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Tutkimusten tausta 
Seinäjoella ja sen lähialueilla Etelä-Pohjanmaalla tehtiin kultatutkimuksia jo 1980- 
ja 1990-luvuilla (Kontas 1981a, Kärkkäinen 1989, 1990, 1992, 1993a, 1993b, 
1993c, Kärkkäinen & Huuskonen 1992, Oivanen 1985, 1987, Lestinen 1988, Les-
tinen & al 1991). Tuolloin tutkituista kohteista useat olivat alkujaan antimoni- tai 
wolframiaiheita (Pääkkönen 1966, Oivanen 1982a, b, Yletyinen & Haapala 1980). 
Kulta-analytiikan kehittyminen 1980-luvun alussa (Kontas 1981b) mahdollisti 
näytteiden suhteellisen edullisen ja nopean analysoinnin. Osittain sen vuoksi mal-
minetsinnällinen mielenkiinto suuntautui enenevästi kullan etsintään. Vuosituhan-
nen lopulla kultamineralisaatioita paikannettiinkin, joskin kirjoitushetkellä ne ovat 
epäekonomisia. Etelä-Pohjanmaan kultapotentiaalia kuvastaa lukuisat kultapitoiset 
lohkareet (Huuskonen 1991). Kansannäytteistä ja paljon muustakin kullanetsintään 
liittyvästä on kerrottu ”Pohojalaasten kultakirjassa” (Turkka & Kanto 1996). 

 
Kuva 1. Maaperägeokemiallisten kultatutkimusten sijainti Seinäjoki-Alavus –alueella, läntisessä 
Suomessa. 
Fig. 1. The locations of soil geochemical gold studies in the area of Seinäjoki-Alavus, western 
Finland. 
 
 
Geologian tutkimuskeskuksen (GTK) Seinäjoella meneillään olevat tai juuri lop-
puneet kullanetsintäkohteet, Pasto, Tiilikallio ja Timanttimaa sijaitsevat Seinäjoen 
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kaupungin alueella, keskustasta noin 30 km kaakkoon lähellä Alavuden rajaa, kart-
talehdillä 2221 12 ja 2223 03, Timanttimaan sijaitessa osin Alavuden puolella (ku-
va 1). Ratkaisevaa näiden kohteiden tutkimusten aloittamiselle olivat monet kulta-
pitoiset kansannäytteet sekä kallioperästä että lohkareista (mm Reijo Perälä ja Pek-
ka Hietala). 
 
Tässä kirjoituksessa esitetyt tutkimukset tehtiin hankepäällikkö Niilo Kärkkäisen 
johtamassa ”Etelä-Suomen malmivarojen inventointi” -hankkeessa (2551005). 
Näytteenoton suunnittelivat geologit Niilo Kärkkäinen, Jorma Isomaa ja Aimo  
Hartikainen sekä tutkimusavustaja Mikko Pelkkala. Näytteenoton suoritti pääosin 
GTK:n Konsernipalvelut yksikön tutkimustyöntekijä Pauli Schroderus, ajoittain 
mukana olivat tutkimustyöntekijät Tauno Valli ja Kalevi Olkkola, työnjohtajana 
toimi Viljo Bäck. 
 
Maaperä 
Moreeni peittää muutaman metrin paksuisena kerroksena lähes kauttaaltaan melko 
tasaisen tutkimusalueen kallioperää, alavilla mailla moreenipeite on paksuimmil-
laan. Kalliopaljastumia on paikoin hyvinkin runsaasti, kuten Tiilikalliolla, mutta 
vain harvakseen Paston kohteella ja Timanttimaalla niitä on vain muutamia. Lajit-
tuneita maalajeja on ohuina kerroksina alavimmilla alueilla, kuten soilla ja jokiuo-
missa. 
 
Viimeisin jäätikkövirtaus tapahtui matalien drumliinien, uurteiden ja moreenin 
suuntauksen perusteella lähes pohjoisesta, 350º-360º (Nenonen & Hakala 1982, 
Nenonen & Johansson 1981, Nenonen & Liippo 1984). Seinäjoen Eskoonmäessä 
tehtiin havaintoja harvoin todettavasta vanhemmasta jäätikönvirtaussuunnasta, 
330º-340º (Nenonen & Liippo 1984). Vanhemmaksi jäätikön virtauksen suunnaksi 
tulkittiin myös ristiuurteista mitattu 315º Seinäjoen Mantilanmäessä, Pastosta noin 
5 km länteen (Nenonen & Huhta 1981). Malminetsintää palvelevien maaperätut-
kimusten perusteella harvakseltaan on myös nuorimman moreenin alaisia lajittu-
neita sedimenttejä, jotka lienevät Eem-kautisia (Nenonen & Huhta 1981). Edellä 
mainittujen maaperätutkimusten lohkareviuhkat ovat nuorimman jäätikkövirtauk-
sen suunnassa. 
 
Kompleksikuljetuksen mahdollisuuteen on kuitenkin tälläkin alueella varaudutta-
va, sillä päällimmäinen moreeni voi olla hyvin kompleksisten glasigeenisten ja 
glasiofluviaalisten prosessien lopputulos. Tästä on esimerkkinä tutkimusalueesta 
noin 60 km päässä sijaitseva Kauhajoen Karhukankaan alue, jossa on todettu aina-
kin neljä, ehkä jopa seitsemän lajittuneiden kerrosten erottamaa moreenikerrosta. 
Näistä alimmaisten on tulkittu olevan iältään todennäköisesti varhais-Pleistoseenin 
aikaisia (Huhta 1997, Pitkäranta 2009). 
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Pääkkösen (1966) mukaan valtaosa (90 %) lohkareista on kulkeutunut vain lyhyen 
matkan jäätikön mukana. Samoin Nenosen ja Hakalan (1982) tutkimat tina-
anomaliat Seinäjoen eteläpuolella ovat hyvin paikallisia, jopa alle 100 m. Tätä tul-
kintaa tukee myös Oivasen (1982b) tutkimukset. Paksujen moreenipeitteiden alu-
eella moreenin pintaosat näyttäisivät pääosin olevan selvästi kauempaa kulkeutu-
nutta materiaalia, lähtöisin jopa 1.5-2 km päästä (Lestinen 1988). 
 
Mölderin ja Salmen (1954) mukaan alueella ei juuri kalliorapautumia tunneta. Les-
tisen (1988) mukaan preglasiaalirapautuma on kuitenkin yleistä, joskin sen pak-
suus on yleensä vaatimaton, < 30 cm, mutta paikoin kuitenkin jopa 4 metriä. Tässä 
raportissa esitetyn aineiston perusteella moreenin peittämä kallio on varsin usein 
pinnaltaan rapautunutta, luultavimmin yleensä alle 20 cm. Rapautumiselle altteim-
pia kivilajeja ovat erilaiset liuskeiset kivilajit. 
 
Kallioperän yleispiirteet 
 
Seuraavassa on esitetty lyhennelmä alueen kallioperästä perustuen lähinnä Oivasen 
(1982b) ja Mäkitien & Lahden (2004) kuvauksiin. Kuvassa 2 oleva yksinkertaistet-
tu kallioperä perustuu GTK:n digitaaliseen kallioperätietokantaan. 
 
Aluetta dominoi yleisnimeltään Pohjanmaan liuskejakson <1.89 Ga ikäinen kiille-
gneissiksi tai biotiitti-plagioklaasigneissiksi nimitetty paragneissi, mikä on meta-
morfoitunut vaihtelevasti, aina ala-amfiboliittifasieksesta granuliittifasiekseen asti. 
Kiillegneissi-nimi pitää sisällään mm metamorfoitumisasteesta, migmatiittiutumi-
sesta, kemiallisesta koostumuksesta, karkeusasteesta, porfyroblasteista ja kerros-
tumisen aikaisesta vulkanismista johtuen useita kivilajeja: fylliitti, metagrauvakka, 
grafiittipitoinen liuske, porfyroblastiset kiilleliuskeet ja -gneissit, kvartsi- ja/tai 
plagioklaasipitoinen liuske, suonigneissi jne. Nämä kaikki on sinisellä värillä ku-
vassa 2. Tutkimusalueella pintakivilajien kulku ja liuskeisuus ovat yleensä likimain 
luode-kaakko-suuntaisia. 
 
Konformisti edellisten kanssa on vähäisempiä metavulkaniitteja. Emäksiset vul-
kaniitit lienevät olleet lähinnä laavaa ja kerrosjuonia, nyttemmin metamorfoitunei-
na melko homogeenista amfiboliittia. Muutaman metrin paksuisia, sarvivälkettä 
sisältäviä intermediaarisia, alkujaan tuffiittisia, kerroksia on myös välikerroksina 
kiillegneississä. Yleensä vaatimattoman paksuisia ovat myös heterogeeniset ryoliit-
tiset tuffiitit, jotka ovat usein hyvin migmatiittiutuneita ja voivat muistuttaa kiille-
gneissi-ryhmän kivilajeja. 
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Kuva 2. Yksinkertaistettu kallioperäkartta tutkimusalueiden ympäristöstä (GTK:n kallioperä-
karttatietokanta 10.01.2011). 
Fig. 2. Simplified map of bedrock around the study areas (the bedrock data bank in GTK). 
 
 
Lähes konformisti esiintyvät, liuskettuneet, ulkonäöltään vaihtelevat, andesiittiset 
uraliitti- ja plagioklaasiporfyriitit lienevät olleet puolipinnallisia kerrosjuonia, jotka 
voivat olla kymmeniäkin metrejä paksuja, kuten Haapaluomassa Tiilikallion mal-
minetsintäkohteessa. Porfyriitit ovat kiillegneississä vaihtelevan paksuisina bu-
dinoituneina linsseinä ja patjoina. Porfyriitittien reunaosat ovat erityisen deformoi-
tuneita ja sisältävät paikoin budinoituneita kvartsijuonia. 
 
Usean neliökilometrin laajuiset tonaliitit ja granodioriitit ovat vaihtelevasti defor-
moituneita ja vaihettuvat toisikseen ja kvartsidioriitiksi. Tonaliitit sisältävät ylei-
sesti useiden aarienkin kokoisia kiillegneissi-sulkeumia. Tonaliitissa olevat dioriit-
tiset sulkeumat edustanevat magman varhaisimpia, tonaliittisessa magmassa säily-
neitä kiteytymiä. Paikoin granodioriitti leikkaa tonaliittia. Tonaliitti on paikoin ka-
limetasomatoitunut, jolloin se sisältää kalimaasälpäkiteitä ja on siten litologisesti 
porfyyristä granodioriittia. 
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Laajahkot, korkeintaan vähän deformoituneita, liuskeita ja tonaliittis-
granodioriittista kallioperää leikkaavat graniitti-intruusiot ovat yleensä porfyyrisiä. 
Pienialaisina intruusioina, juonina ja suonina graniitti on tavallisesti pegmatiittista 
ja esiintyy yleisesti liuskeissa lähes konformisti. Tämän alueen nuorimpina grani-
toideina ne sisältävät, usein haamumaisesti, suprakrustisia ksenoliitteja. Osa gra-
niittipegmatiiteista sisältää turmaliinia, spodumenia, berylliä, kolumbiittia, antimo-
nia ja kassiteriittia. 
 
Suoritetut tutkimukset 
 
Näytteenotto 
 
Maaperägeokemialliset kultatutkimukset jakautuivat useaan eri vaiheeseen. Näistä 
varhaisin tapahtui vuosina 1987-1988 (taulukossa 1 ”vanhat”) Tulokset tästä vai-
heesta on esitetty jo aiemmin (Kärkkäinen 1993b, 1993c), mutta ne on otettu mu-
kaan myös tähän raporttiin. Pääosa näytteistä koottiin vuosina 2008-2010 Terri-
näytteenottokalustolla käyttäen 35 mm tangostoa ja läpivirtausterää. Näytteitä otet-
tiin kolmessa kohteessa: Pastossa, Timanttimaalla ja Tiilikalliolla (kuva 2). Näyt-
teitä otettiin kultakin pisteeltä kaksi, ensin näyte kallionpinnasta ja sitten toinen 
moreenista noin puoli metriä edellisen yläpuolelta. Käytännön syistä tässä ei aina 
onnistuttu. Moreeninäytteet olivat noin 100-150 g painoisia, rapakallionäytteet 
yleensä vähän tätä kevyempiä ja kallionpintanäytteet usein vain muutaman gram-
man painoisia. 
 
Kohdentavassa näytteenottovaiheessa näytteitä otettiin parinsadan metrin välein 
keskittyen granitoideja ympäröivän kaaren muotoiselle pintakivilajialueelle. Myö-
hemmin keskityttiin tiheämpään, linjamuotoiseen näytteenottoon kohdentavassa 
vaiheessa todetuille anomalia-alueille. Kairauspaikkoja ja -suuntia ajatellen näyt-
teenottoa edelleen tihennettiin siten, että viimeisessä vaiheessa näytteenottopistei-
den väli oli minimissään 10 m, kun se yleensä oli linjoilla 20 m. Kaikkiaan näyttei-
tä otettiin 2281, joista noin puolet moreenia ja puolet joko rapakallio- tai kallion-
pintanäytteitä (taulukko 1). 1990-luvulla otettujen moreeni/kallionpinta-näytteiden 
tuloksia oli 342 näytteestä (Kärkkäinen 1993c). Haapaluoman alueen maapeitteen 
keskipaksuus on kohdentavan näytteenoton perusteella 4.0 metriä. 
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Taulukko 1. Seinäjoen Haapaluoman alueen geokemiallisten maaperänäytteiden määrät maala-
jeittain ja kohteittain ja näytesyvyys (m). Ks. myös tekstiä. 
Table 1. The amounts of geochemical soil samples at three targets in Haapaluoma area, 
Seinäjoki, western Finland. Alue=area, Moreeni=till, Rapakallio=weathered bedrock, Kallion-
pinta=surface of bedrock, Yhteensä=altogether, Analyysiin=to analysis, Syvyys= sampling 
depth, Kohdentava=local sampling phase, uusinta=re-analyses, vanhat=earlier collected sam-
ples. 
Alue Moreeni Rapakallio Kallionpinta Yhteensä Analyysiin Syvyys
Kohdentava 86 9 63 158 104 4.0 
Pasto 644 102 513 1259 1259 4.3 
Timanttimaa 299 144 151 594 339 4.6 
- uusinta     33  
- vanhat    342 342 3.4 
Tiilikallio 138 25 107 270 142 2.2 
Yhteensä 1167 280 834 2623 2219  
 
Sisätiloissa tapahtuneet tutkimukset 
 
Kaikki vuosien 2008-2010 näytteet katsottiin visuaalisesti. Moreeninäytteistä var-
mistettiin maalaji sekä määritettiin väri ja rakeisuus. Samalla huomioitiin mahdol-
liset poikkeavuudet, kuten tiiviys ja kosteus sekä viitteet malmiutumisesta. Kallio- 
ja rapakallionäytteistä taltioitiin kivilaji, väri, rakeisuus ja poikkeavat mineraalit, 
erityisesti malmimineraalit. Kivilajin määrittäminen pienestä ja/tai usein likaisesta 
ja rapautuneesta näytteestä on haasteellista mm siksi, että emäksisten kivilajien 
amfiboli on rapautuessaan usein muuttunut biotiitiksi, jolloin kivilajiksi määrite-
tään helposti kiilleliuske-ryhmän kivilaji. Samoin pieneen porfyyriseen kivilaji-
näytteeseen sattuu vain vähän, jos ollenkaan, porfyyrejä, jolloin tuomio on sama, 
kiilleliuske. Siten näiden näytteiden perusteella tehty kivilajikartta on varmastikin 
liian kiilleliuske-painotteinen. 
 
Paston kohdealueen näytteet analysoitiin kaikki erikseen. Kustannusten säästämi-
seksi kohdentavan vaiheen sekä Timanttimaalla ja Tiilikalliolla kunkin näytepis-
teen moreeni- ja kallionäyte yhdistettiin yhdeksi näytteeksi analyysiä varten. Jos 
kuitenkin jommassa kummassa näytteessä oli todettu malmiutumisen merkkejä, 
analysoitiin molemmat erikseen. 
Analyysiä varten kaikki näytteet jauhettiin kokonaan, homogenisoitiin ja näytteestä 
otettiin otos analyysiin. Kohdentavan vaiheen, Paston ja Tiilikallion näytteet sekä 
suurin osa Timanttimaan näytteistä analysoitiin ICP-OES:llä (Inductively Coupled 
Plasma Optical Emission Spectrometry) 31 alkuainetta (0.15 g otos): 
Ag,Al,As,B,Ba,Be,Ca,Cd,Co,Cr,Cu,Fe,K,La,Li,Mg,Mn,Mo,Na,Ni,P,Pb,S,Sb,Sc,Sr,Ti,V, Y,Zn,Zr. Koska ky-
seessä on osittaisliuotus (aqua regia), ovat varsinkin pääalkuaineiden pitoisuudet 
liian matalia, niiden osalta tulokset antavat jopa harhaanjohtavan mielleyhtymän. 
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Mm kalkofiilisten alkuaineiden pitoisuudet ovat sen sijaan oikealla tasolla. Lisäksi 
näytteistä analysoitiin GFAAS:llä (Atomic Absorption Spectrometry, electrother-
mal atomisation) 5 g punnituksella Au ja Te. 
 
Timanttimaan viimeisimmän näytteenottovaiheen näytteet (142 yhdistettyä näytet-
tä) analysoitiin näytteet ICP-MS-menetelmällä (Inductively Coupled Plasma Mass 
Spectrometry) 42 alkuainetta 5 g punnituksella kuningasvesiliuoksesta 
Ag,Al,As,Au,B,Ba,Be,Bi,Ca,Cd,Co,Cr,Cu,Fe,K,La,Li,Mg,Mn, Mo,Na, 
Ni,P,Pb,Pd,Pt,S,Sb,Sc,Se,Sn,Sr,Te,Ti,Th,Tl,U,V,W,Y,Zn,Zr. Todellista hyötyä kullanetsinnässä 
näistä alkuaineista voi ajatella olevan kullan lisäksi sen pathfindereista As, B, Bi, 
Cu, Sb, Te ja W:sta. Pääalkuaineet liukenevat vain osittain, siksi niiden hyöty mm 
metasomaattisten muutosten ilmentäjänä on varsin rajoitettua. 
 
Maaperägeokemiallisen kultatutkimuksen kohdentava vaihe 
Maaperägeokemiallisen kultatutkimuksen kohdentavassa vaiheessa otettiin Haapa-
luoman intrusiivin ympäriltä suprakrustisten kivien päältä yhteensä 158 näytettä. 
Saman pisteen moreeni- ja rapakallio/kallionpintanäytteet yhdistettiin yhdeksi 
näytteeksi, mikäli näytteissä ei todettu kullanetsinnän kannalta merkittävää (tau-
lukko 1). Paston kohteessa osa näytteistä otettiin 150 m näytteenottoverkolla, tu-
lokset tästä on esitetty Paston kohteellisessa tutkimusosassa. 
 
Kulta, arseeni ja telluuri ovat tässä mittakaavassa usein samoissa näytteissä kor-
keina pitoisuuksina ja muodostavat selkeän faktorin Au-As-Te. Kuvassa 3 Tiilikal-
lion ja Timanttimaan kohteet tulevat selkeästi näkyviin Au-As-pitoisuuskartalla. 
Näillä alueilla oli aikaisemmin todettu kultapitoisia lohkareita, Tiilikalliolla kultaa 
kallioperässäkin (Huuskonen 1991). Näiden kohteiden ohella Paston kohteelta itä-
kaakkoon on myös laaja anomalia, jota ei ole toistaiseksi tutkittu. Telluurin ja boo-
rin pitoisuuskartat (ei kuvaa) muistuttavat suuresti kullan ja arseenin pitoisuuskart-
toja. 
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Kuva 3. Kullan ja arseenin pitoisuudet Haapaluoman intrusiivin ympärillä olevan pintakivijak-
son päällä kallioperän pinnan läheisyydessä kohdentavan geokemiallisen näytteenoton yhdiste-
tyissä näytteissä (yleensä saman pisteen moreeni- ja (rapa)kallionäytteet yhdistetty yhdeksi näyt-
teeksi). 
Fig. 3. The distribution of Au and As in the till/bedrock interface on supracrustal rocks accord-
ing to local geochemical sampling in combined samples (till and rock samples form one sample 
for analysis). 
 
Maaperägeokemialliset kohteellisen vaiheen kultatutkimukset 
 
Pasto 
 
Moreeninäytteiden väri 
Paston alueelta otettiin kaikkiaan 1259 moreeni-, rapakallio- ja kallionpintanäytet-
tä. Moreeninäytteistä varmistettiin maalaji ja katsottiin visuaalisesti väri ja rakei-
suus sekä mahdolliset poikkeavuudet. 
 
Moreenin väri luokiteltiin 24 luokkaan. Suurin osa 642 moreeninäytteestä oli kel-
lahtavanharmaata (97), keskiharmaata (170), rusehtavanharmaata (76) tai vaalean-
harmaata (121), joukossa oli kuitenkin mm kirjavanharmaita (9), punaruskeita (11) 
ja vihreänharmaita (8) näytteitä. Taulukossa 2 on yhdeksän alkuaineen keskipitoi-
suus kolmen moreenin värisävyn mukaan luokiteltuna. Paston alueelta kootuista 
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moreeninäytteistä on taulukossa vain selvästi johonkin mainittuun kolmeen ryh-
mään kuuluvat näytteet, välimuotoisia värejä ei taulukkoon ole huomioitu. 
 
Taulukko 2. Eräiden alkuaineiden keskipitoisuudet moreenissa näytteiden värin mukaan Seinä-
joen Pastossa. N=lukumäärä. Au ja Te ppb:na, muut ppm:na. Analysoitu ICP-OES:lla ja 
GFAAS:lla, kuningasvesiliuotus. 
Table 2. Mean contents of some elements in till according to colour of till samples, Pasto, 
Seinäjoki. Harmaansävyiset=grayish, Kirjavat-ruskeat=multi-coloured-brownish, Vihreänsävy-
iset=greenish samples. N=number of samples. Au and Te in ppb, others in ppm. Analysed by 
ICP-OES and GFAAS, aqua regia leaching. 
 Alkuaine N As Ca Cu Fe Mg Ni S Au Te 
Harmaansävyiset 472 44 2873 23 17996 6031 17 632 7.7 23 
Kirjavat-ruskeat 33 44 2665 18 21485 6669 17 433 6.8 18 
Vihreänsävyiset 26 20 3118 44 25754 9881 26 1772 4.8 25 
 
Moreenin värin huomattava värivaihtelu johtuu suurimmaksi osaksi näytteen mine-
ralogiasta. Harmaat sävyt osoittavat näytteen sisältävän lähinnä granitoideista ja 
kiillegneissi-ryhmän kivilajeista lähtenyttä materiaalia. Kirjavat ja ruskeat mo-
reeninäytteet on otettu todennäköisesti hapettavista olosuhteista pohjaveden pinnan 
yläpuolelta tai sen tuntumasta, joissa rauta on osin ruskeina rautahydroksideina. 
Tähän viittaa myös matala rikkipitoisuus. Hapettavissa olosuhteissa 1 bar painees-
sa, klooripitoisuuden ollessa korkea, kullan on todettu muodostavan kultakloori-
komplekseja (mm Brookins 1986), jotka mobiloituvat ja rikastuvat pelkistävim-
missä olosuhteissa lähes puhtaiksi kultarakeiksi (Webster & Mann 1984). Suomes-
sa, ja tämänkin aineiston perusteella, tätä tuskin kovin merkittävästi on tapahtunut 
holoseeniaikana, kulta kun ei juuri liukene maaperän pH:n ollessa 4-8. 
 
Näytteen vihreä sävy sekä korkeimmat Ca-, Cu-, Fe-, Mg- ja Ni-pitoisuudet viit-
taavat näytteen koostuvan lähdealueelta, jossa on emäksistä kivilajia. Voimakas 
moreenin värivaihtelu ylipäätään on osoitus siitä, että alueen moreeni on hetero-
geenista ja on lähtöisin suppealta lähdealueelta ja on samalla osoitus moreenin ly-
hyestä kulkeutumismatkasta. Kullan keskipitoisuus kirjavissa ja ruskeissa mo-
reeninäytteissä on lähes sama kuin muissa vertailuryhmissä ja siten osoittanee, ett-
ei kulta merkittävässä määrin rikastu pohjaveden pintavyöhykkeen rautahydroksi-
deihin, eikä myöskään pohjaveden pinnan läheisyyteen. 
    
Moreeninäytteiden raekoko 
Moreeninäytteistä määritettiin silmämääräisesti rakeisuus 366 näytteestä. Suurin 
osa oli tarkemmin määrittelemättömiä hiekkamoreeneja, 8 hienoa hiekkamoreenia 
ja 43 karkeaa hiekkamoreenia. Rakeisuustutkimuksissa on todettu mm Cu:n ja Zn 
rikastuvan hienoimpaan ainekseen (Nikkarinen & al 1984). Taulukossa 3 ovat kal-
kofiiliset, mm As, Cu, Fe, Te sekä emäksisissä kivilajeissa runsaina esiintyvät al-
kuaineet, kuten Ca, Fe, Mg, rikastuneet hienoon hiekkamoreeniin. Tämä johtuu 
sulfidien ja emäksisten kivilajien mineraalien hienontumisherkkyydestä ja niiden 
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”muuntumisesta” limoniitiksi, kiille- ja savimineraaleiksi sekä muiksi johdannai-
siksi postglasiaaliaikana, glasiaaliprosesseissa ja mahdollisesti osittain jo ennen 
pleistoseeniä. Kullan keskipitoisuus on korkein karkeimmassa moreenissa, joskin 
merkittävää eroa ei ole hienorakeisempiin moreeninäytteisiin verrattuna. Ero voi 
johtua myös pienestä hieno hiekkamoreeni-näytemäärästä, sattumasta tai hip-
puefektistä. 
 
Taulukko 3. Eräiden alkuaineiden keskipitoisuudet moreenissa näytteiden raekoon mukaan. 
N=näytteiden lukumäärä. Au ja Te ppb:na, muut ppm:na. Analysoitu ICP-OES:lla ja GFAAS:lla, 
kuningasvesiliuotus. HHkMr=hieno hiekkamoreeni, HkMr=hiekkamoreeni, KHkMr=karkea 
hiekkamoreeni. 
Table 3. Mean contents of some elements in till according to grain size of till samples 
HHkMr=fine sand till, HkMr=sand till, KHkMr=coarse sand till, N=number of samples. Au and 
Te in ppb, others in ppm. Analysed by ICP-OES and GFAAS, aqua regia leaching. 
Raekoko N As Ca Cu Fe Mg Ni S Au Te 
HHkMr 8 30 4324 33 21863 8724 18 578 3.7 27.4 
HkMr 315 25 2636 20 17766 5857 17 573 5.1 16.7 
KHkMr 43 16 2031 17 14927 4802 15 335 6.8 11.7 
 
 
Maapeitteen paksuus 
Kuvassa 4 on Paston itäisen näytteenottoalueen kallio- ja rapakallionäytteiden näy-
tesyvyys. Yli kahdeksan metrin maapeitteen paksuuksia on yleisesti suoalueilla. 
Kuivilla, ympäristöään korkeammilla paikoilla, maapeite on ohut ja kalliokin on 
usein paljastuneena. Sekä ohuiden että paksujen maapeitteiden paksuuskuvioiden 
pituussuunta on lähes sama kuin kivilajien ja pääliuskeisuuden yleissuuntaus. Kes-
kellä kuvaa 4, Levännevan turvetuotantoalueen länsipuolella, on 300 m pitkä, 100 
m leveä, pohjois-etelä-suuntainen, viimeisen jäätikkövirtauksen suuntainen drum-
liini, jossa moreenia on yli kymmenen metriä paksulti. Todennäköisesti alueen 
muutkin drumliinit ovat paksuudeltaan samaa luokkaa. Paston alueen maapeitteen 
maksimipaksuus oli 14.4 m, keskimäärin neljä metriä. 
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Kuva 4. Maapeitteen paksuus maaperägeokemiallisessa näytteenotossa Paston itäisellä alueella. 
Fig. 4. The depth of soil cover (in dm) according to the soil sampling in the eastern part of Pasto 
area. Green dots: shallow soil cover, blue dots: thick soil cover. 
 
Kallionpinta- ja rapakallionäytteet 
Kivilaji määritettiin 608 näytteestä (kuva 5). Osa rapakallionäytteistä oli niin täy-
dellisesti rapautunut, ettei kivilajia voinut määrittää. Lisäksi näytteet olivat usein 
niin pieniä, että esimerkiksi liuskeisen maasälpäporfyyrin erottaminen kiillelius-
keesta oli mahdotonta. Samoin pintaosaltaan biotiittiutunut emäksinen kivilaji 
muistutti kiilleliusketta, joskin amfibolien ofiittimainen neulasrakenne saattoi olla 
jäljellä. Pieni osa kallionäytteiksi merkityistä näytteistä kuvassa 5 on varmastikin 
peräisin lohkareista, joten kartalla esitettyihin kivilajimäärityksiin pitää suhtautua 
varauksella. 
 
Paston alueen kallioperä on pikkupiirteissään luonnollisesti kompleksisempi kuin 
1:100 000 –mittakaavaisella yleistetyllä kallioperäkartalla (Lahti & Mäkitie 1990). 
Voimakkain magneettinen NW-SE –suuntainen anomalia aiheutunee suhteellisen 
kapeasta magneettikiisupitoisesta grafiitti/mustaliuskeesta. Kiilleliusketta näyttäisi 
yleisesti läpäisevän pienialaiset granodioriitti-tonaliitti-, gabro-dioriitti- ja ennen 
kaikkea (pegmatiittis)graniitti-intrusiivit ja juonet. Osalla näistä on varmasti vaiku-
tuksensa kullan sijoittumisessa nykysijoilleen. 
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Kuva 5. Paston alueelta koottujen rapakallio- ja kallionpintanäytteiden kivilaji. Pohjana 
magneettinen matalalentokartta. 
Fig. 5. Rock type of the weathered and bedrock surface samples collected in Pasto area. Aero-
magnetic map is as background. 
 
Visuaalinen tarkastelu kivilajeittain: 
Amfiboliitti, 24 näytettä 
- yleensä vihreän- tai keskiharmaa, pienirakeinen 
- muutamassa näytteessä rikki-, magneetti- ja/tai arseenikiisua 
- muutama näyte biotiittiutunut, kvartsiutunut tai kloriittiutunut 
- useita anomaalisia As- ja Te-pitoisuuksia, Au matala/heikosti anomaalinen 
Andesiitti - intermediäärinen vulkaniitti - kvartsi-maasälpäliuske, 11 näytettä 
- harmaan sävyjä, hieno/pienirakeinen 
- ei malmimineraaleja 
- alhaiset/heikosti anomaaliset As-, Te- Au-pitoisuudet 
Dioriitti, 8 näytettä 
- harmaan sävyjä, pieni/keskirakeinen,  
- kahdessa näytteessä vähän rikkikiisua 
- yleensä selvästi As-anomaalinen, heikosti Au-Te-anomaalinen 
Emäksinen vulkaniitti, 8 näytettä 
- vihreän tai mustan sävyjä, pienirakeinen 
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- yhdessä näytteessä magneetti- ja kuparikiisua 
- yhdessä näytteessä korkeahkot As-, Pb- ja Te-pitoisuudet, Au-pitoisuudet matalia 
Gabro, 19 näytettä 
- vihreän tai harmaan sävyjä, pieni/keskirakeinen 
- yhdessä näytteessä arseenikiisua ja kahdessa rikkikiisua 
- yleensä selvästi As-Te-anomaalinen ja heikosti/kohtalaisesti Au-anomaalinen 
Graniitti, 43 näytettä 
- punaisen sävyjä, keskirakeinen 
- ei malmimineraaleja 
- matalat Au-, As-, Te-pitoisudet, pari vähäistä poikkeusta 
- yksi näyte As-Cu-Te-anomaalinen 
Granodioriitti – tonaliitti(gneissi), 33 näytettä 
- harmaan sävyjä, pieni/keskirakeinen, vähän tai ei lainkaan deformoitunutta 
- viidessä näytteessä vähän rikki- tai magneettikiisua 
- neljä näytettä selvästi As-anomaalisia ja yhdessä näytteessä korkea Cu 
- Au- ja Te-pitoisuudet matalia 
Kiilleliuske – kiillegneissi, 393 näytettä 
- osa kiilleliuskeiksi tulkittuja näytteitä on maasälpäporfyyrejä 
- osa kiilleliuskeiksi tulkittuja näytteitä on biotiittiutuneita emäksisiä kivilajeja 
- harmaan sävyjä, yleisimmin pienirakeinen 
- usein rikki- tai magneettikiisupitoista 
- joskus serisiittiytynyt ja/tai kloriittiutunut 
- As > 500 ppm 15 tapausta, Au > 300 ppb 4 tapausta, Te > 300 ppb 2 tapausta 
Kloriittiliuske, 8 näytettä 
- vihreän sävyjä, pienirakeinen 
- ei näkyviä malmimineraaleja 
- alhaiset As-, Au- ja Te-pitoisuudet 
- yksi näyte: Ag 4.7, Cu 2070, Pb 410 ja Zn 478 ppm 
Kvartsi, 5 näytettä 
- harmaan sävyjä 
- vähän rikkikiisua 
- matalat As- Au- ja Te-pitoisuudet 
Mustaliuske, 2 näytettä 
- harmaanmusta, hienorakeinen 
- ei todettuja malmimineraaleja, mutta korkeahko Fe-pitoisuus 
Maasälpäporfyyri, 15 näytettä 
- osa kiilleliuskeeksi tulkittuja näytteitä on maasälpäporfyyrejä 
- vähän rikkikiisua 
- 3 näytettä hyvin As-Te-anomaalisia, niissä matala Au-pitoisuus 
Pegmatiittigraniitti, 30 näytettä 
- punaisen sävyjä, keski/karkearakeinen 
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- ei malmimineraaleja 
- matalat As-, Au- ja Te-pitoisuudet 
 
Anomaliat 
Paston alueella näytteitä otettiin kolmessa eri näytteenottovaiheessa. Toisen ja 
kolmannen näytteenoton tarkoitus oli tarkentaa aikaisemmin saatua käsitystä kul-
lan jakautumista alueella. 

 
Kuva 6. Kulta ja arseeni maaperägeokemiallisissa näytteissä Paston alueella. Kuvassa ovat sekä 
moreeni-, rapakallio- että kallionpintanäytteet. 
Fig. 6. Gold and arsenic in soil geochemical samples in Pasto area. All the samples, till, weath-
ered bedrock and the samples from bedrock surface, are involved. 
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Kuva 7. Au-As-Te-faktori (yllä) rapakallio- ja kallionpintanäytteissä ja Au-Te-faktori moreeni-
näytteissä Paston alueen itäosassa. 
Fig 7. Au-As-Te-factor (above) in the weathered and bedrock surface samples and Au-Te-factor 
in till samples in the eastern part of Pasto area. 



16/2011 16 
 
 
 

      
  

Näytteenoton korkeimmat kultapitoisuudet sattuvat melko suppealle alueelle lähel-
le kultapitoisten kansannäytteiden sijaintipaikkaa (kuva 6a). Arseenin (kuva 6b) ja 
telluurin (ei kuvaa) anomaliakuvat ovat hyvin samankaltaiset. 
Paston alueen kallio- ja rapakallionäytteiden faktorianalyysissä (principal com-
ponents, Varimax-rotaatio) faktorit ovat hyvin tyypillisiä maaperägeokemiallisessa 
kullanetsinnässä  F1 = Al-Ba-Fe-K-Rb-Ti (kiille-mafinen faktori), F2 = Ca-Na-Sr 
(plagioklaasifaktori), F3 = Cr-Mg-Ni = (ultramafinen faktori), F4 = Ag-Cu-S (sul-
fidifaktori), F5 = As-Au-Te (kultafaktori) ja F6 = B (turmaliinifaktori?). Moreeni-
näytteiden faktorianalyysi tuottaa samoilla asetuksilla samankaltaiset, joskin epä-
selvemmät faktorit. Telluurin sijoittuminen kokonaan kultafaktoriin viittaa siihen, 
ettei alueella ole merkittäviä sulfidisaatioita. Ultramafinen faktori on melko voi-
makas, vaikkei alueella ultramafisia kiviä olekaan. Kullan ja boorin sijoittuminen 
eri faktoreihin saattaa viitata pegmatiitteihin, joissa on turmaliinia, mutta ei kultaa. 
Turmaliinia tosin voi esiintyä mm suonina missä tahansa kivilajissa.  
  
Kuvissa 7A ja 7B on rapakallio-kallionpinta –näytteiden Au-As-Te faktori (F5) ja 
moreeninäytteiden Au-Te faktori (F6). Esitettyjen karttojen perusteella jatkotutki-
mukset näyttäisi kannattavan keskittää itäiselle itä-länsi –suuntaiselle anomalialle, 
mikä on todennäköisesti myös kultamineralisoitumisen pituussuunta. Kultapitoiset 
näytteet (kuvat 3,6 ja 7) ovat peräisin mitä luultavimmin tästä vyöhykkeestä tai sen 
liepeiltä. 
 
Mielenkiintoisimmat näytteet 
Taulukossa 4 on Paston alueen korkeimmat kulta-, arseeni- ja telluuripitoisuudet 
muutamissa valikoiduissa kallionpintanäytteissä ja moreenissa. Taulukon lähes 
kaikissa näytteissä kulta-, arseeni- ja telluuripitoisuudet ovat korkeita ja toisaalta 
kaikissa näytteissä boori- ja antimonipitoisuudet ovat matalia. Kuparia ja molyb-
denia on satunnaisesti heikosti anomaalisesti. Rikkipitoisuus on kaikissa näytteissä 
suhteellisen matala, mikä viittaa sen maaperässä tapahtuneeseen  
mobiloitumiseen. Taulukossa olevien näytteiden rautapitoisuus on suhteellisen 
korkea. 
 
Kuvassa 8 on taulukossa 4 olevat näytepisteet. Yhteen näistä kohteista on kairattu 
PoKa:lla yhdeksän reikää. Kairauksissa todettiin vähäistä arseenikiisupirotetta 
kymmenien metrien matkalla lähinnä kvartsijuonissa ja –osueissa. Kultapitoisuus 
oli useilla sydänkairametreillä ppm-luokkaa, korkeimmillaan kahdella analysoidul-
la metrillä lähes 5 g/tn. 
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Taulukko 4. Eräiden alkuaineiden pitoisuudet valikoiduissa kallionpintanäytteissä (KA) ja mo-
reenissa (MR). Au ja Te ppb:na, muut ppm:na. Analysoitu ICP-OES:lla (511P) ja GFAAS:lla 
(521U), kuningasvesiliuotus. KL=kiilleliuske, GB=gabro, AFB=amfiboliitti. 
Table 4. Contents of some elements in selected rock (KA) and till (MR) samples. Au and Te in 
ppb, others in ppm. Analysed by ICP-OES (511P) and GFAAS (521U), aqua regia leaching. 
KL=mica schist, GB=gabbro, AFB=amphibolite. 

X Y Aines Kivilaji As Cu Fe Mo S Au Te 
6953558 3302967 KA KL 5710 99 32500 1.5 3340 139 250 
6953864 3302455 KA KL 10200 50 27900 1.0 5490 171 225 
6953442 3303288 KA GB 6090 287 52200 0.5 6980 69 1540 
6953540 3302637 KA AFB 1440 70 34900 0.5 663 68 534 
6953530 3302637 KA GB 1240 45 41900 0.5 538 372 463 
6953384 3303505 MR  506 52 29400 2.0 1400 932 1000 
6953492 3303104 MR  5570 797 29100 39.1 6920 169 1180 
 

 
Kuva 8. Taulukossa 4 olevien näytteiden sijainti Paston alueen itäosassa. 
Fig. 8. The locations of the samples presented in the Table 4. Mielenkiintoisimmat näytteet = the 
most interesting sampling sites, KA=sample from bedrock surface, MR=till sample, Au pitoinen 
kivipalanäyte=Au containing rock specimen, Syväkairaus=diamond drilling. 
 
Kuvaan 8 on merkitty myös kolmen kultapitoisen kivipalanäytteen sijainnit, näyt-
teistä kaksi on tulkittu paljastumista otetuiksi. Kivipalanäytteiden tarkasta ottopai-
kasta ei kuitenkaan ole varmuutta. Malmikaivos Oy teki vuonna 1984 kolme á noin 
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100 m pituista syväkairausreikää näiden läheisyyteen. Rei’issä oli yleisesti vähäistä 
arseenikiisupirotetta kvartsijuonten yhteydessä ja deformoituneessa dioriitissa (O. 
Taikina-ahon syväkairausraportit), kultapitoisuudesta ei ole tietoa. 
 
Timanttimaa 
 
Taustaa 
Geologian tutkimuskeskus teki kultapitoisten kansannäytteiden (Reijo Perälä) 
vuoksi tutkimuksia Seinäjoen Timanttimaalla vv. 1987-1991 (Kärkkäinen 1993b; 
1993c). Yhdeksän syväkairausreiän perusteella voitiin rajata intermediaarisen in-
truusion ja suprakrustisten kivien kontaktissa useiden metrien paksuinen, runsaasti 
kvartsijuonia ja –suonia sisältävä hiertoyöhyke, jonka kultapitoisuus oli noin 1 
ppm maksimipitoisuuden ollessa 15.5 ppm / 1.5 m. Koska malmiutunut horisontti 
näytti jatkuvan molempiin suuntiin ja rinnakkaisista kultapitoisista horisonteista oli 
viitteitä, päätettiin täsmentää niiden sijaintia ottamalla näytteitä moreenipeitteen 
pohjaosasta ja kallioperän pintaosasta. 
 
Näytteet 
Timanttimaan alueelta otettiin kaikkiaan 594 moreeni-, rapakallio- ja kallionpinta-
näytettä (taulukko 1). Kuten Pastossa, näytteet otettiin 35 mm Terri-kalustolla. Ai-
kaisemmin, vv. 1987-1988, oli ns. pohjanäytteitä otettu Timanttimaan alueelta 342 
näytettä, joiden tuloksia on jo aikaisemmin esitetty (Kärkkäinen 1993b). Maapeit-
teen keskisyvyys näytteenoton perusteella on 4.55 m maksimin ollessa 10.8 m. 
 
Moreeninäytteistä varmistettiin maalaji sekä määritettiin väri ja rakeisuus. Koska 
saman näytepisteen moreeni- ja kallionpintanäyte yhdistettiin, samanlaista vertai-
lua moreenin värin ja alkuainepitoisuuksien kesken ei ollut mahdollista tehdä kuin 
Paston alueella. Sama koskee myös moreenin rakeisuutta. Suurin osa moreeninäyt-
teistä oli harmaansävyisiä, usein myös ruskeasävyisiä tai ruskeita, hiekkamoreene-
ja. 
 
Kivilaji määritettiin 368 näytteestä. Kuten Pastossa, osa rapakallionäytteistä oli 
niin täydellisesti rapautunut tai näyte oli niin pieni, että kivilajin määrittäminen oli 
hankala tehtävä. Sitäpaitsi kuten Pastossa vähäinen osa kallionäytteiksi merkityistä 
näytteistä on varmastikin peräisin lohkareista. 
Kallionpintanäytteiksi tulkittujen ja rapakallionäytteiden perusteella Timanttimaan 
alueen kallioperä muistuttaa Paston alueen kallioperää, joskin kivilajeja on eri suh-
teissa. Timanttimaalla amfiboliiteiksi tulkittuja näytteitä oli enemmän kuten myös 
granodioriitti-tonaliittinäytteitä. Amfiboliitiksi tulkitut näytteet lienevät plagioklaa-
si-uraliittiporfyriiteistä, joiden yhteyteen kullan rikastuminen näyttäisi ainakin löy-
hästi liittyvän (Kärkkäinen 1993b). Selvästi vähemmän oli graniittia, graniittipeg-
matiittia, dioriittia, gabroa, emäksistä vulkaniittia, kloriittiliusketta ja maasälpäpor-
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fyyriä kuin Paston alueella. Malminetsinnällisesti merkittävää saattaa olla serisiitti-
liuskeiden ja ylipäätään serisiittiytymisen yleisyys Timanttimaalla. 
 
Anomaliat 
Vuosina 1987-1988 otetuista näytteistä oli analysoitu vain Au, As, Cu, Pb ja Zn. 
Vuosina 2009-2010 otettiin näytteitä kahdessa vaiheessa. Ensimmäinen erä analy-
soitiin ICP-OES:lla ja GFAAS:lla ja toinen erä ICP-MS- ja ICP-OES-tekniikalla. 
Analysoidut alkuaineet on lueteltu aikaisemmin kohdassa ’Sisätiloissa tapahtuneet 
tutkimukset’. 
 
Taulukossa 5 on kahdeksantoista kullanetsinnällisesti mielenkiintoisen kallionäyt-
teen parametrejä. Kuudesta kallionäytteestä yksi oli amfiboliitista, yksi gabrosta ja 
loput kiilleliuskeesta. Rapautumattomissa kallionäytteissä neljässä todettiin visuaa-
lisesti  rikkikiisua ja yhdessä arseenikiisua. Lähes kaikki olivat kulta-, arseeni- ja 
telluuripitoisia, päinvastoin kuin rapakallionäytteet, joissa arseeni- ja telluuripitoi-
suus oli vain satunnaisesti korkea. Erityisen selvä ero kallio- ja rapakallionäyttei-
den välillä on rikkipitoisuus, mikä rapakallionäytteissä on yleensä vain 100-800 
ppm. Kuten Pastossa tämä viittaa joko rapakalliossa tapahtuneeseen kullan rikas-
tumiseen ja/tai rikin, arseenin ja telluurin hydromorfiseen mobilisoitumiseen. Edel-
lä mainittu serisiittiytyminen on mahdollisesti rapautumisen aikana tapahtunutta 
mineralogista muuttumista eikä niinkään kallioperän uumenissa tapahtunutta hyd-
rotermistä muuttumista. Taulukon 5 näytteissä antimoni- ja molybdenipitoisuudet 
ovat matalia. Useissa taulukon näytteissä wolframipitoisuudet ovat heikosti ano-
maalisia, mikä tarkoittanee näiden näytteiden sisältävän jonkin verran scheeliittiä 
(ei katsottu UV:lla). 
Kuvassa 9 on kullan jakautuminen yhdistetyissä moreeni/kallio/ rapakallionäytteis-
sä. Varmuudella ei voi siten sanoa aiheutuuko korkea kultapitoisuus moreenin vai 
kallionpintanäytteen kultapitoisuudesta. Korkeat kultapitoisuudet sijoittuvat sup-
peahkolle alueelle magneettisen anomalian päälle, loivaan poimuun.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



16/2011 20 
 
 
 

      
  

Taulukko 5. Eräiden Timanttimaan kallio- ja rapakallionäytteiden parametrejä. 
KAMR=yhdistetty kallionpinta- ja moreeninäyte, RPMR=yhdistetty rapakallio- ja moreeninäyte, 
KL=kiilleliuske, GB=gabro, AFb=ambiboliitti, SERL=serisiittiliuske, SK=rikkikiisu, 
AsK=arseenikiisu, kv=kvartsiutumista, skv=savukvartsia, ser=serisiittitymistä. Au ja Te ppb, 
muut ppm. 
Table 5. Parameters of some selected samples of Timanttimaa soil geochemical sampling. 
KAMR=combined sample from rock surface and till, RPMR=combined sample from weathered 
bedrock and till, KL=mica schist, GB=gabbro, AFB=amphibolite, SERL=sericite schist, 
SK=pyrite, AsK=arsenopyrite, kv=silicification, skv=smoke quartz, ser=sericitization. 
Aines=material, Kivilaji=rock type, Miner=interesting minerals. Au and Te in ppb, others in 
ppm. 
Aines Kivilaji Miner Ag As B Cu S Au Te W 
KA KL SK, kv 0.3 808 3 100 10900 395 217 - 
KA KL SK, kv 1.1 3 21 64 36000 135 131 - 
KA GB  0.6 750 3 30 6390 39 242 - 
KA AFB AsK,skv 1.8 1880 3 263 5150 491 442 - 
KA KL SK 1.0 797 6 165 37300 296 117 6.7 
KAMR KL  0.1 313 3 22 687 707 197 0.5 
           
RPMR KL ser 0.1 31 10 29 131 114 80 0.4 
RPMR KL  0.1 30 15 36 221 217 51 0.9 
RPMR KL ser 0.2 31 9 38 294 160 113 0.8 
RPMR KL ser 0.1 28 19 37 206 358 74 1.2 
RPMR KL?  0.9 245 14 484 3770 135 31 1.6 
RPMR SERL  0.1 50 6 118 786 118 38 0.3 
RPMR SERL  0.2 32 8 35 411 609 217 1.6 
RPMR KL  0.1 14 9 35 323 417 50 1.5 
RP SERL  0.1 29 8 21 54 115 37 1.1 
RPMR KL?  0.1 29 9 15 140 415 59 0.4 
RPMR SERL  0.1 29 6 33 289 505 275 0.6 
RPMR KL?  0.1 38 5 31 310 293 364 1.3 
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Kuva 9. Kultapitoisuus moreenin ja kallionpinnan yhdistetyissä näytteissä, Seinäjoen Timantti-
maalla. Taustana magneettinen maanpintamittauskartta. 
Fig. 9. Gold content in the combined samples from bottom of till cover and at the surface of bed-
rock in Timanttimaa, Seinäjoki. Malmiutuma=mineralized horizon, Syväkairaus=diamond drill-
ing, Au-pitoinen aihe=gold containing boulder. Map of magnetic field measurements as back-
ground. 
 
Yhdistettyjen näytteiden faktorianalyysissä (22 alkuainetta, Varimax-rotaatio, cor-
relation matrix, principal components, 6 faktorin malli) kiille-mafinen-faktori on 
tyypillisesti voimakkain. Toiseksi voimakkain on kulta-telluuri-arseeni-faktori, 
mikä osoittaa alueen merkittävää kultapotentiaalisuutta. Tässä faktorissa ovat 
kohtalaisin latauksin myös hopea ja kupari. Muilla faktoreilla ei kullanetsinnässä 
liene merkitystä: kalimaasälpä-faktori, plagioklaasi-faktori, lyijy-sinkki-faktori ja 
apatiitti-faktori(?). 
 
Kuvaan 10 on merkitty syväkairauspaikat ja niissä todetut kultamineralisaatiot hei-
jastettuna suoraan maanpintaan (Kärkkäinen 1993b). Kuvan suurimmat punaiset 
pallot kuvastavat joko korkeaa kulta-, telluuri- tai arseenipitoisuutta yhdistetyssä 
moreeni/kallionpinta/rapakallionäytteessä. Näiden pallojen ja tunnettujen  
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Kuva 10. Kulta-, arseeni- ja telluuripitoisuus yhdistetyissä moreeni- ja kallionpintanäytteissä 
sekä korkeimpien Au, As ja Te-pitoisuuksien perusteella piirretyt anomaliat Seinäjoen Timant-
timaalla. Taustana IP-varautuvuuskartta. 
Fig. 10. Gold, arsenic and tellurium content in combined samples (till and samples taken from 
surface of bedrock). Red lines restrict highest contents of these elements. Au, As tai Te 
anomaalinen=Au, As or Te anomalous. As background, the map of induced polarization char-
geability. 
 
kultamineralisaatioiden perusteella on kuvaan punaisin viivoin hahmoteltu mah-
dollista kultamineralisoitumista Timanttimaan kallioperässä. Mielenkiintoisimpien 
näytteiden kulta-pathfinderi-assosiaatiot on merkitty eri värein tähdellä. 
 
Yhdistettyjen näytteiden purku 
Seitsemässätoista yhdistetyssä näytteessä oli korkea As-, Au-, B- tai Te-pitoisuus. 
Näiden pisteiden näytteistä analysoitiin jälkeenpäin erikseen moreeni ja rapakal-
lio/kallionpintanäyte. Purku tehtiin lähinnä kullan mahdollisen hippuefektin vuok-
si, mutta haluttiin myös tietää ICP-MS:n toistettavuus. Mielenkiintoisimpien alku-
aineiden pitoisuudet on liitteessä 1. 
 
Yhdistetyissä näytteissä korkeat As-, B- tai Te-pitoisuudet eivät tuoneet esiin uusia 
korkeita Au-pitoisuuksia, joten tämän pienen aineiston perusteella hippuefekti ei 
näyttäisi tällä alueella olevan merkittävää. Yhdistetyn näytteen anomaalisen korkea 
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kultapitoisuus selittyi joko korkealla moreenin tai yleisimmin korkealla rapakallion 
Au-pitoisuudella. Koska hippuefektillä ei näyttäisi tällä alueella olevan sanottavaa 
vaikutusta tuloksiin, on oletettavaa, että kulta on alueen kallio- ja maaperässä hy-
vin hienojakoisena tai malmimineraalien hiloissa. Puretut tulokset vastasivat muu-
tenkin erinomaisesti yhdistettyjen näytteiden pitoisuuksia, myös mm vismutin, 
boorin ja antimonin osalta. Tulosten perusteella käytetty ICP-MS-menetelmä sopii 
hyvin maaperägeokemialliseen kullanetsintään. 
 
Kultapitoiset näytteet jakautuvat puretuissa näytteissä pathfinderien osalta viiteen 
ryhmään, jotka on eri värisin tähdin merkitty myös kuvaan 10: 
1) Au-B (kolme rapakallionäytettä) 
2) Au-Te (kaksi rapakallionäytettä) 
3) Au-As (yksi pieni kallionäyte) 
4) Au yksin (kaksi rapakallionäytettä, joissa matala S ja yksi kallionäyte) 
5) Au-Te-B-Zn (yksi serisiittiliuske-rapakallionäyte). 
 
Liitteessä 1 esitetyn otoksen perusteella antimoni, kupari ja wolframi eivät ole kul-
lan seuralaisia tällä alueella. Kuudesta As-anomaalisesta näytteestä vain yhdessä 
on kultaa poikkeavan runsaasti. Tämä voi siis kuitenkin viitata hippuefektiin. On 
ilmeistä, että tällä alueella sekä korkeat arseeni- että telluuripitoisuudet osoittavat 
kultapitoiset horisontit yhtä hyvin kuin kulta. Timanttimaan alueella ei näet ole 
musta- tai kiisuliuskeita, joissa usein on arseenia ja telluuria kiisujen yhteydessä, ja 
joiden kultapitoisuus on yleensä matala. 
 
Kymmenestä otoksen kultapitoisesta näytteestä kahdeksan on rapakalliota, vain 
kaksi näytettä terveestä kalliosta ja moreenista ei yhtään. Tämä viittaa siihen, että 
kulta on voinut rikastua rapakallioon. Kallionäytettä lukuun ottamatta kultapitois-
ten näytteiden rikkipitoisuus on matala, ts. hapettavissa olosuhteissa kiisujen yh-
teydessä oleva kulta (ja mahdollisesti telluuri) on jäänyt paikoilleen rikin poistues-
sa hapettavissa olosuhteissa mobiilina alkuaineena. Ainoassa kultapitoisessa kal-
lionäytteessä sekä kulta- että rikkipitoisuus ovat anomaalisen korkeita. Vakavim-
min on suhtauduttava terveisiin kallionpintanäytteisiin, joissa on myös korkeita 
pathfinderien pitoisuuksia. 
 
Tiilikallio 
 
Taustaa 
Geologian tutkimuskeskus teki tutkimuksia kultapitoisten kansannäytteiden (Reijo 
Perälä) vuoksi Tiilikallion alueella vv. 1983-1984 (Oivanen 1985). Tutkitun alueen 
kallioperä todettiin pääosin voimakkaasti deformoituneeksi uraliitti-
plagioklaasiporfyriitiksi, happamaksi tuffiitiksi ja kiilleliuskeeksi. Paljastetuissa 
kvartsiutuneissa ruhjeisissa osissa todettiin yleisesti arseenikiisua, mutta poikki 
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ruhjeen otetuissa edustavissa näytteissä kultapitoisuus jäi matalaksi, maksimin ol-
lessa 1.2 ppm. Syväkairauksissa (154.30 m ja 94.00 m) kultapitoisuudet olivat tä-
täkin matalampia, minkä vuoksi Geologian tutkimuskeskus luopui tuolloin jatko-
tutkimuksista (Oivanen 1985). 
 
Näytteet 
Näytteitä koottiin Terri-näytteenottokalustolla talvella 2010 kaikkiaan 270, joista 
kallionäytteiksi tulkittiin 107, rapakallionäytteiksi 25 ja moreeninäytteiksi 138. 
Maapeite alueella on ohut: Kallionpinta- ja rapakallionäytteiden keskisyvyys oli 
2.2 m. 
 
Moreeninäytteet olivat pääsääntöisesti kuivia, rusehtavanharmaata (75), keskihar-
maata (27) tai ruskeanharmaata (19) hiekkamoreenia. Moreenin rusehtava/ruskea 
väri johtuu siitä, että näytteet olivat pohjaveden pinnan yläpuolelta. Kaksi näytteis-
tä oli vihertäviä, mikä viitannee siihen, että nämä moreeninäytteet koostuvat suu-
reksi osaksi emäksisestä materiaalista ja samalla sitä, että moreeni ei voi olla kovin 
homogenisoitunutta ts. moreeni koostuu suurimmaksi osaksi paikallisesta proksi-
maalipuolen kallioperästä. Suurin osa moreeninäytteistä oli löyhiä, mutta kym-
menkunta näytettä oli hyvin tiiviitä eli ne edustanevat vanhaa, konsolidoitunutta 
moreenia. 
 
Kallionäytteistä suurin osa oli kiilleliusketta. Muutaman näytteen biotiitti oli klo-
riittiutunutta. Myös serisiittiä esiintyi kohtalaisen yleisesti. Osa kiilleliuskeeksi tul-
kituista näytteistä on todennäköisesti pintaosastaan biotiittiutunutta emäksistä vul-
kaniittia (uraliittiporfyriittiä), joten kartalle merkityt emäksiset vulkaniitit lienevät 
todellisudessa laajempia. 1:100 000 -kallioperäkartalle (Lahti & Mäkitie 1990, ku-
va 11) merkitty emäksinen vulkaniitti on Terrillä otettujen näytteiden perusteella 
epäyhtenäisempi (kuva 12). Intermediaariset porfyyrit näyttäisivät olevan alueella 
kohtalaisen yleisiä. Alueen länsiosa on myös Lahti & Mäkitien (1990) mukaan 
graniittia. 
Malmimineraaleja oli kallionäytteissä vähän. Arseenikiisua todettiin kahdessa 
näytteessä ja muutamassa näytteessä rikki- tai magneettikiisua. Arseenikiisu oli 
porfyyrissä ja kiilleliuskeessa. Jälkimmäisessä oli myös savukvartsia ja rikkikiisua. 
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Kuva 11. Seinäjoen Tiilikallion kohteen kallioperä Lahti & Mäkitie (1990) mukaan ja kultapitoi-
set palanäytteet kalliosta. 
Fig. 11. The bedrock of Tiilikallio area according to Lahti & Mäkitie (1990) and the gold con-
taining rock samples. Emäksinen/intermediaarinen vulkaniitti/porfyriitti=Mafic/intermediate 
volcanite/porphyrite, Kiilleliuske=mica schist, Granodioriitti=granodiorite, Graniitti=granite, 
Au-pit kansannäyte kalliosta=gold containing hand specimen from bedrock , Syväkair-
aus=diamond drilling. 
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Kuva 12. Seinäjoen Tiilikallion kohteen kallioperä maaperägeokemiallisen näytteenoton perus-
teella. 
Fig. 12. The bedrock of Tiilikallio area according to soil geochemical sampling. 
 
Anomaliat 
Tiilikallion yhdistettyjen näytteiden faktorianalyysissä (principal components, cor-
relation matrix, Varimax-rotation) Tiilikallion alueella intiimimmin kultaa seuraa-
vat arseeni ja wolframi. Myös vismutti on melko voimakkaalla latauksella tässä 
faktorissa (F5). Telluuri on rikin yhteydessä (F2) ja sijaitsee pääsääntöisesti alueil-
la, joilla kultaa näyttäisi olevan vain vähän. Muut faktorit ovat kiille-emäksinen- 
(F1), plagioklaasi- (F3), kalimaasälpä- (F4), lantaani-thorium- (F6) ja tinafaktori 
(F7). Korkeahko tinapitoisuus (59.7 ppm) viittaa alueen tinapotentiaalisuuteen. 
 
Kuvassa 13 on korkeimpien Au-, As- ja W-pitoisuudet rajattu kahdeksi luode-
kaakko-suuntaiseksi anomaliaksi. Anomalioiden väliseltä alueelta ei näytteitä otet-
tu maapeitteen ohuuden vuoksi. Tältä alueelta on useita, ilmeisen valikoituja kulta-
pitoisia palanäytteitä kalliosta ja kaksi syväkairausreikää, joissa kultapitoisuus jäi 
alhaiseksi (Oivanen 1985). Nyt esille tulleista anomalioista ei ole syväkairauksin 
varmistettua tietoa. Anomalioiden ja kallioperän magneettisuuden välillä ei näyt-
täisi olevan korrelaatiota. Induktiivinen polarisoituvuus (kuva 14) ei myöskään ole 
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yhteneväinen anomalioiden eikä kalliosta irrotettujen kultapitoisten palanäytteiden 
kanssa. 

 
Kuva 13. Kulta-, arseeni- ja wolframipitoisuus yhdistetyissä moreeni- ja kallionpintanäytteissä 
sekä korkeimpien pitoisuuksien perusteella piirretyt anomaliat Seinäjoen Tiilikalliolla. Taustana 
magneettinen maanpintamittauskartta. 
Fig. 13. Gold, arsenic and tungsten content in combined till samples and samples taken from 
surface of bedrock. Red lines restrict highest contents of these elements. Korkea Au-, As- tai W-
pitoisuus=high Au, As or W content. As background the map of magnetic field measurements. 
 
Taulukossa 6 on kahdeksan näytteen alkuainepitoisuuksia maaperägeokemiallises-
sa näytteenotossa Tiilikalliolla. Vain kolmessa näytteessä oli kultapitoisuus yli 100 
ppb. Osa näytteistä on selvästi As-, Bi-, Sb-, Te- ja W-anomaalisia. Pääsääntöisesti 
nämä näytteet muodostavat kuvissa 13 ja 14 olevat punaisella rajatut kultapotenti-
aalisimmat alueet. 
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Kuva 14. Kulta-, arseeni- ja wolframipitoisuus yhdistetyissä moreeni- ja kallionpintanäytteissä 
sekä korkeimpien Au-, As ja W-pitoisuuksien perusteella piirretyt anomaliat Seinäjoen Tiilikal-
liolla. Taustana IP-mittauskartta. 
Fig. 14. Gold, arsenic and tungsten content in combined till samples and samples taken from 
surface of bedrock. Red lines restrict highest contents of these elements. Korkea Au-, As- tai W-
pitoisuus=high Au, As or W content. As background the map of induced polarization measure-
ments. 
 
Taulukko 6. Valikoitujen näytteiden alkuaineiden pitoisuuksia maaperägeokemiallisessa näyt-
teenotossa Tiilikalliolla, Seinäjoella. KA=kallionäyte, MRKA=kallio- ja moreeninäyte yhdistet-
ty, MRRP=rapakallio- ja moreeninäyte yhdistetty, EVU=emäksinen vulkaniitti, KL=kiilleliuske, 
PORF=intermediaarinen porfyyri. Analysoitu ICP-MS:lla. Au ja Te ppb:na, muut ppm:na. 
Table 6. Contents of selected samples of soil geochemical sampling in Tiilikallio, Seinäjoki. 
KA=rock sample, MRKA=combined rock and till sample, MRRP=combined weathered bedrock 
and till sample, EVU=mafic volcanic rock, KL=mica schist, PORF=intermediate porphyry. Ana-
lysed by ICP-MS. Au and Te as ppb, others as ppm. 
 Kivilaji As Au Bi Sb Te W Cu S 
KA EVU 556 6 0.2 0.9 49 3 108 4200 
MRKA KL 5 6 3.0 1.1 156 0 63 136 
KA PORF 700 7 0.9 6.3 678 0 158 25700 
MRKA KL 535 11 0.2 1.0 28 0 22 388 
MRKA PORF 1520 11 0.4 3.2 26 0 46 1760 
MRKA PORF 695 31 0.7 1.0 42 0 37 662 
MRKA EVU 670 37 0.6 0.7 28 68 32 1130 
MRRP EVU 2280 101 1.3 0.8 65 1 47 4500 
KA KL 3840 218 2.4 1.9 136 98 135 8640 
MRKA EVU 29 388 2.3 0.4 321 0 56 25 
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Yhteenveto 
Geologian tutkimuskeskuksen ”Etelä-Suomen malmivarojen arviointi” –hanke, 
aloitti kolmen jo alustavasti tutkitun kultakohteen potentiaalin selvittämisen Seinä-
joen Haapaluoman alueella v. 2008. Osana selvitystä otettiin näytteitä Terri-
kalustolla kallionpinnasta ja sen päältä moreenista aikaisempaa tiheämmin ja laa-
jemmilta alueilta.  
 
Moreenia on keskimäärin neljä metriä paksulti Haapaluoman alueella. Nuorin jää-
tikön kuljetussuunta oli pohjoisesta etelään, jossa suunnassa on myös todetut loh-
kareviuhkat (Nenonen & Huhta 1981). Moreenin kulkeutumismatkan on todettu 
olevan pääosin lyhyt (Pääkkönen 1966, Nenonen & Hakala 1982). Varhaisempien 
jäätikkökuljetusten vaikutus on kuitenkin mahdollista ja epäilemättä on tapahtunut 
kompleksikuljetusta. Vanhemmasta jäätikön virtaussuunnasta (330º-340º) Seinäjo-
ella on vain muutama havainto (Nenonen & Liippo 1984). 
 
Noin 60 km päässä, Kauhajoen Karhukankaalla, maata on paksuimmillaan 100 m. 
Siinä on todettavissa 4-7 siltti- ja hiekkakerrosten erottamaa moreenipatjaa (Pitkä-
ranta 2009). Myös tässä tutkimuksessa tavattiin todennäköisesti Weiksel-
jäätiköitymistä vanhempaa moreenia, jota edustanee Haapaluoman alueelta kootut 
useat hyvin tiiviit, konsolidoituneet moreeninäytteet. Tähän on varauduttava poh-
dittaessa moreenin pohjaosien kulkeutumista. 
 
Haapaluoman alueen kallioperää dominoi kiillerikas paragneissi, jota voidaan pai-
kallisesti mm metamorfoosiasteesta riippuen nimittää kiillegneissiksi, kiillelius-
keeksi, metagrauvakaksi, fylliitiksi jne. Vähemmän esiintyy edellisten kanssa kon-
formisti emäksisiä vulkaniitteja ja edelleen vähemmän happamia vulkaniitteja. 
Puolipinnalliset juonet, uraliitti- ja plagioklaasiporfyriitit, läpäisevät yleisesti lius-
keita ja vulkaniitteja. Laajalla alueella on intermediaarisia granitoideja, tonaliitteja, 
granodioriitteja ja kvartsidioriitteja sekä sulkeumina dioriittia. Graniitit nuorimpina 
granitoideina sisältävät usein ksenoliitteja. Graniittisen intrudoitumisen loppuvai-
heeseen liittyvät pegmatiittiset graniitit, joita esiintyy pienialaisina intruusioina, 
juonina ja suonina muissa kivilajeissa, yleensä lähes konformisti. 
 
Näytteitä otettiin Terri-kalustolla yhdeltä näytteenottopisteeltä kaksi, toinen kalli-
onpinnasta ja toinen moreenista puoli metriä ylempää, kaikkiaan 2281. Kohdentava 
näytteenotto tapahtui 100-200 m verkolla ja kohteelliset näytteet otettiin linjoilla 
10-20 m välein. Moreeninäytteistä varmistettiin maalaji, määritettiin väri ja rakei-
suus ja mahdolliset poikkeavuudet. Kallionäytteistä katsottiin kivilaji, väri, rakei-
suus ja poikkeavat mineraalit. Jos näytteessä todettiin malmimineraaleja, näyt-
teenottopisteen molemmat näytteet analysoitiin erikseen. Muussa tapauksessa sa-



16/2011 30 
 
 
 

      
  

man pisteen näytteet yhdistettiin ja analysoitiin aluksi ICP-OES:lla ja GFAAS:lla 
sekä myöhemmin ICP-MS:lla. 
 
Paston alueen moreeninäytteet luokiteltiin värisävyn mukaan kolmeen osaan. Vih-
reänsävyiset näytteet koostuvat suurelta osin peräisin näytepisteen pohjoispuolella 
sijaitsevista emäksisistä kivilajeista. Tätä tulkintaa tukee se, että vihreäsävyisissä 
näytteissä oli korkeammat Ca-, Fe- ja Mg-pitoisuudet kuin harmaa- tai ruskeasä-
vyisissä näytteissä. Rakeisuuden mukaan luokiteltuna moreeninäytteistä hienora-
keisimmat näytteet sisälsivät lähes kaksinkertaisesti kalkofiilisiä alkuaineita As, 
Cu, Fe ja Te sekä emäksisiä kivilajeja kuvastavia alkuaineita Ca ja Mg. Tämä joh-
tunee lähinnä näitä alkuaineita sisältävien mineraalien hienontumisherkkyydestä 
moreenin eri syntyvaiheissa. 
 
Käytetty menetelmä osoittautui tehokkaaksi rajattaessa kultapotentiaalisia alueita 
ja kohteita. Kohdentavan vaiheen näytteiden kulta- ja arseenipitoisuuksien perus-
teella aikaisemmin tunnetut kulta-aiheet osoittautuivat arveltua laajemmiksi ja uu-
siakin anomalioita tuli esiin. Rajattaessa kultapitoisia alueita kullan pathfinderit, 
erityisesti arseeni ja telluuri, olivat hyvänä apuna. 
 
Paston alueen kohteellisissa tutkimuksissa tuli esiin kaksi merkittävää anomaliaa, 
joista toisessa on PoKa-kairauksen perusteella usean metrin paksuisessa tektonisoi-
tuneessa vyöhykkeessä arseenikiisupitoisia kvartsijuonia ja –osueita. Näiden yh-
teydessä on kultapitoisuus useilla erillisillä sydänkairausmetreillä ppm-luokkaa, 
maksimissaan 5 g/t. Timanttimaan aikaisemmin myös kairaamalla (Kärkkäinen 
1993b; 1993c) todettu kultamineralisoitunut vyöhyke nyt tehtyjen selvitysten pe-
rusteella jatkuu kumpaankin suuntaan. Tunnetun kultapitoisen vyöhykkeen lisäksi 
samansuuntaisia vyöhykkeitä näyttäisi olevan useita Timanttimaalla. Myös Tiili-
kalliolla todettiin kaksi kultapitoista vyöhykettä, jotka liittynevät porfyriiteissä 
oleviin ruhjeisiin. 
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Liite 1. Yhdistettyjen näytteiden purkutulokset Seinäjoen Timanttimaalta. 
 
ID   As  Au Bi Sb   Te  W  B  Ca  Cu   Na  S   Zn 
30292 MRRP KLOL 778 11 1 5 135 0 12 3170 45 270 218 36 
10 30292 80 MR 5 22 0 0 11 0 3 2250 15 349 342 47 
10 30292 89 RP 1370 19 1 7 211 0 13 4000 58 273 156 25 
      
30300 MRRP KL 20 251 1 1 147 1 23 2440 50 211 315 40 
10 30300 40 MR 5 11 0 0 7 0 3 2470 10 299 585 36 
10 30300 54 RP 21 267 1 1 177 0 19 1910 55 167 83 38 

     
30310 MRRP KL? 38 293 7 1 364 1 5 2520 31 224 310 49 
10 30310 41 MR 5 19 0 0 8 0 3 2210 9 281 466 33 
10 30310 51 RP 55 594 15 1 993 1 10 2500 44 143 176 60 

     
30328 MRKA KL 313 707 1 0 197 1 3 2580 22 783 687 32 
10 30328 35 MR 5 41 0 0 34 0 3 2160 11 273 3 30 

     
30343 MRRP SERL 29 505 1 0 275 1 6 1680 33 330 289 49 
10 30343 33 MR 5 8 0 0 3 0 3 2220 8 325 465 26 
10 30343 43 RP 53 785 2 0 617 0 12 1030 52 309 131 69 

     
30361 MRKA AFB 301 20 1 1 557 1 3 3850 107 558 1160 46 
10 30361 32 MR 52 31 2 0 1290 1 3 1940 17 351 647 35 
10 30361 44 KA 539 31 0 2 56 0 7 5710 183 744 1820 56 

     
30363 MRKA AFB 424 42 0 8 47 1 3 3660 253 534 563 51 
10 30363 36 MR 105 17 0 1 40 0 10 2750 122 286 272 46 
10 30363 45 KA 709 35 0 20 51 3 10 5240 401 922 993 62 

     
30381 MRRP KL? 29 415 0 0 59 0 9 2120 15 165 140 36 
10 30381 50 MR 5 84 0 0 10 0 8 1650 7 222 213 42 
10 30381 64 RP 45 546 1 0 85 0 15 2460 10 122 78 29 

     
30397 MRRP KL 261 13 3 0 30 0 9 1930 30 280 188 56 
10 30397 42 MR 538 35 4 0 22 0 3 1510 24 240 270 24 
10 30397 52 RP 21 8 1 0 35 0 12 2190 22 301 125 80 

     
30413 MRRP KL 90 13 2 0 37 0 17 2030 36 169 927 49 
10 30413 40 MR 5 6 0 0 3 0 3 2090 7 274 470 21 
10 30413 53 RP 152 42 3 0 81 0 29 2090 59 85 1340 78 

     
30420 MRRP KL 14 417 1 0 50 1 9 2790 35 153 323 67 
10 30420 40 MR 15 38 0 0 48 1 8 2170 23 207 557 64 
10 30420 52 RP 12 628 1 1 98 2 13 3410 28 53 80 67 

     
30423 MRRP SERL 32 609 2 1 217 2 8 1750 35 247 411 504 
10 30423 40 MR 5 30 0 0 3 0 3 1910 10 263 471 23 
10 30423 61 RP 45 778 3 1 531 1 17 1320 43 187 307 858 

     
30435 KA KL 490 66 0 1 13 3 3 8430 38 2060 4190 98 
10 30435 20 KA 500 45 0 1 15 2 5 7610 35 1770 4250 95 

     
 27 236 0 1 12 1 3 3850 56 892 4610 196 
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30437 MRKA KL 
10 30437 23 MR 5 7 0 0 6 0 3 1480 6 314 25 44 
10 30437 34 KA 49 388 0 1 13 1 8 5610 89 1230 9080 342 

     
30450 MRRP KL 28 358 0 0 74 1 19 1850 37 148 206 44 
10 30450 40 MR 18 38 0 0 28 0 8 1810 12 228 251 43 
10 30450 50 RP 37 470 1 0 142 1 33 1760 45 65 124 44 

     
30452 MRRP KL 30 217 0 0 51 1 15 2460 36 166 221 31 
10 30452 35 MR 5 25 0 0 3 0 3 2250 7 281 343 22 
10 30452 45 RP 44 192 0 0 110 1 24 2190 47 25 25 33 
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Liite 2. Maaperägeokemialliset analyysit Seinäjoen Haapaluoman alueelta 
 
Kohdentava näytteenotto: 
220496 Pistenumerot 09 38401-09 38498. 511P, 521U (ICP-OES, GFAAS). Alkujaan 160 näy-
tettä yhdistettiin 104:ksi näytteeksi analyysiä varten. Tilattu 12.11.2009, tulokset 18.1.2010. Sa-
man pisteen moreeni- ja (rapa)kallionäytteet yhdistetty, ellei mitään mielenkiintoista todettu.  
 
Paston alue: 
220194 Pistenumerot 08 32001-08 32188. 511P, 521U. 368 Terri-näytettä, moreenia 187, rapa-
kalliota 22, kalliota 158 ja 1 hiekkanäyte. Näytteet labraan 18.8.2008, tulokset 30.9.2008. Näyt-
teet analysoitu erikseen.. Kaikki näytteet jauhettiin kuten yleensäkin. 
220261 Pistenumerot 08 32189-08 32300. 511P, 521U. 219 Terri-näytettä. Tulokset 17.12.2008. 
Näytteet analysoitu erikseen. ICP-OES.  
220282 Pistenumerot 08 32301-08 32490. 511P, 521U. 371 Terri-näytettä. Tulokset 25.3.2009. 
Näytteet analysoitu erikseen.  
220381 Pistenumerot 09 38001-09 38200. 511P, 521U. 194 Terri-näytettä, miltei kaikki moree-
nia. Tilattu 24.7.2009 ja tulokset saatu 31.8.2009. Kukin näyte analysoitiin erikseen. 
220432 Pistenumerot 09 38001-09 38200. 511P, 521U. 183 Terri-näytettä, miltei kaikki rapakal-
lio- tai kallionäytteitä. Näytteet toimitettu Labtiumiin 21.9.2009 ja tulokset saatu 20.10.2009. 
Kukin näyte käsiteltiin ja analysoitiin erikseen. Samat näytepisteet kuin 220381:ssä. 
220467 Pistenumerot 09 38201-09 38287. 511P, 521U. 168 Terri-näytettä. Tilattu 12.10.09, tu-
lokset saapuneet 9.12.2009. Kaikki 168 näytettä jauhettiin kokonaan kuten yleensäkin ja kukin 
analysoitiin erikseen.  
 
Seinäjoen Timanttimaa: 
220484 Pistenumerot 09 38301-09 38395. 511P ja 521U (ICP-OES ja GFAAS). 183 Terri-
näytettä yhdistetty 109 näytteeksi. Tilattu 29.10.2009 ja tulokset saatu 18.12.2009. Saman pis-
teen moreeni- ja (rapa)kallionäytteet yhdistetty, ellei näytteissä todettu malmiutumiseen viittaa-
vaa. Kaikki näytteet jauhettiin, kuten yleensäkin. 
220670 Pistenumerot 10 30250 – 10 30461. 515M ja 515P (ICP-MS- ja ICP-OES-tekniikka 5 g 
punnituksella, kuningasvesiuutto). Saman pisteen moreeni- ja (rapa)kallionäytteet yhdistetty, ell-
ei mitään mielenkiintoista todettu. Aluksi näytteitä oli 411, yhdistämisen jälkeen analysointia 
varten 230. Näytteet labraan 14.4.2010 ja tulokset tulivat 23.5.2010. 
504302 515M ja 515P, uusinta-analyysejä korkeiden tai epäilyttävän matalien Au-, As-, Te-, Sb- 
ja Pt-pitoisuuksien vuoksi. 33 näytettä, jotka jo valmiiksi jauhettu  (analyysitilaus 22670). Näyt-
teet labraan 22.11.2010 (tuloksia liitteessä 1). 
 
Aikaisempi näytteenotto: 87 92001-87 92365 ja 88 92236-88 92410. As, Cu, Pb, Zn, Au. 342 
näytettä (Niilo Kärkkäinen 1993c). 
 
Seinäjoen Tiilikallio: 
220580 Pistenumerot 10 30101 – 10 30235. 515M ja 515P (ICP-MS- ja ICP-OES-tekniikka). 
Saman pisteen moreeni- ja (rapa)kallionäytteet yhdistetty, ellei mielenkiintoista todettu (kiisuja 
tms). Alussa Terrillä otettuja näytteitä oli yhteensä 270, jotka yhdistettiin 142:ksi analysoitavaksi 
näytteeksi. Kaikki näytteet jauhettiin. Näytteet labraan 14.4.2010 ja tulokset tulivat 23.6.2010. 

 




