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Suomessa jaatikkosyntyiset maalajit, l ahinna moreeni, pcittavat
peruskallion kaytannollisesti katsoen kaikkialla. Tallaisissa olosuhteissa
moreeni on luonnollinen valinta alueellisen geokemiallisen kartoituksen
maytemateriaaliksi. Moreeni on paaasiassa peraisin suoraan allaolevasta
kallioperasta edustaen sita kohtalaisen hyvin. Sen sijaan rnuu all a maailmassa
vastaavanlaisissa kartoituksissa laajasti kaytossa oleva mineraalinen
purosedimentti antaa Suomessa vasta toisen generaation anomaIiakuvion
alia olevan kallioperan alkuainejakautumasta, koska sen lahtomateriaalina
on moreeni.

Geologian tutkimuskeskuksen geokemian osaston suorittaman
alueellisen geokemiallisen kartoituksen alkuperainen tarkoitus oli tuottaa
tietoa malminetsintaa varten. Seka naytteenotto- etta analyysirnenetelmat
valittiin tata tarkoitusta silmalla pitaen, Myohernmin on kuitenkin kayttajiksi
ilmaantunut mm. yrnparistotutkijoita, metsantutkijoita, geolaaketieteilijoita,
ja taman vuoksi on metodeja jossain maarin muokattu; niin ikaan osa
naytteesta on varastoitu myohempaa kayttoa varten.

Naytteenotto kattoi koko maan, ja pistetiheydella 1 nayte 4 km 2 kohden
kcrattiin yhteensa 82 062 naytetta. Naytteet ovat 3-5 osanaytteen koosteita,
ja ne otettiin kannettavalla iskuporakoneel la lapivirtausteraa kayttaen
keskirnaarin 1,5 metrin syvyydesta. Nayternateriaal! on kemiallisesti vain
vahan muuttuneesta moreenin C-horisontista ja useimmissa tapauksissa
pohjavesipinnan alapuolelta. Kuivatuista naytteista seulottiin <0,06 mm
fraktio, josta analysoitiin kuumasta kuningasvesiuutoksesta AI, Ba, Ca, Co,
Cu, Fe, K, La, Li, Mg, Mn, Mo, Ni, P, Pb, Sc, Sr, Th, Ti, V, Y, Zn ja Zr
induktiivisesti kytketylla emissiospektrometrillti (ICP-AES). Lisaksi Au,
Te,ja Pd rnaarityksia tehtiin AAS:IIa,ja osasta naytteita on myos maaritetty
rikki Leco-titraattorilla.

Tulokset onjulkistettu 1:400 000 karttalehdittain valittornasti analyysien
valmistuttua. Tassa yhteydessa esitetaan tulosten havainnollistamiseksi 24
alkuaineen koko maan kattavat varipintakartat 1:4 milj. mittakaavassa.
Lisaksi koko tulosaineistoa kasittaen esitetaan eraita tilastoIIisia suureita.
Sen sijaan tassa yhteydessa ei esiteta tuloksista tulkintoja. Julkistettu tieto
on saatavana myos digitaalisessa muodossa; asiakkaan toiveiden mukaan
voidaan tulosaineistosta Geologian tutkimuskeskuksessa tehda monenlaisia
johdannaiskarttoj a.
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Finland belongs to the area of glaciated terrain, where glaciogenic drift,
mainly till, covers the bedrock practically everywhere. In these circum
stances a natural sampling media for the regional scale geochemical survey
is till. Till is mainly derived directly from the bedrock and thus represents
quite well the underlying bedrock. Stream sediments, widely used in
regional scale geochemical mapping elsewhere, give here only a second
generation distribution patterns about the element distribution in bedrock.

The primary aim of this regional geochemical mapping program carried
out by the geochemistry department of the Geological Survey of Finland
was to produce data for exploration. Both sampling and analytical methods
were selected for that purpose. Later on users for the data from environ
mentalists, from forest researchers, from reseachers for medical geology
etc. have appeared and some modifications of methods were accordingly
done and a part of each sample was stored for future use, too.

During the mapping the whole country was covered by till sampling. The
sampling density was one sample per 4 km". Total amount of samples during
the twelve year project was 82,062 samples. Samples were collected as a
composite of 3-5 subsamples taken by a portable percussion drill equipped
with a through flow bit from the average depth of 1.5 metres. The sampled
material was chemically unchanged C-horizon till preferably under the
water-table. From dried samples the <0.06 mm fraction was sieved for
analysis. From hot aqua regia assay abundaces ofAI, Ba, Ca, Co, Cr, Cu, Fe,
K, La, Li, Mg, Mn, Mo, Ni, P, Pb, Sc, Sr, Th, Ti, V, Y, Zn, and Zr were
determined by inductively coupled argon plasma emission spectrometer
(ICP-AES). In addition Au, Te, and Pd-determinations were done by AAS
and from a smaller part of samples also sulphur was determined by Leco
titrator.

The results were published by I :400,000 map sheet areas immediately
after finishing the analyses. For visualization of the distribution of the 24
determined elements the coloured surface maps covering the whole country
are now presented in the scale 1:4 mill. Also some statistical parameters of
the whole data set are presented. The published data is also available as
digital data sets and any kind of derivate maps can be produced according
to clients wishes from the data by the Geological Survey of Finland.

Keywords (GeoRef, Thesaurus AGI): geochemistry, till, mapping, sam
pling, chemical analysis, heavy minerals, data processing, Finland

Reijo Salminen
Geologian tutkimuskeskus, Betonimiehenkuja 4
FiN-02i50 ESPOO

ISBN 951-690-596-X
ISSN 0781-4240

Vammala 1995

Vammalan Kirjapaino Oy



SISALLYS - CONTENTS

Esipuhe
Reijo Salminen 5

Johdanto
Reijo Salminen 7

Naytteenotto
Reijo Salminen 11

Analytiikka
Esko Kontas, Christian Backman ja Lars-Martin Westerberg 19

Kemiallisten analyysitulosten luotettavuudesta
Iari Makinen 23

Moreenin raskasmineraalien kaytto kartoituksessa
Maria Nikkarinen 31

Tiedonhallinta j a tulosten saaminen kayttoon
Nils Gustavsson, Eero Lampio, Heimo Savolainen ja Timo Tarvainen 35

Naytteiden arkistointi j a aineiston j atkokasittelysuunnitelmat
Reijo Salminen 39

Tulokset
Reijo Salminen ja Eero Lampio 41

English Summary: Regional Geochemical Mapping in Finland in 1982-1994 43

Liitteet 1-24. Kartoituksen tulokset 1:4 milj.-mittakaavaisina varipintakarttoina.
Appendices 1-24. Results of the mapping visualised by illuminated colour surface maps in scale 1:4 mill.



ESIPUHE

Nyt kasilla oleva julkaisu sisaltaa tulokset yhdesta viime aikojen suurimmasta loppuun saatetusta
Geologian tutkimuskeskuksen kartoitusprojektista. Se on ensimmaisia laatuaan maailman mittakaavas
sakin, joten mallia ei tyota aloitettaessa ollut olemassa - tyo oli aloitettava ns. puhtaalta poydalta.
Yrityksen ja erehdyksen tieta nuori ja ennakkoluuloton 1970-luvulla pa1kattu joukko aloitti hankkeen
L.K. Kauranteen innostavallajohdolla. Vuosien mittaan vastuullisetjohtajat seka hankkeen tavoitteetja
suunnite1matkin vaihtuivat, mutta hyvan aloituksen jalkeen se oli mahdollista vieda menestyksellisesti
paatokseen. Kiitos hyvin suoritetusta tyosta kuuluu jokaiselle geokemian osaston tyontekijalle. Suu
rimmillaan os aston henkilosto oli 200 henkea, ja tyohon osallistuneiden henkiloiden kokonaismaara
luonnollisesti ylitti tuonkin luvun selvasti. Yksitellen ei tassa yhteydessa kaikkia valitettavasti voi
mainita ja kiittaa, vaikka he sen hyvin ansaitsisivat. Geokemian osastossa tehtiin toki paljon muitakin
toita, mutta kaikki tulivat jossakin vaiheessa osallistuneeksi myos tahan alueelliseen kartoitukseen tai
"HP-kartoitukseen" niinkuin asia arkikielessa ilmaistiin.

Kartoituksen edistyessa kehitettiin sopivat kenttatyomenetelmat. Suuri naytemaara pakotti kehitta
maan laboratoriotoimintoja, seka ottamaan kayttoon ja kehittamaan uusia menetelmia. Tama kehitystyo
osaltaan takasi laboratorion pysymisen ajanmukaisena ja korkeatasoisena. Hankittu suuri tietomaara
edellytti taysin uudenlaista ajatte1ua tiedonhallinassa ja N.Gustavssonin johdolla tapahtuneen kehitys
tyon lopputuloksena oli uusi, kayttajaystavallinen tiedonhallintajarjestelma - ALKEMIA - joka kasittaa
myos tulosten esittamisohjelmia, Taman kehitystyon tulokset ovat saaneet laajalti tunnustusta ulkomail
la. Tyota aloitettaessa tulevaa kehitysta voitiin korkeintaan aavistella, joten ennakkoluulottomuus ja
vankka luottamus omiin voimiin olivat valttamattomat ominaisuudet niille, jotka hankkeen veivat lapi.

Geokemiallisen kartoituksen alkuperainen kayttotarkoitus oli rnalminetsinta. Uusia kayttomuotoja
tuli kuitenkin matkan varrella lisaa erityisesti ymparistonhuollon piirista, silla tietoja 1uonnollisista
raskasmetallipitoisuuksista tarvittiin ja tarvitaan edelleenkin saastuneen maan tutkimuksessa. Suorna
lainen jaatikoitynyt maapera ja sen pohjana oleva koostumukseltaan hyvin vaihteleva peruskallio
poikkeavat ratkaisevasti esim. Keski-Euroopassa tavattavista, joten kartoituksen tulokset ovat antaneet
viranomaisten saadostyon pohjaksi valttamatonta tietoa suomalaisista 1uonnonolosuhteista. Ma1minet
sinta jopa j ai tyon edetessa jossain maarin taka-alalle. Tulosten nyt valmistuessa malminetsinta on j alleen
- suhdanteiden kaannyttya - merkittavin tulosten kayttaja. Alueelliseen geokemialliseen kartoitukseen
perustu vat tutkimukset ovat johtaneet taloudellistes ti hyodynnettavissa olevien malmiesiintymien loyty
miseen.

Tehdyn tyon nyt valmistuttua on havaittu, ettei mistaan muusta maasta ole tuotettu vastaavantasoista,
koko maan kattavaa geokemiallista kartoitustietoa yhteiskunnan varoin. Tassa yhteydessa esitetaan
tulokset. Niiden tulkinta ja sovellukset ovat vapaasti kaikkien malminetsijoiden, ymparistotutkijoiden,
viranomaisten ja muiden kayttajien tehtavissa,

Espoossa, 10.8.1995

Reijo Salminen
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Alueellinen geokemiallinen kartoitus Suomessa vuosina 1982-1994

JOHDANTO

Reijo Salminen

Geokemiallinen kartoitus on yksi osa geokemial
listen tutkimusten moninaisesta kokonaisuudesta.
Sahama (1947) maaritteli Goldschmidtin esittamien
ajatusten pohjalta geokemiallisten tutkimusten kol
me paatehtavaa, joista ensimmainen on selvittaa
alkuaineiden ja atomilajien runsaus maapallolla 
ts. suorittaa geokemiallista kartoitusta. Muut kaksi
tehtavaa liittyvat geokemiallisten lainalaisuuksien
selvittamiseen vastaamalla kysymyksiin miten ja
miksi. Suomessa 1970- ja 1980-1uvuilla suoritettu
alueellinen geokemiallinen kartoitus tuo merkitta
vaa lisaselvitysta geokemian peruskysymysten rat
kaisuun. Sen tulokset antavat luotettavan kuvan
varsin suuren alkuainejoukon (22-28 kpl) jakau
tumisesta jaatikkosyntyisessa moreenissa. Jos tun
netaan moreenin synty ja hallitaan siina yhteydessa
tapahtuneet geokemialliset muutokset, kartat osoit
tavat myos jakautumisen allaolevassa kallioperassa.

Geologian tutkimuskeskuksessa (GTK) 1970-1u
vun alussa aloitettu moreenin geokemiallinen kar
toitus perustui linjoittain kerattyyn nayteaineistoon.
Linjat sijoitettiin Etela- ja Vali-Suomessa kohtisuo
raan jaatikon kuljetussuuntaa vasten, ja niiden vali
vaihteli 1-2 km lahinna alueen malminetsinnalli
sesta mielenkiinnosta riippuen. Lapissa linjoitus
sijoitettiin kohtisuoraan geofysikaalisia (tai geolo
gisia) jatkuvuuksia vastaan. Tama perustui tietoon,
etta Lapissa moreeniaines on paikallista, ja oletta
mukseen, etta maaperan geokemialliset ominaisuu
det vastaavat kivilajien geokemiaa. Linjojen vali
homogeenisilla kivilajialueilla oli 2 km ja epaho
mogeenisilla 1 km. Naytepisteiden vali linjoilla oli
100 metria. Tama perustui kasitykseen, etta moree
nin keskimaarainen kulkeutumismatka olisi muuta
mia kilometreja, Tahan olettamukseen perustuvien
laskelmien mukaan glasiogeeninen anomalia tavoi
tettaisiin riittavalla todennakoisyydella kahdelta lin
jalta. Vuosien mittaan kertyneenkokemuksen perus
teella (mm. Salminen& Hartikainen 1985) todettiin
kuitenkin, etta geokemiallisesti havaittava moree
nin kulkeutumismatka oli selvasti lyhyempi kuin
kaytetty linjavali. Anomalioiden yhdistaminen lin
jalta toiselle oli tallaisessa pisteverkossa lahes mah
dotonta, ja virheellisten tulkintojen mahdollisuus
oli suuri. Lisaksi tehdyt kokeilut (mm. Ayras 1979)

osoittivat, etta toisenlaisella pisteverkolla voitiin,
vahentamatta olennaisesti saadun informaation maa
raa, supistaa naytteiden maaraa ja siten myos mer
kittavasti kustannuksia.

Tulkinnan helpottamiseksi ja tyon nopeuttami
seksi paatettiinkin 1980-1uvun alussa siirtya tasava
liseen pisteverkkoon. Talloin pistetiheydeksi paa
tettiin 1 nayte 4 km 2:a kohden. Aikaisempaan 100
metrin pistevaliin verrattuna tarna vaikutti monien
mielesta harvalta, ja uutta kartoitusmenetelmaa ru
vettiinkin nimittamaan "harvapistekartoitukseksi"
tai viela lyhyemmin "Hf'-kartoitukseksi". Yleisesti
hyvaksytyn geokemiallisen kartoituksen filosofian
mukaan (mm. Handbook of Exploration Geoche
mistry, vo15) kyseessa on mittakaavaltaan ja pisteti
heydeltaan tyypillisesti alueellinen kartoitus. Vas
taavanlaista pistetiheytta on myohemmin kaytetty
monissa eri maissa (Darnley et al. 1995).

Alueellisen kartoituksen mittakaavassa tehtiin
myos laaja jarvisedimenttien geokemiallinen kar
toitus vuosina 1973-1984 Ita-Suomessa. Alue kat
toi n. 80 000 km-:n alueen, ja naytteita otettiin
yhteensa 16500 kpl (Tenhola 1988).

Analysoitujen alkuaineiden joukko voisi ja itse
asiassa sen pitaisi nykyisten kayttajien tarpeet huo
mioon ottaen olla suurempi. Tyota aloitettaessa
kaytossa olleet analyysimenetelmat kuitenkin rajasi
vat yhdessa taloudellisten edellytysten kanssa analy
soitujen alkuaineiden maaran nyt toteutettuihin. Osa
joka naytteesta on edelleen olemassa arkistoituna,ja
tulevaisuudessa on mahdollisuus ja tarkoituskin li
sata analysoitujen alkuaineiden valikoimaa samoin
kuin tuottaa nyt maaritettyjen alkuaineiden kunin
gasveteen liukoisten pitoisuuksien rinnalle totaali
pitoisuudet. Kartoitusohjelman toteutuksen aikana
tapahtunut tulosten kayttajakunnan laajeneminen
on tuonut vaatimuksia erilaisesta analytiikasta, ja
nama perustellut tarpeet pyritaankin toteuttamaan.
Onneksi hanketta aloitettaessa osattiin jo varautua
tamanlaisiin uusiin tarpeisiin.

Kun geokemiallinen kartoitus aivan 1970-1uvun
alussa alkoi, sen tavoitteeksi maariteltiin Suomen
malminetsinnallisesti mielenkiintoisimman kol
manneksen kartoittaminen. Toisin sanoen alun perin
tulosten paakayttajiksi ajateltiin malminetsijoita.
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Reijo Salminen (toim.)

Kuluneet vuodet ovat kuitenkin nostaneet ymparis
ton tilan tutkimuksetkeskeiselle sijalle. Taman myota
maaperan geokemiallisten karttojen kayttaj apiiri on
ratkaisevasti muuttunut. Nykyisellaan se kasittaa
malminetsijoiden lisaksi vesien tutkijoita, metsan
tutkijoita, Iaaketieteen tutkijoita, viranomaisia, teol
lisuuden edustajia jne. Koska tarpeet olivat lisaan
tyneet j a osittain muuttuneet ja koska kaytettavissa
olevat menetelmat olivat kehittyneet, 1980-luvun
alussa tarkistettiin kartoitusohjeita ja muutettiin
tavoitteita. Naytteenottosysteerni ja analytiikka
muutettiin perusteellisesti ja tavoitteeksi asetettiin
koko maan kartoittaminen. Uudella systeemilla kat
sottiin saavutettavan laadullisesti parempi ja laa
jempia kayttajaryhrnia palveleva tulos kayttamatta
kuitenkaan resursseja kokonaisuudessa enempaa
kuin alun perin suunniteltiin.

Vuonna 1982 tehtiin systeemimuutoksen edelly
tysten sel vittamiseksi pilottitutkimus kolmella kart
talehdella: 4311 Sivakkavaara Ita-Suornessa, 1241
Korsnas lansirannikolla seka 3022 Lapinjarvi
Salpausselan etelapuolisella alueella (kuva 1). Lo
pulliseksi ja ainoaksi naytemateriaaliksi valitun
moreenin lisaksi tassa vaiheessa kerattiin myos puro
sedimentti-, humus- ja sammalnaytteita. Lisaksi sel
vitettiin viela yhdessa Norjan ja Ruotsin geologis
ten tutkimuslaitosten kanssa tehdyn laajanja moni
alaisen pohjoiskalottiprojektin (Bolviken et al. 1986)
ant ami en kokemusten perusteella purosammalenja
purovedenkin mahdollista kayttoa naytemateriaali
na. Laboratoriossa kokeiltiin erilaisia analyysimene
telmia ja mm. suoritettiin koernielessa moreenin
rakeisuusanalyyseja sedigrafilla.

Erilaisten pistetiheyksien kaytosta oli jo aiempi
na vuosina kertynyt kokemuksia ns. esitutkimusten
yhteydessa (Salminen 1978, Hartikainen & Salmi
nen 1981, Tenhola 1980), ja eraiden lisaselvitysten
jalkeen (mm. Ayras 1979) oli pistetiheyden valinta
suhteellisen helppoa. Analyysimenetelman saneli
vat arkiset realiteetit: kaytettavissa olevat henkilore
surssit ja olemassa olevat analyysilaitteet. GTK:n
laboratorioon oli tuolloin saatu uusinta analyysitek
niikkaa edustava ICP-AES-Iaitteisto ensimmaisena
Suomessa. Sen valinta analyysilaitteeksi oli oike
aan osunut.

Varsinaisen kartoitusnaytteenoton alkaessa 1983
naytemateriaalit olivat karsiutuneet kahteen: mo
reeni j a orgaaninen purosedimentti. Tieteellinen
mielenkiinto tosin puolsi useampien naytelaatujen
kayttoa, mutta kaytettavissa oleva naytteenkasitte
ly- ja analyysikapasiteetti sanelivat ne ehdot.joiden
puitteissa oli jarkevaa edeta. Rakeisuusmaaritysten
teko kaikista naytteista sedigrafilla osoittautui liian
suuritoiseksi, ja se jatettiin pois.

Muutaman vuoden ajan erillisena hankkeena to
teutetun moreenin raskasmineraalitutkimuksen
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naytteenotto yhdistettiin alueellisen kartoituksen
naytteenottoon v. 1984. Taman naytteenoton lopul
linen pistetiheys oli harvempi kuin moreenin hieno
aineksen kartoituksessa; vaikka naytteita alkuaan
otettiinkin samalla tiheydella, yhdistettiin ennen
lopullista analyysia nelja vierekkaista naytetta. Sama
saastopolitiikka saneIi myos sen, etta kulta-analyy
sit tehtiin suurimmaksi osaksi vastaavalla tavalla
yhdistetyista hienofraktion naytteista. Muodostui
ko nain menetellen saatu saasto lopullisesti saastok
si, tullee aiheuttamaan viela pitkaan jalkikeskuste
luja.

Kun ensimmaiset tulokset talvella 1984 olivat
kaytettavissa, ilmeni, etta purosedimenttien tulok
sia oli vaikea tulkita etenkin Etela-Suomen kult
tuurialueilla, joilla ihmisen toiminta muuttaa her
kan naytemateriaalin alkuainesuhteitaja pitoisuuk
sia. Ymparistotutkimukselliselta kannalta orgaani
nen sedimentti naytti mielenkiintoiselta, mutta kun
laboratoriokapasiteetin rajallisuus olisi viivastyt
tanyt kokonaisuuden valmistumista, eika ymparis
totutkimus viela tuolloin ollut kustannuksille riit
tavan vahva perustelu, jatettiin orgaanisen purose
dimentin keruu pois ohjelmasta kesasta 1984 alka
en. Talloin naytteita oli jo ehditty kerata n. 7 530
kpl, ja ne kattavat noin 30 000 km-:n alueen lfl.ssa
eri lohkossa Etela- ja Keski-Suornessa (kuva 1).

Alkuperaisen suunnitelman mukaan kenttatyo
vaiheen laskettiin kestavan seitsernan vuotta, ja
nain ollen naytteenotto olisi valmistunut 1989.
Kenttaorganisaation puolesta tama suunnitelma
olisi toteutunut, mutta koska laboratorio ei pysty
nyt samassa tahdissa selviytymaan analytiikasta,
naytteenottoa hidastettiin tarkoituksellisesti, ja
niinpa viimeinen moreeninayte otettiin 28.5.1991
Kilpisjarvell a. Alkuperaiseen suunnitelmaan
sisaltynyt analytiikka valmistui vuoden 1994 10
pulla.ja tulosaineisto kokonaisuudessaan viimeis
teltyna on kayttajien saatavissa vuoden 1995 aika
na.

Taman kartoitusprojektin paattyessa voidaan to
deta, etta koko maailmassa Suomi on parhaiten
geokemiallisesti kartoitettu valtio naytteenoton kat
tavuuden, havaintotiheyden j a analytiikan laadun ja
monipuolisuuden suhteen (Salminen & Tarvainen
1995). Geokemiallisen tiedon monipuolisuutta li
saavat samanaikaisesti taman hankkeen kanssa toteu
tuneet Nordkalott-projektin monipuolinen ja perus
teellinen geokemiallinen kartoitus (Bolviken et al.
1986); Suomen geokemian atlaksen pohjavesia (La
henno et al. 1990) ja moreenia (Koljonen 1992)
kasittelevien osien valmistuminen seka pintavesia j a
purosedimentteja kasittelevan ymparistogeokemian
osan tyostaminen niin pitkalle, etta tulosaineisto on
jo tutkijoiden kaytettavissa (Suomen geokemian at
las, osa 3, painossa).
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AlueelJinen geokemialJinen kartoitus Suornessa vuosina 1982-1994
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Reijo Salminen (toim.)

Tulokset ovat nyt eri alojen tutkijoiden kaytetta
vissa, Aineistoa voidaan muokata eri kayttotarkoi
tuksia ja tulkintoja varten; siita voidaan tuottaa
erilaisia johdannaiskarttoja; kartoitustieto voidaan
yhdistaa muuhun paikkatietoon; jopa varastoidusta

naytemateriaalista voidaan suorittaa uusia maari
tyksia. Tahan ja moneen muuhun keratyn tiedon
hyodyntamistapaan loytyy teknista valmiutta GTK:n
geokemian osastolta.
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Alueellinen geokemiallinen kartoitus Suomessa vuosina 1982-1994

NAYTTEENOTTO

Reijo Salminen

Moreeninaytteenotossa kiinnitettiin erityista
huomiota edustavuuteen. Tasavalinen pisteverkko
ei kuitenkaan voinut tulla kyseeseen. Vaikka mo
reeni kaytannollisesti katsoen kaikkialla peittaa
kin kallioperaa, on se kuitenkin monin paikoin
paksujen Iajittuneiden maalajikerrosten peittama.
Nailla alueilla halutun naytemateriaalin saanti ei
olisi ollut varmaa. Kartoituksen mittakaavan huomi
oon ottaen riittava tasavalisyys saatiin aikaanjaka
malla alue naytteenottoruutuihin, joiden sisalta
Iopullinen naytepiste valittiin, niin etta se taytti
asetetut kriteerit. Kunkin naytteen edustavuutta
parannettiin viela koostamalla se 3-5 osanaytteesta.

Kartoitusta varten kerattiin yhteensa 82 062
koostenaytetta, jotka kattavat koko maan. Valittu
pistetiheys - 1 nayte 4 km2 :a kohden - pystyttiin
toteuttamaan koko maassa Iukuun ottamatta vahai
sia poikkeamia Iaajojen giasiofluviaalisten muo
dostumien alueella seka joidenkin suurten saaret
to mien jarvien alueella. Naytteista 68 902 otettiin
vuosina 1982-1991. Aikaisemmin otetuista nayt
teista eri tavoin yhdistelemalla muodostettiin 13160
naytetta. Laadunvarmistuksen vuoksi otettiin li
saksi 2 411 rinnakkaisnaytetta.jotka kerattiin, kasi
teltiinja analysoitiin samoin kuin varsinaiset nayt
teet.

GTK:n Pohjois-Suomen aluetoimiston henkilo
kunta vastasi naytteenoton suunnittelustaja toteu
tuksesta x-koordinaatista 7220 pohjoiseen oleval
Ia alueella (l :400 OOO-mittakaavaiset karttaIehdet
25, 35 ja 45 seka niiden pohjoispuolinen aIue).
Vali-Suomen aluetoimiston henkilokunta huolehti
muun Suomen naytteenoton suunnittelustaja toteu
tuksesta (kuva 2). Naytteiden esikasittely (kuivaus
ja seulonta) suoritettiin saman aIueelIisen jaon
mukaisesti. Koska kumpikin ryhma suoritti tyonsa
itsenaisesti, ei yhtenaisista ohjeistahuolimatta voitu
valttya vahaisilta eroilta Pohjois-Suomen ja muun
Suomen valilla. Itse naytteenotossa erot oIivat pie
nia, ja muiden vaiheiden eroavuudet, joilla saattaa
oIla merkitysta tulosten Iaadun tms. kannaIta, se
Iostetaan myohemmin naiden toimenpiteiden yh
teydessa.

Naytteenottopaikat suunniteltiin alustavasti kart
tatyona etukateen, Peruskartta-lehden alue jaettiin

2 x 2 km:n ruutuihin ja kustakin ruudusta valittiin
naytteenottopaikka, Lopullinen valinta tehtiin kui
tenkin vasta maastossa maaperan, asutuksen, ties
ton jne. perusteella, jolloin todellinen paikka saat
toi poiketa jossain maarin suunnitellusta. Kartalle
merkittiin todellinen naytteenottopaikka ja sen
koordinaatit otettiin naytteen koordinaateiksi (kuva
3).

Naytteenottoruudulle annettiin numero (nayt
teenottovuoden kaksi viimeista numeroa + viisinu
meroinen Iuku, esim. 8756784). Naytteenottoruu
dut numeroitiin juoksevasti etukateen 1:100 000
karttalehdittain alkaen karttalehden vasemmasta
aIakuImasta ja paatyen sen oikeaan ylakulmaan,
Lisaksi myohemmin kuivauksen ja seuionnan jal
keen vaimistettiin toinen naytesarja alkuperaisista
naytteista yhdistarnalla vastaamaan pistetiheytta 1
nayte 16 km2:a kohden. Naille naytteille kaytettiin
omaa numerointisarjaa samojen periaatteiden mu
kaan kuin alkuperaisillekin naytteille. Yhdistetty
ja naytteita kaytettiin analyysikustannusten saas
tamiseksi mm. kulta-analyyseissa.

Jokaisen peruskarttaIehden alueelta valittiin sa
tunnaisesti yksi naytteenottoruutu, josta otettiin
rinnakkaisnayte tasmalleen samalla tavalla kuin
varsinainenkin nayte. Rinnakkaisnaytteet merkit
tiin tunnuksella "R". Rinnakkaisnaytteiden osuu
deksi koko nayteaineistosta tuli noin 3%.

Maastossa taytettiin kenttahavaintokortti (kuva
4), jolle merkittiin paivays, karttalehtinumero, kor
keus merenpinnasta, kerrosjarjestystiedot maanpin
nasta alaspain siten, etta kerrosten paattyrnissyvyy
det on ilmoitettu desimetreina, seka vastuulIisen
naytteenottajan nimi. Naytteenottopisteen koordi
naatit tallennettiin kenttakartoilta Kuopion ja
Rovaniemen toimistoissa digitointipoydan avullaja
samalla tallennettiin korkeustieto. Kerrosjarjestys
tietoja ei tallennettu, mutta koska kenttakortit on
arkistoitu, ovat nekin tarvittaessa saatavissa kayt
toon.

Naytteet otettiin kannettavalla iskuporakalus
tolla (yleensa Atlas Copcon Cobra eri malleina,
joskin muidenkin valmistajien vastaavia poraka
Iustoja kaytettiin). Tankokalustona kaytettiin ul
kolapimitaltaan 30-millimetrisia jatkotankoja.
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Fig. 2. Areas of sampling responsibility of the GSF regional offices for North Finland and Middle Finland.
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Painatusvaiheessa on kartalle lisettv uusia teite (Punainen tieviiva i1man mustia
reunaviivoja). joiden sijoitus ei tavsin vastaa pohjakartan tarkkuutta

Kuva 3. Kenttakaruu, jossa on ntiytteenottoruudut (2 x 2 krn) naytteenottopistcinecn.
Fig. 3. Afield map with 2 x 2 km sampling squares and sampling sites marked.

Naytteenottimena oli sisalapimitaltaan 16-17 111111:n
lapivirtausperiaatteella toimiva naytteenotin (ku
vat 5-6). Nayte koostettiin 3-5 osanaytteesta, jot
ka yleensa otettiin 3-4 eri pisteesta. Pisteiden vali
oli 10-20 metria, ja ne sijoitettiin Etela- ja Vali
Suomessa jaatikon kulkusuuntaa vastaan kohti
suoralle linjalle; Pohjois-Suomessa osanaytteet otet
tiin 20 x 20 metrin nelion kulmista ja keskelta.
Osanaytteet yhdistettiin kentalla, ja yhdistetyn nayt
teen paino oli 300-400 g. Naytteeksi otettiin aino
astaan moreeniainesta (kivimurskaa tai rapautu
nutta kallioainesta naytteisiin ei hyvaksytty), Mi
kali samasta pisteesta otettiin kaksi naytetta, nii-

den vali oli syvyyssuunnassa vahintaan yksi metri.
Yksi osanaytteista pyrittiin saamaan moreenipat
jan pohjaosasta. Naytteenotto-ohjeen mukaan nayt
teet tuli ottaa aina pohjavesipinnan alta. Kuitenkin
esim. Etela-Suomen savikkoalueilla nayte joudut
tiin usein ottamaan savikoiden keskella kohoavilta
moreenikumpareilta.jolloin pohjavesipintaa ei pys
tytty tavoittamaan. Samoin tunturialueiden palja
koilta naytteet ovat keskimaaraista lahempaa maan
pintaa ja vain harvoin pohjavesipinnan alapuolel
tao Keskimaarainen naytesyvyys oli 1,5-2,0 met
ria. Osanaytteiden syvyydet merkittiin havainto
kortille.
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Kuva 4. Moreeninaytteenotossa kaytetty kenuiihavaintokortti.
Fig. 4. Afield report card for till sampling.

Vanhojen naytteiden kayttd

Linjamuotoisen kartoituksen (s. 7) aikana otetut
naytteet kaytettiin hyvaksi siten, etta niista muo
dostettiin yhdistamalla uudet naytteet vastaamaan
kartoitusohjelman naytteita. Yhdistaminen tapah
tui eri tilanteissa hieman eri tavoin. Yleensa
vanhoista naytteista koostettu yhdistelmanayte si
saltaa enemman osanaytteita kuin kartoituksen ai
kana otetut uudet naytteet, ja useimmiten tallainen
yhdistelmanayte koostuu myos koko naytteenot
toruudun alueelta ja sellaisena edustaa paremmin
koko ruudun alueen maaperaa, Nama erilaiset
alueet on esitetty kuvassa 7 ja naytteen koostami
nen kuvataan jaljempana yksityiskohtaisesti.

Normaalisti tulostetussa kartassa ei ole voitu
havaita eroja vanhan ja uuden naytemateriaalin
valilla, Samanlaisesta analytiikasta huolimatta on
kuitenkin mahdollista, etta esim. laskettaessa
alkuaineiden suhteita, eroja voidaan havaita. Nail
Ie naytteille ei rinnakkaisnaytteita olIut kaytetta
vissa alkuperaisen naytemateriaalin vahaisyyden
vuoksi. Yhteensa vanhoista naytteista koostettuja
naytteita on 13 160 kpl eli n. 16 % koko nayte
aineistosta.

Vali-Suomi yleensa

Vali-Suomen alueen naytteiden yhdistaminen
tehtiin GTK:n Ylivieskan kenttatukikohdassa.
MaastokartoilIe laadittiin kartoitusohjelman mu
kainen 2 x 2 km:n ruudutus. Kustakin ruudusta
valittiin vahintaan kolmen mutta yleisimmin kah
deksan vanhan pisteen naytteet yhdistettavaksi.
Ruudun alueelIa saattoi olla 10-20 vanhaa naytet
ta, joista valittiin naytteet kattamaan koko ruudun
alue mahdolIisimman tasaisesti. Niiden tuli myos
olIa pohjavesipinnan alapuolelta (kaytannossa suo
alueilta). Yhdistetyt naytteet numeroitiin samoin
kuin uudet naytteetkin, kuitenkin niin, etta nayt
teenottopaikaksi merkittiin ruudun keskipiste.
Julkistettuja karttoja piirrettaessa on kuitenkin pa
remman visuaalisen vaikutelman aikaansaamiseksi
hie man poikettu tasta ruudun keskipisteen koordi
naatista. Naista naytteista on olemassa vain ana
lyysiin kaytettya hienoa lajitetta. Naytteen koko
grammoina on yhta suuri kuin muidenkin nayttei
den. Tahan ryhmaan sisaltyi yhteensa 4150 naytet
tao
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Kuva 5. Naytteenotossa kaytettiin kevytta iskuporakonetta.
Fig.5. A portable percussion drill driven by a combustion engine
was used in sampling.

Mlvl-projektin alue

Keski-Suomessa ns. MM-projektin (Monime
netelmatulkintaprojekti, Gaal 1988) alue (kartta
lehdet 3312,3314,3321 ja 3323) seka siihen valit
tornasti rajautuvat karttalehdet 3311 ja 3313 muo
dostivat naytteenoton kokeilualueen, jossa nayt
teet otettiin yleisohjeesta poikkeavasti. Vanhoja
"linjanaytteita" yhdistettiin niin, etta ns. profiili
naytepisteesta (naytteet otettu 1 metrin syvyysva
lein lapi moreenipatjan) yhclistettiin viisi naytetta.
Mikali pisteesta ei ollut riittavasti naytteita, tay
dennettiin yhdi stel ya muiden saman linjan
naytteenottopisteiden alimmilla naytteilla, Kartta
lehtien 3312 ja 3321 seka 3323 alueilta uudetkin
naytteet otettiin samalla tavalla yhdesta pisteesta
metrin syvyysvalein. Mikali talla tavalla ei viitta
naytetta saatu, otettiin toinen profiili 5-10 metrin
etaisyydella ensimmaisesta, Tahan ryhmaan kuu
luu yhteensa 1 649 naytetta.

Ilomantsi

Ilomantsin karttalehclen (4244) vanhojen nayt
teiclen kasittely on osa kartoitusohjelman suunnitte-

Kuva 6. Lapivirtausperiuntteella toimiva naytteenottotera.
Fig. 6. A tube bit operating on the flow-through principle.

luvaiheen kokeiluja. Karttalehtijaettiin peruskart
talehdittain 2 X 2 km:n ruutuihin ja kunkin ruudun
sisalta otettiin yleensa yhdelta linjalta kymmenen
perattaista naytetta yhdistettavaksi. Yhdistetyn
naytteen koorclinaateiksi valittiin yhden, suun
nilleen keskimmaisen, naytteen todelliset koordi
naatit. Myohemmin muodostettiin samalla tavalla
Oskajarven karttalehden (4243) naytteista uudet
naytteet. Yhteensa nain muodostettuja uusia nayt
teita oli 385.

Keski-Lappi

Yhdistely tehtiin 1:100 OOO-karttalehdittain ja
kamalla kukin peruskarttalehti 2 X 2 km:n ruutui
hin ja yhdistamalla ruutuun osuvalta linjalta enin
taan kymmenen vanhaa naytetta. Geokemiallisen
kartoituksen alkuvaiheessa 1970-luvulla Lapissa
oli kokeilumielessa kaytetty monia erilaisia nayt
teenottokalustoja. Yhdisteltavaksi niista kelpuu
tettiin vain iskuporakalustolla (Cobra tai vastaava)
otettuja naytteita, Yhdistetyn naytteen numeroksi
ja vastaavasti myos koordinaattitiedoksi merkit
tiin lahelta ruudun keskipistetta olevan naytteen
numero. Yhdisteltavien naytteiden seulotut <0,06
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Fig 7. The areas, where composite samples wereformedfrom samples ofearlier mapping projects. J. Middle Finland,
2. Area ofMM-projecl, 3. Ilomantsi. 4. Central Laplolld, 5. Karullki, 6. So called Terho's Area.
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mm:n fraktiot ravisteltiin huolellisesti ja jokai
sesta yhdistelyyn valitusta naytteesta otettiin 2 ml
hienoainesta yhdistettyyn naytteeseen. Tarnan jal
keen naytteen homogenisoimiseksi jokainen yh
distelty nayte ravisteltiin aluksi kasin seka myo
hemmin viela laatikoittain seulakoneessa (Ayras
& Pohjola 1986). Naita naytteita oli yhteensa 5896.

Karunki

Karttalehdella 2542 alkuperainen naytteenotto
toteutettiin tasavalisella ruutupisteverkolla (0,5 xO,5
km). Kaikki aikaisemmin otetut naytteet yhdistel
tiin alueellista kartoitusohjelmaa varten (16 kpl

4 km-ia kohden). Muuten yhdistely suoritettiin
samoin kuin edella on kuvattu Keski-Lapin koh
dalla. Yhteensa naira naytteita oli 288.

Ns. Terhon alue

Karttalehtien 2544,2633, 3522ja 3611 alueelta
naytteet otettiin alun perin tiheydella yksi nayte
4 km 2:akohden siten, etta kustakin pisteesta nayt
teet otettiin profiilinaytteina syvyyssuunnassa 1
metrin valein (Manner & Koivisto 1981, Koivisto
1982, Koivisto & Manner 1983). Alueellisen kar
toituksen naytteet (yhteensa 792 kpl) muodostet
tiin yhdistamalla samasta pisteesta otetut naytteet.
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ANALYTIIKKA

Esko Kontas, Christian Backman ja Lars-Martin Westerberg

Esikasittely

Naytteiden kuivatus aloitettiin kenttatukikoh
dissa avonaisissa naytepusseissa. Laboratoriossa
naytteet kuivattiin lopullisesti n. +70°C:n lampoti
lassa kuivauskaapissa alkuperaisissa naytepusseis
sa. Analyysia varten naytteista erotettiin seulomal
la kuivana <0,06 mm:n fraktio. Seulat olivat muo
virunkoisia, kansi ja pohja oli alumiinia ja seula
verkko oli nailonia.

Naytteiden kasittely Pohjois-Suomessa ja Vali
seka Etela-Suornessa poikkesivat eraissa yksityis
kohdissa toisistaan. Etela- ja Vali-Suornen alueilta
otetut naytteet kahtioitiin ensin; toinen puolikas
varastoitiin sellaisenaan myohempaa kayttoa var
ten (s. 39) ja toinen puolikas seulottiin ja talteen
otettiin vain <0,06mm:n fraktio. Samalla muodos
tettiin hienoaineksesta kulta-analyysia varten yh-

distetty nayte neljasta tai poikkeustapauksissa enin
taan kuudesta alkuperaisesta naytteesta. Nama
poikkeukset ovat 1: 100 OOO-karttalehtialueiden
pohjoisreunat, joissa yhdistettiin saannonmukai
sesti kuusi osanaytetta, seka satunnaiset alkuperai
sen pisteverkon aukot, joita muodostui esim. iso
jenjarvien tai laajojen glasiot1uviaalisten muodos
tumien alueella.

Pohjois-Suomen moreeninaytteet seulottiin ko
konaan ja talteen otettiin hienofraktio <0,06 rnm,
keskifraktio 0,06-0,50 mm seka karkea fraktio
>2,00 mm. Kaikki nama fraktiot on arkistoitu (s. 39).
Sen sijaan alkuperaista naytemateriaalia ei ole
arkistoituna. Myoskaan erillisia yhdistettyja nayt
teita kulta-analyysia varten ei tehty, vaan kulta
analysoitiin jokaisesta alkuperaisesta naytteesta.

Analysointi

Suurin osa nyt kaytettavissa olevista alkuainepi
toisuuksista maaritettiin Jarrell-Ash Atomcornp
pi asmaemissiospektrometrilla (ICP-AES) kaytta
en naytteen hajottamiseen kuningasvetta. Taman
lisaksi rnaaritettiin erikseen kultapitoisuudet koko
maan alueelta seka Pohjois-Suomesta palladium
ja telluuripitoisuudet liekittornalla atorniabsorptio
spektrofotometrilla (AAS). Rikkianalyyseja on teh
ty erillisilta osa-alueilta Etela- ja Vali-Suornesta
Leco SC-32 -rikkianalysaattorilla (kuva 9).

Kuningasveden liuotusteho

Geologiset naytteet sisaltavat yleensa happoi
hin liukenevia, niukkaliukoisiaja likipitaen liuke
nemattomia mineraaleja. Paaosa moreenin mine
raaleistakin on mineraalihappoihin niukasti liuke
nevia silikaatteja. Nain ollen kuningasvesihajotus
on useimmiten osittaisliuotus. Kuningasveteen
liukenevia mineraaleja ovat karbonaatit, useimmat
sulfidit, sulfosuolat, arsenidit, arsenaatit, seleni
dit, fosfaatit, vanadaatit, volframaatit, molybdaatit
ja sulfaatit. Primaariset rauta- ja mangaanioksidit

liukenevat vain osittain, kun taas niiden vesipitoi
set sekundaariset oksihydraatit ovat helposti liu
kenevia. Silikaattien liukoisuus vahenee paasaan
toisesti sarjassa oliviini, kiilteet (biotiitti), pyrok
seenit, amfibolit, maasalvat ja jalosilikaatit, Poik
keuksena on kuitenkin maasalvista anortiitti, joka
liukenee huomattavassa maarin kuningasveteen;
kiilteista taas muskoviitti on jokseenkin liukene
maton. Mineraalien koostumusvaihtelut aiheutta
vat lisaksi eroja liukoisuuteen. Muista silikaateis
ta nefeliini ja zeoliitit ovat liukenevia (Dolezal et
a1. 1968, Noras & Kontas 1989).

Useimpien alkuaineiden ja erittainkin hivenai
neiden esiintyminen moreenin mineraaleissa vaih
telee alueen geologian ja geologisten rapautumis
prosessien edistymisvaiheen mukaan. Taman vuok
si myos kuningasveteen liuennut osuus alkuaineen
kokonaispitoisuudesta vaihtelee jossain maarin eri
alueilla ja eri kivilajeissa (kuva 8).

Paa- ja hivenalkuainemaaritykset

Paa- ja hivenalkuaineet maaritettiin Geologian
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Kulta- palladium- ja telluurimaaritykset

Pohjois-Suomen naytteiden kulta-, palladium
ja telluurimaaritykset tehtiin Geologian tutki
muskeskuksen Rovaniemen laboratoriossa; mui
den naytteiden kultapitoisuudet maaritettiin Kuo
pion laboratoriossa. Etela- ja Vali-Suornen nayt
teiden kultamaaritykset tehtiin yhdistetyista nayt
teista (pistetiheys 1 nayte/l o krn"), kun taas Poh
jois-Suomesta maaritykset suoritettiin jokaisesta
alkuperaisesta naytteesta.

Maaritysta varten 1,00 g naytetta liuotettiin huo
neen lammossa kuningasveteen. Matriisiliuoksesta
Au, Pd ja Te erotettiin pelkistavalla kerasaostuk
sella kayttaen tina(lI )kloridia pelkistimena ja elo
hopeaa keraajana. Hg(AuPdTe)-sakka liuotettiin
kuningasveteenja laimennettiin 3 M typpihapolla.
Mittaukset tehtiin tasta liuoksesta grafiittiuunilla
varustetulla atomiabsorptiospektrofotometrilla
(Kontas 1981, Kontas et al. 1990). Kaytetyt lai tteet

tutkimuskeskuksen Espoon laboratoriossa induk
tiivisesti kytketylla plasmaemissiospektrometrilla
(ICP-AES). Mittausta varten nayte hajotettiin kuu
malla kuningasvedella (vakevan suolahapon ja
vakevan typpihapon seos tilavuussuhteessa 3 + 1).
ICP-AES-spektrometri on vuonna 1980 hankittu
Jarrel-Ash Atomcomp Series 800 -simultaanilaite,
joka on varustettu 34 kiintealla alkuainekanavalla
ja taustankorjauksella.

Analyysiproseduuri oli seuraava: Lasiseen koe
putkeen punnittiin naytetta 300 mg (vuodesta 1987
lahtien 150 mg); lisattiin 4,5 ml 37 % HCl j aI,S ml
65 % HN0

3
(vuodesta 1987lahtien happornaara oli

yhteensa 3 ml), ravistettiin ja kuumennettiin hau
teella +90°C:ssa yhden tunnin ajan. Taman jalkeen
nayte otettiin hauteelta ja laimennettiin ionivaih
detulla vedella 30 ml:ksi (vuodesta 1987lahtien 15
ml.ksi), jolloin laimennussuhteeksi tuli 1: 100.

Naytteen liuotuksessa vuonna 1987 tapahtunut
muutos aiheutui aikaisemmin kaytossa olleiden
hiekkahauteiden korvaamisesta alumiinihauteilla,
joissa kaytettaan pienempia koeputkia. Talloinjou
duttiin alkupunnituksen ja happotilavuuden maara
pienentamaan puoleen entisesta. Lampotila j a uu
tosaika pidettiinmuuttumattomina. Naiden proseduu
rimuutosten ei ole todettu aiheuttaneen muutoksia
minkaan mitatun alkuaineen pitoisuustasoihin.

Mittauksessa eri alkuaineille kaytetyt aallonpi
tuudet ja maaritysrajat on esitetty taulukossa 1.
Maaritysraja, LOQ (limit of guantitation) on maa
ritelty seuraavasti:

LOQ = 10 s,

missa son ns. reagenssiblankille (analyysipuhtail
le reagensseille) mitattu keskihajonta (Currie 1968;
Am. Chern. Soc., Comm. Rep 1980, 1983).

Mediaanipitoisuuksiin verrattuna kaytetyn me
netelman maaritysrajat ovat useimmille mitatuille
alkuaineille riittavat. On kuitenkin huomattava,
etta taulukossa 1 esitetyt arvot ovat kokonaispitoi
suuksia. Monet alkuaineet esiintyvat kuitenkin
mineraaleissa, jotka liukenevat kuningasveteen
niukasti. Esim. lyijy on yleeusa liukenevina sulfi
deina, karbonaatteina, sulfaatteina tai fosfaatteina,
mutta se esiintyy pienina pitoisuuksina kuitenkin
paljon yleisemmin kuningasveteen lahes liukene
mattomissa maasalvissa,

Cu La Th

Li Ni P

Co Fe

Mg Mn Sc

y

Zn

Ca K V

AI

Ba Ti ~

Cr ~

Na Sr ~

Si

Kuva 8, Eri alkuaineiden kuningasvcsiliukoiscn aineksen osuus mo
reenin mineraaliaineksessa kaavamaisesti csitcttyna.
Fig, 8. The schematic percentage of aqua regia leachable share of
some elements in till minerals.
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Taulukko I, Maarircryt alkuaineet, niille ICP-AES:Jlti kuytetyt aallonpituudet, manritys
rajat (LOQ) kuningasvesimatriisille laimennussuhteella I: 100 sekii maaperan
mediaanipitoisuudet Rose et al. (1979) mukaan.
Table], The de/ermined eletnents, the used wove lengths ojspectrum, limit ofquantitu
lion (LOQ) in aqua regia matrix diluted I: 100 and median vollies in soil according to
Rose e/ 01, (1979),

Alkuaine Aallonpituus (A) Mauritysraju (LOQ) Maaperan mediaanipitoisuus
nm ppm ppm

An 328,068 5b

Al 308,215 70
As 193,215 40 7,5
B 499,356 20 29
Ba 493,409 8 300
Ca 317,933 40
Cd 457,604 8 0,3
Co 228,616 2 10
Cr 267,716 4 43
Cu 324,754 8 15
Fe 259,940 50 21000
K 766,940 1300 I 1000
La 379,478 3
Li 670,784 7 22
IVlg 279,079 20
IVln 257,610 I 320
lVlo 202,030 3 2,5
Na 589,592 120
Ni 463,208 10 17
P 429,828 60 300
Pb 220,353 30 17
Sb 413,666 30 2
Sc 361,384 I
Si 251,611 100
Sr 42 1,552 I 67
Th 401,913 20 13
Ti 334,941 4
U 367,007 1300 I
V 292,402 7 57
W 207,91 I 40 I
Y 371,030 2
Yb 425,348 12
Zn 213,856 2 36
Zr 339, I98 3 270

olivat Au- ja Te-maarityksissa Perkin-Elmer Mo
del 3030 Z, jossa on Zeeman taustakorjain ja Pd
maarityksissa Perkin-Elmer Model 2280, jossa on
deuterium taustakorjain. Maaritysrajat olivat: Au
0,3 ppb, Pd 0,6 ppb ja Te 3,0 ppb. Menetelman
maaritysrajat kullalle ja telluurille ovat riittavat;
mutta palladiumin maaritysraja 0,6 ppb on liian
korkea, koska maaritysrajan ylittavia pitoisuuksia
oli vain noin puolessa naytteista.

Kultatuloksia tarkasteltaessa on muistettava, etta
ns. hippuefekti aiheuttaa kaytetylla varsin pienella
alkupunnituksella usein epajatkuvuuksia pitoisuus
j akaumiin. Alhaisen pitoisuustason vuoksi kulta
analyysit ovat hyvin herkkia kontaminaatiolle nayt
teenoton ja naytekasittelyn eri vaiheissa. Nayt
teenoton alkuvaiheessa todettiin mm. naytteenot
taj an kultasormuksen aiheuttavan huomattavan
suuria kultapitoisuuksia naytteeseen (Hartikainen
et a1. 1983). Kultapitoisuudet, joiden on epailty

aiheutuneen kontaminaatiosta, on poistettu tiedos
tosta, mutta edelleen on mahdollista, etta julkais
tuun aineistoon sisaltyy tallaisia tuloksia.

Rikkianalyysit

Rikkianalyysi on tahan mennessa suoritettu 8954
naytteesta (kuva 9), Rikkipitoisuudet maaritettiin
Leco SC-32 -analysaattorilla. Menetelmassa nayte
poltetaan happiatmosfaarissa, jolloin rikki hapet
tuu S02:ksi. Taman maara mitataan infrapunade
tektorilla, Laitteen kalibroinnissa kaytettiin GTK:n
RS-sarjan kivinaytestandardeja.joiden rikkipitoi
suus tunnetaan tarkasti. Naytepunnitusta vaihdel
tiin pitoisuustason mukaan 0,3-1 ,0 g. Menetelman
maaritysraja on 100 ppm. Tuloksia ei ole toistai
seksi julkistettu, mutta ne on talletettu ALKEMIA
tietokantaan.

21



Gcologian tutk imuskeskus, Turkimusraportti Geological Survey of Finland, Report ofInvesttgation 130, 1995

Reijo Solminen (t oini.)

Kuva 9. Alueet, joilta otetuista niiytteisUi rikki on analysoitu.
Fig, 9. The areas from where sulphur \l'as analvsed.

Kaksoismaaritykset

Liuotus- ja analyysiprosessin stabiiliuden tark
kailemisessa kaytettiin kaksoisanalyyseja. Vuo
den 1987 kesakuuhun asti joka 10. naytteesta teh
tiin rinnakkaisanalyysi alkupunnituksesta lahtien;

vuoden 1987 kesakuusta lahtien kaksoisanalyyse
ja tehtiinn. 3 % kokonaismaarasta. Naiden nayttei
den mittaukset tehtiin aluksi kustakin analyysi
erasta (1 000-2 000 naytetta) eran varsinaisten
maaritysten jalkeen, mutta myohernmin varsinai
nen ja kaksoismaaritys on tehty lahes perakkain.
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KEMIALLISTEN ANALYYSITULOSTEN LUOTETTAVUUDESTA

Jari Makinen

Kemiallisten analyysitulosten luotettavuutta sel
vitettiin alkuainekohtaisesti tilastollisin menetel
minja graafisesti. Tehtavana oli arvioida analyysi
virheen ja naytevirheen suuruutta seka luokitella
alkuaineet niiden luotettavuuden mukaan. Ana
lyysivirheella tarkoitetaan tassa yhteydessa kaik
kia laboratoriomenetelmista johtuvia virhetekijoi
ta. Naytevirhe sisaltaa analyysivirheen lisaksi mm.
naytemateriaalin epahomogeenisuudesta johtuvat
erot.

Naytteenotossa rinnakkaisnaytteiden maara on
ollut koko kartoitusohjelman ajan 4 %. Kaksois
maarityksia on laboratoriossa tehty vuoden 1987
kesakuuhun asti 10 % ja sen jalkeen 3 %. Tasta
lahtien myos kaksoismaaritysten suoritusajankoh
ta vaihtui: aiemmin ne tehtiin analyysieran (taval
lisesti I 000-2 000 naytetta) loputtua, mutta myo
hemmin kaksoismaaritykset on tehty Iahes perak
kain varsinaisten koostumusmaaritysten kanssa.

Taman tutkimuksen aineisto koostui kaikista
vuoteen 1990 mennessa analysoiduista rinnakkais
nayte- ja kaksoismaarityspareista. Rinnakkaisnay
tepareja (naytemateriaalin epahomogeenisuuden
tarkkailuun) oli 1402 kplja kaksoismaarityspareja
(analyysimenetelman luotettavuuden tarkkailuun)
oli 2469 kpl. Tilastollisina tunnuslukuina kaytet
tiin suhteellista virhetta (SY) ja jarjestyskorrelaa
tiokerrointa (r) (Rock 1988).

Koko aineistoa tarkasteltaessa havaittiin ensik
si, etta useiden alkuaineiden analyysivirhe oli suu
rempi kuin naytevirhe (Ca, La, Na, Pb, Sc, Si, Sr,
Th, Ti, Y, Yb ja Zr). Koska saatu tulos oli teoreet
tisesti mahdoton, jaettiin aineisto kahteen osaan.
Vuosilta 1982-1987 oleva aineisto sijoitettiin
I-sarjaan ja vuosilta 1988-1990 oleva 2-sarjaan.
Kaksoismaarityspareja tuli l-sarjaan 1 812 kpl ja
2-sarjaan 772 kpl. Rinnakkaisnaytepareja tuli
vastaavasti 657 ja 630. Hajontakuvioissa (kuvat
10 ja 11) on kuitenkin esitetty koko aineisto yhdes
sa.

Suhteellisen virheen laskemiseksi otettiin mu
kaan tapaukset.jotka sijoittuivat pitoisuusskaalassa
(alkuaineen frekvenssijakauma) 1. ja 8. desiilin
valille (kuva 12). Nain pyrittiin korostamaan moo
din alueella olevaa suhteellista virhetta, Jokaiselle
parille laskettiin suhteellinen virhe kaavan

sv=~ x-x" \XlOO)X/2
-.!.(x+X)
2 "

mukaan, missa X on alkuperainen analyysitulos
ja Xu on kaksoismaaritys, Taman jalkeen maari
tettiin suhteellisen virheen jakaumasta 8. desiili
kuvaamaan kunkin alkuaineen pitoisuuksien
suhteellista virhetta (kuva 12).

Tulokset

Kaksoisrnaaritysten perusteella laskettu suhteel
linen virhe on esitetty alkuaineittain kuvassa 13,ja
sen mukaan lahes kaikkien alkuaineiden analyytti
nen luotettavuus on parantunut vuoden 1987 jal
keen. Tama ilmenee myos korrelaatiokertoimien
eroina 1- ja 2-smjojen valilla (kuva 14), mutta
Mo:n, U:n, Cd:n ja W:n tulos nayttaa painvastai
selta. Eniten on parantunut Ag:n, As:n, Pb:n ja
Sb:n analyyttinen luotettavuus, vaikka se jaa kui
tenkin enintaan tyydyttavaksi, Myos Ca:n, Na:n,
Si:n, Th:n, Ti:n ja Zr:n analyyttinen luotettavuus
on parantunut.

Sarjojen valinen ero johtuu seka laboratoriome
netelmien kehittyrnisesta etta kaksoismaarityksen

ajankohdan muuttumisesta. Kun kaksoismaarityk
set tehdaan kerralla koko suurehkosta analyysi
erasta, sisaltyy virheeseen myos laitteiston "ryo
mimisesta" johtuva virhe (l-earja). Kun kaksois
maaritysparit analysoidaan rinnakkain, sisaltaa
analyysivirhe vain naytteen preparointiin seka lait
teen hetkelliseen epatarkkuuteen liittyvat tekijat
(2-sarja).

Alkuaineet jaettiin analyyttisen luotettavuuden
mukaan neljaan luokkaan kayttamalla rajoina suh
teellisen virheen ja jarjestyskorrelaatiokertoimen
arvoja (kuvat 13 ja 14, taulukko 2). Luokassa I ovat
korrelaatiokertoimien erot kuitenkin pienia, joten
paremmuusjarjestyksella ei tassa tapauksessa ole
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Fig. 10. Scalier diagrams ojthe element abundances ill the reliability classes I-IV, original analvsis versus replicate analysis.
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Fig. II. Scalier diagrams of the element abundances, original sample versus duplicate sample.
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Kuva 12. Suluecllincn virhe alkuaineelle x (SVJ Dec. = desii!i.
Fig. 12. Relative error ofelement X (S\l). Dec. = decile.

suurta merkitysta.
Naytevirheen suuruutta tarkasteltiin vain

jarjestyskorrelaatiokertoirnen avullaja sitakin vain
2-smjasta (kuva 15). Tulos oli paapiirteissaan sama
kuin kaksoismaaritysten analyysissa joskin I-Iuok
kajakaantui viela kahtia (Iaja Ib) (Taulukko 3).

Julkistettu kartoitusaineisto sisaltaa vain luok
bin Ia ja Ib seka poikkeustapauksissa luokkaan II
ku ulu via alkuainei tao Lopullinen ratkai su j ulkis ta
misesta tehtiin tapauskohtaisesti 1:400 OOO-kartta
lehdi train.

Taulukko 2. Alkuaineet luokitcltunu ncljaan luokkaan analyyuiscn luotettavuudcn perustcellu. SV on suhteel linen virhc
ja 1', on jtirjestyskorreluntiokerroin.
Table 2. The elements classified according to the analytical reliability ofresults. S\l is relative error, 1', is rank
correlation coefficient.

Luokka

Luokka I

Luokku 1I
Luokka III
LliokkalV

sv

<8%

8-38 %
76-128 %

> 85 %

r, kuksoisuutttrityspareille

> 0.953

0,877-0.737
0.880-0.490

< 0,328

Alkuaineet

Mg, Zn, Cu, V, Zr, Co, AI, Fe, K, Ba, Mn,
Ca, ri, Sc, Ni, Y, Sr, P, Cr, u, La, Na

Pb, si, Th, As
Sb, B, Ag, Mo
Yb, Cd. U, W

Taulukko 3. Alkuainect luokitcltuina nuytevirhcen (niiytteen epahornogeenisuuden ) suuruuden pcrusteellu. 1', on
rinnukkuisnuyreparie n jarjestyskorrcluatiokcrroin.
Table 3. The elements classified according to the magnitude ofsample error (inhomogeneity). 1', is the rank correlation
coefficientfor the duplicate samples.
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Lllokka

Luokkala
Luokka Ib
Luokka II
Luokka III
Luokku IV

1', rinnakkaisnaytepare illc

0,966-0,936
0.927-0,880
0,760-0,647
0.500-0,398

< 0,183

Alkuaineet

V, Y, Cr, Mg, Zn, Fe, Sc, Li, ri. AI
Cu. Ba, Co, Ni, Na, Mn, K, Zr, La, Sr, Ca, P

Sb, Th, Pb, si, As
Ag, B, Mo

Yb, Cd. U. W
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Kuva 13. Kaksoismaarityspnricn suhteellinen virhe analysointijaksoissa 1984-1987 ja 1988-1990.
Fig. 13. Relative error/in duplicate determination pairs ill periods 1984-1987 and 1988-1990.
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Kuva 14. Kaksoismttaruyspunen jarjcstyskcrrclaariokeuoimet analysointijaksoissa 1984-1987 ja 1988-1990.
Fig. 14. Rank correlation coefficientsfor duplicate determination pairs, analyzing periods 1984-1987 and 1988-1990.
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Fig. 15. The rank correlation coefficients ofduplicate samples ill 1988-1990.
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MOREENIN RASKASMINERAALIEN KA.YTTO KARTOITUKSESSA

Maria Nikkarinen

Yleista

Moreenin alueellisen geokemiallisen kartoitus
ohjelman alkaessa GTK:ssa panostettiin voima
peraisesti tina- ja wolframimalmien seka kornplek
sipegmatiittien tutkimukseen (GTK:n vuosikerto
mus 1983). Moreenin hienolajitteen kemialliseen
analyysiin perustuva geokemiallinen kartoitus ei
tuolloin pystynyt mm. analyyttisten vaikeuksien

vuoksi vastaamaan kyllin hyvin naihin haasteisiin.
Talloin paatettiin moreenin raskasmineraalirikas
teen analysoinnin Iiittamisesta kartoitusohjelmaan
ja muun naytteenoton yhteydessa ruvettiin vuo
desta 1984 lahtien ottamaan erilliset naytteet ras
kasfraktion analysointiin perustuvaa kartoitusta
varten.

Naytteenotto

Naytteenotossa kaytettiin samoja 2 x 2 km:n
ruutuj a kuin hienoaineksen kartoituksessakin, mutta
niille kaytettiin omaa kenttahavaintokorttia (kuva
16). Naytteet otettiin lapiolla keskelta naytteenot
toaluetta moreenista C-kerroksen ylao sasta.
Naytteenottosyvyydet olivat 0,5-l ,0 metria. Nay
tetta otettiin vakiotilavuus (2 litraa), ja sen edusta
vuutta lisattiin keraamalla nayte osanaytteina lOx 10
m:n alueelta. Naytteenoton yhteydessa naytteesta
poistettiin kivet, joiden halkaisija oli yli 2 em.

Kahden litran naytteita ei tutkittu yksittain, vaan
niista muodostettiin lopulliset naytteet yhdista
malla nelja naytetta. Tulosten tulkinnan kannalta
yksittaisten naytteiden tutkiminen olisi ollut pe
rusteltua, mutta tyomaaran (lahinna vaskaus) vuoksi

se ei ollut mahdollista. Yhdistetyn naytteen tila
vuus oli 8 litraa, ja sen edustama alue oli 16 km '
(4 x 4 km). Koska naytteenottoyksikkona ollut
l: 100 OOO-mittakaavainen karttalehti ei jakaannu
tasan 4 x 4 km:n ruutuihin, ovat kunkin kartta
lehtialueen pohjoisreunan ruudut poikkeuksellisesti
6 x 4 km. Rinnakkaisnaytteet otettiin jokaiselta
1: 100 000 mittakaavaisen karttalehden alueelta
kahdesta naytteenottoruudusta.

Alkuperainen naytteenottosuunnitelma kattoi n.
140 000 km'':n laajuisen alueen Etela- ja Lansi
Suornessaja kasitti l S kpl1 :400 OOO-mittakaavais
ta karttalehtialuetta. Naytteenottoaluetta kuiten
kin laajennettiin hieman Ita-Suomeen (kuva 17) ja
naytteita otettiin yhteensa 10 065 kpl.

Naytteiden kasittely

Yhdistetyt naytteet (8litraa) rikastettiin kentalla
vaskaamalla, jolloin uaytteesta huuhdottiin pois
valtaosa kvartsista, rnaasalvista ja muista keveista
mineraaleista; samoin huuhtoutui pois hienolajite.
Vaskauksen yhteydessa poistettiin myos >2 mm:n
aines. Jaljelle jai 100-200 g rikastettua raskasfrak
tiota, jonka raekoko oli n. 0,06-2 mm.

Laboratoriossa naytteet kuivattiin +70-80°C:n
lampotilassa ja separoitiin raskaalla nesteella

(bromoformi, d = 2,89 g/cm'), Kaikille naytteille
varmistettiin nain sama ominaispainoraja. Ras
kaasta fraktiosta erotettiin kasimagneetilla paaasi
assa magnetiittia sisaltava ferromagneettinen frak
tio j a molemmat fraktiot punnittiin. Ferromagneet
tisen fraktion maara on analyysitietojen ohella
tallennettu, ja se on kaytettavissa tulosten tulkin
nassa yhtena muuttujana.
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Kuva 16. Raskasmineraalikartoituksessa kaytcuy kentllihavaintokortti.
Fig. 16. Field report cardfor the heavy mineral study,
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Kuva 17. Alueet, joilta suoritetti in naytteenotto raskasmineraalitut
kimuksia varten. Naytte iden kasitte lyvaihc: I. niiytteet kernial lisesti
analysoitu; 2. ntiytteet jauhettu (rnutta ei analysoitu); 3. nayrteet
separoitu raskailla nesteillii (ei jauhettu eikii analysoitu): 4. niiytteet
ainoastaan vaskattu kentalla.

Fig /7. The areas of the heavy mineral studv. Phase of sample
treatment: 1. samples chemically analvsed; 2. samples ground; 3.
samples concentrated with heavy liquids; 4. samples panned in the
field.
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Naytteiden analysointi

Nayteaineksen homogenisoimiseksi ja analyy
sitarkkuuden parantamiseksi paatettiin naytteet,
kokeilujen perusteella, jauhaa ennen analysointia.
Alunperin raskasfraktion analysointimenetelmaksi
valittiin GTK:n Kuopion laboratorion energiadis
persiivinen rontgenfluoresenssilaitteisto (EDX).
Tuolloin EDX-Iaitteisto oli kaytettavissa olleista
menetelmista tinan j oukkonayteanalytiikkaan par
haiten soveltuva laitteisto. Yhtaikaa tinan kanssa
pystyttiin maarittamaan myos Ba-, Ce-, Cr-, Fe-,
La-, Nb-, Rb-, 5r-, Ti-, Y -, ja Zr-pitoisuudet.
Wolframipi toisuudet maaritettiin erilli smaari tyk
sina spektrofotometrilla.

Wolframimaaritykset on tehty n. 36 % naytteista
ja EDX-analyysit 31 % naytteista. Tuloksia ei ole
toistaiseksi julkistettu 1:400 OOO-karttalehdittain,
mika oli alkuperainen suunnitelma. Tama johtuu
siita, etta EDX-analyysien luotettavuus useimpien
alkuaineiden osalta on huono naytteiden edusta
malla pitoisuustasolla. Erain rajoituksin kaytto-

kelpoisia olisivat Sn, Y, Zrja W seka myos Nb jaBa.
Talla hetkella naytteiden analytiikka on pysah

dyksissa, koska EDX-laitteistoa ei enaa sellaise
naan ole olemassa. Toisaalta myos nykyinen mal
minetsintastrategia pakottaa arvioimaan raskas
fraktion analysoinnin uudelleen. Naytteet ovat ar
kistoituina, jane tultaneen analysoimaan kokonai
suudessaan uudelleen.

Tahan mennessa tulosaineistoa on taydennet
tyna muilla menetelmilla suoritetuilla lisaana
lyyseilla - kaytetty erillistutkimuksissa (mm. Glu
moff & Nikkarinen 1991, Nikkarinen et al. 1991,
Nikkarinen & Makinen 1991, Nikkarinen 1992).
Naiden tutkimusten yhteydessa on testattu moree
nin raskasmineraalien analyysi tulosten kayttokel
poisuuttaja niiden perusteella voidaan todeta, etta
sovellusmahdollisuuksia on koru- jajalokivitutki
muksista (Aatos 1992) lahtien kullan ja muiden
harvinaisten metallien etsintaan asti (Nikkarinen
1992).
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TIEDONHALLINTA JA TULOSTEN SAAMINEN KAYTTOON

Nils Gustavsson, Eero Lampio, Heimo Savolainenja Timo Tarvainen

Tietokantaratkaisu

Alueellisen geokemiallisen moreenikartoituk
sen nayte- ja analyysitiedot on tallennettu GTK:n
geokemian osastossa kehitetyn tietojarjestelman,
ALKEMIAn tietokantoihin. ALKEMIA-jaljestel
rna on kehitetty geokemiallisten tutkimushank
keiden yleistietojen seurantaan seka nayte- j a
analyysitietojen tallentamiseen ja hakemiseen
analyysitietokannoista, Tutkimushankkeen tieto
jen, kenttahavaintojenja analyysitulosten tallettami
nen samaan tietokantaan tukee aineiston myohem
paa kayttoa. Kun tutkija haluaa hyodyntaa analyy
sitietoja muissa hankkeissa, han voi aina varmistaa
alkuperaisen naytteenoton tavoitteet ja ajankoh
dan seka kaytetyt esikasittely- ja analyysimenetel
mat. Ohjelmistopakettiin kuuluvat myos erittain
monipuoliset kartanpiirto-ohjelmat.

Tietokannat seka tiedon talletus- ja hakuohjel-

NAYTTEET I SAMPLES

TUNNUS X-KOORD Y~KOORD NAYTTEENOTIN
ID X COORD Y GOORD EQUIPMENT

mat on kehitetty hanketietojen, eri tyyppisten
geokemiallisten nayternateriaalien, eri lajitteiden
(fraktioiden) ja analyysimenetelmien hallintaan
(Ahlsved et al. 1991). Kantojen rakenne on norma
lisoitu relaatiotietokanta. Normalisoinnissa tutki
taan talletettavien tietojen valisia riippuvuuksia ja
valtetaan saman tiedon toistamista. Kunkin nayt
teen paikannustiedot ja kenttahavainnot tallete
taan vain kertaalleen yhdelle NAYTTEET-taulun
riville (kuva 18). Kutakin alueellisen kartoituksen
naytetta vastaa vain yksi rivi LAJITTEET-relaati
ossa (hienoaines), mutta hienoaineksesta tehdyt
22-28 analyysia on talletettu omille riveilleen
ANALYYSIT-relaatioon (kuva 18). Joustavan ra
kenteen ansiosta tietokantoihin on myohemmin
helppo lisata tietoj a uusilla menetelmilla tai eri
lajitteista maaritetyista alkuaineiden pitoisuuksista

8436206 7232784
8436207 7235444
8436208._ . 7237617

3434301 COBRA ...
3435660 COBRA ..,
3431751 ... GOSHA ...

LAJITTEET I SIZE FRACTIONS

TUNNUS LAJITEKOODI
10 FRACTION

LAJITENRO
FR-IO

8434206 P 1
8436207 P 2

__Jl4;t6208 __-"'-__ _...... .. __ ._ _~

ANALYYSITI ANALYSES

LAJITENRO ALKUAINE
+MENETELMA
ELEMENT
AI (A.R.)
As (A.R.)
Ba(A.R.)
Ca(A.R.)

PITOISUUS LAATUKOODI:

CONG QUALITY
997.0
17.1
64.8

283.0

Kuva 18. Yksinkertaistettu kaavio analyysitietokan
nan rakenteesta. Kutakin alueellisen kartoituksen nay
tetra vastaa yksi rivi tauluissa NAYTTEET ja LAJIT
TEET sekii 22-28 rivia ANALYYSIT-taulussa.
Fig. 18. A simplified scheme of the structure of the
data baseforanalvticol results. Each sample is repre
sented by one line ill tables NAYTTEET [samples]
and LAJITTEET [fractions] and 22-28 lilies ill table
ANALYYSIT [alia lyses].
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tai muita mittaustuloksia. Ratkaisu on toteutettu
Rdb/VMS-tietokannanhallintaj~irjestelm~illaGTK:n

Otaniemen VAX/VMS-keskustietokoneessa.
Naytteista on talletettu tietokantaan seuraavat tie

dot naytteenottovuosi, havaintonumero (= pistenu
mero), naytenumero (= naytteenottosyvyys), koor
dinaatit, karttalehti (L: 100000, 1:20000), nayteai
nes, maannos ja tieto rinnakkaisnaytteesta,

Esikasittelytiedoista tietokantaan on talletettu
analysoitu lajite ja tieto uusinta-analyysista. Laji
tekohtaisesti on talletettu kaytetyt analyysimenetelmat

ja analysointipaivamaarat. Jokaisestakaytetysta ana
lyysimenetelrnasta on talletettu analysoidut alkuai
neet, pitoisuudetja pitoisuuksien yksikot seka ana
lyysin laadusta kertova tarkistusmerkki. Tarkistus
merkilla erotellaan anal yysitulokset, jotka ovat j aa
neet alle menetelman maaritysrajan.

Kaikki maaritetyt alkuaineiden pitoisuustiedot
on talletettu tietokantaan, mutta vain maaritysrajan
ylittavat ja riittavan luotettaviksi todetut on julkis
tettu yleiseen kayttoon (s. 37).

Tietojen haku tietokannoista

Kaikki GTK:n VAX/VMS-tietokoneiden kayt
tajat voivat hakeajulkistettuja naytetietoja ja ana
lyysituloksia. Julkistamattomia analyysituloksia
ovat oikeutettuja hakernaan vain erikseen luvan
saaneet henkilot.

Tiedot voidaan hakea tietokannasta useiden eri
hakuperusteiden mukaan. Tarkeimmat aluerajauk
seen liittyvat hakuperusteet ovat

- hankkeen vaihe (vaiheet ovat 1:400 000
karttalehtien mukaisia)

- karttalehtinumero (I :20 000 tai 1:100 000)
- monikulmion karkipisteiden koordinaattiparit.
Naytteet voidaan hakea myos havaintonumeron

tai havaintonumerosarjan perusteella. Analyysitu
lokset haetaan valitsemalla analysointimenetelrnat

ja alkuaineet. Hakuohjelman kaytto on kuvattu
ALKEMIAn kayttooppaassa (Tarvainen 1991).

Tietoja haettaessa aineiston koordinaatit voi
daan muuntaa halutun mukaisiksi koordinaateiksi,
esimerkiksi kolmoskaistalle yhtenaiskoordinaatis
toon. Oletusarvona ovat kaistakohtaiset Suo men
kartastokoordinaattijarjestelman peruskoordinaa
tit.

Nayte-jaanalyysitieclot voiclaanhakea VAX/VMS
tietokoneille perakkaistiedostoiksi tai ne voiclaan
haluttaessa muuntaa useimmille mikrotietokoneille
mm. EXCEL-ja SPSS-ohjelmille sopivaan tieclosto
muotoon. Samoin ne ovat muunnettavissa eraiden
kuvankasittelyohjelmien vaatimaan muotoon.

Aineiston saatavuus

Aineisto onjulkistettu 1:400 OOO-karttalehdittain
mustavalkoisina karttoina, joissa alkuaineiclen pi
toisuuclet on esitetty pallosymbolein. Ju1kistetut
karttalehdet, alkuaineet ja naytemaarat on esitetty
taulukossa 4. Aineistosta on tehty my os laanikoh
taisia karttakirjoja, joita voi katsella MS Windows
pohjaisella mikrotietokoneohjelmalla (Teerilahti&
Tarvainen 1992).

Julkistettu aineisto on saatavissa GTK:n geoke
mian osastosta seka karttakopioina etta numeerises
sa muoclossa. Valmiit kartat ovat 1:400 OOO-karttaleh
dittain piirrettyja mustava1koisia pallosymboli-

karttoj a. Karttoj a voidaan piirtaa myos tilaajan ha1u
aman aluerajauksen, mittakaavan ja esitysmuodon
mukaisina, jolloin alkuaineiclen pitoisuudet esite
taan joko eri kokoisinja/tai eri varisin symbolein tai
varipintakarttoina. Useamman alkuaineen pitoisuuk
sia voiclaan vertailla yhdistelemalla eri esitystyyp
peja samalle kartalle (kuva 19). Paikannustiecloksi
voiclaan lisata teita, rajoja, vesistojaj a muita vektori
muotoisia tietoja.

Numeerisetaineistottoimitetaanjoko VAX/VMS
magneettinauhoina, mikrotietokoneen levykkeina,
tai Cl.i-Ievykkeilla.

Analyysitietojen tasokorjaukset

Naytteiden analysointi ajoittuu pitkalle aikavalil
Ie, vuoclesta 1983 vuoteen 1994, ja vaikka naytteet
on analysoitu samalla laitteistolla ja sarnaa pro
seduuria kayttaen, pitoisuustasoissa on toisinaan
analysointiajankohclasta johtuvaa systemaattista
vaihtelua. Tallaista vaihtelua esiintyy tyypillisesti
esim. Ca-, Sr-, Th- ja Ti-pitoisuuksissa. Koska pal
losymbolein tulostettavilla kartoilla symbolikoko
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muuttuu logaritmisesti, tasonvaihtelu ei ole varsin
kaan pitoisuusasteikon alapaassa havaittavissa, ku
ten kuvassa 19 Ni-pitoisuuclet. Kun aineisto inter
poloidaan tasavaliseen verkkoon ja esitetaan vari
pintakarttana, tasoerot tulevat selkeammin naky
viin, kuten kuvassa 19 Cu-pitoisuuclet.

Havaittuja tasoeroja on korjattu matemaattisesti.
Analysointi on suoritettu paaosin 1:400 OOO-kartta-
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Taulukko 4. Julkistetut alkuaineet 1:400 OOO-karttalelldittain.
Table 4. Released elements by ! :400,000 map sheets.

Karttalehti Alkuainect

10 Al Au'Ba Ca Co Cr Cu Fe K La Li Mg Mn Ni P Pb Sc Sr Til Ti V Y Zn Zr
11 Al Au'Ba Ca Co Cr Cu Fe K La Li Mg Mn Ni P Pb Sc Sr Til Ti V y Zn Zr
12 Al Au'Ba Ca Co Cr Cu Fe K La Li Mg Mn Ni P Pb Se Sr Ti V y Zn Zr
13,23 Al Au'Ba Ca Co Cr Cu Fe K La Li Mg Mn Ni P Sr Ti V Zn Zr
18,28 Al Ba Ca Co Cr Cu Fe K La Li Mg Mn Ni P Sc Sr Til Ti V Y Zn
20 Al Au'Ba Ca Co Cr Cu Fe K La Li Mg Mn Ni P Sc Sr Th Ti V Y Zn Zr
21 Al Au'Ba Ca Co Cr Cu Fe K La Li Mg Mn Ni P Pb Se Sr Th Ti V Y Zn Zr
22 Al Au'Ba Ca Co Cr Cu Fe K La Li Mg Mn Ni P Pb Sc Sr Th Ti V Y Zn Zr
24 Al Au'Ba Ca Co Cr Cu Fe K La Li Mg Mn Ni P Sc Sr Ti V Y Zn Zr
25 Al Au Ba Ca Co Cr Cu Fe K La Li Mg Mn Ni P Pb Pd Sc Sr Te Th Ti V Y Zn Zr
26 Al Ba Ca Co Cr Cu Fe K La Li Mg Mn Ni P Sc Sr Ti V Y Zn Zr
27 Al Au Ba Ca Co Cr Cu Fe K La Li Mg Mn Ni P Pd Sc Sr Te Th Ti V y Zn Zr
30 Al Au'Ba Ca Co Cr Cu Fe K La Li Mg Mn Ni P Se Sr Th Ti V y Zn Zr
31 Al Au'Ba Ca Co Cr Cu Fe K La Li Mg Mn Ni P Sc Th Ti V Y Zn Zr
32 Al Au'Ba Ca Co Cr Cu Fe K La Li Mg Mn Ni P Pb Sc Sr Ti V y Zn Zr
33 Al Au'Ba Ca Co Cr Cu Fe K La Li Mg Mn Ni P Pb Se Sr Til Ti V y Zn Zr
34 Al Au'Ba Ca Co Cr Cu Fe K La Li Mg Mn Ni P Pb Sc Sr Til Ti V y Zn Zr
35 Al Au Ba Ca Co Cr Cu Fe K La Li Mg Mn Ni P Pb Pd Se Sr Te Ti V y Zn Zr
36 Al Ba Ca Co Cr Cu Fe K La Li Mg Mn Ni P Sc Sr Ti V Y Zn Zr
37,47 Al Au Ba Ca Co Cr Cu Fe K La Li Mg Mn Ni P Pd Sc Sr Te Th Ti V Y Zn Zr
38.48 Al Au Ba Ca Co Cr Cu Fe K La Li Mg Mn Ni P Pd Sc Sr Te Ti V y Zn
39,49 Al Ba Ca Co Cr Cu Fe K La Li Mg Mn Ni P Sc Sr Th Ti V Y Zn Zr
41 Al AuBa Ca Co Cr Cu Fe K La Li Mg Mn Ni P Sc Sr Ti V Y Zn Zr
42 Al Au'Ba Ca Co Cr Cu Fe K La Li Mg Mn Ni P Pb Sc Sr Ti V y Zn Zr
43 Al AutBn Ca Co Cr Cu Fe K La Li Mg Mn Ni P Pb Se Th V Zn Zr
44 Al Au'Ba Ca Co Cr Cu Fe K La Li Mg Mn Ni P Se Sr Ti V Y Zn Zr
45 Al Au Ba Ca Co Cr Cu Fe K La Li Mg Mn Ni P Sc Sr Te Ti V Y Zn Zr
46 Al Au Ba Ca Co Cr Cu Fe K La Li Mg Mn Ni P Pb Pd Sc Sr Te Til Ti V y Zn Zr

yhdistetyt naytteet (1 nayte/Lo km') - composite samples (! sample!16 kin? )

6740 ._~-=- --;:-:

Loirrraa
Moreeni

Till

Ni ppm

12 16 26 38

Kuva 19. AlueelJiseen geokemialJiseen kartoitukseen perustuva kartta moreeninhienoaineksen kuparipitoisuudesta (harmaasiivy) ja nikke
Iipitoisuudesta (symbolit)karttalehden 2111 (Loimaa) alueelta.
Fig. 19. Copper- (grey tone) and nickel- (symbols) abundances in thcjinefraction oftill in the area of the map sheet2!!! (Loimao].
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lehti kerrallaan, ja sen sisalla 1:100 OOO-karttalehti
kerrallaan. Suuremman aikaeron vuoksi korjaus
tarve keskittyy nain ollen lahinna 1:400 OOO-mitta
kaavaisten karttalehtialueiden reunoille. Korjauk
sia on tehty myos 1:100 OOO-lehtien valilla, joissa
kin tapauksissa on korjattu jopa paivittaisia ana
lysointieria,

Korjauksia tehtaessa korjattavan alueen rajan
(yleensa karttalehtirajan) kummallekin puolelle
muodostetaan kolmen kilometrin levyiset vyohyk
keet. Poimitaan erikseen sisa- ja ulkopuolen vyo
hykkeeseenkuuluvat naytepisteet. Korjattavan alku-

aineen pitoisuuksista lasketaan erikseen kumman
kin vyohykkeen naytteista jakaumat, joista poimi
taan prosenttipisteet kymmenen prosentin valein.
Oletetaan sisa- ja ulkopuolen vyohykkeiden sisal
tamien naytteiden alkuainejakaumien vastaavan toi
siaan. Nain ollen oletetaan myos, etta luonnolliset
anomaliakuviot eivat noudata tasmallisesti kart
talehtirajoja. Vastaavuus on kaikissa tapauksissa
ollut lineaarinen, joten prosenttipisteiden valille
sovitetaan ensimmaisen asteen korjausfunktio, jon
ka avulla lasketaan korjatut pitoisuusarvot.
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NAYTTEIDEN ARKISTOINTI JA AINEISTON JATKOKASITTELYSUUNNITELMAT

Reijo Salminen

Naytteiden arkistointi

Naytteet on myohempaa tarvetta varten arkistoi
tu, Pohjois-Suomen (x-koordinaatin 7 220 poh
joispuolella) naytteiden arkistointikaytanto poik
kesi jossain maarin muun Suomen naytteiden ar
kistoinnista naytteiden erilaisen esikasittelyn vuok
si. Kaikista naytteista arkistoitiin hienofraktiota
muutamia kymmenia grammoj a. Naytteiden uudel
leen analysoinnin ja muiden tutkimusten vuoksi
joitakin naytteita on enaa hyvin vahan jaljella tai
muutamassa tapauksessa koko nayte on kaytetty
loppuun. Muiden fraktioiden arkistoinnissa on alu
eellisia eroja.

Ete la- ja Vali-Suornessa kuivattu nayte kahtioi
tiinja toinen puoli arkistoitiin sellaisenaan. Alku
peraista naytetta on olemassa 100-150 g. Pohjois
Suomen naytteet sen sijaan seulottiin kokonaisuu
dessaan, eika sielta ole alkuperaista naytemateri
aalia enaa olemassa. Pohjois-Suomen naytteista on
arkistoitu seulonnan yhteydessa talteen otetut la
jitteet 0,06-0,50 mmja >2,00 mm. Kaikki arkistoi
tu nayternateriaali on jarjestetty I: 100 OOO-kartta-

lehdittain,
Arkistoitujen analyysifraktioiden «0,06 mm:n

lajite) painot ovat 5-50 g. Uusinta-analyysien yh
teydessa naytetta pyritaan aina jattamaan varas
toon. Arkistoitujen esirikastettujen raskasmine
raalifraktioiden paino on n. 100 g ja raskaalla
nesteella separoitujen naytteiden paino yleisim
min 10-20 g.

Kaikki Pohjois-Suomen naytteet (x-koordinaa
tin 7 220 pohjoispuolelta) on arkistoitu Lopen
keskusarkistoon 1: 100 OOO-karttalehdittain. Van
hoista naytteista yhdistelemalla muodostetut nayt
teet (s. 14) kasiteltiin alueellisina kokonaisuuksi
na, ns. "paketteina", ja nama naytteet ovat arkis
tossa etikettitunnustenyhdistetty moreeni/paketti
tunnus (Lappi 1-3 ja Lutto 1-3) mukaisessa jarjes
tyksessa. Kaikki Etela- ja Vali-Suornen alueelta
keratyt naytteet ovat puolestaan arkistoituina Vali
Suomen naytearkistossa niin ikaan 1:100 000
karttalehdittain.

Aineiston jatkokasittely

Arkistoidut naytteet ovat tutkijoiden kaytetta
vis sa. Koska naytteen maara on kuitenkin suhteel
lisen pieni, naytteiden luovutus harkitaan tapaus
kohtaisesti. Naytemateriaaliajokaisesta naytteesta
sailytetaan mahdollisimman pitkaan. Taman vuoksi
arkistoitujen naytteiden saanti kayttoon edellyttaa
aina kirjallista lupaa GTK:n geokemian osastolta.

Alkuperaisissa suunnitelrnissa oli tavoitteena
maarittaa myos alkuaineiden kokonaispitoisuudet
kuningasvesiliukoisten pitoisuuksien ohella. So
pivaa analyysikapasiteettia ei kuitenkaan ollut riit
tavasti kaytettavissa, ja kun lisaksi kysynta koh
distui ensi sij assa kuningasvesiliukoisiin pitoisuuk
siin, paatettiin totaalimaaritysten suorittaminen
jattaa tehtavaksi vasta sen jalkeen kun osittaispi
toisuudet on maaritetty kaikista naytteista.

Kokonaispitoisuuksia on maaritetty kokeiluluon
teisesti tahan mennessa kahdessa eri vaiheessa.

Pilottitutkimusvaiheessa suoritettiin Ilomantsin
karttalehden (4244) naytteille myos fluorivety
perkloorihappoliuotus ja pitoisuudet maaritettiin
atomiabsorptiospektrofotometrilla. Nama tulokset
ovat tarvittaessa kaytettavissa. Varsinaisina pil otti
tutkimuskohteina olleiden karttalehtien 1241,4311
ja 3022naytteet puolestaan analysoitiin aluksi myos
aikaisemmin kaytossa olleella EKV-OES-Iaitteis
tolla. Namakin tulokset on talletettu, mutta analy
tiikan sernikvantitatiivisuuden vuoksi niiden kayt
toarvo on vahainen.

Kalliogeokemian tutkimusohjelman pilottivai
heessa suoritettiin karttalehtien2113, 2114, 2123,
2124,2131,2132,2141 ja 2142 alueilta otetuista
naytteista totaalirnaaritykset fluorivetyhappo
perkloorihappoliuotuksestaICP-AES-laitteistolla.
Tarkoituksena on verrata kallioperan ja moreenin
hienoaineksen alkuaineiden totaalipitoisuuksien
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vastaavuutta seka niiden antaman informaation
vastaavuutta osittaisuutospitoisuuksien kanssa
(Lestinen 1995). Taman tutkimuksen antamien tu
losten perusteella paatetaan j atkossa tehtavista to
taalimaarityksista.

Totaalianalyyseja tultaneen tekemaan siina jar
jestyksessa kuin kysynta edellyttaa. Kuitenkin
pyritaan 1:400 OOO-karttalehtikokonaisuuksiin,
joka on sopiva tiedon julkistusyksikko. Ensimmai
sena on vuorossa karttalehclen 21 taydentaminen.
Tamanhetkisen resurssitilanteen mukaan arvioitu
na tyo etenisi noin yhclen 1:400 OOO-karttalehclen
vuosivauhclilla.

Rikkianalyyseja on eri yhteyksissa tehty kuvan
9 mukaisilta karttalehtialueilta. Tata tyota jatke
taan, mikali kysyntaa ilmenee.

Etela- ja Vali-Suomen alueilla yhdistetyista nayt-

tei sta suoritettuja kulta-analyyseja on eraiden
malminetsintaprojektien yhteydessa tarkennettu
analysoimalla osanaytteet (=varsinaiset kartoitus
naytteet) erikseen. Taman kaltainen lisaanalytiik
kajatkunee alueilla, joilla on malminetsinnan kan
nalta mielenkiintoa, ja uudet analyysitulokset
tallennetetaan ALKEMIA-tietokantaan, josta ne
ovat saatavissa kayttoon ilman erillista julkista
misilmoitusta.

Mikali kayttajat tai muut sidosryhmat esittavat
perusteltuja uusia analyysitarpeita, ovat tallaiset
toiveet toteutettavissa, silla naytemateriaali on
asianmukaiseti arkistoituna ja helposti saatavissa
kayttoon, Samoin analyysitekniikan kehittyminen
voi mahclollistaajoiclenkin nyt analysoimattomien
alkuaineiclen maarityksen myohemmin.

Naytteiden kaytto muihin tarkoituksiin

Naytteita on rajoitetusti kaytetty myos muihin
alueellisiin tutkimuksiin kuin puhtaasti kerniallis
ten analyysien tekemiseen. Suuralueellisen kartoi
tuksen (Suomen geokemian atlas, osa 2, moreeni,
Koljonen 1992) naytemateriaalia taydentamaan on
taman kartoitusohjelman naytteita kaytetty mm.
moreenin hienoaineksen tilavuuspainon alueellisten

erojen kartoittamiseen (Makinen 1992). Samoin
moreenin hienoaineksen ominaispinta-alanja erai
den muiden fysikaalisten ominaisuuksien alueel
listen vaihteluiclen tutkimisessa naytemateriaalia
on kaytetty (Lintinen 1995). Tallaisten tutkimusten
tulokset on julkaistu ja julkaistaan vastaisuu
clessakin erillisina artikkeleina tai julkaisuina.
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TULOKSET

Reijo Salminen ja Eero Lampio

Kartoituksen tulokset esitetaan tassa yhteydessa
taulukkona (taulukko 5) ja 1:4000 OOO-mittakaa
vaisina varipintakarttoina (liitteet 1-24), Tulok
sista ei nyt esiteta tulkintoja. Taman kartoituksen
tuloksista on aiemminjo esitetty tulkintoja ja tehty
kayttosovelluksia malminetsintaan (mm. Pulkki
nen et al. 1986, Salminen & Hartikainen 1985,
Hartikainen & Nurmi 1993, Chork & Salminen
1993, Vallius 1992), yrnparistotutkimuksiin (mm,
Bjorklund et al. 1985, Ko1jonen 1992, Tarvainen
et al. 1995) ja kallioperageologiaan (mm. Lestinen

1995), Tulosten tulkintaa ja kayttoa erilaisiin tarkoi
tuksiin jatketaan myohemminkin,

Taulukossa 5 esitetaan koko tulosaineistosta las
kettuja tilastollisia suureita. Kunkin alkuaineen
pitoisuuksille on laskettu mediaaniarvo, keskiarvo
ja keskihajonta. Lisaksi esitetaan kustakin alkuai
neesta koko aineiston prosenttipisteiden 1 %,5 %,
95 % ja 99 % arvotja maksimiarvo. Paaalkuaineita
lukuun ottamatta useimpien alkuaineiden mini
rniarvo nain suuressa aineistossa on nella. Taman
vuoksi on vaihteluvalia kuvaamaan otettu 1 %:n

Taulukko 5, Julkisteuujen alkuaine iden koko aincistosta lasketut pitoisuuksien mcdiaani (rn), keskiarvo (x ), keskihajonta (s), prosentti-
pisteiden I %,5 %,95 % ja 99 % arvot seka maksimiarvo (max). n = nayttciden lukumiiiirii.
Table 5. Some statistical vollies (if the element abundancesfrom the whole data ofpublished clements. Median (m), average (i) and
standard deviation (.1'), maxinuun value (max), number ofsamples (n) and the vollies ofI %,5%, 95 % and 99 % percentiles.

Alkuaine m x 1% 5% 95% 99% 111UX n

AI% 1,15 1.32 0,72 0,36 0,49 2,73 3,66 8,25 82061
All ppb 0,9 2,11 11,1 0,176 5,20 18,0 970 68585
Ba ppm 60,1 72,9 51.8 16,3 23,9 164 249 3040 82061
Ca % 0,272 0,293 0,258 0,0593 0,115 0,476 0,769 13,70 82062
Co ppm 7,95 9,26 5,86 1,58 2,79 20,2 28,8 231 82062
Cr ppm 31,3 39,1 41,9 5,79 10,3 90,6 170 1580 82062
cu ppm 21,80 28,32 25,43 5,09' 7,87 69,2 111 1640 82061
Fe % 1.80 1.98 1.02 0,568 0,789 3,74 4,98 15,1 82062
K% 0,194 0,246 0,184 0,0387 0,0645 0,606 0,940 2,48 82062
La ppm 24,0 27,02 15,36 10,1 13,2 49,0 83,2 920 82062
Li ppm ILl 13,2 8.48 2,65' 477' 29.4 43,1 183 82062
Mg% 0,465 0,526 0,326 0,0939 0,155 1,09 1,50 7.41 82062
Mn ppm 177 210 223 53,5 75,8 438 663 6740 82061
Mo ppm 3,18 6,29 476 81908
Ni ppm 17,20 22,74 36,34 2,96' 5.45' 56,6 99,7 1750 82062
P ppm 725 734 266 246 374 1160 1540 8110 82062
Pb ppm 35.4 50,8 1310 82061
Pd ppb 0,600 1,00 2,37 3,10 6,70 219 19759
Sc ppm 3,4 3,88 2,08 1,12 1.57 7,80 11.0 32,5 82053
Sr ppm 9,52 10,8 6,94 3,55 4,65 20,3 30,8 795 82062
Te ppb 11.0 17,2 21.3 1.82 3,00 51.0 84,0 897 19759
Th ppm 23,5 41,3 639 82062
Ti ppm 1220 1307 528 443 609 2290 2890 6260 82062
V ppm 38,0 42.4 22,5 10,2 15,2 84,7 lIS 354 82062
Y ppm 10,1 11.3 7,30 3,96 4,96 20.4 39,3 407 81844
Zn ppm 30,8 36,8 26.4 7,57 11,4 79,6 110 2210 82062
Zr ppm 7,59 8,79 7,55 22,2 33,6 213 79931

, ilmo itettu maaritysruju 8 ppm - given detection limit 8 ppm

, ilmoitettu maaritysraja 7 ppm - given detection limit 7 ppm

.1 ilmoitettu maaritysraja 10 ppm - given detection limit 10 ppm
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prosenttipisteen arvo minimiarvon sijaan.
Varipintakarttoja (liitteet 1-24) varten aineisto

on interpoloitu ja tasoitettu 0,5 km:n tasavaliseksi
pisteistoksi. Tasoitusmenetelrna on liukuva paino
tettu mediaani (Bjorklund & Lummaa 1983), joka
on laskettu laskentapistetta yrnparoivan sateeltaan
12-kilometrisen ympyran sisaltamien naytepistei
den pitoisuusarvoista. Mediaani on laskettu painot
tamalla pitoisuusarvojen frekvensseja naytepisteen
ja yrnpyran keskipisteen valisen etaisyyden perus
teella,

Painofunktio on kellokayran muotoinen Butter
worth-funktio (Gonzales & Winz 1987), Paino on
yrnpyran keskipisteessa yksi, 2 km:n etaisyydella
puoli ja yrnpyran reunalla nolla,

Vatipintakartcilla jokaisen tasavalisen pisteis
ton pisteen edustama alue saa interpoloitua arvoa
vastaavan varin kartan variasteikon luokittelun
mukaisesti. Variasteikossa on 321uokkaa sinisesta

ke1taisen kautta punaiseen. Luokkarajat maarayty
vat alkuainekohtaisten interpcloitujen aineistojen
jakaumista kaavan

C. = max (Q99,D)(i-1)/30 + max(Q,o,D)(31-i)/30

mukaan, jossa C. on luokan i ylarajan Iogaritmi,
Q99 on jakaumasta saadun 99, prosenttipisteen 10
garitrni, Q

10
on 10, prosenttipisteen logaritmi ja D

on ana1yyttisen rnaaritysrajan logaritmi. Alin luokka
on avoin alaspain ja ylin avoin ylospain.

Varipinta on varjostettu anomalioiden viivasuun
tien korostarniseksi (Bjorklund & Gustavsson
1985), Pinta on valaistu seka hajavalolla etta koi1
lisessa, zeniitista 30 asteen kulmassa olevalla, suo
ralla valolla, Valaistus perustuu Brownin valaisu
a1gori tmi in (Strauss 1990), Kartat on piirretty
Gaussin-Krugerin-proj ektioon yhtenaiskoordinaa
tistossa,
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ENGLISH SUMMARY: REGIONAL GEOCHEMICAL MAPPING IN FINLAND IN 1982-1994

Introduction

Geochemical mapping is one among the branch
es of the geological sciences aimed at the study of
the distribution of elements in the different spheres
of the earth and to clarify the regularities and the
processes forming the prevailing elementdistribution
in Nature. The regional geochemical mapping that
has been carried out in Finland from the beginning
of the 70's to the 90' s gives much new information
about the understanding of the basic questions in
geochemistry. The results ofthis mapping program
contains distribution data of26 elements in glacial
till.

If we know the genesis of till and if we under
stand the geochemical processes connected to the
formation of till from the available crushing prod
ucts of bedrock as well as the local pre- or intergla
cial formations (sedimentary or weathering prod
ucts) and if we can measure the changes in chem
ical composition of till caused by through flowing
air and water, then we also know the element
distribution in the underlying bedrock,

The scale of this survey programme is that one of
a typical regional mapping. Originally the main
aim of this mapping programme was exploration,
but later the regional geological picture as well as
the different environmental purposes have be
come more important.

In the beginning of the project quite different
strategy of sampling and anlysis was used. Samp
les were collected along lines spacing 1-2 kilometres
and sampling sites situated 100 metres apart; ana
lytical method was based on the use of a semiquan
titavite OES-quantometer. After ten years experi
ences, in the beginning of the 80' s the whole
strategy was changed. It was decided to create an
overall picture of the distribution of elements in the
whole country at first and continue the study there
after with higher accuracy for special needs. There
fore the new sampling was carried on according to
an equally distributed grid with a sampling density
of 1 sample/4 krn". During the 70's both automatic
data processing as well as the methods of trace
element analysis improved revolutionary. The new
analytical method chosen for regional mapping
was based on the use of ICP-AES method after
aqua regia leach of samples.

GSF got the first ICP-apparatus in Finland, and
the method proved to be good for serial detenni
nations, but the element selection was still limited.
The samples are, however, stored and there is
always a possibility to increase the selection of
both partially leached elements and also to analyze
the total element abundances of the samples. The
aim is to produce data to all the new needs, which
will appear or have appeared since the project
started. The users of soil geochemical data has
increased to include not only prospectors but also
hydrologists, forest researchers, medical scien
tists, different kind of industry, authorities etc.

In 1982 a pilot project was carried out in order
to choose the best sampling material for regional
mapping (Fig. 1). After this experimental phase,
two sampling materials were chosen: glacial till
and organic stream sediment. But it was soon
found out that the stream sediment data was diffi
cult to interpret especially in the southern part of
Finland where the streams were anthropogenically
contaminated. Thus this sampling material was
removed from the mapping programme.

In the regional scale also a lake sediment map
ping program was carried out in the Finnish lake
district area in 1973-1984 (Tenhola 1980). The
heavy mineral study of till, that had been carried
out separately for some years was in the year 1984
incorporated in the regional geochemical mapping
programme. The final sampling density of the
heavy mineral samples was less than the one in the
mapping of the element distribution of the fine
fraction of till, because a composite of four adja
cent samples was used. In order to reduce costs
most of the gold analyses of the fine fraction were
made from same kind of composites, too.

The last sample was taken on the May 28th, 1991.
The originally planned analytical programme was
finished 1994 and the final data will be available for
users during 1995. Now it can be said, that Finland is
geochemically the best surveyed country in the world,
regarding to sampling coverage, sampling density,
quality and diversity of analytics. Later the same
survey strategy has been adopted in many other
countries (Darnley et al. 1995).
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Sampling

Altogether 82,062 samples were collected for
the mapping. It was possible to accomplish the
sampling density - 1 sample/4 km2

- in the whole
country, except for some areas with larger glacioflu
vial deposits and some bigger lakes. 68,902 of the
samples were taken between the years 1982 and
1991. The rest of the samples (13,160) were for
med by combining samples taken before those
years during the old linear sampling stage. Also
2,411 duplicate samples were collected, treated
and analyzed in the same way as the ordinary ones.

In sampling a special attention was paid to the
representativeness. The country was divided into 2x 2
krn squares and from each square a composite of
3-5 subsamples was taken. The subsamples were
all taken from the same till unit within a 10-20 m
radius. The sampling site in the square was deter
mined in advance from a topographic map al
though the final decision was done in the field. The
coordinates were measured for the actual sampling
site. One reference sample was taken from each
map sheet area (100 krn") from a randomly chosen
square (Figs. 2 and 3). The data from each sam
pling point were written on a field report card (Fig.
4). All the data was digitized and stored at the
offices.

The samples were taken by portable percussion
drills equipped with a through flow bit with an
inner diameter of 16-17 mm (Figs. 5 and 6). Only
till was used as sampling material, any sorted
sediments or material from weathered bedrock was

discarded. One of the samples was aimed to be
taken from the bottom of the till bed. According to
the sampling instructions all samples were to be
taken from beneath the ground water level. How
ever, in southern Finland there are till hillocks in
the middle of marine clay areas and there it was
often impossible to reach till layer under the ground
water level. Also in the mountain areas of Lapland
samples were often taken from close to the surface.
The average sample depth was 1.5-2.0 metres. The
depths of the subsamples were noted, too.

In some areas older samples were used for this
mapping (Fig. 7). These samples taken during the
older linear sampling strategy usually had a more
dense distribution per square kilometre. The new
samples for this programme were formed by combi
ning 5 to 10 old samples within the 2 x 2 km square.
In some specific cases profile samples from diffe
rent depths of one drill hole were combined. In
tests it was noted that these combined samples
fitted well on the maps with the normal sampling,
so no corrections were needed. Actually these old
samples were better, because they consisted of
more subsamples.

For the expensive gold analyses and some time
saving purposes there was in Middle and Southern
Finland a routine of combining 4 adjacent samples
to 1 sample and thus decreasing the amount of
samples to one fourth of the total (one sample per
16 krrr').

Analyses

Preparation of samples for analysis was started
by drying in room temperature in opened bags in
fieldbases. Later in laboratory the samples were
dried in +70°C in the same original samplebags. For
analysis a <0.06 mm fraction was separated by
sieves with plastic/aluminum frame and nylon net.

In northern Finland all samples were entirely
sieved into three fractions, fine «0.06 mm), mid
dle (0.06-0.50 mm) and coarse fraction (>2.00
mm). All the material, except for the part needed
for analysis, was stored.

In southern Finland all samples were first divid
ed into two parts and one part was stored untreated.
The other part was sieved only for the fine fraction
«0.06 mm). In this procedure the combining of the
fine fraction from four original samples for gold
analyses was made, too.

Most of the now available element abundances
were determined with a plasma emission spec
trometer (ICP-AES) using aqua regia for extrac-
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tion. Gold was determined for the whole country
and palladium and tellurium contents in northern
Finland with atomic absorption spectrometry
(AAS). Some sulphur determinations have also
been made with a Leco SC-32 sulphur analyser.

The aqua regia dissolution is for geological
samples a partial leach. It is selective for different
minerals. Carbonates and most sulphide minerals
together with some silicates like olivine and biotite
are well dissolved (Fig. 8). Many silicates like
muscovite and quartz on the other hand are almost
insoluble. Further the solubility depends on diffe
rences in the internal mineral compositions.

Major and trace elements were determined by
ICP-AES in Espoo at the central laboratory of the
Geological Survey of Finland. The samples were
leached with hot (+90°C) aqua regia for one hour and
analysed with an ICP-AES spectrometer. The wave
lengths and limits of quantitation (LOQ = 10 s,
where s is the determined standard deviation of
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reagent blank) are presented in table 1, The LOQ
values for the method used compared to median
abundances in the earth's crust are good enough for
most elements, However, the values in table I are
total values and some elements like lead are bound
to minerals that are almost insoluble in aqua regia,

For the gold-, palladium- and tellurium-analy
ses the samples were dissolved in room tempera
ture with aqua regia tin(Il)chloride as reducer and
mercury as gatherer. The Hg(AuPdTe)-precipitate
was then dissolved in aqua regia and diluted with
nitric acid, The measurements were made from this
solution with atomic absorption spectrometers, The
detection limits were: Au 0,3 ppb, Pd 0,6 ppb and
Te 3,0 ppb. The limits were good enough for gold
and tellurium but not for palladium. In northern

Finland every original sample was analysed for
gold, but in southern Finland the gold determina
tions were done from composites of four original
samples.The gold values might be confused by the
nugget effect as well as by contamination from
golden rings, part of the results were rejected
because of probable contamination.

Sulphur was determined from 8,954 samples
with a Leco analysator (Fig, 9), The detection limit
of this method was 100 ppm. The results will be
published in the future,

To monitor the reliability of the determinations
a control of the leaching and analysis was done by
reanalysing 3 % of the samples as replicate analy
ses through the project.

The statistical reliability of analytical results

The reliability of chemical analyses was checked
for each element using statistical and graphical
methods. The aim was to estimate the amount of
errors of analysis and sample, and to classify the
elements in order of reliability. The error of ana
lysis stands here for all errors in laboratory meth
ods, The sample error contains both error of analy
sis and for example the error that is caused by the
heterogeneity of the sampled material.

In sampling the amount of duplicate samples has
been 4 % through the project. Replicate determina
tions in laboratory has been made for 10 % of the
samples until 1987 and after that for 3 %, The used
material contained all the duplicate data available
in 1990. There was 1,402 duplicate sample pairs
and 2,469 replicate determination pairs, Relative
error (SV) and rank correlation coefficients (1')
were used as statistical parameters.

As the data was processed as whole, the error of
analysis for most elements (Ca, La, Na, Pb, Sc, Si,
Sr, Th, Ti, Y, Yb and Zr) showed to be greater than
the sample error. Because that result is even theoreti
cally impossible, the data was divided in two parts:
the data from analyses done before the year 1987
was placed in group I and the younger data in
group 2. Now there were 1,812 duplicate determi
nation pairs in group 1 and 772 pairs in group 2,
Correspondingly there were 657 duplicate sample
pairs i group I and 630 in group 2, The whole data
is shown in the dispersion graph (Figs, 10 and 11),
In order to count the relative error, the cases, that
were located between the 1:st and 8:th decile in the

frequency distribution of the element, were includ
ed, This way it was meant to emphasize the relative
error within the mode, The relative error was count
ed for each pair. After that the eighth decile of the
distribution of relative error was determined to
represent the relative error of the element (Fig. 12).

The relative errors of the elements based on
duplicate determinations are shown in Fig. 13 and
according to that the analytical reliability of almost
all elements has increased since 1987, This can
also be seen in the differences in correlation coef
ficients between groups I and 2 (Fig,14), How
ever, the result for Mo, U, Cd and W seems to be the
contrary, The analytical reliability of Ag, As, Pb
and Sb has improved most, but they are still not
more than satisfying, Also the analytical reliability
of Ca, Na, Si, Th, Ti and Zr has improved.

The elements were classified in four groups
according to the analytical reliability and using the
values of relative error and rank correlation coef
ficients as limits (Figs, 14 and 15 and Table 2), In
class I the differences between the correlation
coefficients are small. The sample error was exam
ined only through the rank correlation coefficient
and only for the 2nd group (Fig. 15), The result was
almost the same as with the duplicate determina
tions, although class I was divided in two (Ia and Ib
in the Table 3),

The published mapping data contains elements
from class I and only exceptionally from class II,
The final publishing decision was made separately
for each 1:400,000 scale map sheet.
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The use of heavy minerals in mapping

Since the year 1984 separate samples for heavy
mineral studies were collected in connection of the
sampling for fine fraction of till, The main purpose
was to utilize these mapping results in tin and
tungsten prospecting, that was in high priority in
GSF in those days, Samples were taken in a 2 x 2
krn grid - the same grids as in sampling for the fine
fraction. The samples were taken with a shovel
from the topmost part of the C-horizon of soil,
usually from the depth of 0.5-1.0 metres. The
standard size of the sample was 2 litres, and its
representativity was improved collecting the sam
ple as subsamples from an area of 10 x 10 metres,
Stones bigger than 2 em in diameter were removed.
Four adjacent samples were combined to an eight
litre sample representing an area of 16 km2 (4 x 4
km) except in the northernmost edge of each
1:100,000 map sheets, where six samples were
combined (6 x 4 km) .

The sampling covered 170 map sheets in the
scale 1:100,000 mainly in southern and western
Finland (Fig. 17). The total amount of collected
samples is 10,065.

The combined samples were concentrated in
field by panning, removing most of the quartz,
feldspars and other light minerals as well as the
fines from the sample. Also the> 2.0 mrn fraction
was removed. A total of some 100-200 grams of
concentrated heavy mineral sample with a grain
size of 0.06-2.0 mm remained. The samples were
dried in the laboratory at +70°C temperature and
concentrated with heavy liquid (bromoform, d=2.89
g/cm.'). The same specific gravity limit was thus
guaranteed for each sample.

The magnetite containing ferromagnetic frac-

tion was removed with a handheld magnet and both
fractions were weighed and magnetic fraction was
stored. In order to homogenize the sample and to
improve the analytical precision the samples were
ground before analysis. An energy dispersive X
ray fluorescense apparatus (EDX) was chosen for
analysis. EDX-apparatus was the best one for a
large amount of tin determinations at that time.
Also Ba, Ce, Cr, Fe, La, Nb, Rb, Sr, Ti, Y and Zr
could be determined this way. Tungsten was deter
mined using a spectrofotometer.

Tungsten determinations were made for some
36 % and EDX-analysis for 31 % of the material.
The results have not been published by 1:400,000
map sheets as was planned, because the reliability
of the EDX-analyses at the concentration levels
represented by most of the samples was not good
enough. With some limitations the results of Sn, Y,
Zr and W as well as Nb and Ba analyses could be
useable.

At the moment analysing of the heavy mineral
samples doesn't continue, because the EDX-appa
ratus is not operating any more and the prospecting
strategies have been changed as well. The use of
the heavy mineral samples will be reevaluated. The
samples are stored and they will probably be rean
alysed.

The obtained data, complemented with results
from other studies, have been used in solving many
separate problems. In these studies the usefulness
and the value of the heavy mineral analysis was
tested. It showed, that the results can be used e.g.
from sulphide ore search to gemstone prospecting
and exploration of gold and other rare metals.

Data management and availability of data

ALKEMIA is a data base and software package
developed by the Geochemistry Department of the
Geological Survey of Finland (GSF). Using
ALKEMIA researchers can handle and process
data, supervise projects, store and update geochemi
cal assay data, and retrieve data for statistical and
graphical applications.The system operates on Digi
tal Equipment Corporation V AX-VMS workstati
ons, and consists ofrelational data bases (Rdb/VMS),
and versatile programs for statistical, graphical
and cartographic applications.

All data produced by the regional till investiga
tion programme from field observations to the
results of chemical analysis have been stored into
the ALKEMIA data bases. Each sample identi
fication, coordinates and sampling material is stored
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and linked to several grain size fraction data, and
each fraction is linked to several analytical data
and methods of analysis. In the regional mapping
programme only the fine fraction of till «0.06
mm) was analysed.

Administrative information about other geo
chemical projects is stored in a project information
data base, too. Such data are information about
objectives, schedules, investigation status, mana
gement, target areas, sampling and analytical sta
tus, publications and maps produced.

All employees at GSF are allowed to retrieve
published data. Unpublished data can be retrieved
only by authorized persons. Search criteria are map
sheet number, coordinates of a polygon defining
the target area, sampling strategy (e.g. regional
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scale mapping), elements and analytical method,
The retrieved analytical data are written into sequ
ential files, or files compatible with SPSS, EXCEL
or image processing files,

The data has been published in the scale
1:400,000 as dot maps, The published data can be
ordered from the Geochemistry Department as
maps or numerical file, Maps plotted as colour
surface maps or dot maps or as combinations of
these can be ordered, too,

All samples have been analysed using the same
analytical equipment, but because of ten years'
period, there has been some variation between

batches in analytical levels, Because the samples
were analysed by map sheets, the differencies were
usually observed on the borders of map sheets,
Adjacent regions have been levelled to reduce this
discrepancy, On both sides of the batch border a
three kilometres wide zone was delineated and the
distributions of element concentrations were stud
ied separately on both side of border. It was as
sumed, that element distributions on both side of
the border are consistent Every tenth percentile of
both distributions were compared and a regression
function was fitted, Using this function new lev
elled values were calculated,

The storage of samples and plans for future treatment of the material

For future needs the samples were stored, In
southern Finland the original samples were divid
ed in two parts and there is some 100-150 grams of
each original sample stored intact In northern
Finland no original material was left, the whole
sample was sieved and a part of the three fractions
(>2,0 mm, 0,5-0,06 mm and <0,06 mm) were
stored, The amount of sample of the analysed
fraction «0,06 mm) varies between 5 and 50 grams,
In the case a sample is reanalysed, it is always tried
to leave some part of the sample for future needs,
The amount ofpreconcentrated heavy mineral frac
tion stored is about 100 g and the samples sepa
rated by heavy liquid amount usually 10-20 g.

Originally it was aimed to determine also the
total element concentrations of the samples, But
because of the lack of analysing capacity at that
time and because the main interest was directed
towards the exploration the aqua regia soluble
concentrations were needed, it was decided to
leave the total analysis for future, Total concentra
tions have been determined experimentally in two
stages, In the 1970' san EKV -OES apparatus with
out assaying the sample was used, The results were

semiquantitative and thus not satisfying, In the
second stage where material from southern Fin
land was analysed by ICP-AES apparatus of hydro
fluoric - perchloric acid mixture soluted samples.
In this latter stage the data of total analysis from
both till and bedrock were compared to each other
and also to the results obtained by partial leach of
till.The determination of total element abundan
ces, which can be used e.g. for bedrock studies and
environmental monitorig will be started now,

Sulphur analyses have been made in many occa
sions in the areas shown in Fig. 9. This work can be
continued if there is enough need. The combined
gold samples from southern Finland have partly
been divided into four by analysing the original
samples for gold. This have been made for pros
pecting purposes.

Any kind of additional analyses are possible
according to the needs of different interest groups
and new analysis techniques. Samples ofthis project
have also been used for measuring the physical
properties of the fine fraction of till. The results
have been published as separate papers.

Results

Results of the regional geochemical mapping of
till are presented here only as statistical parame
tel'S (Tab.S) and visualised by illuminated colour
surface maps in scale 1:4 mill. (Appendices 1-24),

Interpretation and discussion on the results have
been done in several publications and will be conti
nued later in other contexts. The files are open to
everyone.
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Liitteet 1-24. Kartoituksen tulokset 1:4 milj.smittakaavaisina varipintakarttoina,
Appendices 1-24. Results of the mapping visualised by illuminated colour surface maps in scale 1: 4 mill.
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