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Suomen prekambristen geologisten yksi-
köiden nimeämisohjeet ja käytännöt
kokoava opas valmisteltiin Suomen stra-

tigrafisen komitean johdolla. Komitean teh-
tävänä on ohjeistaa, uudistaa ja valvoa Suo-
men stratigrafisen luokittelun ja nimistön käyt-
töä.

Johdonmukainen geologinen keskustelu
vaatii käyttämään kansainvälisesti hyväksyttyä
ja tarkkaa terminologiaa ja käytäntöjä. Niin-
pä kansainvälisesti ja kansallisesti on selkeä
tarve saada ohjeet ja käytänteet stratigrafisen
terminologian käytöstä ja siitä, miten nimetä
geologisia yksiköitä. Opas 55:ssä on koottuna
prekambrisen geologian kannalta keskeisim-
mät stratigrafiset menetelmät ja annetaan oh-
jeet ja suositukset käytänteistä ja keskeisen ter-
minologian käytöstä. Merkittävä kehitys stra-
tigrafisissa periaatteissa on ollut korreloitavi-
en epäjatkuvuuksien merkityksen ymmärtämi-
nen kiviseurannoissa ja näiden soveltaminen
sekvenssistratigrafiassa. Geologisten yksiköi-
den kuvaus ja systemaattinen nimeäminen sekä
mahdollisen stratigrafisen järjestyksen määrit-
täminen ovat keskeisiä jokaisen maan kannal-
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ta. Väärinkäsitysten välttämiseksi ja geotieteel-
lisen tiedonsiirron ja -hallinnan kannalta on
tärkeää, että geologiset yksiköt nimetään ja
luokitellaan hyväksyttyjen ohjeiden ja strati-
grafisen käytänteiden mukaisesti.

Opas 55 halutaan geotieteiden tekijöiden,
opiskelijoiden ja tietoammattilaisten keskeisek-
si työvälineeksi nimettäessä ja kirjattaessa Suo-
men prekambrisia geologisia yksiköitä. Opas
antaa ohjeita myös Suomen stratigrafisten tie-
tokantojen kokoamiseen. Geologian tutkimus-
keskus ylläpitää stratigrafista tietokantaa kart-
tapalvelunsa kautta (http://www.geo.fi) yhteis-
työssä Suomen stratigrafisen komitean kans-
sa. Jos merkittäviä uusia kansainvälisiä suosi-
tuksia ilmaantuu, tämä opas tullaan päivittä-
mään Suomen stratigrafisen komitean ohja-
uksessa. Oppaan mukaanotto käytännön työ-
hön takaa parhaiten sen, että Suomen prekam-
briset yksiköt tulee nimettyä parhaiden käy-
täntöjen mukaisesti.

GTK:n julkaisut ovat saatavana GTK:n
kirjastoista www.gtk.fi/geotieto/kirjasto/ ja
julkaisumyynnistä www.gtk.fi/geotieto/julkai-
sut/julkaisumyynti.html
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