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Geomatkalla Suomessa
Teksti: Jari Nenonen

Lomamatkojamme ja –retkiämme suunnitellessa suuntaamme usein katseemme kaukomaihin ja siellä oleviin kohteisiin. On kuitenkin turha mennä merta edemmäs kalaan,
sanonta pitää paikkansa ainakin maamme lukuisten geologisten kohteiden osalta.

Nattasen toorit. Kuva: Jari Nenonen, GTK.

Kotimaamme ikivanha kallioperä, jonka pintaa ja maaperää
ovat muokanneet lukuisat jäätiköitymiset ja jäätiköiden sulamiset, heijastaa maamme mitä
erilaisimpien geologisten luontokohteiden kirjoa. Meille kaikille
ovat varmasti tuttuja kotipitäjän
vanhat kertomukset kallioisista
louhikoista, luolista tai suurista
lohkareista, joihin liittyy vahvoja
uskomuksia ja tarinoita. Toisaalla
on menty kallion koloihin vainolaista piiloon, toisaalla taas suuren lohkareen on uskottu olleen
uhripaikka muinaissuomalaisille jumalille, jossain taas ollaan
ylpeitä korkean vaaran päältä
avautuvasta kauniista maise-

masta. Kaikki nämä ovat geologisia luontokohteita, joihin liittyy
vahvasti ihmisen elo ja toiminta.
Tämä onkin luonnollista, koska
geologia, kallio- ja maaperä luovat koko maisemamme ja ovat
kasvillisuutemme ja eliöstömme
perusta.
Geologiset luontokohteet sellaisenaan tai ryyditettynä tarinoilla luovat oivan lisän alueellisille,
maakunnallisille tai koko Suomen kattaville matkailupalveluille. Matkailija voi omalta osaltaan
helposti täydentää reittinsä antia
eri puolilla Suomea olevilla mielenkiintoisilla geologisilla kohteilla. Valinnanvaraa on.
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PÄÄTOIMITTAJALTA
Kesä ja kivikausi ovat jo menossa
hyvässä vauhdissa. Lehtemme lähetys on
viivästynyt kesälle toimintaan liittyvän kehitystyön ja siihen liittyvien tehtävien takia,
mutta parempi myöhään kuin ei milloinkaan.
Tärkeänä asiana on tuoda esille se, että
kansannäytetoiminta on edelleen voimissaan ja pyörii, joskin hidastuneesti. Saimme kerättyä lähettäjiltä analyysiin menneiden näytteiden löytöpaikkatiedot. Ne ovat
edelleenkin vaatimuksena näytteiden analysoinnille. Kahden viimevuoden näytteet
on analysoitu ja tulokset lähetetty näytteet
lähettäneille. Loppukesän ja syksyn aikana
niiden perusteella tullaan tekemään näytteiden maastotarkistukset entiseen tapaan
yhdessä lähettäjien kanssa. Analysoinnin
viivästymisen takia myös kansannäytepalkintojenjakoa on lykätty loppusyksyyn.
Tilaisuus tullaan järjestämään sen jälkeen,
kun maastotarkistukset ja niiden perusteella tehdyt arvioinnit on tehty.
Kansannäytetoiminnan uudistamisprojekti on edennyt suunnitelmien mukaan
ja näkyviä tuloksia tullaan esittelemään
vuoden lopulla. Tällä hetkellä työn alla
ovat kansannäytetoiminnan omien nettisivujen tekeminen ja siihen sisällön
luominen. Sisältöön tullaan liittämään
lähetysohjeiden lisäksi lisäksi tietoa kansannäytetoiminnasta sekä karttapalveluja
ja mielenkiintoisia linkkejä. Mobiililaitteisiin
suunniteltu sovellutus on myös teon alla.
Sen avulla kiviharrastajan on mahdollista
tehdä näytehavainto henkilö- ja paikkatietoineen jo maastossa ja toimittaa se kansannäytetoimistolle. Uudistuksilla pyritään
vähentämään kirjeiden lähettämistä ja vastaanottamista sekä vähentämään kustannuksia. Tulemme siirtymään digitaaliseen
aikaan. Näytteiden analysointi tullaan
tekemään pääsääntöisesti XRF- analyysilaitteiston avulla, jalometalleja mahdollisesti sisältävät näytteet tutkitaan edelleen
laboratoriossa. Näytevastaukset ja analyysitulokset tullaan toimittamaan lähettäjille
sähköisesti, tästä johtuen henkilötietoihin
tuleekin lisätä oma sähköpostiosoite. Erikoismineraalinäytteiden, jotka vaativat
mineralogisia tai gemmologisia määrityksiä, tulee tulevaisuudessa maksulliseksi,
kuten myös mahdollisten geo-retkien
opastukset ja koulutukset.Uudesta myös
kansannäytetoimintaa koskevasta EU:n tietosuoja-asetuksesta on tietoa takasivulla.
Asetus on tullut voimaan keväällä ja siihen
liittyviin, kysymyksiin vastaamme omalta
osaltamme kansannäytetoimistosta.
Kansannäytetoimintaa vaivanneeseen
akuuttiin henkilöstöpulaan saimme heinäkuun alussa apua. Geologian opiskelija
Seppo Kokki tuli suorittamaan siviilipalvelustaan kansannäytetoimistoon. Aiempana apuna ovat toimineet muiden töidensä
ohella Timo Saarimäki ja Jarmo Asikainen
GTK:n hielaboratoriosta.
Ymmärrettävästä, aiemmin mainitusta,
syystä näytemäärä on tämän hetkisen tilanteen mukaan vähentynyt. Toivomme teidän
edelleen muistavan meitä kivilähetyksin, niiden perusteella voimme jatkaa toimintaa!
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Geologia elävöittää
tuttua luontoa
Eri puolilla Suomea on toteutettu luontopolkuja ja reitistöjä
sekä paikoin jo olemassa oleville
poluille on lisätty geologista tietämystä. Esimerkkejä geopoluista
tai -reiteistä ovat mm. Jääkausitie
Asikkalassa, Kiirunankieppi Ylläksellä tai Kolinuuron Geopolku
Lieksassa.
Useisiin kansallispuistojen
opastuskeskuksiin, museoihin tai
kohteellisiin näyttelyihin GTK on
toteuttanut geologisen osuuden,
koko näyttelyn tai kokonaisen
keskuksen. Tällaisia ovat mm.
Tytyrin elämyskaivos Lohjalla,
Terranova Vaasassa ja Meteoria Söderfjärdenissä Vaasassa.
Monista kuntakeskuksista löytyy
paikallista kallioperää ja sen syntyä havainnollistava kivipuisto tai
–piha.

Geologiset retkeilykartat maiseman
synnyn tulkkeina
Maiseman arvoitusten avaamiseksi retkeilijöille GTK on tehnyt
helppolukuisia geologisia retkeilykarttoja. Kartat soveltuvat hyvin
maastossa kulkemiseen. Ne sisältävät reitistön, jonka varsille taukopaikat ja geologiset kohteet on
merkitty kartalle. Niiden lisäksi
retkeilijä saa geologista tietoa
alueen maa- ja kallioperästä sekä
mielenkiintoisista luontokohteista. Karttoihin liittyy opaskirjanen,
jossa kohteiden geologinen taustat on selitetty kansankielellä.
Geologinen retkeilykartta.
Monipuolinen tietopaketti geologiasta ja
luonnon nähtävyyksistä.

Julkaisumyynti

Puh. 020 550 2450

Sähköpostitilaus:

julkaisumyynti@gtk.fi

www.gtk.fi
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Merkittäviä geoluontomatkailuun liittyviä saavutuksia ovat
2006 Merenkurkun maankohoama-alueen hyväksyminen kansainväliseksi UNESCO:n maailmanperintöalueeksi ja 2010
Rokuan Geopark alueen hyväksyminen kansainväliseen merkittävien geologisten alueiden Geopark-verkostoon. Kansainvälinen
arvostus on lisännyt alueiden
matkailullista kiinnostusta. Upeita kohteita löytyy myös Saimaan,
Lauhavuoren ja Salpausselän
Geopark projektialueilta, jotka
ovat hakeutumassa mukaan
kansainväliseen Geopark-verkostoon.

Geologisia käyntikohteita Suomessa
Geologisia näyttelyitä
* Luontokapinetti, Yläne
* Jalokivimuseo, Ylämaa
* Yliopistomuseo Arppeanum,
Helsinki
* Tytyrin elämyskaivos, Lohja
* Kivimuseo, Fapriikki, Tampere
* Eräjärven kivimuseo, Orivesi
* Partek geonäyttely, Parainen
* GTK, Kuopio ja Rovaniemi
* Suomen Kivikeskus, Juuka
* Luontokeskus Ukko, Lieksa
* Keski-Suomen Luontomuseo,
Jyväskylä
* Kaivosmuseo, Outokumpu
* Hoiskon Tulivuoripuisto
* Terranova, Vaasa
* Meteoriihi, Söderfjärden
* Luontokeskus Suppa, Rokua
* Etelä-Pohjanmaan maakuntamuseo, Seinäjoki
* Kieppi, Kokkola
* Meteoriittikeskus, Lappajärvi
* Meriluontokeskus, Kalajoki
* Arktikum, Rovaniemi
* Tankavaaran Kultamuseo 		
* Pyhätunturin Luontokeskus,
Pelkosenniemi
* Syötteen Luontokeskus,
Taivalkoski
* Luontokeskus Kellokas, Kolari
* Geopirtti, Savukoski
* Jalokivigalleria, Kemi
* Opastuskeskus Naava, 		

Pyhä-Luosto
* Saarijärven luontotupa
Kivipuistoja ja –pihoja
* Mäntyniemen käräjäkivet,
Helsinki
* Tiedekeskus Heureka, Vantaa
* Gadoliniitti, Vihti
* Sapokan vesipuisto, Kotka
* Maapallon aikapolku, Utajärvi
* Kivipuisto, Oravainen
* Kivipuisto, Ranua
Geologisia luontopolkuja
* Geopolku, Yläne
* Jääkausitie, Asikkala
* Kuuskajaskari, Rauma
* Sinisimpukan luontokeskus, 		
Dragsfjärd
* Kolinuuron Geopolku, Lieksa
* Saarikylä, Suomussalmi
* Härmänkylä, Kuhmo
* Kalajärvi, Seinäjoki
* Susiluola, Kristiinan kaupunki
* Öjberg, Vaasa
* Linkupalon tulivuoripuisto, 		
Kittilä
* Kivitunturi, Savukoski
* Suoniittykulttuuripolku,
Rovaniemi
* Kiirunankieppi, Kolari
* Tankavaara, Sodankylä
* Hirvaan hiidenkirnut,
Rovaniemi
* Pyhätunturi, Pelkosenniemi
* Geopolku, Utsjoki
* Rokuansydän, Rokua
* Imatran Georeitti
* Pirunpesä, Jalasjärvi
Geologiset retkeilykartat
1. Pallas-Ounastunturi
2. Ylläs-Levi
3. Lemmenjoki
4. Kultakaira
5. Koilliskaira
6. Pyhä-Luosto
7. Ruka-Oulanka
8. Syöte
9. Rokuan Geologinen opas
10. Koli
11. Nuuksion järviylänkö
UNESCO:n Maailmanluonnonperintöalueet ja Geoparkit
* Merenkurkun saaristo, Vaasa
* Rokua UNESCO Global Geopark
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Tältä palstalta löydät kansannäytetoiminnan viimeisimpiä uutisia kiviharrastajaa kiinnostavista aiheista, tapahtumista ja uusista tuulista. Jos tietoosi tulee mielenkiintoisia uutisaiheita ilmoita meille, niin jaamme tiedon muillekin.

Tietosuoja
EU:n tietosuoja-asetus koskettaa myös kansannäytetoimintaa.
EU:n tietosuoja-asetus on tullut
voimaan kaikissa EU:n jäsenvaltioissa ja siten myös Suomessa
25.5.2018. Asetuksen tarkoituksena on yhdenmukaistaa EU:n
tietosuojakäytäntöjä ja parantaa
kansalaisten yksityisyydensuojaa.
Tietosuoja-asetus koskee kaikkia Suomessa toimivia yrityksiä
ja tahoja jotka keräävät, säilyttävät tai käsittelevät luonnollisten
henkilöiden henkilötietoja. Koska
GTK:n kansannäytetoimisto näyte- ja analyysivastausten lähettämistä sekä tiedottamista varten
kerää, säilyttää ja käsittelee näytteenlähettäjien henkilötietoja,
koskettavat tietosuoja-asetuksen
määräykset myös GTK:n kansannäytetoimistoa.
Henkilötietoja ovat mm. nimi,
postiosoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite tai muu verkkotunnistetieto. Kansannäytetoimisto
on tietosuoja-asetuksen tarkoittama rekisterin pitäjä ja näytteenlähettäjät rekisteröityjä.
Kansannäytetoimiston velvollisuuksiin kuuluu huolehtia siitä,
että tietosuoja-asetuksen mukaiset velvollisuudet ja tehtävät

tulevat hoidetuksi. Kansannäytetoimisto vastaa siitä, että näytelähettäjien henkilötietojen käsittely on järjestetty asianmukaisesti
ja siinä noudatetaan asetuksen
asettamia vaatimuksia tietojenkäsittelyssä.
Alla oleva teksti nimi- ja osoitetietojesi käyttämisestä on lisätty
www-sivuillemme näytelähetysohjeiden lisäksi http://www.gtk.fi/
geologia/kiviharrastus/kivinayte/.
Se tullaan lisäämään myös tekeillä oleviin kansannäytetoiminnan
uusiin sovelluksiin.
Suostun siihen, että antamiani henkilötietoja käytetään GTK:n
kansannäytetoiminnassa ja tästä
johtuvaan yhteydenpitoon kanssani. Suostumus on peruutettavissa koska tahansa olemalla
yhteydessä GTK:een. Lisätietoja
kansanäytetoiminnan tietosuojasta löytyy GTK:n verkkosivujen
alareunasta kohdasta Tietosuoja.

Apuvoimaa kansannäytetoimistoon
Kuopiosta kotoisin oleva
Seppo Kokki aloitti siviilipalveluksensa kansannäytetoimistossa heinäkuun alussa. Seppo
opiskelee geologiaa Oulun yliopistossa ja aloittaa kolmannen
vuoden opintonsa ensi vuonna.
Hän suuntautuu nykyisen opintosuunnitelman mukaan taloudelliseen geologiaan eli vanhoilla
termeillä ns. kovalle puolelle eli
kallioperä- ja malmigeologiaan.
Sepon palvelus kestää ensi vuoden huhtikuun lopulle. Hänen
päätehtävänään on kivinäytteiden tutkiminen, niihin vastaaminen ja näytetietojen tallentaminen.

Geologian tutkimuskeskus
KANSANNÄYTETOIMISTO

Neulaniementie 5, 70211 KUOPIO
Sähköposti: kansannaytetoimisto@gtk.fi
Puh. 029 503 3527
Päätoimittaja: Jari Nenonen • jari.nenonen@gtk.fi

gtk.fi

Osoitelähde: GTK, Kansannäytetoimiston osoiterekisteri
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