto

tyot. Esim. toirnistotyot, huo1totyot jne. Paivakirjaan on

syyta tehda'myos yhteenvetoja ja huomioi~a kartoitus

lohkare- ym. tiedoista. Siihen voi kirjoittaa ajatuksensa

kivilajeista, malrnirnahdollisuuksista ym.

Kenttakauden lopussa paivakirjan loppuun kirjoitetaan 1uet

te10 kaytetyista kartoista, havaintolomakkeista, nayteluet

teloista, naytteiden lukumaarasta ja muusta kertyneesta

materiaa1ista.

Viimeksi kirjoitetaan katsaus, jossa kuvataan kartoitus

a1ueen kivilajit seka, jos mahdollista, myos a1ueen
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geologista rakennetta j a. s.trati.grafiaa. Katsauks.en lopuksi
kirjo.itetaan havainnot. vahaisistakin malmimineralisaati
oista, arvioidaan a'Lueerr malminetsi:~lnalliset mahdollisuudet
ja tehdaan ehdo'tukset tarvit'"tavis.ta· lisa·tu.tkiinuksista ja
tutkiinustensuriritaamisesta.

2.7 Kivinayteluettelo

Kaikki naytteet'merkitaan kivinayteluetteloon naytelaa
tikoittain s.Lten, e.tta· yhdel.le kivinayteluettelon lomak
keelIe (s Lvu 2 •. 1or tulee naytetieto:ja numerojarjestyksessa
vain yhdesta naytelaatikosta. tJuden naytelaatikon nayttei
den merkitseminen aloitetaan aina' uudelle lomakkeelle.
Naytelaatikkoa kohden taytetaan tarpeellinen maaralomak
keita. Taytettyja lomakkeita sailytetaan niissa laatikoissa,
joiden naytteet lomakkeille on merkitty.

Kukin kivinayteluettelon lomakkeiden 65 sarakkeeseen jakau
tuva vaakarivi sisaltaa tiedon yhdesta naytteesta (sarak
keet 1 - 65). Naiden rivien tayttamisessa kaytetaan nume~,

roita ja isoja kirjaimia. seka myos valimerkkeja jaljempana
esitettavissa. tapauksissa. Nolla erotetaan O~kirjaimesta

vinolla poikkiviivalla. Kivinayteluettelon lomakkeiden
kohdat, joissa kYsytaan. varastoa, tyomaan, valvojaa, nayt
teenottajaa, kohdetta ja 'luettelonumeroa, taytetaan kuhun
kin tilanteeseen erikseen sovittavilla merkinnoilla.

Kun naytelaatikko on sijoite.ttu paikalleen. kivivarastoori,
merkitaan sen sijoituspaikan osoite jokaiseen naytelaatikon
sisaltamaan lomakkeeseen. Naytelaatikon osoitteelle on
lomakkeiden. vasempaan ylareunaan varattupisteella kahteen
osaan j aeccu tila. Naytelaatikon osoitteen vasemmanpuolinen
viisimerkkinen osa koostuu kaksikirjaimisesta. varaston tun
nuksesta ja kol.mihumeroisesta sen sailytysyksikon esim.
hyllylokeron tai lavan tunriuksesta (AAY]Y]1-ZZ999). Naytelaa
tikon osoitteen oikeanpuoleinen osa koostuu kaksinumeroi
sesta naytelaatikon paikkaa kyseisessa sailytysyksikossa
osoittavastatunnuksesta(Y]1-99). AlIa on esimerkki nayte
laatikon osoitteesta, jossa varaston tunnus on VT, saily
tysyksikon numero 165 ja siina laatikon paikan numero 2.

Naytelaatikon osoite: .~

Varastojen. 'tunnuskirjaimet. vahvistetaan malmiosastolla siten,
ettatunnukset ovat yksiselitteisia koko valtakunnan alueella.

Naytekohtaiset tiedot alkavat kivinayteluettelon lomakkeil
la karttalehden tunnuksella sekax- ja y-koordinaatilla.
Karttalehdentunnus koostuu 1:100 000 lehden numerosta
(sarakkeet 1 - 4) ja heti sen peraantulevista 1:20 000
karttalehtea osoittavasta tunnusosasta (sarakkeet 5 - 6) •
Karttalehden tunnuksen jalkeen sijoittuva x-koordinaa
tin kilometrejaosoittava osa (sarakkeet 8 - 11)
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on pisteella erotettu. sen. kymrnenia. rnetreja osoittavasta
osasta (sarakkeet 13 - 14). Sarnoin: on y-koordinaatin
kilometreja osoittava osa Csarakkeet16 - 18)' erotet·tu
pisteella sen kymrnenia metreja osoittavasta osasta
(sarakkeet 20 - 21). Alla· on esimerkki karttalehden ja
koordinaattien rnerkitsemisesta.

x-koord. y-koord.

Naytetunnukselle on varat~u 14 sarakkeen yhtenainen
kentta (sarakkeet 23 - 36). Naytetunnus rnerkitaan kivi
nayteluetteloon alkuperaisessa Inuodossa sarakkeesta 23
alkaen. siten, etta. sen perakkaiset merkit tulevat perak
kaisiin sarakkeisiin. AlIa on esimerkki naytetunhusten
VRK-80-37.i (1) ja JS-80-2.1 (2) merkitsemisesta.

Naytetiedoille varattuun kenttaan merkitaan naytetyypista
(sarake 38) oikea vaihtoehto lomakkeen alareunassa anne-- .....
tun ohjeen mukaan ja naytteen nimike (sarakkeet 40 - 51)
sille tarkoitetun tilan vasemrnasta paasta alkaen. Kivi.Ia
jinaytteiden (naytetyyppi 1 tai 2) nimi~~eet ilmoitetaan
kivilajinimienly.hen:teilla(katso sivut 13.5 - 13.6).
AlIa on esimerkki graniittigneissin tY¥Ppinaytteen merkit
semisesta.

nimike)

Tarvittaessa naytteen nimike voidaan kirjoittaa vapaamuo
toisesti. Talloinkin on syyta hyodyntaa lyhenneluettelossa
(sivut 13.2 - 13.6) annettuja lyhenteita. Kun kysee.ssa ei
ole kivilajinayte, voidaan naytteen nimikkeeksi merkita
taltioimisen syy esim. "KALS-KITEITX" tai "CUKI-PES1U<E".
Naytteesta kivinayteluetteloon merkittavan nimikkeen tulee
olla sarna kuin havaintolomakkeessa. Tama saa olla rnyos
kenttanimi, joka tarkemmassa. ·tutkiinuksessa· voi .muuttua.
paaasia.on,.ettasamanlaisista kivistakaytetaan koko
aj an sarnaa nimea. .. .
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Kenttaan lisatietoja merkitaan. hieesta(sarake. 53) ja'
analyysista (sarake. 55) oikea. vaihtoehto lornakkeen. ala
zaunassa ol.evf.err oh jed.den mukaan , Aiheeksi merkitaan
sarakkeesta 57 a Lkaen ·tu.tkiinuksen kohtreena olevan alku
aineen tmnnua tai' usearnpien a Lkuad.ned.den 'tunriukset perak
kain ilrnan valimerkkia tai. valia. Tyhjia sarakkeita saa
jaada ainoastaan kentan (sarakkeet: 57 - 65) oikeanpuolei
seen paahan. AlIa olevan' esirnerkin naytteesta on tehty
hie inutta ei anal.yysia ja se on keratty nikkeli,-kupari
aiheentutkiinuksissa.

aihe)

2.8 Havaintojen esittaminen kartoilla

KentalUl Laadd.traan. kohdaaaa 12.1.3 luetel.lut kartat, jotka
pidetaan a.jan tasalla paivi.ttain tai viikottain paljastu
matiheyden yrn. olosuhteiden inukaan.

Havaintolornakkeisiin koordinaatit. mitataan puhtaaksipiir
retyilta transparenteil.ta. Sarnal.latulee tarkistetuksi,
etta kaikki havainnot on siirretty maastokartoilta puhtaak
sipiirretyille kartoille.

Piirtamisen yhteydessa tehdaan tektonisiin havaintoihin
suuntal.ukemien kokonaiskorjaus. seuraavasti: peruskartan
alarnarginaalissa olevat inustalla pa.Lne'cut; Nek- ja Nak~

korjaukset lasketaan eturnerkkeineen yhteen ja otetaan huo
rnioon Vllotuinen inuutos. Saatu kokonaiskorjaus inuutetaan
asteiksi kertomalla lUVulla 0.06. Tarna asteluku lisataan
kentalla rnitattuunsuun.talukemaan tektonista rnerkkia piir
rettaessa. Havaintolornakkeeseen jaa edelleen korjaarnaton
s'uuntalukema.

Kartat piirretaan tussitaytekynalla rnuovikalvoille.



3 LOHKARE-ETSINTA

3.1 Yleista
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Kalliopaljastumien suhteellisen harvalukuisuuden vuoksi on

lohkare-etsinta edelleen tarkea malminetsintamenetelma.

Se kuuluu useimpien kohteiden tutkimusohjelmaan.

Lohkareiden perusteella voidaan saada tietoja mahdollisten

malmiesiintymien sijainnista, alueen kallioperasta ja geo

fysikaalisten anomalioiden aiheuttajista. Sen tahden tulee.

jokaisen, ei yksin lohkare-etsijoiden; kiinnittaa lo~~arei

siin aina huomiota.

Lohkare-etsinta on ennen kaikkea malmilohkareiden etsintaa.

Kaikki malmilohkareet eivat ole pinnaltaan ruosteisia.

Sen vuoksi vasara:a on kaytettava ahkerasti lohkareiden

tutkimisessa. Vasara onkin lohkare-etsijan tarkein ty6valine.

Tarkeaa on my6s terava huomiokyky ja malmimineraalien tun

teminen.

Malmilohkareiden ohella ovat my6s vahan malmimineraaleja

sisaltavat lohkareet usein merkityksellisia. Sen vuoksi on

aiheellista tehda naistakin havaintoja.

Malminetsinnallisesti tarkeita ovat my6s niinsanotut

johtolohkareet. Ne ovat joko malmin isanta- tai sivukivea

tai jotain muuta malmikriittiseen vy6hykkeeseen kuuluvaa

kivilajia.M~lmilohkareitayleisempina ne ovat niita helpom

min seurattavissa. Yhdessa malmilohkareiden kanssa johtoloh

kareet auttavat malmiutuneen alueen paikantamista.

Kallioperakartoituksessa johtolohkareiden avulla voidaan

etsia ja/tai seurata tiettyja kivilajeja ja kivilajivy6

hykkeita.
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3.2 Etsinta kaytannossa

2.1.198,0

Kun malmilohkare loytyy, on tutkittava tarkkaan loytopaikka

ja sen lahiymparisto uusien samanlaisten lohkareiden loyta

miseksi unohtamatta lahitienoon mahdollisten paljastumien

tutkimista. Loydettymalmilohkare lahiymparistoineen on,

jos suinkin mahdollista, valokuvattava ennen lohkareen perus

teellisempaa kasittelya. Etsintaaluetta laajennetaan kunnes

ollaan varmoja, ettei uusia samantyyppisia lohkareita ympa

ristosta enaaloydy. Tassa tyossa on huomioitava tarkasti

kivilajiltaan malmilohkareen tyyppiset lohkareet ja paljas

tumat, vaikkei niissa malmimineraaleja dlisikaan. Taryit

taessa on loydettyjen lohkareiden paikat merkittava maastoon.

Taman jalkeen jatketaan tutkimuksia jaatikon tulosuunt;3-an.

Esimiehen ohjeiden mukaan moreenin stratigrafia ja kulkeu

tumissuunnat on selvitettava tutkimusmontuilla ellei tutki

musalueelta ole tehty erillista moreenitutk~usta.

Lohkare-etsinnassa on tehtava havainnot kalliopaljastumissa

.. olevista uurteista. Havainnot merkitaan lohkarehavaintolo

makkeisiin ja uurresuuntaluetteloon.

Matsamaastossa sammaleen ja turpeen peitossa olevat lohkareet

on mahdollisuuksien mukaan tutkittava. Tallaisessa maastossa

on apuna kaytettava "paljastumaharavaa".

Edullista maastoa lohkareiden loytymiselle ovat kivikkoiset

moreenimaat, vesistojen rannat, tien vierukset, rakennusten

peruskuopat, metsalaikutukset, viemarikaivannot, pelto- ja

suo-ojat jne ..

Jos lohkareita etsittaessa loydetaan paljastumi~, Jo~ssa on

malmiutumiseen viittaavia merkkeja, tehdaan niista havainnot

paivakirjaan tai kartoituslomakkeelle. Naista loydoista on

ilmoitettava mahdollisimman pian esimiehelle.
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3.3 Havainto1omake ja paivakirja

2.1.198,0

Maastossa tehdyt havainnot loydetyista lohkareista kirjoi

tetaan punaisi11e lohkare1ornakkei11e (sivu 3.3}.

y1irnrna11e rivi11e taydennetaan osasto,

havaintonurneroksi kirjoitetaan lohkareen tayde11inen

tunnus,

paivamaara kirjoitetaan jarjestyksessa paiva, kuukausi,

vuosi,

- kartta1ehti i1rnoitetaan 1 : 10 000 mittakaavassa,

tarkernpi sijainti ilmoitetaan kayttaen. peruskartan

nimistoa,

koordinaatit ilmoitetaan 1 ; 20 000 ja 1 : 10 000 mitta

kaavoissa 10 rn ja suuremmissa mittakaavoissa 1 m tark

kuude11a,

loytoymparistosta ilmoitetaan maaperatiedot ja lohkareen

loytosyvyys,

"Koko" -sarakkeessa nierkitaan vinoristi oikeaan ruutuun,

"Muoto" -sarakkeessa kuvataan lohkareen muoto, sen pyoris

tyneisyys ja pinnan 1aatu seka lohkareen rapautuneisuus,

kivilaji kirjoitetaan "P(5LKKYKIRJAIMIN",

"Rakenne" -sarakkeessa kuvataan kivi1ajin rakenne,

malm~ineraa1it1uetellaan runsausjarjestyksessa.

Tassa sarakkeessa kuvataanrnyos malmimineraa1ien jakautu

mista ja esiintymistapaa lohkareessa.,

- ma1mimineraa1ien esiintymistapaa kuvaava ruutu rastitetaan,

otetusta naytteesta, f1uoresenssista ja radioaktiivisuu

desta tehdaan me'xkinta asLencmaa.seenvruunuun ,

Mahdo11isten ohut- ja pintahieiden nurnerot i1moitetaan,

rnyohemmin merkitaan ana1yysinurnero ja ana1yysin tu1os,

tehdyt ominaisvakiornaaritykset ilmoitetaan,

1isatietoina i1rnoitetaan aina otetun naytteen edustavuus

eli onko se keskiarvonayte, rikas mineralisaatio tai

jokin muu nayte,
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- lisatietoina voidaan kertoa esimerkiksi loytoympariston.

lohkareistosta (muistakin kuin malmilohkareista), kallio

paljastumista, maaston muodoista, maaperasta ym.

Lohkare-etsija-p~taavastaavanlaista paivakirjaa kuin kar

toittajakin, ks. kohta 2.6. Paivakirjan lopussa lohkare- ..

etsina esittaaraportinomaisen katsauksen loytamistaan loh~

kareista seka arvion niiden kulkeutumissuunnista ja -matkois

ta ja mahdollisista lahtopaikoista.

3.4 Lohkarekartta

Maastokartalle merkitaan loydetyt lohkareet pienella kolmi

olla ja havaintotunnuksella.

Majapaikassa olevaan-lohkarekarttaan(transparentti tai

muu taittamaton karttal siirretaan tiedot paivittain maas

tokartalta.

Lohkareen loytopaikkaa- ilmaisevan kolmion viereen kirjoi....

tetaan lohkareen havaintotunnus.

Esim. 6. AKP-78-L16

Kartan selitysosaan luette10idaan kaikki. kartal1e merkityt

lohkareet.

Esim. AKP-78: L1 - L19, L27 - L57

VKR-78: L18 - L31

Jos karta1la on vain yhden lohkare-etsijan havaintoja, riit

taa merkin viereen pelkka hvaintonumero (L 161.

Ana1ysoiduista lohkareista 1aaditaan tuloskartta (M 11.13}.

kappa1eessa 12 esitety11a tava1la.



3.5 Naytteenotto
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Naytteita on otettava kaikista havainnoiduista lohkareista.

Naytteiden tu1ee edustaa rnahdo11isImman hyvin koko lohka

retta. Naytteisiin kiinnitetaan kiviteippi, johon kuu1akar

kikynal1a on tehty merkinnat seuraavasti:

Esim. 1. Lohkareesta 16 on otettu yksi nayte.

Merkitaan AKP-78-LI6.1 (nimimerkki. - vuosi 

lohkareen numero, naytteen numerol.

Esim. 2. Lohkareesta 16 on otettu kaksi naytetta

(keskiarvo- j a sivuk.i.vina.:5:Tte}.• Na:}"ttee.t

numeroidaan desimaalipisteen jalkeisel1a

juokseval1a numerosarjal1a: AKP-78-LI6.1

ja AKP-78-L16.2.

Lohkarelornakkeen "Lisatietoja" -osaan on naytteiden numerot

merkittava .siten, ettei tuleepaselvyyttasiita rnita tyyp

pinaytetta rnikin numero tarkoittaa.

3.6 ~ivinayteluettel0

Kivinayteluettelo tehdaan kaikista lohkarenaytteista.

1 : 10 QGO karttalehdit.tain numerojarjestyksessa.. Luettel0

taytetaan kuten kohdassa 2.7 on esitetty.

Jos lohkare-etsija on ottanut myos paljastumanaytteita, on

esimiehen kanssa sovittavaniiden kasittelysta.
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4 G E 0 F Y S I K A A LIS E T T U T KIM U K SET

4.1 G e 0 f y s i k a ali set m a a s tom itt a u s 

s u u n nit elm a t

4.1.1 Yleista

Malmiosaston tarvitsemat geofysikaaliset maastomittaukset

tekee geofysiikan osaston maastotutkimusten yksikko. Mittaus

ten suunnittelua ja seurantaa varten kaytetaan sivulla4.4

esitettya lomaketta. Vaikka taman lomakkeen kaikkia kohtia

ei aina ole mahdollista tayttaa, tulee mittaussuunnitelmaa

laativan tutkijan ottaa selville onko alueella tehty aikai

semmin ja millaisin tuloksin geofysikaalisia maastomittauksia,

korkealentogeofysiikan lisaksi myos matalalentomittauksia

ja onko naytteista tai paljastumista tehty petrofysikaalisia

mittauksia.

Mittaussuunnitelma on kasiteltava vastuualueiden sisalla

siten, etta suunnittelussa on mukana myos aluegeofyysikko.

TaIIa hetkeIIa naissa tehtavissa ovat seuraavat henkilot:

Etela-Suomi

Vali-Suomi

Pohjois-Suomi

T. Jokinen tai J. Lehtimaki

T. Tervo tai A. Ruotsalainen

P. Turunen

Lisaksi aikaisemmista tutkimuksista saa tietoja keskusarkis

tonohella O. Kinnarilta tai J. Kankaanpaalta seka kallio

perakartoituksen tueksi tehdyista mittauksista S. Elolta ja

T. Jokiselta. Suunnitteilla olevista uusista matalalentomit

tauksista tietavat V. Rasanen, M. Peltoniemi ja J. Vironmaki.

Petrofysikaalisia mittauksia hoitaa R. Puranen.
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Laadittu rnittaussuunnitelma toimitetaan aluegeofyysikon

kautta geofysiikan maastotutkimusten yksikolle siten, etta

sen allekirjoittaa malmiosaston vastuualueenpaallikko.

Suunnitelman toteuttamisajankohta sovitaan osastojen vali

sissa neuvotteluissa.

4.1.2 Lomakkeen kaytto (vrt. siVu 4.4)

"Geologi": tyomaasta vastaavan geologin taitutkijan nimi.

- "Karttalehti": ilmoitetaan vahintaan 1:20 000 mittakaa-

vaisen kartan tarkkuudella ne lehdet; joille rnittauksia

suunnitellaah.

"Kunta": se kunta, jonka alueella paaasiassa mittauksia

tultaisiin tekemaan.

"Tyomaa": rnalmiosaston tyomaan nimi tarkasti. Tata nimea

tullaan kayttamaan kaikissa aiheeseen liittyvissa geofy

sikaalisissa kartoissa.

- "Aihe": lyhyt; Uihinna geologinen luonnehdinta kohteesta.

"Aikaisemmat tutkimukset j
, : tahan kuuluvat esim. kallio

perakartoitus, geokemiallisettutkimukset, geofysikaaliset

maastomittaukset ym.

- "Aerogeofysiikka": mainitaan ne korkealento-tai matala

lentokartat, joita on kaytetty rnittaussuunnitelmaa teh

taessa.

"Mittauksia rajoittavia tekijoita": arvio vesisto- tai

suoalueiden pinta-alasta, joita ei voida rnitata rnuulloin

kuin talvella, arvio viljelyksista, taajasta asutuksesta,

sahkolinjoista, suurista jokivarsien tukkipinoista tai

erikoisen suurista korkeuseroista ym.
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"Mittausalueen sijainti": esitet!!n aina liitteen! olevalla,

v!hint!!n 1:100 000 -mittakaavaisella kartalla, jossa on

myos merkittyn! geologinen hahmotelma kohteesta, koordinaat

titiedot, teiden sijainti ym.

"Mittaussuunta": 00
, 450

, 90 0 tai 1350
, voi olla myos

useita suuntia tai jatta! tayttamatt!.

- "Menetelm!": taytet!!n kunkin menetelm!n osalta systemaat

tisen mittauksen pinta-ala ja/tai tunnustelumittausten

(hajaprofiilit) linjakilometrit tail!hinn! painovoimamit

tauksia koskien harvapistemittausten pinta-ala. Kohta

"Linjoitus" t!ytet!!n ainoastaan silloin kun pyydetaan

pelk!st!!n linjoitusta esim. geokemiallista n!ytteenottoa

varten.

- "Lis!tietoja": normaalissa systemaattisessa mittauksessa

linjav!li on 100 m ja pistev!li 20 m. Linjav!lej! tihen

net!!n 50 m:iin aina jos mittausten aikana ilmenneiden

anomalioiden seuraaminen sit! vaatii. Normaalista poik

keavat linjav!lit ja pistetiheydet voi t!ssa mittaussuun

nitelmassa liitt!a t!h!n kohtaan. Samoin jos esim. sligram

mittauksissa halutaan normaalista poikkeavaa kelavalia

(yleens! 60 m) tai poikkeavaa taajuutta (yleens! 3600 Hz) •

"Petrofysiikka": t!ss! yhteydess!mainitaan onko olemassa .

esim. tiheys-, suskeptiivisuus-, remanenssi- tai johta

vuusm!!rityksia suunnitellun mittausalueen n!ytteist!.

Mittauksia suunniteltaessa on myos harkittava uusien petro

fysikaalisten m!!rityksien tekemista geofysikaalista tul

kintaa varten.

- "Mittausaikatoivomus": toivomus toiden alkamisajasta tai

myos karttojen·valmistumisajasta.
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5 GEOKEMIALLISET TUTKIMUKSET

5.1 Maaperan geokemia

1.9.1980

5.1.1 Naytteenotto

Yleista

Naytteenotosta, menetelmista. j a naytteiden j a t.kokes Lt;telysta

vastaa asianomainen tutkija laatimansa kirjallisen naytteen

ottosuunnitelman mukaisesti.

Naytteenottosuunnitelmassa tulee ilmeta ainakin naytteen

ottosyvyys, pistevali, linjavali ja naytevali samassa pis~

teessa seka menetelma (kalustoyms.L. Suunnitelmaan kuuluvaan

karttaan on my6s alustavasti merkittava naytteenottolinjat.

Malmiosaston suorittama maaperan geokem{allinen naytteenotto

pyritaan sitomaan tarkasti. joko valtakunnalliseen (x!y)tai

paikalliseen (K[LI koordinaatistoon kayttaen hyvaksi paikalla

olevaa geofysiikan linjoitusta.

Naytteenottopisteet merkitaan maastoon joko merkkinauhalla

tai paalulla. Mikali pisteita on hyvin tiheassa, tulee paa

luja olla kuitenkin niin paljon, etta muut naytteenottopis

teet loydetaan tarvittaessa mittaamalla. Selvan ja saata

kestavan pistenumeron tulee sisaltaa pistetunnuksen, paiva

rnaaran ja naytteenottajan nirnikirjaimet.

Naytteet pyritaan ottamaan suunnitelman mukaisilta linjoilta.

Naytteenottopisteita voidaan kuitenkin siirtaa tarpeen vaa

tiessa ja silloin rnieluiten linjasuuntaa vastaan kohtisuo

rassa suunnassa (kallio, louhikko trns. suunnitellulla pai

kalla) .
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Mika1i vaaditusta syvyydesta otettu nayte sisa1taa kahta

eri kerrosta (esirn. rnoreeni/rapaka11io, rnoreenifrapaka11io J

kaksi eri1aista rnoreenia trns.} pannaan kumpikin nayte omaan

puss~~nsa ja na~n saatujen naytteiden syvyysarvoksi rnerki

taantava11isesti 1 dm.

Mika1i harvahkossa naytteenotossa sarna nayte otetaan kahteen

kertaan, toista naytetta, jota nimitetaan rinnakkaisnayt

teeksi, otetaan se noin yhden rnatrin etaisyyde1ta ede11isesta

naytteesta sarna1ta syvyyde1ta, sarnasta aineksesta ja sama11a

naytteenottirne11a.

Naytepisteiden numerointi

Naytteenottopisteet numeroidaan juokseva11a numero11a, joka

saadaan vuosi:ttain. er:tkseen a1uetoirnistoittain geokemian
. ,

osasto1ta ja numerosarjat jaetaan naytteenottoryhrni11e.

Valtakunna11iset rynmat saavat numerosarjansa my6s geokemian

osasto1ta. Nurnerointi, joka on sarna11a ana1yysinurnero, on

siten yksise1itteinen koko geo1ogise11a tutkimus1aitokse11a.

Poikkeuksen rnuodostavat u1kopuo1isi1ta toirnittaji1ta (esim.

VTT:n reaktori1aboratoriot t~latut ana1yysit, joiden nume

rointi on usein ti1auskohta~nen.

Pistetunnuksen (kirjain ja yhteensa seitseman numeroal muo

dostavat vasemmalta oikea11e M (rnalmiosastoL, naytteenotto

vuosi (vuos:t1uvun kaksi viimeista numeroat ja pistenumero

(vi~si nume.roa l ,

Kunkin 1injan naytteenottopisteiden nurnerointi on juokseva.

Pyritaan my6s siihen, ettei numeroita jaa kayttamatta.
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Havaintokortin tayttarninen

Y1eista

1.9.1980

Duden kortin tayttaminen a10itetaan aina kun siirrytaan

1inja1ta toise11e tai 1:20 000 -kartta1ehde1ta toise11e.

Eri tyornaittenhavaintoja ei saa yhdistaa rnyoskaan sama11e

korti11e.

Korttien tayttarnisessa kaytetaan se1via isoja kirjai.rnia ja

nurneroita (huornaa nuo1e11a rnerkityt yksityiskohdat) :

)r. ~ .

123A'~45 69-8 9
J fJ

ABCDEFGH J
•

KL MNa'p Q~ R?ST
LJ Y\V x r l-

Yhta1aisyysmerkkeja saa kayttaa sarnan pisteen havaintotie
l

toja toistettaessa.Kaytettaessa eri11iskoordinaatistoa,

korjataan kortin x/y -kohdat merkinna1ra K/L.

Kuva havaintokortista on sivui11a 5.7 ja 5.8.
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Havaintotietojen merkitseminen

Korttikohtaiset tiedot:

1.9.1980

pvm. _'_. -:.-.. 19:__

naytteenottaja

vastuua1ue

tutkimuskohde

osasto

kartta1ehti

=nayteenottopaivamaara

= vastuul1isen naytteenottajan nimi

= rnalmiosaston vastuua1uejakonumero

= tyornaan nimi

= M (rnalmiosastol

= 1:20 QGO kartta1ehden kuusinumeroi

nen tunnus. Rasteroitu ruutu on

1:10 000 kartan jaon kirjaintunnusta

varten,

Otin: kaytetty naytteenotin

[K] = kasikaira[kilkka (kierreteral

m = 1apio[kuokka. (esim. pintahumusnaytteenotto, montun

kaivu 1apio11al

~ = iskuporakonejki1kka . {esim. Cobra, pienoismantakarki,

Holman-kEirkil

[]] = kierrekaira (es.Irn , Borro, Stihl)

. [Xl = kierretehokaira (Auger)

m = iskutehokaira (painei1rna-tms.)

[]] = kaivuri (rnonttuJ

[!J = rnaaputkikairaus (timanttikairaus).

Rinnakkaisnayte MerkitaanX kun on kysYmYs

rinnakkaisnaytteista
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Vuosi: vuosiluvun kaksi viimeista numeroa, esim. [[[U
(= vuo s i 1977)

Pistenumero: naytteenottopisteen juokseva numero esim.

Syvyys: naytteenottosyvyys maanpinnasta (suon-, jaan-,

vedenpinnastal desimetreina esim. [[I11[J.

X ja Y x- ja y- koordinaattien nelja viimeista numeroa

kyrnmenen metrin tarkkuudella. Tarvittaessa voi

daan detaljikartoituksessa naytteenottopaikka

maarata yhden metrin tarkkuude11a, jo11oin tay

tetaan viides rasteroitu ruutu.

x

Maalaji : nayteaines

GTIJD = moreeni. Lajittumaton maalaji, joka sisa1taa

sekaisin useita raekokoja. Y1eensa ainakin osa

kivista on sarmikkaita ja likaisia. Kosteana

tuntuu sormissa samanaikaisesti hienoaineksen .

1iukkaus seka karkeamman aineksenkarheus.

[[[[] = rapakal1io. Paika11een rapau-i::unutta irtomaaksi

muuttunutta ka11ioperaa. Aineksen kivikapp~leet
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ovat yleensa teravasarmaisia ja samaa kivilajia,

usein hauraita, rnurenevia. Vari voi poiketa sel

vasti moreenin varista. Paaasiassa kerniallisen

rapautumisen tulos.

= rapakalliomoreeni. Moreeni, johon on sekoittunut

rapakallioainesta (Moreenia, jonka §E~!!!~~asisal

tavan rapakallio- tai rapautunutta kivinainesta.).

= kallio. Kiintea (rapautumaton) kalliopera.

= lohkare, lohkareikko, lohkarekerros (kivikerros).

= sora. Lajittunut maalaji, suurin osa aineksesta

raekooltaan 2 - 20 rom.

= hiekka. Lajittunut maalaji, suurin osa aineksesta

raekooltaan 0.06 - 2 rom. Rakeet viela paljain

silmin erotettavissa.

= siltti. Lajittunu~ rnaalaji. Suurinosa aineksesta

raekooltaan 0.002 - 0.06 rom. Rakeet eivat erotu

paljaalla silmalla. Kosteana tahraava, kuivana

polyava.

= sav:t.Laj ittunut maalaj L, Suur in osa aineksesta

raekooltaan aIle 0.002 rom. Kestaa kosteana (rnarkana)

millimetrin paksuiseksi rihmaksi kierittamisen.

= turve. Vahintaan kolme desirnetria paksu kuolleista

kasvinosista muodostunut eloperainen kerrostuma

(suoturvel. .

= humus. AIle kolme desimetria paksu kuolleista

kasvinosista muodostunut eloperainen kerrostuma

(kangashumusl.
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Maannos: naytteen edustama maannoskerros, myos muu uuttumis

ta tal saostumista (rikastumista) edustava kerros.

ffiJ = humuskerros (kasvij a tteita), turve

kerros

Qg = mineraalimaan uuttumiskerros

(vari1taan vaaleal, va1komaa

[[] == mineraalimaan riksatumiskerros

(punertava, ruskealiruosteinen

kerros

~ = alkuperaisessa tilassaan oleva mine

raalimaa-aines (ruskehtavan harmaa,

sinertavanharmaa, harmahtava)

puuttuu: saraketta ei tayteta kentalla

saraketta kaytetaan tarvittaessa 1isatietoja varten.

x y

li&J -1 !2 11 GJ2I3T6Tl
rn If +-11 IB /I 8·<1

ostuuctue

-742.9

.rtkrrnuskohde
,let (nr: It: IA W. (iliA.,

«ivtteenottc]c

V. V:rJct~eV\

.-1AAPERA

;EOKEMIA

3EOLOGINEN
·UTKIMUSLAITOS piste- syvyys

vuosi numero dm

~~
. [EEl,,],) tJ~

rn=±.11 I I I ] I(b!2!€ I I -+-+" !-!:l I+:i "+--1]
(1JillleI11<v1]]~' 12.1312!¢2C]~
~11J~fIJMlcbI21(i)1 12!3!2~ [LtI21511[]

, ~~~~vrr., ...•~.12,19;Zb ~~~
~~. [±]t.-Fk:H c=EEEIJ
C±EEE::EE~ IT}, Ed] [+JI, ED
CEEE: I LJ~ L±EElJ Gl±lJ
=loi4[£l [ElIdA GJ/·+-il
~~ gI3!S-!31:j BJQI~iJj!1 ISlRJ[fJO_
=OIJ CIIIIJ 0 'I i II LDOO--
=OIJ CIIIIJ I ! ! I· F] CDOD_
= OIJ .CIITIJ ITIIIJ CD· DO--
=OIJ 0 It,Ll!: [I [.] LDOO_

.scsto [B] karttalehti !2 !312 13 10 11il otin rCil r inriokko i sriovts n
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Kerrosjarjestystiedot (havaintokortin takapuo1e11a) esite

taan pistekohtaisesti maanpinnasta a1aspain merkitsema11a

maalajikerrosten paattymissyvyydet (eivat aina naytesyvyyk

sial desimetreina. Sarakkeen aines tayttamiseen kaytetaan

edel1a esitettyja nayteainesmerkintoja.

Mikali naytteenotto E~~~~YY_iEY§~h~YY1_~~£~£_Y~~9b~~~~

§yyyy~~~, kaytetaan seuraavia merkintoja:

[]]}J = pysahtyi ka11:Loon

[[[Q] = pys aht.yL lohkareikkoon

tai

[]IT] = py s ah t.y L, syyta ei tiedeta

Jos Y~~9b!£~_g~Y~~~~£2!!2§YYYY§_§~~Y~~~!~§~1ei kayteta
mitaan lopetusmerkkia.

(errosjarjestystiedot

piste-
.uosi numero syvyys cines syvyys cines syvyys cines syvyys cines syvyys cines

~7:811 :45111~ liti2..!¢1EIBJ kZ):2~~ 1C3:2.c?~ I ! i rn
TI I I· I I I ·ITIIIJ ITIID~ 1 I i rn I I CJ
TIJ I I I -I ITIIIJ J I ! rn I rn I ! I C]. I rn
:rrbl+-!8!1 1¢i:z.!~ 1¢11!f{~IQJI rn o=r:=J I rn

1~12.\11~ 1¢lz;¢1ERJ I! CJ I : !I~ I CD
1¢:1ij)11iIQ~ 1¢3'¢lKE] 1¢3<?~ Ic+s~= ITIIIJ ITIID ITITIJ ITJIIJ I ! CD

TIIIIIJ ITIIIJ ITIID ITITIJ CIJIIJ I ; ! [IJ= ITIIIJ CIJIIJ ITITIJ ITTI:TI I i I CD= ITIIIJ CIJIIJ ITITIJ ITI:ITI ITITIJ
~?1811[95[5J l@21¢~ CIJIIJ ITITIJ I 1 I rn I i I ITI= .ITIIIJ CIJIIJ ITITIJ OITIJ ITIIIJ
IJ I LID CIIIIJ ITITIJ I I,! rn ITIITI I I \ [IJ= ITITIJ CIJIIJ ITITIJ CIJIIJ CIJIIJ
=rI\ I· \ 0 l I I [IJ ITIID CIIIIJ ITIITI ITIIIJ
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Naytepussien merkitserninen

1.9.1980

5.1.4

Naytepusseihin rnerkitaan nayt.e t.unnus .(osastotunnus, vuosi

1uvun kaksi viimeista numeroa, naytepisteen numero, naytteen

syvyys desirnetreina ja nayteaineksen 1aatu). Merkinnat teh

daan pussin toise11e puo1e11e, esim.

M
766~721 (M = rna1rniosasto, 76 = vuosi
. - ~2~ 6)3'721 = pistenumero

MR
~2)3' = syvyys 20 dm)

ja toise11e puo1e11e rnerkitaan vain pistenumero.

B~B£~~~~!§naytepusseihinmerkitaan 1isaksi tunnus JR'

syvyysmerkinnan viereen.

Karttatnerkinnat

Nayteenottopisteet rnerkitaan naytteenotto1inja11e 1yhye11a

(n. 4 rom} poikkiviiva11a ja yksittaiset pisteet rasti11a.

Pisteet, joissa on yritetty paasta mahdo11isiroman syva11e

ja saada maarava1ein naytteet (nk. profii1ipisteet), rengas

tetaan. Rinnakkaisnaytteenottopaikan kohda11a merkitaan

kirjain JR J .

Pisteen tunnuksena on

- pistetunnus (vuosi ja pistenumero), kun kaytettynayt

teenotin on iskuporakone (C) (esirn. 7652237)

- otintunnus ja pistetunnus, kun naytteenottirnena on kay

tetty jotain rnuuta kuin iskuporakonetta (esim. M 7622345,

P 7522333, A 77334511
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5.1.5

Naytteenottopisteen tunnus merkitaan karttaan

tasavalisen naytteenotto1injan molempiin paihin seka

pisteil1e, joiden tunnus paattyy tasakymmeniin

linjalla olevan yhtenaisen numerosarjan molempiin

paihin, kun sarja vaihtuu kesken linjan

kun kyseessa on yksittainen piste, joka ei kuulu mil

1ekaan linjalle (erillaan 1injasta, eri menetelmalla

otettu, eri aikana otettu, tms.l

1injan jatkuessa 1:20 000 -karttalehdelta toise11e kum

mankin karttalehden lahinna reunaa oleville pisteille

(Muista myos kaistalehdet!)l

kun pistevali on suurempi kuin ennako1ta sovittu, valin

kummallekin puo1e11e.

Karttamerkinnat siirretaan paivittain majoituspaikassa

Yh~f§!~1~~~~E!~11~, jossa on osastotunnus.

Naytteiden sailytys

Naytteet kootaan majoituspaikassa muovilaatikoihin numerojar

jestykseen peruskartta1ehdittain (1:20 000). Naytteita vas

taavat havaintokortit sailytetaan muovipussissa samassa

laatikossa ..

Huom! B~gg~~~~i~g~y!!~~! ja niita vastaavat havaintokortit

pannaan samaan 1aatikkoon varsinaisten naytteiden kanssa.
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5.1.6

Taysien nayte1aatikoiden ky1keen 1iimattuun pakkausteippiin

merkitaan tussi11a peruskartta1ehti, osastotunnus su1kuihin,

naytesarjat ja kappa1emaara.

esim. 3642 ~9 764~731 - 764~83YJ 110 kp1

Mikali joltain 1:20 000 -kartta1ehde1ta tu1ee vain muutama

nayte voidaan samaan 1aatikkoon panna yhden 1:100 000 kart

ta1ehden useampienkin 1:20 000 -kartta1ehtien naytteita

(esim. esitutkimusnaytteenotossal.

Tama i1menee merkinnoista nayte1aatikon ky1jessa,

e s Lm, 3632 11 76302~1 763~22~ 37 kp L

3632 Yr2 763~221 = 763.@'281 90 kp1

Laatikot su1jetaan kanne11a ja teipi11a. Niita sai1ytetaan

majapaikassa kunnes tyonjohtaja tai hanen sijaisensa vastaan

ottaa ne. Tarpeen mukaan voidaan myos kayttaa 1ahetys1istaa

toimitettaessa naytteita jatkokasitte1yyn.

Paivakirjan pitaminen

1. Paivakirjaa pitaa naytteenottaja ryhman paivittaisista

toista.

2. Teksti kanteen: maapera, ~:10Q OQO kartta1ehden numero,

vuo si.l.uku ,

3. Ensimmainen 1ehti jatetaantyhjaksi. Kirjan taytyttya

si11e merkitaan

- aikava1i, jo1ta tehdyt havainnot ovat paivakirjassa

- peruskartta1ehdet, joi11a on tyoskenne1ty

- kaytetyt naytepistetunnukset.

4. Kutakin tyopaivaa kohti varataan 1ehti, jo11e merkitaan

- paivamaara

- kartta1ehdet, joi11a on tyoskenne1ty

- naytteenottopistetunnukset

- naytteiden 1ukumaara naytemateriaa1in perustee11a

erote1tuina
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5.1.7

- otin, jos kaytetaan rnuuta kuin iskuporakonetta

- naytteenottajien nimet.

Huom! Mika1i saman tyopaivan aikana tyoskenne11aan useam

mal1a kuin yhde11a peruskartta1ehde11a, pistetunnussarjat

ja naytteet erotel1aan paivakirjaan kartta1ehdittain.

6. Jos joku ryhman jasenista, (koskee myos zyhman johtajaal

tai koko i:yfuna ei. jonain paivana suorita normaa1ia nayt

teenottoa, ma~itaan 1yhyesti rnita kyseessa oleva ryhrnan

Jasen tal. ryhma on ta.11ointehnyt (esim. N.N. hamrnas1aa

karissa, ryfuna maa1asi asuntovaunuja, N.N. piirte1i

3432:n rnonttuprofii1eja jns.I.
7. Lisaksi on syyta rnerkita muistiin paivan aikana mie1een

tul1eita naytteenottoon li.ittyvia puutteita, parannus

ehdotuksia jne.

Esimerkki paivittaisista merkinnoista

27 . 11.' ti.istai

kartta1ehti. 3442 ~9

7641731 - 764g7Sg

nayt.ottopist. 20

naytteita MR 32

me 2

yht. 34

Sytytystu1pat NGK 81 Y eivat kesta Cobrassa No 8

L_ Lapipasko

N. Ni.skakappa1e

Raportointi

Naytteenoton edistyessa tyonjohtaja raportoi vii~qttain ryh

rnansa tyotilanteen. Kuukausittain toirnitetaan geokemian

osaston kemianryhmalle tiedot lahetettavista naytemaarista

ja naytenumeroista.
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Naytteiden esikasittely

1.9.1980

50_109

Naytteet voidaan analysoida laboratoriossa joko sellaisenaan

jauhettuina tai seulottuina eri lajitteiksi (fraktiol. Frak

tioiden koodit ja seulakoot ovat seuraavat:

kokonaisjauhatus jauhatus, fraktiokoodi T

- 0~064 rom hieno " P

+ 0,a.64 0.50a. nun keski " K

+ 2.00 rom karkea " L

Naytteiden analysointi.

Geokemiall:tset joukkonaytteet analysoidaan tavallisesti

liuoksesta atomiabsorptiospektofotometrilla (AASl tai suo

raan optisella emissiokvantometrilla (EKVi. Uraaninaytteet

analysoidaan Valtion teknisessa_ tutkimuskeskuksessa

RAPIDURAN-analysaattC?rilla tai malmiosaston omalla- analyysi

laitteella. Erikoistapauksissa kaytetaan tarvittaessa eri

laisia muita analyysimenetelmia. Huomattavaa on, etta asian

omainen tutkija aina S09ii erikseen analyysista geokemian

osaston kemian ryhman kanssa.

5.1.10 - Esikasittelyn ja analysoinnin tilaaminen _

Laboratoriokasittelya.varten naytteiden esikasittely ja

varsinainen kemiallinen analysointi tilataan geokemian osas

tolta sivulla 5.15 Qlevan lomakkeen avulla (lomake 4) .

Alkuperaisen lomakkeen kaantopuolella oleva tayttoohje on

esitetty sivulla 5.16. Tilausnumero on lomakkeisiin valmiik

si painettuna.

Tama ariaLyys Ltri.Laus em tarkoitettu geokemiallisia joukko-

naytteitakayttaviin maapera- ja malminetsintatutkimuksiin.

Mikali kuitenkin ilmenee epaselvyytta onko kulloinkin
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kyseessa oleva naytetyyppi "geokemia11inen joukkonayte ll vai

muu, on asiasta syyta'heuvotel1a ana1yyttisen geokemistin

kanssa.

Yksityiskohdista, kuten erikoisista alkuaineista, on syyta

aina neuvote11a erikseen. Alkuperaiset kenttakortit tulee

sailyttaa rnalmiosasto11a ja tilauksen mukana menee ainoastaan

kopiot.
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T A Y T T ~ 0 H J E I T A

1.9.1980

1 Analyysi tilaus on tarkoi tettu geokemiallisia joukko'
naytteita kayttaviin maapera- ja malminets~ntatutki

muksiin. Tilauksen, silloin kun sita kaytetaan,
tulee seurata lahetyslistaa laboratoriosta toiseen.

2Jos analyysitulokset halutaan lahetettavaksi monelle
henkilolle, nama rnainitaan tassa kohdassa.

3Naytetyyppeja ovat eslm. rnoreeni, kallio, purosedi
rnentti, jarvisedimentti.

4Numerosarjoissa tulee nakya naytteenottovuosi. Sarjat
esitetaan lyhyesti. Eran ensimmainen ja viimeinen
naytenumero voi riittaa yhdistamaan analyysitilauksen
lahetysluetteloon ..

5Tyhja kohta voi olla esim. separointi; lisatietoihin,
mitka fraktiot halutaan analyysiin.

~alyysivaihtoehdotTutkimusraportti no. 39:n mukai
s·esti: atomiabsorptioanalyysi AAS (Co, Cr, Cu, Mn,
Ni, Pb, Zn, Fe), kvantornetrianalY7si EKV ( Fe, Mg,
Ca, Na, K, Ti, V, Cr, Mn, Co, Ni, Cu, Zn, Pb, Ag),
uraanimaaritys reaktorilaboratoriossa seka suskepti
biliteettimittaus. Tyhja kohta voi olla esim. ru
tiinista poikkeava AAS-analyysi. Jos naytteet kier
tavat useassa la~oratoriossa, on lisatietoihin syyta
laittaa merki.nta analyysin suorituksesta kussakin
laboratoriossa.

711Tiedot paatiedostoon ll tarkoittaa sita, etta n.aytteet
kuuluvat geokemian osaston rutiini maapera~artoitukseen.

BJos analyysitulokset halutaan nopeasti, tai jos kentta
tietoja ei liiteta ATK:lla, laitetaan rasti ruutuun
"pitoisuuslista ll

• Rastit ruud-uissa Il p i t oi s uu s l i s t a ll

ja "pitoisuus- ja kenttatiedot yhdistettyna" aiheutta
vat sen, etta ensi tilassa lahetetaan pitoisuuslista
ja sen jalkeen yhdistetty lis~a.

SMuita tulostusmuotoja ovat·eslm. kartta ja histogrammi.
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5.1.11 Analyysikortin lukuohje

1. 9 .1980

Seuraavassa esitetty laboratorion tayttama tulostuslomake

soveltuu lahinna geokemiallisten joukkonaytteiden AAS-tulok

siin. Kuva lomakkeestaon sivulla 5.19.

Analyysikortti sopii vastaavan kenttakortin (kts. s. 5.7 ja

5.8) viereen siten, etta edellisen 15 ensimmaista numeroi

tua rivia osuvat yhteen kenttakortin 15 rivin kanssa. Mikali

kenttakortissa on tyhjia riveja, tulostuskortissakin tul~e

olla vastaavalla kohdalla tyhja rivi. Analyysikorttia nain'

kaytettaessa jaavat sen rivit 16-20 tyhjina kayttamatta.

Analyysikortin vasemmassa ylakulmassa on tietoja analysoi

jasta seka malmiosaston ty6maan (tutkimuskohdel nimi.

Oikeassa ylakulmassa on seuraavia tietoja:

VA
TILAUSNUMERO

nurkan nelia

OSASTO

KARTTALEHTI

VESISTO

RINN . NAYTE .

MENETELMAT

HUOMAUTUKSIA

= malmiosaston vastuualuejaon numero

= sarna kuin sivulla 5.15

= sarnan tilauksen juokseva sivunumerointi

= malmiosasto (Ml

= kuten kenttakortissa

= kaytetaan purosedimenttitutkimuksissa

= taytetaan tarvittaessa merkinnalla X

= analysointimenetelmat ja pitoisuus

yksik6t. Tarkempi kuvaus tastatulee

my6he.mrilin

= analyysitulokseen vaikuttavia seikkoja,

kuten nayte puuttuu, naytetta liian

vahan, erikoisia liuotusjaann6ksia tms.
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A1kuainepitoisuudet merkitaan sarakkeisiin siten, etta

kolrneen ensimmaiseen ruutuun tu1ee pitoisuudet 001-999 ppm.

Jos pitoisuus y1ittaa 999 ppm, rasteroituun ruutuun merki

taan 1isano11ien 1ukurnaara nurneroin:

e s im , : 1000 ppm merkitaan 1Qa~
i;~1

100QQ ppm merkitaan 100~ jne.

EKV: tu10stus tapahtuu aina rivikirjoitin1iuskaa kayttaen.

Tavanomainen 1istauskasittaa vain naytetunnuksen ja pitoi

suus1ukernat.
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5.1.12 Geokemian osaston kayttaman a1uee11isen naytteenoton

tietuekuvaus

Maaperanaytetietoja (pedogeokemial kerataan kolmessa eri

vaiheessa: naytteenotossa kenta11a, esikasitte1yssa ja

ana1ysoitaessa 1aboratoriossa. Esikasitte1yn yhteydessa

merkitaan ana1yysiin menevan nayteosan kasitte1ykoodi nayte

ampu11in etiketti.in.

Kentta- ja ana1yysitiedot yhdistetaan naytetunnuksen pergs

tee11a. Yhdistetyt tiedot jaetaan 1:100 000 -kartta1ehti- .

kohtaisiin teidostoLhin. Tiedot ta1tioidaan peruskartta1ehden

ja naytenumeron mukaan 1ajite1tuina.

Maaperatiedoston yksittainen tietue sisa1taa yhden naytteen

kaikki tiedot. Jos' samaa naytetta on kasite1 ty eri tavoin

(eri 1ajitteet, jauhettu jne.L, niin kutakin esikasitte1ya

vastaavat ti.edot ja ana1yys·i.tu10kset ovat eri tietueissa.

Tarkka kuvaus kaytetyista merkeista ja tietokentista on

esitetty ju1kaisussa: Gustavsson, N., Noras, P. ja Tanskanen,

H. (1979.1 Se10ste geokemia11isen kartoituksen tutkimusmene

telmista. Geo10ginen tutkimus1aitos, tutki.musraportti n:o 39.
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5.1.13 Tulosten esittaminen kartalla

1.9.1980

Pedogeokerniallisen naytteenoton analyysitulokset esitetaan

omalla karttaelernentillaan. Esittamistapa on tutkijan

maarattavissa riippuen aiheesta. tutkimuksen tarkoituksesta,

alueesta jne. Tulosten tilastomaternaattinen kasittely ja

esittaminen on suositeltava tapa toiden paatyttya.

Milloin analyysitulosten maara on riittavan suuri, kunkin

alkuaineen pitoisuudet luokitellaan ja vast.-aavat symboli.t

piirretaan kartalle havaintopisteisiin. Symbolit korostavat

suuria pitoisuusarvoja ja poikkeuksellisen pienet arvot on

rnerkitty omalla s~nbolilla. Symboliluokkien rajat voidaan

maarata esi.m. kuuteen luokkaan 20, 80, 90, 95 ja 97.5 %:n

persentiilien rnukaan, jolloin karttamerkit ovat seuraavia

(naista nelionrnuotoiset ovat ATK-pohjaisia ja ympyranmuo

toiset soveltuvat parernmin kasinpiirustukseenl:

h- I).. 20 %

.+ + 20 % - 80 %

0 0 80 % - 90 %

0 Q 9.0 % - 9.5 %

• • 9.5 % 97.5 %

-25'" -2S
97.5 % -

Eri alkuaineiden yhdistelmakartoissa voidaan kayttaa rnoni

rnuuttujakenttaa, joka on aina merkittava erikseen karttojen

selitysosaan. Yksittaiset kentat voidaan tarvittaessa

varittaa tai rasteroida:

N,'eu .

co~2"
Mo ?b
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Yhdiste1makartoissa voidaan myos kayttaa seuraavia syrnbo1eja

(pitoisuusrajat ja a1ueen mukaan i1man ti1astornatemaattista

a1kuaineiden kasitte1yal.:

heikko kohta1ainen merkittava

anomaa1inen anoma1ia anoma1ia anoma1ia

eu + 0 0 •
Ni + 0 0 II

Zn + 6 ~ ...
Pb + V \1 T
Mo + 0 o •
Muut a1kuaineet 0
esim. 340 ppm

Tu1oskartoi11a tu1ee aina nakya kaikki naytteenottopisteet

ja -linjat (rnyos aikaisemmista tutkimuksista) seka sidonta

koordinaatistoon. Kartan oikeanpuo1eisessa se1ityskaistassa

tu1ee ilmeta mm:

- kartan 1aatu/ tutkimusmenetelma ja vuosi

- 1ajite-, ka1usto-, rnaannos- ja esikasitte1ykohtaiset

tiedot

- piirrettyjen pitoisuusarvojen ti1asto11inen jakaurna

(syrnbo1ien selitysl.

Mika1i 1inja- ja nayternaara on karta11a suuri on se1vyyden

vuoksi piirrettava erikseen 1injoitus- ja pistekarttaseka

pitoisuuskartat.
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6 MINERALOGISET TUTKIMUKSET

23.9.1983

6.1 Rontgenmikroanalyyttiset tutkimukset

6.1.1

6.1.2

Yleista

Rontgenmikroanalyyttisessa laboratoriossa on kaytossa
JEOL-yhtion valmistama SuperProbe 733, joka on hankittu
vuonna 1979. Se kasittaa kolme aaltodispersiivista
spektrometria (WDS), joita kaytetaan seka kvalitatiivisten
etta kvantitatiivisten mikroanalyysien tekemiseen.

Kvantitatiivisten analyysien fysikaalisista tekijoista
aiheutuvat virheet korjataan kayttamalla kansainvalisia
korjausohjelmia. Analysoitavat alkuaineet voivat olla
fluorista uraaniin eli niiden Z = 9 - 92. Optimiolosuh
teissa WDS:n tarkkuus on esimerkiksi Fe:lle - 0,05 % ja
kaytettaessa myohemmin kuvattavaa energiadisperssiivista
laitteistoa ~ 0,5 %.

Kvalitatiivisia analyyseja tehdaan myos energiadisper- '
siivisen spektrometrin (EDS) avulla. Tama EDS-laitteisto
PGT IlIon hankittu vuonna 1981. Kvalitatiivisen analyy
sin suorittaminen WDS-menetelmalla on jaamassa varamene
telmaksi, ~illa EDS-menetelma on tata nopeampi. Energia
dispersiivisella spektrometrilla pystytaan lyhyessa
ajassa toteamaan syntyvan spektrin avulla tutkittavan
kohdan alkuaineet, jos niiden pitoisuudet ylittavat 0,5 %.
Tallaisen spektrin kuvaaminen ja piirtaminen on mahdollis
ta, jolloin tulostuvien intensiteettiarvojen avulla
voidaan maarata semikvantitatiivisesti koc alkuaineiden
pitoisuudet. EDS-analyysUi varten ei tarvita kiillotettua
hietta, vaan tutkimus voidaan tehda jopa kivenmurusta.
Myos kvantitatiivinen analyysi talla laitteistolla on
mahdollinen, mutta tulosten tarkkuus on huonompi kuin
WDS-menetelmalla saatava.

SuperProbe 733 on yhdistelmalaitteisto, eli nlln kutsuttu
electron probe instrument (EPI), joka toimii myos pyyh
kaisyelektronimikroskooppina sekundaaristen ja takaisin
sironneiden elektronien kuvaamiseksi.

Mikroanalyysien teettamisesta

Mikroanalyyttisessa laboratoriossa tehdaan usein aikaa
vievia tutkimusanalyyseja, jotka pitaisi pyrkia raportoi
maan tai julkaisemaan. Useimpiin rutiininomaisiin mineraali
maarityksiin ovat uudet rontgendiffraktiolaitteistot
mikroanalysaattoria soveliaampia, jos naita maarityksia
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6.1 .3

ei kyeta mikroskooppisin menetelmin suorittamaan. On
huomattava, etta pelkan mikroanalyysin avulla ei mineraali
maaritysta pystyta tekemaan, silla se vaatisi analyyttis
ten tietojen yhdistamista ainakin optisiin havaintoihin.
Mikroanalysaattori soveltuu myas erikoistutkimuksiin,
joita ovat esim. sarjatyana tehtavat nikkeliohjelmat ja
metamorfoositutkimukset.

Hyvien rantgenmikroanalyysien saamiseksi hieiden laatu
on tarkea, siksi hieen on oltava hyvin kiillotettu.
Pintahie on kiillotettua ohuthietta parempi, joskin kiil
lotetun ohuthieen useimmista mineraaleista pystytaan
tekemaan tarkkojakin analyyseja. Malmimineraalin analy
sointi edellyttaa kuitenkin pintahieen kayttoa.

Mikali kyseessa on laaja mikroanalyysitutkimus, olisi
toivottavaa, etta analyysin teettaja seuraisi tyon edis
tymista. Talloin valtyttaisiin turhilta tutkimuksilta
ja tyon teettaja ja analysoija voisivat yhdessa suunni
tella, miten mikroanalysaattoria pystyttaisiin kayttamaan
mahdollisimman tehokkaasti ko. tutkimuksessa. Yhdyshenki
lana mikroanalyysien teettamisessa ovat Ragnar Tornroos
(puh. 321) ja Tuula Hautala (puh. 325), jotka antavat
tarvittaessa lisatietoja.

Analyysiomakkeet

Analyysilomakkeita on kahta lajia, valkoinen kvantita
tiivista seka keltainen kvalitatiivista, jakaumakuva
-analyysia ja jakaumakarttaa varten.

Lomakkeisiin merkitaan aina naytteen tunnistamiseen
liittyvia tietoja. Niiden jalkeen analyysin teettajan
tulee mahdollisimman tarkasti maaritella suoritettavat
tehtavat ja merkita tutkittava kohta rengastamalla tai
valokuvaamalla. Rengastaminen kannattaisi tehda ohuella
foliohuopakynalla, jonka muste ei liukene veteen tai
mieluiten timanttiuurtimella. Rengastetusta kohdasta
tulisi myos tehda piirros, jos tutkittavan kohdan suhteen
on eri tulkintamahdollisuuksia. Renkaan koko ei saisi
olla liian suuri. Jos ko. kohta on vain valokuvattu, on
syyta merkita paikka, mista kuva on otettu seka hieen
laitaan merkitaan viivat, joiden kuvitellussa leikkaus
pisteessa ko. kohta sijaitsee. Tehtavamaarittelyksi ei
riita esim. maininta "kupurapintainen mineraali" varsin
kaan jos ko. kohdasta ei ole valokuvaa liitteena.

"Tehtava"-kohdan a Lareunaan voidaan merkita maininta
mihin tutkimukseen ko. tyo liittyy. Tama siksi, etta
analyysin teettaja pystyisi halutessaan ilmoittamaan
tyon kiireellisyydesta. Yleensa on kuitenkin pyrkimyk
sena suorittaa saadut tehtavat niiden tulojarjestyksessa.
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"Huomautuksia"-kohtaan analysoija kirjoittaa analyysiin
liittyvia havaintojaan, kommenttejaan tai lisatietoja.

Lomakkeet ovat kahtena kappaleena, joista paallimmainen
annetaan analyysin teettajalle, alimmaisen jaadessa
laboratorion arkistoon.

Valkoinen lomake (katso liite 6.1)

Taman lomakkeen "Tehtava"-kohdassa olisi analyysin teet
tajan suotavaa ilmoittaa analyysitarkkuudesta, silla
joissakin tapauksissa riittaa semikvantitatiivinen tulos
kin. Tassa yhteydessa huomautettakoon, etta hyvin monista
(> 10) alkuaineista muodostuneiden mineraalien tarkka
analyysi vie runsaasti aikaa, joten tallaisen analyysin
teettaminen pitaa olla hyvin perusteltua. Lisaksi mainit
takoon, etta on nopeampaa tehda 10 analyysia samasta
mineraalista kuin sarna maara analyyseja eri mineraaleis
tao Tyota nopeuttaa rnyos se, jos tutkittavat rakeet
sijaitsevat lahella toisiaan.

Analysoijan osuus lomakkeesta alkaa merkinnoilla mittaus
olosuhteista ja niiden jalkeen analyysiin tehdyista kor
jauksista. Lopullisen tuloksen jalkeen analysoija ilmoit
taa kaytetyt standardit.

Keltainen lomake (katso liite 6.2)

Taman lomakkeen ylaosaan analyysin teettaja merkitsee
haluaako han kvalitatiivisen analyysin, jakaumakuva-ana
lyysin vai jakaumakartan.

Kvalitatiivisen analyysin tUloksen analysoija ilmoittaa
alleviivaamalla tutkitun kohdan tai mineraalin paaalku
aineet ja muut merkittavat alkuaineet. Hivenalkuaineiden
maara ilmoitetaan lisamaininnalla erikseen pyydettaessa.

Jakaumakuva-analyysi perustuu tutkittavien alkuaineiden
heijastuneidenrontgensateiden kuviin. Tallaisten kuvien
kautta pystytaan selvittamaan ko. kohdan sisaltamien
alkuaineiden sijainnit. Tulostus ilmoitetaan valokuvilla
ja niiden mahdollisella tulkinnalla.

Myos jakaumakartanlaatirninen kirjainmerkeilla rivi
kirjoittimella kiinnostavista alkuaineista on mahdollis
ta, joskin tallaisella kartalla lienee harvoin kayttoa.



Paikka ...k!.J"IJ<. U M PU
Hie n:o /2 .3L(!5

- 6.4 

€:

GEOLOGINEN TUTKIMUSLAITOS

Rontgenmikroanalysaattori
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Karttalehti ~ II~
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23.9.1983

Liite 6.1

Kvantitatiivinen analyysi

Piiiviimaiira I, 'I, l 9' <g' O'

Pintahie D. Ohuthie l;st

Merkitsemistapa:

Rengas S
Valokuva 0
Muu 0 Mikii _

Analysoija tayttaa:
Mittausolosuhteet: . Jannite.J§.. (leV) Probe current 50 (nA) Beamin halkaisiia I (pm)

KorjauJcsec

:Tulos:

BA So ZAFM Do ZAFO 0 • EMPAOR VII 0 0 Muu Tausta 0

I A'rlal. n:o 1 2 I 3 4 Anal. n:o I 1 2 I 3 4

SiOa - 3,.,1.1 31.0 3+..5 S

TiOI :i.4 :l.5 ~.4 Au

AIIO. /4,(0 14.13 /Lf #1- Ag

FeO I S.LI 15.~ "15.0 Cu

MnO 0.0, DO (\.0 Zn

MgO l", '-I ,(;,.'5 I rc.G Pb.
O.~ n,t.ICaO O~y Ni

NaaO 00 ().() 0,0 Co

1<20 ~.~ , ~&9 ~.'+ ~ Cr

COl V

PaO. Sn

) Fe

I Summa 95,:1 95o~ '95,3 Summa

Standardit

Anal. n:o Std. n:o Mineraali Alkuaineet Anal. n:o Std. n:o Mineraali Alkuaineet

1-3 '-10 eeoc, ~'~i:~~-t.- 44 OI.ICDOL.<L.. Ca., N&.

Tekiji 'TH
Piiiviimiiiiri III Co {S ~ 0

18a0038178--A~OPY/364&
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Liite 6.2

1. Kvalitatiivinen analyysi (2g

2. Jakaumakuva-analyysi .81
3. Jakaumakartta (MAP-ohjelma) 2J
Paivamaara /, 't, /98'0

Rontgenmikroanalysaattori
Lab. n:o ..L/~O::..:O:..!-/ _

Teettaja T. TurK tJA
Kamalehti ~ II 3 Paikka K I Vf I-<UI'1eu
Navte n:o R. G' 3 /S~, SO Hie n:o ~,5:,L.'1..L.~3!.:~~/ _ Pintahie ~. Ohuthie 0

Tehtava: 1, ~e:N(,(AA-1\J VALO~U\lA..sSA "-l~j.oC.'f"A.·1 AJUOl..eL.U\
M~L<.I"T'f R.O~p(NT, MAl..l-t'~ltJ"l 'tEHTAVj.\,. 1-3,
:<.. ~EN L<.AAN MALMI MIN ',fJ KVAL., A ~AL I

3. AE1\Ii<.AAN PlE'NI J VALOKU\lASSA NUCLeL.L..A H
j:tA e) eN u..o A'-4 VAl e~ ~

Uittyy tutkimukseen: II( t Vl Ku M,.... v N M A-L. M t T'U"\k!

Merkitsemistapa:

Rengas j:gI

Valokuva ~
Muu 0 Mika _

Analysoija tayttaa:

Mittausolosuhteet: Jannite -.l.5. (kV)

1. Kvafitatiivinen analyysi

Probe current .5J:L (nA) 8eamin halkaisija --f- Cum)

Analysoitu kohta Alkuaineet

1 1 R.OSOf'iN1' • ,4 AL.M t M I #oj • ~ kJ ~ c..o c:. { (LL, S...,") "2.....
f _.I

tJ~z: --It -~ Co S CAs)"2
~

_r •

MALMI N\,\N. .- Fe. N..c. • c.~! S

1 3 F'l€IV' J'l,.AE. - -- .
5"

2. J akaumakuva-enalvvei

Anal. n:o 1. 2 3 4 5

Heijastuneiden rontgensateiden kuva Fio ° AJ~ u..
alkuaineista GL( .S,.., A< - °

°PJl. c..o --
june profile ·kuva - --

alkuaineista- - I
Kuvissa esiintyvat merkinnat es1m•.25401 31050100, OU. tarkoittavat setiraa"vaa:

25 on kiihdytysjannite. o

401 -40 -10' - 400- on kuvan suurennos.
3105 on naytteen numero la o· _

0100,OU i1maisee mittakaavan <U - milcrometri).

Kuvista enllinen tulkinta liitteena IiU

1- Jakaumakartta (MAP-ohjelman mukaan)

Anal. n:o 1 2 3 4 5

Alkuaineet F~ t.Jl c.o

Kartalla x to
pisteita 15y

Pistevali x t:2.S
(pm)

I y /:1.,5 I

Huomautuksia: 1- KOH-DA-N SUI..KUIl-+IN M.ERKI'7y"l A-l-KUAIAJeeT' ovfIT UAt+oQL
LLS'Z"~,,-t Mut.<~t-JA, TAH-AN S~l\(.K..JOri"\-N 1'Ot51 I..LSA:SS'L."IT'tS~' !..<.VAIV
TtTA-,Il \lIN eN AN p,.L.'t'f st !

Tekija Tf+
Piivamaara IO. LO. L~ 'So
la8003818g...~COpy/3645
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7 T E KN I S E T- T U T KIM U K SET

7.1 T u t kim u s k a i van not

7.1.1 Naytteenotto ja havainnot

2.1.1980.

Tutkimuskaivannoiksi luokitellaan kaivinkoneella tehdyt

montut, tutkimusojat tai vastaavat. Lapiomontut voidaan

lukea kartoituksen tai lohkare-etsinnan piiriin kuuluviksi

ja niista tehdaan nor.maalit juoksevat paljastuma- tai loh~

karehavainnot. Lomakkeessa on syyta talloin mainita monttu

havainnoista.

Tutkimuksista vastaavan henkilon on' huolehdittava ilmoituk

sista maanomistajille ja myohemmin korvausasioista. Tyos

kentelyssa on noudatettava anne-t uja turvallisuusohjeita.

Tutkimuskaivannoille annetaan vuosittain juokseva numerointi

toita valvovan henkaLon nimimerkilla. Monttunumeroiden

edessa kaytetaan M-kirjainta (esim. JKN-78-M 13). Mikali

montussa paastaan kallioon tekee asianomainen kartoittaja

siita normaalin paljastumahavainnon. Havainto saa oman

juoksevan kartoitusnumeronsa joskin lomakkeessa taytyy

nakya minka numeroisesta montusta havainto on tehty. Pala

naytteet numeroidaan normaalisti desim~alipisteen ja1kei

sella numerolla. Vastaavasti lohkareet havainnoidaan loh

karelomakkeille.

Toita valvova henkilo pitaa monttuohjelmasta paivakirjaa,

josta ilmenee paivamaara, urakoitsija, toiden valvoja ja

muut henkilot seka heidan tehtavansa, monttujen numerot

ja koordinaatit seka suoritetut tyot ja havainnot.



7.1.2 Monttukartta
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Tutkimuskaivannoista tehdaan karttae1ementti (M 51.1}, josta

kay selville monttujen sijainti, sidonta koordinaatistoon

ja numerointi.

Havainnot esitetaan kartalla esim. seuraavin symbolein:

0 JKN-78-Ml monttri, josta ei kallio- eika lohkare-

havaintoja

fa JKN-78-M2 monttu, josta ka11iohavainto
-,

fZSJ JKN-78-M3 monttu, josta lohkare~vaintoja

~ JKN-78-M4 monttu, josta lohkare- ja kalliohavainto

A A JKN-78-M5 tutkimusoja, josta lohkarehava~ntoja

Montuista tai tutkimusojista voidaan piirtaa kivi1ajinayte-,

tulos- y.m. karttoja kappaleen 12 ohjeiden mukaan.
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7.2 Syvakairaus

7.2.1 Syvakairausten suunnitte1u

2.1.1980

Kairauskohteen ,va1inta, syvakairauskentan suunnitte1u ja

yksityisten reikien kairauspaikan tarkka maaritte1y (= syva

kairausreian koordinaatit) tapahtuu y1eensa geo1ogisten,

geofysikaa1isten ja geokem.ia11isten karttojen tai havainto

jen perustee11a yhteistyona a1uegeo1ogin, malminetsinnasta

vastaavan va1tiongeo1ogin,geofyysikon, kairauksen y1ityon

johtajan ja paika11.isen geo1ogin kesken. Viimemainitu1ta

ede11ytetaan ta110in mm. seuraavia tietoja:

Yksityiskohtainen ehdotus kairauskon.teista geofysikaa1i

si11e kartoi11e merkittyna.

Paljastumista saadut tiedot.kairauskohteen ka11ioperasta

(kivi1ajit, ku1ut, kaateet, venYmat, mahdo11isten minera

1isaatioiden sijainti jne.) .

Mahdo11isimman pitka11e viety korre1ointi malmiminera1i

saation, geofysikaa1isten ja geokem.ia11isten anoma1ioiden,

ka11ioperan kivi1ajien seka tektoniikan kesken.

Tietoja tu1eva11e kairauspaika11e johtavasta tiestosta tai

maastosta, jonka kautta kairauska1usto voidaan ku1jettaa.

-,A1ustavia tietoja kairausveden saannis.ta ja vesi1injojen

pituudesta. Nai11a tiedoi11a on ensiarvoinen merkitys

mm~ ta1vikairausta suunnite1taessa.

- Esitys kairauskohteen tai -paikan nimesta. Nimeamisen

tu1ee perustua mika1i mahdo11ista peruskartan 1 : 20 000

nimistoon. Samaa nimistoa tu1ee johdonmukaisestikayttaa

paitsi syvakairausraporteissa ja -profii1eissa, myos geo

logisi11a, geofysikaa1isi11a ja geokem.ia11isil1a kartoi11a

seka ede11een varaus- ja va1tausasiakirjoissa. Informointi

kaytettavasta nimistosta kuuluu paikallisen geologin vel

vollisuuksiin.



- 7.4 - 2.1.198.0

7.2.2

- Syvakairausreian numero. Vuoden 1969 loppuun syvakairaus

reiat numeroitiin malmiosasto1la juokseva11a numerolla

l:sta a1kaen pitajittain. Vuoden 1970 a1usta siirryttiin

uuteen numerointitapaan, jonka mukaan reiat numeroidaan

1 : 100 000 topografisen kartan 1ehtijakoa noudattaen

juoksevalla numero11a karttalehdittain alkaen R 30l:sta

kairausvuodesta riippumatta. Kul1akin 1 : 100 QOO kartta

lehdel1e v. 1969 jalkeen kairatun viimeisen reian numero

l6ytyy tarvittaessa 1aitoksen arkistosta, mikali kyseinen

reikaraportti on s fnne asianmukaisesti. arkistoitu. "

Tiedot tutkimusalueella voimassao1evista varauksista ja

valtauksista. Kairauskohteen on oltava aina vahintaan

varauksen piirissa.

"_.
Valmiste1evat ty6t maastossa

Tarvittavat1uvat ja' suostumukset

Syvakairausten suorittaminen edellyttaa usein tiettyja etu

kateen hankittavia lupia.tai suostumuksia, mikali a1ue ei

ole vallattu.Jos kyseinen t0imenpide on jo suoritettu, on

korrektia tehda asianmukaiset ilmoitukset maanomistajille.

Lupien saannista paikallisen geo1ogin on varmistuttava hyvis

sa ajoin ennen kairausten a1kamista. Tallaisina 1upina ja

suostumuksina voivat tulla kysymykseen mm..«

Xaanomistajan suostumus syvakairausten suorittamisen

varausalueella.

Lupa kairausalueelle johtavien yksityisteiden kaytt66n

(kaluston kU1Jetus ja paivittaiset huoltoajotl. On syyta

samal1a sopia ainakin a1ustavasti my6s ~ienkayt6n .korvaus
menettelysta.

- Luvat tarvittavista ka1uston varastopaikoista.
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- Kaluston kuljetus teittomassa maastossa edellyttaa yleensa

ajovaylan raivausta, pUiden kaatoa jne. Tamakin vaatii

maanomistajan suostumuksen mikali ko. alue ei ole valtauk

sen piirissa.

Eraissa tapruksissa saattaa myos kairausveden otto olla

luvanvaraista.

Syvakairausten suorittaminen edellyttaa yleensa lahes

poikkeuksetta kyseisen tutkImusalueen linjoitusta ja

geofysikaalisia mittauksia. Linjoituksesta ja sen puus

toIle mahdollisesti a~euttamasta va~ngosta tutkimuslai

tos ilmoittaa etukateen maanomistajille kirjallisesti.

~ama ilmoitus kattaa myos syvakairauksia varten mahdalli

sesti my6hemmin t~tavat kevyet erillislinjat, joten nii

den tek.emiseen ei. tarvita maanomistaj'alta erikseen haetta

vaa lupa~, vaikka alue ei oLtsikaan vallattu.

Syvakairausreikien mittaaminen maastoori

Syvakairausreiat mitataan ja sijoitetaan maastoan sovittujen

kaordinaattien mukaisesti tutkimusalueen runko.linjoitusta,

terasmi.ttanauhaa (SQ· mI. ja kul1naprismaa hyvakSikayttaen.

Ty6 edellyttaa paitsi linj.oituksen Luorrceen perusteellista

tuntemista, my6s mittausvalineiden harkittua ja huolellista

kaytt6a. Syvakairausreikien sijoittaminen maastoon vaatii

useassa tapauksessa uusien m~ttauslinjojen avaamista. Naiden

laht6pisteet runkolinjoilla mitataan kahdelta suunnalta

seka varmistutaan samalla siita, etta runkolinjan linjapaalut

ovat todella 50 m valein oikealla paikallaan. Mainittu var

mistustoimenpide on tarkea eten~n, jos ko. runkolinjoitus

on peraisin useamman vuoden takaa. Uuden mittaus- tai kai

rauslinjan suunnan prismaus runkolinjalta tehdaan my6skin

kaksipuolisesti, mika edellyttaa tavallisesti jonkinasteista

kyseisen runkolinjan kunnostusta. Avattavien linjojen suhteen

tulee edelleen muistaa, etta niista pyritaan tekemaanvain

ns. kevytlinjoja, jolloin valtetaan rom. arvopuiden kaatoa.

Tulevassa kairauspisteessa todetaan my-oslin se, etta
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kairauskopin pystytykselle ei ole olemassa e.steita, so.

teita, ojia, isoja puita tai kivia. Kairauksen tyonjohtajan.

tai kokeneen teramiehen on syyta olla rnukana tassa vaiheessa.

Reian lahtopistetta voidaan yleensa em. esteiden johdosta .

siirtaakairaussuunnassa rnuutarnia metreja eteen-tai taakse

pain, kunhan siirtamisesta aiheutuvat l~topisteen koordi

naattirnuutokset rnuistetaan kirjata jo paikan paa11a kairaus

paivakirjaan.

Syvakairausreian lahtopiste varustetaan tukevalla, rnaasta

n. 1 - 1,5 rn kohoava11a paalulla, jonka "kaade" (n. 450 2
on reian kairaussuuntaan. Paa1uun tehdaan saan kestaval1a

huopakynalla aeur-aavat rnerkinnat:

1) Arkistointitunnus: M52/karttale~ti[-vuosiluku/RN:o;

2) Reian ka1tevuus.

31 _"- suunta i1mansuuntien mukaan.

41 _"- suunnite1tu·pituus.

Huomautettakoon, etta paika11inen geologivastaa henki1okoh

,taisesti syvakairausreikien oikeasta ja koordinaattien mtikai

sesta sijoittamisesta maastoon seka siita, etta reiat on

suunnattu oikein.

Syvakairaus:re.ian merkitserninenmaastossa reian va1mistuttua

Vuoden '1980"a1usta Uihtien rnerkita,an geologisen tutkirnuslai

toksen syvakairausreiat maastossa ("koskee myos ulkopuo1isten

GTL:lle suorittamia syva"kairauks'ial va1ittomasti jokaisen

re.ian valrnisturnisen jalkeen aikaisemrnin kaytetyn puupaa1un

sijaan varsinaisesta kaytostaan poistetu11a R43ALU -kairaus

putke11akairausmiehiston toirnesta seuraavasti:

Maaputken ja rnaanpinnan leikkauspisteeseen lyodaan pysty

suoraan asentoon rnaaperan laadun mukaan maaraytyva sopivan

pituinen R43ALU -kairausputken osa. Putki katkaistaan taman

jalkeen siten, etta katkaisukohta tulee tarkalleen rnaaput

ken suun tasoon. Putken kylkeen, n. 10 ern suusta alaspain,
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7.2.3

meistetaan (stanssataan) ao .£eian numero . (esim. 312)

siten, etta numeroa katsottaessa katse osoittaa reian

suuntaan. ReLkapaaLu pystytetaan aina riippumatta· siita,

jatetaank6 reikaan putkikalustoa vai ei. Poikkeuksena

voivat tulla kysymykseen eraat vesi- tai viljelysalueille

kairattavat reiat_ Suoraan kalliosta lahteviin reikiin

juotetaan sementilla kappaI.e suojaputkea. Reian numero

meistetaan tal16in putken. suunpeittavaan erilliseen

tulppaan.

- Yllamainitulla kumotaan vuodelta 1958 peraisin oleva ohje

syvakairausreikien merkitsemisesta (M!04/58/l1.

Syvakairausten raportointi

A. Raportoinnist'a' yleensa_ Esi:raportointi.

Jokaisella 'syvakairausty6maalla tulee. pyrkia siihen, etta

sama henki16 (geologil tekae koko kairausvaiheen ajan

lopulliset syvakairausraportit.

Syvakairausraporttia laadittaassa on syyta muistaa, etta

porareiasta nousevat kivilaj'it ovat yleensa niita samoja

kivilajeja, joihin tyOmaalla on tutustuttu jo kairausta

edeltavan kartoitusvaiheen yh.teydessa..

Kivilajien tunnistaminen onnistuu yleensa parhaiten aivan

kuivista porasydamista,. Heikot malmipirotteet erottuvat

sitavastoin useimmiten parhaiten kosteista sydamista eli

rei.an raportointi on viisainta suorittaa kahdessa osassa.

- Lopullinen tai varsinainen kairausraportin laadinta tulee

suorittaa mahdollisuuksienmukaan lampimassa ja valoisissa

tilo:j:.ssa (tukikohdissa, Lopen varastolla jne.l.

- Lahinna kairausteknisista syista johtuen eivat porasydan

laatikoissa olevat, kulloistakin reikasyvyytta ilmoittavat

kapulat aina ole sentilleen oikeassa paikassa verrattuna
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esimerkiksi suoraan sydamista mittaamalla saatuun syvyys

arvoon. Nain ollen on tarpeetonta ilmoittaa raportissa,

analyysiluettelossa tai hieissa syvyyslukuja senttimetrin

tarkkuudella esim. luvuin 20.13 tai 27.18 jne., vaan luvut

pyoristetaan lahimpaan Q:lla tai 5 :lUi paattyvaan lukuun.

- Pirotemaisten mineralisaatio.;tden. kuvauksessa esiintyy .

tavattoman suurta kirjavuutta eri raportinlaatijoiden

kesken. Tama ilmenee ennen kaikkea niissa adjektiiveissa,

joilla kuvataan pirotteen maaraa ja esiintymistapaa.

Kaytannon yhtenaistamiseksi kayt.etaan astm, seuraavia

sanontoja:

Pirotteen maaraa voidaan kuvatakertomalla sen olevan

heikkoa., koh.,talaista tai vahvaa.-- ~=--':"-- -~"""""'~ .."",>.i==~
- Pirotteen esiintymistapaa voidaan selvittaa sanomalla

pirotteen olevan:

hajanaista (epahornogeenistal

tasaista (homogeenistaL

satunnaista

tiivista

harvaa

hienorakeista

karkearakeista jne.

- Alustava reikaraportti.(= esiraporttiL tehdaan tavallisesti

geologin tyomaakoh.taiseen kairauspaivakirjaan paivittaisten

kayntien yhteydessa kairauskoneella. Se riittaa usein

perustaksi esimiehille pain suuntautuvaan puhelinraportoin

tiin kairausten edistymisesta seka esim. avaruusmallin

rakenteluun.

Tyomaakoh.taiseen kairauspaivakirjaan, jota ei tulIa arkis

toimaan, ja jota voi erityistapauksissa pitaa myos rapor

toinnista vastaavan geologin maaraamana tyonjohtaja, tutki

musapulainen tms., kootaan rei'ittain erilaisia kairaukseen

liittyvia tietoja ja havaintoja, kuten:
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1) Reian koordinaatit, suunta, suunniteltu pituus, kalte

vuus.

2} Koordinaatteihin tulleet muutokset (1-5 ml, jotka joh

tuvat kairauspaikalla olevien kivien tai isojen arvo

puiden tms. vaistelysta.

3) Maininta ketka mittasivat reian paikan maas·tossa, miten

ja milloin. Yksinkertaiset piirrokset havainnollistavat

asiaa.

4}Maakairauksen alku- ja loppupaivamaarat ..
5}Tietoja moreenin kivisyYdesta jne.

61 Kal1iokairauksen alku- ja loppupai~amaarat.

7} Kivilajien ja mineralisaatioiden yleispiirteinen sel

vitys Craportointil, jossa k..tvilajien ym. rajat ilmoi

tetaan vain esim. 0,5 m tarkkuudella.

81 Havaintoja reian kivilajivyohykkeiden valisesta leik

kauskulmasta.

91 Sementoinnin taLmuiden syiden aiheuttamat pysahdykset

kairauksessa.

101 Tietoja kairausveden saanni.sta., jolloin reikavedep

(vanhan reian pumppausl kaytto on ehdottomasti mah.it

tava myohempia mahdollisia kairauksia varten.

III Luettelo reian kaltevuuksista.

Tiedot ilmoitetaan soveltuvin osin puhelimitse myos alue
geologin kayttoon.

- Kairausten alkuvaiheessa sov.itaan viela paikal1isen kai

raustyonjohtajan kanssa kenen toimesta, koska ja m~hin

taydet kairasydanlaatikot toimitetaan eli se raja, mista

lahtien geologi vastaa sydamista.

- Kairaustyonteknillinen suoritus, ~enkilokunta, koneet ja

muu kalustoovat asioita, jotka eivat kuulupaikal1isen

geologin vastuualueeseen, joten naihin asioihin ei geologi

tyomaallaan kajoa~ Havaituista epakohdista tms. on kuiten

kin v2Uittomastiilmoitettava kairauksen paikalliselle tyon

johdolle ja raikeissa tapauksissa malminetsinnasta vastaa

valle valtiongeologille.
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- HUOM! Ns. urakointikairausten ollessa kysymyksessa, orr

kairauksen va1vontaan kiinnitettava erityista huomiota

ja kairauspaivakirjaa pidettava tavanomaista yksityiskoh

taisemmin ja huo1e11isemmin!

B. Syvakairausrapo;rti:n1;aadinta

Syvakairausraportit puntaaksikirjoitetaan mahdol1isten

ana1yysien ja ohut-tai pintahieiden valmistumisen jalkeen,

jol1oin naista saatavat 1isatgtdot ovat myos raportin 1aa

tijan kaytettavissa. Es~erkkina olevassa Asikka1an R 3l2:n

raportissa kerrotaari, etta syvyyde11a 29,15 - 32,00 tava

taan kupariki.isua he.Lkkona s atnmna.Lsena pirotteena. Ana1yy

si1uette1on mukaanku:t.tenJdn vali 29,15 31,15 sisa1taa

kuparia 0,80 %, joten kysymyksessa eivoi olla mikaan

satunnainen heikko pirote, vaan jotain muuta, joka on kor

jattava ao. raporttiin. On siis varmistuttava siita, etta

mitaan olennaisia ristiriitoja e~ paase esiintymaan syva

kairausraportin sanontojen jatoisaalta ana1yyseista ja

hieista saatavien ~tojen valilla~
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MALMIOSASTO Syvckcircus

Karttalehti _~J1.*.-:-..Q§~ .

Kunta J~.~~~~ _
Esii niymcL ..~~.~~~~~.~ ~~.~.~.aari

Aika _ E:~.~~.~.~ ~~..?~ _ .

M 52.51 3112 / -79/R 312

Koordincctit ' K =5_0_,_4.~_Q__ .~ .:=:= 6.:z9.1. .•.Q0

L = 3;..~.I..?9.9._.y ::: 4.~.~.L?. 0
Z 77,5 .=- _ _ _._ _.. n

Suunta .~ ~.?~..~.~_~'n. ~ ~~~.~~::..l::'?:~ ..:..~.~ ~...
Geo logi 9..~.:c:':~.::=::_. _ _.._ , __._

Syvyys. Kiviloj is.eloste Huomautuksia Ko ltevuudet .
m
,

(Suora vesisyvyvs: m) 46 -r'- 3.40 VETTA 2,40 Om

- 6,30 MAATA (Alussa liejua n. 1,50 m rei- 10 m 46.5°
kam •. ) iSuunnattu nayte 20 m 46,30

....22,10 GRANODIORIITTI, suuntautunutta, si- 12,30 m:125/80SW 30 m 46,2°

saltaa harvaksel:taan. Jnikrbkliinihaj a- .lS,70. m (11250) 40 m 46,00

rakeita, 20,00-22,10 muutamia kapei- NOL'It:N-PUI'KlI.IA: 50 45 0
m

ta (lev. aile-30 em) pegmatiittijuo- 0m

nia., lopussa pienia am£iboliittisul- 0
m

keumia (¢ 5-15 em) 0
m

1-2~,15 AMFIBOLIITTI, liuskeinen, kapeita 22,70 m OR m 0

uraliittiporfyriittimaisia valiker- (11251) 0
m

roksia, 0
m

23,15-23,40 ruhje, jossa kivi voimak- n. 20 em sy- 0
m

kaasti myloniittiutunutta d2inhukkaa 0
m

23,15-24,00 KUPARIKIISUA 0,3-1,5 0em m

. leveina juonina 0m

24,00-26,15 .KUPARI- ja ARSEENIKIISUA 24;50 m OR+PH 0
m

harvana karkearakeisena (11252 + 7302) m 0

pirotteena 0
m

-28.30 KUPARIKIISU-ARSEENIKIISUMALMI, kom- 27,10 m PH 0m

pakti, amfiboliittimurskaleita (7303) 0
m

(¢ 20 em) , naissa hienorakeinen m 0

KUPARIKIISUpirote 0
m

-35,00 AMFIBOLIITTI, kuten edella 0
m

29,00-29,05 myloniittisia liukupin- 0
m

toja 0
m

28,30-29,15 KUPARIKIISUA epahomogee;" 0m

nisena, hienorakeisena 0m

pirotteena m 0

0
m

5587-76/11/3174 S yvaka Ireuksen ana lyys i E(J KaCinnc fX1
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Syvyys Kivilajiseloste Huomautuksia KaltevuiJdet
m

29,15-32,00 KUPARIKIISUA heikkona m 0

. satunnaisena pirotteena 0m

-36,40 PEGMATIITTI, vaaleanharmaa (kvartsi, m 0

mikrok1iini, turma1iini, albiitti) 0
m

-
-50,40 KVARTSI-MAASALPALIUSKE, erittain Suunnattu nayte 0m

voimakkaasti liuskeinen, mahdolli-· 37,30 m: 130/85 NE 0
m

sesti alunperin hapan vulkaniitti, 0m

MAGNEETTIKIISUA yleisesti heikkona 0m

hienorakeisena pirotteena 0m

D.40 . LOPPU 0m

Reika 312:n suunniteltu syvyys: 120m 0m

Reika lopetettu 23 ..2.1979 syvyyteen 0mf-

50,40 m jaapeitteen liikkumisen joh- 0m;.,.

dosta. Reika kairattu sahk .. anoma- 0
m

l.iaan. Anomalia johtuu kuparikiisu- 0
m

arseeni-kiisumineral.isaatiosta~ 0
m

0
m

0
m

. 0
m

m 0

0
m

-
0m
0

m

) 0
m-
IT\

0

0
m

0
m-

0m

m 0

0
m

0
m

0
m

0m

0m
0m

0m

0
m

0-

.-

.~"'\

.J
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Raporttilomakkeen taytto (malli SSe 7.10 - 7.11)

I Otsikko-osa

2.1.1980

Karttalehti: Tassa mainitaan taydelliset karttalehtitiedot,

siis esim. 3112-06 B.

Kunta: Kirjoitetaan isoilla kirjaimilla, kuten

ASIKKALA.

Esiintyma: Esiintyma tarkoittaa useimriliss-a tapauksi:.ssa

vain tiettya kairauskohdetta, johon on kairat

tu vain mtiutama reika•. Esimerkkina olevalta

Asikkalan ROPEASELALTA tunnetaan kaksi eril-

lista, n. 2 km:n eta±syydessatoisistaan·ole

vaan samantapaista kuparikiisumineralisaatiota,

joi.ta moiempia on kairattu. Esiintyman nimeksi

ei nainollen r±ita kairausraportissa pelkka

HOPEASELIGt., vaan asia on maariteltava perus

kartan nimistoa kayttaenyksityisko~taisemmin,

esim.. H.OPEASELKlt, Pukkisaari. Ensin main.;ttaan

isoin kirjaimin kirjoitettuna suurennnan alueel

lisen kokonaisuuden nimi' (kyla, jarvenselka jne.L

ja' sen j a'lkeen varsinainen kairauskohde.

Aika: Kairausa1kaa maariteltaessa riittanee tassa

kuukauden j a vuoderi tarkkuus, es.im. helmikuu

1979. Tarkennnat t.g{idot ovat tarvittaessa saata

vissa kunkin ty6maan omasta kairauspaivakir

jasta tai kairaajien raportista.

M 52.5/jne.: Arkistointitunnuksessa viimeista edel1inen luku

ilmoittaa kairausvuoden kaksi viimeista nurneroa.

Kaytettakoon luvun edessa talloin viivaa(-),

esim. M52.5/3112/-79/R"312.
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Koordinaatit: Tahan kQhtaan merkitaan ne koordinaatit, joi

ta kayttaen ao. reika on merkitty maastoon.

Alustavasti Z-koordinaatti saadaan peruskar

talta. Myohemmin suoritettavien tarkistusmit

tausten perustee11a saadut koordinaatit (X, Y

ja Zl taytyy merkita edellisten vieressa ole

vaanty~aan tilaan tai esittaa ne erillisel1a

luette1011a , koska kairasydanten arkistointi

Lopella perustuu valtakunnalliseen koordinaa

tistoon. Koordinaatit ilmoitetaan aina tayde1-

lisina~

Suunta: Reian suunta esitetaan nonnaalisti. asteina

(225°1. Astelukua suunnilleen vastaava ilman

S'Uunta (SWL voidaan selvyyden Vlloksi kertoa

asteluvun jalkeen suluissa. Samalla rivilla

voidaan edelleen kertoa mLka. on reian suun-

niteltu 1~toka1tevuus. •

Geologi: Tanan tuleeluonnollisesti ao. raportoijan

(= geologiL n±ffii.

II Reikaaelo·steosa

S·arake : syvyys m

Ta.ssa sarakkeessa ilmoitetaan se reikametri

luku (5 cm:n tarkkuudellal I mi1la syvyydel1a

viereisen sarakkeen osoittama kivilaji paattyy.

Mahdollisten sekaannusten valttamiseksi on ko.

luvun edessa syyta kayttaa viivaa (-1 I joka

myos osaltaan korostaa kivilajin paattymista

tassa syvyydessa•. Ensimmaisena tassa sarak

keessa ilmoitetaan maakerroksen paksuus. Tama

ei ole kuitenkaan aina yksikasitteinen asia.

Esim. kal1ionpinnan ollessa rapautunutta ja
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rikkonaista (ruhjeet, rapaka11ioa1ueet jne.)_

on rapautuneen osan paksuus ja siten rny6s

tode11inen rnaapaksuus arvioitava. Tal16in asia

kerrotaan esim. noin -5,30 Maata.

Sarake: kivi1ajise1ostus

Kivilajiselosteen kirjoittamisessa esiintyy

varsin suurta kirjavuutta malmiosaston eri geo1o

gien kesken. Paastaksernme yhtenaisernpaan kay

"tant66n tuotakoon seuraavassa esi1le eraita

nak6kohtia:

1) Geo1oginen termino1ogia tulee aina kirjoit

taa taydellisena, eli EI LYHENTEINX!

2) Selosteessa kerrotaan kunkin kivilajin koh

dalla ensimmaisena ao. kivilajin nimi-

perusrnuotoisena. Se kirjoitetaan isoil1a

eli po1kkykirja~illa (KVARTSIDIORIITTI).

3) Kivilajinimen jalkeen kerrotaan pi1kun

erottamina erilaisia ao. kivi1ajin raken

teeseen ja koostumukseen liittyvia asioita.

4) Eriasteiset ruhjeet, siirrosraot, my1oniit

tiset liikuntapinnat jne. ovat tulevaa mah

dollista louhintaa tms. ajatel1en erittain

tarkeita. Ne on siten syyta huomioida,

niiden sijainti mitata tarkasti ja esittaa

mahdol1isimman selvasti esirn. omalla rivil-. .

1aan kivilajiselosteessa (ks. rnallia).

5) Malmiosaston s·yvakairauksia suoritetaan

luonnol1isesti etupaassa ma1rnien loytami

seksi. Erilaisten mineralisaatiotyyppien

eritte1y seka niiden rakenteiden ja koostu

musvaihteluiden se1kea ja yksityiskohtainen

kuvaus onkin koko syvakairausraportin tarkein

tehtava. Tiettyyn-kivi1ajiin liittyvat eri

laiset malmipirotteet, breksiat, kornpaktit



- 7.16 - 2.1.1980

osueet jne. esitetaan kivi1ajise1ostesa~_

rakkeessa aO.kivi1ajin kuvauksen ja1keen

mahdo11isimman se1keasti esim. oheisen

ma11in mukaise11a tava11a. Toisistaan poik

keavien ma1mityyppien sijaintia osoittavien

metri1ukujen (24,00 - 26,151 ja1keen1uete1

1aan ISOILLA KIRJAIMILLA kirjoitettuna ja

LYHENT~TT~MINX kunkin tyypin ma1mimine

raa1it pa1jousjarjestyksessa. Taman ja1keen

kuvataan itse malmityyppi se1keasti ja 1yhy

esti (esfm. harva, karkearakeinen pirote) .

On huomattava, etta es'im. > 1, m:n pak

suiset kompaktit malmit tai ma1mibreksiat

voidaanmy6s esittaa raportissa omana

kivi1ajina. Tal10in niiden yksityiskohtai

sel1ekuvaukselle on paremmat mahdo11i

suudet.

Sarake: huomautuks~a

Tass.a "s.arakkeessa" voidaan kertoa mahdolli

sesta"sydanhukasta r mainita 1yhyestianaly.-"

soinnista (.anal •.~," il..ri1oittaa va1mistettavien

ohut- ja pintahieiden syvyydet janumerot,

suunnattujen naytteiden syvyydet jne.

Sarake: ka1tevuudet

Tassa sarakkeessa (etusivu11a y1aosassal

kerrotaan mitatut reikaka1tevuudet kairaa

ji1ta saatavan i1moituksen mUkaisesti.

Huom~Ka1tevuustiedottu1evat kairaaji1ta

y1eensa pieni11a paperi1appusi11a. Ne ovat

varsin katoamisa1ttiita, joten ka1tevuus

tiedot on heti reian va1mistuttua kirjoitet

tava myos ao. tyomaan kairauspaivakirjaan.
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7 •.2.4

Reikaraportin lopussa (sarakkeista sen enempaa piittamatta)

voidaan kertoa esirn. seuraavaa:

l} Reian lopettamispaivama.ara

2}" II syvyys (pituusl

3) " suunniteltu syvyys

4} Syy reian kairaamiseen (raportoijan

kasitysI
51 Vastasiko reika tarkoitustaan (raportoijan

kasitysl
Kohdat 4. ja 5 vain muutamalla sanalla

61 Maininta onko porasydamet valokuvattu

71 " II porasydanten radioaktiivisuus,

fluoresenssi yms•. tutkittu

81 Maininta mahdollisista reLkaluotauksista.

Arkistoitaessa kairausna.ytteita Lopen kairasydanarkistoon,

tulee sinne va.litt5masti to±mittaa my6s ao. reikaraportit.

Syvakairausnaytteiden analysointi ja muutmahdolliset

kairasyda.mista suor.itettavat tutkimukset

Yleista.

Syvakairausnayttee.t edusta-vat kalli.operasta. ja. s·iihen liit

tyvista. malmiutumista saatavaa la.heskorvaamatonta tutk±mus

mate.riaalia~ Tama on muistettava niita ka.siteltaessa. huoli

matta siita, etta geologin tutkittavaksi tulevat kairasydan

laatikot voivatkin olla e.ra.issa tapauksIssa, vaikeista

ty6skentely- tai kuljetusolosuhteista johtuen voiteluaineiden

tai suomudan likaamia. Kairasydanlaatikoita siirreltaessa.

tai kuljetettaessa on aina tarkoin huolehdittava siita, etta

sydanten keskinainen jarjestys ei paase laatikossa muuttu

maan. Kairasydanten kaytt6 erilaisiin tutk±muksiin tulee

niinikaan olla ennakkoon hno Le.l.Ldae.s-t.L suunniteltua, niin

etta minkaanlaista tuhlausta ylipitkien na.ytteiden muodossa

tms. ei tapahdu.
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A. Petrofysikaa1iset tutkimukset

2.1.198()

'-.-.

Kairasydannaytteista suoritettavat petrofysikaa1iset tutki

mukset, kuten kivi1ajien ja minera1isaatioiden tiheysmit

taukset, suskeptibi1iteetti- ja remanenssimaaritykset, on

pyrittava ohje1moimaan siten, etta ne voidaan tyon he1pot

tamiseksi tehda ehjista, ha1kaisemattomist.a sydamista. Kai

rasydanten tiheysmittaukset sUoritetaan tyemaa11a paika11i

sessa kairasydanvarastossa tai Lope11a kairasydanarkistossa,

mutta y1eensa si110inkin malmiosaston toimesta geofysiikan

osaston 1aittei11a. Muita maarityksia"varten ao. naytteet

toimitetaan eri11isen sopimuksen perustee11a geofysiikan

osasto11e Otaniemeen.

B• Kairasyda;nnaytte-i"st~t "tehta;va:t h.:teet

Kivi1ajien ja minera1isaatioi.der.i rakeriteen ja koostumuksen

tarkka selvittaminen edel1yttaa us~iten hieiden va1mis

tusta (OH, KO:a: ja PHL. Hi..enaytteet valitaan harkinnan mukaan

tarkoitukseen sopi.vista kohdista,. jotka halkaistaan. Hienayt

teeksi riittaa y1eensa 3-4 cm:n m~ttainen kairasydamen puo1i

kas. Kairasydanlaatikkoon pannaan otetun naytteen ti1a11e

sopiva puukapu1a tms., johon mer kLta an" es1m. vedenkestava11a

huopakyna11a naytteen syvyys ja lyhennyksia (OH, KOH tai PH}

kayttaen naytteen tarkoitus esim. 118.60 OH. A1apuo1iseen

val:L,rimaan, . kapu1an kohdal1e,' merkitaan a11ao1evan piirrok

sen mukaisesti: N~YTE

SYDA~1118.60·Offl~
RI MA I NAYTE I

Nayte toimitetaan huole11isesti taytetyn hiekortin mukana

hie1aboratorioon.
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C. Kairasydanten analysointi

Sydanten halkaisu j a,analyysiva'lien rnerkitseminen

2.1.1980

' .....~....

Kairasydanten analysointia varten on sydamet aina halkaistava.

Tama tehdaan sydantenhalkaisulaitteella tai tirnanttisahalla.

Analyysinaytteeksi otetaan ns. jatkuva nayte halkaistusta

sydamesta niin, etta toinen puolikas jaa aina laatikkoon tar

kalleen omalle paikalleen. 1\Ilalysoitavat (halkaistavatl sydan

osuudet rnerkitaan itse sydameen ja sen alapuoliseen valiri

rnaan huopakynalla allaolevan ptirroksen mukaisesti.
"

SYDA

-< ;.

4150

Analyysinaytteen pituus

44.50 45.50

•

Kaytettavat analyysinaytteiden pituudet tulee ratkaista ja

sopia tapaus tapaukselta jokaisella ty6rnaalla erikseen. Ne

rnaaraytyvatyleisesti ottaen kivilajien ja mineralisaatio

tyyppien vaihtelujen perusteella. Kairausten alkuvaiheessa,

jolloin selvitellaan rom. rnalmin arvometallisisa116n sijoit

tumista malmin eri osiin~ kaytetaan suhteellisen iyhyita

analyysipituuksia, esirnerkiksi O,S-m tai 1,0 rn soveltaen ne

kivilajirajojen ym. geologisten' seikkojen rnukaan. Inventointi-.
kairauksessa ja etenkin suurikokoisten ja tasalaatusten piro-

temalrnien ollessa kysymyksessa, analyysipituudet voivat olla

2,0 m, 4,0 m tai jopa lQ,O m. Periaatteena voidaan yleensa

pitaa, etta esirn. piroternalmityyppeja ja kompakteja malrnin

osueita sarnoin kuin eri kivilajeissa oleviamineralisaat.;i.oita
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ei sekoiteta ana1ysointivaih.eessakaan toisiinsa, vaan ne· 

pyritaan ana1ysoimaan erikseen. Kahden eri ma1mityypin

va1issa mahdo1lisesti olevaa 1ahes tyhjaa kivea (raakkual ei

jateta ana1ysoimatta, vaan ana1yysin on oltava aukoton (ks.

oheista Asikka1an R 312:n analyysi1istaa sivu 7.21). Minera

1isoitunut osuus pyritaan rajaamaan v~e1a mo1ernmista paistaan

taysin tyhjasta. kivesta otetul1a, esim. 1,0 m pitkalla ana

lyysinaytteella, jossa pitoisuudet eri metallien kohdalla

lahentelevat Q-pitoisuutta.

Muistettakoon viela, etta esiro.. 0.,64 m paksua kompaktiakaan

kuparimalmiaei pelka.sta.an voida louhia tuollaisena 0,64 m

paksuna laattana. Nain ollen ei ki'innosta yksistaan tietaa

paljonko kuparia tuolla 0,64 m:n matkalla on, vaan on ana

ly?oitava lisaksi my6s '1.,0 m patkat mainitun kuparimalmin

molemmilta puolilta.

- Syvakairausnayttefta lahetettaessa analysoitavaksi merki

ta,an analysoitavat metall±t. (ionitt oIieisena seuraavaan

syvakairauksen analyysilomakkeeseen samaan jarjestykseen'

kuin ne ovat tavallisessa ana1yysikortissakin. Geokemian

osastolta tilataan analyysipalveluja erillisen tilauslomak

keen avulla. Lomakkeella annetaan yksityiskohtaisia tietoja

analysoitavista naytteista, niiden laadusta, ottopaikoista,

ottajista, seka edelleen toivomuksia naytteiden kasittelyn

ja analysoinnin suh.teen. Analyysien tilauslomake liitetaan

tahan kansioon sen valmistuttua. Analysoitavaksi lahetettavat

syvakairausnaytteet pussitetaan analyysivaleittain sopiviin

muovipusseihin. Pussin paalle merkitaan huopakynalla:

li Karttalehti

2i Reika n:o

3i Syvyysvali (analyysivalil.

4) Analysoitavat meta1lit.

Luovutettaessa aikanaan syvakairausraportti'arkistoon, liite

taan sen yhteyteen aina my6s kopio ao. syva.kairausreian
analyysilomakkeesta.
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Esllntyma ~.Q?~,~13..:E:J:.~.f. ?.~l:c.:t.~.~~.J;i.- .

Analyysin ·tekIJa ...Y.~.~ _.~Y.. _._

GEOLOGINEN TUTKIMUSLAITOS
MALMIOSASTO SyvakairaU5

Syvakalrauksen analyysi

Teettaja.:t?~ (?~y.~r:.~.l1: .

- 7.21. - .t. • .L • .L;lOU

Ra no Syvyysvili Anal. g/t g/t
I

% I %
Ipituus Ag Au Cu CoI

1301/79 22,15-23,15 1 G 0,0
I

0010 0 0,011 0
I

1~n?/7q 23 lr:;-?4 t s 1 0 IS 0 o 3 o 80 o 01 I
1303/79 24,15-26.15 2 0 7,0 6,2 o 50 0,15

1304/79 26,15-27,15 1,0 23,0 12,0 4,60 0,42

1305/79 27,15-28,15 1,0 21,0 18,0 5,20 0,38

1306/79 28,15-29,15 1,0 12,0 4,0 0,70 0,07 ..

1307/79 29,15-31,15 2,0 18,6 0,3 0,80 0,02

1308/79 31,15-32,15 1 0 2,0 0 2 0,18 0,01
1309/79 32,15-33,15 1,0 0,0 0,0 0,02 0,01

PV 29 8.79

I

I

I
I

I
-

I

I
I
I

I I I I

I
I

I I
I

I
I

iI
I I !I

I I I
I i

I

I I I I
5588-7611219011 Kaanna n
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11 M U U T T U T K I Io1 U K SET

11 .1 1-1 aIm i a i h e tie d 0 S t 0

11.1.1 Y1eista

2.1.1980.

Va1takunna11inen ma1miaihetiedosto on ma1minetsintaa pa1ve

leva tiedosto, johon kootaan tietoja

- ma1mipa1jastumista

- ma1mi1ohkareista

- muista mahdol1isista ma1mivihjeista (es1m. satei1yhavain-

no Ls t.a) •

. Ma1miaihetiedosto pa1ve1ee hakemistona, kun halutaan infor

maatiota j.onkin a1ueen tai malmityypin ma1miaiheista.

11.1.2 Ma1miaihetiedoston kaytto

Malmiaihetiedostoa tarvitaan y1eensa si11oin, kun jol1akin

a1ueel1a ollaan a10ittamassa malminetsintatyota tai kun

arvioidaan vasta saapuneiden ma1mivihjeiden merkitykse11i

syytta.

Malmiaihetiedoston kayttoa selostetaan 1aajemmin oppaassa

B. Sa1tikoff:"Ha1miaihetiedoston kayttajan opas" (GTL:n

opas n:o 7, 19791. Seuraavassa esitetaan 1yhyt yhteenveto.

Kukin kohde on ma1miaihetiedostossa kuvattu 19 karakteris

riikan avu11a, jotka atk-ratkaisussa on viela jaote1tu 36

tieto1ajiksi. Kutakin tieto1ajia voidaan kayttaa hakusuu

reena. Hakumenete1mana on ta110in se, etta tiedostosta etsi

taan 6hje1mal1a kohteet, joissa jokin tieto1aji saa jonkin

arvon (esim.: paamete11ina on kupari jMETALLI-1=CU!i aihe

ei ole se1vitetty !SELV-ASTE F SELV/ i aihe on Lapissa !X

KOORD>7280j. Tulokseksi ohje1ma11a kirjoitetaan ao. kohteista
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halutut tietolajit tai piirretaan ne tietokonepiirturilla

kartalle. Kartanpiirto-ohjelmia on talla hetkellakaksi:

toisel1a piirretaan kartta koko Suomesta (mittakaavassa

1 : 1 000 000 - 1 : 4 000 OOO}, toisella yksi 1 : 100 000

standardikarttalehti kerral1aan.

Kaytann6ssa malmiaihetiedoston tietoja saadaan tilaamal1a

niita tiedostohenki16kunnalta. Hausta ja tulostusmuodosta

voidaan mukavasti sopia puh.elimitse. Nopeata hakua jalis

tausta paatteille voidaan suorittaa my6s aluetoimistojen

atk-paatteilta~. AluetoImistoihin on tarkoitus koulut

taa tiedoston kaytt6a osaavat yhdysmiehet, joiden avustuk

sella haku joustavLmmin tapahtuu.

11.1.3 Tietojen sy6tt6 malmiaihetiedostoon

Malmiaihetiedostoa paivitetaan jatkuvasti tiedoil1a uusista

16ydetyista malmiaiheista. Tietojenkeruu1omakkeena toimii

malmiaih.ekortti (kuva 11.11. Sen kaytt60n yksityiskohtai

sesti. se1itetty aikaisemmin mainitussa "Malmiaihetiedoston

kayttaj.an oppaassa";.

Tietojen sy6ttamisajankohdasta noudatetaan seuraavaa peri

aatetta. Tiedostoon ei vieda "kuumia" aiheita, joiden ensi

tutkimus on viela kesken. Niinpa otol1isin ajankohta tieto

jen 1uovuttamiseen on raportin valmistumisajankohta, jo11oin

tiedot muutenkin ju1kistetaan. Tietojen luovutuksesta vastaa

tal16in ao. raportin kirjoittaja.

Kansannaytteiden osa1ta kunkin a1uetoimiston kansannaytetoi

minnan hoitaja keraa vuoden aiheet yhteen ja luovuttaa tiedot

ma1miaihetiedostoon seuraavan vuoden kahden ensimmaisen kuu

kauden aikana.
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Tiedostohenkilokunta pidattaa itselleen oikeuden karsia

aiheitapois esim. alhaisen pitoisuuden vuoksi tai kun

aihe liittyy johonkin tiedostossa jo olevaan aiheeseen,

johon se voidaan yhdistaa maininnalla "Muut havaintonumerot"

-sarakkeessa.

Havaittuja virheita pyritaan korjaamaan heti niiden ilmet

tya. Virheistavoi ilmoittaa tiedostohenkilokunnalle puhe

limitse tai malmiaihekortin avulla.
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OD0033

2.1.1980

Malmiaihetiedosco

nim,m. 'tuOIi nuftMlro

IClI~L..iHavaintonumero I).{., , I I I I ,5i~fl.31 Laita!:

Kuuluuka alheeslH!n usnmpia havaintojal MontUo? _I_,_I
Alheen »kutsumantrnl»; 'TIO I U,L.,A IT, I 1 J I I I

KarttaI.: I~k~,f,fl~ x_lr,~¢;'1'141" I y- I~I.s-I~ "1' I' 1 I
Kurrta:. Iv I f 1 I "I -+-1.$·, A-v4 I R I I I I I
AlhlH!n naytetyyppi. (Paljastuma-l..e,hkare-Muu alhe; allevilvu)

Malmimetallit (epametaJlIsessacalnlHlSU. hyoeymlneraallt):

1.: I'Z.,N I 1 I 2.: I , , 1 I 3.: I 1 , 1 I ~::I I , I I

MalmlutUmiselle'tn'pilllsllt malmi- tins. miner:aaiit:
1.:IZ, AI , V,A'1 2.:IJ' I I< ' / I J I 3.: I , , 1 I <4.: I I , I I

Mlneraa.lien esiintymistapa. MaimilrtUman esiintymistapa.
malmiutumassa. (rani) koko paljastumassa t. lohkareessa.

KOMPaktlna 'X A. LAPI klven

~PIROttlH!na
I':;'; plenllSS1 OSAssa

VER:Kkamalsena -
SUONlna - B. RAlToina

~
.

LAlSkini - JUONissa

yla. RAKEIna: - BREKsiavycShykk.

- RAKOplnnollia
PESAkkelni

Aih....· koka Aiheen· pitoisuus

~a.111 a'al he: L 0 h k a·r-ea.) h.:

mlWcSn ",,·0 :lIe 10 en ... ·0 III malmla -.0
pleni -,1 10--50 c:m' _1 kiiyhU. maimll - 1
kahtaJ. -2 50-100 c:m' _2 kohtaJaista: -2
suurf 1-5m _3 r1kasta -3

(-,maiml) -3 yll 5 m -+ alnutJauulsta _.~

(Nu~· ru\lGlun) m (Numero MI1lUIun) ~

IsintilciYilaji: IK,V,A '~I-,p,O,R,FIYIYIRI/, 1 , I
Mulstuttaaka Jotaln tunnettua maimiatmaimlalhettal

MIt1l! K.I~·I R.,N.,i4', , , I , , , I

Raportti, jassa alhe malnitaan: I 1 I 1 1 1 1 , I , , 1 I I I I I 1 I
Niytteen siilytyspaikka: Onka alheesta olemassa (ja mantako)

niyte PUUTtuu
,... analyysla

tjTUTKljaila I- ohuthletti

LOPPI I- plntahietti

OTANlem' (K- tal M-arklsto) I-

KUOPlo ~
Se/Yltysaste:

ROVAnleml El.Tutklttu

~
I..- KAYTy palka/la

TUTKJmuksla
SELVltetty

Usatletoja: 1. Alheen muut tarkelmmat havaintanumero1::

...~.........._..._....._.._._-._...._............,....._.............__..........._...._...-................- ............_..._.--_..................._.__............-..........

- . 1<A- 1$¢;z.L~I
L. Anal. no ,.........................................................................................................................................................................._..............

1~61U-l1

Kuva 11.1
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11.2 K a n san nay t e t 0 i min t a

11.2.1 Yleista

10~6.1980

Naytteiden tarkastuksessa on pyrittava siihen, etta kaikki

naytteet tulevat kansannaytetoimistoihin, joissa ne kirjataan

ja tarkastetaan. Kuntakilpailuissa voi alustava tarkastus

tapahtua kunnantoimistoissa.

Kuvassa 11.2 on esitetty kaavio kansannaytteen kasittelysta.

11.2.2 Naytteiden tarkastus ja vastaus

Kaikista saapuneista naytteista tarkastetaan radioaktiivi

suus ja fluoresenssi. Alustavan makroskooppisen tutkimuksen

perusteella poistetaan taysin heikot naytteet ja mielenkiin

toiset naytteet talletetaan joko kemiallista analyysia tai

mineraalimaaritysta varten. Teollisuusmineraali- ja teolli

suuskivinaytteet toimitetaan edelleen teollisuusmineraali

ryhmalle. Hyvi~ta naytteista ilmoitetaan valittomasti mal

minetsintaryhmil1e.

Jokaisel1e alustavasti tal1etetulle naytteel1e annetaan nume-'

roo Numerot on jaettu eri aluetoimistojen kesken siten, etta

niista nakyy suoraan, mista nayte on. Otaniemessa tal1etet

tujen naytteiden juokseva numerosarja on K/l - 9999 (ennen

aluejakoa kaikki kansannaytteet tulevat Otaniemeen, joten

numerosarjan alkuosa, noin 6400:aan asti, sisaltaa naytteita

koko Suomesta1, Kuopion numerosarja on K/20 OQl - 29 000 ja

Rovaniemen K!30 001 - 39 999. Lisaksi teol1isuusmineraali

ryhma tal1ettaa teollisuusmineraali- ja teollisuuskivinayt

teet omalla numerosarjallaan (K-TM/l -1.

Jos saapuneet .ja mielenkiintoisiksi todetut naytteet ovat

toisen aluetoimiston alueelta, paketti toimitetaan valitto

masti asianomaisen aluetoimiston kansannaytetoimistoon, jossa
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Naytteen loytyminen ja 1ahettaminen
,- t

IVastaus
~

Naytteen tarkastus H.eikon
- makroskooppinen tarkastus ~ naytteen
- satei1yn toteaminen

I
f1uoresenssin

poisto- toteaminen

t 1
Teo11isuusmineraa1L-

T',isatietojen Naytteen ja teo11isuuskivi-.
ana1ysointi nayte teq11isuusmine-( Jyytaminen

raaliryhrna11e

J.1etkon

naytteen

poisto

A1ustava paika11akaynti Lohkare- tai

- paikannus
~

pa1jastuma
I

- 1isanayte havainto-
kortti

J
Naytteen tutkirnuksia .

Naytteen

- Vertai1u aikaisempiin tietoihin arkistointi

- 1isaana1yysi I~ Kayntiraportti

- petrofysikaa1isia 1atoratoriarnittauksia Ma1miaihe-

- ohut- ja pintahietutkirnuksia kortti

.1.
Uusintakaynti

- lohkare-etsinta

- geofysikaa1isia mittauksia

l
Tu10sten arvl..ointi ~

Odottaa 1isa-

aineistoa

I
} Ma1minetsintatoimenpiteet

Kuva 11.2 Kansannaytteen kasitte1ykaavio
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ne mY05 numeroidaan. Tiedot Uihettaj asta j a .saapuneesta pake

tista merkitaan kuitenkin myos ensimmaisen a1uetoimiston

1ahettajakortistoon, jossa on ta110in maininta, etta paketti

on 1ahetetty ede11een toiseen a1uetoimistoon. Jos saapuneessa

paketissa ei ole ta11ettamisen arvoisia naytteita, niin nii

hin vastataan siina a1uetoimistossa, johon ne ovat saapuneet.

Teo11isuusmineraa1i- ja teo11isuuskivinaytteista merkitaan

tiedot myos lahettajakortistoon ja naytteet toimitetaan teo1

1isuusmineraa1iryhma11e.

Naytteiden 1ahetta.ja11e 1ahetetaan vastaus, jossa i1menee

naytteiden kivi1ajit ja malmimineraalit seka naytteiden

kasitte1y. Vastaus10makkeen ma11i on esitetty 1iitteessa 11.1.

Ta11etetuista naytteista vastattaessa voidaan sama11a tarvit

taessa 1ahettaa niita koskeva tieduste1u10make, josta ma11i

on esitetty 1iitteessa 11.2.

Tukikohtaan yrns. jatetyt kansannaytteet toimitetaan va1it

tomasti ao. kansannaytetoimistoon, jossa niihin myos vasta

taan ja tarpeen vaatiessa arkistoidaan. Mika1i kuitenkin

naytteisiin vastataan jo tukikohdassa, on vastaus10makkeen

kopio toimitettava kansannaytetoimistoon. Huomattavaa on, .

etta naytteen numerointi ja ana1ysointi tapahtuu vain kansan-.·

naytetoimiston kautta, eika naytteita saa missaan tapauksessa

1aittaa geo10gin oma11e numero11e.

Kunnantoimistoista tai rnuista paikoista ~J:H;1n... tapahtuvi.sta

tarkastuksista i1moitetaan myos va1ittomasti ao. kansannayte

toimistoon, joihin 1ahetetaan vastaus10rnakkeet ja tieduste

1u10make mika1i naytteiden loytaja on paika11a. Kaikki rnie1en

kiintoiset naytteet on pyrittava kayrnaan katsomassa heti

tarkastusti1aisuuden ja1keen.
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Naytteiden jatkokasittely

10.6.1980

Ana1yysitu1osten saavuttua arvioidaan naytteiden.merkitys

uude1leen ja heikot poistetaan lopu11isesti. Ana1yysitu1os

i1moitetaan 1ahettaja11e seka tieto naytteen poistamisesta

tai arkistoimisesta. Ana1yysitu1oksen i1moituslomakkeesta

on ma11i 1iitteessa· 11.3.

Paika11a kaynti suoritetaan joko a1uetoimistosta tai josta

kin tukikohdasta ~~~1. A1uei11a, joi11a tutkimukset ovat

kaynnissa, suorittaa tarkastuksen asianomaisen a1ueengeo1o

gi, tai hanen apu1aisensa, si11a hei11a on a1ueesta paras

tuntemus. Tarkastuksissa noudatetaan sovittua a1uejakoa.

Paika11a kaytaessa taytetaan lohkare- tai pa1jastumakortti.

Kun lisaksi ana1yysitu1os ja mahdo11isten muiden 1aboratorio

tutkimusten tulokset ovat selvi11a, kirjoitetaan kayntira

portti (entinen kansanaihetutkimuksen esiraporttil ja ma1mi

aihekortti (kts. sivu 11.4), jotka toimitetaan kansannayte

toimistoon.

Kayntiraportin lomakkeesta on ma1li 1iitteessa 11.4.

Kayntiraportin taytossa huomioitavia seikkoja:

- Kayntiraportti taytetaan vasta sitten, kun tiedetaan ana

. 1yysitu1os ja mahdo11isten muiden 1aboratoriotutkimusten

tu1okset.

- A1ustavasti taytettyyn osaan on tarvittaessa tehtava kor

jaukset ja lisaykset.

- Loytopaikka-kohtaan merkitaan kartta (esirn. 2222-0.8 @ja

koordinaatit. Lisaksi kuvataan 1yhyesti loytopaikka kayt

tama11a peruskartan 1:20000 nimistoa.

- Tutkimustulokset-kohdassa mainitaan a1kuperaisen aiheen

koko, loytoYmparisto, kuvaus naytteen suhteesta koko ai

heeseen jne.

- Jos paikalla ei .oLe kayty, vaan tiedot on saatu nayt.t.een

1ahettajan kanssa keskuste1ema1la, on se mainittava.
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- Lausunto ja jatkotbimenpide-ehdotus-kohdassa annetaan

peruste1tu arvio naytteesta. Lisaksi mainitaan mahdo11i

set ma1minaytteet ja -aiheet, joihin ko. nayte 1iittyy.

Ta110in on taman naytteen tai aiheen numero mainittava.
!J!

- Aiheen pitoisuus i1maistaan rna1miaihetiedoston 1uokitte1un

mukaisesti.

Kayntiraportit sai1ytetaan kansannaytetoimistossa, josta

ne kerran vuodessa 1uovutetaan tutkimus1aitoksen keskusar

kistoon. Taman ja1keen ne ovat ju1kisia. Ennen 1uovuttamista

a1uetoimistoissa kuitenkin se1vitetaan, mitka kayntiraportit

1uovutetaan ja mitka eivat. Keskusarkistoon 1uovutettujen

naytteiden ma1miaihekortit 1ahetetaan taman ja1keen otanie

meen ma1miaihetiedostoon.

11.2.4 Muuta

Jos maaaeot.arkeseuksessa todetaan, etta nayt;e on toisen maL

minetsintaorganisa.ation cut.kfmusaLuee), ta tai muuten katsotaan

aihee11iseksi sen 1uovuttaminen toise11e organisaatio11e,

niin naytteen 1ahettaja1ta voitaisiin tarvittaessa pyytaa

1upa 1uovutukseen.

Lisaksi olisi toivottavaa, etta naytteen 1~hettaja11e tiedo

tetaan naytteen johdosta tehdyista jatkbtutkimuksista ja

siit~mihin~ tutkimuksissa on paadytty.

11.2.5 Kansannaytteista saatavi11a olevat tiedot

Kuopiossa ja Rovanieme11a kansannaytetiedot ovat saatavissa

kansannaytetoimistosta. Otaniemessa osa tiedoista on myos

saatavissa arkistosta.

- Kansannaytteiden 1ahettajien aakkose11inen kortisto, jota

Otaniemessa hoitaa kirjaamo ja Kuopiossa ja Rovanieme11a
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kansannaytetoimisto. Jokaisesta 'ahettajasta taytetaan

kortti, josta ilmenee lahettajan nirni, osoite, puhelinnu

mero ja kotikunta. Lisaksi siita ilrnenee paketin saapurnis

paivamaara, naytteiden loytokunta, naytteiden maara ja
&i

talletettujen naytteiden maara, myos siirto toiselle alue-

toimistol1e tai teollisuusmineraaliryhrnalle, henkilon

saamat palkkiot.

- Saapuneista paketeista Ja naytteista pidetaan vuosittaista

tilastoa, josta selviaa kunnittain saapuneet paketit, nayt

teet ja talletetut naytteet.

- Vastauslomakkeiden kopiot kunnittain lajiteltuina.

- Kayntiraporttien kopLo t; -karttalehdittain laj itelt.u.i.na ,

- Arkistoidut kansannaytteet nurnerojarjestyksessa. Samoin

niista tehdyt ohut-' ja: pintahieet karttalehdit·tain laji

teltuina.

- Teol1isuusrnineraale:i:sta ja -kivista pitaa teollisuusmine

raaliryhma luetteloa juoksevalla nurneroinnilla (K=TM! ) •

Naiden Ld.saks i, kukin kansannaytetoirnisto vo i, tehda omia

tutkirnuksiaan kansannaytteiden pohjalta.

11.2.6 Muu toirninta

Muu toirninta kasittaa. paaasiassa geiger-mittareiden lainausta

ja naytemateriaalien jakoa.

Geiger-mittareiden lainau~ on ilmaista. Tutkirnuslaitos maksaa

myo s mittareiden li:ihetyksesta aiheutuneet postikulut posti

ja lennatinhallisuksen kanssa sovitun sateilymittauslaittei-::

den luottokuljetussopimuksen mukaisesti.
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01emme tutkineet naytelahetyksenne ja todenneet seuraavaa:

Fluoresoivia mineraaleja

Radioaktiivisia mineraaleja

D kylla

D kyl1a

o ei

D ei.

[J Arvomineraalimaara on siksi vahainen, etta emme talleta nayttei=

tanne

[J Ta11etamme toistaiseksi naytteenne

[J

Geologinen tutkimuslaitos kiittaa osoittamastanne harrastuksesta.

Naytteen tarkastaja

Geologlseen tutklmuslaitokseen vol lihettU klvl- la maalajlniyttelti postlmaksutta (paino korkelntaan 2 kg). los
lihettijan nlmen Ja osoltteen IIsiksl kiireeseen merkitiin sanae »Sisiltai niyttelti».

OSOITE: Kivimiehentie 1 PT. '~7 nT .,.,
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L±ite 11.2

Naytteenne ( ) on talletettu

paremrnin arvioida loytoanne, pyydamme

keen ja palauttamaan sen meille.

toistaiseksi. Voidaksernme

Teita tayttamaan taman lomak-

:.: t 1" to....Na.y tee:n oy aJ a .

Lahiosoite ;,e •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Postito-im.tpaik~a •••••••••••••••••••••••••••••••.••••••••••••.•••••

Puh. kotiin ..... -e • • • • • • • • • • • • •• Puh. toihin ...l •••••••••••••••••••

.
.Ammatti ......•....•••.......... Syntyrnavuosi .

Jos naytteella on useampia loytajia, pyydamme muiden kohdalta kir

joittamaan vastaavat tiedot lomakkeen kaantopuolelle.

Mina vuonna nayte on loytynyt •.•..•.•••

Loytopaikka (mahdol1isirnman tarkkaan, jos mahdol1ista karttalehti

ja koordinaatit. Lomakkeen taakse voitte piirtaa tarvittaessa kar-

tClIl) ••••••••••••••••••••••••••••.•••••••••••••••••••••••••••••••••

·................................................................ . .
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • e e e e • 0 e 0 ~ 0 0 0 0 • e • a • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Nayte on
irtokivesta

kalliosta

jonka koko on •.... x x •..•. em .

Onko naytetta jaljella loytopaikalla? kylla [J ei D
Jos nayte osoittautuu siksi mielenkiintoiseksi, etta paikal1akaynti

on tarpeel1inen, niin milloin olette varmimmin tavattavissa?

·................................................................. .
Jos nayte on eri paikkakunnalta, kuin missa asutte, onko naytteen

loytopaikkakunnalla henkiloa, joka voi opastaa loytopaikal1e?

~irni ••...•••••....••••••...•.•..•..... Puh .•.••.....•....•.••...•

Lahiosoite ~ .

Postitoimipaikka .

Tarvittaessa voitte kirjoittaa lisatietoja lomakkeen taakse.

Kaanna 0
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_1_ 1 9

Ana1yysitulos kivinaytteestanne:

r

L

-,

.J

Saapunut

- -
Oma numero -

Ag (hopea) ············ ············ ···.········ ············ ppm

Au (ku1.ta) II
* * * · · · · ·· · , . ··········· .. ············ ············

Cu (kupar.i) ············ ············ ············ ··········· · %

Ni (nikkeli) II············ ······· ····· ············ ··········· ·
Co (koboltti) II.············ ············ ·········· ·· ········· ···
Zn (sinkki) II············ ············ ·· ······· ··· ···········.
Pb (lyijy) II············ ············ ·····.······ ············
Fe (rauta) II············ ········ ···· ······· ····· ············
Ti (titaani) II·.········· · ············ · ······ ·.··· ······ ······
V (vanadiini) "············ · ··········· ············ ·········· · ·

~ ·
Cr (kromi) n············ ············ ·· ·· ··· ·• ··· · · ~ ········· "-
Mn .Imanqaand.) II········· ··· ··········· · ····· ······· ········· ···,

······· ····· ············ ············ ············
············ · ·······.··· ············ ·· ········· ·

[] Koska analyysitulos on heikko, poistarnme naytteenne

[] Naytteenne on talletettu numero11a K/

[]

O~nT'1'F.· ....
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Liite 11.3/2

I
I
I

Ma1mitutkimusaiheiden malmipitoisuuden 1aatuarvio

Seuraava tau1ukko sisa1taa ohjeelliset 1aatuluokat taval1is

ten ma1mia1kuaineiden keskipitoisuuksille aiheessa. Ts. pie

nesta va1ikoidusta naytteesta tehty ana1yysi voi osoittaa

huomattavasti korkeampia pitoisuuksia aiheen si1ti olematta

kovin rikas.

Luokkia kaytetaan 1ikimaaraisesti arvioitaessa aiheiden

"hyvyytta". Kivi1aji- ym. tiedot voivat muuttaa huomattavasti

aiheiden kiinnostavuutta.

.. t .i.. S,

A1kuaine Laatu Arvoton Koyha. .Kohta1.ainen Rikas

Au ppm 1 1 - 4 4 6 6

Ag " - 30 30 -70 70 -300 300

Pt " 1

Pd " 2
I····

CU % - '0.3 0.3- 0.5 0.5- 1.0 1.0-

Zn " 2.0 2.0- 4.0 4.0- 6.0 6.0-

Pb II 3.0 3.0- 5.0 5.0- 8.0 8.p-

Ni II 0.2 0.2- 0.4 0.4- 0.7 0.7-

Co " 0.1 0.1- 0.3 It 0.5 0.5-0.3-

S " - 20 20

Fe " - 30 30 ~40 4.0 - 50 50

Mn " - 10 10

Cr " - 10 10 -20 20 - 30 30

Mo " 0.1 0.1- 0.2 0.2- 0.5 0.5-

w " 0.2 0.2- 0.4 0.4- 0.7 0.7-

V " - 0.2 0.2-

U ppm -300 300 -1000 1000-2000 2000
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GEOLOGINEN TUTKIMUSLAITOS
Malmiosasto

Kayntirap~rtti__" __....-:.. :....__ kunnasta.

(

~I - Saap. . , _

Lahettii"iiJ _

Lahiosoite________ _ _

Postitoimipaikka
- --------------

Puh , kotiin toihin _

Lisiit~~toja__ _ __ .__

------~------------

Liihettiijiin n:o _

Kivila "iJ _

Ma1mimineraa1it Esiintymistapa

'-~--------

Kenttatutkimukset

La ta"iiY J _

Tarkastuspaiva _

Dsoite
Loytopaikka Kartta _ x ..

--------------- y .. ---------

-----------------------------------------
-------------,---------------------------------

Aihe kalliossa 0 irtokivessa 0
Tutkimustu10kset

Lausunto ja jatko

toimenpide-ehdotus

-----"----
______1 19 _

Aiheen pitoisuus c=J ---------------------------
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Hietutkimus Ohuthie n:o
Pintahie n:o

..
Petrofysikaalisia
1aboratorio
mittauksia
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Jatkotoimenpiteita
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o Keskusarkistossa

c=J Malmiaihekortti

o
o

o
o
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11.3 Kemia11isen ana1yysipa1ve1un kaytto

11.3.1 Y1eista

Tama ohje korvaa 7.2.1980 paivatyn maarayksen uusien ana1yy

si10makkeiden kokei1ukaytosta.

Kemia11isia ana1yyseja ti1attaessa kaytetaan alIa kuvattavia

lomakkeita. Useiden lomakkeiden kaantopuo1e11a on tayttooh

jeita, joita tassa yhteydessa tarkennetaan. Taman ohjekirjan

eri tutkimusmenete1mia kasitte1evissa kappa1eissa on myos

tarkempia maarayksia.

Ma1miosaston ana1yysikorttien a1kuperaiskappa1eet arkistoi

daan. Kortistoa hoidetaan Otaniemessa (ta11a hetke11a Hilkka

Aa1to), jonne geokemian osasto toimittaa kaksoiskappa1eet

kaikista ana1yysi1omakkeista. Lomakkeet arkistoidaan kartta

1ehtijarjestyksessa, erikseen (1) yksittaisen naytteen rna1

miana1yysit (esim. kansannayte- ja ma1miana1yysien tu1okset,

jotka on viety ATK-tiedostoon; katso kohta 11.3.5), (2) sar

ja-ana1yysit (esim. rnaaperan geokernia11iset ana1yysit),

(3) syvakairausana1yysit, (4) silikaattiana1yysit ja (5) rnuut

ana1yysit (esim. rikasteet).

Ana1yyseja ti1attessa on siita sovittava rnalmiosaston tyo

maan tutkijan kanssa. Suuria ana1yysisarjoja ja erikoiskasit

te1ya tai erikoista tarkkuutta vaativista ti1auksista on

1isaksi neuvote1tava kemian 1aboratorionkanssa.

11.3.2 Ana1yysin ku1ku

Useimrnat geo1ogisten naytteiden kernia11iset ana1yysit teh

daan tutkirnus1aitoksen geokernian osaston ana1yyttisen kernian

1aboratoriossa, jonka paa11ikkona toirnii Tapio Ko1jonen.

Laboratorio on jaettu a1ayksikoihin seuraavan kaavion
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ESPOO

KUOPIO

PEN'ITI NORAS PAlNO vAANANEN V'lUNo HOFFREN
grokemia.lliset malmianalyysit kivilajianalyysit
analyysit

PAULI VAANANEN
grokemialliset
analyysit

I
ESKO KCNrAS
grokemialliset
analyysit

Geokemian osastossa on valmisteilla selvitys kaytossa ole

vista analyysimenetelmista, maarittettavista alkuaineista,

palveluksien saatavuuksista ja muista asioista, joista ana

1yysin tilaaja1le on hyotya.

Ana1yysien teettamiseksi naytteet 1ahetetaan 1aboratorioihin

seuraavasti:

1) Malmianalyysiin tarkoitetut naytteet paaasiallisesti

malmi1aboratorioon Otaniemeen.

2) Geokemiallisen tutkimuksen tuottamat naytteet varsinaista

analyysia ede1tavaan esikasitte1ya varten (esim. seulonta)

Kuopioon tai Rovanieme1le. AAS-ana1yyseja tehdaan Espoossa,

Kuopiossa ja Rovaniemel1a seka EKV-ana1yyseja Espoossa.

3) Kivilajianalyysiin tarkoitetut naytteet kivi1ajilabora

torioon Espooseen.
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Tiettyja erikseen sovittavia toita (esirn. rnineraa1isepa

rointi) ja rnaarityksUi (esirn. Au ja Mo) kaikista naytetyy

peista tehdaan kussakin 1aboratoriossa rnainittujen rutiini

tehtavien 1isaksi.

Tutkirnus1aitoksen u1kopuo1e11a (esirn. VTT) 1aboratorio

teettaa esirnerkiksi uraanirnaarityksia ja tiettyja hivenaine

maarityksia. Kaikista naista pa1ve1uista on sovittava erik

seen kernian a1ayksikoiden paa11ikoiden kanssa.

Malmiosastossa tehdaan ede11isten 1isaksi seuraavia ana

1yyseja:

1) uraani- ja torilliilluaarityksia gfuumaspektrometri11a

2) rnineraa1ien rnikroana1yyseja pinta- ja ohuthieista

rnikroana1ysaattoril1a.

11.3.3 Lornakkeiden kaytto

Ana1yysi1aboratoriot saattavat eraissa tapauksissa kayttaa

tu10stuksessa ATK-1istaa esirn. XRF- ja EKV-ana1yysien yhtey

dessa. Seuraavassa kasite11aan tavanornaisessa kaytossa

olevia lomakkeita.

Lornake 1: ana1yysiti1aus (katso 1iite 11.3.1)

Ana1yysin ti1aaminen tehdaan ta11a lornakkee11a 1ukuunotta

rnatta geokernia11isia joukkonaytteita (tapahtuu lornakkee11a 4)

tai yksittaista naytetta (tapahtuu lornakkee11a 7). Lornaketta

taytetaan yksi kappa1e ku11akin ti1auskerra11a ja koska

siina on esipainettuna ti1ausnurnero va1miiksi, ei sita saa

valmistaa itse kopioirna11a.

- "Laboratorioryhrna": taytetaan kohdan 11.3.2 rnukaisesti

- "Tilaaja": analyyseja ti1aavan tutkijan nirni tekstattuna

(ei nirnikirjoitus) •
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- "Kohde": ma1miosaston tyomaa tarkasti (esim. Virtasa1mi,

Hu1kkonen) .

"T~rke~t mineraa1it": mineraa1eja, joiden suuri m~~r~ voi

vaikuttaa ana1yysin ku1kuun. Kemistin on esim. t~rke~t~

tiet~~ onko kivess~ kiisuja vain nimeksi vai eritt~in

runsaasti.

- "Toimenpiteet": 1uete11aan m~~ritett~v~t a1kuaineet, mah-

do11inen n~ytteiden esik~sitte1y jne. Mik~li ha1uttu

ana1yysitarkkuus poikkeaa tavanomaisesta on siit~ erikseen

mainittava.

"Tieto vied~~n": kaikki ma1miosaston ana1yysit arkistoi

daan i1man eri mainintaa.

- "Naytteet toimitetaan": geokemian osasto s~i1yttaa y1eensa

n~ytejauheet i1man eri mainintaa esimerkiksi myohempi~

1is~~~rityksi~ tai tarkistuksia varten.

"Lis~tietoja": t~ytet~an esimerkiksi toivottaessa kiiree1

1ist~ ana1yysi~. Kun samaan tutkimukseen kuu1uvia n~yt

teit~ l~hetet~~n ana1ysoitavaksi, mainitaan t~ss~ yhtey

dess~ aikaisempi n~ytesarja. T~lloin kemistit voivat

ana1ysoida n~ytteet aina sama11a menete1m~11~.

Lomake 2: 1~hetys1uette10 ja ana1yysikortti (katso 1iite

11.3.21-

T~t~ k~ytet~~n lomakkeen 1 kanssa ja taytet~~n yksi kappa1e

saman kartta1ehden a1uee1ta otettua kutakin n~yteryhrn~~

kohti (esim. yhden 1injan tai montun n~ytteet, yksitt~is

n~ytteiden osalta yhteen kartta1ehteen kuu1uvat samantapai

set naytteet tms.). Lista pa1autuu teett~j~lle ana1ysoinnin

j~lkeen, joten se on syyt~ t~ytt~~ riitt~v~n tarkasti n~yt

teiden tunnistamista varten. Yhde11e 1ista11e voidaan ker~t~

vain ne n~ytteet, jotka ana1ysoidaan sama11a tava11a, eli

joista m~~ritet~~n samat a1kuaineet samal1a tarkkuude11a.

A1kuaineet 1uete11aan ti1aus1omakkeessa (lomake 1), josta

kemisbit siirt~v~t ne t~h~n lomakkeeseen standardoidussa

j~rjestyksess~.
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- "Ti1ausnumero": kopioidaan ti1aus1omakkeesta, johon kortti

kuu1uu.

"KentUinumeron yhteinen osa": esim. BS-80-121.1, BS-80-121.2,

BS-80-121.3 jne. kirjoitetaan yhteinen osa BS-80 tahan ja

kohtaan "Kenttanumero" vain muuttuvat osat 121.1, 121.2,

121.3 jne.

- "Sijainti ja huomautuksia": naytteiden tarkempaa tunnista

mista varten, esim. X- ja Y-koordinaatit. Taytt60hjeen

mukaista kartta1ehden ja/tai paikkakunnan mukaista merkin

taa ei tahan kuitenkaan tehda koska se i1menee jo taman

lomakkeen a1kuosassa.

Lomake 3: syvakairausanalyysit M52.6 (katso 1iite 11.3.3)

Tarkempi kuvaus on esitetty taman ohjekirjan kohdassa

·7.2.4.C. Tata lomaketta kaytetaan yhdessa·ti1aus1omakkeen 1

kanssa. Maaritettavat a1kuaineet 1uete11aan ti1auksessa,

josta kemistit siirtavat ne tahan lomakkeeseen standardoi

dussa jarjestyksessa.

Lomake 4: ana1yysiti1aus geokemia11isi11e joukkonayttei11e

(katso 1iite ll.3.4l

Tarkempi kuvaus on esitetty taman ohjekirjan kohdassa 5.1.10.

Lomake 5: 1ahetys1ista geokemia11isi11e joukkonayttei11e

(katso 1iite 11.3.5)

Tata lomaketta geokemian osasto kayttaa aina 1ahetettaessa

naytteita omien 1aboratorioidensa sisa11a. Ana1ysoinnin

suorittavaan 1aboratorioon saapuessaan nayte-eria seuraa s e ka

lomake 4 etta lomake 5.

Lomake 6: ana1yysikortti (katso 1iite 11.3.6)

Tarkempi kuvaus on esitetty taman ohjekirjan kohdassa 5.1.11.
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Lomake 7: yksittaisen analyysin kortti (katso liite 11.3.7)

Yksittaisen analyysin tilaaminen tehdaan tata korttia kayt

taen siten, etta tilausosa taytetaan lomakkeen 1 ohjeiden

mukaisesti. Analyysitulos ilmoitetaan tilaajalle samalla

kortilla ruudukko-osan koodien avulla.

"Paivays": analyysin tilaajan pa1vays.

- "Lisamaarityksia": katso kohta 11.3.4.

"Tilaaja": .anaLyys La tilaavan tutkijan nimi tekstattuna

(ei nimikirjoitus), osoite ja vastuualue.

- "Naytelaji": esim. malminayte.

- "Toimenpiteet": luetel1aan maaritetUivat alkuaineet.

Mikali haluttu analyysitarkkuus poikkeaa tavanomaisesta,

on siita mainittava erikseen.

- "Kenttanumero": malmiosaston naytteen tunnus.

- "Lab.nro": analyysin tekeva laboratorio tayttaa.

- "Tulosruudukko": laboratorio tayttaa. Jokainen alkuaine

merkitaan omaan kolmesta rivista koostuvaan ruudukkoonsa

siten, etta ylimpaan riviin merkitaan alkuaine ja pitoi

suusyksikk6, keskimmaiselle riville analyysimenetelma

kooditettuna (esim. AAS, XRF) ja alimalle riville pitoisuus.

11.3.4 Lisamaaritykset

Kun analysoiduistanaytteista teetetaan lisamaarityksia,

menetellaan seuraavasti. Laboratorioon lahetetaan pelkka

tilauslomake, jossa luetellaan laboratorionumerot ja halut

tavat uudet maaritykset. Ta116in laboratorio hakee analyysi

jauheet omasta varastostaan ja analyysikortit malmiosaston

arkistosta, suorittaa halututtoimenpiteet ja kirjoittaa

lisatulokset vanhoihin kortteihin; naista otetaan uudet ko

piot ja toimitetaan tilaajalle.
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Liite 11.3.1/2

TALLA YLEISTlLAUSLOMAKKEELLA VOIDAAN TILATA ANALYYSEJA
YKSITTAISESTA NAYTTEESTA TAl NAYTESARJASTA.

NAYTESARJAN NAYTTEET VOIVAT OLLA SAMAA NAYTELAJIA (ESIM.
JOKO KALLIO, MALMI TAl MAAPERANAYTTEITA). NAYTESARJA
VOl OLLA PERAISIN ESIM. SAMASTA MUODOSTUMASTA (ERI KIVI
LAJEJA) TAl ERI MUODOSTUMISTA (Sk~ KIVlLAJIA). KUKIN
NAYTESARJAN NAYTTEISTA PYRITAXN KASITTELEMAAN LABORATO
RIOSSA SAMOlLLA MENETELMlLLA. MM. SYVAKAlRAUSNAYTTEET
VOlVAT MUODOSTAA NAYTESARJAN. TATA TlLAUSTA SEURAA AINA
JOKO LOMAKE 2 TAl 3.

TAVANOMAISTEN GEOKEMIALLISTEN JOUKKONAYTTEIDEN (TUTKlMUS
RAPORTTI NO. 39) ANALYYSITYOT TlLATAAN TILAUSLO~~EELLA

4. YKSlTTAlSNAYTTElDEN ANALYYSIT VOlDAAN TILATA MYOS
YHDISTETYLLA TILAUS-ANALYYSIKORTTlLOMAKKEELLA 7.

'i laboratoriossa toimii ko1rre alayksikkoa.

2 kohde tarkoittaa esirn. tyCmaan, naytteen::>ttopaikkakunnan, tutki.muksen

tai projektin ni.Irea.

3sulfidin, oksidin, karbonaatin ja Al-silikaattirnineraalien seka or

gaanisen aineksen rnahdollisella lasnaololla ja rnaarilla on rrerkitysta

riippumatta ma..aritettavaksi halutuista a.lkuaineista. Kohdassa. "m.ro.ta"

ilrroitetaan maaritettavaksi haluttujen alkuaineiden muut tarkeat esiin

tyrn:i.srnuodot n3.ytteessa.

4 ilrroi tetaan paitsi ma.a:d.tettavaksi halutut alkuaineet, ~s vaadittava

tulostarkkuus (arvioinnin he.lpotrtami.seksd laboratorio laatii erillisen

ohjeen). Myos mahdolliset ruiytteen esikasittelytoivomukset ilIroitetaan

tassa. Voidaan ilIroittaa, etta esirn. vain pitkan nayi:.esarjan naytteis

ta 771234 ja 771299 halutaan lisaksi Au-:maaritys.

5 el1ei taytetty vain analyysikortti toirnitetaan tilaajalle.

S taytetaan, jos naytteet esdm, toirnitettava t.aka.isin tilaajalle.

71i satietoja ovat IIIn. kivilajiluokka, kivilajinirni tai naytteen miu

tarkerrpi kuvaus, aikaisempi esikasittely, kontaminaatio, ohjeet; tulos

ten poikkeavasta toimittamisesta jne. Jos naytteet liittyvat

johonkin aikaisemmin laboratoriossa anal~soituun naytesarjaan,

on tama syyta mainita lisatiedoissa

Bjatetaan laboratorion taytettavaksi.

LlSATlETOJEN ANTAMISEKSI K~YTETAAN LIITESIVUJA!
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Liite 11.3.2/2

TAMA LOMAKE LIITTYY AINA VARSINAISEEN ANALYYSI-

TILAUKSEEN LOMAKE 1 ).

1 Ti1ausnurrero saadaan analyysitilaus1arnakkeen oikeasta ylakulnasta.

-
2 Esim. 8010- tarkoittaa kenttanurreron yhteistl:i alkuosaa. jos .on,

- Ml'L-80 tarkoittaa kerrctamnreron yhteista. loppuosaa, jos on.

:3 Karttalehtinurrero ilmJitetaan 4- tai 6-nurreroisena tai jatetaan

i.J..rroittarratta, mi.kal.i se ei ole yhteinen tiim3n analyysitilauksen

naytesarjalle.

4Iahetysluettelon s.ivunurrero , Sulkeisiin rrerkit.aan t.arrBn .tilauksen

sivujen kokonaisrnaara.

5 X- ja Y-koordir.aatit, karttalehtinumero ja/tai paikkakunta.

sEsim. na~arjasta ilrroitetaan naytekohtaiset kivilajinilret ja

tarke&t mtneraal.Lt , jos ne poikkeavat analyysitilauksessa ilIroi~-tetuista tiedoista ja josniilla on rnerkitysta. analyysiIrenet.eJ.ri:in

valinnan kannalta (vrt. analyysitilauksefi kohdat; 3 ja 7).

'7J a tetaan lal:oratorion JctiyttC6n.

Srraytetaan, jos naytteesta on aikaiserrmin tehty ~yyseja ja

naytteella on laboratorionumero. f

SIaboratorio rrerkitsee alkuainesymbolin ja pitoisuusyksikon.

- 1 0I.ab::Jratorio rrerkitsee ITaaritysrneneteJ..rna.n kcoclitettuna.
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Liite11.3.4/2

1 Analyysitilaus on tarkoitettu geokemiallisia joukko
naytteita kayttaviin rnaapera- ja rnalminetsintatutki
muksiin~ Tilauksen, silloin kun sita kaytetaan,
tulee seurata lahetyslistaa laboratoriosta toiseen.

2Jos analyysitulokset halutaan lahetettavaksi rnonelle
henkilolle, nama rnainitaan tassa kohdassa. .

3Naytetyyppeja ovat esim. moreeni, kallio, purosedi
mentti, jarvisedimentti.

4Numerosarjoissa tulee nakya naytteenottovuosi. Sarjat
esitetaan lyhyesti.. Eran eris i.mma.i.nen ja viimeinen
naytenumero voi riittaa yhdistamaan analyysitilauksen
lahetysluetteloon.

5Tyhja kohta voi olla esim. separointi; lisatietoihin,
mitka fraktiot halutaan analyysiin.

~alyysivaihtoehdotTutkimusraportti no. 39:n mukai
sesti: atomiabsorptioanalyysi AAS (Co, Cr, Cu, MIl,
Ni, Pb, Zn, Fe), kvantometrianalyysi EKV ( Fe, Mg,
Ca, Na, K, Ti, V, Cr, Mn, Co, Ni, Cu, Zn, Pb, Ag),
uraanimaaritys reaktorilabqratoriossa seka suskepti
biliteettimittaus. Tyhja kohta voi olla esim. ru
tiinista poikkeava AAS-analyysi. Jos naytteet kier
tavat useassa laboratoriossa, on lisatietoihin syyta
laittaa rnerk~nta analyysin suorituksesta kussakin
laboratoriossa.

7"Tiedot paatiedostoon" tarkoittaa sita, etta naytteet
kuuluvat geokemian osaston rutiini maaperakartoitukseen.

BJos analyysitulokset halutaan nopeasti, tai jos kentta
tietoja ei liiteta ATK:lla, laitetaan rasti ruutuun
"pitoisuuslista" .. Rastit ruuduissa "pitoisuuslista"
ja "pitoisuus- ja kenttatiedot yhdistettyna" aiheutta-.
vat sen, etta ensi tilassa lahetetaan pitoisuuslista
ja sen jalkeen yhdd s t e t.t.y LdsLa ,

SMuita tulostusmuotojaovat"esim. kartta ja histogrammi.
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Nl!.~etyy"j;lpeja ovat esi::!.. moreeni, rapakallio, kallio,
pw:osed.i.ment-:.:L, jarvisedi:nentt.i..
Jos lahetykseen kuuluu- paljon erityyppisia nil.y1:teita,
on selVinU k:Lrjoit2a kunk:l..n nil.ytetyn:l~ tiedot omaan
listaansa.

a Jos tutki.:nus ei tule maa=itellyksi tassa .kohc:.assa, voi-
daAn m.A!.lirittely suerit-::aa lisati.edeissa. Rut;;"iPiiyt-
tej.lle- tutki.:n'ciksen laatua ei selVitaU tarkemlldn •

3 Karttejen pi.i:""..ll.mi.sen kannalta on tlirkeali saada. tieto
slltil., mi.llein ko. kart't21eb.t.i. en kasitelty leppu=.

"' Nliyteluettelo UyteUlin pi-eni karttlUehti. (perus-ktl)
ke=allaan, laatikeit't2in. Luettelesta tulisi ilmetl!.
my6s lahetetUvien naytteiden kokenaismaara ja rinnak-
kaisnay1:teiden lukumaara (esi::!.. :roOM-sarake) sekl!. va-
UsU puuttuvat nil.yt-t.eet. .-

S Lisatieteja ovat esi::!.. valista puuttuvien naytteiden
luettelo. nil.ytenumeroinnin poikkeavuus yms.

I
YHTEENSA NAYTTEITA

-. .

5LISATIETOJA

--- -.._---
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11.3.5 Ana1yysitiedosto

Y1eista

- 11.33 - 16.10.1980

Ma1miosasto11a on toteutettu atk-tiedosto, joka sisa1taa

osaston teettamien kemia11ista yksittaisnaytteista tehtyjen

ma1miana1yysien tu1okset. Tiedostoa voidaan kayttaa "joka

miehen ohjelma11a" HAEANAL, joka tu10staa ha1utut ana1yysit

paattee11e - Otaniemessa, Kuopiossa tai Rovanieme11a.

Tiedosto sisa1taa kustakin ana1yysista seuraavat tiedot:

ana1yysinumeron (Ra-numeron, ei erikoismaaritysten numeroita

Rc- ja Rd-sarjoista), karttalehden (6-numeroisena), naytenu

meroa niin pitka1ti kuin mahtuu 12 merkkiin seka ana1ysoidut

a1kuaineet ja tu1okset. Viimeksimainitut esiintyvat siina

jarjestyksessa kuin ana1yysikortin ei-tyhjat rivit ede11yt

tavat. Pitoisuus on i1maistu siten kuin ana1yysikorttiin on

painettu (esim. ku11a11e = ppm; kupari11e = %)'; jos maaritys

on tehty eri yksikossa, i1maistaan tama tu1osnumeron viimei

sen merkin avu11a (P = ppm, % = %). Niinpa U 010 tarkoittaa

10 ppm U, U 10 % taas 10 % Ui CD 10.2 tarkoittaa 10.2 % Cu,

CU 010 P taas 10 ppm Cu. Raudan fraktiot Fet o t ja FeHC1 on

merkitty vastaavasti koodei11a FT ja FH.

Kaytannon syista tiedosto on jaettu kahteen osaan: vuosien

1970 - 1979 ana1yysit (tiedosto ANAL70) ja vanhemmat ana1yy

sit (ANAL60). Tiedostoja sai1ytetaan (ainakin toistaiseksi)

1evy11a, ma1miosaston 1evyti1an ANAL-nimisessa ryhmassa.

Sie11a tiedosto on tiivistetyssa muodossa (1 tietue a max.

122 merkkia/ana1.). Naino11en erityistarkoituksiin sita voi

daan kayttaa muutenkin kuin HAEANAL-ohje1man va1itykse11a.

Lisatietoja tasta saa B. Sa1tikoffi1ta.
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HAEANAL-ohje1man kaytt6

16.10.1980

Jokainen ma1miosaston henki16st66n kuu1uva voi kayttaa t.i.e

dostoa. Se tapahtuu seuraavasti (katso sivu 11.36) •

Tietokoneeseen otetaan yhteys kirjoittama11a

HELLO <oma nimi>,KUKIN.MALMr IANAL;TERM=4. Kurikoile on v.a1

mis ottamaan vastaan kaskyn, kaynnistetaan ohje1ma kirjoit

tama11a RUN HAEANALR. Sen ja1keen kone kirjoittaa se1vakie

1iset kysymykset, joihin tarvitsee vain vastata.

Ohje1ma kysyy

tiedostoa (ANAL60 vai ANAL70), josta ha1utaan hakea;

- tunnistetietoa, jonka avu11a haetaan (Ra-numero,

kartta1ehti tai naytenumero);

- 1uete11aanko ha1utut kohteet vai anneta~nko mista

mihin-va1i;

- haettavat kohteet.

Kun ohje1ma on saanut kaikki ha1utut tiedot, se 1ukee tiedos

ton ja poimii siita vaaditut tietueet seka tu10staa ne paat

tee11e.

Lopuksi ohje1ma kysyy: "HALUATKO UUDEN HAUN?" Jos vastaus on

"K", a1kaa ohje1ma a1usta; jos "E", se loppuu.

Kun ohje1ma on loppunut, lopetetaan tietokoneyhteys kirjoit

tama11a BYE.

Huomautuksia:

- ana1yysinumerot kirjoitetaan ohjelma11e muodossa 001234,56

ts. numero-osa taydennet~an etuno11i11a kuusinumeroiseksi

ja erotetaan vuosiosasta pi1kul1a (ei kautta-viiva11a)

- 1:20 000 -kartta1ehden numero kirjoitetaan i1man va1ivii

vaa tai -tyhjaa, siis muotoon 203405 eika 2034 05

- naytenumero-osassa kautta-viivat korvataan heittomerki11a

" siis K'4567 tai 27A'ALI'68
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- jos ao. ana1yysikortista on puuttunut 1:20 000 -lehden

numero, on kartta1ehtinumero taydennetty no11i11a: 203400.

Niinpa kun haetaan jonkin maaratyn 1:20 000 -lehden ana1yy

seja, on varminta pyytaa myos "OO-lehden" ana1yysit, siis

tarkemmin maaritte1emattomat ao. 1:100 000 -lehden ana1yy

sit.

Yhden hakuprosessin kestoaika tamanhetkisi11a tietokonere

surssei11a on noin 10-15 min.
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12 K ART T 0 J E N L A A DIN T A

12.1 Elementtikarttajarjestelma

12.1.1 Yleista

2.1.198.0

Elementtikarttajarjestelmassa kutakin karttalehtea varten

tehdaan pohjakartta seka er:tllisia karttaelementteja, joil

la esitetaan kartoitushavaintojen tiedot ryfimittain (esim.

paljastumakartta, naytekartta, tektoniset havainnot jne.t.

Myos tulkinta- ja tuloskartat esitetaan 'omina elementtei

naan. Kartat piirretaan muovikalvoille, jolloin aineistosta

saadaan erilaisiin kayttotarkoituksiin soveltuvia karttoja

kopioimalla kulloinkin tarv:tttavia elementteja paallekkain

pohjakartan kanssa.

ElementtijarjesteJ.man kartat laaditaan yleislehtijaon mukai

sesti (kuva 12.1L m:tttakaavo~ssa 1 : 20 000, 1 : 10 000,

1 : 4 000, 1 : 2 000, 1 : 1 000 ja 1 : 500. Suurempimitta

kaavaisissa kartoissa jarjestelmaa sovelletaan tarkoituksen

mukat.suue hllomioonottaen. Karttojen vaki.okoko on 58 x 72.5 em

siten, etta pi.irustus·ala on 50 x 50 em ja selityksille varat

tu tila jaa k~rtan oikeaan reunaan (kuva 12.2L. p~empimit
takaavaisissa kartoissa (1 : 100. 000 ja 1 : 50 0001. voidaan

tarvittaessa kayttaa yleislentijaon mukaisen karttalehden
kokoa.

Kartat arkistoidaan lehtijakonumeron ja arkistotunn.~'ten

mukaan., j a s'Lks i, arkistotunnus on mer1d.ttava. kaikk..iin kart=

taelementtei.h.in. Ponjakarttaa ja puh.taaks·i.p.iirrettyja kart

taelementteja saavat periaatteessa kasitella vain kartan

piirtajat, arkistonhoitaja seka kopioijat.



~ 12.2 - 2.1.198{)
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Kuva 12.1 . a) Yleislehtijaossa laadittavien karttojen

.lehtijako- ja numerointijarjestelma

b) 1: 10 OOO-mittakaavaisen lehden alajaotus.

12.1.2 Karttaelementtien tunnukset

Arkistointia varten jokaiseen karttaelementtiin on kirjoitet

tava asianmukainen arkistotunnus. Toisaalta elementteja yh

distelemalla aikaansaaduista kopioista on nahtava, mitka

elementit on kopioitu paallekkain. Tassa muodossa jarjestel

ma sallii vain samaan "alaryhmaan" kuuluvien karttaelementtien

paallekkainkopioinnin siten, etta valmis kartta on yksiselit

teinen. Esimerkiksi kivilajikartan kopiointi yhdessa jonkin

geokemiallisen kartan kanssa kay painsa karttojen sisallon

puolesta, mutta otsikkoruudun tunnukset kopioituvat paallek

kain lukukelvottomiksi.

Elementtien tunnuksina kaytetaan arkistotunnuksen alkuosan

alanumeroita.
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Osaston arkistointijarjeste1maan kuu1uvat kartat:

2.1.1980.

M 06.1

M 06.2

M 06.3

M 06.4

M 11

Va1taus- ja kaivospiirikartat

Lehtijakokartat

Linjoituskartat

Pohjakartat

Geo1ogiset kartat

M 11.1

M 11.2

M 11.3

M 11.4

M 11.5

M 11.6

M 11.7

M 11.8

M 11.9

M 11.10

M 11.11

M 11.12

M 11.13

lw1 11.14

M 11.15

M 11.16

M 11.17

M 11.18

M 11.19

M 11.20

M 11.21

Pa1jastumakartta

Havaintonumerokartta

Tektoniset havainnot (yhdIstettynaL

Tektoniset t.asosuunnat;

Tektoniset viivasuunnat

Kivi1ajit 1yhentein

Kivi1ajikartta

Naytekartta

Rakoilu-, ruhje- ja siirroskartta

Fotogeo1oginen kartta

Rakennegeolo~inen tul~ntakartta

Lohkarekartta

Malmiai.he- j a malmies.iintymakartta

Erikoiska,rtat

r1 13.5

M 20-28

M 31-37

Kansannaytekartat

Geofysikaa1iset kartat

Geokemia11iset kartat,

on seuraava:

joiden a1anumero

.1

.2

Naytteenottokartta
r._~

A1kuainekartta



M 51.1

M 52.2

M 52.3

M 52.4

M 52.7

M91

M. 92.1

M 92.2

M 92.3

M 92.4
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Monttukartta

Tasoprojektio syvakairauksista

Lohkodiagrammi

Kairausreikien sijaintikartta

Syvakairausprofii1i

Fotogeo1ogiset kartat (maaperatutkimusl

Uurresuuntakartta

Suuntaus1askukartta

Kivi1askukartta

Huuhdontakartta

2.1.19aO

12.1.3 Ka11ioperakartoituksen "pako11iset" karttae1ementit

E11ei kartoituksesta vastaava geo1ogi maaraa toisin, ken

ta11a tyoskente1evan kartoittajan (esiIn. kesaapu1ainenl on

piirrettava kartoitusa1ueensa kartta1ehdista

pa1jastumat ja havaintonurnerot po~jakartan

transparenttLkopio11e

tektoniset havainnot, tarpeen rnukaan joke taso- ja

viivasuunnat erikseen tai kaikki s-arna11e ka1vo11e

kivi1ajinimien 1yhenteetja kivi1ajirajat sama11e

ka1vo11e

naytekartta

Kartoituksesta vastaavan geo1ogin on 1aadittava ja 1uovutet

tava puhtaaksipiirrettyina arkistoon e1ementti M 11.1, 11.2,

11.3 (tai .4 j a ,,5 J, 11.6, 11. 7 j a 11.8.
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12.1.4 Karttaelementtien piirtaminen

2.1.198,0

Karttaelementteja varten on muovikalvoille painettu. kuvan

12.2 osoittamat kehykset. Ellei naita voida tai haluta

kayttaa, kartat piirretaan "Permatrace" -kalvolle {P2, pak

suus 0.05 rom, pintakasittely himmea/kirkasl.

Karttaelementteihin ei saa tehda merkint6ja piiru$tusalan

tai selityskaistan ulkopuolel~e ellei sithen ole aivan

erityista syyta.

Jos kartoitusalueelta on aikaisemmin tehty elementtijarjes

telman karttoja, voidaan uuden kartoi.tuksen tiedot pii.rtaa

olemassaoleville elementeille si~na tapauksessa, etta ne

soveltuvat luontevasti entisen tiedon lisaksi. Selityskai.s

taan tehdaan taydennyksesta asianmukaiset merkinnat.

Kunkin karttaelementin selityskaistaan kirjoitetaan kar

ta11e piirrettyjenmerkkien selitykset mustalla tussilla

kuvan 12.• 3 osoittami~n pa.ikk.oi.IUn siten, ettetvat selitykset

satu kopioinnissa paal1ekkain_ Selityksiin voidaan kayttaa

lyhenneluettelon mukaisia lyhenteita ti1an saastamiseksi.

Arkistotunnus merkitaan sinise11a tussilla {Pelikan no. 9,

u1tramariini.; ei nay kopioissal seka otsikkoruudun paa11e

etta kehyksen ulkopuole11e kartan oikean reunan ylaosaan.

Piirustusalan vasempaan alakulmaan kirjoitetaan koordinaatit,

pohjakarttaan musta11a ja elementteihin sinisella tussilla.

Otsikkoruutuun·kirjoitetaan kuvan 12.2 osoittamanmallin

mukaan {tai siLhen on painettul:

elementin tunnus mustalla tus-silla sille varattuun
ruutuun alhaalta lukien toiselle ruuturtville.
Po~jakarttaan et rnerkita tunnusta.

laitoksen nimi

osaston nimi
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Kuva 12.2. Vakiokokoisen kartta1ehden mitat ja esimerkki

otsikkoruudun tayttamisesta



- 12.7 - 2.1.1980

IS
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Kivilajikartan selitykset,

tUloskarttojen se1itykset

o
Nr-.------------

I Kartoittajat, lohkare- 5
I ,etsij at ym. o:rL _

: Havaintonumerot yms.

I
I
I
IL _

I
I
I
I
I
I
I
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1------------,-
I Tektoniset kartat

IGeokemial1iset kartat

I Syvakairaus, 1injoitus ym.
I
I
I
I
I
I
I
I
I

IArkistotunnus
I

Kuva 12.3 Se1itysten

paikat eri kart

taelementeilUi

E1ementtien tunnukset
IS
C)

IJ'1..
. C"'1

Kartan otsikko

IJ'1



- 12.8 - 2.1.1980

kunta ja tyomaa: pohjakartalle mustalla, elemen-_
teille sinisella tussilla. Peruskartan valokuva
kopioista tehtyjen pohjakarttojen osalta ks. 12.2.1.

arkistotunnuksen a1kuosa (esim. M 11) mustalla tus
silla ja vain e1ementteihin; saman karttalehden
e1ementeilla kohdistettava mahdol1isimman hyvin
paallekkain

elementin laatu: yleensa sinisella, harkinnan
rnukaan joissakin elementeis·sa mustalla

mittakaava: pohjakarttaan mustalla, e1ementteihin
sinisella

kompassisuuntia sisaltaval1e elementi11e merkitaan
karttaa 1aadittaessa kaytetyn kokonaiskorjauksen
suuruus asteina

kartan laatijan nimimerkkjJpiirtajan nimimerkkiL._
vuosi sinisel1a tussilla ja vain elementteihin.
Viereiset ko1me ruutua on varattu ·samaan tarkoi
tukseen karttaa myehemmin taydennettaessa

lehtijakonumero: samoin kuin ~ttakaava.

Jos sinisel1a kirjoitettu teksti halutaan nakyviin, se on

lisattava kopioihin erikse~ tussilla.

12 .2 . K a r tt 0 j e n p i i r tam i soh j e ita

Naissa ohjeissa annetaan suosituksia teran leveydesta ja

kaaviokoosta lahinna 1 : 10 000- ja 1 : 20 OOO-mittakaavais

ten karttojen pUhtaaksipiirtamista varten. Muissa tapauksissa

kartan laatija ja kartanpiirtaja sopivat ko. mitat erikseen.

12.2.1 M 06: linjoituskartta ja pohjakartta

Linjoituskartta . (31

Konelinjat merkitaan kartalle yhtenaisella viivalla ja kevyt

linjat katkoviival1a. Sidonta- ja kiintopisteet merkitaan

numeroineen. Selitysosaan merkitaan karttapohjoisen ja
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linjoituksen valinen kulrna seka luettel0 kiintopisteista'

ja niiden koordinaateista.

Pohjakartta(4)

1 : 10 000 ja 1 : 20 OOO-mittakaavaisten karttojen pohjina

kaytetaan perus- tai topografikartan valokuvakopioita, jotka

tilataan laitoksen karttapalvelun kautta maanrnittaushalli

~uksesta rnattapintaisina, kuva ylapuolella ja 70 % raste

roinnilla. Tilattaessa on pyydettava jattamaan kartan oike

aan reunaan18,5 em levea tyhja alue. Muissa mittakaavoissa

voidaan kayttaa pohjakarttoina edellamainittujen karttojen

valokuvasuurjennoksia tai --pienennoksia.

Tarvittaessa voidaan myos laatia yksinkertaistettuja, piir

rettyja pohjakarttoja. Naihin tulisi merkita sinisella

tussilla alkuperaisen kartan laatu ja valrnistusvuosi.

Piirrettyyn pohjakarttaan tehdaan kuvan 12.2 rnukaiset

kehykset. Maanrnittaushallituksesta tilatuista valokuvako~

pioista raaputetaan pois tarpeeton teksti; niiden selitys

kaistaan on useimtniten turha piirtaa kehyksia, pelkat koh

distusmerkit riittavat. Pohjakarttojen otsikkoruutuun kir

joitetaan mustalla tussil1a mittakaava ja lehtijakonurnero

kuvan 12.2 osoittamiin kohtiin. Kunnan ja tyornaan nimien

osalta on otettava huornioon, etta peruskartan valokuvako

piosta tehdyn pohjakartan tulisi soveltua myos muiden

osastojen kayttoon, minka takia voi joskus olla tarpeen

jattaa tarna ruutu tyhjaksi ja kirjoittaa nirnet sopivaan

elementtii.n.
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12.2.2 M 11: geologiset kartat

Paljastumakartta (1)

Paljastumakartan merkit; teran leveys 0,25 rom:

2.1.1980.

~
. ~ .. X

~.

x

o

---,
{--_.'"

.........:..
"... ' ....:

o
x r

paljastuma, havaintoalueita, havaintopisteita

samaan havaintoon kuuluvat paljastumat

hyvin pieni paljastuma

rapakallio

rakka

paikallinen lohkareikko

monttu ja tutkimuskaivanto, josta on kartoitus

havainto

paineilmaporareika, josta on kivilajihavainto

E9 iskuporakoneel1a saatu kivi.lajihavainto

~ syvakairausreika

kaivos, hylatty kaivo~

louhos, hylatty louhos
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Pienet pa1jastumat rnerkitaan soikio11a, jonka sisus on

varitettavissa. Isot pa1jastumat piirretaan oikean rnuOtoi

sina ja kokoisina. Havaintoa1ueet erotetaan pa1jastuman

sisaan piirrettavi11a katkoviivoi11a ja havaintopisteet

rnerkitaan vinoristei11a. Havaintopisteen rnerkin voi piirtaa

vain pa1jastuman sisaan. Sarnaan havaintoon kuu1uvat pa1jas

tumat yhdistetaan apuviivoi11a.

Kun kartta1ehdesta on kartoitettu systernaattisesti vain osa,

kartoitusa1ueen rajat rnerkitaan e1ernenti11e katkoviivoi11a.

Rajat on kuitenkin sovitettava yhteen havaintonumeroe1ernen

til1e piirrettavien rajojen kanssa.

Se1ityskaistaan kirjoitetaan (ks , kuva 12.3} kartoittajan

nirni., nirnirnerkki. j a vuosi, e s Lm,

"Kartoitus: Airno F. Taso (AFTl. 1978"

Havaintonumerokartta '("21

(teran 1eveys 0,25 rnrn, kaavio 2,5,rnrn}

E1ementi11e kirjoitetaan_pa1jastumakarta11e merkittyjen

havaintojen seka pora- ja syvakairausreikien numerot. Ne

sovitetaan piirrettaessa ao. merkin viereen mie1uimrnin oi

kea11e y Los. Ti1anpuutteessa numerot voidaan kirjoittaa

kauernrnaksi ja kayttaa apuvii~aa osoittarnaan havaintokontaa.

Pa1jastum~n sijaitessa kartta1entien raja11a havainnon

koordinaatit maaraavat, mille kartta1ehde11e havaintonumero

kirjoitetaan. Se1vyyden vuoksi numero voidaan tal16in kir

jOitta my6s viereisen 1ehden numeroe1ementi11e.

Eri kartoittajien tai saman kartoittajan eri vuosina samal1a

karttalehde11a tekemat havainnot erotetaan toisistaan katko

viiva11a silloin, kun havainnot muodostavat se1vasti eri11i~

sia a1ueita. Katkoviiva11a erotetun alueen sisaan rnerkitaan
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kartoittajan nimimerkki ja vuosi1uku. Muussa tapauksessa

havaintonumeron eteen kirjoitetaan kartoittajannimimerkki

tai nimimerkki ja vuosi (ks. esimerkkeja).

Se1ityskaistaan merkitaan (ks. kuva 12.31:

kaikki karta11a esiintyvat havaintonumerot

lueteltuina kartoittajan mukaan, esimerkiksi.

"Havainnot:

AFT-78: 137-216, 244, 250-306"

kairausreikien tayde11iset numerot, esim.

11
0M 52/3344!-80!R 342"

- porareikien nwuerot

Esimerkkeja (pa1jastumat + havaintonumerotl:

11 havainto AFT-78-164

---
h\o,A\FT-7B-164 0 C)AFT-164
~ to'1 c?'

I AFT-78
I

toi 11!fJ 164
L.. _

2) havainnot AFT-78-182-185 ja KPT-76-22, 27

AFT-182
o

AFT-183

X,. ..............AFT-184 cf:" KPT-27
"x ~PT-22 - ~ .

AFT-185
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Tektoniset kartat (3-5)

(teran 1eveys 0,25 mm, kaavio 2,5 mm)

Tektoniset havainnot yhd±stettyna (3}

Tektoniset tasosuunnat (4}

Tektoniset viivasuunnat (5)

2.1.198,0

Tava11is~pien tektonisten suureiden merkit on 1uete1tu

1iitteessa 12.1. Merkit piirretaan 10 mm:n pituisiksi.
Icn,

Kaikki merkit piirretaan sama11e e1ementil1e (3), jos havain

toja on vahan. Muussa tapauksessa taso- ja viivasuureet piir

retaan omi11e e1ementei11een (4 ja 51, ja tasosuureistakin

voidaan mahdo11iset rako~ ja siirroshavainnot erottaa·ele

menti11e 9.

Kartoittaja tekee tektonisiin havaintoihin kompassisuunnan

kokonaiskorjauksen tektonisia e1ementteja 1aatiessaan.

Korjausta ei saa jattaa kartanpiirtajan tehtavaksi. Korjauk

sen suuruus merkitaan e1ementin otsikkoon ruutuun "KOK"

asteina.

Tektoni.set merkit sovi.tetaan kartoi11e niin, ettei kopioihin

tu1e merkkien paa11ekkaisyydesta johtuvia epase1vyyksia.

Tarvittaessa voidaan merkkia siirtaa hiukan sivuun havainto

kohdasta.

Kivi1ajikartat (6,7)

(teran leveys 0,25, 0,.35 ja 0,5 rom, kaavio 2,5 mm)

Kivilajit 1yhentein (6)

Kivi1ajikartta (71
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Elementti 6 toimii .. kivilajikartan varitysohj eena. Sen

vahimmaisvaatimuksena on, etta jokaisen elementille 7 merki

tyn yhtenaisen alueen tai erillisen, varitettavaksi tarkoi~

tetun merkin kohdalla tulee olla kivilajinimen lyhenne.

Jos mittakaava ja havaintotiheys sallivat, suositellaan

kivi1aji1yhenteen merkitsemista kun~n havainnon kahdal1e,

esimerkiksi sen paakivilajin mukaan.

Elementi1le 7 piirretaan (liite 12.21

- kivi1aj irajat

- kivilajien paal1emerkinnat

- tarvittaessa my5s ruhjeen, breksian, myloniitin

ja siirroksen merkkeja.

E1ementin otsikkoruutuun kirjoitetaan tekijan ja piirtajan

nimimerkit, vuosi ja kartan laatu. Selitysosaan piirretaan

kaytettyjen merkkien selitykset ao. paika1le (Kuva 12.31.

Kivilajikartan kopiot varitetaan liitteen 12.2 mukaisesti

Prismalo-vareil1a. Liite 12.2 on yleisohje, jotaon tarvit

taessa taydennettava sopivin tavoin. Talla~nen tilanne tu1ee

kysymykseen esimerkiksi haluttaessa erottaa kartalla eri

laisia ultraemaksisia kivilajeja, rapakivien eri tyyppeja

tms. Tal15in on poikkeavat merkitehdottomasti selitettava

kartan reunassa.

Rasterointia voidaan kayttaa varien rinnal1a tai niiden

sijasta, joko kartan laatijan valinnan mukaisesti tai nou

dattaenesim. Outokumpu Oy:n Malminetsinnan rasterointi

ohjeita (OKME: "Karttojen laadinta ja arkistointi", on rom.

GTL:n kirjastossal. My5s kaytetyt rasterit on selitettava

kartan reunassaiarkistbitavien karttojen osalta on selvi

tettava rasterikarttojen arkistointikelpoisuus.



Naytekartta (8)

(tera 0,2.5 nun)
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Kartoitusnaytteista tehdaan oma e1ementtinsa, jota tayden

n.e:taan naytte.iden j a tkokasi tte1ya vastaavaksi.

E:aytet.tav·a.t merkit:

.. ..~. ~-

r-. ' ....;. ~-

'-,,©~

0'
n,
G}
e»
~.-

E.s;imerkki :

nayte, naytteita

ohuthie

ki.i.llotettu ohuthie

p-intahie

mUll preparaattitai tutkimus

analyysi

nayte, josta on tehty ohuthie, pintahie ja

analyys.i •

Elementti on tarkoitettu kopioitavaksi havaintonumerokartan

kans's.a., jo11oin havai.ntonumeroiden ja -lomakkeiden avu11a

aaadaan se1vi.l1e hie- ja ana1yysinumerot.

Rakoi1.u-, ruhje- ja siirroskartta (91

(texan 1eveys 0,25, 0,35 ja 0,5 nun, kaavio 2,5 mmt

Elementil1e merkitaan 1ii.tteiden 12.1 ja 12.2 mukaisesti

- rakohavainnot

- siirroshavainnot

- ruhjeet, ruhjevy6hykkeet

- breksiat

- my1oniittivy6hykkeet

- siirrokset
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Naita merkkeja voidaan kayttaa mycs tektonisilla tasokar~

toilla ja kivilajikartoilla.

Tulkintakartat (10,11)

Fotogeologinen kartta (101

Rakennegeologinen tu1kintakartta (111

E1ementi11a 10 kaytetaan tarkoitukseen sop~v~a merkkeja,

jotka on se1itettava ku110inkin erikseen. Suosite1tava

teran 1eveys on 0,35 ja 0,5 rom.

E1ementilUi 11 kaytetaan ensisij ais-esti lii.ttees·sa 12.1

esitettyja merkkeja {teran 1eveys Q,5 roml..

Lohkare- j a ma1mia'1hekarta t ('12,131.

(tera 0,25 mm, kaavio 2,5 mm1.

Lohkarekartta (121.

Malmiaihe- ja ma1miesiinty.makartta (131

Lohkarekartta on p~taaksipiirrettyelementti, jo11e merki

taan lohkarehavaintojen paikat (ko1miol ja havaintonumerot.

Lohkare-etsijan nimi, nimimerkki ja vuosi: seka e1ementi11a

olevat havainnot on esitettava se1ityskaistassa (ks. Kuva 12.3)

Ma1miaihekartta on tu1oskartta, jolla esitetaan ana1ysoitu~

jen lohkareiden ja ka11ionaytteiden pitoisuudet 1iitteen

12.3 mukaisi11a symbolei11a (liitteen 12.3 pitoisuusrajat

eivat ole sitovia). Havaintokohteeseen piirretyn merkin vie

reen kirjoitetaan havainnon tunnus ja kivi1aji1yhenne. Se1i

tyksiin kirjoitetaan vastaavat tiedot kuin lohkarekartassa

ja 1is~~si symboleja koskevat pitaisuusrajat. Eri a1kuai

neiden kuvaamiseen voidaan mycs kayttaa liitteen·12.3

mukaisia vareja.
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Teo11isuusmineraa1it voidaan i1moittaa esimerkiksi 1yhen

teen ja pitoisuuden avu11a: ASBE 5 %, KYAN 15 % jne.

Erikoiskartat (21)

Nii11e kartoi11e, jotka sisa1tonsa puo1esta eivat kuu1u

ede11a esitettyihin karttoihin, annetaan tunnus 21.

12.2.3 M 31-37: geokemia11iset kartat

(tera 0,25 mrn, kaavio 2,5 mrn)

Naytteenottokartoi11e merkitaan nayte1injat ja -pisteet,

naytenumerot. ja sidonta1injat. Muuten tu10sten esittamis

tapa on tutkijan va1ittavissa. Alkuainekarttoihin suosite1

1aan kaytettavaksi 1iitteen 12.• 3 merkkeja. Kaytetyt merkit

on aina se1itettava reunakaistassa (kuva 12.3), johon 1isaksi

merkitaan sidontapisteiden koordinaatit ja kartan 1aatu

(esim. "Pedogeokemia11inen kartta, Zn"l.

12.2.4 M 51.1: monttukartta

(teran 1eveys 0,25 mrn, 0,35 IIlIn, kaavio 2,5 mml

Tutkimuskaivannoista 1aaditaan aina sijaintikartta (7.1.21.

Sidonta1injat on myqs piirrettava ta11e e1ementi11e. Mon

tuista tehdyt kartoitus- ja lohkarehavainnot esitetaan

normaa1isti ka11iopera- ja lohkarekartoi11a.
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12.2.5 M 52.7: Syvakairausprofii1i

2.1.1980·

Syvakairausreiat esitetaan reikaprofii1eina ja y1eensa

1 : 500 mittakaavassa. Kartan tu1ee olla kohdissa 12.1.1

ja l2 .1.4 maini ttuj en standardien kokoinen. Reikien piirta··

nu.ses s a voidaan kayttaa hyvaks i 1aitoksen atk-pa1ve1uja.

Syvakai.rausprofiilikartal1a ja sen se1ityskaistassa tu1ee

i.lmeta reian taireikien , kivilajien se1itys ja mah-
__....""='_."'''''''_''~~''''=='",..+.",=''''''''''''''C=_''~~'''''-''''"''''''_'-=-~

dol1i.sten analyysitietoj ~:rl.~§J;;:!;Y§~.~P.~,. Z-koordinaatti on
~~'''''o.~=''''''~';''''''''''''''"''''.''''''''''''''"'''.''''_i,,,.,.U-J.,.''''''~''$~'''''''i~'''''~'''''''''''''''.".,-;""·".,.".;,,,"' ·" ' :"'· '~·' ~',", ""C , ,, . ,, ,·, ·"n·~7:J4"" '" · " ··" ;" .' · " ·· ·'<· ' .."",.,.,.."-,~ ..,,,-, ,.._~ "'_'--',-..,;<_..-..

ar~~o~~::.~:;:~:::~~.=.~.!:gJ'.£g::t:.e:Jj~KC!E:1;:;.~l1;,§., e 11~ i s ita 0 Le mi tat t u •

Syvak~airausprofiili piirretaan kahde11a viiva11a, joista

paallimmainen kuvaa tode11ista reikaa ja siita 5 rnm:n etai

syydella oleva toinen viiva on kivilajien esittamista ·varten.

Esimerkki:

. I
Syvakairausprofiileja piirrettaessa on otettava huomioon

seuraava kairaussuunnasta riippuva tarkaste1utapa

-»
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Kairaussuunnan 011essa 45 - 135 0 tai 225 - 315 0 tarkas-._

te11aan profii1ia ete1asta pain. 8yvakairausprofii1issa

koordinaatiston vaaka-akse1i kasvaa vasernma1ta oikea11e.

esim. Jos reian kairaussuunta on 360 0 (8 -- N 

merkintaa on syyta va1ttaa), se piirretaan idasta

pain katsoen

esim. Jos reian kairaussuunta on 225°, se piirretaan ete

lasta pain katsoen
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TASOSU&REET

ke'rrek-sellisuus. (K ) viivaus, ve.nymifI ( V)

vaaka kerroksellisuus

pysty kerroksellisuus

+.
pieneis{IJ.eimuttunuffa
tiS/Jl:Jtta mrstiiilevi:

ker-roksei
taso (1fP')

~

<,

.:~ .:

pys tr vii vaus

vaaka viivaus

pelm/;/o:k-se:li ( PA l,
pie:FTeispeim-ua:kse·1i ( PPA )

--.2[. /i/;/,skeis/J./;/s (LJ {IJ.!pSity peim'IJ/ - ja
{iJiefiJ'ebsfJIJiJimlJarkseli

vffIu-ka: poiml:J - ja
pjeneisp1fJim'f!Ja:ksel i

vasenrma:n kiiden poimutus
{ VK<PJ, PA ja PPA

kiiden poimutus
PA· ja PPA

oikean
tos» ).

pysty liuskeisuus'

akse'fi.ta:tSo!Juskeislilus (An.)

va.aka· liuskeisuus+.

rakoilu (R)

tronSlle'f"ssJiiuske.isuus (L2.)
leikkoo-

tiuskeisuus . ja sillti
ml~tr:Ittu viivaus ( L / V)

kerrok-se.flisuus ja sitla
mitaftu viivaus (K IV)

pysty kerrok5ellisuus ja sitlii
.mitatiu viivtius ( K / V)

~
~.

SldliJRIFJP/JIRi/'T
4@~( kerrak-se:tLisuus ja sitti
::::==~= va liuskei-suus ( K I L2 )

liuskei
rasa (LP)

( PAr)poim'/;/a:/fseiitaso

pJenois{iJf!Jimuakselita:so ( PPATJ

pief]ei-spoimutttUFJuffa:
suuitt» myofi:iilevti

n

sr:
-----.

....~.

pysty tiuskeisuus ja sillti
mirattu viivaus ( L IV)_.+.- pysty rakoilu

_.+- TULKINTAKA·RTAN HERKKEJ).:
vaaka rakoilu

-I
~-'

~ ~~ ~- antikliinivyOhyke ja

~ rakojuoni (RJ)

*
depressio

-t "" t > ---....... synkliinivyiihyke ja

~ kulminaaiio
siirrostaso (ST)

siirros ja suhieetlinen
horisontaaliliike

pobjan suunta (P)
,,_---J.Aol-.-r; ~ normaalisiirros

x)

yliiyiiniosiirros

x)
x] noussuf puoli pysty siirros
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Liite 12"3

Alkuaine Symbolit ja niiden pltoisucsrcjnt
Aihe

kalliossa

CU. 0
0:s999 • Q

0:2:0-·0.4.9 % ~1.00

Ni D EI • Q0,2:0- 0'.49 0.50 -0.99 ~1.00

Zn L 4. A ~1.00 -1.99 2.0.0 -3. 99 ~4·.00

~1- \l" V' W- \7ru y y
t00-1. 9;9 2:00'-3:99 ~.4.,OO

Fe; a f:i • Cj
25-29 3'0·- 39 ~ 4-0

Mo 0 ~-- • Y>0:10-0:19 0.20--0,49 :::0.50

S + i!:: 20 0/0

Mu,u.t wikUa1nee:t ke;mill'll isin mer~ein

. esim~

U <CD 0.12% CQ)

Alkuaineiden vo.risymbolit IPrismalo)

Li 81 Fe 59 Sn 65

AI 5 Co 90 Sb 80

P 249 Ni 110 REE 81

S 230 Cu 210 W 65

Ti 59 Zn 159 Au 240

V 49 Nb 81 Pb 159

Cr 171 Mo 65 Th 30

Mn 59 Ag 159 U 30
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13 L Y HEN TEl DEN K x Y T T e)

13.1 Y 1 e i s t a

2.1.198Q

Lyhenteet on tarkoitettu kaytettavaks.i. hava.LrrcoLomakkeLssa ,

hiekorteissa ja kartoissa. Raportei.ssa yms. tekstissa niiden

kaytt6 on tarpeetonta.• Lyhenteiden tu.:r:haa kaytt6a on val.tet

tava. Lyhennetyn tekstin on oltava yksikasitteista ja se1keaa.

Liitteessa 13.1 annetut 1yh~eet kirjoitetaan aina p5LKKYKIR

JAIMILLA. Geo1ogistssa kuvauksissa, es~~ pa1jastumahavain

noissa on kivilajinimet kirjo~tettava kokonaan ensimmaisen

kerran mainittaessa.

13 . 2 Min era ali n i. mi e n 1 y hen tee t

Mineraa1ien n~et 1yhennetaan "Mineraal.inimisanaston" mukai

sin 1yhentein. Liitteessa 13.•.1 on annettu tavallisimmat

1yhenteet. Taydellisempi 1uette10 on julkaisussa: Sa1tikoff,

B., 1976, Mineraalinirnisanasto: (Geo1oginen tutkimus1aitos,

tutkimusraportti no. Ill ..

13.3 K i viI a j i n i m i e n 1 y hen tee t

Kivilajinimet 1yhennetaan 1iitteen 13.1 mukaan. Jos kivi1a

jinimi on yhdyssana, jonka a1kuosan muodostaa mineraa1inimi,

1yhenne rakennetaan "Mineraa1.i.nimisanaston" mukaisesta 1yhen

teesta ja kivi1aji1yhenteesta, esimerkiksi sarviva1kegneissi

= SARVGN, kvartsigabro = K"vARGB, kvartsi-maasa1pagneissi =
KVARMAASGN, kloriitti1iuske = KLORL, diopsidi-tremo1iitti

karsi. = DIOPTREMKA.
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LIITE 13.1

LYHENNELUETTELO

MINERAALINIMIEN LYHENTEET

A

aktino1LLtti AK.TI enstatiitti ENST
alabandiitti ALAE epidootti EPID
albiitti ALBT esko1aiitti ESKO
almandiini ALMA
amfibo1i AMFI F
ana1siimi ANAL fa1ertsi FALE
anataasi ANAT faya1iitti FAYA
andalusiitti ANDA f1ogopiitti FLOG
andesiini ANDE f1uoriitti . FLUO
andoriitti ANDO forsteriitti FOF.5

. andradiitti ANDR fuksiitti FUKS
anhydriitti ANHY
ankeriitti ANKE G
anortiitti ANOR gedriitti GEDR
anortok.laasi ANOT gersdorffiitti GERS
antigoriitti ANTI glaukodootti GLDO
antimoni sa goethiitti GOET
antimonihohde SB.HO . goldfie1diitti:. GOLF
antipertiitti ANTP grafiitti GRAF
antofyl1iitt'i ANTO granaatti GRAN
apatiitti APAT grossulaari GROS
arseenikiis.u ASKI griineriitti GRUN
asbesti ASBE gudmundiitti GUDM
augiitti. AUGI
aventur:j.ini H

hedenbergiitti HEDE
B helviini HELV
baryytti. BARY hematiitti HEMA
bery11i BERY herkyniitti BERK
biotiitti BlOT herzenbergiitti HERZ
borniitti BORN hessiitti HESS
bou1angeriitti BOUL hopea AG
bournoni±.tti BOUR humiitti HUMI
bravoiitti BRAV hydrokii11e HYKI
breithauptiitti BREI hypersteeni HYPE
bytowniitti. BYTO

I
D ilmeniitti. ILME
digeniitti. DIGE
diopsidi DIOP K
do1omiitti DOLO ka1imaasa1pa , KMAA

ka1sedoni KALD
E ka1siitti KALS
edeniitti EDEN kankrini.itti KANK

. egiriini EGIR kao1iniitti KAOL
egiriiniaugiitti EGIA karoonaatti KARB
e1ektrum 'ELEK kassiteriitti KASS
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kiille ._KIlL mo1ybdeenihohde MOHO
kiisu KIIS mo1ybdeeniokra MOOK
kipsi KIPS monatsiitti MONA
klinopyrokseeni .KLPY montmorilloniitti MONM
klinozoisiitti KLZO muskoviitti MUSK
k10riitti KLOR
kloritoidi KLOO N
kobolttihohde COHO nefeli:in.i NEFE
kobolttipentlandiitti COPE nikkel.iini NIKK
kolumbiitti KOLU
kondrodiitti KOND 0
kordieriitti KORD okra OKRA
korundi KORU oligoklaasi: OLIG
kovelliini KOVE oliviini OLIV
kromidiopsidi . CRDI opaakk.t OPAR
kromiitti KROM orttitti ORTI
krysotiili KRTI' ortoklaasf ORKL
ksenotiimi KSEM ortopyrokseeni ORPY
kubaniitti KUBA
kulta AU P
kUltlIllingtoniitti KUMM pargasiitti PARG
kupari CU penn.i.ini: PENN
kuparihohde CURO pentlandiitti PENT
kuparikiisu CUKr perovski.itti PERO
kupriitti KUPR perti.itti PERT
kvartsi I<VAR pigeoniitti PIGE
kyaniitti KYAN pikivalke PIKI.

piniitti PINI
L plagioklaasi PLAG
labradoriitti LABR platina PT
lepidoliitti LELI powellii.tti POWE
leukakseeni LEUK prehniitti PREE
leusii,tti LEUS .pyrargyriitti PYRA
limoniitti LIMO pyrokloari: PYKL
linneiitti LINN pyrokseeni PYKS
litiumkiille LIKr pyrolusiitti PYLU
lyijyhohde PBHO pyrooppi PYRO
l6llingiitti LOLL

R
M rammelsbergiitti RAMM
maasalpa MAAS ri.kki.kiisu SKII
mackinawiitti MACK rodoniitti RODO
maghemiitti. MAGH rutiili RUTI
magneettikiisu MAGK
magnesiitti MAGS S
magnetiitti MAGN safloriitti SAFL
malakiitti . MALA sageniitti SAGE
markasiitti MARK sanidiini SANI
martiitti MART sarvivalke SARV
maucheriitti MAUC saussuriitti SAUS
melnikoviitti MELN savimineraali SllSI
merenskyiitti MERE schee1iitti SCHE

·micheneriitti MICH' serisiitti SERI
mikrokliini MIKR serpentiini SERP
mikrok1iinipertiitti MIKP. sideriitti SIDE



sillilnaniitti
sinkkivalke
skapoliitti
skutterudiitti
sperryliitti
spessartiini
spinelli .
spodumeeni
stanniini
stauroliitti
steatiitti
sadekivi

T
talkki
tantaliitti
tapioliitti
tetraedriitti
thucholiitti
thuringiitti
titaniitti
titanomagnetiitti
topaasi
toriitti
tremoliitti
troiliitti
turmaliini'

U
ugrandiitti
ulviitti
uraliitti.
uraniniitti
uvazovdLtti.

V
valleriitt,i
vermikul1.itti.
vesikiisu
vesuvianiitti
vismuttihohde
vivianiitti
volframiitti

SILL
ZNVA
SUP
SKUT
SPER
SPES
SPIN
SPOD
STAN
STAU
STEA
SADE.

TALK
TANT
TAPI
TEED
THUC
THOR
TITA
TIMA
TOPA
TORI'
TREM
TROI
TURM

UGRA
urvr
URAL
URAI
WAR

VALL
.YERM
YESI
VESU
BIHO
VIVr:
VOLF
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W
wolframiitti
wollastoniitti
wurtziitti

Z
zeoliitti
zirkoni
zoisiitti

2.l.l98G

VOLF
WOLL
WORT

ZEOL
ZIRK
ZOIS
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KIVILAJINIMIEN LYHENTEET

tuf- . ITUF

1aava- ILA

vu1kaa- IVULK

juoni- IJ

K
KLORL
KOM
KGL
KVARMAASL
KVARAND
KVARGB
KVT
KVARJ
KVARPF
KVARDR
LA
LAMP

KLK
KARBK
KRBT'
KA

KAKVT
KERAT
KIILGN
KIILL
KZ
KI

HAGL
HJ
HLA
HTUF
HVULK
HARZ
HKV
HBL
HF

JASP
J

IGN
IJO

agg1o- IAGL

ka1kki.kivi
karBonaattikivi
karbonatiitti
karsi, kalkkisi1ikaat
tikivi .
karsikvartsiitti
keratofyyri.
kii11egneissi
kiil1eliuske·
kinzigiitti
kirsi, magnesiumsi1i
kaattikivi
kivi . (yhdyssanoissal
kloriitti1iuske
koma·tiitti
kong1omeraatti
kvartsi-maasalpal.iuske
kvartsiandesiitti
kvartsigabro
kvartsiitti
kvartsijuoni
kvartsiporfyyri
kvartsidioriitti
laavakivi
1amprofyyri

ign:tmBriitti
ijoliitti
inter.mediaarinen
meraatti
inter.mediaarinen
kivi
intermediaarinen
kivi
intermediaarin€n
fiitti
inter.mediaarinen
n.inen kivi

jaspi1iitti
juonikIvi, juoni

hapan agglomeraatti
hapan juonikivi
hapan laavakivi
hapan tuffiitti
hapan vu1kaaninen kivi
harzhurgiitti
hiekkakivi
hornblendiitti
hornfels

DAS
DB
DR
DO
DUN

EAGL
EJ
ELA
ETUF
E'V'ULK

FOSF
FY

GB.
GL
GN
GNGR
GRAFGN
GR
GRGN
GRDR
GRL
GRV

AGL· _
ALBIDB
ABT
ALKGR
ALK
ALKSY
AE'B
AND
ANT
ANTGB
APL
APLGR
AREN
ARK
ARKVT

BAS
BIOTALBIK
BIOTGN
BIOTPLAGGN

CHAR
CORT

basaltti
biotiitti-albiittikivi
biotiittigneissi
biotiitti-plagioklaa
signeissi

charnockiitti
cortlandiitti

dasiitti
diabaasi
dioriitti
dolomiitti
duniitti.

emaksinen agglomeraatti
emaksinen juonikivi
emaksinen 1aavakivi
emaksinen tuffiitti
emaksinen vulkaaninen
kivi

agg10meraatti
a1biittidiabaasi
a1bitiitti
a1ka1igraniitti
alkalikivi
alkalisyeniitti
amfiboliitti
andesiitti
anortosiitti
anortosiittigabro
apliitti
apliittigraniitti
areniitti
arkoosi, arkosiitti
arkoosikvartsiitti

fosforiitti
fylliitti

gabro
glimmeriitti
gneissi
gneissigraniitti
grafiittigneissi
graniitti
graniittigneissi
grano dioL'11tti
.granu1iitti
grauvakka



laavakivi SLA
tuffiitti STUF
vulkaaninen SVULK

latiitti
leptiitti
leukogabro
lherzoliitti
liuske (yhdyssanoissat

maasalpaporfyyri
malmi
mangeriitti
melafyyri
melagabro
merkeli
metadiabaasi
metafosforiitti
migmatiitti
monzodioriitti
monzogabro
monzoniitti
mustaliuske
myloniitti

noriitti

oksi.dimalmi
oligoklaasigneissi
ortogneissi
ortokvartsiitti

paragneissi
pegmatiitti
pegmatiittigraniitti
peliitti
perid9tiitti.
perkniitti
plagioklaasiporfyriitti
pohja=arkoosi
porfyyri
porfyriitti
psammiitti
psefiitti
pyrokseniitti.

rapakivi.
ryoliitti.

sarvivalkegneissi
sarvivalkeliuske
satroliitti
saxoniitti
serisiittikvartsiitti
serisiittiliuske
serpentiniitti
silmagneissi
spiliitti
spiliittinen agglome
raatti

LAT
LP
LEUGB
LHERZ
L

MAASPF
MA
MANG
MEL
MELGB.
MERK
MOB
~OSF

MGT
MONDR
MONGB
MONZ'
ML
MY

NO

OXMA
OLIGGN
ORGN
ORK\7T

PARAGN
PG
PGGR
PEL
PRO
PK
PLAGPFT
PARK
PF
PFT
PSAM
PSEF
PYR

RAGR
RYOL

SARVGN
SARVL
SATR
SAX
SERIKVT
SERIL
SP
SLGN
SPIL
SAGL
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spiliittinen
spiliitti.nen
spiliittinen
kivi
sulfidimalmi
suonigneissi
syeniitti
sadek.ivi

talkk~-karbonaattikivi

talkkiliuske
tonaliitti
trakyytti
trondhjemiitti
tuffiitti
turbidiitti.

unakiitti
uraliittiporfyriitti
uraliittigaoro

v ihre.a.ki.vi
vihrealiuske
vulkaanuen ki:vi
vuoluJdvi
we.hrliitti

2.1.198{)

KIISMA
SGN
SY
SDK

TALKKARBK
TALKL
TON
TRAK
TR
TUF
TURB"

UNAK
URALPFT
URALGB

VIK
VIL
VULK
VUK
WE



silmagneissirakenteinen SLGN
suuntautumaton STN
suuntautunut SUT

RAKENTEET JA ASUT

b1astok1astinen
boudinoitunut
breksioitunut

gneissirakenteinen
graniittiutunut
granob1astinen

heterogeeninen
hienorakeinen
homogeeninen
hypidiomorfinen
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TEKTONISET HAVAINNOT

kerrokse11isuus
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akselitaso1iuskeisuus
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vasemman k~den siirros
vasemman kaden poimu
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rako
rakojuoni
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venyma
poiInuakse1i
pieno'ispo.l:mukase1i
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uurresuunta

kerrokse11isuus ja sita
leikkaava 1iuskeisuus
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liuskeisuus ja si11a
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11UUT LYHENTEET
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14 RAPORTOINTI

14.1 Yleista

- 14.1 - 1.9.1981

Raportoinnin tehtavana on valittaa tietoa tutkimuskohteesta

esimiehille paatoksen tekoa varten, ja tyota mahdollisesti
jatkaville tutkijoille. Koska raportit arkistoon jouduttuaan

ovat julkisia asiakirjoja, niiden tehtavaksi voidaan katsoa

myos uuden geologisen tiedon valittaminen ulkopuolisille.

TallQin on otettava huomioon, etta naihin mahdollisiin ulko

puolisiin tiedon kayttajiin kuuluu geologien ohella rom.

kaivosteollisuuden ja metallurgisen teollLsuuden ei-geologi

sia ammattimiehia ja Inuita vaikuttajia (lehtimiehet, polii

tikot) .

Raportin alkuun sijoitettava yhteenvetq laaditaan niin sup

peaksi ja yleispiirteiseksi, etta sita voidaan- kayttaa myos

yleistajuisen yhteenvedon (esim. Leht.Luut.daen , lausunnon)

pohjana.

Raportin sisallolta vaaditaan periaatteessa, etta sen perus

teella toinen tutkija pystyy tarvittaessa jatkamaan kohteen

tutkimuksia ilmen enempia selvityksia. Kaytannossa tata

vaatimusta on rajoitettava; raportti peru~tuu' usein niin

laajaan aineistoon, ettei ole tarkoitukseninukaista sijoittaa

eika mahdollistakaan saada sita yksiin kansiin. Esim. petro

grafinen kuvaus ei koskaan, voi olla kaiken kattava; tutkimus

ten jatkajan on aina taydennettava raportissa esitettya

kasitysta kohteesta ekskursioiden, revidoinnin, makros~oop

pisen kivinaytetarkastelun ja mikroskopoinnin avulla. Oli

sikin tarkeata, etta raportissa selvasti erottuisi objektii

vinen aines ja subjektiiviset kasitykset.
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Raportti on tehtava:

- kun tutkimukset kohteessa paattyvat,

- kun tutkimukset kohteessa keskeytyvat pidernmaksi

aikaa,

- kun tutkijan tyosuhde ma1miosastossa paattyy,

- kun tutkimuskohde luovutetaan ma1miosastossa
toisen 'tutkijan hoidettavaksi,

- esimiehen maaratessa muu11oinkin,

- kaivos1ain maaraamissa tapauksissa,

- ko1mannesvuosittain (ns. ko1mannesvuosiraportti),

- vuosittain (vuosiraportti),
opintomatkoista (matkakertomukset) ja

- u1kO:puo1isten ti1aamista tutkimuksista (tutkiinus

se1ostus) •

Tassa ohjeessa raportei11a tarkoitetaan kirja11isia, julkai

semattomia ja(yleensa) keskusarkistossa sailytettavia se1

vityksia ma1miosaston suorittamista tutkiinuksista. Tassa

kasite11aan seuraavanlaisia raportteja:

- Lehtijaon inukaiset raportit (M19)

- Liiteraportit

- Kauppa- ja, teo11isuusministerio11e toimitettavat

tutkiinustyose1ostukset (M06)

- Tutkiinusse10stukset

- Ko1mannesvuosi- ja, vuosiraportit seka neuvotte1u-
inuistiot

- Matkakertomukset (M10.3).

14 . 2 L e ht i j a 0 n m u k a i set rap 0 r tit

14.2.1 Y1eista

(M19 )

Raportin sisa110sta vastaa etusivu1le merkitty kirjoittaja,

joka vahvistaa raportin a11ekirjoitukse11aan (paivaysta ei

toisteta koska se i1menee xans as i.vul.La) •
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Raportissa suositellaan kaytettavaksi selkeaa asiatyylia.

Juris~ikielelle ominais~a pitkia l~use- ja virkerakenteita

ja lauseenvastikkeita on valtettava.

Raportin tekstiosassa on syyta kayttaa runsaasti piirroksia

(mieluimminoA4-kokoisia), valokuvia, diagrammoja, taulukoita

ja indeksikarttoja. Niiden Sijoittaminen liitteiksi ei ole

suositeltavaa, silla tekstia tukevan kuva-aineiston selaa

minen (yleensa paksusta) liitepinkasta hidastaa tuntuvasti

lukemista ja haittaa asiaan keskittymista. Kuvina ja liit

teina esitetaan yleensa vain se A4-kokoon pienennetty mate

riaali, joka on valttamatonta tekstin seuraamiseksi. Muu

materiaali (vaikka sekin alisi arkistossa erikseen sailytet

tyna) merkitaan raportin loppuun otsikon "Liittyy" yhteyteen.

Kuva- ja taulukkoaineisto humeroidaan arabialaisin numeroin,

molemmat eri lukusarjaina. Kuva- ja tOaulukkotekstissa on

lyhyt otsikko, sen jalkeen tarpeelliset selitykset (selityk

sen osalta voidaan viitata myos raportin tekstiin). Kuvien

ja taulukoiden kopLoLrrt.LkeLpoLauutieen on kiinnitettava

erityista huomiota. Konekirjoitusarkkia suuremmatkin kuvat

ja taulukot sijoitetaan tekstin yhteyteen, milloin selvitaan

yhdella taitoksella. Taitostehdaan ulko- tai alareunaan.

Jos M19 -tyyppisiin raportteihin liittyy malmiosastossa,

°tutkimuslaitoksen inuissa osastoissa tehtyja tai ulkopuolis

ten tekemia (esim. Suomen Malmi Oy) erillistutkimuksia

(geofysikaalisia, mineralogisia, maaperageologisia tutki-

muksia, rikastustutkiinuksia jne.), ne sijoitetaan liitera

porteiksi. Naita kasitellaan tarkemmin kohdassa 14.3.

Yleensa ulkopuolisten tutkijoiden osatulokset ja tulkinnat

sisallytetaan varsinaiseen raporttiin eika liiteraportteihin.

Talloinkin tekstista pitaa ilmeta, kuka tyon on tehnyt tai

kuka siita on vastanhut (esim. suullinen tiedonanto). Ylei

sen kaytannon inukaisesti tamankin aineiston esittaminen on

kirjoittajan vastuulla.
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Valmistuneen raportin hyvaksymisesta on kohdassa 15.3

(sivu 15.14) mainittu, etta sen tekee tutkimuksista vastaa

vatutkija (lahinna vastuualueen paallikke). Toimintayksi

ken paallik61le toimitetaan lisaksi raportista kopio, joka

samalla paattaa raportin toimittamisestatutkimuslaitoksen

keskusarkistoon.

14.2.2 Arkistotunnus lisamaareineen

Katso ohjeita kohdissa 15.1 Arkistotunnukset (sivu 15.1) ja

15.2 Arkistotunnusten kaytt6 (sivu15.11).

14.2.3 Otsikko

Otsikon tulee olla lyhyt. Siita tulee ilmeta tutkimusten

luonne mahdollisimrnan kuvaavasti (otsikon ensimrna.inen osa) ,

paikka ja aika. Koska kyseessa jo on raportti, ei tata seik

kaa tarvitse otsikoissa toistaa.

Siis ei:

vaan:

"SELOSTUS MALMITUTKIMUKSISTA VAHAJOEN ALUEELLA"

"RAUTA- JA KUPARIMALMITUTKIMUKSET. VXHAJOEN

ALUEELLA TERVOLASSA VUOSINA 1959 - 1962"

Koska otsikolta ja yhteenvedolta. vaaditaan yleistajuisuutta,

tulee raportin naissa osissa kayttaa alkuainenimia, ei

kemiallisia syrnboleja, Jos tutkimuksessa on kyse tietysta

metodiikasta, tulee sen nakya otsikosta.

Siis ei:

vaan:

"URAANIMALMITUTKIMUKSET NAIMAKKAJXRVEN

ALUEELLA .•. "

"PUROSEDIMENTTIGEOKEMI.ALLISET URAANlMALMI

TUTKIMUKSET NAlMAKKAJXRVEN ALUEELLA ... ".
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Tiivistelmanluonteiseen yhteenvetoon kootaan tarkeirnmat

tiedot raportin "tutkiinuskohteesta. Sen liittaminen raport

tiin on periaatteessa pakollinen, ja sen pittius tulee olla

suhteessa raportin laajtiuteen ja merkitykseen. Yhteenveto

sijoitetaan heti raportin otsikon jalkeen, tarvittaessa

omalle si'vulle.

14.2.5 Jasentely

Jasentely noudattaa paapiirteissaan tieteellisessa geologi

sessa kirj alli"?tiudessa kaytettya mallia. S"euraavassa esite

taan jasentelymalli, jota sen jalkeen tarkastellaan kohdit=

tain. Malli on tarkoitettu inuistilistaksi, jonka avulla

kirjoittaja voi tarkistaa, ettei mitaan oleellista tutkimus

aineistosta jaa esittarnatta. Otsikot ja liitteet, jotka ovat

periaatteessa pakoliisia jokiisessa M 19 -tyyppisessa rapor

tissa on alleviivattu. Moniportaista alajaottelua on syyta

valttaa: useimpiin tarkoituksiin riittaa sisallossa 1- tai

2-asteinen otsikointi. Lyhyissa raporteissa on selkeampaa

kayttaa 1-portaista otsikointia (sisallysluettelomallin

paaotsikot) •
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TUTKIMUS MALMIESIINTYMXSTX

·YHTEENVETO

SISKLLYSLUETTELO

JOHDANTO

AltieeIi .si~·aiIiti
LtiOIiIiOIiOlot

Ymparistonsuojelunakokohdat
Kulktiyhteydetja.liikkuminen alueella

TutkimtiskohteenIiimeamiIien

TtitkimtisaltieenpiIita-ala
AikaiseIIiIrtat·ttitkimtikset

TUTKIMUSTENTAUSTA

MALMIN LOYTOHISTORIA
- .....

.SUORITETUTMALMITUTKIMUKSET

(Ajalliset ja paikalliset raj~ukset)

(Tutkimuksen t~usta ja. tavoitteet)

Tutkimusaineisto

Menetelmat

Maastotutkimukset:

Kallioperakartoitus

Maaperatutkimukset

Lohkaretutkimukset

Malmikoiratutkimukset

Geokem!alliset tutkimukset

Geofysikaaliset tutkimukset

Koeojat ja tutkimuskuopat
Kair·aukset

Laboratoriotutkimukset:

Fotogeologinen tulkinta

Petrofysikaaliset tutkimukset

Kemialliset analyysit

Separointitutkimukset

Rikastustekniset tutkimukset

Ikaykset

1.9.1981
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Isotooppianalyysit

Raekokoanalyysit

Muut

TULKINTA

Geol"oginen tulkinta

Geokemiallinen tulkinta

Geofysikaalinen tulkinta

YLEISGEOLOGINEN KATSAUS

PaljaStunei'suus

Peruskallibgedlogia

RapakallioInuodostus

'Glasiaaligeolog~a

Postqlas"iaaliset inuddostumat

1.9.1981

TUTKlMUSKOHTEEN GEOLOGIA

KiVilajiykSik6tjakiV;lajit

Kivilajikuv"aus

Kivilajien" stratigrafia, kivien ikasuhteet

Malmin stratigrafinen asema

Malmien jaSiVukivien "suhteet ja geneettiset

yhteydet

(Malmipetrologia)

MALMI ".(MALMIAIHE)

Malmin inuoto

Malmin sisainen rakenne

Malmin petrografia

MalminkodStUInUs

Malmimineraalien raerakenrie ja koostUinus

Rikastuskokeet

Malmiarvio

MUUTMALMIAIHEET

EKSKURSIOKOHTEET
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VALTAUKSET

KUSTANNUSLASKELMA

AIHEEN ARVIOINTI

LAHDEKIRJALLI'SUUS

LIITTEET

LIITTYY

Geologisetkartat (M 11)

Geofysikaalisetkartat (M 20)

GeOkemiallisetkartat (M 30)

Syvakairauksentulokset (M 52)

1-~aay;ierakartat (M 90)

Paivakirjat

Kivinayte'luettelot

Geologiset elementtikartat

Malmiaihekortti

Liiteraportit

Johdanto

1.9.1981

Taman alussa esitetaan alueen sijainti indeksikarttoja

kayttaen. Indeksipiirros voi ella' useampiportainen, esim.

sivun 14.9 esittamalla tavalla.

Tekstissa on ilmoitettava, mille 1:20 000 -karttalehdille

kohde sijoitt'uu.

Alueenluonnonoloja tarkasteltaessa kuvataan lyhyesti pinnan

rnuodostus, kaev'LLl.Lsuus , rnaastotyypit j atutkirnuksiin vaikut

tavat ilmastolliset seikat. Tassa yhteydessa tai ornassa

luvussaan laajemrninkin voidaan selostaa geobotaanisia havain

toja (kivilaji- ja rnetalli-indikaattorikasvit ja kivilajeja

indikoivat kasvillisuustyypit). Koska luonnon- ja yrnparis

tonsuojelulliset seikat vaikuttavat nykyisin jotutkimusten

suunnitteluun (esim. minkkitarhauksen vaikutus rnatalalentojen
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ajoitukseen, taimistot ja viljelykset linjoituksessa ja

mittauksessa), mahdollisesta. kaivostoiminnas.ta puhumat

takaan, tulisi niita tarpeen vaatiessa selvitella.

,Kulkuyhteyksista selostetaan lyhyesti alueen ajokelpoinen

tiesto, etaisyys lahimpiin aautiuakeskuks f Ln j a rautatiehen,

mahdolliset kelirikkovaikeudet ym.

Tutkimuskohde nimetaan paasaantoisesti lahimman hallitsevan,

peruskartalla esiintyvan paikannimen mukaan. Nimen tulee

olla samassa ~uodossa kuin kartalla. On valtettava kaytta

masta laaja-alaisten. tai pitkien maastonpiirteiden nimia,

koska niiden alueelta voi myohemmin loytya muitakin malmi

aiheita. Missa paikannimia on kartalla harvassa, voi koh

teelle antaa oman nimen (esim. Kahvikallio). Tutkimuskohteesta

on aina .kaytettavs. yhta j,a samaa namea , myos. esim. geofysi

kaalisten mittausten yhteydessa.

Tutkirnusalueen pinta-ala. on kohteen tutkirnusten yhteydessa

kartoitetun alueen koko tai, rnilloin raportissa tarkastel

laan vain osaa isommasta 'tutkimusalueesta, tassa kohteessa

geofysikaalisesti, geokerniallisesti tai kairaarnalla tutkitun

alueen koko.

Aikaisemmista tutkimuksista on mainittava:

- kallioperakartat ja niiden selitykset

- rnaaperakartat ja niiden selitykset

- geokernialliset kartat ja niiden selitykset

- korkea- ja matalalentomittaukset

- Geologisentutkimuslaitoksen raportit

- julkaisut

- muut kaytettavissa olleet (esirn. kaivosyhtioiden)

raportit ja muu aineisto

- opinnaytteet

- rnerkittavat kansannaytteet

- merkittavat geokernialliset anomaliat
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Tassa yhteydessa voidaan esittaa rnyos ote aerornagneettisesta

korkealento- ja(tai) rnatalalentokartasta kayttaen sita poh

jana rnaastornittausalueiden esittamisessa tai geologisten

kohteiden paikantarnisessa.

Julkaisut, opinnaytteet, raportit jne. esitetaan taydelli-
I

sina kirjalli·suusviitteissa. Tekstissa niihin viitataan

normaaliin tapaan tekijannirnen ja vuosiluvun mukaan tutki

rnuslaitoksen julkaisuohjeiden muodossa.

Tutkimustentausta

Tassa luvussa kerrotaan niista syista tai konkreettisista

aiheista (kansannayte y geokerniallinen anornalia, rnagneettinen

anornalia, aikaisernrnin tehtyjen tutkimusten' uudelleenarviointi

jne.), joiden perusteella paatos rnalrnitutkimusten aloittarni

sesta tehtiin. Jos.kyseessa on rnerkittava rnalrniloyto, voidaan

tata osaa laajentaa loytoselbstukseksi .kuvaarnalla raportissa

kerrottujen tutkimusten ja saavutusten paavaiheet. Malrnien

loytoselostusten rnerkitys on kasvamassa, silla niita huo

lellisesti analysoimalla voidaan tehda kriittisia paatelmia

kaytossa olleista rnetallogeenisista ja rnalminetsinnallisista

filosofioista ja rnenetelmista ja tehda asianmukaisia johto

paatoksia rnenettelytapojen jatkarnisesta tai muuttarnisesta.

~seIos~en laatirnisessa on tarkeaa kertoa, rnitka rnene

telmat rnalmiin "purivat", mutta vahintaan yhta tarkeaa,

rnitka eivat "purreet".

Suoritetut tutkirnukset

Mikali varsinaista loytoselostusta ei ole esitetty, selvitel

laan aluksi tutkimuksen tavoitteita.Tutkimusvaiheet kerro

taan kronologisessa jarjestyksessa. Tutkimusten tapahturna

paikat esitetaan karttoina tekstin yhteydessa tai liitteina.

Niista tulee ilrneta esirnerkiksi:

- rnittausalueet ja profiilit
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- linjoitukset

- valtaukset

- tarkeimmat malmilohkareet

- mineralisaatiot ja malmit

- fotogeologinen tulkinta

- tarkeimmat havaintopisteet (koeojat, montut yms.)

-suuntauslaskupisteet ja' uurrehavainnot

- syvakair'ausreikien sijainti

- geokemialliset anomaliat

Raporttiin liitettava kartta-aineisto on esitetty kokonai

suudessaan kohdassa LIITTEET j a LI,ITTYY. Niilta osin kuin

tutkimukset liitteineen on esitetty liiteraportissa, viita

taan siihen. Havainnoitsijat ja kaytetyt nim.ilyhenteet

esitetaan tekstista erottuvana luettelona.

Tassaluvussa esitetaan myos kaytetyt menetelmat ja kaytet

tavissa ollut aikaisempi ja tutkimuksissa kerattytutkimus

aineisto:

Menetelmat

Kallioperakartoitus

Maaperatutkimukset

Lohkaretutkimukset

Malmikoiratutkimukset

Koeojat ja tutkimuskuopat

Geokemialliset tutkimukset

- Maaperan geokemia

Litogeokemia

- Primaariaureolit

- Muut

Geofysikaaliset tutkimukset

Aineisto

Paljastumien lukumaara

Tutkimuskuoppien lukumaara

Suuntauslaskuja, kpl

Kivi- ja lohkarelaskuja

Malmilohkareiden lukumaara
..
metria, kpl

Naytteita, kpl, naytetiheys

"

"
"

Mitattu, km2

Profiileja, km
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Petrofysikaalisettutkimukset

Fotogeologiset tutkimukset

Mikroskooppitutkimukset

Kairaukset

Analyysit ,
- malmianalyysit

- syvakairausanalyysit

- primaariaureolianalyysit

- silikaattianalyysit
- hivenaineanalyysit

- mikroanalyysit

- stabiilien isotooppien

maarity~set

Fluidisulkeumatutkimukset

Ohut- ja pintahieita, kpl

Reikien 'lukumaara, koko

naisp., m, syvin reika, m,

keskim. maakairauspaksuus,

syvimmat maakairauspaksuudet

kpl, maaritetyt ionit (tai

oksidit)

kpl, m

kpl

"

"
"

"

Mineraalimaaritykset Crontgendiff:caktio, DT~,' ym .• )

Ikaykset

Raekokoanalyysit
Rikastustekniset 'tutkimukset

Muuttutkimukset

Tassa luvussa esitetaan myos tulosten tulkintaan ja jatko

tutkimusten auunndtrce'Luun vaikuttavat seikat:

- remanentti magnetoituminen,

- pLnt.ar-apaucumf.sen syvyys,

- savimineraalit jazeoliitit ruhjeisissa kivissa,

- mitt'aus- ja ka.Lxaus'suunt.Len valinnan onnistuminen,

- kaytetty mitt'ausprofiili- ja pLst.evd.Lf, , hajapiste-
mittauksen pistetiheys,

- reikiin jatetyt maaputket,

- reikaveden kayttomahdollisuus,

- ruhjei'suus"sydanhukka, rakoilu,



- 14.14 - 1.9.1981

- reikien taipuminen,

- poikkeuksellisen syvat maakaLxauapak'suude t;

(sijainti) ja

- poranreikamittaukset.

Tarkeaa on tarkastella tekriisista syista tai saaoloista

johtuneita vaakeuksLa kaLrauksLs'aa seka niiden e Lheutrtamta

muutoksia kairaussutinnitelmassa (reian ennenaikainen lopet

taminen, voimakas taipuminen, sivusuuntataipuminen) .

Tulkinta

Tassa luvussa esitetaan tutkih1usaineiston perusteella tehdyt

tulkinnat, niiden aiheuttamat, toimenpiteet (tulkinnan

"Ees t.aus ") sekatarkastellaan 'tulkinnan onnistumista, epa

onnistumista ja sen todettuja ja oletettuja syita. Tulkinnan

testauksen antamia ope'cuksi.a kaytetaan hyvaksiluvussa aiheen

,arviointi.

Yleisgeoloqinen katsaus

Taman otsikon a~la tarkastellaan malminsuhdettasuurempiin

geologisiin kokonaisuuksiin: liuskealueeseen, stratigrafiaan,

orogeniakehitykseen, deformaati6vaiheisiin jne. Tassa yhtey

dessa, voi esittaa olemassa olevat radiometriset ikaykset

laajemmalta a'LueeLtia , Lyhyesti voidaan esittaa tutkittavan

malmin analogioita yleismaailmallisesti tai esim. Baltian

kilven alueelta, mikali niita ei esim. malmipetrologisessa

tarkastelussa tai malmin kuvauksen yhteydessa esiteta. Ellei

raportin tekijalla ole omia havaintoja yleisgeologiasta,

voidaan kayttaa lahdekirjallisuutta.

Katsauksessa edetaan kronologisesti:

- peruskalliogeologia:

kivilajien stratigrafia

magl:fiakivien leikkaussuhteet ja ikasuhteet

ikaysten valossa
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premetamorfinen kontaktimetamorfoosi

ja kontaktivaikutukset

a'LueeLl.Lsmebamorfoos i.,

retrogradinen metamorfoosi

poimutusdeformaatio.
siirrokset ..

- rapakallioInuodostus ym. preglasiaaliset Inuodostumat

- glasiaaligeolog~a: .

moreenin paksuus, vallitsevat kuljetussuunnat,

interglasiaaliset ja interstadiaaliset muo

dostumat

glasif'luviaaliset muodostumat, savet,

periglasiaaliset ilmiot

postglasiaaliset muodostumat

= paljastuneisuus.

Tutkimuskohteen geologia

Kappale voidaan otsikoida vapaasti, esim. "Hammaslahden

kuparimalmin geologia". Tassa osassa kasitellaan malmin

lahiympariston kivilajiyksikoita ja kivilajeja, stratigra

fiaa ja ikasuhteita, esitetaan makro- ja mikropetrografinen

kuvaus, tarkastellaan kohteen rakennegeologiaa, metamorfoo

sia seka malmien ja sivukiven yhteyksia (esim. primaariaureo

lit), jopa malmipetrologisesti. Mikali tutkimuksissa on

kertynyt runsaammin malmipetrologisia tuloksia, on niiden

paikka luontevimmillaan malmin kuvauksen jalkeen, ennen

yhteenveto-osaa.

Malmi (tai malmiaihe)

Malmiesiintyman kuvauksesta 'cuLee ilmeta e s Ld.ntryman j a sen

eri malmioiden nimet, esim. Vihannin esiintyma, Suomalmi.

Milloin kyseessa on laajoille aloille ulottuva kerros, anne

taan malmille stratigrafinen nimi, yksittaiset malmiot

nimetaan siirrosten rajoittamien lohkojen tai esiintymis

alueen mUkaan, esim.:
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YLAKROMITIITTI, Janessaaren lohko

YLAKROMITIITTI,. V'iuvaloaavan. alue.

Nimettyjen lohkojen ja a'LueLdert rajat esitetaan geologi

sella kartalla tai erillisella kartalla.

SisaIIysIuettelomallin inukaisesti esitetaan esiintyman

ulkoinen inuoto ja. sisainen. rakenne:

- malmioiden maara,

esiintYman ja sen eri malmioiden aikuperainen

rakenne ja. siirrosten vaikutus,

- malmityypit eri malmioissa,

- siV'ukivi ja sisaraakut Csulk'eumat, juonet),

- rakenteeIIinen, koostuinuksellinen ja mineralogi-

nen vaihtelu (esim. vyohykkeisyys) ,

- kontaktien rakenteellinen ja koostumuksellinen

luonne (esim. terava- tai breksiakontakti,

pitoisuuden vahittainen vaihettuminen sivukiviin
ym, ) ,

- homogeenisuus, kerroksellisuus, kerraIIisuus,

- ezkaumamajmfo ,

- ruhjeet ja

- pintarapaumat, sementaatiorikastumat.

Malmi eri tyyppeineen, kontaktit ja malmiutuneet sivukivet

kuvat.aan petrografisesti. Kuv'auksestatulee ilmeta:

- paamalmimineraaIit, niiden keskimaaraiset osuudet

seka vaihtelun suuruusluokka ja malmion eri osissa

ja eri malmioiden vaIiIIa,

- aksessoriset maimimineraalit

- metaIIipitoisuudet

tarkeimmat zaakku,"si'vukiviIaj it, niiden oauude t; j a

vaihtelunsuuruusluokka.
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Jos kyseessa on edes joissakin oloissa akcncmLsienapfdat.cava rnalrni

(vrt. esirn. Telkkala, Kitula, Petolahti, Kivirnaa!), on tar

keata, etta rnalmin ja sivukivien louhintatekniset orninai

suudet selvitetaan tai ne selviavat tekstiyhteydesta. Naita

nakakohtia-ovat:

- kaade ja kaadevaihtelut,

- paksuus ja paksuusvaihteIut,

- siirrokset,
- ruhjeet (erityisesti kattokivissa ja rnalrnissa) ,

- sisaraakut ja niiden vaikutus louhittavan kiven

rnetallipitoisuuteen,

- pitaaka louhittavan rnalrnin rajat rnaarittaa

analyyttisesti,

- rnalrnin ja sivukivien lujuusorninaisuudet

(rnurtolujuus) ,

- voidaanko rnalrni ja raakku lajitella jonkin

rnurskausvaiheen jalkeen, esirn. turnrnuuseroihin

perustuvalla autornaattilajitteli.j a lLa j a .

- voidaanko rnalrnin sivukivia kayttaa rnuuhun tar

koitukseen (sepeli, rakennuskivi, rnaatalous=

kalkki, vuorivillakivi).

Malrnin raerakenteen ja rnineraalien koostumuksen kuvaus on

tarkeata erityisesti rnalrnin jauhatus- ja rikastustutkirnuksia

ajatellen. Sikali kuin on rnahdollisuuksia, olisi pidettava

silrnalla seuraavia seikkoja:

- rnalrnirnineraalien raekoko, raernuoto ja sijainti

suhteet,

- rnalrnirnineraalien ja harrneen sekaraernuodostus,

- rnalrnimetallien esiintyminen eri mineraaleissa

(esim. Ni silikaateissa/sulfideissa(hydroksi

deissa.; Cu sulfideissa/silikaateissa/hydroksi

deissa; V silikaateissa/oksideissa; Au itsenai

sena Ja vapaana/sulkeurnina pyriitissai Co pyrii

tissa/pentlandiitissa/arseenikiisussa/koboltti

hohteessa) ,



- 14.18 - 1.9.1981

- mineralogiset ja raerakenteelliset vaihtelut

malmissa,

- malmimineraalien. koostumus vs./petrofysikaaliset

ominaisuudet (heksagoninen/monokliininen rnagneet

tikiisu vai troiliitti?; ferromagneettinen kro

miitti yrn.) ,

- mahdollisesti saatavan rikasteen metallipitoisuus

(esim. pyriitin keskim. Co-pitoisuus, sulfidiri

kasteen Ni-pitoisuus) ,

- malmin pintaosien poikkeava rnineralogia.

Geologi ei tietenkaan voi rnikroskoopin aaressa selvittaa

malrnin rikastettavuutta tai rikasteen rnetallurgista kasit

telya. Kokernus kuitenkin nayttaa, etta rnonet rikastustekni

set ongelrnat olisi voitu ennalta osoittaa ja jopa ratkaista

verraten vahaisella mikroskooppitutkimuksella. Mikali tutki

rnuksissa tietoa saadaan, ei ole rnerkityksetonta kuvata mah

dollisten lisaainesten esiintyrnista rnineraaleissa, jotka

olisi rnahdollista erottaa rnuun rikastuksen yhteydessa.

Varsinkin suurimittakaavaisissa rikastusoperaatioissa saat

taa pienienkin mineraalimaarien erottaminen olla kannattavaa

(esim. wolframiitti Clirnax'issa, baddeleyiitti Palaborassa,

rnolybdeniitti useimrnissa porfyyrikuparimalrneissa) . Nykyisin

kin tehdaan rnalrneista tutkimuslaitoksella alustavia, etu

paassa magneettisia rikastustutkimuksia. Usein jo rnalrnin

analytiikka edellyttaa fraktioimista (rnagneettinen jakaminen)

tai selektiivista liuo'tusta (sulfidissa rikin rnaaritys) ,

joiden perusteella saadaan viitteita rnalrnin rikastettavuu

desta. Rikastuskokeiden tuloksia voidaan (esim. liiteraport

tina) esittaa rnyos silloin kun niita on tilauksesta tehty

rnalmiyhtioissa tai Valtion teknisessa tutkirnuskeskuksessa.

Tarkeimrnat rikastustutkimusten tulokset ovat:

- rikasteen rnassa, prosentteina syotteesta,

- rikasteen metallipitoisuus,

- metallin saanti rikasteeseen tai
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- rikastuskelpoisen (tai jatkokasittelykelpoisen)

metallin saanti rikasteeseen (esim. V-pitoisen

magnetiitin saanti koko kiven magnetiitista) ,

- rikasteen pUhtaus ja haitta-aineet (esim. alkalit

rauta-, kromi- ja vanadiinirikasteessa) ,

- jatteen laatu,

mahdollisuudet saannin parantamiseen (esim. jauha

tuksella, huonontamalla rikasteen metallipitoi

suutta) ,

- mahdollisuudet rikasteen laadun parantamiseen ja

- sivutuotteet (esim. ilmeniitti~ikaste ja sulfidi-

rikasteet V-malmista) •

Mikali aihetta on, voidaan tarkastella jatteen hyvaksikayt

tomahdollisuuksia (esim. polymetallimalmien baryytti, Ni

malmien jate vuorivillan raaka-aineena, Ni- ja Cr-malmien

magnesiitti ja asbesti) .

Tutkimuslaitoksen laatima geologinen malmiarvio kuvaa sita

kivea, joka esittaa malmivaran tai malmivarannon. 5e ilmoit

taa kayttokelpoisen kiven aseman, maaran ja laadun kokonai

suudessaan seka kuvatun kiven sijaintiympariston. Geologinen

malm~arvio on pohjana myohemmin mahdollisesti laadittavia

teknisia malmiarvioita varten.

Malmiarvio on usein tutkimuslaitoksen kayttamalla kairaus

verkolla ylimalkainen. Malmiarviossa esitetaan, mitka os·at

malmiesiintymasta kuuluvat arvion piiriin seka, tarpeen

vaatiessa taulukkomuodossa, esiintymien ja sen eri malmioiden

paamitat (pituus, leveys tai paksuus, syvyys), kuinka paljon

malmivaroja on (varmoja, todennakoisia, geologisesti tai

muuten oletettuja) ja mitka ovat keskimaaraiset metallipi

toisuudet. 11almin tyypin ja metallipitoisuuden perusteella

joudutaan yleensa arviossa malmi jakamaan osiin (esim.

Cu-malmia: 0,6 milj.t, 2,3 % Cu ja 8,2 milj.t, 0,8 % CU; tai

Cu-Zn-malmia: 3,6 milj.t, 0,3 % eu ja 2,4 % Zn). On tarkeaa,
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etta rnalmivara-arvion perusteet ilmenevat raportista. Tarna

koskee erityisesti todennakoisia ja rnahdollisia rnaIrnivaroja.

SamaIIa on rnainittava kaikki epavarrnuustekijat, jotka ovat

ennakoitavissa ja jotka voivat muuttaa rnaIrniarviota suuntaan

tai toiseen.

Mikali raportti koskee useita malrneja, on rnaIrnin kuvaus ja

rnalrniarvio tehtava kaikista erikseen.

Esitetta~ssa rnalmivaroja ja maIrnivarantoja kaytetaan alIa

olevaa McKeIvey'n laatuIuokittelua, jaka perustuu tutkimus

asteen rnukaisiin Iuokkiin, toisaalta jaotteluun taloudellis

ten kayttornahdollisuuksien mukaan.

Tunnetut

Osoitetut

IToden
Var.mat nakBiset

f1l:XUlI VAMT

I LoytamattBmat

~~~~~l-NHypoteettiset Spekulatiiviset

f1AI11IVARANNOT

Geolog1sen t1edon tarkkuus kasvaa

r
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Luvussa kuvataan selvittarnattornat rnalrniaiheet (lohkareet,

geokern. anornaliat, sateilyanornaliat yrns.) ja rnineralisaatiot,

joiden taloudellinen rnerkitys on ilrneisesti rnitaton. Jatko

,tutkirnusten kannalta, varsinkin jos alueelta rnyohernrnin saa

daan rnerkittavia lisaviitteita, saattaa tassa luvussa esi

tetyilla tiedoilla olla suuri rnerkitys.

Ekskursiokohteet

Tutkirnuksen rnahdolliselle jatkajalle ja geologisten ekskur

sioiden suunnittelijoille olisi hyodyksi lyhyt luettelo,

jossa esitettaisiin alueen tarkeirnrnat ekskursiokohteet.

Naita ovat paljasturnat, joissa tyyppikivilajit ovat parhai

ten nakyvissa ja(tai) vaivattomimmin loydettavissa, samoin

tulkintojen kannalta ratkaisevirnrnat stratigrafiset leik

kaukset, kivilajien kontaktit, tektoniikkaa valaisevat koh

dat jne. Opastuksesta tulisi ilmeta, paaseeko kohteen lahelle

linja-autolla (yksityistiet, puornit, teiden kunto, siltojen

kantavuus ¥ms.).

14.2.6 Valtaukset

Valtaukset esitetaan luettelornaisestij sarnalla viitataan

valtauskarttaan. Luettelosta tulee ilmeta, rnista valtauk

sista on luovuttu tai tullaan piakkoin luopurnaan.

14.2.7 Kustannuslaskelrna

Malmitutkirnuksia kasittavien raporttien yhteyteen liitetaan

luku, joka kasittelee arviota tutkimuksista aiheutuneista

kokonaiskustannuksista. Perustana kaytetaan esirnerkiksi

henkilornaaraa, syvakairausreikien yhteispituutta, geofysii

kan rnittauspinta-alaa ja geokemiallisten naytteiden lukurnaa

raa.
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Kustannuslaskelman avulla saadaan tietoa tyomaan hoidon

henkilo-, raha- ja aikatekijoista.

14.2.8 Aiheen arviointi

Taman osan tulee sisaltaa selvasanainen arvio aiheen merki

tyksesta ja ehdotukset mahdollisista jatkotoimista. Talla

lausunnolla raportin allekirjoittanut tutkija ottaa omalta

osaltaan vastuun aiheen hylkaamisesta tai mahdollisesta

kalliisiinkiin lisatutkimuksiin ryhtymisesta. Lausunnon

perustelut, vaikka subjektiivisetkin, ilmenevat raportin

sisallosta, mutta ne on tarpeen tiivistaa viela tassakin.

Esim. :

"Lohkareviuhkassa tavatun kaltaista mineralisaa

tiota ei geofysikaalisten ja geokemiallisten indi

kaatioiden perusteella kairatuissa syvakairanrei'issa

tavoitettu. Koska suuren lohkaremaaran, rnalmityypin

ja korkeiden metallipitoisiluksien perusteella on

kuitenkin syyta olettaa, etta kyseessa on merkit-

tava mineralisaatio, on perusteltua jatkaa pedogeo

kemiallisiatutkimuksia raskaalla kalustolla lohka

reviuhkan karjen ja etelaisimpien syvakairanreikien

valimaastossa. Tutkimuksia tulisi taydentaa IP

mittauksin ja kairansydamista tehdylla primaari

aureolitutkimuksella seka mahdollisin lisakairauksin."

Toinen esimerkki:

"Kairauksissa tavatut mineralisaatiot edustavat

lohkareissa tavattua tyyppia. Mineralisaatio on

kuitenkin niin hajanainen, keskipitoisuudet niin

pienet ja malmilavistykset niin ohuet, ettei lisa

tutkimuksiin ole aihetta. Kohde katsotaan selvi~

tetyksi."
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Viiteluettelo on normaalin kirjallisuus~uettelonmukainen.

Opinnaytteiden ja raporttien yhteydessa on mainittava, etta

kyseessa on julkaisematon kirjoitus. Mikali julkaisematon

kirjoitus ei ole vapaasti lainattavissa, on siita huomautet

tava (esim.: Outokumpu Oy:n malminetsinta, sisainen raportti).

14.2.10 Liitteet

Raporttiin tulee liittaa vahintaan kaikki aineisto, jonka

seuraamista tekstin lukeminen vaatii. Kairausprofiileista

liitteiksi valitaan esiintyman geologista rakennetta parhai

ten valaisevat. Paljastuma-, lohkare- ja syvakairausanalyy

seista liitetaan malmia ja sen aureolia koskevat tiedot.

14.2.11 Liittyy

Tutkimusaineisto, joka ei valttamatta ole tarpeen raportin

sisallon seuraamisen kannalta, tai jota on mahdotonta Iiit

taa raporttiin luetellaan tassa raportin osassa. Liittyy

-aineistosta ilmoitetaan arkistointitunnus ja sailytyspaikka.

Koska tutkimuksiin liittyy usein hyvinkin suuri mtiara kivi

naytteita, analyysikortteja, seka paljastuma- ja lohkare

havaintoja ei naita ole tarkoituksenmukaista luetella.

Malmiaihekortti,on liitettava raporttiin kaikista uusista

malmiaiheista (katso kohta 11.1). Yleensa on ratkaistava

kussakin tapauksessa erikseen, mita aineistoa pannaan liit

teiksi ja mita luetellaan liittyy -osassa.

14.3 Liiteraportit

Malmigeologisiin tutkimuksiin kuu'Luv t s ca geofysikaalisista,

geokemiallisista, maaperan ja perustutkimusten tuloksista

laaditut erillisselvitykset (vertaa kohta 14.2.1) mainitaan
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M 19-raportin liite- tai liittyy-luettelossa. Tallaisen

liiteraportin on voinut laatia myostutkimuslaitoksen

jokin muu osasto tai ulkopuolinen organisaatio (esim. Outo

kumpu Oy, yksityinen henkilo). Raportin sisalto on katsot

tava olevan kirjoittajan vastuulla.

Liiteraportin arkistointitunhus on malmiosaston arkistointi

luettelon (kohta 15.3) mukainen.

Liiteraportissa kasiteltyjen asioiden toistoa M 19 -raportin

tekstissa pitaa valttaa; asianrnukainen viittaus riittaa.

14.4 K a u p p a - j ate 0 IIi s u u s min i s t e rio lIe

t 0 i mit e t t a vat u t k i ni. u sty 0 s e los t u s (MO 6 )

14.4.1 Yleista

Kaivoslain (503/65) 19 §:nmukaan valtaaja on velvollinen

toimittamaan vuoden kuluessa siita, kun han on luopunut

valtauksesta tai valtausoikeus on menetetty, kauppa- ja

teollisuusministeriolle seikkaperaisen selostuksen valtaus

alueella suoritetuista tutkimustoista ja niiden tuloksista

asianmukaisine karttaliitteineen. Ministerion toivornus on

kuitenkin, etta selostus olisi iyhyt ja siina ei olisi

paljon karttaliitteita.

Tutkimustyoselostus voidaan rajoittaa koskemaan sita kon

kreettista tutkimustyota, joka valtausalueella on suoritettu

valtauksen voimassaoloaikana seka sita etsintatyota, joka

vallatulla alueella on ~uoritettu sen valtausvarauksen voi

rnassa ollessa, minka tuottamalla etuoikeudella valtauskirjaa

kyseiseen valtausalueeseen on haettu.

Tutkimustyoselostus toimitetaan neljana kappaleena rnalmi

osastolle Otaniemeen (asiaa hoitaa talla hetkella Hilkka

Aalto), jakelun ollessa seuraava: kauppa- ja teollisuus-
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ministerio, tutkimuslaitoksen keskusarkisto, malmiosaston

arkisto ja toimintayksikon paallikko.

Tutkimuslaitoksen tyojarjestyksessa todetaan, etta milloin

pidetaan tutkimusten perusteella todennakoisena, etta val

tausalueella on taloudellisesti merkittava esiintyma, tulee

tutkimuslaitoksen viipymatta ilmoittaa siita kauppa- ja

teollisuusministeriolle. Tallainen ilmoitus tehdaan viral~

lisesti luovuttamalla tutkimustuloksista taydellinen raportti

liitteineen ministerion ja kaivosyhtioiden kayttoon.

14.4.2 Otsikointi

Tutkimusselostuksen ensimmaiselle sivulle tai otsikkoleh

delle merkitaan kohdan "15.2 Arkistotunnusten kaytto" ohjei

den mukaisesti tiedot.

Esimerkki:

GEOLOGINEN TUTKIMUSLAITOS

M 06/2734/-79/1/10

Kittila

Raastejarvi

Kalle Kivinen

30.10.1979

TUTKIMUSTY5SELOSTUS KITTIL~~ KUNNASSA. VALTAUS

ALUEELLA RAASTEJXRVI 1, KAIV. REK. N:O 2691

SUORITETUISTA ~1ALMITUTKIMUKSISTA



Malminetsinnan yksikko
21.12.1982

Aatto Laitakari

Elias Ekdahl

JOULUKUUSSA 1982 KTM:LLE TOIMITETTUJEN TUTKIMUSTYOSELOSTUSTEN

TAYDENTAMINEN

Tyomaan loputtua tehtavassa raportissa 1M 19) samoin kuin
soveltaen KTM:n selostuksessa (M 06) tulee "Liittyy"-osassa
aina ilmoittaa esim:

- syvakairausreikien sijaintia kasitteleva luettelo
(koordinaatit, suunta, kaltevuus, pituus).

- syvakairausreikien raportti-indeksit (M 52.5), analyy
siluettelo (M 52.6) ja itse syvakairausprofiili (M 52.7).
Naiden luetteloiden ja profiilien fyysinen liittaminen
i tse raporttiin ei ole suosi tel tavaa, va.an ne toimi tetaan
keskusarkistoon raportin hyvaksymisen jalkeen.

- geofysikaalisten mittausalueiden karttaindeksit.

- tarvittavat geokemialliset tiedot, joita onkin jaljempana
mainituissa raporteissa ollut.

Seuraavista raporteista huomasin puutteita:

M19/33l3/82/l/l0: Tervo, Tuliniemi; Ekdahl

M06/3422/82/l/l0: Paltamo, Haapaselka; Heino

M06/33l4/82/1/l0: Pielavesi, paloniemi; Ekdahl ja Damsten

M06/32l4/82/l/l0: Kangasniemi, Piippalampi; Laitakari.

pyydan toimittamaan puutteet kahtena kappaleena minulle mah
dollisimman pian, lisaan sivut lisaliitteena keskusarkiston
kappaleeseen ja osastolle jaavaan kappaleeseen.

Kauko Puustinen

TIEDOKSI:

Yletyinen
Auranen

L ~, ~~"""//~.::!T~}-
Ie!~~ " _ L _ -}"';r_'-
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YKAP~T EV

GEOLOGIN"EN TUTKnruSLAITOS 't; ~_ II (

Geofysiikan osasto
Varaus- ja valtausasioista

Jr1A.IJoTITUTKlloruKS ISSA HUOHIOITAVAA

Kaivoslaissa (503/65) ja -asetuksessa (663/65) on saadet
ty kaikki kaivoskivennaisiin llittyvat asiat; mita kaivos·

kivennaisilla tarkIitetaan, mita niiden etsinnasta ja tut
kimustyosta on sanottu ja maaratty, aina kaivostoiminnan
harjoittamiseen saakka.

Etuoikeuden varmistaminen mahdolliseen esiintymaan suori
tetaan yleensa varaamalla. (joka on maksuton) Joissakin

tapauksissa on jouduttu tekemaan tutkimusalueelle suoraan
valtaus. Kysymyksessa on tall5in ollut vanhan varauksen
ns ..- karennsiaika tai etaisyys toiselle rekisteroityyn tut
kimusalueeseen aIle kilometrin. Varaustoimenpiteet on
GTL:ssa hoidettu asianmukaisesti.

Run malminetsinnassa etsintatyo katsotaan muuttuvan tut
kimustyoksi, eli alueella on tarkoitus kairata, rajaytel

la,montuttaa jne., on alueelle tehtava valtaus tai saa
tava maanomistajan/-omistajien lupa. (Kts. kaiv.lain 3,
4 ja 12 §) ¥.altaustoimenpiteista 15ytyylaista selvat oh
jeet ja maarayset, niita tassa ei kannata kerrata.

IItuutam:ia n~kQkohtia .... "
Otettakoon kuitenkin huomioon, .kUn paatetaan, tehdaanko

tutkimusaIueelle valtaus vai hankitaanko tutkimuksia var

ten maanomstajilta asianmukaiset luvat.

Valtauksen suomia oikeuksia:

Antaa laissa saadetyin ehdoin oikeuden tutkimusty5h5n.
11aanomistajien mah ,dollisesti ki~t-einen asenne tutki
mustyota kohtaan ei esta tutkimustoimintaa. (esim.
Nummi-Pusulan tutkimukset)
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Valtaus antaa taydellisen tyorauhan. Alueelle ei ole

malminetsintarnielessa asiaa ulkopuolisilla etsijoil

la, eiedes maanomistajilla.

Valtausalueen ulkopuolella olevia teita ja maa-alu

eita on valtaajalla tarvittaessa'myos lupa kayttaa.
(12 § 1 mom) Kulku tutkimuskohteeseen yksinkertais
tuu ja esim. vesilinjan voi vetaa valtausalueen ul
kopuolelle, tarvittaessa vaikka viljapellon halki.
Olisi kuitenkin suotavaa k~unnella maanomistajia kul
kureitteja valittaessa, vaiY~a lain mukaan se ei ole
valttarnatonta. Hyvin usein maanomistajat kokee, etta
tutkimuksia suoritetaan lain suomin turvin tarpeet
toman royhkeasti. Yhteyksien pita maanomistajiin,
silloin kun se on mahdollista ja kay luontevasti, on
poikkeuksetta eduksi ainakin niille, jotka joutuvat
toimimaan tutkimusalueella.

Lain asettamia velvotteita:

Valtausalueella suoritetuista tutkirnuksista, on tut-
tehtava

kirnusten loputtua seikkaperainen selostus kauppa~ ja
teollisuus~ministeriolle.·(viim. vuosi valtauksen
paattymisesta) Irain varmistetaan tutkimuksista saa
dun tiedon ja aineiston mahdollinen hyvaksi kaytto
myohemminkin.

Laki maaraa maksettavaksi valtausaueen maanomistajil
Ie valtauskorvauksen. Yksityisen valtaajan kyseessa
ollen on lisaksi KTM:lle maksettava valtausmaksu.
}1aksut suoritetaan kalenterivuodelta tai sen osalta
ja niiden suuruus maarataan asetuksessa (40,~/20,-)

Lisak'si vahingoista ja haitoista on suoritettava
maanomistajille taysi korvaus. (maksetaan hakemuk

sesta)
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Maanomistajan luvilla suoritetuissa tutkimuksissa huomi
oitavia kohtia:

Lupa antaa varmu~della tyorauhan vain siina tapauk
sessa, jos alueella on voimassa -oleva varaus. Ellei

ole, on melkein kella hyvansa oik~us keskeyttaa. tut
kimukset, tekemalla alueelle varauksen tai valtauksen.

Luvan tulisi alIa kirjallinen. Siita olisi kaytava

i1mi mm, milIa mene t eIme.Lla ja ..mf.asa _tutkitaan, (tila

voi olla hyvinkin laaja) tutkimusten arvioitu kesto
aika, tiedot henkilost~ jolta saa tarvitta~ssa asiaa
koskevia tietoja, maanomistajan oikeudet mahdollisten
vahinkojen sattuessa ja tiedot miten jamista korvaus
ta voi hakea.

Erityisesti tulisi ottaa huomioon teiden ja kulku-uri
en kaytto tutkimuskohteisiin. Raskaat kalustot saat
tavat aiheuttaa huomattavia vahinkoja, ei vaan puus
tolle, vaan myos metsa- ja talviteille sulan aikaan
liikuttaessa. Jos lupaaa ei ole hankittu, vahinkoja
pokkeuksetta isotellaan ja samalla my5s korvausasiat
vaikeutuvat. ~Luvat kuntoon myos silta osin.

Tutkimusten paatyttya, ainakin silloin,kUn maanomis
tajat eivat asu paikkakunnalla, olisisyyta ilmoittaa
t5iden paat:tyn~en: ks , -.alueella. Joissakin tapauksis=

sa on kaytetty jopa lehti-ilmoitusmenettelya.

Lupamenettelya kaytettaessa maanomistajat menettavat
valtauskorvaukset, jota monikaan maanomistaja ei var

maan t.ieda.

Lupamenettelylla suoritetut tutkimukset tietyissa tapauk
sissa on ainakin tutkijan kannalta pare:rn.pi vaihtoehto, ku.i.n

valtaus. Kaivureilla suoritettavat pienehk5t kaivaukset"·
metsayhti5iden ja valtion mailla puolustaa paikkaansa. Lu
pamenettelya em. tapauksissa on viime aikbina kaytettykin
yha enenevassa maarin.
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Luvanvaraisestisuoritettujen tutkimusten tulokset ja tie
dot tulisi koota ja tallentaa yhta asiallisesti kuin val
tausalueidenkin tiedot. Ajan-javarain kaytt~jo pienenkin
tutkimuskohteen selvittamiseksi saattavat olla yllattavan
suuria.

Tutkimusalueita suunniteltaessa tulisi varata kohtuullinen
valmisteluaika tarvittavien karttojen, maanomistuksia kos
kevien tietojen ja mahdollisten lupien hankkimista varten.

Tiedottamisesta maanomistajille

Tutkimuslaitos lahettaa maanomistajille lain maaraamat tie

dotteet ennen geologisia ja geo£ysikaalisia tutkimuksia ja

mittauksia mahdollisten puustovahinkojen varalta.

Olisiko myos syyta lahettaa, kuten Oku:ssa, valtausaluei~

den maanomistajille kirjeet, joista kavisi ilmi:

ks o tilan osuus valtausalueeseen
mita aihetta alueella t~tkitaan

valtaajan oikeudet
maanomistajan oikeudet ja

- mista saa asiaa koskevia tietoja

:f.likali tallaisesta menettelysta olisi mahdollisesti hyo
tya GTL:lle, maanomistajille tai molemmille, asia olisi
hyvin helposti hoidettavissa.

f~~~~~
Ville Niini~oski
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Kaivosasetuksen (663/65) 10 §:n mukaan kaivoslain 19 §:ssa

tarkoitetussa tutkimustyoselostuksessa on

1) ilmoitettava suoritettujen tutkimustoiden laatu

seka milloin ja kenen johdolla niita on tehty;

2) selostettava syvakairauksessa tavattujen kivilajien

laatu ja niista tehtyjen analyysien tulokset sarnoin

kuin rikastuskokeiden ja muiden esiintYman kaytto

kelpoisuuden selvittamiseksi suoritettujen tutki

musten olennaiset tulokset; seka

3) ilmoitettava tarkeimmat syyt, joiden johdosta val

taaja ei ole hakenut kaivospiirin maaraamista.

Tutkimusselostuksen allekirjoittaa asianomainen tutkija,

paivays sisaltyy otsikko-osaan.

14.4.4 Liitteet

Kaivosasetuksen 10§:n mukaan tutkimustyoselostukseen on

liitettava kartat, joissa on esitetty

1) geologisten, _geofysikaalisten ja geokemiallisten

tutkimusten olennaiset tulokset;

2) kairausreikien sija-inti jasuunta; seka

3) tarkeimpien naytteenottopaikkojen sijainti.

, Tutkimustyoselostukseen liitetaan vain valttamattomat liit

teet, joina kaytetaan tavallisia arkistointi-indeksilla

varustettuja karttoja. Kuitenkin, jos mahdollista liite

kartat tulisi rajata A4-kokoisiksi.

Mikali tutkiffiustyoselostuksen pohjana on laajempi tutkimus

tai raportti, tulee "liittyy"-osassa aina mainita tiedot

naista.
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14.5 Tutkimusselos,tukset

1.9.1981

Tutkimuslaitoksen ulkopuolisille tilauksesta tekemista

tutkimuksista laaditaan selvitys sivulla 14.28 esitetylla

lomakkeella. Lomakkeita on kahta tyyppia, joista toista

kaytetaan jatkolomakkeena. Tutkimusselostuksen allekirjoit

taa osastoryhman tal osaston paallikko ja varmentaa tutki

muksesta vastaava henkilo.

14.6 Muut raportit

14.6.1 Kolmannesvuosiraportti

Kolmannesvuosiraportit ovat taulukkomuotoisia maaraaikais

raportteja, joita ei toimiteta keskusarkistoon. Raportti

toimitetaan vastuualueen paallikon valityksella toiminta

yksikon paallikolle viimeistaan kunkin kauden jalkeen 15.5.,

15 •.9. ja 31..12. mennessa. Kolmannesvuosiraportti tehdaan

sivun 14.29 mukaiselle lornakkeelle. Tarvittaessa voidaan

raporttia jatkaa toiselle sivulle.

Kolmannesvuosiraportin tayttarnisohjeita:

- raportointiajat: I ajalta 1.1. - 30.4.

II ajalta 1.5. - 31.8.

III ajalta 1.9. - 31.12.

- tyomaa: luetellaan karttalehtien jarjestyksessa

- aihe tutkimuksiin: voidaan mainita myos esimerkiksi kan-

sannaytteen numero ja metallipitoisuudet

tutkijat: nimikirjaimin, luettelossa voi myos haluttaessa

olla rnukana kesaapulaisia ja tutkimusapulaisia

- geologinen kartoitus ja lohkare-etsinta: ilmoitetaan

arvio tutkitusta pinta-alasta yms.

- geofysiikka: ilmoitetaan raportointiaikana valmistuneen

rnittauksen pinta-ala tai profiilien pituus menetelmittain

(M = magneettinen, S = sahkoinen, G = gravimetrinen jne.)
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TUTKIMUSSE OSTUS 1 (1)
DN:o C:;O ~O /23y

Tilaaja:

Tilausnumero
[a paivamaara:

Tehtava:

Tutkimustulok
sen selostus:

Paivays la
allekirjoitus:

MaZmiteoZZisuuden keskusZiitto
EteZa-EspZanadi 102
00100 HELSINKI 10

1234/80
7.7.80

TutkimustuZokset Mantykankaan kunnan Martinmaesta

VaZokopio-otteita geoZogi Martti Sorasen v. 1965
johdoZZa tehtyjen maZmitutkimusten tutkimusaineis
tosta seka karttajaZjennos Zahetetaan oheisena.

Espoo 28.8.2980

Tutkimuksen
yhteyshenki 16:

Tutkimuslai
toksen viite:

Tutkimusjohtaja

GeoZogi

ViZZe MaZmikumpu

KK/sa

V. Tietavainen

KaZZe Kivinen

TutkimustuZo~ten seZostus -kohdassa mainitut
kopiot.

N

J LlITTEET:
CD

'"'"oo
CD

~!..-..---------------------------------------
Kivimiehentie 1
02150 Espoo 15
90-46931

PL 237
70101 Kuopio 10
971-227677

PL 77
96101 Rovaniemi 10
991-2971
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1.5.1980..............

GE:OLl:.'GINEN TrJII<IMOSLAI'roS
MalIniosasto

4423-7Va5'tt11Jal.ue .•••••••••••••

Paivays

:KOI.MANNESVUOSIR~T-\T!'I • fl.1F.8P. ••• S. .? .. (. ~
. . xaZZe Kivinen

~tiJa ••••••.••••••••••••••••• ~ •••

~ .

UTSAMOKOSKI MliKABA.' KIVIAAPA

1\arttalehti 3723 07310 3723 11 3741 01

lCunta Sodanky Zii SodankyZii Sodanky Zii

Aihe Geok. Cu-Co-anomaZia Au-hematiittijuoni Cx-Pt Koi te Laieen
tut1dJn1Jksiin . gabpossa

Tutkijat KK. [a VA KK. KX3 VA ja SRT

.Geel. kart. - 1 kmi:J -
IDhkare-ets• malmikoiro 1 kmi:: - -
Geefvsiikka M+S: 1.8 km4

G: 6 km ppof. IF: 1 kmi:: M+S+G: 22 kmid

Geokemia .plkDl C: 30/40 - C: 50/50

Ka1raus Rim - 2/318.20 3/324.75

l-!ilU - ~kroanaZ.maaPityksia Tutk.ojaa 30 m

Tutk. vaihe ['atk. : jatkuu/~:&JN:I1 Tutk.: ~'klJtil./lopetettu TUtk. : jatkuu/3:alttet>e+·±,.
~tLi: tekei 11a /No. :Ra:portl:i: tekei J J a/JfaXX Raportti: tekei.lla/No •
M / / / / M / / I / M / I / /

'I'ulokset Todstun minemZisaation R301: 2.8 m Ziivistys py- R367: maakai»; jiiZk. 22
.. kohdaZZa heikko siihk. Piittipit. kv-jucn;Li• pypoksenii ttia.

johde (ei: magn. ananaZi- R302 (30 edel.ldeen. tak.): R368: kuben edel/ld, v ii-
aa Zainkaan) 0.7 m uastaaua Ziivistys. ZiZZii 123-125 m kpomiit

R369: kuben edel/la, vaZ
R301:n anaZyyseissii ~. Zii 96-97.5 m kpomiitti~

0.2 ppm Au PUhjeen takia Lopetietitnc

Geofysiikka on kokonaan
valmis.

Pt mahdoUisesti sperry'
Ziitissii.

Jatkotoim=ri- Kai.raue alkaa kun Miikii- Koska Au-pitxrieuudei: ei- R369:n taakse suunniteZ,
piteet :riin kane uapautuu, vii- vat: parane 3 ehdotetaan Peikii3 piiiistiinee alkamac

meistiiiin kesiikuun aZussa. Zuovuttavaksi aiheesta. keZiPikon jiiZkeen.
Suun"Zi te Tlaan cobraus tia
1 km ja keeal: ta montzc-
tius ta,

-
Kaanna/jatkuu
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geokemia: esim. maaperan naytteenotto Cobralla = C

- kairaus: raportointiaikana valmistuneet reiat, lukumaara

ja yhteispituus

- tutkimusvaihe: yliviivaamalla ilmoitetaan jatkuvatko

tutkimukset vai onko ne lopetettui raportoinnista ilmoi

tetaan onko raportti tekeilla tai valmistuneen raportin

arkistointinumero.

14.6.2 Vuosiraportti

Vuosiraportti kootaan kolmannesvuosiraporttien pohjalta.

Siihen otetaan mukaan sellaiset tyomaat, kohteet tai asiat,

joilla katsotaan olevan yleista merkitysta. Sita kaytetaan

laadittaessa malmiosaston kunkin vuoden toimintakertomusta

(atkistoidaan ja jaetaan esimerkiksi kaivosyhtioille) ja

koko tutkimuslaitoksen vuosikertomusta (painettu julkaisu) .

Vuosiraportti laaditaan sivun 14.31 mukaiselle kaavakkeelle:

- karttalehti: tutkimusalueet luetellaan karttalehtijarjes

tyksessa

- paikkakunta: ilmoitetaan seka kunta (isoilla kirjaimilla)

etta tyomaan nimi

- tutkimukset: kootaan tyomaan tutkimusten olennaiset

tulokset ja mainitaan tutkimusvaihe (jatkuu, lopetettui

raportti tekeilla, raportin numero)

- tutkijat: mainitaan tutkimuksista vastanneiden geologien

nimet.

14.6.3 Neuvottelumuistiot

Tyojarjestyksen mukaan tutkimuslaitoksessa pidettavista

kokouksista ja neuvotteluista laaditaan muistio siina tapauk

sessa, etta niissa kasitellyt asiat ovat tutkimuslaitoksen

toiminnan kannalta merkityksellisia tai etta niilla on tie

dotusarvoa. Muistio toimitetaan lahimmalle esimiehelle ja



.----- ------. ---_._-----------
Malmiosasto

'I'utkimusalue

Vastuualue

Karttalehti

4422-8............ ~ .

Paikkakunta

Aihe
tutkimuksiin

VUOSlRAPORTTI AJALTA

Tutkimukset

1980................ .

Tutkijat

3314 02~03 IKEITELE
Kopppisjapvi

Sinkkivalkelohka
»e i e to; geofysik. 1

ja geokem. anoma~

liat

.Syvakaipaus: Hipvikankaalle kaipattiin 4 peikaa I Nikandep
(yht. 442.00 m)~ joissa ZNVA-hopisontti tavat-
tiin vulkaniittikompleksin alaosassa. Papas la-
vistys oli 1.1 % Zn / 2.25 m. Tutkimukset lope-
tettu~ papoptti tekeilla.

3314 09 PIELAVESI
Paloniemi

Cu-Zn-minepalisaa
tio k al.l i oee a;
geokem. anomalia

Syvakaipaus: 12 peikaa (yht. 2481.50 m). Paikan
nettiin 10-80 m paksu SKII- ja MAGK-vy8hyke~

painuu 50 0 kaakkoon.CUKI ja ZNVA esiintyvat
vy8hykkeessa hajanaisina osueina~ Minepalisaa
tiota seupattu n. 200 m syvyyteen. Ekonomisia
leikkauksia ei tavattu. Kaipaus jatkuu stpati
gpafian seZvittamiseksi.
Litogeokemialliset tnct/kimuk ee t : naytesapja ke
patty ikaysta ja hivenaineanalyyseja vapten.
Geologinen kaptoitus: saatu valmiiksi.
Tutkimukset jatkuvat.

Ekdahl
Damsten

I-'
oJ::>.
w
I-'

I-'.
1.0

I-'
1.0
co
I-'
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hanen antarnien ohjeiden mukaan tarvittaessa edelleen. Muis

tio tulee paivata ja laatijan toimesta allekirjoittaa.

14 • 7 Mat k a k e r tom u k set (M 10.3)

Ulkomaanmatkan matkakertomus kasittaa selostuslomakkeen ja

varsinaisen kertomuksen. Lyhyitaohjeita kertomuksen laati

miseksi on matkustusmaarayslomakkeessa ja matkaselostus

lomakkeessa. Matkaselostus annetaan yhden kuukauden kuluessa

matkan paattymisesta., l-iatkaselostus tehdaan yhtena kappa

leena. Siihen Iiitetaan matkalta kertynyt kirjallinen aineis

to (esim. kokousesitelmien tiivisteImat). Hatkaselostus toi
mitetaan yIijohtajalle, joka lahettaa sen informaatiotoimis

toon arkistoitavaksi. Maaraysten mukaan matkakertomus on

tehtava myos omalla kustannukseIIa tehdysta ulkomaanmatkasta,

jos matka on tehty tyoajalla.

Sopivia valiotsikoita matkakertomukseen ovat rom.:

- matkan tieteellinen sisalto ja merkitys,

- osanottajat, esitelmien pitajat (lukumaara),

- oma osaIIistuminen,
- kokouksen (ekskursion, vierailun) ohjelma,

- tarkeimmat keskustelunaiheet,

- esilla olleita ehdotuksia,

- mahdollisia jatkotoimenpiteita,

- tutustumiskaynnit laitoksiin,

- ekskursiot,

- tutkijat, joihin on oltu yhteydessa matkan
aikana,

- esitelmien sisallosta, seka

- yIeisvaikuteImia (laitoksesta, esitelmista,
esitystekniikasta jne.).

Kertomukseen voi liittaa asiaa valaisevia karttoja, p~~r

roksia ja valokuvia. Liittyy -osassa luetellaan matkalta

kertynyt nayteaineisto (naytetunnus, kenttanimi ja lyhyt

kuvaus naytteen ymparistosta) .
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Julkaisujen ja raporttien

ennakkotarkastus

22.11.1983

14.8.1 Geologisen tutkimuslaitoksen julkaisut ja painatustyot

Jotta tutkimuslaitoksen tuottamat kirjoitukset (Bulletiini

ja tutkimusraporttisarja ym.) tayttaisivat tieteelliselle

julkaisulle yleensa asetetut vaatimukset ja jotta taataan

kirjoittajalle oikeus saada kasikirjoituksestaan ennakko

kritiikki, noudatetaan menettelya, joka on esitetty kir

jeessa "0hjeet Geologisen tutkimuslaitoksen julkaisujen

ennakkotarkastuksesta ja toimittamisesta" (DNo 921/00/80,

2.1.1981). Ohjeessa noudatetaan seuraavaa tyonjakoa:

Ylijohtaja paattaa julkaisulupien antamisesta.

Tutkimusosastot huolehtivat kukin toimialallaan

kasikirjoitusten ennakkotarkastuksesta.

Informaatiotoimisto huolehtii kasikirjoitusten

laadintaan liittyvien ohjeiden antamisesta

(Stiina Seppanen, p. 240), julkaisujen kaanta-

misesta ja kielentarkastuksista (Eeva Vainio,

p. 234), teknisesta toimitustyosta, tuotesuun

n~ttelusta ja painatusten valvonnasta (Stiina

Seppanen, p. 240) seka valmiiden julkaisujen

jakelusta.

Em. ohjeen kasittelyvaiheissa kaytetaan erillisia julkaisu

ja ennakko.tarkastulomakkeita. Informaatiotoimisto on lisaksi

antanut ohjeen julkaisujen laatimisesta "Kasikirjoitusten

puhtaaksikirjoitus" (20.2.1982).

Kaikkiin ulkopuolisilta toimittajilta tilattaviin painatus

toihin liittyvista asioista (lomakk~et, esitteet ym.) on

ennen tilaamista kaannyttava informaatiotoimiston puoleen

(Eeva Vainio, p. 234). Tilausluvan antaa ao. malmiosaston

yksikon paallikko.



14.8.2 Muut julkaisut
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14.8.3

Mikali kasikirjoitus on tarkoitettu julkaistavaksi rnuissa

kuin Geologisen tutkirnuslaitoksen julkaisusarjoissa (esirn.

Geologi-lehti, ulkornaiset julkaisusarjat) , ja ao. julkaisi

jalla on orna tarkastus- ja toirnitusrnenettelynsa,rnalrniosas

tolla noudatetaan ennakkotarkastuksessa seuraavaa rnenettelya:

Tutkirnusryhrnan esirnies antaa kasikirjoituksesta

lausuntonsa.

Yksikon paallikko suorittaa ennakkotarkastuksen,

kiinnittaen huorniota erityisesti kirjoituksen

tieteelliseen tasoon.

Osastonjohtaja antaa julkaisuoikeuden, jossa

kiinnitetaan erityisesti huorniota kirjoituksen

sisallon julkisuuteen keskeneraisista tutkimus

tuloksista.

Ennakkotarkastuksen vaiheet annetaan tekijalle tiedoksi

kirjallisesti.

Malrniosaston raportit (M-sarja)

Koska rnalmiosaston.raportit ovat Geologisen tutkimuslaitoksen

keskusarkistossa julkisia asiakirjoja ja kaikkien Suomen

kansalaisten saatavilla,tulee niiden tayttaa riittavat kri

teerit sisallosta ja esittamistavasta (vrt. s. 14.1 - 14.32)

seka niiden sisalton tulee olla julkistettua (vrt. s. 15.14 

15.15). Malmiosaston raporttien julkistamisessa noudatetaan

seuraavaa menettelya~

Tutkirnusryhman esimies kasittelee valmistuneen

raportin ja antaa siita lausuntonsa.

Yksikon paallikko hyvaksyy raportin, paattaa sen

julkistarnisesta ja antaa ohjeen raportin siirta

misesta keskusarkistoon (vrt. s. 15.14).

Raportti toirnitetaan tiedoksi osastonjohtajalle

seka rnuille tarvitsijoille.

Ennakkotarkastuksen vaiheet annetaan raportin tekijalle

teidoksi kirjallisesti.
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15 ARK I S T 0 I N T I

15.1 Arkistotunnukset

2.1.19&0

Y1eista

M 01

M 02

M 03

M 04

M 05

M 06

Malmiasastoa koskevta maarayks.ia ja ohjeita

Kustannus1aske1mat ja tyosuunnite1mat

Kaivos1ain mukaiset asiat ja KTM:l1e to~i-

tettava. tutkImustyose1ostus

06.1 Va1taus- ja kaivospi.irikartat

Ofi.2 Lehtijakokartat

06.3 Linjoituskaaviot ja geodeetti.sia mittauksia

koskevat kartat

M 07

M 08

M 09

06.4- Malmiosaston 1aatimat pohjakartat ja e1ementti

karttojen pohjae1ementit

Koonti.kcrtti

,

MalmigeoTogiset tutkimukset

M 10

10.1

10.2

10.3

Y1eisia asioita (katsausl

Lausunnot 1uonnonvaraista

Esitelmat

Matkakertamukset



M 11
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Geologiset kartat

2.1.1960

11.1

11.2

11.3

11.4

11.5

11.6

11.7

11.8

11.9

11.10

11.11

11.12

11.13

11.14

11.15

11.16

11.17

11.18

11.19

ll.20

11.21

Paljastumakartt~

Havaintonumerokartta

Tektoniset havainnot (yhdistett¥na)

Tektoniset tasosuunnat

Tektoniset viivasuunnat

Kivilajit lyhentein

Kivilajikartta

Naytekartta

Rakoilu-, ruhje- ja siirroskartta

Fotogeologinen kartta

Rakennegeologinen tulkintakartta

Lohkarekartta

Malmiaihe~ ja malmiesiintymakartta

Erikoiskartat

,

M 12 Esiintymakortistot

12.1

12.2

12.3

12.4

'Malmiesiintymakortisto

Teol1isuusmineraalien esiintymakortisto

Oraaniesiintymien kortisto

Analyysikortisto

M 13 Kansannaytteet ja kansanaihelausunnot

13.1 Malminaytteiden lahettajakortisto

13.2 Teollisuusmineraalien lahetta.jakortisto

13.3 Oraaninaytteiden lahettaja.kortisto

13.4 Malminetsintakilpailut

13.5 Kansannaytekartat
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Tutkimusrnenetelmat

Kuntajaon mukaiset raportit vv. 1946 - 1969

Kuntajaon mukaiset poranreikaraportit

vv , 19.46 - 1969

Kuntajaotukseen sove1tumat±omat raportit

vv. 1946 - 19.69

Lehtijaon mukaiset raportit v. 1970 a1kaen

Lehtijaon mukaiset poranreikaraportit

vv. 1970 - 1979.

Geofysikaaliset tutkimukset

(Mittauksen tekijasta tai teettajasta riippuen kaytetaan

M- tai Q~tunnuksia)

M 20

• 1

.8

• 9

M 21

.0

.1

.2

.4

M 22

.1

.10

.11

.12

.13

Geofysikaa1iset tutkimukset

Maanpintageofysikaa1inen suunnitelma-~ ti1anne- tms .

kartta

Aerogeofys. mata1a1entosuunnitelma-, tilanne- tms.

kartta

Aerogeofys. korkealentosuunnitelma-, tilanne- tms .

kartta

Painovoimatutkimukset

Profiilien ja pisteiden sijainti- tms. kartta

Bouguer anoma1iakartta tai -profii1i

Bouguer anomalian johdannaiskentta

Bouguer anoma1ian tu1kintakartta tai -profiili

Magneettiset tutkimukset

Magneettiset maanpintamittaukset

Profii1ien sijainti- tms. kartta

Sarna-arvokayrakartta

Anomalian johdannaiskartta

Profiilikartta tai profiili
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•14 Tulkintakartta tai -profiili

.8 Magneettiset matalalentomittaukset

.80 Suunnitelma-, tilanne- tms. yleiskartta

.81 Absoluuttisen totaali-intensiteetin kartta

.82 Johdannaiskartta

.83 Anomaliakartta (esim. IGRF-anomalia)

.84 Tulkintakartta tai -profiili

.9 Magneettiset korkealentomittaukset

.90 Suunnitelma-, tilanne- tms. yleiskartta

.91 Totaali-intensiteettikartta

.92 Johdannaisk~rtta

.93 Anomaliakartta (esim. IGRF-anomalia)

.94 Tulkintakartta tai -profiili

2.1.1980.

M 23 Seismiset tutkimukset

M 24

.0

.1

.10

.11

.12

.13

.14

.15

.2

.20

.21

.22

.24

.25

.3

.30

.31

.32

Sahkomagneettiset induktiomenetelmat

Suunnitelma-, tilanne- tms. yleiskartta

Dipolilahdekentta (maanpintamittaus)

Mittausten sijainti- tms. kartta

Slingram imaginaarikartta tai -profiili

Slingram reaalikartta tai -profiili

Kallistuskulmakartta tai -profiili

Transienttikentan kartta tai profiili (esim.PEM)

Orninaisvastuskartta tai -profiili

Viivavirtalahdekentta (maanpintamittaus)

Sijainti- tms. kartta

Turam vaihe-ero (tai imaginaari) kartta tai profiili

Turam amplitudisuhde (tai reaali) kartta tai profiili

Transienttikentan kartta tai profiili (esim. Sirotem)

Orninaisvastuskartta tai -profiili

Homogeeninen lahdekentta (maanointamittaus)

Mittausten sijainti- tms. kartta

VLF magneettikentta, pystykomponentti

VLF magneettikentta, vaakakomponentti

Johdannaiskartta tai =profiili

.35 Ominaisvastuskartta tai -profiili



.8

.80

.81

.811

.812

.814

.815

.83

.831

.832

.835

.9

.90

.91

.911

.912
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Sahkomagneettiset matalalentomittaukset

Suunnitelma-, tilanne- tms. y1eiskartta

Dipolilahdekentta (matalalento)

Imaginaarikomponentti

Reaalikomponentti

Transienttikentta

Ominaisvastus

VLF-mittaus (matala1ento)

VLF magneettikentta, pystykomponentti

VLF magneettikentta, vaakakomponentti

Ominaisvastus

Sahkomagneettiset korkealentomittaukset

Suunnitelma-, tilanne- tms. y1eiskartta

Dipoli1ahdekentta (korkealento)

Imaginaarikomponentti tai vaihe-ero

Reaa1ikomponentti tai amp1itudi

2.1.1980

M 25

.0

.1

.10

.11

.12

.13

.14

.15

.16

.17

.18

.2

.7

.8

.9

Radiometriset tutkimukset

Mittausten suunnitelma-, ti1anne- tms. yleiskartta

Gammasateilymittaukset, maanpinta

Mittausten sijainti- tms. kartta

Totaalisateily

Kalisatei1y

Uraanisatei1y

Toriumsateily

U/Th -suhde

U/K -suhde

Th/K~-suhde

K-U-Th yhdistelma

Radonmittaukset

Garnmasateilymittaukset, auto

(a1ajaotus samoinkuin kohdassa 25.1)

Gammasatei1ymittaukset, mata1a1ento

(a1ajaotus samoinkuin kohdassa 25.1)

Gammasateilymittaukset, korkealento

(alajaotus samoinkuin kohdassa 25.1)
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M 26

11 27

.1

.2

.3

.4

.5

.6

M 28

.0

.l.

.10

.2

.20

.21

.22

.23

.3

&-30

, _3l.

.32

M 52

~9

.91

.92

.93

.94

.95

.96

Geoter.miset tutkimukset

Petrofysikaaliset tutkimukset

Tiheys

Magneettiset ominaisuudet

Elastiset ominaisuudet

Sahk5iset ominaisuudet

Radioaktiivisuus

Ter.miset ominaisuudet

Gal.vaaniset menetel.mat

Mittausten suunnitel.ma-, tilanne- tms. yleiskartta

OInapotentiaali

Mittausten sijainti-, tms. kartta

OIninaisvastus

Mittausten sijainti-, tms. kartta

Profilointikartta

Luotauskuvaaja

Mise-a-la masse

Indusoitu polarisaatioparametri

Mittausten sijainti-, tms. kar-ta

Profil.ointikartta

Luotauskuvaaja

Timanttikairaukset

Geofys. mittaukset kairanreijissa

Tiheys

Magneettiset ominaisuudet

Elastiset ominaisuudet

Sahk6iset ominaisuudet

Radioaktiivisuus

Termiset ominaisuudet
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Geokemialliset tutkimukset

11 30

M 31 Biogeokemia11iset ja jarvisedimenttikartat

31.1 Naytteenottokartta

31.2 A1kuainekartta

M 32 Litogeokemia11iset kartat

32.1 Naytteenottokartta

32.2 A1kuainekartta

M 33 Hydrogeokemia11iset kartat

33.1 Naytteenottokartta

33.2 Alkuainekartta

2.1.1980

M 35 Pedogeokemia11iset kartat

35.1 Naytteenottokartta

35.2 Alkuainekartta

M 34

M 36

33.1

33.2

Turvegeokemia11iset ja humuskartat

Naytteenottokartta

AlkuainekarttaU)(~o!

Geokemia11inen yleiskatsauskartta

M 37 Purosedimenttikartat

37.1 Naytteenottokartta

37.2 A1kuainekartta

M 38

M 39

Minera10giset tutkimukset

M 40

M 41 Laboratoriotutkimukset

41.1 Separointityot ja rikastuskokeet
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41.2 Mineraalianalyysit

41.3 Rontgendiffraktiomaaritykset

41.4 Optiset maaritykset

41.5 Fluidisulkeumatutkimukset

M 42 Mineraalitutkimukset

42.1 Alkuaineet, sulfidit arsenidit

42.2 Oksidit

42.3 Silikaatit

42.4 Muut

2.1.1980

1-1 43

M 44

M 45

M46

M 47

M 48

M 49

Korukivitutkimukset

Tekniset tutkimukset

M 50

M 51 Kaivaukset

51.l Monttukartta

M 52 Syvakairaukset

52.1 Ka:4raussydanten arkistointi

52.2 Tasoprojektio syvakairauksista

52.3 Lohkodiagrammi

52.4 Kairausreikien sijaintikartta

52.5 Syvakairausraportti

52.6 Syvakairausanalyysit

52.7 Syvakairausprofiili

52.8

52.9 Geofysikaaliset mittaukset s}nlakairausrei~ista

M 53 Koelouhinta, tutkimusperat ja kuilut
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M 54

M 55

M 56

M 57

M 58

M 59

Uraanitutkimukset

M 60

M 61

M 62

M 63

M 64

M _65

M 66

M 67

M 68

M 69

Kayttamaton a-lasarj a

M 70

Teo11isuusmineraa1itutkimukset

2.1.1980

11 80

M 81

M 82

M 83

M 84

M 85

M 86

M 87

M 88

M 89

Grafiittiesiintymat

Aluminisi1ikaatit

Magnesiumsi1ikaatit ja vuo1ukivet

Karbonaatit

Pegmatiitit ja pegmatiittimineraa1it

Kovat rakennuskivet ja monumenttikivet

Liuskeet

Muut
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Maaperatutkimukset

2.1.1960

M 90

1'1 91

1-1 92

M 93

M 94

M 95

M 96

M 97

M 98

M 99

Fotogeologiset kartat

Glasiaaligeologiset kartat (kuuluneet v. 1979

saakka alaryhmiin M 11.5 - 11.8)

92.1 Uuriesuuntakartta

92.2 Suuntauslaskukartta

92.3 Kivilaskukartta

92.4 Huuhdontakartta
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15.2 Ark i s tot u n nus ten kay t t 6

2.1.1980

Malmiosaston arkistointijarjestelman pohjana on ollut aikai

sempi arkistointijarjestelma (M 04/70/1) taydennyksineen.

Osastolla tuotettava arkistoitava materiaali kuuluu geologisen

tutkimuslaitoksen asiakirjasarjaan M. Sarja on jaettu ala

sarjoihin M 01 - M 99 ja alasarjat tarpeen mukaan edel1een

ryhmiin ja alaryhmiin desimaa1inumeroil1a.

Arkistotunnus ilmaisee mahdo11isimman hyvin arkistoitavan ma

teriaa1in oleellisen sisallon ja erottaa yksiselitteisesti

eri materiaalit toisistaan. Arkistotunnuksen antaa erikseen

n~etty he~~i16 Otania~essa; Kuopiossa ja Rovaniemella. Va1

takunna11iset osaston tutkimusryhmat noudattavat myos tata

ohjetta.

Malmiosaston 1aatimissa raporteissa kirjoitetaan ensimmaisen

sivun tai otsikko1ehden vasempaan y1akulmaan sana GEOLOGlNEN

TUTKIMUSLAITOS (po1kkykirjaimi1la) ja sen alapuo1e11e arkisto

tunnus, kunta (a11eviivattuna), tyomaan tai kohteen nimi,ra

portin 1aatijan nimi seka alimmaiseksi paivays.

Raporttien ja karttojen arkistotunnus koostuu vasemmalta 1u

kien seuraavista poikkiviivoi11a toisistaan erotettavista

osista:

1) malmiosastoa tarkoittava kirjain (M), jota ei eroteta

poikkiviiva11a seuraavasta osasta

2) tutkimussuuntaa a1aryhmineen osoittava numero (00 - 99)

3) karttalehti 1:100 000 y1eis1ehtijaon mukaisesti, mika1i

raportti on a1uee1linen

4) vuosi1uku (kaytetaan etuviiva11a varustettuna vain kahta

viimeista numeroa)

5) jarjestysnumero ede11a kuvatu11a tava11a muodostetussa

tunnusryhmassa (1, 2, .•. )

6) muut tarkentavat numerot ja kirjaimet
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Siina tapauksessa, etta raportti tai kartta koskee tutkimuk

sia usean 1:100 000 kartta1ehden aluee1ta, kaytetaansen

kartta1ehden numeroa, joka on tutkirnusa1uee11a keskeisin.

Tal10in tu1ee arkistotunnuksena1apuo1elle raporteissa merki

ta niiden kartta1ehtien numerosarjat, joita tutkirnus myos

kasitte1ee (Koskee: ) •

~tikali raportin tai kartan 1uonnetta ha1utaan tarkentaa, kay

tetaan kohtaan 6) sijoitettavia tarkennusrnerkintoja ilrnan,

etta tunnuksen alaryhmitte1ya laajennetaan.Ta11ainen tun

nuksen loppuun sijoitettu taydennys ei valttarnatta vaikuta

materiaa1in jarjestysnumeroon tai sailytysjarjestykseen.

Tarkennusmerkintoja ovat esirnerkiksi seuraavat:

1) raporttien M 19 osaston tutkirnusalaa edustava a1asarjaa,

ryhmaa, tai jopa alaryhrnaa i1rnoittava numero (la, "20,

30, ••• 90; 11 ••• ; 52.6 ••• )

2) geokemiallisten alkuainekarttojen alkuaine (Cu, Ni, ••• )

3) tutkimusrnenetelmaa tai piirtamis~ ja esitystapaa kuvaava

1yhennys.

Esirnerkkeja:

GEOLOGINEN TUTKIMUSLAITOS

M 19/3723/~80/1/10

Sodanky1a

Rookkijarvi

Kalle Kivinen

16.1.1980

M 11.1/3723/-80/3

M 35.2/3723/-80/2/Cu·

Kalle Xivisen 16.1.1980 paivaama

raportti Sodanky1an kunnan Rookki

jarven tyomaa1ta, joka on jarjes

tyksessa ens~ainen vuonna 1980

karttalehdelta 1.980 tehdyista ra

porteista, kasite11en ma1migeo1o

logisiatutkimuksia

ko1rnas vuonna 1980 1aadittu pal

jastumakartta karttalehde1ta 3723

toinen vuonna 1980 kartta1ehdelta·

3723 1aadittu pedogeokemia11inen

a1kuainekartta koskien kuparin

jakautumista
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M 52.5/3723/-80/R 689

Q 22.11/3723 11

syvakairausraportti, joka kasit

telee vuonna 1980 karttalehden .

3723 alueelle kairattua reikaa

689. Koska lehden 3723 kairaus

reikien numerointi on aina yksi

selitteinen, ei jarjestysnumeroa

erikseen ilmoiteta; syvakairaus

reian ja syvakai~ga1ssydanten laa

tikon merkinta on M 52/3723/-80/

R 689

geofysiikan osaston mittausryhman

laatima magneettinen sama-arvo

kayrakartta karttalehdelta 3723 11.

Koska malmiosaston tarvitsemat

mittaukset tehdaan geofysikan osas

tolla, he kayttavat asiakirjasar

jan Q-tunnuksia. Mikali malmi

osasto itse tekee tai teettaa mit

tauksia, tunnus muodostetaansa

malla tavalla varustettuna M

tunnuksella
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15.3 Tutkimusaineiston sailytys,

s i i r tam i n e n k e s k us ark i s too n j a

tie to j en j u I k i su us

Malmiosaston Iaatimat arkistoitavat tutkimuksien tulokset

kuten raporttien aIkuperaiskappaIeet, kartat ja kuuIIot

sailytetaan Geologisen tutkimuslaitoksen keskusarkistossa.

Erikoisesti on huomattava, etta arkistoon on aina toimitet

tava kartoista tms. yksi varitetty kopio eIIei karttaa

voida kopioida musta-valkoisena.

Kenttaaineiston kartat, paivakirjat, hieet, anaIyysikortit,

kivinaytteet yms. sailytetaan piirikeskuksittainOtaniemessa,

Kuopiossa ja Rovaniemella erikseen sovittavissa tiloissa.

Tutkimuskohteentoiden Ioputtua kenttaaineistoa ei saa sai

Iyttaa tutkijoiden tyohuoneissa.

Karttaelementit varastoidaan kenttaaineiston tapaan piiri~

keskuksittain siten, etta niihin tehtavat Iisaykset voidaan

tehda joustavasti. Elementeista toimitetaan tiedot. keskus

arkistoon erikseen sovittavaIIa tavaIIa.

Valmistuneet raportit, kansanaihelausunnot yms. hyvaksyy

tutkimuksista vastaava tutkija (lahinna vastuualueen paal

likko) ja samaIIa han paattaa tutkimuksien jatkamisesta tai

Iopettamisesta .. Luvan jalkeen aineisto siirretaan ao. rapor

tintekijan toimesta keskusarkistoon (vrt. s. 14.34). Siirta

misen yhteydessa vastuuIIisen tutkijan on huolehdittava

siita, etta aineisto on taydeIIinen jaluovutuskelpoisessa

muodossa.

Tutkimustenpaatyttya ja Ioppuraportin valmistumisen jalkeen

syvakairauksen porasydamet siirretaan Geologisen tutkimus-

. Iaitoksen valtakunnalliseen Lopen kairasydanarkistoon

(osoite: 12600 LAYLIXINEN). Tarkempia tietoja siirtamisesta

antaa kairasydanarkisto.
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Tutkimusaineiston julkisuudesta noudatetaan sitamita on

saadetty yleensa valtion asiakirjojen ju1kisuudesta. Geo1o

gisesta tutkimus1aitoksesta saadetyssa asetuksessa (248/79)

sanotaan 39 §:n 2 momentissa: "Maan raaka-ainevarojen etsin

nassa ja arvioinnissa saatuja keskeneraisten tutkimusten tu

~ksia koskevasta tutkimus1aitoksen virkamiehen vaitiolove1

ve11isuudestamaarataan tyojarjestyksessa .. " Tyojarjestyk

sessa (5.7.1974) maarataan: "Tutkimus1aitoksen henki1ostoon

kuu1uva ei saa ilman asianomaisen osastonjohtajan 1upaa. si

vu11ise11e ilmaista, mita han maan raaka-ainevarojen etsin

nassa ja arvioinnissa saaduista keskeneraisten tutkimusten

tuloksista on saanut tietoonsa." Todettakoon, etta kaikki

tutkimus1aitoksen ju1kaisemat ja arkistoon ja tiedostoihin

ta11ennetut tutkimustu10kset ovat paasaantoisesti ju1kisia

ja kaikkien ti1attavissa to~tuskustannuksiavastaan. Ti

1auksesta suoritettujen tutkimusten tiedot kuu1uvat ti1aa

jal1e, eika niita voida· julkistaa ilman ti1aajan hyvaksymista.

Aluee11iset geofysikaa1ist ja geokemia11iset kartat julkis

tetaan vira11isesti 2-4 kertaa vuodessa. Ennen julkistamista

kartan sisa1tamaa tietoa on pidettava keskeneraisena, eika

sita tule ju1kistaa ilman osastonjohtajan 1upaa ja ilman eri

koista syyta.

Kallioperakartoituksessa kootuista elamenttikartoista on
ti1attaviss~kopioita •.

Keskeneraisesta tietee11isesta tutkimukse!3ta voidaan harkin

nan mukaan tutkimusjohtajan tai osastonjohtajan 1uva1la antaa

ennakkotietoja, huomioiden tiedon tarve seka tutkijan priori

teetti tiedon ju1kaisemiseen. Keskeneraisten malmitutkimus

ten tu10ksista voidaan antaa tietojamui11e viranomaisi11e,

sivul1isi11e tai ju1kisuuteen harkinnan perustee11a.

Y1eensa todettakoon, etta tiedon harkinnanvaraisen 1uovutta

misen o11essa kyseessa voidaan asia tarvittaessa alistaa

esimiehen ratkaistavaksi.



Atk-rekisteri

- 15.17 - 15.10.1981

Arkistointijarjestelman atk-ratkaisut. sovitetaan HP 9845 B
-poytatietokoneelle tai. VAX-keskustietokoneelle. Nayte
varastoon sijoitettujen naytelaatikoiden. sisaltamilta
kivinayteluettelon lomakkeilta naytetiedot taltioidaan
poytatietokoneen tiedoston kautta nauhakaseteille. Nayte
laatikoiden alkuperaiset lomakkeet korvataan tietokoneen
tulostamilla lomakkeilla.

Jos naytelaatikosta pysyvasti poistetaan nayte, ylivii
vataan sen tiedot sisaltava rivi naytelaatikos'sa olevalta
lomakkeelta. Muut naytetiedoissa tapah·tuvatinuutokset t

kuten esim •. alkuperaisen kivilajin tas,mentyminen,korja
taan lomakkeeseen.. Lomakkeiden. muut·tuneet tiedot korja
taannauhakaseteille ja vanha lomake korvataan korjatun
atk-rekisterin mukaisella lomakkeella.

Arkistointijarjestelman ohjelmisto laadi.taan kokona.Lauu-'
dessaan sella-iseksi, etta se ei edellyta kayttajaltaan
aikaisempaa atk:n ·tuntemusta. Kaikki toiminnot tapahtuvat
vastaamalla tietokoneen esittamiin kysymyksiin, joten
kuka tahansa: voi 'suorittaa tiedostojen taydennysta, tie
dostojen korj'aus.ta, hakuoperaatioita. ja listauksia.
Ohjelmiston toimintojen tot'euttaminen kaytannossa tapah
tyy kuitenkin piirikeskuksittain laadittavien ohjeiden
inukaisesti. Esimerkiksi naytetietojen siirtaminen lomak
keilta kaseteille, tiedostojen korjaaminen ja kaset-tien
sailyttaminen vOitaisiin antaa j~nkun tietyn henkiloh '
tehtavaksi, inutta toisaa1..:!;?1 'tutki.jat voisivat 'suorittaa
itse tarvitsemansa hakuoperaatiot, listaukset ja kartan
piirtamisen. Naita 'tullaan kasittelemaan erillisessa
ohjeessa.
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15.3.2 Geofysikaalisten, kartto,jen arkistbinti
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Malmio'saston tarv,itsemat geo'fysikaaliset' mittaukset, tekee
paasaantoisesti geo'fys iikan o:saston maasto~u,tkiinusten

yksikko, joka hudlehtii myos karttojen piirtamisesta seka
geofysikaalisesta tulkinnasta. Valmistuneiden karttoj,en,
alkuperaiskappaleet' geofysiikan' osasto s.iirtaatutki~us
laitoksen keskusarkistoon.," jossa ne kortistoidaan., #\.lue
toimistoissa, valmistettuje~karttojen'alkuperaiskappaleet
toimitetaan samoin keskusarkistoon~Karttajaljennoksia
voi tilata arkistonhoitajalta (Riitt~ Henriksson). Valit
tomasti karttojen. valmistut~ua on kuitenkin jo,toimitettu
malmi'tutkimuks'ia j oh.tavalle geologille:a'luegeofyys ikon
.kautta karttakopiot tai karttakuultokopiot.

Malmi'tutkimuksiin Iii ttyvien raporttien yhteydessaon aina
jUlkistettava, 'tutkimusalueeseen kiJ.u'luvat. maastogeofysikaa
liset kartati., Tata varten raportin "~IITTyyll-o'sassa jokq'
luetellaan tutkimusalueeseen kuulu~eri karttojen ar~isto

tunnukset tai raporttiin liiteta~" kopio karttaindeksi
korteista. Indeksikarttien. kopioi.tavoi. tilata keskt:Ls~

arkistosta. Mikali raporto i tavat kartat eivat vieli:iOJ"e'
siirretty keskusarki$toon~ indeksikortteja voi tiedustella
geofysiikan osastolta (Osmo Kinnari). Geofysikaalisista
tutkimustuloksista, voidaan myos, laatiaerillinen 1i1te- .
raportti. (katso kohta 14.3), jonka yhteydessa kartat jul-
kistetaan. .

Keskusarkisto, sailyttaa raportoimattomat kartat' aluksi
erillaan muista "']0 julkiste'tuista kartoista. siihen,'!Saa..l&a
kunnes tutkimusalueen mal~igeologinen raportti valmis,tuu.
Taman jalkeen arkistokortit ja kartat, siirretaan jUlki?
tetun aineiston joukkoon. Raportoimaton aineisto on ~ino
astaan tutkLmuslaitoksen henkilokunrtan kaytettavissa
(vertaa s Lvu 15.15).

Valmis'tuneista kartoista on geofysiikan osastollaindE!k-:"
sikarta'sto mi,ttakaavassa 1: 100' 000: Ennen vuot:ta "1960
valmistuneiden karttojen,alkuperaiskappaleet sailytetaan
Valtionarkistossa. Naista keskusarkistolla on kuitenkin
1:10 000 tai 1:20 000 mittakaavalset pienennykset ja geo
fysiikan osastolla mikrofilmikopiot.
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