Geologian tutkimuskeskuksen uutislehti kiviharrastajille

Kansannäytepalkinnot jaettiin
Tampereella
Jari Nenonen, GTK

Vuoden 2009 parhaiden kansannäytteiden lähettäjät palkittiin mustan makkaran pääkaupungissa Tampereella lokakuun lopulla 25.10. Lämminhenkinen
tilaisuus pidettiin hotelli Ilveksessä. Tampereen lähialueen mielenkiintoisesta
malmigeologiasta ja tutkimuksista esitelmöi alueen asiantuntija geologi Niilo
Kärkkäinen. Tietoiskua täydennettiin tutustumalla Tampereen kivimuseoon ja
sen upeisiin näytteisiin museon perustajan Paavo Korhosen opastuksella.

Kansannäytepalkintojen jakotilaisuudessa Tampereella palkitut kiviharrastajat vasemmalta:
Tarmo Tamminen, Veijo Kujansuu, Pekka Kenttälä, Rainer Raitaniemi, Heikki Helle, Matti Mikkola,
Aarno Huikkola, Antero Rantanen ja Seppo Virtanen. Kuva: Jari Nenonen

Palkintoja hakemaan kutsuttiin yhdeksän menestynyttä harrastajaa eri puolelta
Suomea. Pääpalkintojen saajien lisäksi mukaan kutsuttiin myös harrastepalkinnon
saajia Tampereen lähialueilta.
Pääpalkinto 3000€ luovutettiin kokeneelle parivaljakolle Tarmo Tammiselle ja
Veijo Kujansuulle heidän löytämästään Ahmauksen kultapitoisesta (2-8 g/t) malmi-

lohkareikosta. Ahmauksen malmiviitteet
ovat kvartsiutuneita arseenikiisupitoisia
kiille- ja sarvivälkegneissilohkareita. Lohkareikko on uusi aihe Kullaan alueella.
Ahmauksen malmiviitteet laajentavat kultakriittistä aluetta ja vahvistavat Kullaan
alueen malmipotentiaalia. Alueelta löydettyjen malmiviitteiden ja muun geologisen
tiedon perusteella voidaan puhua jo Kullaan kultapotentiaalisesta vyöhykkeestä.

Kivikausi jatkuu! Meillä.
KANSANNÄYTETOIMISTO

Päätoimittaja Jari Nenonen, jari.nenonen@gtk.fi.
GTK, Itä-Suomen yksikkö, puh. 020 550 3514, faksi 020 550 13.
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Päätoimittajalta
Kivivuosi on lopuillaan, täällä Savossa lumi
on peittänyt maan ja kivivasarat odottavat uutta
kautta. Tämä vuosi on kiviharrastajille ollut haasteellinen, ensin oli pitkä luminen talvi ja sen päälle kuuma kesä. Maastossa liikkuminen on ollut
raskasta. Tämä lienee syynä näytteiden määrän
selvään vähenemiseen. Toivottavasti ensi kausi
on ilmastollisesti leppeämpi kiviharrastukseen,
jolloin voimme odottaa näytemäärän palautuvan
ja ylittävänkin entisen tason.
Tämän vuoden kansannäytepalkinnot jaettiin
lokakuussa Tampereella. Tilaisuuden lykkääntyminen johtui ulkomaan työkomennuksistani. Olen
kuullut, että myöhäinen ajankohta on aiheuttanut
hämmennystä joissain harrastajissa. Syynä ajankohtaan ei missään tapauksessa ole toiminnan
hiipuminen tai merkityksettömyys. Päinvastoin
kehitämme toimintaa täydellä painolla. Ensi vuoden palkintojenjako järjestetään mahdollisimman
ajoissa innostamaan uudelle kivikaudelle.
Huolimatta näytemäärän laskusta, laatu on
sen sijaan pysynyt hyvänä. Olemme saaneet
lupaavia kulta- ja sulfidimalminäytteitä sekä ilahduttavasti myös luonnonkivi- ja korukivinäytteitä.
Näytteiden päälöytöalueet painottuvat eteläiseen
ja läntiseen Suomeen.
Vuoden aikana kansannäytetoiminta on ollut esillä useissa tapahtumissa ja messuilla eri
puolilla Suomea. Ihmisten kiinnostus toimintaa
ja kiviharrastusta kohtaan on ollut hyvä. Myös
julkinen sana on huomioinut toiminnan useissa
lehtiartikkeleissa ja hyvässä palkintojen jaon uutisoinnissa. Tällainen positiivisuus kertoo hyvästä
ja tuloksekkaasta yhteistyöstä kiviharrastajien ja
tutkimuspuolen välillä.
Modernien
malminetsintämenetelmien
kehityksestä huolimatta perinteinen lohkareetsintä on säilyttänyt merkityksensä. Onhan
uusi lohkare- tai kallionäyte usein ensimmäinen
konkreettinen merkki alueella piilevistä raakaainevarannoista. Tämän ovat huomanneet myös
maassamme toimivat kaivosyhtiöt, jotka ovat
kiinnostuneita kansannäytetiedoistamme. Toiminta on ollut menestyksellistä, tästä kertovat
iloiset uutiset kaivosrintamalta, uutta teollisuutta
ja työpaikkoja syntyy tiheään tahtiin.
Tämän hetken suuntauksena ja kasvavan
kiinnostuksen kohteena ovat huipputeknologian tarvitsemat hi-tech metallit, joiden kysyntä
on kasvanut räjähdysmäisesti. Niiden etsintään
myös GTK tulee lähivuosina panostamaan. Tarkempaa tietoa metalleista löytyykin tämän lehden pääartikkelista. Myös Retkeilijä kivioppaan
uuteen painokseen lisätään tietoa näistä metalleista. Hi-tech- metallien etsiminen antaa uuden
mielenkiintoisen haasteen kiviharrastajille ja
myös meille kansannäytetoimistossa.
Rauhallista ja toiveikasta Joulun ja Uuden
vuoden odotusta kaikille.
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GTK tulee tekemään alueella malmitutkimuksia uusien kultamineralisaatioiden paikantamiseksi, aluksi mm. iskuporauksella.
Toinen pääpalkinto 2000 € luovutettiin
Pekka Kenttälälle Kittilästä hyvästä kulta8,5 g/t, kupari- 1,5 % ja rautapitoisesta 25,7
% näytteestä. Näyte on noin kahden kuution suuruinen lohkare, joka on irronnut
kiintokalliosta. Lohkare löytyi kotitalon
lähistöltä kaivettaessa vesijohtokaivantoa.
Kivi on tiivistä albiitti-kvartsikiveä. Päämineraaleina ovat magneettikiisu ja kuparikiisu. Löytö on erittäin mielenkiintoinen
ja GTK:n malmitutkimukset ovat jo käynnissä.
Pääpalkittujen lisäksi tilaisuudessa
palkittiin seitsemän kiviharrastajaa 500
– 1 500€ suuruisin harrastus- ja tunnustuspalkinnoin. Palkituiksi tulivat Rainer
Raitaniemi ja Matti Rajamäki tunnustuspalkinnoilla sekä harrastuspalkinnoin
Aarno Huikkola, Antero Rantanen ja malmietsintäryhmä Seppo Virtanen, Heikki
Helle ja Matti Mikkola.
Uuden lähettäjän palkinnon 500€ sai
Pasi Koukkula Rovaniemeltä mielenkiintoisesta kulta- 1,5 g/t ja kuparipitoisesta 4,8
% kallionäytteestä. Kaivinkoneenkuljettajana Koukkula havaitsi kiiltävää mineraalia
– kuparikiisua – kivessä. Palkinnolla halutaan innostaa uutta teräväsilmäistä harrastajaa jatkamaan harrastuksessaan sekä
innostamaan muita maansiirto-, kaivu-,
louhos- yms. töissä työskenteleviä tarkkailemaan kivikuntaa ja lähettämään mielenkiintoisia näytteitä tutkittavaksi.
Kansannäytepalkintojen yhteissumma
20 750 euroa jaettiin yhteensä 40 palkitulle.
Kansannäytepalkintoja jaettiin myös Rovaniemellä marraskuussa missä palkinnon
saavat Rovaniemen kaupungin toimesta
alueen aktiivisimmat kiviharrastajat. Lämpimät onnittelut kaikille palkituille.

Palkittuja näytteitä tutkimassa aluejohtaja Mika
Räisänen, Tauno Tamminen, Veijo Kujansuu ja
Rainer Raitaniemi. Kuva: Jari Nenonen, GTK.

Hi-tech-metallit kallioperässämme
Olli Sarapää, GTK
Huipputeknologian tarvitsemiin hitech-metalleihin kuuluvat litium, titaani,
koboltti, gallium, germanium, indiumin,
antimoni, niobium, tantaali, harvinaiset
maametallit, platinametallit ja palladium.
Niiden kysyntä on Länsimaissa kasvanut
räjähdysmäisesti, mutta saatavuus on huono. EU:lla ei ole juuri lainkaan hi-tech-metallien omaa tuotantoa, vaan olemme lähes
täysin tuonnin varassa.
Suomen kallioperästä on hyvät mahdollisuudet löytää hi-tech-metalleja. Kobolttia tuotetaan Talvivaarasta ja pian
Kevitsasta. Ranuan Suhangon suurten platina-palladium malmien tuotanto odottaa
kaivospäätöstä. Kaustisen-Ullavan spodumeeniesiintymistä tuotettaneen lähivuosina litiumkarbonaattia akkuteollisuudella
ja läheisestä Koivusaarennevan ilmeniittimalmista titaanidioksidin raaka-ainetta.

REEt omaavat ainutlaatuiset kemialliset, katalyyttiset, sähköiset, magneettiset,
metallurgiset ja optiset ominaisuudet. Malmit ovat harvinaisia ja niiden jalostaminen
on vaikeaa ja kallista, mutta REEt soveltuvat hyvin vihreään energiateknologiaan,
aseisiin ja kulutuselektroniikkaan ja kuuluvat strategisiin metalleihin. REE-tuotteista
suurin kysyntä on kestomagneeteilla, joita
käytetään esim. sähköautojen moottoreissa,
tuuliturbiineissa ja tietokoneissa. Magneetteja valmistetaan neodyymista, terbiumista
ja dysprosiumista, joiden hinta on nelinkertaistunut muutaman kuukauden aikana.
Harvinaisten maametallien tuotannosta 97 prosenttia on Kiinan hallussa. Monopoliasemassa Kiina on tuottanut niitä
pitkään halvalla, mikä on tehnyt tuotannon
muualla kannattamattomaksi. Nyt Kiina
haluaa jalostaa itse omat raaka-ainevaransa
ja hinnat nousevat. Tämä on synnyttänyt
valtavan etsintäbuumin maailmalla.

Punaista spodumeenia pegmatiitissa Kaustisella. Spodumeenia voidaan käyttää litiumin
lähteenä akkujen valmistuksessa. Kuva: Jari
Väätäinen,GTK

Galliumin, germaniumin ja indiumin
osalta löytymismahdollisuudet ovat heikommat, tosin rapakivialueilta on löydetty
indiumia sinkkivälkejuonista. Pyrokloorin
sisältämää niobiumia on paikoin malmipitoisuuksina Soklin malmissa ja myös sen
hyödyntämismahdollisuuksia on selvitetty.
Kemiönsaaressa sijaitsevan Rosendahlin
pegmatiitissa on tantaalia taloudellisesti
kiinnostavina pitoisuuksina tapioliitissa ja
tantaliitissa.
Harvinaiset maametallit eli REEt (rare
earth elements) käsittävät 15 lantanoidin
lisäksi yttriumin ja skandiumin. Niiden
tutkimisessa suomalaisilla on perinteitä
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sillä Turun yliopiston professori Johan Gadolin löysi 1794 ensimmäisen maametallin,
jonka hän nimesi yttriumiksi Ytterbyn kylän mukaan. Mineraali, josta yttrium löytyi
sai nimekseen Gadoliniitti.

Tummaa allaniittia Kangasalan pegmatiitissa.
Allaniitti sisältää ceriumia ja muita harvinaisia
maametalleja. Kuva: Jari Väätäinen, GTK

Suomen kallioperää on tutkittu varsin
vähän harvinaisten maametallien osalta,
vaikka Korsnäsin lyijymalmin apatiitista
niitä aikoinaan vähäisessä määrin erotettiin.
GTK ja muutamat junioriyhtiöt ovat
aloittaneet REE-malmitutkimukset Suomessa.

Suomen kallioperän tunnetut REEmalmiaiheeet liittyvät Soklin karbonatiittiin ja Korsnäsin Pb-malmiin ja Otanmäen
alueen alkaligneisseihin. Muita mielenkiintoisia alueita ovat Tanabeltin hydroterminen vyöhyke, Iivaaran alkalikivet, Lapin
appiniitit, rapakivigraniitit, Etelä- ja LänsiSuomen kompleksipegmatiitit sekä Itä- ja
Pohjois-Suomen rapautumasavet.
Tyypillisiä REE-mineraaleja suomalaisissa kivissä ovat allaniitti, ankyliitti, bastnäsiitti, britoliitti, fergusoniitti, ksenotiimi
ja monatsiitti. REE:tä saattaa sisältyä merkittäviä määriä myös apatiittiin, zirkoniin
ja kaoliniittiin.

Punaista eudialiittia Hiipinän apatiittimalmissa.
Eudialiitti sisältää zirkoniumia, niobiumia ja harvinaisia maametalleja. Kuva: Jari Väätäinen, GTK.

Ilmeniitti. Kälviä, Koivusaarenneva.
Näyte: Suomen Kivikeskuksen kokoelmat / Saatu: GTK, Kivimuseo. 1310 g. 9 x 12,5 x 6 cm.
Kuva: Jari Väätäinen, GTK

Zirkonikide karbonaatissa. Siilinjärven apatiittikaivos. Kuva: Jari Väätäinen, GTK.

Oheisessa kartassa on esitetty alueellisen moreeni- ja kalliogeokemian ja geofysiikan perusteella
rajatut potentiaaliset REE-alueet.
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Koordinaatit kohdalleen

Uutispalsta
Renlundin säätiön apurahahakemukset ovat säätiön käsittelyssä. Hakemuksia
vastaanotettiin määräaikaan mennessä 24
kappaletta. Ne toimitettiin lyhyen lausunnon
saattelemina säätiön käsittelyyn. Vastaukset hakijat saanevat ensi vuoden alkupuolella. Toivon mukaan apurahakäytäntö on
voimassa myös tulevina vuosina.

Soili Mattila, GTK
GPS-laitteet ovat arkipäivää. Niitä käytetään autolla suunnittaessa, kuin myös
retkeilyssä. Kiviretkellä GPS on apuna
suunnistamisessa ja sillä voi määritellä kivinäytteen tarkan löytöpaikan koordinaatein. Tarkka näytteen löytöpaikka auttaa
malmitutkimusta jo alkuvaiheessa. Tärkeää
on myös, että koordinaatit tulevat oikeassa muodossa, jolloin voimme syöttää ne
suoraan tietokantoihimme ja nähdä mitä
muita geologisia havaintoja alueella on aiemmin tehty.

Karttakoordinaatistojärjestelmä (KKJ)
koostuu kuudesta projektiokaistasta. Usein
esitetään vain kaistat 1-4, jotka kattavat
melkein koko Suomen. GTK käyttää malminetsinnässä karttakoordinaattijärjestelmän (KKJ) kolmoskaistaa koko Suomen
Retkeilijän kivioppaan painos on loppulaajuudelle levitettynä. Tätä koko Suomen massa. Uusi päivitetty painos saadaan ensi
kattavaa yhden kaistan koordinaatistoa vuoden alkupuolella. Oppaan sisältö säilyy
kutsutaan nimellä yhtenäiskoordinaatisto pääosin entisenlaisena.
(YKJ).

GTK viettää historiallisen taipaleensa

Enemmän paikkatiedosta, koordinaa- 125-vuotis juhlaa ensi vuonna. Pääjuhlatateista ja gps:n käytöstä seuraavassa Etsivä pahtumat ovat tammikuussa kaikissa alueyksiköissä. Juhlavuoden teema on GTK
löytää numerossa.
ikuisesti nuori.

Rokuan alue on hyväksytty kansainväliseen Geopark-verkostoon. Jäsenyys avaa
mahdollisuuksia alueen yrittäjille ja matkailulle toimintansa kehittämiseen. Rokua
Geopark on maamme merkittävimpiä geomatkailukohteita, joka seuraa harjujaksoa
Muhokselta, Rokuan kautta, Vaalaan ja Manamansaloon. www.rokuageopark.fi
Uusi kaivoslaki on eduskunnan käsittelyssä, jonka on lausuttava lopullinen kantansa viimeistään tammi-helmikuussa. Mikäli
eduskunta pysyy aikataulussaan laki astuu
voimaan 1.7.2011. Uuden kaivoslain astuttua voimaan kaivosviranomaisen tehtävät
siirtyvät TUKESin hoidettavaksi. Asioiden
käsittely siirtyy portaittain Helsingistä Rovaniemelle perustettavaan uuteen yksikköön.
Kaivospuolella menee kovaa, metallien
kohoavat hinnat ovat aikaan saaneet ennennäkemättömän kaivosbuumin maahamme. Uusia kaivoksia syntyy tiuhaan tahtiin.
Pampalon kaivos Ilomantsissa aloittaa täysimittaisen kullan tuotannon ensi vuonna,
samoin on suunniteltu Raahen Laivakankaalla. Kevitsan ja Kylylahden kaivosten
rakentaminen on käynnissä ja Hituran nikkelikaivos on taas avattu. Rautaa on tulossa
rajalta Ruotsin puolelta Pajalasta, esiintymä
jatkuu Kolarin Hannukaiseen missä tuotantoa on suunniteltu muutaman vuoden päähän. Jo aloittaneet kaivokset ovat selvinneet
hyvin laman kourista ja tekevät hyvää tulosta.

Kuva: Jari Nenonen
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