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Kuva 1. Useat Suomen 11 törmäyskraattereiksi tulkituista rakenteista (pallot) sijaitsevat päädeformaa-
tiovyöhykkeiden (mustat viivat) vieressä. Näistä Paasselkä ja Suvasvesi N ja S samalla vyöhykkeellä.
Kuvaa muokattu, GTKn kallioperäkartta pohjana.

Figure 1. Many of the 11 structures (orange spheres) interpreted as impact craters in Finland are located
along principal deformation zones (black lines). Paasselkä and  Suvasvesi N and S structures are
positioned along the same deformation zone. Modified after GTK geological map.



Taulukko 1. Shokkipiirteiden luettelo Suomen törmäysrakenteista. Tiedot koottu 57 julkaisusta ja
opinnäytteestä Frenchin ja Koeberlin (2010) esittämien kriteerien mukaan. Koonnut Satu Hietala.

Table 1. List of shock indicators and features from Finnish impact structures. Based on 57 publications
and theses works according the criteria of French and Koeberl (2010). Compiled by Satu Hietala.



Uudet ohjeet kraatterien
tunnistamiseen

Kvartsin shokkilamellien
tunnistamisesta



Paltamon Kivesvaaran liuskekivilouhoksessa havaitsee myös melko selväpiirteisiä pirstekartiomaisia
rakenteita, vaikka törmäysrakenteita ei lähistöltä ole kuvattukaan. Kuvat: Satu Hietala.

Shatter cone –like structures can be observed in Kivesvaara schist quarry in Paltamo, northern Finland
without any known connection to impact structures. Photos: Satu Hietala.



Keurusselän pirstekartiorakenteet ovat tavallisim-
min varsin epämääräisiä, toisiaan leikkaavia vii-
rukkeisia pintoja. Kuvat: Satu Hietala ja Kari A. Kin-
nunen.

Typical shatter cones in Keurusselkä structure are
striated surfaces crossing each other.  Photos: Satu
Hietala and Kari A. Kinnunen.



Mineraalilasien
tunnistamisesta

Mikrotektoniikan
tulkitsemisesta



Johtopäätöksiä



Summary

Keurusselkä structures in Central
Finland: traces of impact or
endogenic features
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Kirjallisuus



Näkyy kraatteri kuvista kaukaa,
paikka oliko Sulva vai Laukaa?
Niitä montakin maassamme lie?

Siell´on maastossa mahtava monttu,
liekö tutkija viisas vai tonttu,
onko oikea tutkinnan tie?

Onko kraatteri terve vai sairas?
Kivitohtori lävitse kairas’,
sydäntietoa reiästä saa.

Montun täytteenä breksiat, laava,
onko oikea tutkinnan kaava,
liekö taustalla taivas vai maa?

Mikroskoopinkin apuun hän luotti,
shokkilamellit esille tuotti,
polymorfeista selon hän sai.

Analyyseja laittein herkin,
teki kemisti, löytäen merkin,
joka varmisti asian kai.

Seuraa esitys Pesosen Laran,
myös on kuvia Lehtisen Maran,
Siis, olkaa hyvä ja kuunnelkaa,
avatkaa silmät ja katselkaa!
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