HELSINGIN YLIOPISTO
GEOTIETEIDEN JA MAANTIETEEN LAITOS
SEISMOLOGIAN INSTITUUTTI
HELSINGIN YLIOPISTON SEISMOLOGIAN INSTITUUTTI kerää tietoja havaituista Suomessa
sattuneista maanjäristyksistä ja pyytää kohteliaimmin täyttämään tämän lomakkeen. Lomake
palautetaan osoitteeseen:
Makroseisminen havainto, Seismologian instituutti, PL 68, 00014 Helsingin yliopisto.

YHTEYSTIEDOT
Ilmoittajan nimi

Muut yhteystiedot (puhelin ja/tai osoite)

Sähköposti (mikäli haluatte vastauksen)

HAVAINTOAIKA JA – PAIKKA
Maanjäristyksen havaintoaika
(päivämäärä ja kellonaika)

Paikan tarkempi sijainti, esim. etäisyys ja suunta
lähimpään tiehen, kylään, kaupunkiin tai
muuhun kartalta helposti löytyvään kohteeseen

Havaintopaikan osoite
(Katuosoite, kaupunki tai kunta)

Havaitsitko jotain (rastita)
Kyllä
Ei
Havaittiin
tärinää
ääntä
tärinää ja ääntä
ei mitään
Maanjäristyksen kesto

Ilmoittaja oli tapahtumahetkellä
ulkona
puurakennuksessa
kivirakennuksessa
betoni(elementti)rakennuksessa
Muualla, missä?
Rakennuksen ikä (suunnilleen)

vuotta

Rakennuksen kerroslukumäärä

kpl

Monennessako kerroksessa ilmoittaja oli?
Jos havaitsitte ääntä, miltä se kuulosti?

Maakerroksen paksuus (jos tiedossanne)
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HELSINGIN YLIOPISTO
GEOTIETEIDEN JA MAANTIETEEN LAITOS
SEISMOLOGIAN INSTITUUTTI
Ilmoittaja
nukkui eikä herännyt
nukkui ja heräsi järistykseen
oli valveilla paikallaan
oli liikkeellä jalan
oli liikkeellä pyörällä
oli liikkeellä moottoriajoneuvolla

Maaperä havaintopaikalla on
kalliota
tiivistä irtomaata
soraa
hiekkaa
savea
suota
tuntematon/ei tietoa

HAVAINNOT TAPAHTUMAHETKELLÄ
Paikalla oli
vain ilmoittaja
2-4 henkilöä
5-8 henkilöä
9 henkilöä tai enemmän
Ilmiön havaitsivat
vain ilmoittaja
muutamat henkilöt
monet muut
kaikki lähistöllä olleet
Maanjäristys herätti
vain ilmoittaja
muutamat henkilöt
monet muut
kaikki lähistöllä olleet
Maanjäristys
ei säikyttänyt ketään
säikytti muutamia henkilöitä
säikytti monia henkilöitä
säikytti kaikki lähistöllä olleet
Sisätiloissa eläimet olivat levottomia
kyllä
ei
Maatilan eläimet, myös ulkona olevat, olivat
levottomia
kyllä
ei

Rastita oikeat vaihtoehdot
Ikkunat helisivät
Ikkunat helisivät hyvin kuuluvasti
Astiat helisivät
Astiat helisivät hyvin kuuluvasti
Vesi tai muu neste väreili
Vesi tai muu neste läikkyi
Riippuvat esineet heiluivat
Riippuvat esineet heiluivat
voimakkaasti
Ovet avautuivat/sulkeutuivat
Ikkunat avautuivat/sulkeutuivat
Kevyitä esineitä siirtyi/putosi
paikoiltaan
Painavia esineitä siirtyi/putosi
paikoiltaan
Kevyet huonekalut tärisivät
Painavat huonekalut tärisivät
Huonekaluja siirtyi
paikoiltaan/kaatui
Puurakenteet narisivat tai
vinkuivat
Koko huone/rakennus tärisi
Koko huone/rakennus tärisi
voimakkaasti
Rakennuksiin aiheutuneet halkeamat
tai muut vauriot

Lisähavaintoja maanjäristyksestä
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