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P Ä Ä T O I M I T T A J A L T A 
 
    Geolöytäjä on siirtynyt digitaaliai-
kaan. Tämä on ensimmäinen diginume-
ro. Jatkossakin uutislehti on luettavissa 
kansannäytetoimiston nettisivuilta ja 
päivitämme tiedon lehden ilmestymises-
tä kansannäytetoimiston facebookiin.   
    Joulu meni ja vuosikin vaihtui hiljaise-
lon merkeissä. Korona on kurittanut koko 
valtakuntaa ja ajanut kansalaiset turvaan 
omiin koteihinsa tartuntoja pakoon. Luon-
nossa liikkuminen, retkeily ja ulkoiluharras-
tukset ovat saaneet kuitenkin uutta boos-
tia. Mahdollisesti tästä syystä korona ei 
näytä vaikuttaneen juurikaan kiviharras-
tajiin ja malmietsijöihin. Kansannäytetoi-
misto on saanut vastaanottaa näytteitä 
lähes entiseen tahtiin. Tiukassakin tilan-
teessa ulkoilullinen hyötyharrastus pitää 
pintansa.  Matkailupuolella ulkomaalaiset 
lähtivät ja suomalaiset tulivat tilalle. Hyvä, 
että suomalaisten matkailijoiden merkitys 
on nyt huomattu. 

Kansannäytetoimintaan korona on vai-
kuttanut lähinnä siten, että matkustami-
nen on ollut viime keväästä lähtien jäissä. 
Messuille tai muihinkaan kivitapahtumiin 
emme ole voineet osallistua. Työtä on teh-
ty osittain etätyönä kotoa käsin. Tuomas 
on vastannut näytteiden tutkimisesta ja 
niihin vastaamisesta. OmaKivi -puhelin-
sovellus on ollut hyvänä apuna ja otettu 
ilmeisen hyvin vastaan. Tulemme kannus-
tamaan sen käyttöön edelleen. Satu jat-
kaa opintovapaataan vielä toistaiseksi ja  
palaa sitten muiden töidensä ohella tueksi 
kansannäytetoimintaan. Siviilipalvelus-
mies Antti Sirviö tekee vanhojen näytetie-
tojen tallennustyötä. Ensi kesälle olemme 
palkkaamassa yliopistoharjoittelijan.

Kaikesta huolimatta näytteiden maas-
totarkistukset saatiin hyvin tehtyä yhtei-
sellä ponnistuksella eri yksiköiden kollego-
jen kanssa. Hyviä näytteitä olikin löytynyt 
runsaasti. Palkinnot jaettiin suoraan pank-
kitileille ja kunniakirjat lähetettiin postin 
välityksellä. Oli ikävää, ettemme päässeet 
tapaamaan ja onnittelemaan palkittavia 
silmätysten. Toivottavasti tilanne rauhoit-
tuu ja voimme järjestää korvaavan tapaa-
misen jossain päin Suomea.

Tämän vuoden tilannetta on vaikea arvi-
oida ennakkoon. Se riippuu nyt jylläävästä 
Korona-tautitilanteesta sekä rajoituksista. 
Tällä hetkellä olemme ohjeistuksen mukai-
sesti etätöissä kesän alkuun asti. Toimistom-
me sijainti on sellainen, että voimme tehdä 
normaalia näytteiden vastaanottoa ja tutki-
mista, kuitenkin niin, että näytteet toimite-
taan postitse tai niiden tiedot OmaKivi sovel-
luksen avulla. Kuopion toimitalo on suljettu 
ulkopuolisilta vierailijoilta toistaiseksi. Osal-
listumme tapahtumiin tilanteen niin sallies-
sa. Varmaa siis on, että kansannäytetoimin-
ta pyörii tilanteesta huolimatta, ja olemme 
iloisia saadessamme teiltä näytelähetyksiä.       
   Hyvää, nyt niin talvista kevätpuolta.

Pääpalkinnot menivät länteen ja tunnustuspalkinnot Oulaisiin ja 
Rovaniemelle

 
Kansannäytepalkinnot par-

haista vuonna 2019-2020 lähe-
tetyistä kivinäytteistä jaettiin 
tällä kertaa etänä. Palkinnot ja 
kunniakirjat toimitettiin pank-
kiyhteyksien ja postin kautta. 
Alkuperäinen suunnitelma oli 
järjestää palkintojenjakotilaisuus 
pienelle ryhmälle pääpalkittavia 
Kokkolassa, mutta korona puutui 
peliin. Tautitilanteen huononnut-
tua päätimme tarkan harkinnan 
jälkeen perua tilaisuuden ja tur-
vautua pankin ja postin apuun. 
Näin vältimme vaaran mahdolli-
sista tartuntatilanteista. Kaikes-
ta huolimatta kivivuosi oli tuot-
telias, kansannäytetoimistolle 
lähetettiin yhteensä noin 3 000 

kivinäytettä, joiden perusteel-
la GTK palkitsi 13 kiviharras-
tajaa yhteensä 11 250 eurolla. 

Pääpalkinnot menivät länteen  

Kari Ahlholm palkittiin 3000 
euron summalla Kannukses-
ta löytämästään kultapitoises-
ta lohkareesta, jonka kolmesta 
palanäytteestä tehdyissä ana-
lyyseissä on 74,6 g/t, 50,9 g/t ja 
10,3 g/t kultaa. Lohkare on kvart-
sijuonittunutta emäksistä vulka-
niittia aiemmin tuntemattomalta 
lohkareviuhkalta. Se tuo lisätietoa 
Himangan vulkaniittijaksosta. 
Kultapitoisuudet ovat suurimpia 
2019-2020 kenttätarkastetuista 

Ametisti Kannuksesta. Kuva Jari Nenonen, GTK.
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näytteistä. Alueella tehty lisäloh-
kare-etsintä on tuottanut useita 
saman tyypin lohkareita. Tulokset 
antavat merkittävän lisän alueen 
kultapotentiaaliin. 

Aaro Paananen palkittiin 2500 
euron summalla Kannuksesta 
löytämästään uudesta kuparipi-
toisesta vulkaniittikallioalueesta. 
Lähetetyssä näytteessä on 5,6 
% kuparia. Samalta kallioalueel-
ta on löytynyt näyte jossa on 
kauniita ametistikiteitä sisältä-
vä ontelo. Näiden lisäksi hän on 
löytänyt hyviä kulta- ja nikkelipi-
toisia lohkareita Kannuksesta ja 
Sievistä. Etsintäpari Paananen 
ja Törmäkangas löysivät useita 
kulta-, antimoni- ja kuparipitoisia 
vulkaniittilohkareita Reisjärveltä. 

Tunnustuspalkinnot Oulaisiin 
ja Rovaniemelle

Tapio Törmäkangas palkittiin 
1500 euron ja Oiva Lukkari 1000 
euron tunnustuspalkinnoilla. Tör-
mäkangas palkittiin useista kul-
ta-, antimoni- ja kuparipitoisista 
vulkaniittilohkareista Reisjärvel-
tä, Kalajoelta ja Pyhäjoelta löy-
detyistä kulta ja nikkelilohkareis-
ta. Lukkari löysi kolme kookasta 
kuparihohdetta sisältävää amfi-
boliittilohkaretta Rovaniemeltä. 
Lisäksi hän on löytänyt Rova-
niemeltä 1,6% kobolttia sisältä-
vän lohkareen; näyte on vuoden 
kobolttirikkain kenttätarkastettu 
näyte. 

500 – 250 euron harrastuspal-
kinnot jaettiin kaikkiaan kahdek-
salle malminetsijälle. Palkinnot 
jakautuivat Itä-, Keski- ja Län-
si-Suomeen. Näytteet sisälsivät 
malmimineraaleja laidasta lai-
taan, kultaa, kuparia, nikkeliä, 
vanadiumia, rautaa ja grafiittia. 
Näytteet antavat viitteitä aluei-
den mahdollisesta malmipoten-
tiaalista.

Uusi näyte Himangan vulka-
niittijaksolta

Kansannäytekilpailun pääpal-
kinnon ansainnut Kari Ahlholmin 
löytämä lohkare edustaa saman-
kaltaista hiertynyttä ja kvartsijuo-
nittunutta emäksistä vulkaniittia 
kuin Himangan vulkaniittijakson 
tunnetut kultaesiintymät Han-
nissa ja Hirsikankaalla. Edellä 
mainitut kohteen sijaitsevat n. 
10 ja 15 km lohkareen löytöpai-
kasta luoteeseen. Kulta esiintyy 
näytteissä hippuina. Samankal-
taisia kvartsijuonien pirstomia 
vulkaniittinäytteitä on havaittu 
hieman kaakkoon lohkareen löy-
töpaikasta aiemminkin, mutta 
kultapitoisuudet ovat olleet noin 1 
g/t luokkaa. On hyvin mahdollista, 
että mineralisoituneen vulkaniit-
tijakson ulottuvuus on pidempi, 
kuin aiemmin on arvioitu. 

Aeromagneettisella mata-
lalentomittauskartalla voidaan 
selkeästi seurata magneettisen 
anomalian aiheuttajaa Himan-
gan vulkaniittijaksoa pitkin. Tällä 
hetkellä vulkaniittijakson ei ole 
tulkittu jatkuvan anomaliassa 
tapahtuvaa mutkaa pidemmälle, 
vaan paikalle on tulkittu musta-
liusketta, jota esiintyy Himan-
gan vulkaniittijakson yhteydessä 
luoteessakin. Lohkare vaikuttaa 
kenttätarkastuksen perusteel-
la paikalliselta. Northern Aspect 
Resources on tehnyt malminet-
sintävarauksen alueelle lohka-
reen löytymisen jälkeen. Samalla 
yhtiöllä on varauksia myös muilla 
Himangan vulkaniittijakson koh-
teilla. Lohkarelöytö on hyvä esi-
merkki kansannäytteen korreloin-
nista alueen kallioperään.
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Koillismaalla koitetaan kurkottaa syvälle
Teksti: Jukka Konnunaho, Aleksi Salo ja Tuomo Karinen, GTK

Geologian tutkimuskeskus (GTK) aloitti syyskuussa 2020 kolmen kilometrin syvyisen tutkimus-
reiän kairaamisen Etelä-Kuusamossa.

Kaira on nyt vaiennut toistai-
seksi Etelä-Kuusamossa, jossa 
Geologian tutkimuskeskus (GTK) 
aloitti syyskuussa 2020 kolmen 
kilometrin syvyisen tutkimus-
reiän kairaamisen (Kuva 1 ja 2). 
Koillismaan syväreikä – projekti 
on GTK:n monitahoinen tutkimus-
projekti, jossa pyritään tarkaste-
lemaan kallioperän syvempien 
osien geologiaa. Tämän lisäksi 
tutkimuksen tarkoituksena on 
kasvattaa ymmärrystä mine-
raalisysteemeistä, geotermisen 
energian hyödyntämisestä, kal-
lion syväpohjavesistä sekä kal-
lion jännitystilaan ja stabiliteet-
tiin liittyvistä asioista. Kyseessä 
on myös moniulotteinen Tutki-
mus, Kehitys ja Innovaatio (TKI) 
–investointi ,  joka hyödyttää 
tutkimuksen lisäksi myös tutki-
musteknologian kehittämistä.  
 

Kuva 1. Punainen tähti osoittaa syväreiän pai-
kan Etelä-Kuusamon alueella. Mustat alueet 
edustavat muodostumia, jotka syntyneet noin 
2.50-2.45 ikäisen mafisen-ultramafisen mag-
matismin seurauksena.

Kuva 2. Kuvassa (a) 
magneettinen ma-
talalentokar tta ja 
punaisella tähdel-
lä syväreiän paikka 
kartalla. Violetti vii-
va osoittaa seismi-
sen mittausprofiilin. 
Kuvassa (b) näkyy 
syvältä tuleva pai-
novoima anomalia 
sekä kairauspaik-
ka (punainen tähti) 
ja violetilla seismi-
sen profiilin paikka. 
Oranssit viivat ovat 
GT K : n  m i t t a a m i a 
painovoimaprofiileja 
ja keltaiset sekä har-
maat alueella kulke-
via teitä.
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Mikä johdatti GTK:n tutkijat 
Etelä-Kuusamoon? Kairauskohde 
valittiin kyseiseltä alueelta siksi, 
että kallioperän syvissä osissa, 
1- 3 km syvyydessä näkyy laa-
ja geofysikaalisesti havaittava, 
merkittävä poikkeama (anomalia) 
(Kuva 2 a ja b). Tämä anomalia 
on lähes 60 km pitkä, itä-länsi 
suuntainen ja yhtenäisenä tihey-
deltään ja magneettisuudeltaan 
positiivinen kohde. Sen aiheutta-
jaa ei tunneta, mutta sitä on poh-
dittu tutkijapiireissä kymmeniä 
vuosia. Viimeisimmät mittausai-
neistot ovat vuonna 2019 teh-
dyistä AMT -mittauksista (säh-
kömagneettinen mittaus/luotaus) 
ja 2018 tehdystä heijastusseismi-
sistä (Kuva 2 a ja b) luotauksista. 
Aiemmat tutkimustiedot yhdis-
tettiin uusiin mittauksiin ja niitä 
uudelleentulkittiin sekä mallin-
nettiin uudelleen. Näin on saatu 
uutta tietoa tästä vuosikymmeniä 
kiinnostusta herättäneestä arvoi-
tuksellisesta kohteesta. Nyt se 
onkin valmis kairattavaksi.

Geologisesti Koillismaan kal-
l ioperä on pääosin vanhaa 
arkeeista graniittigneissiä. Näitä 
gneissejä tavataan alueen kal- 
liopaljastumilla. Syvemmällä kal-
lioperässä täytyy siis olla paljon 
näitä painavampi kivilajiyksikkö, 
joka aiheuttaa kiinnostavan ano-
malian. Tämä anomalia on noin 
60 km pitkä ja useita kilometrejä 
leveä. Ainoastaan kairaamalla 
voidaan todentaa sekä saada 
konkreettista tietoa syvällä ole-
vasta anomaliasta. Toki geologit 
ovat arvailleet anomalian aiheut-
tajaa. Kenties vahvimmaksi kan-
ditaatiksi on noussut jättimäinen 
juoni, joka yhdistäisi lännessä 
olevat, Koillismaan kerrosintruu-
sioiksi kutsutut kivilajiyksiköt, ja 
idässä olevan Näränkävaaran 
mafiset-ultramafiset kivet toi-
siinsa. Voisimme sanoa ano-
maliaa vaikkapa maanalaiseksi 

yhdysjuoneksi. Noin 1400 metrin 
syvyydellä kairaus toi vahvistuk-
sen anomalian aiheuttajasta tut-
kijoille, jolloin kairareiästä saatiin 
satoja metrejä ultramafista, mag-
neettista ja painavaa kiveä. Näitä 
kivilajeja voidaan kutsua perido-
tiitiksi ja pyrokseniitiksi (Kuva 3).

Kairaus on ollut kaikkiaan 
haastava projekti. Useat timant-
titerät ovat kuluneet rovanieme-
läisen Arctic Drilling Company:n 
(ADC) kairoista. Matkan varrella 
on kairaukseen käytetty vesi-
kin ollut konkreettisesti kiven 
alla, koska lähilammet jäätyi-
vät pohjia myöten. Asiaa ei ole 
helpottanut kallioperän odotet-
tua suurempi rikkonaisuus, jota 
aiheuttavat kallioperässä olevat 
ruhjevyöhykkeet. Kairan terä 
kurkotti jo reilusti 1700 metrin 
syvyyteen kunnes kallioperä vei 
voiton ihmisestä ja kairaus oli 
keskeytettävä. Kuitenkin periksi 
ei annettu ja kairausta jatket-

tiin vielä 2021 puolella ns. kii-
laamisella. Tässä yhteydessä 
noin 1400 metrin syvyydestä 
pääreiästä haaroitettiin uusi rei-
kä hieman sivulle. Tätä reikää 
suunnitellaan jatkettavan vuon-
na 2022 ja koitetaan edelleen 
kurkottaa syvyyksiin.

GTK:n investointibudjetti pro-
jektia varten on yhteensä noin 
860 000 euroa. Projekti antaa 
GTK:lle ja sen yhteistyökumppa-
neille mahdollisuuden kehittää 
nykyistä tutkimuskalustoaan 
vastaamaan syväreikätutki-
muksen tarpeita sekä kokonaan 
uudenlaista tutkimusteknologiaa 
syväreikäympäristössä.

Kuva 3. Ylemmässä kuvassa noin 1500 metrin syvyydeltä hyvin heikosti muuttunutta 
pyrokseniittiä ja alemmassa kuvassa peridotiittista kiveä noin 1700 metrin syvyydeltä.


