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Geologian tutkimuskeskuksen uutislehti kiviharrastajille

Kultalöytö Kannuksesta

Päätoimittajalta

GTK:n vuoden 2006 kansannäytekilpailun pääpalkinnon 4 000 euroa sai Aaro Paananen Toholammilta löytämästään kultapitoisesta kalliopaljastumasta Kannuksen
Kaakkurinkankaalta ja muista hyvistä kultapitoisista irtokivistä ja kalliopaljastumista Kannuksen ja Himangan rajamailta sekä Haapavedeltä. Analyysitulokset ovat
hyviä, kultaa 1 - 76 g/t. GTK on aloittanut tutkimukset löytöalueilla.
Jussi Mäenpää ja Pentti Paavola saivat
kumpikin kilpailun jaetun toisen pääpalkinnon 2 000 euroa. Jussi Mäenpää löysi
Ilmajoelta kalliopaljastumasta uusia kultaviitteitä, joissa oli parhaimmillaan kultaa
33 g/tn. Pentti Paavola löysi Haukiputaan
Vareputaalta kalliosta sinkki- ja lyijyviitteitä, joissa oli lyijyä 5 % ja sinkkiä 3 %.
Pääpalkintojen lisäksi GTK palkitsi 13
kiviharrastajaa 500 -1 500 euron tunnustuspalkinnoilla sekä jakoi 250 euron harrastuspalkintoja 22 henkilölle. GTK:n vuoden
2006 kansannäytepalkintojen yhteissumma
oli 24 000 euroa. Palkitsemistilaisuus pidettiin 4. heinäkuuta GTK:n toimipisteessä
Kuopiossa.

Pitkän linjan kiviharrastaja
Aaro Paananen on aloittanut kiviharrastuksen jo 1980 luvun alussa, jolloin hän lähetti
ensimmäiset näytteensä tutkittavaksi. Harrastus on jatkunut aktiivisena ja lähetettäviä
näytteitä kertyy vuosittain noin viisikymmentä. Etsijän kiinnostus on suuntautunut
kultaan, mutta reppuun on kertynyt myös
hyviä kupari- ja hopeapitoisia lohkareita.
Aaron työvälineenä on vasaran lisäksi myös vaskooli, joka on mukana kesän
kullankaivuretkillä Lapin kultapuroille.
Hänen kiviretkensä suuntautuvat pääasiassa Keski-Pohjanmaalle ja kohdealueiden
valintaa auttavat geologiset kartat sekä tutkimuksiin ja harrastukseen liittyvä tieto,
jota löytyy mm. GTK:n nettisivuilta.
Kiviharrastuksen tulevaisuuden Aaro

Aaro Paananen

näkee valoisana. Tutkittavaa riittää laajassa
maassa. Joka vuosi paljastuu uusia kiinnostavia lohkareita tai löytyy kalliopaljastumia. Parhaana keinona uusien harrastajien
aktivoimiseksi Aaro näkee heidän mukaan
ottamisen etsintäretkille, missä voi parhaiten kertoa ja näyttää miten hienosta harrastuksesta on kyse.
Onnea Aarolle sekä muille palkituille ja
kiitos arvokkaasta työstä. •
Jari Nenonen

Kivikausi jatkuu! Meillä.
KANSANNÄYTETOIMISTO

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

Kuluva vuosi on alkanut kansannäytetoiminnassa hyvissä merkeissä. Aikainen kevät sai kiviharrastajat liikkeelle varhain
Kansannäytetoimistossa on tutkittu tähän
mennessä 2 000 näytettä mikä on noin 200
enemmän kuin viime vuonna. Vuosi vuodelta näytteiden määrä on lisääntynyt, kiitos siitä aktiivisille harrastajille. Toivomme
nousutahdin jatkuvan.
Kansannäytteiden tallennusohjelman
uusiminen on ollut työn alla jo jonkin aikaa. Vanha ohjelma on ollut kankea ja
vaikea käyttää. Tänä vuonna otetaan käyttöön uusi, monipuolisempi ohjelma, joka
mahdollistaa tulevaisuudessa löytöpaikkojen tulostamisen karttoina sekä näytteiden
valokuvien liittämisen näyteraportteihin.
Uuden ohjelmiston myötä uudistuvat myös
vastauslomakkeet.
Tulevaisuuden uusiin suunnitelmiin
kuuluvat Lapin, Pohjois-Karjalan sekä
Martoille suunnatut kivikoulutus- ja kivikisahankkeet, joiden toteutuminen riippuu
yhteistyötahojen halukkuudesta lähteä mukaan talkoisiin. Neuvottelut ovat meneillään
ja parhaassa tapauksessa hankkeita saadaan
liikkeelle jo tulevana vuonna.
Tärkeänä asiana on ollut myös uusien
harrastajien innostaminen kiviharrastuksen
pariin. Kouluille suunnattujen kiviaiheisten
kilpailujen kautta on innostettu koululaisia
ja opettajia mukaan harrastukseen. Kiviin
ja geologiaan liittyvän tiedon vastaanotto
on ollut innostunutta ja työn hedelmät kypsyvät
Kiviharrastus on iloinen ja positiivinen
asia. Onkin ollut mukava huomata kuinka
lehdistö ja televisio uutisoi mielellään kiviharrastukseen liittyvistä tapahtumista. Lienee niin että nykymaailmassa hyvät uutiset
ovat vähemmistönä, mutta mehän teemme
niitä yhdessä lisää!
Kädessäsi on ”Etsivä löytää” –lehti, joka
on GTK:n uusin uutislehti kiviharrastajille.
Lehti ilmestyy kaksi kertaa vuodessa. Mukavia lukuhetkiä. Aktiivista ja hyvää kivikesää kaikille. •

Uusin Retkeilijän kiviopas
nyt netissä: www.gtk.fi!

Kansannäytetoiminta kultahankkeen näkövinkkelistä
Teksti ja kuvat: Olavi Kontoniemi

Kun Väli-Suomen kultavarojen kartoitushanke aloitti vuonna 2004, hankkeessa päätettiin tukeutua vahvasti
GTK:n kansannäytetoiminnan tuloksiin
viitelähteenä. Tämä siksi, että onhan
itsestään selvää, että kymmenen harrastajien silmäparia maastossa näkee
varmasti enemmän kuin yksi tai kaksi
GTK:n silmäparia. Vuosien mittaan olemme lisäksi huomanneet, että näiden ns.
harrastajien silmät ovat harjaantuneet
erottamaan hyvin jyvät akanoista. Heidän lähettämistään korkeatasoisista
näytteistä on saatu konkreettinen viite ja pohja aiheen lisätutkimuksille.
Hankkeen kuluessa esim. seuraavat tutkimuskohteet ovat saaneet alkunsa harrastajien lähettämistä näytteistä:
•
•
•
•
•

Kalajoella Alapää, Huhtakylä ja
Mustajärvi
Reisjärvellä Norssinjärvi ja Katajaneva
Haapajärvellä Lehtonen
Himangalla Hirsikangas
Kannuksessa Kaakkurinkangas.

Kaikissa em. kohteissa ovat tutkimukset
edenneet kairausvaiheeseen saakka ja
yhdessä aiheessa, Hirsikankaassa, jopa
KTM:n järjestämään kansainväliseen
tarjouskilpailuun. Seuraavassa hieman
enemmän Hirsikankaan kulta-aiheen
löytymisestä.

Hirsikangas, pikavauhdilla viitteestä
malmiksi

Työt lähtivät käyntiin Himangan Järvinevalta, josta Kari Ahlholm oli löytänyt
syksyllä 2003 kultaviitteen. Kookas ja kivilajiltaan mielenkiintoinen irtolohkare
(kuva 1) sisälsi 3.6 g/t kultaa. Kesällä 2004
suoritetun tarkistuskäynnin ja syksyllä 2004

Kuva 1. Lähikuva Ahlholmin Järvinevalta löytämästä irtokivestä.

tehtyjen esitutkimusten tuloksena paikannettiin Hirsikankaan kultaesiintymä (kuva
2) n. 2 km luoteeseen Järvinevan irtokivestä. Tutkimusavustaja Rauli Lempiäisen tekemä kahden päivän lohkare-etsintä
ja kalliohavainnointi johti meidät suoraan
paljastumalle, jossa oli samanlaista kiveä
kuin viitelohkareen kivi (kuva 3). Ahlholm
päivitteli löydöstä kuullessaan, että olipa
harmi, kun hän ei ehtinyt lohkareen löytöreissulla kallioille asti. Malmiammattilaisen
silmin asiaa tarkastellen oli tosi reilua, että
meillekin säästyi löytämisen iloa Hirsikankaan kohteella.
Paikannuksen jälkeen tutkimustyöt etenivät tosi vauhdikkaasti. Jo samana syksynä
aloitettiin geofysikaaliset maastomittaukset
ja syväkairaukset. Kahden vuoden ja yli
4000 m:n (32 reikää) kairausten jälkeen oltiin kypsiä esittämään aihetta myytäväksi
KTM:n kautta.
Hirsikankaan kultaesiintymä on luode-kaakko –suuntainen, pituudeltaan vähintään 800 m ja leveydeltään 20-40 m.
Pystyasentoinen ”laatta” jatkuu alaspäin
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ainakin 200 m:n syvyyteen kuitenkin niin,
että syvimmät osat ovat todennäköisesti
muodostuman kaakkoispäässä. Pääosin harvaan kairatun esiintymän tarkemmin tutkittu keskiosa (mustalla rajattu alue kuvassa 2)
sisältää vähintään 2 milj. tonnia kiveä, joka
sisältää keskimäärin 1.85 g tonnissa kultaa.
Alapuolisessa taulukossa on esitetty yksittäisten kairanreikien parhaat lävistykset ja
pitoisuudet.
Tunnus

Syvyys (m)

Lävistys

Kultaa

(m)

(g/t)

80.20

1.7

110.60-116.60

6.00

3.5

136.60-143.60

7.00

6.0

169.80-175.80

6.00

3.6

92.40-99.80

7.40

9.2

2.80

21.3

(kuva 2)
DH 316

110.60-190.80
sisältäen:

DH 324

sisältäen:
92.40-95.20

Kuva 2. Lähikuva kultapitoisesta Hirsikankaan
kalliosta.

Kulta on usein silminnähtävinä rakeina
vaaleassa, voimakkaasti suuntautuneessa, felsiseksi liuskeeksi kutsutussa kivessä.
Kullan lisäksi muina malmimineraaleina
esiintyy magneettikiisua, arseenikiisua,
löllingiittiä sekä vähän grafiittia, ilmeniittiä, sinkkivälkettä, kuparikiisua, metallista
antimonia ja scheeliittiä. Satunnaisesti on
myös aurostibiittiä (AuSb2), gudmundiittiä
(SbFeS), ullmanniittia (SbNiS) ja mahdollisesti boulangeriittia.
Vaikka kultavarojen kartoitushanke
päättyykin tämän vuoden lopussa, tarve hyvistä malmiviitteistä ei lopu tähän.
Keski-Pohjanmaan alueella jatkuu teollisuusmineraalihanke (Li, ilmeniitti) ja jälleen kerran aletaan etsiä tosissaan nikkeliä
Nivalan ympäristössä. Toivon mukaan
saadaan jatkoa myös tuloksekkaalle kullanetsintätyölle. •

Kuva 3. Geologinen kartta Hirsikankaan alueesta. Värillinen
pohja esittää magneettista karttaa, jossa punertavat alueet ovat
voimakkaasti magneettisten vulkaniittien aiheuttamia. Keltaiset
alueet kuvaavat malmialuetta, punaiset ympyrät kairauspaikkoja
ja musta monikulmio aluetta, josta on tehty alustava varantoarvio.
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Malmi- ja kaivoskuulumisia
Menovinkkejä

Markku Hytönen

Malminetsintä

Kaivoshankkeita

GTK:n tehtävänä on selvittää malmivarojen esiintymismahdollisuuksia Suo messa.
Tätä varten GTK kartoittaa malmipotentiaalisia alueita, paikantaa malmiaiheita
sekä tutkii malmeja muodostavia geologisia prosesseja. Yli 40 koti- ja ulkomaista
yritystä on tehnyt varauksia ja valtauksia
eri puolilla Suomea. Malminetsintään
käytetään vuositasolla 30-40 M€. Oheiset kaksi karttaa kuvaavat potentiaalisia
malmi- ja teollisuusmineraalien etsintäalueita Suomessa.

Suomessa on käynnissä useita merkittäviä kaivoshankkeita. Oheiseen kaivosprojekteja-karttaan on merkitty niistä
tärkeimmät Odotettavissa on 3-5 vuoden kuluessa yli 1 000 uutta työpaikkaa
ja välilliset työllisyysvaikutukset ovat
moninkertaiset. Alla olevat kaivoshankkeet perustuvat GTK:n löytämiin malmiesiintymiin.
* Kanadalainen Agnico-Eagle Mines Ltd
valmistelee Kittilän Suurikuusikon kultakaivoksen avaamista vuoden 2008 puolivälissä. Tunnetut malmivarat ovat yli 14 miljoonaa
tonnia, Au-pitoisuus 5,16 g/tn. Kullan vuosituotanto on n. 5 000 kg.
* Kevitsa Mining Oy perustettiin syksyllä
2006. Yhtiön tavoitteena on avata suuri avolouhos vuonna 2010 Sodankylän Kevitsaan.
GTK:n löytämän Ni-Cu-PGE-esiintymän kokonaismalmivarat ovat esiselvityksen mukaan
n. 67 miljoona tonnia. GTK:n mineraalilaboratoriossa Outokummussa tehdyt rikastuskokeet ovat olleet onnistuneita.
* Talvivaara Projekti Oy:n suurkaivoshanke Sotkamossa on saanut toiminnalleen
ympäristöluvat ja Lontoon pörssin osakeanti
on tuottanut yhtiölle yli 200 M€ kaivoksen
käynnistämistä varten. Ni-Cu-Zn-esiintymän
mittasuhteet ovat valtavat: malmiutunut jakso
on kymmeniä kilometrejä pitkä, 100-400 metriä leveä ja arvioidut malmivarat ovat yli 300
miljoonaa tonnia. Kaivos käynnistyy vuonna
2009. Kaivoksen ikä on vähintään 25 vuotta
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Kivimessut 2007
GTK osallistuu omalla näyttelyosastollaan kivimessuille seuraavasti:
* Ylämaa		
29.6.-1.7
* Outokumpu		
14.-15.7
* Kurikka		
14.-15.10
* Tampere		
16.-18.11
Näyttelyissämme on esillä mineraali- ja
malminäytteitä, geologisia karttoja sekä
esite- ja opasvihkosia. Asiantuntijamme antavat myös vinkkejä arvokivien
etsinnästä ja tunnistamisesta. Tuo kivinäytteesi tutkittaviksi, saat alustavan
tutkimustuloksen välittömästi. Samalla
varmistat osallistumisesi GTK:n valtakunnalliseen kivikilpailuun.

Geologian päivät 2007
Valtakunnallista Geologian päivää vietetään syyskuun alussa. GTK yhdessä
alan yhteistyökumppaneiden kanssa
järjestää 7.-8.9 monenlaisia tapahtumia
mm. Espoossa, Tampereella, Kuopiossa,
Kajaanissa, Sotkamossa, Joensuussa, Juuassa, Lieksassa, Jyväskylässä, Seinäjoella
ja Rovaniemellä. Tarkempaa tietoa saat
edellä mainittujen paikkakuntien tiedotusvälineistä ja GTK:n www-sivuilta pari viikkoa ennen tapahtumia. Osallistu
tilaisuuksien ja tuo samalla kivinäytteitä
GTK:n asiantuntijoiden tutkittaviksi. •

ja se tuottaa n. 3 % koko maailman Ni-tuotannosta. Malmin rikastaminen perustuu bioliuotustekniikkaan.
* Belvedere Resources Ltd on hankkinut omistukseensa Hituran nikkelikaivoksen
Nivalassa ja Suomen Nikkeli Oy:n koko osakekannan. Leppävirran Särkiniemessä sijaitsevan Ni-malmin louhinta avolouhoksesta ja
kuljetus rikastettavaksi on käynnistynyt kesäkuussa. Yhtiö on käynnistänyt myös kaivoksen
läheisyydessä olevien muiden Ni-esiintymien
jatkotutkimukset. •

