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Parhaat palkittiin Kokkolassa
Jari Nenonen, GTK

Geologian tutkimuskeskuksen uutislehti kiviharrastajille                                    2 •  2011

Kivikausi jatkuu! Meillä.
KANSANNÄYTETOIMISTO
Päätoimittaja Jari Nenonen, jari.nenonen@gtk.fi. 
GTK, Itä-Suomen yksikkö, puh. 020 550 3514, faksi 020 550 13.

Vuoden 2010 parhaiden kansannäytteiden lähettäjät palkittiin Kokkolassa 
31.8. Keski-Pohjanmaan  liiton arvovaltaisissa tiloissa. Tilaisuudessa kuultiin 
maakuntaliiton tervehdyksen lisäksi geologi Olavi Kontoniemen viimeisim-
mät tiedot alueen malmipotentiaalista ja  GTK:n tekemistä tutkimuksista se-
kä päivitys kansannäytetoiminnan tilanteesta ja tulevaisuuden suunnitelmista.  
Tilaisuuden jälkeen tutustuttiin Renlundin museossa Viljo Nissisen upeaan 
mineraalikokoelmaan museoamanuenssi Paula Hyttisen opastamana.  Seu-
raavana päivänä oli mahdollisuus tutustua Ullavan Läntässä Keliber Oy:n  liti-
um-aiheeseen.  Saimme opastuksen toimitusjohtaja Olle Sirèniltä  ja geologi 
Esa Sandbergilta. Akkuihin tarvittava litium-mineraali nimeltä spodumeeni  tuli 
tutuksi käynnin aikana.

Päätoimittajalta

Kansannäytetoiminnan vuosi on ol-
lut vilkas ja työn täyteinen. Näytemäärä 
on samalla tasolla kuin viime vuonna ja 
näytteiden laatu on ollut hyvä. Olemme 
vastaanottaneet useita lupaavia kulta-, 
hopea-, kupari-, sinkki- ja nikkelinäyt-
teitä. Myös hi-tech-mineraalit alkavat 
osua etsijöiden silmiin, sillä nekin ovat 
löytäneet tiensä vastaanotettuihin näyt-
teisiin. Ilahduttavaa on korukivinäyttei-
den lisääntynyt osuus.

Vuoden aikana toimintamme on 
monipuolistunut. Näytteiden tutkimi-
sen lisäksi yhdeksi merkittäväksi työ-
tehtäväksi on muodostunut lukuisiin 
sähköpostitse ja kirjeitse tuleviin kivi-
kysymyksiin ja -kuviin vastaaminen.  
Nykyteknologian nopeana aikana 
myös tämä on oiva tapa geotiedon ja-
kamiseen. Tässä työssä merkittäväs-
sä osassa ovat olleet myös lukuisat 
koulutukset, esittelytilaisuudet ja esi-
telmät eri opiskelija- ja kuulijaryhmille. 
Kiviharrastajille suunnatuissa koulu-
tustilaisuuksissa on painotettu uusien 
hi-tech-mineraalien ominaisuuksia ja 
tunnistamista. Mainioksi yhteistyöta-
hoksi tiedon levittämiseen ovat muo-
dostuneet koulut opettajineen sekä 
kivikerhot eri puolilla Suomea. Kan-
sannäytetoimiston henkilökunta on ol-
lut mukana myös useiden geologiaan 
liittyvien näyttelyiden rakentamisessa 
mm. Kuopiossa, Outokummussa ja 
Suomen kivikeskuksessa. Yleisön kiin-
nostusta ja kiitosta on tullut varsinkin 
alku- ja lopputuotenäyttelyistä, joissa 
on tuotu esille mihin tarvitsemme eri 
maankuoren raaka-aineita  arkipäivän 
askareissamme.

Pitkä syksy ja innostavat uutiset 
kaivosrintamalta ovat ylläpitäneet vas-
taanotettua näytemäärää korkeana. 
Tällä hetkellä suuren näytemäärän 
tarkastukseen ja vastauskirjeiden kir-
joittamiseen menee hieman normaalia 
kauemmin, mutta kaikkiin näytteisiin 
vastataan varmasti. Näytteiden tarkas-
tusta ja analyysiin menevien näytteiden 
valintaa on tarkennettu uudella XRF-
analyysilaitteella. Laite mahdollistaa 
nopean analyysin vaikeasti silmällä ha-
vaittavien mineraalien osalta. 

Odotamme tulevaa uutta kivivuotta 
haasteineen toiveikkaina ja valmiina 
edelleen kehittämään kansannäytetoi-
mintaa yhteistyössä kanssanne.

Rauhallista Joulun odotusta kaikille!

Palkintoja pokkaamaan kutsuttiin kaik-
ki pääpalkintojen ja tunnustuspalkintojen 
saajat.  Pääosa yhdeksästä kutsutusta oli 
kotoisin lähialueelta. Tänä vuonna palkin-
non sai 43 kiviharrastajaa, yhteissummal-
taan 21 500 euroa.

Pääpalkinto, 4 000 euroa, luovutettiin 

Reino Sainkankaalle Haapavedeltä. Hänet 
palkittiin kulta- ja kuparinäytteistä. Par-
haimmissa näytteissä on 56,6 g/t kultaa ja 
0,21 % kuparia. Reinon löytämällä kohteella 
ei ole tehty aikaisemmin kultatutkimuksia. 
Löydöt ovat Sievin pikkuradan maastosta. 
Alueelle on tehty valtausvaraushakemus ja 
geofysiikan mittaussuunnitelma.

Palkitut vasemmalta; Reino Sainkangas, Kari Ahlholm, Veli-Matti Koivula, Aaro Paananen, Juha Turpeinen, 
Pauli Ylispangar ja Olavi Myllykangas. Kuva: Jari Nenonen, GTK
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Pääpalkinnon lisäksi seitsemän kivihar-
rastajaa sekä yksi kolmen hengen ryhmä 
palkittiin 1 000 euron tunnustuspalkin-
noilla. Ne annettiin hyvistä lohkare- ja kal-
lionäytteistä, jotka sisälsivät mm. kultaa, 
kuparia, hopeaa, sinkkiä ja lyijyä. Mukana 
on löytöjä aiemmin tutkimattomilta alu-
eilta sekä löytöjä, joiden avulla saadaan 
tarvittavaa lisätietoa aiemmin tunnettujen 
alueiden malmipotentiaalista. Tunnustus-
palkinnon saivat Kari Ahlholm, Veli-Matti 
Koivula, Olavi Myllykangas, Jussi Mäenpää,  
Aaro Paananen, kolmikko Tarmo Tammi-
nen, Veijo Kujansuu, Arja Kaasalainen sekä 
Juha Turpeinen ja Pauli Ylispangar.

Uuden  harrastajan palkinnon 500 euroa 
sai Antti Junttila Hammaslahdesta hyvistä 
malmipotentiaalisista lohkareista Joen-
suusta. Hän on aktiivinen jäsen Joensuun 
kivikerhossa ja tehnyt työtä järjestämällä 
geologista harrastusta tukevia luentoja ker-
holle. Palkinnolla kannustamme lähettäjää 
jatkamaan harrastusta, laajentamaan et-
sintäaluettaan sekä jatkamaan hyvää työtä 
geologisen tiedon levittämiseksi.

Onnittelut kaikille palkintoja saaneille!

Moreenimuodostumat ja -geokemia 2000-luvun 
malminetsinnässä
Pertti Sarala, GTK

Suomi ja suuri osa Pohjoismaista on ol-
lut toistuvasti mannerjäätiköiden peittäminä 
viimeisten kahden ja puolen miljoonan vuo-
den aikana. Jäätiköt ovat kuluttaneet allaan 
olevaa irtomaa-ainesta, rapautumia ja kal-
lioperää. Ne ovat siirtäneet irrottamaansa 
ainesta vaihtelevia matkoja ja kerrostaneet 
sen moreenina ja erilaisina moreenimuo-
dostumina. Jäätiköiden syntyyn, kokoon ja 
rakenteeseen vaikuttavat monet tekijät, jot-
ka yhdessä säätelevät sen, missä eroosiota ta-
pahtuu ja miten pitkä jäätikön kuljetusmatka 
on sekä millaisia moreenimuodostumia syn-
tyy. Jäätikön dynamiikka vaihtelee jäätiköi-
tymisen eri vaiheissa aiheuttaen vaihtelua 
esimerkiksi jäätikön liikesuuntiin samankin 
jäätiköitymisen aikana.

Jäätikön kulutusta tapahtuu pääsään-
töisesti lämminpohjaisten, liikkuvien 
jäätikkökielekkeiden alla jäätikön reu-
naosissa, erityisesti sulamisvaiheessa. 
Aktiiviset jäätikköalueet, joissa pohjan 
kulutusta esiintyy, tunnistaa jäätikön lii-
kettä kuvaavista moreenimuodostumista, 
kuten drumliineista, vakoumista ja rib-
bed-moreeneista. Nämä muodostumat tai 
niistä koostuvat muodostumaparvet ker-
tovat jäätikkökielekkeiden liikesuunnan 
lisäksi myös aineksen kuljetuksesta. Harjut 
ovat yleensä samansuuntaisia muodostu-
maparvien kanssa. Tällaisia alueita ovat 
esimerkiksi Itä- ja Pohjois-Suomen drum-
liinikentät.

Passiivisilla jäätikköalueilla ja jäänjaka-
javyöhykkeillä kulutus on vähäistä ja van-
hempia maaperäkerrostumia säilyttävää. 
Tämän seurauksena vanhoja rapautumia 
tavataan yleisesti Keski-Lapissa. Passiivi-
semmilla alueilla on kuitenkin voinut esiin-
tyä jonkin verran kulutusta ja uudelleen 
kerrostamista aivan jäätikön sulamisen 
loppuvaiheessa. Jäätikön aktivoitumista ja 
pieniä kielekevirtauksia voi syntyä ilmas-
ton hetkellisesti uudelleen kylmetessä. Pas-
siivisilla alueilla jäätikkö sulaa paikalleen, 
jolloin syntyy tasaista moreenipeitettä tai 
epämääräisiä moreenikumpareita. Pienien 
reunamoreeniharjanteiden esiintyminen 
on myös mahdollista.

Renlundin museon mineraalikokoelmaan tutustumassa amanuenssi Paula Hyttisen johdolla.
Kuva: Jari Nenonen, GTK
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Moreenit malminetsinnässä

Malminetsinnässä moreenimuodos-
tumien tunnistaminen ja niiden raken-
teen sekä koostumuksen tutkiminen ovat 
ensiarvoisen tärkeitä (kuva 1). Aktiivisen 
jäätikön alla syntyneiden muodostumien 
ja moreeniyksiköiden kiviaineksen suun-
tauksien perusteella voidaan määritellä 
jäätiköitymisvaiheiden virtaussuuntia. Eri 
jäätiköitymisvaiheissa on voinut kerros-
tua useita  moreenipatjoja. Moreenipeit-
teen rakenteen tunnistaminen vaatii aina 
maapeitteen kerrosjärjestyksen tutkimista. 
Näiden perusteella maaperän rakenteesta 
saadaan kolmiulotteinen kuva ja näytteen-
otto voidaan kohdentaa eri maaperäyksi-
köihin. Kivi- ja suuntauslaskujen, aineksen 
raekoostumuksen sekä geokemian perus-
teella eri yksiköiden ominaisuudet saadaan 
selville ja niiden aineksen kulkeutumis-
matkaa voidaan arvioida.

Moreeninäytteenottoa on Suomessa 
tehty jo 1960-luvulta lähtien ja tällä het-
kellä käytössä on kattava alueellinen mo-
reeniaineisto. Sen näytetiheys on kuitenkin 
kohteellisiin malminetsintätöihin liian pie-
ni, joten täydentävää kohteellista näytteen-
ottoa tarvitaan. Iskuporaamalla saadaan 
näytteitä paksuistakin maapeitteistä niin 
kuivalta maalta, kuin suoalueiltakin. Ker-

rosjärjestyksestä riippuen näytteitä voidaan 
ottaa eri syvyyksiltä moreenista ja myös ra-
pakalliosta sekä terveestä kalliosta.

Malmilohkarehavainnot ja moreeni-
geokemian anomaliat ovat edelleen tärkeitä 
viitteitä uusien malmimineraalisaatioiden 
löytymiselle. Siksi maaperän geokemi-
allisen ja mineralogisen koostumuksen 
selvittäminen ovat keskeisiä menetelmiä 
malminetsinnässä. Kuningasvesiuuttoon 
perustuva moreenigeokemiallinen tutki-
mus on yksi rutiinimenetelmistä. Koska 
moreeni on aina jäätikön kuljettamaa ja 
jossain määrin muokkaamaa, moreeni-
peitteen kerrosjärjestyksen ja kerrostu-
misprosessin tunteminen ovat erityisen 
tärkeitä malmiaineshavainnon alkuperän 
selvittämisessä. Malmimineraalien esiin-
tymistä moreeniaineksessa selvitetään ras-
kasmineraalitutkimuksilla. Siinä painavien 
mineraalien ja esimerkiksi kultahippujen 
rikastaminen moreeninäytteistä tehdään 

joko käsin vaskaamalla tai koneellisesti. 
Näytteet tutkitaan mikroskoopilla ja mal-
mimineraalimäärien perusteella tehdään 
arvio aineksen kulkeutumismatkasta ja 
malmipotentiaalista.

Perinteinen moreenigeokemiallinen 
malminetsintäkin on muuttumassa uusien 
näytteenotto- ja analysointimenetelmien 
kehittymisen myötä. Uusilla pintamaasta 
otettavilla näytteillä ja niiden analysoin-
nilla perustuen mm. heikkouuttomene-
telmiin saadaan parhaimmillaan suoraan 
maapeitteen alla olevan kallioperän koos-
tumus selville (kuva 2).  Kehittyneillä ja 
entistä pienempiin pitoisuuksiin yltävillä 
analysaattoreilla saadaan selville maaperä-
näytteissä olevat mineraalisaatioita heijas-
televat alkuainepitoisuudet. Näiden lisäksi 
näytteiden analysointi suoraan maastossa 
on nykyisin mahdollista esimerkiksi kan-
nettavien XRF-analysaattoreiden avulla 
(kuva 3).

Kuva 2. Heikkouuttomenetelmillä analysoitavia 
geokemiallisia näytteitä voidaan ottaa huomaa-
mattomasti ja vähäisin maastovaurioin herkillä 
luontoalueilla. Kuva Marko Moilanen, GTK

Kuva 1.  Moreeninäytteenotto on edelleen perustyökalu malminetsinnässä. Kuva Pertti Sarala, GTK

Kuva 3. Alkuainepitoisuuksien määritystä suoraan iskuporanäytteenottimesta XRF-analysaattorilla. 
Kuva Pertti Sarala, GTK
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Uutispalsta
Renlundin säätiön malmiharrastukseen 

suunnattujen apurahojen hakuaika päättyi 
syksyllä. Haettavana oli kaikkiaan 10  000 
euron potti. Hakemuksia tuli kaikkiaan 21 
kiviharrastajalta. Hakemukset on toimitettu 
Renlundin säätiölle, joka päättää apurahojen 
saajat ja summat ensi vuoden alkupuolella. 
Apurahakäytäntö jatkunee myös tulevana 
vuonna.

Kansannäytetoimiston henkilökunnas-
ta Soili Mattila jatkaa kouluttautumistaan ja 
opintovapaataan maaliskuun 2012 loppuun. 
Hänen sijaisenaan toimii Satu Hietala.

Kansannäytetoimiston laitteistoa on täy-
dennetty kivenhiontalaitteistolla. Pystymme 
nyt entistä paremmin tutkimaan korukivien 
laatua ja ominaisuuksia ja kouluttautumaan 
kivenhionnan saloihin.

 
Ensi kevättalvelle on suunnitteilla kansan-

näyteseminaari, jonne asiasta kiinnostuneet 
ovat tervetulleita. Seminaari  pidetään GTK:n 
Etelä-Suomen yksikössä Espoossa. Ohjel-
massa on ajankohtaista tietoa kansannäyte-
toiminnasta, malmitutkimuksista sekä tämän 
hetken kaivostoiminnasta. Seminaarista tie-
dotetaan erikseen tarkemmin ensi vuoden 
puolella.

Keski-Pohjanmaalle ja Pohjois-Pohjan-
maan eteläisille seutukunnille on suunnitteilla 
kivikisa. Liittojen lisäksi mukaan ovat alusta-
vasti lupautunut alueen kaivos- ja kiviyrityk-
siä sekä osuuspankkeja. Kilpailuaika on ensi 
kesä. Kilpailusta tiedotetaan avajaistilaisuu-
dessa ja paikallisissa lehdissä.

Ensi vuoden aikana kansannäytetoimin-
taa esitellään harkinnan mukaan kaikilla mer-
kittävimmillä kivimessuilla eri puolella Suo-
mea.  Lisäksi osallistumme muihin toimintaan 
sopivasti liittyviin tapahtumiin. Tilausten pe-
rusteella järjestämme myös malminetsintään 
ja kiviharrastukseen liittyviä koulutuksia.  

Kansainvälinen Fennoskandian kaivos-
konferenssi (FEM) pidettiin marraskuussa 
Levillä . Tilaisuus on kasvanut vuosi vuodelta 
ja nyt osallistujia oli 950. Paikalla olivat kaikki 
Suomessa toimivat kaivosyritykset sekä kai-
vosalaan liittyvät toimijat. Varsinainen kon-
ferenssin jymyuutinen oli Anglo American 
kaivosyhtiön Sakatin malmilöytö Sodankylän 
pohjoispuolella. Kyseessä on huomattavan 
suuri  kupari–nikkeli–jalometallimalmi. Sen 
kaikkia laitoja ei ole vielä löydetty. Malmia 
on kokoluokaltaan verrattu jopa Petsamon 
nikkelilöytöön. Sodankylästä näyttää tulevan 
kolmen kaivoksen kaivoskaupunki. Kaivostoi-
minnan aloittamisen partaalla ovat Keivitsan 
nikkeli–kupari–platinametallikaivos , Laiva-
kankaan kultakaivos ja Kylylahden kupari–
kulta–sinkki–nikkelikobolttikaivos.

Näin näytteenottoa ja tutkimusta voi-
daan tehdä entistä nopeammin laajoilla, 
vaikeakulkuisilla ja kulutukselle herkillä 
alueilla.

Kehitys on johtamassa aiemmin vä-
hän tutkittujen alueiden ja myös entistä 
isompien rakennekokonaisuuksien tutki-
miseen. Malmi- tai mineraalipotentiaalin 
nykyaikaisessa kartoittamisprosessissa on 
olennaisena osana mukana myös GIS-poh-
jainen aineistojen käsittely ja mallinnus. 

Spatiaalimallinnuksella (ns. prospektiivi-
syys) voidaan tehdä ennusteita etsinnän 
kannalta lupaavimmista alueista hyödyn-
tämällä kaikkia saatavilla olevia geologisia 
aineistoja. Lopputuloksena on suoria viit-
teitä uusista malmiesiintymistä tai merkki 
kohonneesta alueellisesta malmipotentiaa-
lista, joka vaatii vielä lisätutkimuksia. Par-
haimmillaan voidaan saada viitteitä uusista 
malmityypeistä tai jopa syvämalmeista, jol-
loin siirryttäisiin malminetsinnässä uudelle 
tasolle.


