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JULKAISUT, RAPORTIT JA KARTAT
Hakupalveluun on koottu tiedot GTK:n tuottamista julkaisuista, GTK:n laatimista tai sille
luovutetuista arkistoraporteista sekä kartoista ja karttalehtiselityksistä. Lähes kaikki tuotteet
ovat ladattavissa palvelun kautta, ilmaiseksi. Tuorein maa- ja kallioperäkarttatieto on
saatavissa kokonaisuudesta Paikkatietotuotteet.
Hakupalvelun tässä osiossa on pdf-muotoisia kokotekstejä yhteensä noin 13 500 kpl.
Jokaisen GTK:n julkaisun, painetun kartan ja karttalehtiselityksen voi myös lainata GTK:n
kirjastosta.
Hakujen tekeminen
Palvelu perustuu tietotuotteiden kuvailutietojen (metatiedot) hyödyntämiseen. Käyttäjän
tehtävä on määritellä millä tiedoilla rajataan kokonaisuudesta se käyttäjää kiinnostava osa.
Haun voi aloittaa suoraan välilehden pikahakukentässä, jolloin haku kohdistuu yhtä aikaa
useampaan kuvailukenttään, tai siirtymällä Tarkennettuun hakuun, jossa haulle voi antaa
enemmän ehtoja.
Vinkki: Seuraa hakukentän ehdotuksia yleisimmistä termeistä. Ehdotukset eivät kuitenkaan
kata koko sisältöä, vain yleisimmät.
Tarkennettu haku
Haun tekeminen on kaksivaiheinen. Lomakkeen hakusanakenttiin syötetään hakusana ja
kohdistetaan se joko kaikkiin soveltuviin kenttiin (”Kaikki kentät”) tai tiettyyn kenttään
kuvailutiedoissa (esim. Asiasanat). Hakuehto JA / TAI kenttien välillä on ratkaisevan tärkeä
tuloksen kannalta. On aivan eri asia hakea dokumentteja, joiden kuvailutiedoissa on joko
”nikkeli” tai ”Sodankylä”, kuin molemmat ”nikkeli” ja ”Sodankylä”. Jälkimäinen haku
tuottaa huomattavasti pienemmän tuloksen. TAI -ehto sisällyttää tulokseen kaikki
”Sodankylä” termin sisältävät dokumentit, riippumatta siitä onko niissä myös mukana termi
”nikkeli”.
Mikäli samaan kenttään syötetään useampi hakusana, tulkitaan niiden välissä olevan JA -ehto.
Hakusanan voi myös katkaista, esimerkiksi: rautamal jolloin haetaan kaikkia näin alkavia
sanoja.
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Vinkki: Moni rajaus on helpompi tehdä hakutuloksen jälkikäteissuodatuksena Rajaa hakua
-valikosta kuin hakukenttien avulla.
Paikannimi sisältää läänin, kunnan ja joissakin tapauksissa kylän nimiä ja muita tarkempia
paikannustietoja. Johtuen kuvailutietojen rakenteesta, ei dokumenteissa käytettyjä kuntanimiä
voida automaattisesti tulkita nykyisen kuntarakenteen mukaiseksi. Näin ollen, toistaiseksi
dokumentit löytyvät vain sillä kuntanimellä, joka oli voimassa dokumenttia laadittaessa ja tuli
silloin tallennetuksi sen kuvailutietoihin.
Nimike on sama kuin dokumentin otsikko. Tekijä-kentässä ovat dokumentin laatijat. Huom.
artikkelijulkaisusta Hakku ei löydä sen yksittäisen artikkelin tekijää, sillä Hakussa
tekijänimenä käytetään toimittajaa (editor). Artikkelin tekijänimellä dokumentit löytyvät
Summon-palvelusta.
Varsinkin raporttien kuvailutietoihin sisältyy yleensä karttalehdet, joiden aluetta tai sen osaa
kyseinen tutkimus koskee. Käyttäjä voi syöttää hakukenttään esimerkiksi nelinumeroisen
karttalehtinumeron, jonka haku laajentaa automaattisesti koskemaan myös kuusinumeroisia
karttalehtiä (1:20 000), joissa ko. neljä numeroa ovat mukana (jossain kohdassa
numerosarjaa).
Mikäli haun kohteena ovat vain valtausraportit, voi hakukentäksi valita Valtauksen nimi
tai Kaivosrekisterinumero kentän. Valtausraportit ovat kyllä hakujen kohteena haettaessa
muillakin hakukentillä.
Dokumenttien laatimisajankohtaa voi rajata joko säätämällä aikajanaa tai kirjoittamalla
vuodet itse.
Hakutulokset
Hakutulos on ryhmitelty kolmeen osaan: Julkaisut, Raportit ja Kartat. Avaamalla näistä
jonkun + kuvakkeesta tai otsikosta, avautuu tiivistetty lista dokumenteista. Jokaisen
dokumenttikuvauksen alla on linkki Näytä tarkemmat tiedot, jolla avautuu laajempi listaus
kuvailutiedoista. Tässä laajemmassa listauksessa sinisellä tekstillä olevat tiedot ovat linkkejä,
jotka joko toteuttavat uuden haun kyseisestä kentästä tai muodostavat linkin dokumentin
verkkoversioon. Tuloslistauksen yläpuolisesta palkista voi tuloksen järjestää nousevaan tai
laskevaan järjestykseen nimikkeen, tekijän tai julkaisuvuoden mukaan. Vastaavasti – (miinus)
kuvakkeesta tai otsikosta ko. dokumenttiryhmän listaus menee piiloon.
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Hakutulosta (tarkemmat tiedot) ei voi toistaiseksi tulostaa yhtenäisenä listana ilman
sivupohjan raameja.
Rajaa hakua (Fasetit)
Ikkunan oikeassa reunassa on Rajaa hakua -palkki, jossa hakutulos on valmiiksi luokiteltu
tietyn yksittäisen rajaavan tekijän perusteella ryhmiin. Aluksi näytetään kolme (asiasanoissa
kuusi) eniten ”osumia” saanutta ryhmää. Näytä lisää -toiminto laajentaa listaa korkeintaan
30:een. Valitsemalla jonkun rajaavan tekijän listalta, supistuu hakutulos vain tämän valitun
tekijän (esimerkiksi Paikka: ”Kuopio”) sisältäviin dokumentteihin. Tämän jälkeen voi
edelleen supistaa hakutulosta jonkun toisen tekijän mukaan tai voi vaihtaa ”Kuopion” tilalle
jonkun toisen paikan. Poistamalla kaikki valinnat palataan alkuperäiseen hakutulokseen.
Tunnettuja rajoitteita
Maaperäkarttoja 1:20 000 ei voi toistaiseksi hakea kuntanimillä.

