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Kultahippujen jäljillä
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Kari A. Kinnunen, GTK 
Olen tutkinut kultahippuja GTK:ssa Tutkimuslaboratorion muiden tutkijoiden 
kanssa parikymmentä vuotta. Innostavinta on ollut huomata kuinka paljon 
hiput ihmisiä kiinnostavat. Tähän kokosin usein kysyttyjä kysymyksiä vas-
tauksineen.

Päätoimittajalta
Kesä tulee hieman kitkutellen, mutta ai-

nakin lumet ovat jo pääosasta maata sula-
neet. Tästä on merkkinä koko ajan lisääntyvä 
saapuvien näytteiden määrä kansannäytetoi-
mistoon. Tällä kertaa valitsimme lehtemme 
artikkeliksi mamin ja kullan etsijöitä innosta-
via aiheita. Myöskin normaalia laajemmalla 
levikillä pyrimme innostamaan kiviharrastajia 
etsimään ja lähettämään meille näytteitä tut-
kittavaksi ja kysymyksiä vastattavaksi.

GTK:lle niin kuin monelle muullekin or-
ganisaatiolle alkanut vuosi on haasteita 
täynnä. Talousnäkymät ovat kireät, mutta 
säästötoimilla ja tarkalla talouden pidolla ku-
rimuksesta selvitään. Tärkeässä osassa ovat 
geoalaan liittyvät tilaushakkeet, joihin myös 
kansannäytetoimiston henkilökunta osallis-
tuu. Meidän työhömme liittyvät mm. tilatut 
kiviharrastukseen ja malminetsintään liitty-
vät koulutukset ja geologiaan liittyvien näyt-
telykokonaisuuksien suunnittelu ja toteutus. 
Näiden töiden ohella tärkeässä osassa on 
myös päivittäin oikeellisen geologisen tiedon 
välittäminen kaikille kansalaisille 

Tänä päivänä muun kehityksen myötä 
myös malminetsintämenetelmät ovat kehit-
tyneet. Käytössä on toinen toistaan hienom-
pia laitteistoja ja  tietokoneohjelmistoja joilla 
maankamaraamme ja sen ominaisuuksia 
voidaan mallintaa ja kohdistaa tarkempi tut-
kimus suoraan mielenkiinnon kohteeseen. 
Modernien menetelmien käytön mahdollis-
taa GTK:lla käytössään olevat monipuoliset 
geologiset aineistot, joita on kerätty 130 
vuotisen historian aikana eri kartoitus- ja 
tutkimusohjelmien yhteydessä. Tämä ei kui-
tenkaan poissulje tarkentavan perustutki-
muksen tärkeyttä. Paikoitellen maamme kal-
lioperäkartat ovat nimensä veroisesti Tsaarin 
aikuisia. Niiden ajantasaistaminen mahdolli-
sesti tulevia tutkimuksia varten on tärkeää, 
työ on käynnissä. Sama koskee kansannäy-
tetoimintaa, kansannäytteiden kautta saatu 
tieto maankamaramme mahdollisuuksista 
on tärkeää tietoa, varsinkin nykyisin, kun 
perinteinen lohkare-etsintä on GTK:ssa mi-
nimaalista. Kallio- tai lohkarenäyte on aina 
konkreettinen tieto alueen geologiasta.

Suomessa laitetaan parhaillaan asioi-
ta järjestykseen, vaalit on käyty, hallitusta 
muodostetaan ja ministerin paikkoja jaetaan. 
Myös GTK:ssa uuden pääjohtajan, Mika Ny-
käsen, johdolla laaditaan uutta strategiaa, 
joka vastaa tämän päivän haasteisiin. Stra-
tegiassa yhtenä tärkeänä osana on GTK:n 
kallioperään ja sen raaka-aineisiin liittyvä työ 
ja huippuosaaminen, siihen kuuluu omalta 
osaltaan myös kansannäytetoiminta. 

Tuloksekasta kivikesää!

Suurimmatkaan kultahiput eivät ole 
syntyneet maaperässä kasvamalla kuten ai-
kaisemmin luultiin. Australiassa, Venäjällä 
ja Suomessa tehdyt tutkimukset osoittavat 
kullan kiteytyneen jo kallioperässä, sillä 
hippujen sisäosien kemiallinen koostumus, 
kultakiteiden rakenne ja rapautumistuot-
teiden puuttuminen ovat näin parhaiten 
selitettävissä. Kullan kiteytyminen tapahtui 
kallioperän rakoihin vesiliuoksista yleensä 

Mitä kultahiput ovat?

Kultahippu on maa-aineksessa mekaani-
sesti pyöristynyttä metallista kultaa. Ne ovat 
yleensä pieniä hitusia kallioperän kultaa 
mutta jättiläismäisiäkin tunnetaan.  Suurin 
on löytynyt Australiasta (73 kg). Kookkaim-
mat Lapista löytyneet painavat lähes 400 
grammaa.

Vuoden 2014 suurin kultahippu löytyi Lemmenjoen alueen Puskuojalta 17. elokuuta 9 metrin sy-
vyydestä.  Hipun paino on 53,33 g ja läpimitta 49 mm. Hipun löytäjä kullankaivaja Kari Merenluoto 
nimesi sen Mustelmaksi, sillä löytöhetken huumassa hän tuli kolhaisseeksi poikaansa jalkaan kai-
vinkoneen kauhalla. Hipun kolot ovat kohtia, joista kultaa kallioperässä ympäröineet mineraalit ovat 
rapautuneet pois. Nyt niissä on hiekkaa ja savea. Kuva: Kari A. Kinnunen, GTK.
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kvartsin kanssa noin 250 - 350 asteen läm-
pötilassa.

Maaperässä kalliokullan kappaleet ovat 
kuluneet mekaanisesti, mutta myös kemial-
lisesti. Pinnoilta on liuennut pois muita me-
talleja, kuten hopeaa ja kuparia, ja puhdas 
kulta on saostunut mikroskooppisen ohuena 
kerroksena pyöristyneille pinnoille. Maape-
rän bakteeritoiminnalla on ollut osuutensa 
hippujen pinnan puhdistumiseen.

Miten kultahippu 
tunnistetaan?

Lapin kullanhuuhdonta-alueilta lähete-
tyt mahdolliset hiput ovat tavallisesti olleet 
kultaa. Jonkin verran on ollut myös platinaa 
(rautapitoinen isoferroplatina) ja elektrumia 
(hyvin hopeapitoinen kulta) sekä teollista 
metallia (hauleja). Muualta Suomesta löy-
tyneet voivat olla usein myös muita mine-
raaleja kuten rapautunutta tummaa kiillettä 
eli katinkultaa tai muita malmimineraaleja 
kuten rikkikiisua, kuparikiisua ja harvinai-
suutena metallista kuparia. 

Itse tutkin kultahippuja ensin luupilla 
ja stereomikroskoopilla piikkiä käyttäen. 
Kulta on metallista ja piikillä painamalla se 
litistyy eikä se liukene tavallisimpiin happoi-
hin. Visaisimpia tapauksia joutuu tutkimaan 
laboratoriolaitteilla kuten pyyhkäisyelektro-
nimikroskoopin alkuaineanalysaattorilla tai 
mikroanalysaattorilla. Suurimmista hipuista 
pystyy myös mittaamaan ominaispainon, 
mikä on yksi parhaimpia tuntomerkke-
jä. Pienistä hipuista se ei ole mahdollista. 
GTK:n Tutkimuslaboratoriossa 1990-luvul-
la kehitettyjä kultahippuja tuhoamattomia 
tutkimusmenetelmiä on otettu käyttöön 
myös muissa maissa.

Mistä hippuja kannattaa 
etsiä?

Vaskoolilla löytää hippuja varmimmin 
Lapin perinteisiltä kullanhuuhdonnan seu-
duilta Lemmenjoen, Ivalojoen ja Tanka-
vaaran alueilta. Kullanhuuhdontaan pääsee 
tutustumaan vaivattomimmin Tankavaaran 
kultakylän turistihuuhtomolla aidon kullan-
huuhtojan opastuksella. Kullankaivajaliitol-
la on myös useita jäsenvaltauksia, joissa on 
mahdollista kokeilla huuhdontaa vaskoolill-
la tai ränneillä. Muussa tapauksessa harras-
tus vaatii lupien hankkimista.

Muuallakin Suomessa voi hyvällä on-
nella jäädä vaskooliin kultaa. Otollisimpia 

ovat ne seudut, joiden kallioperässä on 
kalliokultaesiintymiä kuten Etelä-Pohjan-
maalla, Tampereen seudulla, Kainuussa ja 
Ilomantsissa.

Miten vaskooli toimii?

Vaskaamisen tekniikan oppii nopeas-
ti. Lapiollinen maata lasketaan vaskooliin 
ja se upotetaan veteen, maata myöhenne-
tään kädellä, sitten reippaasti heilutetaan 
ja pyöritetään. Lopuksi vaskooli nostetaan 
osittain veden pintaan ja keveintä ainesta 
huljutetaan varovasti veden mukana reu-
nan yli. Liikkeitä toistetaan niin kauan, 
että pohjalle jää ominaispainoltaan raskain 
aines, upa,  ja sen mukana myös kulta. 

Vaskaamisella ihminen tavallaan jäljit-
telee luonnon omaa mekanismia rikastaa 
kultaa. Luonnossa voimakkaasti virtaava 
vesi rikastaa kultahippuja jokien ja purojen 
pohjaan. Huuhdontarännien rihlat puoles-
taan jäljittelevät jokien pohjan koloja, joi-

hin kulta jää talteen.

Hippujen hinnat?

Pienet kultahiput myydään kullan 
maailmanmarkkinahinnalla, siis metallin 
hinnalla. Se on nyt noin 34 € grammalta 
puhtaalle kullalle. Mutta koska Lapin kulta 
sisältää kultaa keskimäärin 94 painopro-
senttia, niin hinta on hieman tätä alempi. 

Toisaalta isot kotimaiset harvinaiset hiput 
voivat maksaa moninkertaisesti enemmän. 
Jo 1 – 2 gramman painoiset Lapin kultahiput 
maksavat noin 70 € grammalta. Koon kas-
vaessa harvinaisuus ja samalla hinta kasvaa. 
Suurimpien Lapin hippujen hintataso on ollut 
luksusautojen luokkaa.

Kuinka paljon hippuja 
Lapista on löytynyt?

Lapin kullanhuuhdonta-alueilta arvioi-
daan löytyneen hippukultaa noin 2 - 3 tonnia 
lähes 150 vuoden aikana. Vaikka määrä on 
suuri, niin se on kumminkin vähemmän kuin 
yksi Suomenkin kalliokultakaivos yleensä 
tuottaa kultaa yhdessä vuodessa. Parhaillakin 
paikoilla Lapissa hippukultaa on maaperässä 
vain noin 1 gramma maakuutiossa. Keskipi-
toisuus on noin 0,3 grammaa maakuutiossa. 
Vaskoolilla ja lapiolla saanti jää ymmärret-
tävästi vähäiseksi. Tämän takia käytetään 
kaivinkoneita, konekäyttöisiä huuhdonta-
rumpuja ja rännejä suurien maamassojen 
läpikäyntiin. Lapin kullanhuuhdonta-alueilla 
arvioidaan olevan vielä jäljellä mahdollisesti 
noin kymmenisen tonnia hippukultaa.

Mistä hippujen muodot 
johtuvat?

Kultahippujen koko ja muoto ilmentävät 
kallioperän kullan piirteitä. Hippujen litis-
tyminen ja kuluminen moreenissa ja jokiu-
omissa muuttaa ne vähitellen lituskaisiksi ja 
reunoiltaan pyöristyneiksi.  Suurimmissa hi-
puissa kullan alkuperäinen muoto on säilynyt 
yleensä paremmin kuin aivan pienissä.

Joskus kultakiteet ovat säilyneet kulje-
tuksessa tai ne ovat vain lyhyen matkaa kul-
keutuneita. Harvinaisimpia ovat kasvimaiset 
kidekasaumat eli dendriitit. Lapin jokikullan 
joukosta niitä löydetään satunnaisesti. Var-
sinkin Ivalojoen hippukulta on voimakkaasti 
pyöristynyttä ja kulunutta. Lemmenjoen alu-
eella on paremmat mahdollisuudet löytää ki-
teistä kultaa.

Miksi kullanhuuhtoja löytää 
usein myös jalokiviä?

Jalokivet ja korukivet ovat useimmiten 
ominaispainoltaan tavallisia mineraaleja ras-
kaampia aivan kuten kulta. Siksi nekin jäävät 
vaskoolin pohjaan ja rännien rihloihin.

Lapin kullanhuuhdonta-alueilta löyde-

Vaskauksessa kultahiput rikastetaan runsaan 
veden avulla. Kuva J. Nenonen, GTK.
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Suomen kallioperässä merkittäviä 
löytämättömiä kupari-, sinkki- ja 
kultavarantoja
GTK 

Geologian tutkimuskeskus (GTK) on 
arvioinut kolmen Suomessa tärkeän ku-
pariesiintymätyypin sisältämät kupari- ja 
sinkkivarannot maamme kallioperässä 
yhden kilometrin syvyyteen asti. Arvio 
koskee vulkanogeenisia massiivisia sulfidi-
malmeja (VMS), porfyyrikuparimalmeja ja 
Outokumpu-tyypin malmeja.

Suomesta rajattiin yhteensä 42 aluetta, 
jolla voi olla löytämättömiä em. tyyppisiä 
esiintymiä. Näiden alueiden arvioidaan si-
sältävän yhteensä keskimäärin 60 löytämä-
töntä kupari- tai kupari-sinkkiesiintymää.

Suomen löytämättömien VMS-, por-
fyyrikupari- ja Outokumpu-tyypin esiin-
tymien sisältämät kupari-sinkkivarannot 
ovat 50 %:n todennäköisyydellä ainakin 3,7 
miljoonaa tonnia (Mt) kuparia ja 1,8 Mt 
sinkkiä.

Vertailu tunnettujen malmiesiintymien 
sisältämiin metallimääriin paljastaa, et-
tä arviolta ainakin 71 % Suomen VMS- ja 
Outokumpu-tyypin esiintymien kuparisi-
sällöstä ja 68 % niiden sinkkisisällöstä sekä 
ainakin 98 % Suomen porfyyrikuparityy-
pin esiintymien kuparisisällöstä on heikosti 
tutkituissa tai kokonaan vielä löytämättö-
missä esiintymissä.

Jos asiaa tarkastellaan malmityypeit-
täin, löytämättömien VMS-esiintymien 
arvioidaan sisältävän 50 %:n todennäköi-
syydellä ainakin 730 000 t kuparia, 1,6 Mt 
sinkkiä, 150 000 t lyijyä, 1 100 t hopeaa ja 
16 t kultaa. Löytämättömien porfyyrikupa-
riesiintymien arvioidaan sisältävän 50 %:n 
todennäköisyydellä ainakin 2,4 Mt kuparia, 
100 000 t molybdeenia, 1 000 t hopeaa ja 
170 t kultaa. Mediaaniarvio löytämättö-
mien Outokumpu-tyypin esiintymien mi-
neraalivarannoista on vähintään 580 000 t 
kuparia, 220 000 t sinkkiä, 53 000 t kobolt-
tia ja 41 000 t nikkeliä.

Kupari- ja sinkkivarantojen 
sijainti

Suurin osa maamme tunnetuista ku-
pari- ja sinkkiesiintymistä on Keski- ja 
Etelä-Suomen vulkaanisissa kivissä sekä 
Talvivaaran mustaliuskeissa Itä-Suomessa. 

Merkittäviä tunnettuja kuparivarantoja on 
myös nikkelimalmeissa mafis-ultramafisis-
sa intrusiivisissa kivissä erityisesti Pohjois-
Suomessa.

Suurimman osan Suomen vielä löytä-
mättömistä sinkkivarannoista arvioidaan 
sijaitsevan VMS-tyypin esiintymissä Kes-
ki- ja Itä-Suomen vulkaanisissa kivissä ja 
Outokumpu-tyypin esiintymissä, kun taas 
suurin osan vielä löytämättömistä kupa-
rivarannoista on arvioiden mukaan Kes-
ki- ja Etelä-Suomen porfyyrikupari-tyypin 
esiintymissä ja Pohjois-Suomen mafis-ult-
ramafisten intruusioiden nikkeli-kupari-
platinametallimalmeissa.

Miten löytämättömien mal-
miesiintymien metallimää-
riä voidaan arvioida?

Geologian tutkimuskeskus on arvioi-
nut Suomen kallioperän löytämättömiä 
mineraalivarantoja vuodesta 2008 lähtien. 
Arvioinneissa käytetään U.S. Geological 
Survey:n kehittämää kolmivaiheista mene-
telmää, jossa arviot löytämättömien mal-
miesiintymien sisältämistä metallimääristä 
esitetään usealla eri todennäköisyystasolla.

Alueet, joilla voi esiintyä arviointiin 
sisällytettyjä malmiesiintymätyyppejä, 
rajataan esiintymämallien perusteella. 
Näillä alueilla olevien löytämättömien 
malmiesiintymien lukumäärä arvioidaan 
ja niiden sisältämät metallimäärät laske-
taan käyttäen hyväksi tunnettujen esiinty-
mien metallisisältöjä.

Arviointi ei ota kantaa siihen, kuinka 
suuri osa vielä löytämättömistä esiintymis-
tä tulevaisuudessa mahdollisesti löydetään, 
eikä siihen onko löydettävien esiintymien 
hyödyntäminen taloudellisesti kannatta-
vaa.

Nyt julkaistu raportti koskee kupa-
ri- ja sinkkivarantoja vulkanogeenisissa 
massiivisissa sulfidiesiintymissä (VMS), 
porfyyrikupariesiintymissä ja Outokum-
pu-tyypin esiintymissä. Aikaisemmin, 
vuosina 2010 ja 2012, on julkaistu arviot 
mafis-ultramafisten intruusioiden sisältä-
mistä löytämättömistä kuparivarannoista 

tään korukivikäyttöön soveltuvia granaat-
teja, korundeja (Lapin Tähtiä), hematiitteja 
ja epidoottia. Harvinaisuutena on tavattu 
rubiinia, safiiria ja jalozirkonia. Rubiini ja 
safiiri ovat korundin jalokiviluokan muun-
noksia.

Kartassa näkyvät alueet, joilla voi olla löytä-
mättömiä VMS-, porfyyrikupari- tai Outokumpu-
tyyppisiä kupari- tai kupari-sinkkiesiintymiä.

Suomen ensimmäiset rubiinit ja safiirit ovat löy-
tyneet Lapista kullanhuuhdonnan sivutuotteena. 
Linnea Telilä, 7 vuotta, löysi kuvan rubiinin per-
heensä huuhdontarännistä Lemmenjoen alueen 
Kaarreojalta kesällä 2010.  Rubiinin paino on  
0,59 g (2,98 ct) ja läpimitta  8 mm. Kuvausalus-
tana on Linnean isän ja isoisän samana kesänä 
samaiselta Hepo-ojan kaivospiiriltä löytämä 
kultahippu Linnea. Se on Suomen kymmeneksi 
suurin kultahippu ja painaa 133 g. Kuva: Kari A. 
Kinnunen, GTK
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UUTISPALSTA

Renlundin säätiön malmiharrastuksen tuke-
miseen suunnatut apurahat on maksettu hakijoil-
le toukokuun alussa.  Apurahoina jaettava summa 
on yhteensä 10 000 €. Apurahojen varsin myöhäi-
nen jakoajankohta on herättänyt kysymyksiä ha-
kijoiden joukossa. Asiaan liittyvät kysymykset voi 
tarpeen mukaan osoittaa suoraan Jari Nenoselle 
(jari.nenonen@gtk.fi, puh 029 503 3514), joka toi-
mii tässä asiassa säätiön asiamiehenä. Ensi vuo-
delle on haettavissa malmiharrastajan apurahaa 
yhteissummaltaan 10 000 €. Hakulomakkeita saa 
kansannäytetoimistolta. 

Kansannäytetoimiston henkilökunta on saa 
vahvistusta kesäkaudeksi. Tapio Soukka Oulun 
yliopistosta tulee auttamaan kesän kivinäytteiden 
tutkimisessa. 

Kiviharrastajan Kuvalehti Mineraliasta ilmes-
tyi 2014 neljä numeroa ja vuoden 2015 1. nume-
rokin on ehtinyt ilmestyä. Lehdet ovat luettavissa 
tai tilattavissa osoitteesta www.tampereenkiviker-
ho.fi

Endominesin Pampalon kultakaivos on 
julkaissut Kutakisan 2015. Kisa-aika on 22.5. – 
31.10.2015. Kyseessä on kaikille avoin kansannäy-
tekilpailu Ilomantsin kunnan alueella. Kilpailu-
näytteet toimitetaan osoitteeseen; Endomines Oy, 
Malminetsintä/Kultakisa, Hatuntie 385, 82967 
HATTU. Lisätietoja www.endomines.fi tai Jyrki 
Bergsröm puh; 046-921 3664. GTK:n kansannäy-
tetoimisto on mukana kisan tukijoukoissa.

Vuonna 2015 aikana kansannäytetoimisto on 
mukana kivimessuilla Lahdessa, Outokummussa 
ja Ylämaalla sekä muissa alaan liittyvissä tapah-
tumissa harkinnan mukaan. Mahdollisissa esitel-
mä- tai koulutuspyyntöasioissa yhteydenotot jari.
nenonen@gtk.fi tai puhelimella 029 503 3514

GTK:n 130-vuotispäivän kunniaksi 21.5. jul-
kaisemme 130 geologista luontokohdetta GTK:n 
uudessa Geologiset luontokohteet -palvelussa. 
Kohteet sijainti- ja perustietoineen ovat löydet-
tävissä myös Metsähallituksen retkikartta.fi-pal-
velussa. Nyt julkaistut 130 luontokohdetta ku-
vauksineen on kerätty ympäri Suomea. Kohteita 
lisätään ja palvelua on tarkoitus kehittää tulevai-
suudessa. Vaikka kansainvälistymme ja kehitym-
me kiihtyvällä vauhdilla, jotkin asiat eivät muutu: 
tuotamme edelleen tietoa noin 3 000 miljoonan 
vuoden takaa. Käy tutustumassa ainutlaatuiseen 
suomalaiseen geologiaan osoitteessa http://luon-
tokohteet.geo.fi/ tai muun retkeilyinformaation 
yhteydessä http://www.retkikartta.fi/.

Geologista tietoa tai materiaalia löytyy myös 
internet osoitteista: 

www.gtk.fi
http://hakku.gtk.fi/ 
https://www.gtk-kauppa.fi/
http://geomaps2.gtk.fi/activemap/
http://www.gtk.fi/tietopalvelut/
palvelukuvaukset/maankamara.html

ovat 50 %:n todennäköisyydellä ainakin 750 
tonnia (t) kultaa. 

Vertailu tunnettujen malmiesiintymien 
sisältämiin metallimääriin paljastaa, että 
arviolta ainakin 70 % Suomen orogeenisten 
esiintymien kultasisällöstä on heikosti tut-
kituissa tai kokonaan vielä löytämättömissä 
esiintymissä. 

Kultavarantojen sijainti 

Suurin osa maamme tunnetuista orogee-
nisista kultavarannoista on Suurikuusikon 
esiintymässä (Kittilän kaivos) Keski-Lapis-
sa. Merkittäviä tunnettuja kultavarantoja on 
myös Kevitsan kupari-nikkeli-platiname-
tallimalmissa sekä eräissä Pohjois-Suomen 
platina-palladiumesiintymissä, mutta näissä 
kulta muodostaa vain pienen osuuden kun-
kin esiintymän metallien kokonaisarvosta. 

Hieman yli puolet Suomen vielä löytä-
mättömistä orogeenisista kultavarannoista 
sijaitsee arvion mukaan Pohjois-Suomen 
vihreäkivijaksoissa, pääosin Kittilässä, So-
dankylässä ja Kuusamossa. Itä-Suomen 
löytämättömät kultavarannot ovat lähes 
kokonaan hyvin vanhoissa, nk. arkeeisis-
sa vihreäkivissä Ilomantsissa, Kuhmossa ja 
Suomussalmella. Keski- ja Etelä-Suomen 
vastaavien varantojen arvioidaan keskitty-
vän eteläisen Hämeen sekä itäisen Satakun-
nan ja Varsinais-Suomen muodostamalle 
alueelle. 

Julkaistu raportti koskee kultavarantoja 
orogeenisissa malmiesiintymissä. Eilu, P., 
et. al. 2015. Quantitative assessment of un-
discovered resources in orogenic gold depo-
sits in Finland. Geologian tutkimuskeskus, 
Tutkimusraportti 216. Sähköinen julkaisu : 
http://tupa.gtk.fi/julkaisu/tutkimusraportti/
tr_216 pdf.

Suomen kallioperässä.
Arvioinnin tulokset on julkaistu GTK:n 

tutkimusraportissa 208: Rasilainen, K., Ei-
lu, P., et. al. 2014. Quantitative assessment 
of undiscovered resources in volcanogenic 
massive sulphide deposits, porphyry cop-
per deposits and Outokumpu-type deposits 
in Finland. Geological Survey of Finland, 
Report of Investigation 208. Sähköinen jul-
kaisu: http://tupa.gtk.fi/julkaisu/tutkimusra-
portti/tr_208.pdf  

Suomen kallioperän löytä-
mättömiä kultavarantoja 

Geologian tutkimuskeskus (GTK) on ar-
vioinut Suomessa tärkeimmän kultaesiinty-
mätyypin sisältämät kultavarannot maamme 
kallioperässä yhden kilometrin syvyyteen 
asti. Arvio koskee orogeenisia kultamalme-
ja. Tällaiset malmit syntyvät vuoristoja muo-
dostavissa prosesseissa, siksi niitä kutsutaan 
nimellä ”orogeeniset esiintymät”. 

Suomesta rajattiin yhteensä 32 aluetta, 
jolla voi olla löytämättömiä em. tyyppisiä 
esiintymiä. Nämä alueet kattavat 110 000 
neliökilometriä, eli noin kolmanneksen Suo-
men maapinta-alasta, ja niiden arvioidaan 
sisältävän yhteensä keskimäärin 90 löytämä-
töntä kultaesiintymää. 

Suomen löytämättömien orogeenisten 
malmiesiintymien sisältämät kultavarannot 

Kuparikiisu. Outokummun kaivos. Näyte: Suo-
men Kivikeskuksen kokoelmat / Saatu: LTKM: 
Geologian museo. 228 g. 7 x 12 x 1,5 cm. 
Kuva: Jari Väätäinen, GTK.

Sinkkivälke, Vihannin kaivos. (Pituus 10 cm). 
Kuva: Jari Väätäinen, GTK.

Kultaa amfiboliitissa. Viljakkalan Haveri. 
Pitempi kultasuoni 8,5 cm. GTK:n kivimuseo.
Kuva: Jari Väätäinen, GTK.


